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κρασία αύτοΰ έστί λίαν έπαισθητή καί αφόρη
τος, καθ’ δτι τό του ‘Ρεωριύρου θερριόριετρον
δείκνυσιν ενίοτε 3 2 βαθριών θάλπος, ούχ ητΤο Κάϊρον ού πλέον των πέντε λευγών τον όσηριέραι επαυξάνει* τούτο δ’ ένεκεν τής
άφιστάαενον τ ις κορυφής του Λέλτα, κεΐτοα άνεκτικότητος καί άνεξιθρησκείας των κατοί
ύπό τ ή ν 30°, 2', 4" βορείου πλάτους καί την κων, τοΰτο δέ διά τής των σιδηρών όδών ευ
28° 58' 30" μνίκους* [λετά δέ την της Αίγυ χερούς συγκοινωνίας, δπερ ού σριικρόν συντελέπτου κατάκτησιν ύπό των Αράβων έγένετο σει πρός εύημερίαν καί άνάπλασιν τών τάς
καθέδρα του κράτους επί του Καλίφου Όρεάρ καυρ.ατηράς ταύτας χώρας οίκούντων.
Ή πόλις του Κάιρου περιτετειχισριένη έκ
Χατάο, ού 6 άτρόαητός στρατηγός Άριρού
έπωνόριασεν αυτό Μασρ-ελ-Καχίρα, τοΰτέστ παλαιοτάτων χρόνων υπό εύρέων λιθοδμήτων
τό ϋποταχθίκ Μισιρ, έξ ου ύστερον παρη'χθη τειχών, άτινα καθ’ έκάστην κατερειποΰνται,
ή έκ παραφθοράς έπωνυριία αύτοΰ ριετωνορια- καί άνά ριέσον που διατετριημένη Οπό χεεροσθέν Κ ά ιρον παρά των Ευρωπαίων. Τό πάλαι ποιη'του τάφρου η διώρυγας, ήτις πεπλη'ρωται
δέ εκαλείτο, ώσπερ καί άπασα ή Αίγυπτος ύπό τών τού Νείλου ύδάτων, περιέγει παριΛίάσρ άπό του Μισράρι η Μεσρέα, έγγόνου τού πόλλας οδούς σκολιάς καί ρυπαράς, εκατέρωθεν
Νώε καί δευτεροτόκου υίοΰ του Χάρε, δς έπλή- τών οποίων εγείρονται πολυώροφοι καί καθυρωσε την Αίγυπτον οίκητόρων, δι’ 6 καί νυν ετι γροι οίκίαι, ών οί έξώσται, ώσεΐ κρεριασταί γέ■^αρ’ Έβραίοις, Σύροις καί Ά ρα ψι κέκληται φυραι, συνάπτονται άλλήλοις. Έν Καίρω, τή
δευτερευούση ταύτγ πόλει τού ϊσλαριισριοϋ,
, Μεσράϊμ, Μεαράνα καί ΜισΙρ.
του Κάιρου πληθυσμός, καίπερ ή θεραο συγκεντρούνται αί άναρινήσεις ριακρών έκατον-
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ταετηρίδων, ών τά άφθαρτα καί κολοσσιαία
μημνεΐα τεκμαίρουσι τήν πάλαι ποτε εύκλειαν
καί άνάπτυξιν τής χώρας' καί ένθεν μέν εγεί
ρονται αί παρά των αιχμαλώτων ’Ιουδαίων
κατασκευασθεΐσαι πυραμίδες, τά γιγαντιαΐα
ταύτα μαυσωλεία των άγερώχων Φαραώ, εν
θεν δέ δείκνυνται τά ερείπια τής παρά του
Καμβύσου δμηθείσης νέας Βαβυλώνος' πρός
έτι δέ, παρά τισι κεκαυμένοις καί άνίδροις λοφίσκοις έπεκτείνεται έπί τίνος αμμώδους πεδιάδος τδ περιθαύμαστον άπολελιθωμένον δά
σος, ού άντιθέντως έρπει ό φαιονάματος Νεΐλος, παρά τάς δχθας του όποιου ή του βασιλέως θυγάτηρ άνευρε τό κλαυθμυρίζον τής Έ
βραΐδος βρέφος' μακρά δέ άποτέρω ύψοΰται τό
άμφιλαφές της Ματαρίας προαιώνιον δένδρον,
υπό την σκιάν του οποίου ή του ’Ιωσήφ ιερά
συγγένεια φεύγουσα την πολυτάραχον Ίουδαίαν
έσκηνωσε.
Τό Κάϊρον περιέχει 2 4 0 κυριωτέρας όδους

Μάρκου, δστις ώς προστάτης καί πάτριον τιμάται τά μάλα παρα τών έγχωρίων ορθοδόξων
τε καί Κοπτών.
’Εν Καΐρω ύπάρχουσιν έτι μικτόν έμποροδικεΐον, έφετεΐον, ακυρωτικόν, βουλή αντιπροσώ
πων (!) πολυτεχνεΐον, προξενεία άπασών τών
επικρατειών' πρός δέ, τρεις τεκτονικαί στοαί
καί τινα φιλανθρωπικά καθιδρύματα. Έπ’ ε
σχάτων μάλιστα συνέστη καί ανώνυμός τις έταιρία πρός διοχέτευσιν άνά πάσαν τήν πόλιν
τών τού Νείλου ΰδάτων, καί έτέρα τις έταιοία
ή'τις άνεδέξατο τόν διά αερίου φωτισμόν τής
πόλεως' τούθ’ δπερ ού σμικρόν συντελέσει πρός
καθωραΐσμόν καί ασφάλειαν αυτής, ό δέ άνθηγεμών, ύπό φιλοκαλίας έμφορούμενος, ήρξατο
έπιτελών παντοΐα σπουδαία καί πολυδάπανα
έργα πρός ώραϊσμόν καί βελτίωσιν τής μεγαλουπόλεως ταύτης.
Άνερχόμενος τις τήν πρός τήν άκοόπολιν άγουσαν, συναντά παρά τούς πρόποδας αυτής τό
και 4 6 πλατείας, ών αί μάλα λόγου άξιαι ύπό τού Σουλτάνου Χασάν δμηθέν έν έτει 1 4 0 0
εισίν ή της '‘ΡουμεΛ.ίας, ή του Καραμαΐδάτ μεγαλοπρεπές καί καλλιτεχνικόν τέμενος, έν ώ
παρά τους πρόποδας τής άκροπόλεως καί ή κεΐται καί δ τάφος τού ήγεμόνος τούτου, παρ’
τής δενδροφύτου Έ σβεχίαΐ, διαβοήτου διά αύτώ δέ εγείρεται τό πάλαι μέν ποτε περιτην έν αύτή συμβάσαν δολοφονίαν του περιω θαύμαστον, τό νΰν δέ κατερειπωμένον τέμενος
νύμου στρατηγού Κλεβέρου· "Ετι δέ ενέχει έν ΓουΑονηέ, τύπος ό'ντος κομψότητος καί μεγαδεκα αγοράς, έν αίς πωλούνται παντοδαπά λοπρεπείας ίδρυθέν τώ 8 8 5 μ. X. ύπό τού
εμπορεύματα τής τε Αΐγύπτου, τής Νουβίας, Καλίφου Αβάς έλ Γκιάδ Γουλούν. Έπί δέ τού
τής Νιγριτίας, τής Συρίας, τής Περσίδος, τής δώματος τής άκροπόλεως ίδρυται τό μάλλον
Ινδικής καί τής Ευρώπης, πρός δέ ύπάρχουσιν λόγου άξιον τέμενος τού Μεχμέτ Ά λή, κτισθέν
ενταύθα 1 4 0 σχολεία, 3 0 0 δεξαμεναί, έν με παρά τού Σαλιδίνου' τό ένδον αυτού έστί κεκαγαλοπρεπές θέατρον, 2 ωδεία, 65 βαλανεΐα λυμμένον ύπό αλαβάστρου' ό δέ τεχνιέντως κακαί 1 1 6 6 καφενεία' ωσαύτως δέ πάμπολλα τειργασμένος θόλος αυτού έρείδεται έπί αλαβά
πανδοχεία καί ξενώνες, 4 0 0 περίπου μωαμεθα στρινων στηλών καί οί δύο έτεροπλεύρως ύψούνικά τεμένη καί ούκ ολίγοι χριστιανικοί ναοί μενοι ύψηκάρηνοι καί λεπτότατοι οβελίσκοι
ποικίλων αιρέσεων καί δογμάτων' έκ των τού (μιναρέδες) έπιστέφουσιν αύτό' αύ'.όθι παρά
ορθοδόξου δέ δόγματος ό περικαλλέστατος έστίν τήν είσοδον ευρηται καί δ τού άναμορφωτού
ό υπό των Βυζατινών αΰτοκρατόρων κτισθείς τής Αΐγύπτου περικαλλής τύμβος, κεχρυσωμέέπ’ όνόματι τής Θεοτόκου, ον εσχάτως ό τής νοις κιγκλίσι περιπεφραγμένος καί φωτιζόμε
’Αλεξάνδρειάς πατριάρχης Ιερόθεος άνεκαινί- νος ύπό άειφώτων λυχνιών. Παρά τό τέμενος
σατο, έτι δέ τό παρακείμενον μοναστήριον τού τούτο έγείρετο μεγαλοπρεπές τι άνάκτορον,
Α γίου Γεωργίου άναγόμενον εις την αυτήν των ό'περ πρό τινων χρόνων άπετεφρώθη καί κατεΒυζαντινών εποχήν, καί ό'περ έπί μακρόν χρό κρημνίσθη' ένταύθα δέ ύπάρχει καί τό καλούνον κατείχετο αύθαιρέτως υπό τών Κοπτών μενον α λ μ α του Ι\1αμε2ούκον,γ.<χ$’ ό'τι δπότε
έπί τής δυναστείας ομοις τού Μεχμέτ Ά λή έν έτει 1 8 1 1 δ τής Αΐγύπτου Κράντωρ Μεχμέτ
περιήλθεν αυθις εις τήν τών 'Ελλήνων κυριό Άλής προσέταξε τήν τών Μαμελούκων σφα
τητα καί κατοχήν, ωσαύτως ό έν τώ Πατριαρ γήν, εις καί μόνος πηδήσας μετά τού ίππου
χείο) ναός τού άγιου Νικολάου, ένθα κατα αυτού έκ τού χοίρου τού βράχου τούτου, ύψους
τίθενται . οί τών Πατριαρχών νεκροί, έν ω πρό- είκοσι που όργυιών, διεσώθη φεύγων.
\
τερον έθάπτοντο έν τώ ναοί τού Εύαγγελιστού
Μικρώ δέ άποτέρω παρά τόν γυναικωνίτη·
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ύπάρχει τό παρά τού ’Ιωσήφ τού Σ αλαδίνου ό- ρύχωρον νοσοκομείου καί ή τής ιατρικής καί
ρυχθέν φρέαρ' τό φρέαρ τούτο λελατομημέ- χειρουργικής σχολή.
νον εν τινι σκληρώ καί πετρώδη βράχω συγΈπί δέ τού νησιδρίου 'Ρώιία, έφ’ ού ϊδρυνκοινωνεΐ, καθά διατείνονται, μετά τών τού ται τά περικαλλή τού νύν Άντιβασιλέως άνάΝείλου ναμάτων καί προμηθεύει εις τούς έν ά- κτορα, διασώζεται τό άρχαΐοννειλόμετρον(μουκκροπόλει έν ώρα πολυορκίας δαψιλές πότιμον κίας-έλ-νίλ) τούτέστιν είκοσάπηχης τις στήλη
ύδωρ' εις τό περιώνυμον τούτο φρέαρ, καλούμε- οκτάγωνος, έφ' ής εΐσί γεγλυμμένα χρυσοϊς άΌν παρά τοΐς Άραψι Μ.-τΙρ-γαΛαζόχ παρά δέ ραβικοΐς γράμμασι άποφθέγματά τινα τού Κ οιοϊς Εύρωπαίοις φρέαρ Γιουσονφ, τούτέστιν ρανίου' ή στήλη αυτη χρησιμεύει οίονεί γνώμων
Ιωσήφ, κατέρχεται τις διά τίνος κυκλ.οτεροΰς τής τών τού Νείλου ύόάτων ένιαυσίας πλημ’Ιωσήφ, κατέρχεται τις υιι*#./αι τ ηί έπιφανείας μύρας.
ρας.
* δέ τής πόλεως
"·ό·χΕωε ποός
έ'ω έκτείνε
Ού μακράν
πρός έω
εκτείνε
κλιτύος δίκην κλίμακος, άχρι τής έπιφανείας
τών ύδάτων, άφισταμένην τρεις καί έννενήκοντα ται κοιλάς τις άβασία καλουμένη, ένθα κατ’
όργυιάς άπά τού εύρέος στομίου αυτού. Ού πόρρω [έτος τελούνται ιπποδρομικοί άγώνες.
δέ τού χώρου τούτου εγείρονται αί τού Ιωσήφ
ΜΙΑ. Η. ΠΑΝΑΣ.
σιτοθήκαι, κτισθεΐσθαι ύπό τού Σουλτάνου Σα
λαδίνου καί συνιστάμεναι έξ έπτά τετραγώνων
αύλών, ών τά τείχη ύψούνται ύπέρ τούς πέντε
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καί δέκα πόδας.
’Από τού ύψους τής Άκροπόλεως παρίστα
ΙΙΡ0ΛΙ1Ψ ΕΙΣται ή άποψις μαγευτικού πανοράματος' οί άπει
ροι οβελίσκοι τών παμπόλλων τεμενών μετά
ΠΑΡΑ TÜι ΛΑΩt ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
τών μολυβδοσκεπών αύτών θόλων, οί τήν μο
νοτονίαν ποικίλοντες ευθαλείς κήποι μετά τών
γιγαντιαίων αίγείρων καί φιλυρών, οί τού
(Σ υνέχεια ίδε φυλ. IB'.)
Νείλου
σαπφειρώδεις διελιγμοί,
ους jμύριαι
είλου σαπφειρωοεις
UtiC./\kjj
% ό'σαι
ίιρίστιοι άκατοι καθ’ έκάστην διαπλέουσιν1
διαπλέουσιν 1
ι
κ.
^
εύρίστιοι
,ί ούρανομήκεις
πυραμίδες,
τά π(
προαιώνια ταύτα (Πάντοτ’ αυτοί ένοχλοΰν τας λεχου, κι αρ.ιγάμους
'
~..&cr τά
*1 ούρανθ[Α7ί/.6ΐς
πυραρ.ιο6ς,
».μ. «νΓ
ι**»*’- Μεν ούδέποτ’ αύτές
ε!«. τήν κ>ίντν
έρημους
άφ·.νουν).
άτινα
αν- όθεν
. .ε’ς
μ
ι >
δδ , τεη νρόνος καί
, συσσωρεύουν
' ‘άφινουν).
, _, „ ,„ λ
δθεν
ούδέποτ’ αύτάς
είς τήν
καινήν
λμαυσωλεία,
,
,
> · αί- τών άν-ι
ούδέποτ
κλίνην
-a πυράν
Χ„ ύψηλήν
mi!jyέρημους
\Yyív
Εύλα
συνάζουν
λοιπόν
καί
συσσωρεύουν,
θρωπων γεννεαι εσεβασθησαν, τα εν τω φαιοναν»ί™ 0άν ύψηλήν συσσωρεύουν,
Άνω δ’ αύτής τόν νεκρόν έπιθέτουν, καί (βάλλουν.
πυρ ύπομάτω ποταμώ κατάφυτα νησίδρια, έκ δέ τά
έναντι αύχμηρά καί πετρώδη Λυβικά ορη, άπερ ,ΤΗτο δ’ ήμίκαυστος, οτε τόν σύντεκνον βλέπει
καί
ρίπτει
προσβαλλόμενα ύπό τών τού δύοντος ήλίου α 
νίία, ευρηΛ.^ ___,
κτινών φαίνονται ώσεί πυριφλεγή, καί τέλος αί Αίματος μίαν βανίδα, εύρήκε δ’ αυτή του συνέκνου
Δύω
* δακτύλους,
/Anuc. σαπέντας εύβύς καί πεσόντας,
ώς
(πίπτει
ίντίπτει
απέραντοι άμμώδεις πεδιάδες έμβάλλουσιν εις
■>
οταν άνεμος βίαιος πνεύση’
Φαντασίαν ποικίλους διαλογι
οιακογιτήν τών θεατών φαντασίαν
θλθν.
,ύς τε καί ρεμβασμούς.
Δένδρου J ^ ^ J p ’^ΓνΤκρόΓ κατηνάλωσεν δλο'ν,
σμούς τε καί ρεμβασμούς.
Έν δέ τοΐς
του Καΐρου τα* μαλχαί τήν κόνιν αύτου, χο~ περιχώροις
Λλλ,»·
ι
(σχινίζουν
λον άξια μνήμης είσίν ό τού ΒονΛαχου λιμην
^ (σκινίζουν.
Ονυχα
δε
τιν’
ευρίσκουν,
έμμείναντα
σώο»
είσέτι. ^
ένθα ύπάρχουσιν άγοραί, βαλανεΐα παντοΐα, ύ>
ν. έαμείναντα σώον εισετι.
'Άπτουσιν αύβις πυράν καί τόν καίουν κι ¿κείνον*

φαντεΐα όλοσηρικών καί έριούχων' τό περισπου
I
.
,
% νά ύδαστον Μουσεΐον καί ευθαλή καί σύσκια κηπα [Πάλιν μ’ εύχάς τόν διώκουν εις Θήραν φυγάς( π*
η,
ρια. Άντιθέτως δέ αύτών κεΐται το χωρίον
λίθους
Σιούμπρα, ένθα δ Μεχμέτ Άλής έδήματο Ένθα τούς πάντας άθροίζουν, κρημνίζοντας
(έκ βράχων.
πολυτελές καί καλλιτεχνικόν μέγαρον μετά
|Πλήττοντας πλέοντας ξένους, καί λύοντας
κάλως
τών πλοίων'
ωραίων κήπων καί δενδοοστοιχιών' εκατερωθεν'
δέ τής πρός τήν Σιούμπραχ άγούσης λεωφό
ρου έγεί—
καί καλλιτεχνικά! έπαύλεις,
λάυ

σ σ

ο *)

«Φύγε τής Κρήτης υ!Ι I συντοπίτης πονών αί προστρατός καί έπίγραμμά τ ι τής Παλατινής ’Αν
(τρέπ»ι,ί

Ναύτας τυχόν μη φονεύσουν οί λίθοι, οδς βάλλουσι! θολογίας: «σαρκάζουν τόν Αίαντα Φρόξ τις ε(χειρες λεγεν έπί του τάφου του — Αιας δ’ ούκέτ’ έΜαύρων σκ ιώ ν, σκελετών ένδυμένων το χρώ μα τού
μιμνεν — Ά λ λ ’ έμιμνον, είπε βοήσας ό Αιας
(τάφου*Αν δέ πρός χρείαν τινά Θ3ε προσδέσης ίνταΰθα την έκ του τάφου φρικώδες τ ι καί δοθιον. Άκούπρώραν, σας τήν άπροσδόκητον ταύτην φωνήν ό Φρύξ
Σχήμα σταυρού, περιπλέκων τόν κάλων, άνάγων νά έτράπη έντρομου εις φυγήν (8 5 )’» Όμοιας φυ(κάμφιςο.ί σεως είναι καί ή έξης παράδοαις, ήν τινα ανα
"Εκτοτε πάντα τά πλοία Ικεί καταγόμενα δίνουν
Ουτω τούς κάλως, μή βλάψουν αύτους των δαιμό φέρει ό ’Αριστοτέλης, έν τώ περί παραδόξων
νω ν έταΐροι (88). ακουσμάτων ( 8 6 ) . α ’Εν μια των επτά νήσων
Μετάξι) τω ν δημοτικών ασμάτων υπάρ τού Αιόλου καλουμένων, ή καλείται Λιπάρα,
χει κα ί τ ι, μελαγχολικήν άποπνέον χάριν έν τάφον είναι μυθολογοΰσι, περί ού καί ά'λλα μέν
ώ νέος τις κλέφτης σταλείς ύπό του καπε πολλά καί τερατώδη λέγονται, τοΰτο δ’ ό'τι
τάνιου του πρός ζήτησιν οϊνου, διέρχεται διά ούκ ασφαλές έστι προσελθεΐν πρός έκεΐνον τόν
τίνος νεκροταφείου, καί άκουσίως π α τεΐ έπί τ ί  τόπον τής νυκτός, συμφωνοΰσιν’ έξακούεσθαι
νος τάφου. Αναστεναγμός εξέρχεται τότε έξ γάρ τυμπάνων καί κυμβάλων ήχον γέλωτα τε
αύτοΰ, ό δέ κλέφτης έρωτα τό μνήμα έκπλη μετά θορύβου καί κροτάλων έναργώς* λέγουσι
κτος δ ια τί παραπονεΐται. Τότε διάσημός τις δέ τ ι τερατωδέστερον γεγονέναι περί τό σπήκλέφτης εις 8ν ανήκε τό μνήμα κάμνει παρά λαιον’ προ ημέρας γάρ έγκοιμηθήναι τινά έν
πονα διά την παραμέλησιν, ήν τινα πρός τους αύτφ οίνώμενον, καί τούτον υπό των οίκετών
άποθανόντας ήδη δεικνύουσιν οί σημερινοί κλέφ- ζητούμενου έφ’ ήμέρας τρεις διατελέσαι, τή δέ
τα ι, καί άλλα πολλά εις τον νέον παραπονεΐ- τετάρτ·/) εΰρεθέντα, ώς νεκρόν άποκομισθήναι ύπ4
τα ι (84). "Ομοιόν τ ι τούτου διηγείται ό φιλό- τών οικείων εις τόν ίδιον τάφον, καί των νομιζομένων τυχόντα πάντων, έξαίφνης άναστήναε
καί δεηγεΐσθαι τά καθ’ εαυτόν συμβεβηκότα».
(83) Άντωνιάδου, Κρητηίς σ. 115 κε.
Υπάρχει πρόληψίς τις, ήτις όσημέραι εκλεί
(84) Το φσμα τοΰτο ¿δημοσιεύθη παρά Fauriel, πει, άλλ’ ήτις, ώς στενήν μετά τών περί βρυκοChants popul· de la Grèce t. 1 p. 402.—Ά λ. Σούτσου, Έλλ. Πλαστ. 1836 σ. 54. Ν. Πανδώρα Ε. |λάκων δοξασιών έχουσα σχέσιν, πρέπει ν’ άναφερθή ένταύθα, καθ’ήν ό διάβολος έξ αμαρτω
σ. 383. — Passow, Carmina Popnlria, p.
Ίδοό αυτο κατά την συλλογήν μου!
λών γυναικών γέννα λάθρα τέκνα διαβοΛοσπέρΣαββάτο μέρα πίναμε τη Κνριακή δλ’ ήμίρα
¡ιατα ή διαβο.ίδσπορα καλούμενα. Τά τέκνα
Καί τή δευτέρα τό πρωί έσώθη τό κρασί μας
ταΰτα, άξια τού πατρός των, παντοία κακουρ
Κι’ ό Καπετάνιος μ’ έστειλε κρασί νά πά’ νά φέρω.
γήματα
μετέρχονται, καί καταβραχθίζουσι κρυ
Κ’ έγώ σά ξένο πούειμουνα, ξένο ξενητεμένο,
φίως μεγίστην ποσότητα τροφίμων οίωνδήποτε,
Έπήρα τώρημο στρατί, στρατί τό μονοπάτι
Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε ς’ ένα έ'ρημο κλησάκι
καί άπ’ αύτής τής βρεφικής κοιτίδος ένίοτε, είς
Πουν τά σαράντα μνήματα, άδέρφια καί ξαδέρφια* τρόπον ώστε έν βραχεί χρόνου διαστήματι καR ’ ένα μνήμα ξεχωριστό, ξεχωριστ’ άπό τ’ άλλα
ταστρέφουσι τόν οίκον έν ώ διαιτώνται. Ένίοτε
Δεν τώειδα καί τό πάτησα άπάνου ’ς τό κεφάλι.
Άκώ τό μνήμα καί βογκά καί βαρυαναστενάζει- άντι τών δαιμόνων λυκοκάντζαροι ή βρυκόλα—Τ’ έχεις μνήμά μου που βογκάς κάί βαρυαναστε- κες γεννώσι τοιαύτα τέκνα, καί έκτος άλλων
(νάζεις-,
Μην είν’ τό χώμά σου βαρό, μή σοβν βαρειά κ’ ή
(πλάκα; Καί τό σπαθί τσακίσθηκεν έγινε δυύ κομμάτια,
— Δέν είν’ τό χώμά μου βαρό, δεν ειν’ βαρειά ή Κ’ έ'νσς έχθρός τουρκόσκυλος μέ τ’ άτι μέ προφθάνίι,
(πλάκα Τό γιαταγάνει Ιβγαλε ν' ¿πάνω μου τό σύρει’
Δέν ηόρες τόπον νά διαβής καί δρόμον νά πέρασης, Τό γιαταγάνι έπιασα μέ τό δεξί μου χέρ',
Μόν ήλθες καί μέ πάτησες έπάνω ’« τό κεφάλι;
Κ’ έβγαλε τή πιστόλα του κ’ ¿πάνω μου αδειάζει,
Τάχα δέν ήμουν κ’ Ιγώ 'ιός, δέν ήμουν παλλικάρι; Στό χώμα μέ έξάπλωσεν έδώ που μέ κυτάζεις
Τάχα δέν ¿περπάτησα την νύκτα μέ φεγγάρι,
Κλάψε με, φίλε, κλάψε με . . . .
Με δέκα πιθαμαίς σπαθί, μέ μιάν όργειά τουφέκι;
(85) Φιλοστρατ. Ήρ. Β. 9. σ. 681. — Άνθολ.
Τάχα δέν ¿πολέμησα σάν άξιο παλλικάρι;
Παλστ. ©. 177.
Τριάντα τούρκους έσφαξα εις ένα μερονύχτι,
(86) Άριστοτ, Παραδοξ· άκουσμ. κ. 101 παρά
"Αλλους σαράντα λάβωσα ’ς τόν πόλεμον άπάνου’ 11Υο*ΙβΓΠ
Μηη.

παραδειγμάτων, αναφέρω ήμϊν τό ανωτέρω πα- νά μάς φυλάττη, ! . . . τό τέκνον τοΰ νεκρού ; . )
ρατεθέν έκ τής Κρητηίδος διήγημα, πρός δέ καί όμως τό τέκνον τοΰτο έζησεν. — Έσυμκαί τά έξής δύο: Τό πρώτον τούτων παρά Κρη- βούλευσαν τήν Μαργαρίταν νά πνίξη τ ό γ£ν.
σίν ίστορούμενον, αναφέρει ό "Αγγλος Pashley νημα αύτδ τοΰ ρόδου’ άλλ’ αυτη δέν έδιδε προ
(87) ώς έξής: αΈνας καταχανάς έγύρισεν είς σοχήν είς τάς καλάς αύτάς συμβουλάς.
β Νύκτα τινα ή ψυχή τοΰ Δημήτρη έπανήλτήν Άνώπολιν, καί έπλάκωνε τζή ανθρώπους
καί έγγάστρωσε καί μίαν γυναίκα. Ό άνδρας θεν, άλλ’ ήδη συνοδευομένη υπό τοΰ Χάρωνος,
τζη είχε λείπει καί έπήγεν ένας καταχανάς, δστις ήρπασε τήν ψυχήν τής Μαργαρίτας. Τό
καί αύτή θαρρώντας πώς είναι ό άνδρας τζη, xoJaa/iérûr παιδί, ώς άπεκάλουν τό τέκνον
— καί, τό πουρνό, δέν ήμπόρει’ καί ήλθε καί ό τοΰ νεκρού, ηύξησε προξενούν δυστυχίαν είς δάνδρα τση, καί λέγει τζη — « τί έχεις * καί λους τούς κατοίκους τοΰ χωρίου. ’Εάν διέβαινε
ή γυναίκα λέγει α πολλήν ώραν μέ έπλάκωσες πρό τίνος οικίας, χωρίς νά κάμωσιν οί έν αύτή
τό βοάδυ, καί δέν ήμπορώ β καί ό άνδρας λέγει τό σημεϊον τοΰ σταυρού, θά άπέθνησκέ τις τού
«έγώ δέν ήλθαο καί πάλιν ή γυναίκα είπε, των κατά τό διάστημα τοΰ έτους. *Αν τό
«έδά ώσά δέν ήλθες έσυ ήτονι ό Καταχανάς» βλέμμα του προσηλοΰτο έπί τίνος ζώου έπρεπε
υστερινά τόν έξεχώσασι, καί έξορκισανίτονι έντός είκοσιτεσσάρων ωρών νά τό φέρωσιν είς
καί έπεμψάν τον είς τήν Σαντορίνην β . Τό δ’ τόν ιερέα νά τό εύλογήσρι, διότι άνευ τούτου
έτερον, τό κολασμένου παιδί (L’ enfant damné) άπέθνησκεν. *Αν διέβαινε διά τών άγρών, τά
έπιγραφόμενον εύρίσκομεν έν τοϊς Contes et σπαρτά καταστρέφοντο, καί ή γή τήν οποίαν
poèmes de la Grèce moderne τοΰ κ. M. Βρε-j έπάτει καθίστατο άγονος. ’Αλλά πρό πάντων
του. « Μόλις πρό όκτώ ημερών ή Μαργαρίτα! είς τάς έγγύους ήν ολέθρων τό βλέμμα τοΰ
είχεν ΰπανδρευθή τόν Δημήτρη, δταν ούτος ύ- κολασμένου παιδιού διότι έγέννων τέρατα.
ποπέσας είς τήν δυσμένειαν τοΰ πασά ήναγκά· Β’ Ημέραν τινα τό χωρίον συνήχθη’ έσκέπτοντο
σθη νά καταφύγγ είς τά δρη, καί νά γίνη κλέφ τί νά κάμωσιν δπως άποκρούσωσι τά δυστυ
της:— Παρήλθον έτη πολλά, χωρίς νά μάθωσί χήματα άτινα ή παρουσία τοΰ κολασμένου παι
τ ι περί αύτοΰ, δτε ημέραν τινά οί κάτοικοι τοΰ διού προύξένει είς τήν χώραν’ άπεφάσισαν τέλος
χωρίου άναγγέλλουσιν είς τήν Μαργαρίταν ότι δπως τό φονεύσωσιν, άλλά τό σώμα αύτοΰ άείδον τόν σύζυγόν της άπαγχονιζόμενον είς τόν πέκρουε τάς σφαίρας. Έσυλλογίσθησαν άλλέως
νά τό έξολοθρεύσωσι, καί μίαν έσπέραν τό ή'ρπλάτανον τής πόλεως.
Βλύο έτη διήρκεσαν οί θρήνοι καί τά μυρο πασαν, δτε είσήρχετο παρ’ αύτφ τό έδεσαν καί
λόγια τής Μαργαρίτας. ®ά μάς έπιφέρωσι δυσ τό έρριψαν είς τήν λίμην. Ά λλά μετά δύο
τύχημά τι οί διαρκείς θρήνοι σου, τής ελεγον ήμέρας οί κάτοικοι τοΰ χωρίου ήγέρθησαν έν τώ
μέσω πυρκαϊάς, ήτις έδήου τάς κατοικίας των.
άλλα ματαίως’ καί ιδού τί ουνέβη.
Β'Εσπέραν τινά, κατά τό σάββατον τοΰ "Εκθαμβοι έρρίφθησαν έξω, άλλά φεύγοντες τό
Ρουσαλιοΰ, δλοι οί κάτοικοι έκαθάριζον τάς πΰρ, έπεσαν υπό κτυπήματα υπό άοράτου χεικαλύβας των δπως ΰποδεχθώσιν εύπρεπώς τάς ρός διευθυνόμενα.
β Οί διασωθέντες έκ τής καταστροφής έβεψυχάς τών συγγενών των. Τής Μαργαρίτας
τά μυρολόγια τότε ήσαν παράποτε πένθιμα’ βαίων δτι είδον τό κολασμένον παιδί καί τόν πα
έκοιμήθη, άλλ’ δταν έξύπνησε είδε παρ’ αυτή τέρα του, μετά μυρίων άλλων δαιμόνων β (88).
Δέν θέλομεν μακρηγορήσει ένταύθα καταδειτήν ψυχήν τοΰ Δημήτρη’ έφερε τά λαμπρότερα
αύτοΰ ενδύματα, καί ήρχμσε νά τήν ένηγκαλί- κνύοντες τήν σχέσιν τής προλήψεως ταύτης
ζηται καί νά τήν φιλή περιπαθώς’ δτε δέ αί πρός τά άρχαΐα μυθολογήμ-ατα, διότι πασί
ψυχαί ήλθον νά τόν άνακαλέσωσι, διά νά έπι γνωστοι είναι οί μύθοι, καθ oôc θεός τις λαμ
στρέψωσιν όμοΰ, μετά πολλής λύπης άπεχωρί- βάνει μορφήν συζύγου ή φίλου, δπως ούτως
ευχερέστερου προσέλθη είς τήν άγαπωμένην
οθη τής Μαργαρίτας.

ΒΜετά επτά μήνας ή Μαργαρίτα έτεκεν άρρεν. Μεγάλη ταραχή είς τό χωρίον. — Ό Θεός
(87) Pashley, Travels in Crete, t. II p. 221.

(88) Marino Vreto, Contes et poèmes de la Gr. mo
derne. II ed. Leipzig. 1858 p. 98—97· xel Maury,
iLa Magie et l’Astrologie, 1864 ch, VII.
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βνητη'ν. Π«ρατηρούιν.εν μόνον τήν ούχί μικράν περιστατικόν, δπερ συνδυαζόμενον προς τάς νεέπενέργειαν των μεσαιωνικών δοξασιών, καθ’ ωτέρας προλήψεις, ένέπνευσεν εις τόν ποιητήν
§ς 6 διάβολος εις τράγον μεταμαρ<ρούμενος(89) Φόσκολον τούς έξής στίχους.
ή τήν φυσικήν του μορφήν φόρων συνεγίγνετο ...............................Il navigante
ιτρος γυναίκας, και έγέννα εξ αύτών τέκνα (90 Che veltggiè quel mar sollo l’Eubea
(βυοουΙιβΘ, οοηουύβθ).
vedea per I ampia oscurità scintille
Των μεσαιωνικών φραγγικών προλήψεων τήν1Balenar d’elmi e di cozzanti brandi,
έπίοοοιαν βλέπομεν και έν έτέρα δοξασία. Εις fumar le pine ígneo vapor, corrusche
τους έρειπωμένους πύργους, καί τά σεσαθρω- d armi ferree vedea larve gnerriere
μένα φρούρια, άτινα μόνα μαρτύρια τών φραγ cercar la pugna ; e all orror de’ netturni
γικών και ένετικών κατακτήσεων μένουσι μέχρι silenzi si spandea lungo ne’ campi
του νυν, πολλάκις ή παράδοσις άφηγεΐται ότι] di palangi un tumulto e un suon di tube
εις σκοτεινάς νύκτας τού χειμώνος, έν μέσω e un incalzar di cavalli accorrenti
τής παγετώδους του βορρά πνοής, όμιλος κα scalpitanti su gli elmi a’mori bondi,
κούργων ψυχών άνέρχεται έκ τής γής, σατα e pianto, ed inni, e delle Parche il canto,
νικόν στρόβιλον μετά φρικωδών ώρυγμών συνι οϋς τινας ουτω έπιτυχώς εις τήν έλληνικήν μεστών. ΛΕν μόνον τοιοΰτο παράδειγμα άρκοΰμαι] τέφερεν ό έθνικός ποιητής Ά λ . Σοΰτσος;
άντί τών πολλών ν’ άναφέρω, καί τούτο έκ τής Ό ναύτης ό νυκτοπορών πλησίον τής Εύβοιας,
τού κ. Άντωνιάδου ΚρΥΐτηίδος (σ. 306) έρα- εις τών άέρων έβλεπε τάς μαύρας έρημίας
μεσονυκτίους άστραπάς ξιφών συγκρουομένων,
νιζόμενος.
καί εις πυράς νυκτολαμπεϊς πτωμάτων καιομένων
Πάντ’ όδοπτόρον έκεΐθεν προάγοντα πόδα κατείχε
σκιάς γιγαντιαίας
Τρόμος θεόμενον πύργον ποτέ καθώς δένδρον ώραίον
μέ περικεφαλαίας
ήδη συντρρίματα μαύρα . . . .
Ορμώσας προς τόν πόλεμον όρμώσας πρ’ ς τήν νίκην
Φρίκη τοσαΰτη λοιπόν φαντασίαν λαού διεγείρει,
Καί εις τού σκότους ήκουε τήν σιγαλέαν φρίκην
Κ ’ ϊπλασαν οτι νεκρών σκελετοί με μελαίνας σινδόνις Κλαγγήν φαλαγγών, καί Περσών άλαλαγμόν καί
“Ηρχοντ’ ένταύθα την νύκτα κ’ ένέτεινον ορχησιν,
(θρήνον,
πόδας
Καί άσματα Ελλήνων,
σείοντες, 8πως προς χρόνον ήρμόζοντ’ οί κροτοι τών
Καί σάλπιγγας, καί κτύπον
δπλων
χρεμμετιζόντων ίππων
ή αί τών θόλων έκρήξεις την γην κλονείσει βιαίω:
τού; θώρακας πατούντων
Κ α τ α χ α ν ά δ ω ν λοιπόν άπεκάλεσαν τούτον τον
ά ν δ ρ ώ ν ψυχορραγούντων (92) ».
πύργον
Τήν
τοιαύτην
δοξασίαν άπαντώμεν καί νύν
Ούτως έν Κρήτη καλούν τάς σκιάς τών κλεισμένων
(ε’ς μνήμα. παρά τώ λαώ τής Ελλάδος. Εις τά μέρη, αΓνωστή ή τών άρχαίων ιδέα οτι ψυχαί πολ πνα ή τυραννοφάγος τών ήρώων τοδ 1 8 2 1
λάκις περί τούς τάφους των περιπλανώντο, τών σπάθη έπότισε με έχθρικόν αίμα, μυκηθμοί υ
δ’ έν πολεμώ θανατουμένων ανδρείων έν τώ πόκωφοι, καί αλλόκοτος ταραχή, άναγγέλλουσι
τόπω τής μάχης έξήοχοντο, όπως καί νεκροί ήν πρό ετών συμβάσαν καταστρφήν ό διαέπαναλάβωσι τούς αγώνας των. Ό Παυσανίας βαίνων διά τών Αερβαινίων τού Λάλα, τού Μα
(9 1 ) άναφέρει ότι έν τώ πεδίω τού Μαραθώ- νιακίου, καί πλείστων άλλων μερών, θέλει α
νος αάνά πάσαν νύκτα καί ίππων χρεμετιζόν- κούσει τούς έγχωρίους διηγουμένους τάς μάχας
των, καί άνδρών μαχομένων έστιν αίσθέσθαικ, καί τήν συγκεχυμένην τών νεκρών χ.Ια.Ιοήΐ.
Ενίοτε προσέτι εις έρημά τινα μέρη, διηγούν
ται, ότι ό τήν νύκτα διαβαίνων αναστεναγ
(8 5 ) Περί τούτων βλ. έν έκτάσει V oltaire, Diction- μούς ένίοτε ακούει καί θόρυβον, οίον ποιεί άν
lia ire philos, a rt. B ou c.
θρωπος κινούμενος μετ’ αγωνίας διότι έκεΐ εί
(90) *0 νάνος Κ αλ.βάν, παρά Σαίξπηρ (Tem pest, act
ναι
ό τάφος θύματος υπό δολοφόνου σφαίρας
I . sc. 2 ) είναι υΣος δαιμόνων x a l τ^ς μαγίσσης Συχόραχος. — IP.tiova τοιαΰτα παραδείγματα παραθέτβι ό πεσόντος, έπανερχομένου δέ όπως μετά βλέ
Pashley (T ravels in C rete, t. II).— Βλ. xat M aury, Laj ψεως ϊδν] τό μέρος, όπου διά παντός άπεχαιM agie et r.Vstrologie dans Tant, et le moyen âge.
1S6'* p. 18S. n. 6.
(9 1 ) Παυσ. A. λβ . 4. — Περί τής προλήψεως ταύτης
Ιέλομε^» έχτβνώς όμιλήσ^ έν τή περί Στοιχειών δια-

(9 2 )
σ . 1.

Ά λ . Σούτσου. ’ Εξόριστος 18 35. σ. 50. Βλ. καί
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Νά τήν παντρέψης μακρυά πολύ μακρυά ’στά ξένα
ρέτησε τήν προσφιλή ζωήν. — ’ΐδού πώς έν τή Όχτ’ άδερφοί δέ θέλουνε κι’ ό Κωνσταντίνος θέλει,
Χίω Δούλη αυτού ό κ. Όρφανίδης διηγείται] —Δός τηνε μάνα, δός τηνε τήν ’Αρετή ’ςτά ξένα,
παράδοσίν τινα, περί τών σκιών τών έν τή ’ςτά ξένα ’κιί πού περβατώ, ’ς τά ξένα πού πηγένω
Δά'χω κ’ έγώ παρηγοριά, νάχω κ εγώ κονάκι —
πλατεία τής Χίου, ενθα έκτελούντο αί θανατι- —Φρόνιμος είσαι Κωνσταντή,κ’ ά’ίχημα άπολογήθης
καί αποφάσεις άπαγχονιζομένων.
Κι’ δν μούρθη, γυιέ μου, θάνατος, κι’δν μ' εύρη γυιέ
................... κι’ άντήχουν συχνάκις
(μ’ αρρώστια
Ε’ς μεσονύκτων έκεΐ σιωπήν τών θαυμάτων οί σΐόνοΓ Κι’ δν τύχη πίκρα γή χαρά ποιος θένα μού τή
Πριν δε αλέκτωρ φωνήση πολλοί διηγούνται οτι είδον
(?ίρΐΐ;—
ώρυομένων έν ταύτη λευκών φαντασμάτων χορείαν :Τό θιό τής βάν’ έγγυητή, καί τους άγιους μαρτόρους
Στροβιληδόν, καί ταχέως νά στρέφωνιαι πέριξ άγ Ι’Άν τύχη κ’ έ’ρθη θάνατος, δν τύχη κ έρθ’ άββώστια
(χόνης (93). Κι’ δν τύχη πίκρα γή χαρά νά πάει νά τήνε φέρηΉ τοιαύτη ιδέα είναι συνηθεστάτη παρά Καί σάν τήν Ιπαντρέψανε τήν Αρετή ’ς τά ξένα
τοίς λοιποΐςγςής Ευρώπης εθνεσιν, άλλ’ ένταύθα Κ’ έμπήκε χρόνος δύσεφτος καί μήνας ώργισμένος
άρκούμεθα μόνον νά παραθέσωμεν στίχους τινάς Κ’ επεσε τό θανατικό κ’ οί έννιά αδερφοί ’πεθάναί
Βρέθηκε ή μάνα μοναχή σά καλαμιά ’ςτό κάμπο
τού Όσσιαν, ου ανωτέρω έμνήσθημεν.
Σ’ όχτύ μνήματα δέρνεται ’ς όχτύ μυρολογάει,
α Πολλάκις κατά τήν δύσιν τής Σελήνης, Σ’τοΰ Κωνσταντίνου τό θαφτό ταϊς πλάκαις άνασκώνει
καθήμενος απέναντι τού μέρους, όπου τά τέ — Σήκου, Κωνσταντινάκη μου, τήν’Αρετή μου θέλω*
κνα μου εφονεύθησαν, βλέπω τάς σκιάς αύτών Τό θιό μού βάλες έγγυητή καί τους άγιους μαρτύρους,
δν τύχη πίκρα γή χαρά νά πας νά μου τή φέρης—
θλιβερώς συνδιαλεγομένας» λέγει ό γέρων Άρ- Τ άνάθεμα τόν έβγαλε μέσ’ άπό τό κιβούρι,
κανείς τό συγνεφ’ άλογο καί τ’ άστρο σαλ'βάρι
μίν.: (94).
αΔιά νά υψώσω, λ,έγει πολεμιστής παρ’ αύ Καί τό φεγγάρι συντροφιά καί πάει νά τήνε φέρη
τφ , διατί νά υψώσω τήν λόγχην κατά σού τήν Περνει τ’ ορη ’πίσω του καί τά βουνά ’μπροστά του,
νίκτα, ώ "Όσσιαν ; Πρέπει ό ή'λιος νά μάς ίδγ Βρίσκει την κ’ έκτενίζουνταν ό’ξω ’ςτό φεγγαράκι
Άπό μακρυά τή χαιρέτα κι’ άπό μακρυά τής λέγει
μαχομένους. Οί μεταγενέστεροι πολεμισταί θά —Περπάτησ’ Αρετούλά μου, κυράνα μας σέ θέλει—
ίδωσι τήν θέσιν, έν ή έμονομαχήσαμεν, καί οί —’Αλλοίμονον άδερφάκη μου, καί τ’ είναι τ°ύτ’ ήώρα
γενναιότεροι τούτων φρικιώνες θά άναμνησθώσι Άνίσως κ’ είναι γιά χαρά νά βάλλω τά χρυσά μου,
τού παρελθόντος, διότι ή θέα τόπων συχναζο κι’ είναι πίκρα πές μου το νάοθώ κατά πώς είμαι
—Περπάτησ’ Άρετοΰλα μου, κ’έλα κατά πώς είσαι—
μένων ύπό σκιών, έμποιεΐ εις τήν τήν ψυχήν η Στήν στράτα πού διαβαίνανε ’σ τή στράτα πού πα(γ α ίν α ν
δονήν μετά τρόμου άναμεμιγμένηνa (95).
Ούχί άνάξιον μνείας ένταύθα είναι δημοτι Ακούν πουλιά νά κελαϊδοΐν, άκούν πουλιά νά λένε
κόν τι ποίημα, μαργαρίτης αληθής τού ποιη —Ποιός είδε κόρην εύμορφη νά σέρνη ό πεθαμένος
I—“Ακόυσες Κωνσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια;
τικού στέμματος τής Ν. Ελλάδος, ό Βρυκόλα- [Ποιός είδε κόρη ώμορφη νά σέρνη ό πεθαμμένος ;
κας. Τό ποίημα τούτο έν πολλαίς δημοτικαΐς 1—Αωλά πούλιαν’ κι’ δς κελαδοΰν, λωλά πούλιαν
κι’ δς λένε
συλλογαίς καταχωρισθέν (96) δικαίως έπηνέθη
διότι έν αύτώ προς τή φαντασία καί έκφραστι- Καί παρα/εί πού πήγαιναν κι’ άλλα πουλιά τοδς λένε
κότης ύφους παρατηρείται ούχί σμικρά καί τό —Τί βλέπομεν τά θλιβερά, τά παραπονεμμένα
Νά περπατούν οί ζωτανο! μέ τούς άποθαμμένους*
τρομερόν καί φρικώδες εις όλον έπικέχυται τό — Ακόυσες Κωσταντάκη μου, τ! ίένε τά πουλάκια,
—Πουλάκιάναι κι δς κελαδούν, πολάκιάνε κι’ δςλένε
ποίημα. Ιδού τό άσμα τούτο:
Μάνα με τούς έννιά σου γυιούς καί με τή μιά σου —Φοβούμαι σ’, άδερφάκη μου, καί λιβαν αις μυρίζεις
(*όρη, —Έχτές βραδύ έπήγαμε πέρα ’ς τόν άϊ Γιάννη,
Κ’ έθύμιασέ μας ό παπας μέ περισσό λιβάνι.—
Την κόρη τήν μονάκριβσ), τήν πολυαγαπημένη,
Τήν είχες δώδεκα χ ρ .ν ώ ν κ ήλιος δεν σού τή ν είδε, Καί παρεμπρός πού πήγαιναν, κι’ άλλα πουλιά τούς
(λένε
Στα σκοτεινά τήν έλουζες ςτ’ ά'φεγγα τήν έπλεκες,
Στ άστρη καί ’ς τόν αυγερινόν τσ’ έφκιανες τά —ΤΩ 0έ μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις
σγουρά της· Τέτοια πανώρια λυγερή νά σέρνη πεθαμμένος.—
Όπού σού φέρναν προξενηά άπό τή Βαβυλώνη
Τ’ άκουσε πάλ* ή Αρετή κ’ Ιράϊσε ή καρδιά της
|—Πές με ποδν τά μαλλάκια σου, τό πηγουρό μου
στάκι ;
9 ) θ . Όςφανίδου, "Α παντα, Α ', σ. 50. 1859.
θα
(9 4 ) Ossiao, Τά έν τή ϊά λ μ * άσματα σ 119, trad. —Μεγάλη άρρώστια μ’ ευρηκε, μ’ Ι’βριξε τού
νάτου
Christian.
(9 5 ) Ossian, Ό πόλεμος τής Ταμόρας· ασμα 6 '. σ. Μού πέσαν τά ξανθά μαλλιά τό πηγουρό μουστάκι.—
| Βρίσκουν τό σπήτι κλειδωτό κλειδομανταλωμέον
26 2 .
(9 6 ) F au riel, Chants populaires de la Gr. t. 11. p. Καί τ ά σ πιτο πα ράθυρ α πού ήτον άραχνιασμένα
* 0 6 . — Passow, Carm . Popularía p. 3 9 4 . — κ λπ .
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"ΑνΟ'-ξε, μόνα μ’ άνοιξε καί να την ’Αρετή σου
^"Λν ήταιΧάροςδιάβαινε κι’ άλλα παιδιά δεν Ιχω τήν πρώην προσφιλή μνηστήν, διότι έβλαΉ δόλια ή Άρετούλα μου λείπει μακρυά ’ς τά ξένα σφήμησε, διότι προσηυχήθη έν τή οδύνη της,
—"Ανοιξε, μάνα μ', άνοιξε κ’ έγωείμ’ ό Κωνσταν- κατά τήν εκφρασιν τού ’Ινδού ποιητού Βεάσα.
(τής του Ή Λεονώρα ακολουθεί άνευ άποχρώντος λόγου
Ιγγυτη σουβαλα το βεό και τούς άγιους μαρτύρους, τόν έραστήν αύτής, καί ουτος μετ' ειρωνείας
”Αν τύχη πίκρα γή χαρά να πάω να αοϋ τή φέρω
Κι’ ώστενά βγή’ςτή πόρτα της, Ιβγήκενήψυχή της. τήν έρωτά αν φοβήται διά τάς των κοράκων
Ούχ’ ήττον δέ ποίησιν αποπνέει παραλλαγή τις καί των βατράχων φωνάς, νεκρόν αύτόν λεγόντού άσματος τούτου έν Πανδώρα (97) δημο- των* ό Γουλιέλμος πανταχού φαίνεται ώς νε
σιευθεΐσα* όταν άπέθανον οί έννέα αδελφοί τά κρός, ό δέ τής Λεονώρας θάνατος, καί τοι έπιδεκαοχτώ ξαδέλφια, ή δυστυχής μήτηρ, τε τείνων τήν φρίκην, επιφέρει όμως εις τήν ψυχήν
λούσα επικήδειους τιμάς εις τούς λοιπούς υίούς τού άκροατοΰ άλλοΐον αίσθημα ή όπερ ό ποιητής
της μόνον τον Κωνσταντή έστέρει αύτών τοι- έσκόπει νά διεγείρη.— Τήν αύτήν ίιπόθεσιν πρός
αύτην βαρεΐαν κατάραν έπί τού τάφου του κα- τά άσματα ταΰτα εχσυσιν, ώς έκ των βιογρά
φων τού Bürger μανθάνομεν, Γερμανικόν τ ι δη
ταρωμένη:
μοτικόν
καί έτερον ’Αγγλικόν άσμα, ποός δέ
"Ολοι μου ο! γυιοι νί λυώαουνε κι’ ό Κώττας να
(μή λυώση καί έν Δανικόν, ούτινος επιτυχή εις τήν Ε λλη
Οπ ε’ίωκε την ’Αρετή πολύ μακρυά ’ςτά ξένα
νικήν μετάφρασιν όφείλομεν εις τόν γλαφυρόν
Πτηνόν τι διαβαΐνον έκεΐθεν ήκουσε την κατά τού κ. Γ. Παράσχου κάλαμον (98).
ραν ταύτην και την είπεν εις τόν νεκρόν Κων
Καταλήγων τόν λόγον, δέν κρίνω περιττόν
σταντή:
νά άναγνώσω ύμϊν Κρητικόν τ ι περί ένός βρυΚαί ή γη άναταράχτηκε, κι’ ο Κώττας ίαηκώ8η
κόλακα διήγημα, σχέσιν εχον πρός τά άνωΒαίνει το οάβαν* άλογο καί το αανίδι σέλλα
τέρω περί βρυκολάκων λεχθέντα.
Έκίνησε κ’ έδιάηκε νά φέρη την Αρέτω.
»Εις ένα παλαιόν καιρόν ’ςτό χωριό ΚαλλιΤό άσμα τούτο συνέκρινον πολλοί πρός τού
Bürger τήν Έλεονώραν, διότι έκτος τής όλης κράτι, τής έπαρχίας Σφακιά, έβγήκεν ένας καταύποθέσεως, πολλά μέρη, οίαι αί των πτηνών χανάς, καί δέν είξεύρασι τίάνθρωπος ήτονι,ή άπά
επιφωνήσεις κλπ. έν άμφοτέροις τοΐς ποιήμασιν τι μέρος. Τούτος ό Καταχανάς έχάρασε παιδιά
εΰρηνται. ΛΑς μοί έπιτραπή όμως, όπως τού καί άνθρώπους μεγάρους πορρούς καί έρήμνωξε
άρ'.στουργήματος τής Τευτόνιδος μούσης προ- καί τύ χωριό εκείνο καί άρρα πορρά. Καί τόν
κοιτότερον κρίνω τού Ελληνικού Παρνασσού τό είχασι θαμμένον εις τόν "Αγιον Γεώργιον, εις
άνθύλλιον. Έκτος τής έκφραστικής άφελείας τό Καλλικράτι, καί τού είχασι καμάραν καμωήτις χαρακτηρίζει όλόκληρον τό δημοτικόν ά  μένην. "Ητονι καί ενας βοσκός, σύντεκνος του
σμα ή πλοκή του είναι φυσικωτέρα, καί πλέον μεροτικός, καί έβοσκε ώζά έκεΐ, κοντά εις τήν
τής Λεονώρας συγκινεΐ τόν ακροατήν* ό Κων- εκκλησίαν' όμως τόν έπιασε βροχή, καί έπήγε
σταντής σταθερός εις τήν ύπόσχεσίν του, όπως ’ς τό μνήμα νά σκιασθή άπό τή βροχή. Μετ’
έκπληρώση αΰτήν έγείρετρι νεκρός έκ τού τά  αύτό άπεφάσισε διά νά κοιμηθή καί νά ξωφου του καί τρέχει όπως φέρη τήν άδελφήν του, ^μείνη έκεϊ' καί βγάνει τά άρματά του, καί θέ
πρός παρηγοριάν τής τλήμονος μητρός του* πα τει ’ς τό προσκεφάλι του σταυρωτά* (καί διά
ρουσιάζεται ώς ζών εις τήν ’Αρετήν καί ώς τούτο είχε νά ’πή ό κόσμος, όπως διά τούτο
τοιούτος προσπαθεί νά νομίζηται μέχρι τής εις δέν είχε τήν άδειαν νά πορίσγ ό Καταχανάς).
τόν οίκον έλεύσεώς του* ή δέ τής μητρός πρός Τήν νύχτα λοιπόν αύτός όπως ήθέλησε νά ποαύτόν κρούοντα τήν θύραν άπάντησις, καί ό ρίσρ πάλ.ιν, διά νά πάγ·ρ νά χαράσρ ανθρώ
θάνατος αυτής έκ τής μεγάλης λύπης ή χαράς πους, λέγει τού βοσκού: «Σήκωσε, σύντεκνε,
διά τήν έπάνοδον τής κόρης της, έν ένί μόνω απ’ αύτού, έπειδή έχω δουλειά διά νά πορίσω.
στίχω άπεικονειζόμενος, είναι μεστά πά Αύτός δέν τού άποκρίθηκε, μήτε ’ς τήν μία
θους. Έν τή Δεονώρα τουναντίον, ό Γου- φορά, μήτε τζή δύω, μήτε τζή τρεις' Τοιαύτως
λιέλμος, όργανον τής θείας όργής ών, έρχε έγνώρισεν αύτός όπως είναι καί αύτός καταχαται όπως διά φρικώδους θανάτου τιμωρήστι νημένος, καί είναι αύτός άπού έκαμεν έκεΐνα τά
κακά. Διά τούτο τού ώμίλησε τζή τέσσαρες
( 9 7 ) Π α νδώ ρα, 1Γ. » . 3 6 7 .

( 9 8 ) Έ ν Χ ρ ν ο α λ λ Ι ίι, Δ .
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'Τπελείπετο ύμϊν νά δμιλήσωμεν περί τής
άπάνω, καί τού είπε* «Δέν σηκώνουμ’ απ’ εδώ,,
διατί φοβούμαι, σύντεκνε, μή μπά νά Ιχης άπό έκ τού "Α,δου άνόδου τών ψυχών έπί πεντήκακόν άέρα πράγμα παθομένο, καί μέ πειράςγς κοντα μετά τό πάσχα ήμέρας, καί περί τής
καί φοβούμαι. "Ομως σά θέλεις νά σηκωθώ, δραπετεύσεως άνδρειωμένων έκ τών βασιλείων
μνώξέ μου «μά τό άναβόλισου» όπως δέ μέ τού Χάρωνος, περί οΰ πολλά δημοτικά άσματα
πειράζεις, καί έτσι σηκώνουμαι.» — Και αύ διαλαμβάνουσιν. Ά λ λ ’ έπειδή μικράν μετά τής
τός δέν τού έλεγε, παρά τού έλεγεν άρρα* όμως παρούσης πραγματείας έχουσι σχέσιν, παραλείσά δέν τόν άφινε νά σηκωθή, τού έμνωξε ώς πομεν τήν τούτων έζέτασιν, καθ’ όσον μάλιστα
καθώς ήθελε* καί σηκώνετ’ άπ’ έκεΐ, καί πέρνει περί τής πρώτης* διελάβομεν βραχέα τινά ά λ
τά άρματά του, καί τά βγάνει άπό τό μνήμα λοτε έν τγί Πανδώρα (100).
Τοιαύται αί περί βρυκολάκων δοξασίαι τού
δξω. Καί αύτός (ό καταχανάς) έπόρισε, καί
τόν έχαιρετιχτήκασε καί τού λέγει, -— "Ομως, λαού τής Ελλάδος. Αί πλεΐσται τούτων, τής
σύντεκνε, μή μισέψης, άρρά κάθισε έδώ, άπού παιδείας διαδιδομένης, έξέλειπον, τινές δέ είς
έχω δουλειά διά νά πάγω, καί είς μίαν ώραν ολίγα μόνον μέρη διατηρούνται. Τό έπ’ έμέ λο
θέ νά γυρίσω, άπού έχω λόγον νά σού μιλήσω. γίζομαι εύτυχής διότι ήδυνήθην νά διασώσω,
πολλάς τούτων, αίτινες ώς άρχόμενος είπον,
Καί αύτός τόν έκαρτέρησε.
«Καί δ Καταχανάς έπήγεν ώς δέκα μίλια δύνανται νά θεωρηθώσι τεκμήρια πασιφανή τής
δρόμου, άπού ήτονι ένα άνδρόγυνον εύλογισμέ- καταγωγής τού έθνους ημών. Εύχομαι δέ όπως
νον, καί τούς έχάρασε, καί γιαίρει όπίσω, καί ό ήμέτερος Σύλλογος διά τής έπιτροπής, ήν
τόν είδεν ό σύντεκνος του άπού έβάστα τό τινα πρός συλλογήν Νεοελληνικών Άναλέκτων
σκότt, καί ήτονι τά χέρια του όγρά άπό τό έξελέξατο, κατορθώση νά πλουτήσγ τήν Νεοελ
αΐμ-α καί έκεΐ πού τό έβάστα τό έφύσηξεν, ώς ληνικήν φιλολογίαν διά δημοτικών προϊόντων
καθώς άπού φυσά ό χασάπης διά νά μεγαλώση άνεκδότων, καί παράσχω διά τής συλλογής τών
τό σκότι* καί τού έδειξεν όπως ήτον ψημμέ- διαφόρων τού λαού ιδεών βοήθειαν ούχί σμικράν
νον, ώς καθώς καί είς τή φωτιάν. Μετ’ αύτά είς τούς περί τήν ιστορίαν τού έθνους ημών κατού είπε, νά καθίσωμεν σύντεκνε, νά φάμε* καί ταγινομένους.
Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ.
αύτός έκαμεν όπως έφαγε, όμως έτρωγε ξηρόν
ψωμί, καί άπό έκεΐνο δέν έφαγε, άρρά τό έβαλε
’ς τόν κόρφο του. Διά τούτο, ηλθεν ώρα όπως
νά άναχωρήσωσι, ώς τού είπεν όπως, «Σύντεκτε, τούτο άπού είδες, νά μή τό μαρτυρήσεις,
διότι τά είκοσι ικου όνύχια είς τά παιδιά καί
είς τόν άπαυτόν σου θά ήναι κρεμασμένα».
Καί αύτός όμως δέν έχασε καιρόν, παρά έδω- (' ΑγΒγνώσθη χατά zf¡r ΚΖ'. σ υ π ύ ρ ία σ ιτ
κεν τήν είδησιν εις ιερείς, καί είς επίλοιπους
ζοΰ ΦιΛοΛογιχον ΣυΑΛόγου « Κοραήν.
άνθρώπους, καί έπήγασι καί εύρήκασάν τον είς
τό μνήμα, καί έγνωρίσασι όροι όπως αύτός
Ή ’Ιταλία είχεν ήδη γεννήσει δύο τών τεσ
είχε όρα τά κακά καμωμένα* διά τούτο έμαζέ- σάρων αύτής ποιητών, τόν Δάντην (Dante) καί
ψασιν οί άνθρωποι ξύρα πορρά, καί τόν έβά- Πετράρχην (Petrarque), οπότε ό Λουδοβίκος
λασιν άπάνω, καί τόν έκάψασιν* καί δ σύντε- Άριόστος ήλθεν είς τόν κόσμον τήν 8 Σεπτεμ
κνός του δέν ήτον είς τό εΰγορον, καί όταν ή- βρίου 1 4 7 4 , κατά τό αύτό δηλαδή έτος καθ’ 5
τονι μεσοκαιωμένος έπρόβαλε καί αύτός διά νά καί ό Μιχαήλ "Αγγελος.
κάμγ, χάζι, καί έπέταξεν ό Καταχανάς, ώς κα
Ό Λουδοβίκος Άριόστος έγεννήθη εις ’Ρήθώς μίαν ρουχάλα μέ αίμα, καί τού έδωκεν είς γιον, μικράν πόλιν τής έπαρχίας Μοδένης, ήτις
τό πόδι του, καί έλύθηκεν ώς νά ήτονι είς τήν 1τότε έξήρτατο άπό τούς δούκας τής Φερράρας.
φωτιάν ψημμένον: διά τούτο, έκοσκινήσασι κατόν αθον, καί εύρήκασι τό μικρό ’νυχάκι τού Καταχανά άκαγον, καί τό έκαψαν καί έκεΐνο» (99). μ ύ ίιο ν το ύ το ex τ ο ύ T a sb le y π α ρ ίλ α ζ ο ν x a ! 6 N ea l ( θ ε ο 
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Ή οικογένεια του καταγομένη έκ τ ις Βωλονίας, τόν θάνατον, ήθελον μάλλον προτιμήσει νά’όκατώκει είς Φερράραν άπ’ άρχάς τής 1 4 έκα- πομ.ένω τήν πενίαν, ή τό νά ήμαι δούλος" καί
τονταετηρίδος, ό δέ πατήρ του άφωσιομένος έπί έάν ένόμιζον ότι ήδύνατο νά μέ άγαοάση διά
πολύ είς τον δούκα 'Ηράκλειον τον Λ'. διωρίσθη δώρων, ήθελον τ φ αποδώσει αΰτά άνευ δισταγ
δικαστής τούάνωτάτου δικαστηρίου τής πόλεως μού, οπως άνακτήσω τήν ελευθερίαν μου».
ταύτης.
Αλλαχού δέ λέγει «Ά πολλον! Πού είναι ή
Μετά τάς λαμπράς εκβάσεις του είς τό γυ άνταμ.οιβή σου; ΤΩ χορεία τών Μουσών, ουδέ
μνάσιον τής Φερράρας, ό Άριόστος, ών πρωτό ένα οβολόν καν μοί έδώσατε όπως αγοράσω ένα
τοκος δέκα τέκνων προωρίσθη είς τήν έκμάθη- μανδύαν !»
σιν τών νόμων. Ά λλα , καθώς καί ό ΠετράρΈν τώ μέσω τών ύπό τών αφελών τούτων
χης, οΰτω και ό Άριόστος γσθάνθη άκαταμά- παραπόνων άποκαλυπτομένων συμφορών, καχητον αποστροφήν είς τήν έξήγησιν του Κωδι τώρθωσε νά επιχειρήσει καί φέρη είς πέρας,
κός, τών Διαταγμάτων καί τών Πανδεκτών, έν διαστήματι δέκα έτών, τό μέγα καί αθά
καί έναντίον τής θελήσεως του πατρός του, νατον αύτού έργον «Όρλάνδος ό Μανιώδης»
δέν έβράδυνε νά έγκαταλίπφ τό βαρύ τούτο (Orlando Furioso), ούτινος ή πρώτη έκδοσις έφορτίον, όπως έξ ολοκλήρου παραδοθή είς τήν δημοσιεύθη είς Φερράραν κατά τό 1 5 1 6 . Ήσπουδήν τής Φιλολογίας.
δύνατό τις νά πιστεύσρ ότι τό πόνημα τούτο,
Ή κλίσις αυτή συνεφώνει μέ τόν προς τήν έν τών αριστουργημάτων τού άνθρωπίνου πνεύ
φόσιν έρωτά του, και τά περί τό Σπολέτον ματος καί τό όποιον οί Φιλόλογοι Ιταλοί, ώς
δάση έτήρησαν τήν άνάμνησιν τών συχνών αυ τοιούτον έσπευσαν άμέσως νά κηρύξωσιν, ήθετού περιπάτων καί μελετών. Τώ δντι είς τό λεν εύρει γενναίαν υποδοχήν παρά τ φ KapótΣπολέτον ήοχετο ό Άριόστος, άναζητών τά μα ναλίω Ίππολύτιρ καί ήθελε καταστήσει τό
θήματα τού περιφήμου Γρηγορίου, περιεχόμενα βαλάντιόν του έλευθεριώτερον άπέναντι τού εύείς τάς δύο πρώτας Φιλολογίας τήν 'Ελληνι νοουμένου' άλλά πόσον τινές δέν είναι ε*ς κακήν καί τήν Λατινικήν. ‘Ο Πλαύτος καί ό Τε- τάστασιν νά έκτιμήσωσι άριστούργημά τι άν
ράντιος ίσαν οί δύο αύτού ευνοούμενοι συγγρα θρωπίνου νοός. Ό Καρδινάλιος, άντί νά έπαιφείς καί μελετών τούς δύο τούτους περιφήμους νέστ) τόν Άριόστον διά τήν ποιητικήν τέχνην
ποιητάς, συνέλαβε μετ’ ού πολύ τήν ιδέαν νά τού «Όρλάνδου» έχλεύασεν αύτόν άποτείνας
συγγράψη τάς δύο αυτού κωμωδίας La Cas- μάλιστα καί λέξεις τινας έγγικτικάς κατά τού
saria καί I Suppositi, άς έξέδωκε κατά τήν Άριόστου.
αύτήν εποχήν. Μικρά τινα επιγράμματα, τερπνά Οίαδήποτε καί αν ήτο, άλλως τε, ή κρίσις τού
άσμάτια, Έλληνικαί, Λατινικαί καί Ίταλικαί Ίππολύτου έπί τού πονήματος τούτου, α’Ορποιήσεις, έδιδον φήμην τινα είς τό όνομά του λάνδος ό Μανιώδης» έκίνησε τήν Ιταλίαν είς
καί κατέστησαν αύτόν γνωστόν είς τόν Καρδι υπερβολικόν ένθουσιασμόν· έκηρύχθη ύπό τών
νάλιον 'Ιππόλυτον Δέ Έ στ, υιόν τού δουκός 'Η συγχρόνων ιστορικών ώς τό λαμπρότερον καί τό
ρακλείου τού Λ', όστις καί τόν παρέλαβε μεθ' έντελέστερον πόνημ.α τής ίπποτικής έποποιΐας
εαυτού κατά τό 1 5 0 3 .
καί ή γνώμη τών μεταγενεστέρων έπηύξησεν
Ό Αριόστος επιφορτιζόμενος άενάως ύπό ετι μάλλον τόν θαυμασοιόν τής Ιταλίας, δι’ ε
τού Ίππολύτου είς ποικίλας άποστολάς, παρα- κείνον τών συγγραφέων της, όστις έναντίον
πονεΐται είς μίαν τών σατυρών του, ότι άπό τής υπεροχής τού Δάντου, έμεινεν ό εύνοούμεποιητού μετεβλήθη είς ταχυδρόμον. Παραπο- νος αύτής ποιητής.
νεϊται επίσης πολλάκις κατά τής φυλαργυρίας
Δέν θά πειραθώμεν ένταύθα νά άναλύσώμεν
τού δουκός Ιππολύτου· κέάν ό άρχων Ιππόλυ ή νά συγκεφαλαιώσωμεν τόν «Όρλάνδου»· μία
τος, λέγει έν έτέρα τινι σατύρα, πιστεύει οτι τοιαύτη απόπειρα είναι αδύνατος είς πόνημα
τά είκοσι πέντε τάλληρα, άτινα μετά δυσαρε- όπερ ώς τι Μωσαϊκόν άπαρτίζεται έξ όλων τών
σκείας μοί δίδει κατά πάσαν τετραμηνίαν, τώ τερπνοτέρων ίπποτικών παραδόσεων. Ούδαμού
έπιτρέπουσι νά μέ κρατή είς τήν δουλείαν, καί έν τφ ποιήματι ύπάρχει αληθής άρμονία,είμή είς
νά μέ ύποχρεοΐ,ότέ μέν νά ριγώ,ότέ δέ νάίδρόνω τούς χαρακτήρας τών Ηρώων. Κατά τούτο μό
έκ τής υπηρεσίας του, έάν έπιθυμή νά μέ έκ- νον ό Άριόστος έσεβάσθη τούς κανόνας τής
θέτγ είς άτεύτους πόνους καί νά μοί έπιφέρτ, ποιητικής τέχνης τού Όρατίου. Τά δρώντα πρό

σωπα τού α Όρλάνδου» μένουσι μέ τόν ίδιον γει ό Άριόστος έν μια τών σατυρών του, ή
τούλάχιστον μή άγανακτήτε εάν απευθύνομαι
αυτών χαρακτήρα.
άλλοσε
ίνα ζητήσω τήν άναγκαίαν πρός συνΕπειδή λοιπόν δέν δυνάμεθα νά άναλύσωμεν τό έξαίσιον τούτο πόνημα τού Άριόστου, τήρησίν μου τροφήν. »
Ένεκα τής προσκλήσεως ταύτης άναμφιβόέπεται ότι θά άποσιωπήσωμεν όπως μή έκτιλως
δ δούξ Άλφόνσος έλαβε τήν παράδοξον
μήσωμεν κατ' άξίαν καί τήν μεγαλοφυίαν τού
ιδέαν
νά όνομάση τόν Άριόστον διοικητήν τής
ποιητού; Ούχί βεβαίως.
Γουρφανάνας
(0αΓΓαη3Π8) (1), έρμαιον τών
Ούδείς άλλος, απέκτησε έξαισιοτέραν έέμφυλίων
πολέμων
καί στασιαστικών σπαραγ
φευρετικήν φαντασίαν, ούδείς άλλος έτόλμών.
Έν
διαστήματι
τριών έτών δ νέος διοι
μησε νά συνδιάση μετά τοσαύτης ΰποδείξεως
κητής
κατώρθωσε
νά
καθαρίση
τόν τόπον έκ
τό έμβριθές καί τό εύτράπελον, τό ήμερόεν καί
τό φοβερόν, τό μεγαλοπρεπές καί τό άφελές. τών λυμαινομένων αύτών ληστών καί νά έπαναΟύδείς ήτο πλέον έπαγωγός είς τό δφός του, φέρ·ρ τά πνεύματα είς υποταγήν. Ό τοσοΰτον
ούδείς πλέον ποικιλώτερος είς τάς εικόνας του, είς τάς ποιήσεις του πολεμικός, άλλ’ ολίγον
ούδείς πλουσιώτερος είς τάς περιγραφάς του, κατά τάς διαθέσεις, έξεπλάγη καθ’ υπερβολήν
ούδείς πιστότερος είς τήν άπεικόνησιν τών χα βλέπων έαυτόν εισερχόμενου είς Φερράραν νικη
ρακτήρων καί τών ηθών, άληθέστερος, ιλαρότε τήν τών λνιστών, ώς ήθελε πράξει τις έκ τών
ιπποτών τού δράματός του.
ρος καί ζωηρότερος.
Ή πεδιάς αύτη τής Γουρφενάνας έγένίτο
Ή έκδοσις τού «Όρλάνδου» δέν έπλούτισε
τό βαλάντιόν τού Άριόστου. Γνωστή είναι ή προ πάντων ένδοξος είς τόν βίον τού Άριόςου,
μεταξύ αύτού καί τού βιβλιοπώλου Ιακώβου ένεκα συμβάντος τίνος τού όποίου ήρως ύπήρΓίλη τής Φερράρας συνωμολογηθεϊσα σύμβασις, ξεν δ άρχηγός ληστρικής τίνος συμμορίας Πασκαθ' ήν ό πτωχός ποιητής άνεδέχετο νά τ υ  σιόνης, καί τό όποιον ό Γαρόφαλο (ΟβΓοίβΙο)^)
διηγείται ώς εξής* «δ διοικητής τής Γουρφα
πώσει τό εργον του ίδίαις δαπάναις.
Μετά τήν σύμβασιν ταύτην δ Άριόστος πα- νάνας Λουδοβίκος Άριόστος έπί κεφαλής υλης
ρεχώρησεν <ίς τόν Ιάκωβον Γίλη εκατόν άντί- τίνος ιππικού, συνήντησεν έπί τού χείλους στε
τυπα άντί 1 6 0 φράγκων καί άπήτει παρ’ αύ νής τίνος χαράδρας ένα τών έπαναατατών ονο
τού νά μή πωληθώσιν άνώτερον τής τιμής είς μαζόμενου Πασσιόνην, τόν όποιον έκάλουν λ·ρb τφ τά έδωκε είμή κατά δύο μόνον φράγκα. στήν ή τούλάχιστον κακούργου. Ό Πασσιόνης
Άφ* ετέρου ό Καρδινάλιος Ιππόλυτος έσφιγγεν είχεν ολίγους μόνον όπαδούς, άλλ’ ήτο άνήρ
όσον οίόν τε τά άρτήματα τού βαλαντίου του' ευφυής καί πανούργος. Γνωρίσας δ Πασσιόνης
του· καί ό ποιητής είς τήν ακμήν τών μεμψι- τόν διοικητήν προχωρεί ασκεπής καί απαγγέλ
μοιριών του έδράξατοτής πρώτης εύκαιρίας ή τις λει σοβαρώς δύο τών ίλαροτέρων στροφών τού
τ φ παρουσιάσθη, όπως άπαλλαγή τού άθλιου α'Ορλάνδου». Ό Άριόστος μειδιά, αισθάνεται
τούτου προστάτου του. Κατά τάς άρχάς τού τι έν έαυτφ όπερ τ φ απαγορεύει νά προσηνε1 5 1 8 έτους, ό Ιππόλυτος θέλων νά μεταβή] χθή ώς διοικητής, καί ό ληστής διαφεύγει ούται
είς Ούγγαρίαν ένθα άπελάμβανε περισσότερα καί σώζεται τής άγχόνης, ώς κολακεύσας τήν
προνόμια, παρεκάλεσε τόν εύνοούμενόν του νά κενοδοξίαν τού ποιητού.»
Έπιστρέψας είς Φερράραν, δ Άριόστος, άνήτόν σννωδεύση. Ά λ λ ’ ούτος άπεποιήθη δίκαιο
γειρεν
αύτόσε, έκ τών ολίγων χρημάτων άτινα
λογούμενος ότι ή υγεία του εύρίσκετο είς κακήν
είχεν
οικονομήσει έκ τού ύπουργήματός του,
κατάστασιν, καί ότι δέν ήδύνατο νά έγκατα-:
μικράν
οικίαν έπί τής θύρας τής όποιας έχάλείψη τήν γραίαν μητέρα του. Ό Ιππόλυτος
ραξε
τό
έξής δίστιχον :
εμμανής διά τούτο γενόμενος διέρρηξε πάντα
«Οικία
μικρά, χατά.Ι.Ιη.Ιυς όι ¿μί, φι.ίόμετ’ αύτού δεσμόν.
ζτνος
,-ιγώ
ς
πάντας, άντγιρθιϊοα ά«α τών
Ό Άριόστος είσήλθεν είς τήν υπηρεσίαν τού
χρημάτων
/υου·»
βασιλεύοντος δουκός Άλφόνσου δέ Έ στ τού
όποιου καί κατέστη ό πρώτος εύναούμενος· άλ
λα καί ούτος δέν έδείχθη πλέον γενναιοπρεπής (1) Μικρά τις επαρχία τών Άπεννίνων.
πρός αύτόν όσον ό αδελφός του Καρδινάλιος (2) ‘Ο πρώτος Ιατορικός £«τις ϊγρ*ψ* τόν βίον
Ιππόλυτος. «"Ελθετε είς βοήθειάν μου, λέ- τού Λουδοβίκου Άριόοιου.
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Ινατα τον αϋτόν χρόνον, ένώ αί θεατρικαί'τούς έρωτά; του καί ή φροντίς του διά τάς
Λ,”' ”* νν«νηΐ|Λ
ΙΑ^ &
παραστάσεις διαδέχοντο
άλλήλας
ένΥ Τ7
τή] Λ.υΛ7
Αϋλή,1^ ερωμένας του έξισούτο πρός τήν μ,ετριοφροσύό Άριόστος ¿------------------έστιχούργησε τάς
αύ- Ινην του.»
■ δυο
-*· πρώτας
■·
τού κωμωδίας, αίτινες κατ’ άρχάς είχαν γρα
Γ. Ν. ΠΙΛΑΒΙΟΣ.
φεί εις τό πεζόν. Συνέδεσε καί έτερα δύο δράμ.ατα επέστης θαυμάσια Ια είβ ηβ » καί 1ε αΝεβΓοσιεηίε.» Άφήκε δύο Λατινικά ποιήματα,
έπτά σατύρας, δύο έλεγεϊα, πλνιδύν λυρικών
ΕΙΣ Ι Ν Γ Ε Ρ Ι Σ Τ Β Σ ·
ασμάτων, κ.τ.λ. "Απαντα ταύτα μικρά αρι
στουργήματα χάριτος καί στιχουργίας, χαρίεντα,
εν οίς έψαλλε τήν οικιακήν ειρήνην, την έλαΔ ΙΗ Γ Η Μ Α .
φράν Φιλοσοφίαν καί τάς οικογενειακά; ήδονάς.
Ό Άριόστος δέν έπαυσε μέχρι τέλους της
ζωής του έπιδιορδώνων καί τελειοποιών τον
Α'.
ϊ ’Ορλάνδον» οΰτινος καί δευτέραν έκδοση» έΌ δικηγόρος 'Ρέδων, καδήμενος έν εύρεία
ποιήσατο κατά τό 1 5 2 5 καί τρίτην κατά τό
πρασίνη
καί όλως κεκονιαμέν/ι έδρα άνεδίφει
1532.
προσεκτικώς τά έγγραφα φακέλου δικογραφίας,

Μετ’ ού πολύ προσεβλήθη υπό φλυκταίνης,
ότε ή δύρα τού σπουδαστηρίου του, ώσδείσα
μετά οκτώ μηνών όδύνας άπεβίωσε την 8 Ίου
μετά σφοδρότητος, άφήκε τήν διάβασιν προς
νίου 1 5 3 3 κατά τό 5 8 έτος της ηλικίας του,
τόν ζωηρότερον όλων τών τού συρμού νέων τού
άφησα; τό όνομά του άδάνατον, όπως κατατα Κρενόβλου.
χθή είς την χορείαν τών ένδοξων ποιητών.
— Καλημέρα Ευγένιε, είπεν ό νέηλυς, καΌ ένδοξος ποιητής συνήνου είς τά σωματι
δήσας έπί τίνος έδρας, ώς έάν είσήρχετο είς δωκά πρατερήματά του ήδύ χαρακτήρα, τρόπους
μάτιον χορεύτριας* ή γραία Σερτρύδη δέν ήθελε
εύγενεϊς καί λίαν ευπροσήγορον πνεύμα. *0 Λου
νά μέ άφήσ-ρ νά ύπερβώ τόν ουδόν, άλλά, μά
δοβίκος Άριόστος πριν ή συζευχθφ κρυφίως την
τήν πίστιν μου, παρεβίασα τήν ώς πρός τήν
χήραν Άλεσσάνδραν Βενουκκίου (ΑΙεεεεηδΓε είσοδον δοθεϊσαν άπαγόρευσιν.
Βεηιιεεΐ) είχε δύο τέκνα έξ έτέρας γυναικός
Δικηγόρος ταραττόμενος έν ταϊς έργασίαις
ατινα ένομιμοποίησε. Περί τής γυναικός του
του δέν είναι πάντοτε έοάσμιος, όταν μ.άλιστα
Άλεσσάνδρας βεβαίως όμιλεϊ, ότε γράφων άπό
ό διακόπτων ήναι έκ τών καλλιτέρων του φί
τήν είς Γουφερνάναν διοίκησίν του προς τόν
λων* ούτως ό 'Ρέδων άπεκρίδη μετά χειρονο
έξάδελφόν του Μαλαγούζην, όστις τόν έπέμίας ούχί άμφιβόλου δυσδυμίας.
π ληττε διά τήν σιωπήν του, τώ λέγει* «μή
— Τοϋδ’ όπερ έπραξας δέν είναι καλλίτερου.
εκπλήττεσαι ποσώς, δαύμασον μόνον πώς δέν
— Ή ! ”Ω! σέ ταράττω, δέν είναι άληδές;
άπέδανον έκ τής άγανακτήσεώς μου, ευρισκό
— Τό έμάντευσας . . . . . "Εχω δίκην είς τό
μενος είς τοιαύτην άπόστασιν άπό τού άντιδικαστήριον σήμερον καί δέν έχω καιρόν πρός
κειμένου δ μόνον κατέχει τήν καρδίαν μου καί άπώλειαν.
βλέπων χωρίζοντα ημάς χιόνας, ποταμούς καί
— Αί καλά ! είναι τό αύτό, μένω . . . . Μέ
δάση.»
νω, έπανέλαβεν ό έπίμονος ξένος, καί δά μ.έ
Πρέπεί έν τούτοι; νά όμολογήσωμεν, ίνα εϊσυγχωρήσης, είμί βέβαιος, όταν μάδης τό αί
πωμεν τήν άλήδειαν, ότι εις τάς Λατινικά; καί
τιον, όπερ μέ φέρει. Φίλε μου, έξηκολούθησε,
Ιταλικά ; ποιήσεις διά τών ιδεών του έκδειάζει
πλησιάσας τήν έδραν του πρός τό γραφεϊον τού
πολλά; κυρίας, οίον τήν Λυδίαν, Ευλαλίαν, Φε·
δικηγόρου, έρχομαι ίνα σοί προβάλω ύπόδεσιν
ρενίκην κτλ. ό ιστορικός Γαρόφαλο έπιπροσθέ
επικερδή, ύπόδεσιν χρυσίου ένί λόγω.
τει είς ταΰτα* αήτο πολύ έπιρρεπής έκ φύσεως
— Ύπόδεσιν χρυσίου! ύπέλαβεν ό δικηγό
νά έρωτευθή παν άτομον, όπερ τ φ ήρεσκε, πράγ
ρος άνοίγων τούς όφδαλμούς.
μα τό δποϊον βεβαίως δέν δυσκολεύεται τις νά
— Ούδέν σπουδαιότερου. Πρόκειται νά κερπιστεύση όταν γνωρίζη τάς ποιήσεις τού Άριό,δησγς τριακόσια; χιλιάδας φράγκων.
στου.Β Ά λ λ ’ ό σεμνός ιστορικός προσδέτει έτι
I — Δέν είναι στιγμή άστεϊσμών, άνέκραξεν
καί τά εξής* α υπήρξε πολύ επιφυλακτικός είς
ό Ευγένιος, άναλαμβάνων τόν τής δικογραφίας
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Διαρκούσης τής ομιλίας τού 'Ρογήρου, μυρία
φάκελον, 8ν πρό μικρού έδηκεν έπί τού γρα
αισθήματα άντίθετα κατωπτρίζοντο έπί τής
φείου, ούτω κάμε μοι τήν χάριν . . . .
— Νά κενώσω τόν τόπον, δέν είναι ούτως; φυσιογνωμίας τού ‘Ρέδονος* ήρυθρία, ώχρία άλληλοδιαδόχως* έτρεμε δίκην έγκληματίου* ότε
άπετελείωσεν ό 'Ρογήρος,
Αί καλά ! ή έπιδυμία σου δέν δά πληρωθή* δέ ό 'Ρογήρος έπέρανε τήν διήγησίν του, τοέάν μέ άφηνες νά δμιλήσω, βά έγίνωσκες ήδη σούτον ήν συγκεκινημένος, ώστε τώ ήτο αδύ
ότι ή προσφορά αότη είναι πραγματική καί νατον νά άρδρώση δύο λέξεις.
— Αί λοιπόν ! άνέκραξεν ό ευτυχής κληρο
ότι δέν αστεΐζομαι. ’Επί τούτω όδεν άοχομαι
τού ζητήματος, ώς λέγουσιν έν τώ δικαστήριο». νόμος, δέχεσαι; "Εχεις τό θάρρος νά έπιβιβαΉ μήτηρ μου, τό γινώσκεις, έγεννήδη είς σθή,ς έπί πλοίου διά τάς νήσους τής Σόνδας;...
Άμστερδάμην* έμεινεν ορφανή γονέων μετ’ ά- Μή κατά τύχην άρνεισαι ν’ άποκτήσφς περιου
δελφού, όστις άναχωρήσας νεώτατος έκ τής πα- σίαν άνεξάρτητον ; προσέθηκεν έκπληκτος καί
τρίδος του, άπήλβε ζητών τύχην είς τάς άποι- δυσηρεστημένος έκ τής σιωπής τού δικηγόρου,
κίας* φαίνεται δ ’ ότι ό κύριος βεΐος μου ήτο Ά λ λ ’ δμίλησον λοιπόν.
— Άρνοΰμαι, άπήντησεν ό Εύνένιος.
πεπροικισμένος μέ ένα τών ριψοκινδύνων εκεί
— Πώς ! ήκουσα καλώς ;
νων καί έξάλλων χαρακτήρων οΐτινες μετά πά
— Άρνούμαι, έπανέλαβεν ό ‘Ρέδων.
θους άναζητούσι τάς κινδυνώδεις επιχειρήσεις.
— Αδύνατον !
— Είναι φαίνεται διαδοχικόν, έψιθύρισεν ό
— Είμ-ί ευγνώμων διά τήν πρότασιν, ήν μ.οί
δικηγόρος μετά κινήσεως λίαν έμφαντικής.
έκάματε,
ευχαριστώ ύμ.άς διά τήν προτίμησιν,
— Ώς φαίνεται, άπήντησεν ό 'Ρογήρος μειδιών* έξακολουθώ. Ό θειος ούτος, λοιπόν, 8ν ήν μοι δίδετε, ένώ ήδύνασθε νά έκλέξητε με
ουδέποτε είδον, τόσον καλά διηύθυνε τάς ύπο- ταξύ τοσούτων ικανών νομοδιδασκάλων, άλλά
θέσεις του, ώστε έν ηλικία τριάκοντα έτών ή- δέν δύναμ.αι ν’ άπομακρυνθώ τού Κρε.όβλου.
— Μήπως ή θάλασσα σέ έκφοβεϊ; Τά μή
ριθμεϊτο μεταξύ τών πλουσιωτέρων τής Ίάκας
έμ.πόρων. Τεσσαρακονταέτης δέ ήν διοικητής κος τού διαστήματος ; αί δυσκολίαι τής έπιτής Βαταυ'ί'ας, πρωτευούσης τών έπί τής Ινδι χειρήσεως ; Διότι τέλος είμί αρκούντως φίλος
κής θαλάσσης 'Ολλανδικών κτήσεων. Ά λ λ ’έπη σου, ώστε νά ζητήσω νά μάθω τό αίτιον τής
στολή τις, ήν έλάβομεν κατά τήν πρωίαν ταύ- παραδόξου ταύτης άποποιήσεώς σου* μ.ήπως
την, άγγέλλει ήμϊν τόν θάνατόν του, ώς ουδέ παρεφρόνησες αίφνης, κύριε δικηγόρε ;
— Φίλε μου, άπήντησεν ό Ευγένιος, δέν
ποτε δέ νυμφευθείς άφίησι περιουσίαν πλείω
τών δύο εκατομμυρίων. Άρχεσαι νά έννοής ήδη; φοβούμαι μήτε τήν θάλασσαν, μήτε τούς κιν
Φαίνεται ότι τό δημόσιον Όλ,λανδικόν τα- δύνους, καί ούδαμ,ώς παρεφρόνησα χάρις τφ
μεΐον είναι στρυφνόν είς τάς πληοωμάς του, ώς Θεώ, άλλά σύγγνωθί μοι νά σέ παρακαλέσω
τά τών άλλων πεπολιτισμένων εθνών, διότι ή νά μή έπιμ.ένης πλέον . . . .
— Τότε υπάρχει ύπό ταύτα μυστήριόν τι
έπιστολή αύ-η άγγέλλει ήμϊν προσέτι τήν δήμευσιν τών δύο τούτων έκατομμ-υρίων πρός κέρ άκατανόητον ;
— Σύ είπες.
δος τού κράτους, ’Εστάλη δ' ήμϊν ύπό τού έπι
— "ίδωμ,εν, σκέφθητι άκόμη, πριν ή ύπάγω
στάτου τών άναριθμ.ήτων ιδιοκτησιών τού διοικητού, όστις τυγχάνει Γάλλος καί φίλος τού ν’ άναθέσω τήν ύπόδεσιν τινί τών συναδέλφων
πατρός μου. Πρόκειται λοιπόν νά ΰπάγγις μετ’έγ σου, καί άποφάσισον, διάβολε! τριακόσιαι χι
γράφων άνά χεϊρας καί δικαιωματικώς νά άπαι λιάδες φράγκων άπαρτίζουσιν ίκανώς λαμπράν
τήσ·ρς άπό τού 'Ολλανδικού θησαυροφυλακείου ποσότητα, μοι φαίνεται* άμφιβάλλω δέ πολύ,
τήν περιουσίαν, ήν άναομοδίως κατακρατοΰσι. άν μέ όλην σου τήν ικανότητα θά δυνηθής ποτε
Τού αδελφού όθεν τής μητρός μου θανόντος νά τήν θησαυρίσης άπό τού δικηγορικού βήμα
«νευ διαθήκης,
είμί ό μόνος
κληρονόμος τος τού Κρενόβλου.
— Φίλε μου, ή ώρα τής ένάρξεως τού δι
του, δίδω δέ τριακόσια; χιλιάδας φράγκων
πρός τόν ένεγκόντα μοι τά, ώς είρηται, δύο καστηρίου πλησιάζει νά σημά-η.
εκατομμοοια, τά όποϊα άφήκεν* είναι σαφές
— Σέ άφίνω. "ίλ! ταύτην δά τήν φοράν σέ
τούτο ; Επειδή λοιπόν προύτίμησα σέ, έπραξα άφίνω, έπανέλαβεν ό ‘Ρογήρος, διευθυνόμενος
τι κακόν ;
πρός τήν θύραν, άλλ’ είναι άδιάφορον, υπάρχει
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δηλονότι έν τη άποποιήσει σου ταύτη πράγμα αυτήν, χθές ήμην δεινός καί εύφραδής, σήμερον
τι, τό όποιον δέν δύναμαι νά έξηγήσω* χαΐρε* δέ τρέμω καί αισθάνομαι τούς λόγους έκπνέονο,τι όμως δύναμ.αι νά σοΙ είπω είναι δτι απο τας έπί τών χειλέων μου. Όρίσας τήν ήμέραν
βάλλεις περίστασιν λαμπράν.
ταύτην δι’ ό'λας τάς εύχάς μου, ιδού έγώ φο
Καί άφού έσφιγξε την χεΐρα τού ‘ Ρέδονος, βούμαι νά πράξω τό πρός έπίτευξιν τού σκοπού
κατέβη βραδέως τήν κλίμακα.
μου επίσημον κίνημα. Μαρία, ή ευτυχία ή ή
‘ Ο Ευγένιος ‘Ρέδων άνήκεν εις τήν των πο δυστυχία μου έξήρταται άπά τήν συνέντευξιν,
λυαρίθμων νέων τάξιν, οί'τινες, προικισμένοι ήν μέλλω νά προκαλέσω ; "Ω ! όμίλησον ! ’ Εάν
πάσι τοΐς λαμ.προΐς του τε πνεύματος καί τής ή καρδία σου ήναι ίδική μου, καί μία μόνη
καρδίας προτερήμασι, δεν εύρον εισερχόμενοι λέξις σου καί έν μόνον σου βλέμμα μέ πληέν τώ κόσμω είμή δπαοξιν πολύπονον και ά ρούσι τού θάρρους, τού οποίου τοσαύτην έχω
θλίαν* ό πατήρ του, άνώτερος αξιωματικός έπί ανάγκην.
τών χρόνων τής αυτοκρατορίας, εϊχεν άποθάνει
Ή νεανις έτήρει τούς οφθαλμούς σταθερώς
έπί του πεδίου τής μάχης, άφείς τή χήροι του τεταπεινωμένους κατά τήν παράκλησιν τού δι
δνομα έντιμον καί υιόν νεώτατον, την μόνην έν- κηγόρου* ό δέ ζωηρώς ταρασσόμενος κόλπος
θύμησιν τών πρός την Γαλλίαν εκδουλεύ της καί ή νεανική ώχρότης, ήτις έκράτει έπί
σεων του.
τού προσώπου της, έμαρτύρουν ίκανώς τής ψυ
"Οτε δέ 6 Ευγένιος τό δέκατον τής ήλικίας χής της τήν ταραχήν* διό ίστατο ακίνητος,
του έφθασεν έτος, άπώλεσε τήν μητέρα του, οίονεί προσηλωθεΐσα εις τήν θέσιν της.
συγγενής δέ τις τών πορρωτάτων, υπάλληλος
— Χάριν, έπανέλαβεν ό Ευγένιος, όμίλησον!
έν τοΐς γραφείοις τής Νομαρχίας, τον παρέ Τί οφείλω νά πράξω ;
λαβε μεθ' εαυτού* λιτόν δέ διάγων βίον, ήδυ— Ό πατήρ μου είναι έν τώ κήπω, άπήννήθη νά δώση αγωγήν διακεκριμένη« τφ 'Ρέ- τησεν ή νεάνις, διά φωνής συγκεκινημένης καί
δονι, ή αγχίνοια τού όποιου, ορφανού οντος, φεύγουσα πρός τό γειτνιάζον μέρος.
ίκανώς καλλιεργηθεΐσα, άνεπτύχθη θαυμασίως,
Προ τής εντελούς ό'μως άποχωρήσεώς της
ώστε κατά τό εικοστόν του έτος ό Ευγένιος ήν
ερριψεν έπί τού 'ρέδονος βλέμμα λαθραΐον, τά
δικηγόρος, δύο δ ’ έτη βραδύτερου ήρξατο άποόποιον έμαρτύρει ευφραδώς τάς απορρήτους έκτών φήμ.ην έπί τού δικηγορικού βήματος τού
πιθυμ.ίας τής καρδίας της, δι’ § τότε ό ΕύγέΚρενόβλου.
νιος, διελθών άποφασιστικώς τήν αίθουσαν, καΌ 'Ρέδων λοιπόν ήν άνευ περιουσίας, δι' 6
τέβη τάς δύο βαθμίδας, αίτινες έφερον πρός
ούδέν θά έξήγει τήν άποποίησιν, δι’ ής άρτίως
τόν κήπον.
ύπεδέξατο τάς προτάσεις τού 'Ρογήρου, εάν ή
Άνήο πεντηκοντούτης περίπου διέτρεχε τάς
συνέχεια τής παρούσης ιστορίας δέν έδιδεν ήμΐν
άνθοστοιχίας, καί άπό άγγείου εις άγγεΐον
τόν λόγον τής διαγωγής του ταύτης.
’Κξερχόμενος τού δικαστηρίου ένθα ή λαμπρά πορευόμ.ενος, διένεμεν άφθονον δρόσον τοΐς φυτου άγόρευσις είχεν, ώς πάντοτε, συγκινήσει τοΐς, τά όποια έκλινον πρός τήν γήν* πάσα δέ
τούς άκροατάς, ό νέος δικηγόρος έσπευσε νά ε ή προσοχή του ήν συγκεντρωμένη έπί μεγαλο
πανελθεί εις τό ταπεινόν οίκημά του. Χάρις δέ πρεπούς στρίχνου (εωεΓγΙΙίβ-ύβΙΙβ-όοηβ), τού
τΤί προνοίρι τής γραίας Γερτρύδης πάντα τά όποιου ή βροχή είχε θλάσει τόν καυλόν, ότε ό
πρός καλλωπισμόν του χρειώδη ήσαν έτοιμα. δικηγόρος μας έφθασεν ένώπιόν του.
Ό 'Ρώδων ένεδύθη τόν μαύρον αυτού επεν
Έπί τή παρουσία τού ανθρώπου, όστις έ
δυτήν, έφόρεσϊ λευκόν λαιμοδέτην, καταναγ- μελλε ν’ άποφασίση περί τής τύχης του, ό
καστικόν ολοις τοΐς μ-έλλουσι δικανικοις άξιω- Ευγένιος ήσθάνθη ψυχρόν ιδρώτα ρέοντα έπί
ματικοΐς, καί μετά τελευταίαν προ τού κατό τού προσώπου του.
πτρου στάσιν, κατηυθύνθη πρός οίκον χαρίεντα,
— ΐ ί κρίμα ! άνθος τόσω σπάνιον! έψιθύριέχοντα πρόσοψιν πρός τήν δημαρχίαν,
σεν ό φυτοκόμος. ‘ Ο Κύριος ‘ Ρέδων! άνέκραξεν,
'Α μ α δέ ύπερπηδήσας τόν ουδόν αύτού, εύρέθη άμα παρατηρήσας τόν δικηγόρον, έπειτα όέ
κατέναντι νεάνιδος θαυμασίας καλλονής, ήτις, προσέθηκε, τείνων τήν χεΐρα πρός τόν άπέρανϊδούσα αύτόν, ήρυθρίασε.
τον άχύρινον πέτασον όστις έκάλυπτε τήν κε
— Μαρία, εϊπεν ό Ευγένιος, χωρών πρός φαλήν του.
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έπισκέ-j ήγάπα έν τ ώ κόσμω τούτω, τά σκούδα τ υ
κατά πρώτον, τήν θυγατέρα του ακολούθως
ψεώς σας;
— Κύριε Βλιβάλ, άπήντησεν ό Ευγένιος, καί κατά τρίτον λόγον τά άνθη τού κήπου το
Άφιχθείς εις τό σπουδαστήριον ο αρχαίο
ή ανάγκη τού νά σάς παρακαλέσω νά μοί χαέμπορος
έκλεισε τήν θύραν μετά μ.ερίμνης, είτα
ρίσητε στιγμήν τινα συνομιλίας.
δέ
νεύσας
τώ 'Ρέδονι νά καθήσφ.
— Στιγμήν συνομιλίας! έπανέλαβεν δ γέ
—
Σάς
άκούω, ύπέλαβε.
ρων, βληθείς έκ τού σοβαρού τόνου καί τού πρός
— Κύριε, είπεν ό Εύγένιος, μέλλετε νά κρίτούς λόγους τούτους συνάδοντος έπισήμου ήθους
του* ήθέλατε ίσως νά μοί αίτήσητε σπόρους νητε περί τής σπουδαιότητος τής συνομ-ιλίας
τής ώχράς φλογός (pblo* alba), τήν οποίαν 1ταύτης, έκ τού αποτελέσματος τής οποίας έξήρμόνος έχω έν Κρενόβλω και ήτις είναι τοσούτω τηται ή εύτυχία ή ή δυστυχία τής ζωής μου
σπανία έν Γαλλία; ’Οφείλω νά σάς προειδο όλοκλήρου.
— Περί τίνος πρόκειται τέλος;
ποιήσω τότε ότι θ’ άποτύχητε έντελώς*
Μετά
βραχεΐαν στιγμήν δισταγμ,ού, ό Ρέδων
— Τό άντικείμενον τής συνομιλίας τήν όκατώρθωσε
νά ύπερνικήση τήν δειλίαν, ή'τις
ποίαν έξαιτούμ.αι είναι πολύ σπουδαιότερον.
καθίστα
τήν
φωνήν του τρέμουσαν.
— Σπουδαιότερον τής ώχράς μου φλογός !
— Κύριε, ύπέλαβεν, άρχομαι εΐλικρινώς
είπεν ό Κ. Βριβάλ καταθέτων τό άρδευτήριόν
του. Σάε ακούω, κύριε* άλλ’ αν μεταβώμεν εις τού σκοπού τής έπισκέψεώς μου’ άγαπώ τήν
τό σπουδαστήριό« μου θά ήμεθα άπηλλαγμ,ένοι δεσποσύνην Βοιβάλ, ή δέ έλευσις μου άφορά τό
νά αιτήσω παρ’ ύμών τήν χεΐρα της.
πάσης τυχούσης ένοχλήσεως.
1
— Τήν χεΐρα τής Μαρίας ! άνέκραξεν ό κτη
Ό Ευγένιος έκλινε καί ήκολούθησε τόν φυματίας
εις τό έπακρον τής έκπλήξεως. Δι υμάς!
τοκόμον, όστις έμόρμ.υρε μεταξύ τών όδόν—
Έ
χ ω δλίγα δικαιώματα, τό γινώσκω,
των του.
— Σπουδαιότερον τής ώχράς μου φλογός ! απέναντι δώρου τοσούτον τιμαλφούς, καθ ότι,
ορφανός έκ παιδικής ήλικίας, οφείλω τη γεν
Τί έχει λοιπόν ούτος νά μοί εϊπη ;
Ό Κ. Βριβάλ ήν αρχαίος έμ,πορος, κτήτωρ, ναία προστασία τού Ιί. Σουνιάν, τού φίλου σας,
περιουσίας ίκανώς στρογγύλης* αφού δέ μετά' καί εις τήν επίμονον έργασίαν, τήν όλίγην δό
τριάκοντα πέντε έτών στεοήσεις καί εργασίαν ξαν, ήτις προσκολλάται έπί τού ονόματος μου.
έξηργύρωσε τά κεφάλαιά του μεταβαλών εις Ά λ λ ’ έχω θάρρος, άλλ’ έχω φιλοδοξίαν, ό δ’ έ
σκύδα όλα αύτού τά ετήσια εισοδήματα, ρως διπλασιάζει τάς δυνάμεις μ.ου. Τό μέλλον
έγκαταλιπών δριστικώς τάς επιχειρήσεις, άπε- μοί ανήκει, έν τώ αϊώνι αας δέ άνθρωπος έχων
σύρθη έν τερπνοτάτ·/) κατοικία, ής έκέκτητο, έν προτερήματά τινα, δύναται τά πάντα νά έλπίζ·/) τό γινώσκετε.
τώ κέντρω τής πόλεως.
— Άναμφιβόλως ή πρότασίς σας μέ κολα
Φειδωλός καί μάταιος, ώς οί πλεΐστοι τών
κεύει,
ύπέλαβεν ό Κ. Βριβάλ, ταραττόμενος έπί
όψιπλούτων, ό Κ. Βριβάλ έθεώρει τό άργύριον
τής
έδρας
του . . . . Ά λ λ ’ είσθε νέος, καί έ'ώς τόν σκοπόν όλων τών άνθρωπίνων πράξεων*
πειτα,
πρέπει
νά σάς είπω τόν στοχασμόν μου;
κατ’ αύτόν ό δυστυχής δέν ήτο ακριβώς εγκλη
ματίας, αλλά πολύ πλησίον τού νά καταστή ‘ Η εύτυχία τής Ουγατρός μου μοί είναι προσ
τοιούτος, διά τούτο δέ κατά πάσαν περίπτω- φιλής, καί θά έφοβούμην, μή μετά ανθρώπου,
σιν ώφειλε νά περιφρονήται ύπ’ αύτού. Ό νέος τού όποιου ,ή περιουσία . . . . τέλος, καταλαμ
κτηματίας έβλεπεν ολίγον τόν κόσμον, έςήρ- βάνετε.
— Δέν είμαι πλούσιος, είναι αληθές, άλλ’έχετο δηλονότι σπανίως καί μ.όνον άπαξ τής
χω
έπάγγελμα έντιμον, τό όποιον μοί επιτρέ
έβδομάδος, πορευούμενος παρά τώ Κ. Σουνιάν,
πει
νά τηρώ έπαξίως τόν βαθμόν μου έν τφ κό
φιλω του έκ παιδικής ηλικίας* ούτος δέ ό Κ.
Σουνιάν ήν ό γενναίος προστάτης, όστις ποοσ- σμω, είμί δικηγόρος.
— Α ί ! ®εέ μου ! είπεν ό κτηματίας, διαήνεγκε τήν φιλοξενίαν τώ Εύγενίω μετά τόν
θάνατον τής μητρός του, καί ένεκα τού όποιου κόπτων τόν Ευγένιον, είσθε δικηγόρος. Είναι
ό νέος δικηγόρος έσχεν αφορμήν νά ίδη τήν πολύ ώραΐον άναμφιβόλως, άλλ’ είναι επίσης
Μαρίαν καί νά τή προσφέρη τήν καρδίαν του. πολύ κενόν. Τίς δέν είναι σήμερον δικηγόρος,
Ά λ λ ω ς, ό Κ. Βριβάλ τρία μόνον πράγματα έν Κρενόβλφ πρό πάντων ; Δικηγόρος, όστις
Τί τό

άξιούν με τής τιμής

τής

1?

IΑΙΣΣΟΣ

16

ΙΑ 12

ΣΟΣ

συνεσώρευσεν εισοδήματα, είναι αρκούντως κα
!νον έτών, όπως γείνητε πλούσιος ; Έάν έγίλόν εύρημα, θά ήμην δε υπερήφανος έάν είχον νωσκον τά μυστικόν σας δέν θά έπώλουν χει
γαμβρόν δικηγόρον, άποταμιεύσαντα διακοσίας ρίδας κατά τά δύο τρίτα τής ζωής μου.
χιλιάδας φράγκων* άλλά σύγγνωτέ μοι νά σάς
— Δότε μοι τόν λόγον σας ότι, έάν έπαεκφράσω αμφιβολίαν μεθ’ δλης τής περισκέψεως, νέλθω πρό τής ταχθείσης προθεσμίας κύριος
ήν απαιτεί άντικείμενον τόσω λεπτόν, δέν πι σημαντικής χρηματικής ποσότητος, θά ευρω έτι
στεύω ό'τι είσθε ήδη τοιοΰτος. "Οθεν, τό νά δίδη τήν Μαρίαν έλευθέραν;
τις θυγατέρα εις άνθρωπον, μή φέροντα ώς προί I — Μέ θλίψιν μου σάς άρνοΰμαι, άλλά μοί
κα είμή τήν ικανότητά του, είναι πιθανότης, είναι άδύνατον νά λάβω ένέχυρον έξ αύτής τής
ήτις ουδέποτε είσεχώρησεν έν τώ στοχασμώ φύσεως. Ή θυγάτηρ μου είναι έν ώρα γάμου,
μου. Θά προετίμων έμπορον καλώς καί προση- έάν δέ πρόσωπόν τι κατάλληλον παρουσιασθή
κόντως αποκαταστημένου, εχοντα ώς βάσιν ενταύθα έντός δύο έτών, δέν δύναμαι έπί τή
πολλούς άγοραστάς. Τί θέλετε ; ήμην έν τώ έμ- πίστει άβεβαίου έλπίδος νά παραιτηθώ τού
πορίω κάγώ έπίσης καί μοί άπέμεινεν άδυναμία του δι’ αύτήν. Δέν είμαι έν τούτοις ήττον τα
τις υπέρ τών παλαιών μου συναδέλφων, ιδία πεινότατος δούλος σας, προσέθηκεν ό στερού
δέ τών πλουσίων.
μένος ευαισθησίας γέρων, άνοίγων τήν θύραν
— Είσθε έλεύθερος βεβαίως, άπήντησεν ό τού σπουδαστηρίου του* καλήν έντάμωσιν, Κ.
'Ρέδων διά φωνής συντετριμμένης νά έκλέξητε 'Ρέδων, καί καλήν μεταβολήν τύχης. Τήν κατόν αρμόδιον τής θυγατρός σας σύζυγον, είσθε λημέραν πρός τόν φίλον μου Σουνιάν.
έλεύθερος έπίσης ν' άποκρούσητε τήν αΐτησίν
— Ό Ευγένιος άπεσύρθη δακρύων. Διερχόμου, άλλά νομίζω ότι οφείλω νά σάς διαδη Ιμενος δέ τόν άντιθάλαμον, παρετήρησε τήν Μα
λώσω τά πρός με αισθήματα τής δεσποσύνης ρίαν, ήτις τόν περιέμενεν.
Μαρίας. Ό έ'ρως μου δέν είναι άτυχης. Έ λαβα
— Αι λοιπόν ! είπεν ή νεάνις.
τήν συγκατάθεσίν της, μ’ άγαπα.
— Οίκτειρόν με, άπήντησεν ό Ευγένιος,
— Σάς άγαπά! άνέκραξεν ό Κ. Βριβάλ, έγει- καί διατήρησόν μοι τήν καρδίαν σου. Μαρία,
ρόμενος τής έδρας του* σάς άγαπα, έπανέλαβε, ύπέλαβε σπογγίζων τά δάκρυα, άτινα έρρεον
μεγεθύνων τόν τόνον τής φωνής του, άνευ τής έπί τών παρειών του, μετ’ οΰ πολύ θά μάθρς
άδείας μου, άνευ τής συγκαταθέσεώς μου ; Τήν πόσον μοί είσαι προσφιλήςι Χαΐρε !
μ,ικράν όποκρίτριαν! Τίς θά τό έφαντάζετο ;
Έξελθών άπαξ είς τήν όδάν, ό 'Ρέδων δέν
Ν’ άγαπα ένα δικηγόρον, άνθρωπον, ό'στις δέν έβάδιζε πλέον, άλλ’ ίπτατο. ’Αφίκετο ούτω
έχει περιουσίαν έν τω κόσμω ! Συγγνώμην, έ είς τό καφενεϊον τού Σχολείου, έν ώ καθήμενος
πανέλαβε, στάς πρό τού Εύγενίου, ή πρόθεσίς ό ’Ρογήρος πρό κυμβίου καφφέ, ώμίλει ζωηρώς
μου δέν ήτο νά σάς προσβάλω, άλλά κατ’ έμέ περί τής υψιφώνου, ήτις είχε διεγείρει σφοδράν
ό χρυσός δέν είναι ούδαμώς χίμαιρα* έχω πε έριδα μεταξύ τών σπουδασ-ών. Ό Ευγένιος
ριουσίαν, έχω τότε πλέον λαμπράς τίνος φή λοιπόν άφίκετο κατά τό μέσον τού ένεογητιμης, πλέον ένδοξου ονόματος, άλλά συνοδεύε κωτέρου έπιλόγου.
ται ύπό πολλών δυσχερειών, ϊν’ άποκτηθή, γι— Ά ! σύ είσαι, ήγεμών μου, άνέκραξεν ό
νώσκω δέ τι περί τούτων έγώ, όστις σάς ο ’Ρογήρος, καί διά τίνος θαύμα-ος ύπερεπήδημιλώ.
σας τόν ουδόν τού βεβήλου τούτου τόπου ;
— Κύριε Βριβάλ, είπεν ό 'Ρέδων, ό όποιος
— Έξέλθωμεν ! άπήντησεν ό Ευγένιος. Φίλε
άρτίως έλάμβανε τό μέρος του, θέλω νά γείνω
μου, ύπέλαβεν, οτε εύρέθησαν μόνοι, έξέλεξας
πλούσιος, όπως αξιωθώ τής χειρός τής Μαρίας. δικηγόρον ;
— Ίόού άπόφασις, ήν όλαις δυνάμεσιν έ— Π ώ ς;
πιδοκιμάζω.
—
Διά τήν τής πρωίας ύπάθεσιν ; Τό είς
— Θά γείνω πλούσιος,
Βαταυίαν
δηλονότι ταξείδιον.
— ’ Αύτη είναι ή δι ύμ,άς επιθυμία μου.
— “Όχι άκόμη.. . . Δ ια τί;
— Ύποσχεθήτε μοι ότι άπό σήμερον μέχρι
δύο έτών δέν θά σκεφθήτε νά τή δώσητε σύ
— - Αί λοιπόν ! Εϊμί ύπό τάς διαταγάς σου.
ζυγον ;
— Έγίνωσκον καλώς ότι δέν είχες είσέτι
— Δύο έ τ η ! δέν έχετε χρείαν είμή δύο μό- έκφέρει τήν τελευταίαν σου λέξιν . . . ότι ή ά-

πόφασίς σου δέν ήτο άμετάτρεπτος, διό είχον μην καί έκεΐθεν
Σόνδης.
πεποίθησιν έπί σοΰ.

— Πότε πρέπει ν’ άναχωρήσω ;

άπέπλεεν είς τάς νήσους τής
(Έπεται τό τέλος).

— Διάβολε ! Επείγεσαι πολύ τώρα’ άλλά
βλέπομεν, καταπραύ.θητι* σοί συνέβη άρτίως
πράγμά τι παράδοξον βεβαίως, διότι ουδέποτε
σέ είδον έν τοιαύτη ταραχής καταστάσει . . .
Μήπως μονομαχία τ ι ς ; . . . Τέλος τί έχεις ;
Βίμί φίλος σου, νομίζω, καί δύνασαι νά μοί
ΚΑΣΤΟΡΕΣ.
έμπιστευθής τά δεινά σου.
Τότε διά φωνής διακοπτομένης δ Ευγένιος
Ό κατά πρώτην φοράν βλέπων τά έργα τών
διηγήθη τήν τών έρώτων του ιστορίαν, καί τό
καστόρων, άδύνατον νά μή θαυμάση εκείνον
άποτέλεσμα τής πρός τόν Κ. Βριβάλ έπισκέ·
όστις έδίδαξεν είς έν μικρόν καί άσθενές κτή
ψεώς του.
— Διάβολε ! διάβολε ! άνέκραξεν δ 'Ρογή νος τήν τέχνην τών άρχιτεκτόνων τής Βαβυ
ρος, άφού τό πάθος τούτο είναι τοσούτω σπου- λωνίας, καί όστις πολλάκις πέμπει τόν άνθρω
δαϊον, πρέπει εύλόγως νά έπείγησαι, έλθέ λοι πον, τόν τοσούτον άγέρωχον διά τήν εύφυίαν
πόν αύριον παρά τώ πατρί μου καί θά όρίσω- του, είς τήν σχολήν ενός έντόμου.
Τά έξαίσια ταύτα πλάσματα όταν συνανμεν τήν τής άναχωρήσεως ημέραν.
τήσωσι
κοιλάδα τινά ύπό ρύακος άρδευο— 'Ρογήρε, ύπέλαβεν ό δικηγόρος, δέν 61
μένην, φράττουσι τόν ρύακα τούτον δι’ ένάς
άπομακρυνθώ έντεύθεν ή έφ’ ένί δρω.
προχώματος’ τό δέ ύδωρ πλημμυρεϊ, καί
— Ποίω ;
— ’ Αγαπώ τήν Μαρίαν, τώ γινώσκεις, τό μετ’ ού πολύ πληροί τό μεταξύ τών δύο
λόφων κενόν διάστημα. Είς τήν δεξαμενήν
δέ ταξείδιον τούτο, όπερ άπεποιήθην, φοβού
λοιπόν ταύτην οί κάστορος άνεγείρουσι τάς
μενος μή άπολέσω άπό τών οφθαλμών μου τούς
ύπ αύτής κατοικουμένους τόπους, μέλλω νά κατοικίας των. Ά λ λ ά , περιγράψωμεν λεπτο
έπιχειρήσω, όπως πληρώσω τήν χωρίζουσαν|μερώς τήν κατασκευήν τού προχώματος.
Έ ξ άμφοτέρων τών αντικειμένων πλευρών
ήμάς άβυσσον . . . Θέλω δηλαδή χρυσίον, άφού
τών τήν κοιλάδα σχηματιζόντων λόφων, άρτό χρυσίον μόνον δύναται νά μοί τήν δώση....
Ά λ λ ’ ένώ θά ύπερασπίζωμαι τά συμφέροντά χεται σειρά πεοιχαρακωμάτων συμπεπλεγμέσου έν Βαταβία πρέπει νά ύπερασπισθής τά νων διά κλάδων καί κεχρισμένων διά μίγμα
ίδικά μου έν Ι’ρενόβλω . . . . Διότι, ώς βλέ τος άσβέστου καί άμμου. Ή πρώτη αυτη σει
πεις, θά άπέθνησκον, άν κατά τήν επάνοδόν ρά όχυρούται ύπό δευτέρας, κειμένης δέκα
πέντε πόδας όπισθεν τής πρώτης. Τό δέ μεταμου εύρισκον τήν Μαρίαν ύπό τό κράτος συ
[ξύ τών δύο περιχαοακωμάτων διάστημα πληζύγου.
ρούται διά χώματος.
— Ά λ λ ά τί απαιτείς ίταρ’ έμοΰ ;
Τά πρόχωμα έξακολουθεϊ ούτω προεκτεινό
— Eíoat ό έπιτηδειότερος σκοπευτής τού
μενον έξ άμφοτέρων τών τής κοιλάδος πλευ
Γρε.όβλου.
— Αι τ ί ! άνέκραξεν ό 'Ρογήρος, γελών, θά ρών, μέχρις ότου δέν μένει πλέον είμή άνοιγ
ήθελες ίσως νά κατακερματίσω πάντας τούς μά τι είκοσι περίπου ποδών είς τό κέντρον*
εύρίσκοντας τήν δεσποινίδα Βριβάλ εύμορφον άλλ’ έάν ή ροή τού ΰδατος προσβάλη έν ό
καί χαρίεσσαν ; Ά λλά τή άληθεία ή γυνή αύτη λη τή δραστηριότητι αύτής τό κέντρον, οί τέ
κτονες ποιούσιν άλλαγήν ύλης: δηλαδή ένδυσοί έκλόνισε τόν νούν, δυστυχή φίλε μου.
ναμούσι τό μέσον τών ύδραυλικών θεμελίων·,
— Τά είπες, είμαι έμμανής,
— Ές αύριον. Καλήν νύκτα, Δικηγόρε διά κορμών δένδρων έπισωρευομένων τών μέν
καί άνακάλεσον πρός βοήθειάν σου τό λογικόν, έπί τών δέ καί συνδεόμενων διά μίγματος
άαμου καί ασβέστου όμοιου μέ τό τών περιτό δποΐον σέ έγκατα λείπει.
χαρακωμάτων. Πολλάκις ολόκληρον τό πρό-

ΦΪΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ·

— Ές αύριον, έπανέλαβεν δ Ευγένιος.

υκτώ ημέρας
ημέρας μετά
μετα την
συνεντευςιν ταύτην
ταυτην χωμα έχει μήκος μεν έκατον ποδών, υψος δέ
Οκτώ
τήν συνέντευξιν
-"
Λ,
ό δικηγόρος 'Ρέδων
άπήρχετο είς Άμστερδά-]δέκα
πέντε, καί δώδεκα πλάτος παρά τήν βά-
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σιν αύτοϋ. Έλαττουμένου δέ τοϋ πλάτους κατά[*ταύτης ΰψοϋται ό προθάλαμος τόϋ κτιρίου,
γεωμετρικήν αναλογίαν καθ’ όσον τό πρόχωμα ιτοϋ οποίου οί τοίχοι συγκύπτουσι κυκλωτεώς
ΰψοϋται, τό οριζόντιον επίπεδον έΐς δ καταλέ είς σχήμα θόλου, έπικεχρισμένου δι’ άργίλλου
γει δεν έχει πλέον είμή τριών ποδών επιφά στιλπνοΰ, ώς τό μίγμα μαρμαροκόνεως καί
νειαν.
άσβέτσου. Είς δέ τό δάπεδον τής στοάς υπάρ
Ή εις τό ύδωρ άντικειμένη πλευρά του προ χει καταπακτή τις θύρα διά τής οποίας οί κά
χώματος χωρεΐ βαθμηδόν πρός τό πλαγίως στορες καταβαίνουσιν είς τό λουτρόν, ή πο
επικλινές σχήμα* ή δέ εξωτερική πλευρά τηρεί ρεύονται πρός άναζήτησιν κλάδων κερκίδος πρός
εντελή κάθετον στάσιν.
τροφήν αύτών* οί κλάδοι δ ’ ούτοι έναποταμιεύΤά πάντα προνοεί ό κάστωρ : γνωρίζει άνα- ονται ένδον ύποβρυχίου τίνος κοινής αποθή
λόγως του υψους τοϋ προχώματος μέ πόσας κης, μεταξύ τών πασσάλων τών ύποστηριζόνόρο<ράς πρέπει νά οικοδομήσει τόν μέλλοντα των τάς διαφόρους κατοικίας. "Ανωθεν τής
οίκον του* γνωρίζει ότι επέκεινα άριθμοϋ τίνος πρώτης οροφής κεΐνται τρεις έτεραί, κατά τόν
ποδών ούδεμίαν δύναται νά φοβηθή πλημμύ αύτόν ώκοδομημέναι τρόπον, άλλά δινιρημέναι
ραν, επειδή τό ύδωρ θά διέλθει τότε άνωθεν είς τόσα δωμάτια, όσοι καί κάστορες. Οί δέ
τοϋ προχώματος. Κατά συνέπειαν, έν δωμάτιον κάστορες ώς έπί τό πλεΐστον είσί δέκα ή δώ 
ΰπερκείμενον τοϋ προχώματος χορηγεί εις αυ δεκα τόν αριθμόν, διαμεμερισμένοι είς τρεις
τόν καταφυγών έν καιρω των μεγάλων πλημ- >
οικογένειας : αί οίκογένειαι αύται συνέρχονται
μυρών* ενίοτε δέ κατασκευάζει εις τό πρόχω είς τόν άνωτέρω περιγραφέντα προθάλαμον,
μα ασφαλή τινα ύδροοράκτην, ύδροφράκτην τόν ένθα συγγευματίζουσιν : ή μεγαλητέρα καθαόποιον ανοίγει και κλείει κατά τήν θέλησιν ριότης έπικρατεΐ πανταχοΰ. ’Εκτός τής είς τό
αύτοϋ.
λουτρόν άγούσης διόδου, ύπάρχουσι καί έτεραι
Ό τρόπος δι* ου οί κάστορες κρημνίζουσι τά διέξοδοι διά τάς διαφόρους άνάγκας τών κα
δένδρα είναι λίαν αξιοπερίεργος : πάντοτε δέ τοίκων* έκαστον δωμάτιον είναι έστρωμένον
έκλέγουσιν τά πρός αποκοπήν δένδρα παρά τό διά χλοερών κλάδων έλάτης, καί ούδείς ύπ’ούχείλος ποταμού τίνος. Αριθμός έργατών ανά δεμιας υποφέρει άκαθαρσίας. Ό τ ε οί ίδ'οκτήλογος τής σπουδαιότητος τοϋ έργου περιτρώ- ται άπέρχονται είς τόν άγροτικόν αύτών οί
γει άδιακόπως τάς ρίζας του δένδρου : ούδείς δέ κον, άνεγειγερμένον παρά τήν όχθην τής λίμνης
έξ αυτών χαράττει τό δένδρον άπό τ °ϋ μέρους καί ώκοδομημένον όπως καί οί τής πόλεως
τής ξηράς, άλλά άπό τό μέρος τοϋ υδατος ό οίκοι, ούδείς έτερος λαμβάνει τήν θέσιν των*
πως κατακρημνισθή έπί τοϋ ρεύματος. Είς κά άλλά τό δωμάτιον των μένει άκατοίκητον μέ
στωρ, ολίγον περαιτέρω ίστάμενος, όταν ίδνι χρι τής έπιστροφής των. Περί δέ τάς άρχάς
ρέπουσαν τήν κορυφήν τοϋ προσβαλλόμενου τής διαλύσεως τών χιόνων, οί πολΐται άποσύδένδρου ειδοποιεί τούς δενδροτόμους δι’ ενός ρονται είς τά δάση.
συριγμοϋ, όπως προφυλαχθώσιν άπό τής π τ ώ 
Ό π ω ς ίτπάρχει ύδροφράκτης διά τάς πλημ
σεως αύτοϋ. Οί έργάται σύρουσι τόν καταβλη- μύρας, ουτω υπάρχει καί μυστηριώδης τις όδός
θέντα κορμόν, βοηθούμενοι υπό τοϋ ρεύματος, διά τήν έκκένωσιν τών έν τή πόλει ύδάτων:
μέχρι τής πόλεώς των, ώσπερ καί °ί Αιγύ είς τά γοτθικά φρούρια υπόγειός τις όχετός
πτιοι, διά νά κοσμήσωσι τάς μητροπόλεις των, διερχόμενος ύποκάτωθεν τών πύργων έξέβαλκατεβίβαζον διά τοϋ Νείλου τούς είς
λα λεν είς τήν πεδιάδα. ‘ Τπάρχουσι προσέτι καί
τομεία τής ’Ελεφάντινης τμηθέντας οβελίσκους. νοσηλευτήρια διά τούς ασθενείς, ’ΐδού λοιπόν*
Τά ανάκτορα τής έν τϊ) έρήμψ Βενετίας, έν άσθενές καί δύσμορφον κτήνος φέρει είς πέ
άνεγειγερμένα έν τή τεχνητή λίμνη, έχουσιν ρας άπάσας τάς εργασίας ταύτας, καί τοσούάναλόγως τοϋ βάθους αύτής, δύο, τρεις τέσσα- τους ποιεί υπολογισμούς!'
ρας καί πέντε όροφάς. Ή οίκοδομή, τεθεμεΠερί τόν Ιούλιον, οί κάστορες συγκροτοϋσι
λιωμένη έπί πασσάλων, έξέρχεται τοϋ υδατος γενικόν συνέδρων: συνδιασκέπτονται έάν ηναι
κατά τά δύο τριτημόρια τοϋ υψους της : οί δυνατόν νά έπισκευάσωσι τήν άρχαίαν πόλιν
πάσσαλοι, δντες τόν αριθμόν έξ, ύποστηρίζουσι καί τό άρχαΐον πρόχωμα, ή έάν ήναι προτιτήν πρώτην οροφήν, κατεσκευασμένην ύπό δια-ιΙμότερον νά οίκοδομήσωσι νέαν πόλιν καί νέον
σταυρουμένων δοκών σημύδας. Έπί τής οροφής!ίπροτείχισμα. Έάν λοιπόν αί ζωοτροφίαι λεί-
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πούσιν έκ τής χώρας ταύτης, τά δέ υδατα καί νικηταί κάστορες καταλαμβάνουσι τήν πόλ\ν
οί κυνηγοί έφερον μεγάλην βλάβην είς τά κτί τών ήττηθέντων, καί άναλόγως τών περιστά
ρια, τότε άποφασιζουσι τήν άνοικοδόμησιν έ- σεων, η πέμπουσιν έν αύτή αποικίαν ή διατητέοας κατοικίας. Έάν όμως κρίνουσιν ότι ή|ροϋσιν έπ’ αύτής φρουράν.
Ή θήλεια τοϋ κάστορος τίκτει δύο, τρία,
πρώτη κατοικία δύναται έτι νά άνθέξη, τότε
καί
ένίοτε τέσσαρα τέκνα, τά όποια τρέφει
έπισκευάζουσι τούς παλαιούς οίκους, καί ένακαί
έκπαιδεύει
έπί ολόκληρον Ιτος. Ό τα ν ό
σχολοϋνται είς έναποταμίευσιν ζωοτροφιών διά
πληθυσμός
τών
κατοίκων ύπερβή τόν προσή
τόν χειμώνα.
κοντα
άριθμόν,
οι νέοι κάστορες απέρχονται
Οί κάστορες έχουσι τακτικήν κυβέρνησιν,Ι
καί
οίκοδομοϋσι
νέαν
πόλιν, ώς σμήνος μελισ
καί έκλέγουσιν άγορανόμους ίνα έπαγρυπνώσιι
σών
άποδιδράσκον
τής
κυψέλης. Ό κάστωρ ζή
πρός συντήρησιν τής ευταξίας τοϋ δημοκρατι-|
κοϋ πολιτεύματος. Έν δσω δέ διαρκεΐ ή κοινή σεμνοπρεπώς μετά μιας μόνης θηλείας’ είναι δέ
εργασία, τίθενται φύλακες πρός άποφυγήν πά-Ι ζηλότυπος, καί πολλάκις φονεύει τήν σύζυγόν
σης αιφνίδιου προσβολής. Έάν τις τών άστών του διά λόγον ή καί δι’ άπλήν υπόνοιαν απι
άποποιηθή νά συμμεθέξη τών δημοσίων χρεών, στίας.
Τό μεσαϊον μήκος τοϋ κάστορος είναι δύο
έξοστρακίζεται* καί τότε ύποχρεοϋται νά ζήση
καί
ήμίσεως μέχρι τριών ποδών* τό πλάτος
άτίμως, έρημος, ένδον μιας οπής. Οί ’Ινδοί λέτου,
άπό τής μιας μέχρι τής έτέρας πλευράς,
γουσιν ότι ό τιμωρούμενος ούτος οκνηρός είναι
ι
είναι
περίπου
δέκα καί τεσσάρων δακτύλων*
ισχνός, καί ότι έχει τά νώτα φαλακρά είς ένσταθμίζει
δέ
τεσσαράκοντα
πέντε σχεδόν λ(δειξιν άτιμίας. Πρός τί ώφελεΐ είς τά άγχίνοα
ταϋτα ζώα τοσαύτη νοημοσύνη; Ό άνθρωπος τρας* ή κεφαλή του όμοιάζει μέ τήν τοϋ μυός*
αφήνει ζώντα τά άγρια θηρία καί εξολοθρεύει οί οφθαλμοί του είσί μικροί* τά ώτα του βρα
τούς κάστορας, καθώς ανέχεται τούς τυράννους χέα, άτριχα μέν έσωθεν, τριχωτά δέ έξωθεν*
καί καταδιώκει τήν άθωότητα καί τήν μεγα-ι οί έμπρόσθωι αύτοϋ πόδες δέν έχουσι σχεδόν
είμή τριών μόνων δακτύλων μήκος, καί είσίν
λοφυίαν,
Δυστυχώς ό πόλεμος δέν είναι άγνωστος οπλισμένοι διά κοίλων καί όξυτάτων ονύχων*
είς τούς κάστορας: ενίοτε έγείρονται μεταξύ οί δέ οπίσθιοι πόδες του, παλαμοειδείς ώς οί
αύτών έμφύλιοι διχόνοιαι, έκτός τών έξωτερι- τοϋ κύκνου, τώ χρησιμεύουσιν όπως κολυμβά*
κών διενέξεων τάς όποιας έχουσι μετά τών ή οΰρά του, τήν οποίαν μεταχειρίζεται άντί ύινδικών ικτιδών. Οί ’Ινδοί ^.ηγούνται ότι έάν παγωγέως καί έλκήθρου, είναι επίπεδος, δα
τις κάστωρ συλληφθή άτακτών έπί τών συνό κτύλου έχουσα πλάτος, καί κεκαλυμμένη ύπό
ρων ξένης τίνος φυλής, οδηγείται ένώπων τοϋ έξαγώνων φολίδων, διατεταγμένων δίκην κε
άρχηγοϋ τής φυλής έκείνης, καί τιμωρείται δει- ράμων ώς αί τών ιχθύων φολίδες. Αί σιαγό
νώς. *Αν δέ καί έκ δευτέρου έπαναλάβη τό νες του, λίαν ίσχυραί, διασταυροϋνται ώς τά
έγκλημα, τοϋ άποκόπτουσι τήν ώφέλιμον έκεί- σκέλη τοϋ ψαλιδιού. Έκάστη δέ σιαγών ένην ούράν ήτις τω χρησιμεύει ένταυτώ ώς ά- φοδιάζεται ύπό δέκα όδόντων, έξ ών δύο το 
μάξων καί ώς ύπαγωγεύς: ουτω δέ ήκρωτη- μείς, έχοντες μήκος δύο δακτύλων: διά τοϋ
ριασμένος έπιστρέφει πρός τούς οικείους του, εργαλείου τούτου δ κάστωρ κόπτει τά δένδρα,
οϊτινες συναθροίζονται, όπως διεκδικήσωσι τήν τετραγωνίζει τούς κορμούς των, αποσπά τόν
ΰβριν αύτοϋ. ’Ενίοτε ή έρις διαλύεται διά μο φλοιόν των, καί συντρίβει τούς τρυφερούς κλά
νομαχίας μεταξύ άμφοτέρων τών στρατηγών δους δ ι’ ων τρέφεται,
Τό ζώον είναι μαϋρον, σπανίως λευκόν ή
τών άντικειμένων στρατευμάτων, ή διά μερι-Ι
φαιόν*
φέρει δέ δύο στρώματα τριχών, τό μέν
κής τίνος μάχης τριών κατά τριών, τριάκοντα
¡μακρύ,
βαθύ καί στιλπνόν* τό δέ, είδος πτίκατα τριάκοντα, οία ή μάχη τών Όρατί«ν καί
[λου
φυόμενον
ύπό τό πρώτον, είναι τό μόνον
Κουρ ιτίων, ή τών τριάκοντα Βρετανών έναντω ν τών τριάκοντα “Ά γγλων. Αί δέ γενικαί χρήσιμον πρός κατασκευήν πίλων. Ό κάστωρ
μαχαι είσίν αίματηραί: οί Άγριοι οίτινες έ- ζή είκοσι έτη. Ή θήλεια είναι άδροτέρα τοϋ
πέρχονται ίνα λαμβάνωσι τά δέρματα τών φο- άρρενος, καί τό έριον αύτής μάλλον λευκόφαιου
νευθέντων εύρον πολλάκις πλείονας τών δέκα ύπό τήν γαστέρα, Ούδόλως έστίν αληθές δτι ό
πέντε κειμένους έπί τοϋ πεδίου τής τιμής. Οί κάστωρ ίκτέμνει αύτός εαυτόν όταν πέσει ζών
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εις τάς χεΐρας τών κυνηγών, όπως άπαλλάξη|
τους απογόνου; του τής δουλείας. Πρέπει νά]
ζητήσωμεν έτέραν ετυμολογίαν του όνομα
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α
τός του.
Ή σάρξτού κάστορας κατ' ούδένα τρόπον πα
ΛΕΟΝΤΟΣ ΓΟΖΛ.ΑΝ.
ρέχει νόστιμον τροφήν. Οί ’Άγριοι έν τοσούτω
τήν διατηροΰσι, ταριχεύοντες αυτήν διά του κα
πνού" καί γεύονται αυτής όταν στερηθώσι τών
- Ανυπερθέτως, πρέπει νά φονεύσω τόν
άλλων ζωοτροφιών των.
κόρακα τούτον, όστις μάς ενοχλεί έπί ήμίσειαν
Το δέρμα του κάστορας είναι λεπτόν, άλλ’ ώραν διά τών απαίσιων αύτού κρωγμών.
ούχί και θερμόν" προσέτι και τό κυνήγιον τού
Ό Λαμβέρτος, χωρίς νά δώση καιρόν είς τον
κάστορος ούδεμίαν φήμην έχαιρε τό πάλαι παρά Γεράρδου νά τελειώση τήν φράσιν του, ή'ρπασε
τοΐς Ίνδοίς* έν ώ τό τής άρκτου, δπερ ήν επω τό δπλον δπερ έκράτει ό φίλος του, έτοιμος νά
φελές καί επικίνδυνον, ήτο τό έντιμότερον. Έ- πυροβόληση έν τώ μέσω άπεράντου τίνος καφόνευον δέ καί τινας κάστορας, χάριν του δέρ στανεώνος.
ματος, διά νά φέρωσιν αύτό ώς κόσμον* άλλά
— Καί πιστεύεις . . . . Γεράρδε ! πιστεύεις
δεν κατέστρεφον καί ολόκληρα γένη αύτών. Ή αληθώς . . . .
τιμή όμως δι’ ής οϊ Ευρωπαίοι έτίμησαν τό
— Πώς άν πιστεύω . . . φίλε μου. Έάν
δέρμα τούτο, μόνη αδτη έπέφερεν εις τόν Κα σύ δεν πιστεύης είς τόν οιωνόν τών κοράκων,
νάδά την έξολόθρευσιν τών τετραπόδων τού άπήντησεν ό Γεράρδος μετά κωμικής σοβαρό
των, τά όποια διά τής άγχινοίας των κατεί τητας, τότε δέν θά πιστεύης ούτε είς τά τεχαν την πρώτην τάξιν μεταξύ τών ζώων. Ό θραυσμένα κάτοπρα, ούτε είς τάς διασταυρω
βουλόμενας νά εύρη την σήμερον κάστορας, μένα; μαχαίρας, ούτε είς τάς αποφράδας παραπρέπει νά προχωρήση λίαν μακράν πρός τόν σκευάς, ούτε είς τό βάσκανον δμμα, ούτε είς
κόλπον Χαυσδών. Ά λ λ ά δεν δεικνύουσι πλέον τόν αριθμόν δέκα τρία, ούτε είς τάς όρωμένας
οί κάστορες την αυτήν εύμηχανίαν, επειδή τό τήν πρωίαν άράχνας. Τίς οΐδε πού θά σέ όδηκλίμα ε!ναι ψυχρότατον: έλαττωθέντες κατά γήση ή απιστία σου αυτη! Ά φ ες με νά φονεύσω
τόν πληθυσμόν, έξέπεσον τής άγχινοίας των τόν κόρακα τούτον.
καί δεν άναπτύσσουσι πλέον τά έκ τής συνενώ
Ό Λαμβέρτος ήρνήθη νά άποδώση τό δπλον
σεως πηγάζοντα πλεονεκτήματα.
είς τόν Γεράοδον*
Αί δημοκρατίαι τών καστόρων ήρίθμουν άλ
— "Οχι, είπε, δέν θά φονεύσης τόν κόρα
λοτε εκατόν καί έκατόν πεντήκοντα πολϊτας κα τούτον, δστις ούδέν σοί έπραξε κακόν. Καί
καί τινες έξ αύτών είχον ετι πολυαριθμωτέ τή άληθεία, καθώς ούτε είς τούς κόρακας, ούτε
ρους κατοίκους. Πλησίον τής Κουεβέκης φαί είς τάς παρασκευάς πιστεύω, ούτε είς τό βά
νεται τεχνητόν τι υπό τών καστόρων κατα σκανον δμμα, ούτε είς τόν αριθμόν δεκατρία,
σκευαοθέν ύδροστάσων, ικανόν πρός χρήσιν ένός ούτε είς τάς διεσταυρωμένας μαχαίρας, ούτε
πριονομύλου. Αί δεξαμεναί τών αμφιβίων τού είς τάς τήν πρωίαν όρωμένας άράχνας.
των άπέβαινον πολλάκις ωφέλιμοι, παρέχου
-— "Οπως ευαρεστείσαι. Σέ έγκαταλείπω,
σαι ύδωρ εις τάς πιρόγας, αίτινες έν καιρώ τού Ααμβέρτε, εις τάς συνεπείας τής άπιστίας σου.
θέρους άνέπλεον τούς ποταμούς. Καί ούτω οί
— "ίδωμεν, Γεράρδε, τί δύναται νά μοί
κάστορες έπραττον χάριν τών Αγρίων εις τήν συμβή κατά τό άπά Φρομονβίλ μέχρι ΦονταιΓίέαν Γαλλίαν, παν ο,τι μία μεγαλοφυία, εις νεβλώ ταξίδειόν μου ; Ταξίδειον εξ λευγών! '
μέγας βασιλεύς καί εις μέγας υπουργός επρα
— Ναί* άλλά πρόκειται νά ζητήσης διακό
ξαν εις τήν άρχαίαν χάριν τών πεπολιτισμέ· σια; χιλιάδας φράγκων είς Φονταινεβλώ.
νων ανθρώπων.
— Τάς διακοσίας χιλιάδας φράγκων, τάς
όποιας ό κάλλιστος θείος μου ύπεσχέθη νά
(Περιήγησις είς Αμερικήν. Chateaubriand).
διάθεση, είς τό έργαστήριόν μου, ή μάλλον είς
τό ήμέτερον έργοστάσιον τής πορσελάνης, διότι
μετ’ όλίγας ημέρας θά Ιχω τήν τιμήν νά σέ
καλώ συνεταίρον μου.
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ιτάς ωραίας έκ μεταξοπτίλου έσθήτας, τά ποΌ Λαμβέρτος μετά τούς λόγους τούτους,]
[λυτελή ινδικά υφάσματα, καί τούς πολυτίμους
Ισφιγξε φιλικώτατα τήν χεΐρα τού Γεράρδου
καί έπί τινας στιγμάς οι δυο φίλοι έτηρουν ιέκείνους άδάμ,αντας.
— Οί άδάμαντες εκείνοι, ώς γνωρίζεις, προ
σιωπήν.
έρχονται έκ τής μητρός μου* ώστε είς μόνην
•— Συνεταίρον σου ! μοί φαίνεται, Ααμβέρ
τήν Άδελα'ί'δα θά άρμόζωσι κάλλιστα.
τε, δτι ό τίτλος ούτος θά διπλασιάση τήν φι
— Σέ εύχαριστώ, άντί τής κόρης μου, διά
λίαν μας.
τάς πρός αύτήν περιποιήσεις σου, καί μάλιστα
— Ναί’ θά γείνωμεν άδελφοί, ειπεν ό Λαμ
διά τήν τελευταίαν σου ταύτην σκέψιν.
βέρτος.
— Έπεθύμουν νά ήμην πλουσιώτερος, άλλά
— Καί ετι μάλλον, ϋπέλαβεν ό Γεράρδος,
τί νά γείνη ; Ούδείς άλλως τε γνωρίζει κάλστηρίξας τόν βραχίονα έπί τού ώμου τού Λαμ-|
βέρτου, Ναί" καί ετι μάλλον, έάν ευαρεστείσαι. λιον σού . . . .
— Ούδείς γνωρίζει κάλλιον έμού, δτι κατά
— Άναμφιβόλως* διότι γενόμενος γραμβρός
τήν παρούσαν περίστασή έποαξες άνώτερον τών
μου, γίνεσαι σχεδόν υιός μου. Γαμβρός μου!
Καί τίς ήθελε τό φαντασθή ποτέ, δτι μίαν η δυνάμεών μου. Ά λλά θά γείνης πλούσιος. Θά
σέ καταστήσου πλουσιώτερον, ή μάλλον συμμέραν ήθελες νυμφευθη τήν κόρην μου; — Θεέ
βοηθαύμενοι θά γείνωμεν έτι πλουσιώτεροι,
μου! είμ.αι τριακονταπενταετής* νυμφευθείς είς
δέκα έννέα έτών ήλικίαν, δέν είναι παράδοξον' Οιότι θά συνεργαζώμεθα, καί μετά τινας ήμε
άν έχω κόρην δεκαεξαετή, τήν όποιαν πρόκει ρα; τά εμπορικά ήμών βιβλία θά φέρωσιν έπί
κεφαλής κομψώς κεχαραγμένον τόν τίτλον —
ται νά ύπανδρεύσω μέ φίλον κατά δέκα έτη
Οίχος Λαμβέρτου χαι Γεράρδου χατασχεναμικρότερον τής ηλικίας μου.
στών
τ ής πορσε.Ιάνηι: είς ΦρομονδιΛ, περι
— Επειδή ό λόγος περί τού γάμου μου
φέρειαν
ΦονταινζβΛώ. -—
μετά τής προσφιλούς σου Άδελαίδος, άς όμι— Ημείς έμποροι, έψιθύρισε μελαγχολικώς
λήσωμ,εν άπαξ ετι καί περί τού θείου σου. Βε
βαίως, δέν θά ύπάγης πρός αύτόν, είς τό μέ- μ,ειδιάσας 6 Γεράρδος, πρός 8ν ό Λαμβέρτος έπαγαρον τής Τερψιθέας, φίλτατε Λαμβέρτε, μό νέλαβε μετά τού αύτού μειδιάματος.
— 'Ημείς έμποροι.
νον δπως λάβης τάς διακοσίας χιλιάδας φράγ
— Έργοστασιάρχαι, εϊπεν ό Γεράρδος μετά
κων τάς οποίας πρόκειται νά διαθέση είς τό
τόνου εύθυμωτέρου.
έργοστάσιον ήμών.
— Κατασκευασταί τής πορσελάνης, προσέ
— Καί" μοί ένθυμίζεις τό κυρκυτερον, τό
θετο
ό Λαμβέρτος παραδοθείς καί ούτος είς τήν
δυσχερέστερον άντικείμ,ενον τής άποστολής μου.
φιλοσοφικήν
τού φίλου του ευθυμίαν.
Πηγαίνω δπως τόν παρακαλέσω νά παρευρεθη
—
Ά
λλά
πορσελάνης έπιχρύσου, έξηκολούτήν προσεχή κυριακήν είς τόν μετά τής κόρης
θησεν
ό
Γεράρδος,
άς κάμωμεν τήν διάκρισιν
μου γάμον σου, τής ανεψιάς του.
ταύτην*
πορσελάνης
έπιχρύσου.
— Τήν οποίαν λατρεύει.
— "Ω ! τότε ! άνέκράξεν δ Λαμβέρτος, ή
— Τήν λατρεύει άναμφιλέκτως' άλλ’ ούχ
ήττον λατρεύει και τό θρονεΐον του. "Οθεν, έ- ύπόληψις μας έσώθη. Έν τοσούτψ, προσέθετο
πειδή δ εξαίρετος ούτος άνήρ άπό τεσσαράκοντα δπως έρεθίση έκ νέου τήν φιλοτιμίαν τού Γε
έτών ουδόλως έγκατέλιπε τόν ορίζοντα τού ράρδου, θά κατασκευάζωμεν καί παροψίδας,
Φονταινεβλώ, είμί βέβαιος δτι δυσκόλως θά είτε έπιχρύσου; είτε οχι.
τόν πείσωμεν νά έλθη ενταύθα* μολαταύτα θά
— Παροψίδας ! έφώνησε μετ’ άλγους δ Γε
προσπαθήσω τό κατά δύναμιν.
ράρδος, παροψίδας! ήμείς οΐτινες τοσαύτας
— Σέ παρακαλώ άγαπητέ μοι Λαμοέρτε, συνετρίψαμεν είς τόν χρνοόν οιχον, εις τους
προσπάθησον. Ή Άδέλαϊς δέν θά νομίση έαυ- χορούς τών μετημφιεσμ.ένων !
τήν νυμφευμένην έάν ό θείος της δέν παρευ
I — Ό θεός μάς τιμωρεί. Έν τούτοι;, δέν
ρεθη είς τήν τελετήν.
IένθυμΟύμαι νά συνετρίψαμεν ποτέ τρυβλία, καί
— Καί έκτός τούτου, προσέθετο ό Λαμβέρδμως κατασκευάζομεν τοιαύτα είς τό έργαστή
τος, ή Άδελα'ίς θά αϊσθανθή ύπερβάλλουσαν
χαράν — υπερηφάνεια νεάν δ ις 2 — νά τώ έπι- ριόν μας.
— Κατασκευάζομεν καί τρυβλία ? καί ό
δείξη τά δώρα τά γάμου άτινα τή προσέφερες·
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Γεράρδος έκρυψε τό
χειρών.

πρόσωπον

μεταξύ των';

κέντρον τού συσκίου και τερπνού περιφράγμα
τος είς δ εΰρίσκοντο, ήλιου δυοντος, ό ΛαμΟί δύο φίλοι ήσαν παραδεδομένοι εις δεινήν '
βέρτος καί ό Γεράρδος, καί οπερ οί οικείοι έκάάθυμίαν τής οποίας τά αίτιον έφερον έν έαυλουν περίφραγμα τών λειριών. — Οί πρώτοι
τοΐς, και τό όποιον θά ίδωμεν παρακατιόντες, τής Άδελαίδος λόγοι ήσαν.
δτε άπεσπάσθησαν αίφνης των ρεμβασμών
— Ά ! Ωραία ! τί λοιπόν μοί είπ ε,' ή μήτων υπό φαιδράς και νεαράς φωνής, ήχησά
τηρ μου; Διϊσχυρίζεται, κύριε, ότι θά έπιχεισης άνωθεν του περιφράγματος των λευκακανρήσητε οκταήμερον τουλάχιστον ταξίδειον. ®ά
θών καί των κληματητίδων έν μέσω του ο
λείψητε οκτώ -/¡μέρας! καί τό έπιτρέπετε υμείς,
ποίου ίσταντο ούτοι συνδιαλεγόμενοι περί των κύριε Γεράρδε ;
ακριβέστερων οικογενειακών των συμφερόντων,
— Περίεργον καί τούτο! είπεν δ Λαμβέοκαί παροδικόν ρίπτοντες βλέμμα έπί τών ήδυτος περιπτυχθείς τήν ευκίνητον κόρην του. Πε- '
τέρων του παρελθόντος αναμνήσεων.
ρίεργον ! . . . δέν ένθυμούμαι παντάπασι, σέ βε—- Είναι ή Άδελα'ί'ς ! ή κόρη μου, εΐπεν ό Λαμ
βαιώ, νά ώμίλησα είς τήν μητέρα σου περί τού
βέρτος· άς άλλάξωμεν άντικείμενον συνομιλίας.
αριθμού τών ημερών, κατά τάς οποίας θά
— Ναί, πρέπει νά άγνοή. . . .
λείψω. Καί ευρίσκεις τούτο πολύ ;
— ’Εκείνο, ό'περ άλλως τε, θά μάθη μίαν
— Τό ευρίσκω παραπολύ- παρά πολύ. Μίαν
ημέραν.
ολόκληρον εβδομάδα νά μή σέ ίδωμεν !
— Σιωπή ! ΐδοΰ, έρχεται.
— Άδελαΐς, αρά γε λυπεΐσαι, ότι δέν θά
Ή Άδελα'ί'ς, έρχομένη δρομαία έκ τής κεν
ίδης έμέ νά έπισ τρέψω πρό όκτώ ήμερών, ή
τρικής του εργοστασίου τής πορσελάνης πτέδιότι θά άργοπορήσης νά πληροφορηθής έάν ό
ρυγος, έφάνη μετ’ οΰ πολύ φέρουσα έλαφράν
θείος σου θά συγκατατεθή νά παρευρεθή είς
θερινήν ενδυμασίαν· κυανούν δηλ. έπιχιτώνιον
τούς γάμους σου; Είπέ μοι τήν αλήθειαν.
διαραβδούμενον υπό λευκών ταινιών, μέ 'εύΉ Άδελαΐς μειδιάσασα καί άτενίσασα τόν
ρείας χειρίδας, καί ελεύθερον περί τό στήθος,
Γεράρδον, άπήντησεν είς τόν πατέρα της.
κατά τόν τρόπον τών ώραίων καί άέργων
— Καί τό έν καί τό άλλο.
κρεωλών τής Κάτω γής. Ό βρετανικός τύπος
— Πολύ καλά’ λοιπόν θά σοί είπω καί έγώ
έν όλη- τή αύστηρότητι αύτοϋ άπεικονίζετο έπί
τήν αλήθειαν. Αέν θά διαμείνω είς τό μέγατου λείου καί λευκού μετώπου της, έπιστερον τής Τερψιθέας είμή τέσσαρας μόνον ήμέρας.
<ρομένου μετά χάριτος υπό διπλού τόξου μεγα
Σοί τό έγγυώμαι.
λοπρεπών μελαίνων όφρύων, περιβαλλουσών
— Τότε, είπεν ή Άδελαΐς, σάς έπιτρέπω
οφθαλμούς πλήρης ζωής, γενναιότητας καί άπονά άναχωρήσητε . . . . Ά ! όχι, ακόμη ! Μέ ήφάσεως. Ή κόρη τών ώραίων φυλών τών βρά
πατήσατε ήδη άπαξ. Α π α ιτώ ίσχυράς έγγυήχων καί τού ωκεανού έπεμαρτύρει διά τής σεις.
πλούσιας μελαίνης κόμης της, τών λευκοτάΤίνα έγγύησιν θά μοί δώσητε ;
των αυτής όδόντων, ύπό χείλη ρόδινα ώί τά
Ό Λαμβέρτος, άμηχανών, άπεκρίθη ή μ αλτ
άγρια τών δασών χαμοκέρασα, δώρα, άτινα
λον προσεπάθησε νά άποκριθή.
άπαραμείωτα έκληρονόμησεν έκ τών προμη— Ά λ λ ά καί έγώ άπορώ . . .
τόρων αυτής, τών βρετανών δρυϊάδων, έπεμαρ— Αέν εϊσθε έμπορος ς
τύρει, λέγομεν, τήν απόλυτον ήγεμονικήν επιρ
— Άναμφιβόλως ! Ά λ λ ά τ ί πρός τούτο ;
ροήν ήτις άναλόγως τής εποχής καθυποτάσσει
•
—- Επειδή είσθε έμπορος, ούδέν άπλούστετάς φανατικωτέρας ίερείμς καί τάς ίσχυρωτέρας τού σήμερον πολιτισμού γυναίκας. Πρός ρον τού ό,τι σάς ζητώ. Κάμ.ετέ μοι έν γραμ
τό παρόν, ώς θ?λομεν ίδει, ήτο άπλώς φαι- μάτιον.
ρα νεάνις, πλήρης θελγήτρων, λατρευομένη
— *Εν γραμμάτιον ! Έφώνησεν ό Λαμβέρ
ύπό τού πατρός της, καί χαίρουσα σκεπτο- τος, *Εν γραμμάτιον !
μένη ότι έμελλε μετ’ ού πολύ, χωρίς νά άπο'θ δέ Γεράρδος συμμ.εριζόμενος τήν δικαίαν
χωρισθή τών γεννητόρων της, νά κληθη σύζυ τού Λαμβέρτου έκπληξιν προσέθετο:
γος τού στενωτέρου τού πατρός της φίλου.
— Ή ιδέα μοί φαίνεται . . . . .
Ή Άδελαΐς είσέδυσεν ώς τι πτηνόν εις τό'

Ά λ λ ’ ή Άδελαΐς, διακόψασα αυτόν:

2Ζ

— Ή ιδέα είναι λαμπρά. ’Εμπρός, τάχι-ι σει: Τό προσεχές δέ έτος, κατά τήν αύτήν έποστα, έν γραμμάτιον !
χήν, στοιχηματίζω ότι δέν θά μοί άποτείνητε
Ό Γεράρδος παρουσίαζεν ήδη τό σημειωμα- πλέον τήν έρώτησιν ταύτην, μικροί μου άνότάριον αύτού είς τόν Λαμβέρτον.
ητοι.
— Ιδού χάρτης είπε καί μολυβδίς ! γοά— Ά λ λ ’ έπί τέλους, άς μάθωμεν ! . . . ;
ψον.» Μετά σοβαρού δέ τόνου, ή Άδελαΐς έ- έφώνησεν ή Άδελαΐς, άνυπομονούσα.
πανέλαβε.
Ό Λαμβέρτος έπεραίωσε τό υποχρεωτικόν
— Γράψατε !
• αύτού διά τών έξης: «Καί έάν δέν έπιστρέψω
— Ή δυσπιστία αΰτη μέ τιμά, είπεν ό έντός τεσσάρων ήμερών είς Φρομονβίλην, συγΛαμβέρτος, όστις καθ’ ύπαγόρευσιν τής μικράς κατατίθεμαι, έν τή έπιστροφή μου, νά μή έ^βρετανίδος κόρης του έγραψεν: «Ό ύποφαινό- ναγκαλισθώ ούτε τήν σύζυγόν μου, ούτε τήν
μενος, κατασκευαστής τής πορσελάνης είς Φρο- κόρην μου»,
μονβίλην, υποχρεούμαι απέναντι τής θυγατρός
Ή -Άδελαΐς έρρίφθη είς τάς άγκάλας τού
μου, δεσποινίδος Άδελαίδος Λαμβέρτου, νά έ- πατρός της, λέγουσα;
πιστρέψω είς τήν είρηθείσαν Φρομονβίλην έντός
— Δέν έπεθύμουν περισσότερον τούτου· εύτεσσάρων ημερών».
χαριστώ. Ή δη είμαι βεβαία περί τής έπιστρο— Ήδη, τήν ήμερομηνίαν, καί υπογρά φής σας.
ψατε . . . "Όχι ! μή ύπογράψητε ακόμη. Έλη— Εύγε ! θά έπιστρέψη, είπεν δ Γεράρδος,
σμόνησα τό ούσιωδέστερον.
όστις, λαβών τό σημειωματάριον καί άποσπά— Μοί φαίνεται έν τούτοις ότι ούδέν πα- σας αύτού τό γεγραμμένον φύλλον, προσέθετο:
ρελείφθη.
«Καί έγώ, ώς μέλλων συνεταίρος τού ύπογε— Άπατάσθε, πάτερ μου.
γραμμένου, όπισθογράφω τό γραμμάτιον».
— Ά λλ' ούδ’ έγώ βλέπω . . . .
Καί δ Γεράρδος, τώ δντι, έθεσε τήν ύπο— Καί υμείς έπέσης, άπατάσθε, κύριε Γε γραφήν του όπισθεν τού συναλλάγματος, τό ό
ράρδε. Έλησμονήθη, έπαναλαμβάνω, τό μάλ ποιον προσέφερεν άκολούθως, μετ’ έδαφιαίου
λον ουσιώδες. ’Εάν δέν έπιστρέψητε έντός τεσ χαιρετισμού, είς τήν Ά δελαΐδα. Μόλις δέ είχε
σάρων ήμερών, είς τ ί ύποχρεούσθε ;
θέσει τούτο είς τήν ζώνην τής έσθήτος της;
— Ή κόρη σου έχει δίκαιον. Ουδόλως έ- δτε ή μήτηρ αύτής παρουσιάσθη έν τώ μέσω
σκέφθημεν τούτο. Είς πάσαν σύμβασιν απαι τού μικρού τής οικογένειας δμίλου.
τείται καί ποινική τις £ήτρα.
Διακριτική τις καλλονή έχαρακτήριζεν έκ
— Α π α ιτείτα ι ποινική ρήτρα ! Έπεΐπε σο- πρώτης όψεως τήν Κ. Λαμβέρτου, ώραιοτέραν,
βαρώς ή Άδελαΐς θέσασα έπιτακτικώς τόν ρο- δυνάμεθα νά εΐπωμεν, καί αύτής τής θυγατρός
δόχρουν αύτής δάκτυλον έπί τού φύλλου τού της, ήν ύπερτέρει κατά τό πλεονέκτημα τής έκχάρτου έφ’ ού δ πατήρ της είχε γράψει.
φραστικότητος· πλεονέκτημα,δπερ άληθώς επι
— Ή δυσπιστία αυτη έτι μάλλον μέ τιμά, σφραγίζει τό τέλος πολλών άλλων προτερημά
έπανέλαβεν ούτος.
των, ίνα μή εΐπωμεν πάντων. Ένί λόγω, ή
ΣκεφθεΙς έπί τινας στιγμάς, ό Λαμβέρτος Κ. Λαμβέρτου είγε τήν έκφραστικότητα τού
λαβών αύθις τήν μολυβδίδα προσέθετο τά έξής, τελευταίου βχαίρε». Ά π α σ α ι αί άνοίξεις καί
άπαγγέλλων μεγαλοφώνως:
τά θέρη άπαντα είχον φύγει μεθ’ όλων τών
α Καί έάν δέν έπιστρέψω έντός τεσσάρων ή άνθέων καί τής πρασιάδος αύτών" τό δέ φθιμερών είς Φρομονβίλην, συγκατατίθεμαι έν τή νόπωρον έκάλλυνεν ήδη διά τών έπαγωγών
επιστροφή μου . . . »
αύτού χρωμάτων τό θελκτικόν τούτο σύνολον,
Ό Λαμβέρτος διεκόπη.
8 ούδεμία καταστροφή ήπείλει, κατά τό φαινό— Είς τί συγκατατίθεσαι;» ήρώτησεν αυ μενον, άλλά τού όποιου έκαστον συστατικόν
τόν δ μέλλων γαμβρός του, έν ώ ή Άδελαΐς, στοιχείον έφαίνετο έναργώς ότι είχεν άνάγκην
οΰχ ήττον περίεργος, ήρώτα συγχρόνως.
τής ύποστηρίξεως τών λοιπών. Τάς γυναίκας
— Ναί, είς τί συγκατατίθεσθε ;
ταύτας τών προτελευταίων ήμερών, ήδύνατό
— “Έκαστος έννοεϊ ότι δέν είσθε είσέτι τις άλανθάστως νά καλέση, ο Ήλιου δύσεις».
νυμφευμένοι. Έάν ησθε, δέν θά μοί άπετείνατε
Ή ’Ιουλία Λαμβέρτου, κατά τινα έτη πρε
τοιαύτην έρώτησιν, άλλ’ ήθέλατε τό μαντεύ σβυτέρα τού συζύγου αύτής, άνήκεν εις τήν τά-
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ξιν των τοιούτων γυναικών ήν δηλ. ωραία παν καί άδουσαι:

αΑ γ α π ώ ! άγαπώ ε ΐσ έ τ ι !
δύσις ή.Ιίου. 'Ομοίως τώ άστρω τούτω, ή διατί νά μή άγαπώ μαι;
μεγαλοπρέπεια αύτής δέν ήλαττούτο θίγουσα
Ή Κ. Λαμβέρτου εΐσήλθεν εις τδ περίφραγ
τδ άκρον του όρίζοντος* τούναντίον, ή λαμπρό- μα τών λειρίων, έν τώ μέσω τών καγχασμών
τ*ης αύτής έδιπλασιάζετο διά τής κλίσεωςταύ- τού Γεράρδου καί τού Λααβερτου, άμφοτέοων
της, νιν αί γυναίκες άπασαι τόσον όλίγον προσ- κινηθέντων εις φαιδρότητα ύπδ τής εύθυμίας
δοκώσιν. Ά λλα , εξαιρέσει των νέων, οΐτινες τής Άδελα'ί'δος.
ευτυχώς συγχέουσιν έν τή ποιητική αύτών
— Πόσον εύδιάθετοι εϊσθε ένταύθα! εϊπεν:
φαντασία τήν λάριψιν τής ήούς μετά του εσπε
— "Α. ! μήτερ, μήτερ, σπεύσον, έφώνησεν ή
ρινού λυκόφωτος, τήν φλόγα ή'τις απτεται Άλεδαίς βλέπουσα τήν μητέρα της- έχω μίαν
μετά τής φλογός ήτις σβέννυται, πας άλλος καλήν εί’δησιν νά σοί διακοινώσω. Άνάγνωθι.
θά ήδύνατο νά προΐδγι καί νά προφήτευα·/) τήν
Καί ή Άδελαΐς έδειςεν εις τήν μητέρα αύώραν καθ' ήν ό ήλιακός δίσκος, ώχριών .αίφνης τής τδ γραμμάτιου, τδ όποιον ό Λαμβέρτος
καί είσδΰων εις τά σκότη, ήθελε κατέλθει συν ειχεν υπογράψει.
τετριμμένος υπό τόν δρίζοντα καί έκλείψει διά
Ή Κ. Λαμβέρτου έταράχθη.
παντός.
— Τέσσαρας ημέρας* τέσσαρας ημέρας θά
Ή Κ. Λαμβέρτου προσήγγιζεν ήδη εις λείψν) ! είπεν έν έαυτή άναγνώσασα τό γραμ
τδ μεγαλοπρεπές εκείνο τέλος, εις τήν υψηλήν μάτιου* είτα δέ στραφεΐσα πρδς τδν σύζυγόν
εκείνην αγωνίαν τής νεότητος, ήτις, πριν έτι της, είπεν ύψηλοφώνως : «Σάς εύχαριστώ καί
φθάση εις τδ χείλος τού κρημνού, ψιθυρίζει έγώ διά τήν ύπόσχεσίν σας ταύτην, έφοβούμην
μυστηριώδεις καί σπαρακτικούς τινας λόγους μήπως άπουσιάσητε περισσότερον χρόνον».
εις τήν καρδίαν των γυναικών, κατ' εξοχήν δέ
Καί ή Κ. Λαμβέρτου έπέστρεψεν ακολούθως
εις τήν καρδίαν εκείνων, αΐτινες διατελούσαι τό γραμμάτιου εις τήν 'Λδελαίδα, ήτις άποαιωνίως ύπδ τδ κράτος τού τρόμου, συντάτ- τανθεΐσα πρδς τδν πατέρα της.
τουσι λίαν πρω'ί'μως τήν διαθήκην τών θέλγη
— 'Λφού θά ύπάγητε εις Φονταινεβλώ,
τρων αύτών, άποσυρόμεναι τής κοινωνίας. Ή είπε, μή λησμονήσητε νά έπισκεφθήτε καί τδν
ήρωϊκή αύτη άπόφασις ούδέποτε καταλαμβάνει Κ. δέ Γρανβάλ, εις τό μέγαρον τού Βλανμενίλ,
τάς ϊσχυροτέρας κατά τδ λογικόν, άλλα μάλ
— Ά λλ' δχι, κόρη μου, διέκοψεν άποτόμως
λον τάς άσθενεστέρας. Είναι πάθος τούτο, ή Κ. Λαμβέρτου, τής όποιας ή ώχρό της, χάρις
πάθος «ίφνίδιον, κεραυνοβόλον, δπεο δάκνει τώ βαθμηδόν έπερχομένω σκότει, δέν έγεινε
τήν καρδίαν αύτών, έν τω μέσω περιπά καταφανής* άλλ' οχι κόρη μου, δέν είναι τόση
του τν/ός, χορού, καί έν αύτή τή μέθνι ζωηρού ανάγκη. Διατί ό πατήρ σου, δστις θά ύπάγϊΐ
τίνος αίσθήαατος, καί δπερ έρχόμενον, ώς τδ εις Φονταινεβλώ δι’ ύποθέσεις; - . .
φάσμα τού θανάτου, έν ταΐς μεσαιωνικαίς πα— Καί διά τδν γάμον μου, μήτερ μου,
ραστάσεσι, λέγει εις έκάστην αύτών χαμηλή διά τδν γάμον μου.
τή φωνή τήν έςής πένθιμου είδοποίησιν. «Κυ
— Μή δέν είναι καί αυτη ύπόθεσις ;
ρία, πρέπει νά άναχωρήσητε, πρέπει νά παραι
— ’Λλλ’ δχι, άπήντησεν ή Άδελαΐς, είναι
τηθήτε τής σκηνής τών επιτυχιών ύμών, καί διασκέδασις.
νά καύσητε τδ περίφημου θεατρικόν ύμών μέ
— “Εχεις δίκαιον, έξηκολούθησεν ή Κ. Λαμ
ρος.» Τότε, τδ μέτωπον αύτών ρυτιδούται, τά βέρτου, ήτις, γνωρίζουσα τόν έπίμονον τής θυχείλη των συστέλλονται, ώς έάν έθιγον φιά γατρός της χαρακτήρα, έγίνωσκεν δτι τδ νά ζηλην πλήρη χολής, τδ θάρρος τάς εγκαταλείπει' τήση τις νά μετατρέψη τόν ρούν τών ιδεών της
αισθάνονται τήν ανάγκην τής άποβλακώσεως, διά τής βίας, ήτο τδ ίδιον ώς νά έζήτει νά έμέγείρονται ώσεί προσεβάλλοντο ύπδ αιφνίδιας ποδίστι τάς παλίρροιας τών Βρετανικών ακτών
πυρκαϊας, βαδίζουσι τυχαίιος, μ,ειδιώσιν άνευ τού νά κατακλύζωσι τάς άμμους, ρίπτων λί
λόγου, δπως άποκρύψωσι τήν εσωτερικήν των θους εις τήν θάλασσαν. “Εστω ! έχεις δίκαιον,
άγανάκτήσιν, καί έκουσίως, ώς ή Σαπφώ, ήτις 'Λδελαίς, άλλά διατί τέλος πάντων, διά τίνα
δέ/ ήτο νεωτέρα τούτων δτε παραφόρως ή- λόγον ό πατήρ σου νά άπασχοληθ?, δπως μεράσθη τού Φάωνος, ήθελον ριφθεί προθύμως εις ταβ?ί παρά τω Κ. δέ Γρανβάλ;
τούς βυθούς τής θαλάσσης, κρούουσαι τήν αρ(“Επεται συνέχεια).
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|γώνος απαγορεύει τήν βράβευσή ποιημάτων
'γεγραμμένων εις γλώσσαν δημοτικήν, εις τήν
όποιαν έχει τήν ατυχίαν νά γναι γεγραμμένον
ΒΟ ϊΤΣΙΝ Α.
τδ ποίημα τούτο.
Τδ δράμα Νερών ύπόθεσιν έχει τά περί τδν
Τήν 1 6 Μαίου άνεγνώσθη έν τή μεγάλη αι θάνατον τού άπηνούς τούτου τέρατος. Γεγραμμέ
θούση τού ’Εθνικού Πανεπιστημείου ή έκθεσις νον κατά τήν έκθεσιν τής επιτροπής όσον ένεστι
τών κριτών έπΐ τού ποιητικού διαγωνισμού τού μεγαλοπρεπώς, κατορθώσαν νά συνδυάση τά
δαπάναις τού φιλογενούς Κ. Βουτσινά κατ’ έ περί τού Νέρωνος λεγόμενα εις δράμα, δπερ
τος τελουμένου. Καί κριταί μέν εφέτος ήσαν ό είναι έκ τών δυσκολοτάτων, ύπδ έποψιν τε
πρύτανις Κ. Π. Καλλιγάς καί οΐ ΚΚ. ©. Ά - χνικήν καί ποιητικήν, είναι έν τών καλλιτέρων
φεντούλης, Γ. Μιστριώτης καί ©. Όρφανίδης, τού έφετεινού άγώνος, άλλ' άπεκλείσθη αύτού
εισηγητής δ' δ τελευταίος. Ή έκθεσις τού εί- διά τδν λόγον δτι ή ύπόθεσις τυραννική δέν
οηγητού, διδακτικωτάτη ύπδ πλείστας επόψεις έχει τήν άπαιτουμένην διά δράμα ηθικήν αρ
εί καί όλίγον εκτενής κατ' ανάγκην είναι άξιο χήν. Άγνοοϋμεν αν δ λόγος ούτος περιλαμ
βάνεται έν τοΐς δροις τού διαγωνισμού καί άν
σύστατος κατά πολλούς λόγους,
Τριάκοντα καί πέντε έν δλω ποιήματα, άπο- ή περί τού Νέρωνος κρίσις τής επιτροπής είναι
τελούντα σύνολον 4 5 ,0 0 0 στίχων, άπεστάλη- ομόφωνος, έρωτώμεν δμως τούς σεβαστούς κρισαν εφέτος τοΐς κριταΐς. Ποσόν πολύ μέν άπδ τάς, τότε κατά τήν τιθεμένην ταύτην άρχήν
πρώτης δψεως φαινόμενον, μηδαμινόν δμως άν ,τού μένουσιν αί πλεϊσται τών υποθέσεων τών
άποβλέψ-ρ τις δτι είκοσι καί έν έκ τούτων τών αρχαίων καί νέων δραμάτων ;
ποιημάτων έκρίθησαν ύπδ τών κριτών γελοία
Ή κωμωδία Μνηστήρες μΐμός τις μάλλον
ή αδόκιμα. Καί περί τούτων μέν ούδεις λόγος, ουσα (farce) έπηνέθη ιδιαζόντως ύπδ τών κριείμή δσον άφορά τδ δράμα 'Ραιμό> δος, δπερ τών διά τδ άστεΐον αυτής καί τήν ώραϊαν διεκατά τήν έκθεσιν τής έπιτροπής, πρέπει νά ξαγωγήν τής ύποθέσεως, άλλως τε μή έχούσης
γναι κάτι Tt τερατώδες ύπδ τήν έποψιν τής τεχνικήν τινα δέσιν.
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διαφθοράς τής άναπτυχθείσης άπό τίνος έ'νεκαΙ Ή κωμωδία 'Αννίβας εν Γόρτυνι ύπότής όλεθρίας τών μυθιστορημάτων έπιρροής. Τά θεσιν έχει τήν έπί τής Γόρτυνος τής Κρηλοιπά δέ δεκατέσσαρα κριθέντά ποιήματα εΐσι της άποβίβασιν τού Αννίβα μετά χρυσού καί
τ ά έξής* έν γνωμικδν τά δώρα τής πρωτοχρ ο- τάς ύπδ τών έντοπίων γενομενας προσπάθειας
νι&ς τοΟ 1870,τέσσαρες λυρικαί συλλογαί Αυ- πρδς διαρπαγήν αύτού. Ή κωμωδία αυτη, σαριχαϊ ποιήσεις, ΆνθύΑΑιον, Εμπνεύσεις, Ά τυρικδν δράμα ύπδ τού συγγραφέως όνομαζονεμώνι/, δύο έπικά ΆχρόποΑις, θησενς, δύο μένη, έπνινέθη ιδιαζόντως υπό τών κριτών ως
κωμωδίαι Μνηστήρες, Αννίβας εν Γύρτννι τδ πρώτιστον τού έφετεινού άγώνος προϊόν
καί πέντε δράματα οΐ τρεις Μάγοι, Β ιρ γι- θεωρηθεΐσα.

vía ή ‘ Ρωμαία , Νέρων, ό τεΑζυταΐος χό- ’Εκ τών έπικών καί ό θησιύς καί ή Ά 
ρης τών ΣαΑώνων, τό φρόνημα τών πρώτων χρόποΑις έκρίθησαν δοκιμώτατα ύπδ τών κριχριστιανώ ν. Ιδίως δμως τήν προσοχήν τών τών έργα καί δια τήν γλώσσαν αύτών και δια
κριτών εΐλκυσαν τδ γνωμικδν ποίημα, τά δύο τήν στιχουργίαν καί τας ύψηλας καί ωραίας
έπικά, αί δύο κωμωδίαι καί τά δράματα Ni- ιδέας. Καί ό μέν θησενς σκοπόν προτιθεται
ρων, ό τεΑευταϊος χύμης τών ΣαΑώνων, τήν άφήγησιν τών γνωστών περί Θησέως μυτό φρόνημα τών πρώτων χριστιανώ ν.
θευμάτων, ή δ ’ ΆχρόποΑις προτιθεται να καΚαί τδ μέν γνωμικδν ποίημα, περιέχον εύχάς ταδείξη, περιγρώφουσα τδν έ;ωτερικδν κόσμον
έπί τή ά. τού νέου έτους είναι πλούσιον εις εί- τών έν τώ ξηρω έκείνιρ βραχώ περικλειομένων
κόνας, ώραίον εις μεταφοράς, έξαίσιον εις ιδέας, αθανάτων μνημείων, τδ μεγαλείου τής έλληΠεριγράφον μέ χρώματα άριστα καί γραφίδα νικής τέχνης καί εύφυίας.
ζωγράφου τήν ελεεινήν τών ήμετέρων πραγΤού δραματος d τ εΑενταΐος χόμη ς των
μάτων κατάστασιν, έκρίθη ύπδ τών κριτών δο- ΣαΑώνων ή υποθεσις έληφθη έκ τού χρονικού
κιμώτατον έργον καί κατεπληρώθη έπαίνων, τού Γαλαξειδιου τού Κ. Σαθα. Εκτός δέ τής
άλλά μόνον έπαίνων, διότι ρητός δρος τού ά- γλώσσης καί τών έν αύτφ περικλειομένων
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ώραίων ιδεών, oi κριταί έπόνεσαν και την επι πων τόν μετεμφιεσμόν και τήν προσωπιδοφο
βολήν της ύποθέσεως, εί και έψεζαν τήν διά τής ρίαν τόσον, ώστε άκόμη καί τώρα είς τι μέρος
έ~ελεύσεως των Τούρκων έπερχομένην κάΟαρσιν τής Σαχάρας συνειθίζεται νά ένδύωσιν είς ώριτούδράματος. Τό φρόνημα δέ t u r πρώτων χρι- σμένας ήμέρας τούς νέους μέ Ευρωπαϊκήν στο
οζιανών ύπόθεσιν έχει ληφθεϊσαν έκ των μαρ λήν’ ένδύονται πρός τούτοις ώς έλέφαντες καί
τυρίων τής Χριστιανικής πίστεως. Εί καί οί κοι- ώς τίγρεις’ τούς δέ παΐδας άλευρώνουσι καί
ταί έττηνεσαν τήν γλώσσαν αύτοϋ καί τάς ιδέας, στολίζουσιν αύτούς μέ γαλάς. Είς έκ τών προύποπτεύομεν αμως εκ των υστέρων κρίνοντες σωπιδοφόρων ένδύεται είς ράκη καί είκονίζει
οτι ίν καί μόνον παρεκίνησεν αυτούς νά παρα- τόν διάβολον. Είς τό διάστημα δλης τής έβδοχωρήσωσι μέρος τής δάφνης εις τό δράμα τού μάδος οί προσωπιδοφόροι περιφέρονται έπί κατο — μόνη καί μόνη ή άγιογραφική ύπόθεσις μήλαν είς τάς οδούς καί είς τάς αγοράς.
αύτοϋ.
Τό πάλαι μ’ ολον τούτο αί προσωπίδες ή
*Κκ τών ποιημάτων τούτων διενεμήθησαν τό ταν γνωσταί είς τήν ’Αφρικήν. 'Ο τής Σικελίας
βραβεϊον ή κωμωδία 'Αννίβας iv Γόρτυη καί Διόδωρος λέγει, δτι οί Αιγύπτιοι βασιλείς ίτό δράμα τό φρόνημα tali' πρώτων χριστια πρόσωπιδοφόρουν καί είκόνιζον λέοντας, λεο
νών, ών τό μέν πρώτον ανήκει εις τόν φοιτη παρδάλεις, λύκους’ οί δέ ιερείς, οίτινες έχρεώτήν Κ. Κωνσταντίνον Βερσήν, τό δέ δεύ στουν νά τρέφωσι τά ιερά ζώα, παρουσιάτερον εις τόν γυμνασιάρχην Κ. Αντώνιον ζοντο ένώπιον τού λαού μέ προσωπίδαν είκοΆντωνιάδην. "Έλαχον δέ τού πρώτου επαίνου νίζουσαν τό ζώον, τό όποιον τοις έδίδετο νά
άνοιχθέντων τών δελτίων τό επικόν ποίημα θη έπιτηρώσι. Τά πρόσωπα τών μουμίων περιεσενς τού κ. Άριστομένους Προβιλεγίου και καλύπτοντο ένίοτε μέ προσωπίδας.
τό δράμα ύ τεΑινταϊος χόμης τών ΣαΛώνων
Τινές έπιστηρίζουσιν δτι ή λέζις masca εινε
τού κ. Σπυρίδωνος Λάμπρου. Έπνινέθησαν δ’ ώ- λατινική μεταγενεστέρα, καί δτι είς τούς νό
σαύτως τό επικόν ποίημα ΆχρόποΜς καί ά μους τών Λομ,βαρδών σημαίνει τήν μάγισσαν.
κωμωδία Μνηστήρες κατόπιν γενόμενα γνω Είς τήν Σαβοί'αν, Αοφίνην καί είς άλλας γείτο
στά ώς άνη'κοντα, εκείνο μέν εις τόν κ. ’Ιωάν- νας τής ’Ιταλίας γαλλικάς επαρχίας, ή λέζις
νην Καμπούρογλουν, τούτο δ ’ είς τόν κ. Π. Λ. αύτη φέρει τήν αύτήν σημασίαν. Είς τά δρη τά
Ζάνον.
περιστοιχίζοντα τό Τουλών ύπάρχει ατραπός
Περίεργον είναι δτι οί διακριθέντες εφέτος τις, τήν οποίαν, κατά παράδοσιν τού λαού, έποιηταί άνήκουσιν άπαντες εις τήν νεολαίαν,δύο πεσκέπτοντο οί έκ τού άλλου κόσμου πρόσφυ
δ' αύτών καί τό πρώτον νύν άναδείκνυνται. γες’ όνομάζουσι δέ αυτήν κοινώς pas de mas
Μόνην έζαίρεσιν ποιεϊ ό τής έπαινεθείσης Κρη- que.
τηίδΰζ συγγραφεύς, δςτις δέν άπαζιοι έτι νά
Αί προσωπίδες είναι σύγχρονοι τών τραγω
άναστρέφηται τοϊς νέοις καί μετ’αύτών νικώμε- διών. Έπί Αισχύλου, άντεκατέστουν αύταιτόν
νος νά παλαίνι.
άφρόν τού άναβράζοντος ζύθου μετά τού όποιου
ήλειφον τό πρόσωπον οί λαμβάνοντες μέρος είς
τάς πρός τιμήν τού Βάκχου έορτάς. Πασίγνω
στου εινε δτι οί αρχαίοι τών Ελλήνων ύποκριταί παρουσιάζοντο έπί σκηνής προσωπιδοφοροϋντες’ διότι ήσαν άναγκαΐαι αί προσωπίδες
είς τοιαϋτα κολοσσαΐα αμφιθέατρα, όποια ή
ΚΑΙ
σαν τά τών 'Ελλήνων. Οί πλεΐστοι τών θεα
τών ένεκα τής άπομακρύνσεώς τω ν έκ τής σκη
ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΙΑΣ.
νής δέν ήδύναντο νά θεωρώσι καλώς τά πρό
σωπα τών υποκριτών έκτός τούτου, αί προσω
Ή λέςις masque εινε Αραβική καί παράγε πίδες κατεσκευάζοντο ούτως, ώστε ένεδυνάμοται έκ τού mascara τό όποιον είς τήν γλώσσαν νον τήν φωνήν τού ύποκριτοϋ. Πρός τοΐς άλτού Κορανίου σημαίνει άστειότης. Έζ αύτοϋ λοις, πρέπει νά προσθέσωμεν δτι καί αΰτός ό
καί ή ιταλική λέζις maschera καί τό όνομα τής τής τών αρχαίων Ελλήνων τραγωδίας χαρα’ Αραβικής πόλεως Μάσκαρα. Οί Ά ραβες ήγά- κτήρ άπήτει ζωηρότητα καί έκτάκτους ΰπα-
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,λύφθησαν μέ σινδόνας, άλειμμένας είς τινα μέ
κριτάς. 'Τπήρχον προσωπίδες τραγικαί καί κωρη μέ άσφαλτον είς τήν οποίαν έκρατοϋντο νή
μικαί. Είς τάς κωμωδίας παρουσιάζοντο προ
μ α τ α ερέας άντικαταστοϋντα πτερά. Είς τών
σωπίδες όμοιάζουσαι έκεΐνον, τόν όποιον ό συγ
ύπασπιστών άπροσέκτως πως έπλησίασεν είς
γραφεύς ήθελε νά έμπαίζη δημοσία. Ούτως έν
|δφδα’ τό ένδυμ.ά του ήναψε καί έζ αύτοϋ διετοίς μ-ετεώροις, ό ύποκρινόμενος τόν Σωκράτην
δόθη τό πυρ καί είς δλους τούς άλλους μορπαρουσιάζετο μέ προσωπίδα, όμοιάζουσαν τόν
[μολυκειοφόρους. Ό βασιλεύς έσώθη ύπό τινΟς
μέγαν φιλόσοφον.
κυρίας ήτις τόν περιετύλιζεν είς τό έπανωφόΕίς τούς Παρισίους, εις τάς πρώτας παρα
,ριόν
της- έκ τών λοιπών έσώθη μόνον είς,
στάσεις τής κωρ.ωόίας
«ΐυαωυιιι
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φίας του έχρεώστει καί ό Σκάρων.
Ό τής ‘Ρώμης περίφημος ύποκριτής 'ΡόσΈστολίσθη ποτε ώς πτηνόν’ άβέλτερός τις
τσιους, ών παράβλωψ είσήξε τάς προσωπίδας
φιλοπαίγμων, βουλόμενος νά άστειευθή, ήναψε
επί σκηνής, βουλόμενος νά ύποκρύψ’/ι τό έλάττά πτερά του καί ό δυστυχής παρ’ ολίγον νά
τωμα τό άσχημίζον τό ώραϊον καί εύηδές πρόκαή’ διότι ύπό τήν ένδυμασίαν ταύτην δέν έσωπόν του.
[φόρει ούτε χιτώνα’ άλλα καί ούτος έσώθη ευ
Αμφίβολον εινε άν οί άρχαϊοι μετεχειρίζοντυχώς ριφθείς είς τινα δεξαμενήν’ έζήλθεν έν
το είς τόν κοινόν βίον των προσωπίδας, μ’ ότούτοις ήκρωτηριασμένος’ τούτο δέν τόν έμπόλον δτι τινές έπιβεβαιοϋσιν δτι ή σύζυγος τού
δισε νά νυμφευθή καί νά μείνή ό φαιδρότερος
Νέρωνος Πομπηία έφερε πάντοτε προσωπίδα
τού τότε καιρού. Ή προσωπιδοφορία έπί μαπρός διατήρησιν τής ζωηρότητος καί φαιδρόκρόν χρόνον έπεκράτησεν ώς συρμός είς τ ά
τητος τού προσώπου της.
,άνάκτορα τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας.
Είς τήν Γαλλίαν έπί Φραγκίσκου Α'. αί γυ
Ό τής ’Αγγλίας σληρός ’Ερρίκος Η', ήγάπα
ναίκες δέν έζήρχοντο άνευ προσωπίδων ούτε
¡νά στολίζηται ώς ποιμήν. Διεσώθη είκών τις
είς τάς διασκεδάσεις ούτε είς τάς έπισκέψεις
παριστάνουσα τόν Θ'. Κάρολον τής Γαλλίας
καί είς αύτάς άκόμ-η τάς έκκλησίας δέν έζέβάλ
καί τούς αύλικούς του ένδεδυμένους μέ ένδυ
λον τάς έκ μέλαινος βελούδου ήμκπροσωπίδας
μα τα τών μίμων τής Βενετίας’ άδεται ό'τι οότων, τάς όποιας έπειτα κατεσκεύαζον έζ άλλου
τοι έμορμολυκειοφόρεσαν τοιουτοτρόπως εϊς
τινός μεταζωτού ύφάσματος όνομαζομένου mou
τινα χορόν δοθέντα είς τήν φρικώδη καί τροche de taffetas. ’Η έξις τού νά φέρωσιν ούτως
μεράν Βαρθολομαϊκήν νύκτα.
ήμιπροσωπίδας έπεκράτησε μέχρι τών ήμερών
Είς τήν προσωπιδοφορίαν συνεπάγονται καί
τού Βουαλώ, δστις καθώς φαίνεται έκ τών έαί πομπαί, είς τάς όποιας τά ανθρώπινα μιζής κακώς συντεθημένων στίχων του έγραψε.
|γνύονται μέ τά έκκλησιαστικά καί ή μυθολο
γία μέ τήν Βίβλον. Ή προσωπιδοφορία έλαβεν
Elle portait au bout d’ une ficelle
j
Un vieux masque pelé, presque aussi vieux ολίγον κατ’ ολίγον χαρακτήρα μυθολογικόν καί
(qu’ elle. αί παραστάσεις έγένοντο μετά μουσικής και
χορών. Ταύτην διεδέχθη τό μελόδραμα (opera).
Είς τήν Βενετίαν οί άριστοκράται βουλόμεΙΔέν παρήλθεν είσέτι αιών άπό τού καιρού
νοι νά ύποκρύψωσι τρόπους τινάς τής διαγω
καθ’ 8ν αί χορεύτριαι τού μεγάλου τών Παριγής των, άπρεπεϊς, είς Πατρικίους, είσήζαν είς
σίων μελοδράματος έχόρευον προσωπιδοφοροϋκοινήν χρήσιν τάς προσωπίδας.
σαι’ τούτου ένεκα ήδύναντο καί οί άριστοκράΈκ τού masque παράγεται τό mascarade’
ται νά μετέχωσι είς δημοσίους παραστάσεις.
ύπό τήν λέζιν ταύτην ήννόουν άλλοτε τάς ύπό
Ό Γελούτσιος, ών έν τ?ί νεότητι αύτού άριτινων μορμολυκειοφόρων σκωπτομένας σκήνάς’
στος χορευτής, πολλάκις ποφουσιάζετο έπί με
ό θλιβερώτερος τών τοιούτων χορών, συνιστάλοδραματικής σκηνής. — Έπί μακρόν χρόνον
μενος έκ προσωπιδοφόρων έλαβε χώραν έπίΚαοί προσωπιδοφόροι άνεφαίνοντο μόνον είς τά
ρόλου τού ΣΤ', εις τινα γάμον είς τόν όποιο
άνάκτορα καί είς τάς οδούς. Τά λεγόμενα νύν
παρευρέθησαν οί αύλικοί, ό βασιλεύς καί πέντε
■- ■■
n- ΐ αί^....... ..
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τα ξύ τών δημοσίων διασκεδάσεων έπί άντιβασίλείας. Ό της Αύρηλίας δούξ έπέτρεψεν εις
τό μελοδραματικόν θέατρον νά δίδη τοιαύτας
■παραστάσεις. Κ ατ’ άρχάς οί χοροί ούτοι ήσαν
λίαν άρμόζοντες. Τήν θέσιν τού χαρακτηριστι
κοί} ενδύματος καθήξε τό domino (μανδύας
χορού διά τούς προσωπιδοφόρους). Ή αίθουσα
τού χορού ήτο καθώς καί αί συνήθεις.

{’Εκ τοΰ ‘ Ρωσσιχοΰ).
ΙΩΑΝΝΙΙΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ.

Ι Α Ι Ι ϊ Ο Ϊ
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φλύαρος, μάς ζεκούφανε τόσην ώραν, δέν είδον ποτέ άλλον δμοιον αύτού».
Έκ τού συμβάντος τούτου παρατηρεί τις,
δτι οί φλύαροι δέν δύνανται νά ύποφέρωσιν
αυτοί εαυτούς δταν βλέπωσι τήν εικόνα των
είς άλλον.
Πρέπει νά ποοσπαθή τις νά διορθώσ·») τό
άηδές τούτο ελάττωμα, διότι δέν άρκεΐ μόνον
δτι φλυαρεί άλλα καί τό χείριστον δτι περιτ
τολογεί.
{’Εκ τού Γερμαηχοΰ)
Γ. Ν. Π.

0 ΦΛΥΑΡΟΣ
Ή ψΛυαρΙα είναι μία τών άπεχθεστέρων
Ό μάκρος καί άναρίθμητος χρόνος άπαντα
μαστίγων τής συναναστροφής καί ελάττωμα τά άδηλα φανερώνει καί τά φανερά κρύπτει.
προερχόμενον έξ οίήσεως καί ακρισίας. Ούδέν
ΣΟΦΟΚΛΗΣ.
άλλο άηδέστερον υπάρχει έν μια συναναστρο
φή, ή νά εΰρίσκονται εις ή καί δύο φλύαροι. ’'Ω, μή πιστεύης άνθρωπο πώχει νεκρό τό βλέμμ.α
Αιότι πώς νά μη άηδιάσν) τις δταν βλέπρ εις Πώχει τό χείλη αγέλαστο καί πρόσωπο σάν
(θειάφι'
μίαν συναναστροφήν άνθρωπον παρασυρόμενον
Γ. X. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.
υπό χειμάρρου ατελεύτητων λόγων, άγορεύοντα πάντοτε όρθιον δπως κάλλιον άκούητε, καί
Τό ικρίωμα είναι τέρας έπινοηθέν ύπό τού
εκστομίζονται δλως άσυνάρτητα καί ανόητα, δικαστού καί τού ξυλουργού, θηρίον ζών, ούτως
έρωτώντα καί δίδοντα τόν ίδιον τάς αποκρί είπείν, ζωήν φρικώδη, συνισταμένην έζ δλων
σεις, χωρίς νά δίδν, καιρόν εις τούς άκροατάς τών ύπ’ αύτού προξενουμένων θανάτων.
του νά άποκριθώσιν ; ’Εάν δ φλύαρος, ένω
**
εξακολουθεί τήν σειράν τού λόγου του, ϊδη
Τό λαμπρώτερον θυσιαστήριον είναι ή καρτινα σκοπούντα νά όμίλήσφ, τόν προκαταλαμ
δία
δυστυχούς άνακουφισθέντος, δστις εύχαριβάνει άμέσως διά τής έξής οοάσζωςαΣταθήτε.
στεΐ
τόν θεόν.
V. Hugo.
Κύριε, ήζεύρω τί θέ.Ιεχε νά μοί ειπηχε, τό
έγγόησα αμέσως, ίδου άχούσατέ με παραΌ μόνος έρως εις 8ν δύναταί τις νά βασιχαΑώ' » Μέ τοιούτον άηδές προοίμιον αρχίζει σθή, ό μόνος δι’ 8ν δύναταί τις νά ύπερηφανά σέ ζαλίζ-ρ μέ τήν φλυαρίαν του καί τέλος νεύηται, είναι ό έρως γυναικός ήτις πολλούς έπάντων παύτ,ς διότι δέν έχεις καιρόν νά εϊπης σχεν έραστάς. — Ό έρως τής νεάνιδος απο
τήν γνώμην σου. Διηγήταί τις, δστις προσε- βλέπει μάλλον τό φύλον ή τό άτομον. — Ή
κάλεσε δύο φλυάρους νά συμφάγωσι μετ’ αυ νεάνις σάς άγαπά, ίσως, διότι είσθε εύειδής,
τού, δτι πριν ούτοι καθήσωσιν εις τήν τράπε ή μάλλον διότι είσθε ό πρώτος δστις όμιλεϊ
ζαν ήρχισεν ή ομιλία- ό εις ευθύς ήρπασε τόν πρός αύτήν περί έρωτος, ή έτι μάλλον καί ετι
λόγον καί δέν άφήκε τόν σύντροφόν του ούτε άπλούστερον,διότι είσθε άνήρ καί εκείνη γυνή.—
λέξιν νά έκβάλ>3. Ή αδημονία του καί αΐ 'Η γυνή ή πολλούς σχούσα έραστάς καί δυναανήσυχοι αύτού κινήσεις έδείκνυον πόσον τόν μένη νά παραβάλνι, ήτις δέν φέρει πρό τών
κατεπίεζεν ή σιωπή. ’Αλλά τέλος, μή ύποφέρων οφθαλμών αύτής φανταστικόν τινα τύπον προπλέον νά βαστάση καί άπηλπισμένος, δτι δέν σαρτώμένον όίκην προσωπείου έπί τού πρώτος
θά εδρτι ευκαιρίαν δπως όμιλήσγ καί αυτός,' άνδρός 8ν παρατηρεί, καί τόν όποιον καλλύνει
φεύγει χωρίς νά γευθή, καί άναχωρών κράζει- δι’ ανυπάρκτου θελγήτρου, ή γυνή αΰτη σάς ά
«Θεέ μου ! τ ί άθλιος αύτός ό άνθρωπος, τ ί γαπά διότι είσθε υμείς. *— Ό έρως τής πρώ.
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*
της είναι ή κλίσις τού φύλου πρός τό φύλον"
“
Άγγλος
τις
ιδιότροπος
ήτοιμάσθη πρός αύέάν δέν ήγάπα ύμάς θά ήγάπα άναγκαίως έ
τερόν τινα. 'Ο τοιούτος έρως είναι ίκανο- τοχειρίαν" προσεκάλεσεν δθεν παρ’ αύτω τούς
ποίησις ανάγκης. Ή νεάνις σάς άγαπφ, δπως συγγενείς του καί τούς παρεκάλεσε μετά συν
ήθελεν αγαπήσει τό καταπαύον τήν δίψαν αύ τριβής καρδίας νά μή φροντίσωσι περί τής τ α 
τής ύδωρ, έστω καί θολόν καί δυσάρεστον φής του παντάπασιν, άλλά νά άφήσωσι τό σώτήν γεύσιν. — Ό έρως τής δευτέρας είναι ό μά του έκτεθειμένον είς ώρισμένον ύπ’ αύτού
πρός τό άτομον έρως. Έάν δέν συνήντα ύμάς, μέρος μέχρι τής διαλύσεώς του- διότι έπεθυμει
ίσως ούδέποτε ήθελεν αγαπήσει άλλον. Σάς νά βλέπν) ή ψυχή του άπό ποιον μ.έρος τού σώ
άγαπά δπως άγαπά τις τό ποτόν δπερ έκλέγει ματός θά άρχίσφ ή διάλυσις.
μεταξύ πλείστων άλλων, καί τό όποιον πίνει,
*
♦*
δχι διότι διψφ, άλλά διότι είναι ήδύ καί εύΌ Βολταΐρος άπαντήσας ήμέραν τινα ιερέα
χάρ ιστόν.
κομίζοντα τά άχραντα μυστήρια, άπεκαλύφθη"
Alphonse K arr.
Τό παρελθόν καί τό ένεστώς εΐσί δύο άτελή φίλος τις, τώ είπε" απώς, Βολταίρε, συνεφιαγάλματα. Τό μέν έξήχθη πάντη ήκρωτηρια- λιώθης μετά τού Θεού ; «Χαιρετώμεθα άπλώς,
σμένον άπό τά λείψανα τών-αΐώνων- τό δέ, δέν άπήντησεν ό διάσημος άνήρ, άλλά δέν όμιΙλαβεν είσέτι τήν μέλλουσαν τελειοποίησίν του. λοΰμεν».
Chateaubriand++
Μέθυσός τις παράλυτος κατά τόν άοιστερόν
Ά φ ’ ής στιγμής άρχεταί τις συνθηκολογών
μετά τής συνειδήσεως αύτού, αποφασίζει νά βραχίονα εύρίσκετο είς τό Νοσοκομεΐον. Ή γυνή
του έλθοΰσα νά τόν ϊδφ, τώ είπεν.
μή άκούση πλέον τής φωνής της.
— ’ΐδού δά πού σέ έφερεν ή μέθη σου.
— Ά φες αύτά, άπεκρίθη ό άνήρ, είμαι πα
"Η δυστυχία είναι ό σκόπελος τής φιλίας.
ράλυτος
κατά τήν άριστεράν χεΐρα, καί ένω έγώ
Paul de Kock.
έπινον πάντοτε διά τής δεξιάς χειρός».
*
* +
Γάσκων τις άπωλέσας τόν ίππον του, έτοιΑ Ν Ε Κ Α Ο ΤΑ .
χοκόλλησεν είς τάς οδούς τής πόλεως τήν έποΆποθνήσκων τις προσεκάλεσε περί αύτόν μένην άπειλητικήν προκήρυξιν* ιΟ εΰρώγ τόγ
τούς συγγενείς του και ήρξατο διαθέτων αύτοΐς ϊππογ μου παραχ&Λείται νά μου τόγ <ρέρη
τήν περιουσίαν του- είς τόν μέν έκληροδότει δέ άμέσως , δχωςμή άναγχασθώ κά μεταχειρισθώ
κα χιλιάδας δραχμών, εις τόν δέ, πεντήκοντα, τό μέσοχ 8κ μετεχε.ρίοθη ποτε χαι ό πατήρ
καί καθεξής. ’Αφού δέ ούτω έδωκεν είς έκα μου είς παρομοίαΥ περίστασιν. Μετά τινας
στον ποσόν τ ι, προσήλωσε τούς οφθαλμούς ημέρας ό ίππος έπεστράφη πραγματικώς είς
του έπί τής οροφής σκεπτόμενος καί σιωπών. τόν κύριόν του. — ’Αγαθή τύχτι! είπεν ό Γά
— Ά λλά , τόν ήρώτησέ τις τών κληρονόμων, σκων έάν δέ μοί έφερον μέχρι σήμερον τόν ίπ
πον,θά μεταχειριζόμην τό μέσον τού μακαρίτου
πόθεν θέλομεν λάβει τά χρήματα ταύτα ;
— Αύτό δά τούτο καί έγώ τόρα συλλο- πατρός μου. — Καί ποιον μέσον μετεχειρίσθη
ό πατήρ σας; ήρώτησεν ό έπιστρέψας τόν ίπ 
γοΰμαι.
πον. — Άπολέσας ποτέ ώς έγώ τόν ίππον του
**
·»
καί μή άνευρών αύτόν, Ιθεσεν έπί τών νώτων
Ίερεύς τις έξωμολόγει τοκογλύφον πνέοντα του τό έφίππιον καί ούτως έπεσαγμένος έπέτά λοίσθια. Εις τό πέρας τής έξομολογήσεως Iστρεψε πεζός είς τήν πατρίδα.
Ιθεσεν έν τή χειρί τού ψυχορραγούντος άργυI
Γ. Ν. Π.
ρούν σταυρόν- ό τοκογλύφος έζύγισε τό ιερόν
κειμήλιον έν τή παλάμη του καί άναμνησθείς
τού έπαγγέλματός του" α είναι πολύ έλαφρόν,
έψιθύρισεν».
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προβαίνει βήματι βραδεΐ παρθένος νεαρά.
’Εκείνη! τήν 0t¿xptv« τό άσθενές μου ομμα*
μνηστήρ καλός τήν όδηγεΐ εις γάμον Ιν χαρά.
« Ώ γύπες, όρνεα! σκιόν εις γάμον δδηγεΐτε!
Δεν « V αυτή, δέν εΐν’ αύιή ¿κείνη ή μικρό
παρθένος, 4}ν ήγάπησα. Σάς ικετεύω, στήτε!
νό τήν γνωρίσω άφετε. ..·”Ω! δός μοι, νύξ, πτερά.»

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ.

—κ'Ήσύχααε, κοιμοΰ κοιμοΰ καί ή αυγή προβαίνει.
Ταλαίπωρε! ο ήλιος τήν γήν ζωογονεί,
άλλό καί άνθη δροσερό αυτός άποξηραίνει,
äv σκώληξ έν τή ρίζα των τήν νύκτα άγρυπνή».

’Ιούνιος 4869.
—«Ά πίπτης, ovcipov γλυκό, ψυχής μου «ύφροσύνη,
άπίπτης! μόνος Ιμειν«; Ιν μέση) τής νυκτός,
χαϊ μόν' ή γλαυξ την Θλιβερόν φωνήν αυτής άφίνιι
και εχω σκότος ενόον μου, σκότος πυκνόν έκτός.

—«ΕΤν’ ¿δική μου, εις έμέ όλοτελώς άνήκετ*
ειν’ άδιλφή μου, άλλοτε έπαίζομεν όμοΰ.
Δεν βλέπετε; μ’ ¿πιζητεΐ" δεν βλέπετε; ώ φρίκη!
τός χεΐρας τείνει Θέλουσα νό έλθη μετ’ έμοΰ.

«Ή γλαυξ Ικάστην μου μετρεΐ στιγμήν τής'άθυμίας
πιέζω με τός χεΐρας μου συχνά τήν κεφαλήν,
βιγώ, πυρίσσω, τους παλμούς ακούω τής καρδίας
καί βλίψιν άκατάσχετον αισθάνομαι πολλήν.

«’Αφήσατε τήν χειρά μου εις ταύτην νό προσφέρω*
μή τήν ώΟήτε, βάρβαροι, ίδέτε! ταραχή
τήν καταβάλλει, άφατε' κ’ έγώ λαμπάδα φέρω.
Ίδοΰ, ιδού τό βήμά μου είν’ άρκετό ταχύ».

«Παραφρονώ . . . συ είσαι, σύ; τι με ζητείς,& φίλη;
φορείς ¿νδύματα λευκό, καί στέφανος άνθών
κοσμεί τήν μαύρην κόμην σου’ τό βόώ.νά σου χείλη
συστέλλονται προδίδοντα τό άλγος των παθών.

ΕΤπε* κι’ ό νέος άσθενής ορμήσας Ικ τής κλίνης
λαμπάδα ήναψεν, άλλό λαμπάδα νεκρικήν,
καί τρέχων δπως ένωθή ταχέως μετ’ ¿κείνης
νεκρός κατέπεσεν άφείς φωνήν σπαρακτικήν.

ΤΩ πλάσμα Ιναέριον τής πρώτης του αυγής,
ώ νύμφη, έργον ποιητοΰ όργώσης φαντασίας,
λαμπρόν πο'υ δι’ έρωτα σέ επλασ’ έπί γής,
—‘Ο έρως σπείρει άνεμον καί δρέπει τρικυμίας.—
(Έκ τής ’Ανεμώνης).
ΙΩ. ΚAM.
«Τί; τήν φωνήν σου ήκουσα; φωνή, φωνή γλυκεία
τί είπες; δεν έπρόφβασα . . . άλλ’ έφυγες, πετφς.
Τετίλεσταιΐ άπέμεινα μόνος έν τή σκοτία!
Ύϋ νύξ, είπε, λευχείμονα παρθένον συναντφς;»
«Εις ούρανούς άφίπτασαι ώς άγγελος ¿ραία
καί ήλθές μοι τον ύστατον νό δώσης ασπασμόν;
Μή φύγηςΙ μεΐνε, φίλη μου, άκόμη είσαι νέα'
¿1 τους άγγέλους άφησε καί μείνε μεβ’ ημών.

—« Κοιμήσου, ώ παράτολμε, σ’ ¿τύφλωσαν τό πάθη.
τον πέπλον μου έπέββιψα παντού τον μελανόν '
άστήρ διάττων έσχισε τό σκότη καί ¿χάβη'
κοιμήσου" είν’ άργό πολύ καί πάσχεις άγρυπνων».
—«’Ακούω μουσικήν φαιδρόν καί άσματα παρθένων,
τί) βλέμμα μου ¿θάμβωσε τών φώτων ή πληθύς.
”Ω! θό έξέλθω, έγκλειστος ένταΰθα μόνος μένων
παραφρονώ . . . *
—«Παράτολμε θνητέ, μή ταραχθής.
«Κοιμήσου ήσυχα, βορράς συρίζει εις τό δάση
καί άστραπή διέσχισε τό κάλυμμα έμοΰ'
παραληρείς,τόν δπνον σου ούδείς, οΰδείς ταράσσ«,
ή φαντασίας πλάσματα* εισ’ άσθενής, κοιμοϋ».
— » Ω φρίκηΙ βλίπετς, νόξ, ¿κσϊ; ωχρό, ώς άπνουν
[πτώμα,

ΜΜΙΣΙΑ.
Έ ταιρΙαι χαϊ Σύ.Μ ογοι. — Κατά τόν λήςαντα μήνα άνεγνώσθησαν τά έξής άρθρα και
υπομνήματα έν τ ώ ΦΜοΛογιχώ ΣυΛΛογφ
α Παρνασσών. *ΐπό του κ. Δ. Πανταζή, περί
'Ωρωπίας χαΐ ¿η λ ίον, υπό τού κ. Λεων, Βάφα
περί Τορχονάτου I'άσσον, υπό τοΰ κ. Παύ
λου Νικολάρα περ\ τής ¿.ιαχής τοΰ' Ιουστινια
νού χαΐ τών μυστηρίων αυτής, ύπό τοΰ Κ.
Ίωάν. Καμπούρόγλου περί Φραγκίσκον Σκού
φον τοΰ ρητοροδιδασχάΧον, υπό τοΰ Κ. Νι
κολάου Σκωτίδου μεΧίιη επί τής Ιστορίας
τον αρχαίου ’ ΕΛΛηνισμοΰ, ύπό τοΰ κ. Γ.
Αιανοπούλου περί τής ή.ίεχριχής χαταστάσεως
Τής άτμοσφαίρας, ύπό τοΰ κ. Α. Όλυμπίομ

3*

r
περί τον Κρητός όπ.Ιαρχηγοΰ ΧατΙημιχάΧη.
- . . W. 1 ,
Καταρτισθέντος τοΰ ήθιχοποΊιτιχοΰ Σν.ΙΦι.ΙοΊογιχδς χαϊ επιστημονικός χόσμος.—
Λύγον ό Εναγγε.Ιισμός ήρξαντο τά έν αύτψ
Ή έπί τώ·/ ’Ολυμπίων καί τών κληροδοτημά
αναγνώσματα. ’Εκτός τοΰ κ. Δ. Παπαορηγοτων επιτροπή προεκήρυξε δραματικόν χαι μου
πούλου έκφωνήσαντος τή 2 5 Μαρτίου λόγον
σικόν διαγωνισμόν, τελεσθησόμενον έπί τή
κατάλληλον τή ήμερα, άνεγνώσθησαν άρθρα τά
ευκαιρία τής έκθέσεως τών ’Ολυμπίων. Εις τόν
έξής. Περί Βερανΐέρον ύπό τοΰ κ. Νεοκλέους
δραματικόν διαγωνισμόν θέλει.βραβευθή έν δράΚαζάζη. Ίοτορία τής iA.l. δημοσιογραφίας
:μα καί μία κωμωδία' ό μουσικός δ ’ άγων θέ
Από τοΰ <18.23 ύπό τοΰ κ. Κ. Σούτσου. Μελέτη
λει γίνει τή συμπράξει τής λυρικής ποιήσεως,
ènl τοΰ βασΜέως Μήρ τοΰ Σαιζπήρον ύπό στεφθησομένων τριών λυρικών πονηματίων, ών

τοΰ κ. Σ. Βασίλειάδου. Ό δέ κ. Άχιλλεύς Π α
εκας-ον πρέπει νά μή ύπερβαίνγ τούς 2 5 ς-ίχους.
ράσχος απήγγειλε κατάλληλον ταις περιστά— Γνωστόν πόσον καθ’ έκάστην προχωρεί
σεσι ποίημα ή ' Ε.Μάς χαϊ ή 4 ύσις.
ή ιπποφαγία έν Ευρώπη' έν φ τό 1 8 5 3 έν Βε
— Έγένοντο κατ’ αΰτάς αί άρχαιρεσίαι τοΰ
ρολίνο) ύπήρχον 5 καί μόνα ίπποκρεοπωλεΐα,
έν Κωνσταντινουπόλει ' ΕΊΛηνιχοΰ ΦΜο.έογικαταναλίσκοντα 6 8 6 ίππους κατ’ έτος, σήμε
χον Σν.Μάγον. Πρόεδρος έξελέχθη ό κ. Σ. Ά ρον άριθμοΰνται είς 18 , καταναλίσκοντα 4 ,0 2 6
ριστάρχης, άντιπρόεδροι οί κκ. Κ. Καλλιάδης
ίππους.
καί Κ. Καραπάνος, γεν. γραμματέύς ό κ. Τ .
— Ή βουλή τής επαρχίας Όχίου τής ’Αμε
Χασιώτης, ειδικός γραμματεύς ό κ. Β. Γαβριηρικής, άπεφάσισε νά έρωτήση αύτάς τάς γυναί
λίδης, βιβλιοθηκάριος ό κ. Μ. Πανταζής καί
κας, περί τοΰ δικαιώματος τοΰ ψηφοφορεΐν τών
ταμίας ό κ. Ζ. Άλεξανδρίδης.
γυναικών. Εις τήν έρώτησιν ταύτην θέλει ,δοθή
— Έν τή έν Κωνσταντινουπόλει λέσχη Μνη
άπάντησις διά καθολικής ψηφηφορίας, γενησομοσύνη άνέγνω ό κ. A. Ρ. 'Ραγκαβής, ήμέτερος
μένης τήν δευτέραν τρίτην τοΰ ’Οκτωβρίου είς
πρέσβυς ποφά τή Τ. Πύλη, διατριβήν περί Ιωήν εννοείται μόνον γυναίκες θέλουσι λάβει μέρος.
γραφικής, ήν έξαίρουσιν αί έγχώριοι εφημερίδες.
— Ό σιερίφηριος γάλλος μαθηματικός Lamé,
— Έξεδόθη έν Παρισίοις ή έπετηρίς τον μέλος τής έπί τών έπιστημών ’Ακαδημίας άπό
ΣνΛΊόγου πρός διάδοσιν τών ‘ ΕΛ.Ιηνιχών τοΰ 1 8 4 3 , άπεβίωσε κατ’ αύτάς. Είχε γεννησπονδών έν ΓαΛΛία,. Έκτός άλλων άρθρων θή τφ 1 7 1 5 καί διέπρεψεν ιδίως διά τάς ερ
σημειώδες είναι τό τοΰ Κ. Eicbhal περί τής γασίας του έπί τής μαθηματικής θεωρίας τής

σημερινής χαταστάσεως τής ι ΕΛΊην. γΛώσ- έλαστικότητος.
σης καί τό τοΰ μαρκησίου Queux de St. Hi
— Έν 'Αγγλία μεταχειρίζονται κατ’ αύτάς
laire μεΊέτη επί τώ*· Κορακιστικών τον Ία
νέον μέσον πρός εισαγωγήν τοΰ οξυγόνου έν
χώβον 1PiCov ΝερονΑοΰ.
_τω όργανισμω διά τοΰ στομάχου' τό μέσον
**
τοΰτο ΰποδε'.χΟέν κατ’ άρχάς ύπό τοΰ W elΕφευρέσεις χαι άναχαΊύψεις. — Πρός τήν ifon σι·στηθέν δε παρά τοΰ Bireh συνίΤουρκικήν Κυβέρνησιν γάλλος τις μηχανικός κα- σταται είς τήν διάθρεψιν διά μέσου άρτου
θυπέβαλε σχέδιον νέου οπισθογεμούς οπΊον, περιέχοντος όξυγόνον. Διά νά κατορθώσωσι
βάλλοντος 2 4 βολάς κατά λεπτόν. Επιτροπή τόΰτο άφαιροΰσι δι' αεραντλίας άπό τοΰ άρτου
ειδημόνων συστάσα έπεδοκίμασε τό σχέδιον μέροί τοΰ ανθρακικού οξέος καί τοΰ ατμοσφαι
τοΰτο, όπερ πρόκειται νΰν νά είσαχθή εις τόν ρικού άέρος τό όποιον περιέχει είς τούς πόρους
του καί άντικαθιστώσιν αυτόν μέ άνάλογον
στρατόν.
— Άνεφέρομεν εσχάτως περί χάρτινων πί όγκον οξυγόνου. Μικρότατον τεμάχιον τοιούλων* ήθη αναγγέλλονται χάρτινα προσόψια. του άρτου έξαλείφει τήν ελλειψιν όρεξεως καί
Τοιαΰτα τινα άναφέρουσι τά annales du gé παράγει μεγίστην επιθυμίαν φαγητοΰ, ευκολύ
nie civil ως χρησιμεύοντα εις ξενοδοχεΐον έκ νει δέ τά μέγιστα τήν θρέψιν διό καί εφαρ
τών δευτερευόντων τοΰ Βερολίνου. Ή τιμή έ μόζεται επιτυχέστατα κατά τής δυσπεψίας.
καστου αύτών είναι 2 λεπτά, καθ’ έν λεπτόν
μικροτέρα τής τιμής τής άπαιτουμένης διά τό
πλύσιμον τών κοινών προσόψιων.
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Τ 01Σ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚ0ΤΣ1.
Εισερχόμενοι εις τό τρίτον τού περιοδικού ήμών συγγράμματος ετος, καθήκον θεωροΰμεν ν' άπονείμωμεν δημοσία τήν εγκάρδιον τής ευγνωμοσύνης μας εκφρασιν πρός τούς ηθικώς τε καί
ύλικώς ύποστηρίξαντας καί υποστηρίζοντας τό εργον μας.
Πάσαν θέλομεν καταβάλει προσπάθειαν όπως άνταποκριθώμεν είς τάς συμπάθειας τών φιλομούσων, καίπερ ουδόλως λανθάνουσιν ήμάς αί απειροπληθείς δυσχέρειαι αί άναφυόμεναι είς
πάσαν έν Έλλάδι περιοδικού συγγράμματος εκδοσιν.

Ό Ίλισσός θέλει έκδίδεσθαι ήδη άπό τοΰδε τακτικώς τήν 15ην καί 30ην εκάστου μηνός,
περιέχων έν τή δεκαπενθημέρω αύτού έκδόσει τήν αύτήν σχεδόν ύλην ήν καί τά τέως κατά
μήνα έκδιδόμενα τεύχη, προστεθέντος ήμίσεως τυπογραφικού φύλλου κατά φυλλάδιον καί εύρυνθέντων έπαισθητώς τών σελίδων,
Πεπείσμεθα δτι οί συνδρομηταί ήμών θέλουσιν έκτιμήσει δεόντως τάς βελτιώσεις ταύτας, αίτινες καθυποβάλλουσιν ήμάς είς δαπάνας καί κόπους άντί τών όποιων έλαχίστη είναι ή κατά
τό παρόν ετος τής συνδρομής αύςησις.
"Οπως όμως διαρρήδην έκφράζομεν τήν ήμετέραν εύγνωμοσύνην πρός τούς εύμενώς παρασχόντας ήμΐν τήν συνδρομήν των, ούτω καί τά πικρά ήμών έκφέρομεν παράπονα πρός τινας
τών Κ. Κ. συνδρομητών, οϊτινες νομίζουσιν, ώς φαίνεται, δτι άρκετήν τιμήν περιποιούσιν
ήμΐν έγγραφόμενοι συνδρομηταί καί δτι ή παρ’ ήμών αϊτησις τής άποτίσεως τής συνδρομής
των είναι παράτολμος καί παράλογος.
Έν τέλει, μίαν παράκλησιν άπευθύνομεν ταϊς άπανταχού συνδρομηταΐς ήμών, νά συμ.μορφωθώσι δηλονότι πρός τόν πρώτον δρον τοΰ περιοδικού καθ’ 8ν ή συνδρομή, προπληρωτέα ούσα
δέον νά προκαταβάληται άμα τή παραλαβή τού πρώτου φυλλαδίου, δπως καί ήμεΐς ανακου
φιζόμενοι έκ τών υπέρογκων έςόδων καθιστάμεθα συνεπείς είς τάς ήμετέρας ύποχρεώσεις.

Έν Άθήναις· τή 1 9 Μαίου 1 8 7 0 .

Ό διευθυντής χαϊ ίχδότης
I. X . ΚΟΪΡΤΕΑΗΣ.

ΣΠΟΪΔΑΙΟΝ ΠΑΡΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΙΒ\ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Β'. ΕΤΟΥΣ.
Σελίς 4 7 1 — σ τίχ·

— άντί γάμον, άνάγνωθι μάγον.

ΓΡΙΦΟΣ?

