
Ι Α Ι Σ Σ Ο Σ .

'Ε.'Λοωομ·νον άπαξ του ¡χάνος.

Έν Α Θ Ι1Ν Α ΙΣ  15  Ιουλίου 18 6 8 . | Ε ΤΟ Σ Α'. Φ Υ Λ Λ Α Α ΙΟ Ν  Γ .

ΠΤΡΡΩΝ 0 Μ Ε ΙΟ Σ,
(Ί5 ε  ψυλλ. Β '.)

■ Τέταρτο; τρόπος έστίν ό παρά τάς δια
θέσεις, ή κοινώς παραλλαγάς και περιστά
σεις" οίον υγείαν, νόσον, ύπνον, έγρήγορσιν, 
χαράν, λύπην, νεότητα, γήρ»ε, Οάρσος, 
φόβον, ένδειαν, πλήρωσιν, μίσος, φιλίαν, 
θεομασίαν, ψύζιν' διότι άλλοι* φαίνονται 
τά προσπίπτοντα παρά τά; ποια; διαθέσεις" 
οί ίκτεοιώντες ώχρα βλέπουσι τά ήμίν φαι
νόμενα λευκά, οι δέ ύπόσφαγμα εχοντες, 
βλέπουσιν αυτά αίμωπά. Οί μαινόμενοι δέν 
έχουν παρά φύσιν" διότι τις ή διαφορά με 
ταξύ ημών καί εκείνων, άφ ού καί εκείνοι, 
ώς καί ήμεΐς, βλέπουσι τόν ήλιον έστώτα ; 
'Ο στωϊκό; Θέων ό Τιθοραιεΰ; κοιμώμενος 
περιεπάτει, καί δοΰλό; τ ι; τού Περικλέους 
υπνοβάτης περιεπάτει έπί τής άκρα; τού 
στέγους.

Πέμπτο; ό περά τά; άγωγάς καί τού; 
νόμου; καί τάς μυθικά; πίστεις, τάς τεχνι
κά; συνθήκας καί τάς δογματικά; υπολή
ψεις. "Ο,τι φαίνεται παρά τισι δίκαιον, παρ’ 
άλλοι; ύπολαμ-βάνεται άδικον, τό αγαθόν 
αύτοϊς, κακόν παρ’ έκείνοις. Οί Περσαι τό μί- 
γνυσθαι τή ίδίικ θυγατρίδέν νομίζουσιν άτο- 
πον, παρ' "Ελλησιν ό'μως έκθεσμον τούτο 
νομίζεται. Οί Μασσαγέται, ώς φησιν Ενδο
ξος, κοινά; έχουσιν τά ; γυναίκας, οί δέ 
"Ελληνες τουναντίον. Οί Κύλικες έκαυχώντο 
έπί ληστείςρ, ήτις παρ’ άλλοις έθνεσιν βαρέως 
τιμωρείται. Θεού; δέ άλλοι άλλου; δέχον
ται" θάπτουσι δέ Αιγύπτιοι μέν ταοιχεύον- 
τες, 'Ρωμαίοι δέ καίοντες, ‘Παίονες δέ εις 
τάς λίμνας ρίπτοντες. "Οθεν έφεκτέον περί 
τού αληθούς.

"Εκτος ό παρά τάς μίξεις καί τά; κοι
νωνίας" διότι αύτό καθ έαυτό οΰδέν αμιγές 
μετ’ άλλου τινός φαίνεται άλλα πάντοτε 
σύν αέρι ή φωτί, σύν ύγρώ ή στερεώ, σύν 
θερμότητι ή ψυχρότητι, σύν κινήσει ή άνα- 
θυμιάσεσιν ή άλλαις δυνάμεσιν. Ή πορφύρ* 
π. χ. διάφορον ΰποφαίνει χρώμα έν Ήλίιυ
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καί σελήνη καί λύχνω’ καί τό χρώμα τών 
ανθρώπων άλλο προς μεσημβρίαν καί άλλο 
πρός βορραν καί δυσιν’ ό δέ λίθο; έστί βα
ρύτερος εν άέρι ή έν ύδατι.

'Εβδομος ό παρά πας άποστάσεις καί 
ποιάς θέσεις χαί τούς τόπους χαίτά έν τοίς 
τόποις. Τά μεγάλα νομιζόμενα μικρά φαί
νονται, τά τετράγωνα στρογγυλά, τά ομαλά 
έξοχά; έχοντα, τά όρθια κεκλασμένα, τά 
ώχρά έτεροχροα. Ό νίλιος ενεκα τής μεγχ 
λης άποστάσεως φαίνεται μικρός, καί τά 
όρη πόρρωθεν φαίνονται άεροειδή και λεία, 
έγγύθεν δέ τραχέα. Προσέτι ό ήλιος ανατέλ
λουν μέν άλλοΐος, μεσουρανών δέ άλλοϊος 
φαίνεται. Και ή είκών διάφορος φαίνεται 
παρά τήν ποιάν θέσιν’ καί ό τής περι
στεράς δέ τράχηλος δέν διεξέφυγε τήν 
οξυδέρκειαν τού Πύρρωνος, ότι ποικίλος τό 
χρώμα φαίνεται παρά τήν στροφήν. Επειδή 
λοιπόν άδύνατον νά κατανοήστ, τις ταύτα 
ευρισκόμενος έκτός θέσεων καί τόπων, αναγ
καίους πρέπει ν άγνοή τήν φύσιν τών πραγ
μάτων καί νά έπέχη.

Όγδοος όπαρά τάς ποσότητας τών πραγ
μάτων ή θερμότητος η ψυχρότητος, ή τα
χύτητας καί βραδύτητας, ή ώχρότητο; καί 
έτεροχροότητος. Ό οίνος μέτριος μέν λαμ- 
βανόμενο; ρώννυσι τό σώμα, πλείων δέ πα
ραλύει αυτό" όμοίως καί ή τροφή καί τά 
όμοια.

Έννατος ό παρά τάς συνεχείς ή σπανίας 
έγκυρήσεις' διότε οί συνεχείς σεισμοί ούδένα 
έμποιούσι θαυμασμόν, ούδ’ ό ήλιος εκπλήτ
τει ώς καθ ημέραν όρώμενος, ένώ παν σπά
νιον μας έκθαμβοι.

Δέκατος ά παρά τήν πρός άλληλα άνα- 
φοράν’ ώς τό κούφον παρά τό βαού, τό ίσχυ 
ρόν παρά τό άσθενές, τό μείζον παρά τό 
ελαττον, τό άνω παρά τώ κάτω. Τό δεξιάν 
φύσιν μέν ούκ έστι δεξιόν, κατά δε τήν ώ; 
πρός τό έτερον σχέσιν νοείται’ διότι μετα- 
τεθέντος έκείνου, δέν λέγεται πλέον δεξιόν. 
Όμοίως καί ό πατήρ καί ό αδελφός νοείται 
ώς -τρός ει^ καί ή ημέρα ώ; προ; τον ήλιον, 
καί πάντα ώς πρός τί/ιτ διάνοιαν. 'Αγνω
στα λοιπόν τά πρός τ ι ώς καθ έαυτά’ διό 
έφεκτέον.

Οί δέκα ούτοι τρόποι παρεδόθησαν τοίς 
νεωτέροις Οπό τού Πύρρωνος καί τών άρ·

χαιοτέρων σκεπτικών, οίτινες έπιδεικνύοντες 
ουτω τήν ασυμφωνίαν τών φαινομένων καί 
νοουμένων έφαινοντο παραινούντες τήν τα 
ραχώδη τότε κοινωνίαν εις τήν περί πάντων 
*·710Χ,)>'ι δι ης εμελλον νά φθάσωσιν εις τήν 
αταραξίαν καί τήν ευδαιμονίαν’ διότι πας 
άναζητών τήν κατανόησιν τών ακατανόητων 
καί ποθών δογματικήν αύτών λύσιν νά κα- 
τασκευάσνι μελαγχολά, παραδοξολογεί πολ- 
λάκις καί τυραννεϊται σκεπτόμενος πώς νά 
άναιρέση τών άντιδοξούντων τά επιχειρή
ματα’ έν ώ ό αληθής Πυρρώνειος αιωνίως 
άπαθής καί ήρεμος ούτε εις τήν λύπην ούτε 
εις τήν ηδονήν άναισθητών δέχεται άμφο- 
τέρας έν ηρεμία ψυχής’ διότι, ώς όρθώς 
έρρέθη (‘), όταν ό νούς άμφιβάλλ-ρ, ή καρδία 
εΐνε πάντοτε αδιάφορος.

’Αλλ’ οί δέκα ούτοι τρόποι δύνανται νά 
άναχθώσι εις τρεις, τον άπό τον χρίνοντος, 
τον άπό τον χρινομένον καί τόν άμ- 
φοιν’ διότι πάντα τά έν τοίς δέκα τρό
ποι; μνημονευόμενα παραδείγματα άποδει- 
κνύαυσιν ότι ή ασυμφωνία τών φαινομένων 
καί νοουμένων προέρχεται είτε ώς έκ τού 
υποκειμένου, είτε ώ; έκ τού αντικειμένου, 
είτε και έξ άμφοτέρων συνάμα. Καί πάλιν 
οί τρεις ούτοι άνάγονται εις τόν πρός τι, 
όστις έστίν ό γενικώτατο; τών τρόπων’ 
διότι πάντα τά πράγματα ύπάρχουσι πρός τι, 
άγνοούντες δέ, τίνα είσί ταύτα απολύτως 
καί ώς πρός τήν φύσιν αύτών , άναγκαίως 
έφεκτέον.

Όπως δέ ποικιλώτερον, κατά Σέξτον, 
έλέγχωσι τήν τών Δογματικών προπέτειαν, 
εις τούς δέκα εκείνους τρόπους οί περί τόν 
Αγρίππαν νεώτεροι Πυρρώνειοι έτέσους πέν

τε παρεισάγουσι.
Α) Τόν άπό τής διαφωνίας. Ούδέν ζή

τημα διατείνονται οί περί τόν ’Αγρίππαν, 
λύεται όμοιομόρφως ύπό τών φιλοσόφων 
άλλ’ οΰ-τε αί αύταί ίδέαι περί τών αύτών 
έπικρατούσι παρά διαφόροις λαοΐς, έκ τού- 
ναντίου διαφωνία καί ταραχή μεγίστη έγεί- 
ρεται έπί έκάστου έρωτήματος.

Β). Τόν διάΧ,Ιη.Ιον’ διότι πρός βεβαίω- 
σιν τού ζητουμένου ανάγκη άποδείξεως,

(ι) Diet, des sciences philosophises v. Pyrron,
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άλλ’ ϊνα ύπάρξφ άπόδειξις, ανάγκη κριτη
ρίου* καί πάλιν ή ϋπαρξις κριτηρίου χρή,ζει 
άποδείξεως’ όθεν έκάτερα άναπεμπόμενα 
έπ’ άλληλα διατελούσιν ακατάληπτα. Ού
τως οί Πυρρώνιοι άνήρουν πάσαν άπόδειξιν, 
άναιρουμένης δέ τής άποδείξεως, αδύνατον νά 
κατανοηθή ή ύπόστασις τών άδηλων πραγμά
των’ διότι τό ζήτημα δέν πρόκειται περί τού 
πώς φαίνονται ταύτα άλλά πώς ύφίστανται.

Γ). Τόν εις άπειρον έκβάΛΛοντα’ διότι 
τό ζητούμενον, όπως βεβαιωθή, δέον νά λά- 
βφ τήν πίστιν παρ’ ετέρου, άλλά καί τούτο 
χρήζει τής δι’ έτέρου πίστεως καί ούτως 
εις άπειρον. Διά τού τρόπου τούτου πάλιν 
άνη,ρείτο ή άπόδειξις’ διότι πάσα άπόόειφις, 
έλεγεν ό ’Αγρίππας, ή έξ αποδεδειγμένων 
πραγμάτων σύγκειται ή έξ έναποδείκτων’ 
εΐ μέν έξ αποδεδειγμένων, καί έκεϊνα χρή- 
ζουσιν άποδείξεως, καί έντεύθεν άγομεν εις 
τό άπειρον, εΐ δέ έξ άναποδείκτων, καί τό 
ό'λον άναπόδεικτον, καίτοι ενός μόνου δι- 
σταζομένου. Εις δέ τόν ϊσχυρισμ.όν τών 
Δογματικών, ότι ύπάρχουσι τινα πράγματα 
μηδεμιάς άποδείξεως δεόμενα, άπήντων οί 
Πυρρώνειοι οτι πολύ τούς Οαυμ.άζουσι, διότι 
ταύτα ιδίως χρήζουσιν άποδείξεως, καθ ό
σον έκ τούτων συνάγονται πολλά μετά ταύ- 
τα ’ ότι λοιπόν τέασαρά είσι τά στοιχεία 
δέν άποδείκνυται έκ τού τέσσαρα είναι τά 
στοιχεία. Ά λλά καί τό κριτήριον άνήρουν 
οί θαυμάσιοι τού Πύρρωνος μαθηταί. Τά κρι
τήριου, έλεγον, ή κέκριται ή άκριτόν έστιν’ 
εί μέν άκριτον, ούδεμίαν πίστιν πρέπει νά 
δίδωαεν εις τά κατ’ αύτό άληθή ή ψευδή’ 
εί δέ κέκριται, τότε γίνεται εν τών κατά 
μέρος κρινομένων, καί ούτως άγόμεθκ εις 
άπειρον. Προσέτι τινές μέν κριτήριον λέγουσι 
τόν άνθρωπον, άλλοι τάς αισθήσεις, άλλοι 
τόν λόγον καί άλλοι τήν καταληπτικήν φαν
τασίαν’ άλλ’ ό άνθρωπος διαφωνείται καί 
πρός εαυτόν καί πρός τούς άλλους, ώς άπο- 
δείκνυται έκ τών ποικίλων νομοθεσιών καί 
έθίαων’ αί αισθήσεις ψεύδονται, ό λόγος είνε 
διάφωνος, ή δέ καταληπτική φαντασία ύπό 
νού κέκριται καί ό νούς ποικίλως τρέπεται’ 
λοιπόν άγνωστον τά κριτήριον, άγνωστο; καί 
ή άλήθεια.

δ). Τόν ε£ ύποθέοεως. Εϊνε όλως μά 
ταιον, Ιλεγον, νά ύποθέτϊΐ τις πράγματά τινα

ώ; άληθή’ διότι καί αύταί αί άλήθειαι άνα- 
τρέπονται, όταν τις ύποθέσιρ τό έναντίον. 
Ό Τίμων πολεμήσας τήν θεωρίαν τού Ά -  
ριστοτέλους περί τής έν χρόνω κινήσεως, 
ώς βέβαιοί ό Σέξτος έν τώ πρός δογματι
κού; (ΐ . <97), έκήρυττεν εύήθεις τούς δογ
ματικούς ώς τά πάντα εξάγοντας έξ ύποθέ- 
σεως καί έθεσεν ώς ζήτημα εί εζ ύτοθέ- 
σεώς τ ι .Ιηπτέον, δι’ ού άπεδείκνυεν ότι 
πάντα τά άξιώματά είσιν υποθέσεις.

Ε). Τόν άπό τον πρός τ ι’ περί τούτου 
είρηται ήδη. ’Ενταύθα παρατηρούμεν ότι 
τόν τρόπον τούτον πρώτος ό Πρωταγόρας 
ύπέδειξεν’ έκ τούτου δέ τινες είκασαν ότι αί 
τού Πρωταγόρα τού διακεκριμένου τούτου 
σοφιστοϋ διδασκαλίαι κατ’ ούδέν διαφέ- 
ρουσι τής τού Πύρρωνος φιλοσοφίας. Ά λλά  
προδήλως καταφαίνεται ή διαφορά, έάν ολί
γα παραθέσωμεν άξιώματα τού σοφιστοϋ 
τούτου, τόν όποιον καί ό θειότατος Πλάτων 
ίκανώς έτίμα καί έπήίνει. Ό Πρωταγόρας 
έλεγεν ότι πάντων χρημάτων μέτρον ό 
άνθρωπος, t w  μεν οντων  ώς εστι, τών 
δε ούκ οντων ώς ούκ ί'στι' διά τού αξιώ
ματος τούτου κριτήριον τών οντων θεωρείται 
ό άνθρωπος, έν ώ περί τούτου οί σκεπτικοί 
έξακολουθοϋντες τάς έρεύναςαύτών έπέχουσι. 
Δογματικώς ετι άποφαίνεται λέγων « τήν 
ϋλην ρευστήν είναι, ρεούσης δέ αυτή; συνε
χώς προσθέσεις άντί τών άποφορήσεων γ ί
γνεσθαι καί τάς αισθήσεις μεταχοσμείσθαίτι 
καί άλλοιοϋσθαι παρά τε ηλικία; καί παρά 
τάς άλλα; κατασκευάς τών σωμάτων’)’ έν 
δέ τή υλνι διατείνεται ότι ύπόκεινται οί λό
γοι πάντων τών φαινομένων’ άλλά ταύτα 
πάντα δογματικώς έκφέρονται, έν ώ άδηλά 
είσι καί επομένως έφεκτά.

Διά τοιούτων καί έτέρων παραπλήσιων 
έπιχειρημάτων κατεγίνοντο οί Πυρρώνειοι νά 
άναιρώσι τό σημεΐον, τήν μάθησιν, τήν χί· 
νησιν, τό αίτιον καί έν γένει πάντα τά 
δόγματα όλων τών λοιπών φιλοσοφικών α ι
ρέσεων, τά πάντα άνατρέποντες, αύτοί δέ 
ούδέν οΐκοδομούντες. Ό Πύρρων φαίνεται 
διά τήν ένυπάρχουσαν σύγχυσιν τών γλωσ
σών άπελπισθείς ήθέλησε νά κηρύξη ότι ού - 
δέν υπάρχει άληθές καί ότι τό άνθρώπινον 
πνεύμα οφείλει νά σκεφθή καί νά έξακολουθή 
σκεπτόμενον μέχρις ού εύρη τά άληθή. Κατά
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τούτο δ» διέφερε πολύ τών οπαδών τής 
νέας Αχαδημί#;' διόπ où rot μέν διαβεβαιού- 
οι περί τών πραγμάτων ώς άκαταλήπτων, 
δ δέ Πύρρων ίλεγεν δτι τώρα ούδέν γινώ- 
σκει περί τών πραγμάτων ώς έςακολουθών 
σκεπτόμενο;, άλλ’δη ενδέχεται καί νά κα- 
ταληφθώσί τινα έκ τών ήδ'Α άκαταλήπτων 
Έπειτα οί ’Ακαδημιακοί ούτοι ελεγον τών 
εντυπώσεων τινάς μεν πιθανά;,τινά; ίέ  άπι- 
θάνους καί δτι niÿavôr έστι ftd JJo r 6 
J iyo v a ir  l i r a i  dyaûèr vnàpyyir η τά 
t  rare ¿or, έν ώ δ Πύρρων συνεπώ; πρός τήν 
θεμελιώδη άρχήν τής αίρέοεως αυτού έξ ίσου 
πιθανά; προσηγόρευε τάς εντυπώσεις καί 
ovôtr ίφασκιγ οϋτι major evre ai'ajpôr, 
cure âixator oiite aJixor, xal ομοίως ¿m 
n d r iu r  μηôèr t ir a i τή ά.Ιηθιία, χόμφ άέ 
χai è'âei n a r ta  rove ανθρώπους πράτ 
t a r .  Ταϋτα δέ άπεδειχνυε διά τήν ίσοσθέ 
νειαν τών λόγων.

Εντεύθεν καταφαίνεται δτι τό ήθιχόν τέ
λος τής τού Πΰρρωνος αίρέοεως δεν κατα
λήγει εις αξίωμα λογικόν άλλ’ εϊνε έστερη- 
μένον πάση; άληθείας. Πολλοί δέ έκ τούτου 
ε;ωμοίωσαν τούς Πυρρωνείους προς τους 2ο- 
φιοτάς, έν ώ εύχερώς δύναταί τις νά δια- 
κρίνγ τό άτοπον τής τοιαύτης έξομοιώοεως 
προσεχών εις τε τδν χαρακτήρα καί τά 
δόγματα άμφοτέρων. Οί 2οφιοταΙ οί περί 
τάς δυνάμεις τών λόγων πολυπραγμονοϋντες 
καί τούς νέους διαφθείροντες οΰδέν κυρίως 
κατά βάθος έπίοτευον, τήν δε φιλοσοφίαν 
αιοχρώς έκαπηλεύοντο’ άλλ’ ό Πύρρων καί 
οίμαθηταί αϋτοϋ άνδρε; σοβαροί, σκεπτικοί 
καί χρηστοήθεις έξυπηρέτουν τήν άληθή φι
λοσοφίαν, καί περ περί πάντων ή περί μόνων 
τών άδηλων έπέχοντες. Οί Χοφισταί δεινό
τατοι δντες περί τήν διαλεκτικήν έγαυρίων, 
δτε έπειθον τό πλήθος τών χαινόντων α 
κροατών, δτς δύναντας νά θέσωσι καί νά 
άρωσι τήν αυτήν έννοιαν’ πολλάκις δε καί 
τά ; αρνήσεις αυτών ήρνοΰντο, ώστε άνέτρε- 
πον μετά τής αυτής ευκολίας καί τά προα 
ποδειχθέντα. Μητρόδωρος ό Χίο; αποφθεγ
ματικούς έλεγεν, δτι οΰδέν τις δύναται εϊδέ- 
ναι καί τό εϊδέναι δέ τό μηδέν δύνασθαι 
είδέναι άδύνατον’ άλλα πάντα ταύτα στε
ρούνται σπουδαιότητος καί άποτελοϋσι πα
ραδοξολογίας, εις ούδείς εΰσυνειδήτως

δύναται νά έμπέσγι’ ταυτα έννοών είπέ ποτε 
ό Pascal « la nature soutient la .raison 
impuissante et l empêche d extravaguer 
jusqu à Ce point ». Atà τούτο τούς Πυρ
ρωνείους έσεβοντο πάντες καί έτίμων’ 6 
Πύρρων π. χ. έν Ήλιδι έλαβε τό περιζή- 
τητον άξίωμα τού άρχιερέως καί κατ' εισή* 
γησιν αύτού ή πόλις έψηφίσατο ατέλειαν 
διά πάντας τού; φιλοσόφους’ οί δέ ’Αθη
ναίοι τιμώντες τήν άρετήν τού άνδρός έπο- 
λιτογράφησαν αύτόν’ διότι οί έν Άθήναις 
πολιτογράφησις τοιαύτην τιμήν παρεΐχεν, 
ώστε καί πολλοί τών έν 'Ρώμγ κρατίστων 
καί αύτοκράτορε; πολλάκις, ώ; ό ’Αδριανός, 
έζήλουν τόν τίτλον τού πολίτου ’Αθηναίου. 
Τουναντίον τών 2οφιστών ή άγυρτεία κατα
δηλοτέρα έδειχνύετο ώσημέραι καί οί ’Ρω
μαίοι δικαίως έξέβαλον αύτού; τής ’Ρώμης 
ώ; διαφθείροντας τούς νέους.

(Έπεται τό τέλος).

ΕΠΕΙΣΟΑΙΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.
Ο’Ιΐε  φυλλ. Β '.)

Έξήλθομεν τοΰ ναού.
—  Τδού ! Ούτος ό τάφος, είπε δεικνύων 

μοι τάφον ολίγα βήματα τού ναού άπέχον- 
τα, μεμονωμένον καί κεκαλυμμένον έντελώς 
σχεδόν ΰπό τού πυκνού φυλλώματος τών 
δένδρων, είναι τού μεγαλειτέρου πολιτικού 
τής νεωτέρας Ελλάδος, είναι τού Ιωάννου 
Κωλέττου. "Οσης ένεργείας στάδιον διέτρε- 
ξεν ούτος έν τώ πολιτικώ κόσμω, περισσο- 
τέρας άναντιρρήτως διέτρεξεν ό πατήρ μου 
έν τώ στρατιωτικό), διότι καθ’ δλην τήν 
έπανάστασιν έμάχετο άπωλέσας παρά τό 
πλευρόν αύτού καί τόν ετερον αδελφόν του’ 
δτε δε τά πράγματα καθησύχασαν άπεσύρθη 
εχων περιουσίαν μικράν, χρηματικήν όμως, 
τό πλεΐστον τής όποιας διέθεσεν έπί τής γης, 
άγοράσας άρκετήν έκτασιν γαιών έν Αθή- 
ναις, ήτις μετά τινα ετη, μεταοληθέντων
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τών αγρών εις οικόπεδα, κατέστησεν αύτόν 
πλουσιώτατον. Ήμην ό μονογενής αύτ®ύ 
υιός- τώνδέ περιποιήσεων καί τή; πατριχή; 
πρός με αγάπης καί αδυναμίας του ουδέπο
τε κακήν χρήσιν έποίησα’ έσεβόμην αύτόν 
καί πάντοτε έζήτουν καί προσεπάθουν νά 
μαντεύω τάς διαθέσεις του διά νά ρυθμίζω 
τήν διαγωγήν μου συμφώνως πρός αύτάς’ 
πόσον μ ήγάπα ! Ήτο οικογενειάρχης κα 
λό;. Ηγάπα τήν πατρίδα πλειότερον παν
τός ίσως, καί ζών διέθεσε μέγα ποσόν υπέρ 
τής συστάσεως Νοσοκομείου έν ’Αθήναΐςΐ

—  Σπάνιοι οί τοιούτοι σήμερον, είπον.
—  Ήτο στενώτατος φίλος τού έκτι- 

μώντος τά ; πρός τήν πατρίδα έκδουλεύσεις 
του Μ. Τοσίτσα, ούτινος τό μεγαλοπρεπές 
μνημείον είναι τούτο, προσέθηκε δεικνύων 
μοι τάφον έδρας σχήμα Ιχοντα, μεγέθους 
έκπληκτικοϋ, καί όπως κατόπιν παρετήρησα 
ήτο ό μεγαλείτερος τάφος τού νεκροταφείου.

Διά βαθμίδων τινών άνήρχετό τις έπ'αυ
τού’ εις άμφότερα δέ τά άκρα τού σχημα- 
τιζομένου ουτω ήμικυκλίου ήσαν δύο λέον
τες, φυλάττοντες τρόπον τινα τήν έπ αύτού 
άνοδον, καί εις τό μέσον τής καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν αύτής έχούση; καθίσματα ήμι- 
περιφερείας άνεγείρετο σοβαρός ό άνδριάς 
τού αειμνήστου άνδρός!

—  "Οσην αγάπην, έξηκολούθησεν, καί 
σέβας ό πατήρ μου μ’ένέπνεε, διπλάσιάν 
διά τήν μητέρα μου ήσθανόμην, ιδίως διά 
τά λεπτόν τή; άνατροφής καί τήν ακρίβειαν 
τών γνώσεων καί τής πείρας τη; έπί τού 
κόσμου τούτου!

’Ιίξακολουθαϋντες νά βαδίζωμεν ειχομεν 
κάμψει τόΤε πλαγίαν τινά όδόν έκατέρωθεν 
τής όποιας υψιτενείς κυπάρισσοι ήσαν’ μετά 
τινα βήματα εύρέθημεν ένώπιον τού τή; 
Βασιλικής Παγκώστα τάφου φέροντο; ώς 
έπιτύμβιον ,

Τ ετέλεσ-ιι κ*ί εις τήν γην τό χώμα άπεόόΟη, 
οί όόοιπόροι τής ζωής πριν έλΟη ή έσπέρα 
έοώ άπεχωρ'αβησαν’ Ικείνη ένεχρώΟη, 
καί τώρα κρύον μάρμαρον καλύπτει τήν μητέρα 
άλλ’ όταν . . . .

—  Μ’ ήγάπα τρυφερώτατα, έξηκολού- 
θει ό άγνωστο; οδηγός μου, χαί μ’ έπεδα- 
ψίλευε περιποιήσεις δσας δέν έπεδαψίλευσεν

είσίτι μήτηρ εις υιόν’ συνεχώς δ’ ελεγεν ~  
Πέ μου ! πολύ φοβούμαι δι’ εσέ, ή καρδία 
σου θά ύποφέρ-ρ, άν ' άγαπήσ/1 ποτό! —  
Είχε δίκαιον’ δέν ήδυνήθην νά τόάποφύγω!

Έπροχωρούμεν έν τούτοις.
—  Μικρός ήγαπώμην, νέος δέ γενόμενος 

μ άπεδίδοντο αί τιμαί άνδρός. Είχον σπου
δάσει τήν νομικήν έπιδούς εί; αύτήν, άλλ ’ ή 
μεγάλη περιουσία τού πατρός μου μ’ έσωσαν 
έξ όλων τών άναφυομένων εκείνων δυσκο
λιών καί έξευτελισμών εις τούς μόλις τάς 
σπουδάς των περαιώσαντας καί ζητούντας 
έργον δυστυχείς νέους. Σάς είπον δτι ήμην 
ό μονογενής υιός τού πατρός μου, καί τούτου 
μόνου άπομείναντος, καθόσον εκ τών δυο 
ετέρων αύτού αδελφών, ό μέν είς, 6 πρεσβύ- 
τερος εντινι μάχγ κατά τών τούρκων περί 
τάς άρχάς τού 1824  εφονεύθη παρά τό 
πλευρόν αύτού, 6 δέ νεώτερος ήγνοείτο άν 
έζη ή άπέθανε, διότι από τής πρώτη; κα
ταστροφής τής Χίου, ενθα διαρκώς μετά 
τής μητρός του Ιμενε, διότι διετή; τότε ήτο, 
ούδέν έμάθομεν περί αύτού, ούτε περί τής 
μάμμης μου. . .

—  Σάς παρακαλώ, ποιον τό όνομα τής 
οικογένειας σας; είπον διακόπτων αύτόν, 
καθότι έκ τού συνδυασμού τών περιστατικών 
εννόησα ότι άνεύρον τέλος τήν οικογένειαν 
μου ήν πρό πολλού άνεζήτουν.

—  Τό όνομα τή; οικογένειας τού πα
τρός μου παρ’ αύτού μέν ουδέποτε έμα- 
θον, καθόσον αγνοώ αύτός διά ποιαν αιτίαν, 
είς εμέ άγνωστον, ήλλαξεν αύτό. Έκ τίνος 
όμως επιστολή; τού πάππου μου πρός τόν 
πατέρα, είδον κατόπιν μετά τόν θάνατον 
αύτού, ότι άνήκεν είς τήν οικογένειαν τών 
λεγομένων Θεοφίλων, περί ών έξετάσας 
πολλούς τών χίων ούδέν ήδυνήθην νά μάθω. 
Εξ επιφωνημάτων δέ τού πατρός μου, καί 

αδημονίας ενίοτε κατά τού πατρός του έκ- 
φερομένης, συμπεραίνω ότι ούτος, ό πάππο; 
μου, μέγα τ ι έγκλημα διεπράξατο, οπερ καί 
τόν πατέρα μου προέτρεψεν είς τήν μετα
βολήν τού τής οικογένειας ονόματος του ! 
Καί όμως ουδέποτε καθ’ όλην τήν τής ζωής 
του διάρκειαν παράπονόν τι άπ’ ευθείας κατά
τού πατρό; του μοί έξέφερε! τόσον άγαθό; 
~ » 
η το  !

’Ενταύθα ό οδηγό; μου έσιώπησεν ϊνα
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άποσπογγίσνι δάκρυ τι ξηρόν επί των πα
ρειών αύτού όλισθήσαν. Έν τούτοι; εις έμέ 
ούδεμία αμφιβολία έμενεν δτι ό άγνωστος 
ούτος οδηγός ήτο ανεψιό; μου, καθότι καί 
τό επί τού λαιμού μου έξηρτημένον εύρεθέν 
χρυσούν εικονισμάτων ε®ερεν όπισθεν τό όνο
μα Θεόφιλος, και τό έτος 18 2 1 , εποχήν τής 
γεννήσεώς μου ϊσως.

Τότε εΰρισκόμεθα κατέναντι τού μεγαλο
πρεπούς μαυσωλείου τού Π. Αημητρακαρά- 
κου, τό όποιον ώς επίγραμμα είχε τους λό
γους τού Ευαγγελίου,

ό πιστευων εις Ιμε κοίν άποθανή ζήσεται,
καί πας ό ζών καί πιατεύων εις έμέ
ού μή άποθανεϊ εις τον αιώνα.

'— Δυστυχείς οί άνθρωποι, έζηκολούθη- 
σε, μόνην πραγματικήν ελπίδα τον θάνατον 
εχοντες καί μόνην κληρονομιάν τόν τάφον ! 
’Εργάζονται, εργάζονται επί τής γης, ΐνα 
αίφνης πάντα έγκαταλείψωσιν, έν μέσω τής 
περικυκλούσης αύτού; χαράς καί έλπίδος, 
ευτυχίας ψευδούς. Οΰτω καί εις τούς γονείς 
μου συνέβη! . . . Είχον ζήσει έντίμως καί 
ήλπιζον εις έμέ την άνάστασιν τής έ*φυλ- 
λισθείσης μεγάλης οικογένειας των' ό πατήρ 
μου έπεθύμει να μ ϊδ·ρ νυμφευόμενο/ άπό 
τής νεαρδς μου ηλικίας συνανετράφην σχεδόν 
καί ήγάπων νεάνιδα άξίαν των έλπίδων τών 
γονέων μου καί άντηγαπώμην παρ’ αυτής! 
έσχηματίζομεν άμφότεροι έν ταίς όμιλίαι; 
ημών ευτυχίαν, ής ουδέποτε έμέλλομεν νά 
γευθώμεν. Είμεθα μεμνηστευμένοι πρό έτους 
ολοκλήρου καί μετά τινας ημέρας αί εύχαί 
τού ίερέως εμελλον νά μάς ένώσωσι διά παν
τός, άλλά . . . .  ’Αλλά ή έπάοατο; νόσος 
χολέρα ένσκήψασα μ' άπεστέρησε τής προο- 
ρισθείσης συντρόφου μου, ήν θά κλαίω έφ ό
λης μου τής ζωής, καί ήτις υπήρξε τό πρώ
τον θύμα τής επαράτου ταύτης νόσου. Την 
έπομένην ημέραν τού θανάτου αυτής, ήκο- 
λούθησαν ταύτην ό πατήρ καί ή μήτηρ μου 
ύπό τής αύτής νόσου προσβληθέντες. Τό 
αύτό φέρετρον έφερε καί τούς τρεις, ή αΰτή 
πλάξ τους έκ ά λυψ εδ έν  ήθέλησα νά τού; 
χωρίσω ! φαντάσθητε τήν απελπισίαν μου, 
τήν φρίκην καί τήν μόνωσίν μου! . . .

Είχομεν βαδίσει έπί αρκετήν ώραν καί 
διά νά υποχρεώσω καί εκείνον, συγκεκινημέ-

νονηδηόντα, ν άναπαυθή, προσεποιήθην ότι 
ήμην κεκοπιακώς.

_ Ε*αθησαμεν οθεν έπί τάφου τινός έφ' ου 
άνέγνωσα,

"Γπνον δικαίου ίνθάδ’ Ίωάννη;Σκυλίτσης έχ Χίου, 
Εμπορος, εύδει β ούς έτη έζ ήχοντα οχτώ. 

ή δ’ εύσεβόφρων συμβία καί ή τέκνων τετράς
Γφιλοστόργων 

στήσαν τόν λίθοναύτόν μνήμ’ άλγηδόνος πίκρας.

—  Έπί πολλάς ημέρας οίκούρουν, έπα- 
νέλαβεν, άποφεύγων πάντα άνθρωπον' ήγά
πων τόν κόσμον μετά τού πατρός τή; μη* 
τρό; μου καί τής άγνής έκείνης κόρης, ήγάπων 
τούς πάντας, άλλά τότε άηδίασα τόν κό
σμον, ούδέν πλέον έλπίζων έν αύτω' εί/ον 
μείνει μόνος! . . . , ή στοργή μου διεμοι- 
ράζετο μεταξύ τών τριών εκείνων ατόμων, 
άπερ έν μια καί τή αΰτή στιγμή μ.οί άφηρ- 
πάγησαν’ εύρέθην αίφνης έν τορ πελάγει τής 
κοινωνίας, όπως ό ναυαγός έν νυκτί, παρ’ 
ούτινος τάς χείρα; άφηρπάγη ύπό τών ά- 
σπλάγχνων κυμάτων καί ή μόνη σανίς, ή τε
λευταία έλπίς τον ! "Εμελλον νά καταπον- 
τισθώ ! Μόλις τόν κόσμον έγνώρισα καί 
ήλπιζον νά γευθώ τής πρόσκαιρου έστω έν 
αΰτώ ευτυχίας, άλλά καί ή έλπίς αύτή, ή 
μόνη χαρά μου, άπωλέσθη ! ^Έν τώ κόσμω 
ούδέν καχόν έπραξα, ούδένα ήδίχησχ καί 
όμως ήδη . . . .  Θέλεις λοιπόν ν’ άγαπώ 
είσέτι τόν κόσμον;

Κατά τήν στιγμήν ταύτην τό πρόσωπον 
τού οδηγού μου ή το ώχρότατον' παρετήρησα 
δρ ότι ούδέν δάκρυ έκ τών οφθαλμών αύτού 
έρρεεν, άλλ’ έφαίνετο ότι ύπέφερε καθ’ υπερ
βολήν ! δέν ήθέλησα νά τόν ένοχλήσω, 
ούτε έδοκίμασα νά τφ  απευθύνω παρηγο
ρητικούς τινας λόγους' διότι έγνώριζα ότι ή 
παρηγορία εις τινας περιστάσεις μάλλον εξά
πτει και όχληρά καταντά, ή ωφέλειαν προ
ξενεί.

Έπήλθε σιγή ήν έτάραττε μόνη ή κα
νονική αρμονία ή προξενουμένη ύπό τού λε
πτού βορρά τού προσψαύοντος τάς|κυπαρίσσους 
καί τά δένδρα, ατενα έλαφρώς διεχίνει. Έρ- 
ριψα πλαγίως τά βλέμματά μου καί διέχρινα 
έπί πλακάς έντέχνως κατειργασμένης,
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Κωνσταντίνφ Ίωαννίδη άνδρί κρατίστω
φιλογενε! τε χάι φιλσνθρώπω χαι
Μσριόρα Κ. Ίωαννίδου.

Ά λλ ’ έντύπωσιν μεγαλειτέραν μ’ ένεποίη- 
σεν ό άπώτερον κείμενο; άλλά διακρινόμενος 
αρκούντως πρωτότυπος κατά τό ειδός του 
καί άφελέστατο; τάφος' έπί βράχων φαινο
μένων φυσικών, άνυψούτο σταυρός. Κατόπιν 
διερχόμενο; πλησίον του, διότι έκεϊθεν δέν 
ήδυνάμην ν’ άναγνώσω, εΐδον οτι ητο επί 
τού βράχου κεχαραγμένον τό όνομα,

Τερέζα Βενσελβάχ!

—  ’ΐδού, φίλε, έπανέλαβεν* ή ζωή μου 
διήλθεν άπασα έν πικρίαις, ή νεοτη; μ άπε- 
χαιρέτησε, τό μέτωπόν μου ηύλακώθη άπό 
τό τού χρόνου άροτρον, αί δέ τραχείαι θλί- 
ψας έψύχραναν τήν ύπάρχουσαν θερμότητα 
τής καρδίας μου! ’Απορείς ίσως διότι ουόεν 
δάκρυ σχεδόν νύν έβρεξε τήν παρειάν μου, 
ένώ σοί διηγούμαι τάς θλίψεις μου' άλλά 
μάθε ότι τά μέν δάκρυά μου έξηντλήθησαν, 
στειρευσάσης τής πηγή; αύτών, ή δέ καρδία 
μ.ου εις πάγον μετεβλήθη! Ούδένα θέλω νά 
βλέπω! δέν θέλω νά ζώ πλέον. Πάντας 
αποφεύγω πρό πολλού, ώσεί οί πάντες ήσαν 
αίτιοι τών δ υστυχιών μου ! Έχεις ένώπιόν 
σου μισάνθρωπόν τινα! άγνοώ όμως όποιον 
προαίσθημα μ’ έσυρε πρό; σέ, ένώ ούδένα 
πλησιάζω! "Δγωμεν.

’Ανηγέρθημεν' διήλθομεν άπό δυσμών 
ποός άνατολάς όδόν τινα έν τώ νεκροταφείο) 
κατεστολισμένην πενθίμως διά δένδρων άν- 
θέων καί τάφων, καί τό πρός βορράν τής 
εκκλησία; δημοτικόν μέρος τού νεκροτα
φείου, ένθα ήγή ή τού; νεκρού; καλύπτουσα 
είναι είσέτι νωπή, οί δέ τάφοι διακρίνονται 
έκ τών έπ’ αύτών ξυλίνων μόνον σταυρών, 
καί έφθάσαμεν εις τό έν γωνία τινι κεχω
ρισμέ νον μέρος διά τό

Κοιμητήριον ’Ισραηλιτών.

Υέδεύαμεν έν σιγή δτε φθάσαντες πρός 
τά Μεσημβρινόν μέρος τής έκκλησίας μ’είπε 
δεικνύων,

—  ’ΐδού καί έτερον θύμα τού Χάρωνος! 
νεάνις δυστυχής βιώσασα έν τώ βίω, καί 
δυστυχεστέρα άποθανούσα ίσως' είναι ό τά 
φο; της Μαρίας Κ.

Σ 0 2  7 1

Παρετήρησα αύτόν' ένετυπώθησαν δ' έν 
τή μνήμη μου αί λέξεις.

"Ηλθον —  άπήλβον.

Έξηκολουθούμεν περιπατούντε; έν σιγή 
πρός τήν πύλην τού νεκροταφείου. Εις αρ
κετήν δέ άπό τής πύλης άπόστασιν μ’ έφερε 
πρό τής θΰρας κοιμητηρίου, κειμένου πρός 
τά δεξιά τού έξερχομένου, καί έν είδει 
ναΐσκου έκτισμένου' πριν πλησιάσω τήν σι
δηράν καί κιγκλιδωτήν θύραν αύτού άνέγνων 
άνωθεν αύτού.

Οίκογενείας Π. Βερέττα.

Έπλησίασα καί παρετήρησα διά τών κυγ- 
κλίδων* διέκρινα κλίμακα πρός τά κάτω 
άγουσαν* είχεν υπόγειον κοιμητήριον* έπί 
δέ τού κατέναντι τού έκ τής θύρας θεατού 
έσωτερικού τοίχου αύτού ήσαν άνηρτημένοι 
τρεις στέφανοι, έπί τού πρώτου τών όποιων 
ήτο γεγραμμένον — A toi mes larmes —  
έπί τού έν τώ μέσω —  A mon frère chéri —  
καί έπί τού τρίτου — regrets eternels.

Τό ξενότροπον τού τάφου τούτου ούδε- 
μίαν ένεποίησέ μοι έντύπωσιν.

Από τούτου μετέβημεν πρός έτερον πρός 
τά αριστερά τής όδοΰ κείμενον, πρός τάφον 
ούχί μεγαλοπρεπέστατον καί πλουσιώτατον 
τόσον, όσον σημαντικόν διά τά πατριωτικά 
αισθήματα τών έν αύτω αναπαυόμενων. ΤΙΙτο 
τών τριών μαρτύρων τής Κύθνου Περικλεούς 
Μωρα'ίτίνη, Νικολάου Λεωτσάκου, καί Αγα- 
μέμνονος Σκαρβέλη' έπιτύμβιον δ' είχε,

Σύ δ’ "Ελλην δακρΰσας τήν αρετήν ζήλωσον.

Έπλησιάζομεν νά έξέλθωμεν δτε μ’ έσυρε 
πρός τά άριστερά λέγων μοι,

—  Έλθέ νά ίδνις και τόν τού Πρίγκιπας 
Μουρούζη !

Έπλησίασα καί είδον καί τούτον' ήτο 
κεχαραγμένον έπ’ αύτού οίκόσημον φέρον 
κεφαλήν βοός.

Έξήλθομεν τέλος τού κοιμητηρίου σύννο·· 
ες καί οί δύο. Καί οί μέν ίδικοί μου οφθαλ
μοί έρρίφθησαν έπί τής Άκροπόλεως έπί τού 
πρό; άνατολάς κρημνού, έφ’ ού ώς λελαξευ- 
μένον φαίνεται πρόσωπον τι τήν μεγαλο- 
φυΐαν ποιητού παριστών (α), οί δέ τού όδη-

(α) Λίγουσιν δτι είναι τού Όμηρου.



η
γοϋ μου πρός τόν ούρανόν άτένίζοντες έφαί- 
νοντο άναζητοϋντες έν αύτφ την πραγμα
τικότητα ονείρου άπελθόντος" στραφείς δέ 
πρός έμέ είπεν,

►
—  Είπέτε με, είπέτε με τί ή ζωή αξίζει

ο τ α ν  τ ις ζ ή  δίχω ;νόζή καί δ ίχω ; νόέλπ’ζη", 
Καί όταν ζή τις τεθνεώς; όταν καρόίαν πλέον 
δεν έχει καί άπώλεαε πάνόνειρον ώραΐον ; 
τδτε β ε β α ί ω ς  ο νεκρός αυτός διανοείται 
τί είχε, τί άπώλωσε, τί ήλπισ’ ενθυμείται.

IV

—  Μετρώ ήδη τριάκοντα και τέσσαρας 
ένιαυτούς καί ομως έγήρασα σχεδόν πλέον, 
έζηκολούθησεν’ άπαύστως έκλαιον έκτοτε 
ενθυμούμενος τήν άγαθότητα του πατρό; 
μου, άπαρηγόρητος ήμην διανοούμενος την 
ένάρετον μητέρα μου, καί άνευ καρδίας κα- 
τήντησα άπολέσας την μνηστήν, ή; τό ιλα
ρόν του χαρακτήοος καίτάς χάριτας ούδεμία 
εΐναι δυνατόν να κέκτηται . . . .  έκλαυτα 
έπί τόσον, ώστε τά δάκρυα έκοίλαναν τάς 
παρειάς μου καί χειμών δρεμύς την καρδίαν 
μου άκαίρως ως έκ τών συμφορών κατέκλυ- 
σεν. Οΰδένα πλησιάζω! Οΰδένα επισκέπτο
μαι. Σπανιώτατα μόνον δισεξάδελφόν τινα 
της μητρός μου, Ενθα μ’ άπηντήσατε, έκεϊ 
παραμείναντα πλέον τοϋ συνήθους, ένεκα 
τών επιμόνων παρακλήσεων τοϋ οίκοδεσπό 
του, καί άνεχώρησα άμα τή άφίξει υμών. 
Ήδη ούδέν έχω νά ελπίσω, ή τόν θάνατον 
ώς παρήγορον βάλσαμον άφορήτου ζωής. 
Είμαι μόνος έν τώ κόσμω, ούδένα συγγενή 
έχω ώς άπολέσας τούς πάντας . . . . .

—  "Οχι, τδ> άπεκρίθην δεν είσαι μό
νος ! 'Ελπιζε! 'Ο θεός σ’ έςαπέστειλεν δ,τι 
έπεζήτεις! Θα ευτυχήστε,ς !

—  Τί εννοείτε; ήρώτησεν.
—*■ Είμαι θείός σου, έπανέλαβον* είμαι 

ό κατά τήν καταστροφήν τής Χίου άπολεσθείς 
διετής αδελφός τοϋ πατρός σου! Ή θεία 
πρόνοια μ* έσωσεν, ϊνα έναγκαλισθώ τόν υιόν 
τοϋ αδελφού μου ώ; υιόν μου, διότι κ’ εγώ 
οΰδένα άλλον έχω εν τώ κόσμω ή σέ μόνον!

Σ Ο Σ

Μ 0 ϊ  Σ I Κ  Η·

β ι ο ς  β ε λ λ ί ν η .

I

Πολλάκις κλίσις τις έμφυτος περί τινα 
τέχνην ή επιστήμην διαδίδεται άπό γενεάς 
εις γενεάν καί καταλήγει συνήθως εις ένα 
τών απογόνων, όστις έκτυπών τήν μεγα- 
λοφυ'ί'αν αύτοϋ έν τή τέχνη, καλλιεργουμένη 
υπό τών προπατόρων του, λαμπρύνει τής 
οικογένειας του τό δνομα καί καθίσταται 
ό τελευταίος άλλα καί λαμπρότερος καρ
πός τοϋ εμφύτου τούτου οικογενειακού ορ
γασμού. Σπανιώτατα δέ οι υιοί επισήμων 
άνδρών ηύτύχησαν έν τώ σταδίω, τό ό
ποιον ένδόξως διέτρεςαν οί πατέρες αυτών 
διότι, ώς έλεγέ ποτε 6 υιός τοϋ ένδόςου 
τής Γερμανίας ποιητού Γκαΐτε, ούόέν υ
πάρχει βαρύτερον ούδέ άνιαρότερον τής δό- 
ζης, τήν οποίαν περιέχει τό πατρικόν δνο
μα. Τούτο παρατηρεΐται έν τή οίκογενεία 
τών Βερνετών (Vernet), οίτινες κληρονομ.'.- 
κώς ήσκουν τήν ζωγραφικήν τών Bach α
είποτε φημισθέντων έπί άριστοτεχνία περί 
τήν μελοποίί'αν, καί πολλών άλλων.
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Αυτό τούτο παρατηρεΐται καί έν τή οί
κογενεία τού Βελλίνη ένός τών έξοχωτέρων 
τέκνων τής μουσοφιλοϋς Ιταλίας, οϋτινος 
τήν βιογραφίαν συντόμ-ως μέν άλλ' ακριβώς 
έπιχειρούμεν νά διαγράψωμεν. Ό πάππος 
αύτοϋ Βικέντιος Βελλίνης έπιμελώς έσπού- 
δασε τήν μουσικήν έν τή διασημοτέρα σχο
λή τής Νεαπόλεως υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
περιφανούς Piecini τοϋ άξιου άνταγωνι- 
στοϋ τοϋ Gluck" άλλα ποωίμως νυμφευ
θείς ολίγον έπέδωκέν εις τήν μουσικήν άν- 
τιπερισπώμενος υπό οικογενειακών φροντί
δων. Τό αύτό συνέβη καί εις τόν υιόν τοϋ 
Βικεντίου 'Ροζάριον καί τοι ούκ όλίγην επι
μέλειαν καταβαλόντα περί τήν μουσικήν" 
ό 'Ροζάριος ούτος νέος έτι νυμφευθείς νεά- 
νιδα άγχίνουν καί ευμαθή καλουμένην ’Α.- 
γαθήν Φερλίτου (Agata Ferlito) εσχε τέσ- 
σαρα άρρενα καί τρία θήλεα τέκνα" ό πρω
τότοκος τούτων γεννηθείς έν Κατάνη τής 
Σικελίας τήν 1 Νοεμβρίου 1 8 0 1  έκλήθη 
Βικέντιος καί ούτος μόνος έμελλε νέος έτι 
καί έν βραχυτάτιρ χρόνω νά άρπάση τήν 
περίβλεπτον δάφνην, εις ήν προσέβλε- 
πον ματαίως δ τε πάππος καί ό πατήρ, 
ώς καί οί δύο τών αδελφών του" διότι καί 
οΰτοι πλήν τού τρίτου αδελφού συνεμερί- 
ζοντο τήν περιπαθή κλίσιν πρός τήν μου
σικήν.

"Ο πατήρ τοϋ Βικεντίου περιέθαλπε τόν 
πόθον τού νεαρού υιού καί έφρόντιζε νά κα
ταρτίση αύτόν καλώς έν τή μουσική, ό δέ 
γηραιός πάππος έδίδασκεν εις τόν μικρόν 
έγγονόν τά πρώτα μαθήματα τής τέχνης. 
Τινές βιογράφοι τού Βελλίνη ίστοροϋσιν α
νέκδοτά Ttva περί τής πρωίμου κλίσεως 
τοϋ περιφανούς τούτου μουσουργού νηπίου 
έτι δντος" λέγουσι π. χ. ότι μόλις συμ- 
πληρώσας τό πρώτον έτος τής ηλικίας του, 
οσάκις ήκουεν ασμα τ ι έκτύπα χαίοων τόν 
χρόνον τού άσματος, δτε διετής έτι γενό- 
μενος άρμονικώτατα προσήδε άσμάτιόν τ ι 
τοϋ Fioravanti κυμβαλίζοντος τοϋ πάπ- 
που. Ταύτα βεβαίως άποτελοϋσιν ύπερβο- 
λάς συνήθεις παρά τοΐς βιογράφοι;. Ώς 
βέβαιον όμως ίστοροϋσιν δτι έν ηλικία ε
πτά ετών έπαιζε μετά πολλής ευκολίας τό 
κλειδοκύμβαλον συνέθεσε δέ καί τινας έκ 
κλησιαστικάς μελωδίας.

Γενόμενος ήδη έφηβος ό Βελλίνης ήσθά- 
νετο τήν ανάγκην τής έξακολουθήσεως τών 
σπουδών αύτοϋ παρ’ άνδρών ίκανοτέρων τού 
πατρός αύτοϋ καί τοϋ πάππου. Πρός τού
το ό πατήρ του άπετάνθη πρός τόν Δούκα 
τοϋ Σαμμαρτίνου .έφορον τής πόλεως Κα- 
τάνης, οστις ένεργήσας επέτυχε παρά τοϋ 
δημοτικού ταμείου υποτροφίαν πρός τελει- 
οποίησιν τών σπουδών τοϋ Βελλίνη έν τώ  
Ώδείω τής Νεαπόλεως.

Ό νεαρός εραστής τής μουσικής άπεχω- 
ρίσθη τής πατρικής στέγης φέρων συστατι- 
κάς έπιστολάς πρός τόν Δούκα τοϋ Νόγια 
διευθυντήν τού ’ίλδείου καλουμένου San 
Sebastiano, ούτινος δμως πραγματικός διευ
θυντής διετέλει ό Νικόλαος Ζιγκαρέλλης 
είς τών διασημοτέρων αντιπροσώπων τής 
Νεαπολιτανικής σχολής. 'Ο Βελλίνης μεθ’ 
ικανής έπιμελείας διήκουσε τά έν τή πεοι- 
φανεΐ ταύτνι σχολή παραδιδόμενα μαθή
ματα" άλλά κατά τά πρώτα έτη τών σπου
δών του δέν ήδύναντο οί διδάσκαλοι αύτοϋ 
νά δΐίδωσι τήν μεγαλοφυίαν τοϋ έκ Κατάνης 
μαθητοϋ, οστις, ώς φαίνεται διά τήν έπι- 
σώρευσιν τών μαθημάτων καί τήν ενδελεχή 
φροντίδα περί τήν έκμάθησιν τής φωνητικής 
μουσικής καί διαφόρων άλλων οργάνων δέν 
ήδύνατο νά έςάρη εαυτόν άπό τής όμάδος 
τών συμμαθητών του. Ή πρώτη αύτοϋ ε
πιτυχία χρονολογείται, άφ’ ής ήρξατο τήν 
μ-ελοποιίαν, είς ήν τοσοϋτον υπερείχε τούς 
συμμαθητάς του ώστε έ'λαβέν άλληλοδιαδό- 
χως τούς τίτλους maestrino καί primo mae- 
strino. Διά δέ τό ήδύ καί κομψόν „ τοϋ χα- 
ρακτήρός του προσείλκυσε τήν συμπάθειαν 
πάντων καί μαθητών καί διδασκάλων" καί 
αύτός δέ ό γέρων Ζιγκαρέλλης μεθ’ όλας 
αύτοϋ τάς γεροντικά; ιδιοτροπίας πατρικήν 
τινα φιλοστοργίαν έδείκνυε πρός τόν Βελ- 
λίνην.

Είς τήν συνοργανικήν δμως μουσικήν 
(contrapunto) ό Βελλίνης ολίγον έπέδιδεν 
εί'τε διότι έλειπε καλή μέθοδος διδασκα
λίας, εϊτε διότι τό πνεΰμά του ήν έπιρρεπές 
άείποτε εις τους ρεβασμούς διά τήν άκραν 
λεπτότητα τών αισθημάτων του. Κατά 
μίμησιν δέ τοϋ "Ροσσίνη έτςεχειρίσθη ποτέ 
νά μελοποιήσή τάς τετραφωνίας Haydn καί 
Mozart" τό Ιργον τούτο ήν ώφελιμώτατον



πρός κατάληψιν τής αλληλουχίας καί δυ- 
νάμεως τών αρμονιών, άλλα δυσχέρειαι 
πλεϊσται άνεφαίνοντο κατά παν βήμα, καί 
•διά τούτο μ.ετά μικράς προσπάθειας παρή- 
τησε τούτο ό Βελλίνης· διότι, ώς λέγει ό 
de Lafage άνήρ κριτικώτατος περί τήν 
μουσικήν τέχνην, τό αποτέλεσμα τής πο
λυμόχθου ταύτης έργασίας ούτε καν μέ- 
τριον ήδύνατο νά κληθη καί αύτός δέ ό 
Βελλίνης συνεΐδε ό'τι τό είδος τούτο ούδό- 
λως αύτω ήρμοζεν, έκ τούτου εξηγείται ή 
έν πασι τοΐς προοιμίοις τών μελοδραμάτων 
του (ouvertures) έντελής αποτυχία τού 
Βελλίνη.

Ά λλ ’ έν τοΐς διαφόροις αύτού γυμνά- 
σμασι διεφαίνετο καινοτομία τις περί τήν 
εκφρασιν καί τά  αισθήματα, δπερ παρώρ- 
γιζε πολλάκις τόν Ζιγκαρέλλην, δστις, ώς 
πάντεςοί γηραιοί διδάσκαλοι, ουδέποτε συνε- 
χώρει τάς καινοτομίας καί έν τή οργή του 
άπεκάλεσέ ποτε τόν Βελλίνην αμαθή. Άλλ' 
ό φιλότιμος Βελλίνης καί περ ούτω δεινώς 
προσβληθείς έσίγησεν έρυθριών έπιφυλατ- 
τόμενος δέ νά έκδικηθή τόν διδάσκαλόν 
του διά τών πραγμάτων είπέ ποτε πρός 
τινα τών συμμαθητών. «Έγώ αμαθής! όρ- 
κί,ομαι λοιπόν εις δ,τι έχω ίερώτερον δτι 
θά συνθέσω καί έγώ έν μελόδραμα έπί τής 
ύποθέσεως τού 'Ρωμαίου καί;τής Ίουλιέτ- 
τας». Διά τούτων δέ έννόει τόν 'Ρωμ-αΐον 
καί τήν Ίουλιέτταν τού Ζιγκαρέλλη, μελό
δραμα τό όποιον έφημίσθη έν άπάση τή 
Ιταλία* καί πραγματικώς βραδύτερον έπί 
τής αυτής ύποθέσεως συνέθεσε τό ώραΐον 
μελόδραμα I. Capuletti ed i Moutecchi.

Έν τούτοις πριν ή έξέλθη τής σχολής 
κατά συμβουλήν τού Δονιζέτη καί τού 
Πακίνη, μεθ’ ών εϊχεν ήδη συνδεθή διά 
φιλίας, άπεφάσισε νά μελοποίησή τό δρά
μα Adelson e Salvini, δπερ περατωθέν παρε- 
στάθη έν τώ μικρώ θεάτρω τής σχολής 
ύπό τών φίλων του. Τό πρώτον τούτο με
λόδραμα καίτοι άσθενέστατον προϊόν τού 
νεαρού μουσουργού έχειροκροτήθη ύπό τού 
ακροατηρίου συγκειμίνου έξ άνδρών δοκι 
μωτάτων περί τήν μουσικήν, οϊτινες διά 
τών χειροκροτημάτων ήθελον νά ένθαρρύ- 
νωσι τόν μαθητεύοντα ίτ ι  μουσουργόν, ό δέ 
Ζιγκαρέλλης έναγκαλιζόμενος αύτόν προέ-

λεγέ πως αύτω τό ένδοξον μέλλον τουί
’Ολίγο) βραδύτερον δευτέοα έπιτυχία έ

στεψε τόν Βελλίνην, δστις έν άρχή έτι τού 
σταδίου αύτού έφαίνετο χειραγωγούμενος 
ύπό τής εύνοούσης αύτόν τύχης, ήτις έκ- 
ποδών έποίει πάντα τά προστυγχ άνοντα 
προσκόμματα, 'ϊπήρχε τότε έθιμον αριστον 
έν Νεαπόλει, καθ’ 8 ό μάλλον διακεκριμέ
νος τών μαθητών τής άνωτέρας τάξεως 
(maestrini) πριν ή έξέλθή όριστικώς τής σχο
λής έξελέγετο, όπως μελοποιήσή ωδήν τινα 
μέλλουσαν νά παρασταθή έν τώ μεγάλο» 
θεάτρω τού αγίου Καρόλου κατά τήν προ
σεχή εορτήν τίνος τών τής βασιλικής οικο
γένειας μελών (gran gala), όπότε τό θέα- 
τρον διά τό έκλεκτόν πλήθος καί τήν λαμ- 
πράν πολυτέλειαν παρείχε θέαμα άξιοθαύ- 
μαστον. Ό Βελλίνης μελοποιήσας τήν ω
δήν τού έτους 18 2 5  τοσούτον εύδοκίμησεν, 
ώστε πολλάκις χειροκροτηθείς, τήν άρχήν 
ποιουμένου τού βασιλέως, έφαίνετο οτι είσ- 
ήλθεν ήδη ένδοξος εις τό δυσχερές στάδιο-» 
τής μουσικής τέχνης.

II

Μόλις περατώσας τάς σπουδάς αύτού 
ό Βελλίννης προσεκλήθη ύπό τού διευθυν- 
τού τού θεάτρου άγίου Καρόλου, τού ένδο- 
ξοτέρου τότε πάντων τών έν ’Ιταλία θεά
τρων, όπως παρασκευάση νέον μελόδραμα 
διά τό θέατρον τούτο, τό όποιον κατά κό
ρον είχεν αντηχήσει δλας τάς καλλιτέχνους 
μελωδίας τών ώραιοτέρων έργων τού πε- 
ριδόξου 'Ροσσίνη. Ό Βελλίνης έμπλέως 
χαράς διά τήν τιμήν ταύτην, τήν οποίαν 
πολλοί άλλοι έκ τών έπισήμων μουσουργών 
δέν ηύτύχησαν ν’ άπολαύσωσιν, άπήλθε 
μετά έξαετή έν Νεαπόλει διαμονήν εις τήν 
πατρίδα αύτού Κατάνην, δπου ύπό τήν πα
τρικήν στέγην καί μεταξύ τών φαιδρών 
συγγενών συνέθεσε τό έπιβληθέν αύτω με
λόδραμα, Bianca e Germando, δπερ μετά 
τήν εις Νεάπολιν έπιστροφήν του παρεστάθη 
τήν 30  Μαΐου 18 2 6 . Τό μελόδραμα τούτο 
καίπερ έστερημένον τής δραματικής έκείνης 
ποικιλίας καί ένεργείας ούχ ήττον Ικανώς 
έπέτυχε* διό καί αύτός ό βασιλεύς παρευ- 
ρεθείς κατά τήν παράστασιν άπήτησε τήν 
έπί σκηνής παρουσίαν τού μουσουργού. Διά
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τό δράμα τούτο 300  μ.όνον δουκάτα έδό- 
θησαν εις τόν Βελλίνην παρά τού διευθυντού.

Μετά τινας δμως μήνας ό Βελλίνης προ- 
σεκαλειτο ύπό τού διευθυντού τού έν Με- 
διολάνω θεάτρου καλουμ.ένου Scala, δπου 
έαελλε νά παρασταθώσι κατά πρώτον τα 
περιπαθέστερα αύτού έργα καί δπου έμελλε 
νά καταδειχθρ έν πάση αύτής τή έλλάμψει 
ή μεγαλοφυία τού ένδοξου Βελλίνη. Ευτυ
χώς έκεϊ έγνώρισε τόν 'Ρωμάνην, δστις 
πρώτος μετά τόν Μεταστάσιον έδοξάσθη 
έν τοΐς λυρικοΐς δράμασι *(drami per mú
sica) καί τόν όποιον περιεστοίχίζον καί 
προσεκάλουν πάντες οί έπιφανεΐς μουσουρ
γοί τής έποχής του καί πάσαι αί διευθύν
σεις τών θεάτρων. 'U φιλία τών δύο τούτων 
άνδρών ύπήρξεν ευτύχημα δι’ άμφοτέρους* 
διότι ό μέν Βελλίνης εύρισκε έν τοΐς δρά- 
μ,ασι τού 'Ρωμάνη ποίησιν υψηλήν καί πε
ριπαθή, τού δέ 'Ρωμάνη τά δράματα περι
βαλλόμενα τήν γλυκύθυμον καί έκφρα- 
στικωτάτην έκείνου μουσικήν έν άκαρεΐ 
άπεστηθίζοντο καί καθίσταντο πάγκοινα. 
Δυνάμει δέ συστατικών έπιστολών συνεσχε- 
τίσθη καί μετά τών έπισημοτέρων οικογε
νειών τής πόλεως καί έντός ολίγου τό οί
κημά του κατέστη κέντρον συναντήσεως 
•τών έραστών τής μουσικής, οΐτινες κατε- 
θέλγοντο ύπό τής εύγενείας τού χαρακτήρας 
καί έθαύμαζον τήν μεγαλοφυίαν τού giovine 
maestro, ώς έκάλουν αύτόν.

Μετά διηνεκείς έργασίας έπεραίωσε τό 
νέον αύτού μελόδραμα ό Πειρατής, τό όποιον 
παρεστάθη έν τώ είρημένω θεάτρω τήν 27  
’Οκτωβρίου 18 2 7  ύπό τών έπιφανεστέρων 
αριστοτεχνών τού Rubini Tambourini καί 
τής πρωταγωνίστριας Mérie-Lalande. Ή 
έπιτυχία τού ωραίου τούτου μελοδράματος 
τοεΐς συνεχείς έσπέοας παρασταθέντος ήτο 
κολοσσιαία, ό δέ Βελλίνης, τού οποίου ή 
αληθής δόξα ήρξατο άπό τού έργου τούτου, 
τοσούτον συνεκινήθη έκ τών παρατεταμένων 
άνευφημιών καί χειροκροτημάτων, ώστε 
κατελήφθη ύπό σπασμωδικού κλαυθμού, 
τού οποίου μόλις μετά πέντε λεπτά άπηλ- 
λάγη. Ό Πειρατής άπέδειξεν δτι ό Βελλίνης 
δέν ήτο έκ τών κοινών μουσουργών, καί δτι 
ήδύνατό τις νά περιμένη παρά τού νεωτά- 
του έτι μουσουργού άληθή άριστουργήματα
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μουσικής. Έκ τούτου δικαιολογείται ή προ
θυμία τών Βενετών τού ν’ άκούσωσι και έν 
Βενετία τό πανταχού άνευφημούμενον τούτο 
μελόδραμα, τό όποιον πλειόνων έτι έπαίνων 
καί έκεϊ ήξιώθη.

Τό επόμενον έτος ό διευθυντής τού αύτού 
θεάτρου προσήνεγκε τώ Βελλίνη χίλια όου- 
κάτα, όπως καί δευτέρου καλλιτεχνήματος 
ένωτισθή τό φιλόμουσον κοινόν. Ό Βελλίνης 
έλαβε καί πάλιν ώς θέμα §ν τών δραμά
των τού ’Ρωμ-άνη τήν Straniera, τό όποιον 
κατά τήν συνήθειάν του μελετησας έπιστα- 
μένως καί κατανοήσας τόν χαρακτήρα έκα
στου προσώπου καί τά έπικρατούντα πάθη 
ήρξατο νά μελοποιή. Συνέβη δμως αύτω 
κατά τήν μ.ελοποϊίαν τού τελευταίου άσμα
τος (finale) παράδοξος σύγχυσις μεταξύ τής 
ποιητικής ιδέας καί τής μουσικής έμπνεύ- 
σεως, ύφ’ ής συγκεχυμένος πως κατείχετο. 
Παρεκάλεσε λοιπόν τόν 'Ρωμάνην νά μετα- 
βάλη τήν έν τώ ποιήματι ιδέαν, έκεΐνος δέ 
προθύμως συγκατένευσεν. Ά λ λ ’ούτε ή δευ- 
τέρα, ουτε ή τρίτη, ούτε ή τετάρτη μεταβο
λή ήρεσεν εις τόν Βελλίνην, πρός 8ν έπί 
τέλους δυσφορών άπήντησεν ό 'Ρωμάνης.

—  Σέ ορκίζομαι δτι δέν έννοώ διόλου 
τήν ιδέαν σου, ούτε καταλαμβάνω τ ί θέλεις.

—  Τί θέλω ; άνέκραξεν ό Βελλίνης έξα- 
πτόμενος* θέλω νά μοί παραστήσης μίαν 
ιδέαν, ήτις νά έκφράζη συγχρόνως προσευ
χήν, παράκλησιν, απειλήν καί μανίαν.

Ταύτα λέγων προσέτρεξεν εις τό κλει- 
δοκύμβαλόν του προσπαθών νά έκφράσρ διά 
τών ήχων δ,τι δέν ήδύνατο νά έκφράση διά 
τού λόγου. Ό 'Ρωμάνης έκπληκτος κατ’ άρ- 
χάς ήκουε προσεκτικώς, μετά ταύτα, έν ώ 
εκείνος έξηκολούθει, ούτος έγραφεν. *0 δέ 
Βελλίνης τελειώσας καί έγερθείς,

—  ’ΐδού τ ί θέλω, είπε, έννδησας τώρα ;
—  ’ΐδού καί οί στίχοι, ύπέλαβεν ό 'Ρω

μάνης δεικνύων φύλλον χάρτου, εννόησα 
τέλος πάντων τήν ιδέαν σου;

'Ο Βελλίνης άναγνούς τούς στίχους ύπε- 
οεχάρη καί αμέσως εύρε τήν περίφημον με
λωδίαν: Or sei pago, ο ciel tremendo.

Ή Straniera παρεστάθη τήν 24  Φε
βρουάριου 18 2 9 , ή δέ έπιτυχία υπήρξε θαυ- 
μασιωτέρα. Τού Βελλίνη πλέον τό όνομα 
δέν ήτο δυνατόν νά περιπέση εις λήθην*
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¡¡'.¿τι ή δόξα είχεν ήδη περικοσμήσει αύτάν, 
ή δέ μουσική αύτή κατέστη δημώδης. Δυ
στυχώς όμως ή πρωταγωνίστρια Μέι-ίβ- 
Ι,βίβηόθ, ήτις καταβαλοΰσα μόχθους άτρυ- 
τους προς έκτέλεσιν μελωδιών εις ύψηλό- 
τατον τόνον γεγραμμένων επέτυχε μέν 
θαυμασίως κατά τάς ποώτας παραστάσεις, 
άλλά ώς έκ τής μεγάλης αγωνίας άπώλεσε 
διά παντός τήν ήδυτάτην αύτής φωνήν.

Μετά τοσαύτην όμως φήμην έμελλεν ά 
Βελλίνης προσκληθείς ήδη εις τό θέατρον 
της ΙΙάρμης νά άποτύχη έν τώ νέω αύτοΰ 
μ.ελοδράματι, τη Ζαΐρα' δυστυχώς τό 
δράμα τοΰτο ήτο τό άσθενέστατον προϊόν 
της καλαισθησίας του 'Ρωμάνη, άλλά και 
του Βελλίνη ή έμπνευσις έν αϋτη τη περι- 
στάσει δέν ήτο πολΰ ευτυχής' πολλά δέ 
και άλλα συνέτυχον, όπως ψυχρότατα οϊ 
της Πάρμης κάτοικοι ΰποδεχθώσι την άτυ
χη Ζαΐρ αν, περί ης ούδείς ούδένα μετά 
ταΰτα λόγον έποίησεν. Ό Βελλίνης τεθλιμ
μένος άπελθών έκ Πάρμης διέμενεν έπ’ ολί
γον έν Μεδιολάνω όπου έξηκολούθουν πα- 
ριστώντες τά ευτυχή προϊόντα του Σικελοΰ 
μουσουργού τον [/ΐίρατήν, και τήν βΗα- 
ΒΐθΓε μετά του αύτοΰ πάντοτε ένθουσιασμοΰ· 
μ.ετά ταϋτα δέ μεταβάς εις Βενετίαν έμε- 
λοποίησεν έντός μηνός έτερον δράμα του 
'Ρωμ.άνη ΐ Οσρυΐείί βδ ΐ ΜοϋΙβοοΙιί, εις 8 
παρενέθεσε πολλάς μελωδίας τής Ζαίρα(, 
όπως τουλάχιστον διάσωση ταύτας έκ τής 
τοσοΰτον σφοδρώς έπελθουσης .λήθης. Τό 
έργον τοΰτο δέν είνε βεβαίως έκ των άρι- 
στουογημάτων τοΰ Βελλίνη, άλλά τοσαύτην 
έντύπωσιν ένεποίησεν εις τούς Βενετούς, 
ώστε ούτοι πλήρεις ενθουσιασμού κατά τήν 
τρίτην παράστασιν διά μ.ουσικής καί πολ
λών λαμπάδων συνώδευσαν τον Βελλίνην 
άπό τοΰ θεάτρου μέχρι τής οικίας του.

(Έπεται τό τέλος).
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Β Ε Ρ Ν Ε Ρ Ε Τ  Τ Α .
Έκ τών τοΰ Alfred de Musset.

(Συνέχ. ίόε φυλλ. Β'.).

Καί τωόντι ή νεάνις δέν ήπατήθη* τό 
γυναικεϊον όρμέμφυτον ταχέως είδοποίησεν 
αύτήν περί τών συμβαινόντων έν τή καρδία 
τοΰ Φρειδερίκου, δι’ όπερ έκολακεύθη καί 
σχεδόν συνεκινήθη' άλλ’ εϊτε διότι υπήρξε 
σταθερωτέρα αύτοΰ, είτε διότι δέν ήθέλησε 
ν’ άθετήση τόν λόγον αύτής, άπεφάσισε πάν
τα μετ’ αύτοΰ δεσμόν νά διαρρήξρ, πάσαν 
δ’ έλπίδα νά τώ αφαίρεση, περιμένουσαόμως, 
όπως καί έπρεπε, νά έξηγηθή πρώτον σα- 
φέστερον ό Φρεδερΐκος' τοιαύτη περίστασις 
ταχέως παρουσιάσθη.

Εσπέραν τινά καθ’ ήν ό Φρεδερΐκος ϋπτρξε 
χαριέστερος ή κατά τό σύνηθες, ή δεσποι
νίς Δαρσύ, ϋπήγεν εις μικρόν τ ι άπομεμα- 
κρυσμένον δωμάτιον, όπου καί έκάθησεν, 
ένώ οΐ λοιποί έν τή αιθούση επινον τό τέέ. 
’Ρωμαντική τις διάθεσις, φυσική συνήθως 
εις τάς γυναίκας, ένέβαλλε τήν εσπέραν 
εκείνην εις τό βλέμμα καί τούς λόγους αύ
τής θέλγητρον άνέκφραστον. ’Ησθάνετο έαυ- 
τήν ικανήν νά παράξη ΐσχυράν έντύπωσιν, 
χωρίς κυρίως νά εχγ ιδέαν άκριβή τών αισθη
μάτων αύτής, άλλ’ ένδίδουσα εις τήν αύ- 
θόρμητον επιθυμίαν τοΰ νά μεταχειρισθή 
τήν δύναμίν της, αδιαφορούσα άν αΰτή ή 
ιδία ήθελεν ύποφέρει τάς συνέπειας. 'Ο Φρει
δερίκος τήν παρετήρησεν έξελθοΰσαν, άκο- 
λουθήσας δ’ αύτήν τήν έπλησίασε καί μετά 
τινας λέξεις έπί τοΰ τεθλιμμένου υφους αύτής.

—  Λοιπόν δεσποινίς, είπε, σκέπτεσθε 
ότι πλησιάζει ή ήμέρα, καθ’ ήν όρτστικώς 
πρέπει ν άποφανθήτε ; Εΰρετε μέσον, δι’ ού 
νά ύπεκφύγητε τήν άνάγκην τούτην’; ’ΐδοϋ 
τί ήλθον νά σάς συμβουλευθώ. Ό πατήρ μου 
άπαύστως μ’ έρωτά, αγνοώ δέ τ ί πλέον νά
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τώ άπαντήσω\διότι τ ί δύνβμαι ν’ άντιτάξω 
εις τήν έ'νωσιν Ϋμών καί πώς νά εΐπω ότι 
δέν σάς θέλω ; ’ Αν προσποιηθώ ότι δέν μοί 
φαίνεσθε ώρβία, φρόνιμος, πνευματώδης, 
ούδείς θά μέ πιστεύσγ’ πρέπει άρα νά όμο- 
λογήσω ότι άλλην άγαπώ, άλλά καί οΰτω 
θέλω ψευσθή τόσω μάλλον καθόσον άργοϋμεν 
νά πράξωμεν τοΰτο. Πώς άλλως δύναται νά 
συμβή' μήπως δύναμαι άτμωρητεί, συνεχώς 
άτιμωρητεί, ή τάχα είνε δυνατόν νά μή 
σβεσθΐ, απέναντι ύμών ε κών άπόντος προ
σώπου ; Λέγετε μοι λοιπόν τ ί πρέπει ν’ α 
παντήσω και τ ί ύμείς αύτή σκέπτεσθε. Ό 
σκοπός ύμών δεν ήλλαξε; Θά άφησετε νά 
σβεσθή ή νεότης ύμών έν τρ μοναξία; θά 
μείνητε πιστή εις άνάμνησιν μίαν, ή δ’ ά- 
ναμνησις αύτη θ’ άρκέσρ ύμΐν; Τό τοιοΰτον, 
δμολογώ, δέν δύναμαι νά πιστεύσω, κρίνων 
έκ τών κατ’ έμέ’ διότι αισθάνομαι οτι άπα- 
τάτα ι ό άνθιστάμενος εις τήν καρδίαν αύτοΰ 
καί εΐ; τήν κοινήν τοϊς πάσι μοίραν, ή'τις 
θέλει νά λησμονρ τις καί ν’ άγαπά. Τόν λό
γον μου θά κρατήσω, ναί, άν ουτω διατάτ* 
τητε, άλλ’ όμολογώ ύμΐν οτι σκληρά έσεταί 
μοι ή τοιαύτη ακούσιος ύπακοή" γνωρίσατε 
λοιπόν ότι άπό ύμών έξαρτάται ήδη τό 
μέλλον ήμών, καί αποφασίσατε.

—- Δέν εκπλήττομαι διά τά λεγόμενα 
ύμών, άπήντησεν ή δεσποινίς Δαρσύ, διότι 
ουτω όμιλοΰσιν πάντες οί άνδρες, δι’ Ους τό 
παρόν είνε τό πάν καί οί όποιοι τήν ζωήν 
των θυσιάζουσι διά μόνην τήν επιθυμίαν τοΰ 
νά κάμωσι φιλοφρόνησίν τινα. Καί αί γυναί
κες αισθάνονται παρομοίας επιθυμίας μέ μό
νην τήν διαφοράν όμως ότι άνθίστανται εις 
αύτάς. Κακώς επραξα νά έμπιστευθώ εί; 
υμάς, ώστε δικαίως πάσχω τάς συνεπείας 
ήδη’ έν τούτοις θά μάθητέ τι παρ* έμοΰ, τοΰ 
οποίου τό αληθές ακολούθως θά αίσθανθήτε, 
θά σάς τό εΐπω, άν καί πιθανόν νά σάς 
πληγώσω διά τών λόγων μου καί νά επι
σύρω τήν μετάνοιαν ύμών. "'Απαξ μόνον 
άγαπά τις έν τώ βίω αύτώ, όταν ήνε ικανός 
ν* άγαπήσιρ. Οϊ άστατοι δένάγαποΰσι, άλλά 
παίζουν μετά τής καρδίας αύτών. Λέγουσι, 
καί εγώ αύτή γνωρίζω, ότι ή φιλία μόνον 
ειν’ αρκετή διά τόν γάμον, όπερ καί δυνατόν 
είνε διά τινας περιστάσεις" πλήν δι’ ήμάς 
πώς είνε δυνατόν τό τοιοΰτον νά συμβρ,

άφοΰ καλώς γνωρίζετε δ η  δι’ άλλον αισθά
νομαι έρωτα ; "Αν ύποθέσωμεν ότι σήμερον 
καταχράσθε τής εμπιστοσύνης μου καί μέ 
καταπείθετε νά σάς ύπανδρευθώ, τι θέλει 
γίνει τό μυστικόν μου όταν έγώ υπάρχω σύ
ζυγος ύμών ; Τό μυστικόν τοΰτο άρά γε 
δέν θά καταστήσρ άδύνατον εις άμφοτέρους 
τήν εύτυχίαν ; Εύχαρίστως πείθομαι ότι ό 
έν Παρισίοις έρως ύμών ούδέν άλλο είνε ή 
νεανική αφροσύνη' άλλά τότε σκέφθητε πό
σον κακήν ιδέαν μοί δίδετε περί τής καρδίας 
ύμών καί πόσον δύσκολον μοί είνε νά δείξω 
αδιαφορίαν διά τόν γνωστόν μοι ήδη άστα- 
τον χαρακτήρά σας. Πιστεύσατέ με, Φρει
δερίκε, προσέθηκε λαμβάνουσα τήν χείρα 
τοΰ νέου, πίστευσόν με, θά άγαπήσρς ημέ
ραν τινα καί κατά τήν ημέραν εκείνην, άν 
μ’ ένθυμήσαι, θ’ άποδώσρς μικράν άξίαν εις 
έκείνην, ήτις σέ ώμίλησεν οΰτω* τότε θά 
γνωρίσρς τ ί έσην έρως.

Ταΰτα είποΰσα, ή δεσποινίς Δαρσύ καί έγερ- 
θείσα έξήλθεν, άφοΰ καλώς είδε τήν ταραχήν 
τοΰ Φρειδερίκου καί τήν έντύπωσιν, ήν οί 
λόγοι της τώ έφερον. Τόν έγκατέλειψε κα- 
τατεθλιμμένον, ό δέ δυστυχής νέο; δέν είχε 
τοσαύτην πείραν, ώστε νά εννοήσρ ότι εις 
τοιαύτην διαρρήδην άπόφανσιν δυνατόν ήτο 
νά ένυπάρχρ έρωτοτροπία. Ήγνόει τούς 
άλλοκότους μοχλούς τούς ΰποκινοΰντας πολ- 
λάκις τάς γυναικείας πράξεις, ήγνόει ότι ή 
μέν θέλουσα πράγματι ν’ άρνηθρ λέγει όχι, 
ή δέ ζητοΰσα εξηγήσεις θέλει νά πεισθρ.

Έν τούτοις ή συνομιλία αΰτη τήν μάλ
λον δυσάρεστον έσχεν επ’ αύτοΰ επιρροήν. 
Τάς ακολούθους ημέρας, άντί νά ποοσπαθή 
νά καταπείσρ τήν δεσποσύνην Δαρσύ, άπ’ 
εναντίας άπέφευγε πάσαν περίστασιν συνο
μιλίας μόνου πρός μόνην. ’Εκείνη δ’ υπερή
φανος εις άκρον τόν άφησεν άπομακρυνό- 
μενον μή θέλουσα νά μεταμεληθή. Παρέ- 
στησεν εις τόν πατέρα αύτοΰ τήν άνάγκην 
τοΰ νά μεταβή εις Παρισίους διά νά διε- 
ξέλθρ παρά τοΐς δικαστηρίοις τήν δοκιμα
σίαν του. Τά δέ τοΰ γάμου άνέλαβε ή δε
σποινίς Δαρσύ νά διακοινώση πρώτη' καί 
καθ’ ολοκληρίαν μέν δέν έτόλμησε ν’ άρνηθή 
φοβούμενη |ΐή παροργίσρ τήν οικογένειαν 
αύτής, άλλ έξητήσατο νά τρ παραχωρηθή 
καιρός πρός σκέψιν, επέτυχε δέ καί έπί ϊν
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έτος ούδείς έμελλε νά τήν ένοχλήσιρ. Ό 
Φρειδερίκος ήτοιμάσθη διά την έν Παρισίοις 
αποδημίαν αύτοϋ' τόν τακτικόν του μισθόν 
ηΰξησαν οί γονείς του, τήν δέ Βεζανσώνην 
έγκατέλειψε μάλλον περίλυπος ή δτε είχε 
φθάσει. ‘Ως οιωνός ολέθριος ήκολούθει αυ
τόν παντού ή μνήμη τής τελευταίας του 
μετά τής δεσποσύνης Δαρσύ συνδιαλέξεως, 
καί ένφ μακράν τής πατρίδος έφερεν αυτόν 
τό λεωφορείου, έπανελάμβανε χαμηλή τη 
φωνή «θά γνωρίση; τί έστινέρως».

IV

Δεν κατφκησε πλέον εις τήν λατινικήν 
συνοικίαν, διότι τό εργον του ήτο παρά 
τοϊς δικαστηρίοις' ώστε ενοίκιασε δωμάτιον 
πλησίον τής προκυμαίας τών 'Ανθών. "Αμα 
άφιχθείς έδέχθη τή; έπίσκεψιν του φίλου 
του Γεράρδου. Οότος κατά τήν απουσίαν 
του Φρειδερίκου άπήλαυσε σπουδαίαν κλη 
ρονομίαν' ό θάνατος γέροντος θείου του τόν 
άποκατέστησε πλούσιον’ είχε διαίτημα εις 
τήν Chaussée d'Antin' είχεν άμαξαν, ίπ 
πους καί έπί πλέον ώραίαν ερωμένην' έγνώ- 
ριζε νέους πολλούς μετά τών οποίων έπαι
ζε χαρτία είς τήν οικίαν του δι’ όλης τή; 
ημέρας πολλάκις δέ καί δι’ όλης τήςνυκτός’ 
έτρεχεν είς τούς χορού; είς τά θέατρα, εις 
τούς περιπάτους’ έν ένί άπό μ.ετρίου σπουδα- 
στοΰ κατέστη νέος τής μόόας.

Ό Φρειδερίκος παρεσύρθη εις τόν περικυ- 
κλοϋντα τόν φίλον αύτοϋ ανεμοστρόβιλον 
χωρίς όμως νά έγκαταλείψνι τάς μελέτα; 
του. Εκεί δ’ εντός ολίγου έμαθε νά περι- 
φρονή τάς αρχαίας του διασκεδάσει; τής 
Κα.Ιύβης· Ό Γεράρδο; δέν άφινεν τόν Φρει
δερίκον ποτέ είς βλας τά; έκδρομάς τόν έ- 
λάμβανεν μεθ’ εαυτού’ ούτο; δέν άνθίστα- 
το έφ’ όσον ήδύνατο καί, τέλος άκων τόν 
ήκολούθει. Έγνώρισε λοιπόν κύκλον τινα 
ανθρώπων άγνωστων πριν είς αύτόν, είδεν 
έκ τού πλησίον ύποκριτρίας, χορεύτριας, 
σημειωτέον δέ ότι ή προσέγγισις τοιούτων 
θεοτήτων μεγίστην επιφέρει εντύπωσή είς 
επαρχιώτην. 'Εσχετίσθη μετά χαρτοπαι 
κτών άπερισκέπτων, μετ’ ανθρώπων, οΐτι 
νες μέ μειδίαμα είς τά χείλη ώμίλτυν περ; 
διαχοσίων λιρών, τάς οποίας έχασαν τήν

προτεραίαν* πολλα'κις τήν νύκαα ολην δι· 
ήλθε μετ’ αύτών καί είδε μετά δώδεκα ω
ρών χαρτοφορίαν καί οινοποσίαν νά έρωτα 

είς τόν άλλον ποίας διασκεδάσεις έχουν 
ιά τήν ημέραν. Προσεκλήθη είς γεύματα 

όπου καθείς έκράτει πλησίον του γυναίκα 
είς αύτόν άνήκουσαν, είς τήν όποιαν ούδέ 
λέξιν άπηύθυνόν ποτε καί, τήν όποιαν έσυ- 
ρον μετ' αύτών έξερχόμενοι, όπως λαμβά
νει τις τήν βακτηρίαν, ή τόν πίλον αύτοϋ. 
Εν ένί παρέστη θεατή; όλων τών παρεκ
τροπών καί τών ήδονών τής έλαφράς καί ά- 
ρόντιδος ταύτης ζωής, τή; άπεχούσης πά- 

σης πικρίας, ήν εκλεκτοί τινέ; διάγουσιν, 
οίονεί ούδέν άλλο κοινόν έχοντε; μετά 

ή; λοιπής άνθρωπίνης φυλή; ή τήν άπό· 
λαυσιν τών ήδονών.

Έν άρχή ηύχαριστείτο έκ τή; τοιαύ- 
της ζωής, διότι διελύετο ή μελαγχολία αύ- 
τού καί πάσα οχληρά άνάμνησι; τόν έγκα- 
τέλειπε’ καί τωόντι έν παρομοία συναναστροφή 
δέν υπάρχει μέσον νά ήνε τις έμφροντις' §ν 
κ τών δύο, ή πρέπει νά διασκεδάζρ, ή 

ν’ άποχωρήσϊ). Πλήν ταύτοχρόνω; ό Φρειδε
ρίκος κακώς έπραξε, διότι έχασε τόν όρθόν 
λόγον καί τήν συνήθειαν τής εύταξίας, τόν 
άριστον φρουρόν. "Επαιξε, χωρίς νά έχνι τά 
άπαιτούμενα χρήματα διά τήν παράτασιν 
τού χαρτοπαιγνίου’ κατά κακήν του δέ μοί
ραν ήρχισε κερδίζων, ώστε έπί τών κερδών 
του ακολούθως έχανε' ένφ είχε ράπτην 
τακτικόν είς Βεζανσώνην, όστις πρό έτών 
ύπηρέτει τήν οίκογενειάν του, τφ  έγραψεν 
ότι δέν ήθελε πλέον ενδύματα παρ' αύτοϋ, 
έγινε δέ πελάτης ράπτου νεωτερίζοντος. Εν
τός ολίγου, καιρός δέν τφ  έμενε νά έπισκέ- 
πτηται τά δικαστήρια* καί πώς τωόντι 
ήδύνατο νά εύρίσκνι ευκαιρίαν, άφού έζη 
μετά νέων οιπνες έν τή πολυασχόλω αύτών 
απραξία δέν έχουσιν άνεσιν δι’ άνάγνωσιν 
μιας έφημερίδος ; Ή δοκιμασία του λοιπόν 
έγένετο έπί τοϋ βουλεβάρτου’ έγευμάτιζεν 
είς τό καφφενεϊον, περιεπάτει είς τά δάσος 
τής Βουλωνίας, έφερεν ενδύματα λαμπρά, 
είχε χρυσόν έν τοϊς θυλακίοις του ; "Ιππος 
μόνον καί έρωμένη τώ έλλειπον διά νά κα- 
ταστή πλήρης dandy.

Καί άληθώς δΐέν τώ έλλειπον ολίγα’ άλ
λοτε άνθρωπό; τες δέν ήτο άνθρωπο; καί
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πράγματι δέν έζη, έάν μή έκέκτητο τρία 
τινά: ^ππον γυναίκα καί ξίφος. Ό ήμέτερος 
αιών, πεζός καί μικρόψυχος άφήρεσεν έν 
πρώτοις έκ τών τριών αύτών φίλων τόν εΰ- 
γενέστερον, τόν βεβαιότερου, τόν αναπόσπα
στου άπό γενναίου άνδρός. Ούδείς έχει πλέον 
τό ξίφος είς τό πλευράν, πλήν φευ! ολίγοι 
έχουσιν ίππον, υπάρχουν δέ καί τινες μι
κροί τόν άριθμόν καυχώμενοι ότι ζώσιν άνευ 
έρωμένη;.

Ημέραν τινά, καθ’ ήν ό Φρειδερίκος έμελ 
λε νά πληρώσνι χρέη τινά κατεπείγοντα, 
ήναγκάοθη νά καταφύγΤι είς τούς έν δια- 
σκεδάσεσι φίλους αϋτοϋ, άλλ’ ούτοιδέν ήδυ- 
νήθησαν νά τόν ύποχρεώσωσι. Τέλος, έπέ- 
τυχε καί έδανείσθη μέ τήν υπογραφήν αύτού 
τρεις χιλιάδας φράγκων παρά τραπεζίτου 
τινός, όστις έγνώριζε τόν πατέρα του. "Αμα 
τήν ποσότητα ταύτην έσχεν έν τφ  θηλακίω 
του, έπεριπάτησεν μικρόν έπί τοϋ βουλεβάρ
του, πριν έπιστρέψν] είς τά ίδια, χαίρων καί 
ήσυχος μετά μεγάλην ταραχήν. Ένφ έκαμ
πτε τήν γωνίαν τής όδοϋ τής Ειρήνης, διά 
νά έπιστρέψν) είς τό Κεραμεικόν, γυνή τις 
κρατούσα τόν βραχίονα νέου ήρχισε νά γελά 
βλέπουσα αύτόν' ήτο δέ ή Βερνερέττα. Έ- 
σταμάτησεν, ακολουθών αύτήν διά τών όφ 
θαλμών" έκείνη δέ πάλιν έκ μέρους της 
συχνά τήν κεφαλήν έστρεφε. Μή γιωρίζων 
τό διατί, ήλλαξε διεύθυνσιν καί ΰπήγεν είς 
τό καφφενεϊον τών Παρισίων.

Μίαν ώραν περιήρχετο έν αύτφ καί ήδη 
άνέβαινεν είς τό άνω πάτωμα διά νά γευ- 
ματίσν), δτε ή Βερνερέττα διήλθεν έκ νέου* 
έπειδή δέ ήτο μόνη, τήν έπλησίασεν έρωτών 
άν ήθελε νά γευματίσνι μετ’ αύτοϋ. Εδέχθρ 
έκείνη λαβούσα τόν βραχ_ίονά του άλλά τόν 
παρεκάλεσε νά τήν όδηγήση, είς ξενοδοχείου 
τ ι μάλλον απόκεντρου.

—  'Γπάγωμεν είς μικρόν τι ξενοδοχείο ,̂ 
είπεν εύθυμος* δέν μέ άρέσκει νά τρώγω έπί 
τής όδοϋ.

Έπέβησαν είς άμαξαν καί, όπω; καί άλ
λοτε μυρία φυλήματα άντήλλαξαν πριν έξε 
τάσωσι τά κατ’ αύτού; νέα.

Έν χαρά διήλθον όμού'καί αί πικραί τοϋ 
παρελθόντος αναμνήσεις έξόριστοι ήσαν. Έν 
τούτοις ή Βερνερέττα παρεπονέ&η ότι δέν 
έπεσκέφθη αύτήν 6 Φρειδερίκος, έκεινος δέ

ήρκέσθη νά τή άπαντήσνι ότι έπρεπε νά 
γνωρίζνι τόν λόγον τής άμελείας του' αμέ
σως, άναγνώσασα έν τοϊς οφθαλμοί; τοΰ 
έραστοϋ της, ήννόησεν ότι έπρεπε νά τηρήση 
σιωπήν. Καθήμενοι πλησίον καλής πυράς, 
όπως τήν πρώτην ημέραν, μόνην τήν σκέψιν 
είχον πώς έν έλευθερία ν’άπολαύσωσι τών 
θελγήτροιν τής εύτυχούς αύτών συναντήσεως. 
Ό καμπανίτης οίνος ένεψύχωσε τήν εύθυ- 
μίαν αύτών καί μετ’ αύτοϋ έπήλθον καί οί 
τρυφεροί λόγοι, οδς εμπνέει τό ποιητικόν 
αύτό ποτόν, τό περιφρονούμενον παρά τών 
χαΑοαγατΐθςαμμένωγ, Μετά τό γεύμα 
ύπήγον είς τό θέατρου, περί δέ τάς ένδεκα 
ό Φρειδερίκος ήρώτησε τήν Βερνερέτταν που 
έπρεπε νά τήν όδηγήση]' έκείνη δέ άφοϋ έπί 
τινα καιρόν έτήρησε σιωπήν κατά τό ήμισυ 
έντρεπομένη καί μικρόν δειλιώσα, έρρίφθη 
περί τόν τράχηλον τοΰ νέου περιπτύσσουσα 
αύτόν καί δειλώ; είπεν είς τό ούς αύτοΰ:

—  Είς τήν οικίαν σου.
’Επειδή δέό Φρειδερίκος έδειξεν έκπληξίν 

τινα ότι ευρισκεν αύτήν έλευθέραν,
—  Καί έλευθέρα άν δέν ήμην, άπεκρί- 

θη, δέν μέ πιστεύης ότι σέ άγαπώ ; Ά λ λ ’ 
είμαι τωόντι, προσέθεσεν άμέσως βλέπουσα 
ότι ό Φρειδερίκος έδίσταζεν, είμαι έλευθέρα' 
ισω; σοί έδωκεν ύπονοίας ό συντροφεύων με 
νέος' τόν παρετήρησες;

—  "Οχι' σέ μόνον παρετή,ρησα.
— Εινε εξαίρετος νέος' εϊν" έμπορος νεω

τερισμών καί άρκετά πλούσιο;* θέλει νά μέ 
νυμφευθή.

—  ]Νά σέ νυμφευθή, λέγεις ·, 'Ομιλείς 
σπουδαίω;;

—  Σπουδαιότατα' δέν τόν ήπάτησα, 
διότι γνωρίζει τήν ιστορίαν τοϋ βίοο μου ολό
κληρον' καί όμως μέ άγαπά. Γνωρίζει τήν 
μητέρα μου καί παρ’ αύτής πρό ενός μηνός 
έζήτησε τήν χεΐρά μου' ή μήτηρ μου δέν 
ήθελεν ούδέν νά είπη έκ τών άφορώντων με 
καί ήθελε νά μέ δείριρ όταν έμαθεν ότι τφ  
ώμολόγησα τά πάντα. ’Εκείνος θέλει νά του 
κρατώ τά κατάστιχα. Αρκετά καλή θέσις 
θά ήτο τούτο δι’ έμέ, διότι κερδίζει κατ' 
έτος έως δεκαπέντε χιλιάδας φράγκων, πλήν 
δυστυχώ; μοί είνε αδύνατον.

—  Διατί; υπάρχει κάνέν πρόσκομμα;
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—  Φά bol τό είπω' ας ύπάγωμεν πρώ
τον είς τόν οίκόν σου.

—  'Οχι' όμίλησόν με πρώτον είλικρινώς.
—  Θά με περιγελάσρς όμως. Τόν εκτι

μώ καί αισθάνομαι φιλίαν δι’ αύτόν, είνε ό 
καλλίτερος άνθρωπος έπί τής γης' άλλ’ είνε 
πολύ χονδρός.

—  Πολύ χονδρός ; τ ί ανοησία !
—  Πώς ; δέν τόν είδες ; -είνε χονδρός 

καί κοντός, ενώ . . . .  συ έχεις τόσω ώραίον 
ανάστημα.

—  Ή δέ μορφή του πώς είνε ;
—- *Όχι πολυ άσχημος* Ιχει πρός τού-

τοις μίαν άλλην αξίαν: έχει φυσιογνωμίαν 
άγαθοϋ ανθρώπου καί είνε τφόντι τοιοϋτος 
τόν ευγνωμονώ πολύ, όσον δέν δύναμαι νά 
τό έκφράσω καί, άν ήθελα, θά μ εύηργέτει 
ήδη πριν έτι μέ νυμφευθή, ώστε δι’ όλον 
τόν κόσμον δέν έπεθύμουν νά τόν λυπήσω, 
μάλιστα δέ άν ήδυνάμηννά τώ παρέξω υπη
ρεσίαν τινα, θά τό έκαμνα εξ όλης μου 
καρδίας.

—  Λοιπόν λάβε τον διά σύζυγον, άφοΰ 
ούτως έχει.

—  'Αδύνατον, είνε πολυ χονδρός" ύπά· 
γωμεν είς τόν οίκόν σου. Θά τά εϊπωμεν εκεί

Ό Φρειδερίκος παρεσύρθη, τήν δ’ επαύριον 
δτε ήγέρθη έλησμόνησε τάς θλίψεις τού πα
ρελθόντος και τούς ωραίους οφθαλμούς τής 
Δεσποσύνης Δαρσύ.

V

’Αφοΰ μετά τό πρόγευμα τόν έγκατέ- 
λειψεν ή Βερνερέττα μή θέλουσα νά τήν 
έπαναφέρρ είς τήν οικίαν της, ό Φρειδερίκος 
έβαλε κατά μέρος τά δανεισθέντα χρήμα 
τα, σταθεράν έχων άπόφασιν νά πληρώσρ 
τά  χρέη του' αλλά δέν έβιάζετο. Μετ' όλί 
γον έδείπνει εις τοϋ Γεράρδου, ή συνανα
στροφή τοϋ οποίου διελύθη τήν πρωίαν. ’Ενώ 
εξήρχετο, ό Γεράρδος τόν ¿σταμάτησε.

Τί θά κάμφς \ τώ είπεν* είναι αργά 
διά νά κοιμηθής" ελθε νά προγευματίσωμεν 
είς τήν εξοχήν.

Τό σχέδιον έγένετο, καί ό Γεράρδος ε 
στείλε νά έξυπνήσωσι τήν ερωμένην του 
καί νά τή εϊπωσι νά έτοιμασθή.

—  'Αμαρτία είνε, είπεν είς τόν φίλον 
του, νά μην έχρς καμαίαν καί σύ νά φέρης'

θά ήμεθα τέσσαρες καί θά ύπήρχεν ευθυμία; 
μεγαλητέρα.

- “Αν ήν’ έμπόδιον μόνον αύτό, άπήν- 
τησεν ό Φρειδερίκος ένδίδων είς τό αίσθη
μα τής φιλοτιμίας, γράφω, άν θέλρς, δύο 
λέξεις, τάς όποιας ό υπηρέτη; σου φέρει 
έδώ πλησίον* άν καί πολλά πρωί, ή Βερ
νερέττα άναμφιβάλως θά ελθρ.

*— 'Εξαίσια! τ ί πράγμα είνε ή Βερνε
ρέττα ; δέν είνε νομίζω ή άρχαίασου ερω
μένη ·,

—— Ακριβώς" δι αυτήν μ ’ έδίδασκες 
ηθικήν.

— ’Αληθώς; είπε γελών ό Γεράρδος* 
άλλ’ -είχον ίσως δίκαιον, πρυσέθηκε, διότι 
είναι χαρακτήοος σταθερού κ*ί κινδυνεύει 
κάνεις μέ τοιαύτας κυρίας.

’Ενώ ώμίλει ή ερωμένη του είσήλθεν" ή 
Βερνερέττα επίσης δέν ήργησεν' εφθασε στο
λισμένη όσω κάλλιον ήδύνατο.

Έκάλεσαν άμαξαν τινα δημοσίαν, καί 
μολονότι ό καιρός ήτο ψυχρότατος, άνεχώ - 
ρησαν διά τό Μοντμορανσύ. Ό ουρανός ήτον 
αίθριος, ό δ’ ήλιος έλαμπεν" οί νέοι έκαπνι- 
ζον ενώ αί νεάνιδες έψαλλον, διότι κατέ
στησαν φίλαι είς άπόστασίν ένός μιλλίου.

Έν τή έξοχή έξήλθον είς περίπατον έ
φιπποι’ ό Φρειδερίκος καλπάζων έπί τοϋ 
ίππου ήσθάνετο τήν καρδίαν του πάλλου- 
σαν, διότι ποτέ δέν ύπήρξεν έπί τοσοϋτον 
ευχαριστημένος. Πλησίον του ητο ή Βερνε
ρέττα, υπερήφανος δ- έθεώρει τήν έντύπω- 
σιν, ήν ή θελκτική τής νέας κόρης μορφή 
παρήγεν έπί τοϋ Γεράρδδυ. Μετά μακράν 
έντός τοϋ δάσους περιδρομήν, έσταμάτησαν 
επί γηλόφου τινός, όπου ύπήρχον οίκίσκος τις 
καί είς μύλος, ή μυλωθρός έδωκεν αϋτοίς 
βαύκαλιν οίνου λευκού καί έκάθησαν έπί 
τών θάμνων.

—  Έπρεπεν, είπεν ό Γεράρδος, νά φέ- 
ρωμεν μεθ ήμών ζυμαρικά τινα, διότι έφιπ
πός τ ι; χωνεύει ταχέως, αισθάνομαι δέ ήδη 
δρεξιν. θά  έκάμναμεν μικρόν γεύμα έπί τής 
χλόης, πριν έπαναλάβωμεν τήν πρός τό Ξε- 
νοδοχείον διεύθυνσίν μας.

Ή Βερνερέττα έξήγαγε τοϋ θυλακίου της 
πλακούντα, 8ν ήγόρασε διερχομένη άπό τοϋ 
Αγίου Διονυσίου καί τόν προσέφεοεν είς τόν
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Γεράρδον τόσω προθύμως, ώστε τής ήσπάσθη1 
τήν χείρα διά νά τήν εύχαριστήσρ.

—  "Ας κάμωμεν άλλο καλλίτερον είπεν 
ή χόοη' άντί νά έπιστρέψωμεν είς τό χωρίον, 
ά; δειπνήσωμεν έδώ. Ή καλή αύτή γυνή 
θά έχρ κάνέν τεταρτημόαον προβάτου έν 
τώ οίκίσκω της" έπειτα, ιδού όρνιθες, τάς 
όποιας λέγομεν καί μάς ψήνουν. “Ας έρωτή- 
σωμεν άν ήνε δυνατόν τό τοιούτον καί ένώ 
θά έτοιμάζηται τό δείπνόν μας, ήμείς κά 
μνομεν ένα γύρον έντός τοϋ δάσους. Τί λέ
γετε ; Αύτό θ' άξίζρ βέβαια όσον τά αρχαία 
περδίκια το\> Λ evxoû "Ιππου.

Ή πρότασις έγένετο δεκτή* -ή μυλωθρός 
έπροφασίζετο κατ’ άρχάς, άλλά θαμβωθείσα 
ΰπό νομίσματος χρυσού, τό όποιον τή έδωκεν 
ό Γεράρδος, ήρχισεν άμέσως τό έργον θυσιά- 
ζουοα τόν ορνιθώνα αυτής, Ποτέ εύθυμότε- 
ρον δεϊπνον δέν υπήρξε’ διήρκεσε πλειότερον 
παρ’ όσον έλόγιζον οί συνδαιτυμόνες. Έντός 
ολίγου ό ήλιος έκρύβη όπισθεν τών ωραίων 
λοφίσκων τού Saint-Leu, νέφη παχέα ¿κά
λυψαν τήν πεδιάδα, και ραγδαία βροχή ήρ 
χισε νά πίπτρ.

—  Τί θά γίνωμεν τώρα ; είπεν ό Γε
ράρδος. Είμεθα δύο μίλια μακράν τού 
Μοντμορανσύ, ή δέ θύελλα δέν είνε θύελλα 
θιρινή, ήτις παρέρχεται, άλλ’ αληθής χει- 
μώνο; βροχή μέλλουσα νά διαρκέσρ όλην 
τήν νύκτα.

—  Καί διατί ; είπεν ή Βερνερέττα' χει
μώνας βροχή παρέρχεται ώς καί πάσα άλλη' 
άς κάμωμεν κάνέν παιγνίδιον μέ χαρτία, 
διά νά διασκεδάσωμεν, όταν δέ άνατείλλρ 
ή σελήνη θά έχωμεν καλόν καιρόν.

*Η μυλωθρός, ώς πας τις δύναται νά ύ^ο· 
θέση, δέν είχε χαρτία, κατά συνέπειαν δέ 
τό παίγνιον έναυάγησεν. 'Η Κεκίλη, ή ερω
μένη τοϋ Γεράρδου, ήρχισε νά λυπήται ότι 
άοησε τό Εενοδοχειον καί νά τρέμρ διά 
τήν αυτής έοθήτα. Οί ίπποι κατ’ ανάγκην 
έτέθησαν εϊ; τινα σταϋλον διά νά προφυ- 
λαχθώσι. Δύο υψηλά παληκάρια ύψηλοϋ 
αναστήματος μέ άρκετά κακήν φυσιογνω
μίαν, οί υιοί τής μυλωθρού, εϊσήλθον ζητοϋν- 
τες φαγητόν, ούχί τόσον ευχαριστημένοι 
ότι άπήντησαν ξένους. Ό Γεράρδος άνυπο 
μόνει, ό δέ Φρειδερίκος έχασε τήν φ«δρό- 
τητα αύτοϋ, διότιούδέν δεινότερον τής υπό

αίφνηδίου συμβεοηκότος καταστροφής τής 
χαράς, ένώ πρά μικροΰ οί πάντες έγέλων. 
Μόνη ή Βερνερέττα διετήρει ίλαρότητα καί 
φαίνετο περί πάντων άμεριμνούσα.

—  Επειδή παιγνιόχαρτα δέν εχομεν, 
είπε, θά σάς προτείνω άλλο παιγνίδιον" καί 
πρώτον, προσπαθήσατε ν’ άνεύρητε μυΐάν 
τινα, μολονότι εύρισκόμεθα έν νοεμβρίω 
μηνί.

—  Μυϊαν! είπεν ό Γεράρδος, καί τί θά 
τήν κάμρς ;

Ζητήσατε έν τούτοι; καί ακολούθως 
θά. ίδωμεν.

Μετά γενικήν έρευναν ή μυία εύρέθη, νε- 
ναρκωμένη ή δυστυχής ένεκα τή; προσεγγί- 
σεως τοϋ χειμώνος" ταύτην λαβοϋσα μετά 
προσοχής, ή Βερνερέττα τήν έθείεν έν τώ 
μέσω τής τραπέζης, καί πέριξ αύτής είπεν 
είς όλους νά καθίσωσι.

—  Τώρα, είπε, λάβετε έκαστος τεμά- 
χιον σακχάρεως καί θέσατέ το εμπρός σας 
έπί τής τραπέζης’ καταβάλετε δ' έντός πι
νακίου καί άνά έν νόμισμα. Μ'Λ όμίλή κάνεις, 
μή κινητά*.' αφήσατε τήν μυϊαν νά έξυπνήσρ" 
ιδού περίίπταται ήδη* θά καθίσρ έπί ένός 
τεμαχίου σακχάρεως, ακολούθως θά τό άφή- 
σρ, θά ύπάγρ ίδιοτρόπως είς άλλο. 'Οσάκις 
λοιπόν τεμάχιόν τ ι τήν επισύρει, ό είς ον 
άνήκει τό τεμάχιον αύτό θά λαμβάνρ νό
μισμά τι έκ τών έντός τοϋ πινακίου, έως 
ού κενωθή αύτό, τότε δ’ έκ,νέου άρχίζομεν.

Τό άστείον τή; ιδέας έπανέφερε τήν ευ
θυμίαν. Δύο ή τρεις άκόμη μυΐαι προσήλθον, 
έκαστος δέ κατά τάς όδηγίας τή; Βερνερέτ- 
τας έν εύσεβεστάτρ σιωπή τάς ήκολούθει 
διά τοϋ βλέμματος περιστρεφομένας άνω 
τή; τραπέζης, γενικός δ ’ έξερρήγνυτο γέλως 
άν μία αύτών έκάθητο έπί τής σακχάρεως, 
Μία ώρα ουτω παρήλθε καί ή βροχή έπαυσε.

—  Δέν δύναμαι νά υποφέρω γυναίκα 
ψύχραν, έλεγενό Γεράρδος είς τόν φίλον του 
ένώ έπέστρεφον' όμολογητέον ότι ή εύθυμία 
είνε μέγα καλόν, ίσως δέ καί τό πρώτιστον 
πάντων, άφοϋ ύπάρχοντος τούτου, άνεπαί- 
σθητο; καθίσταται ή έλλειψις τών λοιπών. 
Ή έργάτιςσου ιδού εύρε μέσον νά μετα- 
βάλη είς εΰχάριστον ολόκληρον δυσαρέ
σκειας ώραν, τούτο δέ μόνον μοϋ δίδει περί 
αύτής καλλιτέραν ιδέαν παρά έάν έστιχούρ-



γει επικόν τ ι ποίημα. Ό έρως υμών πολύ 
θά ¿'ιαρχ.έβΥΐ.

—  Δέν εΐζεύρω, άπεκρίθη ό Φρειδερίκος, 
την αύτήν του φίλου του επιπολαιότητα μι
μούμενος* άν σέ άρέσκη έχεις τό ελεύθερον 
νά τή δείξης έρωτα.

—  Δέν όμιλείς είλικρινώς, διότι την 
αγαπάς και σέ αγαπά.

—  Ναι, ένεκα ιδιοτροπίας, όπως και 
άλλοτε.

—* Πρόσεχε τάς τοιαύτας ιδιοτροπίας.
—  ’Ακολουθήτέ μοι λοιπόν, κύριοι, έφώ- 

νησεν ή Βερνερέττα προπορευομένη καλπά- 
ζουσα μετά της Κεκίλης, έως ού έστησαν 
μικρόν πρός άνάπαυσιν επί όροπεδίου τίνος. 
'Η σελήνη άνέτελλε βραδέως έξερχομένη τού 
πυκνού σκότους, καθ όσον δ’ ύψούντο τά 
νέφη έφαίνοντο φεύγοντα πρό αύτής. Κάτω 
τού όροπεδίου έξετείνετο κοιλάς, ένθαό άνε
μος κωφώς έτάραττε θάλασσαν χλόης ζο
φερά;, ούδέν διέκρινε τό βλέμμα και μολονότι 
είς έξ μόνον λευγών άπόστασιν άπό των Πα- 
ρισίων ή θέσι; αύτη έκειτο, ένόμιζέ τις ότι 
είιρίσκετο απέναντι τού Μέλανος Δάσους. 
Αίφνης ό άστήρ έξήλθεν επί τού όρίζοντος, 
άκτίς δέ άμετρος διελθούσα τάς κορυφάς 
τών δασών περιέβαλεν έν άκαρεί τό διά
στημα* τά ύψικάρηνα δένδρα, αί πυκναί 
καστανεαί, τά άδενδρα μέρη τού δάσους, αί 
οδοί, οΐ λόφοι αιφνηδίως πως άνεφάνησαν μα
κράν. Έκπληκτος καί χαίρων έθεώρησεν ό 
είς τον άλλον.

—  ’Εμπρός Βερνερέττα, έκραξεν ό Φρει
δερίκος, εμπρός* έν άσμα!

—  Χαρωπόν ή θλιβερόν ·, ήρώτη,σεν αύτη.
—  °Οπως θέλεις, ή μάλλον είπέ κυνη

γετικόν τι άσμα καί ίσως σοί άνταπαντήση 
ή ηχώ.

Ή Βερνερέττα άνατινάξασα την σκέπην 
αύτής έψαλλεν ήχόν τινα τής κυνηγετικής 
σάλπιγγος, άλλ αίφνης έπαυσε.

Ό λαμπρός άστήρ, ή ’Αφροδίτη σπινθη- 
ρίζουσα έπί τού ορου; έπέσυρε τό βλέμμα της 
καί ώς έμπνεομένη υπό τρυφερωτέρας τινός 
ιδέας έψαλλεν έπί Γερμανικού τίνος ήχου τούς 
ακολούθους στίχους, οδς χωρίον τι τού Οε- 
3ίεη ένέπνευσεν είς τόν Φρειδερίκον:
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ΤΩ άστρον ώχρομίτωπον, τόν έρωτα μηνύον,' 
οταν λαμπρόν έξέρχησαι άπό της μαύρηςσκέπης, 

έπί της γης τί βλέπει? 
έκ τών κυανοχράων σου όωμάτων ουρανίων ;

Παρηλθεν ηδ’ ή καταιγίς, τό παν θά ησυχάση’ 
τό φρίσσον δάσος δάκρνα έπί τών θάμνων χύνει* 

χρυσά πτερά έκτείνει 
ό βόμβυξ έλαφρα πετών εις μυροφόρα δάση.

”Ω ! τί ζητείς επί της γης τής άποκοιμηθείσης; 
Πλην όπισθεν τών κορυφών τό μέτωπόν σου κλίνει, 
τό βλέμμα σου τό συμπαθές ήρέμα τρεμοσβύνει* 
μελαγχολούσα φίλη μου, έτοίμ’ είσαι να δύσης.

ΤΩ άστρον κατερχόμενον έπί πρασίνου λόφου, 
θλιβερόν δάκρυ άργυροΰν τού νυκτικού μανδύου, 
πού-τόν ποιμένα θεωρείς υπό μακροΰ ποιμνίου 
σιγά άκολουθούμενον μακράν, έντός τού ζόφου,

καλάμων κλίνην έρευνας ; κλίνην έκεΐ δέν έχεις ; 
ή μη έν ώρα σιωπάς ’ς τής θαλασσίας κοίτης 
τό ά~ε ρον διάστημα, ώς άλλος μαργαρίτης 
τόσω ώραίον θά ριφθης : Πού άρά γε, πού τρέχεις ;

”Αν πέπρωται, ώ άστρον μου, καί σύ νά άποθάιης, 
άν θά λουσθή είς τά νερά καί η ξανθή σου κόμη, 
πριν μάς άφησης, πρός στιγμήν σταμάτησο»

(ακόμη*
"Αστρον γλυκύ, τούς ουρανούς ώ ! μη καταλιμ-

(πάνης.

(Έπεται συνέχεια).
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'Η φιλία ειναε καρπός τερπνότατος, δν ό 
θεό; έπέτρεψεν είς την γην, ϊνα παρέχη ηδο
νήν* είναι γλυκύτερα τού νέκταρος, όπερ εξά
γει ή μέλισσα έκ τών ευωδών άνθέων και 
δροσερωτέρα τής εαρινής δρόσου. "Οταν αύτη 
συγκατατίθηται νά κατέλθη έπί τής γής 
δέν ευρίσκει άσυλον, εί μή είς τόν κόλπον 
φίλου τινός καί έκεΐ δύναται νά άναπαυθη, 
ευχαριστούμενη πάντοτε εις δύω ψυχάς ένου- 
μένας την μίαν έπί τής άλλης, καί κοιμω- 
μένας δμού είς τερπνοτάτην ησυχίαν. Μήτε 
ό χρόνος μήτε ό θάνατος δύναται νά κάμψη
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αύτάς, ή δέ χαρά, τ,ν αδτη γεννά, δέν είναι 
διαβατική, είναι αίωνία, ώς είναι αιώνιον 
πάν αγαθόν.

Πόσοι θησαυροί ύπάρχουσιν κεκρυμμένοι 
είς ένα φίλον καί δέν είναι άνάγκη, ϊι νά 
πνεύση ολίγος άνεμος διά νά άρπάση τήν 
τέφραν, ήτις καλύπτει τό πύρ τής ζωής έν 
έαυτη, όπως φανώσιν ούτοι. Ό άνθρωπο; 
άρύεται έκεϊθεν δύω σπουδαία βοηθήματα 
τήν φρόνησιν καί τήν ευτυχίαν, ζεύγος συν- 
δεδεμένον διά τής φύσεως καί τά όποιον 
δέν δύναται τις νά χωρίση χωρίς νά κατα- 
στρέψη αύτό. —  ’Εάν τό σώμα έχη άνάγκην 
γυμνασίου διά νά εύχαριστήται είς τήν άνά- 
παυσιν, αί ψυχαί έχουσιν ανάγκην συνδιαλέ- 
ξεως διά νά εύφραίνωνται καί συνάπτωνται 
μετά κέρδους. ’Εάν τις π. γ . ήθελε κατα- 
γίνει είς μελέτας μεμονωμένα; ήθελε καταν
τήσει είς μίαν άριστον πτωχείαν.

Μεμονωμένος ών ό άνθρωπος μένει άκα- 
τέργαστος καί περιπλανάται είς τό τυχαίον, 
άποκάμνων διερχόμενος φανταστικά δια
στήματα, καί άπόλλυται έν μέσω τών έρη 
μιών αϋτού, ή ΦιΛία όμως χαλινόνει τήν 
φυγήν καί διδάσκει τήν ψυχήν νά τρέχη τόν 
δρόμον τού λογικού, δίδει είς τάς ιδέα; 
ήμών περισσοτέραν δύναμιν καί θερμότητα, 
ή δρυμεία άντιζηλεία άρχεται είς έπικουρίαν 
τού πνεύματος, καί δανείζει τήν ομιλίαν 
τήν ένέργειαν εκείνην καί τάς χάριτας αΐ 
τινε; είναι άξιαι τιμής.

Ή σύγκρουσις τών έναντίων σκέψεων φέρει 
τόν κεκρυμμένον σπινθήρα τής άλη,θείας, αύτη 
παρουσιάζεται ταχέως καί δεικνύεται πολύ 
φωτοβόλος είς δύω φίλους, οϊτινες όμού επι
καλούνται αύτής. —  Εάν τις δέν είχε πο
σώς φίλον, είς τίνα ήθελεν έμπεστευθή νά 
άνοιξη τήν καρδίαν του ·, αί μονήρεις σκέψεις 
του δέν ηθελον μείνει άμορφοι, δέν ήθελον 
ναυαγήσει; διάκοινούμεναι δμως γονιμο 
ποιούνται άμοιβαίως λαί δανείζονται τήν 
κίνησιν καί τήν ζωήν, ενώ ή σιωπή εξαλεί
φει όσον οΰπω αύτάς έκ τής ψυχής, άπα- 
ραλλάκτω; ώ; ή θάλασσα, ήτις διά τών 
αντιθέτων κινήσεων τών έαυτής κυμάτων 
άπαλάττει τά υδατα αύτής έκ τού άφρού, 
καί δίδει ζωήν ένφ ή λίμνη πνίγει είς έαυ 
τήν τά έαυτής ύδατα.

Καί έάν τις ήθελεν υποφέρει σπουδαίως,

πού άλλού ήθελεν ευρει καταφύγιου ή είς 
τόν κόλπον φίλου τινός; ώ πόσον είναι 
άξιος οίκτου ό κατηφής καί μελαγχολικός 
άνθρωπος, οστις ήθελεν υποφέρει νά ζη έζ 
όλοκλήρου μεμονωμένος! Καί τ ί είναι φρόνη- 
σις, έάν αύτη δέν ήναι τέχνη όπως εύρίσκη 
τήν έαυτής εύτυχίαν; οί άληθώς λοιπόν 
συνετοί άνθρωποι αληθείς εχουσι φίλους.

Προσέτι έχομεν άνάγκην φίλου τινός διά 
νάήμεθα ευτυχείς* ποτέ άνθρωπος δέν υπήρ
ξε τόσον ευτυχής μόνο; τουάφ δ,τι ήδύνατο 
νά ηναι έχων φίλον τινά* καθ δσον, δταν τό 
αίσθημα τής χαράς καταβαίνη είς τήν καρ
δίαν ήμών, σταματά έκεΐ άνευ δυνάμεω; 
τινός άνευ ζέσεως, σβέννυται δέ μετ’ ολίγον* 
άλλ’ έάν ήναι δυνατόν νά χυθη καί νά δη- 
μοσιευθή καί έπανέλθη άντανακλώμενον άπό 
τόν κόλπον φίλου τινός, ά ! τότε αίοθανό- 
μεθα αύτό καϊον καί έναγκαλίζον ήμά;* δπερ 
δεικνύει δτι ή εύτυχία άπαιτεί δύω όντα.

Πλή,ν τίς είναι ό άνθρωπος είς βν ή φ ι
λία δίδει έαυτήν; όπως εύρη τις αύτην πλη
σίον τών άλλων πρέπει νά την καλλιεργητή 
πρώτον πλησίον έαυτού* έκ τών πολλών 
προλήψεων, αίτινες αίχμαλωτίζουσι τούς 
μεγάλους, ή πλέον άόρατος είναι ή τυφλή 
πεποίθησις ήν έχουσιν δτι ή ιερά φιλία είναι 
λίαν εύκολος δι’ αύτούς, καί δτι έκ τού 
θελγήτρου τής λάμψεω; χρυσού τινός αύτη 
συλλαμβάνεται, καί οτι έκεΐ υπάρχει ήόο- 
νή τις είς ήν αύτη δέν δύνςςται νά άντιστη, 
όμοίω; ώ; ό καλλωπισμός δστις εκτείνει 
τάς παγίδας αύτού, οπως κυριεύση τήν τού 
άλλου ψυχήν, ούδέποτε ομως παρέχει τήν 
έαυτού* άλλ’ ά; μάθωσεν οτι οί συνετοί γνω- 
ρίζουσι νά προφυλάττωσιν αύτήν άπό τοι- 
αύτα εύκαταφρόνητα δολώματα. —- "Αφρο
νες πλούσιοι, άπατάσθε εις τούς υπολογισμούς 
τών αγαθών σας, έάν είς έκεΐνα ύπολογ.ζη- 
τε καί τήν τών άλλων προσήλωσιν είς τό 
άτομόν σας, άπατάσθε πολύ δταν άγοραζη- 
τε τήν φιλίαν διά χρυσού, μόνος ό έρως 
δύναται νά πληρώση τόν έρωτα, τ ’άλλα βλα
κεία* συςείλατε λοιπόν τήν υπερηφάνειαν, ήτις 
άπατά ύμάς, δείξατε καρδίαν φίλου, έάν θε- 
λητε νά εύρητε αύτήν εις τούς άλλους. Ναι, 
οί έμπορευόμενοι τόν άγαθόν τούτον θησαυ
ρόν είναι πολλοί, ολίγοι δμως γνωρίζουσιν 
νά άγοράζωσιν αύτόν δσον αξίζει, καί έάν



I Λ I Σ Σ Ο Σ

έχη άξίαν ή αγορά αύτού, εχ-:ι πολύ περισ- 
σοτέραν ή διατήρησί; του, διότι ούδέν είναι 
τόσον λεπτόν όσον ή φιλία* ή ευαισθησία 
αύτή; είναι υπερβολική, αί πλέον έλαφραί 
προσβολαί δύνανται νά κατασταθώσι θανα 
τηφόροι, ή έπιφύλαξι; πληγόνει αυτήν, ή δέ 
υπερηφάνεια τήν φονεύει.

Έάν ή θεία Πρόνοια έδιδε γνωρίσματα 
εί; τού; καλού; καί τού; κακού; των αν
θρώπων, ό'πω; εί; τά νομίσματα, τότε βε- 
βαίω; δεν θά είχαμεν ανάγκην δοκιμασία; 
τών φίλων’ άλλ’ άφοΰ ταϋτα έχουσιν όλω; 
εναντίον, είναι ανάγκη δοκιμασία;, όπω; μη 
άπατώμενό; τι; οϋ μόνον βλάπτηται,άλλά καί 
μεταλάσσϊ) φίλου;, μηδένα πάντοτε έχων* ή 
δέ καλλίτερα δοκιμασία καί ή μάλλον‘άβλα
βή; ήθελεν είσθαι, εάν προσεποιείτό τ ι;, ότι 
είχεν ανάγκην συνδρομή; παρά τού φίλου του 
χωρί; νά έχη ποσώ; τοιαύτην καί έάν άνε- 
κοίνωνεν εί; εκείνον μερικά ρητά ή απόρρητα, 
όπω; πληροφορηθί, καί περί τη; προσφορά; 
του καί τή; έχεμυθία; του έκ τών προτέ- 
ρων, χωρί; νά φοβηθή νά πάθν) τι είτε ούτω; 
είτε άλλω;. Ούτω δΰναται νά άποκτήσ-ρ τι; 
τον θησαυρόν εκείνον περί ού είχομεν τήν τ ι
μήν νά άναφέρωμεν.

Α. ΠΙ&ΡΑΜΜΕΝΟΣ.
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ΒΡΑΧΕ4 TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΝΗ ΣΟΪ ΣΚϊΡΟΤ.

Ή νήσο; Σκύρο; έξ άμνημονεύτων χρόνων 
οικουμένη διήλθεν ύπό πολιτικήν έποψιν ποι
κιλίαν μεταβολών, ών ή άφήγησι; έν ιδία 
τοπογραφία θέλει είσθαι ίσω; άξια λόγου* ή 
δέ περιγραφή αύτής ύπό φυσικήν έποψιν δύ- 
ναται νά παράσχη τοϊ; μή γινώσκουσι τά; 
φυσικά; αυτή; καλλονά; περιέργειαν εί; τερ- 
ψίθυμον αυτοψίαν* άληθώ; μεταξύ τών νή
σων τού Αιγαίου, άν δέν άξιοι τά πρωτεία, 
διαπρέπει ομω; καί αύτη έπί κόσμω φυσική, 
δι’ ού ώ; νύμφην ό νυμφοστόλο; δημιουργό; 
περιέβαλεν αυτήν.

Απ’ αρχαιότατη; έποχή; φαίνεται οί-

κισθεϊσα ύπό τών παναρχαίων λαών τή; 
Έλλαδο;, τών Πελασγών, είτα ύπό τών 
έκ τών παρακειμένων μερών άλληλοδιαδό- 
χω; μεταναστευσάντων εί; αύτήν Δολόπων 
καί Μαγνήτων. ’Επί δέ τών μυθωδών χρό
νων παρίστησι μικρογραφικώ; τήν τή; όλη; 
Ελλάδο; πολιτικήν κατάστασιν, άποτελούσα 
καί αύτη κράτο; άνεξάρτητον ύπό τό σκή- 
πτρον τού Λυκομήδου;, ούτινο; μόνου τό 
όνομα φέρεται έπί τών Τρωικών, εί καί ό 
"Ομηρο; άναφέρει καί τόν Έννυέα είτε ώ; 
οικιστήν, είτε ώ; βασιλεύσαντα πρό τού 
Λυκομήδου;,λέγων περί Άχιλλέω; aÉxvpor 
έ ΐώ ν  αίπεΐαν 'Ervijot; ζζιο.Ιαθρογ. λ Δέν 
υπήρξε δέ άμοιρο; καί Ηρωικών διηγημά
των, ών ή έξύφανσι; έτερπε τού; λαού; τών 
αιώνων εκείνων* ούτω; έπλάοθη, ότι ό ’Αχίλ- 
λεύ; άποφεύγων τό πεπρωμένον έκρύβη ώ; 
κόρη ύπό τό όνομα Πυρρα έν τώ αυτόθι παρ
θενώνα όπου καί ή βασιλόπαι; Δηϊδάμεια 
έπαρθενεύετο, καί όπου ώ; έκ τή; στενή; 
σχέσεω; άνεπτΰχθη ό αμοιβαίο; έρω;, οστι; 
άπήνεγκε καρπόν τόν τού Ήρωο; τή; Ίλια- 
δο; υίάν Πύρρον ή Νεοπτόλεμον' ότι δέ ό 
πολύμητι; ’όδυσσεύ; άνεκάλυψε τόν ’Αχιλ- 
λέα διά τού γνωστού έκείνου στρατηγήμα- 
το; τή; έν κανίστρω έκθέσεω; γυναικείων 
έργαλείων άμα καί άνδρείων όπλων, τών 
όποιων τελευταίων τήν χρήσιν δοκιμάσασα 
ή τέω; νομιζομένη κόρη Πύρρα συνελήφθη 
φωραθείσα ’Αχιλλεύ;, καί άπεστάλη εί; 
Τροίαν.

Τυγχάνει έκτό; άμφιβολία; ότι ό ’Αχιλ- 
λεύ; έπάτησε τό έδαφο; τή; Σκύρου, καί 
συνδιέτριψε μετά τή; βασιλική; οικογένεια;* 
τά δέ άξίωμα τού "Ηρωο; έπέβαλε καί τό 
όνομα αύτού εί; τόν παρά τήν πόλιν όρμον, 
δια τηρούμενου έτι καί νύν ύπό τήν κλήσιν 
* ΆχίΛ.Ιειογ »,όθεν, λέγουσιν, άπέπλευσεν 
εί; Τρωάδα. Τούτο δέ συνέβη κατά τήν αρ
χήν τή; τού Ίλίου πολιορκία;, διά καί κατά 
τήν έκπολιόρκησιν αύτού δεκαετή; τυγχάνων 
ό νέο; "Ηρω;, ό έπί τούτω κληθεί; Νεο
πτόλεμο;, άπήλθεν εί; Τροίαν άγων μεθ’ 
έαυτού τήν Σκυρίαν θερμήν νεολαίαν, ώ; ό 
εφάμιλλο; τού 'θμήρου λατϊνο; ποιητή; 
Βιργίλιο; λέγει έν Αίνειάδι Βιβλ. Β’. Στιχ. 
477 «una omnisScyria pubes «. Παρεκτό; 
τούτων ή Σκύρο; ύπήρξεν ό τάφο; καί τού
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διασημοτέρου τών Ηρώων τή; άρχαιότητο;, 
τού θησέω;, ό;τι;, είτε φεύγων τού; Παλ- 
λαυτίδα; έξ ’Αθηνών, είτε δι’ άλλην τινά 
αιτίαν έκείθεν άπερχόμενο;, κατηνέχθη εν
ταύθα ύπό τή; τών ανέμων έναντιότητο;, 
καί έκρημνίσθη άπό τή; ’Ακροπόλεω; ύπό 
τού τότε βασίλεύοντο; Λυκομήδου;, άγα- 
γόντο; αυτόν έπί τά άκρα ώ; έπί σκοπιάν 
επί τή προφάσει οτι έμελλεν έπιδεϊξαι αύτφ 
τά κτήματα τού πατρό;. Τά όστά τού "Η
ρώο; τούτου ό Κίμων κατά Πλούταρχον 
άνεκόμισεν εί; Αθήνα; μετά οκτακόσια έτη 
καί έθαψε μεγαλοπρεπώ; έκεϊ, όπου ίδρυται 
σωζόμενον έτι καί σήμερον τό βησείον.

Κατά τόν αυτόν χρόνον καί οί άρχαίοι 
τή; νήσου κάτοικοι Δόλοπε; έξώσθησαν ύπό 
Κίμωνο;, καί άντ αύτών άπώκησαν Αθη 
ναϊοι διά τήν έξή; αιτίαν. Πρωΐμω; ήδη εί- 
χον αναπτύξει οί πρώτοι αύτή; κάτοικοι 
ναυτικόν, άπό δέ τή; ναυτιλία; άποζώντε; 
παρημέλουν τήν γεωργίαν, έστιν ότε δέ 
έτρέποντο καί εί; πειρατεία;* έν άλλοι; έσύ- 
λησαν καί πλοϊον Θετταλικόν, καί τού; έν 
αύτώ άνδρα; είρξαν* οδτοι δέ δραπετεύσαν 
τε ; ένήγαγον τού; άδικήσαντα; εί; τό ’Αμ- 
φικτυονικόν Συνέδριου, όπερ κατεδίκασεν 
αύτού; εί; τήν άπόδοσιν τών συληθέντων" 
οί Σκύριοι μή ενεχόμενοι γενικώ; άπαντέ;, 
ήρνήθησαν καί τήν άπό κοινού άπότισιν, 
όθεν ύπεχρεώθησαν νά έγκαταλίπωσι τήν 
νήσον, παραδοθείσαν άποίκοι; ’Αθηναίοι;.

Έκτοτε ή νήσο; διετέλει ύπό τού; ’Α
θηναίου; ύποτελή;, μέχρι; ού καί έπί τή; 
Ανταλ,κιδείου συνθήκη; οί ’Αθηναίοι διετή- 

ρησαν τήν ήγεμονίαν αύτών έπί τή; Λήμνου, 
Ίμβρου καί Σκύρου. Επί τών Μακεδονικών 
χρόνων ούδέν οΰδαμοΰ περί αύτή; μνημο
νεύεται, ούδ' έπί τή; τών 'Ρωμαίων ίσχύο; 
άλλο τι, ή ότι μάρμαρα ποικίλα έξορυττό- 
μενα ενταύθα μετεκομίζοντο εί; ’Ρώμην ϊνα 
κοσμήσωσι τά πολυτελή οικοδομήματα τών 
κατοίκων αύτή;. ’Αλλά καί έπί τή; Βυζαν
τινή; αυτοκρατορία; ούδέν άλλο γινώσκόμεν, 
ή ότι κατά Κεδρηνόν Μιχαήλ ό Τραυλός 
δολαφονήσα; διά συνωμοσία; Λέοντα τόν Δ*, 
περί τόν όγδοον αιώνα Μ. Χριστόν έξώρισε 
καί τόν υίόν αύτού Κωνσταντίνον ή Γρηγό- 
ριον εί; Σκύρου.

Οί ’Ενετοί ένέμειναν ικανόν χρόνον έντγ

νήσω, δπότε καί οικοδομά; τινα; έκτισαν, 
καί τά τείχη τού φρουρίου έπεσκεύασαν, 
ίχνη τών όποιων διατηρούνται μέχρι τού νύν* 
άλλ’ οί τούρκοι διά τού -Βαρβαρόσα περί τόν 
δέκατον πέμπτου αιώνα κρατήσαντε; τή; 
νήσου έξεδίωξαν τού; ένετού;, τόν δέ κυ
βερνήτην τού τόπου ή τοπότηρητήν Φραγ
κίσκον Κορνάρον συνέλαβον αιχμάλωτου. 
Ύπό τήν τουρκικήν δυναστείαν διετέλεσεν 
αύτοδιοικουμένη σχεδόν ύπό δημογερόντων, 
μέχρι; έσχάτων τελούσα φόρον τινά ώρισμέ— 
νον, εΐσπραττόμενον παρά τού έχ)άστοτε έπί 
τούτω έκ Κωνσταντινουπόλεως άπύστελλο- 
μένου, έκτό; άλλων τινων αύθαιρέτων φόρων 
έπιβαλλομένων τοϊ; κάτοικοι; κατά καιρού;*
6 Γάλλο; περιηγητή; Τουρνεφόρτ διαβά; 
έντεΰθεν τόν ’Απρίλιον τού 4 702  εύρεν ένα 
Μωαμεθανόν Καδήν έγκρίνοντα πάντοτε τά  
ύπό τριών έντοπίωυ δημογερόντων άποφασε- 
ζόα,ενα ώ; πρό; τήν διανομήν τή; δικαιοσύ
νη;, έκλεγομένων κατ’ έτος. Κατά δέ τήν 
τελευταίαν τού 4 824 έπανάστασιν ύπέρ 
τή; τού έθνου; άνεξαρτησία;, πολλοί τών 
Σκυρίων έλαβου μέρο; εί; τόν κατά θάλασ
σαν αγώνα ώ; ναύται εί; τά πλοία τών 
Ψαριανών.

Έκκλησιαστικώ; δέ ή Σκύρο; έχρήμάτισεν 
ανέκαθεν έδρα επισκοπή; ύπό τόν Μητρο
πολίτην τών ’Αθηνών, καί διετέλει τοιαυτη 
μέχρι χθέ; καί πρώην, οτε κατά τό 4 837  
άπεβίωσεν δ τελευταίο; αύτή; επίσκοπο; 
Γρηγόριο; ό έπί πολλαΐ; άρεταί; ήθικαϊ; τε 
καί φυσικαί; διακρινόμενο;.

’Εκ πολλών αρχαίων μνημείων άνευρισκο- 
μένων ύπό τήν δίκελλαν καί τό άροτρου τών 
γεωργών πανταχοϋ τή; νήσου, κατάδηλον 
γίνεται ότι ή νήσο; είχ_ευ έκτό; τού καθ αύτό 
άστεο;, καί άλλα σποραδικά χωρία* τάφοι 
άρχαίοι, οίκοδομαί, λίθοι έξ εγχωρίου πώρου 
καί μάρμαρα κατειργασμένα, έπιγραφαί καί 
άγάλγατα έκάστοτε εί; διάφορα μέρη μα
κράν τή; πόλεω; άνορυττόμενα έπικυρσύσι 
τήν γνώμην ταύτηυ* σήμερον δέ ούδέν ιχνο; 
οικοδομής ή ναού άρχαιου σώζεται, εξαιρεσει 
τού περί τό πάλαι άστυ τείχους έκ μεγάλων 
έξαέδρων λίθων, διήκοντο; μέχρι τή; πρό; 
’Ανατόλά; θαλάσση; διά δύο σκελών, έχον- 
το; κατά διαστήματα πυργώματα ήμιπερι- 
φερή, καί περιλαμβάνουτο; τήν τε πολιν και
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τήν άκρόπολιν, άπερ έξησφάλιζον ώς τάς’Α- 
θήνας τά μακρά τείχη.

Ή αρχαία πόλις ήν όπου καί σήμερον ή 
νέα περί τό πρανές του βράχου τής ’Ακρο- 
πόλεως, έν ή οί οημερινοί κάτοικοι διατη- 
ρούσι μικρά οικήματα δωματοσκεπή, ώς είναι 
καί αί τής πόλεως οίκίαι, χρησιμεύοντα ώς 
άποθήκαι τών κινητών σκευών, καί δή καί 
τών ζωοτροφιών αυτών, έπικρατήσαντος του 
έθους τούτου έκ τής προ τής έπαναστάσεως 
καί κατ’ αυτήν επιδρομής τών ληστών καί 
πειρατών εις την νήσον.

‘Ως πρός την φυσικήν αύτής εποψιν διη- 
ρηται ή νήσος είς δύο ούτως είπείν χερσονή
σους, ών ό ισθμός από τής Βορειανατολικής 
μέχρι τής Νοτιοδυτικής θαλάσσης έ'χει μή
κος ήμιωριαίας οδού’ καί ή μέν Μεσημβρια- 
νατολική χερσόνησος περί τό ήμισυ τής όλης 
νήσου είναι ορεινή καί σχεδόν ανεπίδεκτος 
καλλιεργείας, παρέχει όμως εις τά ποίμνια 
καί τά λοιπά βοσκήματα άφθονους καί πα- 
χείας νομάς’ διά τά μέρος δέ τούτο ίσως ό 
μέν "Ομηρος έκάλεσε τήν νήσον α ίπ ίϊα ν ,  ό 
Λυκόφρων αϊγίΜ πα, καί ό Σοφοκλής πε- 
τραίατ. Ή δέ πρός βορράν περιέχει πού μέν 
πεδία χλοερά καί εύκαρπα, έν μέρει μέν πε 
φυτευμένα ύπό αμπέλων καί παντοίων δέν
δρων, έν μέρει δέ σπειρόμενα δημητριακούς 
καρπούς, πού δέ γηλόφους δμαλούς ριζα- 
ροσπάρτους, πανταχού δέ κοιλάδας καί 
νάπας συδένδρους καί σκιεράς" καί αυτοί δέ 
οί μεταξύ βουνοί καλύπτονται ΰπά δάση 
πευκών άρωματίζοντα τήν κύκλωθεν έπι- 
κλύζουσαν τήν νήσον θαλασσίαν αύραν, καί 
καθιστώσι τά κλίμα αύτής ΰγιηρόν καί τήν 
θερμοκρασίαν εύκραεστάτην καί εύάρεστον' 
πρός τούτοις ΰδάτων ρύακες πανταχόθεν 
κατερχόμενοι έπιτείνουσι τήν φυσικήν τής 
νήσου καλλονήν καί άποτελούσι τάς έξοχάς 
τερπνοτάτας* παρά τήν πόλιν μάλιστα πο- 
ταμίσκος ρέων άπό δυσμών πρός Άνατολάς, 
ό παρά Στράβωνι Κηφισσός, καί έκβάλλων 
είς τήν πρό τής πόλεως θάλασσαν μικρόν 
άπέχουσαν, παρέχει χάριν μαγευτικήν καί 
έξαισίαν, διότι εκατέρωθεν τούτου κήποι 
αρδευόμενοι καί υδρόμυλοι άλήθοντες τών 
κατοίκων τήν τροφήν καθωραιζουσι τό ρεί
θρου* ή δέ άπό τής πόλεως άποψις τού όρΙ 
ζοντος, έκτεινομένη είς πολλά μίλι* μακράν

πρός τήν θάλασσαν κατ’ άνατολάς καί "Αρ
κτον, ούδεμιάς ξηρας έπιπροσθούσης, είναι 
μοναδική διά τόν άπεριόριστον ορίζοντα, καί 
άξία νά οίστρηλατήστ) καί τήν χαυνοτέραν 
καί άμβλυτέραν φαντασίαν, νά έμπνευσή δέ 
τάς ΰψηλοτέρας καί έκστατικωτέρας περί 
τού άπειρου ιδέας.

Τά κυριώτερα τής νήσου προϊόντα είναι 
ριζάριον, γεννήματα καί οίνος, ών εξαγωγή 
γίνεται ικανή* καί κτηνοτροφίαν δέ έ'χει ση
μαντικήν* στερείται όμως ναυτιλίας διότι 
οί λιμένες, καίπερόντες πολλοί καί ασφαλείς, 
κείνται μακράν τής πόλεως, καί διότι οί 
κάτοικοι γεωργοί όντες καί κτηνοτρόφοι δέν 
έπεδόθησαν άνέκαθεν εις αύτήν.

Οί κάτοικοί είσι λίαν ευφυείς καί φιλόπο
νοι, άλλά καί φύσει φιλεύθυμοι, ή δέ παρ’αυ
τοί; φιλοξενία καί ή πρός τούς ξένους γλυ
κεία καί περιποιητική συμπεριφορά, μάλιστα 
δέ ή τών γυναικών κοινωνική ελευθερία ηνω
μένη μετ αύστηρας ηθικής, είσι προσόντα, 
τά όποια οί τών παρακειμένων τόπων κά
τοικοι δέν δύνανται νά διαμφισβητήσωσι 
πρός αυτούς, καί σπάνια παρομοίοι; λαοί;, 
είς ους διά τό άπόκεντρον καί δυσκοινώνητον 
τού τόπου ούκέτι εΐσέφρυσεν ό Ευρωπαϊσμός* 
άξιάγαστος είναι προσέτι καί ή κλίσις αύτών 
πρός τά γράμματα καί τάς έπιστήμας, πρός 
τήν σπουδήν τών όποιων άπό μικράς πε
ριουσίας όρμώμενοι καί αύτοί οί γεωργοί καί 
ποιμένες άποστέλλουσι τούς υιούς των είς 
τά Γυμνάσια καί τά Πανεπιστήμια* τό φι- 
λόμουσον τούτων ειμί είς θέσιν καί ώς δι
δάσκαλος τού τόπου καί ώ; συνδημόττ,ς νά 
γνωρίζω καλώς, καί θαυμάζω μάλιστα ότι 
άπό τής άποκαταστάσεως τού Βασιλείου 
τό φιλομαθές άνεπτύχθη έν αύτοϊς προϊμώ- 
τερον σχετικώς πρός τούς κατοίκους τών 
γειτνιαζόντων μερών. Λιό σήμερον ή τοίς πολ- 
λοίς άγνωστοςαΰτη νήσος, έχουσα μόλις τρισ- 
χιλίους κατοίκους, αριθμεί όμως πολλούς έπι- 
στήμονας καί λογίους ,οΐον δ ικηγόρους,ιατρούς, 
Ελληνοδιδασκάλους καί δημοδιδασκάλους.

‘Η γλώσσα τών κατοίκων είναι αφελής 
καί καθαρά, διασώζουσα πλήθος λέξεων καί 
ιδιωτισμών τής άρχαίας Ελληνικής, ή δέ 
απαγγελία ευκρινής* μόνη ή τών γυναικών 
έχει διαλεκτικήν τινα διαφοράν πρός τήν 
τών άνδρών* άμφότερα δέ τά φύλα διακοί-

νονται έπι τώ εύστρόφω καί λιγυφθόγγω 
τής φωνής, ώστε έν τή φωνητική είσί πάν- 
τες καλλίφθογγοι* όθεν καί συναισθανόμενοι 
τό πλεονέκτημα τούτο περιαυτολογούσιν, 
ότι άηδόνες δέν ζώσιν έν τή νήσω ώς μή 
δυνάμεναι νά άμιλλώνται πρός τήν γλυκεϊαν 
καί εύστροφον γυναικείαν φωνήν* καί αληθώς 
ένταύθα δέν φαίνονται άηδόνες. Τά δέ έγ- 
χώρια άσματα έιώ εϋμοιρούσιν υψηλής ποιη
τικής φαντασίας είσί καί περιπαθέστατα* 
τό δέ ίδιαζον μέλος δι’ ου άδουσι προξενεί 
γλυκεϊαν συγκίνησιν τώ άκούοντι, καί άπο- 
δεικνύει τήν λεπτήν αύτών ευαισθησίαν.

Είς τήν σωματικήν τών άνδρών άνάπτυ- 
ξιν έπικρατεϊ τό ισχνόν καί λειπόσαρκον, 
άλλά καί τό νευρώδες καί εύτονον* τό δέ 
φυσικόν τών γυναικών κάλλος, όλως άκόμ- 
μ,ωτον καί άνεπιτήδευτον, τυγχάνει απαρά
μιλλου καί σπάνιον* άξιον δέ νά παράσχη 
καί τώ ούκέτι προσβαλλομένω διά τήν ηλι
κίαν υπό τοιούτων έντυπώσεων τόν φιλέρωτα 
λόγον είς τό άποκαλέσαι ταύτας Νηρχϊόας 
τον ΑίγαΙον.

Περί πάντων τούτων ώς καί περί τού 
ιματισμού αύτών, όντος ολίγον ιδιορρύθμου, 
ποιήσομ-αι λόγον έκτενέστερον έν ΐδίω πο· 
νήματι τοπογραφικώ καί ίστορικώ.

’Εν Σκύρω 10 ’ίουνίου 1868 .
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΑΗΣ.
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ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
ΤΠΟ ΕΡΡΙΚΟΥ Δ'.

Λεν είναι βεβαίως σπάνιον έν καιρώ πο- 
λέμ.ου νά ίδη τις θέσεις όχυράς, ύπό τής 
πείνης όμως ύποχρειυθείσας τέλος νά πα- 
δοθώσιν, άν καί ύπέστησαν καρτερικώς ό- 
λας τάς προσβολάς τών πολιορκητών. "Ο, 
τ ι όμως είναι σπάνιον, ό,τι ούδέποτέ τις 
είδεν, ή άπαξ ίσως μόνον, είναι τό νά έπι- 
τρέπη ό άρχηγός τού στρατού νά διαβιβά- 
ζων ζωοτροφίαι είς τόν πεινώντα λαόν τής 
ύπ’ αύτού πολιορκουμένης πόλεως, καί μά-

λίστα καθ’ ήν στιγμήν έμελλεν αύτη νά 
κατακτηθή. Τό ώραΐον τούτο παράδειγμα 
τής εΰσπλαγχνίας, τό άνώτερον τού πρός 
τήν δόξαν ερωτος, έδόθη ύπό ‘Ερρίκου Δ', 
κατά τήν διάρκειαν πολιορκίας τίνος τών 
Παρισίων, καί τό άξιον έπαίνου τούτο γε
γονός έπενοήθη παρ’ άνθρώπου μετερχο- 
μένου άπό τής νηπιακής αύτού σχεόόν ήλι- 
κίας τήν τέχνην τού στρατιώτου.

Ό 'Ερρίκος Λ', έζησεν έν πλήρη πολιτικώ 
πολέμω. "Αν καί έκ βασιλικής οικογένειας, 
δόναταί τις νά εϊπη ότι μόνος προήχθη, ότι 
άληθως είναι ό υιός τών έργων του. Τό πρώ
τον μέρος τής ζωής είναι τό τού τυχοδιώ
κτου, κ’ έν τούτοις άπέθανε προσαποκτη- 
σας τήν ύπόληψιν ένός τών μεγαλειτέρων 
μοναρχών, οϊτινες έβασίλευσαν έπίτήςΓαλ- 
λίας.Διότι,πεπροικισμένοςθαυμασίωςάπό τήν 
φύσιν, έγνώριζε νά διαθέτη τά πλεονεκτή- 
ματά του ταύτα είς τρόπον ώστε νά ώφε- 
λήται πάντοτε. 'Ιππότης έντελής, κυνηγός 
ακούραστος, διετήρησεν είς ήλικιαν προκε- 
χωρημένην τήν δροσερότητα τής νεότητος* 
έχωνάξιώσεις έπί βασιλείου τού όποιου τώ  
διεφιλονείκησαν τήν κυριότητα καί άναμι- 
χθείς είς τήν τόσον πολύπλοκου πολιτικήν 
τής έποχής του προσεκτήσατο ένωρίτατα 
τήν πείραν γέροντος διπλωμάτου, καί έκτοτε 
έφήρμωσε τό μίγμα τούτο τής ίπποτικής, 
θρασύτητος καί τής μεμετρημένης φρονήσεως 
άτινα αποτελούν τό βάθος τού χαρακτήρας 
του καί δίδουν είς τήν φυσιογνωμίαν του 
τύπον τόσον βαθείας πρωτοτυπίας.

Πλήρης θάρρους καί άνευ προλήψεων, 
μολονότι ολίγον δύσπιστος πρός τούς άλ
λους, ευπρόσιτος και ευπροσήγορος, εύθυμος 
μάλιστα, κέκτηται άπάσας τάς άξιαγά- 
στους ποιότητας, τάς αποτελούσα; τό θέλ
γητρου τής ιδιωτικής ζωής. ’Εν πολεμώ, 
χωρίς νάγνωρίζη τήν έπιστήμην τών όπλων, 
όπως οί τής έποχής του μεγάλοι στρατι
ωτικοί, οί Ούαλενστέϊν, οί Γουστάβοι Ά -  
δόλφοι, γνωρίζει τόσον καί περισσότερον 
αύτών τήν τέχνην τού νά κερδίζη τήν καρ- 
δίαν τών στρατιωτών του καί ν’ άναβιβάζη 
αυτούς είς τόν υψηλόν έκεΐνον βαθμόν 
τού ήρωϊσμού, έξ ού ήρτηται ή τύχη τών 
μαχών.

Άποθανόντος τού Ερρίκου Γ'. τό βασί-
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λειον μεταβαίνει άπό τούς Βαλουά εις τους 
Βουεβώνους· ό ’Ερρίκος Δ', ήθελε πάραυτα 
λάβει τήν κατοχήν τής κληρονομιάς δι
καίως, έάν οί σύμμαχοι- δεν τώ παρετήρουν, 
δτι τό του διαμαρτυρουμένου δόγμα του 
είναι ανυπέρβλητον κώλυμα εις την άπό- 
κτησιν της ωραίας ταύτης κληρονομίας. Έξ 
άλλου μέρους ύπήρχον οί αντίθετοι, οί/πνες 
δέν ήθελον τον Ερρίκον Δ', έξωμόσαντα* 
διότι ή έξώμοσις διά τους διαμαρτυρουμένους 
καταδικάζει τον εξωμότην εις τό να μ.ή 
δύναται μετανοών νά έπιστρέψ·/] εις τό δόγ
μα του' επομένως τεθέντος υπό των μετρι- 
οφρόνων συμμάχων του διλήμμ ατος της 
άπομακρύνσεως η της άμ.έσου έξωμόσεως, 
ό 'Ερρίκος Δ', άρνεϊται στέμμα προσφερόμε- 
νον έπΐ ό'ροις άτίμοις. Δεν θέλουσι βασιλέα 
αυτόν, ό'ντα τοιούτον δικαιώματι γεννή- 
σεως; ’Αναμένετε, θά γίνη δικαιώματι κα- 
τακτήσεως.

’'Αν καί τά τέσσαρα έτη, άπό του 1 5 8 9  
μέχρι τού 1 5 9 3 ,  είναι ή πολεμι,κωτέρα 
έποχή της ζωής τού ’Ερρίκου Δ', έν τούτοις 
κατά τό διάστημα τούτο έδειξε χαρακτήρα 
λίαν ευεργετικόν. Είμεθα κατά τό 1 5 9 0 .  
Τά προηγούμενον έτος ά ’Ερρίκος ητο ήδη 
κύριος των προαστείων των Παρισίων, άλλ’ 
υποχρεωθείς τότε ν’ άποσυρθη ένεκα της 
έλλείψεως υλικού πολιορκητικού, επανέρ
χεται τό ακόλουθον έτος υπό τά τείχη της 
πόλεως, μέ την άπόφασιν νά κυριεύση αυτήν 
δ’-’ αυστηρού αποκλεισμού μάλλον, η νά την 
έκθεση εις τάς σκληράς συνέπειας της έξ 
εφόδου άλώσεως· τά προάστεια κυριεύονται 
έκ νέου, καί ό αποκλεισμός είναι έντελής. 
Μεγάλη στενοχώρια κατ’ άρχάς καί μετ’ ά- 
λίγας ημέρας ή τρομερωτέρα πείνα βασι
λεύει έπί λαού διακοσίων χιλιάδων ψυχών, 
αύστηρώς κεκλεισμένου έντός τού περιβό
λου τής πόλεως.

"Απασαι αί των σιτηοών άποθήκαι έξην- 
τλήθησαν ό δ’ έκ βρύζης καί πιτύρων άρ
τος είναι ήδη φαγητόν πολυτελές, φυλατ- 
τόμενον διά τούς πλουσίους. Ό λαός τρώγει 
χόρτον άρτιφυά, κύνας, μύς ή άλλα πτώ
ματα ακαθάρτων ζώων, λαμβανόμενα έκ τού 
βορβόρου τών ρυάκων* τέλος καί τά έκ τού 
κοιμητηρίου τών Αθώων έξορυττόμενα όστά, 
μεταβαλλόμενα εις κόνιν, μεταχειρίζονται

άντί τροφής, ήτις προς έμπαιγμόν έκλήθη 
ό'άρτος τής χνρίας Μοντπενσιέρ (α). Πάν
των, τούτων έκλιπόντων, έπιλαμβάνονται καί 
τών άνθρωπίνων πτωμάτων, καί πράγμα 
τρομερόν νά λεχθή, γυνη' τις έφαγε καί έκ 
τής σαρκδς τού έπί τής άγκάλης αύτής θα- 
νόντος τέκνου της, διό καί έξέπνευσε μετ’ολί
γον άπό τύψιν τού συνειδότος καί φρίκην. 
Ό αριθμός τών άποθνησκόντων κατοίκων 
έκάστην ημέραν άναβαίνει εις τριακοσίους 
μέχρι τετρακοσίων. Βοηθούμενος λοιπόν 
Οπό τού τρομερού τούτου λιμού, ό Ερρίκος 
Δ-', ήθελεν είσθαι αμέσως κύριος τών Πα
ρισίων, έάν ή καρδία του δέν συνεκινεϊτο 
έπί τή θέα τοιούτων βασάνων. ’Ακούσατε 
τ ί λέγει ιστορικός τις σύγχρονος* αδέν ή- 
θέλησεν οί Παρίσιοι νάμεταβληθώσι εις κοι- 
μητήριον, μήτε νά ^ασιλεύ-ρ έπί τεθνεώτων* 
άλλά προ'ή’μήσας νά σφάλλνι ώς πρός τούς 
κανόνας τού πολέμου ή εις τούς τής φύσεως 
καί συμβουλευθείς τήν εαυτού, ήτις πάν
τοτε υπήρξε πλήρης έπιεικείας, έχορή- 
γησε διαβατήρια δι’ όλα τά πρόσωπα, 
γυναίκας, θυγατέρας ή τέκνα, άτινα ήθελον 
νά έξέλθωσι καί δι’ αυτούς προσέτι τούς 
άσπονδοτέρόυς έχθρούς του, περί ών ό ίδιος 
έφρόντισε διατάττων νά ύποδεχθώσι αυτούς 
φιλανθρώπως εις όλας τάς πόλεις ένθα ή
θελον άποσυρθή».

Τήν 1 0  αύγούστου ή πομπή αύτη τών 
λιμωττόντων ανθρώπων έξήλθε τής πόλεως, 
άλλά μέχρι τού τέλους τού αποκλεισμού 
ό 'Ερρίκος έπέτρεψεν εις τούς χωρικούς τών 
πέριξ νά φέοωσι τροφάς εις τήν πόλιν, κα
θώς καί εις τούς ίδιους αύτού στρατιώτας, 
οίτινες κάτωθεν τών τειχών, έξέτεινον άρ
τους εις τούς πολιορκουμένους διά τού ά
κρου τών λογχών των.

Ή πολιορκία αύτη, ένεκα τής άφίξεως 
τού δουκός τής Πάρμας μετά τών Ισπα
νών στρατιωτών του λυθεΐσα, είναι έν τών 
επεισοδίων τής τετραετούς πάλης, κατά 
τήν όποιαν ό ’Ερρίκος Δ', ήναγκάσθη νά κυ-

(α) ’Αδελφή τού. δουκός Γυΐζης, γυνή άκό- 
λαστος καί δοζομανής. ήτις μή άρκουμένη εις 
τήν κολοσσιαίαν περιουσίαν ήν έκέκτητο, διό τής 
λεγομένης σ υ σ τ ά σ ε ω ς  κατεγίνετο ν’ άνα- 
τρέψη τον ’Ερρίκον Γ*. τού θρόνου καί δήμευσή 
τό στέμμα πρός όφελος τού δελφσΰ της.
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ρ',εύστ) τάς μεν κατόπιν των δε δλας σχε
δόν τάς πόλεις καί τάς επαρχίας, αϊτινες 
έμελλον ν’ άπαρτίσωσι το βασίλειον αύτοΰ.

Όποιαν ικανότητα περί την διαπραγ
μάτευσή, όποιαν φρόνησιν καί οποίαν επι
μονήν δεικνύει ’Ερρίκος ό Δ'. Συνεχώς 
ήττώμενος, συνεχέστερου νικητής, καί ά- 
καταπαύστως ύποχρεωμ.ένος νά άρχηται 
πάλιν τήν επαύριον εκστρατείας, ήν ένόμισε 
περατωθεΐσαν τήν παραμονήν. Όποιαν δρα
στηριότητα δεικνύει πάντοτε καί πώς τήν 
ζωήν αύτοΰ διακυβεύει! Ακούσατε τήν πρό 
τής ρ.άχης του "ΐβρυ προσφώνησιν αύτοΰ 
προς τους στρατιώτας. «Συνέταιροί μου ! 
είπεν, ό Θεός είναι μεθ’ ήμ,ών, ιδού οί ε
χθροί του καί οί ίδικοί μας ! Κατ’ αύτών 
λοιπόν! εάν άπολέσητε τάς σημαίας σας, πε
ριυβρίσατε τον λευκόν πτεροθύσανον τοΰ 
πίλου μου! θά τον εύρητε εις τήν όδόν τής 
νίκης καί τής τιμής ! » Καί τωόντι ό ’Ερρί
κος Δ', έφερε μακρόν καί λευκόν πτεράν ταώ 
εκ τοΰ όποιου διεκρίνετο μακρόθεν καί από 
τάς τάζεις τών εχθρών του ! ό ίππος του 
επίσης είχε κεκοσμησμένην τήν κεφαλήν δι’ 
όμοιου θυσάνου.

Άριθμοΰσιν, δτι ό ’Ερρίκος Δ', κατά τήν 
εκστρατείαν ταύτην καί τάς δύο έπομ,ένας 
όέν παρευρέθη εις όλιγωτέρας τών τριακο- 
σίων πολιορκιών, εκατόν τεσσαράκοντα 
μαχών, τριάκοντα πέντε συναντήσεων μετά 
στρατών καί τριών μαχών τακτικών.

Ταΰτα ύπ’ δψιν λαβόντες δύνασθε νά 
σχηματίσητε, φίλοι άναγνώσται, ασθενή 
τινα ιδέαν ’Ερρίκου τοΰ Δ', τοΰ μεγάλου 
τούτου άνδρός διά τήν έπικράτειάν του, τοΰ 
προδρόμου τοΰ ’Ρισχελιέ, τοΰ μελετώντος 
καί παρασκευάζοντος τήν μετατροπήν τής 
Ευρωπαϊκής ισορροπίας.

Έν τούτοις άπειροι’μνηστήρες έξέτεινον 
τήν χεΐρα πρός τό στέμμα τής Γαλλίας, 
καί οί σύμμαχοι ήθελον εχει ακόμη τήν 
δ'ύναμιν νά διαθέσωσιν αΰτό, εάν εμφύλιοι 
έριδες δεν ειχον ήδη σημειώσει τήν αρχήν 
τ?,ς ^,κττω^εως των. Τρεις τότε ύττνίρ̂ ον 
μερίδες’ οί 'Ισπανοί, οιτινες ήθελον νά δώ- 
σωσι τήν Γαλλίαν είς τόν Φίλιππον Β'. τής 
Ισπανίας οι πολιτικοί, οιτινες έτρόμαζον 

τόσον τόν Λουθηρανόν, όσον καί τόν ξένον, 
και οιτινες συνέδεον τάς ελπίδας των είς
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έν φαντασμα ήγεμόνος, τόν γέροντα καρδι
νάλιον Βουρβώνον, ό'στις έπέπρωτο νά φέρτ] 
στιγμήν τινα είς τό βάθος τής φυλακής του 
τον τίτλον τοΰ βασιλέως, χωρίς ποτε νά 
άναλάβ-ρ τά καθήκοντα του’ τέλος ή μερίς 
τών δουκών τής Γυίζης, ή'τις δεν ήδύνατο 
να βλεπη με ψυχρόν αίμ,α τήν συμμαχίαν, 
τήν οποίαν έδημιούργησεν διά τήν δόξαν 
τοΰ οίκου των, χρησιμεύουσαν ώς δργανον 
τής φιλοδοξίας καί τής αύξήσεως Φιλίππου 
τοΰ Β'. ’Ενώ δέ οί εσωτερικοί σπαραγμοί 
καταφέρουσι τήν καταστροφήν τής συμμα- 
χιας, η είόησις τής έξωμόσεως ’Ερρίκου 
τοΰ Δ', διατρέχει τούς Παρισίους, καί ή 
έπαναστασις αμέσως άπόλλυσι τόν προ
στάτην καί τάς βοήθειας αυτής. Ό βασιλεύς 
έν τουτοις δεν είσήλθεν είς τήν πρωτεύου
σαν αύτοΰ, ή διά προδοσίας τοΰ Βρισσάκ πα- 
ραδοντος τήν θύραν τοΰ άγίου ’Αντω
νίου καί άνταμειφθέντος κατόπιν διά τοΰτο 
διά τής στραταρχικής ράβδου τής Γαλλίας. 
Ό ’Ερρίκος διευθύνθη κατ’ ευθείαν πρός τήν 
Παναγίαν’ ένώ δέ ήκουε τό— Ιο δειιηι—  
τό ήμισυ τής πόλεως ένόμιζεν αύτόν είς 
άγιον Διονύσιον.

0 Μ Σ Χ Ϊ Ν Ί Ή Λ Ο Σ .
Επιστολή.

'Λγαπητέ ¡ιοι y i . l t !

Βασανίζομαι ύπά δυστυχίας τινός, ήτις 
ώς φοβοΰμαι, επί τέλους θέλει με άπομα- 
κρυνει εντελώς έκ τών συναναστροφών εκεί
νων, έν αίς ΰπερεπιθυμώ νά παρευρίσκομαι’ 
άλλά θελω σοί κάμει βραχεΐάν τινα περι- 
γραφήν τής καταγωγής καί παρούσης μου 
καταστάσεως, δι’ ών θέλεις δυνηθή νά κρί- 
νγς περί τών δυσχερειών μου.

Ό πατήρ μ,ου ήτο γεωργός μετρίαν έχων 
περιουσίαν, καί τόσην μάθησιν όσην δύνα- 
ταί τις ν’ άποκτήση έίς σχολεΐον Ελέους.

Άποθανούσης τής μητρός μου,· αυτός ά-
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πεοάσισε δι’ ήν είχε πρός έμέ αδυναμίαν, 
ώς μονογενή, νά μοί δώση υψηλήν καί σο
φήν ανατροφήν, ή'τις ώς ένόμιζεν ήθελε τόν 
καταστήσει ευτυχή. Έστάλήν δθεν εις έ- 
παρχιακήν σχολήν, καί έξ αύτής είς τό 
πανεπιστήμιον, ϊνα σπουδάσας τήν θεολο
γίαν γένωμαι ίερεύς. Ένταΰθα λαμβάνων 
μικράν μόνον χορηγίαν παρά τοΰ πατρός 
μου, καί ών φύσει δειλός καί αίσχυντηλός 
δεν ήδυνήθην νά άποβάλω τό άχαρι έκεΐνο, 
δπερ είναι ή άπαισία αιτία ό'λης τής δυσ
τυχίας μου, καί ήδη αρχίζω νά φοβώμαι 
ó'Tt είναι κακόν άνεπανόρθωτον.

’Οφείλεις, φίλε μου, νά γινώσκης ό'τι εί
μαι ύψηλοΰ καί ίσχνοΰ άναστήματος, έχων 
ώοαίαν δψιν καί κόμην ξανθήν, άλλά το- 
σαύτην έπιδεκτικότητα έντροπής, ώστε διά 
τήν έλαχίστην αιτίαν συγχύκως, τό αίμά 
¿ου άρμα, ούτως είπεΐν, είς τάς παρειάς μοϋ, 
«ί μέ καθιστά ώς ρόδον εντελώς άναθάλ- 
,ον. ‘Η συναίσθησις τοΰ δυστυχοΰς έλατ- 
-ώυ.ατός μου μ’ ήνάγκασε νά αποφεύγω τάς 
,υναναστροφάς,καί ήγά-τησα τόν πανεπιστη
μιακόν βίον, ιδίως διότι οί αγροίκοι τής 
οικογένειας τοΰ πατρός μου τρόποι ολίγον 
ήθελον βελτιώσει τήν έξωτερικήν συμπερι
φοράν μου. Έγώ λοιπόν ειχα αποφασίσει νά 
ζήσω έν τώ Πανεπιστημίου καί νά λαμβά
νω μαθητάς, δτε δύο απροσδόκητα συμβε- 
βηκότα μεγάλως μετέβαλον τήν κατάστα- 
σιν τών υποθέσεών μ.ου, δηλαδή ό τοΰ πα
τρός μου θάνατος καί ή έξ Ίνδικοΰ άφιξις 
τοΰ θείου μου.

Σπανίως ήκουον τόν πατέρα μου, άναφέ- 
ροντα τόν θείόν μου τοΰτον, καί γενικώς έ- 
πιστεύομεν δτι πρό πολλοΰ ειχεν άποθάνει, 
δτε έοθασεν εις ’Αγγλίαν δύο μόνον εβδο
μάδας μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός μου.

Αίσχύνομαι μέν νά ομολογήσω δ,τι, ως 
νομίζω, πολλάκις ήσθάνθησαν οί λαβόντες 
ανατροφήν ύψηλοτέραν τής τών γονέων των, 
άλλά βεβαίως ή άγνοια τοΰ πατρός μου 
καί ή χυδαία αύτοΰ γλώσσα μέ έκαμνον 
πολλάκις νά ερυθριώ, δτε έσκεπτόμην δτι 
ήαην υιός του, δθεν κατά τόν θάνατόν του 
δέν ήμην απαρηγόρητος διά τήν απώλειαν 
πατρός, τόν όποιον ούχί σπανίως ήσχυνόμην 
νά άναγνωρίζω. ("Επεται τό τέλος)

ΤΟ ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΙΟΝ ΚΥΠΕΛΑΟΝ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ.

ΤοΰΓουστάβου Άδόλφου άποπεμφθέντος 
τοΰ θρόνου τής Σουηδίας, ό δούξ τής Σου- 
δερμανίας, ό θεΐός του, έξελέχθη διά τήν 
θέσιν του ύπό τόν τίτλον Καρόλου ΙΓ'. 
έπί τώ δρω τής επιστροφής τοΰ στέμματος 
έπί τής κεφαλής τοΰ Βερναρδόττου, ενός τών 
στρατηγών τοΰ Ναπολέοντος, δστις ήρξατο 
διά τής άπλής ΰπάρξεως τοΰ δεκανέως είς 
τούς στρατούς τής δημοκρατίας.

"Αμα ό άποπεμφθείς βασιλεύς έγκα- 
τέλειψε τόν τόπον, ό έπίδοξος κληρονόμος 
έφθασεν είς Στοκχόλμην, ένθα θαυμασίως 
ύπεδέχθη αύτόν άπασα ή βασιλική οικογέ
νεια, έκτός τής συζύγου τοΰ πρώην Μο
νάρχου, ήτις διά λόγους σπουδαίους, ούς 
ούδενί άνεκοινώσατο, προϋτίμησε νά μή ά- 
κολουθήση τόν σύζυγον αύτής είς τήν έ- 
ξορίαν.

’Επέτυχε δέ νά μένη είς Στοκχόλμην 
καί κατώκει είσέτι είς τήν ποοτέραν αύτής 
διαμονήν.

Ή ήγεμονίς αΰτη ήρνήθη θετικώς νά δε
χθή τόν βασιλικόν πρίγγιπα, άλλους τε ού- 
δένα έβλεπε, μένουσα πάντοτε κεκλεισμένη 
εις τά έαυτής άνάκτορα, καί μή συμμερι- 
ζομένη τόσον τάς ήδονάς, δσρν καί τάς έορ- 
τάς τής αύλής, ζώσα τέλος ώς φυλακισμένη 
τις παρά τώ έξαιρέτω αύτής θείω, δστις 
ήγάπα αύτήν ώς θυγατέρα καί έτίμα ώς 
βασίλισσαν.

Έν τούτοις ό βασιλεύς έβαρύνθη έκ τής 
υ,ονώσεως, τήν όποιαν ή άνεψιά αύτοΰ 
προύτίμα τοΰ θορύβου καί τής λάμψεως τοΰ 
κόσμου. Ημέραν τινά δθεν ίκέτευσεν αύτήν 
νά συναίνεση είς τό νά δεχθή τόν βασιλικόν 
πρίγγιπα Ίωάννην Βερναρόόττην, οστις ε- 
μενε μεμονωμένος υπερήφανος ή μετριόφρων 
άπό τής έλεύσεώς τοΰ, διότι δέν είχε πα- 
ρουσιασθή μήτε παρά τή βασιλίσσφ μήτε 
παρ’ ούδενί έτέρω προσώπω ταύτης τής οικο
γένειας, τής οποίας έν τών μελών άπεστρε- 
φετο αύτόν τόσον θανασίμως, Συναινέσασα 
δέ τέλος νά δεχθή αύτόν ή σύζυγος τοΰ έ- 
ξορίστου προητοίμασε τά άνάκτορα, ϊνα ή



συνάντνισις δυνηθή νά γίνη μετά τίνος με- 
γαλοπρεπείας* άλλά ταύτοχρόνως ειδοποί
ησε τόν βασιλικόν κεκλημένον της ότι ή 
εορτή δεν ήθελεν εϊσθαι πολύ ζωηρά καί 
διασκεδαστική. Τέλος πάντων, ή μουσική 
ήτο προγεγραμμένη έκ των αιθουσών αυτής 
ένεκα των προσφάτων άκόμη δυστυχιών της, 
καί μόνον τα παιγνιόχαρτα, άπερ τό τέϊον 
ήκολούθει, ήσαν ή μοναδική διασκέδασις 
την όποιαν έπέτρεπεν ή βασίλισσα εναντίον 
τών θλίψεων της.

Συνήθης τις λοιπόν καί ολίγον διασκε- 
δαστική προοιωνίζετο ή συνάθροισις αΰτη, 
είς ήν όμως άπασα ή αύλή καί οί προύχον
τες τής πόλεως προσεκλήθησαν.

Αίφνηδία τις κακοδιαθεσία τού Μονάρ
χου έστέρησεν αύτόν τής εϋχαριστήσεως 
του νά παραμείνη είς την έφεσπερίδα, καί 
ή εκθρονισμένη βασίλισσα ήναγκάσθη νά ύ- 
ποδέχηται είς τάς βασιλικάς αίθουσας τους 
κεκλημένους.

"Εδειξεν άλλως τε χάριν καί εύμένειαν 
ύπερβάλλουσαν- κατεδέχθη νά παίξρ 8ν 
παιγνίδιον ούΐστ μετά του πρίγγιπος καί 
τών πρέσβεων τής 'Αγγλίας καί τής 'Ρωσ- 
σίας καί νά συνομιλήση λίαν εύαρέστως 
μετ' αύτών.

"Οτε τά ώς βασιλίσσης πρόσωπον αυ
τής έτελείωσεν, έφερον τό τέϊον έντός με
γαλοπρεπών δοχείων- ενώπιον δέ τής βα
σιλίσσης έτοποθέτησαν χρυσούν τινά δίσκον, 
έφ’ ού ήσαν δύο κύπελλα προωρισμένα διά 
την ήγεμονίδα καί τον πρίγγιπα τόν κε- 
κλημένον αυτής.

Ή σύζυγος του Γουστάβου Άδόλφου έ- 
κένωσε έπιχαρίτως τό ευώδες ποτόν είς τά 
δύο κύπελλα, έθεσεν άκολούθως σάκχαρι 
καί γάλα καί λαμβάνουσα τό 8ν τών δο
χείων διά τής λευκής καί ισχνής χειρός 
της, τό έζέτεινε μειδιώσα προς τόν Ίωάν- 
νην Βερναρδόττην.

Ούτος ϋπεκλίθη, είχε δέ ήδη έτοιμάσει 
την χεϊρα αυτού ίνα δεχθή τό κύπελλον, 
οπότε ήσθάνθη δάκτυλόν τινα, ίσχυρώς στη- 
ριζόμενον επί τού ώμου του καί έμποδί- 
ζοντα τρόπον τινά αύτόν.

Μετά τής έτοιμότητος δθεν τού πνεύ
ματος τής συνήθους αύτω, έννόησεν δτι ή 
θλίψις αΰτη φιλικής χειρός έκρυπτεν είδο-

ποίησιν πολύτιμον. *0 Βερναδόττης δέν 
{έχασε, κατά τήν περίπτωσιν ταύτην, τό 
φλέγμα καί τό ψυχρόν αίμα, άτινα ουδέ
ποτε έγκατέλειπον αύτόν είς τήν άνώμαλον 
πορείαν τής ύπάρξεώς του* χωρίς λοιπόν νά 
στρέψη τήν κεφαλήν, χωρίς νά άφήση τό 
μειδίαμά του, έπανέθεσε τό κύπελλον επί 
τού δίσκου, κατόπιν δέ εγειρόμενος έπιχα- 
ρίτως :

—* "Α ! κυρία, έφώνησε, δέν δύναμαι 
άληθώς νά υποφέρω, ώστε ή Μεγαλειότης 
σας νά λάβιρ ολον τούτον τό κόπον διά νά 
μέ ύπηρετή ή ιδία !

Λέγων τούτους τούς λόγους έλαβε τόν 
δίσκον, έστρεψεν αύτόν έπιδεξίως καί έπα- 
νέθεσεν ενώπιον τής βασιλίσσης τό κύπελ
λον, δπερ ή Αύτής Μεγαλειότης— κατεδέ
χθη νά λάβη τόν κόπον νά προετοιμάση ή 
ιδία.— Κατόπιν δέ καθήμενος πάλιν κατέ
ναντι τής εύγενούς ύψηλότητός της, ό Βερ- 
ναρδόττης έλαβε μηχανικώς'τό δεύτερον 
κύπελλον, έκεϊνο δπερ ή βασίλισσα έπεθύ- 
μει νά κράτηση δι’ έαυτήν.

Ή σύζυγος τού Γουστάβου Άδόλφου έγένετο 
ώχράώς ό θάνατος, έρριψε βλέμμα άπελπιστι- 
κόν πέριξ αύτής καί έφαίνετο έτοιμη νάλειπο- 
θυμήση. Ά λ λ ’ ό δισταγμός αύτής ήτο βρα
χείας διαρκείας- συνελθούσα δέ ΰπεμειδίασε 
μετά χάριτος πρός τήν συναναστροφήν, έκα- 
μεν έλαφράν τινα κλίσιν τής κεφαλής πρός 
τόν—  περιποιητικόν πρίγγιπα —  -καί κρα
τούσα τό κύπελλον έπιε βιαίως τό έμπερι- 
εχόμενον μέχρι τής {τελευταίας σταγόνος. 
Τήν επαύριον ή επίσημος έφημερίς τής Στοκ
χόλμης έδημοσίευσε τήν έξής παράγραφον.

(ΓΗ βασίλισσα Δωροθέα άπέθανεν άπροσ- 
δοκήτως ταύτην τήν νύκτα. Άποδίδουσι δέ 
τό αίφνήδιον καί πρόωρον τούτο τέλος είς 
προσβολήν τινα κεραυνοβόλου άποπληξίας».

Δύναται νά συμπεράνη τις τήν έκπληξιν 
τών άπειραρίθμων κατοίκωντήςΣτοκχόλμης, 
οιτινες παρεκάθηντο τήν παραμονήν είς τήν 
έφεσπερί δα, κατά τήν οποίαν ή Αύτής Με
γαλειότης κατεδέχθη νά ΰποδέχηται μετά 
τόσης χάριτος.

Τό άνήκουστον τούτο συμβεβηκός έμεινε 
μυστήριον δι’ όλον τόν κόσμον, έξαιρουμέ- 
νου μόνου ίσως τού Ίωάννου Βεριαρδόττου.
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Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΪΧΗ.

Περί τήν δεκάτην τής νυκτό; ώραν τής 6 
'Ιουλίου άνθρωπός τις έπί λέμβου διέτρεχε 
τάς ερήμους (α) εκτάσεις τού λιμένος τού Πει
ραιώς, ερχόμενος άπό ναυτικήν τινα εκδρο
μήν' έξηπλωμένο; έπί τής λέμβου έθαύμαζε 
τόν έναστρον ουρανόν, δστις, κατ’ έκείνην 
τήν εσπέραν μή ύπαρχούσης σελήνης, ήτο 
μαγευτικώς κεκοσμημένος διά τώνάναριθμή- 
των άστέρων του* ηρεμία πανταχού έπεκρά- 
τει, ταραττομένη μόνον έκ τού κρότου τών 
σχοινιών τών Οπό τού ολίγου ανέμου κινού
μενων' μεταξύ λεμβούχου καί επιβάτου 
ούδεμία λέξις πρό πολλού άντηλλάγη, τού 
μέν λεμβούχου καταγινομένου είς τά περί 
τήν λέμβον, τού δέ έπιβάτου ρεμβάζοντος" 
ή λέμβος είχε διατρέξει δλην σχεδόν τήν 
έκτασιν τού Πειραιώς, ήγγιζε δέ νά προσορ 
μισθή έπί τής αποβάθρας δτε έκπυρσοκρό 
τησίς τις ρακέτας έκ τίνος πολεμικού πλοίου 
έξήγειρε τού ρεμβασμού του τόν επιβάτην, 
έγερθέντα καί παρατηρούντα μετ' έκπλήξεως.

—  Τί σημαίνει τούτο; ήρώτησε τόν 
λεμβούχον.

—  Είναι σημεΐον, άπεχρίνατο 6 λεμ
βούχος, οτι έφάνησαν τά πλοία.

—  Ποϊα πλοΐα -, 'Αλλά καί είς τήν άπο- 
βάβραν διακρίνω προετοιμασίας, φώτα, αν
θρώπους, στρατόν, μουσικήν' τις άναμένεται;

—  Ό Βασιλεύς μετά τής μητρός τής 
βασιλίσσης.

Ταύτοχρόνως δευτέρα έκπυρσοκρότησις 
άνταπήντησε έκ τής άποβάθρας είς τήν έκ 
τού πολεμικού πλοίου Μεσολογγίου, δπερ 
έφερεν άλλοτε τό όνομα τού πατρός τόύ 
βασιλέως τής πεσούσης δυναστείας, καί δπερ 
σήμερον χρησιμεύει άντί σχολείου ναυτικής, 
καί ταύτην έτέρα έπηκολούθησε έκ τίνος μύ
λου τού Πειραιώς έπί ύψώματρς κειμένου" 
μετά ταύτας δύο έτεραι παλιν ώς σημεΐον 
τής προσεγγίσεως τών πλοίων.

— Βαρκάρη, έπανέλαβεν ό επιβάτης, πλη- 
σίασον πρός τήν αποβάθραν, ν’ άγοράσωμεν 
ολίγον καπνόν, καί έπανερχόμεθα πρός αύτό 
τό μέρος,ίνα ίδωμεν τήν έλευσιν τού βασιλέως.

(α) ‘Ο Πειριιεύς ήτο τότε κενός, μή ύπαρ- 
χόντων πολεμικών πλοίων.

Ή λέμβος έπλησίασε πρός τήν άποβά- 
θραν μετά πολλής δυσχερείας, Ινεκα τού 
πλήθους τών ύπαρχουσών εκεί λέμβων διά 
τό ώραίον τούτο θέαμα τής έλεύσεως. Πλή
θος κυριών έπί λέμβων άνέμενον τήν έλευσιν. 
Τό. βλέμμα τού έπιβάτου μας έπ’ ούδεμιάς 
τούτων έσταμάτησε' μία μόνον προσείλκυσε 
άληθώς τήν προσοχήν του, ώς έφάνη έκ τών 
άλλεπαλλήλων βλεμμάτων, άτινα έπ’ αύτής 
έρριψε’ τρία πρόσωπα περιεϊχεν ή λέμβος, 
τό έν τούτων ήτο νέα είκοσι καί οκτώ έτών 
περίπου, χήρα ίσως, ώς έκ τής μελανής 
έσθήτος έδείκνυτο, τά δ’ ετερα δύο,ήσαν νέοι 
μόλις τό εικοστόν ύπερβάντες, σπουδασταί, 
οίτινες .ίδόντες τό έταστικόν βλέμμα τού 
έπιβάτου μας ήθέλησαν νά κρυβώσιν, άλλά 
δέν διέφυγον τό οξυδερκές βλέμμα αύτού" 
ήσαν οί φίλοι του 1. καί Λ.

Τής λέμβου τήν άποβάθραν πλησιασάσης, 
ό λεμβούχος έξήλθε πρός αγοράν καπνόν 
δ* έπιβάτης τό έπί τής προκυμαίας κυμαι
νόμενου πλήθος περιεργάζετο, δτε νέα τις 
ρυπαρά καί ρακενδύτις έπήδησεν έπί τής 
λέμβου καί έπεσεν έπί τών γονάτων του 
έπιβάτου μας.

—  ’Αφέντη μου, σέ παρακαλώ πολύ, 
είμαι δυστυχισμένη κρητικίά, σήμερα ό άν- 
δρας μου έγινε μουτής, έπροσκύνησε καί δέν 
μού εΤπε τίποτε, διότι έφοβεΐτο μήπως έμ- 
ποδίσω αύτόν, έπειδή έγνώριζε οτι είμαι 
εναντία’ άνεχώρησε λοιπόν ρ,αί πάγει μέ τό 
Αύστριακόν είς τήν Κρήτη, σέ παρακαλώ 
πολύ, πήγενέ με είς τό ατμόπλοιου αύτό νά 
τόν παρακαλέσω νά έπιστρέψτ,, νά μή προ- 
δώση τήν πατρίδα του, γΐά νά μην έχ·ρ τήν 
κατάρα τού πατέρα του, δ όποιος, οταν 
άπέθανε, τόν ώρκισε νά πολεμήση τούς 
Τούρκους, τούς έχθρούς τής πίστεως καί 
τής πατρίδος μας' θά έχ·/| τό ανάθεμα τών 
σκοτωμένων είς τήν Κρήτη, καθώς καί δλου 
τού γένους μας.

—  ’Ήλθες άργά, κόρη μου, τό Αύστρια- 
κόν έφυγε πρό τριών ώρών, άπεκρίθη ό 
άγνωστος.

Τότε κρότοι τηλεβόλων έμπόδισαν τήν 
κρήσσαν νά έξακολουθήσιρ* διήρκεσαν δέ έπί 
δέκα λεπτά, καθ’ 8 διάστημα έπανελθόντος 
τού λεμβούχου ή λέμβος άπεμακρύνθη τής 
προκυμαίας παραταχθεΐσα καί αΰτη είς τήν
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σειράν των ετέρων λέμβων τών άναμενου-] 
σών. Συνάμα τά ύδατα τοΰ λιμένος εχρυσώ- 
θησαν ύπό τών φώτων ατινα ήναψαν επί τοΰ 
είσπλεύσαντο; άτμοορόμωνο; τοΰ περιέχον- 
τος τά βασιλικά πρόσωπα.

—  Ή  δυστυχία μου! έπανέλαβεν ή 
κρήσσα, ήλθα *αργά διότι κατέβαινα πεζή 
από τάς ’Αθήνας, καί τώρα τ ί νά κάμω·, 
Θεέ μου! πώς θά ΐδω τόν πατέρα μου εις 
τάς 'Αθήνας, εις τόν όποιον ΰπεσχέθην νά 
έπιστρέψω μετά · τοΰ άνδρός μου! πώς θά 
ζήσω ν’ ακούω δτι ό άνδρας μου έπροσκύνησε, 
θά μέ λένε προδότριαν καί έμέ ! Θεέ μου ! 
βούΑιαζε τό άτμόπΛοιον αύτό χαι άς μ ε ί
νω χαΐ χνρα, προτιμώ νά ζήσω χήρα παρά 
νά εχω άνδοα προδότην τής πατρίδος του.

Καί ή δυστυχής εκρυψε τό πρόσωπον 
εντός τών χειρών της όλολύζουσα’ εις τόσον 
βαθμόν τό αίσθημα τής φιλοπατρίας ήτο 
άνεπτυγμένον εις αύτήν!

Εν τούτΟις νέοι κανονοβολισμοί ήκούσθη- 
σαν έκ τοΰ άτμοδρόμωνος' ή βασιλική συ
νοδεία έπέβη επί τών λέμβων καί έζήοχετο.

’Εκ τών λέμβων μας τότε ή προκυμαία 
έφαίνε,το θελκτικωτάτη’ στρατός παρατε- 

.ταγμένος καί σειραί φανών έπ αύτής έφαί- 
νοντο" ήτο κράμα λογχών, περικεφαλαίων 
έπωμίδων, πίλων, κεφαλών" τά πάντα ώραΐα 
εις τόν οφθαλμόν παρατηρητοΰ* τό πλήθος 
συνωθεΐτο άπαν όπισθεν τών στρατιωτών, 
έμπροσθεν δ' αύτών ήσαν δ Νομάρχης ’Α τ
τικής, δ Αήμαρχος Πειραιώς, οί Φρούραρ
χοι Αθηνών καί Πειραιώς καί λοιποί έν τέλεΓ 
ή βασιλικήλέμβο; έφάνη διερχομένη πλησίον 
τής κορβέταςΜεσολογγίου,ήτις έφιυταγωγήθη 
καί έφάνη σημαιοστόλιστος" ζωηρότατου δέ 
ζήτω έκ τοΰ πληρώματος αύτής έπλήρωσε 
τόν αιθέρα.

"Άμα ή λέμβος έπλησίασεν, ή μουσική 
έπαιάνισε τόν 'Ελληνικόν ύμνον καί κατόπιν 
τόν 'Ρωσσικόν, ό δέ βασιλεύς μετά τής Μη 
τρός καί τών αδελφών τής βασιλίσσης Νι
κολάου είκοσαετοΰς καί Βιατεσλάβ έπταε- 
τοΰς περίπου, άνέβησαν επί τής αύτής 
άμάζης καί άνήλθον εις τάς ’Αθήνας, περί 
τήν 4 2ην ώραν, ενθα άνυπομόνως υπό τής 
βασιλίσσης άνεμένοντο.

Καί ή λέμβος μας λοιπόν έπλησίασε 
τήν προκυμαίαν καί άπέβη είς τήν ξηράν

ό άγνωστος, οστις στραφείς άίεγνώρισε τήν 
Κρήσσαν άκολουθοΰσαν αυτόν καϊ^ίλαίουσαν.

—  Μη κλαίη,ς, κόρη μου, τή εϊπεν, οί 
προδόται μετανοήσουσιν ήμέραν τινά, έχε 
θάρρος είς τόν Θεόν, καθόσον ή πατρίς σου 
δεν θ'άργήσνι ή ήμερα καθ' ήν έσεται έλευ- 
θέρα! "Υπαγε παρά τώ πατριώτρ πατρίσου 
καί κρύψε τήν λύπην σου εις τους πατρικούς 
αύτοΰ κόλπους. Ύγίαινε!

Pf'H

T o  επιτάφιόν μου.

Τοίς γάρ θανοΰσιν μό 
χθος ού προσγίγνεται. 

(Σοφ. Τραχ. IG4)

Τήν ζωήν μου βαρυνθείς, 
κεκμηκώς καί πληγωθείς, 
όπου πικριών πληθύς 
διατί νά μ.ένω ;

Σπεΰσον, σπεΰσον, ώ ψυχή * 
άφες με τόν άτυχή, 
ειν’ ή μόνη μου εύχή.
Πόσον θ’ αναμένω ;

“Οπου θύμοι θλιβεροί, 
καί τό πάν πενθηφορεί, 
όπου αδελφών σωροί, 
θά ζητήσω κλίνην!
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Είς τοΰ τάφου τούς μυχούς 
δεν αισθάνεται ό χοΰς.
Μόνον οΰτος δυστυχούς 
παύει τήν οδύνην !

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Θ ά  πΥ Γ/αινω

’Εκεί οπού βοδοδάφνη καί χλωρό; κισσό; ανθεί, 
όπου λούετα ι τό έαρ είς ζ ιφ  ρους αρωμάτων, 
οπου αίρεται τό πνεύμα παραδείσους άνα-

(πλάττον
θα πηγαίνω" μέ προσμένει ή παρθένος ή ξανθή.

Έ κε ϊ όπου Αρμονίας γλυκύς τόνος αντηχεί 
καί τό πρωίν-ν της ασμα μεέωοεί ή φιλο-

, (μήλα,
έπί ά 'νθη  καθημένη, κεκρυμμέν’ υπό τα φύλλα 

θα πηγαίνω" μέ προτμένει τής ψυχής μου ή
(Ψυχή-

Έ κ ε ϊ όπου ά’νθη ραίνει ρύαξ ρέων χλ.οερά, 
καί νωπά τά φύλλα φέρουν μικρά θρύμματ’

(άδαμάντων,
όπου θάλλουσιν αί λεΰκαι, όπό τήν πυκνήν

(σκιάν των
θά πηγαίνω" μέ προσμένει ή ψυχή μου ένχαρά

’Εκεί όπου κατά πρώτον τήν ήτένισα δειλός 
καί μοί έρβιψεν έκείνη πρώτον βλέμμα τής

(αγάπης,
θά πηγαίνω- μέ προσμένει άνθηρός τής γής ό

(τάπης,
θά πηγαίνω" μέ προσμένει όάστήρ μου ό καλός. 

(Έ κ τώ ν  Μ ύ ρ τ ω ν ) .
ι

ΣΠΥΡΙΛΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ.

1Σίς tttyjvov.

Τού αίθέρος διασχίζον τάς άπειρους διαστάσεις, 
τήν άβέβαιόν σου πτήσιν άπ ’ έδώκ’ έκεϊ πλανών, 

είς τόν ουρανόν νά φθάσΤ,ς 
πλησιάζεις, ώ  πτηνόν.

”Ω! είπε μοι, ποικιλόχρου ταχυδρόμε, άναβαίνων 
είς τάς χώρας τών αγγέλων βλέπεις τίποτ’ είς

(αΰτάς
τά τής γής μας όπερβαίνον 
ή νεκρότητ’ απαντάς ;

’Αληθώς έκεϊ άκούεις μελωδίαν γλυκυλάλον ; 
τών αγγέλων διακρίνεις τόν εύόλισθον χορόν,

καί, τάς πτέρυγας σου πάλλον 
τέρπεσαι αυτούς όρων ;

Ε ιν’ έκ τοΰ έγγύς ώραίοι, όσον κάτωθεν, οι
(λύχνοι

όσους ήναψεν ό πλάστης σπείρων είς τόν ουρανόν 
ή κηλίδων ίσως Γχνη 
διακρίνεις, ώ πτηνόν ;

Είναι όντως οί άστέρες όσον λέγουσι μεγάλοι, 
είναι τόσοι όσους βλέπει έν νυκτί ό Οφθαλμός ;

τούς κοσμούσιν όσα κάλλη 
πλάττει έ’νθους λογισμός ;

Δέν λαλείς; Καταλαμβάνω. Έ χ ’ ή φύσις τόσα
(κάλλη,

τόσον έχει μεγαλεϊον ό ώραίος ουρανός, 
τόσον σέβας επιβάλλει 
πας τοΰ θόλου του φανός,

"Ωστε κλείεται τό φύμα καί σιγά έμπρός εκείνων, 
παριστάνον μεγαλεϊον ένταυτώ καί καλλονήν.

Ώ  πτηνόν τήν γην άφίνον 
ΐπτασο πρός τά’νω νυν.

(Έκ τών Μ ύ ρ τ ω ν).

ΣΠΥΡΙΑΩΩΝ ΛΑΜΡΠΟΣ.

’Εάν έγνώριζον!

’Εάν έγνώριζον, ξανθή μου φίλη, 
πώς Οά μέ ά'φινες μίαν ημέραν, 
ότι θά μ’ ξβριπτες βλέμμα οργίλη, 

ότι θ* Η·’ έλεγες: φύγε μακράν

"Οτι οί όρκοι σου καπνός θά ή ιαν, 
δ στις δεικνύει σε άμαυροτέραν, 
ότι θα έπασχες έρωτος λύσσαν,

ότι θά μ’ αφινες μνήμην πικράν

Έ άν έγνώριζον ότι ώς κρίνος 
θά έμαραίνετο ό τόσος ερω ί, 
ότι θά μ’ έμενε μόνος ό θρήνος 

μόνη άνάμνησις τών ηδονών !
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Έ άν έγνώριζον  ! . . θνητός πλήν ποίος 
βεοΰ τό σχέδιον είδ’ έλευθέρως;
Κρύπτον βημάτων του κρότον όμοίω; 

παιδίον ά'κακον κτυπα πτηνόν.

—Πρέπει να σβέννυται τό παν άψίφως, 
ρόδα τό δρέπανον νά κόπτη κ’ ί'α 
μέ ιόν μανδύαν του πρέπει ό ζόφκ 

άστέρα λάμποντα νά ¿μαύροι.

Έ κ  τή ί καρδίας μας κΓ ό έ'ρως πρέπει 
νά άφανίζηται, ώς οπτασία, 
όποιαν μέθυσος ίιπνώττων βλέπει

θαρρών πώς κήλυκα πάντα πληροί.—

Ά λ λ ’ äv σ’ του μέλλοντος τό μαΰρον σκότος 
έβλεπε τ ’ όμμα μου τήν σήν άπάτην, 
άντί τους λόγους σου ν’ άκούω, πρώτος:

«Κάτω, θά εκραζον. ή προσωπίς».

Πλήν . . . πόθεν αρα γε είς τήν σήν μνήμην 
φρίττω άπ ’ άγνωστον χαράν όπάτην;
Έ γώ  δέν ελεγον τώρα πώς ήμην 

άναισθητότατος είς ο,τ’ είπής ;

”Ω ! ή άνάμνησις είν’ ευτυχία.
’Άνθος μου φίλτατον, δέν θέλω τόσον 
πολυ νά θλίβωμαι, οτ’ ή καρδία

έμοϋ σ’ ήγάπησε.—· Σ’ είχον ίδεί.

Είς τήν θερμότητα τής μεσημβρίας, 
ώς ένθυμοΰμεθα πρωίας δρόσον, 
οΐίτω άν ελλειψεν έκ τής καρδίας 

ό ερως, ά'ρωμα μένει ήδύ.
ΙΩ. KAM.

Δέν θά ήμαι πλέον φ ά σ μ α ,
Ά ντ»  τρομερού γελοίος θά έξέλθω άπ ’ τό

( χ ά σ μ α ,
Πώς θά μέ παραμορφώσης ;

Τψ Δαμασκηνω θ’ άνήκη τοΰ αινίγματος ή λύσις.
A. Α,

ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Β'. ΦΥΛΛΑΔΙΩ ΓΡΙΦΩ. 

Ά ύ  τή lE .lM ât avttpoyoç π tr ia .

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΗΣ ΛΤΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Β'. 
ΦΥΛΛΑΔΙΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Ά λ λ ’ Ιάν μετά τήν τέρψιν κλαίοντ’ άποκεφα
(λίσης,

Καί τήν κεφαλήν έκείνου t î i  έμέ τήν έφαρ
(μώσης,

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

Χρησιμεύω είς τάς λέξεις, 
είμαι άύλον επίσης.
”Αν άπλώς διά νά παίξν,ς, 
φίλε, μ άποκεφαλίσης, 
όμιλεϊς χωρίς φωνήν.
"Αν δευτέραν δέ ποινήν 
ώς τήν πρώτην μ’ έπιβάλης 
καί είς τόν λαιμόν μου βάλης 
κεφαλήν τοΰ Γεωργίου, 
χαίρου τότε, άν πείνας. 
Συνεπείας πλήν δεινάς 
εχω φεΰ ! έπί τοΰ βίου, 
έάν ά'λλην κεφαλήν 
είς τόν τράχηλόν μου θέσγς* 
κατά μίαν εντολήν, 
φίλε, άφευκτα θά πταίσης.
Τήν αλήθειαν σέ λέγω' 
ψεύματα δέν αγαπώ' 
καί τό πνεύμά μου δουλεύει 
’ς ο,τι μέλλω νά είπώ.

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .


