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II ΣΚΕΑ.
(Λ.τιγζ|ΐ«.)

Συνέχεια, δρα φυλ. 1 4.

— Παρατηρήσατε τήν νεάνιδα ταύτην, ή όποια 
κρύπτεται όπισθεν τώ; καλαυ.ώνων διά νά ζλαύ- 
ση. Νομίζει δτι κάνεις δέν τήν βλέπει. Η μητέρα 
της μολοντούτο τήν είδε. Τί έχεις, παιδί μου' τή 
λέγει' μήπως πάσχει; άπδ τήν ασθένειαν, τήν ο
ποίαν ΰπέφερα καί έγω δταν ήυ,ουν νέα καθώς σύ; 
εϊπέ μου, ποιος σοϋ έδωκε τδ κοράλλινου αύτδ πε
ριδέραιου καί τδ μανδήλιον τών αρραβώνων ; Αλλ’ 
ή νέα δέν αποκρίνεται, κλαίει.

Η καϋμένη ή μάννα έρωτα τδν ιερέα' έρωτα τδν 
ιατρόν' πηγαίνει νά μαζεύση μόνη τδ έρημον χόρ
του τδ όποιου προστατεύει κατά της μαγείας· 
άλλ ή μελαγχολία τής κόρης της αυξάνει όλονέν. 
Τήν παρακαλεϊ ακόμη, μίαν φοράν νά τής έμπιστε·/^ 
θή τού; πόνους της, τήν καλύπτει μέ τά φιλήμα

τα τη;. Αλλ ή κόρη τη; δέν αποκρίνεται . . . 
κλαίει.

Ο κύριος τού χωρίου νυμφεύεται. Αντηχήσατε 
τύμπανα άνθοστόλιστα, καί άφθόνως άς χύνεται 
τδ οινόπνευμα. Δούλοι, εύφράνθητε. Πόσον είναι 
ωραία ή μαύοη ή οποία ταλαντεύει τδ σώυ.ά της 
έν τώ μέσω τοΰ χορού ! Πώς κυματίζει, πώς ο
λισθαίνει περί τδν χορευτήν της, δστις πότε υιέν 
κινεί είς τδν άέρα μανδήλιον λευκόν, πότε δέ τδ 
ζώννυται, πότε δέ τδ «φίνεε νά κυματίζφ ώς ση
μαία ! Θά Ιπάγω εις τήν εορτήν όμοΰ μέ τήν θυ
γατέρα μου, καί δλος ό κόσμος θά είπή ότι είναι 
ή πλέον ώραία. Ζήτησον τδ παιδί σου, πτωχή αη- 
τέρα' σταμάτησε τδν χορόν, κίνησε τους βραχίονας 
τών χορευτών, μεθυσμένων άπδ τδ ρούμι καί τδν 
θόρυβον, έρίύνησον είς τούς μανιώδεις κύκλους, οί 
όποιοι σέ καταπατούν' ή κόρη σου δέν είναι εϊς 
τήν εορτήν. Πήγαινε νά παρατηρήίης εί; τδν πυθ
μένα τοΰ χειμάρρου" εκεί θά τήν εΰρης έξηπλωμέ- 
νην έπί τής άμμου.

0 Κ. Ραμβέρτος έν τούτοι;, δστις πολλάκι; είχε 
μαρτυρήσει τήν ανυπομονησίαν του κατέστη αίφνης
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προσεκΐικώτερος. Η ί>όζα παρετήρησε τήν μετά-1 επιστρέφει χωρίς τήν γυγαΐζέ του. Μόνοι ο- μαύροι 
βολήν ταύτην. Οσον δέ διά τον Ταμαριέζ, μέ τούς | γνωρίζουν να προλαμβάνουν το αποτέλεσμα του 

δηλητηρίου, τ» όποιον προηγουμένως έδωσαν. Δε-όφθαλμού; άτενεΐς, το στόμα χαϊνον, ήν όλος προση
λωμένος εις τήν Λου'ί'ζαν, ήτις έπανέλαβε μετά φω
νής τρεμούσης.

— Φέρετε τήν κόρην εις τήν καλύβην διά νά 
πλύνη τδ σώμα της ή μητέρα της καί νά τής βά- 
λη τον τελευταϊόν της στολισμόν. Πάρε μαζή σου 
τδ μικρόν σου χρυσοΰν περιδέραιου, κόρη μου’ διότι 
άν τδ κρατήσω, ή θεωρία του θά μέ κάμη ν ά- 
ποθάνω άπδ τήν λύπην. Εις τδ μανδ/ζλιον τδ όποιον 
σοΰ είχα αγοράσει διά τήν έορτήν, ιδού οπού πε
ρικλείω τώρα τά μακρά σου μαλλιά. Και συγχρό
νως έρρίπτετο εις τδ πτώμα τής θυγατρός της διά 
νά τήν έναγκαλισθή, καί έπειτα ήρχιζε πάλιν νά 
τήν στολίζη. Αλλά τί είναι τοϋτο τδ όποιον λάμ
πει εις τήν καρδίαν σου; Ε/α εικονισμάτων . . . 
Η μητέρα παρατηρεί, καί βλέπει τήν εικόνα του 
κυρίου.

Εις τήν ένθύμησιν ταύτην δ Κ. Ραμβέρτος κα- 
τ^ταράχθη, καί έκαμε κίνημά τι όπως διακόψη τήν 
μαύρην' άλλ αύτη έξηκολούθησε μέ πλειοτέραν 
παρά ποτέ έξαψιν.

— II μητέρα κλαίει έπί του τάφου τής θυγα- 
τρός της’ έκσπά τάς τρίχας τής κεφαλής της, καί 
κυλιέται εις τήν γήν' φωνάζει, θρηνεί, καί ό κύ
ριος λέγει εις τον επιστάτην — άς μή δουλεύη 
αύτή ή γυναίκα' άς ύπάγη οπού θέληση, είναι 
τρελλή ! Τότε ή μητέρα άφίνει τδ κατηραμένον 
χωρίον' έζησε μέ τού; δραπέτας μαύρους εις τά 
σπήλαια των βουνών, καί οί σύντροφοί της, μα- 
θόντες τί είχεν υποφέρει, τήν έδίδαξαν πώς νά έκ- 
δικηθή.

Λαλούσης περί τής νεάνιδος, ήτις είχεν άποθά- 
νει θύμα τοΰ προς τον κύριον αύτής έρωτός της, ή 
φωνή τής Λου'ίζη; έτρεμεν ύπδ φιλοστοργίας σπα
ραξικάρδιου, καί δάκρυα των οφθαλμών της κα- 
τέρρεον' εις τδ πρόσωπον τής άγριας εκείνης έβλε- 
πέ τις ζωηρώς είκονιζομένας τήν αγάπην καί τήν 
απελπισίαν μητρός. Καί ή μέν Ρόζα καίτοι ύπδ 
τής περιεργείας κατεχομένη, περιέμενε μέ είδος 
τι τρόμου τής ιστορίας ταύτης τδ τέλος' ό δε πα
τήρ της τούς τελευταίους τής Αουίζης συλλογιζό- 
μενος λόγους, οΰδ’ έφαντάσθη καν νά τήν διακόψη, 
όταν αύτή μετά σιωπήν στιγμιαίαν, έπανήρχισε με 
τόνον φωνής πένθιμου καί απειλητικόν.

— Η παράφρων ήθέλησε νά έπιστρέψη εις τδ 
χωρίον οπού έοοτάζουν τήν βάπτισιν τής θυγα- 
τοδς τοΰ κυρίου. Πόσον ,ή μητέρα είναι ευτυχής καί 
ύπερήφανος, πόσην τδ προσωπόν της άπαυγάζει 
χαράν, ©:έ μου ! πόσον ό κύριος είναι ευτυχής ! 
Αλλ όμως τρεις ημέρας ύστερον ή γυναίκα του πί
πτει ασθενής, τδ χέρι τις καίει καθώς τδ έδικόν 
σου, κυρία Ρόζα' αί παρειαί της κοιλαίνονται, χω
ρίς νά ήξεύρη πόθεν προέρχεται ή ασθένεια της, 
ώς σύ, κυρία Ρόζα. Δέσποτα, δπχγέ την εις 
Γαλλίαν μέ τδ παιδίον της διά νά τήν ίατρεύ- 
σουν οι ιατροί. 0 Κύριος αναχωρεί, άλλ’ ιδού 

ΰηλητηρίου, τδ όποιον προηγουμένως έδωσαν. Δέ
σποτα, ή σύζυγός σου άπέθχνε' διατί έλησμονή- 
σες τήν νέαν κόρην ή όποια είχε ριφθή εις τδ 
βάθος τοΰ χειμ.άρόου καί τήν ζώσαν ακόμη μη
τέρα της ;

— Αθλια! άνέκραξεν δ Κ. Ραμβέρτος, πνιγό- 
μενος ύπδ τής απελπισίας, θά εκδικηθώ.

— Ακόμη δέν έτελείωσα, άπεκρίθη ή μαύρη 
χωρίς νά πτοηθή διά τάς άπειλάς ταύτας. Η κόρη 
μου ήν δεκαέξ έτών όταν άπέθχνε' δέσποτα, ή έ- 
δική σου έφθασε τήν ηλικίαν ταύτην, είνε νέα, είνε 
ωραία, άγαπα ώς τδ τέκνον μου.. . λοιπόν, ύπα- 
γέ την εις Γαλλίαν..

— Α! διατί νά μή κρατώ δπλον τι, έβρυχήθη 
ό μαρκέσιος, φάρων, τήν χεϊρα εις τήν ζώνην του.

0 καγχασμός τον όποιον η μαύρη είχεν έκπέμ- 
ψει κατά τήν άρχήν τής σκηνής ταύτης, άντήχησεν 
άπαξ ακόμη. Η Δου'ίζα έτεινε πρδς τήν Ρόζαν τού; 
ισχνούς αύτής βραχίονας, έπειτα δέ έπήδησε μέ 
ευστάθειαν όλως νεανικήν τήν διαχωρίζουσαν αυτήν 
άπδ τοΰ δάσους χαράδραν. 0 Κ. Ραμβέρτος ήθέ
λησε νά ριφθή κατόπιν αυτής, άλλ’ δ Ταμαριέζ 
τον άνέστειλε.

— Δέν είσαι σύ, αύθέντα, τώ είπεν, όπου θά 
τήν φθάσης εις τδ δάσος έν καιρω νυκτδς, πρέπει 
νά περιμένης.

— Αδύνατον, έπανέλαβεν ό μαρκέσιος μετά 
μανιώδους οργής' άκολούθει μου.

Εν τη παραφορά του, ό Κ. Ραμβέρτος είχε λη
σμονήσει τήν θυγατέρα του' ή Ρόζα έρρίφθη εις 
τάς άγκάλας του φρίττουσα. Ας φύγωμεν, άνέκρα
ξεν, άς φύγωμεν, έκεϊ, εκεί έδηλητηριάσθην. Καί 
μέ σπασμωδικδν κίνημα έδείκνυε τδ σκήνωμα.

Εδέησε λοιπόν νά έπαναφέρωσι τήν Ρόζαν εις 
τήν Γινεστέραν' εις τοιαύτην δ εΰρίσκετο έξασθε- 
νήσεως κατάστασιν ώστε τήν έθεσαν έπί τής κλί
νης της χωρίς νά φαίνεται ότι άντελαμβάνετο τών 
περί αύτήν γενομένων. Τδ πνεΰμά της εις παρά
νοιαν ήτο βεβυθισυ.ένον. Καθ δλην τής νυκτδς τήν 
διάρκειαν, ό μαρκέσιος ούδέ στιγμήν άφησε τδ 
προσκεφάλαιον τής θυγατρός του, ήτις έφαίνετο 
παλαίουσα κατ εφιάλτου φρικώδου;' άλλ οΰδ αύ- 
τος ό ίδιος ήν εντελώς εις εαυτόν' ήρώτα εαυτόν 
άν ή τρομερά εκείνη σκηνή ήν άληθής, άν εκείνη, 
τήν οποίαν έβλεπεν άποθνήσκουσαν παρά τδ πλευ
ράν του, ήν αύτή ή θυγάτηρ του, τδ κέντρ,ον τών 
ελπίδων του, καί δέν έτόλμα νά πιστεύσφ τήν δυστυ
χίαν του ώς πραγματικήν, άλλ ήθελε νά πεισθή ότι 
ονειρον ήν τδ βασανίζον αΰτδν, καί ήθελε δια- 
σκεδασθή' ήλπιζεν ότι ό Θεός δέν ήθελε κάμει τον 
άθώον τής τιμωρίας τοΰ άμαρτήσαντος κοινωνόν' 
ή οδυνηρά δέ τών ιδεών του αλληλουχία παρίστη 
τήν Λουίζαν εις τούς οφθαλμούς του καί ή' λύσσα 
τον έρριπτε σχεδόν εις. παραφροσύνην. Οί χαρα- 
κτήρές του έκινοΰντο σπασμωδικώς καί τά μέλη 
του συνεσπώντο. Λπασαι αί τόσον διάφοροι καί

τόσον σπαρακτικαί συγκινήσεις του, τδν έζαμνον 
ν’ άνασκφτα έν τώ μέσω είδους τινδς ύπνου, ή 
μάλλον άποναρκώσεως, εις ήν τον είχε βυθίσει ό 
κόπος. Αλλ’ ούδέ τήν έπίπονον ταύτην άνάπαυσιν 
ήδυνήθη έπί πολύ ν’ άπολαύση. Περί τήν αυγήν 
ήγέρθη. II Ρόζα είχεν άναλάβει τήν ησυχίαν της· 
εις διάστημα ωρών Δινών έκοιμήθη ήσύχως. Ακο
λούθως ήνοιξε τούς οφθαλμούς κατατεταραγμένη. 
0 τςζτήρ της έκάθητο παρ’ αύτή. Αί σφοδραί εν
τυπώσεις, άς, καθ’ όλην τήν τρομεράν εκείνην νύ
κτα, είχεν ύποστή, διεγράφοντο εΐσέτι έπί τής 
φυσιογνωμίας του. Η Ρόζα δέν ήδυνήθη νά κρά
τηση τά δάκρυα της.

— Πάτερ μου, είπεν εις τδν μαρκέσιον, διατί 
νά ύποφέρης περισσότερον παρ έμέ' εγώ έλαβα 
τά πάντα προ οφθαλμών.

Εν τούτοις ό Ταμαριέζ μετά τήν επιστροφήν 
τοΰ μαρκεσίου καί τής θυγατρός του εις τήν κα
τοικίαν, δέν είχε μείνει παρά τοϊς κυρίοις αύτού. 
Ας τδν άκολουθήσωμεν άρα εις τήν οδοιπορίαν ήν 
έπεχείρησε.

Δύο λεύγας άπδ τής Γινεστέρας, ύπ’ ευρύχωρων 
περικυκλούμενον δασών,ύψοΰται τδ Μαΰρον Μόρνον, 
κρημνώδης καί έρημος κορυφή διασχιζομένη ύπ 
απείρων χείμαρρων, διά τής συρροή; τών ό
ποιων γεννώνται τής νήσου οί ποταμοί. Μόνος δέ 
τών ύδάτων καί τοΰ άνέμου ό κρότος άντηχεΐ έν τή 
έρημία ταύτφ. Ούδείς εις τά άγρια ταΰτα μέρη 
ριψοκινδυνεύει, έκτδς δούλου τινδς φυγάδος, άσυ- 
λον έπιζητοΰντος εις τάς ραγάδας τοΰ βράχου. 
Καί όμως, περί τάς πρώτας τής αύγής λάμψεις, 
ήδύνατό τις νά διακρίνη άνθρωπόν τινα βαδίζοντα 
διά τών κρημνών καί φαινόμενον ότι διευθύνετο 
πρδς τήν είσοδον σπηλαίου τινδς, δθεν έξήρχετο 
όλίγ'ος καπνός. Καί ότέ μέν ύπερπηδών τά βάρα
θρα, ότέ δέ σλ'.σθαίνων έπί τών ομαλών τοΰ βρά
χου πλευρών, ό οδοιπόρος έφθασεν εις τδ τέρμα 
τής πορείας του. ΙΙν δέ τούτο σπήλαιόν τι, πρδς 
ο έφερε στενωτάτη τις πάροδος εκατέρωθεν τής 
οποίας έχαινον δύο τών βαθυτέρων τοΰ όρους ά·
βύσσων. Φθάσας εις τήν στενήν ταύτην είσοδον, ό I 
μαύρος έκλινε πρδς τήν γήν καί ήρχισε νά έρπμ 
όπως είσέλθ,η εις τδ σπήλαιόν. Χονδροειδή τινα 
αγγεία, λίθος μεμαυρισμένος υπό τοΰ πυρδς, καί 
κλ.ίνη τις έκ φύλλων ξηοανθέντων πλέον, άπήρτι- 
ζαν τήν ένδόμησιν τής πένθιμου ταύτης διαμονής. 
Εις τδ βάθος δέ τοΰ σπηλαίου γραία τις μαύρη ήν 
έςηπλωμένη. Οί φλογεροί αυτής οφθαλμοί έλαμπον 
έν τώ σκότει, καί διακεκομμένα; έψιθύριζε λέξεις. 
Ουδόλως δέ παρετήρησε τήν παρουσίαν τοΰ ξένου, 
διότι, βαθμηδόν ζωογονουμένη, έψαλεν άλλόκοτόν 
τι καί άσύνδετον άσμα" άκούων τις τούς ποικίλους 
τής φωνής της τονισμούς, θά έλεγεν ότι εΰρίσκετο 
εις συνΟιάλεξιν μετ’ άοράτου τινδς οντος.

— Απήντησα τήν νύκτα ταύτην, έλεγεν, ένα 
νέον λευκόν, όστις μ ήρώτησε ποιος είνε ό φέρων 
πρδς τήν Γινεστέραν δρόμφς. Τδν άνεγνώρισα, καί

τώ είπον. Σπεΰσον νά ύπάγης νά ϊόης ακόμη μίαν 
φοράν τήν ώραίαν Ρόζαν' μετ’ οΰ πολύ θ’ άποθάνη, 
διότι έγώ τήν έφαρμάκισα. Η σφαίρα τοΰ πυροβό
λου του διεπέρασε τδ στήθος μου, άλλ’ ή γλωσσά 
μ.ου τώ ήνοιξε σκληροτέραν πληγήν.

— Πάσχω, έπανέλαβεν ή γραία καταπνίξασα 
φωνήν οδύνης, αλλά καί έκείνοι θά ύποφέρωσι βά- 
σανον μακροτέραν τής έδικής μου. Δέσποτα, μα
κροχρόνιος έσεται ή άγωνία τής θυγατρός σου. Φα
γάδες μαύροι, όταν τδ βράδυ έλθητε ν’ ανάψετε 
έπί τοΰ όρους τδ υ.υστηριώδες πΰρ καί εύρητε τδ 
πτώμά μου, μή κλαύσητε. II Δου'ίζα αποθνήσκει 

| ευχαριστημένη, διότι έξεδικήθη.
Ο μαύρος έν τούτοι; ήν γονυπετή; ενώπιον τής 

θνησκούσης, καί τή έλεγε μέ φωνήν ικετευτικήν.
•— Αναγνώρισε τδν υιόν σου, πρέπει άναγκαί- 

ως νά τον άκούσης !
Εις τδν ήχον τής φωνής ταύτν,ς, ή Δου'ίζα έφερε 

τήν χεϊρα έπί τοΰ μετώπου της, ήτένισε τδν μαΰρον 
ί έπί μακρδν, καί έπρόφερε τδ όνομα τοΰ Ταμαριέζ.

— 0 ίδιος, έπανέλαβεν οΰτος μετ ένερνείας' 
ό ίδιο;, ό υίός σου.

— Καί τί έρχεται νά ζητήση εδώ; ήρώτησεν
, ή γραία. II μνήμη τή είχεν έπανέλθει.

— 0 μαύρος είναι ή σκιά τής νέας λευκής. Αν 
| αύτή άποθάνη, πρέπει καί αυτός μετ αύτής να

έκλειψη. Ο Ταμαριέζ έρχεται νά ζητήση τδ φυτδν, 
τδ όποιον δύναται νά τήν σώση.

— Θέλεις λοιπόν νά τήν κάμης νά ζήση δι 
άλλον, δι έκεϊνον, όστις μ. έφόνευσεν ;

— Η μήτηρ μου θά έπληγώθη ή ιδία πεσοΰσα 
έπί βράχου τινδς τήν νύκτα. Εκείνος δέ περί τοΰ 
όποιου όμιλεϊ, άνεχώρησε, καί ποτέ πλέον δέν 

θά έπανέλθη.
Η γραία έξέπεμψεν ενα τών οικείων έζείνων 

αύτή καγχασμών. Εις τδ κίνημα δέ τούτο ή πλη
γή της ήνοίχθη καί ποταμηδδν τδ αίμα κατέρρευ- 
σεν, καί έξηντλημένη κατέπεσεν αύτη έπί τής 
κλίνης της.— Τδ άντιφάρμαζον, άνέκραξεν ό Ταμαριέζ, 
τδ άντιφάρμακον !

Αλλ ή Λουΐ'ζα, συναθροίσασα δλας αύτής τάς 
δυνάμεις όπως έγερθή άπαξ ακόμη, έρ^ιψε πρδς 
τδν μαΰρον βλέμμα, έν ώ εΐκονίζετο αδιάλλακτον 
τδ μίσος.

— ίΐλθεν ήδη ή έδική υ.ου σειρά νά άπο- 
κριθώ, είπε" ποτέ ! ποτέ !

0 Τα^,αριέζ, έκτδς εαυτού, ήρπασε τδν βραχί
ονα τής γραίας, καί τρίζων τούς όδόντας τή έζή’ 
τησε καί πάλιν τδ άντιφάρμακον.

— Απειλείς τήν μητέρα σου, τώ είπεν ή Λου- 
ίζα,χτις άνέπνεε πλέον έναγωνίως' άλλα δέν σέ 
φοβουμαΙ, διότι άποθνήσκω !

Καί πραγματικώς άπδ τδ στήθος τη; δέν έξήλ- 
θε πλέον παρ’ υπόκωφος τις ργγχος, καί τδ βλέμ
μα της ολίγον κατ ολίγον έμεινεν άτενές καί α
κίνητον' έφερεν άκολούθως τάς συνεσταλμένα; αΰ- 
τή; χεϊρας έπί τοΰ στήθους της, καί κραυγήν ό;εϊ’
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αν έξέπεμψεν. Η κραυγή αυτή ήν τδ τέλος τη; 
άγωνίας της.

0 μαύρο; εφυγεν άπδ τοΰ σπηλαίου χωρίς νά 
τολμήση νά ρίψη τδ βλέμμα όπίσο> του’ κατέβη 
τδ όρος ώ; παράφρων, και έν τώ μέσω τοΰ δάσους 
έτρεξεν, μέχρι; ού τέλος άπδ τήν κορυφήν βρά
χου τινδ; είδε ποδ ποδών του τήν θάλασσαν. Πλοϊ- 
όν τι ήν έπί τήν άγκυραν. Λάμψις τις άμ,υδρά, ήν 
νέφος καπνού παρηκολούθησε, έξήλθε τών θυρίδων 
αύτοΰ, και υπόκωφος κανονοβολήματο; ήκούσθη η
χώ. 0 Ταμαριέζ έπανέλαβε τήν παοείαν του καί 
ποδς τδ παράλιον διευθύνθη.

Αμα δ’ έφθασεν έκεϊ, τδ πρώτον άντικείμενον, 
δπερ προσέβαλε τήν δρασίν του, ήτον άνθρωπός 
τις εκτάδην έπί τής άμμου κείμενος, καί έχων πα
ρά τδ πλευρδν αύτοΰ πυροβόλου. Η ενδυμασία του 
δέν ήδύνατο νά χρησιμεύσ/) παρά είς τδ νά κάμη 
τδν Ταμαριέζ νά τδν παρατηρήση. Μόνον δέ σκιά
δων έπίκηρον, δπερ εύρεν εϊς βημάτων τινών άπ 
αύτ°ΰ άπόστασιν παρέσχεν αύτώ αφορμήν νά υπό
θεση δτι ό άγνωστος άνήκεν είς τδ πλήοωιαα τοΰ 
τήν παραλίαν παραπλέοντος πλοίου. Κατά συνέ
πειαν άρα τής ύποθέσεω; ταύτης, τδ κανονοβόλη- 
μα, δπερ είχε ρίψει, ήν άναμφιλέκτως σημεϊον 
προσκλήσεως. Επί τή πεποιθήσει δέ ταύτη, ό 
μαύρος έδεσε τδ μανδήλιον του εϊς τήν άκοαν τοΰ 
πυροβόλου, τδ όποιον είχε λάβει άπδ τής γης, καί 
έπειράθη, σείων αυτό υπέρ τήν κεφαλήν του, νά 
προσέλκυση τήν προσοχήν τοΰ έκ τοΰ πλοίου σκο
πού. 11 προσπάθεια του δέν άπέτυχε, καί λέαβος 
ριφθεϊσα εϊς τήν θάλασσαν καί ΰπδ τεσσάρων έλαυ- 
νομένη κωπηλατών, έφθασ» μετ ολίγα; στιγμάς είς 
τδ μέρος είς 8 εύρίσκετο ό Ταμαριέζ.

Ό άγνωστος έν τούτοι; ούδέν εΐχεν είσέτι πα- 
•ρέςει σημεϊον ζωής, ό Ταμαριέζ έθεσε τήν χεϊρά 
του έπί τής καρδία; έκείνου καί ήσθάνθη αυτήν κι- 
νουμενην. Εδραμε λοιπόν πρδς πηγήν τινα ρέου- 
σαν πλησίον τοΰ δάσους. Είς τήν επιστροφήν του 
ύπήγειρε τήν έπί τής άμμου κεκλιμένην κεΤαλήν" 
άλλά μόλις τούς χαρακτήρας αύτής άνεγνώοισε, καί 
την άφησε νά έπαναπέση μετά φρίκης απομακρυν
θείς, ώσανεί έξ απροσεξία; οφιν εΐχεν έγγίση. Α- 
νεςήγητον αισθημάτων διαφόρων κράμα, αλλόκο
τος έκπλήξεω; καί μίσους έκφρασις άπήστραψεν είς 
τους οφθαλμού; του. Σκεφθείς δ έπί μίαν στιγ- 
μ.ήν, ήρπασεν άπδ τής ζώνη; του εγχειρίδιου τι. 
Αλλά, καθ ήν στιγμήν κατέφερεν ήδη τήν πλη
γήν, ό βραχίων του άκουσίω; έστάθη. Επί μίαν 
ακόμη στιγμήν, ώσεί ταλαντευόμενος, περιέοερε 
τήν λεπίδα έπί τοΰ στήθους τού θύματός του, έπει
τα δ έρριψεν αΐφνιδίω; τδ δπλον μακράν αυτού.

— Οχι, είπε, θά υποφέρη εκείνη πολύ.
Καί ό 'Γαμαριέζ πάσαν εχθρικήν ιδέαν άποβα- 

λών, δέν έσκέπτετο πλέον παρά πώς νά σώση ε
κείνον, 8ν πρό μιας στιγμής εΐχεν απειλήσει. Ε
πανέστρεψε λοιπόν είς τήν πηγήν καί λαβών ύδωρ, 
έρριψε σταγόνας τινα; έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ. 
Η αγαθοεργός αΰτη δρόσος τον έζωογόνησεν" οί

οφθαλμοί του ήνοίχθησαν, τά χείλη του έψέλλισαν 
διακεκομμένας τινάς φράσεις ... ή ί’όζα ... ή 
Γινεστερα ... ή Λουΐζα . . . δεν θέλω ν’ αναχω
ρήσω . . . καί έκ νέου άπώλεσε πάσαν αίσθησιν, 

: χωρίς νά ϊδη τδν πλησίον αυτού ΐστάμενον μαΰρον.
Η λέμβος είχε πλησιάσει. Δύο ναΰται άπέβη- 

σαν αυτής, καί μετ ολίγον έφθασαν πλησίον τού 
Ταμαριέζ.

— Είναι νεκρός ; ήρώτησεν ό εί; τών ναυτών, 
βλέπων τδ σώμα εκτάδην έπί τής άκτής κείμενον.

— Πρέπει νά τδ πιστεύσωμεν, άπεκρίθη δ έτε
ρος, άφοΰ δέν ήκουσε τά κανονοβολήα,ατα, τά ό
ποια ρίπτομεν άπδ τδ πρωί.

— 0 κύριος ούτος άφίνει κάθε βοάδυ τδ πλοϊον, 
απο οκτώ ηόη ήμερων οπού ο άνεμος μ,ας αναγκα- 
ζει νά λοξοδρομούμε-/ έπί τής παραλίας ταύτης, 
καί ό διάβολος ήξεύρει ποΰ υπάγει. Καί πάντοτε 
ημείς είμεθα ήναγκασμένοι νά τδν έπαναφέρωμεν. 
Κωπηλάτε , ναΰτα, διά τους έπιβάτας ! Τή άλη- 
θεία ό πλοίαρχος είναι πολύ περιποιητικός !

— Τώρα δμως πλέον θ άπαλλαχθώμεν άπδ τήν 
άγγαρείαν αύτήν, έπανέλαβεν ό νεώτερο; τών δύο 
ναυτών, δστις έφαίνετο καί φιλανθρωπότερο;" αϊ ! 
μπάρκα, (1) προσέθηκεν αποτεινόμενος πρδς τδν Τα- 
μαριεζ, βοήθησέ μας νά μεταφέρωμεν αύτδ τδ γο
μάρι, καί γρήγορα, διότι ό άνεμος πνέει. Χωρίς τού 
επαράτου τούτου επιβάτου θά είχωμεν ήδη καμω
μένα; σωστάς δέκα λεύγας. Αν ήναι άσθενής, ό. χει
ρουργός θά τδν θεραπεύση" άν ήναι νεκοδς, υπάρχει 
είς τό πλοϊον ίερεύς διά νά τδν θάψη ώς χριστιανόν.

— Είναι λειποθυμημένο; μόνο?, φίλοι μου, ά
πήντησεν ό Ταμαριέζ.

— Φίλοι! τοΰ διαβόλου τδ μαυροτσούκαλο, θάρ
ρος ! άν είχα καιρόν διά χάσιμον θά σ έμάνθανα 
πώς πρέπει νά εκβράζεσαι μέ τού; άνιοτέρους σου.

Καί έδείκνυεν ό γέρων ναύτη; τδν γρόθον του 
μετ οργή; μανιώδους. Κατατεθέντος δμω; τοΰ 
σώματος έν τή λέμβω, θά έξετέλει ίσως τήν ά- 
πειλήν του, άν ή εύστάθεια τοΰ μαύρου δέν τόν 
άπεδειλίαζεν. Η λέμβος τέλος άνήχθη εϊς τδ πέλα
γος. Ο Ταμαριέζ όμως περιέμεινε μέχρι; οΰ τδ 
πλοϊον έγένετο άφαντον είς τδν ορίζοντα, καί ού
τως έπέστρεψεν είς τήν Γινεστέραν. Φθάσας δέ διη- 
γήθη εί; τόν μαρκέσιον τδν θάνατον τή; Λουί'ζης, 
απεσιώπησεν δμω; πάντα τά λοιπά.

Ο ιδιοκτήτη; τής Γινεστερα; έν τούτοι; εύρίσκε- 
το εί; τήν τρομεράν θέσι* έκείνων, άπδ τούς οποί
ους απροσδόκητος καταστροφή άφαιρεϊ αίφνης πά
σαν αυτών τήν εύδαιμ.ονίαν. Τήν άπελπισίαν του 
είχε διαδεχθή νάρκωσι; άπαισία. Οσον δέ διά τήν 
Ρόζαν, αυτή έζη ώ; υπό τήν επιρροήν άδιαλείπτου 
ονείρου καί έπίστευε μέν έξ ενός τήν πραγματι
κότητα τών περικυκλούντων αύτήν κινδύνων, δέν ά- 
πέκρουεν όμως άφ ετέρου τήν πλάνην τοΰ νά τούς 
νομίζη διασκεδασθησομένους μίαν ημέραν. Ολίγεστοι 
έμαθον τήν τύχην αύτής, διότι ή περίσκεψις, ήτις

(1) Επίθετον διδόμενου εις τού; μαύρους.

ώ; καί έν τή τών λευκών » 
ι τη;. ’Αλλά συλλογι- 

τοΰ δούλου άντανεκλά- 
ίνων τήν πατρίδα

ένοκλάζων, έθεώρει τδ λυπηρόν τοΰτο σύμπλεγμα, 
καί πάντοτε έζήτει μέρο; οθεν τδ βλέμμα άνέτω; 
νά δύναται νά βυθίζη έπί τή; κυρία; αύτοΰ. Πολ- 
λάκις ήδη ή Ρόζα είχε ταραχθή άπαντήσασα τα 
παράδοξον τοΰ μαύρου βλέμμα, καί έκάστοτε οί 
λόγοι τή; Λουΐζη; « ό έρως εισέρχεται καί έν τή 
καρδία τών μαύρων ώ, * - ' - -
έπανήρχοντο εί; τήν μνήμην 
σθεϊσα ότι εί; τδ βλέμμα τ: 
το ή θλίψις, ή? αίσθανεταί τι; άφί... 
του, αδιαφόρησε καί έμεινεν ήσυχο;.

Εν τώ μέσω δέ τών δεινών τη; *ρυφία τι; ελ
πίς ύπεστήριζε τήν 'Ρόζαν. Μόνη, ήκολούθει διά 
τοΰ βλέμματος μετ άνυπομονησία; τά βραδέως 
δπίσο) αύτή; φεύγοντα κύματα. Καί δταν μέν τα 
ιστία έκοέμαντο χαλαρά έπί τών ιστών, όταν α
κίνητον έμενε τό πλοϊον έπί τής γαληνιαία; θα
λάσσης, άνυπομόνω; προσεδόκει τήν στιγμήν καθ 
ήν ό άνευ.ος ήθελε πνεύσει. Οταν δέ, ύπ ούριου 
ώθούαενον πνεύικατος, τό πλοϊον έπανελάμβανε τήν 
πορείαν του, εύτυχή ήσθάνετο έαυτήν, καί έλεγεν 
έν τή καρδία τη; — Θά τον έπανίδω !

Η Κ. Νολλίέο είχε προετοιμάσει διά τδν αδελ
φόν καί τήν ανεψιάν αύτής κατάλυμα έν τώ έν 11α- 
ρισίοι; οΐκω τη;. Η Κ. Νολλιέρ έγνώριζε τδν λό
γον τή; έλεύσεω; τοΰ άδελφού τη;. Εκαστο; άρα 
δύναται νά συμπεράνη πόσον σκληρά ύπήρξεν ή 

; πρώτη αύτών έντευξις. Μόλις φθάσα; εί; Γαλλίαν, 
δ Κ. 'Ραμβέρτος άνεΰρε μέρο; τι τή; παρελθούση; 
αύτοΰ δραστηριότητας, καί έν τή έπιθυμία τοΰ να 
σώση τήν θυγατέρα του ήρύετο λείψανα δυνάμεω; 
έκλιπούσης. Μολονότι δέ όλοι οί εί; τδ νά θερα
πεύση τήν σύζυγόν του πρότεραι αύτοΰ άγώνε; μά
ταιοι είχον άποβή, ούδέν ήττον δμω; ήλπιζε νά 
εΰρη μέσον προ; ίασιν ·—"- Καί
αϊ διασημότεραι ίατοοί 
λιον" άλλ οί μέν συνεβοόλευσαν 
έν Ελοετία" ο; όέ, εύφροσύνας, 
δέ φιλαληθέστεροι διετήρησαν 
προσεποιήθη ότι έόιόε μάλλον πίσ· 
τελεσματικήν δύναμιν τοΰ δευτ 
έπιστήμη;, καί μέ μεγάλην τοΰ μαρκεσιου ευχαρί 
στησιν, οι χοροί, αί μουσικαί συμφωνία'., οι περί 
πάτοι, τά θέατρα κατέστησαν ή μόνη αύτή; ένα- 
σχόλησι;. Πανταχοΰ παρουσιάζετο, διότι παν- 
ταχού ήλπιζε νά τδν άπαντήση. Αλλ δμως μετά 

,τι?α καιρόν, άπασαι αί δυνάμεις τή; 'Ρόζη; δέν 
| ήδυνήθησα·?ίνά έπαρκέσωσιν εί; τδ νά ύποστηρίξω- 

σι τήν ζωηρότητα, ήν άνέπτυσσεν. 0 Κ. 'Ραμ- 
βέοτο; άπέβαλε πάσαν ελπίδα άπατηλήν, καί ό 
κύβο; έρρίφθη. Η κατάστασις τού μαρκεσίου από 
ήμέρα; βί; ήαέραν έχώρει έπί τδ χείρον" τδ σώμα 
του είχε κυρ^τωθή, καί αϊ κόγχαι τών οφθαλμών 
του έκοιλαίνοντο όλοέν" Ούδ’ ήθελε δέ νά προ
λάβει τήν άνένδοτον ταύτην καϊ διηνεκή φθο
ράν, ήτις τδν έφερεν είς τδν τάφον, όπω; μή πα- 
ρέξη ύπονοία; περί τή; ζωής του εί; τήν θυ- 

αϋτών γατέρα του, 5 άθλιο; πατήρ ! άλλ’ άπεκάλει αϋ-

εΐχεν εμποδίσει τδν μαρκέσιον τοΰ νά τίμωρήση ι 
τήν Δούίζαν παρησία, ή περίσκεψις αΰτη, ήτις άπο- : 
βαίνει συμφέρον πολιτικόν έν ταϊς άποικίαις, τδν - 
ήνάνκαζον νά διατηρήση τδ σκληρόν τοΰτο συμ- 
βεβηκδς όσον πιθανόν, τοσοΰτον καί μυστικόν. 
Διότι τδ δηλητήριου είναι τδ δπλον πρός 8 προσ- 
φεύγουσιν οί δούλοι συχνότατα, δσάκις θέλουν νά 
έκδικηθώσι. Γνωστή δέ είναι ή κατέχουσα αύτούς 
έρεθιστική μανία. Η ελάχιστη άρα άδιακρισία ώ; 
πρδς' τήν υπόθεσιν ταύτην ήδύνατο νά γίνη αιτία 
τοΰ νά διαδοθή έξ ένό; μόνου εγκλήματος επιδημία. 
11 στενοχώρια λοιπόν έν ή ήν ήναγκασμένος νά ζή, 
ηΰξανεν έτι τήν έπιθυμίαν, ήν δ Κ. Ραμβέρτος εί
χε τοΰ ν άφήση τόν Αγιον Δομίγγον. Καί πρδς 
τον σκοπόν τούτον υπήγαινε συχνάκι; εί; τήν πό- 
λιν. Επιστρέφουν δέ κατεσκόπευεν , έπί τών χαρα
κτήρων τής θυγατρό; του τά; προόδου; τή; νόσου. 
Ο δύστηνο; ! ήθελε νά μένη πάντοτε παρ αύτή, 
καί ή θέα τη; άνενέου τού; πόνους του. Τηκόμε
νο; δ ίδιο; ύπ άδιαλείπτου οδύνης, συνήθροιζε τά; 
τελευταία; δυνάμει;, αί δποϊαι τώ έμενον, δπως 
παλαίη κατά τών βασάνων. 0 δέ Ταμαριέζ διε- 
μέριζε τά; φροντίδα; καί έπιμελεία; αύτοΰ μετα
ξύ τοΰ πατρδ; καί τή; κόρη;’ καί ήσυχο; μέν ήτο 
κατά τδ φαινόμενον καί αμέριμνο; μάλιστα, άλλά 
τήν νύκτα, δταν μ.όνο; εύρίσκετο έν τή καλύβη του 
κεκλεισμένος, δ άκηδή; αύτδς, ό ψυχρός, εϊς χεί
μαρρον δακρύων έπνίγετο, σφιγγών έπί τής καρδίας 
του τό κυανοΰν τής ϊ’όζη; μανδήλιον.

Η ημέρα τής άναχωρήσεως έφθασεν ήδη. Ο [καρ- < 
κέσιος, ή θυγάτηρ του καί ό Ταμαριέζ, δστις ήθέ- ! 
λησε νά τού; άκολουθήσ-ρ, άφησαν τόν Αγιον Δο- ■ 
μίγγον. Καί κατ άρχάς μέν ό πλοΰς ύπήρξεν εύ- 
τυχής, καί μετά τινα; ημέρας οί θαλασσοπόροι θά 
διέκρινον τά παράλια τής Γαλλίας, σφοδρό; δμως 
άνεμος, αϊφνίδιον έγερθείς, παρέσυρε τδ πλοϊον 
άπδ τήν διεύθυνσίν του. Η καταιγίς διήρκεσε τρεϊ; 
δλας ημέρας. Είς τδ διάστημα τοΰτο ίι Ρόζα δέν 
έφοβήθη τδν θάνατον" παρεκάλει δέ μόνον τδν 
θεόν ν άποδιόση τδ πλήρωμα καί τού; έπιβάτας 
</ώου; είς τά; οικογένεια; των. 0 δέ Θεό; έπή- 
κουσεν αύτής, καί ό Σαιντ-Βαάστ έσώθη άντί ζη
μιών τινων καί μηνιαίας έν τή επιστροφή του άνα- 
βολής. Ο Κ. 'Ραμβέρτος, μή δυνηθεί; ν’ άυτιπα- 
λαίση πρό; τοσαΰτα δεινά, ήναγκάσθη νά μένη 
κλινήρη;" καί μόνον δ ενίοτε όσάκι; ό άνεμο; ήν 
γαλήνιο; καί ό ούρανδ; αί'θριος, ό υ.αΰρό; του (τδν 
μετέφερεν έπί τοΰ καταστρώματο;" ή Ρόζα έκά- 
6ητο παρά τού; πόδα; του καί έζήτει νά τδν ά- 
πατήση διά τοΰ φαιδρού καί άμερίμνου ήθου; τη;. 
0 νέρων ούτος, έν ώ μετά βίας ήδύνατό τις ν ά- 
ναγνωρίση τδν μαρκέσιον 'Ραμβέρτον, ή νεανι; αΰ
τη, άναπαύουσα τήν ώχοάν αύτής κεφαλήν έπί 
τών γονάτων τοΰ πατρός της, έσχημάτιζον σκια
γράφημα εί; τήν θέαν τοΰ όποιου καί αύτοί οί ναΰ
ται ήσθάνοντο εαυτού; συγκεκινημένους. ό δέ 
Ταμαριέζ συνήθως εί; άπόστασιν τινα άπ

ί τουτω 
συμβού- 

,.-ριήγ·ησίν (τινα 
διασκεδάσει;’ οι 

σιωπήν. H Ροζα 
ιν είς τήν άπο- 
,oou ττι.

τής Ρόζη;· Κα· επ 
συνεκλήθησαν εί;
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τήν παροδικήν δυσδιαθεσίαν προξενηθεϊσαν αύτώ 
έκ τής αιφνίδιας τού κλίματος μεταλλαγής. Τήν 
γνώμην οέ ταύτην κατώρθωσε νά συμμ.ερισθώσι 
καί ή Κ. Νολλιέρ καί ή Ρόζα. Εσπέρ αν τινά έν 
τούτοι; καί οι τ:εϊ; ήσαν συνηθροισμένοι έν τφ κοι
τών. τοΰ γέροντος. 0 Μαρκέσιος έκάθητο έμπρο
σθεν τραπέζης κεκαλυμμένης ύπο εγγράφων- II 
αναπνοή του έφαίνετο δυσκολωτέρκ παρά τό σύ- 
νηθε;- αί χεϊρέ; του ήσαν ψυχραϊ, καί άπό και
ρού εις καιρόν ήναγκάζετο ν άπομάσσγ τον νο
τερόν ίδρωτα, δστι; κζτέρρεε τοΰ μετώπου του.

— 0 Κ. Εύγένιος Ραϋμόνδος είναι φίλος εις §ν 
-όναται νά βασισθή τις, εϊπεν δ μαρκέσιος άρ- 
,μζων τήν συνδιάλεξιν. Η Ρόζα άνήγειρε τήν κε- 
βαλήν.

•— Πιστώς, έςηκολούθησε λέγων ό μαρκέσιος, 
'ξεπλήρωσε τάς οδηγίας μου, διατί λοιπόν νά μή 
δύναμαι νά τον ευχαριστήσω δι όσας τω χρεωστώ 
χάριτα; ; 0 επιστάτης μου δέν τόν είδε παρ ά
παξ μόνον και ουδεί; δύναται νά μ’ ε’ίπη ποϋ νά 
τόν ευρώ.

— Ούδείς ! εϊπεν ή Ροζα θλιβερώς.
— Λνεχώρησεν άναμφιβόλως διά τάς αποικίας. 

Λυπούμαι πολύ διά τούτο, διότι θά μ’ έβοήθει 
εις τό ν άσφαλάσω τό μέλλον σου.

Η Ρόζα έρριψεν έπ'ι τού πατρός της βλέμμα ο
δυνηρού θαυμασμού, ώσανεί τω έλεγεν, Καλώς γι- 
νώσκεις δτι δέν έχω τοιοΰτον.

— Λάβε έν τοσούτω, τά έγραφα ταύτα, κόρη 
μου" είναι ή κληρονομιά σου τήν όποιαν σοΐ αποδί
δω. Η θεία σου θά έξακολουθήση νά έπέχη παρά σοί 
τήν θέσιν μητρός- θά εύρη δ’ά σέ υποστήριγμά τι, 
προσάτην τινά. Διότι ή φρικώόη; αΰτη ασθένεια θά 
πάρέλθη" έχω ανάγκην νά φέρω μετ έυ.αυτού τήν 
παρηγοριάν τάύτην-

ύ Ρόζα, ήτις καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής βρα
δείας νόσου, ή οποία κατέτηκεν υπό τούς οφθαλ
μούς της τόν πατέρα της, ποτέ δέν είχε φαντασθή 
ότι ήδύνατο έξ αύτή; νά πρόκυψη εις αυτόν θά
νατος, ή Ρόζα λέγομεν, τάς λέξεις ταύτα; άκού- 
σκσα άνέκυψε τέλος άπό τής βεβαιότητάς της, καί 
άπαισία τις λάμ.ψις τήν έκαμε νά ϊδν) τό κίνδυ
νον, καί.

— Πάτερ μου ! άνέκοαξεν υπό των λυγοιών 
πνιγομένη, πάτερμ.ου ! μ. ήπάτας. Θεία μου στεί
λε νά ζητήσγ,ς τόν ιατρόν.

Η Κ. Νολλιέρ ήγέρθη όπως σημάνη.
— ΤΙ έχεις λοιπόν, πάτερμου ; όμίλησε δι’ 

αγάπην Θεού !
— Δέν έχω τίποτε, άπεκρίθη ό μαρκέσιος μέ 

φωνήν διακεκομμένη·? μέν, άλλα ευδιάκριτου. Ελα, 
τέκνον μου, νά σέ σφίγξω εις τήν καρδίαν μου.

Η Ρόζα έρρίφθη εις τάς άγκάλας τού πατρός της, 
όστις τήν αυτήν στιγμήν ήσθάνθη έαυτόν υπό με
γίστης ατονίας καταληφθέντα, καί εις είδος τι 
λειποθυμία; έπεσεν. Ευτυχώς όμως ό ιατρός είχε 
-φθάσε,ι.

— Θά τόν σώσης, εϊπεν ή Ρόζα βλέπουσά αυ
τόν- δέν αποθνήσκει τις ούτως.

0 ιατρό; έπλησίασεν εις τόν μαρκέσιον, και, 
ολίγον κατ ολίγον, τόν έκαμε ν ώναλάβη τάς αι
σθήσεις του.

— Ρόζα ! άνέκοαξεν ό Κ. Ραμβέρτος μέ φωνήν 
βραχεΐαν, άμα έπανήλθεν εις έαυτόν.

— Ιδού έγό>, πάτερ μου, έσώθης !
— Ρόζα, έπανέλαβεν ό έπιθάνατος μέ φωνήν 

τόσω ταπεινήν καί τρέμουσαν, ώστε ή άδελφή του, 
κεκλιμένη έπ αυτού, μόλις ήδυνήθη νά τόν άκού- 
ση- εγώ είμαι τής δυστυχίας σου αίτιος. Τέκνον 
μ.ου, εΐπέ εις τόν θνήσκοντα πατέρα σου ότι τόν 
συγχωρεϊς.

II νεάνις έξέπεμψε φωνήν ύπόκωφον καί έρρί
φθη εις τά γόνατα τού πατρός της.

— Ευχαριστώ, Ρόζα μου ! Αδελφή μου, εις σέ 
καί πάλιν τήν εμπιστεύομαι ! Επειτα δέ έσίγησεν.

6 ιατρός, όστις είχεν άποσυρθή ϊνα μή διατα- 
ράξη τήν τελευταίαν αυτήν σύνδιάλεξιν, έπλησία
σεν εις τό θρονίον όπου ό μαρκέσιος έφαίνετο ότι 
άνεπαύετο. Ρίψα; δέ Sv βλέμμα έπ'ι τού προσώπου 
του, εϊπεν εις τήν Κ. Νολλιέρ, δεικνύων αυτή τήν 
έμπροσθεν τού πατρός της γονυπετή Ρόζαν.

— Απαγάγετέ την, κυρία, τετέλεσται !
Ημέρ ας τινάς πρό τού τραγικού τούτου συμ

βάντος, ή Εστέλλη Τερράζ είχε γράψει προς τήν 
φίλην της έπιστολήν τινα έν ή περιείχετο τό ε
πόμενον χωρίον ....

.... « Ναι, φιλτάτη μου 'Ρόζα, υπανδρεύομαι, 
ΐδού δέ πώς έγνώρισα τόν κόμητα Βρέϋλ. Τόν πα

ρόντα χειμώνα τόν εϊδον, κατά πρώτην φοράν έν 
χορώ τινι, παρά τή έξαδέλφη μου. Τό γαληνιαΐον 
καί γλυκύ βλέμμα του, τό είδος τής συστολής, 
τό όποιον επί τής συμπεριφοράς αύτού έπεκρέματο, 
είλκυσαν έπ αύτού τήν προσοχήν μου. Πολλάκις 
ήρνήθη νά χορεύση, άλλα προς τό τέλος τού χο
ρού, ήλθε καί μέ προσεκάλεσε νά συγχορεύσωμεν. 
Τήν ένδειξιν ταύτην τής ύπολήψεως προύτίμησκ 
όλων των θωπειών κα'ι περιποιήσεων ών αντικεί
μενου ήμην καθ’ δλην τήν διάρκειαν τή; συνανα
στροφής. Μοί έλάλησε, καί ήσθάνθην έμαυτήν συγ- 
κινηθεΐσαν. Τή έπαύριον, έζήτησε νά παρουσιασθή 
εις τήν μητέρα μου. Αί εις τήν οικίαν μας επισκέ
ψεις έγένοντο συχναί, ζυαί ολίγον κατ ολίγον 
πραγματική ειλικρίνεια άποκατέστη μεταξύ ημών" 
μ’ ώμίλει περί τών δυστυχιών του, καί εγώ, χω
ρίς νά γνωρίζω εις τί συνίσταντο αύται, έθεώρουν 
ώ; έλπίδα τήν προσπάθειαν τού νά τόν παραμυθώ. 
Ημέραν τινά ή μήτηρ μου μέ προσεκάλεσεν εις τό 
δωμάτιόν της, καί έκεϊ μ’ είπε, Νέος τις έζήτησε 
τήν σου, άλλ οΰδέν ήθέλησα νά ύποσχεθώ
χωρίς νά σέ συμβουλευθώ. Ο Κ. Βρέϋλ, ανέκραζα 
πάραυτα, μή δυνηθεϊσα νά ύποκούψω τήν χαοάν 
μου. Ιδού λοιπόν όπου σύ ή ιδία μ’ υπαγορεύεις 
τήν άπόκρισιν, ήν οφείλω νά δώσω εις τήν αϊτη- 
σιν ταύτην, άπεκρίθη ή μητέρα μου μειδιώσα. Τήχ

εσπέραν ταύτην, ό Κ. Βρέϋλ θά μάθη δτι άποδέ- 
χεσαι τήν αίτησίν του. Μεταξύ μας, δύναμαι νά 
σ’ είπω ότι ποτέ δέν υπήρξα τόσον ευτυχής. Τήν 
αυτήν εσπέραν ποαγματικώς, ό κόμη; έλαβε τήν 
ε’ίδησιν ταύτην μετά θλιβερά; χαράς, ένεκα τού 
όποιου είχον τήν νηπιότητα νά φανώ λυπηθεΐσα 
έγώ" άλλα μετ ολίγον, άκούσασα αυτόν νά λαλή 
περί τή; άγάπη; καί τής ευτυχίας, ήν μοΐ ύπέσχε- 
το, έθαρρύνθην. Ηδη, άνεχώρησε προς διευθέτη- 
σιν ιών ύποθέσεών του. Εν τή έπανόδω του θά υ- 
πογράψωμεν τό σύμφωνον. Θά έλθη; νά πέρασης 
ημέρας τινάς έν Βρεταννίορ όπως παρευρεθή εί; τούς 
γάμους μου. Ανευ σού, θά λείπη άπό τήν ευτυ
χίαν μου τί. »......................

Δύο περίπου μήνας μετά τόν θάνατον τού πα
τρός της ή 'Ρόζα ειχεν έγκατασταθή παρά τή θεία 
της εις ιδιοκτησίαν τινά παρά τόν 'Ρήνον κειμένην. 
0 πύργος ύψοϋτο, ώ; ή Γινεστέρα, εις τούς πρό- 
ποδας λόφου τινό;, μεταξύ πυκνών συστάδων κα- 
στανεών. Τό δωμάτιόν τής 'Ρόζη; ήνοίγετο πρό; 
εξώστην, δθεν εβλεπέ τις τόν έλικοειδή τής νήσου 
δρόμον καί εις τάς εις οξύ άποληγοόσας στέγας 
τού πύργου τής Κ. Τερράζ" Η 'Ρόζα η γάζα την 
θέσιν ταύτην- διότι τή άνεκάλει τήν παιδικήν αύ
τής ηλικίαν. Η θέα τής γαληνιαίας εκείνη; φύσεως 
άνέπαυε τήν ψυχήν τη;. 'Η άπόγνωσις αύτής είχε 
μεταβληθή εις μελαγχολίαν- καί, ώ; άν ή όψις 
τών τόπων, όπου ύπήρξεν άλλοτε ευτυχής, ήδύ- 
νατο νά τή άποδώση τήν παρελθούσαν ευτυχίαν, 
ήσθάνθη στιγμιαίως ότι άνέζη.

Τό έαρ ήν τότε περί τά μέσα του. ήραίαν τινά 
ημέραν περί τήν δείλην, δύο νεάνιδες περιεπάτουν 
μεταξύ διπλής σειράς ιτεών παρά τόν ποταμ.όν 
έκτεινομένων. 'II μία, πενθηφορούσα, βραδέως έ- 
βάδιζε, καί άπό καιρού εις καιρόν ϊστατο όπως 
άκολουθήση μέ βλέμμα όνειροπόλον τόν ρούν τού 
ΰδατος. Ασθενής έφαίνετο καί πάσχουσα, καί όμως 
ή άσθένειά της νέον τή έδιδε θέλγητρου, καί ή έπί 
τών χαρακτήρων αύτής έπικρεμαμένη ώχρότης έ- 
ρηύξανε τήν καθαρότητά των. Βλέπων αυτήν τι; 
θά τήν ένόμιζε μεγαλητέραν τή; συντρόφου της, 
άν καί άμφότεραι τό αυτό είχον γεννηθή έτος 'Η 
δευτέρα, ζωηρά ήν καί έλαφρά, μέλανα καί διά
πυρου έχουσα τόν οφθαλμόν καί εις έκαστον αυτή; 
κίνημα έπέλαμπεν ή χάρι; τής νεότητος. Ηδη δέ 
έπανηλημμένω^ ^ειραθεισα νά σύρη. τήν σύντροφόν 
τη; άπό τής όνειροπολήσεως έν ή ήτο βεβυθισμένη, 
καί πάσα; τά; προσπάθεια; αύτή; άνωφελεΐ; βλέ- 
πουσα, μετά δυσχεραίνοντος ήθου; άπεμακρόνθη. 
Αλλ’ ή έτέρα, τήν δυσαρέσκειάν τη; παρατηρή- 
σασα, τή είπε μέ τόνον φωνή; έξ ήμισεία; σπου
δαίου καί έξ ήμισεία; έλαφρόν.

— Σέ λυπώ, αγαθή μου Εστέλλη, συγχώρη
σα'. μου.

Η δ’ Εστέλλη τήν λαλήσασαν έναγκαλισθεϊσα 
ώ; αδελφή?.

— Πάσχεις, Ρόζα, τή είπε θλιβερώς, όλος ό 
κόσμος τό βλέπει, άλλά τί έχεις, ούδεί; ήξεύρει. 

Αλλ ή Ρόζα δέν άπεκρίθη.
— Εμπιστεύσου εΐ; εμέ τάς θλίψεις σου έπανέ

λαβεν ή Εστέλλη" δέν εί μαι πλέον παιδίον άφού αύ- 
ριον υπανδρεύομαι. Καί ταύτα εΐπούση;, αί λευ- 
καί αύτή-, παρειαί έκαλύφθησαν ύπό ζωηρού ερυ
θήματος.

'Η 'Ρόζα ομω; είχεν έπαναπέσει εις τήν μελαγ
χολίαν της. 'Η ευτυχία τή; φίλη; τη; εφερεν εί; 
τόν νούν της τήν ιδίαν έαυτή; όδυνηράν θέσιν. 'Η 
ένθύμησι; τού Ευγενίου 'Ραϋμόνδου παρουσιάσθη 
εις τό πνεύμά της. Ισως τήν στιγμήν ταύτην, έ- 
σκέφθη, διαπλέει τάς θαλάσσας διά νά μέ ζητήσγ, 
καί τό μέτωπόν της έπανέπεσε θλιβερώς.

— Πάντοτε κατηφής, εϊπεν ή Εστέλλη μετά 
πείσματος φιλικού- καί ομω; πρίπει νά ήσαι φαι
δρά διά νά υπογράψη; εις τό συμβολαίου, ό Κ. 
Βρέϋλ έφθασε μετά τών φίλων του, καί μετά όέκα 
πέντε ημέρα; θά λάβη χώραν δ γάμο; μα;.

Βήματα ήκ.ούσθησαν α’ίφνη; εί; τήν πάροδον.
— 'II μήτηρ μου στέλλει άναμφιβόλω; νά μέ 

ζητήση, εϊπεν. Αλλ’ άντϊ τή; σεβασμία; καί έμ- 
πεπασμένη; κεφαλής τή; οικονόμου της, είδε τό 
μαύρου πρόσωπον καί τήν ούλότριχα τοΰ Ταμαριέζ 

κεφαλήν.
— Πάντοτε εις τά βήματά σου, είπε ταπεινή τή 

φωνή ή μνηστή τού κόυιητο; εΐ; τήν 'Ρόζαν, άπο- 
φασιστικώς είναι τό στοιχείο τής οικογένειας σου.

0 μαύρο; ταπεινότερο; καί μέ περισσότερον πα
ρά ποτέ σέβας, άπετάθη πρό; τήν *υρίαν του.

— Από τού ποταμού, εϊπεν, εγείρεται άνεμό; 
τι; προξενών πυρετόν- ή Κ. Νολλ’έο παρακαλεϊ 
τήν Κυρίαν νά έπιστρέψη.

Η 'Ρόζα λοιπόν έλαβε τόν βραχίονα τή; Εστέλ
λη; καί άμφότεραι έπέστρεψαν εί; τόν πύργον. Θ 
δέ Ταμαριέζ ύπό τών ιτεών καλυπτόμενος, ήκο- 
λούθει διά τοΰ βλέμματος τήν κυρίαν του, ώς τήν 
ήμέραν καθ ήν μετά τήν άναχώρησιν τής γραία; 
Αου'ίζα; τήν είχε συνοδεύσει άπό τού σκηνώματος. 
Κατά τύχην δέ πρό; τό μέρος έκεΐνο στραφεΐσα ή 
Εστέλλη, καί ΐδούσα τά βλέμματά του φλέγοντα ό
πισθεν τών κλάδων.

— Παρατήρησε, είπε δεικνύουσα τόν μαύρου εις 
τήν φίλην της, θά έλεγέ τι; δτι μάς κατασκοπεύει.

— Τρελλή δπου είσαι, τή άπεκρίθη ό ϊ’όζα' κα
λήν έντάμιοσιν τό βράδυ.

Τή αύτ| δέ στιγμή, ή Εστέλλη είδε τήν οικο
νόμου τη; έρχομένην, καί αί δύο νεάνιδες άπε- 
χωρίσθησαν.

Ποαγματικώς δέ τήν εσπέραν ή Κ. ΝολλΓερ καί 
ή άνεψιά της υπήγαν εΐ; τής μαρκεσϊα; Τερράζ. 
Είσελθβύσκι εί; τήν αίθουσαν, εΰοον ήδη όλου; 
τού; προσκεκλημένου; συνηγμένους. Εν μεγάλη 
μαύρη στολή, ό συμβολαιογράφος "στατο έμπρο
σθεν τοαπέζη; υπό τεσσάρων λυχνιών φωτιζομέ- 
νης. Καί έκ τού ενός αέν μέρους αυτή; έκάθηντο ή 
Κ. Τερράζ καί ή θυγάτηρ αυτής, έκ δέ τοΰ ετέρου.



344 · — 345 —
γέρων τι; έπέχων έν τή τελετή τόν τόπον τοΰ α
πό τίνος χρόνου άποθανόντο; πατρός τοΰ κόμητο; 
Βρέϋλ. Οί συγγενείς, κατά μέγα [Λερός γέροντες 
εΰγενεΐ; έπαρχιώται διετήρουν δλην αυτών τήν αυ
στηρότητα, παρατεταγμένοι κυκλοτερώς έν τοΐ; 
θρονίοι; αυτών. Αί καίουσαι λαμπάδες έφώτιζον 
διά τής ασθενούς αυτών λάμψεω; τάς οικογενει
ακά; εικόνας, αϊτινες έκάλυπτον τούς τοίχους τής 
αιθούσης καί έφαίνοντο καί αΰτα? έπίσης δτι πα- 
ρευρίσκοντο ώ; ριάρτυρες εις τό συνομολογηθησό- 
μενον σύμφωνον. 11 ώραιότη; τής μνηστή; τόσον 
αντίθετος πρδς το γήρας τών παρευρισκομένων, ή 
αρχαιοπρεπής έκείνη αίθουσα, ή; τό σκότος δέν 
ήδύναντο όλα τά φώτα νά διασκεόάσωσιν εντελώς, 
αί εικόνες τών προγόνων τούς απογόνους των κα- 
τοπτευόντων, ή σιγή ήν άπό καιρού εις καιρόν διέ- 
κοπτε μόνον γέροντός τίνος ό ξηρό; βήξ, ή σοβαρά 
τού συμβολαιογράφου στάσις, τά πάντα τέλος πα- 
ρ είχον §ν δλον σεμνοπρεπές καί σέβας έμπνέον. 
Εν τούτοι; ή Ούρα ήνοίχθη αίφνης καί ή ύποτρέ- 
μουσα γηραιού υπηρέτου φωνή ανήγγειλε τον Κ. 
κόμητα Βρέϋλ.

Απασα ή όμήγυρι; ήγέρθη όπως τον ύποδεχθή. 
Εις τήν ευγενή ταύτην υποδοχήν άπεκρίθη δι ευ
σεβούς χαιρετισμού. Αφού δέ προσέκλινε πρό τής 
Κ. Τερράζ καί τής Ουγατρός της, περιέμεινε μετά 
σεβασμού νά έλθη ή σειρά του δπω; θέση τό ό'νομά 
του υποκάτω τής πράξεως. 0 συμβολαιογράφος 
τέλος τώ προσέφερε τήν γραφίδα, καί αύτός έπρο- 
χώρησε προς τήν τράπεζαν. Η λάμψις τών λαμπά
δων έφώτισεν ίσχυρώ; τό πρόσωπόν του. Καθ ήν 
δέ στιγμήν έκυπτεν δπως ϋπογράψη, οξεία κραυ
γή άντήχησεν εις τό βάθος τής αιθούσης.

Ηαντες έόραμον πρδς τό μέρος δθεν ή απελπι
στική αΰτη κραυγή είχεν'έζέλθει. Εκεί δέ, ό κόμης, 
όστις πρώτος είχε σπεύσει, άνε γνώρισε τήν Ρόζαν 
όλολύζουσαν έπί τού στήθους τής θείας της.

— Αΰτη έδώ ! άνέκοαξεν έκπληκτος.
— Μ ήπάτησεν, έψιθύριζεν έκείνη έν τώ υ,έσω 

τών δακρύων τη; ! . .,. Πόσον ευτυχή; είμαι ά 
ποθνήσκουσα ! . . .

Ο κόμης ήθέλησε νά λάβη τήν χεΐρά της, άλλ 
ή Ρόζα, έκτος έαυτής καί άποπεπλανημένη, ήρ- 
πασε τον βραχίονα τής Κ. ΝολλΙέρ, καί έξω τή; 
αιθούσης τήν έσυρε, ίϊς παράφρων διέτρεξε τήν 
άπό τού πύργου χωρίζουσαν αύτήν πάροδον, καί 
εξηντλημένς θά έπιπτεν έπί τής κλίμακος τής εισό
δου, άν, ώς έκ θαύματος, ό Ταιεαοιεζ δεν εΰοίσκετο 
* » 5* \ Λ \ r / ί· k * 'εκεί Ο’.α να τχν υποστηοιζη.

Μετά τήν φυγήν όε τής Ί’όζης, ό κόαης ήρνήθη 
νά ϋπογράψη τό σύμφωνον. Αυποθυμημένην έδέησε 
νά μεταφερωσι τήν Εστέλλην εί; τό δωιχάτιόν της. 
Εφ όλων τών προσώπων έπεφαίνετο ή έκπληξις. 
Τί έσήμαινεν ή αιφνίδια αΰτη ρήξι;; Καθείς πε- 
ριέμενεν έξήγησίν τινα άλλ’ ό Κ. Βρέϋλ δέν ήθέ- 
λησε νά λαλήση παρ ενώπιον τής Κ. Τερράζ καί 
τή; θυγατρό; της.

Ενώ δ ό κόμης είχε μετ’ αυτών τήν συνδιάλε-

ξιν ταύτην, ή; τό αποτέλεσμα θά μάθωμεν ακο
λούθως, ή 'Ρόζα διηγείτο εις τήν θείαν της τά έν 
Αγίω Δομίγγω συμβάντα μεταξύ αύτής καί τοΰ 
Ευγενίου 'Ραϋμόνδου. Η στιγμή δέν ήτο κατάλ
ληλο; iva ζητήσωσιν ν άνακαλύψωσι πώς ό νέος 
δικηγόρος είχε μεταμορφωθή εί; εύγενή κόμητα. 
Η Κ. Νολλιέρ ήρκέσθη άρα εί; τό νά κλαύση μετά 
τής ανεψιάς της. Δυστυχές παιδίον, τή εϊπεν άφί- 
νουσά την, όταν τήν ίδε διατεθειμένην εϊ; τό να 
λάβη σλίγην άνάπαυσιν. 0 Θεό; ήθέλησε νά σοί 
δώση τούς πόνους τή; ψυχής, ώ; άν δέν ήσαν άρ- 
κετοί οί τού σώματος.

Κατά τήν έγερσιν τή; ημέρας, τήν στιγμήν ταύ
την καθ ήν ή καρδία είναι έπί τό μάλλον επιδε
κτική ευτυχών εντυπώσεων, πολλάκις είχε συμ,βή 
εις τήν δυστυχή νεάνι δα νά ποθήση τήν ζωήν. 
Μεγαλοπρεπής καί λαμπρά θερινή αυγή είχε δια- 
δεχθή τήν έσπέραν, περί ή; άνοοτέρω έγένετο λό
γος. Αντί νά ΐδη τήν καρτερίαν αυτή; έξασθενού- 
σαν, ή 'Ρόζα απεναντίας ήσθάνθη έαυτήν υπέρ ποτέ 
γενναιοτέραν. Ηνοιγε δέ τό προσευχητήριον αύτής’ 
δταν τή έφάνη δτι είχέ τις είσδύσει εί; τόν κοι- 
τώνά της. Στραφεΐσα δέ, είδε τήν Εστέλλην, ήτις 
εί; δάκρυα, βεβυθισμένη, έρρίφθη εί; τά; άγκάλα; 
της, χωρίς νά τή δώση καιρόν νά καταστείλη κί
νημα άπωθήσεως.

— Διατί νά μέ άποκρούη; ; τή εϊπεν ή νεάνι; 
άπομάσσουσα δύο δάκρυα καταρρέοντα έπί τών 
παρειών της, σέ άγαπα ! Τήν όόύνην ταύτην έννο- 
ήσασα ή 'Ρόζα συνεκινήθη.

— Δέν ήθέλησα νά βραδύνω νά σοί αναγγείλω 
τήν καλήν ταύτην εΐδησιν, έπανέλαβεν ή Εστέλλη’ 
χθές τό έσπέρα; μάς άπεκάλυψε τό μυστήριον τής 
ζωής του. Εις έκείνην ήτις θά έγίνετο σύζυγό; του 
οΰτ’ ονου.α καν δέν είχε νά προσφέοη’ διότι ό πα
τήρ του τόν είχεν έγκαταλείψει, καί μόνον έν τή 
στιγμή τού θανάτου του τώ άφησε τού; τίτλου; 
καί τήν περιουσίαν του.

Τότε δέ δ Εύγένιος Ραϋμόνδος είχε γενή κό
μης τού Βρέϋλ.

— Καί τότε μ έλησμόνησεν, είπε θλιβερώς ή 
'Ρόζα.

— Σ ένόμιςεν άποθανούσαν, έςηκολούθησεν ή 
Εστέλλη’ τό πλοΐον ού είχεν έπιβή είχεν άναγκα- 
σθή οκτώ δλα; ήμερα; νά περιμένη απέναντι τή; 
νήσου ευνοϊκόν άνεμον. Νύκ,τα τινά είχε άποβή εί; 
τήν ξηοάν δπως σέ ΐδη, μίαν άκόμη φοράν. Διεο- 
χόμενο; δάσος τι, εύρέθη πρόσωπόν πρό; πρόσωπόν 
μετά γραία; τινό; μαύρη;, ήτι; τώ εϊπεν δτι ήσο 
δηλητηριασμένη, δτι έμελλες ν άποθάνης, καί ότι 
αυτή ή ιδία σέ είχε δώσει τό δηλητήριου. Ώρμησε 
τότε αύτός κατόπιν τή; γραίας, ήτις, αφού είχεν 
απαγγείλει τάς λέξεις ταύτας, είχε τραπή εί; φυ
γήν. Καί έπί τινα μέν χρόνον ένόμισεν δτι άπώ- 
λεσε τά ίχνη της, άλλ’ αίφνης καγχασμός αντή
χησε πλησίον αύτού, συγχρόνως μέ τό ονομά του, 
το όποιον τώ ερριπτον ώ; πρόκλησιν. Τής σελήνης 
δέ εωτισάση; αίφνης τό δάσος, ήδυνήθη νά ίδη

ζης’ καί ποτέ μέν δέν παρουσιάζετο ενώπιον αύ’ 
τής, ούχ ήττον δμω; έπεννόει μυρία μέσα δπωξ 
κάμνη εί; αυτήν γνωστήν τήν παρουσίαν του. Καί 
πότε μέν έκείνη εόρισκεν έπί τής τραπέζης της 
ρωπογράφημα τή; Γινεστέρα; καί τή; έλεο- 
φύτου εισόδου της, πότε δέ έγειρομένη τό πρωί 
έβλεπε πλησίον τή; είκόνο; τή; μητρό; τη; τήν 
τού μαρκεσίου έν άποικιακή στολή. 'Η Κ. Νολλιέρ 
άναμφιβόλως έγίνετο σύνεργό; τών άθώων τούτων 
άπατων. Αί έρωτικαί αύται ένδε'.ξεις πολύτιμοι μέν 
ήσαν εί; τήν καρδίαν τή; ί’όζης, άλλ δμω; οϋδέν 
άπεδείκνυεν, ούδ έπρόφερέ ποτέ τοΰ Ευγενίου τό 
ό'νομα.

Ενα μήνα μετά τά συμβάντα ταύτα, ή 'Ρόζα 
έκοιμάτο μέ τά χείλη ύπηνεωγμένα ύπό μειδιά
ματος, ώ; τήν ήμέραν καθ ήν δ Εύγένιος τήν 
είχε καταλάβει έν τή αιθούση τή; Γινεστέρα;, 
καί, ώς κατά τήν έποχήν έκείνην, δ Ταμαριέζ ά- 
νακαθήμενο; πλησίον αύτή; τήν παρετήρει κοιμω- 
μένην’ άνευ τών έπί τοΰ προσώπου της πιπτόντων 
βοστρύχων τής κόμης της, οί χαρακτήρες αύτής 
θά συνεχέοντο μετά τή; / ευκότητο; τοΰ προσκε- 
φαλαίου, έφ’ οΰ έστηρίζετο ή κεφαλή της. Βραδεία 
καί τακτική πνοή έκίνει τό στήθό; της. Αίφνης 
δμω;, χωρίς ούδεί; ν άκουσθή θόρυβος, ήγέρθη 
τεταραγμένη, καί διέταξε τόν. Ταμαριέζ ν άνοι
ξη τό παράθυρον. 0 ούρανός ήν διαπεποικιλμένος ύπ 
άστέρων, καί θερμό; άνεμο; έκίνει τό λεπτόν ύ
φασμα τών παραπετασμάτων καί έπαιζεν έν τη 
κόμη τή; άσθενού;.

— Είναι νύξ τοΰ Αγίου Δομίγγου αύτή, έψι- 
θύρισεν’ άπόψε αισθάνομαι έμαυτήν εύτυχή.

Αΐφνη; έτεινε τό ού; καί ακίνητος έπί μικρόν 
έμεινεν ώ; διά ν άκροασθή αρμονία; μυστηριώδει;, 
ένώ ούδείς ίγ τή χώρα ήκούετο θόρυβο;. Τόν άγ- 
κώνα έπί τοΰ βραχίονο; τοΰ θρονιού στηρίζουσα, 
καί τό μέτωπον εί; τήν χεΐρά της, ή ‘Ρόζα έμενεν 
άκίνητο;. Μόνη άπόδειξις δτι έζη ήν τό λάμψιν πα
ράδοξον άπαυγάζον βλέμμα της. Από τινων στιγ
μών ήν αΰτη βεβυθισμένη εί; τήν κατάστασιν ταύ
την τή; σκέψεω;, δτε φωνή καθαρά καί λιγυρά 
ήγέρθη έν μέσω τή; σιγή; καί έψαλε τού; άκολού- 
θου; λόγους.

« Τών ούρανών τόν θόλον 
Πληροί σκιά χρυσή’ 
Τών λάμψεων πλήν δλων

Η μάλλον λαμπροτέρα, ώ κόρη, είσαι Σύ!» 
—- Είναι αυτός, εϊπεν ή 'Ρόζα ταπεινή τή φωνή, 

μέ προσκαλεϊ, έρχομαι!
Η δέ φωνή πλησιάζουσα, έπανέλαβε τήν επω

δήν ταύτην κ^αί δεύτερον.
■— ίδού έγώ, έπανέλαβεν έκείνη μέ φωνήν μό

λις συνηρμολογημένην, καί ή λάμψις των οφθαλ
μών τη; κατέστη ζωηροτέρα. Καί δέν ήδυνήθη μέν 
νά έγερθή,άλλά τά χείλη τη; διετήρησαν τό μειδία
μά των. Εφεοεν άκολούθω; τά; χεΐρά; εί; τήν 
καρδίαν της, καί ασθενή άφεΐσα κραυγήν, κατέλ.πε

σκιάν τρέχουσαν έμπροσθεν αυτού. Τότε, εϊπεν εί; 
τήν μητέρα μου, έπυροβόλησα, κραυγή τρομερά 
άπεκρίθη εί; τήν έκπυρσοκρότησιν ταύτην, έπειτα 
δέ ουδέν ή τόν φλοίσβον τής θαλάσσης ήκουσα πλέ
ον. Εΐδον καίοντα τόν φανόν τού πλοίου μου, ήθέ- 
λησ* νά έπιστρέψω εις τήν Γινεστέραν, άλλ αί δυ
νάμει; μου μ έγκατέλιπον καί έπεσα έπί τής άμ- 

'μου. Οταν συνήλθον εί; έμαυτόν, ευρέθην εί; τό 
πέλαγος. Μοί διηγήθησαν δτι μαύρος τι; είχεν 
ειδοποιήσει περί τής παρουσίας μου τόν σκοπόν 
τού πλοίου, δτι είχε βοηθήσει εις τό νά μέ μετα
φέρουν έν τή λέμβω, άλλ’ άλλο δέν ένθυμήθην πα
ρά τού; λόγους τής μαύρης, καί ένόμισα δτι έχω- 
ρίσθην διά παντός έκείνη; τήν όποιαν ήγάπων.

όμιλούσης τή; Εστέλλη;, ή καρδία τή; ί’όζης 
έπαλλεν υπό χαράς. . ..

— Επειδή δμω; έκείνη ζή, προσέθηκεν έκεΐνος 
αποταθεί; πρό; εμέ, έπειδή ευρέθην εί; άπάτην 
πιστεύσα; ψεύδος, σάς ζητώ νά μ άπαλλάξητε 
άπό υπόσχεσιν, τήν δποίάν θά ήμην εύτυχής άν 
έτήρουν. Εννοεί; οποία ύπήρξεν ή άπόκρισί; μου.

Ολόκληρος ύπό τή; χαρά; τη; κατεχομένη, ή 
Ρόζα οϋδόλω; παρετήρησε τού; άγώνας, ου; ή φί
λη της είχε καταβάλει δπως κρύψει τήν οδύνην 
αύτής, τελειώσασα τήν διήγησίν της.

— Ευχαριστώ, Εστέλλη μου, ανέκραξε ριφθεΐσα 
εί; τά; άγκάλας της. Αλλ έπειτα, ώσανεί οδυνηρά 
ένθύμησις εί; τόν νούν τη; είχεν άναβή, έστη αί
φνης, καί μετά φωνή; άσθενού; μέν, αποφασιστι
κής δμω; έπανέλαβε.

— Δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν θυσίαν σου" ή
> μαύρη είπε τήν άλήθεαν’ είμαι φαρμακευμένη ! 

Η Εστέλλη άφήκε κραυγήν έκπλήξεως.
— ίδού λοιπόν, είπε, τί μ’ έκρυπτε; !
— Καί δέν είχον δίκαιον, άγαπητή μου φίλη’, καθ 

έ.κάστην στιγμήν δ θάνατο; ήμπορεΐ νά μ έπάρη.
-— Χωρίς νά τόν έπανίδης!
■— Τήν νύκτα ταύτην ύπεσχέθην εί; τόν Θεόν 

νά τώ άφιερώσω τά; τελευταία; όίρας, αΐτινε; μοί 
μένουν έπί τή; γή; ταύτης. Αν ποτέ μ’ ήγάπησεν, 
άς μή ζητήση νά μ’ έπανίδη’ έχω άλλην παρά- 
κλησιν νά τώ άποτείνω. Σύ δέ δό; μοι ύπόσχεσιν 
δτι πιστώς θά έκπληρώση; τήν έντολήν ταύτην.

— Τό ομνύω! εϊπεν ή Εστέλλη.
— Είπε τω λοιπόν δτι, άποθνήσκουσα, ή Ρόζα 

ζητεί παρ αυτού νά σέ κάμη ευτυχή.
— Αδελφή μου! άνεφώνησεν ή Εστέλλη, καί ή συν- 

δ’.άλεξίς των έτελείωσε διά μακρού έναγκαλισμοΰ.
Από τή; ημέρα; δέ ταύτης, ώς έκ θεία; χάρι- 

τος, ή Ρόζα δέν υπέφερε μέν πλέον, άλλ αί δυ
νάμεις τη; τήν έγκατέλιπον εντελώς. Ούδ’ ήδύνατο 
πλέον ν άφήση τό θρονίον της, άλλα διήρχετο δλην 
αυτή; τήν ήμέραν εί; άκρόασιν τή; ιερά; Βίβλου, 
τήν οποίαν κατ αΐτησίν τη; άνεγίνωσκε πότε 
μέν η θεία τη;, πότε δέ ό Ταμαριέζ. 'Η μαρκεσία 
τού Τερράζ έκρινε κατάλληλον ν άφήση έπί τινα 
καιρόν μετά τή; θυγατρό; τη; τήν Βρετανίαν. 0 
Ευγένιο; είχε συμμορφωθή μέ τήν θέλησιν τή; Ρό- 

(Εύτέρ. Τόμ. ΣΤ', φυλ. ,5)
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τήν κεφαλήν τη; νά έπαναπέση έπί τοΰ προσκεφχ- 
λαίου. 0 μαύρο; έπροχώρησε διά νά ιδη άν ήκροά- 
ζετο. Αλλ έκείνη δέν ήν πλέον έν τή ζωή.

Οί οφθαλμοί τοΰ Ταμαριέζ διέμειναν ξηροί, άλλ 
αί άρτηρίαι τοΰ μετώπου του, έφάνησαν έτοιμαι 
νά διασπασθώσι. Συνάθροισα; όλην τήν δύναμιν, 
ήτις τώ έμενεν, εις tv φίλεμα, έπλησίασε τά φλο
γερά χείλη του προ; τδ θερμόν είσετι τής κυρία; 
του στόμα, καί κεραυνοβολημένο; έπεσεν έπειτα 
προ τών ποδών της.

‘Η σκιά είχεν ακολουθήσει τδ σώμα.
Εκ τοΰ Γαλλ. Π. Γ.

------------------ <aeeS94M»&«S=Ss*-----------------

Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ.

( Συνέχεια ϊδε φυλ. 1 4).
ΙΑ'

Εις δωμάτιόν τι οικίας πενιχρά;, δωμάτιον γυ- 
μ.νδν σχεδόν καί έμφαϊνον τήν άκραν πενίαν τών 
οϊκούντων, έπί στρωμνή; ούδεμίαν έχούσης περι- 
ποίησιν εκειτο νεανίας τι; ασθενής, ού τά κάτι
σχνα μέλη, ή ώχροτέρα τοΰ νεκρού όψις, ή ενα
γώνιο; αναπνοή, τά κοιλωθέντκ άλλ’ άστράπτον- 
τα δμματα, καί αί φοινισσόμεναι άπδ καιρού εΐ; 
καιρόν παρειαί έδήλουν, ότι ύπδ δεινού κατατρύ- 
χεται πυρετού μαρασμώδου;.

Δύο μικρά κοράσια εΐσήρχοντο καί έξήρχοντο 
εΐ; τον κοιτώνα, περίλυπα καί τεθοουβημένα, 
έκτελοΰντα δέ, ώ; έφαίνετο, τά; διαταγά; γυναί
κα; καθημένη; παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ α
σθενούς.

‘Η γυνή αύτη, φέρουσα ενδυμασίαν Ελληνι
κήν, εΐ καί τεσσαρακοντούτη;, διέσωζεν όμως, 
ώ; αι πλεϊσται Ελληνίδες, καταφανή ίχνη τού 
πρώην κάλλους τη;, άποτυπουμένου εΐ; του; 
χαρακτήρα; τού άσθενοδ;. ’Εφαίνετο δέ μάλλον 
αδελφή τι; πρεσβυτέρα ή μήτηρ τού νεανίσκου, 
διότι ή δύστηνο; ήτο μήτηρ του.

Καθημένη έπί έδρα; χθαμαλής, είχεν άτενώ; 
τά ό'μματα έπί τοΰ υιού της, παραμονεύουσα παν 
κίνημα, άκροωμένη πάσαν πνοήν αύτού.

— Είσαι τώρα καλήτερα ; Λέανδρε, τον ήρώ- 
τησεν έπί τέλους, ατε ούτο; έζήτησε ν άνακαθήση 
έπι τής στρωμνής. Τδ τελευταίου ιατρικόν δέν σ’ 
έκαμε καλόν ;

— Είμαι καλήτερα, μητέρα, άπεκρίθη μετά φω
νή; κεκμηκυίας,πολλήν αισθάνομαι έλάφρωσιν, ς-ενο- 
χωρούμαι μόνον διότι έμειναν τώρα δύομήνας αί εργα
σία’, μου όπίσω, καί θάύποοέρετε όλοι σας, μητέρα.

— A ! υιε μου, πρωτχ τχν υγε.αν σου χ,αι οι 
εργασία; έχει ό Θεός, νά μή σέ στενόχωρη τούτο 
διόλου, άν μ. αγαπάς, παιδί μ.ου. Καί ό ιατρό; δεν 
σ έσύστητε τήν ησυχίαν τοΰ πνεύματος ; Ο πατήρ 

σου έντδ; ολίγου λαμβάνει άφεύκτω; θέσιν, καί 
ά; έχη δόξαν ό Θεό;, δέν θα μάς λε-ίπη πλέον τί
ποτε. Μή, νά εχη; τήν εύχήν μου, μή σέ τήκουν 
αύταί αί ΐδέαι, δ ®εδ; είναι πολυεύσπλαγχνο; καί 
δέν άφίνει κανένα.

— Ναι, μητέρα, πιστεύω εις τήν εύσπλαγχνίαν 
του καί διά τούτο ΰπέμεινα καί υπομένω καί έγώ. 
Ελπίζω διά σά; κάν ευτυχίαν, άν έγώ πλέον δέν 
περιμένω.

— Ω! νά ζής, Λέανδρέ μου, μή λέγε τοιού- 
τους λόγους, διότι σπαράττουν τήν καρδίαν τής 
μητρός σου.

Καί ή δυστυχής γυνή,'εμπλέου; έχουσα τους 
οφθαλμούς δακρύων, έκλινε καί περιεπτύξατο τρυ- 
φερώ; τδν υιόν της, άνταποδόντα μ.ετά συγκινή- 
σεω; τήν μητρικήν ταύτην θωπείαν.

Ο ασθενής ούτος, ώ; έννόησεν ό άγνώστης, ήτο 
ό ήμέτερος Λέανδρος. Δέν ήτο δύσκολον έζ όσων 
είδομεν καί όποιον έγνωρίσαμεν τδν νέον τούτον,νά 
προμαντεύσωμεν, ότι δέν έμελλε ν άνθέξη πολύν 
χρόνον εις τάς άλλεπαλλήλου; θλίψεις του. Οχι μό
νον έτήκετο διά τήν περί τήν ποίησιν αποτυχίαν 

I του, άλλ ύπέφερεν ηθικώς καί κατ άλλο’ τυχών 
j βαναύσου προϊσταμένου, όστις τόν άνθρωπον δέν 
έζετίμα ύπεράνω τή; περί τδ άντιγράφειν ικανό
τητάς του, έφέρετο ενίοτε πρδ; αυτόν άποτόμως 
καί ύπεροπτικώς. Χρειάζεται δέ άλλος θάνατος 
εις φύσεις, οποία ήν τού Λέανδρου ; Δέν άντέσχε 
λοιπόν, ήσθένησεν" αλλά μή θέλων νά οιακόψη 
τάς εργασίας του, δέν έμαρτύρει τήν άγωνίαν του. 
Αλλά τέλος, εσπέραν τινά έπανελθών εις τήν οι
κίαν του, έπεσε μέ σφοδρόν πυρετόν. Προσεκλήθη 
ιατρό; τι;, όστι; όμως μετά τήν δευτέραν έπί- 
σκεψιν δου; συμβουλά; τινα; καί γράψας συντα
γήν, δέν έπανήλθεν, όχι μόνον διότι τδ νόσημα 
τού Λεάνδρου -έφάνη αύτώ θανατηφόρου, άλλά καί 
διότι έβλεπεν ότι οί κόποι του δέν ήτο δυνατόν 
ν άνταμειφθώσι. Τότε ό δυστυχή; πατήρ προσέ- 
τρεςεν εΐ; άλλους άληθώ; φιλανθρώπους οπαδού; 
τού ίπποκράτους, οΐτινε; δέν έδίστασαν νά όμολο- 
γήσωσιν εις τδν πατέρα τδν κίνδυνον τοΰ άσθε- 
νούντος. Ομως δέ μετεχειρίσθησαν καί μετεχειρί- 
ζοντο είσετι αφιλοκερδώς πάντα τά μέσα τής επι
στήμης, όπως σώσωσιν αυτόν.

Καθ ήν δέ στιγμήν έπανευρίσκομεν τδν Λέαν
δρον, ή πρώτη όρμή τη; άσθενεία; ύπεχώρησεν 
εϊ; τήν ατονίαν εκείνην καί τόν μαρασμών, τδν 
προάγγελον τοΰ θανάτου. Ο ασθενή; δέν αποθνή
σκει μεν άμέσως, άλλ ή ζωή του είναι ώ;ή λάμ- 
ψι; τού σβεννυμένου λύχνου, όστις, ενώ ήδη φω
τίζει άμυδρώς, άλλ από καιρού εις καιρόν έμ- 
ψυχούται καί περιαυγάζει λαμπρότερος. Είναι αυ
τή ή βραχεία πάλη μεταξύ τοΰ σκότους καί τού 
φωτός, μεταξύ τής ζωής καί τού θανάτου . . .

Τδν Λέανδρον δέν έλάνθανεν ή κατάστασί; του, 
καί ή ιδέα αύτη πραγματικώ; τδν έλύπει, διότι, 
ό μόνος πόθο; του ήδη ήτο ή Μούσα. Δέν ήθελε 
νά χωρισθθ άπ αυτής. Ηαθάνετο, ότι», έάν έζη^ 

έμελλον ν’ άκουσθώσι μελωδικοί οί φθόγγοι του. | 
‘Η μούσα του τραφεϊσα ήδη άπδ τά δάκρυα 

καί τού; πόνους ήθελε μελωδήσει περιπαθώ; . . . 
Τήν Ιουλίαν δέ, ούτε κάν ένθυμεϊτο πλέον αυ
τήν, άφ ής μάλιστα έπληροφορήθη τούς άρραβώ- 
νάς της, άφ ή; ένόησεν ότι ήτο δν«ρ τή; νεανική; 
καρδίας του δ έρως έκίϊνο;. . . .

Ω ! ναι, δέν πάσχει μεν ένεκα τή; Ιουλίας, 
δέν , αποθνήσκει έκ τού πρδς αυτήν έρωτος, άλ
λά τδ πρώτον κατά τή; καρδίας καί τής ζωής 
αύτοϋ τραύμα έπέφερεν ό έρως ούτος. Διότι εις 
τήν ΰπαρξιν πολλών ανθρώπων διακαή; τις καί 
ματαιωθείς ερω; αποφασίζει περί όλου αύτών τού 
μέλλοντος.

Από τινων έν τούτοις ημερών παρετηρεϊτο βελ- 
τίωσίς της άνέλπιστο; εις τήν κατάστασιν τού α
σθενούς. Οί ιατροί ήρχισαν σχεδόν νά συλλαμβά- 
νωσιν ελπίδας άμυδροτάτας. Πρωίαν δέ τινα ει- 
χεν έξυπνήσει τοσοΰτον εύδιάθετος, ώστε τώ συνε-j 
χωρήθη νά έγερθή έκ τής κλίνης καί νά καθήση* 
έπί τής χθαμαλή; στιβάδος τού κοιτώνό; του. i

Αφεθείς πρδς στιγμήν μόνος, παοεδόθη εϊ; τούς | 
ποιητικούς ρεμβασμούς του, καί ή φαντασία του 
έφέρετο ήρεμο; εις τούς κόσμ,ου; τών πλασμάτων, ; 
ότε αίφνης άκούεται θόρυβός τις πρό τής θύρας ■ 
του, άνοίγει αύτη, καί εισέρχεται . . . Τί; ήθελε 
τδ υποθέσει ; Εισέρχεται ή Ιουλία λαμπροστόλι- 
στο; καί ύπδ μόνης τής μητρός τού Λεάνδρου 
συνοδευομένη. 0 κοιτών ώς νά έπληοώθη λάμψεώ; 
τίνος υπερφυούς, τής πολυθελγήτρου έκείνη; κό
ρης έπιφανείσης, δ δέ Λέανδρος μόλις διϊδών τήν 
περικαλλή αύτής μορφήν έθαμβώθη, έκλεισε τούς 
οφθαλμούς καί ή καρδίατου έπαλλε τοσοΰτον σφο- 
δρως, ώστε δέν ήδυνήθη νά κράτηση τήν κεφαλήν 
του κατακλιθεϊσαν έπί τού προσκεφαλαίου του.

Αλλ ιδού ή Ιουλία πλησιάζει καί διά τής γλυ
κεία; χειρό; τη; λαμβάνεται τής πυρεσσούση; χει- 
ρδ; τού ποιητού, θέτει τήν τρυφεράν παλάμην αύ
τή; έπί τού μετώπου του, καί

— Λέανδρε, τώ λέγει, ΐδέ με, είμ ή αδελφή 
• σου, ή Ιουλία σου έρχομένη νά σέ εΐπώ νά ζήση;, 

νά σέ εΐπώ ότι σέ αγαπώ, ότι δέν θέλει τίποτε 
πλέον μέ άποσπάσει άπδ σού. . .

Καί ταύτα λέγουσα έθλιβε τρυφερώ; τήν τρέ- 
μουσαν χεϊρα τού Λεάνδρου, είτα δέ άπέθεσε φλο
γερόν άμα καί άγνότατον ασπασμόν έπί τοΰ καίον- 
το; μ,ετωπου τοΰ νεανίου.

Ω! τούτο ύπερέβαινε πάσα; τά; δυνάμει; τού 
Λεάνδρου. Εμεινεν έςουθενημένος. Καί εΐ; αυτά; ·ά; 
θελκτικωτέρα; ονειροπολήσει; του δέν ήδύνατο νά 
ϊδη ορααά τι πλέον έρατεινδν, καί εϊ; τήν ζάλην 
τού πνεύματός του, έφοόνει, καί ότε ήνέωξε τού; 
οφθαλμούς του, ότι ύπνιοττεν, ότι έβλεπεν οπτα
σίαν παραδείσου. Ούτε ήδυνήθη νά προφέρη λέζιν, 
ν άπαντήση τι.

’Ενέβλεψε τέλος τήν ’Ιουλίαν. Εϊ; τδ πρόσω- 
πόν τη; εικονείζετο ήδη όλη ή μεγαλοψυχία, όλη

ή εΰσπλαγχνία έκείνη, ή ένοικούσα εί; μόνην τής 
γυναικδς τήν ψυχήν. Τότε έξοι εαυτού γενόμενο; ό 
ευτυχή; νεανίας, ήρπασε τάς χεϊρά; τη; καί κα- 
τέβ^εξεν αυτά; τοϊς δάκρυσί του.

Εκυψε τότε καί ή ’Ιουλία καί περιέβαλε θλί- 
βουσα έπί τού πάλλοντο; στήθους της, τδν έν- 
νεόν έκ τής έκστάσεω; νεανίαν" προσηγγισαν τά 
πρόσωπα αύτών, έμίχθησαν τά δάκρυα των, τά 

άναιμα, 
ώς δύο 
έπί τού 

μ,ακρδν, άσπιλον, θερμόν ασπασμόν. . . 
Ετελεϊτο τήν στιγμήν εκείνην δ ύμέναιος, ό παρ-

χείλη των, τοΰ μέν νεανίου ωχρά καί 
*' νέα; ροδόεντα καί φλογερά, 

λευκόν καί ερυθρόν, θάλλοντα 
στελέχους , συνηντήθησαν καί

τή; δέ 
ρόδα, 
αύτού 
λαξαν

θενικδ; καί άγιο;, ό'χι τού σώματος, άλλά τών 
ψυχών.

ιβ'.

Τήν τρίτην ημέραν άπδ τή; ανωτέρω σκηνής, 
εΐ; τήν οικίαν τοΰ Λεάνδρου ήσαν τά πάντα θό
ρυβος, τά πάντα κατήφεια καί οίμωγή.

0 εναγκαλισμός, ό ασπασμός έκεϊνος τή; ’Ιου
λία; έφόνευσαν αύτόν" διότι καί ή μεγάλη εύτυ- 
χία, ώς ή μεγάλη συμφορά, θανατόνει.

Τώ έφάνη τότε, ότι ήνοίχθησαν τά ούράνια. Η 
ψυχή του άπολαύσασα ο,τι θειότερον ήδύνατο νά 
ποθήση έπί τή; γής, έσκίρτησεν έντδ; αύτού καίώρ- 
μα ν άναβήεΐςτδνούρανδν σύν τώ φιλήματι έκείνω 
τών παρθενικών χειλέων, διότι αϋτδ ήτο τδ πρώ
τον καί τδ ύστατον ερωτικόν φίλημα τών δύο νέων, 
θύτου; άναρπάζεται καί τδ άνθος έν έαρι, ύπδ τού 
ασπασμού τού ζεφύρου καί συν αύτώ φέρεται 
αΐθέριον.

0 Λέανδοος άπ 
μόνον, 
γονεϊ; 
πράξη

Κατά 
θ'.ς ή 
παρά 
δάκρυ; 
ψεω;

Ιουλία;

,πέθνησκεν ευτυχής, θλιβόμενος δέ 
άφινεν άπαρηγορήτους τούς αγαθού; 
ότε ήσθάνετο έν έαυτώ τήν δύναμιν νά 

αύτών καί ύπέρ αύτού μεγάλα, 
τελευταία; του στιγμά; έπεφάνη αύ- 

μορφή τή; Ιουλίας, ήτις καθημένη 
* Ζ ' 2'

ότι
του, 
ύπέο 

τάς 
ερατεινή 
τδ ποοσκεοάλαιόν του ύποτεταγμένη καί ά-

. ' , κ ‘ ' - - λ. ,:, ωμοιαζε 
κύπτοντα έ·
τον χαοακτΐ 
, αί

Λεάνδρου δέν ήτ 
Πληροφορ^θεΐσα τ 
νιας εχων τήν ά· 
θέλει καταστή ποτέ 
συνεχώς '

'-.οι
πασχε· δεψώ 
τη;, ότι έπεθύμει νά τδν ΐδή καί 
ύπό τίνος αρχαίας τής οικίας ύπηρετρίας
ως ειοομεν,

Είχεν άπόφασιν νά εϊπη μόνον λέζεις τινά; πα
ρηγορητικάς εις τδν δυστυχή νεανίαν, τού οποίου

έπισκέψε

τδν Αγγελον τής σιωπώση; θλί—
ίπί τάφου έρατεινού . . .
ήρα, όποιον τόν έγνωρίσαμεν, τή;
' :ι; αύται εΐ; τήν οικίαν τοΰ 

ήτό τι παράδοξον καί αδύνατον.
ταρά τού άδελφού της, όστις, νεα- 
γαθοτέραν καρδίαν, ύπέσχετο ότι 

. _ _ ένάρετο; πολίτης, έπεσκέπτετο
δν Λέανδρον, διασώζων αύτώ πάντοτε 

ήν φιλίαν του, πλ<ηροφορηθεϊσα, λέγομεν, ότι έ- 
;, μια ήμέοορ έδήλωσεν εί; τήν μητέρα 
,εθύμει νά τδν ΐδή καί συνοδευθεϊσα 

αρχαία; τής οικία; ύπηρετρίας, μετέβη 
εις τού Λεάνδρου·
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τήν ασθένειαν άπέδιδεν είς την έρωτικήν άστα- 
σίαν της. Τρώσασα, ήθελε νά έπιφέρη τήν ΐασιν, 
άλλ’ ή συμπαθητική φύσις αύτής, ή έρώσα ψυχή 
της παρέσυραν αυτήν ακόυσαν είς τήν άπαρακά- 
λυπτον έκχυσιν τοΰ αισθήματος της.

Ευτυχείς φύσεις, άλλά δυστυχείς δι έαυτάς καί 
διά τούς άλλους!

Εως έδώ ένομίζομεν, δτι είχε τελειώσει ή θλι
βερά αυτή ιστορία, διότι δέν ύπεθέτομεν, δτι ο 
θάνατος τοΰ Λεάνδρου ήδύνατο νά φέρη είς τον 
τάφον ή καν νά θλίψη άπαρηγορήτως τήν καρδίαν 
τής νέας, δσον εΰαίσθητον καί άν τήν ύπολάβω- 
μεν. Οί έρωτες καί οί τεθνεώτες λησμονοΰνται 
ταχέως. Αλλά έδόθη είς ημάς ή εξής επιστολή τής 
Ιουλίας πρδς τήν Ιφιγένειαν, έν ή θέλομεν ϊδει ο
ποίας τιρόντι θυσίας είναι ίκα,νή νά πράξη ή γυ
νή, τής όποιας ή καρδία διέμεινεν αγνή καί ή κοι
νωνία πρδς στιγμήν μόνον ήδυνήθη νά διαφθείρη. 

« Φιλτάτη Ιφιγένεια.
« Μόλις μετά δύω μηνών βαρυτάτην ασθένειαν,, 

καθ ήν ή ζωή μου ήλθεν εις κίνδυνον, αναλαμβά
νω όπωσοΰν, καί ό πρώτος μου στοχασμός είναι 
διά σέ.

Ό σύζυγός σου, βουλευτής ήδη, έρχεται εις τού 
πατρός μου, άλλ’ άκόμη δέν ήδυνήθην νά τδν ίδώ. 
Μανθάνω δμως, μέ λύπην μου, δτι συ, φιλτάτη, 
θα χρονίσης εις τήν έπαρχίαν, καί φοβούμαι μή 
έπί πολύ, διότι ό βουλευτής σου δέν θέλει σέ με- 
τακαλέσει ένταϋθα πριν ή γένη υπουργός ... Ε- 
νεπλάκης φίλη μου, μέ τήν έπικρατοϋσαν ανοη
σίαν, πλήν τί μέλλει γενέσθαι ; υπομονή.

Εγώ τουλάχιστον ή πολύπαθης, άπηλλάγην άπδ 
πάντα ταΰτα. Επιον πικρόν ποτήριον, άλλά 
τδ έπιον μέχρι τρυγός. Τώρα δέν μέ μέλλει 
πλέον. Ας πίπτουν καί άς άναβαίνουν ύπουογοί, άς 
γίνωνται καί άς ξεγίνωνται βουλευταί καί γε
ρουσιαστή, άς έρχωνται γαμβροί φιλόπλουτοι ή 
δοξομανεϊς, άδιαφορώ πρδς πάντα.

Μετά τού Λεάνδρου συνετάφησαν όλοι οί πόθοι, 
μου, δλαι αί χαρμοναί μου έν τώ βίω τούτω. 
Ούσα είσέτι έν τώ κόσμω, ιζεταβα ίνω συνεχώς 
έπί τοΰ τάφου τοΰ άγγέλου τούτου, καί σπένδω 
δάκρυα συντριβής καί ελπίδων έπί τής τέφρας του.

Αλλά ταχέως θέλω άποχωρήσει τής κοινωνίας. 
Εδήλωσα είς τούς γονείς μου, δτι έχω άπόφασιν 
άμετάτρεπτον νά γίνω νύμφη τοΰ Κυρίου. fO πα
τήρ μου θά ένεργήση νά μοί δοθή μία έκ τών δια- 
λελυμένων γυναικείων μονών είς Πελοπόννησον, 
καί μετά δύο άλλων κορών, τών φίλων μας Καλ
λιόπης καί Ευανθίας, αΐτινες άηδίασαν, ώς έγώ, 
τ» ψευδές καί πλάνον τοΰ κόσμου, θέλομεν ύπά- 
γει νά ζήσωμεν έν ειρήνη τοΰ Κυρίου καί νά ί- 
δρύσωμεν ούτως έν άσυλον καταφύγιον εις τάς τε- 
τραυματισμένας καρδίας τών νεανίδων καί τών γυ
ναικών .. . τών δυστυχών !. .

θελεις έλθει νά ίοής τήν ήγουμένην έμέ καί ν’ 
άσπασθής τήν χεϊρά μου, φιλτάτη ’Ιφιγένεια. ©ά

. , .Λ · ------- -- -
κον,^όιοτι εκεί μόνον αληθώς ή γυνή μετουσιοΰται

μάς εύρης τόσον άταράχους, τόσον ευτυχείς, ώστε 
είμαι βέβαια, δτι θά ζηλεύσης τδν άγιον βίον μας, 
καί δτι θά έπροτίμας μυριάκις νά ήσο μεταξύ η
μών, ή έν μέσω τής άνοήτου τύρβης τοΰ κόσμου, 
έστω καί ύπουργίυα.

Μετά ένα μήνα, Ιφιγένειά μου, άποθέτω τούς 
τελευταίους έγκρσμίους πόθους μου έπί τοΰ φιλτά- 
του τάφου τοΰ Λεάνδρου, καί ένδυομένη τό σχή
μα, μεταβαίνω είς τδ προσκύνημά μου.

Δέξαι λοιπόν τδν άσπασμόν μου τοΰτον, τδν δι- 
δόμενόν σοι τελευταίων άπδ μέσου τής κοινωνίας, 
καί έλθέ έν τή μονή νά δεχθής άσπασμόν άγγελι-

Αγγελον. Χαϊ^ε καί ευδαιμονεί
Η Ιοί’.ώ'α σου. »

ΤΕΛΟΣ. Κ. ΠΩΠ.

1Ι01Π£ΈΙ£.
ΑΝΘΗ

Σ’ άγαπώ δι αύτάς ποΰ τόσον 
Σέ στολίζουν άρετάς.

Σ άγαπώ διά τήν μαγείαν 
Ποΰ τριγύρω σου σκορπάς.

σ’ άγαπώ διά τά έντελή σου, 
Σ άγαπώ διά τά άτελή,

Λια πάν δ,τι είναι ίδικόν σου 
σ’ άγαπώ διότι είσαι έσύ.

Καί μ’ έσένα αυτούς τούς τόπους 
Αγαπώ ποΰ κατοικείς,

Τδν άέρα όποΰ άναπνέεις, 
Καί τδ χώμα δπου πατέϊς.

Τδ δ,τι υπάρχει, διότι υπάρχεις, 
Διότι ζής, και τήν ζωήν,

Αγαπώ τήν πλάσιν δλην
Διότι εύρίσκεσαι είς αύτήν.

Β’.
Οπου στέκομαι, δπου υπάγω, 

Παντοΰ ό νοΰς μου έσέ ζητεί, 
Παντοΰ εμπρός μου έσύ προβαίνεις,, 

χωρίς σέ λείπει ή ζωή.

’Ονειρεύομαι,, καί έσένα 
Είς κάθε ονειρον θεωρώ,

Εςυπνώ, καί είμαι σιμάσου,.
Μοΰ όμιλεΐς καί σοΰ ομιλώ·.

Σέ ζητώ σ’ τήν κοινωνίαν, 
’Στάς ερήμους σέ ζητώ,

Μόνον σέ στήν οικουμένην 
Ακούω, βλέπω, επιθυμώ.

’Οπου εύρίσκεσαι έκεϊ μόνον 
Λάμπει ό ήλιος, λάμπει ή γή, 

Δέν ύπάρχουσι δι έμέ οί τόποι 
Στούς όποιους δέν είσαι σύ.

Γ.
Είδες ποτέ σ’ αύτήν τήν ύπαρξίν μου 

Στιγμήν ποΰ νά μήν έχη στεναγμόν,
' Τήν σκοτεινήν έξέτασες ζωήν μου

Χωρίς νά εύρης τής λύπης τόν παλμόν ;

Καθώς δ πέπλος ποΰ νεκρούς σκεπάζει, 
Ούτως έμέ σκεπάζει θλιβερά 

Απελπισία φαρμακερά καί κράζει
Επάνω μου δλα τοΰ αδου τά δεινά.

Τδ πάν γέλα πλήν δέν γελά δι’ εμένα, 
Καί ή κτίσις πλέον σ έμέ δέν άντηχεϊ

Εχασα πάσης σωτηρίας λιμένα 
Μόνη μέ θέλγει έπιθυμία θερμή

Νά μέ πλάκωση γρήγορα τδ χώμα 
Τδ όποιον πλακώνει τοιοΰτον θησαυρόν,

Καί νά ένωθή τδ κρύον νεκρόν μου σώμα 
Μέ τδ ίδικόν της σώμα τδ νεκρόν.

Δ.
* ~ \ Τ t tΕμεινα φευ ι στην οικουμένην μονος,

Τώρα δι έμέ δέν είναι πλέον έλπίς.
Ως σύντροφός μου αιωνίως μοΰ μένει ό πόνος,

2 έμέ χαράς καμμία δέν πίπτει άκτίς.

Τδ παρόν σκοτεινόν προβαίνει εμπρός μου, 
Τδ μέλλον φρικαλέον μ έπαπειλεϊ,

όλα τά κάλλη έχάθησαν τοΰ κόσμου, 
όπου καί άν στρέψω απελπισία καί έκεϊ.

Ηνοίχθη χάσμα σ’ δλον μου τδν βίον,
Χάσμα τδ όποιον καί πλέον δέν θά κλεισθή. 

ι Στά βάραθρά του μαίνομαι ώς θηρίον
Εως ποΰ ή ζωή καί ή μνήμη μου. σβυσθή.

Ως θεραπείαν ευρίσκω τήν μεγάλην 
Πληγήν, δπου μέ καταπολεμεί,

Καί όσον φρικτήν καί άν υποφέρω πάλην, 
τήν άγαπώ, διότι μέ τυραννεϊ.

‘Ο Φοίεΐ-ϊ, περιχδ. σύγγραιι. έχ Κερχύραο.

Σ. Σ. Καταχωρίζομεν εύχαρίστως τούς στίχους 
τούτους, διότι τδ όνομα τοΰ ποιητοΰ συνδέεται 
βτενώς μέ τήν Ελληνικήν έπανάστασιν* τήν θυγα
τέρα τήν όποιαν δικαίως ό φιλόστοργος πατήρ θρη
νεί, τήν έθρήνησαν οϋ μόνον αί Ιόνιοί νήσοι, άλλά 
καί αύταί αί Αθήναι. Π. Κ.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ Α.ΝΘΕΩΝ.

Ελαφρός τδν πόδα, φαιδρός τήν καρδίαν, μέ 
δαφνοστεφές μέτοιπον καί κισσοστεμμένην λύραν,, 
άδων έκ τών μουσοτρόφων τοΰ Ελικώνος άκρω- 
ρειών καταβαίνει ό δαιμόνιος.

Ησθάνθης τδν έρωτα δστις είς τδ λυκαυγές- τοΰ 
βίου μαγεύει τάς καρδίας δύο αγνών καί νοημέ
νων πλασμάτων ; τον έρωτα δστις κατοπτρίζε
ται είς τούς αστέρας, έρευνα τούς χρησμούς τών 
άνθέων, ώς ίερδν φυλάτ,τει έν ξηρόν χαιρέφυλλον, 
ή γονυπετής έν μυρόροδον μόνον ζητεί ίνα τδ πάλ- 
λον τής ώραιότητος κοσμίση στήθος. Ηκουσες περί 
τοΰ έρωτος, δστις φέρει τήν υποταγήν καί τήν ά- 
φοσίωσιν μέχρι μαρτυρίου, τήν δέ πίστιν έως είς; 
τδν τάφον; τδν έρωτα τοΰτον ψάλλει ό νέος 
όρφεύς.

Αδει, καί θέλγει καί θέλγεται ! Η γόησσα τής. 
Ερατοΰς χειρ έκρουσέ ποτέ έρασμιωτέρας νευράς ;

Καί είς τάς άθανάτους ημέρας τώ< υπέρ τής. 
εθνικής άνεγέρσεως αγώνων του, καί έν τώ μέσω 
τών υπέρ τής πατρώας ευνομίας πολυμόχθων προσ
παθειών του, καί κατά τούς πολιτικούς κλύδωνας 
τοΰ περιφανοδς βίου του, καί είς τδν σάλον τών 
ιδιωτικών ημερών του, ύπδ έρώσης μούσης ή ύπδ 
τυραννοκτόνου θεάς, άείποτε χειραγωγούμενος ό 
περίδοξος άοιδδς έψαλλε τά όποια ή εύγενής με
τριοφροσύνη του, είς τήν σκόνιν τής βιβλιοθήκης 
άφηκε νά σήπονται έπη, καί άτινα, ταϊς προτρο- 
παΐς λογίων φίλων ύπενδίδων, είς τδν Ελληνικόν. 
Παρνασσόν ήδη παρέχει.

Καί άλλοίμονον ! θυγάτηρ κοσμημένη μέ δσην 
ό Πλάστης διέχυσεν έπί τής γής καλλονήν, αγνό
τητα, καί αγιότητα, δπως μάς δώση νά έννοή- 
σωμεν, νά προαισθανθώμεν καί νά έπιθυμώμεν 
τδν ούρανόν’ νεάνις άπό χάριτας, νηπιότητα καί 
έρωτα στεφανωμένη' ένσαρκωμένος άγγελος, τδ 
άντικείμενον ήτο τών αιωνίων πόθων καί τής ύια- 
καοΰς τοΰ ποιητοΰ πατρ.δς φιλοστοργίας. Πλήν, Θεέ 
μου ! ή τοΰ ‘Τμεναίου χρισόστιλπνος αυγή είχε 
μόλις άνοίξει πρδς αύτήν τά γελόεντα βλέφαρά 
της, καί, ή αθώα ! άπδ τήν μαύρην τοΰ θανάτου 
πτέρυγα κατετραυματίσθη ! Καί τά άνθη τοΰ γά
μου, άτινα χλοερά είσέτι έρωτοστεφές έκόσμουν μέ- 
τωπον, εί#ένα τάφον κατεμ.άφανεν!

0 μυριόκλαυστος πατήρ' δτε τδ νήμα τοΰ άγ- 
γελικοΰτης βίου άπδ αιμοσταγή άρπυιαν’ϊδε κοπτό- 
μενον, τά πατρικά του σπλάγχνα κατεσπαράχθη- 
σαν ! Τών ημερών του τδ άστρον είδε κατκδΰον, 
δτε τής ψυχής του τήν ψυχήν άπώλεσεν !

Απδ θανατηφόρον τής καρδίας τραΰμαοίστρηλα- 
τούαενος, ήρπασε τήν λύραν, καί γλαυξ νυκτίλαλος, 
ήτις δέν ευρίσκει ερείπια διά νά θρηνήση, ρίπτεται 
έπί τοΰ λουλουδοχύτου τάφου της. ίδέτε τον, στα
γόνα πρδς σταγόνα ρέει τδ έκ τών σπλάγχνω*
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του έξερχόμενον αίματόχρουν δάκρυ ! θρτ,νεϊ, και 
συγκινεϊ καί συγκινεϊται καί λαχταριστά αποσπά 
τά δάκρυα ό έμπνευσμένος άοιδός !

θρηνεί, πλήν, άλλοίμονον ! αί γοεραί τής περι
παθούς στοργής του οίμωγαί δέν ευρίσκουν ήχώ 
είς τά στέρνα τοΰ άγγέλου, τδν όποιον μεταξύ 
τοΰ κόσμου ώς άντικείμενον τής λατρείας του έ- · 
κλεξε, καί δστις δμοιος άειθαλοϋς άνθους καί έπί 
του τάφου μόνον έξανθήσαντος, δέν γοητεύει πλέον, 
δέν θέλγει.

Εκπληκτικόν φαντασίας ύψος, μεγαλειότης νοδς, 
γλυκεία τοΰ ρυθμού αρμονία, χαρίεις καί αφε
λής γλώσσα, ιδού οί χαρακτήρες οίτινες καθ δλον 
των τδ μεγαλεϊον τά Ανθη κοσμοΰντες, παρέχου- 
σι πρωτοφανή τινα ποίησιν, ήτις, καθαρόρρειθρος 
ρύαξ ού τδν ροϋν ούδείς κωλύει λίθος, καί οΰδε- 
νδς πτηνού ή πτέρυξ Οολόνει τά ΰδατα, διαχέει 
είς τήν ψυχήν παν δ,τι εϋγενές καί θειον,

Ενθους ή νεαρά μοϋσά μου ψάλλει
ΤΩ Α ΟΙ ΔΩ 

Τ ώ r 'Α ν θ ί<ύ ν.

Ποιας θεάς ό δάκτυλος 
Τήν λύραν σου έγγίζει; 
Μή τάς χορδάς εράσμιος 
0 Αγγελός τανύζει

Πού δίδει τήν ζωήν ;
2.

Ηδεϊα εις τά στέρνα μου 
Γλυκαντηχεϊ ή φωνή σου, 
Ζωογονεί ή εύοσμος 
Ποιητική πνοή σου 

Τήν άχαρον ψυχήν.
3.

Είπέ με, ποΰ ωκύπτερος 
Ο ένδοξος φωστήρ σου, 
-τάς πτέρυγάς του αΐθέριον, 
Ποΰ τάχα ό άστήρ σου 

Σέ φέρει, ποιητά ;
4.

:Ως κύκνος γλυκοκέλαδος
Τδν έρωτα εμπνέεις,
Ω αηδών θρηνόεσσα, 
Στά στήθη διαγέει;

Αισθήματα γλυκά.
5.

Καί θέλω είς τήν λύραν σου 
Τήν λύραν μου νά ψαύσω, 
Στους σπαραξικάρδιους σου 

«θρήνους κι έγώ νά κλαύσω
Στον τάφον γζ/<· πίκρα.

6.
Στον τάφον ’πού έρωτόβλαστοι

Κρίνοι καί ρόδα θάλλουν 
Εκεϊ ’πού πενθοστόλίστοι 

Αγγελοι νυκτοψαλλουν 
Tbr ayji.hr τής γής. . .

7.
Θέλω ! πλήν ή αγέρωχος,
Η τολμηρά σου μούσα,
Ω γόη ! στά έπουράνια 
Τδν νοΰν μου άνυψούσα,

Σιγής έκπληκτικής
8.

Μοί επιβάλλει φίμωτρον.
Καί, « άφισε ή μεγάλη,
( ©εά τις μυροβόστρυχος
Με λέγει,) ώ, άς ψάλλη

Η μούσα της ψυχής?
Εχ Κίρχύρας. Μάρζιβς 1 833.

Σ. Ε. ΛΟΒΕΡΔΟΣ.

Η ΜΟΥΣΑ.

Ως τού θανάτου άγγελος τής φύσεως τά στήθη 
Επατησε τδ φάντασμα τού κρυερού χειμώνος, 
Καί πανταχού θανάτιος ώχρότης έπεχύθη, 
Κ έσίγησε τού έαρος ύ ερωτύλος τόνος.

Ο πού; αυτού δρακόντιος τδ παν καταβαρύνει, 
Καί ύπ αύτδν ή θάλασσα λυγμούς οδύνης χύνει 
Κ ή γή απαρηγόρητος τά τέκνα της θρηνεί. 
Αλλ ή παρθένος άνοιςις ήπάτησε τά νέφη, 
Τούς σκυθρωπούς αγγέλους της,καί λάθρα ήδη γέφει 
Τδν ούρανδν ή φίλη της μορφή ερατεινή.

Τήν είδε καί άπέσεισε τά σάβανα τά κρύα 
II φύσις, λησμονήσασα τού τάφου τήν οδύνην, 
Καί μειδιά χαρίεσσα, ώς πρώην έμειδία, 
Καί, χαρωπόν περίβλημα, φορεϊ τήν εύφροσύνην.

Αλλ’ ώ ! ... τά πάντα πένθιμα τδ θλιβερόν μου δυ.μα 
Σκοπεί .. . τήν γην . . . τήν θάλασσαν · . . τών ου

ρανών τδ δώμα . . .
Η οψις μου αντανακλά τδ πάν οδυνηρόν ! . . . 
Μήπως έγώ τής φύσεως δέν ήμαι τέκνον φίλον, 
Αλλ έρημον καί άγνωστον κοπέντού δένδρου φύλλον 
Είς τήν όργίλην θύελλαν έρρίφθην τών Μοιρών ; . .

Εϊς τής ζωής έβάδιζον τήν έρημον καί είδα 
Τπδ τδν πέπλον τής χαράς, τής λύπης τήν παγίδα. 
Εστέναζον . . . άλλ ήκουσα φωνήν παραμυθούσαν, 
Καί ειδον καταβαίνουσαν παρήγορον τήν Μούσαν.

Μ’ έφάνη ουρανόπεμπτος τού παραδείσου κόρη, 
Καί στέφανον δαιρνόπλεκτον άμάραντον έφόρει. 
Ενώπιόν μου ήνοιξεν οδόν είς τούς αιθέρας, 
Πρδς κόσμον πρώην άγνωστον πρδς άθανάτους 

σφαίρας,
Καί ίππον μ.οί έδώρησε πτερόεντα καί είπε : 
« Απέρχου, όταν φέρωνται κατόπιν σου αί λύπαι ».

Εϊς τούς αιθέρας έκτοτε μετάρσιος πλανώμαι,
Καί τήν ειρκτήν τοΰ βίουμου τού πρώτου καταρώμαι, 

Καί δέν μέ θέλγει πλέον
Ούδέν τής γής ή πλούσιον, ή μ-έγα, ή ώραϊον.

Μέ θέλγει τών τρικυμιών δ θορυβώδης δαίμων, 
Τών καταιγίδων ή βοή κ’ ή πάλη τών ανέμων, 
Διότι άπό νάρκωσιν λήθαργου μ. έξυπνιζουν 
Κ’ είς τής ζωής τήν θύελλαν βτ είμαι μ’ ένθυμίζουν,

' Καί φεύγω τότε σύννους
Πρδς τής παρθένου Μούσης μ.ου τας χωράς τας 

— - - εΰξείνους.
Διότι δάφνη; άγιον φυτδν έκεϊ βλαστανει,
Πρδς 0 ματαίως φέρεται του χρόνου ή δρεπάνη. 
Καίόγι, έκ τών φύλλων του εν φυλλον δρεψη μονον, 
Ατρόμητος τήν έφοδον έμπαίζει τών αιωνων.
Τδ δένδρον τούτο πάντοτε ζητών πλανώμαι σύννους 
Εϊς τής άγιας Μούσης μου τάς χώρας τάς εύζείνους.

Αλλά πολλάκις 'ίπταμαι είς τ’ ουρανού τδ δώμα, 
Καί μάταιον τριγύρω μου πλανώ πολλάκις ομ.μ.α ... 
Τήν Μούσαν είςτδ σκήνωμα τών ουρανών δεν βλέπω, 
Καί πρδς τήν γήνπερίλυπος τά βήματά μου τρέπω.

Αλλ’ είναι πλάνη; . . . όνειρον ; . . . άπατη φαν 
τασίας; . . .

Εκεϊ τήν βλέπω έκθαμβος παρθένου έρασμίας 
Αγνήν έσθήτα φέρουσαν ... καί τ ουρανού τα κάλλη 
Επί τής γής περίβλημα παρθένου περιβάλλει. 
Καί φώς εϊς τδν δρίζοντα τού βίου μου άπλόνει, 
Καί, ώ; Ηώς, τού βίου μου τδ λυκαυγές χουσόνει. 
Καί πρδς εκείνην τρέπομαι . . . καί μένω λάτρις 

σύννους
Τών λογισμών μου λησμονών τάς χώρας τάς εύ- 

ξείνους.
Σύρος. Μ ΤΡΩΝ ΤΉΚΟΑΑΪΔΗΣ. (<)

ΕΛΕΓΕΙΩΝ

Είς tdr θάνατος τής ίΕ.Ιίνης Χάβα, άποθανούσης 
ir Λάρνα*ι Κύπρον, χαζά τό 1 9 Ιζος 

τής ή ίιχίας της.
Εις τή; ζωής τά θέλγητρα σύ μόλις έμειδίας, 

Μόλις νυμφίου αγαθού ή χειρ σοί προετάνθη. 
0 κόσαος σέ ήνοίγετο μεστός ευδαιμονίας 
Κ’ ή υ.οϊοά σου ϋπέστρωνε τά βήματά σου μ άνθη.

Σ· Τδ άνωτέρω ποίημα νέου, Κρητδς 
τήν ιδιαιτέραν πατρίδα, άγοντος δέ τδ I 8 έτος τής 
ηλικίας του, εμφαίνει αληθώς ποιητικήν έμ.πνευσιν 
καί ευαισθησίαν, καί τοι έκ τών πρώτων δοκιμίων 
αυτού. Τώ 1832 έξέδωκεν έν Σύρω, έτερα τρία 
ποιήαατα έν φυλλαδίω έπιγραφομένω, ό Νεοσσός. 
Είς τόσον νεαράν ηλικίαν άναπτύξας τοσοΰτον πλού
τον ιδεών καί ακρίβειαν καί γλαφυρότητα γλώσσης, 
τί δέν υπόσχεται είς τδ μέλλον δ νέος ούτος ποιη
τής, έάν μή όλιγωρήσθ τής μοΰσης του!

Ησο ώς χάρις καλλονής, ώς εύμαθείας Μούσα, 
Τδ νεαρόν σου μέτωπον τών άρετών έφόρει 
Το στέμμα, καί νεότητος τά ρόδα συνενούσα. 
Ησο τών όμ.ηλίκων σου αγλάισμα, ώ κόρη.

Αλλ’ ο’ίμοι ! τίς παρέμεινεν έν τή ζωή ευδαίμων 
Καί ρόδον ποιον έζησε μια; πρωία; πέραν ; . . . 
Ω ! είναι, είναι βάσκανος τού βίου μας ό δαίμων ? 
Ο,τι άν θάλλη τδ πρωί, δέν φθάνει τήν εσπέραν.

Ελένη ! ήσαν νεαρά τά βίου σου τά έτη’ 
Σ έκόσμει έτι νεανθές τού υμεναίου στέμμα, 
0 νυμφικός σου στολισμός σ ένέδυεν είσέτι, 
Καί είχες πλήρες έρωτος καί καλλονή; τδ βλέμμα.

Αλλ’ αίφνης χειρ τι; σκελετού σέ αποσπά τά ρόδα 
Τδν στολισμόν σου άφαιρεϊ, κ ό θάνατος αγρίως 
Τδ έαρ σου καταπατεί μ.έ τδν σκληρόν του πό δα, 
Καί τώρα τάφο; άωρο; έκάλυψε καί κρύο;.

Ω γύναι, γύναι νεαρά ! έάν τού μνήματός σου 
Τήν πλάκα βρέχει άληκτος σπονδή πικρών δακρύων,. 
Εάν βραχεία έπί· γής ύπήρξεν ή οδό; σου — 
Αλλ’ άσοεστον διέμεινε τδ έπί σέ μνημεϊον.

Είς τάς καρδίας θέλει; ζή τών ποθητών σοι δντων, 
Βρέφους νηπίου, νεαρού συζύγου καί οικείων, 
Εν μέσω θά περινοστή; αείποτε τών ζώντων 
Οϋδ’ είς τδ χώμα ώ; νεκρά θα κείτεσαι τδ κρυον..

* * *

ΕΑΛΗΧΙΚΠ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λ.

Η ΣΤΡΟΣ.

Φίλε Αλέξανδρε.

Διατριβών μακράν τή; Ελλάδος άπδ αυτού τού 
τέλους τοΰ άγώνος, άλλά πρδς τήν Ελλάδα αείπο
τε τείνων τούς πόθους σου καί τούς λογισμούς, ώς 
τέκνον γνήσιον αύτή;, έπεθύμησας να γνωρισρ; 
λεπτομερώς τήν κατάστασιν τής πατρίδας, υπέρ 
ή; καί σύ μετά τών λοιπών Ελλήνων έμόχθησας 
καί έθυσί^σας καί ήγωνίσθης.

Οί έν τή αλλοδαπή ζώντες Ελληνες, γράφεις, 
έχουσιν άτελεστάτας καί αντιφατικά; περί τής κα- 
ταστάσεω; τή; Ελλάδος ειδήσεις, καί τούτο κω
λύει πολλούς, όπως έπιθυμοϋσι, νά έκλέξωσι τήν 
κοινήν* ταύτην πατρίδα μόνιμον αυτών κατοι
κίαν.

Δυστυχώς τούτο είναι αληθές, διότι οί πλεϊ^οι. 
ημών περί παντός άλλου ή περί τού οϋσιιόοους 
τούτου αντικειμένου μεριμνώμεν καί γράφομεν, ή. 
χάριν κακώς εννοούμενης πολιτικής, διαστρέφομεν-
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ώς έπί τό πολύ τήν άλήθειαν τών πραγμάτων. 
Τοϋτο δέ φυσικώ τώ λόγω πτοεί τούς ομογενείς 
τούς άγνοοϋντας τήν τακτικήν τών κομμάτων, καί 
ή Ελλάς έντεΰθεν ζημιοΰται ζημίαν ανυπολό
γιστον.

Οτε μετά τό 4 831 άνεχώρησας έκ τής Ελλάδος, 
άφήκε; αυτήν άχνίζουσαν έτι έκ τών καταστρο
φών καί τών έρειπίων τοΰ πολυχρονίου άγώνος. 
Αί πριν τοΰ πολέμου ύπάρχουσαι πόλεις κατε- 
στράφησαν καί οϋδεμία εϊσέτι είχεν άνεγερθή. Μό
νον δε τό Ναύπλιον γενόμενον καθέδρα τοΰ άρτι- 
συστάτου Ελληνικού Κράτους έμορφώθη όπωσοΰν 
εις πόλιν, καί ή Σύρος αύτη, ήτι<, συνοικισθεΐσα 
ύπό φυγάδων, πρώτη τών Ελληνίδων πόλεων άνη- 
γέοθη καί ήτον, έπί τοΰ άγώνος, ή μόνη σχεδόν 
παρέχουσα πόρους εις τήν Κυβέρνησιν ώς έκ τοΰ 
αναπτυσσόμενου έμπορίου της. Αλλ άπό τής έ- 
λεύσεω; τοΰ Βασιλέως, άφ ής δηλ. αί τύχαι τής 
Ελλάδος ώρίσθησαν, καί ή τάξις καί ή ησυχία έ- 
νιδρύθη, ήρχισεν ή άνέγερσις πόλεων καί ή μόνι
μος άποκατάστασις έκαστου πολίτου. Εντός είκοσι 
λοιπόν ετών, ήτοι άπό τό 1833 μέχρι τοΰ 4 853, 
έγένετο ού μόνον κατά τούτο, αλλά κατά πάντα, 
τοιαύτη πρόοδος έν Ελλάδι, καίτοι άνεχείας μεγά
λης έπικρατούσης, οποία εις άλλας έποχάς καί είς 
άλλα έθνη δέν έκτελεϊται έν διαστήματι ίσως έ- 
κατονταετηρίδος όλης.

Πόλεις άπειροι άνηγέρθησαν έκ τών έρειπίων 
των, ή όλως φκοδομήθησαν έκ θεμελίοιν, έ- 
όιπλασιάσθη ή καλλιέργεια, ή ναυτιλία, καί έγεν- 
νήθη ή βιομηχανία, τό εμπόρων.

Αί Αθήναι, ή Ερμούπολις, αί Πάτραι, ό Πει- 
ραιεύς, ή Αμαλιούπολις, ή Τρίπολις, ή Σπάρτη, τό 
Μεσολόγγιον, τό Γαλαξίδιον, τά Νέα Ψαρά, καί 
άλλαι μικρότερα', πόλεις καί κώμαι, καλύπτουσιν 
ήδη τό πρόσωπόν τής Ελλάδος, καί παντού ή εμ
πορία καί ή εύζωίκ εΐσδύουσι.

Γνωρίζων σε ένασ^ολούμενον εις 
καί τούτο θεωρών κ έγώ ώς τό ποι 
τής προαγωγής τής Ελλάδος μας, 
τιλίαν καί τήν γεωγραφικήν αύτής θέσιν, θέλω

κ;

; τό έμπόριον 
εωρών κ έγώ ώς τό πρώτιστον μέσον 

, διά τε τήν ναυ-

άπό τής Σύρου,
A ·» , fυια το εμποριον

- 'JfOi
αλλά λαμπρώς όσον ούδε- 

ζ 
ττρο; τήν 

; το ν άρ.- 
7) Σύρου 

ίσως.

αρχίσει τήν περιγραφήν μου 
μικρά; μέν, άλλ επισήμου 
καταστάση; ταύτης νήσου.

Παρά τών αρχαίων ή Σύρος σχεδόν ίπαζ μό- 
νον ή δΐς άναφέρεται, 
μ.ία άλλη τών νήσων ή επαρχιών Ελληνικών. Κα 
οι έπαινοι ούτοι, οί αντικείμενοι όλως 
ένεστώσαν αυτής βψιν μέ φέρουσιν εις 
φιβάλλω, άν ό λόγος είναι περί Σύρ ας 
λ «ΐιι... τίνος νήσου, μυθολογουμένη; ι

τι λέγει περί αυτής ό Ομηρος (έν ’θδυσ- 
403 κτλ.)

η άλλη;

’ίδού 
σεία θ'.

# Νήσό; εΐπου ακούεις,

, , , , . . > νήσου λιμ.ένα,
παρά τί» ανατολικοί/ παράλιον αύτής. “ "

’Ορτυγίη; κ'αθύπερθεν (*),  όθι τροπαί ήελίοιο, 
Ούτι περιπληθής λίην τόσον, άλλ’ άγαθή μέν, 
ΕΜοτος, εϋμηΊοο, οίνοπΛηβής, ποΛύπυρος, 
Πείνη δ’ οΰποτε δήμον εισέρχεται, ούδέ τις άλλη 
Νοΰσος έπί στυγερή πέλεται δειλοϊσι βροτοϊσιν. 
Αλλ δτε γηράσκουσι πόλιν κάτα φΰλ άνθρώπων, 
Ελθών άργυρότοξος ’Απόλλων, Αρτέμιδι ξύν, 

Οίς άγανοΐ; βελέεσιν έποιχόμενο; κατέπεφνεν .. .

(*) Η Ορτυγία είναι ή αύτή μέ τήν Ρην εί ay 
νήσον, τανΰν μικράν Δήλον.

Μή ό όμηρος έννοεϊ ενταύθα μάλλον τήν Κέαν 
όπου ώς γνωστόν, κατά νόμον, ό ύπερβάς τό’ 60 
έτος τής ηλικίας του άνήρ έχρεώστει ν αύτο- 
κτονήται ; όπωςδήποτε, ή Σύρος θεωρείται πάντο
τε διάσημος, διότι έν αύτή έγεννήθη ό Φερεκύ- 
δης, αρχαιότατος καί ό πρώτος τών Ελλήνων φι
λοσόφων συγγράψα; είς πεζόν λόγον, καί διδά
σκαλος δέ τοΰ Πυθαγόρου χρηματίσας.

Αλλ’ άφίνων είς τούς περί τήν άρχαιολογίαν 
άσχολουμένους τάς περί τών αρχαίων τούτων χρό
νων έρεύνας, μεταβαίνω είς τούς καθ’ ημάς.

Πρό τής έπαναστάσεως υπήρχε μόνη ή άνω 
Σύρος, κείμενη έπί τοΰ ϋψηλοτέρου λόφου, έχου- 
σα δέ κάτωθεν τόν εύούχωρον τής νήσου λιμένα, 
----i κ----- . ό έτερος δέ 
λιμήν είναι ό τής Κεχαρωωμένης (della grazia) 
κείμενος είς τήν δυτικήν τής νήσου παραλίαν.

Αλλά κατ’ αύτάς τάς άρχάς τού Ελληνικού 
άγώνος ήτοι άπό τοΰ 1822, άφ ής συνέβησαν 
αί τρομεραί έκειναι καταστροφαί καί σφαγαί τής 
Σμύρνης, τών Κυδωνιών, τής Χίου, τών Ψαρρών 
κτλ, άπειροι οικογένεια! κατέφυγον ένταΰθα, τήν 
ζωήν αυτών μόλις δ’-ασώσασαι, καί ούτως έκ 
τινων καλυβών όρμηθεΧσα, έσχε τήν άρχήν αύτής 
ή εμπορική Ερμούπολις. Η Σύρο; διετέλει τότε 
ύπό τήν ιδιαιτέραν προστασίαν τής Γαλλίας, καί 
έγένετο ώ; άσυλον τώ'*  προσφύγων τούτων. Καθό 
δέ Ελληνες, φιλόπονοι δηλαδή καί έπιχειρηματίαι, 
οί φυγάδες, ώφεληθέντες έκ τής γεωγραφικής τή; 
νήσου θέσεως, πορήγαγον κατά μικρόν τό έμπό- 
ριον εις άκμήν τοσαύτην, ώστε ή Σύρο; κατέστη 
μία τών έμπορικωτέρων τής Ανατολής πόλεων, 
καί άποθήκη, έξ ή; έπρομηθεύοντο έως πρό αι- 
κροΰ τά επιτήδεια ού μόνον τό Αίγαΐον καί ή 
λοιπή Ελλάς, άλλ άπασα ή Μικρά Ασία, ή Κρή
τη, ή Κύπρος, ή Βηρυττός, ή Θετταλομαγνησία, 
κλπ. Οϊ βράχοι, οί τέω; έρημοι καί άβατοι έ- 
πληοώθησαν κατά μικρόν οικιών, άγυιών, πλατειών, 
καταστημάτων’ διά τοΰ λιμένος όλου έξετάθη προ
κυμαία, οίκοδομειται ήδη κρυπίς παρ αύτό τό στό- 
μιον }να κλείση αυτόν καί καθιστά άσφαλέστερον. 
Είς φανός άριστος, έγειρόμενος έπί νησηόίρυ φωτίζει 
νυκτός τούς χαμτιλλομένους, έτερος δέ μικρότερος 
θέλει άνεγερθή έπί τής έσχάτης άκρας τή; κτιζο- 
μένη; ^ιρηπίόο;^ ώστε τοΰ λοιπού θέλει υπάρχει 
πάσα διά τούς πλέοντα; άσφάλεια.

Κατεργάζονται έν αυτοί; κατ’ έτος 50,000 πε
ρίπου δερμάτων, έξ ών τό έσωτερικό/ χορηγεί μό
νον τά; β,οΟΟ ά*ατεργάστων,  τ άλλα δέ κομίζον
ται έκ Βρασιλίας καί Τουρκίας τό ήμισυ δέ καί 
έτι προς τών κατεργασμένων άποστέλλονται έκτος 
τοΰ Κράτους. Αλλά προς συντήρησιν καί άνάπτυ- 
ξιν τής βιομηχανίας ταύτης καί τών λοιπών, δσας 
άνέφερον (άπασαι δέ καί τού; πολίτας καί τό δη
μόσιον ώφελοΰσι) χρεωστεί η Κυβέρνησις νά λάβη 
προστατευτικά τινα μέτρα, όπως γίνεται τούτο 
καί είς άλλα εύνομούμενα κράτη, καί τοιαύτη εί
ναι καί ή εύχή τών άγαθών τούτων βιομηχάνων.

Κατά τήν λήξιν τοΰ 1850 τό νηϊολόγιον τοΰ 
λιμένος Σύρου έφερε πλρία ά. μέν τάξεως 245, β*.  
δέ 504, τό όλον 749, φέροντα τόνου; 93,289, τά 
δέ πληρώματα συνίσταντο είς άνδρα; 4,800.

Μέγας δέ δ πλούτος οϋτο; τής Ερμουπόλεως,διό
τι έκτιμωμένης τής άξίας έκάστου τόνου είς δραχ- 
μάς τούλάχιστον 100, τό ναυτικόν τούτο φέρει α
ξίαν ύέκα περίπου εκατομμυρίων.

Οί δέ κατ’ έτος άπόπλοι καί κατάπλοι ύπερ- 
βαίνουσι τάς 5,000 πλοίων, έκ τούτων δέ ξένα 
είναι περίπου 800.

Τά εΐσαγόμενα κατ έτος έμπορεύματα είναι ά
ξίας όεκαπεντε περίπου εκατομμυρίων δραχμών, 
καθότι.

Αί μέν εισπράξεις τοΰ τελωνείου ύπερβαίνουσι 
τό ^ν εκατομμύριου,

Τά δέ δικαιό,ματα τής έξαγωγής φθάνουσιν είς 
27 έως 30 χιλ. δραχμών.

Τά τής διαμετακομίσεως είς 90,000.
Τά λιμενικά μετά τών ναυτιλιακών εις 30,000, 
Καί τά υγειονομικά ωσαύτως είς 30,000.
Τά ιδιαίτερα εισοδήματα τοΰ δήμου Ερμουπό

λεως άπό τοΰ 18 48 καί έφεξής ώ; έξης καθ δλην 
τήν διάρκειαν τής δημαρχίας τοΰ φιλοκάλου καί, 
πλεϊστον προαγαγόντος τόν δήμον τούτον, Κ. Ν. 
Γιαγτζή, εΐσί τά έπόμενα.

Τό 1848.

Η Σύρο; έχει περίμετρον 1 0 γεωγρ. μιλιών, ά
πας δέ ό νομός τών Κυκλάδων ό συγκείμενος έκ 
τών εξής νήσων’ τής Σύρου, ’’Απόρου, Τήνου, Μυ- 
χύνου, Νάί,ου, IIάρον, ΏΛιάρου (Αντιπάρου), 
Κέας,Κύΰνου, Σερίφου, Σίφνου,Κιμώλου, Μή.ί,ου, 
■Φοίεγάνόρου, Σίκινου, 'Ίου, Θήρας,'Ανάφης καί 
’Αμορφου περιέχει περί τάς 1 40,000 κατοίκων καί 
διαιρείται εις έπτά έπαρχίας, τή; Σύρου, Κέας, 
"Ανύρου, Τήνου, Νάζου,Θήρας, κίΜή.Ιου, ϋπο- 
διαιροΰμένας είς 33 δήμους.

0 δλικό; πληθυσμό; τής Σύρου άναβαίνει είς 
25 περίπου χιλιάδας ψυχών. Εκ τούτων άνήκουσιν 
είς τόν δήμον Ερμουπόλεως 19,977, άνδρες μέν 
9,225, γυναίκες δέ 8,864. Τούτων βιομήχανοι 
μέν είναι 1900, μικρέμποροι δέ 325, μεγαλέμπο- 
ροι 80, τραπεζιται 5, κτηματία'. 2,000, διδά
σκαλοι έκατέρων τών γενών 40, δικηγόροι 1 4, ια
τροί 9, φαρμακοποιοί 5, ναυτικοί 1800. όλαι δέ 
τοΰ δήμου αί οικία·., άριθμηθεΐσαι ήδη, άναβαίνου- 
νουσιν εις 4,483 (1).

Ενώ δέ έξ ένός μέρους προώδευεν οΰτω πως τό | 
έμπόριον καί ή ναυτιλία, ές άλλου άνεπτύσσοντο 
καί διάφοροι βιομηχανίαι, ών κυριώτεραί είσιν ή 
ναυπηγία, ή βυρσοδεψία, ή σιδηρουργία, ή σαπο- 
νοποιία, ή ζυμοπλαστική, ή λεπτουργία, ή βαφι
κή (2). Είναι δέ γνωστόν ότι τό ναυπηγίον τής 
Ερμουπόλεως, άκμάζον άλλοτε, διότι έναυπηγοΰντο 
εν αύτώ κατ έτος υπέρ τα 160 πλοία, καί δυνά- 
μενον καί πάλιν ν άκμάση, είναι έν τών κυριωτέ- 
ρων τής Ανατολής, όπου οί Ελληνες ναυπηγοί, διά 
τή; εμφύτου εύφυΐα; των, έτελειοποίησαν είς άκρον 
την χρησιμωτάτην ταύτην τέχνην.

Τάς εύκολίας τά; οποίας ζητοΰσιν οί Ερμουπολΐ- 
ται παρά τής κυβερνήσεως όπως ή ναυπηγία προο- 
δεύσηί δεόντως καί τάς όποιας φρονώ εύλογους 

είναι αί έξή; (3) ά) ν’ άφήση έλευθέραν τέλους 
τήν έκ τοΰ έξωτερικοΰ έρχομένην ναυπηγήσιμου 
ξυλείαν, β') ν άπαλλάξη παντός τέλους τά πα- 
λαιά καί άχρηστα πλοία καίτά ναυάγια, άτινα
χρησιμεύουσιν εί; μετασχηματισμόν νέων πλοίων 
καί γ'] ν άφήση όλως άτελή πάντα όσα είδη α
παιτούνται διά τήν ναυπηγίαν.

Η δέ βυρσοδεψία προώδευσε καί έτελειοποιήθη 
τοσοΰτον ώστε γνωρίζομεν καί έκ τών κατά τήν 
παγκόσμιον έκθεσιν τού Λονδίνου, ότι τά προ'ί- 
όντατής βιομηχανίας, ταύτης άμιλλώνται προς 
τά εύρωπαϊκά καί παράγουσι κέρδη σημαντικά, 
έςαγόμενα εις Τουρκίαν καί τινα μέρη τή; Εύ- 
ρώπης.

Εκ τών βυρσοδεψικών καταστημάτων 1 2 μάλι- 
/ \ ' A t Τ'στα ποωτευουσι, τα οε αοιστα πάντων είναι τα 

τών ΚΚ. Καλουτά καί Σαλούστρου.

(1) Τάς πλείστας τών -πληροφοριών τούτων 
χρεωστούμεν εις τόν άξιότιμον έν Σύρω δικηγόρον 
Κ. Αλέξανδρον Αλεξάνδρου.

(2) Ορα Ερμήν καί Αίο.ίον εφημερίδας Σύρου.
(3) όρα Αΐο-ίον άοιθ. 447 τήν 16 Μαρτίου έ. έ. 

(Εΰτέρ. Τόμ. ΣΤ', φυλ. 15)

Τπήρξεν άποταμίευμα . ,
Εισπράξεις δέ, . , ,

δραχ.
Λ

46,202,95.
132,723,43.

Τό όλον . Β 1 78,926,67.
Δαπάναι τοΰ έτους άφαιρετεαι 4 58,272,70,

Πεοίσσευμα » 20,653.
Τό 1849.

Εισπράξεις |μετά τοΰ άποταμ. » 158,6 03.
Δαπάναι ...,··· Β 1 55,433.

Τό 1850.
Εισπράξεις κλπ......................... » 1.37,597.

136.Δαπάναι ,»·... »
‘ 4 Τ0 1851.

Εισπράξεις » 1 48,209.
Δαπάναι ...... 1 46,289,

Τό 1852
Αί είσποάξεις τοΰ δήαου άνέβησαν εί- δρ. 168,000.
Τά δέ έξοδα » » » » 150.000

44.
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Καί ταΰτα μέν τά πλούτη τής Ερμουπόλεως, ο
ποία δέν ύπάρχουσι σχεδόν εις άλλον δήμον τή; 
‘Ελλάδος. Αλλά καί ούδεμία άλλη Ελληνική πό
λις ανέπτυξε τοσαύτην φιλοκαλίαν καί τοσοΰτον 
περί τήν έκπαίδευσιν ζήλον.

0 δήμο; συντηρεί οκτώ δημοτικά σχολεία, ών 
τά δύω νηπιακά, δύο άρμενων καί τέσσαοα κορα- 
σίων- δαπανά δέ υπέρ τή; έκπαιδεύσεως πλέον των 
30,000 δραχμών, ών αί 8,211 διά τδ Γυμνάσιον 
καί δι’ αγοράν βιβλίων διά τού; άπορου; παΐδας. 
Εκ τών σχολείων τών κορασίων, ή Ανωτέρα λεγο- 

μένη Σχολή δύναται διά τδν τέλειον αύτή; οργα
νισμόν νά παραβληθή πρδς τή' τή; Φιλεκπαιδευ
τική; Εταιρίας, διότι χρησιμεύει κυρίως πρό; μόρ- 
φωσιν διδασκαλισσών.

Παρεκτδ; δέ τής συνδρομή; ταύτης τή; χορη- 
γουμένη; υπέρ τής έκπαιδεύσεως, δ δήμος συντη
ρεί καί τέσσαρας υποτρόφους, τού; δύο μέν έν 
Αθήναις, τδν τρίτον εις Πίσσαν σπουδάζοντα τήν 
ιατρικήν, και τδν τέταρτον εις Παρισιού; τελειο
ποιούμενου εις τήν φιλολογίαν. Προσεχώς δέ πέμ
πει εΐ; τδ πολυτεχνείου τώυ ’Αθηνών καί νέου 
τινα ευφυέστατου περί τήν ζωγραφικήν.

Γνωστόν δέ οτι ή Ελληνική σχολή, ή σχολαρ- 
χουμένη άξίω; ύπδ τοΰ Κ. Καρπού, καί τδ Γυμνά
σιου τδ διευθυνόμενον ύφ’ ενός τών λογιωτέρων καί 
έπιμελεστέρονν καθηγητών μας τοΰ Κ. Σουρία, 
εϊσιν έκ τών αρίστων καί τελειότερων τής όλη; 
Ελλάδος.

Θέλομεν δέ κατανοήσει έντελέστερον όπόσον ή 
Ερμούπολις συντείνει εις τήν έκπαίδευσιν καί μ.όρ- 
φωσιν τή; Ελληνικής νεολαίας, όταν γνωρίσωμεν 
ότι ύπάρχουσιν ένταΰθα καί τά άριστα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, δύο μέν τών άρρένων, τδ Ελλη
νικόν Λύκειον τοΰ Κ. X. Εύαγγελίδου, καί τδ Ελ
ληνικόν Παιδαγωγεΐον τοΰ Κ. I. Βαλέττα,έν δέ τών 
κορασίων το τοΰ Κ. Εμ. Μαγκάκη, έν οί; ή σπου- 
δάζουσα νεολαία καί εϊ; τά γράμματα προκύπτει 
καί ήθικώς μαρφοΰται. Εί; όλα δέ ταΰτα τά σχο
λεία φοιτώσι υπέρ τά; 3 χιλιάδας μαθητών. Εξέ- 
λιπε μέν ή άλλοτε άκμάζουσα ναυτική σχολή, 
ή διατηρουμένη υπό τοΰ μακαρίτου Βριόνη, άλλ’ 
ύπάρχει ήδη άλλη τις άναπληρούσα δπωσοΰν τήν 
έλλειψιν τής πρώτης.

Εν Ερμουπόλει τρεις έκδίδονται έφημερίδε;" ό 
Αϊο.ίοσ, καί ή " Ενωσις ύπδ διαφόρων συντασσό- 
μεναι, καί δ ’Ερμης ού συντάκτης καί έκδοτης 
είναι ό δικηγόρο; Κ. I. ’Ησαίας, άξιαι λόγου καί 
αί τρεις, καί διηνεκώ; περί τά συμφέροντα τοΰ τό
που πραγματευόμεναι. ΐπάρχουσι δέ τυπογραφείαι 
5, καί 3 βιβλιοπωλεία.

Αι λέσχαι, έν αί; λαμβάνονται όλαι αί Ελλη- 
νικαί εφημερίδες καί τινες ξέναι, εΐσί δύο, ή των 
ΧΙων λεγομένη καί ή τών άλλων 'Ερμουπο.Ιι,τών.

Περί τής άνω Σύρου δέν έχω τι ιδιαίτερον νά 
εΐπώ. 0 πληθυσμός αυτής είναι τοΰ δυτικού δόγμα
τος, οί κάτοικοι δέ φιλόπονοι τεχνΐται καί βιομή- 
χανοι, άλλ’ ή καθαριότη; τής κωμοπόλεως ταύτης, 

καίτοι κειμένης είς υψηλόν μέρος καί ύγιείνότα- 
ταν, είναι δυστυχώ; άλως παρημελημένη, όπως είς 
τά; πλείστας πόλεις καί κωαα; τών νήσων.

Η Σύρος καθδ πρωτεύουσα νομοΰ είναι έδρα, 
τοΰ νομάρχου τών Κυκλάδων, καί του Αρχιεπί
σκοπου Ερμουπόλεως καί Τήνου, μέλους δντος τής 
Ιερά; Συνόδου. Περιέχει δύο ειρηνοδικεία, έν είς 
έκάτεροντώνδύο δήμων τής νήσου,Μοιραρχίαν,Πρω
τοδικείου, Τγειονομείον, Λιμεναρχείου, τελωνεϊον, 
εφορείαν,λοιμοκαθχρτήριον,καίδιαμετακόμησιν,πρδς 
δέ εμπορικόν έπιμελητήριον, καί μίαν ασφαλι
στικήν έταιρίαν. Δημόσια καταστήματα έχει τδ 
τελωνείου, τήν διαμετακόμησιν καί τδλοιμοκαθαρ- 
ριον.

0 δήμος τών Ερμουπολιτών, ου τδ δημοτικόν 
συμβούλιον συγκροτείται έκ τών έγκοιτωτέρων πο
λιτών, έχει καί πολλήν ιδίαν περιουσίαν, περί ή; 
θέλω είπεϊ κατωτέρω, σπεύδων νά σοί άναφέρω 
πρό παντός άλλου περί τοΰ δημοτικού νοσοκο
μείου, του φιλανθρωπικού τούτου καταστήματος, 
όπερ είναι δμολογουμένως τδ τελειότερον πάντων 
καί τδ περιποιοΰν τοϊς Ερμουπαλίταις μεγίστην 
τιμήν.

Συνεστήθη άπδ αύτού σχεδόν τοΰ συνοικισμού 
τής νήσου, καί διοικείται ύπδ άδελφάτου. Η οι
κοδομή αύτού, έπεσκευασθεΐσα έσχάτως, είναι καί 
ευρύχωρος καί κομψή, άξια; δέ 4 50,4)00 δραχ
μών. ΠεριέχειθΟκλίνας, φαρμακοπωλεΐον, καί πάν
τα τά είς τοιοΰτο κατάστημα άναγκαϊα. Κατ έ
τος νοσηλεύονται έν αύτώ περί τούς 800· ασθε
νείς, άνευ διάκρίσεω; θρησκείας καί τόπου, καί 
πάντες ούτοι τυγχάνουσι τής φιλανθρωποτέρας πε- 
ριθάλψεως.

Εκ τών ασθενών δέ τούτων 50 ή 60 άποθνή- 
σκουσι μόνον, χάρις εις τήν άρίστην περιποίησιν καί 
τδ έπιστήμον καί επιμελές τοΰ ιατρού τού νοσοκο
μείου καί τού βοηθού αύτού καί φαρμακοποιού.

0 δήμος άΤιέρωσεν υπέρ τού νοσοκομείου εισό
δημα 30 περίπου χιλιάδων δραχμών, εϊσπραττο- 
μένων, έπί τών είσαγομένων εμπορευμάτων πλη- 
ρονόντων 4 [4 τοϊς 4 00.

Εν Ερμούπολει έγείρεται καί ό περιφανέστερος 
τών μέχρι τοΰδε ναών τής Ελλάδος έπ όνόματι 
τιμώμενος τού ' ΑγίΜ Νιχο.ίάου.

Είναι πολυτελέστατον έξωτερικώς τό σχέδιον 
αύτού, ώ; όράται ένταΰθα, καί ή εσωτερική μεγα
λοπρέπεια καί διακόσμησε; θέλει άνταποκριθή πρός 
τήν αρχιτεκτονικήν λαμπρότητα.

Είσεπράχθησαν άπό τού 4 848, εποχής καθ ήν 
ήρχισεν ή οικοδομή 4 35 χιλιάδες, ών αί 4 θθ χιλ. 
συνδρομαί τού δήμου, αΐτινες καί έδαπανήθησαν 
είς τήν οικοδομήν, φθάσασαν πέραν τοΰ ήμίσεως.

Ετερο; λαμπρό; έπίση; ναός, οίκοδομηθείς πρό 
ετών, είναι ή μητροπολική έκκλησία τής Με- 
ταμορφώσεωτ, ή λαμπροτέρα τών ύπαρχουσών, 
μετά τόν Εύαγγε.Ιισαόν τής Τήνου, ύπέρ ού έ
δαπανήθησαν 500,000 δραχμ.

Προσεχώς δέ θέλει άνεγερθή διά μετοχών

μέλειας δύνανται ν’ άκμάσωσι καί νά καναστώσ· 
ώφελιμώταται τή Ελλάδι.

‘Ο γί.Ιος σου

ΝΈΣΤΟΡ1ΔΗΣ.

αξίας 150,000 καί τι είδος παντοπωλείου’ θέ
λει περιέχει 70 περίπου εργαστήρια, έν οίς θέλουν 
συγκεντρωθή οί άρτοπώλαι, οί λαχανοπώλαι, όπω- 
ροπώλαι καί τούτο δέ μετά τινα έτη θέλει μείνει 
ιδιοκτησία τού δήαου.

Αί άλλα·. ιδιοκτησία', τού δήμου εις τό γυμνά- 
σιον αξίας δραχμ. 4 50,000.

Τό κρεοπωλείου και ιχθυοπωλεΐον, μοναοικον έν 
Ελλάδι, αξίας δραχ. 85,000 έχον δέ έτησίαν 
πρόσοδον δρ. 4 2, 4 4 χιλιάδων.

Τό δημοτικόν σφαγείου.
Τρία μεγάλα δημοτικά σχολεία αξίας δραχμών

4 80,004).
ύ Ιερός ναός τοΰ Αγίου Γεωργίου, έν τώ πε- 

ριβόλω τοΰ κοιμητηρίου, αξίας δραχμών 70,000
Καί τέλος τό παλαιόν λοεμοκαθαρτήριαν καί 

διάφορα άλλα δημοτικά κτήματα αξίας δραχαών 
50,000.

Τοσαΰτα περίπου είχον νά σέ είπω περί Σύρου. 
Εΐ; προσεχή δε επιστολήν θέλοι διατρίψει περί 
τόν βίον, τά έθιμα καί τάς εύχά; τών αγαθών 
Ερμουπολιτών, καί περιέλθω μετά σοΰ τάς λοιπάς 
Κυκλάδας, ών πολλαί, τυχοϋσαι τής δεούση; επι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΓΚΕΛΜΑΝ.

‘(Συνέχεια όρα φυλλάδ. 1 4).

ί’πό τήν έπιρροήν τή; αύλή; τή; Δρέσδη;, ό 
Βίγκελμαν, άνατραφείς έν τοί; δόγμασι τοί; Λου
θηρανικοί;, ένηγκαλίσθη τόν καθολικισμόν. Ακο
λούθως δέ,’ τεσσαρακεντούτης περίπου άπεδήμησεν 
εΐ; Ιταλίαν, όπου έμελλε νά συμπληρώσφ’ τό μέλ
λον αΰτοϋ Είχε συλλέξει έκ τών συγγραμμά
των τών αρχαίων παν δι ού ήδύνατο νά γίνρ γνω
στή ή ιδέα ήν είχον αυτοί οι ϊ:ιοι περί τών τε- 

,χνών των, και ή άξια, ήν έκαστο; τών τεχνιτών
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των εΐχεν είς αύτά; αναπτύξει. Αλλ έπρεπε ν ά- 
φοσιώση την ζωήν του εί; δλην αυτήν τήν μάθη- 
σιν. Επρεπε νά άνεύρ-ρ, νά ΐδρ, νά έξερευνήσρ ο 

’ίδιο; τά έργα έφ’ ών έφηρμόζοντο αί κρίσεις τή; 
άρχαιότητο;. Τοΰτο δε ήδύνατο νά κατορθωτή «.Ο
νον εί; τά αρτισύστατα τή; Ιταλία; μουσεία, ει; 
τά; νεωστί τότε γενομένα; άνασκχφά;. 0 Βίγκελ
μαν λοιπόν έλαβε τήν οδόν του, προσχεδίασα; ήδη 
τήν ιστορίαν τή; αρχαία; τέχνη;, ή; τήν θεωρίαν 
άνεύρεν εί; τά βιβλία, ώστε δέν έμενε παρά νά 
γνωρίση καί κατατάξρ τά μνημεία.

II εποχή καθ' ήν έζη, τδ εδαφο; 0 έξελέλεκτο έ- 
μελλον άναγκαίω; νά περιορίσωσι τδν κύκλον τή; 
αύτοΰ ένεργείχ;. Ο.ε έφθασεν εί; Πενινσοό- 
λ'.ον, μακράν ήσαν τοΰ ν ανακαλυφθώ τι άπασαι αί 
τά; όποια; κατέχει σήαερον αρχαία·, γραφαί. θι 
άλδοβρανδινοί γάμο·, (ooces aldobrandines) οιτί- 
τ·.νε; είχον εύρεθή εί; Ρώκην έν τοΐ; τοΰ Μαικήνα 
κήποι;, πολλά. τεμάχια έξαχθέντα έκ τών άνα- 
σκαφών τη; Ηράκλειά;, νομίσματα τινα έξορυ- 
χθέντα έκ τοΰ πλουσιωτέρου μέν, άλλ έτι τότε 
ήκιστα άνερευνηθέντο; εδάφους τή; Πομπηίας, συ- 
νεκρότουν συλλογήν άτελεστάτην. Αφ’ έτέρου δέ 
ούτ είχον άκόμη δυνηθή νά όποβάλωσι τά; γρχ- 
φά; έκε να; εί; άνάλυσιν Ακριβή, ή δ’ επιστήμη 
οέν είχε δόσει εί; έαυτήν λόγον τών μεθόδων και 
τάςεων έξ ών έκεΐναι παρήχθησαν. Αιδ, ό Βίγκελ
μαν ένόμισεν ότι δέν έχει παρ ολίγα τινα νά είπη 
περί τή; ζωγραφική; τών αρχαίων' δέν έξήγαγεν 
έκ τούτου ιδέαν θετικήν, άλλά μάλλον ήθελε νά 
λαλή μετά φειδοΰ; ή νά διαστρέφη τήν ιστορίαν 
ή; οΰδόλω; κατείχε τήν ύλην.

Ατελή; ώ; προ; τήν ζωγραφικήν τών Αρχάίων, 
άτελή; ΰπήρςεν, ένεκεν άλλη; αιτία;, καί εί; δ,τ' 
αποβλέπει τήν αρχιτεκτονικήν των. Κατακτήσαν- 
τε; τήν Ελλάδα, οι Ρωμαίοι δέν ήδυνήθησαν νά 
μετακομίσωσιν εί; Ρώμην και τού; ναού; αύτή;, 
ώ; είχον μετακομίσει τά άγάλματα τών θεών καί 
τών ηρώων τη;. Αλλά μιμηθέντε; τά; ελληνικά; 
οικοδομά;, διέστρεψαν τά πρότυπα αύτών Ανα- 
μίςαντε; εί; αύτά; τδ ίδιον πνεύμα καί τήν πε
ρί τά καλά αίσθησιν εποχή;, ήτι; δέν ήδύνατο 
νά περιορισθή εί; τδ άφελέ; και άπλοΰν. Η Ιταλία 
λοιπόν παρίστησι κυρίω; μνημεία έμφαίνοντα ή- 
μϊν τήν παρακμήν, ή άν θέλη;, τήν τελευταίαν 
άναπτυζιν τή; άοχαία; αρχιτεκτονική;. Καί 
παρουσιάζει μέν άναμφιβόλω;, εί; τά μεσημβρινά 
αύτή; κυρίω; μέρη, ερείπια άναβαίνοντα εί; τά; 
πρώτα; έποχά; τή; ελληνική; μεγαλοφυί'ας, καί, ώ; 
εί; τά; οικοδομά; τών Τυρρηνών δύναται τι; νά 
λάβη ιδέαν τών πελασγικών μνημείων, έν τοί; οί- 
κοδομήσασι τοΰ Παιστουμίου δύναται νά κοίνη 
περί τή; νευρώδους Αρχή; τή; τέχνη; τών Ελλή
νων. Αλλ όσον ζωηρά καί άν ώσι τά ώραία ταΰτα 
λείψανα, εύρίσκονται έν Ιταλία οίονεί μετατοπισμέ
να, καί μόνον, ήθελε; είπείν, ΐνα είδοποιήσωσι τδν 
Αρχαιολόγον νά ζητήσρ έκεϊθεν τοΰ ρωμαϊκού ορί

ζοντα; έτερον κόσμον, τδν όποιον δέν ήθελε δυνηθή 
νά γνωρίση ό έντδ; τών ορίων τή; Ιταλία; κεκλει- 
σμένο; παρατηρητή;. Καί δή, έν Σικελία, έν Ελ- 
λάδι, έν τη Ελάσσονι Ασία όφείλέι νά σπουδάση 
τδν έτερον αύτδν κόσμον, τδν ανώτερου, τδν κα- 
θαρώτερον, τήν αρχήν όλων τών Ακολουθημάτων. 0 
δέ Βίγκελμαν δέν άνεζήτησε τού; τόπου; τούτου;' 
ίσως μάλιστα ούδ έδοκίμασε καν τήν ανάγκην 
τοΰ νά τού; έπισκεφθή, διά τοΰτο δέν έγνώρισε, 
δέν εξήγησε παρ’ ατελέστατα τήν τών Αρχαίων 
αρχιτεκτονικήν. Οότ είδε τά; σχέσει; ά; αύτή είχε 
μετά τών άλλων βοηθητικών τεχνών, τήν επιρ
ροήν ήν έπ αύτών ήσκησε. Τδ δέ χάσμα τοΰτο 
παρουσιάζεται Ακόμη έπαισθητότερον εκείνου δ 
άφησεν εί; τδ σύγγραμμά του, άμελήσα; τήν ιστο
ρίαν τή; ζωγραφική;.

Πρέπει δέ νά προσθέσωμεν ενταύθα ότι ή αρχαία 
γλυπτική, ήτι; ήτο τδ αρχικόν Αντικείμενον τών 
σπουδών τοΰ Βίγελμαν, δέν ήτο γνωστή εί; αύ
τδν έν τισι τών πλείονο; λόγου Αξιων μνημείων 
τη;. Δέν λαλώ δέ μόνον περί τών μαρμάρων τή; 
Αίγίνη; άτινα μετη/έχθησαν κατά τδ 1811 τδ 
πρώτον εί; τήν Ευρώπην, και τά όποια Αποκα- 
λυπτουσι μίαν τών περιεργοτέρων περιόδων τή; 
έλληνική; τέχνη;, τή; εποχή; τή; μαρτυροόση; 
τήν Από τοΰ Αρχαίου ιερατικού ρυθμού εί; τδν 
νέον καί τήν φύσιν Απομιμούμενου ρυθμόν μετά- 
βασιν. Αλλά καί δ Φειδία; αύτδ;, 8ν άπασα ή άρ- 
χαιότη; Ανεκήρυξεν ώ; τδν ύπέρτατον καί τελει- 
ότατον Αγαλματοποιδν, καί αύτδ; μόνον κατ ό
νομα ήν γνωστό; εί; τδν Βίγκελμαν. Αί τοΰ Παρ- 
θενώνο; ώραϊαι γλυφαί, δέν είχον Ακόμη αφηγηθή 
εί; τήν Ευρώπην τά μυστήρια τή; μεγάλη; τοΰ 
Περικλέου; έποχής. 0 Βίγκελμαν πραγματικώς 
δέν είχεν ΰπ δψιν είμή έργα, τά όποια άφοΰ έ- 
φερον εί; Ιταλίαν ή Ακόμη τότε άγνοοΰντε; τά 
τοιαΰτα Ρωμαίοι, δέν είχον κριθή τόσον πολύ
τιμα ώστε νά μετακομισθώσιν έκεϊθεν εί; Κων
σταντίνου πολιν παρά τών τελευταίων αύτοκρα- 
τόρων. Τά άνευρεθέντα μάρμαρα εί; τού; λουτρού; 
τοΰ Τίτου, εί; τού; τοΰ Καρακάλλα, εί; τά; τά
φρου; τοΰ Αγίου Αγγέλου, καί τά όποια είχον συ- 
ναθροισθή εί; τά; στοά; τοΰ Βατικάνου, έν τή 
συλλογή τών Φχρνεσίων, έν τή τών Βαοβερίνων, τά 
τεμάχια τών ακολούθω; ληφθέντων έκ τή; τοΰ Α- 
δριανοΰ πόλεως, έξ <■>’? συνέκειτο τδ μουσείου τοΰ 
Καπιτωλίου, αί Αρχαιότητες τών Μεδίκων καί αί 
Νιοβίδε; τών δημοσίων τή; Φλωρεντία; οικοδομών, 
ήσαν τά κύρια μνημεία έφ ών δ Βίγκελμαν πρού- 
τίθετο νά κρίνη περί τών συνεπειών τή; αρχαία·; 
γλυπτική;. Άλλά μόλι; ήδύνατο νά βεβαιωθή ότι 
τινά τών έργων τούτων άνήκον εί; τδν αιώνα τοΰ 
Αλεξάνδρου, καί ότι τά λαμπρότερα καί ζωηρό
τερα μάλιστα, ώ; ό Λαοκόων, δυνατόν νά έξειογά- 
σθησαν ύπδ τήν κυριαρχίαν τών ρωμαίων αύτοκρα- 
τόρων.

Τδ πνεύμα τοΰ Βίγκελμαν διαλάμπει έν τή με- 
θόδω δι’ ή; τοσαΰτα ύπερεπήδησεν έμπόδιά καί

τδ δλον, τήν ποικιλίαν άπδ τήν ενότητα, τδ α
ρεστόν άπδ τδ ώραϊον, καί πίπτουσιν είς τήν έπι- 
τήδευσιν τρέχοντες κατόπιν τή; φύσεως.

Μετά τή; θεωρίας ταύτης, ό Βίγκελμαν έκαμε 
έκ τή; είκόνος τής Ελληνική; τέχνη; τήν εικόνα 
αύτής τή; ανθρώπινη; τέχνης. Διαγράφων τά; φά
σεις τή; Ελληνική; μεγαλοφυΐα;, έμάντευσε καί 
κατέδειξεν είς τούς μεταγενεστέρου; τδν δρόμον 
τδν όποιον οφείλουν νά λάβουν έν τώ αύτώ στα- 
δίω πάντες οί λαοί οί όποιοι θέλουν νά έκπλη- 
ρώσωσι τακτικώς τδ μέλλον αύτών' καί τούτο εί
ναι τδ ώραϊον μέρος τοΰ βιβλίου. Υπάρχουν βε
βαίως έν αύτώ καί άλλαι θεωρεϊαι πολύ πλέον α
ξιοσημείωτοι περιστρεφόμενα! περί τήν άπομίμη- 
σιν τή; φύσεως, καί τήν εκλογήν τών ωραίων με
ρών' άλλ αί λεπτομέρειαι αύται άρκούντω; άμφι- 
σβητίσιμοι έκλείπουσιν Απέναντι τή; μεγαλοπρε
πούς ένότητο; τήν όποιαν άνωτέρω έπειράθημεν ό- 
λικώς νά καταδείξωμεν. Εί; ταύτην συνίσταται ό 
άληθή; τίτλο; τής δόξη; τοΰ Βίγκελμαν όστι; εν
τεύθεν παραδόξως ύπερέβη όλους τού; ορίζοντας 
τοΰ αϊώνός του' η κριτική, άπολεσθεϊσα μέχρι; 
εκείνου, άκολουθήσασα ένα μόνον τελειότητος τύ
πον, ειδεν αϊφνη; τρεϊ; διαφόρου; τάξεις αύτοΰ ά- 
ναφαινομένας, καί έκάστη νά λαμβάνρ τδ σέβα; 
δικαίου θαυμασμού ώ; προ; τδν χρόνον τή; άνα- 
πτύξεώς της.

Αλλ ό Βίνκελμαν δέν έξέφρασε μόνον έν τοΐ; 
συγγράμμασιν αύτοΰ τά; όποιας περί καλλονή; ε’χε 
σχηματίσει ιδέας. Η Villa Albani, τής όποια; δι- 

1 εύθυνε τδ σχέδιον καί τ£ν καλλωπισμόν, είναι 
ώς βιβλίου μαρμάρινον έν <ρ δύναται τις νά σπου
δάση τήν λεπτότητα τής αίσθήσεώ; του' έν μια 
τών ώραίων έκείνων τοποθεσιών τής έξοχή; τή; 
Ρώυ,ης, ό άνεψιδ; τού Πάπα τοΰ άρξαντο; κατά 
τήν πρώτην εικοσαετίαν τού Ιη’ αίώνος ϊδρύσατο 
τήν θαυμασίαν ταύτην έπαυλιν, ήτις, μ ολας τάς 
αλλοιώσει; τά; έπελθούσα; έπ: τοΰ τρόπου τοΰ 
αίσθάνεσθαι περί τών ώραίων τεχνών διαμένει ώ; 
αρμονικόν τι δημιούργημα, πάντοτε νεάζον, πάν
τοτε λαμπρόν. 0 Β γκελμαν άπέδειξεν έν αύτώ 
ότι εΐχεν εννοήσει, πλειότερον άφ ότι περί αύτοΰ 
ΰπέθετον, τδν βίον τών Αρχαίων. Καί έφερε εικό
να θαυμασίαν αύτοΰ. Απαντα τά ώραϊα άγάλματα 
τά όποια σοί παρουσιάζονται ότέ μέν καθήμενα ύπδ 
περιστήλιόν τι, ότέ δέ όρθια και ώσεί συνομι- 
λοϋντα'ύπδ δάσος τι, άπασαι έκεϊναι αί αίθουσαι 
αϊ τοσοΰτον καλώ; μεμετρημέναι κατά τήν έκτα- 
σιν, αί τοσοΰτον λαμπραί κατά τήν κομψότητα' 
ποδ πάντων τά μικρότερα έκεϊνα ύπδ τδ λαμ
πρόν άνάκτορον οικήματα, τετράγωνον φυσι
κόν Ικαί^ περιλαμ,βάνων τοσαΰτα πολύτιμα Αν
τικείμενα, είναι ώ; αντικατοπτρισμός τι; άρχαϊο; 
αντανακλώμενο; ύπδ τόν φαιδρόν έκεϊνον ουρανόν, 
διά τή; ισχύος μαγικού τίνος πνεύματος' όπως 
δέ κοσμήση τδ τερπνόν τοΰτο ένδιαίτημα, δ Βίγκελ
μαν έποιήσατο χρήσιν τή; γραφίδο; τοΰ Ραφαήλ 
Μέγκ, τού προηγηθέντο; αυτού εί; Ιταλίαν. Κα

δυσχερείας' διότι καίτοι μή εχων ύπ’ δψιν παρά 
τά Αμφίβολα λείψανα τών τελευταίων τή; Αρχαία; 
γλυπτική; έποχών, κατώρθωσε μολοντούτο νά Α
νάπτυξη έπί τοσοΰτον τήν ιστορίαν του. Ενώ δέ 
δέν έγραφε παρά τήν Ιστορίαν τή; γλυπτική;, ή- 
δυνήθη νά συγγράψη Αληθώς, ώ; καί ό τίτλο; τοΰ 
βιβλίου του προαγγέλλει, τήν ιστορίαν τή; τέχνη; 
παρά τοΐ; αρχαίοι;, ό,τι δέν ήδυνήθη νά μάθη έκ 
τώ» μνημείων, τδ έμαθεν έκ τών βιβλίων.

Τδ σύγγραμμα έχει τούτο μάλιστα τδ πλεο
νέκτημα, ότι χωρί; νά ύποπέση εί; τήν έλαχίστην 
σύγχυσιν ή πλάνην περί τήν προαγωγήν τή; τέ
χνη;, κατέδειξεν εί; αΰτδν τδν τρόπον τού νά δι- 
ακρίνη τά; ούσιώδει; αναπτύξεις αύτής. Ρήτωρ τις 
τής Ελάσσονος Ασίας, Διονύσιος δ Αλικαρνασσευ;, 
έλθών είς τήν Ρώμην κατά τού; πρώτους καιρούς 
τή; αυτοκρατορία;, έγραφε περί καταγωγής τών 
κοσμοκρατόρων καί περί μυστηρίων τής έλληνι- 
κής ποιήσεως, άνέφερεν έν τή περί Διαθέσεω; τών 
λέξεων πραγματεία του τάς κυριωτέρας ιδέα; ά; 
ό Γερικανδς κριτικός έφήομοσεν έπ'ι τή; Ιστορία; 
τής τέχνης. Καί ένταΰθα ευρίσκει τις κατά πρώ
τον θετικώ; έσχηματισμένην τήν διάκρισιν τών 
ούσιωδών χαρακτήρων τούς οποίου; περικοσμοϋσιν 
άναγκαίω; αί αλληλοδιάδοχοι διαδηλώσεις τού 
Ανδρο;. 0 μέν αύστηρδς καί νευρώδης λόγος είναι 
ή έκφρασις τή; ισχύος' δ Ανθηρό; είναι ή τής κομ- 
ψότητος, δ δέ λόγος δ καί τών δύο μετέχων ένόνει 
έν σημείω όψηλώ ταυτοχρόνως καί άπλώ πάσας 
τάς συνθήκας καί τού; όρου; τής τέχνης. Καί δ 
μέν πρώτος έμφαίνει τδ έξοχον καί υψηλόν, δ δέ 
δεύτερος τήν χάριν, δ δέ τρίτο; τδ ώραϊον. Τοι- 
αύταί είσιν αί ίδέαι ά; δ Βίγκελμαν άνεΰρεν έν 
Διονυσίω τώ Αλικαρνασσεϊ, έν ώ άκόμη συνοδεύ
ονται μακρόθεν μέ τά; Αρχαίας διαφοράς τών Δω- ' 
ριέων καί Ιώνων. Καί ταύτας μετέφερεν άπδ τή; 
θεωρίας είς τήν Ιστορίαν, καί δι αύτών, τήν μίαν 
μετά τής άλλης συνδέων, άπεστόμωσε παν τδ σύ
στημα τής έπί τής διαιρέσεως τών έποχών αισθη
τική;. Κατ αύτδ τδ ΰπέροχον καί βάσιμον ύφος 

ι ου ό κυριώτερος χαρακτήρ είναι ισχύ; τραχεία, 
έμφαίνει τήν νηπιότητα τών λαών, καί τήν στι
γμήν καθ ήν έν τοΐ; κανόσι τής φύσεως δέν βλέ
πουν καί δέν παράγουν παρά τάς μεγάλα; θεμελι
ώδεις καί επισήμους γοαμμάς. Τδ ώραϊον ύφος, 
τδ δποϊον, χωρίς νά καταλίπη τήν άρχαίτυπον 
ευγένειαν, άπ έναντία; θέλει νά καταστήση αύ
τήν ήττον Αγρίαν καί μάλλον αρεστήν, εμφαίνει 
τήν νεότητα τών κοινωνιών καί τήν στιγμήν καθ 
ήν εϊς τά απλά έτι καί σοβαρά περίχωρα τή; πρώ
της ηλικίας, Αρχίζουν νά εισαγάγουν ποικιλίαν εύ- 
άρεστον, λεπτομέρειας άληθεστέρας, λεπτότητα 
κομψοτέραν.

Τό χάριεν ύφος, τέλος, παρίστησι τήν τελευ
ταίαν έποχήν καθ ήν οί άνθρωποι δέν μεριμνώ- 
σι πλέον περί τής αύστηρά; γραφής τών πρώτων 
χρόνων, άλλά ζητούν τήν ζωήν καί έν τή ζωή 
τδ μειδίαμα, καί προτιμούν τά; λεπτομερεία; άπδ
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τότε είδαν πάντες το προϊόν τοΰ ήμετέρου αίώνος, 
•δηλαδή δύο Γερμανού; ένωθέντα; είς Ρώμην, ο
ποί; μεταβάλω σι τήν περί τά καλά αισθησιν ύ- 
λοκλήρου της Ευρώπης.

Ο Βίγκελμαν έζη λοιπόν οΰτω τιμώμενο; έν Ι
ταλία. Από δε τοΰ 1 763 είχεν έκλεχθή πρόε
δρο; τών αρχαιοτήτων τή; Ρώμη;, άκολούθο»; δέ 
έφορος τή; βιβλιοθήκη; τοΰ Βατικανού.

Προσκληθεί; εΐ; Γερμανίαν ύπό τών επαγω
γών προσφορών τών ηγεμόνων διέμεινεν έπί τινα 
χρόνον εί; Βιέννην, όπου ούδέν ήδυνήθη νά τόν 
πείση νά μείνη διαπαντός. Επέςφεψε λοιπον εί; Τερ
γέστην όπως έπανακάμψη είς Ροιμην' αλλά δέν είχεν 
εϊσέτι φθάσει είςτήν Αδριατικήνδτεέδολοφονήθηύπό 
τίνος κακούργου όνόματι Αρχαγγέλου. 0 αισχρός 
ούτος κατόρθωσα; νά κερδήση τήν έμπιτοσύνην τοΰ 
αρχαιολόγου, προσποιούμενο; μεγάλην κλίσιν πρό; 
τά; τέχνας, τον έπλήγωσε δι έγχειριδίου εντινι 
χωρίω. Ο Βίγκελμαν δέν έπέζησε τών πληγών του 
παρ όσον χρόνον έδεησεν οπω; καταστήση τόν 
καρδινάλιον ’Αλβάνην καθολικόν αύτού κληρονόμον. 
Ετελεύτησε δέ τόν βίον τή 8 Ιουνίου 1 768.

(Εκ τοΰ Γαλλ.) Γ.

Θ Ω Μ·Α Σ Μ Ο ϊ Ρ.

Θωμάς ό Μούρ (Moor) ήν ό ενδοξότερος. μετά 
τόν λόρόον Βύ-ωνα, ποιητή; τής Αγγλία;. Ιρλαν
δό; καί καθολικό;, γεννηθεί; έν Δουβλξνω έν έτει 
1 779, έκ πενιχρά; οικογένειας, έδρέψατο τό πρώ
τον ά θος τή; ποιήσεο»; περί τήν εγκύκλιον έτι 
διατριβών μάθησιν, καί έκκαιδεκαετή; ήδη εγρα- 
ψεν είς τά; μεγάλα; έπιΰιωρψ’ίκ: τής πατρίδο; 
που. Εξύμνησε τήν κατά τό 1798 έπανάοτασιν 

τής Ιρλανδίας, καί ή πολιτική ήθελε προσελκύσει 
αύτόν άπό τών κόλπων τών γραμμάτων, άν ό 
τότε άντιβασιλεύων τή; Αγγλίας · δέν ήθελε τόν 
παραδώση εί; τά; μούσας. Εγένετο έταϊρος καί 
φίλο; επιστήθιος τού Βύρωνος, όστις δένήθέλησε 
νά δημοσίευση ποίημά τι ινδικόν δπως άφήση νά 
έπιτύχη ή LallaRoock τοΰ συναδέλφου του Μούρ' 
τήν δέ φήμην και τήν δόξαν τοΰ ποιήματος τού
του έξήλειψε μόνον δ Child Harold.τοΰ Βύρωνος. 
Τά άλλα συγγράμματα τοΰ Μούρ είσι, μεταξύ 
άλλων, ή Σάτυρα τοΰ Post-Baq, οί ’,&'ρωτες εώ»’ 
Άγγί,Ιωτ, τά όποια έγραψεν έν Παρισίοις, ό Ε- 
πικούγιος ’Εκέκτητο τά άληθή άπομνημο- 
νεύματα τοΰ λόρδου Βύρωνος, τά όποια κα- 
τέσ-τρεψεν, όργισθεΐς κατά τοΰ έκδοτου Μούρραΰ. 
Ουδέποτε έγνώσθη ή αιτία τή; θυσία; ή τής σκλη- 
ρότητος ταύτης. 6 Μούρ κατωκει τό ώράϊον κτή
μα τοΰ Hopertoo, όπερ τώ είχε καταλίπει 4 μαρ- 
κέσιος τοΰ Αανδστάουν, καί ένθα ετελεύτησε κατά 
τόν μάρτιον τού 183'2, χο»ρίς άλλη; θλίψεω; ή 
ότι έπέζησε τής δόξης αύτού.

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΠΕΡΙ ΓΤΝΑΙΚΟΣ.

( ίδε φυλλάδ. 13.)

Αλλά θέλουν τού; συζύγους των διά νάλάμψουν μό
νον πρό; ιγιγμήν,ώς κομήται, καί άδιαφοροΰν διά τό 
μέλλον, όπερ μαΰρον καί σκοτεινόν εκτυλίσσεται 
μετ ολίγον ένώπιόν των, καί όπερ ματαίω; τότε 
καταζητούν νά άποσκυβαλίσωσιν, αύτό προ- 
σεκολλήθη είς αύτάς ώς τό ίμάτιαν τού Ηρακλέους, 
διότι άνατρέφονται μέν ίσως καλώς, άλλ’ έκπαι- 
δεύονται κάκιστα, καθότι άντί νά μάθωσι τά 
χρέη καί καθήκοντά των, έπιδίδονται είς τήν έκ- 
μάθησιν άντικειμένων διαχυτικών καί πάρεργων, 
τά όποια ποτέ δέν τάς ωφελούν καί πλειονάκι; 
τάς βλάπτουν’ διό βλέπομεν νεάνιδας ύπανδρευ- 
ομένας, αιτινες δέν γνωρίζουν οϋδεμίαν οικιακήν 
οικονομίαν, ούδεμίαν οικιακήν ή δημοσίαν α
ρετήν, άλλά καυχώνται, λέγουσαι, δτι έγέ- 
νοντο τέλεια·, είς τήν δρχησιν, τήν μουσικήν, τήν 
Ζωγραφικήν, δτι έμαθον νά στιχουργιών, νά συγ
γράφουν ή ν άναγινώσκο ·ν μυθυστορήματα καί δτι 
δέν εύρον καιρόν νά μάθωσιν όποια έπρεπε νά γι- 
νωσκωσι

Λυπεΐται καί δυσανασχετεί ή ψυχή παντός αν
θρώπου, βλέποντο; ταύτα; τάς διαφοράς, καί οί- 
κτείρει τήν ανθρωπότητα, διότι ό άνθρωπος άπό 
τά παρελθόντα δέν παραδειγματίζεται' Ιίραϊαί 
νεάνιδες, αγλάισμα τή; ύπάρξεώ; ικας, διατί άφοΰ 
έχετε τήν τύχην νά έκπαιδεύησθε κάλλιον τών μη
τέρων καί προγονών σας, άφοΰ τά θέλγητρά σας 

σήμερον άναντίρρήτω; γίνονται υπέρτερα εκείνων, 
διατί λέγω, δεν ένονετε μέ τά προτερήματα ταΰτα, 
απερ έκειναι έστεροϋντο, καί τά; άρετάς εκείνων; 
μήπως ή φύσι; μετήλλαξεν ; Ούχί! ή αύτή φύσι; 
ήτι; τούς αιώνας ώδήγησεν εί; τό φώς τής άλη- 
θείας, ή αύτή βασιλεύει καί σήμερον' φανήτε λοι
πόν καί κατά τήν ήθικήν μόρφωσιν δμοιαι τών 
προγονών σας διά νά θρέψητε καρπού; άσυγκρίτω 
τώ λόγω πλουσιωτέρους καί ώραιοτέρους' ή νεότης, 
τό μέλλον είς σας ένασμενίζονται ^αρ'έντω;, θε
λήσατε όθεν ύπό τοιοΰτον παρόν ν άναφανήτε είς 
τό μέλλον άλλαι Ασπασίαι καί Κορνηλίαι, άλλαι 
Εστιάδες τής οικιακής μεγαλειότητο;.

μεν, ενώ διά

» Είίναι ίσως λυπηρόν, λέγει ή κυρία Δυφουοία,. 
άλλά πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, ώ; έκ τή; συ
νήθους αγωγή; είναι τών αδυνάτων νά εύτυχήσω- 
μεν, ενώ διά τή; πολυμαθείας δυνάμεθα νά λά- 
βωμεν καλήν καί όμαλήν γνώμην κ«ί φρόνημα 
σταθερόν, δπερ τήν κοινωνίαν καθηδύνει’ άλλά τί 
μά; διδάσκουσι νά κυριεύωμεν τού; άνδρας διά 
τοΰ κάλλους καί τών χαρίτων; φθάνει μόνον νά 
προσέχωμεν είς τούτο, έάν δέ οί τρόποι ού; με- 
ταχειριζόμεθα μάς έξευτελίζωσιν ώς προς τούς, 
άνδρας, μικρά περί τούτου φροντίς' ή συνήθης α
γωγή τών γυναικών, δέν θέλει νά προξενήση προς 
αύτάς άλλο ή θελκτικά; χάρισα;, καί άν τούτο 
εξακολούθηση, δέν απελπίζομαι δτι θέλω ίδεϊ κο- 
ράσιον ηλικίας δεκαπενταετοΰς, νά χορεύση ώ; ό 
Γουΐμάρδος καί νά μή γινώσκη τήν άνάγνωσιν, 
φροντίσατε μάλλον νά κατασταθοΰν αί θυγατέρες 
σας ίκαναί νά βασιλεύσωσιν ένδόξω; έπί τών αν- 
δρών καί ν άνιβιβασθοΰν εί; τό ύψος εκείνο τοΰ 
νοό;, διά τό όποιον τά; έγέννησεν ή φύσι;. Γυμνά
σατε τά; διανοητικά; αυτών δυνάμεις, καί δόσατε 
έξαρμα είς την ψυχήν των, άρκεϊ είς τοΰτο τόσος, 
καιρός, οσον φθείρετε διά νά τά; καταστήσητε είς 
τελειότητα τοιούτων χαρίτων, όποια; πρέπει νά 
έχωσιν αί τεχνήτριαι χαρίτων, δι ά; ή γυνή, 
τολμώ είπεΐν, παρελθούση; τής νεότητος, γί
νεται γελοιώδη; καί έντρέπεται πολλάκις ν άπο- 
δείξη ότι τάς έχει. Τί μένει εί; τήν γυναίκα έξ έ- 

■κείνη; τή; άοκνου έπιμελείας τοΰ νά στολ'.σθή μέ 
τοιαύτα; χάριτας ξ Ούδέν άλλο, πλήν υπεροψία 
καί καταφρόνησις ΰπ αυτών εκείνων, όσοι τήν έ- 
θαύμαζον πρό δεκαετίας' Δέν άρνοΰμαι δτι εΰρί- 
σκονται άνθρωποι παρακμαζοόσης ήδη ηλικίας 
κολακεύοντες τάς νέας προθυμότατα καί άπατώ- 
μενοι αρκούντως, ώστε νά νομίζωσιν ότι εϊσέτι 
είναι άρεσταί, διότι έξεύρουν νά τάς έπαινώσι, πα- 
ρατηρητέον δμω; δτι γυνή καλής αγωγής, ήτι; έ- 
προτίμησε τά σπουδαία μαθήματα άντί τών μά
ταιων γυμνασμάτων,, θέλει είσθαι πάντοτε είς τούς 
φρονίμου; έρασμία καί ποθητή, έχουσα δραστήριου 
άδιαλείπτω; τήν θελκτικήν χάριν, τήν όποιαν έκ 
φύσεως μέν αί γυναίκες έχομεν, διά δέ τής αγωγή; 
τελειοποιοΰμεν, γινόμεθα ούτω πρό; τού; άνδρας 
έξ άνάγκης άγαπηταί. »

Γυναίκα αξίαν τί;: θέλει εΰρει, έλεγεν ξ Σόλο— 
μών, ό τόσον κατακορέσα; τά; αισθήσεις του, ή 
τοιαύτη είναι τιμ.ιωτέρα πολύ τών μαργαριτών, 
ή καρδία τοΰ συζύγου τη; θαρρεί είς. αυτήν, διότι 
εί; αυτήν ελπίζει τήν μή έλλειψιν τών άγαθών, αυ
τή φέρει είς αύτόν τό καλόν καί απωθεί τό κακόν. 
Ολας τάς ήμερα; τής ζωής αυτή, ζητεί τό μαλ- 
λίον καί τό λινάριον, καί εργάζεται ευχαρίστως, 
μέ τά; χεΐρά; της. Είναι ώς τά πλοία τών εμ
πόρων, τά όποια μακρό.θεν. φέρουν τά άγαθά των..

( ακολουθεί.)

ΠΟΙΚΙΛΑ

Μετα,γάσιενσις τώγ /7 ε.Ιυπο γνησίων 

είς Κύργογ (Kcgaitqr).

και

τον τόπον ύπέ- 
,σε τούς συνεπαρ- 

κ«1 μετοικίσω σι ν είς

’ V * \κατ αυτών ισχυρόν

Κατά τό έτος 1670 οι κάτοικοι τή; Λακωνίας 
(Μάνης) άπεφάσισαν νά μεταναστεύσωσιν, δπω; ά- 
ποφύγωσι τόν ζυγόν τών Οθωμανών, οίτινε; κύ
ριοι γενόμενοι τή; λοιπής Ελλάδος, έμελλον βε
βαίως νά έπιτεθώσι καί κατά τών ορεινών πόλεων 
αύτής. Αποφασίσαντε; δε ταΰτα, επιφόρτισαν ένα 
έκ τών προκρίτων τή; πατρίδο; των όνόματι Στε- 
φανόπουλον, νά έρευνήση τόπον τινά κατάλληλον 
προς μετοικεσίαν. Αφοΰ περιήλθεν άνωφελώς διά
φορα κράτη τή; Ιταλίας, μετέβη τέλος καί εις 
Γένουαν, είς τήν Γερουσίαν τή; όποιας καθυπέ- 
βαλε τόν σκοπόν τή; περιηγήσεώ; του. Η Γερου
σία ύπεδέχθη τόν Ελληνα τούτον άριστα, καί ύπε- 
σχέθη τήν παραχώρησιν τόπου εκτεταμένου κει
μένου κατά τό δυτικόν παράλιον τή; νήσου,
Παομία καλουμένου, ύπό τήν προστασίαν τή; 
τών Γενουηνσίων δημοκρατίας.

(ύ1 Στεφανόπουλο; έπισκεφθείς 
στρεψεν εί; Μάνην καί κατέπ. 
χιώτα; του νά φυγαδευθώσι ; 
Κύρ.νον, τοσούτφ εύκολώτεόον, καθ δσον ό Αμου- 
ράτη; είχεν ήδη πέμψει 
στρατόν.

Έτιααόσιοι λοιπόν τ^ιάκοι τα Λάκωνες άποχαι- 
ρετήσαντε; διά παντός πατρίδα, συγγενείς,οικείου; 
δσοι προείλοντο νά μείνωσιν εί; τά οοη των, κα- 
τήλθον ε^ Οΐτυλον καί έπεβιβάσθησαν έκεΐθεν εί; 
Γαλλικόν τι πλοΐον, δπερ τού; μετέφερεν εί; Γέ
νουαν, όπου έφθασε περί τάς άρχάς τοΰ 1676.

Είς Γένουαν διέτριψαν δύο μήνα; καθ οΰ; οί 
άρχηγοί αύτών συνεφώνησαν μετά τών αρχών τού 
δέους τή; 4παραχωρήσεω;, συγκεφαλαιουμένου; ώ 
οι εξής Α. Β. Γ. ’

Η δημοκρατία τής Γενούη; έννςεΐ δτι ή είς Κύριον 
άποκαταστηθησομένη Ελληνική άποικία χρεώστες 
νά ύπήκη θρησκευτικό»; καί πνευματικό»; είς τόν
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Πάπαν, διατηρούσα τδ άνατολιχ.δν δόγμα, όπως 
τούτο συγχωρείται εΐ; την παπικήν επικράτειαν, 
καί τά βασίλεια τής Νεαπόλεω; καί Σαρδηνίας.

Εντεύθεν μετά τδν θάνατον τού ζώντος Επισκό
που, ιερέων καί μοναχών, οϊτινες ήλθον μετά τών 
άποίκων,οΐ διάδοχοί των θέλουν χειροτονεισθαι ύπδ 
τοΰ Πάπα και ύπόκεισθαι είς τδν δυτικόν επίσκο
πον τής επαρχίας, έν ή ή άποικία.

Δ) Οί άποικοι θέλουν έξαρτασθαι τοΰ τοποτη- 
ρητοΰ τής δημοκρατίας ώς υπήκοοι αύτής.

Ε) Οί άποικοι χρεωστούν νά ύπηρετώσι πιστώς 
την δημοκρατίαν κατά ξηράν καί θάλασσαν.

ΣΤ.) Οί άποικοι θέλουν όμόσει πίστιν καί υπο
ταγήν είς τούς καθεστώτα; νόμους τής δημοκρα
τίας καί θέλουν ύποχρεωθή νά πληρώνωσι τα 
κτικώς τούς φόρους.

Ζ.) Η δημοκρατία δίδει εις τούς Ελληνας τάς 
γαίας τής llaouiac, 'Ριβίδας καί Za.lorlao καί 
παραχωρεί εις τούς απογόνους των, έπί συμφω
νία ή γή ήτις θέλει παραχωρηθή είς έκαστον ά- 
ποικον νά διανεμηθή παρ’ αυτού έξ ίσου είς τούς 
διαδόχους του, άνευ διακρίσεως άρρενος ή θήλεως. 
Εις περίπτωσιν δέ έλλείψεως κληρονόμων, ή δη
μοκρατία θέλει λαμβάνει κατοχήν τής γή; τοΰ ά- 
ποβιώσαντος.

IT) ή Κυβέρνησι; τή; Γένουα; ύποχρεοΰται νά 
προμηθεύση τήν ύλην διά τήν άνέγερσιν κ-ιρίων, 
ώ; καί σίτον καί σπόρου; τά όποια ν άποδώ- 
σωσιν ακριβώς μετά παρέλευσιν 10 έτών.

©) Εκαστος άποικο; δύναται νά έχ·/) κλίβα
νον, ανεμόμυλον καί νερόμυλον.

ΐ) Η άποικία δύναται νά έχν) ποίμνια μεγάλων 
καί μικρών ζώων.

ΙΑ) Η δημοκρατία συγχωρεϊ είς έκαστον ά- 
ποικον νά έχη πυροβόλα καί άλλα όπλα' άλλά δι 
άδεια; τού διοικητοΰ.

IB) Τδ έμπόριον παντδ; είδους είναι ελεύθερον, 
όταν οί άποικοι πληρώνωσι τά νενομισμένα δι
καιώματα,

ΙΓ) Συγχωρεϊται εΐ; τού; άποίκους νά κάμωσιν 
έκδρομά; κατά τών Τούρκων ύπδ Γενουηνσίαν ση
μαίαν, πλήν χρεωστούν ^νά πληρώνωσι τά δικαιώ
ματα τών προξένων, καί νά συμμοοφοΰνται με τού; 
νόμους καθ όλα; τά; περιστάσεις.

ΙΔ) Η δημοκρατία θέλει μεταβιβάσει άνέξόδως 
τούς άποίχους εις Κύρνον, άλλά θέλει άποζημιωθή 
ώς πρδς τά έξοδα τά όποια έγιναν μέχρι τοΰδε. 

Er ΓεΓοάη Tqr 18 'laiovaplw 1676.
Μετά τήν επικύρωσήν τή; συνθήκη; ταύτης οί Ελ

ληνες άπέπλευσαν έπί πλοίων τή; δημοκρατίας, 
διευθυνόμενοι εϊ; Κύρνον όπου έφθασαν τήν I 4 
Μαρτίου τοΰ αύτού έτους. Οί Γενουήνσίοι τού; 
επρομηθευσαν τα αναγκαία πρδς άνέγερσιν οικιών 
κατά τήν ύπόσχεσίν των. Διοικητής τής νέας α
ποικίας διωρίσθη δ Ισίδωρος Βιάγκης Κοζιά; ά
ξιος τή; θεσεως ταύτης, διότι ήτον άνθρωπο: 
ί^χων επιρροήν, καί δυνάμενος νά ύπερασπισθή 

καλώς τούς Ελληνας, ή άποκατάστασις τών έποίων 
ήθελεν εΰρει έμπόδιά τινα έκ μέρους τών Κορσικα
νών. Εντοσούτω ή άποικία ηύτύχησε καί έν δια- 
στήματι τριάκοντα έτών ήτον είς καλλίστην κατά- 
στασιν* ό Λαμπεράνης όστις έπεσκέφθη αύτήν 
κατά τδ 1743 λέγει ότι τδν κατέπληξε ή ώραιό- 
τη; καί γονιμότη; τοΰ τόπου έκείνου, ώ; καί ή 
βιομηχανία τών κατοίκων αύτού. Ούτως ή Ελλάς 
πανταχοΰ έχει αποικίας, λέγεται δέ. οτι εις Σαρ
δηνίαν ύπάρχει άποικία Ελλήνων οϊτινες, μολονότι 
πρδ αιώνων μεμακρυσμένοι τής πατρίδος των, έν- 
θυμοΰνται πάντοτε αύτήν' έχουν δέ καί έορτήν 
έτησίαν καθ ήν άναβαίνοντε; είς τά όρη βλέ- 
πουσι πρδς τδ μέρος τής πρώτης πατρίδος των τή; 
Ελλάδος, καί άσπάζονται μακρόθεν αύτήν.

(Εκ τοΰ Γαλλικού) Μ. Ρ.

— · — —.ίΓιΟΓΚ,—

.......  ' ' ’ · τ
ΕΝ ΑΑΚΡΓ.

Πρδ; σέ, φίλε Σπυρίδων Μέρσα, σέ τδν όποιον 
σκληρός καί άωρος θάνατο; ήρπασεν άπδ τά; άγ- 
κάλα; τών γονέων σου, άπδ τήν αγάπην τών φί
λων σου, προσφέρω Εν δάκρυ. Μετά λύπη; είδε; 
προσεγγίζον τδ τέρμα τών ημερών σου, διότι ό κό
σμο; ήνοίγετο ένώπιόν σου ύπδ τά λαμπρότερα 
χρώματα, διότι νέφος δέν έσκότασε τήν ήώ τής ή- 
λικίας σου’ ό Πλάστης σ έδώρησεν εύφυίαν κα'. ψυ
χήν αγαθήν, άδολο; πατριωτισμό; έφλεγε τά στή
θη σου, έκλαυσες έπί τών δυστυχημάτων τής πα
τρίδος σου, καί προσέφερες ύπέρ αύτή; τδν οβο
λόν σου- άλλά δέν ήξιώθης καί νά ίδής πραγμα
τοποιημένα; τά; έλπίδας σου. Ναι, ή Θεία Πρό
νοια σ έκάλεσε ϊνα σ άπαλλάζη άπδ τοΰ νά γευ- 
θή; τά; πικρία; του βίου καί τά; κακίας τών αν
θρώπων. Αν τούτο, σέ μακαρίζομεν ! ημείς οϊτι
νες έπίομεν μέχρι στεφάνη; τά πικρά τοΰ βίου πο
τήρια, ώ ! μυριάκις σέ μακαρίζομεν. Μία παρηγο
ριά, έν βάλσαμον είς τήν πληγήν τών τεθλιμμέ
νων γονέων σου, έστωσαν τά δάκρυα τών καί μα
κράν σοΰ εύρεθέντων φίλων σου. Πάντα έν τώ κο
σμώ τούτω καταστρέφονται, καί πόλεις, καί έθνη 
καί βασίλεια, έν μόνον δέν καταβάλλεται, άλλά 
ζή αθάνατον, ή αρετή.

Εν ’Αθήναις,τή 7 Απριλίου 1 853. Β * * *

Π Ε Ρ I Λ Η ΨI Σ.
Η Σκιά (τέλος). — 0 Λέανδρο; (τέ'ος. — Ποιή

σεις, τά ά>·#η, ή Μούσα. Ε.ΙεγεΐοΓ. — Ε,Ι,Ιηνι- 
χαΐ ί.τκζτο.έαΖ, ή Σύρος.—Biyxs.litar— Οθ. Mol·?. 
— ϊϊθικαί μελέται .περί γυιαιχός. —Ποικίλα, με- 
τανάστευσι; τών Πελοποννησίων είς Κύρνον. — Εν 
δάκου.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ. ό έν Σύρω ναδ; τού Αγίου 
Νικολάου.----0 ποιητής Μούρ.

Π α ρ άρ τ η μα. 0 Τποκόμη; τής Βοαζελόνης,


