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υπαγόμενων ουρανίων σωμάτων, τά όποια
όνομάζομεν πλανήτας. Περί τούτων ώ; πολύ
πλησιεστέρων ήμϊν θέλομεν άσχοληθή συντόμως.
Εκ πρώτης οψεως, πριν έρευνήσωμεν τάς κι
νήσεις αύτών, συμπεραίνομεν οτι οί μέν α 
πλανείς κείμενοι έπί τής αύτής σφαίρας
Τού; αστέρα; διακρίνομεν εί; απλανείς φέρονται όμού μετά ταύτης περί τήν γην
καί πλανήτας, εϊ καί τό όνομα απλανής εις μίαν ημέραν, οί δέ πλανήταε, (έν οί; έκ
δέν αρμόζει εις τούς φέροντας αύτό, διότι πρώτης οψεως σογκαταριθμούμεν και τόν
καί ούτοι κινούνται έν τώ διαστήματι' επει ήλιον καί τήν σελήνην, ώς μεταβάλλοντας
δή όμως αί κινήσεις αύται διά τήν μεγά- τήν πρό; τού; απλανείς θέσιν αύτών), έκτος
λην αύτών άφ’ ημών άπόστασιν καθίσταν τού ότι φέρονται καί οίιτοι εί; διάστημα
ται καταφανεί; μόνον διά παρατηρήσεων μιά; ημέρας περί τήν γήν, εχουσι καί έτέ
ακριβέστατων, έκλήθησαν ούτως έν τή άρ ραν περί τήν γήν κίνησιν" καί ό μέν ήλιος
χαιότητι, νομιζούσνι αμετάβλητον την έν καί ή σελήνη φέρονται έκ τής κινήσεως
τώ διαστήματι θέσιν αύτών καί τό όνομα ταύτης πάντοτε έκ Λ. πρός Α., οί δέ λοι
αύτό δεχόμεθα καί νύν, μόνον όπως διακρί- ποί πλανήται, τό πλεΐστον μέν έκ Α. πρός
νωμεν αύτού; τών εις έτέραν κατηγορίαν Α., κατά βραχύτερα όμως χρονικά διαςή13
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ματα και εξ Α. προς Α. Τοιαύτη ή πρώτη Πρός έξήγησιν όμως τών φαινομένων ανω
έξήγησις τών φαινομένων έν τφ ούρανώ κι μαλιών έν ταίς κινήσεσι, τών προερχομένων
νήσεων.
έκ του πράγματι ελλειπτικού σχήματος
Ή πρώτη όμως αύτη και γενική έζν,γν,σις τών τροχιών τών πλανητών, καί ό Κοπέεδέν ήρκει εις τούς χ-λν ακρίβειαν καί τό νικος εΐχεν ανάγκην μικρών έπικύκλων, όκανονικόν έπιζητούντας “Ελληνας' αί φαι- θεν καί αύτού τό σύστημα, καί τοι κάπως
νόμεναι άνωμαλίαι έν ταίς κινήσεσι τών άπλούστερον τού Πτολεμα'ίκού, δέν ήρε πά
πλανητών, φερομένων ότέ μέν έκ Δ. πρός Α. σαν αμφιβολίαν περί τής όρθότητος αύτού,
ότέ δέ άντιθέτως, πρός τούτοις δέ καί ά- διότι δέν παρείχεν έξήγησιν άπλήν τών κι
νωμαλίαι τινές μικρότεραι έν ταίς κινιίσεσι νήσεων. Την δυσκολίαν ταύτην ΐ,ρεν 6 μέτών τότε ώς πλανητών θεωρουμένων ήλίου γας Κέπλερος όστις μετά τινας άλλας από
καί σελήνης, έπρεπε νά έξηγηθώσιν ώς φαι πειρας παραδόξους τό κατ’ άρχάς, έπί τέ
νόμενα κινήσεων κανονικών, γινομένων έπί λους μετά μάκρους καί δυσχερείς υπολογι
κυκλικών τροχιών, οίαι αί άπλούσταται σμούς έπί τή βάσει τών πρώτων όπωσούν
τών απλανών κατά τήν περί τήν γην εις καλών παρατηρήσεων τών νεωτέρων χρόνων,
μίαν ημέραν φοράν αύτών. ‘Ο ήλιος δηλαδή τών τού Τύχωνος έπί τού πλανήτου τού
καί ή σελήνη δεν φέρονται πανταχού τής Άρεως, εύρε τούς αληθείς νόμους τής κενήτροχιάς αύτών μετά τής αύτής ταχύτητος, σεως τών πλανητών, ότι δηλαδή ούτοι διαάλλά τό μέν έαρ καί τά θέρος διαρκούσι μα- γράφουσι περί τόν ήλιον τροχιάς έλλειπτικρότερον τού φθινοπώρου καί του χειμώνος κάς, εις μίαν τών εστιών τών όποιων ίσταται
καί τούτο έκ τής πράγματι έλλειπτικής τρο ό ήλιος καί ότι τά τετράγωνα τών χρόνων
χιάς τής γής, ή δέ σελήνη δι’ άλλην αι τής περί τόν ήλιον περιφοράς αύτών είναι
τίαν κινείται ταχΰτερον περί τάς συζυγίας. ανάλογα τοΐς κύβοις τών μεγάλων άξόνων
Πρός έξήγησιν τών φαινομένων αύτών α τών τροχιών αύτών. 'Ο Κέπλερος εύρε
νωμαλιών, ό μέν "Ισπαρχος έδέχθη δτι ή καί έτερον νόμον, όστις όμως, όπως ύστερον
γ·ή δέν κείται εις τό κέντρον τής τροχιάς διά τής άναπτύξεως τής θεωρίας τών κιτου ήλιου, άλλ έκκέντρως, ό δέ Πτολε νήσεων^άπεδείχθη, είνε απόρροια τού τε
μαίος έδειξεν ότι τό αύτό φαινόμενου πα- λευταίου.
ράγεται καί έκ τής παραδοχής έπικύκλου’
Εκ τών νόμων τού Κεπλέρου ό Νεύτων
τούς έπικύκλους έδέχθη δέ καί πρός έξή- έξήγαγε τόν νόμον τής γενικής βαρύτητος,
γησιν τών φαινομένων ανωμαλιών έν ταίς ότι δηλαδή ή υλη έλκει την ύλην κατ' εύκινήσεσι τών πλανητών. Κατά την θεω θύν λόγον τής μάζης αύτής καί κατ’ άνρίαν λοιπόν τού Πτολεμαίου, περί την γην τίστροφον λόγον τών τετραγώνων τών απο
φέρεται έπί τροχιάς κυκλικής ίσοχρόνως κέν στάσεων. 'Η ΰπαρξις τής βαρύτητος ήτο
τρον νοητόν, περί αύτό δέ 6 εις αύτό άνή- γνωστή άπό τών αρχαίων χρόνων, ό δέ
κων πλανήτης. Διά τό πολύπλοκου δέ τών μέγας Νεύτων εύρε τόν νόμον καθ’ 8ν αύτη
ανωμαλιών έν τή κινήσει τής σελήνης, έγέ- ενεργεί, επομένως τό λεγόμενον ότι άνεκάνετο χρήαις πλειόνων
όμοιων μηχα λοψεν αύτόν οδηγηθείς έκ τής καταπτώνισμών.
σεως μήλου είνε έκ τών συνήθων άνεκδόΌ Κοπέρνικος δεχθείς πρός άπλους-έραν των, χρησιμεύον όπως κατάδειξη ότι ή αυτή
έξήγησιν τών φαινομένων κινήσεων τών πλα ή αιτία ή συγκρατούσα τό πίπτον πράγμα
νητών τό σύστημα Αριστάρχου τού Σαμίου, έπί τής γής, συγκρατεί καί τό σύμπαν καί
καθ’ 8 ό μέν ήλιος ΐσταται, περί αύτόν δέ επομένως οτι εις γενικός νόμος διέπει τάς
φέρονται οί πλανήται, δέν εξήγησε μέν κινήσεις πάντων τών σωμάτων, καί τοι τού
πάσας τάς φαινομένας άνωμαλίας έν ταίς νόμου τής έλξεως μή έχοντος έπαισθητήν
κινήσεσι τών πλανητών, την πρώτην όμως επιρροήν έπί τής καταπτώσεως τών σωμά
καί κυρίαν την προερχομένην έκ τής κινή- των έπί τής γής διά τό μικρόν τού ύψους
σεως τής γής περί τόν ήλιον κατώρθωσε τής καταπτώσεως. Έπί τού νόμου λοιπόν
νά άντικαταστήσγ, διά τής κινήσεως ταύτης. αύτού βασισθείσα ή αστρονομία τών πλα-
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λάβωμεν αύτήν ύπ’ δψιν, καί νά προσδιονητών έλαβε βαθμηδόν την νύν άνάπτυξιν
ρίσωμεν
τήν τροχιάν έπί τή βάσει μόνης
αύτής, βοηθουμένη εις τούτο καί έκ τής
τής
τού
ήλίου
έλξεως" είτα όμως πρέπει νά
τελειοποπίσεως τών παρατηρήσεων διά τής
λαμβάνωμεν
ύπ
όψιν τάς έλξεις καί τών
κατά τόν αύτόν 17 αιώνα άνακαλύψεως
πλανητών.
Ταυτας
δέ ώς μικράς καλούμεν
τού τηλεσκοπίου, τού όποιου επίσης ή άπαρέλξεις
καί
θεωρούμεν
ώς τοοποποιούσας
νακάλυψις άποδιδεται εις ολως τυχαίον
μόνον
τήν
αρχικήν
τροχιάν,
τήν έκ τής έλ
συμβάν, όπερ όμως ή σοβαρά καί ψυχρά
ιστορία ούδολως έπικυροί. Αί μεγάλαι α  ξεως τού ήλίου έξαοτωμένην.
Διά τούτο γίνεται πρώτον ό προσδιορι
νακαλύψεις δέν γίνονται τυχαίως, άλλ’ όταν
σμός
τών στοιχείων τής τροχιάς έκάστου
μετά μακράν εργασίαν τού πνεύματος ΐής
πλανήτου
καί είτα τής μεταβολής έκάστου
όλης άνθρωπότητος έπιστή χρόνος τής εύ-ι
αύτών,
τής
προερχομένης έκτήςένεργείας τών
ρέσεως αύτών, μέγας νούς εργαζόμενος έπί
πλανητών.
Πράγματι ό μή άμέσως προσ
τών διδομένων, έκ πολλών μερικών νόμων
διορισμός
τής
πραγματικής τροχιάς έκά
ανακαλύπτει τόν ένα, τού όποιου άπόρροια
στου
πλανήτου,
άλλ’ ό βαθμιαίος διά τής
είνε οί λοιποί καί συνέπεια τά φαινόμενα"
παραδοχής
μέσης
τινός τροχιάς καί είτα
ούτω καί ό Νεύτων έκ τών νόμων τού Κε-|
τής
μεταβολή;,
προέρχεται
έκ τής μή έπλέρου έξήγαγε τόν ένα, τόν τής γενικής
Ιπαρκούς άναπτύξεως τών μέσων τών καθα
βαρύτητος.
Εκ τής αμοιβαίας λοιπόν έλζεως τού ρών μαθηματικών πρός ακριβή καί έντελή
ήλίου καί έκαστου τών πλανητών, προ λύσιν τού κυρίου αύτού προβλήματος τής
κύπτει ή κίνησις τούτων εις έλλειπτικά; θεωρητικής αστρονομίας" εντεύθεν δέ καί οί
τροχιάς περί τόν ήλιον. — ’Επίσης δέ καί μακροί καί έπίπονοι υπολογισμοί έν τή θεω
τών δορυφόρων περί τούς άντιστοιχούντας ρητική αστρονομία.
Αί παρέλξεις τών πλανητών έξαρτώνται
πλανήτας, οϊτινες ώς πρός έκείνους κατέέκ
τής αμοιβαίας άποστάσεως καί τής μά
χουσι την θέσιν ήν πρός αυτούς κατέχει ό
ήλιος. Έάν έκαστος πλανήτης υπήρχε καθ’ ζης αύτών, καί αύτη μέν είνε αμετάβλη
εαυτόν άσχετος πρός τούς λοιπούς καί τούς τος, αί αποστάσεις όμως μεταβάλλονται
ίδιους έτι δορυφόρους έν τή περί τόν ήλιον καί αί μεταβολαί έξαρτώνται έκ τε τών
κινήσει αύτού, έκ τούτου μόνον έξαρτω τροχιών καθ’ έαυτάς καί τάς άμοιβαίας θέ
μένης ταύτης, οί πλανήται θά διέγραφαν σεις αύτών, ήτοι έκ τών στοιχείων αύτών.
περί τόν ήλιον ακριβώς έλλειπτικάς τρο 'Τά στοιχεία τής τροχιάς έκάστου πλανή
χιάς άναλλοιώτους καί ή θεωρητική αστρο του, είνε ό μέγας άξων αύτής, ή έκκεντρόνομία δέν θά παρείχε μεγάλας δυσκολίας. της, ή θέσις τού περιηλίου, ή άπόστασις
Πράγματι όμως πάντες οί πλανήται ένερ- ενός τών δύο σημείων τή; τομής (τών δε
γούσιν έπ’ άλλήλων, όθεν ή περί τόν ήλιον σμών καλούμενων), τού δεσμού τής άνόκίνησις αύτών άλλοιούται καί αί -ξροχιαί όου, άπό τού σημείου τού έαρος, ή κλίσις αύ
αύτών δέν είνε ακριβώς έλλειπτικαί" ναι τού πρός τήν εκλειπτικήν καί ή θεσις τού
μέν ή μάζα έκάστου πλανήτου σχετικώς ¡πλανήτου δι’ ώρισμένην τινά εποχήν" έπειπρός την τού ήλίου είνε μικρά, διότι ή τού |δή δέ πάντα τά στοιχεία ταΰτα μ ετα 
μεγίστου πάντων, ή τού Διός, μόλις είνε τό βάλλονται, ώ; ανωτέρω είπομεν, ίσχύουσι
δι’ ώρισμένην τινά εποχήν σχετικώς
ΤοΥΐ περίπου τής τού ήλίου, πάντων δέ
Ιπρός
τήν θέσιν τή; εκλειπτικής (τροχιάς
τών πλανητών όμού τό —
περίπου, αί
τής
γή;)
καί τού έαρινού σημείου δι’ ώρι
ποσότητες όμως αύται καί τοι μικραί δέν
σμένην
έπίση;
εποχήν ώ; μεταβαλλόμενων
πρέπει νά θεωρώνται έλάχισται καί έπομέ-1
¡καί
αύτών.
Ο
χρόνος τής περί τόν ήλιον
νως παραλειπτέα ή έξέτασις τής ένεργεΐαςΙ
περιφοράς
έξαρτάται
έκ τού μεγέθους τού
τών πλανητών απ’ άλλήλων, τούλάχιςον
μεγάλου
άξονος
καί
τής μάζη; τού πλα
τών μεγαλητέρων. Ή ενέργεια όμως αύτών
νήτου,
όθεν
δέν
δυνάμεθα
νά τήν θεωρήσωπάντοτε είνε μικρά απέναντι τής τού ήλίου,
Ιμεν
ώ;
στοιχεϊον
άνεξάρτητον,
έάν ώς
επομένως δυνάμεθα προσωρινώς μέν νά μή
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τοιούτον θεωρήσωμεν τόν μέγαν άξονα. έπαισθητώς, άλλ’ επανέρχονται εις την αΰΉ διαδοχική ομως μεταβολή τής α τήν περίπου μορφήν, δθεν δέν δύναται
μοιβαίας θέσεως των πλανητών έξαρτάται νά παύσνι τού νά ύπάρχη ισορροπία έν
έκ τής μορφής καί τής αμοιβαίας θέσεως αύτώ.
των τροχιών αϋτών, δθεν καί ό υπολογι
Ταύτα συντόμως τά γενικά τού π λα 
σμός τών αμοιβαίων παρέλξεων έξαρτάται νητικού συστήματος. Έάν έξετάσωμεν τά
έκ τής μορφής καί τής θέσεως τών τρο συνιστώντα αύτό μέρη, εΰρίσκομεν κύριον
χιών, εύκολώτερος ών διά τάς σχεδόν κυ- σώμα τόν ήλιον. Περί αύτόν δέ κινούνται
κλικάς καί ολίγον πρός άλλήλας κλινού- οί πλανήται, ο&ς δυνάμεθα νά διακρίνωμεν
σα; τροχιάς τών μ,εγάλων πλανητών.
εις τρεις τάξεις. Εις τήν πρώτην περιέχονται
Εκτός του προβλήματος τού υπολογι κατά τάξιν άπό τής τού ήλιου άποστάσεως ό
σμού τών παοέλςεων, τού οποίου τάς λε Ερμής, ή ’Αφροδίτη, ή Γή καί ό Άρης" εις
πτομέρεια; παραλείπομεν, παρουσιάζεται τήν δευτέραν, οί μεταξύ 'Αρεως καί Διός
καί τό πρόβλημα του έάν αί μεταβολαι μικροί, οί καί αστεροειδείς ονομαζόμενοι ύπέρ
τών στοιχείων ήνε περιοδικαί, καί τοι τής τούς 90 τόν άριθμόν, οστις όμως διά τής
περιόδου οϋσης μακροτάτης καί επομένως κατ’ έτος άνακαλύψεως νέων αύξάνει όλονέν"
το ήμέτερον πλανητικόν σύστημα μόνιμον. εις δέ τήν τρίτην ό Ζεύς, ό Κρόνος, ό ΟύΈξήχθη λοιπόν διά τού; μεγάλους πλανή οανός καί δ Ιίοσειδών. Οί τής πρώτης τάτας, ότι οί μέν μεγάλοι άξονες τών τροχιών, ξεως εϊνε μέσου μεγέθους, άνευ δορυφόρων
όθεν καί ό εντεύθεν έξαρτώμενος χρόνος τής εκτός τής Γής έχούσης ένα καί μόνον, τήν
περί τόν ήλιον φοράς έκαστου, έκτά; μικρών σελήνην" ή περί τόν ίδιον άξονα περιστρο
περιοδικών μεταβολών μηδενιζομένων πά- φική κίνησις τελείται εις τά αύτό περίπου
λιν, εϊνε αμετάβλητοι, έπίσης δέ καί αΐ χρονικόν διάστημα τών 2 4 ωρών, και είνε
μεταβολαι τής μορφής τών τροχιών δέν δύ- ίκανώς πάντες πυκνής ύλης" αί τροχιαί αύτών
νανται νά όπερβώσιν δριόντι, οθεν αύται δέν έχουσι μικράν έκκεντρότητα καί τά έπίδύνανται νά καταστώσι πολύ έλλειπτικαί. πεδα αύτών σχηματίζουσι πρός άλληλα καί
Εντεύθεν έξάγομεν οτι τό ήμέτερον πλανη τά τών τροχιών τών μεγάλων πλανητών
τικόν σύστημα, τουλάχιστον κατά τά κύ' μικράς γωνίας" τής δευτέρας τάξεως εϊνε
ρια αύτού μέρη, είνε μόνιμον. ’Εν συνόλω πολύ μικροί, αί δέ τροχιαί αύτών έχουσι
λοιπόν τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, μεγάλην έκκεντρότητα καί τά επίπεδα αύ
αποτελούν κατά πιθανότητα μέρος έτι με- τών σχηματίζουσι μεγάλας γωνίας, μετά
γαλητέρου συστήματος ήλιων, σύγκειται έκ τών έπιπέδων τών τροχιών τών άλλων
τού ήλίου ώ; κυρίου σώματος καί πολλών πλανητών* άλλα τινά διά τήν μικρότητα
πλανητών, ών τινες έχουσι καί ένα ή δέν είνε γνωστά περί αύτών. Οί τής τρίτης
πλείονας δορυφόρους" οί πλανήται παρακο- τάξεως είνε μ.εγάλοι, άραιάς ύλης, συνοδεύ
λουθούμενοι ύπό τών δορυφόρων αύτών, έάν ονται υπό πολλών πλανητών έκαστος (ό
έχωσι τοιούτους, διαγράφουσι περί τόν ή Ζεύς ύπό 4, ό Κρόνος ύπό 8, ό Ούρανός ύπό
λιον τροχιάς έλλειπτικάς, δπως καί οι δο 6 καί ό Ιίοσειδών τούλάχιστον ύπό 2),
ρυφόροι περί τούς πλανήτας εις οΰς άνή- στρέφονται ταχέως περί τόν ΐόιον αύξονα,
κουσι' τά όέ στοιχεία τών τροχιών τών τε όθεν καί αί μεγάλαι περί τόν ίδιον έκαστου
πλανητών καί τών δορυφόρων δέν μένουσιν ισημερινόν έξόγκωσις καί πίεσις περί τόν πόλον,
αμετάβλητα, άλλ' ΰφίστανται άλλοιώσεις κατ' άρχάς ρευστών σωμάτων αύτών" αί
περιοδικάς ή άλλας, έχούσας περιόδους μα- τροχιαί έχουσι μικράν έκκεντρότητα καί τά
κροτάτας, δθεν καί αΐωνίας καλουμένας" καί έπίπεδα αύτών κλίνουσιν ολίγον πρός άλ
έάν δέν γίνηταιμετά παρέλευσιν πολλών χι- ληλα καί τών πλανητών τής πρώτης κα
λιοετηρίόων πλήρης άποκατάστασις τών ς-οι- τηγορίας. Ό Κρόνος εκτός τών δορυφόρων
χείων, αί τροχιαί ομως, τούλάχιστον τών συνοδεύεται καί ύπό δακτυλίου έπιπέδου,
μ,εγαλητέρων σωμάτων τού πλανητικού άπέχοντος αύτού τά —| τής άπό τής Γής
συστήματος, δέν δύνανται νά άλλοιωθώσιν άποστάσεως τής Σελήνης καί έχοντος πλάτος
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ίσον μέ 3-| περίπου διαμέτρους τής Γής,υ συγκρίσε»; ακριβών παρατηρήσεων μετά τών
ποδιαιρείται δέ ό δακτύλιος εις 3 όμοκεντρι- υπολογισμών τής θέσεως τών παρατηρουμέκούς. Ή διάκρισις αύτη τών πλανητών δέν νων σωμάτων. Ούτως άνεκαλύφθη πρώτον
είνε τυχαία, άλλά βεβαίως συνέχεται μετά διά τού υπολογισμού ό Ποσειδών, διότι
τής γενέσεως τού πλανητικού συστήματος" αί θέσεις αί προϋπολογιζόμεναι διά τόν
Προσθέτομεν δέ δ η μετά ταύτης συνέχεται γείτονα αύτού πλανήτην Ούρανόν δέν συνκαί ή κίνησις σχεδόν πάντων τών σωμάτων έπιπτον μετά τών παρατηρουμένων, ένεκα
τού πλανητικού συστήματος (εκτός τών δο τών παρέλξεων τού τότε εϊσέτι άγνωστου
ρυφόρων τού Ουρανού καί τινων κο Ποσειδώνος* όμοίως λοιπόν μετά πολλάς
μητών) κατά τήν αύτήν έκ Δ. πρός Α. καί άκριβεΐς τοιαύτας συγκρίσεις δυνατόν
νά άνακαλυφθή καί έτερος πέραν τού Ποδιεύθυνσιν.
Σχετικώς πρός τήν άπόστασιν τής Γής σειδώνος έάν ύπάρχφ τοιούτος ή διά τών
άπό τού Ήλίου δυνάμεθα νά υποδιαιρέσω - κινήσεων κομητών περιοδικών, ή τών τού
μεν τούς πλανήτας καί εις εσωτερικούς, δν- Ποσειδώνος.
τας δύο τόν άριθμόν (Ερμής καί Αφροδίτη),
Δ. Κ. ΚΟΚΙΔΗΣ.
καί έξωτερικούς, εις οδς άνήκουσιν πάντες
οί λοιποί. Έξ αύτών οί έσωτερικοί δι ήμάς δέν δύνανται όπτικώς νά άπομακρυνθώσι πολύ τού ήλίου καί διά τού τηλεσκο
πίου δρώμενοι παρουσιάζουσι φάσεις, ένω οί
έςωτερικοί, ούτε φάσεις έπαςσθητάς παρουσιάζουσιν καί τού ήλίου άπομακρύνονται
μέχρις 4 80 μοιρών. ’Εκ τούτου λοιπόν ό
Ερμής πάντοτε πλησίον τού ήλίου δρώμε
ΚΑΙ
νος ύφ’ ήμών, σπανίως καί έπί βραχύ χρόνου
διάστημα φαίνεται καί ή ’Αφροδίτη ωσαύ
τως ίκανώς πλησίον τού ήλίου πάντοτε
φαινομένη, ότέ μέν όράται ώς έωσφόρος, ότέ
δέ ώς έσπερος.
Έκ τών τού Alfred de Musset.
Ο προσδιορισμός τής άποστάσεως γίνε
ται διά τής παρατηρήσεως τών κινήσεων,
(Συνέχεια" Γόε φυλλ. Γ'.)
6 τού όγκου διά τής καταμετρήσεως τής
φαινομένης διαμέτρου βοήθεια καί τής ά 
ποστάσεως, γνωστής ούσης, ό δέ τής μάζης
ή διά τού ποσού τών παρέλξεων,άς έκαστος
’Ενώ ή Βερνερέττα έψαλλεν, άκτίνες σε
πλανήτης επιφέρει καί τάς όποιας δυνά
μεθα νά παρατηρήσωμεν, ή τή βοηθεία λήνης έπί τού προσώπου της πίπτουσαι έτών κινήσεων τών δορυφόρων διά τούς πλα δεδον αυτή μαγευτικωτάτην ωχρότητα. Ή
Κεκίλη καί ό Γεράρδος τήν συνεχάρησαν
νήτας τούς έχοντας τοιούτους.
'Εκτός τών σωμάτων αύτών παρατηροϋ- διά τό ζωηρόν καί τό ακριβές τής φωνής
μεν έν τω ήμετέρω πλανητικώ συστήματι της, ό δέ Φρειδερίκος $τουφερώς αύτήν ήκαί δύο άλλας τάξεις σωμάτων, τήν τών σπάσατο.
Έπιστρέψαντες εις τό Ξενοδοχείου έδείδιαττόντων αστέρων καί τών κομητών"
πνησαν.
Περί τό έπίδειπνον^ό Γεράρδος, ούπερί αύτών ομως θέλομεν όμιλήσει άλλοτε.
Έάν έκτός τών ^ηθέντων πλανητών ύ- τινος ή κεφαλή έθερμάνθη χάρις εις φιάλην
πάρχωσι καί έτεροι, είτε μεταξύ Έρμού Μαδεοείου οίνου, κατέστη τοσούτω πρόθυ
καί Ήλίου, δπερ φαίνεται πιθανόν έκ τών μος καί χαρίεις εις τάς περιποιήσεις του,
κινήσεων τού Ερμού, είτε πέραν τού Ποσει- ώστε ή Κεκίλη ύπεκίνησεν έριδα" αφού δε
δώνος, ό χρόνος θέλει καταδείξει διά τής μετ’ αρκετής τραχότητος έφιλονείκησαν, έγ-
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κατέλειψεν αύτη την τράπεζαν καί ό Γε- φίλε μου, πολύ σκληρώς μέ όμιλείς, δλως
ράρδο; δυσφορών την ήκολούθησε. Μείνα; διόλου ώς πρό; κόρην άτιμον μέ φέρεσαι καί
μόνος ό Φρειδερίκο; μετά τη; Βερνερέττα;, άνευ λόγου μέ καταθλίβεις.
τήν ήρώτησεν άν διέβλεπε τό αίτιον τή; έ’Επειδή άπεφασίσθη νά μείνωσι τό έσπέριδο; ταύτης.
ρα; εκείνο εί; τό ξενοδοχείου, την δ’ επαύ
— Δέν είνε ποίησι; τοιαΰτα πράγματα, ριον νά έπιστρέψωσιν εί; Παρισιού;, ή Βερ
άπήντησε, καί ό καθείς τά εννοεί.
νερέττα εξέβαλε τό περί τόν λαιμόν τη;
— Λοιπόν, τ ί λέγει;; ό νέο; αυτό; σέ μανδηλιον καί άφού έσπόγγισε τούς οφθαλ
άρέσκει, ένώ ή ερωμένη τον τον ενοχλεί'1μούς της, περιέδεσε μέ αύτό την κεφαλήν
μίαν μόνην λέξιν άν εϊπνι;, θά την έγκατα- τού έραστου αύτής. Στηριχθείσα ακολούθως
λείψνι.
έπί τού ώμου του, τόν έσυρε ήρέμα πρό;
— Τί μέ μέλει! Μήπως ζηλεύεις·,
την παστάδα.
— Απ' εναντία;' καί καλώ; γνωρίζει;
-—O κακέ, είπεν άσπαζομένη αύτόν, δέν
οτι δέν έχω τοιούτον δικαίωμα.
υπάρχει λοιπόν τρόπο; νά μ άγαπήση;;
— Εξηγήσου' τί έννοεί; μέ αύτό;
Ό Φρειδερίκο; εθλιψεν αύτήν έν τή άγ— ’Αγαπητή μου κόρη, εννοώ δτι ούτε κάλν) του. Έσκέφθη εί; τί έξετίθετο ένδίή περιουσία μου, ουτε αί έργασίαι μου μέ δων έν στιγμή συμπαθεία;, καί καθόσον
συγχωρούν νά ήμ' εραστή; σου, καί δέν είνε ήσθάνετο τάσιν ίνα ένδώσή, τοσούτω μάλ
ή πρώτη ημέρα καθ’ ην μανθάνει; τό τοι- λον άπείχε φοβούμενος. Παρ' ολίγον νά
ούτον, διότι ώ; πρό; αύτό ουδέποτε σέ είπή OTt τήν ήγάπα, άλλ’ ή επικίνδυνο;
ήπάτησα. "Αν ζητήσω μεγαλοπρεπώ; νά αύτη λέξι; έξέπνευσεν έπί τών χειλέων του.
ζήσωμεν όμοΰ, ταχέως θά καταστραφώ,
Ή Βερνερέττα ομως τήν ήσθάνθη έν τή
χωρίς νά σέ καταστήσω εύτυχή, διότι ό καρόία αύτη;, καί ούτω άπεκοιμήθησαν εύμέν μισθό; μου μόλις μ ’ έπαρκεί, πρόκειται χαριστημένοι, ό μέν εί; διότι δέν έπρόφερε
δ’ έντό; όλίγου καί νά έπιστρέψω εί; Βε- τήν λέξιν εκείνην, ή άλλη, διότι τήν έμάνζανσώνην. Έπί τού αντικειμένου αύτοϋ, τευσεν.
βλέπεις καθαρώ; έξηγούμαι μέ λύπην μου
μεγάλην' άλλ' υπάρχουν καί άλλα τινά περί
VI
των οποίων δέν δύναμαι ούτω νά ομιλήσω,
μένει δέ εί; σέ νά λάβνις αύτά ΰπ’ όψιν καί
’Εν τήέπιστροφή, ό Φρειδερίκο; ώδήγησε
νά σκεφθή; περί τού μέλλοντος.
τήν Βερνερέτταν μέχρι τή; κατοικία; της.
— Δηληδη μέ συμβουλεύει; νά δείξω ΐόσω πτωχόν δέ εύρε τό οίκημά της, ώστε
έρωτα προς τόν φίλον σου.
ήννόησεν άμέσως διατί τήν πρώτην φοράν
— Ό χι σύ, διότι εκείνο; σέ δεικνύει δέν έδέχθη νά τήν συντροφεύσν) μέχρι; έκεϊ.
έ'οωτα. Ό Γεράρδο; είνε πλούσιος, ενώ εγώ Κατώκει εί; οικίαν μετ’ έπίπλων, τή; ό
δέν είμαι" ζή εί; Παρισιού;, εί; τό κέντρον ποια; ή είσοδο; ήτο διάδρομο; σκοτεινό;'
πασών τών διασκεδάσεων, ένώ έγώ προώρι- δύο μόνον μικρά δωμάτια μέ όλίγιστα έ
σται νά μετέλθω τόν δικηγόρον εί; επαρχίαν' πιπλα είχεν' ότε,δ’ ό Φρειδερίκο; έδοκίμασε
έξ άλλου δέ μέρους πολύ τώ άρέσκει;, βπερ νά τήν έρωτήσή τί τό αίτιον, δι’ ό περιήλδυνατόν νά ήν’ ευτύχημα διά σέ.
θεν εί; τοιαύτην θέσιν, μόλις εκείνη άπήνΌ Φρειδερίκος συνεκινεϊτο πολύ όμιλών τησε.
ούτω, μολονότι κατ’ επιφάνειαν ήτο ατά
Μετά τινα; ημέρας ερχόμενο; εί; έπίραχος. Ή Βερνερέττα σιωπώσα' άπήλθε καί σκεψίν τη;, είσήρχετο ήδη εις τόν διάδρο
έστηρίχθη εί; τό παράθυρον, έκλαιε καί μον, δτε άλλόκοτο; θόρυβο; ήκούσθη άνω
προσεπάθει νά κρύψη τά δάκρυα, άπερ ίδών τής άναβάθρα;. Γυναίκες έκραζον, έκάλουν
ό Φρειδερίκο; την έπλησίασεν.
εί; βοήθειαν, ήπείλουν λέγουσαι δτι θά φέ— Ά ψ ε; με, τώ είπε. Ούτε καν νά μέ ρωσι κλητήρας, πασών δμως τούτων τών
ζηλεύφς καταδέχεσαι, τό βλέπω καί ύπο φωνών ύπερείχεν ή φωνή νέου, 8ν άμέσω;
φέρω χωρίς νά παραπονώμαι. Ά λ λ ’ ομως, είδεν ό Φρειδερίκος. ΤΗτο ώχρός έν-
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δύματα φέρων κατεσχισμένα καί μεθυσμέ-1Φρειδερίκο;, διότι έβλεπε τόν τρόπον, δι’ ού
τώ άπεκαλύφθη.
νο; άπό οίνον καί οργήν.
Καί έρωτα άν δέν ήσθάνετο διά τήν δυ
— Θά μέ τό πλήρωσής, Λουΐζα! έφώστυχή κόρην, θά ήσθάνετο δμω; οίκτον.
νησε τύπτων διά τή; χειρό; τήν άναβάθραν,
Οθεν μαθών τήν οικίαν τού αδελφού, διώρθά μέ τό πληρώσή;' θά σ' έπανεύρω καί ή
θωσε τά παντα διά τινων χρυσών νομισμά
μέ υπακούει;, ή σέ σύρω έξω τή; οικία;
των καί δι’ ομιλία; έπιβλητικής. Ή θυ
ταύτης. ’Αδιαφορώ διά τά ; άπειλά; ταύρωρό; έλαβε διαταγήν νά είπνι, δτι ή Βερ
τ α ; καί τά ; γυναικείας φωνάς. Σκέφθητι
νερέττα ήλλαξε κατοικίαν, έάν έκ νέου
οτι έντό; όλίγου θά μ’ έπανίδη,;.
παρουσιάζετο ό αδελφός. Καί έπειδή τά
Ταύτα είπών κατέβη καί μανιώδη; έ- ν’ άσφαλίστι τ ι; τήν ησυχίαν γυναικό; στεξήλθε τή; οικίας. Ό Φρειδερίκο; έδίσταζε ρουμένη; παντός ήτο μικρά θυσία, ό Φρει
ν’ άναβή δτε έπί τού κατωφλιού έφάνη ή δερίκος, άντί νά πληρώση τά ίδιά του
Βερνερέττα. 'Τω είπε τήν αιτίαν τή; τοι- χρέη, έπλήρωσε τά τή; Βερνερέττα;, μάαύτη; σκηνής. Ό άπελθών άνήρ ήτο αδελ την προσπαθούση; νά τόν άποτρέψη. Δέν ή
φό; τη;.
θελε νά σκεφθή ουτε τό λάθος, εί; β ύπέ— Ήκουσα; τό θλιβερόν όνομα Δουί- πιπτεν, ούτε τά ; κακά; αύτού συνεπεία;"
ζα, κλαίουσα έλεγε' γνωρίζει; δέ δτι δυσ παρεσύρθη ύπό τή; καρδία; του καί ώρκίσθη
τυχώ; μοι ανήκει. Ό αδελφό; μου ήτο ποτέ νά μή μετανοήσνι διά τήν πράξίν
απόψε εί; τό καπηλεΐον, έξερχόμενος δ' έ- του, ο,τιδήποτε καί άν ήθελεν έπέλθει.
Καί δμω; έντό; όλίγου ήναγκάσθη νά
κείθεν, ιδού πώς μέ μεταχερίζεται προφασιζόμενος, δτι άρνούμαι νά τφ δώσω χρήματα, μετανοήσνι, διότι δπω; έκπληρώσνι τά; ύποχρεώσει; ά; έλαβεν, ήναγκάσθη νά συνάψνι
διά νά έπανέλθνι είςαύτό.
Τεταραγμένη καί κλαίουσα, είπε τότε νέας τοιαύτα; δυσκολωτέρας έτι καί μάλ
εις τόν Φρειδερίκον, έκείνο δπερ προσεπάθνισε λον έπαχθεϊς τών πρώτων. Δέν ειχεν έκ
τοσάκις ν’ άποκρύψη. Οΐ γονείς α ύ τ ΐ; ήσαν φύσεω; τόν άφροντιν έκεϊνον χαρακτήρα,
πάμπτωχοι ξυλουργοί, οΐτινες, άφού σκληρό δστι; εί; παρομοία; περιστάσεις άφαιρεϊ
τατα αύτήν μετεχειρίσθησαν κατά τήν παι τούλάχιστον τόν φόβον διά τό μέλλον'
δικήν τη; ήλικίαν, γενομένην δεκαέξ ετών άπ’ έναντίας, έξ όλων τών προτερημάτω
έπώλησαν εί; άνθρωπον, ούχί πλέον νέον. Ό αύτού δσα έχασε, μόνη ή πρόνοια τώ έάνθρωπο; ούτο; πλούσιο; καί γενναιόδωρος, |μ.ενεν, ώστε μελαγχολικό; καί βραχύλογος
έδίδαξεν αύτήν τινά, άλλ’ έντό; μικρού ήθελε καταστή, άν τό τοιούτον ήτο δυνα
άπέθανε'αύτηδέ άπορο; μείνασαήναγκάοθηνά τόν εί; τήν ηλικίαν του. Οί φίλοι του παείσαχθή εί; τήν χορείαν υποκριτών τή; ε ρετήρησαν τήν τοιαύτην μεταβολήν, άλλά
παρχίας. Ό άδελφό; τη; άπό πόλεω; εί; τό αίτιον δέν ήθέλησε νά είπη;' διά ν’ άπαπόλιν τήν ήκολούθησεν, άναγκάζων αύτήν τήσνι τού; άλλου; ύπέκρυπτε τήν αλήθειαν
νά τώ παραχωρή πάν δ,τι έκέρδιζεν,ύβρίζων καί εί; τόν έαυτόν του ακόμη' ούτω δέ
καί τύπτων αύτήν, άν ήδυνάτει νά έκπλη- είτε έξ αδυναμίας, είτε έξ ανάγκη; άφησε
ρώονί τά ; άπαιτήσει; του. Δεκαοκταετή; τό πεπρωμένον ελεύθερον νά ενεργή.
’Εν τούτοι; τά αύτά έπανελάμβανε πάν
γ·ενομένη τέλος, εύρε μέσον ν’ άπολυθή τή;
τοτε
εί; τήν Βερνερέτταν' άνέφερε μέν πάν
κηδεμ-ονίας’ άλλ’ ουτε ή προστασία τού νό
μου ήδύνατο νά εξασφάλιση αύτήν ώς πρό; τοτε περί τού πλησιάζοντο; ταξειδίου του,
τά; επισκέψεις τού μισητού αύτού αδελφού, άλλά καίτοι όμιλών περί αύτού, δέν άνεφόβον έμπνέοντο; διά τή; βία; καί προσά χώρει δμως, καί καθ’ έκάστην τήν έπεπτοντος εί; αύτήν άτιμίαν διά τή; διάγω σκέπτετο. "Απαξ συνειθίσα; τήν άναβάθραν,
γή; του. Τοιαύτη έν συνόλω σχεδόν ύπήρ δέν εύρε πλέον τόσω σκοτεινόν τόν διάδρο
ξεν ή διήγησις, ήν ή θλίψι; έξήγαγε τών μον, εύχάριστα δέ τώ έφάνησαν τά δύο ε
χειλέων τή; Βερνερέττα;, διήγησις περί τή; κείνα δωμάτιά, τά όποια στενόχωρα ¿νό
όποια; δέν ήτο δυνατόν ν’ άμψιβκλλη ό μισε κα τ’ άοχά;" ό ήλιο; τά έβλεπε τό
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πρωί, ή δέ μικρά των έκτασις συνέτεινεν τοτε μόνη" τή* ημέραν καθ/,μένη παρά τήν
εις τό νά ώσι θερμότερα" εύρέθη δ’ έν αύτοίς έστίαν έκτένιζε τήν έπί τών ώλενών πίκαί θέσις διά κλειδοκύμβαλον ν>7τ’ ένοίκιον. πτουσαν μακράν αύτής κόμην" άν ό Φρειδε
Υπήρχε γειτονεύον πανδοχείον, όπόθεν έ- ρίκος νύκτα έκρουε τήν θύραν, ημίγυμνος
φερον τό γεύμα. Η Βερνερέττα είχε προ προσέτρεχε, κλειστού; έχουσα τού; οφθαλ
τέρημα, τό όποιον μόνον αί γυναίκες κά μού; καί τό μειδίαμα έπί τών χ ειλεών"
ποτε έχουσιν' ήτο ταύτοχρόνως απερίσκε έρρίπτετο περί τόν τράχηλόν του ύπνωτπτος καί οικονόμος" εις τούτο ποοσετίθετρ τουσα έτι, ήναπτε πάλιν πυράν, έξήγαγε
καί άλλ« τις άξια σπανιωτέρα ετι" ηύχαρι- τού άρμαρίου τά πρός τό δεϊπνον, πάντοτε
στεΐτο πάντοτε άπό πάντα καί μόνην της πρόθυμος καί περιποιητική, ούδέποτ έρωσκέψιν καί φροντίδα είχε νά ευχάριστή του; τώσα πόθεν Ιπέστρεφεν ό εραστής αύτής.
άλλους.
Τις ήτο δυνατόν ν άντισταθή εις ζωήν
Πρέπει επίσης νά λεχθούν καί τά έλατ- τόσω γλυκεΐαν, εις έρωτα τόσω σπάνιον καί
τώματά της’ μη ούσα οκνηρά, έζη άκατα- τόσω εύκολον ; Όποιαιδήποτε καί άν ήσαν
νοήτως πως άεργος. "Απαξ έκπληροΰσα αί ημερήσιοι φροντίδες του, ό Φρειδερίκος
μετά θαυμαστής ταχύτητος τάς μικράς άπεκοιμάτο ευτυχής" καί μήπως ήδύνατο
αύτής οϊκιακάςεργασίας, διήρχετοτήν ημέραν νά έγερθή μελαγχολικό;, ένώ ή νέα του φίλη
πάσαν έπί του ανακλίντρου με τους βρα διέτρεχε χαίρουσα τό δωμάτιον, διά νά έχίονας εσταυρωμένους. Περί ραψίματος καί τοιμάση λουτρόν καί πρόγευμα ;
κεντήματος ώμίλει, όπως καί ό Φρειδερίκος
“Αν ήνε αληθές ότι αί σπάνιαι συναντή
περί άναχωρήσεως, δηλ. δέν έκαμνε τ ί σει; καί τά άδιαλείπτω; άναφυόμενα προσ
ποτε. Δυστυχώς πολλαί γυναίκες είσί πα- κόμματα καθιστώσιν έντονώτερα τά παθη
ρόμοιαι καί μάλιστα εις τάξιν τινα, ήτις ετι καί τό ενδιαφέρον τή; περιεργείας παρέπλέον ή πάσα άλλη έχει κυρίως ανάγκην χουσι τή ήδονή, πρέπει έπίσης νά όμολοεργασίας.
γήσωμεν ότι ιδιαίτερόν τ ι θέλγητρον, γ λ υ
Κίς Παρισίους ύπάρχουσι νέαι γεννηθεϊσαι κύτερου καί κινδυνωδέστερον ίσως υπάρχει,
άνευ του έπιουσίου άρτου, ουδέποτε βελό όταν έκ συνήθειας ζή τις μετά τού ήγαπημένην κρατήσασαι καί άποθνήσκουσαι τής νου όντος. 'Η συνήθεια αϋτη, λέγουσιν, ε
πείνης, τάς χεϊρας έπιτρίβουσαι μέ αλοιφήν πιφέρει τόν κόρον" δυνατόν ίσως" άλλα πα
αμυγδάλου (α).
ρέχει έπίσης τήν εμπιστοσύνην, τήν αύταΌ τε ήοχισαν αί διασκεδάσεις τών ’α - παρνησιν καί, άν ό έρως άντέχη, ευθέως
ποκρέω, ό Φρειδερίκος, όστις έπεσκέπτετο προφυλάττεται άπό παντός φόβου. Οί κατά
τούς χορούς, ηρχετο εις οίανδήποτε ώραν μακρά διαστήματα χρόνου συναντώμενοι
παρά τή Βερνερέττα, ότέ μέν περί την αυ έρασταί, άβέβαιοι πάντοτε είνε περί τής
γήν, άλλοτε δέ πάλιν τό μεσονύκτιον. έπιτυχοΰς μεταξύ των συνεννοήσεω;" προε
Κρούων κάποτε τήν θύραν ήρώτα εαυτόν τοιμάζονται διά τήν εύτυχίαν, ζητεί ό εις
άκουσΐως, αν θά τήν εύρισκε μόνην, καί άν, νά πείση τόν άλλον ότι είνε ευτυχεί; καί
άντεραστού τίνος ύπεσκελίσαντος αυτόν,είχε* τέλος, ζητούν τά δυσεύρετου, λέξεις δη
άρά γε τό δικαίωμα νά παραπονεθή; Ό χι, λαδή όπως έκφράσωσιν ό,τι αισθάνονται.
βεβαίως" διότι δι’ ίδιας του έξομολογή- Ένώ οί όμού διαβιούντες, ούδέν έχουσι τήν
σεως άπεποιήθη τό δικαίωμα τούτο.
ανάγκην νά έκφράσωσι" ταύτοχρόνως αισθά
Πρέπει νά τό εϊπω ·, Έπόθει όπερ ταύ- νονται, άνταλλάσσουσι βλέμματα, βαδίζοντοχρόνως έφοβείτο, διότι δι’ αύτού θά έ- τες θλίβουσι τάς χεϊρας" μόνον γνωρίζουσιν
λάμβανε θάρρος ν’ άναχωρήση' ή άπιστία ήδονικωτάτην τινά τροφήν, τήν γλυκεΐαν α
τής ερωμένης αύτού θά τόν ήνάγκαζε ν’ά- τονίαν τής έπανριογ' αναπαύονται έκ τών
ποχωρισθώσιν. ’Α λλ’ ή Βερνερέττα ήτο πάν- έρωτικών παραφορών, έν είλικρινεί φ ιλία ;
έσκέφθην ποτέ τούς τοιούτους εύαρέστου;
(α) Όλιγώτερον σπάνιον ε*νε το τοιοΰτον εις δεσμούς, ένώ έβλεπον δύο κύκνους φερομέ’Αθήνας.
νους όπό τού ρεύματοςμπί κύματος διαυγούς.
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*Αν αίσθημα γενναιότητος παρέσυρε κατ' τό δικαστήριον έξήρχετο. Ά λ λ ’ ή μοναάρχά; τόν Φρειδερίκον, τό ελκυστικόν όμως Ιξία, ένή αίφνηδίως εύρέθη μετά τοιοΰτον ά
τή; νέας ταύτης ζωής τόν ύπεδούλωσε. σωτον βίον, τόν έρριψεν εις βαθείαν μελαγ
Δυστυχώς διά τόν συγγραφέα τού παρόν χολίαν. Συχνά ολοκλήρους ημέρας διήρτος διηγήματος εις μόνο; κάλαμος, 6 τού χέτο έν τώ δωματίω του περιπατών άπό
Βερναρδίνου Σαιμπιέρου, δύναται νά έμβάλλη τού ένός εις τό άλλο άκρον, χωρίς ούτε βιενδιαφέρον εις τάς οικιακά; λεπτομερείας έ |βλίον νά άνοίξη καί άγνοών τ ί νά πράξη.
ρωτος ήσύχου. Καί πάλιν ό έντεχνος ούτος Αί άποκρέω παρήλθον" τά ; χιόνας τού φεσυγγραφεύς είχε πρός καθωράϊσιν τών άφε- βρουαοίου διεδέχθησαν παγεραί τοΰμαρτίου
λών αύτού αφηγήσεων τάς ενθέρμους νύ βροχαί καί ό Φρειδερίκος μή διασκεδάζων,
κτας τής νήσου τής Γαλλίας καί τού; φοί- ]μηδε μετά τών φίλων συγκοινωνών άφέθη
νικάς, ών ή σκιά έφρισσεν έπί τών γυμνών μετά πικρίας εις τήν επιρροήν τής θλιβερά;
βραχιόνων τή; Βιογινίας. Περιγράφει ήμίν ιταύτης τού έτους έποχής, ήν δικαίως ώνότούς ήοωάς του απέναντι τής πλουσιωτέ- Ιμασαν έποχι^γ γεχράν.
Ό Γεράρδος έλθών εις έπίσκεψίν του ήρας φύσεως" άν εϊπω κ' έγώ ότι οί ήρωέ;
ρώτησε
τό αίτιον τού αίφνηδίου τούτου
μου έπορεύοντο καθ’ έκάστην εϊ; τό Τίβολι,
έκείθεν εις τού φίλου των Γεράρδου, έκεί- αποκλεισμού του. Ό Φρειδερίκο; δεν τό
θεν κάποτε εις Βερύ διά νά νά γευματίσωσι άπέκρυψεν, άλλ’ άπεποιήθη νά δεχθή τάς
καί κατόπιν εις τό θέατρον, άν εϊπω ότι, ότε προσφοράς τού φίλου του.
— Καιρός είνε πλέον, είπεν αύτώ, νά
ήσαν κεκοπιακότες, έπαιζον ζατρΐκιον παρά
έγκαταλείψω
συνήθειας, αϊτινες βεβαίως θά
τήν εστίαν, τις ήθελεν άναγνώσει λε
έπιφέρωσι
τήν
άπώλειάν μου. Προτιμώτερον
πτομερείας τόοω τετριμμένα; ; καί πρός τι,
νά
στενοχωρηθή
τις ολίγον, ή πράγματι νά
άφού μία λέξις άρκεί ; Ήγαπώντο, συνέδυστυχήση.
ζων" τούτο τρεις μήνας σχεδόν διήρκεσε.
Α λλ’ ούτε τήν λύπην, ήν ήσθάνετο ά Μετά ταύτα, ό Φρειδερίκος εύρέθη εις
δυσχερεστάτην θέσιν, ώστε ανήγγειλε τή ποχωρισθείς τής Βερνερέττα; ύπέκρυψεν, ώ 
φίλη του τό άναγκαίον τού αποχωρισμού στε ό Γεράρδος κατ’ ανάγκην έλυπήθη καί
του. Πρά πολλού περιέμενε τούτο ή φίλη συνεχάρη αύτόν διά τήν τοιαύτην άπότου, δι’ ό ούδαμώς προσεπαθησε νά τόν φασιν.
Είς τά μέσα τής τεσσαρακοστής (αιΐ-οακρατήση" έγνώριζεν ότι δι’ αύτήν πάσαν
Γέαι«)
ύπήγεν είς τόν χορόν τού θεάτρου,
δυνατήν θυσίαν έπραξεν, ώστε κατ’ ανάγ
κην έπρεπεν άγογγύστως νά ύποφέρη, ύπο- όπου όλιγίστους άνθρώπου; εύοεν. Ό τελευ
κρύπτουσα τήν θλίψιν της. Ό Φρειδερίκος ταίος ούτος αποχαιρετισμό; τών ήόονών
άναχωρών ένέβαλε κρυφίως εις τό θυλά- ούτε τήν γλυκύτητα κάν τής άναμνήσεως
κιον τής Βερνερέττα; πάν o,Tt τώ έμενεν έν- είχεν. 'Η ορχήστρα πολυπληθεστέρα τών
τός τεμαχίου χάρτου. Ή Βερνερέττα τόν χορευτών, έπαιξεν έν έρήμω τούς χορούς τού
ήκολούθησε μέχρι τής οικίας του, πρό’τής χειμώνος. Προσωπίδες τινέ; έπλανώντο έν
όποιας, ότε ή άμαξα έστη, ήσπάσθη τήν τή αιθούση. ’Εκ τή; ενδυμασίας καί τής
χείρα τού έραστού αύτής, δακρυχέουσα μ ι ομιλία; αύτών έκαστος βοηθούμενο; παρετήρει ότι αί δι’ άληθή διασκέδασιν γυναί
κρόν, καί . . . άπεχοιρίσθησαν.
κες δέν έρχονται πλέον είς τάς λησμονη
VII
’Εν τούτοι; ό Φρειδερίκος ούτε πρεΰτίθετο, μένα; ταύτας έορτάς. Ό Φρειδερίκο; ήτοιούτε ήθελε ν’ άναχωρήση" άφ’ ένός τά χρέη μάζετο ν’ άναχωρήση, ότε μετημφιεσμένη
του, άφ’ ετέρου ή πρακτική αύτού δοκιμα γυνή τόν έπλησίασεν" άνεγνώοισε τήν Βερσία τόν έκράτουν εί; Παρισίους. Λιά νά νερέτταν, ήτις τ » είπεν ότι είχεν έλθει εκεί
άποδιώξη τήν καταλαβούσαν αυτόν άνίαν έπί τή έλπίδι ότι ήθελε τόν απαντήσει. Τήν
είργάσθη μετά ζέσεως, παύσας νά ϊρχηται ήρώτησε τί έγένετο, άφ ότου έπαυσε νά
εί; τού Γεράρδου, κλεισθείς έν τώ δωμα- τήν βλέπη" τώ άπήντησεν ότι ήλπιζε νά
τίω του έπί ένα μήνα, καί πλέον μόνον διά είσέλθη είς τό θέατρον καί ότι έμάνθανε τό
14
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μέρος της διά νά παραστήση τό πρώτον. 'Ο πεσκέφθη τήν φίλην του, άλλ’ ούδέν τών
Φρειδερίκος έπεθύμει νά συγγευματίσωσιν, I
δσων άνήγγειλεν αύτη ήτο άληθές* τά
άλλ’ άναλογισθείς πώς έν παρομοία περι ■
πάντα ήσαν έπιθυμία νά τόν έπανίδη. Συπτώσει άμα τή έκ Βεζανσώνης επι νεκινήθη δθεν διά τοιαύτην εμμονήν, πλήν
στροφή του παρεσύρθη, τ ί έθλιψε την χείρα ετι μάλλον ήσθάνθη τήν πικράν ανάγκην
καί μόνος έξηλθε τής αϊθούοης.
τού ν’ άνθίσταται. "Αμα ήρχίσε νά προΕίπον δτι ή λύπη είνε προτιμητέα τής
φέρη λόγους έπί τού άντικειμένου αύτού, ή
ανίας' τά πικρόν αυτό λόγιον δυστυχώς ά Βερνερέττα διέκοψε τήν δμιλίαν:
ληθεύει. Ψυχή γενναία άντιτάττει πάντοτε
— Τόγνωρίζω,είπεν,άσπάσθητί με καί ούγε.
τη λύπη, οίαδήποτε καί άνή αύτη, ένεργετιΌ Γεράρδος άναχωρών διά τήν εξοχήν
κότητακαί θάρρος'πολλάκις μέγα καλόν είνε
συμπαρέλαβε καί τόν Φρειδερίκον, δστις
ή μεγάλη λύπη. Απ εναντίας, ή άνία όδονκατά τάς πρώτας ωραίας ημέρας έπανεΰρε
τοξέουσα καταστρέφει τον άνθρωπον' τό
μικρόν τήν εύθυμίαν του ίππεύων. Ό Γε
πνεύμα ναρκούται, τό σώμα ακίνητον μένει,
ράρδος δπως καί ό φίλος του έπραξε τά
ή δέ σκέψις επιπλέει κατά τύχην. Θέσις
αυτά' dnJftnerf'sr, ώς έλεγε, τήν ερωμένην
δεινοτέρα τού θανάτου είνε τό νά μην έχη
του θέλων νά ζή έν ελευθερία. Οί δύο νεατις τούς λόγους του, διατί ζή. "Οταν ή
νίαι συνεπεριπάτουν εντός τών δασών καί
όρθοφροσύνη, τό συμφέρον καί ή κρίσις έ
όμού έδείκνυον έρωτα πρός ώραίαν τινά κυ
ναντιούνται εις πάθος τι, εύκολώτατον είνε
ρίαν υποστατικού είς τήν παραπλησίαν κώ
ό πρώτος έλθών νά μεμφθή τον ύπό τοιούμην. Αλλά μετ’ όλίγον ή άφιξις τών προσ
του πάθους έλαυνόμενον. Έπί τοιούτων άνκεκλημένων έκ Παρισίων έπέφερε τήν έγκατ«ειμένων άφθονία ορθών λόγων υπάρχει
Ιτάλειψιν τής ιππασίας διά τό χαρτοπαίκαί έκών άκων πρέπει τις νά ένόώση. ’Αλλ’
|γνιον* τά δέ γεύματα θορυβωδέστερα καί
δταν μετά την θυσίαν, ίκανοποιήται ή φρόδιαρκέστερα κατέστησαν, ώστε ό Φρειδερί
νησις καί ό όρθός λόγος, τίς ό φιλόσοφος ή
κος μή δυνάμενος νά ύποφέρη τήν ζωήν ε
σοφιστής, ούτινος δέν έτελεύτησαν τά επι
κείνην, ήτις άλλοτε τόν έθάμβωσεν, έπανχειρήματα ; τί ν’ άπαντήση τις εις άνθρω
ήλθεν πάλιν έν τή μοναξία αύτού.
πον λέγοντα:
Έλαβε παρά τού πατρός του έπιστολήν
«Τάς συμβουλάς σου ήκολούθησα, ά λλ’ άναγγέλουσαν ότι ή δεσποινίς Δαρσύ μετά
έχασα τό παν' έφάνην φρόνιμος καί όμως
τής οικογένειας της ήρχετο είς Παρισίους'
πάσχω ; ο
καί όντως έν τώ μέσω τής έβδομάδος άφίΕις τοιαύτην εύρίσκετο θέσιν ό Φρειδερί-,
κετο. Ό Φρειδερίκος άκων σχεδόν τήν έκος. Αίς έγραψεν αϋτώ ή Βερνερέττα' έν τή
πεσκέφθη καί εύρεν αυτήν, όπως τήν έγκαπρώτη επιστολή έλεγεν, δτι ή ζωή κατέστη
τέλειψε πιστήν είς τόν μυστικόν αΰτής έρω
δι’ αύτήν ανυπόφορος, τόν παρεκάλει νά
τα καί έτοίμην νά μεταχειρισθή τήν στα
τήν έπισκέπτηται άπό καιρού είς καιρόν καί
θερότητα ταύτην ώς μέσον φιλαρεσκείας.
νά μή τήν εγκατάλειψη όλοτελώς. Είς τήν
'Ωμολόγησεν όμως ότι συνησθάνθη τόδριμύ
αιτησιν ταύτην δέν ένέδωκεν ό Φρειδερίκος,
λόγων τινών, οΰς έπρόφερε κατά τήν έν
διότι έφοβείτο εαυτόν. Μετ’ ολίγον έφθαΒαζενοώνη τελευταίαν αυτών συνδιάλεξιν*
σεν ή δευτέρα επιστολή. «Έπανείδον τούς
παοεκάλεσε τόν Φρειδερίκον νά τήν συγχώ
γονείς μου, έλεγεν ή Βερνερέττα, καί μέ φέ
ρηση, άν κάπως έφάνη αμφίβολος περί τής
ρονται κάπως καλλίτερα. Θεϊός μού τις άμυστιχότητος αύτού, προσθέτουσα ότι, έπέθανε καί μάς έγκατέλειψεν ολίγα χρή
πειδή δέν έπόθει υπανδρείαν, προσέφερεν έκ
ματα. Κατασκευάζω τώρα διά τήν πρώτην
νέου τήν φιλίαν αυτής καί διά παντός
μου έπί τού θεάτρου έμφάνισιν διαφόρους εν
πλέον. Προσφοραί παρόμοιαι είσίν αποδε
δυμασίας, αί όποίαι θά σ’ άρέσουν καί τάςό
κτοί πάντοτε μετ’ εύχαριστήσεως παρά τού
ποιας επιθυμώ νά ίδής. Εϊσελθε λοιπόν έπί
άπολέσαντος εύθυμίαν κ’ ευτυχίαν' καί ό
μίαν στιγμήν,άν διέλθης προ τής θύρας μου».
νεανίας ήμών ηύχαρίστησε τήν δεσποσύνην
.Ό Φρειδερίκος ήδη έπείσθη οίκειοθελώς* έκαί διήρχετο άπό καιρού είς καιρόν τάς έ-
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*Η δεσποσύνη Δαρσύ ήλλαξε τότε θέμα
σπέρας αύτού παρ’ αύτή εύχαρίστως πως.
Τούς πεπωρωμένας τάς αισθήσεις έχον λόγου :
— Ή Βερνερέττα σας, ήρώτα περιφρο
τας έπιθυμία τις συγκινήσεων ώθεί εις άνητικά»
τώ τρόπω, σάς άγαπά ; Μέ εϊπετε
ναζήτησιν τού έκτάκτου. Παράδοξον ίσως
νομίζω
οτι είνε έογάτις. Τί λοιπόν δύναθά φανή, ότι γυνή τόσω νέα, όποία ήτο ή
ταί
τις
νά
περιμένη άπό τοιούτου είδους
δεσποινίς Δαρσύ, είχε τόν άλλόκοτον καί
γυναίκας
;
Είνε
μήπως άξία θυσίας τινός ; καί
επικίνδυνον τούτον χαρακτήρα' τό βέβαιον
θ’
άναγνωρίση
άρά
γε αύτήν;
έν τούτοις είνε ότι ήτο τοιαύτη. Άπήλαυ— Δέν ήξεύρω, άνταπήντα ό Φρειδερί
σεν ούχί μετά κόπου τήν έμπιστοσύνην τού
Φρειδερίκου, διηγηθεντος αύτή τούς έρωτάς κος, άλλ ούτε καί βαθύν έρωτα αισθάνομαι
του' ήδύνατο ίσως νά τόν παρηγόρηση ά δι αύτήν, προσέθετε μέ ύφος άστάτου" πλη
πλώς φιλάρεσκος δεικνυομένη αύτώ, ή τού- σίον της σκέπτομαι μόνον πώς εύχαρίστως
λάχιστον νά διασκεδάση τούς πόνους αύτού, νά διέλθω τόν χρόνον. Ήδη αισθάνομαι
άλλ’ άρεστόν αύτή τή έφάνη νά πράξη τό πλήξιν, ιδού τό πάν.
— 'Απαγε, λοιπόν, άνέκραξεν ή δεσπο
έναντίον. 'Αντί νά μεμφθή αύτόν διά τοισύνη
Δαρσύ’ πάθος θά τ ’ ονομάσω αύτό ;
αύτας παραλυσίας, είπεν ότι ό έρως τά
Έπί τού θέματος τούτου έρχομένη ή
πάντα δικαιολογεί καί τιμήν περιποιούσι τω
νέω τοιαύται άνοησίαι. Αντί νά έπιστη- νεάνις έξήπτετο' ώμίλει ώσεί έπρόκειτο περί
έαυτής, ή δ’ ένεργός αύτής φαντασία εύριρίξη αύτόν είς τήν άπόφασιν του, είπεν ότι
παράδοξον θεωρεί πώς έλαβεν αύτήν: άν σκε γυμναστήριον.
•— 'Ερως λοιπόν είνε, έλεγε, τό νά ζητής
ήμην άνήρ, έλεγε, καί άν τήν αύτήν έλευθενά
διέλθης τόν καιρόν ; “Αν δέν αγαπάς
ρίαν, ήν καί ύμεϊς, είχον, ούδέν τών έν τώ
τήν
νέαν ταύτην τί ζητείς παρ’ αύτή ; “Αν
κόσμω θά ήδύνατο νά μ άποχωρίση τής
τήν
ήγάπας,
διατί τήν έγκαταλείπεις; Πά
άγαπωμένης γυναικός' οίκειοθελώς θά έ·
σχει έχείνη, κλαίει ίσως’ είνε δυνατόν είς
προτίμων νά έκτεθώ είς πάν είδος δυστυ
εύγενή καρδίαν νά εύρωσι θέσιν άθλιοι χρη
χίας, έν άνάγκη καί είς τήν πτωχίαν, ή νά
ματικοί ύπολογισμοί; Λοιπόν είσαι ψυχρός
άρνηθώ τήν έρωμένην μου.
τόσον καί δούλος τών συμφερόντων σου, ό
Τοιούτοι λόγοι προφερόμενοι ύπό νεάνιπως υπήρξαν οί γονείς μου, ότε τόν βίον μου
δος , γνώσιν μόνον τού έσωτερικού τής οικίας
της έχούσης, παράδοξοι είνε, καί όμως διά κατέστησαν δυστυχή; Τοιοΰτος πρέπει νά
τόν λόγον αύτόν ομιλία τοιαύτη έξέπληττεν παρίς-αται ά νέος καί μηδ’ έρυθριών ; ’Αλλ’
έπί μάλλον. Δύο ήσαν τά αίτια, δ ι’ ά ή όχΓ ούτε σύό ίδιος γνωρίζεις άν πάσχης, ούτε
τούς πόθους σου καλώς προσδιορίζεις* ή
δεσποσύνη Δαρσύ ύπεκρίνετο τό πρόσωπον
αύτό, όπερ άλλως τε τή ήρεσκεν' άφ’ ένός πρώτη παρουσιασθείσα δύναται νά σέ πα
ρηγόρηση, διότι τό πνεύμά σου αληθώς είνε
μέν έπόθει νά δώση δείγμα καρδίας υψηλής
άργόν. Ή ! Δέν άγαπά τις ούτω ! Σοί προείπον
καί ρωμαντική νά φανή, άφ' έτέρου δέ άείς Βεζανσώνην, οτι ημέραν τινά θά γνωπεδείκνυε διά τού τρόπου της, ότι μακράν
τού νά δυσαρεστηθή διά τήν πρός αύτήν ρίσης τ ί έστίν έρως* άλλ’ άν όντως δέν έχης περισσοτέραν γενναιότητα, σοί προλέγω
λήθην τού Φρειδερίκου, άπ’ έναντίας έπε
σήμερον ότι τόν έρωτα ούδέποτε θά γνωδοκίμαζε τό πάθος του. 'Ο δυστυχής νέος
δευτέραν ήδη φοράν έγένετο παίγνιον γυ ρίσης.
Έπέραν τινά μετά συνδιάλεξή τοι
ναικείας σχευωρίας καί άφεθείς χατεπείσθη
ούτου είδους ό Φρειδερίκος έπέστρεφεν είς
ύπό νεάνιδος δεχαεπταετούς.
τά ίδια. Καταληφθείς ύπό τής βροχής είσ— ’ Εχετε δίκαιον, άπήντα' ό βίος μεθ’
ήλθεν είς τι καφφενείον, διά νά πίη κανέν
όλα είνε τόσω βραχύς, τοσούτον δέ σπαποτόν. "Οταν πλήξις πολυχρόνιος τήν καρ
νία έπί τής γής ή εύτυχία κατέστη, ώστε
δίαν ήμών καταθλίβη, έλαφρόν μόνονχέντημα
άφρων είνε πάς ό διά τής όρθοφροσύνης έπιάρχει διά νά πάλλη αύτη* νομίζει τις, ότι
σύρων θλίψεις έκουσίως, ένώ πληθύς υπάρ
υπάρχει τότε έν ήμίν άγγεϊον πλήρες ύπερχει άναποφεύκτων δυστυχιών.
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χειλίζον. Έξελθών του καφφενείου, διπλα- Φρύνη ένέπιευσε τόν περίφημον γλύπτην
σιως έτάχυνε ιό βήμα' δύο μίνες άπομο- τής άρχαιότητος, καί τόν ζωγράφον Άπελλή
νώσεως καί άποστερήσεως τόν έβάρυνον1 συν- ή ΰπό 'Αλεξάνδρου δωρηθείσα αύτώ ώραία.
■ρσθάνετο τήν άνάγκην τού ν’ άποσείσγι τόν Κ ατ’ εξοχήν δέ ή μουσική καί ή ποίησις
ζυγόν τής φρονήσεως και ν’ άναπνεύστι ού- είναι πνεύμα θειον, όπεο αποπνέει ή θεοειδής
τω άνετώτερον. Ασκόπως έλαβε τήν πρός μορφή σας. Διά τούς ποιητάς ή πολυθέλγη
τήν οικίαν τής Βερνερέττας διεύθυνσιν1 ή τρος καλλονή σας είναι /ιοΰστος, 8ν εκείνοι
βροχή είχε παυσει καί εις τό φώς τής σε έπ’ ευφημία καλοϋσιν οίστρον. Πολλοί παλήνης παρετήρησε τά παράθυρα τής φίλης Λαβοϊ άνεφάνησαν εις τήν Ελλάδα κατ’ έτου, τήν θύραν, τήν όδόν, τά τόσον οικεία ποχάς, καί ιδίως κατά τήν παρούσαν, οΐεις αύτόν. Τρέμων έθεσε την χεϊρα έπί του τινες προσποιούνται τόν μεθυσμένου, μόλον
κωδωνίσκου καί, όπως άλλοτε ήρώτησεν έ- ότι ό μούστος, τόν όποιον έπιαν, ήτο λίαν
αυτόν, άν θά εύρισκεν έν τώ θαλαμίσκω την αδύνατος ή όλίγιστος.
πυράν τέφραν κεκαλυμμένην καί τό δείπνον
Δύο μακαρίται 'Αγγλοι, λίαν ιδιότροποι
προπαρεσκευασμένον, καθ’ ήν στιγμήν έ καί χαιρέκακοι, ό Σαίκσπηρ καί ό Βύρων, έ 
μελλε νά κρούση, έδίστασεν.
ψαλλαν καθ’ ύμών τά ¿ζ άμάζης. Ό Σαίκ
— Αλλά τί βλάπτει, είπε καθ’ εαυτόν, σπηρ είπεν υμάς &άσεμνους, φλυάρους, όράν ένταύθα διέλθω μίαν ώραν καί άν ζητήσω γίλας, ακριτομύθους, προς πάντας στρεφού,άπό την Βερνερέτταν άνάμνησιν του παρελ σας ερωτικά βλέμματα, άπατηλάς ώς τά κύ
θόντος έρωτος; Τί κίνδυνον τρέχω; Μή δέν ματα,καί άλλα πολλά τοιαύτα. ”Αν όμως τό
ήμεθα ελεύθεροι καί οί δύο αύριον ; Καί δια- μυριοστόν των όσων είπεν έπίστευεν, ή καλή
τ{ φοβούμαι νά ϊδω αυτήν έπί μίαν στιγ Άτγουαίη δέν ήθελε συζήσει μετ’ αυτού είμήν, άφού κατ ανάγκην πρέπει νά ήμεθα ρηπχώτατα . Ό Βύρων είπεν, ότι προτιμά
αποχωρισμένοι;
τήν θύελλαν τής θαλάσσης άπό τήν θύελ
Ήτο μεσονύκτιον* έκρουσε σιγά καί ή λαν τής γυναικός, καί λυπείται πλειότερον
θύρα ήνοίχθη. Ένω άνέβαινεν, ή θυρωρός τούς έρώντας άπό τούς ναύτας. Εψεύδετο.
τόν έκάλεσε λέγουσα ότι δέν υπάρχει ούδείς Έπταιεν εκείνος. Μέ τοιούτον δεάβοΛοτ,
επάνω. Πρώτην φοράν δέν εύρε την Βερνε οίος ήτο δ Βύρων, οί άγγελοι (ώς είσθε σείς)
ρέτταν παρ’ αύτη. Σκεφθείς ότι πιθανόν ήτο ποτέ δέν ήδύναντο νά σχετισθώσιν. *Η γυνή
νά ύπήγεν εις τό θέατρον, άπήντησεν ότι αύτού είχε δίκαιον νά φέρηται ώ; έφέρετο,
θά περιμένη, ·άλλ’ ή θυρωρός δέν έδέχθη, καθώς καί ή Ξανθίππη νά χύνη νερόν έπί
όμολ.ογήσασα μετά τινα δισταγμόν ότι ή τής κεφαλής τού Σεληνού Σωκράτους. ’ΑμΒεονερέττα έξήλθεν ενωρίς καί έμελλε νά έ- φότεροι ό τε Βύρων καί Σωκράτης δέν ήδύ
πανέλθη τήν επαύριον.
ναντο νά άρέσκωσιν. Ό μέν ήτο θεότρελλος,
ό δέ ασχημομούρης καί χονδρομούτσουνος.
. ("Επεται συνέχεια).
Ταύτα δέ προσέκρουον πολύ εις τήν έγνω
σμένην ευαισθησίαν καί καλαισθησίαν τού φύ
λου σας. ’Αλλ’ όμως καί ούτοι σάς ύπερηγάπων. Ό Βύρων έσχε γυναίκα* ή δέ ύστάτη
λέξις αύτού ήτο «θυγατέρες μου»,ώς ήτού
άθέου πιθοκοπροσώπου Βολταίοου τό «Χρι
στέ μου», «Παναγία μου». Ό δέ Σωκρά
(Συνέχ. καί τέύος'Γδε Φυλ. Β’. σελ. 50 —55). της, μ’ όλα τά ψευδή κατά τής Ξτνθίππης
παράπονά του, ούδαμώς έστερξε νά χωρισθή άπ’ αύτής καθ’ όλον τόν βίον του.
'Ο Ευριπίδης ήτο τραχύτερος, σκληρό
Πλήν δέ τούτου ή πρόοδος, άν όχι ή τερος καί δεινότερος τών κατηγόρων σας, καί
γέννησις. των ώραίω» τεχνών οφείλεται εις καλώς έπραξεν ό ευαίσθητος χαϊ φιΛοδί·
σας, ερατειναίμου φίλαι. Ή περικαλλής καιος ’Αριστοφάνης νά φέργι τάς γυναίκας
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Γεωργία Σάνδη, εύρον ενόχους τόν Φάωνβ,
τόν Έδμόνδον Σευμούρον, τόν λόρδον Νερβίλ, τόν Άλφρέδον Μυσσέ* άναμαρτήτονς
δέ καί άγνάς τήν Σαπφώ, τήν Μαλβίναν,
τήν Κορίναν καί τήν Γεωργίαν Σάνδην.
Ό φιλόσοφος Σεκοϋνδος είπεν ύμάς, άναγκαίον κακόν1 ό Βίας, όφεις κεκρυμμένους ύπό
άνθη, καί άλλοι άλλα, ούς βαρυνθείς παλείπω. Είναι αληθές, ότι έξ όλων τούτων
όλιγώτερον σάς άγαπώσι οί καλούμενοι φι
λόσοφοι, διότι ούτοι μοιράζουσι τήν άγάπην
« Είς τον άνεμον μή λέγε τα δεινά σου,
των, άγαπώντες καί άλλα τινά πράγματα,
δίν σ’ άκούει*
καί διότι καταγίνονται είς τήν άνεύρεσιν
είς τήν άμμον μή χαράττης τ’ όνομά σου, άλλου τρόπου, δι’ ού νά παράγωνται οί
θα χαθή.
άνθρωποι έκ τής γής ώς μανιτάρια. Πρός
"Οστις κρούει τήν ψυχήν τήν γυναικείαν,
τοιούτους άνθρώπους, ώςό φιλόσοφος ’Αέτας,
μάτην κρούει,
όστις τρις καθ’ όλον τόν βίον του διενοήθη
τήν γυναικά του, όλίγην δίδετε πίστιν.
ο,τ’ είς γυναικός χαράζεις τήν καρδίαν
Ήδη έρχεται καί ή ήμετέρα γνώμη. Έγώ
θά σβεσθή».
λέγω,
ότι πάντες οί καθ’ υμών είπόντες,
καί άλλα πολλά τοιαύτα.
Διορίσατε δικηγόρους σας καί τούς φίλους σάς έκριναν κακώς* ό,τι κακόν έχετε, είναι
σας Καρύδην, Βλάχον, 'Ραγκαβήν καί τόν1εκτός τής άποστολής σας, καί διότι παΠαναγιώτην Σούτσον, όστις γινώσκει, ότι ρεξεκλίνατε ή ύπερέβητε τής θέσεως, είς ήν
σείς γεννάσθε με τά μόδα χαϊ τά χρΐνα, εταξεν ύμάς ή καλή φύσις καί ή θρησκεία.
καί πολλούς άλλους αδελφούς, ο’ίτινες ξε- "Αν σείς κατενοείτε τόν προορισμόν σας, έμυαλίζουσι τούς γείτονας, οσάκις διέρχονται μένατε οίκοι, κελεύουσαι τάς άμφιπόλους
υπό τά παράθυρά σας, ϊνα άποδείξωσι τόν μέ τόν ίστόν έτοιμον καί τήν ηλακάτην άνά
r to r Παπαρρηγόπουλον, ότι αντιφάσκει χείρας* έάν σείς ύπετάσσεσθε τοίς ιδίοις άνπρός εαυτόν, ότι πάντες οί κατήγοροί σας δράσι, καί ή γυνή έφοβεϊτο τόν άνδρα, ολί
άντιφάσκουσι πρός άλλήλους καί πρός έαυ- γοι θά ήσαν οί καθ’ ύμών μεμψιμοιρούντες.
’Αλλά τί νά γίνχι τό άμαρτάνειν είναι
τούς. ’Εγώ λέγω, ότι. όστις σάς άγαπα
ανθρώπινον,
καί ύμείς δυστυχώς ανήκετε είς
πολύ, καί σάς υβρίζει πολύ, ώς συμβαίνει είς
τήν
φυλήν
εκείνην
τών ζώων, τά όποία καπολλούς έραστάς σας, ότε τούς στρέφετε τά
λούσιν
ανθρώπους.
Δύο θεοπάλαβοι θέλουσι
μούτρα, όπως τούς σαγηνεύσητε καλλίτερον.
νά
λαμβάνητε
μέρος
είς τά τής πολιτείας,
’Επειδή δέ ό Εύριπίδης είς τόν Πλούτωνα α
πολογείται διά τά καθ ύμών άνόσιον εγ καί νά κάμνητε βουλάς καί συνελεύσεις.
κλημά του, έρωτήσατε τόν ζώντα Παππάρ Ούτοι εϊσίν ό Πλάτων καί ό άγγλος Μίλλ1
ρηγόπουλον, καί είμαι βέβαιος, ότι θά έκ- καλόν καί άγιον τό μέτρον, αν έπρόκειτο
φρασθή τήν ύπερβάλλουσαν άγάπην του. περί άλλου τινός άντικειμένου, άλλά περί
Πλήν τών άλλων, άν τάς πρός υμάς ύβρεις τούτου διστάζω νά άποφανθώ καταφατικώς,
δέν προκαλή αγάπη, προκαλεϊ ό φθόνος, παραδειγματιζόμενος άπό τήν όιαχείρησιν
όστις δάκνει πάσαν υπεροχήν καί πάν έξο- τών οικογενειών, όσαι διευθύνονται άπό
χον όν, καθώς είσθε σείς, τά εντελέστερα χήρας γυναίκας. Πλήν τί μάς μέλλει δι’
τής γνς όντα. Οί κατήγοροί σας, ώς άν- όλα ταύτα, διά τούς φίλους καί τούς ε
δρες, καταδικάζουσιν ύμάς έρήμην, γε- χθρούς σας. Έδώ πρόκειται περί τού κάλ
νόμενοι καί δικασταί. ’Αλλ’ όμως σείς καί λους σας. Σείς έγεννήθητε διά νά άρέσκητε.
μεταξύ τών άνδρών έχετε συνηγόρους, ενώ άλλως βλάπτεται ή άνθρωπότης. Κατη
οί άνδρες παρ’ ύμίν ούδεμίαν έχουσε συνή γορώ τόν Σωκράτην, διότι δέν άφηνε τήν
γορον1 ή Σαπφώ, ή Κοττίνη, ή Στάελ, ή Ξανθίππην νά στολισθί, λέγων, ότι δέν

τού καιρού του εις εκκλησίαν πρός καταδί
κην τού άγ> ώμοιος καί κακοτρόπου Κύριπίδου* ώς καλώς καί σείς θέλετε πράξει,
ενάγουσαι είς τό δικαστήριον (διότι ήδη, άς
ήναι καλά τό σύνταγμα, δέν ύπάρχουσιν
έκκλησίαι καί δήμος) τόν νέον "Ανυτον κα
τήγορόν σας, τόν χε.Ιεδονυψύρνν χαϊ στοroyópor Παπαρρηγόπουλον, όστις λέγει ότι
«υπό τήν καλλονήν σας κρύπτονται αίσχη»
καί τό:
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πρόκειται νά άρέσκτρ εις άλλους, άλλ’ εις ρόδα ερυθρά ώς αίμα, καί από τάς λεύκάς
αύτόν. Δίκαιον είναι ν’ άρέσκητε εις όλους, ώλένας καί ταίς δροοιαΐςτών στηθών Σας
καί μάλιστα αί ανύπαντροι. Πάν τό προς κρίνοι τής άνοίξεως. Αί μελάγχροοι είσθε
καλλωπισμόν σας τεϊνον τό θέλω καί τό ερασμιώτεραι, πλέον ευαίσθητοι χαι συμ
επιτρέπω’ δι’ θ καί αντί πτερών παγωνίου παθείς, Τό ώραϊον ανάστημά Σας έχει την
εις την κεφαλήν, ηθελον επιτρέψει καί άλλο ευθύτητα καί τά κάλλος τής κυπαρίσσου !
τι, έάν δέν έγίνεσθε άδικοι, άφαιρούσαι αυτό
Τά κορίτσιά μου ί'σ’α Ι'σ’α
από τούς άντρας, καί ιδίως από τούς αγα 
ούλα
σαν τά κυπαρίσσια ! ! !
θούς συζύγους.
Διάφορα είδη καλλονής έφαντάσθησαν επί Οί πόδες Σας ομοιάζουν .. · τούς τής πριγχη£πίσσης
του άγγελιχοΰ σώματος υμών οί ποιηταί.
Είς ώμοίασεν ΰμάς μέ ρόδον τού Μα'ίου «εχει πλοκάμους χερουβείμ ! !! καί ομμαια
[μαγίσσης
εϋχρουν, έτερος μέ ροόόχρουν πρωίαν,
άλλος μέ ήλιον ζανβόν γλυχειας αυγής, . . . . . .
καί πόδας πριγκηπίσσης ! »
άλλος μέ Άγγελον, άν καί ποτέ τοιοΰτον
Φαίνεται δτι εύχαρίστησαν τόν άγνωστον
δέν είδεν, άλλος μέ Νεράιδας, άν καί ποτέ
τούτον φίλον τά μάτ2α τής μαγίσσης είς τι
δέν συνήντησε τοιαύτας, άλλα μόνον ειδεν
τών θεάτρων τής Ιταλίας κατά την παράέν τώ θεάτρω κατά την παράστασή του
στασιν τού «un bailo in Mascheras καί oí
Μακβέθ, καί είς περίφημος μέ πούλια τ ’
πόδες πριγκηπίσσης τινός είς τινα Σικελι
ουρανού ! ! ! Οί δυστυχείς ! 'εξ ύπερβαλλούκήν πόλιν. Οί λεπτοφυείς λαιμοί Σας είναι
σης άφοσιώσεως καί λατρείας τά ξανθά
γλυχυ χέντρον τών ερώτων καί στήλη (!)
μαλλιά σας παρέβαλαν προς τόν χρυσόν
στηρίζουσα περικαλλή κεφαλήν, λευκήν ώς
καί τάς ήλιακάς άκτϊνας.
ζακχαρι. Κατά τό δλον σώμα ομοιάζετε
«"Οταν τούς χρυσούς ΐούλους τής ξανθής σου
τάς Καρυάτιδας τής άκροπόλεως καί τήν
[κιφαλής
Παναγίαν (κατά τήν Βυζαντινήν ίσως τέχνην).
ιέ'λθ’ είς καστανούς βοστρύχους ό καιρός νά
Τέλος πάντων τί δέν Σάς έψαλλον οί χαχό[μεταβάλη. . .
|μ οιροι. "Οπως καί άν Σάς έπλασεν ή φύσις,
Τά δέ μαύρα τούς άπετρέλλαναν. Τούς ξαν δι’ αυτούς είσθε πάντοτε άριστούργημα.
θούς, είτε μαύρους, είτε καστανούς πλοκάμους Πρός χάριν Σας μετεβλήθησαν εις τόν πασας, παρέβαλαν πρό; οφεις ωραίους (ώς τούς ροιμιώδη φούρνον τού Ναστραδιν Χώντζα,
τής Μεδούσης) κυμαινόμενους έπί τών χιο- οστις έστρεφε τήν θύραν κατά τήν θέλησιν
νολεύκων ώμων. Επί τού μετώπου σας εί- τού παρατυχόντος.
πον διαγελά ή χάρις, καί αί συνεχόμεναι
Περί τών διαφόρων στολισμών Σας, είόφρεϊς ώσεί ήσαν γραμμέναι με κονδύλι πον πολλά καί έθαύμασαν τό φέσι καί τήν
καί λεπταί ώς τό γα ϊτά νι, διαγράφουσι δύο φούντα τή χρυσή' ό δέ Ζαλαιίώστας, εύρε
ημισελήνους, φρουρούς καί προμάχους τού περίφημα κάλλη και στολισμόν είς τήν
λαμπροτέρου φωτός τών ’οφθαλμών Σας. Οί Χρύσω, τήν Μάρω καί τήν Φρόσω. ’Αλλ’ δόφθαλμοι Σας άπεθεώθησαν. Οί μαύροι έ-!μως όλ{γοι £γραψαν TO?l τή; θαψασίας
χουσι πολλήν περασιν παρ’ αύτοίς. Γιά - τολί;> »_ι; άπ0Χρύίϊτει σ^ ε?ον άπ6 ζ.„.
μαύρα μάτι* χάνονται, άλλά καί για χα-Κ τύπους οφθαλμού; τήν θέαν τών χαρίτων
λανά πεθαίνουν, επειδή εχουσι τό χρώμα Σα; Mdvov ε?; ένεβυμήθη’
τ ’ ουρανού. « Πού χ ετε τά μάτια γαλανά
«Ταινιών καί πτίλων πλήθη»’
c a r τού ουρανού τό χρώμαν. Έάν λάμπωσι καί έν πλήρει νυκτί, ώς οί τής γαλής,
Τό μέγα τούτο κενόν έκ φιλοτιμίας θέ
είσίν όμοιοι άδάμασι, καί αί φλογεραί ακτί λω πληρώσει δι άρρύθμου επαίνου, επειδή
νες των τιτρώσκουσι δίκην βελών τό τα-|δέν είμαι ποιητής. Εύχομαι τώ Θεώ τήν έπ’
λαίπωρον στήθος καί τήν μαύρην των καρ-έμοί έπιφοίτησιν τού αγίου Πνεύματος άντί
δίαν. ’Από τάς λεύκάς ώς χιών καί χάρτης τής Μούσης τού φίλου Καρύδη, καί τήν έκαί μάρμαρον παρειάς Σας ζεφντρώνουσι ^αχμαιν τών πνευμόνων, όπως άνταποκριθώ
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Ούτω περικοσμούμεναι, πλέκετε τούς έ
είς τάς προσδοκίας τού καλού Σακελλαριρωτά;
Σας μετά τών ώραίων πρός δό
άδου.
«Φεύ! Λοιπόν, πόθεν ποιήσομαι επαίνων ξαν τής 'Ελλάδος, καί έχετέ με πάν
τοτε όπ’ δψιν Σας, έάν Σάς εύηρέστησα άμάρχήν ·,! ®
Δεύτε πάντες οί φωτίσοντές με, όπως τό φοτέρους.
Π. ΚΑΝΕΛΙΔΗΣ.
γιγάντιον έργον καί τόν Ηράκλειον άθλον
έκτελέσω. Βαβαί τής δυστυχίας ! Ούδείς ό
βοηθήσωνδιά τό μέγα τή; προθέσεως. Αλλά
σύγγνωτε, άγαπηταί, έάν έγώ ό ανάξιος
καί μικρός δέν φανώ τών ελπίδων σας αν
τάξιος καί τών άναριθμήτων προτερημάτων
τού περιβάλλοντος ύμάς κόσμου καλό; έπαινέτης. Καί τά όλίγα επαρκή, ώς ό οβολός
τής χήρας.
Τά πρόσφατα έν ’Αβυσσινία συμβάντα,
«Δεύτε χάριτες καί Νηρήίδες, Νύμφαι
γνωστά
τοϊς άναγνώσταις τού Ίλισσοϋ
καί Σειρήνες, ϊνα τάς τού κόσμου θεάς πεέκ
τών
πολιτικών
έφημερίδων, διήγειρον καί
ρικοσμήσητε, ώ; τήν πάλαι Καλυψώ. Καί
διεγείρουσι
τήν
κοινήν
έν τή 'Εσπερία Ευ
σείς τής ύφηλίου κερδοσκόποι μου καλοί, τήν
γήν περιπλεύσατε καί εϊ τι τό λαμπρόν παρά ρώπη περιέργειαν πρός λεπτομερή έξέτασιν
Ινδοί; καί Σίναις, καί Ίάπωσι, καί Εύρω τής τέως άγνώστου ταύτης χώρας. Καί δή
πραγματείαι έπί πραγματειών κατέκλυσαν
παίοις συναγάγετε.
Τήν περικαλλή κεφαλήν Σας ά; περιβάλλγ πάσας τάς πολιτικά; καί μή εφημερίδας,
καπελίνον. Τά χρυσά καί κόκκινα πτερά ών ώς είκός έξείχον αί έν ταίς ’Αγγλικαίς
του σχηματίζουσιν έφ’ υμών τήν θαυμασίαν έφημερίσι καί τοϊς περιοδικοί;. Έκ τών
λοφιάν τού άλέκτορος καί τών ορνίθων, καί πραγματειών τούτων, τών έν τε ταίς Γαλτά διάφορα είδη τών άνθέων προκαλούσι λικαίς καί ’Αγγλικαίς έφημερίσι δημοσιευτή ν προσοχήν καί τήν συγκίνησιν τών τε θεισών, μελετήσας τάς σπουδαιοτέρας καί
τραπόδων, ώς ή λύρα τού Όρφέως. 'Ο δνος άξιολογωτέρας, ήρανίσθην πάν ό,τι ενδιαφέ
ήμέρως προσέρχεται καί 6 ταύρος μυκάται, ρον καί περίεργον δύναται έπί στιγμάς τιή δέ ορνις ώά δέν τίκτει τούς ερυθρούς μή- νας νά τέρψγ τούς άναγνώστας τού άνά χεϊκωνας τού καπελίνου θεωμένη. Θέας άξιον ρας περιοδικού.
δέ, τό θεάσθε άνθισμένα πράσα τών ’Αρ
Τοπογραφία, — "Ορη. — Λίμνη 7αγείων, ώς εράσμιον τό θεάσθαι μετά καπε
να
.—
Κλίμα. — Προϊόντα. — Φυτά. —
λίνων τάς γυναίκας. Οφρεϊς βεβαμμένα μέ
Ζώα,
—
Όρυχτά. — Συγκοινωνία. — Ή
λαιναι, παρειαί έρυθοόλευκοι διά κιναβάρεως
καί πούδρας, έρωτα καί φθόνον προκαλούσι Αβυσσινία, κειμένη μεταξύ τής 9 0° καί τής
Πρός τάς έρατεινάς Σας κούκλας έξομοιούσθε 16° βορείου πλάτους καί μεταξύ τή; 36°
τεχνιέντως. Οί ώραίοι κότσοι Σας πρότυπον καί τής 40° ’Ανατολικού μήκους, έχει έκθαύμασαν τών τής αίγάς καί τής άγελά- τασιν μήκους μέν 500 μιλλίων, πλάτους
δος μαστών, καί τό μέγα κρινολίνον όμοίω δέ 4 9 0 , καί περιλαμβάνει £ξ έπαρχίας, τήν
μα κάλλιστον τών πίθων τής Κωρώντς καί Τιγραίαν πρός βορράν, τήν Σαμέν καί τήν
τού τρούλου Βυζαντινή; έκκλησίας. "Απαν Λάσταν έν τώ κέντρφ, καί τήν 'Αμχάραν,
δέ τό σώμα έοικεν άτράκτω πλήρει νήματος. Γοδζάμ καί Σχυόαν πρός νότον.
Αν θελήσνι τις έν συνόλω καί ύπό τινα
Τό θείον, άπαντα κτήνη καί θηρία, άνθη
καί χρώματα, μέταλλα καί έρπετά έπί κο γενικόν τύπον νά περιγράψη τήν ’Αβυσσισμήσει τής γυναικός έποίησεν. α’Ως θαυ νίαν, δύναται περί αύτής νά είπϊΐ ότι είναι
μαστά τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν σοφία υψηλόν καί κρημνώδες όροπέδιον διατεμνόμενον ύπό βαθέων κρημνών. Καί άληθώς"
εποίησας ! »
όρη
άποτομώτατα καί .υψηλότατα, κλάδο;
’Αρκετός έπαινος νομίζω.
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τών ’Αφρικανικών 'Αλπεων, διασχίζουσι
«. . .Ή νεανι; αίφνης καταλαμβάνεται
πανταχόθεν αυτήν. Έδώ τά 9 0 0 0 πόδας ύπό τή; ιδέα; ότι μετεβλήθη εί; ύαιναν,
υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσση; όρη τον καί αυτή ή πρότερον ύγιή; καί ήσυχος αρ
Χαλαί, έκεϊ τ6 όρος Γούνα άπό 1 4 0 0 0 πο* χίζει νά ώρύηται καί νά έκβάλλη κραυγάς,
δών ύψους έπιβλέπον την θάλασσαν. Τά δέ ούδέν τό άνθρώπινον έ/ούσα;. Φεύγει καί
υψηλά οροπέδια, τά χωρίζοντα τά; διαφό τρέχει τήδε κάκεισε μέ ταχύτητα μείζω
ρου; τών όρέων τούτων άλύσεις, διακόπτον τή; τών καλλιτέρων ίππων καί μέ ορμήν
ται υπό βαθέων κοιλάδων, ύπό άποτόμων τοσαύτην, ώστε μόλις πέντε ή έξ άνθρωποι
φαράγγων καί απόκρημνων χαραδρών. Πρό; δύνανται νά τήν βαστάσωσιν. Ό σφυγμό;
τά Βλ . ομως τη; χώρα;, ένθα τό έδαφος είναι ορμητικός, τό πρόσωπον καταπόοουύφίσταται ταπείνωσίν τινα, φθάνον μέχρι; ρον, τό βλέμμα απλανές' τό σώμα αύτή;
υψου; 1 8 0 0 η 19 0 0 μέτρων ύπέρ την επι τρέμει σπασμωδικώ;, αίωρεϊται έμπρά; καί
φάνειαν τη; θαλάσση;, καί όπου έκτείνεται όπίσω’ κινεί τήν κεφαλήν δεξιά καί άοιεύρεϊα λίμνη, ή μόνη τή; χώρας, καλου- στερά, σφίγγει ίσχυρώ; παν ούτινο; έπιλημένη Τάνα vi, Τζάνα, εύρίσκονται πεδιάδες ψθή, δεν άκούει τίποτε, ού&ένα γνωρίζει*
ένω δέ τήν κρατούσιν, αίφνης άποσπάται
μεγάλη; όπωσοΰν έκτάσεως.
Τό κλίμα τη; Άβυσσινία; είναι ποικι- μέ βιαίαν κίνησιν άπ αύτών’ τρέχει μέ
λώτατον. Εί; μεν τά χαμηλότερα χωρία, τρομεράν μανίαν άνω κάτω, μιμούμενη τήν
τά περί την λίμνην Τάναν, τά κλίμα είναι φωνήν τού θηρίου, εί; 0 νομίζει ότι μετεθερμόν, υγρόν καί ώ; έκ τούτου νοσώδες. μορφώθη, έπειτα έν άκαρεί σταματά, οσ
Ai βροχαί άρχόμεναι άπό του μηνό; ’Ιου φραίνεται τήν γήν καί έκβάλλει κραυγήν εύνίου διαρκούσι μέχρι τέλους του Σεπτεμ χαριστήσεω;, εύρε τό ζητούμενον, όλίγην
βρίου, ένίοτε παρατεινόμεναι καί μέχρι; αυ κόπρον κυνό;’ ρίπτεται έπ’ αύτή; τήν κατού τού ’Οκτωβρίου’ αί δέ έπικρατούσαι νό τατρώγει άπλήστω; καί εύθύ; πίπτει εις
σοι είναι ή διάρροια, ή οφθαλμία, ά ίκτερο; είδος έκστάσεω;. Τήν έπομένην πρωίαν έξυ
και νόσο; τι; βλω; ϊδιάζαυσαι τοΐ; Άβυσσι- πνα, χωρίς ούδέν άλλο νά αίσθάνηται είμή
νοΐς, ην περιγράφει ώ; έξη; ό "Αγγλο; όλίγην αδιαθεσίαν, καί έπαναλαμβάνει τά ;
Bruce.— ’Επί τινο; μέρους τού σώματος, συνήθεις βιωτικά; ασχολία;, ώ; ούδέν νά
συνηθέστερον δ ’ επί τών κνημών, έπιφαί- είχε συμβή.»
νεται αϊφνη; προβάλλουσα ή μελανή κεφαλή
'Αν τι; έκ τών ταπεινοτέρων τούτων
μικρού σκώληκος, όστι; αυξάνει γιγανπιαίως’ χωρίων άναβή εις τά ύψηλότερα οροπέδια,
άλλοίμονον αν τ ι; τόν απόσπαση ! προξε- εύθύ; αισθάνεται τήν διαφοράν. Ά ντί τή;
νείται οίδημα όδυνηρότατον. Συ/νάκι; ά θερμής, ύγρά; καί μεμολυσμένη; εκείνη; ά τσκώληξ ούτο; φθάνει εί; μήκος 5 0 —60 μοσφαίρας, άνέρχεται εί; ατμόσφαιραν καμέτρων καί ή θεραπεία αυτού είναι δυσκο θαράν καί δροσεράν. Άήρ ψυχρό; καί ζωο
λωτάτη.
γόνο; πνέει άδιακόποις, αί δέ άκτϊνε; τού
’Εκτός τής άσθενεία; ταύτης ό Δόκτωρ ήλίου δέ» ίσχύουσιν, όπως μαράνωσι τό
Blanc, εί; τών ύπό τού αύτοκράτορο; Θεο εσαεί δροσερόν καί χλωρόν φυόμενον έκεϊ
δώρου αίχμαλωτισθέντων 'Αγγλων, άφηγεϊ- χόρτον. Ή γή ψαθαρά καί μέλαινα άποδίται καί τήν έξή;, ή τι; καταλαμβάνει τά; δει έκατονταπλασίονα τόν ριπτόμενον σπό
νεάνιδα; καί καλείται ύπό τών έγχωρίων ρον, άπαιτεΐ όμως επιμελή καλλιέργειαν
Μπόνόα. Οί εντόπιοι νομίζουσιν ότι αί καί επίμονον έργασίαν. Οί κάτοικοι τών ύκαταλαμβανόμενοι ύπό τή; άσθενεία; ταύ- ψηλοτέρων τούτων μερών είναι εύρωστοι καί
τη; νεάνιδες επηρεάζονται ύπό τού διαβό εργατικοί εί; τουού τον βαθμόν, ώστε διά τή;
λου’ οπωσδήποτε ή ασθένεια, ήτις, ώ; ό Δό εργασία; ένίκησαν τήν φύσιν. ’Εν γίνει δ ’
κτωρ Blanc ισχυρίζεται, είναι είδος ύστερι- είπεΐν, ή θέα τών ύψηλοτέρων τούτων χω
σμοϋ, είναι άνεξήγητο;. Παρατιθέμεθα ταύ- ρίων παρουσιάζει ευρωστόν τι καί άνδρικάν,
την τήν περιγραφήν τής άσθενείας ίπ ύ ώραϊόν τι καί ύγιές, όπερ άποτυπούται καί
τοϋ Jôxropoç B l a n c λι στήν.
επί τών φυσιογνωμιών τών κατοίκων;
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Έν γένει δέ ή χώρα είναι εύφορο; λίαν Τούτο είναι δένδρον μέγα τού καλλωπι
καί καρποφόρος. ’Επειδή δέ παράγει καί σμού έκ τών έλλοβοκάρπων (leguminosae),
φυτά τινα περίεργα, μόνον αύτή ΐδιάζοντα, μέ επιστημονικόν όνομα Parkinsonia Acuθά μοί έπιτραπή ένταύθα μακροτέρα τι; leata καλούμενον. Τούτου δείγματα ζώντα
ύπάρχουσιν ένταύθα έν τε τώ Βοτανικώ
περί τούτου παρέκβασι; (α).
Ή Άβυσσινία ώ; έκ τή; ποικιλία; τού κήπω καί έν τώ κήπω τού Κ.. Ορφανίδου.
δ'.) Τό ΜέΛιΧ) όπερ κατά τήν έγχώριον
κλίματος δύναταε νά θρέψη, διαφόρων τόπων
φυτά. — Ούτω τά μέν χαμηλότερα χωρία γλώσσαν σημαίνει βασιλεύ; τών δένδρων’
είναι καταλληλότατα πρό; καλλιέργειαν είναι δέ τούτο μέγιστον δένδρον και κάμνει
τών άποικιακών φυτών, πρό πάντων δέ τού καρπού; μακρού; μέν 5 πόδας, πλατείς δέ
καφφέ καί τού βάμβακο;’ αί όχθαι δέ τή; 1 0 — 1 5 εκατοστά. Δείγματα αύτού εχει
λίμνη; Τάνα; παράγουσι θαυμασίαν λευκήν τό Δενδροκομεϊον.
ε'.) Τήν Κίσταν (anona squamosa). Ό
σταφυλήν. —- Οί Άβυσσινοί έξάγουσιν κάκνειον έλαιον έκ τών σπόρων φυτού τινο; καρπό; τούτου είναι προσόμοιος τή Κινάρα,
καλουμένου Νουχ, φρύγοντε; δέ τού; λινο- έχει φολίδα; έξωτερικώς, έσωτερικώ; δ’ άσπόρου; τρώγουσιν αυτούς. — Σιτηρά δέ πα νοιγόμενον περιέχει πόλτον γλυκύτατου μέ
ράγει ή ’Αβυσσινία, έκτό; τών παρ ήμίν σπόρου; στιλπνού; καί έπιμήκεις. Γ0 πόλτο;
συνήθων, σίτου δήλα δή καί αραβοσίτου, ούτο; είναι τό άνθόγαλα τών Αβυσσινών.
καί τά έξή; δύο’ τό ταγχουσά, παράγον Τό φυτόν τούτο έσπάρη μέν εί; τόν Βοτανι
σπόρου; ερυθρού;, όυ; μεταχειρίζεται ό λαός, κόν κήπον, είσέτι όμως δεν έκαρποφάρησεν.
ς'.) Τό Κόσσο κατ’ έγχώριον διάλεκτον,
άλέθων καί παράγων έξ αύτών μικρά πλα
ίατρικώ;
δέ Κούσσο, φάρμακού άνθελμητικούντια, άτινα ψήνονται εί; τά πϋρ, καί τά
ζέφυ όπερ είναι δύο ειδών, λευκόν καί ερυ κόν καταστρέφον ριζηδόν τήν ταινίαν, ήτις
θρόν, έξ ού κατασκευάζεται ό καλλίτερο; δεινώ; μαστίζει τού; Άβυσσινούς. Έπιστηάρτος, χρησιμεύων πρό;.τροφήν τού αύτο- μονικώ; καλείται Brayera Anthelminthica
κράτορο;, τών μεγιστάνων καί τών πλου ή Abyssinica. Ξηρά δείγματα τούτου έχει
σίων. Τά δύο ταύτα σιτηρά, σπαρέντα εί; τό φαρμακολογικόν ταμείον τού πανεπι
τό ένταύθα Δενδροκομείου, ηύδοκίμησαν καί στημίου καί ό καθηγητή; Κ. Όρφανίδης.
Θήρα; δέ τρέφει ή Άβυσσινία πολλούς.
έκαρποφόρησαν. — Δένδρα δέ καί φυτά έκ
τό; τών γνωστών καί παρ’ήμΐν, δήλα δή συ- Δεν έχει μέν τίγρεις, άλλ’ οί λέοντες καί αί
κ ο μ ι ο ρ ε ώ ν , άλοών, κάκτων κτλ. τρέφει καί ίίαιναι καί αί λεοπαρδάλει; καί οί ελέφαν
τες άφθονοΰσιν. 'Η λίμνη Τάνα καί ό πο
τά έξή; αύτή καί μόν/ι ΐδιάζοντα.
α'.) Τό 'ΡυγχοπέταΛον, δένδρον συχνό- ταμό; Τακάσης, δ ύπό τών άρχαίων Ά σ τα τατον έν τα ι; Άβυσσιναΐ; Ά λπεσι’ τούτο βόρα; καλούμενος, κατοικούνται ύπό ιπποείναι έκ τών λοβελιομόρφων (Lobeliaceae)' ποτάμων, ό δέ ποταμό; Ά στα π ο; μέν
εχον κορμόν γυμνόν, όργυιαΐον, μέ κόμην ύπό τών άρχαίων, τανύν δέ Βάρ-έλ-Άζρέκ
καλούμενος, τρέφει καί κροκοδείλους. Εκτός
κατακόουφον, ένδον δέ κενόν.
β'.) Τήν ΦυτοΛάχχην' τού; σπόρου; τού τούτων τρέφει καί δηλητηριωδεστάτου; ό
φυτού ξηραίνοντε; οί Άβυσσινοί τρίβουσιν ψεις, ών μάλιστα εξέχει βόα; ό συσφιγκτήρ.
εί; λεπτήν κόνιν, ήτις καθαρίζει κάλλιστα Κατοικίδια δέ ζώα έχει ή Αβυσσινία, έκτό;
τά ενδύματα καί χρησιμεύει οϋτω; αύτοϊ; τών καί παρ’ ήμίν συνήθων, καί τά έζής
αύτή καί μόνή ΐδιάζοντα’ τού; βόα; τής
άντί σάπωνο;·
γ'.) Τήν ΣΙφαν κατ’ εγχώριον όνομα. Σάγγα; μέ ιθαγενές όνομα μ πείζα καλουμένους, περιέργου; διά τά ύπερμεγέθη αύ»
τών καί μακρά κέρατα, τά μελανά πλατυ(α) Τ4ς περί τών Άβυσσινικών φυτών λε ουρα πρόβατα, τόν λεπτόν καί μακράν μαλπτομερείς όπωσοΰν πληροφορίας οφείλω είς τον λόν τών όποιων μεταχειρίζονται οί έντόπιοι
ζήλον τοΰ σεβαστού μοι καβήγητοΰ τής Βοτα πρό; ενδυμασίαν καί στολισμόν, καί εΐδός
νικής Κ. θεοΐώρόυ Όρφανίίου, πρίις δν δη
μοσία εκφράζω ενταύθα μυρίας δσας χάριτας. τ ι μικράς άνθίλλαπος, ήτις μαδόγουα ύπό
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τών ιθαγενών καλουμένη, είδέτε ακριβώς ά διατελοϋσιν εις ήμιβάρβαρον κατάστασιν)
δέν έγνώσθη. ·— Πτηνά δέ τρέφει πολλά, καθώς θά ίδωμεν έν τοϊς εξής.
αετούς, ίέρακας, όρτυγας, άλεκτορίδας κτλ.
Θρησκεία. Ή ’Αβυσσινία περικυκλούται
ετι δέ είδός τι έρυθροπόδων περδίκων καί
ώραίόν τι είδος άγριας περιστεράς, ιθαγενή πανταχόθεν ύπό εχθρών. Πρός βορράν καπάντα τής χώρας ταύτης μόνης. — Αί μέ- τοικούσιν οί Χαβάβ, οί Μπάρκα, καί οί
λισσαι δέ τόσω είναι κοιναί, ώστε οί κάτοι Χατεντύα, ών ή γλώσσα είναι παράδοξος
κοι άντί ζακχάρεως μεταχειρίζονται τό μέλι. καί είσέτι άγνωστος, πάντες πρεσβεύοντες
Ή δέ γή περικλείει έν τοϊς κόλποις αύ- τον Μωαμεθανισμόν' πρός δυσμάς συνορεύει
τής πολλούς θησαυρούς, ών όμως ολίγοι εκ μέ τάς ύπό τών Τούρκων κατεχομένας χώ
μεταλλεύονται' έκεΐ καί γαιάνθρακες, έκεϊ ρας τού Νείλου' πρός νότον δέ μέ τούς Γακαί θειον* χαλκός δέ καί άργυρος καί σίδη λάς πολεμικόν λαόν, όστις έν μέρει μέν πρε
ρος καί πολύτιμοι λίθοι καί μάλιστα χρυ σβεύει τόν Μωαμεθανισμόν,έν μέρει δέ απο
σός εύρίσκονται πολλαχοϋ. Περιέχει δέ καί δίδει δημοσίαν λατρείαν είς τόν διάβολον.
’Επικρατούσα δέ έν Αβυσσινία θρησκεία
ορυκτόν άλας, εκτεινόμενου είς άπόστασιν 4
ημερών* τούτο κοπτόμενον εις μικρά κανο είναι ό νόθος χριστιανισμός. Διάφοροι λέγον
νικά τεμάχια ύπά τών' εντοπίων χρησιμεύει ται ύπό τε τών εντοπίων καί ύπό τών ξέ
νων περιηγητών οί είσαγαγόντες αυτόν αυ
παρ αύτοΐς ώς νόμισμα.
’Η φύσις ό'μ-ως, δωρήσασα τοϊς Αβυσσι- τόθι. Ούτως έπί παραδείγματι, οί μέν άνανοϊς τοσαύτα καλά καί τοσαύτας ωραιότη φέρουσιν ότι είσήγαγεν αύτόν ό ’Απόστολος
τας είς την χώραν των, έστέρησεν αυτούς Φίλιππος, τινές δέ τών έντοπίων ίστορούτου κυριωτάτδυ καί άναγκαιοτάτου δώρου σιν, ότι τήν πρώτην έν Αβυσσινία εκκλη
τής εύκολου καί άνέτου συγκοινωνίας. Καί σίαν συνέστησαν ό ’Απόστολος Ματθαίος
οί μέν είς τά υψηλότερα χωρία οίκοϋντες, καί ό ευνούχος τής βασιλίσσης Κανδάκης,
διά νά όδεύσωσι πρέπει νά διαβώσι βράχους περί ού γίνεται μνεία καί έν ταίς πράξεσι
καί κρημνούς, πρέπει νά ύπερπηδήσωσιν όρη τών ’Αποστόλων (η”. § 27). Οί Βυζαντινοί
αποτομώτατα’ δέν έχουσι ποταμούς, πλεύ δέ Βαρόνιος καί Σκαλίγερος λέγουσιν, ότι ή
σιμους, δέν εχουσιν όδούς βατάς, δέν ε- ’Αβυσσινία ήνοιξε τούς οφθαλμούς είς τό
χουσιν τουλάχιστον προς ’Ανατολάς πεδιά φώς τού Χριστιανισμού μόλις κατά τό ιε .
δας όμαλάς, αϊτινες νά διευκολύνωσι την έ’τος τής βασιλείας τού ’Ιουστινιανού, τά
συγκοινωνίαν μετά τού έξωτερικού τού κρά πλεϊστα όμως ’Αβυσσινικά χρονικά καί αί
τους. Οί δέ είς τά χαμηλότερα χωρία κα- παραδόσεις, άς έπιβεβαιούσιν ότε Σωκράτης
τοικούντες εχουσι μέν δύο ή τρεις ποτα ό Βυζάντιος έν τή εκκλησιαστική αύτού ι 
μούς καί μίαν λίμνην πλεύσιμου τήν Τάναν, στορία καί Θεόδωρος ό ’Αναγνώστης, δια
αλλά τί τούς ωφελεί; πλέον τού ήμίσεος. τείνονται ότι τήν Χριστιανικήν θρησκείαν
έτους δ μόνος έκεΐ δεσπότης είναι αί βρο- είσήγαγον έν ’Αβυσσινία δύο αδελφοί έμπο
χαί* βροχαί ή μάλλον κατακλυσμοί, οίτινες ροι, Χριστιανοί έκ Τύρου, ό Φρούμέντιος καί
έπιφέρουσι τήν πλημμύραν τής λίμνης, τήν ό Έδέσιος καί ιδού πώς. — Ούτοι πορευόπλημμύραν τών ποταμών, την κατα/.άλυ- μενοι είς ’Αβυσσινίαν ένεκα εμπορικών υπο
ψιν τών πεδιάδων καί τών όδών καί τών θέσεων συνελήφθησαν καθ’ όδόν ύπό λγ,στών,
χωρίων ύπό ύδάτων* καί καλόν αν ώς εδώ οίτινες ήγαγον αύτούς είς τόν έν Αζούμ
περιώρίζετρ τό κακόν' άλλά τά υδατα έδρεύοντα βασιλέα τής χώρας, όστις συμταύτα πολλάκις άρπάζουσι καί παρασύ παθήσας πρός τούς δύο νέους έκρατησεν αυ
ρουσι παν τό προστυχόν, καί ποίμνια καί τούς έν τή αύλή του, άναβιβάσας συγχρόνως
άγέλας καί χωρία καί οικίας καί ανθρώπους. αύτούς είς ύπουργήματα. Μετ’ ού πολυ ο
Ώς εκ τής έλλείψεως λοιπόν τής συγκοι μως άπέθανεν αφήσας υιόν ανήλικον τόν
νωνίας, οί ’Αβυσσινοί εύρίσκονται ώσεί άπο- Άβρέχαν' ή μήτηρ τού παιδός άντιβασικεχωρισμένοι τού λοιπού κόσμου, καί τούτο λεύουσα άνέθηκε" τήν ανατροφήν αύτού είς
είναι έν τών πρωτίστων ώς εΐκός αιτίων, δι’ τόν Φρουμέντιον, όστις συνέλαβε τήν ιδέαν
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νά κατηχήση τόν παίδα εις τόν Χριστιανι
σμόν. Επειδή όμως δέν ήτο ιερωμένος, απο
φασίζει νά έλθη πρός τόν τότε εύκλεώς
άρχιερατεύοντα έν Αλεξανδρείικ "Αγιον ’Α
’ Ε π ισ τ ο ίν .
θανάσιον, όστις ού μόνον παρεδέχθη καί
έχειροτόνησε τόν Φρουμέντιον, άλλά καί
(Συνίχ. ίσε φυλλ. Γ'.).
άνέδειξεν αύτόν επίσκοπον τής πόλεως ’Αξούμ. Ό Φρούμέντιος, έπανελθών είς ‘Αβυσ
σινίαν μετά πλείστων ιερέων καί τών αναγ
Ό θείος μου όλίγρν συνεκινήθη, επειδή
καίων όδηγιών, μετά πλείονος ζήλου επι
είχεν
ήδη διέλθει τριάκοντα έτη καί επέ
λαμβάνεται τού έργου καί πείθει τόν 'Ακεινα
μακράν τού αδελφού του, καί κατά
βρέχαν νά βαπτισθή. Τού Αβρέχα τό πα
τό
χρονικόν
τούτο διάστημα απέκτησε πε
ράδειγμα ήκολούθησαν οί πλεϊστοι τών με
γιστάνων καί μετ’ ού πολύ πάντες οί ύπή- ριουσίαν, ,ήτις, ώς έκαυχάτο, ήδύνατο νά
κοοι. ’Επειδή όμως συνέπεσε νά έκραγώσι καταστήση εύτυχή ήγεμόνα τής ’Ινδίας, ένί
τότε αί τό Δυτικόν ‘Ρωμαϊκόν κράτος δια- λόγω είχε φέρει μεθ’ έαυτοΰ τό τεράστιον
ταράξασαι απαίσιοι τών Μονοφυσιτών ή 'ΐα- ποσόν τριάκοντα χιλιάδων λιρών, καί έπ’
κωβιτών αιρέσεις, ή νέα τής Άβυσσινίας εκ αύτού ώκοδόμει τάς περί άτελευτήτου ευ
κλησία παρεδέχθη τάς πλάνας αύτών, είς δαιμονίας. ελπίδας του. Ένφ δ’ εφεύρισκε
άς άνεμιξε καί πολλά τών έν αυτή οίκούν- σχέδια ,μεγαλείου καί τρυφής, είτε διά τήν
των Ιουδαίων έθιμα, ώς τήν περιτομήν καί μεταβολήν τού κλίματος, ε’ίτε δι’ άλλην
άλλα, καί ούτως άπετέλεσε μίγμα τι Χοι- τινά αιτίαν, τήν όποιαν άγνοώ, ήρ—άγη έκ
στιανισμοΰ, σωζόμενον μέχρι τής σήμερον καί τών ευφροσύνων ονείρων αύτού ύπό μικράς
περιεχον πολλά τά ιδιόρρυθμα καί παρά άσθενείας, άφήσας με κληρονόμον άπάσης
δοξα. Οΰχ ήττον ή τής Αβυσσινίας εκ τής περιουσίας του. Καί τώρα, Κύριε, ίδέ
κλησία είναι ή μάλλον πλησιάζουσα πρός με
! είς ηλικίαν τριάκοντα πέντε έτών, κα
λώς
έφωδιασμένον μέ λατινικά, έλληνικά,
σήν ήμετέραν Ορθόδοξον, διόΐι ό έν άύτή
καί
μαθηματικά,
κάτοχον μεγάλης περιου
ύπαρχων Χριστιανισμός είναι εκείνος, 8ν ήσίας,
άλλά
το.σούτον
άχαριν καί άπειρον περί
σπάσθη έ; άρχής,ό καθαρός καί άδολος, πρίν
δήλον Οτι οι Πάπαι τής 'Ρώμης εΐσαγάγω- τήν συμπεριφοράν, ώστε παρά πάντων δαotv έν αϋτώ τάς καινοτομίας των, καί πρίν κτυλοδεικτοΰμαι ώς ό πΑούριος πεπαιδευ

0ΑΙΣΧϊΝΤΗΛΟΣ,

οί Λουθηροι καί Καλβίνοι άναμορφώσωσιν
αύτόν κατά τάς ιδέας των. — Διατηρεί δέ
ή ’α βυσσινική έκκλησία καί τά έπτά μυ
στήρια καί αναγνωρίζει τάς αποφάσεις τών
τριών πρώτων Οικουμενικών Συνόδων.
ι
("Επεται συνέχεια).
MIX. Π. ΛΑΜΠΡΟΓ.

μένος χωριά της.
Πρό τίνος καιρού άγοράσας κτήμα έν τή
έξοχή, όπερ πλήθει, ούτως έίπεϊν, γειτόνων
τού συρμού, καί όταν σκεφθής τήν κατα
γωγήν μου καί τούς άπολιτεύτους τρόπους
μου, δυσκόλως θέλεις πιστεύσει όπόσον έπιζητείται ή σχέσις μου παρά τών γειτονευουσών οικογενειών, ιδίως εκείνων οίτινες εχουσι κόρας είς ώραν γάμ-ου. Οί κύριοι ούτοι μοί έκαμον οικογενειακός έπισκέψεις
καί ύποχρεωτικωτάτας προσκλήσεις, μ’ όλον ότι δέ, έπ'.θυμώ νά δεχθώ τήν προσφερομένην μοι φιλίαν των, έπανειλημμένως
έζήτησα συγγνώμην, έπί τή προφάσει ότι
δέν είχον είσέτι εντελώς διευθετημένα τά
πράγματά μου, διότι τό άληθές είναι ότι,
οσάκις έπορεύθην έφιππος ή πεζός έπί τφ
σκοπώ τού νά αποδώσω τάς διαφόρους αΰ-
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τών έπισκέψεις, ή καρδία μου έξέλειπε καθ’ σάν μοι ύπόκλησιν, άλλά δυστυχώς, ένώ
όσον έπλνισίαζον εις τάς θύρας, και έπέστρε- έφερον πρός τά όπίσω τόν άριστερόν μουψα πολλάκις εις την οικίαν μέ την άπό- πόδα είς τήν τρίτην θέσιν, έπάτησα τόν
Οπό ρευματισμού προσβεβλημένον δάκτυ
φασιν νά δοκιμάσω πάλιν την έπιοΰσαν.
Έπί τέλους βμως άπεφάσισα νά νικήσω λον τού δυστυχούς ιππότου ©ωμά, όστιςτην δειλίαν μου, καί πρό τριών ήμερων έδέχ- ήρχετο δπισθέν μου, ϊνα μοί λέγη τά όνόθην πρόσκλησιν νά γευματίσω σήμερον μετά χατα τών διαφόρων μελών τής οικογένειας
τίνος Κυρίου, του όποιου οί ειλικρινείς καί του. Δυσκόλως δέ δύναταί τις νά φαντααφελείς τρόποι μοί έπρομη'νυον,ούτως εΐπεΐν, σθή τήν σύγχυσιν, ήν τούτο μοί ένεποίησε,
καλλίστην υποδοχήν. Ό ιππότης ®ωμάς διότι μόνοι οί αίσχυντηλοί δύνανται νά
Φρένδλης, ό'στις κατοικεί περίπου δύο μί- κρίνωσι περί τής δυστυχίας μου, καί είς
λια μακράν, είναι Βαρωνέτος καί κατέχει τοιούτον βαθμόν πιστεύω νά ύπάρχωσι
κτήμα πλησίον τού ίδικού μου, παράγον πολλοί" ή οικογένεια όμως τού Βαρωνέτου
δύο χιλιάδων λιρών εισόδημα κατ’ έτος. βαθμηδόν διεσκέδασε τήν ανησυχίαν μου"
"Εχει δύο υιούς καί πέντε θυγατέρας, ό έθαύμαζον δέ βλέπων όπόσας ή καλή α
λους σχεδόν είς άκμαίαν ήλικίαν, καί ζών- νατροφή δίδει δυνάμεις, ϊνα περιστείλλη τις
τας μετά τής μ.ητρός των καί τής άγά- τά αίσθήματά του καί φαίνεται εντελώς ή
μ,ου άδελφής τοϋ ιππότου ©ωμά. Γινώ- συχος μετά τοσούτον οδυνηρόν συμβεβηκός.
Ή φαιδρότης τής Κυρίας, καί αί φιλικαί
σκων τό ά'χαρι βάδισμά μου, πρό τίνος
καιρού έλαβον κατ’ οίκον μαθήματα παρά όμιλίαι τών δεσποινίδων, άνεπαισθήτω; μέ
καθηγητού τίνος, διδάσκοντος ήΛιχιωμέ- έκαμον ν’ άποβάλω τήν δειλίαν μου, καί λά
Ύους χνρίονς νά χορεύωσι, καί μ’ ολον βω «μέρος είς τήν όμιλίαν καί νά προτείνω
ότι κατ’ άρχάς εύρον μεγίστην δυσκολίαν νέα αντικείμενα. ’Επειδή δέ ή βιβλιοθήκη
εις την τέχνην ήν διδάσκει, ή περί τά μα συνέκειτο έκ πολλών βιβλίων κομψώς δεδεθηματικά ίκανότης μου μοί έγένετο μέγα χένων, έγώ ένόμισα ότι ό ιππότης Θωμάς
βοήθημα ώς προς την τη'ρησιν τής ισορροπίας ήτο φιλολόγος, καί έτόλμησα νά δώσω
τού σώματός μου, καί την ευρεσιν τού κέν- τήν γνώμην μ.ου περί τών διαφόρων εκδό
ν τρου τής βαρύτητος τών πέντε θέσεων. Άπο- σεων τών κλασικών συγγραφέων τής ‘Ελ
κτήσας ήδη τήν τέχνην τού νά περιπατώ λάδος, είς δπερ αί ίδέαι τού Βαρωνέ
χωρίς νά κλονίζωμαι, καί μαθών νά κά- του εντελώς συνεφώνουν μετά τής ΐδιμνω κλίσεις καί υποκλίσεις, εύτόλμως έ- κής μου. Παρεκινήθην δέ είς τούτο παραδέχθην τήν πρόσκλησιν τού Βαρωνέτου εις τηρήσας έκδοσιν τού Ξενοφώντος είς δεκαέξ
γεύμα οικογενειακόν, μη άμφιβάλλων πλέον τόμους, ήτις (επειδή ποτέ πρότερον δέν είότι διά τής νέας μου μαθήσεως θά ήδυνά- χον ακούσει περί τοιούτου πράγματος) μεμην νά ίδω τάς Κυρίας μετ’ άφοβίας. Ά λ λ ’ γάλως διέγειρε τήν περιέργειάν μου, καί
οίμοι ! όπόσον μάταιαι είναι άπασαι αί τής σηκωθείς έξήταζον τί ήδύνατο νά ήναι. Ό
θεωρίας ελπίδες, όταν δεν στηρίζωνται έπί ιππότης Θωμάς ένόησε τί έμελλον νά κά
έξεως! Ένω έπλησίαζον εις τον οίκον, ό μω, καί, (ώς υπέθεσα), θέλων νά μέ άπαλκώδων τού γεύματος μοί διήγειρε τον φόβον λάξγ τού κόπου, έσηκώθη ϊνα καταβιβάσ^
μήπως, ένεκα τής βραδύτητος, κατέστρεψα τό βιβλίον, δπερ μέ έκαμε προθυμότερον, ϊνα
τά γεύμα. ’Έχων είς τον νούν μου ένχε- εμποδίσω αυτόν’ έκτεινας δθεν ταχέως τήν
τυπωμένην τήν ιδέαν ταύτην, έρυθρίασα χειρά μου είς τόν πρώτον τόμον, εξέβαλον
υπέρ τό ρόδον, ένώ τό ονομά μου άνηγγέλ- αύτόν μετά βίας. Αλλ’ ιδού! άντί βιβλίιον
λετο παρά τών διαφόρων οΐκοσημοφόρων ήτο σανίς κατασκευασμένη διά δέρματος
υπηρετών, οϊτινες μέ είσήγαγον είς τήν βι καί χρυσωμάτων, ϊνα φαίνηται ώς δεκαέξ τό
βλιοθήκην μόλις έννοοΰντα τ ί ή όποιον έ- μοι, ήτις έπεσε δυστυχώς έπί μελανοδο
βτ^παν. "Οτε πρώτον είσήλθον, συνήγαγον χείου έκ πολυτιμωτάτης πορσελάνης, κει
άπασαν τήν δύναμίν μου καί έκαμον προς μένου έπί τραπέζης ύποκάτωθεν. Ματαίως
τήν Κυρίαν Φρένδλη τήν νεωστί διδαχθεί- μέ διεβεβαίου ό ιππότης Θωμάς οτι δέν έ-
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πείραξεν. Έγώ εϊδον τό μέλαν ρέον έξ ω 
ραιότατης τραπέζης έπί τουρκικού τάπητος,
καί μή γινώσκων σχεδόν τ ί έκαμνον, προσεπάθησα νά σταματήσω τήν πρόοδόν του
διά τού λινού χειρομάκτρου μου. Εν δέ τή
συγχύσει ταύτιρ είδοποιήθημεν δτι τό γεύμα
ήτο έτοιμον, καί μετά χαράς ένόησα τότε,
δτι ό κώδων δστιςμέ εϊχε φοβίσει, ήτο μό
νον ή είδοποίησις, ήτις δίδεται ήμίσειαν ώ 
ραν πρό τού γεύματος.
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εις τό περόνην μου, οτε ή δεσποινίς Λουδοβίκη Φρένδλη μέ έζήτησε περιστεράν, ήτις
ήτο πλησίον μου. Έν τή σπουδή μου, χω
ρίς νά γινώσκω σχεδόν τ ί έκαμον, έχαψα τήν
ποδίγκηνκαίουσαν ώςάνθραζ άνημμένος’ ήτο
αδύνατον νά κρύψω τήν αγωνίαν μου’ οί
αλμοί μου έξήρχοντο τών θέσεών των.
Έπί τέλους, είς τό πείσμα έντροπής καί άποφάσεως, ήναγκάσθην νά ρίψω τό αίτιον
τής βασάνου μου έντός τού πινακίου μου.

Ένώ έπορεύόμην διά τής αιθούσης καί 'Ο ιππότης Θωμάς καί πάσαι αί Κυρίαι
τών δωματίων είς τά έστιατόριον, έσχον συνεπόνουν τήν θέσιν μου, καί έκαστος συνκαιρόν νά άναλάβω τάς δυνάμεις, καί πα εβούλευε διάφορον φάρμακον. 'Ο μέν συνίρακληθείς έκάθισα μεταξύ τής κυρίας Φρέν στα τό έλαιον, δ δέ τό ύδωρ, άλλά πάντες
δλη καί τής πρωτοτόκου αυτής θυγατρός. συνεφώνησαν, δτι ό οίνος ήτο καταλληλότα
Από τήν στιγμ,ήν τής πτώσεως τού ξυ- τος ϊνα έκβάλη τήν θερμότητα, καί μοί έλίνου Ξενοφώντος, τό πρόσωπόν μου έκαιεν φέρθη εν ποτήριον, δπερ ήρπασα μετά σπου
ώς δαυλός, καί δτε ήρχισα νά αίσθάνωμαι δής* άλλ’ οίμοι! πώς θά διηγηθώ τά λοι
έμαυτόν αρκετά ήσυχον, έν άπροσδόκητον πά. Είτε έσφαλλεν ό οίνοχόος, είτε επί
συμβεβηκός άνήψε πάλιν δλην μου τήν θερ τηδες ήθέλησε νά μέ τρελλάνει, μοί έδωκε
μότητα καί τάς ερυθριάσεις. Θέσας τό πι- δυνατώτατον ρώμιον, μέ τό όποιον έγέμισα
νάκιόν μου πλήρες ροφήματος πολύ πλη τό στόμα μου, δπερ ήτο ήδη πλήρες φλυ
σίον τής άκρας τής τραπέζης, οτε ήθέλησα κταινών καί άνευ δέρματος. Μη ών διόλου
νά κάμω ύπόκλισιν είς τήν δεσποινίδα Δεί συνειθισμένος είς οΰδέν είδος οινοπνεύματος, μέ
ναν, ήτις ύποχρεωτικώς πως έπήνει τό τήν
ι γλώσσαν, τόν λαιμόν καί τόν ουρανίσκον
χρώμα τού ενδύματος μου, έχυσα πάν^Πρμου ώμά ώς κρέας βωδινόν, τ ί ήδυνάμην νά
τά βράζοντα σχεδόν περιεχόμενα τού πινα κάμω; Δέν ήδυνάμην νά καταπιω, καί, ένώ
κίου εντός τού στήθους μου. ’ Αν καί μοί έθεσα τάς δύο μου χείρας είς τό στόμα μου,
παρέσχον ευθέως . πολλά
χειρόμακτρα, τό κατηραμένον ποτόν άνεπήδησε διά -τής
ϊνα σπογγίσω τήν επιφάνειαν τών ενδυμά ρινός καί τών δακτύλων μου, ώς άναβρυτων μου, αί μετάξιναι περισκελίδες μου τήριον, έφ’ δλων τών πινακ,ίων" έγώ δέ διά
ιδίως δέν ήσαν αρκετά δυναταί, ώστε νά μέ τούς γέλωτας, οϊτινες πανταχόθεν διηγέρσώσωσιν άπό τά άποτελέσματα αίφνηδίου θησαν, έμεινα ώς εμβρόντητος. Ματαίως ό
ζεματίσεως, καί έπί τινα λεπτά αί κνήμαί ιππότης Θωμάς έπέπληττε τούς ύπηρέτας
μου καί οί μηροί μου έβραζον ώς εντός λέ- του, καί ή Κυρία Φρένδλη τάς θυγατέρας
βητος" άλλ ένθυμηθείς πώς ό ιππότης Θω της, διότι τό μέτρον τής αισχύνης μου καί
μάς έκρυπτε τόν πόνον του, δτε τόν έπάτη τής διασκεδάσεώς των δέν είχεν είσέτι
σα, ύπέφερα τόνίδικόν μου έν σιωπή, καί πληρωθή. "ΐνα άνακου’φιμθώ άπό τήν ανυ
έκαθήμην μέ τά κάτω άκρα μου ήμίβραστα, πόφορου κατάστασιν τό» ίδρώτος, τόν ο
έν τώ μέσω τών κρυφών γελώτων τών δε ποίον μοί έπροξένησε τό,συμβεβηκός τούτο,
χωρίς νά σκεφθώ τί έκαμνον/. έσπόγγισα τό
σποινίδων καί τών υπηρετών.
Δέν θά σοί διηγηθώ τάς διαφόρους αβλε πρόσωπόν μου μέ τό άπάίσισν .χειρόμακτρον,
ψίας μου κατά τήν πρώτην τών φαγητών δπερ ήτο είσέτι υγρόν έκ τών συνεπειών
παράθεσιν, δτι άνέτρεψα τήν άλατοδόχην, δτι τής πτώσεως τού Ξενοφώντος, καί έμελά-ς.
έχυσα τό άρτυμα, κ.τ.λ. άφες μάλλον νά νωσα έπομένως όλα μου τά χαρακτηριστ^ά"
σοί διηγηθώ τά κατά τήν δευτέραν παράθε- καθ’ όλας τάς διευθύνσεις. Καί ό Βαρώνέσινδυστυχήματά μου, δτι τέλος ήττήθην, τος αύτός δέν ήδυνήθη πλέον νά κρα·$^,
άλλά μετά τής κυρίας του έλαβε μέρος είς
ϋπέκυψα.
Ειχον τεμάχιον γλυκυτάτης πουδίγκης τόν γενικόν γέλωτα, ένώ έγώ έπήδ«σα άπό
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ΝΕΑ. Τ ί;
τήν τράπεζαν èv απελπισία, έξήλθον της οί
ΒΙΛΑ.
Κινείται'.
κίας, και έτρεξα εις τό» οίκόν μου έν συγ
ΝΕΑ. Διότι δεν έξεψύχησεν ακόμη. Μη
χύσει. καί εντροπή, ο'ίαν ή ώθησις τού μεγί
στου εγκλήματος ¿έν δύναται να διεγείρη. φοβού, τόρα δεν Οά κινηθή πλέον.
ΒΙΛΑ. ’Ανθρωπον ζώντα, ύπερασπιζόΈκ του ’Αγγλικοί ύπό Δ. I. Κ.
μενον έαυτόν καί παρακαλούντα τόν ξεγυμνόνω καί τόν φονεύω, χωρίς ή ελάχιστη ις
νά ταραχθή ένέμοί* άλλ’ ένα άποθανόντα
ήδη, ψυχρόν, οστις άνθίσταται . . . φρίκη !
ΝΕΑ. Ταχύτερον, νέε παράφρον! ταχύτε
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Τ Ο ϊ ΠΟΛΕ3ΙΟ Ϊ ρο* απογύμνωσαν τού χρυσού του τόν ώχρον
ΤΩΝ Δ ϊΟ ΡΟΔΩΝ (α).
τούτον ιππέα, καί ό Θεός δεν θά σε τιμωρήση -παντελώς δια την τόλμην σου. Πολλάς εργασίας θά είχεν ο Θεός, έαν επρεπε
να καταδιώξη καί ολαςτάς πλεονεξίας τάς
(Ή σκηνή παρίσταται έπί τοΰ πεδίου τη; δςαπραχθείσας σήμερον εναντίον τού ορθού
μάχης τοΰ Έξαμ' σωροί οπλών τεθραυσμένων, λόγου είς ταύτην την γωνίαν τής γης· Βα
τηλεβόλων άτ.οσεσαγμένων, ίππων θνησκόντων
καί σπαρασσόντων σπανίως καί όρμητικώς' έδώ σιλείς, ήρωες, λησταί έθέρισαν όλόκληρα
καί έκεϊ πτώματσ, φέροντα εις τό μετωπον πλήθη καί ή ίδική σου κλοπή είναι ρανίς 5~
τα μελανά σημεία τής άγωνίας, καί θλίβοντα δατος είς τόν ’Ωκεανόν. Αιατί φοβείσαι αύμετάξι» των συνεσταλμένων δακτύλων των εϊσ- τό* τόν νεκρόν, τού όποιου αι τού φθινοπώρου
έτι τό εις τό εξής άχρηστον ξίφος. Είς τό βάθος βροχαί θά έπιφέρωσι την διάλυσιν τού κρα
έκτείνεται δάσος με σκοτεινοός θόλους' ή δε
νυξ είναι γαληνιαία καί αιθρία, ή σελήνη λάμ νίου του ! παιδίον! παιδίον πάντοτε* τό
πει καί ή φωνή τοΰ γρύλλου μιγνύεται με τους πτώμ,α δεν διαφιλονεικεϊ είς τόν γύπα τό
ρεγχασμούς των θνησκόντων).
Ιτεμάχιον τής άσπαιρούσης σαρκός του.
ΕΙΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΪ ΛΕΥΚΟΥ ΡΟΛΟΥ*. Ή1 ^ ΒΙΛΑ. (καθήμενος έπί τού κορμού τη
μάχη έκερδίσθη ! . . . Έξαμ θά μάθης τί λεβόλου). Ή μήτηρ μου μοί διηγείτο άλ
πράττουν οί βασιλείς. ’Εδώ, ενώ χιλίαζες λοτε χιλίας άνοήτους ιστορίας, αίτινες μοί
ογεων εζων ταύτην την πρωίαν, δέν ζώσι έπανήλθον κατά νοϋν . . · ελεγεν, οτι εί
πλέον ταύτην την εσπέραν* τό παν κατέστη ναι έγκλημα νά βεβηλόνω την κόνιν τών άπάλιν γαληνιαίον καί σιωπηλόν ! . . . Κλαί ποθανόντων . . .
ΝΕΑ. Ή μήτηρ σουώμίλει ώς γυνή. Τίέστί
ετε μητέρες '· 'Ημείς οί πολεμισταί έξετιμήκόνις
τών άποθανόντων ", Αφ οτου ο κοσμος
σαμεν τόν Θεόν καί τούς ανθρώπους. .. Ζητώ
είναι
κόσμος,
ό θάνατος δέν έθέρισε καίό χρό
ή δόξα ! (παρέρχεται συρίζων ήχόν τινα κυ
νος
δέν
συνήθροισε
κονιν έπί κόνεως ; πατεϊς
νηγετικόν).
(Αύο λησταί μέ μορφήν άπαισίαν παρεισ- τούς πόδας σου έπ’ αύτής τής χθές, κτίζεις
έφρυσαν μεταξύ των πτωμάτων τά οποία την οικίαν σου, τόν κλίβανον σου, και την
όψοθήκην σου, ή σήμερον είναι σεβασμιωτέάπογυμνόνουσι).
ρα; . . . Καί, όταν κοιμάσαι έπί τής κό
ΒΙΛΑ. Α ι!
νεως γενεών έπισεσωρευμένων, μέ όποιον
ΝΒΛ. Τί σέ συνέβη ',
ΒΙΛΑ. (δεικνύων τό σώμα ένός ίππέως) δικαίωμα οί άνθρωποι, οίτινες έκοιμήθησαν
πρό σού θά έλθωσι νά ταράξωσι τόν ύπνον
Κι ..νε ί
σου
ΒΙΛΑ. (άρχόμενος τού έργου πάλιν) ’Εμ
(α) ’Εμφύλιος πόλεμος έν Άγγλίφ, συμβάς
περί τό 1485 M. X. μεταξύ τοΰ οιιςου τοΰ Ε πρός ! τό βαλάντιόν σου η . . ·
βοράκου καί τοΰ Ααγκαστηριανοΰ, οονις ΙχλήΝΕΑ. Την ζωήν σου ! . . κινείται ·,
θη_πόλεμος τών δύο ρόδων, διότι οί μεν όπαΒΙΔΑ. Ό χι.
δοίτοΰ οϊκου τοΰ Έβοράκου εφερον λευκόν , οί
ΝΕΑ. Εύγε! οίάποθανόντες έδαμάσθησαν
δέ τοΰ Ααγκαστηριανοΰ Ιρυθροΰν ρόδον.
οί
παιδικοί
τρόμοι απομακρύνονται σού* παιΣημ. «Ίλισσοΰ»

I A I Σ Σ Ο Σϊ
δίον, τού όποιου αί τρίχες θά λευκανΟώσι! οτι ή Μαργαρίτα τού Άνζοΰ έκρύβη είς τό
λάβε ώς πρωτότυπον έμέ* οί μυώνες μου δάσος, καί, μόνη μετά τού τέκνου της, πεείναι σίδηροί καί ή καρδία τραχυτέρα ακό ριπλανάται κατά τύχην φερομένη. Οί πρίγμη* έν πολέμω εναντίον όλων* τά δαση.εί κηπες τό γνωρίζουσι καί επιθυμούν νά ίκαναι τά ανάκτορά μου, οί χωρικοί οί υπή νοποιήσωσι την έκδίκησίν των.
κοοί μου καί οί διαβάται οί φόρου υπο
ΝΕΑ. Καθώς οι γύπες την λείαν των.
τελείς μου. Όπου ευρίσκω εύχαρίστησιν, Έκατάλαβα. 'Από ποιον μέρος λέγουσιν οτι
την λαμβάνω, δπου ευρίσκω χρυσόν, τόν κυ έφυγεν;
ριεύω, πά» πρόσκομμα είναι πρόσκομμα, τό
Ό ΙΠΠΟΤΗΣ. Τήν στιγμήν καθ’ ήν οί
όποιον φωνάζει καί πάλλει ή θραύεται α  οπαδοί της ήρχισαν νά νικώνταί, τήν ήκουσαν
δρανές, καθώς αύτή ή λεπίς είναι τεθραυ- δίδουσαν διαταγάς πρός τούτο τό μέρος, είς
σμένη είς την χεϊρα αύτοΰ τού ύπασπιστού. 8 βλέπετε οτι λάμπει ή φλόξ δαδός.
Είμαι βασιλεύς διά τού εγχειριδίου μου, κα ΝΕΑ. Ευχαριστώ πολύ.
θώς ό Έδουάρδο; τού Έβοράκου διά τού
ξίφους του. 'Ημείς κλέπτομεν* φονεύει, φο
Εις τό δάσος
νεύω* λαμβάνει, λαμβάνω* πιέζει, πιέζω. Τό Η Μαργαρίτα τοΰ Άνζοΰ μετά τοΰ τέκνου
Τιβούρνον μέ περιμένει, τό Ούεστμίνστερ τόν της κάθηται είς τήν βίζαν γηραιάς δρυός.
απαιτεί’ καί ό ουρανός, οστις γελά διά τά
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, (στρέφουσα τούς οφθαλ
ανθρώπινα, κεραυνοβολεί κατά τύχην τόν μούς διά νά κρύψη êv δάκρυ). Καί πάλιν ήτβοσκόν έπί τών όρέων του καί τόν γεωργόν τηθην ! Τυχη ! . . Καί πάλιν ! Πού νά υπά
υπό την καλαμίνην οροφήν του* (σκαλίζει τό γω μόνη ; Τί νά κάμω ; *Ω Θεέ ! μία άκτίς
θυλάκιον ίππέως τίνος καί ψάλλει).
τού ούρανίου σου φωτός δέν θά λάμψη κατ’,
Έμαθες, φίλε μου καλέ,
άντίθεσιν πρός τήν σκοτεινήν νύκτα τής ψυ
πώς πάχυν’ ό δεοπότης;
χής μ ο υ ; . . . Moi έλεγον, ότι άλλοτε ό
μή τάχα προοευχαί πολλαί
άγγελός σου κατέβη έκ τών ουρανών διά
τόν πάχυναν;
νά παρηγόρηση τήν τεθλιμμένην Ά γαρ, διά
ΒΙΛΑ. Σιωπή! έρχονται.
νά όδηγήση τά βήματα τού οδοιπόρου ΤωΌ ΙΠΠΟΤΗΣ, (διερχόμενος) Τί κάμνετε βία ! Ώ Θεέ ! υπήρξε ποτέ μήτηρ, σύζυγος,
έδώ, κύριοί μου ;
γυνη άτυχεστέρα έμού ; Οί ουρανοί είναι σή
ΝΕΑ. Τά βλέπετε, κύριε άξιωματικέ, μερον κωφοί ; . . .
χρώμεθα τού δικαιώματος τού νικητού.
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Πού εΐμεθα, μήτερ ; φο
Ό ΙΠΠΟΤΗΣ. Ειοθε έκ τώι» ήμετέρων ; βούμαι.
ΝΕΑ. Βεβαίως.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Τί φοβείσαι, φως μου ;
'Ο ΙΠΠΟΤΗΣ. Ποίανσημαίαν ακολουθείτε; Είμαι έδώ καί σέ περιβάλλω διά τών βρα
ΝΕΑ, 'Ανήκομεν είς έκεϊνο τό άήττητον χιόνων μου. Ό Θεός αγρυπνεί έφ’ ήμάς.
καί αόρατον τάγμα, τό πανταχού μέν ευ
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Βλέπετε ταύτα τά δέν
ρισκόμενον, οϋδαμού δέ παρόν. Η πείνα δρα εκεί κάτω ; τί μαυρίζει ;
είναι ή σάλπιγξ ήμών, ή περίστασις ό ση
Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Ταύτα τά δένδρα είναι
μαιοφόρος μας, συγκατατασσόμεθα πάντοτε βοηθοί ήμών, μάς κρύπτουν* αυτό τό σκότος
με τους νικήτας, τό έρυθρούν ρόδον ένικήθη. πρέπει νά εύλογώμεν, διότι εύνοεί τήν φυγήν
Ζήτω τά λευκόν !
μας* τίποτε δέν κινείται πλήν τού φυλλώ
Ό ΙΠΠΟΤΗΣ. Είσθε λησταί ;
ματος, τό όποιον κινεί ό άνεμος.
ΝΕΑ. Εϊμεθα οπαδοί αυτών.
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Είμαι πολύ κουρασμένος !
Ο ΙΠΠΟΤΗΣ. Απογυμνώνετε τούς τεΗ Βα ΣΓΑΙΣΣΑ. Καί έγώ επίσης, άλλ’ Ο
θνεώτα; ;
μως σι<^πώ. Πρός τί τά παράπονά μας.
ΝΕΑ. Τούς λαφυραγωγοϋμεν.
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. ΤΑ ! Έάν οί είς Αονδίνον
Ό ΙΠΠΟΤΗΣ. 'Αντί νά χρονοτριβήτε είς φίλοι μας έγνώριζον ποιον κίνδυνον διατρέαύτά τά βάναυσον επάγγελμα τών γυπών, χομεν !
δέν ζητείτε πλουσιωτέραν λείαν; Βεβαιούσιν
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Οί είς τό Αονδίνον φίλοι
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η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΪ ΑΝΖΟΪ

ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΗΣ.

ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Οϊ λόγοι οου είναι θλιβεροί.
Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. *0 δχλος πρίγκηψ, προσΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Ποιος . . . ’Εκείνοι! . . . κολλάται είς τους ισχυρού; καί όχι εις τόν
περιβεβλημένον τό αξίωμα. Μη λάβη; τας
Λεν μάς αγαπούν λοιπόν πλέον ; . . .
'Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, θ ά μάς άγαπήσωσιν ό υποσχέσεις αυτού ύπ όψιν, έάν πέπρωται
νά φέρνις ποτ* οτέμμα.
ραδιουργία ¿γ
ταν νικήσωμεν.

μας τό γνωρίζουσι καί φωνάζουν, αό θεό;
βώίϊΐ Έδουάρδον του Έβοράκου!! »
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κωριάζει τους βασιλείς, και οι χόλαχει δυνάμεθα νά πέσωμεν ύπό τού; σκληρούς
¿γείρουν τό κατ' αύτών μίσος, ά λλ' ή ά· όδόντας των πεινασμένων λύκων, οΐτινες
ληθης άζία κρύπτεται χα'ι αί άψοσιωμέ- μάς ζητούν.
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ (άκροώμενον). ’Ακούω βή
γαι χαρδίαι είσ'ι σπάνιαι..
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. ’Αλλά διά νά νικήσωμεν, ματα, σταθήτε . . . Βλέπετε; . . . Δύω άναπαιτείται στρατός, δστις νά υποστηρίξω ωποι. .. “Ας φύγωμεν, μήτερ, άς φύγωμεν!
τά δικαιώματα μας" αφού όμως οί φίλοι
ΓΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Τί ειδεχθείς μορφαί!
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Μάς παρατηρούν!
μάς έγκατέλειπον;
Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. "Ακουσον! Ύπήρχεν άλΒΙΛΑ. Βλέπεις τήν ώραίαν εκείνην γυ
λοτε είς τινα τόπον ονομαζόμενου Γαλλίαν ναίκα, έκεϊ κάτω ύπό τήν δρύν ; . . .
ήγεμονίς τις, ή ώραιοτέρα τού κόσμου" ό ΝΕΑ. Τά περιδέραιά της λάμπουσιν είς
πατήρ τής ήγεμονίδος ταύτης ήτο πένης, τό σκότος τής νυκτός" είναι αύτή, είναι ή
άν καί κατήγετο έκ τής μεγαλειτέρας οι όασίλισσα.
κογένειας" βλέπων δέ ότι ή θυγάτηρ του
ΒΙΛΑ. Θά τήν φονεύσωμεν, ή θά τήν έδεν είχεν άλλην προίκα ή τό κάλλος της, λευθερώσωμεν;
άπεφάσισε νά κάμη την εικόνα της καί τήν
ΝΕΛ. “Ας προφυλαχθώμεν πρώτον" "(σύρει
άποστείλϊΐ είς δλας τάς αϋλάς, έλπίζων το έγχειρίδιόν του).
ΒΙΛΑ. Πόσον δύναται νά άξίζή μία τοιδτι μέγας τις πρίγκηψ θέλει έρασθή αυτής.
’Ακούεις; . . .
αύτη σύλληψις ;
ΝΕΔ. Στράφητι προς αύτόν τόν δρόμον
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ (μετ’ ένδιαφέροντος). ’Α
κούω.
καί κλεϊσον πάσαν δίοδον προς φυγήν.
Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Τούτο καί συνέβη. Ό
ΒΙΛΑ. Δέν φεύγει, έρχεται προς ήμάς.
βασιλεύς γείτονος νήσου ύστερον άπά ολί
ΝΕΑ. Προσοχή!»
γον έζήτησε τήν ήγεμονίδα είς γάμον. Τήν
*Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. (Δύο βήματα μακράν τών
στιγμήν καθ’ ήν έπεβιβάζετο δι^ι νά ύπά- ληστών καί δεικνύουσα είς τόν Νέδ τόν
γνι νά άναβή έπί τού θρόνου, όπου ύπι- υιόν της„ -δστις συνωθείται πλησίον της).
σχνούντο αυτή τοσούτον έρωτα καί τόσας Φίλεμου,σώσον τόν υιόν τοΰ βασιλέως σου'·
ελπίδας, είδε συνωθούμενον πέριξ αυτής πλή
ΝΕΔ. (όπισθοπορών). Έγώ!
θος ιπποτών, οΐτινες ηΰχοντο αυτή πάσαν
Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (παρατηρούσα αύτόν άευτυχίαν. «Βασίλισσα, έλεγον, αί καρδίαι σκαρδαμυκτεί). Σύ αύτός" οί βραχίονές οου
μας σέ άκολουθούν, καί τά ξίφη μας άνή- είναι ισχυροί, ένώ ούτο; μόλις ϊσταται" φέ
κουσιν είς σέ ».
ρε τον καί όδήγησέ με μακράν τού ΕοουΤΟ ΤΕΚΝΟΝ (μετά χαράς). Ή βασί άρδου τού ’Εβοράκου.
λισσα α ύτη . . . . ήτο ή Μαργαρίτα τού
ΝΕΔ. Θά μέ άκολουθήσητε σείς, Μεγα,’Ανζού! . . .
λειοτάτη! θά μέ δώσητε αύτό τό ώραίον
Ή ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Μάλιστα" καί οί ίππό- παιδίον νά φέρω επί τών βραχιόνων μου ;
*Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Θά σέ ακολουθήσω καί
ται εκείνοι είναι ό στρατός.
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Καί αύτός ό στρατός εί θά σέ έμπιστευθώ άνευ φόβου αύτό τό ώναι ή νίκη. Ά λλά τόν βασιλέα θά τόν ά ραίον παιδίον, τό όποιον θά γίνρ ημέραν
φήσωμεν μόνον έδώ;
τινά βασιλεύς σου.
ΝΕΔ (άφίνων νά πέσνι τό έγχειρίδιόν του).
’Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Θά έλθωμεν νά τόν έκ
δικήσωμεν καί νά τφ άποδώσωμεν τό Μέ αφοπλίσατε, Μεγαλειοτάτη χαρίεσσα
καί εύπιστε! 'Ο γηραιός Νέδ είναι ύπό τούς
στέμμα.
ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ. Τι άργοποροΰμεν; άς ά- εύγενείς πόδας σου. (Κύπτει καί λαμβάνει
ναχωρήσωμεν! Δέν αισθάνομαι πλέον κού- τό παιδίον). Έλθετε, βασίλισσα! Σύ, Βίλλ,
ρασιν.
προπορεύου καί εξομάλυνε τήν όδόν.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. Τέκνον, ας περιμένωμεν
ΒΙΛΑ (μυστικώς). Άπατάσαι, Νέδ, τό
έως δτου ή αύγή φέξη είς αυτά τά δάση, ή στρατόπεδον τ°ϋ Έδουάρδου είναι κατ’ ευ
έως οτου ό Θεός μάς πέμψή οδηγόν, άλλως θείαν.
16
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ΚΕΑ. Αι’ αύτό, παιδίον, διευθύνομαι προς ελεγον αΰτώ : «Δεν σημαίνει άν πάσχωμεν^
τό αντίθετον ¡jipo;.
μάς δοκιμάζει ό θεό; καί μάς προετοιμάζει
(Έ κ τ ο ν ΓαΑΙιχον).
τόν παράδεισον* τά πάθη μας είνε δπως ή
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΑΚΤΩΝΙΑΔΟΪ. εισαγωγή τής Παπίσσης Ιωάννας, ήτις
ξηρά διά τούς Κυρίους, προετοιμάζει αυτούς
διά τάς μετά ταύτα σελίδας, τάς λαμπράς
έκείνας, δπου δύνανται νά κυλίωνται εντός
τής θαλλούσης ευφυΐας, δπως θά κυλιώμεθα
είς τήν χλόην τού παραδείσου.» Τίποτε" ό
Βλακίδης έκλαιε, διανοούμενος πάντοτε μέ
σον τι πρός έπίτευξιν τού σκοπού του, πρός
έξομολόγησιν δηλ. τού έρωτός του καί μή
Οί τάς όφρύς αϊροντες φιλόσοφοι ημών εύρίσκων. Περί ένός μόνου άντικειμένου κα
λέγουσιν, δτι ή άπομόνωσις όδηγεί τόν νοΰν λώς έσκέπτετο’ δτι χειρότερα άνοησία δέν
πρός την έφεόρεσιν. Συμβουλεύομεν λοιπόν δύναται νά ύπάρξνι, από τά νά γράψη τις
είς ένά αύτών νά άπομονωθή* πού νομί ερωτικήν επιστολήν εις Κυρίαν, ουδόλως
'ιατεθειμένην, ή'τις ίσως ούτε σέ εΐδε
ζετε ; ’Εν τφ μέσω μιας πλατείας τών Α
θηνών πατά τήν 2αν ώραν μ. μ. καί άς ήνε που, ούτε σ’ έγνώρισέ ποτε καί ήτις, άπλώς
βέβαιος δτι αρκετά μόνος θά ήνε, μόνον διά τόν λόγον δτι είνε ώραία, αναγκάζεται
έχων σύντροφον τόν ήλιον επί τής κεφαλής πολλάκις νά διακόψη τήν έπί τού κλειδο
του. Τότε ίσως εφεύρη καί μέσον τι διά νά κύμβαλού λαμπροτέραν αυτής Romanee,
καταπαύση ό κονιορτός τών Αθηνών, άφού διά νά λάβη άνά χείρας βαρυτάτην επιστο
τά υδατα δλα του Ιλισσού δέν ήδυνήθησαν λήν, παρουσιαζομένην αυτή, καί ν’ άναγνώσ-ρ,
νά κατορθώσωσι τούτο, καί οί δυστυχείς ό Θεός καί ή ψυχή σου, δσα ποιηταίς καί
Αθηναίοι εξακολουθούν σκονισμένοι βαδί- δολίοις έξεστι λέγειν καί γοάφειν. Τούτο,
ζοντες, τήν μύτην καί τά λαιμοδέτιον προ ούτε ό Βλακίδης αύτός ένέκρινεν* άλλ’ ϊσως
πάντων πλήρη έχοντες τού λαμπρού αύτού δι’ άλλον λόγον* διότι δέν ήτο ποιητής
προϊόντος.
καί δέν ήδύνατο νά σύνθεση, δσα συνείθιΓνωρίζετε τόν Βλακίδην ; Ό δυστυχής σαν αί Κυρίαι ν’ άναγινώσκωσι, καταφροαύτός φίλος μου είχε καρδία» εύαίσθητον νούσαι πλέον παν άλλο είδος έρωτικοεπιπολύ, §ν ήρκει κέντημα εις τήν απαλήν αύ στολογραφίας, δπως καί πολλοί άναγνώτού καρδίαν, διά νά πάλλη ώς ράκος κρε- σταί μας καταφρονούσι τόν ’ίλισσόν, διότι
μώμενον ϊνα ζηρανθή καί ύπό τού άνεμου curtWurar είς ζένωτ γΛωσοων περιο·
δονούμενον. “Εν βλέμμα γυναικός έρριπτεν δικά* ό δέ Τλισσάς, ή αύτά πρέπει νά μεαυτόν πολλάκις ασθενή, καί τό σκληρότε ταφράζρ, ή άλλω; καταδικάζεται είς περιρου πάντων, δέν ήδύνατο νά διασαλπίση φρόνησιν, άπαραλλάκτως ώς τά λαμπρό
τήν δυστυχίαν καί τά πάθη αύτού, τό ό τερα τής μόδας ενδύματα, τά άπορριπτόποιον, αν κρίνη τις έ» τών καθ’ ημάς ρω- μενα παρά τών μεγάλων Κυριών, διότι έμαντικών, εινε μεγάλη, φαίνεται, άνακούφι- υχε νά φορέσ-ρ αύτά καί μία σύζυγος άνσις. Καθ’ έκάστην ό Βλακίδης προσήρχετο θρώπου τίνος περιωπής κατωτέρας. Τί νά
είς εμέ κραυγάζων' σώσόν με,σώσον ! Τούτο γίνη ; ή δημοσιογραφία ήμών κατέστη ψωρδέ συνέβαινε, διότι ήτο δειλός πολύ περί ραλέα πολυτέλεια, καί οί δημοσιογράφοι
τάς έρωτικάς του έπιχειρήσεις, γνωστόν δέ κοινωνία διαφθοράς. Ξεύρεις καλώ; νά κλέδτι, άν λείψη τά θάρρος έκ τού έραστού, μη ψης καί ξεγυμνώσ-ρς αρχαίους καί νεωτέρους
δενίζεται αύτός, τετέλεσται" πρέπει νά συγγραφείς; Είσαι καλός δημοσιογράφος,
έγγραφή είς τό κατάστιχου τών χΛαψίάρι- άρθρογράφος, ποιητής καί φιλολόγος. Δεν
δων. Κατήντησεν όμως ό Κ. Βλακίδης φορ είξεύρεις; εμπαίζεσαι παρά τών είδότων,
τικός καί θλιβερός, ώς χρεοφειλέτης, ή ώς ώς ανόητος, κουτός, άγράμματος κτλ. κτλ.
σύγγραμμα τού Ι-ΒΓΟοΙιείοαΟΒίιΙδ. Μάτην (ουφ! ). Οϋτω καί έν διεφθαρμένρ κοινωνία
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ΐ ί παραλυμένοι νέοι (καί δυστυχώς σχεδόν αδιάφοροι, πολλοί δέ καί άναίσθητοι. Ή
τοιούτοι όλοι είνε), έμπαίζουσι τούς φρονί άληθής θλίψις εΐν’ εγκάρδιος* ή δέ καρδία
μους καί απέχοντας τής τοιαύτης άναπτύ- δέν όμιλεί, δέν παρακαλεϊ, δέν παραπονείζεως. Αναγκάζουσι δέ καί αυτούς νά άκο- ται* τοιαύτα λέγουοι τά χείλη. Παύσατε
λουθήσωσι τήν αΰτήν όδόν. Ήκουσα έν Πα- λοιπόν, σείς οί σχΛηρώς ά.-τατηθέντες,
ρισίοις νέον τινά λέγοντα : Δέν δύναμαι νά παύσατε κραυγάζοντες καί διά τής φωνής,
υποφέρω τήν ταραχώδη αυτήν τής παρα ώ; δημαγωγοί ζητούντες στάσιν νά έγείλυσίας ζωήν* έν τούτοις πρέπει νά συνει- ρητε, παύσατε διότι δέν συγκινείτε, παύ
θίσω, οπως συνείθισα καί τόν πικρόν κατ’ σατε, διότι κινείτε είς οίκτον, διότι ποτέ
δημαγωγός δέν είχεν αληθές πατριωτισμού
άρχάς φαιν.όμενόν μοι καπνόν.
Α λλ’ έπανέλθωμεν είς τόν Βλακίδην, αίσθημα, καί ποτέ ό κραυγάζων, ήπατή
διά νά βεβαιωθώμεν δτι τό έπί κεφαλής βην, δέν έσχεν αληθή ουράνιον έρωτα έν τή
λόγιον τών φιλοσόφων αληθεύει. Δύο λοι καρδία. Ό τοιούτος άποδεικνύει δτι προσπόν τινά ό φίλος μου δέν ένέκρινε’ τό νά εβλήθη ή φιλοτιμία του καί ζητεί έκδίκηγράφ-ρ τις είς Κυρίαν, άπλώς Siá νά τή σιν, έν <ρ τής καρδίας τό αίσθημα φιλοτι
δώσρ τόν κόπον τής άναγνώσεως καί όκκά μίαν καί εγωισμόν δέν γνωρίζει, ά λλ’ ούτε
δας τινάς άκόμη υπερηφάνειας, καί τό νά καί δυνάμεις έχει νά έκδικηθή, άν άληθώς
διατρανοΐ τά πάθη του καί νά δημοσιεύρ τό πύρ τού έρωτος κατέκαυσεν αύτήν.ΐι
Σύμφωνος λοιπόν μετά τού Βλακίδη καί
τά παράπονά του, διότι Κυρία τις δέν ήθέλησε με τό ζώμι νά τόν άγαπήσρ. Καί είς είς τά δύο αύτά, έζήτουν άλλο τι μέσον νά
τά δύο ήμην σύμφωνος μετ αύτού, καί ας ύποδείξω αύτω, κατορθώνων νά εμβάλλω
μοί συγχωρηθή ν’ άποτανθώ μικρόν πρός είς αύτόν ολίγον τι θάρρος ίργοΛαβιχόν.
τούς δημοσιεύοντας τάς έρωτικάς αύτών Συνεβούλευσα λοιπόν αύτω τήν άπομόνωσιν, βεβαιών δτι θά έπιτύχνι έκεΐ τήν έφεύτραγωδίας, ϊνα τούς αποδείξω ψεύστας.
ρεσιν
τού ζητουμένου μέσου, διότι κατ’ έ
ΤΩ έρμαια εγωισμού, ύποκριταί αναιδείς
κείνας
τάς ημέρας είχον πόνους δριμεες είς
καί ουτιδανοί αναίσχυντοι* τίς ό σκοπό; υ
μών καί πρός τί ανηλεώς καταφέρεσθε τούς χάΛους μου, καί έθεώρησα δυσκολωκατά τών γυναικών, τής άστασίας τών ο τέραν τήν ευοεσιν καλού υποδηματοποιού,
ποίων ύμεΐς αύτοϊ βεβαίως αίτιοι είσθε; διά νά σωθώ άπό τής βασάνου αύτής, ή
Καί άν άληθώ; άσταθής έφάνη ή ερωμένη τρόπου πρός επιτυχίαν τού κόρτε. Πέμύμών, ρυπαροί συμπάθειας έπαίται, όρθώς ψας λοιπόν τόν φίλον Βλακίδην είς τήν κο
έπραξε, διότι ό χαρακτήρ ύμών, βλέπετε, ρυφήν τού λυκαβητού, διηυθύνθην πρός τούς
φανερός ήδη έγινε διά τής δημοσιεύσεως υποδηματοποιούς. Τοιουτοτρόπως πάλιν τόν
τών συκοφαντιών ύμών, ήτις ούδέν πλέον έβοήθουν, διότι ό Πλούταρχος λέγει: «καί
αίσθημα ή πάθος εμφαίνει, άλλά ψυχρό τήν νύκτα προσείπον εύφρόνην, μέγα πρός
τη τα, κακίαν, ραδιουργίαν καί προδοσίαν εΰρεσιν τών ζητουμένων καί σκέψιν Ηγού
Αίσχύνεσθε, ταλαίπωροι* ή γυνή, άν κρίσιν μενον τήν ησυχίαν καί τό απερίσπαστο«.ο
Καλόν εινε, νά βοηθή ό είς τόν άλλον*
δέν έχνι, έχει δμως προγνωστικόν, προαίσθησιν. Εισθε τοιούτοι, οτε σάς ήγάπα, καί άλλά τότε ποιον θά βοηθήση ή τύχη ; Ζή
δρμεμφύτως υμάς έννοήσασα, σάς άπέβα- τημα σπουδαϊον, ώς τό ύστερόγραφον επιστο
λεν, ώς τόν είς τά στήθη θερμαινόμενον ό- λής, ζωώδες δέ, ώς τό ύπερβολικόν μίσος.
φιν. Μη δέ λησμονήτε, δτι μία μόνη γυνή Ζήτημα συνενούν τό σπουδαϊον τή άνοησία,
άπατηθείσα, άν τό στόμα αυτής άνοιξη), θά ζήτημα δυνάμενον έκ θεμελίων νά σείση
εϊπη δσα έκατόν ύμών δέν θά δυνηθώσι νά δλον τό φιλοσοφικόν τού Φιλίππου Ίωάνέκφράσωσι με φρασιολογίας ρητορικά; καί νου σύστημα, διότι έχω τήν ιδέαν, δτι ό
ποιητικά;. ’Αλλ’ όχι* ποτέ ή έγκαρδίως τά άνόητος δυνατόν νά γίνη αίτιο; τής κατα
πάντα αίσθανομένη γυνή, ποτέ δέν θά έξευ- στροφής δλου τού κόσμου, καθότι τά με
τελίσνι τήν θλίψιν αύτής, διακοινούσα αυ γάλα δλα γεγονότα άρχήν έσχον μικράν ή
τήν είς πληθύν ανθρώπων, ών πολλοί μέν μεγάλην ανοησίαν.
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Έί» τούτοις, τή άληθεία, ό Βλακίδης
Διά τής άπομονώσεως είς τήν ’Αγγλίαν,'
έφεύρι. Ιδού δέ ή άπλουστέρα αυτού συν έφεύρέ τι; μηχανήν, ήτις, ενώ μόνα παίζει
ταγή.
διαφόρους χορούς ώς κλειδοκύμβαλον, κα
Διά νά συνειθίβιρ ό δειλό; εί; εργολαβι τασκευάζει έκ τού όπισθεν μέρους παγωτά
κά; επιχειρήσει;, πρέπει ν' άρχίση εργολάβων περίφημα, ώστε οί χορεύοντες έν τή αίθούσ-ρ,
παραβλώπα (άλλοίθωρον) κυρίαν, διότι τότε έκτείνοντες τήν χεϊρα, λαμβάνουν τό παγωχωρίς νά ίιφίσταται τήν δύναμιν τού γυναι τόν καί έξακολουθούν πάλιν χορεύοντες.
κείου βλέμματος, τού δυναμένου ν’ άποθαρ- Καί τί νομίζετε χρειάζεται Si’ όλον αύτό
ρύννι καί αυτόν τον μάλλον τολμηρόν, έχε^ τό μηχάνημα ; ’Ολίγοι γαιάνθρακες.
τό θάρρος νά βλέπη αύτήν κατά πρόσωπον,
Ά λλο ς πάλιν 'Αγγλος, άφού τρεις όλοάγνοών, άν έκείνη άποδέχηται καλώς τό κλήρους έγραψε τόμους υπέρ τής αυτοκτο
βλέμμά του, ή όργιζομένη άπαρέσκεται1 νίας, δέν ήδυνήθη ούδεμίαν δικαιολογατικήν
ούτω δέ καί σημεία ολίγον κατ’ ολίγον άπόδειξιν νά εύρ·ρ. Άπεμονώθη οθεν καί εύποιων αύτή, άν μέν ιδη μειδίαμα πλανώ- ρεν ότι, όπως απόδειξη τό όρθόν τών σκέ
μενον έπί των χειλέων της, επέτυχε καί ψεων του, ούδέν ήδύνατο έντονώτερον μέσον
τότε, εμπρός ! άν δέ απάθειαν έπί τού προ νά εύρη τής αυτοκτονίας. Άπέδειξεν ούτω
σώπου τνις παρατηρήση, βέβαιος μέν είνε ότε δικαίαν καί πρέπουσαν τήν αυτοκτονίαν διά
άπέτυχε, άλλά δεν δείλια, δέν αποθαρρύνε τής αυτοκτονία; αύτή; (γενομένα; όμως διά
ται καί τρέχει εις άναζήτησιν άλλης πα- πεοιφήμου ρεβόλβερ" ιδού ή μόνα διαφορά).
ρομοίας.
Ό Άλέξ. Δουμάς έφθασέ ποτε εις τοιΤοιαύτην ιδέαν έφαρμοστέαν ένέπνευσεν ή ούτον πτωχίας βαθμόν, ώστε ήναγκάσθα
άπομόνωσις τώ Βλακίδη' ή δε στρατηγική ν’ άποσυοθή εις έπαυλιν τινά, μακράν ολί
του επέτυχε τόσον, ώστε, άν πρός τό έσπέ- γον τών Παρισίων, διά νά άποφύγη τού;
ρας έξέλθητε εις τά Χαφτεια, θά απαντή καθημερινώς ένοχλούντας αύτόν δανειστάς
σατε αύτόν καθήμενον εις τού Σόλωνος, πρω- του. Ταύτα όχι, διότι τωόντι είχεν έλλειταγωνιστούντα έν μέσω πληθύος νεανιών ψιν χρημάτων, άλλά διότι, έξακολουθών νά
καί έπισύροντα καί τό όξύτερον αύτό βλέμ—ήνε πάντοτε σπάταλος, ώς άρχήν του είχεν
μ.α γυναικός πανουργοτάτας. Ό Βλακίδης ότι δυσκολώτερον τώ είνε νά κράτηση όπερ
συχνά διηγείται τά κατορθώματά του, ώ έχει, ή νά ευρη όπερ δέν έχει. Έξώδευσε τά
στε, άν καθήσητε εις τήν παρακειμένην τρά χρήματά του ώσεί έμελλε τήν έπαύριον ν’
πεζαν, θά πεισθήτε έτι μάλλον περί τής υ άποθάνη, δέν έκοάτει δέ αύτά ώσεί έμελλε
ψηλής περιωπής, εις ήν ώς έκ τής άπομονώ- πάντοτε νά ζή, όπως κάμνουν πολλοί τών
σεως έφθασε.
ομογενών ήμών. Δίίσχυρίζονται μάλιστα, ότι
Τήν άπομόνωσιν λοιπόν συμβουλεύω καί ή πτωχία ήτο μάλλον φανταστική καί ότι
πάλιν εις τούς δεινούς τού Ίλισσού κατα- ήδύνατο νά πλαρώση τά χρέη του, έάν δέν
κριτάς. Ίσως έφεύρωσιν εκείνοι καλλίτερόν ώμοίαζε τούς έν Αθήνα ις κορδακιζομένους
τ ι διά τήν διψώσαν κοινωνίαν καί τήν έτι «μών, οΐτινε; νομίζουσιν ότι τό πλαρώνειν τά
μάλλον διψώσαν γήν των ’Αθηνών. ’Ανάγ χρέη είνε χρήματα ριπτόμενα εις τήν θά
κη όμως δέν παρίσταται ν’ άναβώσιν τήν λασσαν. Ό υποδηματοποιός π. χ. τού
απότομον κορυφήν τού λυκαβητού, διότι, Δουμά μάτην έπί τρία έτη έζήτει τά 50
είπον, αί όδοί τών Αθηνών είνε άρκετά έ όφειλόμενα αύτώ φράγκα, der f/ω, ήτον
ρημοι κατά τήν εποχήν αύτήν καί κατά ή άπάντησις τού μυθιστοριογράφου. Κατά
τήν ύποδειχθεϊσαν ώραν, έκτος τούτου καί πάσαν λοιπόν Κυριακήν ό ύποόηματοποιός
αί άκτίνε; τού ήλιου έπί τής δροσερά; αυ έπορεύετο παρ’ αύτώ εις τήν έπαυλιν, καί
τών κεφαλής έπιφέρουσιν λαμπρόν αποτέλε άφού ακούε τήν συνήθη άπάντησιν, έζήτει
σμα' άνίπταται 6 νού; ούτω, ώς τά έκκε- νά τώ πλαρωθώσι τούλάχιστον τά έξοδα
νωθέντα ώά, καί δρόσου πληρωθέντα, τά τής άμάξης μέ τήν οποίαν ήρχετο, όπερ
άνιπτάμενα εις τάς πρώτας τού ήλίου ακ καί προθύμως ό Δουμάς πάντοτε έπραττεν*
τίνας.
εξακολούθησε τούτο Κυρ.ακάς πολλάς κατά
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συνέχειαν, εις τρόπον ώστε μετά καιρόν τινα κτλ. Μή μ’ άναγκάσητε, παρακαλώ, εις
ό υποδηματοποιό; είχε λάβει τό τριπλάσιον άνακάλυψιν τοιούτων άποκρύφων' τό κρυποσόν τών όφειλομένων. Τοιαύτη ήτο ή πτόμενον είνε σκυθρωπόν, άγέλαστον, δυσπρόσιτον" φοβείσθε αύτό καί φεύγε τέ το,
πτωχία τού Δουμά.
Έν τούτοι; έκεϊ άπομονωθείς, έζήτει τρό όπως οί Σίφνιοι τούς τοίχους, διότι φο
πον τού εϋρείν χρήματα, καί τούτο βεβαίως βούνται μή λίθος τις πίπτων άνωθεν καταδέν ήτο δύσκολον διά τήν άναντιρρήτως θραύση τά πήΛινα αύτών ά γγ ΰα . "Ας μή
έφευρετικήν αύτού κεφαλήν. Εύρεν. Έσυμ- καταναλίσκωμεν, όταν ανάγκη δέν παρίφώνησε μετά τινο; έν Παρισίοις φωτογρά σταται, τό πολυπράγμον καί έταστικόν ή
φου, νά φωτογραφηθή περιπεπλεγμένους τούς μών. Α λλ’ ώς οί αετοί καί οί λέοντες, άς
βραχίονας έχων έπί τής όσφύος θελκτική; συστρέφωμεν έσω τούς όνυχας, βαδίζοντες
καί έύσώμου ύποκριτρίας τού θεάτρου τής ίνα μή κατατρίβωμεν αύτούς καί, περιστάΕύθυμία; (Théâtre de la Gaiêté). 'Ο εξη σεως τυχούσης, δέν δυνάμεθα νά τούς μετακονταετής Δουμάς παρουσιάσθη διά φωτο χειρισθώμεν.
ΙΩ. KAM . . .
γραφίας εις τό κοινόν, περιπτύσσων καί πε·
ριπτυσαόμενος παρά τής περιβόητου έπί τη
καλλονή Miss Menken, ή δέ είκών τόσω
παράδοξος καί μοναδική εις τά χρονικά
έφάνη τοίς εύτραπέλοις Παρισινοί;, ώστε
έντός έξ μηνών υπέρ τά δύο εκατομμύρια
αντιτύπων έπωλήθησαν" ουτω δέ απέκτησε
πάλιν πλούτον ό Δουμάς, μολονότι έπί τό
'Η ποίησις είναι έμπνευσις μετά τέχνη;'
φαινόμενον ένεκάλεσεν εις δίκην τόν φωτο
γράφον, ώς δημοσιεύσαντα εικόνας ιδιωτικός, δέν είναι μόνον έμπνευσις" όσοι δέ τών ποιη
άνευ τής άδειας του. ’Εν γένει, ή τής σκη τών παρημέλησαν τήν τέχνην,ύπολαμβάνοντες
νής πλοκή έπέτυχε καθ’ όλα, ώς πάς τις αύτήν ώς δεσμόν τής διανοίας, παρήγαγον
δύναται νά περιμένη παρά τού συγγραφέως μέν ώραϊα έργα, άλλ’ ουδέποτε τέλεια.' Ή
έμπνευσις έχει τι τό όρμέμφυτον. Ή ποιη
τών Μοϊκανών τών Παρισίων.
Ή άπομόνωσις λοιπόν καί τόν Δουμάν τική φύσις συλλαμβάνει καί γεννά κόσμον
όλον, όπως ή άψυχο; φύσις συλλαμβάνει
αύτόν ένέπνευσεν.
. Ά λ λ ’ αύτό τό έγνωρίζαμεν, άκούω λέ καί γεννά εν άνθος' άλλ’ ή τέχνη τελειο
γοντας μεμψίμοιρους τινάς. Οί τοιούτοι ποιεί τό άνθος, άφαιρεϊ τούς σκώληκας άπ’
φαίνεται, άπαιτούσιν νά όμοιάσω όρνιθα, αύτού, προφυλάττει αύτό άπό τού ήλίου
ήτις παραβλέπουσα πολλήν παρακειμένην καί προσθέτει τεχνικήν δρόσον. *11 μεγαλοτροφήν, καταφεύγει σκαλεύουσα εις γ ω  φυΐα δέν γεννά άνευ μόχθου, άλλ’ έν τή ό ι
νίαν τινά.
¡ δύνη καί τή έπιμονή αύτή; έγκειται ή άθα*h r θα. γέ πον διαφαίη6' u t' i y χοπρία νασία’ λέγομεν ταύτα πάντα, διότι ό κ.
μία χριθη, νά παραβλέπω δηλ. όσα οϋδείς Δ. Παπαρρηγόπουλος φρονεί τήν παράδοξον
μ’ έμποδίζει νά μάθω καί ούδείς λυπείται άρχήν,' ότι τό άκατέργαστον καί τραχύ έ 
ή κεντάται άκούων, νά έκλέγω δέ τά κρυ- χει κάλλος' ότι ή τέχνη είναι τό ψυμμίθιον
πτόμ,ενα καί λανθάνοντα' νά εισχωρώ εί; τής ποιήσεως, ψυμμίθιον διά τού οποίου άτά άδηλα καί κρύφια έσωτερικά, χωρίς πρώ φαιρείται ή φυσική χάρις καί τό άπέριττον
τον νά κρούσω τό ρόπτρον τής θύρας, ώστε καί αφελές αύτή;, ώς έν τώ έπιλόγω τής
νά καταλαμβάνω τόν οικοδεσπότην ξυραφι Γλαύκης έκφράζεταΓ
θα μ’ εϊπης άτεχνον' όικαίω; ίσως'
ζόμενου, τήν οικοδέσποιναν dans sa cham
Δεν λεπτουργώ τούς στίχους δπως άλλοι,
bre de toilette άπέναντι τού κατόπτρου,
Προς τήν βλακίαν μέγα τρέφω μίσος
τήν θυγατέρα άντιγράφουσαν έπιστολήν έχ
Καί εις τήν δίνην ή βλακία θάλλει"
τή ; Nouvelle Hélotse τού Rousseau, τόν
Τάς παραλυτικός αύτών ποιήσεις
Με άνθη καί ψυμμίθια κοσμοΰσιν,
υιόν έπιπλήττοντα τήν ύπηρέτριαν κτλ.
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Ένδύουσι κομψώς και σαβανοΰσιν.
κληρον καινοφανές φιλοσοφικόν σύστημα.
Εις πλείστας καί ψυχρά? μεταρρυθμίσεις. Παράδοξον έργον, δι' ού άποδεικνύεται οτι
Τούτέστι φοβούμενο; μή ύποπέση εις τό ή θρησκεία είναι τέκνον τής ποιήσεως, όι ού
άκρον των λεπτουργών της διανοίας εκεί ζωγραφίζεται ό Μωϋσής δημιουργών τόν
νων, οϊτινε; προτιμώσι τό μέτρον άντι τής Θεόν, πλάττοντα τόν κόσμον. Ό κ. Παιδέας, την λέξιν άντί τής έννοιας, ύπέπεσεν παρρηγόπουλος είναι πανθεϊστής; τίς οίδεν.
εις τό άλλο άκρον, προ πάντων εις τάς πρώ "Οπως δήποτε πανθεϊσμός δέν είναι άθεία,
τα ; αυτού ποιήσεις, δπου θυσιάζεται ή έκ- σβεννύουσα τό ιερόν πύρ τής καρδίας καί
μαραίνουσα τά εύγενέστερα αύτής αισθή
φρασις καί ή λέξις εί; τήν έννοιαν.
Ή ποίησις τού κ. Παπαρρηγοπούλου ε ί ματα, άπ’ εναντίας ζωογονεί τήν ποίησιν’
ναι ανδρική καί έντονος, πολλαχού χαριε- μ.άρτυς ό ϊχέλλεύ καί ό Κεάτ (α). Παραθέστάτη, ώς έπί τό πλεΐστον υψηλή, σπανίως τομεν μέρος αύτού, διότι είναιέκτών έργων,
ωραία' έμελέτησε φαίνεται πολύ τήν γλώσ άτινα δέν έπιδέχονται άνάλυσιν.
σαν τής παλαιάς Διαθήκης, καί ενίοτε μά
-f *■ ■¥
λιστα έχει τήν τραχύτητα καί τήν τόλμην Η ιλαρά σου, "Ομηρε, καί εύλαβής καρδία,
τής έκφράσεως τού Ήσαϊου, άλλ’ ή ση /ε- ΙΙοικίλα παραδόσεων συντρίμματα λαβοΰσα,
ρινή χάρις τής ποιήσεως δεν επιδέχεται νο- Τόν ’Όλυμπον άνέπ)αασε παρά τή κοινωνία,
μίζομεν τήν γλώσσαν εκείνην καί τούτο τα Καί εκ δευτέρου τούς *->εους δημιουργεί ή Μούσα.
χέως ένόησεν δ κ. Ποπαρρηγόπουλος, διότι
■ν * *
αί νεώτεραι αύτοΰ ποιήσει; έχουσιν ίδιάζου- Δημιουργοί τού ηθικού τής οικουμένης βίου,
σαν χάριν καί αρμονίαν' τό μέτρον είναι Καί τήν έλπίδα σπ-.ίραντες Ιν τή άπελπισία,
πανταχοΰ λείον, ούδαμού προσκόπτει ό α  Έσβέσθησαν' άλλ’ ώς άστήρ έπί τής ύφηλίου,
Έλπίδος χύνει νάματα ή φράσις των γλυκεία.
ναγνώστης εις ανωμαλίας, καί ούδαμού ή
κανονικότης τού λόγου μεταβάλλεται χάριν Ώς ασμα πένθιμον πτηνού θρηνοϋντος εις τά δάση,
τού μέτρου, δπως εις πολλούς άλλους, ών Έκθνήσκει πέραν εις σιγήν έξαίφνης βαθυτάτην,
τό άσθμα διακρίνομεν εις τάς ποιήσεις αυ Ό άνθρωπος έπί τής γής έπίσης θά περάση,
τών, πνευστιώντων έν τή επεξεργασία τών Άφείς ύπάρξεως φωνήν καί πρώτην καί ύστάτην;
στίχων. Κατηγορήθη πολλάκις ώ; ασαφής,
Ονείρου ποίου πλάσματα οί κόσμοι ούτοι είναι ;
αλλά τούτο δέν είναι αληθές* τό ελληνικόν Ποίας ύπάρξεως σκιά πλανάται εις τό χώμα ;
κοινόν συνειθισμένον ν άναγινώακη ελαφρά Τό πρόσωπόν σου άνθρωπε,πρό σαρκοφάγου κλίνε'
άσμάτια, ευρίσκει δύσπεπτον τήν πυκνήν Γελά μέ σε τού σκελετού τό τετρημένον στόμα.
καί βρίθουσαν ιδεών έκφρασιν τής ποιήσεως
αυτής' ενίοτε ύπάρχουσι στίχοι, οιτινες, έ Μηδέν!..,τί είναι τό μηδέν; άρχήν δέν έχει άλλην,
εχει τέλος, εν αύτώ γεννώνται καί περώσΓ
νεκα τού έπικρατούντος έν αύτοίς υψηλού, Δεν
Τούτο υπήρχε πρό ήμών,κ’ε’ς τούτουτήνάγκάλην,
έχουσί τι τό σκοτεινόν καί ασαφές, διότι Έσχάτην έκφωνών άράν ό κόσμος θά όπνώση.
αυτή έστίν ή ΐδιότης τού υψηλού, τό ό
ποιον έχει τι τό άόριστον,τό ασαφές, ώς ό ’Έρρε, δ άνθρωπος! άφού τού λίθου διαφέρει,
ουρανός καί ή θάλασσα, ή τρικυμία καί τά Διότι θνήσκει τάχιαν, διότι πάσχει μόνον,
τοιαύτα υψηλά τής φύσεως φαινόμενα’ δέν Διότι τήν συνείδησιν τής συμφοράς του φέρει,
"Ερβε ό άνθρωπος! ιδού τό ασμα τών αιώνων.
είναι οΰτε τό γλαυκόν χρώμα, ούτε ή έν τή
θαλάσση άντανάκλασις τού ούρανού, οΰτε ό Ή άνθρωπότης Ι’κλαιε' τροφοί τής οικουμένης,
ψιθυρισμός τών κυμάτων, τά άποτελούντα Οί ποιηταί έκοίμησαν με άσματα τόν θρήνον.
τάς μεγάλας εντυπώσεις τάς έκ τής θα Έκάλυψαν τό πρύσωπον φρικώδους είμαρμένης,
λάσσης, άλλά ό απέραντος αυτής όρίζων, τό Τόν μειδιώντα έδειξαν παράδεισον έκείνον.
σκοτεινόν αΰτής βάθος καί τό μυστήριον.
Έκεΐ ίδέ, ανέσπερος άνατολή άπλοϋται,
’Εν τή συλλογή τών ποιήσεων αύτοΰ ύΚαί ήλιος πνευματικός τόν άνθρωπον φωτίζει,

πάρχειέργον έπιγραφόμενον— Οί ποιηταί—
’Εδώ επικρατεί πρό πάντων τό υψηλόν' εις (α) Διάσημοι "Αγγλοι ποιηταί, άκμάσαντες έν
τούς ολίγους αύτοΰ στίχους έκτίθεται όλό- τή άρχή τού Ιθ'. αίώνος.

IΛÎ 2ΣΟ2
Καί ή ψυχή εις άσματα τών χερουβείμ ναρκούται, Ίδέ ! ό ήλιος πριν δύση,
"Βν’ άσπασμόν μάς άπευθύνει,
Λέξεις γριφώδεις έρωτος άπειρου ψιθυρίζει.
Ώς εΐ ζητών νά έρωτήση,
Μέ άγαπάς ; κυλά καί σβύνει.
Έκεΐ ό δυστυχής πατήρ τά τέκνα του εδρίσκει,
Τό ορφανόν άσπάζεται τήν πατρικήν του χεϊρα,
Γηράσκ’ ή οικουμένη πάσα
Έκεΐ, ό έ'ρως ό άγνός, δστις ποτέ δέν θνήσκει,
Καί νέα πάλιν άνακύπτει,
Έκεΐ σιγά ό θάνατος, έκεΐ σιγφ ή μοίρα.
Κ’ έκάστη γενεά προβδσα,
Μέ άγαπάς ; φωνεΐ καί πίπτει.
Γλυκύ, γλυκύ βαυκάλημα' άλλ’ ήδη τό παιδίον
Ένδρώθη, δέν κοιμίζεται μέ άσματα, πλαναται
. '.·
Εις τόν λαβύρινθον αότόν τού κόσμου, και δακρύον Τόν τάφον άνθος τί στολίζει
Χωρίς έλπίδος έρχεται, χωρίς αύτής κοιμάται. Και τόν θανόντ’ άναμιμνήσκει.
Τό άνθος τούτο ψιθυρίζει,
Μέ άγαπάς ;—καί άποθνήσκει.
Ναι! πλέον δέν θεοποιεί τούς πόθους της καρδίας’
"Ηδη άνήρ, δέν έπαιτεΐ άπράγμονα προστάτην,
Πλανώμενος μετά τίνος πίκρας υπεροψίας
Καί ό Θεός καί ό Μεσσίας,
—Ώ! είμαι μόνος— ώρυγήν άφίνει βαθυτάτην. Άντί δωρήσεων άφθονων,
Ζητούν μετά περιπαθείας,
’Ολίγον έρωτά μας μόνον.
Τόν τάφον του ό άνθρωπος γεννάται δπως σ/.άψη,
'Ράπτων τό σάβανον αύτοΰ τόν βίον άναλίσκει'
Ήύπαρξίς του πρός ςιγμήν έπί τής γής θ’άςράψη, ’Έρως, πομφόλυξ τις ματαία,
Διπλοΰται εις τόν θάνατον καί θνήσκει, θνήσκει, Άπράγμονος ευαισθησίας,
[θνήσκει· Έββε ! σκιά γιγαντιαία
Τοσούτων πόθων τής καρδίας.
ΤΩ αδελφοί μου,κλαόσατε' δέν έπιστρεφει πλέον,
Έν γένει ό’μως ό Κ. Παπαρρηγόπουλος
Δέν έπιστρέφει ή έλπίς τής έποχής έκείνης.
άπέφυγε τάς κωμικάς έκείνας πολλάκις
'Έν φάντασμα διέρχεται τήν οίκουμένηνκλαϊον—
Ή έπιστημη—ό πατήρ ό μέγας τής όδύνης. τρυφερότητας, ας κατά κόρον μεταχειρί
ζονται οί ποεηταί, ών ή καρδία είναι άγο
νος καί ή ψυχή ταπεινή' βεβαίως ό έρως
’Αλλαχού ό Κ. Παπαρρηγόπουλος, έγκα- είναι μέγα καί βαθύ αίσθημα' βεβαίως ή
ταλείπων δλως διόλου τά ΰψη τής φιλοσο γυνή είναι χαριέστατον καί ώραιότατον
φίας, ανέρχεται εις τά υψη τού πάθους- τίς1 πλάσμα, βεβαίως ό αγαπών εκτείνει τήν
δέν γνωρίζει έκ στήθους τήν αποστροφήν' λατρείαν αύτού καί εϊς τό μανδύλιον καί
εκείνην πρός τόν έρωτα, έν τή ποιήσει τή1 εις τά χειρόκτια καί εις τά ίχνη τής έρωέπιγραφομένη Μεσονύκτιον, οπου ή βαθεία' μένης αύτού' άλλά ταύτα πάντα έχουσιν
ανάγκη τής αγάπης καί τό άπραγματοποίη- ολως ατομικόν χαρακτήρα, βλως ίδιάζουτον αύτής ζωηρώς είκονίζονται ;
σαν αξίαν, άλλοτριαν πρός τήν γνησίαν καί
’Έρως, πομφόλυξ τις ματαια,
υψηλήν ποίησιν, πρός τό μεγαλεΐον τό είκοΆπράγμονος εόαισθησίας,
νιζόμενον έν αύτή, τούτο ένόησε καλώς ό
’Ί ρρε ! σκιά γιγαντιαία
ποιητής. Μη ζητείτε εις τά ; ποιήσεις αύ
Τοσούτων πόθων τής καρδίας.
τοΰ ερωτικά; έπιστολάς στιχουργημένας,
άλλά πάθη μόνον ισχυρά καί τρικυμιώδη,
’Ηχώ φωνής έπουρανίας,
ή
μελαγχολικήν γαλήνην. Είτε καταπίπτει
’Ηχώ κενή έν τοότοις μόνον,
ώς
ό Νιαγάρας, είτε εκτείνεται όμαλή καί
’Λ,ιοπλανώσα τάς καρδίας
Καί διασπείρουσα τόν πόνον.
σοβαρά ώς ή λίμνη τής Γενεύης' είναι πάν
τοτε ή αύτή περιπαθής μετά σοβαρότητος,
Μέ άγαπάς ; τό βρέφος κλαϊον
έντονος και μεγαλοπρεπής, ρωμαλέα καί
Πρός άλλο βρέφος ψιθυρίζει,
πραεΐα συνάμα.
Μέ άγαπάς ; ό νέος πλέον
Πρό; συμπλήρωσιν τού ποιητικού χαραΠρός τήν παρθένον κλαυθμυρίζει.
κτήρος τού Δ. Παπαρρηγοπούλου, έν όπο-

128

ΙΑΙΣΣΟΣ

λέίπεται εΐσέτι* νά ειπωμεν περί τής εύθυ
Πώς υπό έρωτος γελά καί κλαίει;
μου αύτού ποιήσεως' λαμβάνομεν τήν Γλαύ
Παιδίον ύπαγε’ ή ευτυχία
κην, έργον κάλλιστον, έν ω ένούται ή χά
Κενάς σκιάς ουδέποτε θηρεύει,
ρις τού Θεοκρίτου, ή δηκτικότης τού ΒολΚαί τόν θεόν ε^{ μάρμαρον λατρεύει
ταίρου μετ’ άδιοράτου τινός μελαγχολίας.
Ή τού άνθρώπου υλική καρδία.
'Η Γλαύκη, γυνή ’Αθηναία, αγαπά έμμανώς Τοιούτος είναι ό χαρακτήρ των ποιήσεων
Δημήτριον τόν πολιορκητήν’ μή δυναμένη τού Κ. Α. Παπαρρηγοπούλου’ ό ποιητής εί
δέ άλλως νά ίκανοποιήσιρ τόν έρωτα αυτής, ναι νέος άκόμη’ όταν ή πρωία ήναι ανέφελος,
καταφεύγει παρά τγ, Λαμίφ, τή έρωμένιρ ή μεσημβρία οίοινίζεται πολύ λαμποοτέρα.
Εις τό επόμενον φύλλον θέλομεν κρίνει
τού Αημητρίου, καί αντί αμοιβής λαμβάνει
την θέσιν τής Λαμίας έν τ φ έκτος τής πό- τά, μετά πολλής φιλοκαλίας καί κομψότηλεως άντρω, οπου κατά τάς νύκτας ό Αη- τος άνατυπωθέντα δεύτερον ήδη,μνημόσυνα
μήτριος έτέλει τάς έρωτικάς αύτού πενιάς τοΰ Κ. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου καί τήν
μετά τής Λαμίας, ιό ν μύθον τούτον, 8ν πα- ,ΛΓιγ>ά φμοσύΐ'ην αύτού, τά αθάνατα ταύτα
ραδόξως απευθύνει πρός κυρίαν τινά, ί ς τό έργα τής νέας δημοτικής ήμών ποιήσεως.
©ΑΛΗΣ ΑΝΤΩΜΑΑΗΣ.
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νωσκε τό επόμενον χωρίον.
Χαμαί τό προσωπείον! ή έταίρα
ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Γ'. ΦΥΛΛΑΔΙΟ
’Αγέρωχον τό μέτωπόν της αίρει,
ΑΙΝΊΓΜΑΤΟΣ.
Δέν τήκεται εις στόνους, σπαίρει,
Πχεΰμα ——νεΰμα —- γεν μα — γεύμα.
Θνήσκει καί άναζή ώραιοτέρα.
Καί αδελφή τής ηδονής έκχέει
ΑΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Γ'. ΦΥΛΑ. ΓΡΙΦΟΥ.
Μεθύουσαν ερώτων άτμοσφαΐραν.
Μισώ τάς ήόοχάς.
Τήν είδες εις χειμερινήν εσπέραν

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Μ’ έφερον, δτ’ έδίωκον αί Εύμενίδες πάλαι
Ορέστην, τόν φονεύσαντα τήν στυγεράν μητέρα’
Φλογίζω καί σκορπίζονται μαύραι παντού αίθάλαΓ
’Αλλ’ αίφνης θά πληρώσωσι τόν πέριζ μου άέρα
*Ηχοι χαράς καί μουσικής, ούχί καπνός πολύς,
άν μένω άνευ κεφαλής.
ΓΡΙΦΟΣ.

