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0 1  ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΙ-

ΔΡΑΒΙΑ

του ’Ιταλού Castelvecchio 
εις πράξεις τέσσαρας.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α .

ΜΑΞΙΜΟΣ.
ΟΝΟΡΑΤΟΣ, συμβολαιογράφος. 
ΛΕΟΝΤΙΝΑ, Ουγάττιρ του Μαξίμου. 
ΡΟΒΕΡΤΟΣ, δικηγόρος.

ΜΕΛΑΝΤΩΝ, ιατρό; Άγγλος.
ΜΑΡΘΑ, σύζυγος του Ονοράτου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.
ΘΕΟΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Παράφρονες 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Α'.
ΜΙΑ ΘΥΡΩΡΟΣ.
ΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ.
Τρεις άλλοι τρελλοι, πρόσωπα βωβά. 
ΎπΥΐρέται και άλλοι υπάλληλοι του Φρε

νοκομείου.

Το δρδμα συμβαίνει Ιν Ταυρινιρ ίν ταΤς καβ 
ημάς ήμέραις.
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ΠΡΑΒΙ5 ΠΡΩΤΗ.

¿ωμάτιογ ¿ν τ$ οικία ζοΰ Μαζίρου.

ΣΚΗΝΗ Α'. 
μ α ξ ιμ ο ς  κ α ι λ ε ο ν τ ι ν α .

ΑΕΟΝΤ. (θωπεύονσα τόν πατίρα αυ 
τήο)· Είνε λοιπόν πραγμ,ατικώς αληθές; Δεν 
άστεΐζεσαι, άγαπητέ μου παπά ;

ΜΑΞ. Όχι, κόρη μου, δέν αστεΐζομαι’ 
γέλασε, ψάλε, πήδησε έκ τής παρηγοριάς 
σου’ άν αγαπάς, θά ύπανδρευθής τόν 'Ρο
βέρτον.

ΑΕΟΝΤ· Καί πότε, πότε θά στεφανω- 
θώμεν ;

ΜΑΞ. Βιάζεσαι τόσον πολΰ νάτό μάθγις; 
Δέν σοι άρκεί ή βεβαιότης ότι θά τόν λάβης 
ώς σύζυγον ;

ΑΕΟΝΤ. Περιεμείναμεν, παπά, τόσον 
πολύ.

ΜΑΞ. Καί έγύ περιεμεινα δεκαέξ μακρά 
ετη έως ού άποφασίση ή δυστυχής σου μή- 
τηρ νά μοί γεννήση υιόν καί έπειτα όταν 
-ήλθεν ή ώρα, είδεν άπ’ εναντίας τό φώς μία 
κόρη, έγεννήθης σύ ! Μετ όλίγας ημέρας ή 
καλή σου μήτηρ είχεν άποθάνει.

ΑΕΟΝΤ. Πρώτα μέ έφερες εις καλήν όρε- 
ξιν καί τώρα θέλεις νά μέ κάμης νά κλαύσω.

ΜΑΞ. Ή θλίψις μου διά τήν άωρον έ- 
κείνην στέρησιν υπήρξε τόσον βαθεία, ώστε 
ύπέστην καί έγώ μακροτάτην άσθένειαν, 
καθ’ ήν δίισχυρίζονται οτι έδειξα σημεία 
παραφροσύνης. Συ ήσο ακόμη εις τά σπάρ
γανα τότε καί οϋδέν είξεύρεις περί τής πρώ
τη; εκείνης δυστυχίας.

ΛΕΟΝΤ. Ίΐκουσα περί αυτής άργότερον.
ΜΑΗ. Καί σοι ειπον, οτι ήμην παράφρων;
ΛΕΟΝΤ. Τό είπον, ναί’ —  άλλ’ έγώ δέν 

τό έπίστευσα ποτέ.
ΜΑΞ. θά  ένθυμήσαι όμως τήν φοβέραν 

εκείνην χρεωκοπίαν ήτις μέ έστέρησε καθ’ά- 
λοκληρίαν τής περιουσίας μου ;

ΛΕΟΝΤ. Αί'φνης μετέβημεν τότε άπό 
τής ευπορίας εις τήν λυπηροτέραν πενίαν.

ΜΑΞ. Αί ! λοιπόν. *Αν ό έγκέφαλός μου1 
ήτο τεταραγμένος, μοί φαίνεται ότι ή περί-.

στασις έκείνη ήρκει διά νά χάσω αυτόν έ£ 
ολοκλήρου.

ΛΕΟΝΤ. Βεβαίως. Καί όμως ή κεφαλή 
σου σ’ έβοήθησεν άπ εναντίας πολύ καλά 
ίνα άνορθώσης εις τό μέλλον τά κατεςφαμ- 
μένα συμφέροντά σου. Πτωχέ μου πάτερ, 
πόσα εμπόδια θά εύρες; Καί πώς κατώρ- 
θωσες νά έξέλθης αΰτής τής καταστάσεως;

ΜΑΗ. Ή ιδέα οτι προβλέπω περί τού 
μέλλοντος σου μοί έδωκε θάρρος. Ίσως χω
ρίς σου ήθελον αύτοκτονήσει. Κατά τύχην 
είχον ένα φίλον, Ινα σύντροφον τής παιδι
κής μου ηλικίας, ένα έξ εκείνων τών σπα
νίων άνθρώπων, οίτινες μένουσι φίλοι καί έν 
αύτνί τη συμφορά. Εκείνος μ’ έβοήθησεν 
έφ’ όσον τώ έπέτρεπον αί δυνάμεις αύτοΰ, 
καί εις τάς συμβουλάς εκείνου οφείλω τήν 
ζωήν καί τήν διατήρησιν του λογικού μου.

ΛΕΟΝΤ. ’Εννοείς βεβαίως τόν συμβο
λαιογράφον κύριον ’Ονοράτον.

ΜΑΞ. Ίσα ίσα αυτόν τόν άνθρωπον τού 
οποίου ή αγάπη ούδέ πρός στιγμήν έφάνη 
ψευδής καί τόν όποιον θεωρώ ακόμη καί 
τώρα μετά σέ ώς τό προσφιλέστερον όν ο- 
περ έχω εις τόν κόσμον. Θάρρος —  μοί 
είπεν- — επιχείρησε κερδαλέαν τινά έργα- 
σίαν. —  ’Αλλά τό δύσκολον ήτο νά εύρω 
εργασίαν, έπειδή έγώ ούδεμίαν έγνώριζον. 
Σκέψου σκέψου μοί έπήλθεν έπί τέλους παρά- 
ξενός τις ιδέα διά τής οποίας όμως έπέτυ- 
χα τήν άνόρθωσίν μ.ου.

ΛΕΟΝΤ. 'η κιβωτός τού Νώε, δέν εινε 
αληθές ;

ΜΑΞ. Τώ δντι, ή κιβωτός τού Νώε. 
Καί ιδού πώς μοί έπήλθεν εις τόν νοΰν αύτό 
τό εύτυχές επινόημα. Είχον έν τή οικία ένα 
κύνα καί μίαν γαλήν, τούς οποίους ή μακρά 
συνήθεια τής συμβιώσεως είχε καταστήσει 
φίλους. Μίαν f μέραν βλέπων αύτούς συντρώ- 
γοντας ήσύχως έν τώ αύτώ τρυβλίω είπα 
κατ’ έμ.αυτόν «άν δύνανται νά άγαπηθώβιν 
ό κύων καί ή γαλή, θά κατορθωθή τούτο 
καί διά τά άλλα ζώα, άτινα έκ φυσικού 
ένστικτου μισούσιν άλληλα καί άλληλοτρώ- 
γονταιϊ. Άπό τής στιγμής έκείνης ή κατοι
κία μου κατέστη τροφείον διαφόρων αλλογε
νών ζώων, συνήθροισα επί τό αύτό τόν κύνα, 
τήν γαλήν, ένα ποντικόν, ένα άετόν, μίαν 
περιστεράν, μίαν άλώπεκα, μίαν όρνιθα, εν α
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πίθηκ«, Ινα βύαν καί Ιν στρουθίον. ’Ολίγον 
κατ’ όλίγον διά μεγάλης ύπομ,ονής, δαρμών 
καί στερήσεως φαγητού συνείθισα τά ζώά 
μου κατά πρώτον μέν νά άνέχωνται, έπειτα 
δέ καί νά συμπαθώσιν άλληλα καί τέλος 
νά καταστώσι φίλοι’ καί όταν ένόησα ότι 
είχον πολιτισθή μέχρι τού βαθμού τού νά 
ζώσιν έν οίκογενεία ώς καλοί αδελφοί, κατε- 
σκεύασα μέγα σιδηρούν κλωβίον, εις τό ό
ποιον ένέκλεισα πάντα. Προσεκόλλησα έπ’αύ- 
τού δελτίον μέ τήν έπιγραφήν Κιβωτός τον 
Νωε, τό έπέθεσα έπί μακρού τροχοκινήτου 
άμαξίου συρομένου ύπά μεγάλου κυνός καί 
ήρχισα νά περιοδεύω τόν κόσμον δεικνύων 
τό νέον μου θαύμα εις τάς πλατείας καί 
τούς δρόμους τών χωρίων καί πόλεων.

ΛΕΟΝΤ. Είξεύρεις όμως ότι ή ιδέα ήτο 
ώραιοτάτη καί πραγματικώς μοναδική ·,

ΜΑΞ. Τό είξεύρω, μάλιστα ήτο καί φι
λανθρωπική καί φιλοσοφική. Έπειτα διά νά 
κάμω τό κοινόν νά έννοήση καί άποδεχθή 
τήν σπουδαιότητα τού έπινοήματός μου ήτο 
άνα’γκη ενός καταλλήλου ηθικού λογιδρίου, 
οπερ καί συνέθεσα’ —  ακούσε νά σοι τό 
απαγγείλω.—  «Άξιοσέβαστον, νοήμον καί 
»εύαίσθητον κοινόν, είς αύτό τό κλωβίον 
»βλέπεις ζώα τά όποία ή φύσις ώρισε νά 
»μκσώνται καί κατατρώγωσιν άλληλα* ούχ 
»ήττον ό πολιτισμός καί ή ανατροφή έπεν- 
»ήργησαν είς τήν καρδίαν αύτών καί ιδού 
»τά βλέπετε συζώντα έν μεγίστη άρμονία 
»καί μάλιστα— πράγμα άπίστευτον— συν- 
»τρώγοντα έν τώ αύτώ τρυβλίω! Μάθετε, 
»ώ ’Ιταλοί, οτι είσθε όλοι άδελφοί καί ότι 
»άντί νά άγαπάσθε ζηλεύετε καί φθονείτε 
»άλλήλους’ διδαχθήτε παρά τών ζώων μου| 
»τήν άδελφωσύνην καί τήν αγάπην». Καί ό, 
κόσμος, 6 κόσμος, υποθέτεις, έτρεχε σωρη-1 
δόν πέριξ τού κλωβίου μου, παρετήρει, έ- 
γέλα κατ’ άρχάς, άλλ’ έπειτα ή διδαχή έ
φερε τό αποτέλεσμά της καί έφευγον σκε
πτικοί καί ψιθυρίζοντες «έχει δίκαιον, είνε 
αλήθεια»’ — καί έγώ έν τούτοις λεπτά 
άπ’ έδώ, λεπτά άπ’ εκεί.

ΛΕΟΝΤ. Εύγέ σου πάτερ. Ευγέ σου 
πάτερ!

ΜΑΞ. Ναί! εύγε’ κόκκινα ! ! !  Είξεύρεις 
τ ί μοί έπηκολούθησεν ; Οί έχθροί μου ήρχι- 
σαν πάλιν μέ τήν παλαιάν ιστορίαν οτι ή-

μην τρελλός* διέδοσαν ότι ήθελον νά σατυ- 
ρίσω τήν κοινωνίαν, ότι διετάρασσον τήν δη
μοσίαν ήσυχίαν καί ήπείλησαν ότι θά μέ 
κλείσωσιν εις τό φρενοκομείον. Τότε βλέ
πων ότι έν Ιταλία τό νά κηρύττη τις τήν 
αδελφότητα ήτο πράγμα κινδυνώδες, είπα 
κατ’ έμαυτόν αείνε ανάγκη ν άλλάξω ου
ρανόν»’ καί μετέβην είς τήν Αγγλίαν.

ΛΕΟΝΤ. Καί έπήγαν έκεί καλά αί υπο
θέσεις σου;

ΜΑΞ. Αξιόλογα. 'Η κιβωτός μου εύρε 
θριαμβευτικήν επιτυχίαν’ συνήθροισα σελί
νια έπί σελινίων καί τά έστελλον είς ’Ιτα
λίαν εις τόν φίλον μου ’Ονοράτον, όστις 
έγένετο διαχειριστής τών νέων μου κεφα
λαίων. Έπί τέλους μίαν ήμέραν έν Λονδίνφ, 
είς τό Regent-Street, πλουσιώτατός τις κύ
ριος, ώσάν ιατρός, φιλόσοφος καταγινόμενος 
είς μελέτας περί τής ανθρώπινης καρδία; 
καί περί τής φύσεως, μεγ άλως θαυμάζων τήν 
Κιβωτόν μου τήν έπεθύμησε καί μοΰ προσ- 
έφερε μυθώδες ποσόν διά νά τήν άγοράση. 
Είχα βαρυνθή τά ταξειδια, είχα έπιθυμήσει 
νά έπανίδω τήν πατρίδα μου καί νά συνέλθω 
είς έμαυτόν καί παρεδέχθην τήν προσφοράν.

ΛΕΟΝΤ. Καί ίσως τά πτωχά αύτά ζώα 
θά έψόφησαν τώρα;

ΜαΞ. "Ολα μέχρις ενός. —  ’Ιδού κόρη 
μου, διά ποίου άπλού καί ευφυούς τρόπο* 
άνώρθωσα τήν περιουσίαν μου. Τά κεφά
λαιά μου έμειναν πάντοτε είς τάς χεϊρας 
τού φίλου μου, όστις κατέστησεν αύτά καρ
ποφόρα’ καί τήν στιγμήν ταύτην όπου σού 
όμιλώ δύναμαι άπό μιάς είς άλλην στιγμήν 
νά διαθέσω 4 00 χιλιάδας φράγκων, έξ ών 
80 είνε διά τήν προίκα σου, αί δέ λοιπαί 
δε" εμέ.

ΛΕΟΝΤ. Τί είνε αύτό οπουάκούω! Έγώ 
έχω προίκα 80  χιλιάδων φράγκων! Ίσα 
ίσα τό άναγκαίον ποσόν, έπειδή διά τούτου 
ό 'Ροβέρτος δύναται ν άγοράση τό γραφείον 
τού δικηγόρου 'Ρικκάρδη όπερ πωλείται.

ΜΑΞ. Εισαε καλά πληροφορημένη, αι, 
πονηρούτσικη ! Αύτόν τόν λογαριασμόν ϊσα 
ίσα έκαμα καί έγώ, άλλά ήθελα νά περι- 
μείνω διά νά σού αναγγείλω τήν καλήν αύ- 
τήν είδησιν, όταν ό 'Ροβέρτος θά έλάμ.βανε 
τό δίπλοιμα.

ΛΕΟΝΤ. Α ί! τώρα θά τό έχει λάβει,



πάτερ μου. AS εξετάσεις έπρόκειτο νά γί
νουν εις τάς 9, τώρα είνε 4 2  καί επρεπεν 
ήδη νά ήνε έδώ" άλλα τό εύλογημένον αυτό 
παιδί είνε τόσον νωθρόν εις δλα του τά 
πράγματα! ’'Αν εί'ζευρες πόσος καιρός παρήλθε 
διά νά μου ειπνι ότι μέ "Αγάπα . . .

ΜΑΞ. Επιθυμώ νά ΐδω τήν έκπληξίν του, 
έπει δή μέ νομίζει πτωχόν καί είνε πολύ 
μακράν τής ιδέας ότι θά σου δώσω προίκα 
λοιπόν ένθυμήσου, πολύλογου, ότι δέν πρέ
πει νά όμιλήσϊΐς" και διά νά σέ άναγκάσω 
νά σιωπάς σέ ειδοποιώ ότι διά κάθε λέξιν 
ήτις έξέλθνι άπό τό στόμα σου σχετικώς 
πράς αυτόν τόν γάμον θά σου ελαττώσω 
τήν προίκα κατά 10 0 0  φράγκα.

ΛΕΟΝΤ. 1 000 φράγκα διά κάθε λέξιν ! 
Κλείω τό στόμα.

MAS·, Σήμερον θέλω νά εύθυμήσωμεν" 
προβεκάλεσα τόν φίλον μου Ονοράτον καί 
θά ΰπάγωμεν όλοι εις τό ξενοδοχεϊον τής 
Παναγίας του Pilone διά νά φάγωμεν τόν 
νωπόν ίχθύν του Πάδου.

ΛΕΟΝΤ. Είμαι τόσον έκπεπληγμένη, ώς·ε 
μοί φαίνεται ωσάν νά άναγινώσκω διήγησιν 
’Αραβικών μυθιστορημάτων. {'’Ηχος κωδω- 
νΐσκου). ΤΑ ! σημαίνουσι.

WAS ©ά ήνε ό ’Ονοράτος.
ΛΕΟΝΤ. {'Εκ του έζώστον) "Οχι’ είνε ό 

Ροβέρτος {ανοίγει).
ΜΑΞ. ’Ενθυμέσου λοιπόν. Κάθε λέξις 

χίλια φράγκα.

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ χαϊ οί ανωτέρω.

ΜΑΞ. Προσκυνώ τόν κύριον διδάκτορα!
ΛΕΟΝΤ. Κύριε διδάκτωρ ! Είσθε άκόμη 

ή δέν είσθε;
ΡΟΒ. Nal, φίλοι, είμαι, είμαι.
ΛΕΟΝΤ. Καλή ώρα, έτελείωσε καί αυ

τό. Έπήγαν καλά *ί εξετάσεις ;
ΡΟΒ. Εξαίρετα.
ΛΕΟΝΤ. Εύγε ! Τώρα λοιπόν αξίζετε tv 

βραβεϊον και θά σάς τό δώσω έγώ μέ μίαν 
μεγάλων μεγάλην είδησιν. Μάθετε ό τ ι. . .

ΜΑΞ. {Πρός τόν Α εοντίναν σιγή) 
Μένουσιν 79 χιλιάδες.

ΛΕΟΝΤ. (“Αχ ! άλλοίμονόν μου! τό ίτ  
λησμόνησα).

ΡΟΒ. Έχετε μίαν καλήν είδησιν δι’ έμέ, 
Λεοντίνα ; Καί ποιαν τάχα ;

ΛΕΟΝΤ. Δέν είξεύρω τίποτε, δέν είξεύρ» 
τίποτε, έρωτήσατε τόν παπάκη.

ΡΟΒ. Λοιπόν, κύριε Μάξιμε, τ ί τρέχει ;
ΜΑΞ. Τίποτε- ήθελα νά έρωτήσω, otv 

άνεπτύξατε καλώς τήν θέσιν σας ;
ΡΟΒ. Δέν τήν ανέπτυξα έγώ, έγώ τήν 

συνέθεσα.
ΛΕΟΝΤ. Δέν είνε άλήθεια, μή τόν π ι

στεύετε. 'Ο πατήρ ήθελε νά σάς εϊπτι tv 
άλλο πράγμα.

ΜΑΞ. [σιγή) Μένουσιν 78  χιλιάδες.
ΛΕΟΝΤ. 'Α χ ! κατηραμένη γλώσσα ! 

θέλω νά τήν ράψω.
ΡΟΒ. Ά λ λ ’ έπί τέλους τ ί παιγνίδιον 

είνε αύτό ·, ’Αμφότεροι έχετε ύφος τι μυ
στηριώδες . . ..

ΜΑΞ. Έστω- θά έπιβραχύνω τά δεινά 
σας. Είπέτε μοι, έχετε πάντοτε τήν αυτήν 
πρόθεσιν ως πρός τήν Λεοντίναν μου",

ΡΟΒ. Καί τί τάχα σάς κάμνει ν’ άμφι- 
βάλλετε ;

ΜΑΞ. Α ϊ! Αϊ ! ό νέος’ άκαδημαϊκός βαθ
μός Sv άπεκτήσατε. Τώρα σείς είσθε διδά- 
κτωρ τά νομικά, έντός ολίγου θά ήσθε δ ι
κηγόρος . .  . Είνε αληθές ότι σάς λείπει α 
κόμη τό γραφεϊον . . .

ΛΕΟΝΤ. Άλλα θά εΰρεθή, μάλιστα . . .
ΜΑΞ (σ ιγή) Μένουσιν 7 7  χιλιάδες.
ΛΕΟΝΤ. (θά κάμω καλά ν άποσυρθώ,

ά λλω ς ) (ετοιμάζεται ν ’ άναχω-
ρ ψ ή ) .

ΜΑΞ Στάσου, Λεοντίνα" πού πηγαίνεις;
ΛΕΟΝΤ. Φεύγω, διά νά μή πληρώσω 

παραπολλούς φάρους.
ΜΑΞ. 'Ακούσε πρώτον τήν άπόκρισιν τού 

‘Ροβέρτου.
ΡΟΒ. Κύριε, ή άπόκρισίς μου δέν δύνα· 

ται νά ήνε άλλο ή έπίπληξις. Πιστεύετε ότι 
επειδή είμαι διδάκτωρ καί έντός ολίγου θά 
ήμαι δικηγόρος, έπαυσα νά ήμαι άνθρωπος 
τίμιος ;

ΜΑΞ. Θεός φυλάξοι ! Ά λλά σήμερον βλέ
πει τις τόσους οίτινες πρώτα δέν ήσαν τ ί 
ποτε καί τώρα έπειδή απέκτησαν τιμάς καί 
θέσεις έγιναν υπερήφανοι καί προσποιούνται
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μάλιστα ότι δέν γνωρίζουσι τούς παλαιούς 
των φίλους όταν τούς συναντώσιν εις τόν 
δρόμον !

ΡΟΒ. Είνε παραπολύ αληθές ! 'Ομως 
αύτοί είνε όντα ταπεινά τά όποια διά τών 
τιμών καί έπαγγελμάτων άτινα άποκτώσι 
δέν θά ΰψωθώσι ποτέ άπό τού βορβόρου έξ 
ου έξήλθον. Απ’ ένανιίας ό τίμιος άνθρωπος 
δέν άλλάσσει αισθήματα μεταβάλλουν τύχην. 
Έγώ ήγάπηοα τήν θυγατέρα σας πτωχός 
ών φοιτητής καί άν έμελλα όμως μίαν ή- 
μέραν νά γίνω έκατομμυριούχος —  ό Θεός 
νά μέ κρατή μακράν άπό τοιαύτην δυστυ
χίαν —  θά εξακολουθώ νά τήν αγαπώ μέ 
ίσον, μάλιστα μέ μεγαλείτερον πάθος.

ΛΕΟΝΤ. {Σιγή) ("'Αχ 1 παπά, άφες με 
νά όμιλήσω, ειδεμή σκάζω')

ΜΑΞ. Ναί" όμίλησε λοιπόν" τώρα σοί τό 
επιτρέπω.

ΛΕΟΝΤ. Αληθώς ;
ΜΑΞ. Αληθώς.
ΛΕΟΝΤ. Καί άφαιρτΐς τόν φόρον ;
ΜΑΞ. Άφαιρώ τόν φόρον.
ΛΕΟΝΤ. 'Α ! τώρα κενόνω όλην τήν ΰ· 

πόθεσιν χωρίς ν’ άναπνεύσω. Μάθετε λοιπόν 
ότι ό παπάκης μου μίαν φοράν καί ένα και
ρόν ήτο πλούσιος, άλλά τότε έγώ ήμην μι 
κρούτσικη καί προίξ δέν έχρειάζετο, καί έ
πειτα είσθε μικρούτσικος καί σείς" έπειτα 
όπως μία χρεωκοπία μάς έρριψε κάτω καί 
τόιε ό πατέρας έπενόησε τήν Κιβωτόν τού 
Νώε καί έβαλε μέσα ένα σκύλον, ένα γάτ- 
τον, μίαν άρκτον, ένα λέοντα, ένα ρινόκερων 
καί ένα έλέφαντα καί ήοχισε νά' περιοδεύη 
τόν κόσμον καί τά ζώά του έδίδασκον τούς 
άνθρώπους. Άλλά εις τήν ’Ιταλίαν δέν έ- 
κέρδησε χρήματα, έπειδή ό κόσμ-ος δέν ήθελε 
νά έξημερωθή καί τότε ό παπάκης έπήγεν 
εις τήν Αγγλίαν καί εόρεν ένα μεγάλον φι
λόσοφον ό όποιος ήγόρασε τήν Κιβωτόν 
τού Νώε, καί ό κύριος Όνοράτος ήτο δια
χειριστής τών κεφαλαίων καί είνε 80 ,000  
φράγκα πρός αγοράν τού γραφείου τού δι
κηγόρου ‘Ρικκάρδη, έπειδή τώρα σείς είοθε 
διδάκτωρ καί έγώ είμαι διδακτωρέσσα, έ- 
πειδή θά ύπανδρευθώμεν, τό είξεύρετε ; θά 
ύπανδρευθώμεν πολύ γρήγορα" καί λοιπόν 
έτωμάσατε όλα σας τά πράγματα, καί σπεύ- 
σατε έπειδή βιάζομαι, καί μή μού κάμετε

άπό τά συνειθισμένα σας, ειδεμή άλλοίμο
νόν σας. Έκαταλάβετε ; ώμίλησα ’ξάστερα; 
αρκεί τόσον ; . . . Ούφ ! ίδρωσα όλη !

ΡΟΒ. Σοί ομολογώ, αγαπητή Λεοντίνα, 
ότι δέν ένόησα δλως διόλου τίποτε.

ΛΕΟΝΤ. Έχετε λοιπόν κολοκυθένϊο κε
φάλι άφ ότου σάς έκαμαν διδάκτορα! Ά λ 
λοτε μέ κατελαμβάνετε καί όταν έσιώπων, 
τώρα δέν μέ έννοείτε ούτε όταν όμιλώ. Δεν 
ακούετε ότι ό πατέρας μού δίδει 80 χιλιά
δας φράγκα διά προίκα καί ότι θά στεφα- 
νωθώμεν εις τρεις ημέρας ;

ΜαΞ, Έγώ δέν είπα εις τρεις ούτε εις 
τέσσαρας.

ΛΕΟΝΤ. Αλήθεια, είπες εις δύο.
ΡΟΒ. Αλλά, κύριε Μάξιμε, αυτά όλα 

είνε άστειότης.
ΛΕΟΝΤ. Αστειότης ; Είσθε άπιστος κα

θώς ό άγιος Θωμάς" θέλετε διά νά βεβαιω- 
θήτε νά χώσετε τήν μύτην σας. *0 πατέρας 
σάς δίδει 80 ,000  φράγκα διά ν’ άγοράσητε 
τό γραφείον τού δικηγόρου ‘Ρικκάρδη, Μή 
θέλετε νά σάς τό είπώ τραγουδιστά ;

ΡΟΒ. Άλλά δέν είνε δυνατόν, αδυνατώ 
νά πιστεύσω τόσον μεγαλην ευτυχίαν.

ΛΕΟΝΤ. ”Ω ! πώ; θυμόνω ! Εύρίσκεται 
εις τόν κόσμον κάνεις άνθρωπος πλέον επί
μονος καί πλέον πεισματάρης άπό αύτόν ; 
Έχασα τήν υπομονήν μου, δέν ήμπορώ άλλο.

ΜαΞ. "Ησύχασε, ησύχασε" καί σύ, 'Ρο
βέρτε, πείοθητι ότι όσα είπεν ή κόρη μου 
είνε ή γυμνή αλήθεια. Τά χρήμ-ατα πρός α 
γοράν τού γραφείου τού δικηγόρου ‘Ρικ- 
κάρδη ύπάρχουσι καί άποτελούσι τήν προίκα 
τής Λεοντίνας.

ΡΟΒ. (Άλλοίμονόν μου! Παρεφρόνησε μίαν 
φοράν" είνε άμφιβολία ότι περιέπεσεν εις 
υποτροπήν ;)

ΜΑΞ. Μέ τήν σημείωσιν ότι έπί τού γρα
φείου θά έξασφαλίσητε τήν προίκα.

ΡΟΒ. Μέ συγχωρεΐτε, άλλά . . .
ΛΕΟΝΤ. Ίδέ τον" δέν τό πιστεύει, δέν 

τό πιστεύει ακόμη,
Ρ03. Μέ συγχωρεΐτε" τούτο προέρχεται 

έπειδή είχα πάντοτε τήν ιδέαν . . . .
ΜΑΞ. "Οτι ήμην πτωχός τις. Χαίρομαι 

πολύ τό έκαμα έπίτηδες διά νά ήμαι βέ
βαιος ότι δέν πλησιάζετε τήν κόρην μου έκ 
συμφέροντος {β.Ιέπων προς το κοινόν).
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Τώρα, ιδού άνθρωπός τις οστις δύναται νά 
ο«ς έξαγάγνι άπό πάσης αμφιβολίας.

ΣΚΗΝΗ Γ.
ΟΝΟΡΑΤΟΣ χαϊ οί άνωτέρα.

ΟΝΟΡ. Καλήν ημέραν, Μάξιμε — δε
σποσύνη.

ΛΕΟΝΤ. (Λ αμ βόνοννα αύτόν έχ τον 
β ραχ ίον ο ς  χα ϊ ψ έρουσα «V βία. α π έν α ν τ ι  
τού 'Ροβέρτον). Κάμετε μοιι μίαν στ ιγ 
μήν την χάριν νά ε’ίπητε εις αύτόν τόν 
κύριον άν ήνε αλήθεια ή όχι δτι τά χρή
ματα ύπάρχουσι, καί είπέτε το δυνατά, 
διά νά τό άκούσνι.

ΟΝΟΡ. Ποια χρήματα ;
ΛΕΟΝΤ. Αί 80 ,000  φράγκα, τάςόποίας 

ό πατήρ μου μοί προσδιορίζει ώς προίκα, 
ύπάρχουσιν ή δέν ΰπάοχουσιν ; (ό ’Ονορά- 
τοο παρατηρεί τον Μάχιμον).

ΜΑΞ. 'Ομίλησε, όμίλησε λοιπόν.
ΟΝΟΡ. Ναι, ύπάρχουσι.
ΛΕΟΝΤ. τΑ ! ήκουσες, κύριε, δπου δέν 

πιστεύεις ·, Τό λέγει ενας συμβολαιογράφος, 
ένας άνθρωπος δημόσιος, δπου οί λόγοι του 
ίσοδυναμοϋσι μέ μίαν μηχανήν. Τό πιστεύετε 
τώρα ;

ΡΟΒ Μένω ξηρός.
ΛΕΟΝΤ. Μένω ξηρός ! Καί είνε καί δι- 

δάκτωρ! Καί έπειτα έξοδεύει 6 κόσμος 
άδικα τά χρήματά του διά νά σπουδάζϊ) 
τά παιδιά του εις τό Πανεπιστήμιου.

ΟΝΟΡ. ΤΑ ! λοιπόν ό κύριος ‘Ροβέρτος 
ελαβεν ήδη τό δίπλωμά του ;

ΛΕΟΝΤ. Οϋτω μας λέγει.
ΟΝΟΡ. Εύγε ! μοί προξενεί τόσην εΰχα- 

ρίστησιν. “Ας σφίγξωμεν τάς χείρας, αγα
πητέ μου συνάδελφε.

ΡΟΒ Ευχαριστώ, κύριε, ευχαριστώ.
ΜαΞ. Αγαπητέ μου Όνοράτε, σύ ήδη 

πρό πολλοΰ γνωρίζεις τά σχέδιά μου. Εί- 
ξεύρεις οτι μόνον τοΰτο περιέμενον διά νά 
δώσω εις τόν ‘Ροβέρτον τήν χείρα τής θυ· 
γατρός μου. Τώρα λοιπόν πρέπει νά σκε- 
φθώμεν περί τής άποκαταστάσεως καί τού 
μέλλοντος των. Πιστεύεις νά άξίζη τό γρα- 
φεϊον του δικηγόρου ‘Ρικκάρδη τό ποσόν 
βπερ ζητεί δ ι’ αύτό ;

ΟΝΟΡ. Βέβαια" εϊνε εξαίρετος ύπόθεσις.
MAS. Σοί φαίνεται ότι τά έσοδα θά 

έπαρκώσι διά τήν ευπρεπή διατήρησιν τών 
δύο νεογάμων ;

ΛΕΟΝΤ. Καί ακόμη καί τών υιών δπου 
θά έλθωσι,

ΟΝΟΡ. Ούδόλως αμφιβάλλω, αρκεί μό
νον ό κύριος ‘Ροβέρτος νά έπιληφθή του έρ
γου μετ’ αγάπης.

ΡΟΒ. “Ηθελον φανή αχάριστος πρός τόν 
θεόν καί τούς φίλους μου φερόμενος άλλως’ 
πιστεύσατε λοιπόν δτι ή ζωή μου όλόκλη- 
ρος θά άφιερωθή εις τάς υποθέσεις.

ΛΕΟΝΤ. Σιγά, σιγά. Θά άφιερώσης εις 
τάς υποθέσεις δ,τι άρκεϊ καί τίποτε περισ
σότερον. "Ω! θά ήτο ώραίον πράγμα μά τήν 
αλήθειαν άν έμενα έγώ εις μίαν γωνίαν διά 
χάριν τών υποθέσεων.

ΡΟΒ. Καλή Λεοντίνα, μή φοβήσαι, θά 
ύπάρχη καιρός δι’ δλα καί δι’ δλους.

ΛΕΟΝ Γ. "Ω εύγε" αύτό μέ άρέσκει.
ΜΑΞ. Λοιπόν πήγαινε, ‘Ροβέρτε, πήγαινε 

νά συνεννοηθή; μετά του δικηγόρου καί κά
μετε τό συμβόλαιον. "Επειτα έπίστρεψε ά- 
μέσως διά νά πηγαίνωμεν νά προγευματί- 
σωμεν εις τήν Παναγίαν τοϋ Pilone.

ΡΟΒ Νά παραγγείλω τήν άμαξαν ;
ΟΝΟΡ. Μ ή ένοχλήσθε, τήν παρήγγειλα 

|έγώ.
ΡΟΒ. Λοιπόν καλήν έντάμωσιν.
ΛΕΟΝΤ. Καί πρό πάντων τάχυνε (ό 

‘Ροβ. γεύγει). Έγώ πηγαίνω ν’ άλλάξω, 
δεν πρέπει, πάτερ ;

ΜΑΞ. Κάμε δπως θέλεις.
ΛΕΟΝΤ. [ΈναγχαΛιζομένη αύτόν)' Ώ, 

άγαπητότατε, άγαθώτατε όλων τών πατέ
ρων (αποχωρεί εις τό όωμάτιύν της).

ΣΚΗΝΗ Δ'.
ΜΑΞΙΜΟΣ, ο ν ο ρ α τ ο ς .

ΜΑΞ Σήμερον πρός συμπλήρωσή τής ευ
τυχίας μου δέν λείπει άλλο παρά ή μακα- 
ρϊτις σύζυγός μου. Ευτυχής σύ οστις δέν 
άπώλεσες τήν ίδικήν σου.

ΟΝΟΡ. Σιώπα, σιώπα" θά ήτο πολύ καλ
λίτερου άν είχα χάσει έγώ τήν σύζυγόν 
μου καί όχι σύ. Είνε δαιμονισμένη γυνή μέ
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τήν όποιαν δέν δύναμαι πλέον να σ υ ζ η σ ω .

‘ Ο οίκός μου καί ό οίκος τοϋ διαβόλου είνε 
δι’ έμέ τό αύτό πράγμα. ’Αναπνέω δταν δέν
ήμαι έντός αύτοϋ.

ΜΑΞ. Αί, πτωχέ, τό είξεύρω" άλλά τί 
νά κάμτις ; χρειάζεται υπομονή. Εινε ή μη* 
τηρ τοϋ υίοϋ σου.

ΟΝΟΡ. Τί νά κάμω! Καί αύτός έκληοο- 
νόμησεν δλα της τά ελαττώματα, ’ί ί !  άν 
είξευρες, φίλε . . . .  εκείνο τό παλαιόπαιδον 
θά μέ κάμη ν άποθάνω έκ τής απελπισίας.

ΜΑΞ. Σοί προιξένησεν ίσως νέαν τινά δυ
σαρέσκειαν ;

ΟΝΟΡ. Γνωρίζεις καλώς τάς άπειρους 
θυσίας δσας έκαμα δώ  τόν οκνηρόν εκείνον 
δτε ήτο μαζύ μου έδφ είς Ταυρϊνον. Ύπάρ- 
χουσιν όμως καί άλλαι θλιβερώτεραι τάς ό
ποιας σύ δέν είξεύρεις.

ΜΑΞ. Πτωχέ μου φίλε !
ΟΝΟΡ. 'Π διαφθορά του προέρχεται έκ 

τής γυναικός μου. Εκείνη ηύνόει τάς άσω- 
τίας του, ύπέθαλπε τά έλαττώματά του, 
ΰπερήσπιζε τόν ανυπότακτου καί άνήσυχον 
χαρακτήρά του" καί διά τήν αιτίαν ταύτην 
ήναγκάσθην νά τόν άπομακρύνω άπό τής 
οικογένειας. . . .

ΜΑΞ. Καί νά τόν στείλν,ς εις Φλωρεν
τίαν παρά τινι τραπεζιτικώ οίκω.

ΟΝΟΡ. Ναί" έχων τήν έλπίδα οτι έκεί 
ήθελε φρονιμεύσει’ άλλ’ έξ έναντίας ϊδέ τί 
μοι γράφει ό φίλος 8ν έποφόρτισα νά τόν 
έπιβλέπη,(ί’χ2'ίΐρ/ζει αντω έπιοτοΛήν τ ira)¡ 

ΜΑΞ. (άναγινώσχει)*·'Ο ’Ερνέστος ύπέ- 
»πεσε πάλιν εις τήν συνήθη του παραλυ- 
ιοίαν" ήρωτεύθη μίαν χορεύτριαν, αμελεί 
»τήν εργασίαν του καί κατα/ώνεται εϊς 
»χρέη. Γράψετέ του, έπιπλήξατε ; αύτόν 
»έντόνως, άλλως σάς βεβαιώ δτι άπό στιγ- 
»μής εις στιγμήν Οά περιπέση, εις μεγάλην 
»τινά συμφοράν».

Μ Α Ξ Απούίδων αύτω την έπιοτοΛήν) 
Πρό πόσου καιρού έλαβες αύτό τό γράμμ,ας

ΟΝΟΡ. Πρό 5 ή 6 ημερών.
ΜΑΗ· Καί έγραψες εις τόν υιόν σου;
ΟΝΟΡ. Ναί, άλλ’ ούτε μέ ήξίωσεν άπαν- 

τήσεως. Έγραψεν δμως εις τήν μητέρα του, 
ήτις καί μέ κατηγόρησε διά τήν σκληρό
τητα μου.

MAE. ’Ανακάλεσε τον.

ΟΝΟΡ. Δέν θά έλθνι.
ΜΑΞ. Άφες τον άνευ χοημάτων.
ΟΝΟΡ. Θά παίξη καί θά μάς κάμνι ίςο- 

ρίαις.
ΜΑΞ. Βέβαια’ εχεις δίκαιον.— Άπό ενα 

νέον έλαττωματίαν έχοντα εις τά πλευρά 
του μίαν βδέλλαν τοιαύτης φύσεω; δέν 
πρέπει νά περιμένρ τις παρά τοϋτο.

ΟΝΟΡ. Φίλε μου, χάνω τό λογικόν μου.
ΜΑΞ. ’Εγώ θά σέ συνεβούλευα \ά μετα- 

βής ό ίδιος εις Φλωρεντίαν διά νά βεβαιω- 
θής περί τής άληθοϋς καταστάσεως τών 
πραγμάτων.

ΟΝΟΡ. Δέν δύναμαι. Αί υποθέσεις τοϋ 
γραφείου μου δέν μοι τό έπιτρέπουσι.

ΜΑΞ. Λοιπόν έχε υπομονήν εως ού 
ύπανδρεύσω τήν θυγατέρα μου καί έπειτα 
μεταβαίνω έγώ. Ό Ερνέστος υποτάσσεται 
εϊς έμέ’ θά ομιλήσω ’ξάστερα.

ΟΝΟΡ. ΤΑ ! θά σοϋ ήμαι πολύ ύπό- 
χρεως. ’Αρκεί νά ήνε καιρός άκόμη.

ΣΚΗΝΗ Ε\
ΛΕΟΝΤΙΝΑ χαϊ οι ανωτέρω.

ΛΕΟΝΤ. Πάτερ, πάτερ, ή άμαξα είνε 
εις τήν θύραν, άλλ’ εκείνος ό 'Ροβέρτος, 
δπου πάντα χασομερά, δ?ν έπέστρεψεν 
1 άκόμη.

ΜΑΞ. Ά λλά τί διάβολον θέλεις; μή 
γάρ έχει πτερά νά πετάξνι;

ΛΕΟΝΤ. Ό δικηγόρος 'Ρικκάρδης κα τ
οικεί εδώ εις τό άκρον τοϋ δρόμου’ έγώ 
θά είχα υπάγει καί θά είχα γυρίσει του
λάχιστον δέκα φοράς.

ΜΑΞ. Άνάπτεις εύκολώτερα άπό τό 
φώσφορον. Φοβείσαι ισως μή φύγ-ρ άπό την 
θέσιν της ή Παναγία τού Pilone.

ΛΕΟΝΤ. ‘Η Παναγία δέν φεύγει, άλλά 
φεύγουσιν αί ώραΓ καί έπειτα θυμόνω νά 
τόν βλέπω τόσον νωθρόν.

ΣΚΗΝΗ «Τ'.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ χαι οί ανωτέρω.
ΡΟΒ. ΐδού, έπέστρεψα.
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ΛΕΟΝΤ. Mol φα ΐν ίτ ίι δά νά ήτο καιρός' 
ανεχωρήσατε πρό 4 | ώρας.

ΡΟΒ. Μιας ώρας καί ήμισείας ! Παρήλ- 
βον 20 ή 25 λεπτά τό περισσότερον.

ΛΕΟΝΤ. Δέν είνε αληθές' παρετήρησα 
τό ώρολόγιον.

ΜΑΞ. Ποιον; |
ΛΕΟΝΤ. Το ¡δικόν μου. ΕΪνε έδώ ( δ ε ι

κνύει τό στήθός τηζ). Δέν φαίνεται, όμως 
υπάρχει και πηγαίνει καλά.

ΜΑΞ. Λοιπόν, 'Ροβέρτε, έσυμφώνησες;
ΡΟΒ. Τά πάντα. Αυριον τό πρωί πη

γαίνω τά χρήματα εις τόν κύριον 'Ρικκάρ-' 
δην καί ύπογράφομεν τό συμβόλαιον.

ΑΕΟΝΤ. Αυριον ; Καί διά τ ί όχι άπόψε;
ΡΟΒ. 'Επειδή τήν νύκτα τοιαδται υπο

θέσεις δέν γίνονται
ΛΕΟΝΤ. Αί υποθέσεις, όταν ήνε βία, γ ί

νονται καί ημέραν καί νύκτα, κάθε ώραν.
ΜΑΞ. ’Ας πηγαίνωμεν λοιπόν' φόρεσε! 

τόν πϊλόν σου καί μή χρονοτριβώυ,εν πλέον. I
ΛΕΟΝΤ. [Φορούσα xbr πίλον). Είμαι 

έτοιμος, κύριε δικηγόρε, δότε μοι τόν βρα- 
χίονά σας. ’Αρχίσατε νά περιποιήσθε τήν 
κυρίαν σύζυγόν σας.

ΡΟΒ. Πολύ ευχαρίστως (δ ίδ ε ι αυτί/ τόν 
β ρ α χ ίο ν α ’ ό Μ άζιμος xal Ό ν ορά τος  φο- 
ρονσ ι τους π ίλ ους xa l απ αν τες  έτο ιμ α-  
ίο ν τ α ι  ν' άπ έλθω σ ι).
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ΣΚΗΝΗ Ζ'.
Ο ΔΙΑΝΟΜΕΤΣ TOT ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΤ

χαϊ οί ανωτέρω.
ΔΙΑΝ. Σάς παρακαλώ, έδώ είνε ό συμ

βολαιογράφος Όνέστης ;
ΟΝΟΡ. Έγώ είμαι.
ΔΙΑΝ. "Εχω τηλεγράφημα δι’ υμάς. *Η 

κυρία σύζυγό; σας δέν ήθέληοε νά τό δεχθή 
καί μέ διεύθυνεν έδώ.

ΟΝΟΡ. Τηλεγράφημα !
ΛΕΟΝΤ. (Κάποια νέα σκοτούρα !)
ΜΑΞ. (Νέα συμφορά !)
ΟΝΟΡ. ( Λαμβάνων τό τηλεγράφημα, 

πρόςτόν διανομέα) .  Πολύ καλά, εύχαριςώ.
ΔΙΑΝ. Τήν άπόδειξιν.
ΟΝΟΡ. Έχεις δίκαιον.
ΜΑΞ. Λεοντίνα, τρέξε νά φέρης τό μελα

νό δ οχείον.

ΛΕΟΝΤ. (Πόσον ένοχλητικός είνε μέ αύτό 
τό τηλεγράφημά του) (φεύγει).

ΜΑΞ. "Ανοιξε νά ίδωμεν.
ΟΝΟΡ. Όχι' πρόσμεινε πρώτα νά άπα- 

λύσιυμεν τόν διανομέα.
ΛΕΟΝΤ. Ιδού τά μελανοδοχεϊον. Διά 

χάριν σας έλέρωσα έν χειρόκτιον.
ΜΑΞ. Μικρόν τό κακόν' σού αγοράζω έν 

άλλο ζεύγος.
ΟΝΟΡ. [υπογράφει). Λάβε.
ΔΙΑΝ. Δοΰλός σας (φεύγει).
ΛΚΟΝΤ. Πηγαίνομεν λοιπόν τώρα ή δέν 

πηγαίνομεν ;
ΜΑΞ. Έχε υπομονήν ν άναγνώση ό 0 ·  

νοράτος τό τηλεγράφημά του.
ΛΕΟΝΤ. Λύναται πολύ καλά νά τό άνα- 

γνώση καί είς τήν άμαξαν.
ΟΝΟΡ. [Μετά δισταγμόν άνοίγει.) "Αχ ! 

δυστυχία μου, δυστυχία μου! (φεύγει).
ΜΑΞ. Ονοράτε. . . άκουσον.. . Ονοράτε.
ΛΚΟΝΤ. "Αφες τον νά πηγαίνη.
ΜαΞ. "Ελαβε βέβαια κάποιαν θλιβεράν 

είδησιν περί τού υιού του' δέν δύναμαι νά 
τόν έγκαταλείψω εις αϋτήν τήν κρίσιμον ς··.γ· 
μήν. 'Ροβέρτε, έλθέ.

ΛΕΟΝΤ. Πού ;
ΜΑΞ. Τρέχω είς τού φίλου μου, καί αυ

τός δέν δύναται νά μείνη μόνος μέ σέ.
ΡΟΒ. Πολ,ύ σωστόν.
ΑΕΟΝΤ. Άλλοίμονόν μου! Καί ή Πανα

γία τού Pilone καί τά νωπόν όψάριον;
ΜΑΞ. Τό τρώγομεν μίαν άλλην ήμέραν.
ΡΟΒ. Χαίρε . . .  υπομονή καί καλήν άν- 

τάμωσιν. (φεύγει μετά τον Μα(ίμου).
ΛΕΟΝΤ. fΥπομονή ! Κολοκύθια μέ τή 

ρίγανη! Όδιάβολος νά πάρη ιόν τηλέγρα
φον καί εκείνον ό’που τόν έπενόησεν. Αύτός 
ό κατηραμένος συμβολαιογράφος είνε κα- 
κοΐσκίωτος. Κάθε φορά οπου ελθη είς τό 
σπίτι μού συμβαίνει κάποια δυστυχία. Μίαν 
ήμέραν μού έφυγε τό καναρίνι, μιαν άλλην 
μού έψόφησεν ή γάττα, μίαν άλλην έχυσα 
τό λάδι έπάνω είς τό ώραΐόν μου μεταξωτόν 
φόρεμα, τώρα μού στέλλει εϊ; τόν γέρω ά
νεμον τήν διασκέδασιν. Στοιχηματίζω οτι 
μίαν άλλην φοράν μού κάμνει νά διαλυθή ό 
γάμος (εισέρχεται είς τό δωμάτιόν της).

Τέλος τής πρώτης πράζεως.
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IIPASIS ΛΕΥΤΕΡΑ*

Λωμάϊιον «V τή οίχία τοΰ 'Ονοράτον.

ΣΚΗΝΗ Α\

ΟΝΟΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑ.
ΟΝΟΡ. (Βηματίζει λ ία ν  τεταραγμένος 

χρατών τό τηλεγράφημα άνά χειρας. Ή  
Μάρθα χάθηται πλέχονσα περιχνημίδαο) 
Δέν έκλεισα ’μμάτι όλην τήν νύκτα. Αύτός 
ό ελεεινός τηλέγραφος μ' έβόθισεν είς απελ
πισίαν ( άναγινώσχει) α’Βτοιμασθήτε άπελ 
»θείν ευθύς Φλωρεντία?» φέρετε μαζή όσα 
»δυνατόν χρήματα. Έρνέστος εκτεθειμένος 
»είς μέγαν κίνδυνον . . .  Γράμμα κατόπιν». 
Τό καταλαμβάνεις;

MAP- Ναί, ναί . . .  θέλεις νά μή τό εχω 
καταλάβει; Έπειτα άπό χθές δέν κσμνεις: 
άλλο παρά νά μέ διασκεδάζης άναγινώσκων 
αύτό τό τηλεγράφημα.

ΟΝΟΡ. Τώρα περιμένω μέ αγωνίαν τήν 
επιστολήν.

MAP. Καί όμως μέ όλην σου τήν βίαν 
ό γραμματοκομιστής δέν θά σού τήν φέρη 
βέβαια πρό τής ώρας τής διανομής. Τώρα 
είνε εννέα' έχε υπομονήν.

ΟΝΟΡ. ’Άν είξευρα τουλάχιστον περί 
τίνος πρόκειται! κατά ποιον τρόπον έξε- 
τέθη εκείνος ό άθλιος!

MAP. Τό γράμμα θά τό είπη.
ΟΝΟΡ. Θαυμάζω μέ σέ ή όποια είσαι μή- 

τηρ του καί θεωρείς τό πράγμα μέ τόσην 
αταραξίαν.

MAP. Τί ωφελεί — συλλογίζομαι —  νά 
άπελπίζωμαι, νά κάμνω θόρυβον καί νά δια 
σαλπίζω είς τούς γείτονας τά συμφέ- 
ροντά μας ; Γίνονται τά πράγματα χωρίς 
πολλάς φωνάς. *Αν ό Έρνέστος έξετέθη είς 
χρέη, άνάγκη νά τά πληρώσωμεν. Σκέψου 
καλλίτερου νά έτοιμάσης τά χρήματα, όπως 
σέ ειδοποιεί τό τηλεγράφημα.

ΟΝΟΡ. Σέ ειδοποίησα οτι δέν πληρόνω 
τίποτε.

MAP. At! χωρατεύεις;
ΟΝΟΡ. Χωρατεύω ; θά ίδίίς άν χωρα

τεύω.

MAP. Σού εγγυώμαι ότι θά πληρώσγ,ς 
όλα έ'ως τό τελευταίον λεπτόν.

ΟΝΟΡ. Νομίζεις ότι έχω τήν όρεξιν νά 
καταστραφώ διά τήν παραλυσίαν ένός κα
κού υποκειμένου;

MAP. Τό κάτω κάτω τής γραφής είνε 
υιός σου.

ΟΝΟΡ. 'ίδικός σου, καί όχι ιδικός μου.
MAP. (Έ ]είρ ετα ι ονχί μεν έχτός ¿αυ

τής, ά λλ ' άπειλητιχή). Τί θέλεις νά εί'πνις; 
Εξηγήσου . . .

ΟΝΟΡ. Λέγω νά εΐπω ότι είνε υιός σου 
διότι σού ομοιάζει καθ’ όλα.

MAP. 'Ανθρωπε σκληρέ !
ΟΝΟΡ. Γύναι άκριτος!
MAP. Τίγρις !

ΟΝΟΡ. Ααιμόνιον!
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ΣΚΗΝΗ Β\

Η ΘΥΡΩΡΟΣ φέρουσα επιστολήν 
χαι οί άνωτέρω.

ΘΐΡ. Μέ συμπάθεων όπου σάς διακό
πτω. Αύτό είνε τό γράμμα οπου έπεριμέ- 
νετε μέ τόσην ανυπομονησίαν ;

MAP. Πόθεν έρχεται;
©ΥΡ. Εγώ δέν εΐξεύρω νά διαβάσω* 

νάτο, ϊδέτε το.
MAP. (λαμβάνουσα αύτό μετ’ άδιαφο- 

ρίας) ΝαΓ αύτά είνε.
ΟΝΟΡ. Δός μοι το. )
MAP. Μίαν στιγμήν* δέν είνε δά τόση 

βία. Θά σού τό δώσω όταν νομίσω κατάλ
ληλον.

ΟΝΟΡ. {Πρός τήν θνρωρόν). Πήγαινε.
ΘΪΡ. Έπλήρωσα 20 λεπτά, έπειδή τό 

γράμμα είνε χωρίς γραμματόσημον.
ΟΝΟΡ. Ιδού (τή δίδει νόμισμά τι).
ΘΥΡ. Τώρα σάς φέρω τό υπόλοιπον.
ΟΝΟΡ. Δέν πειράζει, κράτησέ το.
ΘΤΡ. Σάς ευχαριστώ πολύ. ( καθ ¿αυ

τήν). Ένα φοάγκον δι’ ενα γράμμα. Βέ
βαια θά τού ήνε πολύ κατεπείγον (φεύγει).

ΟΝΟΡ. Δός μοι αύτό τό γράμμα.
ΘΥΡ. ( Επιστρέφουν«.). Συμπάθειον 

άν σάς διακόπτω — θέλετε σήμερον τήν ε
φημερίδα ;

ί  ΟΝΟΡ. Ώ 1 μή μάς ένοχλνΐς.
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MAP. Έχε δά τρόπους ! διά τί κακο- 
μεταχειρίζεσαι αύτήν τήν καλήν γυναίκα 
ή όποια θέλει νά σοϋ προοφέρνι μίαν ΰπηρε- 
σίαν. (πράς την θνρωρόν) Φέρε λοιπόν την 
εφημερίδα, θά μου κάμνις χάριν.

ΘΥΡ. Διά σάς, κυρία Μάρθα, θά εμβαινα 
καί εις τήν φωτ’άν μέσα, φθάνει νά τό ή- 
θέλετε {φεύγει).

MAP. { J ίόονσαζφ Ονοράτω ζην ini- 
οζοΛήν). Aάβε.

ΟΝΟΡ. {Γην Λ αμβάνει, ζρύμει xal ôèv 
εχ ε ι το θάρρος rà  zi\r άνο ΐ(η ) Βλέπεις 
πώς τρέμω ; δέν έχω θάρρος' άνοιξέ την σό.

MAP. Είσαι πλέον μικρόψυχος άπό Év 
μικρόν παιδίον fΛαμβάνει zi\r έπιστοΛψ 
xal άναγιτώσχει σιγαΛά).

ΟΝΟΡ. (Την π α ρ α τη ρ εί τρόμων]. Είπέ 
μου τό παν, μη μου κρύψϊΐς τήν άλήθειαν. 
Έφιλονείκησε μέ κανένα ·, έμονομάχησε ; .. 
έπλήγωσεν, έφόνευσε κανένα ; . . .

MAP. f 'E r  πΛήρει αταραξία ,) Μπαμπα- 
μπά.

ΟΝΟΡ. Ηπάτησέ τινα εις τό παιγνί- 
διον ;

MAP Οΰτε. Μόνον έπλαστογοάφησε κάτι 
συναλλαγματικάς.

ONÛP. Θεέ μου! Ό υιός μου πλαστο- 
γράφος !

51A Ρ. Σσσσ ... χαμήλωσε την φωνήν σου.
ΟΝΟΡ. Πλαστογράφος !
MAP. Τώρα ο,τι έγινεν έγινεν.
ΟΝΟΡ. Καί ποίου είνε αί συναλλαγ- 

ματικαί ;
MAP. Τού τραπεζίτου, τοϋ προϊστα

μένου του.
ΟΝΟΡ. “Άτιμος ! Νά προδώσιρ τόν κύ- 

ptôv του τόν ίδιον ! . . .
MAP Αυτόν $ άλλον τό ίδιον είνε.
ΟΝΟΡ. Καί τί λέγει τό γράμμα ;
MAP. "Οτι ή ΰπόθεσις θά μείνρ κρυφή, 

εως οϋ τρέξνις εϋθός εις την Φλωρεντίαν μέ 
τά χρήματα πρός πληρωμήν των συναλλαγ
ματικών. Βλέπεις βτι υπάρχει θεραπεία.

ΟΝΟΡ. Καί πόσα χρειάζονται ;
MAP. Εννενήκοντα χιλιάδες φράγκα.
ΟΝΟΡ· Θεέ μου ! 

f MAP. Τί είνε ;
ΟΝΟΡ. Που θέλεις νά ευρω εγώ έννενή 

κοντά χιλιάδας φράγκα·,

MAP. Διαχειρίζεσαι τόσα χρήματα δλην 
την ήμέραν !

ΟΝΟΡ. Τά χρήματα όσα διαχειρίζομαι 
είνε κατατεθειμένα άπό τούς πελάτας μου.

MAP. Τό ίδιον είνε.
ΟΝΟΡ. Πώς είνε τό ίδιον ·,
MAP. Λάβε ολίγα άπό τοϋ ένός καί ο

λίγα άπό τοϋ άλλου καί κανείς δέν θά τό 
καταλάβν).

ΟΝΟΡ. 'Αλλά συ έτρελλάθης.
MAP. Δεν λέγω δά νά τά κλέψης* ο

λίγα όλίγα θά τά άποδώσνις.
ΟΝΟΡ. Καί άν άπέθνησκον;
MAP. Τότε δέν θά έφρόντιζες πλέον συ 

δι’ αύτά, άλλα έγώ.
ΟΝΟΡ. Νά κρά¥ήσω αύθαιρέτως την πε

ριουσίαν τών πελατών μου ; .  . ·
MAP. Προτιμάς λοιπόν νά συλληφθή ό 

υιός σου καί νά δικασθή ώς κλέπτης ;
ΟΝΟΡ. Ό  ! σιώπα !
MAP. Τό κακόν θά ήτο άν δέν ΰπήρχον 

χρήματα, άλλά υπάρχουν.
ΟΝΟΡ. “Οχι, δέν υπάρχουν.— αύτάς τάς 

ημέρας πολλοί άπέσυβαν μεγάλα ποσά καί 
τό ταμείον σχεδόν έξηντλήθη.

MAP. ‘Υπάρχουν αί εκατόν χιλιάδες 
φράγκα τοϋ Μαξίμου.

ΟΝΟΡ. Τοϋ τάς άπέδωκα.
MAP. Δέν είνε αλήθεια, τάς είδα έγώ προ 

ολίγου εις γραμμάτια τοϋ ταμείου.
ΟΝΟΡ. Είνε ώς νά είχαν άποδοθή, θά 

έλθη μετ’ ολίγον νά τάς παραλάβ/ι, επειδή 
τάς έχει προσδιορίσει ώς προίκα τής θυγα- 
τρός του, ήτες αύτάς τάς ήμέοας υπαν
δρεύεται.

MAP. Πολύ ώραία ! ‘Η κόρη τοϋ φίλου 
σου θά ήνε ευτυχισμένη, καί ό υιός μας θά 
πηγαίνρ εις την φυλακήν! ‘θ  Μάξιμος θά 
γελά καί συ θά κλαίνις, ου ό όποιος τό κάτω 
κάτω τής γραφής είσαι ό αίτιος τής περι
ουσίας του.

ΟΝΟΡ. ’Εγώ έκαμα δι’ εκείνον δ,τι θά 
έκαμνα καί διά κάθε άλλον. Διεχειρίσθην 
πιστώς τά κεφάλαιά του* ήτο τό καθή
κον μου.

MAP. ’Αηδείς λεπτολογίαι, λόγια τοϋ 
άέρος. “Ακούσε μίαν στιγμήν τί σοϋ γράφει 
ό φίλος Αρίτσης εις τό γράμμα δπου έλά- 
βαμεν πρό ολίγου. ( ’Αναγινώσχει) »"Αμα
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»λάβη; την παροΰσαν είδοποίησέ με τηλε- 
»νραφικώς άν τό ποσόν ήνε έτοιμον, άλλως 
»ό τραπεζίτης Γεράρδης είνε αποφασισμέ
νο ς  νά προβή εις τήν καταγγελίαν, καί δ 
»υιός σου είνε χαμένος».

ΟΝΟΡ. “Ω ! πόσον φρικώδης είνε ή θέ- 
σις μου !

Μα Ρ. Συλλογίσου, βτι ή άτιμία τοϋ 
υιού σου θά πέστι καί επάνω σου, καί δτι τό 
όνομά σου έζ ίσου θ' άτιμασθή.

ΟΝΟΡ. Πριν γίν-vj αυτό, θά αΰτοχειριασθώ.
MAP. Ώραΐον μέσον διά νά σώσνι; τήν 

οίκογένειάν σου! Είσαι μά τήν άλήθειαν άν
θρωπος γνωστικός !

ΟΝΟΡ. Λοιπόν νά προδώσω ένα φίλον, 
τό προσφΑλέστερον δν τό όποιον έχω εις τόν 
κόσμον ! . . νά τόν άπατήσω στηριζόμενος 
επί τής καλή; τουπίστεως, επειδή ποτέ δέν 
ήθέλησε νά λάβϊΐ παρ έμοϋ ουτε άπόδειξιν;

MAP. Πώς ; δέν έχει αποδείξει; ;
ΟΝΟΡ. Καμμίαν.

MAP. Δέν έχει άποδείξεις καί διστάζει; 
ακόμη ; Τρέχω αμέσως νά τηλεγραφήσω εις 
Φλωρεντίαν.

ΟΝΟΡ. Στάσου ! Θέλεις λοιπόν νά κατα
στώ ό ευτελέστερος, ό μιαρώτερος τών αν
θρώπων ; Ά λλά τ ί θ' άποκριθώ εις τόν φ ί
λον μου, βταν μοϋ ζητήστι τά κεφάλαιά του;

MAP. Συ δέν θά ταραχθής, δέν θά εΐ 
πφ; τίποτε' θά όμιλήσω έγώ.

ΟΝΟΡ. Τί θά είπτι ό κόσμος; . . . . τ 
θά εϊπη ό κόσμος, βστις γνωρίζει καί τοϋ; 
δύο μας;

MAP. ‘Ο Μάξιμος θεωρείται πτωχό; 
εκτός τούτου έτρελλάθη μίαν φοράν, έν ώ 
σϋ άπ’ εναντίας χαίρεις γενικήν ύπόληψιν 
®Αμα άρνηθής πώς έλαβες δ,τι εκείνος θά 
είπτι δτι σοϋ ένεπιστεύθη, θά πιστεύσουν σε 
καί θά υποθέσουν δτι εκείνος έχασε τά λο 
γικά του έκ δευτέρου.

ΟΝΟΡ. 'Αλλά εις αύτόν τί θά εϊπω ;
MAP. Ό τι τό έκαμες διά τόν υιόν σου 

καί θά σέ συγχωρήση.
ΟΝΟΡ. Ποτέ, ποτέ.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Η ΘΥΡΩΡΟΣ j ιερονσα έφημερίβας 

xal οϊ άνωζέριο.
ΘΥΡ. Συμπάθειον άν σάς διακόπτω.

Νά ή έφημερίς. Τί σπουδαιότητα όπου έχει 
σήμερα ! Έχει τήν συζήτησιν καί τήν κατα
δίκην τοϋ περιφήμου λτιστοϋ Βελτραμέλλη 
όπου κατεδικάσθη εις 20 χρόνων κατα- 
ναγκαστικάς εργασίας.

ΟΝΟΡ. Τί λέγεις;
ΘΥΡ. “Άν ήκούετε τί θόρυβον κάμνει ό 

λαός εις τούς δρόμους ! Όλοι λέγουν: έκεί 
τήν έχει καλά, είνε ολίγον !

τόν κακοΰργον
επρεπε να τον 

! τόν πλαστο-κρεμασουν ! 
γράφον ! . . .,

MAP. {Σιγή προς zdr Όνοράζον). Α 
κούεις ;

ΘΥΡ. Τό νόστιμον είνε δτι ό Βελτραμέλ- 
λης είχεν έναν υιόν, τόν πλέον προκομμένου 
καί τίμιον νέον τοϋ Τορίνου* λοιπόν αυτός 
άπό τήν εντροπήν του νά έχιρ τόν πατέρα 
ου εϊς τό κάτεργον έκοψε τόν λαιμόν του. 

ΟΝΟΡ. Φρίκη!
ΘΥΡ. Σάς άφίνω τήν εφημερίδα διά νά 

ιασκεδάσετε' έπειτα, άν θέλετε νά τήν 
κρατήσετε, μοϋ δίδετε μέ δλην σας τήν 
ήσυχίαν 5 λεπτά {φεύγει).

ΟΝΟΡ. Αισθάνομαι δτι σαλεύει τό λογι
κόν μου . . .

MAP. Έρχονται άνθρωποι. . . Ό Μάξι
μος είνε. Θάρρος, εμπρός, θάρρος καί άπό- 
φασις.

ΟΝΟΡ. 'Αλλά έγώ . . .
Μ Α Ρ. Σύ δέν θά είπϊις παρά ναι καί βχι' 

άφησε νά κάμω έγώ.

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΜΑΞΙΜΟΣ, ΡΟΒΕΡΤΟΣ, ΑΕΟΝΤΙΝΑ 
xal οι άνωζύρω.

ΜΑΞ. Χαίρε, Όνοράτε’ προσκυνώ, κυρία 
Μάρθα Έδω ή κόρη μου καί ό μελλων 
γαμβρός μου οί όποιοι συμμερίζονται ζωη
ρότατα τήν λύπην σας. Άνυπομονοϋμεν δλοι 
νά μάθωμεν τ ί ειδήσεις άνεκοίνωσεν ή έκι- 
στολή τήν όποίαν έπεριμένετε σήμερον τό

Xπρωι.
MAP. Σάς ευχαριστώ διά τόν ζήλόν σας. 

Δόξα τώ θεώ τό κακόν δέν είνε τόσον φο
βερόν βσον έφανταζόμεθα. ‘Ο υιός μου 
άνέλαβε μίαν έπιχείρησιν καί άπέτυχε. 

ΑΕΟΝΤ, Καλή ώρα! "Ολα ίατρ' -νται



εις αύτόν τόν κόσμον. Ευχαριστούμαι πολύ 
όπου σας ευρίσκω πλέον ήσυχους- καί τότε 
λοιπόν σήμερον θά κατορθώσωμεν τήν εκ
δρομήν μας είς τήν Παναγίαν τού Pilone, 
ή όποια χθες έμποδίσθη.

ΜΑΞ. (Σιγή πρός τον Ονορ.) *Η έπι- 
χείρησις δπου δέν έπέτυχεν υποθέτω δτι 
είνε ή χορεύτρια, δέν είνε αλήθεια ;

ΟΝΟΡ Ναί.
ΜΑΞ (Σιγή). ιΗ σύζυγός σου είνε πο

νηρά, δέν ήθέλησε νά όμιλήσιρ εμπρός είς τό 
κοράσιον. Εύγε !

ΔΕΟΝ. Κυρία Μάρθα, σας συσταίνω τόν 
αρραβωνιαστικόν μου, ‘Ροβέρτον Γκιούστην, 
διδάκτορα τά νομικά.

MAP. Χαίρομαι δπου κάμνω τήν γνωρι
μίαν σας.

ΡΟΒ. Ευχαριστώ, κυρία* ή εύχαρίστησις 
είνε δλη ίδική μου.

©ΑΡ. Πότε θά γίνουν οί γάμοι ;
ΛΕΟΝ. Ώ ! γρήγορα, μάλιστα πολύ 

γρήγορα.— Πώς σάς φαίνεται ό αρραβωνια
στικός μου ·,

MAP. ‘Ωραίος νέος.
ΛΕΟΝΤ. Καί τόσον καλός ! τόσον ά 

ξιος ! . . . Αέν .έπρεπε νά τό είπω εμπρός 
του, άλλά δέν είμαι άκόμη σύζυγός του 
καί ήμ.ποοώ νά τοϋ κάμνω φιλοφρονήσεις.

ΡΟΒ. Τούτο σημαίνει οτι δταν γέντρς σύ
ζυγός μου . . .

ΛΕΟΝΤ. Τότε θά σοϋ λέγω μόνον τήν 
αλήθειαν.

ΡΟΒ. Εύχαριστώ πολύ!
MAP. Αφ’ δσα ήκουσα, δ κύριος θά έξα- 

σκήση τήν δικηγορικήν ;
ΛΕΟΝΤ. Βέβαια- ήγοράσαμεν τά γραφεϊον 

τοϋ δικηγόρου ‘Ρικκάρδη διά 80,000 φράγ
κων- είνε ή προίξ δπου δίδω είς τόν ανδρα 
μου . . . Αλήθεια, κύριε Ονοράτε, μάλιστα 
ήλθαμεν καί δι' αυτήν τήν ύπόθεσιν.

ΜΑΞ. Αλήθεια, φίλε μου- συλλογιζόμενος 
τάς περιστάσεις σου, τό είχα λησμονήσει.

ΛΕΟΝΤ. ΑΪ, ομως δέν τό είχα λησμο
νήσει έγώ.

ΜΑΞ. Είνε ανάγκη νά παραδώσω τάς 
80 χιλιάδας είς τόν γαμβρόν μου, ό όποιος 
ώρισεν ώραν συνεντεύξεως μέ τόν πωλητήν 
σήμερον τήν μεσημβρίαν.

ΛΕΟΝΤ. Καί άν μάλιστα πηγαίνιρ προ
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τήτερα μίαν ώραν, μικρόν είνε τό κακόν, 
επειδή τά χρήματα είνε πάντοτε εύπρόσ- 
δεκτα.

ΜαΡ. Θέλετε νά σάς συντάξρ ό σύζυ
γός μου τό συμβόλαιον;

ΛΕΟΝΤ. Όχι, κυρία, θέλομεν νά μάς 
όώαη τά χρήματα.

MAP. Σάς λείπει ίσως έν μέρος τοϋ 
ποσού;

ΛΕΟΝΤ. Μάς λείπει δλον.
Μα Ρ. Όλον ; πώς ·, δέν τό έχετε ;
ΛΕΟΝΤ. 'Ω ! ώραία έρώτησις ! έν ω τό 

έχει είς τάς χεϊράς του ό σύζυγός σας, δέν 
ήμποροϋμεν νά τό έχομεν ήμεϊς.

ΟΝΟΡ. (Τρέμω ! )
MAP. Δεσποσύνη, θέλετε νά χωρατεύ- 

σετε . . .
ΛΕΟΝΤ. Νά χωρατεύσο); Δέν χωρα

τεύω δλως διόλου ! Καί διά τί μού τό λέ
γετε αύτό ;

MAP. Επειδή δ σύζυγός μου δέν έχει 
τίποτε τού άνδρός σας.

ΛΕΟΝΤ. Έχει τοϋ πατρός μου,: δπου 
είνε δλον τό ίδιον . . .

ΜαΡ. "Οπως σάς αρέσει.
ΛΕΟΝΤ, Κυρία Μάρθα, θά έκάμνετε καλ

λίτερα νά κάθεσθε ήσυχη καί νά μήν άνα- 
κατόνεσθε είς πράγματα δπου δέν σάς απο
βλέπουν.

MAP. 'Ελα, έλα, μήν έρεθίζεσθε.
ΛΕΟΝΤ. Έγώ δέν έρεθίζομαι δλως διό

λου, σείς έξάπτεοθε . . .
ΜΑΞ Άλλα δέν βλέπεις, Λεοντίνα, δτι 

ή κυρία Μάρθα άστειεύεται διά νά σέ κάμνρ 
νά Ουμόννις; Εκείνη γνωρίζει καλλίτερα άπό 
σέ δτι τό κεφάλαιον είνε έδω, επειδή ώμι- 
λήσαμεν δι’ αύτό χιλιάκις.

MAP. Αληθέστατα, δταν ύπίρχεν . . . .  
άλλά τώρα δέν υπάρχει πλέον.

ΛΕΟΝΤ. Πώς; δέν υπάρχει πλέον; . . . 
καί διά τί νά μή ύπάρχη ;

MAP. Διότι άπεδόθη.
ΟΝΟΡ. (Θεέ μου !)
ΛΕΟΝΤ. Άπεδόθη!
ΜΑΞ Πώς τό εκλαμβάνει διά σπουδαΐον! 

είνε νόστιμη αύτή ή σκηνή.
ΛΕΟΝΤ. Σύ τήν ευρίσκεις νόστιμη, έγώ 

δμως δλως διόλου ! Είς τά δικαστήρια, έξω 
τά χρήματα. . .

ΣΣΟΣ.

MAP. Δεσποσύνη, σάς παρακαλώ, άςάλ-| 
λάξωμεν ομιλίαν.

ΛΕΟΝΤ. Έγώ δέν άλλάζω όμιλίαν κα
θόλου. Δέν έλειπε άλλο παρά νά κάμουν νά 
χαθή ή προίξ μου.

ΜΑΞ. Λεοντίνα, ήσύχασε πλέον, σού λέγω! 
ΡΟΒ Λεοντίνα, σέ παρακαλώ . . .
ΛΕΟΝΤ. Πολύ καλά, άς όμιλήσ-ρ λοιπόν 

ό κύριος Ονοράτος- είς αύτόν άνήκει ν’ άπ- 
αντήστι· Μίαν ώραν τώρα φιλονεικοϋμεν 
δι’ αύτά τά χρήματα καί αύτός δέν είπεν 
άκόμη ούτε λέξιν.

ΟΝΟΡ. Εινε αληθές- δέν δύναμαι ούτε 
πρέπει πλέον νά σιωπώ. (Π ροχω ρεί πρός 
τό γραφ εϊό ί τον). Τά χρήματα τής προι 
κός σας . . . είνε . . . .

MAP. (Π αρουσ ιάζει ταχέω ς τήν εφη
μ ερ ίδ α  είς τους όφθαΛμοϋς τοϋ συζύγου). 
Άπεδόθησαν, δέν είνε αληθές ;

ΟΝΟΡ. (Φοβηθείς είς τήν θέαν τής έ- 
φιψερίδος σταματα, χαταβιβάζει τήν χε- 
φαΛήν χαϊ αποκρίνεται) Ναί J . ..

ΡΟΒ. Πώς ;
ΛΕΟΝΤ. Άκόμη καί αύτός !
ΜΑΞ. Οίμοι ! νά ϋποθέσω δτι ή δυστυ

χία τοϋ υίοϋ έκαμε νά χάσή τό λογικόν ό 
δυστυχής μου φίλος ;

MAP. Μέ συμπάθειον, κύριε Μάξιμε, 
άλλά έκ τών δύο πιθανώτερον εινε νά τό 
έχάσατε σείς. . .

ΜΑΞ. Έγώ ! ! !
ΛΕΟΝΤ. Κυρία, σεβασθήτε τόν πατέρα 

μου.
MAP. ’Αγαπητή μου, αύτός προσέβαλε 

πρώτος. 'Αλλως είνε πράγμα γνωστόν δτι ό 
πατήρ σας έτρελλάθη μίαν φοράν.. . .  λυ
πούμαι νά τό είπω, δμως είς τοιαύτας ά- 
σθενείας αί ϋποτροπαί είνε συχναί, κ α ί. .  .

ΜΑΞ. ’Αλλά δέν είμαι παράφρων, σά; 
βεβαιώ.

MAP. Καλά λοιπόν, άς κρίνωμεν τά 
πράγματα. Σείς εϊχετε καταθέσει έκατό 
χιλιάδας φράγκα παρά τώσυζύγω μου— είνε 
άληθέστατον — σάς τάς άπέδωκε’— σείς τό 
άρνεϊσθε'— είς τοιαύτην περίστασιν θά κρα- 
τήτε άκόμη τάς άποδείξεις τής καταθέσιως 
τάς όποιας σάς έκαμεν ό Όνοράτος- δεί 
ξατέ τας ! ι  . .

ΜΑΞ. Δέν έχω καμμίαν άπόδειξιν, έ-
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πειδή ποτέ δέν ήθέλησα τοιαύτην. ‘Ο ’θ -  
νοράτος καί έγώ εϊμεθα ώς δύο άδελφοί, 
καί δλαι αί υποθέσεις έγιναν μεταξύ μας 
έπί τή καλή πίστει.

Μα Ρ. Ερωτώ σάς, κύριε ‘Ροβέρτε, δστις 
εννοείτε άπό υποθέσεις, άν αύτό ήνε πιστευ
τόν. ‘Εκατό χιλιάδες φράγκα άφειμέναι είς 
τάς χεϊρας άλλου έπί έτη πολλά χωρίς έν 
έγγραφον J Είς αύτήν τήν εποχήν! . . .  Τι 
σάς φαίνεται; - . · . . ·

ΡΟΒ. Αί, διά νά είπω τήν άλήθειαν . . . 
είνε ολίγον άπίστευτον.

ΛΕΟΝΤ. ‘Ως καί σύ; . . . ώς καί σύ π ι
στεύεις δτι ό πατήρ μου είνε τρελλός ; Καί 
έγώ λέγω δτι αύτό τά πράγμα είνε κα
κούργημα !

ΟΝΟΡ. Κακούργημα! Ποιος τολμά νά 
όμιλή περί κακουργήματος ;

ΛΕΟΝΤ. (Γ ρ εχ ε ι π .ίησίον  τοϋ π α τρ ός  
της καί προσβΛ έπουσα αύτόν κ α τά  π ρ ό -  
σωπον). Πάτερ μου, ήκουσες! Σέ θέλουν 
τρελλόν! Άποκρίσου, άποκρίσου, δι’ εύ- 
ισπλαγχνίαν ! . . .
| ΜαΞ. Περίμενε. (Τ ρ έχ ει, Λαμβάνει τόν  

Ο νοράτον έχ τοϋ βραχ ίονος  χαϊ τόν σύ
ρει πρός  τά  εμπρός). Μού άπέδωκες τά 
κεφαλαιά μου ; . . . Αποκρίθητι είς τόν φί
λον σου . . .  "Αν τό είπνις, τό πιστεύω.

ΟΝΟΡ. (Τ ρέμ ει, τ α ρ ά σ σ ετα ι, άλΛ' ή 
Μ άρθα ϊσ τατα ι όπ ισθεν αύτυν χαι κρυ 
φίως έΛχύει τό χράσπεδον  τοϋ ένδύματός  
του' εκείνος δ ισ τά ζ ε ι έ π ί  τ ινας  α τ ιγ -  
μ ά ς , έπ ε ιτ α  άπ οκρίνεται). Ναί, Μάξιμε, 
ναί!

ΜΑΞ (Μ ανιωδώς). Καί σύ, καί σύ κα
θώς οι άλλοι; Ά  ! . . .

MAP. Είνε τρελλός, σάς λέγω (τρ έχ ε ι 
είς τήν θύραν χαί φω νάζει). Βοήθειαν! 
βοήθειαν !

ΛΕΟΝΤ. (Π ίπ του οα  επ ί τοϋ ά ν α κ Λ ιν  
τήρος) Ά  ! . .  .

ΡΟΒ. (Τ ρ έχ ει πρός αύτήν). Έλειπο- 
θύμησε.

MAP. (Π α ρ ά  τή θύρα). Βοήθεια! βοή
θεια !

ί'ΣΟΣ. 189 :



19Θ I A I 2 2 O 5.

ΣΚΗΝΗ E'.

Η ΘΪΡΩΡΟΣ xai oi ανωτέρω.
©TP. Τί τρέχει ·,
MAP. ‘Ο κύριος Μαζικός έτρελλάθη.
©TP. Έλεος!
ΜΑΞ. [Τρέχει πρός τη/ /.ΙεοντΙναν). 

Κόρη μου ! 'Η Αεοντίνα δέν με ακούει . . . 
κοιμάται ..  . σιωπήσατε όλοι . . . μή την 
έξυπνήσετε!. . . Δεν άκούω πλέον τήν άνα 
πνοήν της ! . .  . Ώ  *. πόσον εϊνε ώχρά ! .. . 
Λεοντίνα ! .  . .  *Α, δ χ ι..  . δέν κοιμάται.. .  
άπέθανε ! . . .

ΟΝΟΡ, [Κραυγάζωγ) 'Απέθανε !
ΜΑΞ. Εκείνη μου τήν έφόνευσε! (Όρμο, 

χατά τής Μάρθας. ‘O *Ροβέρτος χαΐ ή 
θυρωρός τόν χρατοΰσιχ. ιΟ Μάχιμος 
εχρήγννται εις χαχΛασμόν γέΛωτος σπα· 
σμφόιχοΰ. ιΗ Αεοντίνα εζαχοΛουθεΐ νά 
ηνε Λιπόθυμος. ιΟ Όνοράτος μένει ακί
νητος ώς άγα.Ιμα. 1Η Μάρθα Λέγει σιγή 
.τρός τόν σύζυγόν της).

MAP. ‘Ο υιός μας έσώθη !
ΟΝΟΡ. Πήγαινε, κατηραμένη!

ΤίΛος τής Β '. π ράζεω ς .

Β Μ Τ Ε Ρ Σ Κ Ο Τ Τ ·

R o m a n c i e r ,  c r i t i q u e , h i s t o r i e n  et  p o ë t e , 
f a v o r i  d e  s o n  s i è c l e ,  lu  d a n s  l ’E u 
r o p e  e n t i è r e ,  f u t  c o m p a r é  et p r e s q u e  
é g a l é  à  S h a k sp ea r e ,  eu t  p l u s  d e  p o -  

p u l a r i t é  q u e  V o lta ir e ,  f i t  p l e u r e r  l e s  
m od i s t e s  et l e s  d u ch e s s e s ,  et g a g u a  s ix  
m i l l i o n s .

f i l  T a in e ) .

A'.

«Άρπα του Βορρά, συ ήτίς επί μακρον 
χρόνον έσίγας κρεμαμένη εις μαγικήν πτε
λέαν, οΐ μελιρδικοί φθόγγοι σου αντηχούν 
είσέτι εις την πνοήν τής αύρας, ότε ό φθο
νερός κισσός έπήλθε καλύπτων σε διά των

πρασίνων στεφάνων του. 'Αρπα τού ραψω
δού, αί χορδαί σου θέλουσιν υπνώττει εί
σέτι ; ©έλουσιν έν σιγή έτι διαμένει έπί μα- 
κρόν χρόνον αί τερπναί συμφωνίαι σου έν 
μέσω του φρίσσοντος φυλλώματος καί τών 
ί,ρέμα μινυριζόντων ρυάκων ·, Δέν θέλει λοι
πόν έμποιήσει πλέον τό μειδίαμα εις τόν 
πολεμιστήν καί τά δάκρυα εις την νέαν κό
ρην;»

«Κατά τους αρχαίους χρόνους τής Καλη- 
δονίας ή φωνή σου δεν έμενεν ούτωσί άφω
νος μεταξύ τών εορτών καί τής εύθυμίας, 
ότε τό άνευ ελπίδων ερωτικόν άσμα ή τό τής 
έπικτήτου δόξης διέκαιε τάς άτολμοτέρας 
καρδίας καί καθυπότασσε τάς άγριωτέρας’ 
Κιςέκάστην παΰσιν Βάρδου ή διακαής άρμο- 
νία σου μετάρσιος άπήχει, άποδιώκουσα τόν 
ίόβον τών νεαρών κολλονών καί τών άν- 
δρείων ήγεμόνων, διότι ή διπλή ύπόθεσις 
τών εμπνευσμένων ασμάτων σου ήσαν τά α
θάνατα κατορθώματα τής ιπποσύνης καί τό 
άγνόν βλέμμα του φύλου τού καθωραίζον- 
τος τάς ημέρας μας».

«Έγείρου, εύγενής άρπα τού Βορρά, όσοι 
ανίκανος καί άν ήναι ή χειρ ή τολμώσα έπί 
τών μαγικών χορδών σου νά πλανηθή. Έ- 
γείρου, καί άν ή αδυναμία μου άποδώσιι α
σθενή μόλις ηχώ τών αρχαίων αρμονιών σου, 
καί άν δυνηθώ νά έκβαλω άπό σου τραχείς 
μόνον καί βραχυχρονίους ήχους άναξίους συμ
φωνίας εϋγενεστέρας ώς έκείνην, την όποίαν 
έγνώριζες νά έκβαλλιρς. ’Αλλ’ έάν καρδία 
τις σκιρτήσγ) εις τούς φθόγγους, ους θέλω 
άποπειραθή έπί σου, ή μαγική χορδή δέν 
θέλει άνωφελώς άναπάλει. ©ές τέρμα λοι
πόν εις τήν σιωπήν σου, προσφιλής μάγισσα, 
καί άξίωσον ν άναστηθή ή μαγεία τής με
λωδίας σου».

Πένθιμος λήθης σιγή περιέβαλλε τήν άρ
παν τού Βορρά, τήν άρπαν έκείνην, έπί τών 
χορδών τής όποιας άλλοτε τοσοϋτον θαυ- 
μασίως εξύμνησαν τά κατορθώματα τών 
ήρώων τών παρελθόντων χρόνων 6 Όσσια- 
νός καί οί αρχαίοι βάρδοι τής Καληδονίας.

‘Η ΚαληδοΥία είς τών ποιητικωτέρων καί 
ώραιοτέρων τόπων τής Εύρωπαϊκής ηπείρου, 
γή, τής οποίας τά γραφικά όρη αιωνίως στέ
φει ή νεφέλη, μελαγχολική καί ιδιόρρυθμον 
παντελώς εχουσα χαρακτήρα, άλλοτε κατ»
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τούς πρώτους χρόνους τού χριστιανισμού έπί 
τής έποχής τών δρυίδών κοιτίςτής Οσσιανι- 
κής ποιήσεως, έστερείτο άπό πολλών χρόνων 
ήδηγνησίας ιθαγενούς φιλολογίας. Ηεπίρροια 
ποτέ μέν τής μιας, ποτέ δε τής έτερας τών 
ξένων φιλολογιών είχε σπουδαίως έπιδράσει 
έπί τής έθνικής αυτής ποιήσεως, καί ή χώρα 
αδτη ή αρρενωπή μήτηρ τών ίπποτικών πα
ραδόσεων τού Μεσαίωνος, δουλικώς αείποτε 
διετέλει μιμουμένη όθνεϊα ήθη και έθιμα, 
ξένας αυτή εντυπώσεις καί αισθήματα τών 
διαφόρων αρχαίων καί νεωτέρων φιλολογιών. 
ΤΗτο ϊταλίζουσα ή φιλολογία αυτής υπό 
τήν βασιλείαν τής ’Ελισάβετ, γαλλίζουσα 
ύπό τήν βασιλείαν Καρόλου τού Β . Αλλ 
ήδη, φθίνοντος τού 18°“ αϊώνος, πνοη τις 
έθνικής ποιήσεως ήρξατο διαπνέουσα την 
γραφικήν καί ποιητικήν ταύτην μητέρα τών 
Βάρδων, οπότε ή πολιτική αύτής ελευθερία 
έβαινε κρατυνομένη ανδρική καί άπτωτος 
καί ύπό εΰοίωνον άστερα εθετε τα θεμέλια 
δόξης μελλούσης καί διαρκούς. ‘ Η ελευθε
ρία ύπήρξεν άείποτε ή μήτηρ τής προόδου 
καί τού πολιτισμ.ού* μόνον ύπό τήν ζείδω- 
ρον πνοήν τής ευνομίας καί τού ελευθέρου 
πολιτεύματος διαθάλλουσι καί κρατύνονται 
αί τέχναι καί αί έπιστήμαι. Ούτως ύπό 
τήν έπίδρασιν εύγενών καί φιλελευθέρων 
ιδεών, έπήρχετο ή τάσις πρός τάς πατρώας 
παραδόσεις καί πόθος μύχιος άνέπαλλε προς 
άπόκτησιν έθνικής φιλολογίας. Τήν πρωτην 
πρός τούτο ώθησιν εϊχεν ήδη παράσχει τό 
γεϊτον καί συγγενές έθνος τών Γερμανών, 
οΐτινες, άποσείσαντες τήν πέδην τής Λατι 
νικής φιλολογίας, έπεδόθησαν είς τήν μελέ 
την καί τήν προαγωγήν τής ιδίας αύτών 
φιλολογίας, ότε πλειάς έξοχων ποιητών καί 
συγγραφέων έσελάγιζε καθ άπασαν την 
ρεμβώδη καί φιλόσοφον Γερμανίαν, τού φι
λολογικού τής όποιας στεφάνου άδάμαντες 
ήσαν οί φαεινοί καί άγλαόφωτοι Διόσκου
ροι, οί μεγάλοι ποιηταί τού Φάουστ κάί 
τού Βαλλενστάιν. Έκ τής νέας φιλολογικής 
ταύτης ζωής όλων αί καρδίαι συνεκινήθησαν, 
καί οί νέοι ποιηταί πλήρεις ένθουσιασμού 
καί ζέσεως ήρξαντο μιμούρενοι τήν ώραίαν 
ταύτην καί μελαγχολικήν ποίησιν τών εθνι
κών παραδόσεων' άλλ’ ή εΰκλεια έπεφυλάσ 
σετβ είς έτερον, όπως κρατερός καί εύτολ

μος άποσείσ-ρ τόν δούλειον τής ξενικής έπιρ- 
ίοής ζυγόν καί εύελπτς άναστήση καί κα- 
ταγλαίσιρ τήν εθνικήν ταύτην ποίησιν, καί 
ύπό τούς δακτύλους τού όποιου έμελλεν ή 
άρπα του Βορρά, ή τέως άφωνος διατε- 
λούσα ν’ άπηχήσφ φθόγγους πλήρεις θεσπε* 
σίου μελωδίας.

Β άΛ τερ-Σ χ όττ  ¿Λέγετο ό άνήρ ούτος.

Β'.

Έγεννήθη έν ’Εδιμβούργο έν έτει 1770  
έκ τής αρχαίας καί εύγενούς οικογένειας τών 
2κόττ. ι Η παιδική αύτού ηλικία ήρεμος 
διελθούσα κατά τά πρώτα τής ζωής αύτού 
έτη ούδέν παρουσιάζει ιδιαίτερον καί άξιον 
μνείας φαινόμενον έκ τών συμπαρομαρτούν- 
των άείποτε παιδιόθεν είς τόν βίον τών 
ποιητών. Προωρισμένος ύπό τής οίκογενείας 
αύτού, ήτις κατ’έλάχιστον διετέλει είς εύά- 
ρεστον οικονομικήν κατάστασιν, διά τήν ε
πιστήμην τού δικαίου, νεανικώτατος ήδη 
ήρξατο μετ’ έπιμελείας νά έγκύπτνι είς τήν 
σπουδήν αυτής, ότε, περί τά μέσα τού μα
θητικού βίου του τυγχάνων, ήναγκάσθη έ
νεκα μακράς άσθενείας ν’ άποσυρθή μονήρης 
είς τήν οικίαν του. Εν τή έπωδύνω ταύττι 
αύτού έρημία προσφιλεστέραν τού μονοτό
νου βίου του τέρψιν είχε τήν συναναστροφήν 
μετά τής βιβλιοθήκης τού πατρός του, ήτι?
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πλήρης επαγωγών βιβλίων κατέθελγε τόν 
άσθενοΰντα ποιητήν,διασκεδάζουσα τήν με
λαγχολίαν του1 παραδόσεις των ίπποτικών 
χρόνων, ρωμαντικά διηγήματα, μυθιστορή
ματα, τά πλεϊστα άναφερόμενα εις τους ω
ραίους καί ποιητικούς έχείνους χρόνου; τής 
αρχαίας Σχωτίας ήσαν ή τέρψις αύτού, τέρ- 
ψις, ή τις τοσούτον ακολούθως συνετέλεσε 
πρός τήν διάπλασιν τής μεγαλοφυίας του. 
Αναρρώσας κατ’ ολίγον από τής μακράς 
αύτού άσθενείας, άπεπεράτωσε τάς νομικά; 
του σπουδάς καί τα> 1792  έγένετο δι 
κηγόρος. Τό στάδιον τούτο τό ήκιστα ά 
ναμφιβόλως ποιητικόν, δεν άπέτρεψε τήν 
καρδίαν του νεαρού δικηγόρου άπό τής φι
λολογίας, ήτις τοσούτον έφαίδρυνεν αυ
τόν κατά τάς ήμέρας έκείνας τής άσθε
νείας του. Τό ήφαίστειον τό έν αϋτφ ύπο- 
λανθάνον καί διακαίον τά εύγενή καί αρρε
νωπά αυτού στήθη, άνέμενε τήν κατάλλη
λον περίστασιν, όπως άναπέμψτι τάς φλόγας 
τής μεγαλοφυίας του’ ή Μούσα, νεαρά καί 
σεμνοπρεπής Ηγερία,άγαπώσα τούς λατρευ
τά ; αύτής, έπεσκέπτετο τόν άγνωστον 
ποιητήν έν τώ έρημητηρίω του, όστις, καί- 
τοι λειτουργός τής θέμιδος ήτο διάπυρος λά· 
τρις τών έννέα τού Έλικώνος παρθένων, α
φού μάλιστα κατά τήν εποχήν εκείνην ό 
’Ιταλός μεταφραστής τού Όμηρου καί τού 
’Οσσιανού Καισαρόττης, πλήρης άνθομηρικού 
καί φιλοσσιανικού οίστρου μετά πεποιθή- 
οεως έγνωμάτευε περί τής μεταθέσεως τού 
ιερού τών έννέα θυγατέρων τή; Μνημοσύνης 
όρους άπό τής Βοιωτίας εις τήν Κ,αληδο- 
νίαν ! . . .

Είχε δημοσιενθη τότε έν ’Αγγλία υπό 
τού έπισκόπου Περού συλλογή τών δημοτι
κών ποιήσεων καί παραδόσεων τή; ’Αγγλίας 
καί τή; Σκωτίας’ τής συλλογή; ταύτης ή 
δημοσίευοις μεγάλην διήγειρε συγκίνησιν καί 
ενθουσιασμόν παρά τοίς τότε νέοις ποιηταΐς, 
υπέρ πάντας δέ έπέδρασεν έπί τής ψυχής 
τού νέου Σκόττ, οστις καταγινόμενος τέως 
περί τήν σπουδήν τών ξένων φιλολογιών 
καί ιδίως τής Γερμανικής, εις ήν ιδίως μετά 
ζήλου είχεν εγκύψει, μεταφράσας μάλιστα 
ίν τών ώραιοτέρων δραμάτων τού Γκαΐτε 
τόνΟοθίζιΙβΒεΓίίεΗ'ιι^θη καί τά κατά Γου- 
λιέλμον καί Ελένην τού έθνικωτέρου τών

ποιητών τής Γερμανίας Βύργερ, έγκατέλιπ*· 
τήν σπουδήν τών ξένων, έπιδοθεις μετά 
ζέσεως εί; τήν μελέτην τής πατρίου φιλο
λογίας. ’Αποτέλεσμα τών έργασιών του 
τούτων ήτο ή δημοσίευσις συλλογής δημο
τικών άσμάτων,οί; προσέθεσε καί πολλά ίδι- 
κά του, άβρά καί ερατεινά άνθη, άποπνέοντα 
τά άρωμα τής ποιήσεως τών όρέων καί εύ- 
τυχή προοίμια, προμηνύοντα τόν μέλλοντα 
ποιητήν τού Μαρρίίωνος καί τού Βαβερλέϋ’ 
δέν ήτο ζέσις, ήτο λατρεία ή πρός τήν έθνι- 
κήν ποίησιν καί τά ιθαγενή ήθη καί έθιμα 
ένασχόλησις αύτού. ‘Υπό τό πνεύμα δέ 
τούτο έγραφεν εϊς τινα τών φίλων του: 
«παύσον τάς έμβριθεΐς μελέτα; σου, κατα- 
λιπε έν ειρήνη τούς τόμους, ούς έκληροδό- 
τησαν ήμίν οί Έλληνες καί οϊ Λατίνοι. Βε
βαίως ούδείς μάλλον σού αύτού; γινώσκει, 
καί άναμφιβόλως οί αρχαίοι εκείνοι τά μάλα 
ήσαν κατά τήν έποχήν αύτών άξιάγαστοΓ 
άλλά τά πάντα μεταβάλλονται προϊόντος 
τού χρόνου . . .» Ούτως ό νέος ποιητής, 
ύπό τών πεποιθήσεων τούτων όρμώμενος, 
έδημοσίευσε τό πρώτον τών ποιητικών αύ
τού έργων. ‘Ο ’  Ελεγος του τελευταίου 
ραψωύου.

Τό ποίημα τούτο περιπαθής καί ποιητι- 
κωτάτη σκιαγραφία τών ήθών καί έθίμων 
κατά τούς άρχαίους χρόνους τής Καληδο- 
νίας, δημοσιευθέν ύπό τόν μετριόφοονα πέ
πλον τής άνωνυμίας, μεγάλην προύξένησεν 
έντύπωσιν’ ή έθνική τού νέου ποιητού λύρα 
έθιγε τάς λεπποτέρ-ς ϊνας τής καρδίας τών 
συμπολιτών του’ άνεγίνωσκον άσματα, τά 
όποια άμυδρώς άνεμιμνήσκοντο άπηχήσαντα 
ποτέ εϊς τήν παιδικήν αύτών καρδίαν 
κατά τάς μακράς τού χειμώνο; νύκταςπαρά 
τήν έστίαν* καί αί παράδοξοι έκείναι διη
γήσεις, αί παραδόσεις περί τών παρωχημέ
νων ποιητικών χρόνων συνεκίνησαν υπερβαλ
λόντως τούς συγχρόνους του, ένώ ό νέος 
ποιητής κατελάμβανεν επίζηλον θέσιν με
ταξύ τών ποιητών τής τότε άκμαζούσης 
’Αγγλικής φιλολογίας.

‘ ΐ’πό τής ύποδο/ής ταύτης ένθαρρυνθείς 
ό νέος ποιητής έξέδωκεν άκολούθως τόν 
Μαρμίωνα. Τό ποίημα τούτο ύπέρτερον 
τά μέγιστα τού Έλέγου τού τελευταίου ρα
ψωδού, μετ ενθουσιασμού έγένετο ύποδε-
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κτόν ύπό παντός καλαισθήτου έν ’Αγγλία. 
‘Η έντύπωσις ύπήρξε μεγίστη’ 6 άγνωστος 
ποιητής άνεκηρύχθη ό μέγιστος τών συγ
χρόνων ποιητών’ διά θαυμασίων έξεικονίζε- 
ται χρωμάτων ή γηραιά Σκωτία έντφ  ποι- 
ήματι τούτω’ ή αρμονία, ή εύγένεια τών 
στίχων καθήδυναν τόν ’Αγγλικόν λαόν, καί 
άναμφιβόλως ό Μαρμίων ύπήρξεν εν τών ώ- 
ραιοτέρων άνθέμων τών άποτελεσάντων τόν 
φιλολογικόν τού Βάλτερ-Σκόττ στέφανον. 
» ‘Ο οίστρος τού ποιητού, κατά τινα κριτι
κόν αύτού, διαρρέει έν τω ποιήματι τούτω1 
προσόμοιος διαυγεΐ ρύακι, οστις έν τή! 
γαληναία αύτού ήρεμία άντανακλμ τά νέφη 
τού ουρανού καί τά άνθη τής όχθης του®. 
Πόσον καταλλήλως, πόσον περιτέχνως πα
ρεντίθενται τά διάφορα έπεισόδια εις τό; 
ποίημα τούτο ! Όποιοι πόθοι διηγείροντο 
τότε εις τά στήθη τής συγχρόνου νεότητος 
άναγινωσκούση; τά ίπποτικά τών προγόνων 
αύτής κατορθώματα! Περί ένός μόνον ονόμα
τος έγίνετο λόγος παρ’ όλων’ περί τού όνό 
ματο; τού άγνώςου ποιητού τού Μαρμίωνος. 
Μετά πόσης ευφυούς χαριτολογίας αποχαι
ρετά τού; άναγνώστας αύτού ό ποιητής έν 
τώ ποιήματι του! αΠολιτικοί άνδρες, έπι- 
φωνεί, αν άξιώσητε ν’ άναγνώσητε τά έκ· 
γονα ταΰτα τής σχολής ραψφδού, εύχομαι 
ύμίν προ; άνταμοιβήν ίσχυράν κεφαλήν, ά- 
γνήν χείρα, όξύ πνεύμα, καί καρδίαν πα
τριωτικήν . . . Εύχομαι στέφανον εις τού; 
ήρωας, όςτς έπί τού κροτάφου αύτών νά τε- 
Οή ύπό κόρης τής εκλογής αύτών. ’Αλλά 
τ£ νά εύχηθώ εις τήν χαρίεσσαν καλλονήν 
άν ούχί πιστόν ιππότην" τ£ άλλο εις τόν 
πιστόν έραστήν άν ούχί τρυφεράν φίλην ; 
Εις σάς, έμβριθεΐς σοφοί, εύχομαι επιστή
μην καί εις σάς, γέροντες, προσκέφαλον, έφ’ 
οό νά έπαναπαύσητε τήν λευκανθεϊσαν ύπό 
τών ένιαυτών κεφαλήν σας. Αιά σέ δέ, άγα 
πητέ σπουδαστά, τού οποίου τάς ώρα; τής 
άνέσεως συνέταμον οί στίχοι μου, επιθυμώ 
εύάρεστον εργασίαν καί φαιδράς παύσεις ! 
Εις πάντας καί εις έκαστον εύχομαι καλήν 
νύκτα, εύδαίμονα όνειρα καί ήρεμον ύπνον !» 
Οΰτω καταλήγει τό ώραίον τούτο ποίημα 
τού Μαρμίωνος, σ όστις άπέθανεν ύπέρ τής 
’Αγγλίας ώς ανδρείος ιππότης, κρατών τό 
ξίφος εϊς τήν χείρα ». . .

Μετ’ ολίγον ό δαφνηστεφης ποιητής νέον 
εφεδιδεποίημα: Ή  Νύμφη τής Λίμνης. Τό 
ποίημα τούτο είναι τό ώραιότερον και τύ 
χαριέστερον άναμφιβόλως τών ποιητικών 
έργων τού Βάλτερ-Σκόττ, τά αναβίβασαν 
αύτόν εις τόν κολο φώνα τής ποιητικής εύ
κλειας. Μετά πόσης τέχνης διαγράφεται ό 
χαρακτήρ έκάστου τών προσώπων τού ποι
ήματος, διά ποίου μαγικού χρωστήρος χρω
ματίζει ό ποιητής τά περιπαθή ταΰτα τέ
κνα του, άποπνέοντα τήν αύραν τών Σκωτ- 
τικών όρέων, εύωδιώντα τό άρωμα τής ά
γριας καί παρθενικής εκείνης «ρύσεως ! πόσον 
καλλιτέχνως έξεικονίζεταιήήρωίς τού ποιή
ματος, ή ωραία νύμφη τής λίμνης ‘Ελένη ! 
Αλλά δώσωμεν τόν λόγον είς τόν ποιητήν, 

όπως ό ίδιο; διά τών χρωμάτων του δια
γράψω τό τέκνον τούτο τού ^εμβασμού 
ίου . . . α’Η νεάνις έστη, έχουσα τήν κε
φαλήν όρθιαν, τό βλέμμα ατενές, τό ούς 
προσεκτικόν, τού; βοστρύχους κυμαινομένους 
επί τών ώμων καί τά χείλη ήρέμως διη- 
^οιγμένα, τοιαύτη ένί λόγω, οϊα παρίστα- 
ται 'Ελληνική καλλονή, πλαστουργηθεΐσα 
ύπό τής γλυφίδος ένός Φειδίου, ήν ήθελέ τις 
ύπολάβει Ναίάδα τής παραλίας φύλακα».

«ΌχΓ ουδέποτε ή ’Αττική γλυφίς διέ
πλασε νύμφην, ναϊάδα ή χ_άριν, άναλογώτε- 
ρον έχουσαν τό ανάστημα, μαγευτικωτέραν 
έχουσαν τήν οψιν! 'θ καύσων τού ήλίου εί - 
χεν έλαφρώς χρωματίσει τάς παρειάς της 
δι" αμαυρού χρώματος’ ή περί τήν κωπη
λασίαν έξάσκησις, ήτις ήτο δι’ αύτήν παι- 
γνίδιον, τέρψις βραχεία καί ελαφρά, είχεν 
έντυπώσει έπ’ αύτών στιλπνήν ροδόεσσαν 
χροιάν, άποκαλύπτουσα επίσης ταχυτέρους 
τούς άναπαλμούς τού άλαβαστρώδους στή
θους της, Οϋδέν μάθημα τής τέχνη; τών 
χαρίτων είχε ρυθμίσει κανονικώς τά βήματά 
της καί έν τούτοι; ουδέποτε πούς έλαφρότε- 
ρος καί ταχύτερο; έβάρυνε τήν άνθηράν καί 
δρόσω στάζουσαν έρείκην. Τό άνθος θλιβέν 
ύπό τόν εύστροφον καί αερώδη τούτον πόδα, 
άνεγείρει τήν κεφαλήν του, ώσει ούδέν τό 
είχε θίξει. Αιαφαίνεται έν τή ομιλία τή; 
ωραίας ταύτης κόρης ό τόνος τών όρέων’ 
άλλ’ ό ήχος τή; άργηροήχου φωνής της 
είναι τοσούτον γλυκύ; καί τοσούτον δι
αυγής, ώστε ό άκούων αύτήν σταματφ

22
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τήν αναπνοήν του δπω; την άκροασθή»
Αία τοιούτων εύτέχνών γραμμών ό καλ

λιτέχνης άπεικάζε» τό πλάσμα του" σπανίω; 
εΐκών διεγράφη μετά τοσαύτης άληθείας 
καί φυσικής άφ&λείας καί χάριτος" υποθέτει 
τις ότι ό ποιητές παρήτητεν έπί βτιγμάς 
την ποιητικήν -γραφίδα,· δι’ ής έγραψε τον 
Μαρμίωνα, δπως άναλάβνι τόν καλλιτεχνι
κόν χρωστήρα τοϋ ‘ΡΟύβενς ή τού Τισιανοΰ. 
Τό ποίημα τούτο άρχεται δι’ ωραίας έπι- 
κλήσεως πρός την πρό πολλού σιγώσαν αρ 
παν τύΰ βορρά, ήν έν αρχή τής μελέ
της ταύτης κατεχωρίσαμεν, καί καταλήγει 
καί πάλιν δι’ ευχαριστηρίου αποχαιρετισμού 
πρός τήν άρπαν, ήτιί έστένα^ενέκ νέου μετά 
μακράν σιγήν υπό Τού; δακτύλους τού ποιη- 
τού* δ αναγνώστης, πιστίύομεν, ότι θέλει 
εύχαριστήθή έκ τής παρενθέσεως τού περι
παθούς τούτου πρός τήν άρπαν αποχαιρε
τισμού:

«°Αρπα τού Βορρά, χαίρε ! οί λόφοι ά- 
μαυρούνται, σκιά σκοτεινοτέρα κατέρχεται 
έπί των κορυφών των χρυσουμένων ύπό τώ% 
τελευταίων άκτίνων τής ήμέρας . . . .  ’Ανά- 
λαβε τήν θέσιν σου έπί τής μαγικής πτε
λέας σου’ άποκρίθητι εις τό γλυκύ κελά 
ρυσμα τής πηγής, εις τόν έλαφρόν ψίθυρον 
τής αύρας, άνάμιξον τήν εύγενή αρμονίαν σου 
με τόν εσπερινόν ύμνον, μέ την μεμακρυ- 
σμένην ήχά> τών λειμώνων καί τής κοιλά- 
δος, μέ τον αύλόν τού ποιμένος, μέ τόν 
βόμβον τής φιλοπόνου μελίσσης έπανερχομέ· 
νης εις τήν κυψέλην της. Χαΐρε πάλιν άρπα 
τού ραψωδού 1 σύγγνωθι τάς ασθενείς προσ 
παθείας μου: όλίγον ανησυχώ διά τά βέλη, 
«τινα ή αυστηρά κριτική δύναται νά ρίψφ 
έπί τού φυγοπόνου άσματός μου. Τί δέν ο
φείλω εις τάς μελωδίας σου κατά τό μακρόν 
τού βίου μου ταξείδιον ! Αιά τών απόκρυ
φων πόνων, ούς αγνοεί δ χυδαίος, οτε τάς 
θλιβεράς νύκτας μου διεδέχοντο ήμέραι θλι- 
βερώτεραι, καί ή οδύνη διαβιβρώσκβυσά με 
έν τή ερημιά πικρότερα έφαίνετο, σύ, ουρα
νία μάγισσα, μέ κατέστησες ύπέοτερον θλί
ψεων παρομοίων. ’Αλλά σιγή ! τά βραδέα 
βήματά μου έν οδύνη απομακρύνονται· εναέ
ριον πνεύμα έξήγειρε τάς χορδάςσου" είναι 
ότέ μέν ή καίουσα έπαφή τολμηρού Σε
ραφείμ, ότέ δέ ή ελαφρά έπαφή τής πτέ-

,ρυγος χαρωπής νύμφης* οΐ θνήσκοντες ουτοε 
ήχοι έξασθενούσι κατ ολίγον κατερχόμενοι 
είς τήν τραχείαν κοιλάδα, καί ηδη ή αύρ* 
τού δρους μοί κομίζει ύστατον στόνον τής 
μαγικής “Λύτης αρμονίας, ήτις απομακρύ
νεται έκπνέουσα.

Ήδη τό πάν σιγά ! χαΐρε, ουρανία μά
γισσα, χαΐρε!»

Μετά τό αριστούργημα τούτο τών ποιη
τικών έργων του ό Βάλτερ Σκότη έδημο- 
σίευσε διαλειπόντως τόν 'Ροκεβύ, τόν 
Αόρδον τών Νήσων, ’Αρόλδον τόν άδάμα- 
στον, κατώτερα βεβαίως τών προγενεστέ
ρων ποιητικών έργων του, ούδ’ έμποιήσαντα 
τοσαύτην συγκίνησιν, δσην ό Μαρμίων καί ή 
Νύμφη τής Λίμνης. Τό πρώτον τών ποιημά
των τούτων, καίτοι κατ’ άρχάς μετά με
γάλου κρότου έγένετο ϋποδεκτόν ύπό τού 
κοινού, δέν ήτο άξιΟν τής τιμής ταύτης, 
καί δ ένθουσιασμός βαθμηδόν ήλαττώθη* 
άλλ’ ιδίως διακρίνεται έν τω ποιήματι 
τουτω ή θυγάτηρ τού ήρωος διά τό δρα
ματικόν πρόσωπον, τό όποιον τοσοϋτον 
έπιτυχώς ύποκρινεται, εν τών ώραιοτέ- 
ρων πλασμάτων τής ποιητικής γραφί- 
δος τού Βάλτερ Σκόττ. Περί δέ τών δύο 
ετέρων ποιημάτων κρίνομεν περιττόν ιδιαί
τερον νά ποιήσωμεν λόγον, άφού οί άνα- 
γνώστάι τού Ιλισσού έχουσιν αύτά ένώπιόν 
των. Είναι τοσοϋτον καλλιτεχνικά καί πλήρη 
δραματικών περιπετειών, είναι τοσοϋτον 
γιησία καί άλήθής άντανάκλασις τής ίδιο- 
τύπου Σκωτικής χώρας, δπως πάντα τά  
έργα τού Βάλτερ Σκόττ. ’Επιπνέει ύπ’ αυ
τών ή αύρα τών όρέων τής Σκωτίας, δια- 
φαίνεται αληθής καί απροσποίητος ή φύσις 
τής μητρός τών Βάρδων, ή μελαγχολική 
καί ομιχλώδης Καληδονία. . 1 .

Ήρκουν τά ποιήματα ταύτα δπως άνα- 
βιβάσωσι τόν Βάλτερ Σκόττ είς επίζηλον 
έν τφ  Άγγλικώ Παρνασσώ θέσιν" ό έξοχος 
ποιητής ήτο τά άντικείμενον τής συνομι
λίας πάντων καί αύτών τών λεγομένων 
κριτικών, οίτινες άνεμιμνήσκοντο αύτοϋ, 
δπως διαμφισβητήσωσι τήν ποιητικήν α
ξίαν του, άλλά τά βέλη ταύτα τής κριτι
κής κατ’ οΰδέν ίσχυον, δπως καταοιβά- 
σωσιν αϋτόν άπό τής περιωπής, είς ήν τόν 
άνεβίβασε τής Μούσης ή εύνοια, καί ή
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δόξα τόν έστρεφε μέ τόν άκήρατον καί περι
λαμπή αυτής στέφανον. . . .

’Αλλ’ ήδη νέον μετέωρον πλησιφαές καί 
αγλαόν σέλας καταυγάζον, άνέτελλεν επί 
τού φιλολογικού ουρανού τής ’Αγγλίας. 
Έκτακτον φαινόμενον έν τή ιστορία τής 
καθολικής φιλολογίας, συγκινήσαν τούς συγ 
χρόνους του οσον ούδείς άλλος ποιητής είς 
ούδέν έθνος τού κόσμου, καρδία ζοφερά καί 
συντετριμμένη, τής όποιας τά αισθήματα 
τά παράδοξα καί μυστηριώδη διήγειραν 
τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν άνά πά 
σαν τήν Ευρώπην, άνήο έπιδράσας έπί τής 
φιλολογίας όλων τών εθνών, ανυψωθείς μέ 
χρι λατρείας ύπό τών φίλων του, συκοφαν- 
τηθείς θανασίμως ύπό τών εναντίων του, 
μή τιμηθείς έπαξίως ύπό τής πατρίδος του, 
έπλανάτο άεννάως μακράν τών ακτών αυ
τής, κατά τής οποίας πολλάκις κεραυνοβό 
λους έξήνεγκεν άποστροφάς έν τοίς ποιήμα- 
Ο'.ν αύτοϋ. Πολλάκις παραπονούμενος κατά 
τής πατρίδος του έλεγεν : «"Αν πάντα τά
περί έμοϋ λεχθέντα είναι άληθή, είμαι άνά- 
ζιος νά έπανίδω τήν ’Αγγλίαν" άν δέ πάντα 
τά λεχθέντα είναι συκοφαντία, ή ’Αγγλία 
είναι άναξία νά μέ έπανίδω». Ούτως ό 
δυστυχής ποιητής έφευγε τάς άστοργους 
άγκάλας τής 'Αλβίονος, πλάνης ραψωδό; 
έπί τής άγριας θαλάσσης, καταπραΰνων τάς 
βασάνους άγωνιώσης καρδίας μέ τά γλυκύ 
βαυκάλημα τών κυμάτων, μέ τήν άγρίαν 
κραυγήν τής τρικυμίας, μετά τής όποιας 
άνεμιγνύετο ή υψηλή κραυγή τής απελπι
σίας, έξερχομένη άπό τά έγκατα τεθραυσμέ- 
νης ψυχής. Ύπό τόν αιωνίως διαυγή καί 
μαρμαίροντα ουρανόν τής 'Ελλάδος, παρά 
τάς στήλας τού Παρθενώνος έκάθησσ πολ
λάκις σκυθρωπός καί σύννους ό ένθεος ποιη
τής, έκεϊ άπήγγεΟ,ε τήν φοβεράν κατάραν 
τής *Αθηνάς, έκιί έσχεδίασε τόν Γκίαούρ" εν
ταύθα έν ιή  παλαια κοπίδι τής ποιήσεως 
καί τής καλλιτεχνίας έγραψε τάς ώραιοτέ- 
ρας στροφάς τού ποιήματος τού Σίλδ-’Α- 
ρόλδου" έθρήνησεν έν τή Ιταλία τήν πτώ- 
σιν αύτής καί ώνειροπόλησε τόν 'Ριένζην, 
καί έχυσε δάκρυα έπί τής θλιβεράς μνή
μης τού Δάντου καί τού Τάσσου’ έρείπιον 
τής οδύνης έπλανάτο άείποτε έπί τών ε
ρειπίων τής εύκλειας" καί ή φωνή αύτοϋ

ήτο συμπαθής καί θλιβερά ώς τό έν τοίς 
έρειπίοις έν τή σιωπή τών νυκτών θρηνω
δούν αίολόχορδον’ ούδείς ποιητής τού δεκά- 
του έννάτου αίώνος υπήρξε τόσω μέγας καί 
τόσω δυστυχής" ή Ευρώπη τόν άπεθαύμαζεν 
ενθουσιώδης, ένφ ή αριστοκρατία τής ’Αγ
γλίας τόν άπεκήρυττεν, έκφέρουσα τάς με- 
γαλητέρας συκοφαντίας κατά τού ιδ ιω τι
κού βίου του (')■ ήτο παράδοξον κράμα δια
φόρων έξοχων προτερημάτων: «Έν αύτώ
συνεκεντρούντο, κατά τήν εύφυά έκφρασιν 
τού Philarite Chasles ή ειρωνεία τού Βολ- 
ταίρου, ό μυστικισμός τού Σχέλλεη, ή ύπό 
τού Γκαΐτε έν τφ  Βερτέρφ πρεσβευθείσα 
εϊδωλολατρεία τής φύσεως, ό σκεπτικισμός 
τού Bayle, ή πένθιμος έξαρσις τού Γιούγγ

(*) Ό Ιδιωτικός βίος του Βύρωνος άείποτε 
ύπήρξε τό άντικείμενον μυρίων συκοφαντιών 
καί επικρίσεων" όρμώμενοι άπό τών ποιημά
των αύτοϋ , ών τινα έ'χουσι σκανδαλώδεις ύπο- 
θέσεις, συγγραφείς τινες ήθέλησαν να ύποστη- 
ρίξωσιν, δτι έν αύτοίς ό Βύρων περιγράφει τόν 
δίον του" μωρά ιδέα τόν οίκτον μόνον διεγεί- 
ρουσα ! . . . Ό Βύρων υπήρξε δυστυχής έν τφ 
ίδιωτικώ αύτοϋ βίιρ τιρόντι" άλλά τ ;ς δύναται 
νά διεισδύση εις τά ϋδατα τής οικογένειας, δ
πως άνακαλύψη τά αίτια τής δυστυχίας τοϋ 
ποιητοΰ ; “Ο,τι έπλασε καί ύπεστήριξεν ή κα
κοήθης συκοφαντία τών συγχρόνων του εΰγενών, 
οί'τινις τάς έλαχίστας αύτοϋ παρεκτροπάς προσ- 
επάθησαν νά μεγεθύνωσι καί νά παραστήσωσιν 
ώς τοσαϋτα έγκλήματα, είναι άδικον νά ζητή 
τις νά ίσχυρίζηται καί σΐμερον, περιγράφων τόν 
βίον ένός άνθρώπου αφορμήν λαμβάνων άπό 
τάς συκοφαντίας τών ένεκα διαφόρων λόγων 
δυσμενώς πρός αύτόν διακειμένων Είναι γνω
στόν πόσον, διαρκοϋντος τοϋ ύπέρ άνεξαρτη- 
σίας ίεροϋ τών "Ελλήνων άγώνος, ό Βύρων 
λυσσωδώ; κατεσυκοφαντήθη ύπό τών Αυστρια
κών έφημερίδων διά τά ύπΐρ Ελλάδος φρο
νήματα αύτοϋ . . « Εγράψαμεν τήν σημείωσιν 
ταύτην, ορμώμενοι άπό τοϋ νέου συγγραμ- 
μανος τής ’Ερριέτης Στόδης περί Βύρωνος, περί 
ου τόσος έγένετο πρό τίνος λόγος έν τφ Αγ- 
γλικφ τύπιρ Ή κυρία Στόδη διετείνεται οτι, 
δσα περί τοϋ β’ου τοϋ Βύρωνος σχανδαλωοη 
γράφει, έπληροφορήθη παρά τής συζύγου τοϋ 
ποιητοϋ, μεθ’ ής, ώς γνωστόν, διεζεύχθη όλιγον 
μετά τόν γάμον του χρόνον διά λόγους άγνω
στους. 'Απορον πώς ή κυρία Στόδη έπείσθη 
εις τάς πληροφορίας τής δυσηριστημένης συ
ζύγου τοϋ Βύρωνος" άπορον πώς δέν έδασά- 
νισε τάς ειδήσεις ταύτας, πριν ή παραδώση αύ- 
τάς είς τήν δημοσιότητα, ή ευαγγελική συγ- 
γραφς τής Καλύδης τοϋ Θωμα ! · . ■
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ό περιλαμπής χρωματισμός τής Στάελ καί 
ή παθητική ευγλωττία του ‘Ρουσσώ». 
Τοιοΰτον ήτο τό τηλαυγές άστρον, τό ό
ποιον έμελλε νά άμαυρώσρ τό φιλολογικόν 
σέλας πάντων τών συγχρόνων του, καί τό 
όποιον εϊμαρτο νά δόση τέλος έν τή μαρ
τυρική γή του Μεσολογγίου, έν τώ μέσω 
τών καπνών της μάχης, ύπό τόν ηχον τών 
τηλεβόλων, όπου ήγωνιζετο υπέρ παλαιάς 
θεότητος τής ήρωΐδος γης —  τής ελευ
θερίας. —

Σύγχρονοι η ολίγον προγενέστεροι ποιη- 
τα'ι τού Βύρωνος καί τού Βάλτερ Σκόττ 
κατά την έν τή ’Αγγλία ένδοξον ταύτην 
άκμήν τής ποιήσεως ήσαν ό Burns, Σκώτος 
χωρικός, του όποιου τά περιπαθή άσμ,ατα, 
ότέ μέν τόν οίνον καί την ηδονήν άποπνέον-

ότέ Se την πικρίαν της σατυρας η τό
πένθος του έλεγείου βαθειαν ένεποίουν έν 
τόπωσιν επί τών συγχρόνων του’ ό Κοΰπερ 
τρυφερός καί περιπαθής, έπί τή; κεφαλής 
του οποίου πεντήκοντα εΐχον διέλθει χεε 
μώνες, οτε κατά πρώτον έγένετο γνωστός 
τω  κοινω ώς ποιητής, καί του όποίου τό 
λογικόν έβλάβη κατόπιν ό Κράββης,διακρι 
νόμενος διά τό μισάνθρωπον τών ιδεών έν 
ταίς ποιήοεσιν αύτοΰ- ό Campbell, ό Sou
they, ά Wordsworth καί οί λοιποί ποιηταί 
τής Λιμναίας Σχολής, άπό τών χαριεσσών 
καί ποιητικών έμπνεόμενοι . λιμνών τής 
Αγγλίας, τάς οποίας έψαλλόν, παρά τάς 

οχθας αύτών διαμένοντες ώς έπί τό πλεϊ 
στον’ ό Θωράς Μούρ φίλος του Βύρωνος, 
’ Ιρλανδός φίλόπατρις, θρηνήσας την άτυχή 
πατρίδα του διά περιπαθών ασμάτων, ά- 
τινα θά ζήσωσιν όσον καί ή ποιητική καί 
ώραία πατρίς του, ή χΛοίρά Ερίνη’ μετά 
τρυφερότητος καί ήδυπαθείας Ομνήσας τούς 
ί(<ύχας tur ΛρρέΛωγ, χαριέστατον βι
βλικόν ποίημα, καί τού όποίου τό ποιητι
κόν αριστούργημα, ή Λάλλα Ρούχ, Ινδική 
έμπνευσες δύναται νά παραβληθή προς τά 
ωραιότερα τών ποιημ-άτων τοΰ Βύρωνος, 
όστις, καθά λέγεται, χάριν τοΰ φίλου του 
Μοΰο κατέστρεψεν ιδικόν του ποίημα- ’Ιν
δικής ΰποθέσεως’ καί τέλος ή άτυχης ε
κείνη ξυνωρίς, ό Keats καί ό Shelb y, ών 6 
πρώτος διάπυρος λάτρις τής άρχαίας Ε λ 
ληνικής θρησκείας, τής θρησκείας εκείνης

τοΰ ωραίου καί τής ποιήσεως, νεαρώτατσς 
άπέθανεν έξ οδύνης καί μαρασμοΰ, ό δέ 
δεύτερος, οπαδός τοΰ πανθεϊσμού τοΰ Σπι- 
νόζα, ώς ποιητής τοΰ άντιχριστιανικοΰ 
δραματικού ποιήματος ή βασίλισσα Μάβ, 
καταδιωχθείς έν ’Αγγία ένεκα τών δοξα
σιών του τούτων, μετέβη εις ’Ιταλίαν καί 
εκεί παραπλέων ποτέ τάς διαγελώσας αυ
τής παραλίας έγένετο θύμα τής τρικυμίας, 
τό δε σώμα του έκβρασθέν ύπό τών κυμά
των έπί τής άκτής και άνευρεθέν, παρεδόθη 
εις τάς φλόγας ύπό τοΰ Βύρωνος’ τοιοΰτος 
ήτο ό πόθος αύτοΰ ζώντος ζηλώσαντος τόν 
τρόπον, δι ού έκήδευον τούς νεκρούς αύ
τών οί αρχαίοι "Ελληνες . . .  'Ατυχείς ποιη- 
τα ί! οίτενες εμελλον ίσως νά καταστώσιν 
εφάμιλλοι τοΰ Βύρωνος' κοιμώνται ήδη τόν 
άνέγερτον τής αίωνιότητος ύπνον έν τω 
προτεσταντικφ τής Ρώμης κοιμητηρίω ! . . .

Τοιαύτη ήτο τότε ή φιλολογία έν ’Αγ
γλία’ άπαντα τά έξοχα έκείνα ποιητικά 
πνεύματα, ών τινα άνωτέρω άπηριθμήσα- 
μεν, έςέλιπον άμαυρωθέντα προ τής φήμης 
τοΰ Βύρωνος, ήτις διαπεράσασα τόν πορθμόν 
τής Μάγχης, ταχυπτερος διεδίδετο άνά 
πάσαν τήν Ευρωπαϊκήν ήπειρον' ό ποιητής 
τοΰ Μαρμίωνος καί τής Νύμφης τής Λίμνης 
είδεν εαυτόν λησμονούμενον σχεδόν' άλλος 
θεός άνέτελλεν ήδη’ έξοχος ποιητικός 
νοΰς συνετάραττε καθ' ολοκληρίαν τάς καρ- 
όίας τών άνθρώπων, καταπεπληγμένων καί 
παρασυρομένων ύπό τής μεγαλοφυϊας του... 
Δέν ¿φθόνησε, δέν έμίσησεν ά ‘Ραψωδός τής 
Σκωτίας τόν μέγαν άντίπαλόν του’ τό ουτι
δανόν καί χαμερπές πάθος τοΰ φθόνου μόνον 
εις ταπεινάς καρδίας βλαστάνει1 ό αισθανό
μενος ήν έαυτώ τήν έλαχίστην αξίαν, εκείνος 
όστις ήκουσε τά στήθη του άναπάλλοντα εις 
τήν πνοήν ύψηλών καί γενναιοφρόνων ιδεών, 
■ουδέποτε θέλει αίσθανθή έν αύτοίς ύποβό-- 
σκοντα τόν σκώληκα τοΰ φθόνου καί τής 
μοχθηρίας’ μόναι αί καχεκτικαί καί φθι- 
σιώσαι έκείναι διάνοιατ, αί παγετώδεις έ- 
κείναι καρδίαι, ποταποί Ζωΐλοι, έπικριταί 
πάσης ύπεροχής καί αξίας διεκρίθησαν αεί
ποτε έπί τή ικανότητι ταύτγ τής άνικα- 
νότητος . . . Καί άνήρτησε τήν άρπαγ τον 
Βορρά έπί τής ιτέας ό ποιητής, έπιδοθείς 
εις τήν μυθιστοριογραφίαν, στάδεον έςίσου
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ώραίον, εξίσου ποιητικόν, τό όποιον έμελλε 
μ-άλλον ν’ άπαθανατίσνι καί ν’ άναδείζη αυ
τόν έφάμιλλον τοΰ Σεξπήρου κατά τήν δό
ξαν, καί τόν μέγιστον τών μυθιστοριογρά- 
φων τοΰ αϊώνος. Ό  πεζός λόγος όσον καί 
άν ήναι κατώτερος τής ποιήσεως κατά τήν 
έξαρσιν, κατά τόν ένθουσιασμόν, κατά τό 
γόητρον, ό',περ διεγείρει ή μελωδία τοΰ μέ
τρου, ούχ ήττον έχει τινά προσόντα, ών 
στερείται ή ποίησις’ ό ποιητής καίπερ έπί 
τών πτερύγων τής ποιήσεως δυνάμενος ν’ ά- 
νυψωθή εις κόσμον ύψηλότερον καί περιπα 
θέστερον, έν τούτοις ώς έπί τό πλείστον, 
οσω έξοχος καί άν ήναι, δεσμεύεται ύπό 
τής ομοιοκαταληξίας, όμοιάζων προς τό 
πτηνόν, τό οποίον είναι δεδεφιένον άπό τών 
ποδών ύπό κλωστής, ήτις κωλύει αύτό νά 
πτερυγίσνι πρός τό άπειρον πεδίον τοΰ Ου
ρανού’ ή ποίησις, όπως ή άξία τοΰ ονόμα
τος της, οφείλει ουδέ τροχιάν νά Λαρεκ- 
κλίνη, άπό τήν ένθεον αύτής πτήσιν, άείποτε 
άβρά καί ύψίφρων, σελαγίζουσα τό ευφρό
συνου σέλας τών αστέρων, πρός ά τείνει, 
άποπνέουσα τήν θεσπεσίαν τής ιδέας αύραν, 
ύπό τήν πνοήν τής όποιας πτερυγίζει’ άλλ ό 
πεζός λόγος κατώτερος άναμφιβόλως τής 
ποιήσεως καθ’ όλα, ούχ ηττον έχει ευρύτερα 
τά όρια, καίτοι ούχϊ τόσω άβρός καί ώ- 
ραϊος ώς ή ποίησις" ό πεζογράφος δέν είναι 
ύπόχρεως αιωνίως νά αΐρηται αιθέριος πρός 
τών ουρανών τάς άπειρους έκτάσεις ώς ό 
ποιητής, δύναται νά ήναι καί ταπεινότε
ρος, παρατηρών καί έξεταζων μετά φιλοσό 
φου Οντως οφθαλμού πάντα τά προσπίπτον- 
τα αντικείμενα, ούδαμώς πεζόμενος ύπό 
τήν δυσάοεστον πέδην τοΰ μέτρου ή τής 
ομοιοκαταληξίας. Καί μη τις ύποθέσντ'ότι 
όνομάσαντες τόν πεζόν λόγον ταπεινότερον 
τής ποιήσεως, άρνούμεθα ότι πολλοί πεζο- 
γράφοι ύπήρξαν ύψιπετέστεροι πολλών με
γάλων ποιητών’ ό πεζός διάλογος τοΰ 
Πλάτωνος είναι ποιητικώτερος, είναι μελω 
δικότερος τοΰ εμμέτρου διαλόγου τοΰ Σο- 
φοκλέους’ ά πεζός λόγος τοΰ Βοσσουέτου, 
τοΰ Φενελώνος καί τοΰ Σατωβριάνδου πνέει 
μείζονα ποίησιν καί αρμονίαν καί υψος ή ή 
ποίησις τών συγχρόνων αύτοίς ποιητών’ 
ώσαΰτως εις τά πεζά μυθιστορήματα τοΰ 
Βάλτερ-Σκόττ έπιπνεει ή άφέλεια, ή επική

καί ήρεμος διήγησις, τήν όποιαν δύναταίτις 
νά αίσθανθή, άναγινώσκων τήν οδύσσειαν, 
τήν Αίνειάδα ή τήν ΙΙλευθερωμένην Ιερου
σαλήμ’ ό Βάλτερ-Σκόττ δέν είναι μόνον 
άπλυΰς μ,υθιστοριογράφος, περιγράφων τά 
ήθη, τά γεγονότα ώρισμένης έποχής’ ύπό 
τήν γραφίδα αύτοΰ πάλλει ζώσα καί αλη
θής ή έποποϊία, απεικονίζεται διά ζωηρού 
χρωματισμού ή φυσική κατάστασις έποχής 
πρωτογόνου καί ήρωϊκής, οποία οφείλει νά 
ήναι ή ύπόθεσις τής έποποιΐας’ διά τούτο 
τοΰ Βάλτερ-Σκόττ τά μυθιστορήματα, 
προϊόντα έθνικών παραδόσεων, θέλουσιν έπι- 
ζήσει όσον καί ή Σκωτία, τής οποίας τόν 
παρελθόντα βίον διαγράφουσι, διότι ταΰτα 
είναι άληθείς έποποϊίαι, διότι είναι τηλε- 
φανεϊς άνταύγειαι μεμακρυσμένης έποχής, 
ήτις αιωνίως θέλει διαλάμπει εις τόν ου
ρανόν τής άνθρωπότητος . . .

’Ολίγος παρήλθε χρόνος άπό τής ποιητικής 
ταύτης σιγής τοΰ ραψιρδοΰ τής Σκωτίας καί 
ανωνύμ.ως έδημ,οσιεύετο μυθιστορία. Τό βι- 
βλίον τοΰτο έγίνετο ύποδεκτόν ύπό τοΰ Αγ
γλικού κοινού μετά τοΰ αύτοΰ ενθουσιασμού 
καί ένδιαφέροντος, μεθ ού έγίνοντο ύπα- 
δεκτά καί τά ώραιότερα τών ποιημάτων 
τοΰ Βύρωνος’ ή μυθιστορία έλέγετο Ζίαβεμ- 
Λίϋ" ό συγγραφεύς προύτίμησε καί πάλιν 
τό γόητρον τού αγνώστου, τό οποίον άλ
λως τε κατά μέγα μέρος έσωζεν αυτόν άπό 
κριτικούς κακής πίστεως, όποιοι ήσαν τότε 
οί περί τήν α’Επιθεώρησιν τής Εδιμβούρ- 
γης». Διά ποιητήν καί διά πάντα έν γένει 
συγγραφέα ό πέπλος τοΰ άγνώστου έχει 
πολλά θέλγητρα . . . Πόσον τερπόμεθα, βτε 
έν θερινή νυκτί ρεμβώδεις καθήμενοι παρά 
κοιμωμένην παραλίαν, ένοιησθώμεν αίφνης 
μακράν έπί τών γαλήνιων κυμάτων μελιμ- 
δίαν μουσικής έξερχομένης άπό λέμβου έπί 
τής θαλασσής πλεούσης, τήν οποίαν μόλις 
διαβλέπομεν ! όποιαν άμύθητον ηδονήν διε
γείρει έν ήμίν τό οίονεί έκ τών κυμάτων 
έξερχόμενον τοΰτο άσμα ! εις όποιας ευάρε
στους έντυπώσεις καί ονειροπολήσεις βυ
θίζει ί,μάς! ’Αλλ’ ιδού ή λέμβος πλη
σιάζει πρός τήν άκτήν" βλέπομεν έν αυτή 
|άνθρώπους· τό ασμα έπαυσε νά ήναι ώραίον*. 
δέν είναι πλέον ή μαγική συμφωνία τών 

¡ποντιάδων νυμφών, όπως ή φαντασία ήμών
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-λρέ'τκετο νά πλάττιρ· είναι 6 δείνα φίλος 
ήμών έν τή λέμβω. Ό ! τό ασμα είναι μο
νότονου, είναι παράφωνου' έλέγχομεν ήμάς 
αετούς πώς τοσοΰτον μας είχε θέλξει πρό 
ολίγων μόλις στιγμών. . .  ΐδού τά θέλγη - 
τρον τού άγνωστου, άναγνώστα . .  .ουδέ
ποτε ή κοινωνία ύπήρξε δικαία καί σώφρων 
πρός τους συγχρόνους της' καί μόνος ό θά
νατος έρχεται έύγενής έκδικητής τών θυ
μάτων τής άκηδίας καί ττις αγνωμοσύνης !.·1

Γ.
Όπως όλοι οί σύγχρονοι ποιηταί έξη 

φανίοθησαν πάραυτα απέναντι τής μεγα- 
λοφυΐας του ποιητοΰ του Σίλδ- Αρόλδου 
καί τού Δον Ζουάν, ένώπιον της ανατολής 
του Βαβερλέϋ κατεφάνη ή σμικρότης τών 
έργων τών τότε μυθιστοριογράφων, οϊτινε; 
έκόντες άκοντες ΰπεχώρησαν εις τόν ένδο
ξον ζωγράφον τής Σκωτίας.

Τό πρώτον μυθιστορικόν αύτού εργον 
ητο όντως έξοχου’ ενθουσιώδης καί έπευ- 
φημών ύπεδέχθη αύτό ό έμμουσος κόσμος 
που βασιλείου τής μεγάλης Βρεττανίας. 
’Αλλά τίς ητο άρα ό άγνωστος συγγραφεύς 
τού αριστουργήματος τούτου ς Όλων τά 
όμματα, όλων αί καρδίαι έστράφησαν πρός 
τόν ποιητήν τού Μαρμίωνος. Μια τών η
μερών ό τότε βασιλεύων τής ’Αγγλίας ήρώ- 
πησε τον Βάλτερ-Σκόττ, αν άληθώς οΰτος 
ήτο ό συγγραφεύς του Βαβερλέϋ' άρνουμένω 
δέ αύτφ εύγενώς καί μετριοφρόνως, 6 βα 
σιλεϋς άπήντησε μειδιών ;

Χ αίρ ω  δ ιότι «V τώ β ασ ιλ ε ίω  μου ε 
χ ω  δύο τόσον έζόχους συ] γρφεϊς, τόν 
τον Μ αρμίωνος χαϊ τόν τον Βαβερλέϋ,

Τό μυθιστόρημα τούτο τό τοσοΰτον συγ- 
κίνησαν, άλληλοδιαδόχως διεδέχοντο εξοχι 
έργα τής καλλιτεχνικής γραφίδος τού συγ 
γραφέως. Τόν Βαβερλέϋ διαδέχθησαν < 
Γούϋς Μ άννερ ιγχ , ό Α ρ χ α ιο λ ό γ ο ς , οί 
Κ α θ α ρ ιο τ α ϊ τής Σ χ ω ιία ς , ή Είρχτή τής 
’Έ διμόοόργης, ή Νύμφη του Α άμ ερμ ονρ , 
<3 Ίύ'ανώης, τό έπικώτερον άναμφιβόλω; 
τών μυθιστορικών έργων τού Βάλτερ-Σκόττ, 
διά θαυμασίας γραφίδος άπεικονίζον τά ήθη 
καί τούς χαρακτήρας τών χρόνων εκείνων,

σδς περιγράφει’ ευφρόσυνου θέλγητρου άπό· 
πνέουσιν αί περιγραφαί αϋτοϋ, αί έπικαί 
διηγήσεις, τά επεισόδια τά τοσοΰτον πλου- 
σίως εγκατεσπαρμένα έν τφ  έπικώ τούτω 
μυθιστορήματι* ή εϊκών τής ’ίουδαίας ’Ρε
βέκκας είναι αριστούργημα τέχνης" ύπό την 
καλλιτέχνου γραφίδα του ή έξεικανιζομένη 
κόρη λαλεΐ’ νομίζει τις ότι άρτίως έξήλθεν 
άπό ανατολικόν χαρέμιου, χαλλιστέφανος 
καί μΰρα πνέουσα άνατολιχής άβρότητος 
χαί ήδυπαθείας :

* Ή ’Ρεβέκκα έπεδείχυυευ έπιτηδείως 
τό ανάστημά της εντελές κατά την συμμε
τρίαν, μετ’ ’Ανατολικής ούτως εϊπείν έπι- 
δεξιότητος, κατά τό έθος τών γυναικών 
τοΰ έθνους της. Ό έκ κίτρινου σηρικού κε- 
φαλόδεσμός της ήρμοζεν εις την άμαυράν 
αύτής χροιάν. ‘Η μαρμαρυγή τών οφθαλ
μών της, τό υπερήφανου τόζον τών όφρύων 
της, *ή ρίς αύτής έπικαμπής έντελώς έσχη- 
ματισμένη, οί δίκην μαργαριτών λευκάζον- 
τες αύτής όδόντες, οί έλιχοειδείς αύτής βό
στρυχοι αφειδώς καταπίπτοντες επί τού 
στήθους καί τού χιονώδους αύτής τραχή
λου ώς πλουσία ποδήρης σηρική έσθής, α 
νάμικτος άνθεσιν, πάντα ταΰτα άπετέλουν 
σύνολον θελγήτρων, μηδαμώς υποχωρούν εις 
τάς ηδυπαθείς παρθένους, ύφ’ ών ή καλή 
Ιούδα ια ήτο περικυκλωμένη.

«Στηθοδεσμίς έκ χρυσού καί μαργαριτών 
περιέβαλλε τό ανάστημα τής ‘Ρεβέκκας 
άπό τού λαιμού μέχρι τής ζώνης, διηνοίγετο 
πρός τό άνω μέρος, έπιτρέπουσα νά φαίνη- 
ται αδαμάντινου περιδέραιου κεκοσμημένον 
δι’ ενωτίων άνεκτιμήτου αξίας. Πτερόν 
στρουθού προσήρτητο δι’άδαμαντίνης πόρπης 
εις τόν κεφαλόδεσμον τής θυγατρός Σιών, 
ήτις ώμοίαζε πρός την νύμφην τού ” Α- 
σματος τών Ασμάτων» . . . .

Τόν Ίβανώην διεδέχθησαν δ ‘ Αββ&ς, τό 
Μοναατήριον, ό Πειρατής, αί Περικέ- 
τειαι τοΰ Ν είγελ, ό Κρύμβελλ καί πλεϊ- 
στα άλλα, άτινα χάριν συντομίας παραλεί-
πομεν, άπαντα έξοχα, άπαντα αντάξια τής 
δόξης τού συγγραφέως των. "Απασα ή με
γάλη Βρεττανία καί μετ' αύτής ή Ευρώπη 
άπλήστως άνεγίνωσκον τά άριστουργήματα 
ταύτα, έν οΐς τοσοΰτον θαυμασίως περιε- 
γράφοντο τά ήθη τά έθιμα, ή ‘Ιστορία ά-

γνώστου τέως τόπου. «Είναι αληθέστερα 
τής ‘Ιστορίας έγραφε τότε έξοχος Γάλλος 
κριτικός. ‘Τπό τής άρχαιτύπου καλλονής 
τών έργων τούτων συγκινηθείς, ένεπνεύσθη 
καί έγραψεν ό έξοχώτερος τών Γάλλων ‘Ι
στορικών τού παρόντος αΐώνος, ό άτυχης 
Αύγουστίνος Θιερρύ τό ιστορικόν αύτού αρι
στούργημα ; Κατάκτηοις τής Α γγλ ία ς  
ύπό τών Νορμανδών. . . .  Ούτως εύδαί- 
μων καί κλεϊζόμενος ύπό συμπάσης τής Ευ
ρώπης έζη ό συγγραφεύς τον Βαδερλάϋ, 
ήρεμου καί γλυκόν διάγων βίον έν Εδιμ
βούργο παρά τάς άγκάλας ωραίας συζύγου, 
τής Καρλόττας Καρπαντέ, ής ήράσθη ποτέ 
έν μια τών εκδρομών αύτού παρά τάς λίμνας 
τής Κυμβερλάνδης έν ’Αγγλία, καί έξ ής 
ϊσχε τέσσαρα τέκνα, δύο υιούς καί δύο θυ
γατέρας. Είχεν ετήσιον εισόδημα 1 0 ,000  
λιρών στερλινών, καί κατάπλουτος ών είχεν 
αγοράσει απέραντους γαίας πλησίον τής Αί)- 
ΙοοΙϋίΌπ] έν Σκωτία, όπου ώκοδόμησεν 
ίδιορρύθμως λαμπράν καί μαγευτικήν έπαυ- 
"λιν καί άλσος εκτεταμένου, άτινα άνεπό 
λουν τά φανταστικά αύτού πλάσματα. Τίς 
βλέπων αύτόν δέν θά άνωμολόγει, ότι ύ- 
πάρχουσι καί ποιηταί μή διαβιούντες καί 
θινήσκοντες έν τή πείνν) καί τή ταλαιπω 
ρα ; . . . .  Φεύ ! άλλα έπέκλωθεν αύτώ ή 
μοίρα καί μια τών ημερών έξεγερθείς, εύ- 
ρέθη άνευ χρημάτων, μόνον όλβον έχων την 
δόξαν αύτού καί την μεγαλοφυϊαν. ’ Ητο 
συνέταιρος τού βιβλιοπωλικοΰ καταστήμα
τος τού Ββΐΐϊηίγηβ, τό όποιον πτωχεύσαν 
έν έτει 4 826 κατέστρεψε την περιουσίαν 
τού Συγγραφέως. Είδεν εαυτόν δ πολιός ήδη 
συγγραφεύς τού Ίβανώη καταβεβλημένου 
ύπό τού γήρως, πένητα’ αλλά δέν άπήλ- 
πίσθη, άπεδέχθη τήν συμφοράν ταύτην μετ’ 
αταραξίας άξίας εύγενούς καί μεγάλης ψυ
χής. ’Απεφάσισε νά έργασθή’ έν τώ γήρατι 
ήδη έπόθησε ν’ άσχοληθή εις την ‘ Ιστοριο
γραφίαν’ ό γράψας μυθιστορήματα Αληθέ
στερα τής 4Ιστορίας έσκέφθη, ότι ήδύνατο 
νά γράψη καί ‘Ιστορίαν αξίαν τής φήμης 
Του’ ύπό τών ιδεών τούτων όρμώμενος με- 
τέβη εις Λονδίνου καί Παρισίους, όπως συμ- 
βουλευθή τά αρχεία τών ύπουργείων πρός 
σύνταξιν Ιστορίας τού Ναπολέοντος, καί 
τότε κατά πρώτον ό Βάλτερ-Σκόττ έγνώ-

ι  α ι :

σθη ώς ό συγγραφεύς τών μυθιστορημα’των, 
άτινα έπί τοσοΰτον χρόνον συνεκίνουν άπα- 
σαν τήν Ευρώπην, ό τέως ύπό τόν μαγικόν 
τίτλον τού συγγραφέως τοΰ Βαβερλέϋ 
καλυπτόμενος . . .

Ούτως έληξε τό ωραιότερου μέρος τού 
φιλολογικού σταδίου τού Βάλτερ-Σκόττ. 
Καθίστατο ήδη δημοτικός ποιητής έν τη 
πατρίδι του, ότε ή έπί τής φιλολογικής 
σκηνής έμφάνεια τού Βύρωνος ήνάγκασεν αύ
τόν, όπως παραιτήσας τήν ποίησιν έπιδοθή 
εις τήν μυθιστοριογραφίαν, στάδιον άνοιξαν 
αύτφ τής αθανασίας τάς πύλας. Μετά τόν 
Σεξπήρον είναι ό μόνος κατ’ έξοχήν εθνι
κός ποιητής καί συγγραφεύς τής Αγγλίας, 
εις ού τά συγγράμματα άληθώς άπεικονί- 
ζεται μετ’ άπαραμίλλου τέχνης ό φυσικά; 
βίος, τά ήθη καί έθιμα τών αρχαίων χρό
νων τής Σκωτίας. Αί τέως έπικρατούσαι έν 
’Αγγλία σχολαί τών μυθιστοριογράφων, ών 
προεξήρχον διάφοροι έξοχοι συγγραφείς, 
ΰπεχώρησαν εις τό ιστορικόν μυθιστόρημα 
τού Βάλτερ-Σκόττ. ’Αναμφιβόλως ή σχολή 
αυτη, ής άρχηγός καί τελειωτής είναι ό 
συγγραφεύς τού Βαβερλέϋ, έπί τά ίχνη τοΰ 
όποιου έβάδισαν άλλοι τε μυθιστοριογράφοι 
έν Ευρώπη καί ιδίως έν Αγγλία ό Λύττων 
Βοΰλβερ, μεθ’όλας τάς έλλείψεις, άς άποδί- 
δουσιν αύτή οί πολέμοι τής σχολής ταύ- 
της, εύμοιρεϊ προτερημάτων, ών καθ’ όλο- 
κληρίαν στερούνται τά κακόζηλα έκεϊνα μυ
θιστορήματα, οί ογκώδεις έκεϊνοι τόμοι, οί 
καθ’ έκάστην δίκην δυσώδους πνοής έκ- 
πεμπόμενοι άπό τών τυπογραφικών εργο
στασίων τής Γ*λλίας* στείρα πάσης καλ
λιτεχνίας, άμοιρα σκοπού καί τέλους, ούδεν 
λέγοντα καί πολλά άδολεσχούντα, έκτός 
ελάχιστων εντίμων έξαιρέσεων, διέστρεψαν 
τά ήθη, παρέλυσαν τούς κοινωνικούς δε
σμούς, έχλεύασαν παν αίσθημα ηθικής καί 
αρετής, έμ.βαλόντα εις τάς καρδίας αθώας 
νεότητος τήν απογοήτευσή καί τόν δισταγ
μόν. Διά τοιαύτα άτεχνα διανοητικά έξαμ- 
βλήματα έπρεπε νά εύχν,θώμεν τήν πυράν 
πατρικής καί φιλοστόργου λογοκρισίας, άν 
ή λήθη εύγενώς έκδικουμένη δέν έξηφάνιζεν 
άμα άνατέλλοντα τά καχεκτικά ταύτα 
καί άκαλλή προϊόντα τής καθ ήμάς φ ι
λολογίας. Ήτο περιττός τωόντι καί παρά-

¡ 2 0 2  19$
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καιρός ό ζήλος ούτος, 8ς έπεδείχθη καί 
■παρ’ ήμϊν άμα τή άναγεννήσει τής πατρί- 
δος περί τήν εισαγωγήν παντός αποβλήτου 
διανοητικού προϊόντος των έσπερίων λαών, 
πολιτογραφουμένου παρ’ ήμϊν, οίτινες κατ 
ούδέν έννοούμεν, ούδόλως ένδιαφερόμεθα 
διά τάς πολύτομους έποποίάς των ύ 
πηρετών, των θεραπαινίδων, των έται- 
ρών, των λνιστών, λωποδυτών, τυμβωρό 
χων καί παντός τής έν Εύρώπ/ι κοινωνικής 
υποστάθμης καθάρματος. Τά τής ιστορι 
κής, ήθολογικής καί έν μέρει κοινωνικής 
σχολής μυθιστορήματα κατ’ έλάχιστον είσί 
γνωστά έν Έλλάδι, ή καί αν τινα τούτων 
μετεφράσθησαν, σήπονται έν έλλειψει άνα- 
γνωστών καί φθείρονται ύπό τής κόνεως των 
βιβλιοπωλείων, ένφ εκατοντάδες τόμων 
άνουσίων βιβλίων είναι ή προσφιλής μελέτη 
καί τό περιπαθές άνάγνωσμ,α άπειρου καί α
θώας κοινωνίας. Τό ήμέτερον έθνος νηπιάζον- 
έτι, δείται στερεάς τροφής' τά καρυκεύματα 
ακολούθως παρατίθενται εις την τράπεζαν' 
δι' επαγωγών καί κιρκείων δελεεσμάτων, 
διαφθειρόντων καί διάνοιαν καί καρδίαν δεν 
άναπλάττονται, δεν διορθόύνται τά έθνη' ό 
μαρασμός,ή κοινωνικήκατάπτωσιςεπέρχονται 
ταχέως, καταβάλλοντα τόκοινωνικόν δένδρον 
πρίν είσέτι άνδρωθή, πρίν ή έκπέμψιρ βλα
στούς θαλερούς καί πλήρεις ζωής καί εύε 
ξίας. Εύχόμεθα άπό ψυχής, οπως ή κατά· 
χρησις αύτη ή λυμαινομένη τήν ήμετέραν 
κοινωνίαν καταπαύση ή μετριασθή τουλά
χιστον. Καί έπί τή υποθέσει ότι ένεκα τών 
νέων τής άνθρωπότητος αναγκών καί άπαι- 
τήσεων δεν είναι άρκούσα δι'ήμας διανοητική 
τροφή τά άθάνατα συγγράμματα τών πατέ
ρων ήμών, ή τιμαλφής εκείνη κληροδο
σία, ήν κατέλιπον ήμϊν οί ημίθεοι ήμών πρό 
γονοι καί τής οποίας ό χρόνος συμπαθέστερος 
ήμών έφείσθη, περισώσας άπό καθολικής κα
ταστροφής, τότε καταφεύγοντες είς τάς ξέ- 
νας Εϋρωπαϊκάς φιλολογίας άς έκλέγωμεν 
παρ’ αύτών, άπανθιζοντες ο,τι καλόν καί 
εϋγενές κέκτηνται, ών βρίθουσιν ευτυχώς, 
ούχί δέ διά παντός άποβλήτου καί δυσώ
δους διανοητικού άποκυήματος φιλοδωροόν- 
τες καί πλουτίζοντες τήν πτωχήν ήμών 
έθνικήν φιλολογίαν. Έκ τών ιδεών τούτων 
όρμώμενοι εύχόμεθα νά ίδωμεν εΐσαγόμενα

παρ’ ήμϊν τά αριστουργήματα τών νέων φι
λολογιών, τά ιστορικά καί φιλολογικά συγ
γράμματα έξοχων καί φιλολάων συγγραφέων, 
εύχόμεθα νά παύσιρ ή ήμετέρα αρτιγενής 
και νηπιάζουσα έτι φιλολογία πλουτιζομένη 
καί τρεφομένη υπό τών μυθιστοριών του 
Ααυμά, τού Κώκ, τού Τερράλ καί τής συν
τροφιάς, νά εϊσαχθή δέ ή καλή μυθιστορία 
τού Βάλτεο-Σκόττ, τού Αίκενς’, τού Κ,ού- 
περ καί λοιπών άγνωστων παρ ήμϊν έτι, 
ώς μή ώφελε, άξίων λόγων συγγραφέων* 
τότε ή μυθιστορία είναι άξια μνείας καί έκ- 
τιμήσεως, συντείνουσα είς τήν διαμόρφωσιν 
καί τήν έξευγένισιν τών κοινωνικών ηθών, 
τότε αληθώς δύναται νά όνομασθή «’Επο
ποιία τών νεωτέρων λαών ο . . . .

Μετ' ολίγον έξεδόθη ή ιστορία τού Να- 
πολέοντος, χάριν τής συγγραφής τής όποιας, 
ώς είπομεν, είχε μεταβή ό συγγραφεύς είς 
□ αρισίους καί Λονδινον' δυστυχώς τό 
σύγγραμμα τούτο μετά μεγάλης έγένετο 
ψυχρότητος ύποδεκτόν' ό έμμουσος κό
σμος, δστις τοσάκις μετ ένθουσιασμ,ού ύ 
πεδέχθη τά προϊόντα τής διανοητικής 
ταύτης μεγαλοφυιας, ήκιστα εύνοϊκώς έ- 
ξετίμησε τό νέον τούτο σύγγραμμ,α τού 
συγγοαφέως τού ΐβανώη' ό μυθιστοριογρά- 
φος ό γράψας μυθιστορήματα άληθέστερα 
τής ιστορίας, ίιπέστη τό έναντιον, γράψας 
τήν ιστορίαν τού Ναπολέοντος* άληθώς ή 
ιστορία αύτη δέν στερείται πλεονεκτημά
των τινών, άλλά έν όλιγίστω χρόνω γρα- 
φεϊσα χάριν άπλής χοηματολογίας μόνον, έ» 
λαχίστην έχει αξίαν' ούδαμού τής ιστορίας 
του ό συγγραφεύς είναι αξιόπιστος' ό μέγας 
εκείνος άνήρ ό έπί τοσούτον χρόνον συντα* 
ράξας τάν κόσμον, λίαν μεροληπτικώς κρίνε- 
ται' ή ιστορία αύτη είναι αυστηρόν κατη- 
γορητήριον κατά τού Ναπολέοντος καί τής 
Γαλλίας, ύπερβολικός δ'έπαινος καί κολακεία 
τής πατρίδος του" ό συγγραφεύς έλησμόνησε 
δυστυχώς,οτι ό ιστορικός οφείλει νά ή,ναι υ
πέρτερος παντός άλλου αισθήματος, πάσης 
συμπάθειας, όσον καί άν ένδιαφέρηται ή πα- 
τρίς του, οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί πολίτι
κα! αυτού πεποιθήσεις καί συμπάθειαΓ τήν 
άμεροληψίαν, τήν βάσανον καί έκτίμησιν 
τών γεγονότων οφείλει νά έχ·ρ δ ιστορικός 
άνήρ ώς τόν μόνον γνώμονα τών εργασιών
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αύτοΰ' προτερήματα, ών έστίρεϊτο παντά- 
πασιν ό Βάλτερ Σ<όττ, διά τούτο καί ή 
ιστορία αύτοϋ ήκιστα έκτιμηθεΐσα, έλησμο 
νήθη μετ ολίγον. Ούτως ό Λαμαρτϊνος ό 
δαφνηστεφής καί άβρός τών Μελετών ψάλ
της, πιεζόμενος ύπό χρηματικών αναγκών 
καί άνταλλάξας τήν λύραν τού ποιητού 
πρός τήν γραφίδα τού ιστοριογράφου ξένων 
συμφερόντων θεραπαινίδα, έγραψε τά άμα 
τή έμφανίσει αυτών λησμονηθέντα ιστο
ρικά καί βιογραφικά έργα, ών τινα δυ
στυχώς τοσούτον έκηλίδωσαν τήν άκτινο- 
βόλον έκείνην διάνοιαν, γραφέντα ούχί χά 
ριν τής άνθρωπότητος, ούχί χάριν τής υ
στεροφημίας, άλλά χάριν έφημέρων χρη
ματικών αναγκών, χάριν τής πληρώσεως 
τού βαλαντίου τών βιβλιοπωλών καί τού 
συγγραφέως . . .

Τήν άτυχή ταύτην άπόπειραν έκδόσεως 
συγγραφής ιστορίας έπηκολούθησεν ή έκ- 
δοσις τής ‘Ιστορία; τής Σκωτίας' δυστυ 
χώς καί τό σύγγραμμα τούτο τού Βάλτερ 
Σκόττ δέν είναι ύπέρτερον τής 'Ιστορίας τού 
Ναπολέοντος' ό μέγας συγγραφεύς έκλινεν 
ήδη πρός τήνδύσιν αύτού καί τά συγγράμ
ματα ταύτα δέν ήσαν ή αί τελευταίαι α
κτίνες δυούσης μεγαλοφυιας* ό Βάλτερ- 
Σκόττ κενόν τό βαλάντιον εχων, πιεζόμενος 
ύπό οικογενειακών υποχρεώσεων, δέν εϊργά- 
ζετο πλέον χάριν έαυτοΰ, χάριν τή; μεγα- 
λοφυίας του' τής αύτή; αξίας περίπου είναι 
καί τό περί δαιμονολογίας σύγγραμμά 
του  ̂άλλα τινά κριτικά καί βιογραφικά αύ
τού έργα, είς τόμο; δραματικών ποιήσεων, 
ώς καί τά μυθιστορήματα ό 'Ροβέρτος 
τών Παρισίων καί τό Κινδυνώδες φρού- 
ριον, κατά τήν εποχήν ταύτην δημο- 
σιευθέντα. Είχε παρέλθει πλέον, γεγηρακώ; 
ήδη καί πρός τήν δύσιν αυτού κλίνων ό 
περιπαθής ποιητής τού Μαρμίωνος καί τής 
Νύμφης τής Λίμνης, δ έξοχο; συγγραφεύς 
τού Βαβερλέύ καί τού ΐβανώη. Θύμα ηθι
κής αγωνίας γενόμενος, κατεβλήθη ύπό τή; 
εργασίας καί τών διανοητικών μόχθων, καί 
περί τό τέλος σταδίου τοσούτον ένδοξου καί 
πολυφήμου προσεβλήθη ύπό άποπληξίας έν 
έτει 1830 .

Τήν όδυνηράν ταύτην σωματικήν νόσον, 
μεγάλως καταβαλούσαν αυτόν, διεδέχθη

έπιτείνουσα έτέρα ήθική προσβολή, ήτις 
καιρίως αυτόν έλύπησε. Τόν ’Ιούλιον τού 
18 3 0  ή δυναστεία τών Βουρβώνων έξώσθη 
άπό τής Γαλλίας' ό Βάλτερ Σκόττ τά μά- 
λα συμπαθών υπέρ τής οίκογενείας ταύτης, 
είχεν εγείρει τήν φωνήν αύτού ύπέρ τών 
βασιλικών έξορίστων' ή φωνή έκείνη, ήτις 
τοσούτον άλλοτε συνεκίνει καί κατεμά- 
γευε τούς συμπολίτας του, ούδεμίαν εύρεν 
ηχώ παρ’αύτοϊς, καί παγετώδης σιγή αδια
φορίας διεδέχθη τήν υπέρ τών Βουρβώνων 
περιπαθή αύτού προσφώνησιν πρός τούς 
συμπολίτας του, τήν εύγλωττον έν τώ Κ,οι- 
νοβουλίω ύπεράσπισιν τού γέροντος συγγρα
φέως, βστις άτυχής καί πάσχων έφθινε,προσ- 
εγγίζων ήδη τό τέρμα τού εύκλεούς βίου 
του. ’Εν ολβω καί ευδαιμονία διαβιώσας^ 
κάτοχος κολοσσιαίας περιουσίας είδεν εαυ
τόν έστερημένον πάντων τών αγαθών, ών 
καθ άπαντα αύτού τόν βίον ηύμοίρησε. Ή 
σύζυγός του εί/εν άποθάνει, ωσαύτως έν 
τών τέκνων του' ή θλίψις, ή πενία όσημέραι 
κατέβαλλον αύτόν, καί οί συμπολίται του, 
τούς οποίου; άλλοτε τοσούτον είχε φαι · 
δρύνει διά τών συγγραμμάτων του, έλησμό- 
νουν αυτόν έν όδύντι καί πενία τηκόμενου ...

Μια τών ημερών τού 1 8 30 είχε μεταβή 
είς τό ’Αγγλικόν Κ,οινοβούλιον* καίτοι ασθε
νής, καίτοι πάσχων είχε λάβει τόν λόγον, 
όστις πικρός κατά τών άντιπάλων του πρού- 
κάλει άδιαλείπτους αύτών διακοπάς καί 
θορύβους* δ γέρων ρήτωρ άπτωτος, εύσθε- 
νώς κατείχε τό βήμα, αδιαφορών διά τάς 
κραυγάς τών άντιπάλων του' τέλος κατα- 
λήγ&ίν τόν λόγον, έξεφώνησε τού; περιπα
θείς καί προφητικούς τούτους λόγους : —  
Κύριοι, σάς άφίνω ύγείαν, ώς ό αρχαίος 
'Ρωμαίος: Moriturus vos salutat, ό έπι- 
θάνατος σάς άποχαιρετά. Αέν συνεκινήθη- 
σαν οί άντίπαλοί του, άκούσαντες τόν 
ρήτορα τοσούτον πενθίμως άποχαιρετώντα 
αυτούς άπό τού βήματος* καί δ ρήτωρ κα- 
τερχόμενος αύτού έσυρίχθη . . . Οί χρόνοι 
παρήλθον, τά έφήμερα πολίτικα πάθη έλη- 
σμονήθησαν παντελώς' ό Βάλτερ Σκόττ τήν 
στιγμήν έκείνην άποχαιρετών άπό τού βή
ματος τούς συναδέλφους του διά περιπα
θούς προσφωνήσεως, εμποιεί θλιβεράν θυμη
δίαν, ένώ ή αγροίκο; συμπεριφορά τών άντι-
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πάλών του βδελυγμίαν μόνον και οίκτον ( 
προξενεί εις τόν άναλογιζόμενον, οποίαν πό- ■ 
ρωσιν διεγείρουσι ταπεινά καί άνάξια μνείας ι 
πολιτικά πάθη εις άνδρας ασεβεί; καί ίερο- | 
σύλους πρός έκπνέουσαν εύγενή μεγάλο· 
φυΐαν ! . . ·

Ή θλιβερά αυτη πρόρρησις τού συγγρα- 
φέως κατεφαίνετο όσημέραι έπαληθεύουσα- 
κατά ουνέπειαν οί ιατροί άδυνατοΰντες νά 
συντελέσωσι προ; άνάρρωσιν τής υγείας του, 
διέταξαν αύτόν να περιηγηθή, έλπίζοντες 
ότι ή μεταβολή του κλίματος, ή απαλ
λαγή αύτοΰ από των διανοητικών πόνων 
ήθελον έπιδράσει έπί τής υγείας του' τόν 
σεπτέμβριον του Ι831μετέβη εις Λονδίνον, 
όπου ή υποδοχή αϋτοΰ ύπήρξεν εγκάρδιο; 
καί περιπαθής' φόρος λατρείας S ii τήν φθί 
νουσαν δόξαν τής μεγάλης Βρεττανίας' ή 
κυβέρνησις ένδίδουσα εις τά έκδ·/)λωθέντα 
αίοθήματα του λαοΰ, έθεσε πλοΐον υπό τάς 
διαταγάς τοΰ έγδόζου άσθετονς, όπως χά- 
ριν τής πασχούσης υγείας του μεταβή εις 
Ιταλίαν πρός άνάρρωσιν' ούτως έπεσκέφθη 
κατά πρώτον τήν Μελίτν,ν, μετέβη εις τήν 
'Ρώμην καί είς διαφόρους άλλας τής Ιτα
λικής χερσονήσου χώρας. Φεΰ ! παρήρχετο 
τους ωραίους εκείνους καί ποιητικούς τόπου; 
απαθής, ψυχρός, άνευ συγκινήσεων διά τήν 
αιωνίως μεγαλοπρεπή καί άποπνέουσαν τό 
άρωμα τής ευαγούς φΰσεως μητέρα τοΰ Μι 
χαηλαγγέλου, τοΰ Πετράρχου καί τοΰ 'Ρα 
φαήλου' αί πόλεις έκεϊναι— τά Μουσεία ε
κείνα τής καλλιτεχνίας—ούδεμίαν ένε 
ποίουν έντύπωσιν είς τό άδρανές καί φθίνον 
πνεΰμα τοΰ ραψωδοΰ τής Σκωτίας’ οϋδε- 
μία συγκίνησις, ούδείς ενδόμυχος παλμός 
πρό τών άνασκαπτομένων ερειπίων τής 
Πομπηίας, πρό τών άφώνων μνημείων τής 
Αίωνίας πόλεως! Ό  Θεέ μου ! καί τ( ώ 
φελεϊ λοιπόν πλέον είς τό άνθρώπινον σώμα 
ή αθάνατος ψυχή, όταν αΰτη νεκρά καί 
αναίσθητος είς οϋδέν άλλο χρησιμεύει, ή μό
νον διά τήν κίνησιν τών όρνάνων τοΰ άν 
θρώπου, διά τήν φυσικήν ταύτην ζωήν τοΰ 
σώματος, ένω τό πνεΰμα τεθνεώς πλέον 
δεν αισθάνεται, δεν ονειροπολεί, δεν σκέ
πτεται ; καί δεν είναι λοιπόν προτιμώτε- 
ρος ό θάνατος διά τοιαύτην άποθανοΰσαν 
υπαρξιν, ήτις επισώζεται μόνον ώ; πικρά

ειρωνεία παρελθοΰσης εύκλειας ; τ ί ώφελεϊ 
πλέον τό όργανον έ κείνο, τοΰ οποίου έθραύ- 
σσησαν αί χορδαί, αΐτινε; τοσοΰτον έναρ- 
μονίους άλλοτε έξέβαλλον φθόγγους, άφω- 
νον καί σιωπηλόν χαμαί κείμενον, δίχως 
νά ΰπάρχιρ χειρ, ήτις νά συναρμώσή καί 
θίξιρ τά; συντετριμμένα; χορδάς του ; . . . 
Εν τω ήθικώ τούτω τοΰ ποιητοΰ θανάτω, 

έν τή πνευματική νυκτί τής φθινούσης 
ύπάρξεώ; του, μία μόνη άκτίς διηόγαζεν 
ένίοτε τά σκότη αυτής, μία μόνη ελπίς 
άνέπαλλεν έν τή νενεκρωμένη, καρδία του, 
ή άνάμνησις τής προσφιλούς αύτω Κ,αληδο- 
νίας, ό πόθος νά έπανίδη αύτήν, ν’ άναμίξνι 
μέ τήν δροσεράν αύτής πνοήν τήν ύστά- 
την πνοήν του' έπόθει νά ίδτ) τό δύον αύ- 
τοΰ βλέμμα τόν ουρανόν τής Σκωτίας, τόν 
ουρανόν έκείνον, οστις τοσοΰτον άλλοτε έ- 
φαίδρυνε τους νεανικού; χρόνου; του, υπό 
τάς άκτίνας τοΰ οποίου ώνειροπόλησε τούς 
περιπαθείς καί παρθενικούς τής εύδαίμονος 
αύτοΰ ηλικίας πόθους . . ·

‘II περιήγησις αΰτη κατ’ ούδέν ώφέλητε 
τήν υγείαν τοΰ άσθενοΰντος' ώδηγήθη όπί- 
σω είς τήν Σκωτίαν, τήν οποίαν τοσοΰτον 
έπεθύμει περιηγούμενος, ποός τήν όποιαν 
έστρέφοντο οί ύστατοι αύτοΰ πόθοι' μετα- 
βαίνων εις Σκωτίαν, προσεβλήθη καί πάλιν 
ϋπό αποπληξίας έν Νορβηγία, αναίσθητος 
σχεδόν καί πνέων τά λοίσθοια, ώδηγήθη είς 
τήν Σκωτίαν, !να έν τή έπαύλει του, έν μέ
σω τής οικογένειας του καί τών περί αύ
τόν παραδώσνι τό πνεΰμα τω Κ,υρίω. . .

»Μόλις, λέγει ό ΡίηΙβΓθίβ ΟΗβεΙβε, ό 
ασθενής προσέβλεψε τήν ΑΜκιίίίοΓίΙ, τόν μα
γικόν αύτοΰ τόπον, ήγέρθη έν τη άμάζη του, 
έτεινε τάς χείρας είς τούς-περικυκλοΰντας 
αύτόν φίλους, καθ’ ολοκληρίαν αναγνώρι
σα; αυτούς" έπανακτών ώ; εκ θαύματος τήν 

: χρήσιν τοΰ λόγου, ηύχαρίστησεν αύτού; έ- 
: πιτρέψαντας, όπως έπανίδη πρό τοΰ θανά

του τόν τόπον τόν άνακαλοΰντα αύτώ 
τά προσφιλέστερα αισθήματα του. Αί τε- 

ι λευταίαι αύται ακτίνες τής θνησκούσης λυ_ 
ι χνίας διέλαμψαν, όπως σβεσθώσι καί άνήγ-
■ γειλαν τό τέρμα τοΰ βίου του. Ο Σκόττ
■ δέν επανήλθε πλέον είς έαυτόν, ή οπωςθλί- 
ι ψνι τήν χείρα τοΰ γηραιού αύτοΰ έπιστά- 
ι του Γουλιέλμου" ή αναισθησία, ή ληθαργία,

ό παραλογισμός δέν τόν κατέλιπον μέχρι 
τοΰ θανάτου του, γενομένον τήν 21 Σεπτεμ
βρίου 18 3 2 , ‘Η ατμόσφαιρα, ύπό πυκνών 
πεπληοωμένη συννέφων, ύπό πένθιμου ομί
χλης βεβαρημένη, έφαίνετο έπί μακρόν 
κλαίουσα τόν πιστόν ζωγράφον τών ανθρώ
πων καί τής φύσεως» . . .

Δ'.
Είς τήν ώραίαν καί μαγικήν έπαυλιν 

τής Αββοτσφόρδ/,ς, είς τό προσφιλές αύτού 
άλσος άναπαύεται ό ποιητή; του Μαρμίω- 
νος, ό συγγραφεϋ; τοΰ Βαβερλέϋ καί τοΰ 
ΐβανώη. Εί; τών έξοχωτέρων άνδρών τοΰ 

αίώνό; τ ίυ , πληρώσας δια τή; φήμη; αύ
τοΰ σύμπασαν τήν Εύρώπην, έπιδράσας έπί 
τής καθόλου Ευρωπαϊκής φιλολογίας, ένά- 
μιλλος τοΰ Βύρωνος, τοΰ οποίου αείποτε 
διετέλεσε φίλος, έμαράνθη αίφνηδίως, ώ; 
μή ώφελε, περί τό τέλος τοΰ βίου του, κα
ταβληθείς ύπό τήν ειμαρμένην. ‘Η άπο- 
γοητευθείσα ψυχή του είχεν άπαυδήσει 
ήδη, πρίν ή sit τό σώμα αύτοΰ καταβή είς 
τόν παγερόν τοΰ θανάτου κευθμώνα. . . . 
Πλήρης ζωής, πλήρης εύκλεια; καί φήμης 
είχε προοιμιάσει τό ποιητικόν αύτοΰ στά- 
διον, τοσοΰτον ένδόξω; συνεχίσας αύτό 
διά του μυθιστορικού' σπανίως ποιητής ή 
συγγραφεύς είδεν έαυτόν διά τοσαύτης δό- 
ξης περιβληθέντα* ποικιλία συγγραμμάτων 
υπήρξαν τά προϊόντα τή; μεγάλης καί έξο
χου αύτοΰ διανοίας: Ποιήματα, μυθιστο
ρήματα, Ιστορίαι, χριτιχά χαι βιογρα 
ριχά, συγγράμματα, Λυρικαϊ ποιήσεις, 
δράματα, άρχχιο Ιογιχα'ι μεΛέται καί 
πληθύς άλλων φιλολογικών εργασιών. ‘Η 
γηραιά τών Βάρδων Σκωτία είχεν άναγεν 
νηθή ύπό τά εύμολπα καί περιπαθή αύτοΰ 
ιφσματα, άφ’ ών λιγύ καί έναρμόνιον έξε 
χέετο μέλος. Αρχομένου τοΰ αίώνος τού
του καθ' άπασαν τήν Εύρώπην ή φιλολο
γία ήτο έν τή άκμή αύτής' έζων είσέτι έν 
τή Γερμανίδρ 6 Γκαίτε καί ό Σχίλλερ, έν 
τή Αγγλία ό Βύρων, έν τή Ιταλία ό 
Μαντσόνης, έν τή Γαλλίφ ό Σατωβριάνδος 
καί δ Βερανζέρος', ό Βάλτερ-Σκόττ ούδε- 
νός τρύτών έναπελείφθη. ‘Ηγεμών Σχολή 
πολλούς καί έξοχους άριθμούσης οπαδούς,
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ούδέποτε θέλει λησμονηθή, διότι ή δόξα 
αύτοΰ είναι δόξα τής Σκωτίας, ήτις ούδα- 
μου απεικονίζεται τοσοΰτον αληθή:, τοσοΰ
τον φυσική, όσον είς τά συγγράμματα τοΰ 
ενδόξου αύτής Βάρδου. . .

Όταν ό θάνατος τοΰ Βάλτερ Σκόττ έ- 
γένετο γνωστό; είς τήν πατρίδα του, πάν- 
τες «ί κάτοικοι τοΰ ήνωμένου βασιλείου 
τή; Μεγάλης Βρεταανίας ¿πενθηφόρησαν, έν 
δέ τώ Λονδίνω έκλείσθησαν τά καταστήματα 
κατά τήν ημέραν τοΰ θανάτου του. Δίκαιος 
φόρος εθνική; εύγνωμοσύνη; όφειλόμενος 
είς τούς έξοχους άνδρας, οϊτινες διά τής 
μεγτλοφυϊας αύτών έτίμησαν τήν γεννή- 
σασαν αύτούς γην! Ευφρόσυνος παρηγοριά 
είς τόν άναλογιζόμενον όπόσον έπώδυνον καί 
δυστυχές ύπήρξεν ώς έπί τό πλειστον τό 
τέλος τών μεγάλων άνδρών! ... καί οί συμ- 
πατριώται αύτοΰ, τούς οποίους τοσάκις διά 
τής μελιρρύτου καί αρχαιοπρεπούς άρ
πας του κατεκήλησε, τεθλιμμένοι όμοθυμα- 
δόν έπί πολλάς ήμέρας μετά τόν θάνατόν 
του άδιακόπως προσήρχοντο, όπως άσπα- 
σθώσι τόν τάφον τοΰ τε.Ιευταίου ραψωδού 
τής ΚαΛηδο> ίας !

Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ.

2 0  2 5 0 3

Η ΚΙΙΑΕΙ\ ΚΑΡΟΛΟΥ Ε ·  
1Ή Σ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.

Άποφασίσας Κάρολος ό Ε'. νά τελειώση 
έν τή σιωπή τής έρημίας τό έπίλοιπον 
ζωής τεταραγμένης ύπό πολέμων άκατα- 
παύστως διαδεξαμένων άλλήλους κατά τήν 
διάρκειαν τής ένδοξου αύτοΰ βασιλείας, 
προσεκάλεσε τόν πρό πολλοΰ ήδη μακράν 
αύτοΰ ευρισκόμενον υιόν του Φίλιππον Β'. 
καί ολίγον πρίν τή; παντελούς άπομακρόν- 
σεώς του έκ τών υποθέσεων τής αύλής, λα
βών αύτόν κατ’ ιδίαν, τό> ώμίλησεν ούτως; 
« ϊίέ  μου, σήμερον άρχεται δι' έσέ τό δυ- 
σκολώτερον άμα καί έπικινδυνωδέστερον 
τών σταδίων' πρέπει ν' άκολουθήσης όδόν 
τραχεϊαν καί άνώμαλον, ένθα αί μεγαλεί- 
τεραι ήδοναί θέλουσιν είσθαι άκανθαι 
τρίβολοι' σοί έγχειρίζω σήμερον τάς ήνίας
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του κράτους ριου, γ,νί«ς όδηγούσας ίππον'χαρακτήρ του ήν όλ(γον αλλόκοτος, έπεθύ*
μησεν ΐ,μέραν τινά νά ιδη ζών τελουμένγιν 
τήν κηδείαν του" μετέδωσε λοιπόν την 
ιδέαν του τοΐς άδελφοΕς, οΐτινες μετά πολ
λά; ενστάσεις, μή δυνηθέντες νά πράξωσν 
άλλως, έκόντες άκοντες ένέδωσαν εις την

ορμητικόν καί άδάμαστον, δστις ούδ αύ 
τάς τάς νύκτας, ας ό πλάστης προς άνε- 
σιν τού ανθρώπου έποίησε, θελει σοί άφίνει 
ησυχον. "Ολος ψυχν, τε καί σώματι προση
λωμένο; εις τό χρέος σου, προσπάθηοον νά
καταστήσιρς ευτυχή τόν λαόν σου' ένέργη- όλεθρίαν ταύτην αίτησιν. Έστήθη λοιπόν
σον ωστε πανταχου του κράτους σου να 
βασιλεύωσιν ή δικαιοσύνη καί ή ειρήνη, καί 
τότε 6 "Τψιστος θέλει σοί στείλει την εύ 
λογίαν του. "Οσο φρόνιμος καί γενναίος" ά- 
πόφευγε την υπερηφάνειαν, μη περιφρόνει 
τούς πτωχούς, καί πρό πάντων προσπά- 
Οησον νά γείνη,ς άξιος τού στέμματος ό'περ 
σοί παραχωρώ" διευθέτησον τακτικώς πάντα 
τά τε εσωτερικά καί εξωτερικά τού κρά
τους, καί τότε τά δπλα σου θέλουσιν ευτυ
χήσει πανταχού.Έχε δπ’ δψιν, ότι ή άνδρία 
τότε μόνον θεωρείται αρετή, όταν διευθετεί
ται υπό τής φρονήσεως καί ότι ό έχων λαόν 
ολόκληρον υπό την εξουσίαν του χρεωστεί 
νά -ήνε υπόδειγμα καί όπογραμμός αύτού » 
Την επαύριον ό πατήρ ένιόπιον των υπουρ
γών καί λοιπών αντιπροσώπων τού λαού 
στέψας ΐδίαις χερσί τόν υιόν του άνεχώρησε 
διά την έν τη Ισπανία μ,ονη,ν τού 'Αγίου 
Ίούστου, έν μέσω τής τερπνότατης « Ες-ρε 
μαδούρας», δπως παοασκευασθη, εις θάνατον 
ήσυχον καί δίκαιον.

Κατά τό διάστημα τής διετίας, καθ δ 
έζησεν έν τώ Κοινοβίω, εδειξε πλείστα 
παραδείγματα εύσεβείας. Καταγινόμενος εις 
την καλλιέργειαν κήπου τινός, 8ν κατ’αΐτη- 
σίν του τώ είχον παραχωρήσει οί αδελφοί, 
καί θυσιάζων ώρας ολοκλήρους εις ποοσευχάς 
καί λοιπά θρησκευτικά, καί έν ένί λόγω 
συμμορφούμενος καθ' όλα μετά των μοναχών 
έθεώρει εαυτόν ευτυχή·

Εκτός τών ρηθεισών άσχολιών τού βα 
σιλέως μία καί κυριωτέρα ήν καί ή ώρολο- 
γοποιία. Μίαν τών ημερών χάριν δεασκεδά 
σεως, προσεπάθει νά κανονίση δύο ωρολόγια, 
ά-ινα είχε κατασκευάσει ΐδίαις χερσί" μη 
δυνηθείς όμως νά φέρη εις πέρας τήν έπε- 
χείρησίν του, τοσούτον ώργίσθη, ώστε ρί- 
ψας αύτά κατά γής άνεφώνησεν" « “Ω τής 
αναισθησίας! δύο ωρολόγια δέν δύναμαι 
νά κανονίσω έγώ, όστις διϊσχυριξόμην νά 
καθυποτάςω τοσούτους λαούς. ’Επειδή ό

έπί τούτω έν τώ μέσω τής μικράς έκκλη* 
σίας κρηπίς μεγαλοπρεπώς έστολισμένη καί 
ΰπ’ απειραρίθμων φωτιζόμενη λαμπάδων. 
Εν ώ περί τήν κρηπίδα, έφ’ ής έπετέθη καί 
τό τόν Κάρολον φέρων νεκροκράββατον, οί 
αδελφοί σκυθρωποί εψαλλον τή< ακολουθίαν 
τών κεκοιμημένων, ούτος άπεκρίνετο εις τάς 
δεήσεις τών περί αυτόν. Μετά τό τέλος τή 
πενθίμου ταύτης τελετής ό μακα ρίτης ζη 
τήσας νά μείνη μόνος έν τώ ναώ. είσηκού 
σθη· Αποσυρθέντος τού πλήθους, ό κεκοι 
μημένος δούλος τού Θεού έβυθίσθη εις βα 
θείας καί σοβαράς σκέψεις. Ή έν τη έκκλη* 
σία βασιλεύουσα σιωπή, αίφνης διακοπείσα 
ύπό τού ήχου τού ωρολογίου, τό άμυδρόν 
φως, όπερ αί λαμπάδες άντανέκλων έπί τού 
νεκροκραββάτου, καί τό τού ναού πένθιμον 
τοσούτον έπενήργησεν έπί τού κεκοιμημένου, 
ώστε . κυριευθείς ύπό σφοδροτάτου πυρετού, 
άπέθανεν εντός δύο ήμερών, θρηνηθείς ύπό 
τής οίκλ>γενείας του, τών συναδέλφων του 
καί ύφ’ άπάσης τής Ευρώπης.

Γ. Εϊ’ΣΤΑΘΙΑΛΗΣ.

ΕΙΣ  ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΗΣ.

Τόρα ποΰ ή φύσις Θάλλει
ώσεί νύμφη στολισμένη,

Καί η άηδών κρυμμένη
Εις το δάσος κελαδεί,
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Τόρα ποΰ ή ουρά πνέει
Δροσερό κοί μυρωμένη,
Μόνη, μόνη τεθλιμμένη,

‘Η ψυχή μου θρηνωδεί.

Γλυκύ φίλημ’ άνταλλάσσουν
Είς τό δένδρα τ’ ανθισμένα 
Τό πτηνό ζευγαρωμένα,

Χαρωπά καί εύτυχη,

Κ’ έμέ μόνον κοτατρώγει 
‘Η σπαρακτική όδύνη,
’Επειδή φεΰ ! μέ άφίνει

Τής ψυχής μου ή ψυχη.

Σκληρό βούλησις τής μοίρας,
"Άγγελέ μου, μάς χωρίζει,
Καί άσπλάγχνως μάς ποτίζει 

Δηλητήριον πικρόν.

Φεύγεις ! ώ, ή λέξις αυτη
Τήν κεοδίαν μου διχάζει 
Καί τό στήθό; μου σκιάζει

Τού θανάτου τό πτερον.

Φεύγεις ! μή ώ, μή άκόμη"
Ά φες νό ο"ε ατενίσω,
Ά φες νό σοί Ινθυμίσω

Τρισευδαίμονα καιρόν,

'Όταν είς τό βλέμματά σου
Έλησμόνουν τό δεινά μου,
Κ’ ετρεμον τό γόνατά μου,

"Αν μέ ήγγιζες μικρόν,

"Οταν τής νυκτός τό άστρον 
Άνωθεν μας έμειδία,
"Οτε συ, φίλη γλυκεία,

Μοί έλάλεις τρυφερό,

"Όταν αυρα ζεφυρίτης
Τής σής κόμης τό χρυσίον 
Είς τό χείλη μου πλησίον

Έφερεν, ώ τί χαρά !

Είς τόν ωμόν μου όπόταν
"Έκλινμς τήν κεφαλήν σου 
Κ’ ήσθανόμην τήν πνοήν σου

Μυροβόλον καί τερπνήν,

'Όταν ώς κιθάρας ήχον,
"Ως άγγέλου μελωδίαν 
Ήκουσν τήν ουρανίαν

Τήν γλυκεϊάν σου φωνή 4

"Οταν, όταν . . . πλήν τί λέγω !
Μετ’ ολίγον θό μ’ άφήσης 
Μόνον μέ τας αναμνήσεις,

Μέ τό άλγος τής ψυχής,

Καί θό λησμονήσης ίσως,
Έν τώ μέσφ ευθυμίας, 
ώρας ευτυχείς, γλυκείας

Παρελθούιης Ιποχής.

"Ω, συγγνώμην, άγγελέ μου,
"Αν σέ άδικώ κατά τι"
Τήν καρδ'αν μου σπαραττει

Ό σκληρός σου χωρισμός

Καί άν άμφιβάλλω έ’τι
Διό σέ, μήν άπορήση: !
Είς πολλός περιπλανήσεις

Φέρεται ό λογισμός. . .

Είν’ έπίφοβος ό κόσμος,
Τόν εγνώρισα, φιλτατη,
Είς τήν γλώσσαν ή άπάτη

Τών ανθρώπων κατοικεί.

ΕΙν’ έπίπλαστα τα πάντα,
ΕΤναι ψεύδος ή θωπεία,
ΙΙρόσεχε' ή κοινωνία

Είναι, φίλη μου, κακή.

Ι.ΐσ’ άθώα ώς τό Γον,
‘Ως τήν δρόσον τής πρωίας,
Καί τού κόσμου τός κακ-ας, 

Άγγελέ μου, αγνοείς.

Αγνοείς ότι πολλάκις
‘Υπό τ’ άνθη ¿'φις μένει 
Καί τό κάλλος των μαραίνει

Διό μόνης τής πνοής.

"Αν έκεϊ, όπου υπάγεις,
Νέας σχέσεις άποκτήσης,

’Ώ, ποτέ μή λησμονήση;
Τήν ψυχήν ποΰ σέ ποθεί,

Τήν ψυχήν ήίις στενάζει
Ως τρύγων όρφανευμένη,

Καί τήν ώραν αναμένει
Μετό σοΰ νό ένωθή.

Μ. Μ. Γ1ΑΠΠΑΣ.
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TIL· ΚΥΓΙΑι ΕΑΕΝΗ: ΠΙΑΑΒΙΟΪ.
Etç t à r  θ ά να το ν  τή ς  θυγα τρός  της

Χρυσάνθης.
Πάλιν του χάρου σήμαντροτ ρομαχτικό βο'ίζει, 
Πάλιν του λιβανιού καπνός ’ς τά σύν-εφα ά-

[νιιόαίνει,
Πάλιν λαμπάδα νεκρική το σπήτί σου φωτίζιι, 
Πάλιν θανάτου μήνυμα τον νοϋν μου ουνεποίρνει.

’Άτυχη Μάνα! άκόμαχθες τδ δάκρυ σου κυλούσε 
Στη μαύρη γη που σκέπαζε τά δύο τά παιδιά:

[σου.
‘ Η πονεμένη σου καρδιά άχόμα Ισπαρταρονσε 
Είς την πικρή Ιιθύμησι τής πρώτης συμφοράς σου.

Μά είναι τδ χώμα άχόρταγο, πάντα νερδ διψάει 
Θέλει τδ νεκρολούλουδο δάκρυα γιά ν’ άνθιση, 
Θέλει νά πέρνη στεναγμούς τδ αέρι που περνάει 
Ά πδ too τάφου τδ ψηλδ και μαύρο κυπαρίσσι.

’Αλλά μην κλαΐμε τους νεκρούς, εΤν’ ευτυχείς
[ ΐκ ε ϊνο ,

Γιατί δεν έχουν βάσανα καί μήτε δάκρυα χύνουν| 
Γιατί κοιμούνται ήσυχα στήν ύστερνν’ν τους

[κλ ίνη
Εκεί πού οί πδνοι τής ψυχής κι' δλα τα πάθη]

[σβύνουν.

Έ κείνους όποδ μένουνε &ς κλάψωμε με πόνο, 
ϊή ν  μάνα τήν βαρυόμοιρη. τον δόλιο τον πατέρα, 
Τοδς αδελφούς, την άδελφή. &ς λυπηθούμε μόνο 
Αυτούς πού ένα φωτερδ έχάσανε άστέρα.

Καί σείς, όσοι έγνωρίσατε τήν κόρη ότάν έζούσε, 
Έ ’ άιε νά στολίσωμεν τδν τάφον της με άνθη] 
Γιατί ήτον άνθος καί αύτή, καί τ' άνθη άγα-

, [πούσε
Καί σαν αύτά μαράθηκε παράκαιρα ή Χρυσάνθη»] 

I, X. K0VPTEAH2.

Είναι ή δρόσος τής αύγής, τδ θάλπος τής ήμέρας, 
Είναι φωταύγεια ήοΰς, είναι νυκκτδς τδ πέρας. 
Είναι σελήνη έαρος καί ήλιος χειμώνος,
Είναι άνθέων άρωμα, κελάδημ’ άηδόνος.
Είναι ό φλοίσβος βύακος,.τό μύρον τού Ζεφύρου, 
Είναι ανάγκη τής ζωής καί νόμος τού άπειρου. 
Ή  ! Ιάν ήναι έγκλημα βαρόνον τήν ψυχήν σου, 
νΑφες αύτδ τδ έγκλημα νά μοιρασθώ μαζύ σου ! 

’Οκτώβριος 186 · . .
I. X . ΚΟΥΡΤΕΑΗΣ.

ΣΤΙΓΜΗ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ.·.· ,-υ ·> % · 1
Ώ , τήν ώραν, πιστεύεις, έκείνην, 
Εν τώ μέσω στιγμών τρισολβίων , 

Τδν λοιπόν μου Ιμίσησα 3’ον ,
Τήν ψυχράν μου ¿πόθησα κλίνην.

Μ. Μ. ΠΛΠΠΑΣ.

Λοιπδν δεν είναι βνειρον, δεν είναι οπτασία ;
Καί σύ λοιπδν μέ αγαπάς, ώ κόρη θεσπεσία ;

Ώ  λέγε το καί πάλιν,
Εις τήν θερμήν σου σφίγγε με, ώ  άγγελε, άγ-

κάλην.

*Ω δός μοι εί; τδς χείράς μου τήν χε'ρά σου νά
θλίψω,

Καί εις τήν λήθην καί παρδν καί μέλον μου να
, , , , Ρ!Ψω>

Εί; τα άορα σου χείλη,
“Αφες άφάτων ηδονών νά άνο'-χδή ή πύλη 1

Ώ  άφις τού; πλοκάμους σου νά πίπτωσι λειαίως 
Γάς πορφυρά; μου παρειάς νά ψαύωσιν ήδέως, 

Ώ  άφες 'στήν πιοήν σου 
Γην άμβροσίαν νά γενθώ αγνώστου παραδείσου.

'Υπερβολή, λέγουν, χαράς ζωής κόπτει τδ νήμα, 
Καί οτι πολλάκις φίλημα Βαθύ άνοίγει μνήμα.

Ευδαίμων έγώ, φίλη,
"Αν τήν ψυχήν μου άτι να ’στά έοδινά σου γειλη,

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΑΝ ’Οκτώβριος 186 .
’Λ π οκα .Ιέσασαν  ίγχΛημα τόν “Ε ρω τα. ΚΟΊΡΤΕΑΗΣ,

*Η νεότης είναι ά'θος καί καρπδς αύτής!
ό έρ ώ ς, |

Αυστυχής δστις δέν δρέψει τδν καρπδν αύτδν| 
έγκαίρως.

Α. ΔΟΥΜΑΣ. | . , „ · , , . /λ ,
J ημοσια ερ γ α . — Κατ αυτας ετευη ο

,  ,, ,  ιθεμέλιος λίθο; τού εν Τοιπόλει άνεγερθησο-
^Εγκλημα, είπες έγκλημα τον έρωτα; Οποια | £ β α ο ι Μ χ ο ΰ  ή ί ρ ι γ υ ΰ  d y a x T 0 p t v  Οπό 
1ων ροόινων χειλεων σου εςηλυε ρλασφημία I I *  1 * Ω , *
Όχι, δεν είναι έγκλημα, άλλ’ύψηλόν τ, πάθος,Ι^ού ύπασπιστού τού βασιλεως κ. Γερ. Με- 
Τήν έδραν έχον πάντοτε είς τής ψυχής τδ βάθος] ταξά, Ti άνάκτορον τούτο άνεγειοομενον επί

I Λ I Σ 2 Ο 2.

τής μεγάλης λεωφόρου τής Πύλης Λεοντα- 
ρίου,έσεται γοτθικού ρυθμού τροποποιημένου' 
θελει κτιοθή δέ έκ Τεγεατικού μαρμάρου.

—  ’Εκτός τού έν Πύλω άνεγερθησομέ- 
νου φάρου, περί ού άνεφέραμεν έν προ- 
λαβόντι φύλλφ, δύο έτεροι τοιούτοι πρό
κειται νά άνεγερθώσι. Καί ό μέν είς έπί 
τού ακρωτηρίου 'Λράζυυ (Πάπα) τού Πα- 
τραίου κόλπου, ό δ’ έν τω παρά τήν Κέρ
κυραν νησιδρίω ΟθωνοΙ τω δυτικωτάτω ό- 
ρίω τής ‘Ελλάδος.

—  Έν τώ απέναντι τής πόλεως Κέρ
κυρας νησιδρίω Πτυχία  (Βίδο) θέλει οίκο- 
δομηθή καταστημα φνάαχών, των τέως 
ύπαρχουσών άποδειχθεισών ώς τό πολύ α
καταλλήλων. ιΗ θέσις αίίτη έκτός τού ότι 
εΐναι λίαν ασφαλής κέκτηται καί το προ
τέρημα ότι έχει άφθονον υλικόν λαξευτών 
λίθων, προερχομένων έκ τής ύπό των 'Αγ
γλων κατεδαφίσεως τών έπ αύτής φρου
ρίων.

—  Ά  ναπτυχθείση; τής τηλεγραφικής 
συγκοινωνίας καί έπί τούτω άπαιτουμένων 
μεγάλων αποθηκών διά τό υλικόν τών τη
λεγράφων, παρέστη ή ανάγκη τής κατα
σκευής δημοσίου τη.ίεγραφιχυΰ καταστή
ματος έν τή πρωτευούσφ. Επί τούτω ήτή- 
θη ή άρμοδία παρά τής Βουλής πίστωσις.

—— Επίσης ήτήθη παρά τής Εουλή; πί-, 
στωσις πρό; έξακολούθησιν τής τού Βουλευ- 
τηρίου οικοδομής, μεινάσης εκκρεμούς. Ε 
πειδή δέ τό αρχικόν σχέδιον άπεδείχθη 
λίαν πολυτελές, έτροποποιήθη έπί τό ά- 
πλούστερον χάριν οικονομίας, μενουσών ό 
μως τών αύτών βάσεων.

—  Μεταξύ τής ‘Ελληνικής καί Τουρκι 
κής κυβερνήσεως έγενονιο διαπραγματεύ
σεις πρό; ανταλλαγήν γηπέδων δι’ οίκο 
δομ ήν τών σχετικών πρεσβειών. Καί ή μέν 
‘ Ελλην. κυβέονησις παρεχώρησε τή Τουρ
κική κυβερνήσει δύο γήπεδα εν μέν εντός 
τών Αθηνών, εν δέ έν Κηφησσία' ή δέ τουρ 
κική μέγα γήπεδον έν Σταυροδρομίω 
παρά τήν θέσιν Μνηματάκια. Μετά τήν άν 
ταλλαγήν τ ί ν  σχετικών υποχρεώσεων άρχε- 
ται αμφοτέρωθεν ή άνέγερσις τών'μεγάρων 
τών ποεσβειών. «

* *
’Εφευρέσεις και ανακαλύψεις. — Γνω-

στη sivat ή άπαιτουμένη καί διά τών υ
παρχόντων μέσων δυσκολία προς παρακο- 
λούθησιν ρήτορο; όμιλούντος. ‘Ομολογουμέ- 
νως ή στενογραφία έπαρκεΐ πρός τούτο, 
άλλ οϋχί έντελώς. Εσχάτως όμως ό Κ, 
Henri Gensont έκ Gand έφεϋρε στενογρα
φικόν πιεστήριον , δι ού προφθάνεται καί 
ό έμμανώς τρέχων ρήτωρ. Τό πιεστήριον 
τούτο συνίσταται έκ τριπλού κλειδοκύμβα
λού, ού τά τρία μέρη, περιέχοντα έκαστον 
τέσσαρα διπλά κόκκαλα, κεινται είς άπά- 
στασιν άπ’ άλλήλων έπί τού αύτού ορι
ζοντίου οικοπέδου. Τό δεξιόν κλειδοκΰμβα- 
λον είναι διά τά τελικά ούμφωνα τής λέ- 
ξεως, τό άριστερόν διά τά αρχικά καί τό 
μέσον διά τά φωνήεντα. Μετά τινας μήνας 
γυμνάσεως δύναται πας τις νά παρακολου- 
θή τόν όμ.ιλούντα. Είς έκαστον κόκκαλον άν- 
ταποκρίνεται όπισθεν χαρακτήρ ιδιαιτέρου 
αλφαβήτου τυπούμενος, ά'μα τή προσψαύσει 
ιπ ί ταινίας χάρτου, ή; ή κίνησι; κανονί
ζεται απ’ αύτής τού κλειδοκύμβαλού τής 
κινήσεως.

—  Ό κ. James Hodges έν Αονδίνω κα- 
τεσκεύασε κατ’ αύτάς άζιοσημείωτον κ.Ιεϋ- 
θρον, έπικληθέν cifadel lock. Τό κλείθρον 
τούτο έπατνεθέν κατά τήν βιομηχανικήν 
καί τεχνικήν έκθεσιν τής Kolverhampton 
είναι άσφαλέστατον κατά τής βίας και τής 
απάτης. ‘Η οπή τού κλείθρου ούδαμώς φαί
νεται’ ανοίγει διά μυστηρίου γνωστού μόνον 
τώ κατόχιρ’ ή δέ κλείς έφαρμοζομένη έν 
τώ κλείθρω τούτω έχει τό προτέρημα διά 
μιας μόνης στροφής νά κλείν) διπλήν 
στροφήν.

—  'Αφθονα ορυχεία γαιανθράκων ά- 
νεκαλύφθησαν ύπό τών ‘Ρώσσων, έπί τών 
ανατολικών άκτών τ ις  Κασπίας θαλάσσης. 
Μέγιστον ευτύχημα διά τά ‘Ρωσσικά άτ- 
μ-όπλοια τής Κασπίας, άτινα έθέρμαινον 
τέως τού; λέβητας αύτών διά ξύλων πο- 
λυεξόδως μεταφερομένων έκ τών Ούραλίων 
Ορέων.

Φιάο,Ιογιχος καί επιστημονικός κό
σμος·— Αμερικανική τις έταιρία πρόκειται 
νά ένώσνι δι’ ηλεκτρικού τηΑεγράφου πά
σας τάς άκτάς τού Σινικοΰ Κράτους 
συνάπτουσα αύτάς καί δι υποβρυχίου τη
λεγράφου μετά τού ‘Αγίου Φραγκίσκου.

Î 0 1
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—  Εν Παρισίοις συνέστη ήδη υπόγειος 
συγκοινωνία προ; ταχείάν μεχα&ίδαοιν 
των επιστολών καί Ιφημερίδων διά. συμ
πλέγματος ατμοσφαιρικών σωλήνων. Επί 
τούτω δε συνέστησαν έξ σταθμοί εντός τών 
Παρισίων. ’Εν Βερολίνο) καί Λονδίνω ή συγ
κοινωνία αυτή έκτελείται καθισταμένσυ τού 
κενού έν τοίς αωλήσι τούτοις διά μέσου 
αεραντλίας ατμοκίνητου' άλλ’ έν Παρι- 
σίοις θέλει γίνει διά μέσου τού ΰδατος τού 
Σηκοάνα διανεμομένου έπιτηδείως καί διά 
καταλλήλου μηχανής καταθλίβοντος τόν 
έν τοίς σωλήσιν άέρα. ‘Η συγκοινωνία 5’ 
έν τοίς σωλήσι θέλει έκτελεϊσθαι υπό ά- 
μαξοστοιχιών έκ κιβωτίων κεκλεισμένων, 
περιεχόντων τάς έπιστολάς και τούς φακ- 
κέλλους.

—  Έν Πομπηία έν ταΐς τελευταίαις ά 
νασκαφαΐς εΰρέθη αξιοσημείωτος είχών παρι- 
στάνουσα τό Αμφιθέατρο)· τής Πομπηίας 
όποιον ήτΟ όλίγας προ τής έκρήξεως ήμέ 
ρας. ¡Η είκών αΰτη είναι έτι περιεργοτέρα 
καθότι είναι ή πρώτη τοιοΰτου είδους εϋ- 
ρεθείσα.

—  Εύχαρ^τως άναγγέλλομεν την προσε
χή έκ Κερκύρας έκδοσιν Πρακτικού εγχ ε ι
ριδίου τών οφθαλμικών νοσημάτων, ύπό 
τού αυτόθι ιατρού Κ. I. Παδοβά. Διά τού 
εγχειριδίου πληρούται όμολογουμένιυς μέγα 
κενόν έν τή άτελεί είσέτι παρ ήμΐν ώς πρός 
συγγράμματα ιατρική επιστήμη, μέγα δ 'ό
φελος άφ’ έτέρου προσγίγνηται τοις φοιτη- 
ταϊς τής ιατρικής τοίς άγνοούσι ξένας γλώσ 
σας καί ώς έκ τούτου μή δυναμένοις να 
άναγνώσωσι ςένα όφθαλμολογικά γράμματα.

ι * 11Γεωπονία.— Από τής 4 9 — 26 7ορίου 
ανοίγει εις Μόσχαν γενική έκθεσις ίππων 
όλης τής ‘Ρωσσικής αυτοκρατορίας' 39 βρα 
βεία θά διανεμηθώσιν, τού με ζονος τών ό 
ποιων ή άςία είναι 1 0 00 ^ούβλια, τού δ’έ 
λάσσονος 4 50.

—  Μετά χαράς άναγγέλλομεν τήν έν 
Ναυπλίω εκδοσιν Γεωργικής έφημερίδος 
ύπό τού διευθυντού τής έν Τίρυνθι γεωρ
γικής σχολής Κ. 1 ’Αποστολοπούλου.

—  Έξεδόθη έν Κερκύρα ύπό τού αίδε- 
σιμωτάτου ίερέως Κ. 'Αρσενίου Πανθή 
δοκίμιον Αγρονομίας. Τό βιβλίον τούτο

ώφελιμώτατον πάντως καί πρώτον τοιούτβν 
έν τη ήμετέρα γλώσση έκδιδόμενον περι- 
ποιεί μεγίστην τιμήν εις τόν φιλοπονήσαντα 
αύτό. Τό βιβλίον συγκείμενον έξ 100  τυ
πογραφικών φύλλων έχει έν προλόγω καί 
ώραίαν ιστορίαν τής γεωργικής τέχνης άπό 
Κατακλυσμού μέχρι τών ημερών ήμών. Τό
συνιστώμεν έκ καρδίας.

*  *■

*
Έ ταιρία ι καί Σύλλογοι.— Τήν 4 4 

7βρίου έπανελήφθησαν μετά πάσης τής 
έπισημότητος καί έν μέσω πολυπληθούς ό- 
μηγύρεως αί έργασίαι τοο Φιλολ, Συλ- 
.■Ιόγου, ό Παρνασσός. Κατά τήν ά. ταύ- 
την συνεδρίασιν ό τέως πρόεδρος Κ. Π 
Χρύσανθος άνέγνω τήν Λογοδοσίαν τών 
κατά τήν προεδρίαν αυτού συμβάντων, με- 
θ 8ν ό έπίτ. πρόεδρος Κ. Θεόδ. Όρφανίδη· 
και ό νέος πρόεδρος Κ. Θαλής Αντωνιάδης 
έςεφώνησαν λογίδρια κατάλληλα τη περίς 
στάσει. ι

*

* *  ν
ΜεταΛΛεια. —  01 κκ. I. Τομπάζη; καί 

Β. Ν. Βουδούρης έξητήσαντο τήν παραχώ- 
ρησιν μεταλλείου χρωμίου έν τώ δήμφ 
Κηρρονιλέων τής έπαρχίας Χαλκιδος παρά 
τάς θέσεις Γέροντας καί Χονδρή ‘Ράχη. Τό 
μεταλλεϊον τούτο έχει έκτασιν 335  στρεμ
μάτων.

—  ‘θ  πρόεδρος τής ιΕλ. Μεταλλευτι
κής ‘Εταιρίας κ. Μ. ‘Ρενιέρης έξαιτεϊται 
τήν παραχώρησιν ολοκλήρου τής νήσου Σε
ρίφου πρός εξαγωγήν τών έν αύτή μεταλ
λείων όζειδίου σιδήρου καί οξειδίου μαγ· 
γανησί ου.

—  ‘Ο Τηλέμαχος Τιόπουλος έξγ,τήσατο 
τήν παραχώρησιν διαφόρων μεταλλείων 
χρωμίου κειμένων έν τή επαρχία Καρυ- 
στίας. Καί τό μέν τούτων κείται εν τί, πε
ριφέρεια τού δήμου Κυμαίων, καί έχει έκ- 
τασιν 6 στρεμμάτων καί 9 7 4  μέτρων, τά 
δέ έν τώ δήμιρ Κοτυλαίων έχοντα έκτασιν 
135  στρεμμάτων τό έν καί 15  τό έτερον.


