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II ΓΡΑΤΣΙΕΛΛΑ.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΥΠΟ A. ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ.

* (Συνέχεια ιδε φυλλάδιον 8.)
Βιβλίον Γ.

Α'.
Επεστρέψαμεν εί; Νεάπολιν, παραπλέοντε; τδν 

κόλπον τή; Βαία; καί τά; έλικοειδ.ϊ; κατωφε- 
ρεία; τοϋ Παυσίλυπου’ τί; δόναται δέ νά περί 
γράψη δλην τήν χαράν τή; νεάνιδο;, τών παιδιών, 
ήμών αύτών καί τοϋ Ανδρέα; Εφθάσαμεν εϊ; τήν 
Μαργελίναν τήν νύκτα, έν άσμασι καί χορώ. Οί 
παλαιοί φίλοι καί οί γείτονε; τοϋ άλιέο>; έθαύυ,α- 
ζον άδιακδπω; τήν νέην λέμβον του. Τδν έβο- 
ήθησαν νά τήν έκφορτώση καί νά τήν σύρφ εϊ; τήν 
ζηράν’ επειδή δέ τδν άπηγορεύσαμεν νά ε“—η εΐ; 
ποιον τήν έχρεώστει, όλίγην έδω,καν προσοχήν 
εϊ; ημά;.

Αφ .ό έσύρθη τδ πλοιάριον έί; τήν όχθην, κάί 

———————

μετεφέρθησαν τά κάνιστρα τών σύκων καί στα 
φυλών άνω τοϋ κατωγείου τοϋ Άνορέα, παρά τδ 
κατώφλιον των τριών χαμηλών δωματίων τών κα- 
τοικουμένων άπδ τήν γραίαν μητέρα, τά μικρά 
παιδία και τήν Γρατσιέλλαν, ανεχωρήσαμεν απα
ρατήρητοι. Διέβημεν, όχι άνευ πιέσεω; τή; καρ
δία;, τά; θορυβώδει; καί πολυάνθρωπου; όδοΰ; τή; 
Νεαπόλεω; καί έπανήλθομεν εϊ; τά οίκή'αατά μα;. 

Β'.
Προετιθέμεθα· μετ’ ολίγων ήα,ερών άνάπαυσιν 

εΐ; Νεάπολιν, νά έπαναλάβωμεν τήν αύτήν ζωήν 
μετά τοϋ άλιέω;, όσά»ι; άν ή θάλασσα έπέτρεπ» 
τοΰτο. Τοσοΰτον ε’ίχομεν έθισθή εί; τήν απλότητα 
τών ενδυμάτων μα; καί τήν γυμνότητα τή; λέμ
βου, άπό τριών μηνών, οίστε ή κλίνη, τά έπιπλα 
τών δωματίων μα; καί τά άστυκά ενδύματα η
μών μά; έφαίνοντο πολυτέλεια οχληρά καί επα
χθή;. ίΐλπίζομεν, .έντούτοι;, ότι έμέλλομεν νά έ
παναλάβωμεν αυτά δι ολίγα; μόνον στίγμα;. Αλ
λά τήν επαύριον, όταν ύπήγαμεν νά ζητήσώμεν
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τδ ταχυδρομεϊον τά καθυστεροΰντα γράμμα-εί; το ταχυδρομεϊον τα καθυστερουντα γράμμα
τά μας, δ φίλο; μου εύρεν επιστολήν τής μητρός 

ήτις τον άνεκάλει άνευ αναβολής εις Γαλ- 
ς τον γάμον τής αδελφής 

ί γχμύρό; του ίμελλε νά έλθη εϊς πρ· ύτάν- 
του εϊς Ρώμην, όπου ήδη θά είχε φθάσει. 

Επρεπε ν’ αναχώρηση. Οφειλον δέ κ έγώ ν ανα
χωρήσω μετ αύτοΰ. /' 
τρον- μονώσεως 
ζωή τοΰ ναύτου, 
τής Γρατσιέλλα: 
συγκεχυμένος π 
ΓΟ ίλιγγος τή; 
καί τοΰ άγνωστου, 
νεαρών πνευμάτων, 
ρισσότερον.

Λπεχωρίσθημεν μετ’ άνδρικής συγκινήσεως 
πεσχέθη νά 
τά καθήκοντα 
ματά τινα καί άνεχώρησεν.

Τ'.

II αναχώρησες αύτη, ή απουσία τοΰ φίλου, δστις 
μοί ήτο ώς δ μεγαλήτερο; αδελφός πρδς τδν νε
ότερου, άφήκε περί έμέ έρημίαν τινά, τήν οποίαν 
πάσα*. αί ώραι προσηύςανον, ώστε νά φρονώ δτι 
κατέδυν εϊς άβυσσόν τινα.

Πάντες οί διαλογισμοί μου, 
τά μου, πάντες 
λασσον μετά τοΰ φίλου μου, ί 
δίαν μου, δ'.εοθείοοντο εκεί, 
νέπιπτον είς αύτήν, ω; 
ποιον ήδυνάτουν νά βαστάσω. 
δ ξένος δι έμέ, τδ πλήθος 
γνώριζε τδ όνομά μου, τό 
ούδέν 2λέαυ.α έλααπε δι έαέ. 
ξενοδοχείου, δπου άδικκόπως ·, 
γνώστου;, δπου παρακάθηται 
ζαν, πλησίον άνθρό/πων 
τότε αδιαφορών, 
κις άνέγνωσα, 
ρακτήρχς έπαναλέγουσι 

ά.τερ

• r

■αν ΐνα παρευρεθή ει
.ου.
τ ,,αίν

ό γαμβρός

Αλα αγνοώ οποίον θέλγη- 
καί πεπρωμένον μέ εμπόδιζε' ή 
ή καλύβη τοΰ άλιέως, ή εϊκών 
συνετέλουν ίσως κατά τι, άλλα 

:ω;, εί; τήν> απόφασίν μου ταύτην. 
έλευθερίας, ό έρως τοΰ άορί-<που 

ή αιθέριος έκείνη άποψις τών 
συνετέλει είς τοΰτο πολύ πε

ϊ- 
έπανέλθη πρό; με, άμα έζεπλήρου 

υίοΰ και αδελφού. Με έδάνεισε χρή-

πάντα τά αίσθήμα- 
οί λόγοι μου, ου; άλλοτε άντή,λ- 

έμενον είς τήν καρ- 
έθλίβοντα καί έπα- 
βάρος τι τδ ό- 
Ό θόρυβος έκεϊνος, 

τδ πλήθος εκείνο έν ώ ούδείς έ- 
, όπου 
ιίνη τοΰ 
:ι τι; ά- 

; άφωνον τράπε- 
τε νέων καί πάν- 
: όποια έκατοντά- 
άμετάβλητοι χα- 
τά αύτά, πάντα 

φπνότατα είς Ρω- 
ποίν τών έκδροαών «.ας καί τήν 
τώρα έφαίνοντό μοι βραδύς τις 

θάνατος, καί ή καρδία μου μεστή ήν μελαγχολία;. 
Περιήγον ημέρας τινάς ταύτην τήν μελαγχο

λίαν άπό δδοΰ είς οδόν, άπό θεάτρου είς θέατρον, 
άπό άναγνώσεως είς άνάγνωσιν, χωρίς νά δύναμαι 
νά τήν άποσείσω, καί τέλος μέ κατέβαλεν’ ή- 
σθένησα τήν νόσον τής νοσταλγίας. Η κεφαλή μου 
ήτο βαρεία, τά μέλη μου άτονα, έγεινα ωχρός καί 
κάτισχνος, δέν ήσθιον πλέον, ή σιγή μέ έλύπει, 
ο θόρυβος μέ ήνώχλει, διήγον τά; μέν νύ<τα; μου 
άϋπνο;, τά; δέ ήμέρα; μου κατακείμενο; έπί τής 
κλίνη; μου, χωρίς νά εχω τήν επιθυμίαν, ούδέ 
τήν δύναμιν νά έγερθώ' ό γέρων συγγενή; τής 
μητρός μου, δ μόνο; όστι; ήθελε λάβε· συμπάθειαν

δι έα
ι δωυ-άτιον 

ή ζωή έκε 
παραγκώνιζε 
εί:

άντοτ 
ά βιβλία τά 

καί τών όποιο/ν οί 
:άντοτε 

ταΰτα, απερ μοί έφαίνοντα τε| 
μην καί Νεάπολιν, 
πλάνητα ζωήν μας,

*1 νά διχτρίψη πολλούς μή- 
τριακοντα λεύγας μακραν τής Νεαπόλεως,

υπέρ έμού, άπήλθ» 
να;, ”...
είς τάς Α/ψιίίας, όπου ήθελε νά συστήση βιομη
χανικά καταστήματα' έζήτησα ιατρόν, ήλθα μ 

!, έψαυσε τδν σφιγμόν μου, καί μέ εί-
χανικά
έθϊώρησεν, — r-ir— t—, — - ,------
πε,ν. μ~ι $έ.ν είχον τίποτε. Τωόντι είς τήν ασθέ
νειαν μου ή ιατρική του δέν έδύνατο νά έπιφέρη 
θεραπείαν, ήτο ασθένεια τής καρδίας καί τή; Φαν
τασίας.

Λ'.
Εντούτοις, αισθανόμενος έμαυτδν τήν επιούσαν 

είς χειροτέραν κατάστασιν, άνερεύνουν νοερώς πα
ρά τίνος ήδυνάμην νά έλπίσω συνδρομήν καί εύ- 
σπλαγχνίαν, άν δέν ήθελον κατορθώσει 
θώ. Η εϊκών τής πτωχής οικογένειας τοΰ. άλι
έως τής Μαργέλι να;, έν μέσω τής οποίας εζων α
κόμη κατά διάνοιαν, μ’ επανήλθε φυσικός εϊς τδν. 
νούν, έστειλα τδν παίδα, οστις με υπηρετεί νά 
ζητήστΐ τδν Ανδρέαν, ; ν
τερος τών δύο ξένων ήτον ασθενής κα) έζήτει 
ταν ίδη.

Οτε τδ παιδιού έφερε τήν αγγελίαν, ό Λπ^ί'ας 
έναυσιπόρει μέ τξν Β’ππίνον,ή μάμμ.η. ήσχολεϊτο 
νά πωλή τούς ιχθύ; έπί τής όχθης τήςΛ/άργσ. 
Η Γρατσιέλλα μόνη ήτον εις τήν οικίαν μέ τούς 
μικρούς αδελφού; της. Μόλις έλαβε καιρόν νά έμ- 
πιστευθή αύτούς εϊς μίαν γείτονα, νά ένδυθή τά 
ώοαιότερά τη; ένδύματα, καί ήκολούθησεν τό παι
διού τδ όποιον έπροπορεύθη αύτής είς τήν κλίμακα 
τον πα.Ιαιοΰ μοιταστη[>ι'οι·.

ϊίκουσα έλαφρόν κτύπον είς τήν θύραν τοΰ δω
ματίου μου. Η θύρα ήνοίχθη ώσεί ώθουμένη άπό. 
χεϊρά αόρατον. Καί είδον τήν Γρατσιέλλαν, ήτις 
βλέπουσά με, άφήκε κραυγήν οίκτου' έκαμε βή
ματά τινα όρμώσα πρδ; τήν κλίνην μου, έπειτα 
έστη όρθή καί συνάπτουσα καί ριπτουσα τάς χεϊ- 
ρα; έπί τή; ποδιά; της, κλίνουσα. δέ τήν κεφαλήν 
τη; έπί τοΰ αριστερού ωμού, έν σχήματι τοΰ ε
λέους.

— Πώς είναι ωχρός, λέ , ει ταπεινή τη φωνή, 
καί πώς τόσαι έλίγαι ήμέραι ήμπόρεσαν ν αλ
λοιώσουν εί; τοιούτον βαθμόν τδ πρόσωπον του. 
Καί ποΰ είναι ό άλλος; είπεν στρεφόμενη καί ζη
τούσα τοϊς ομμχσι τόν συνήθη σύντροφόν μου είς 
τό δωμάτων.

— Ανεχώρησε, τής είπον, καί είμαι μόινο.; και 
άγνωστος ώς Νεάπολιν.

— Ανεχώρησε; λέγεις, άφήσας έσέ ούτω μόνον καί 
ασθενή' δέν σέ ήγάπα λοιπόν; Α ’ ά» ήμην εις τήν 
θέσιν του έγώ, δέν θ’ άνεχώρουν, καί έν τούτοΚ 
δέν είμαι αδελφή σου, καί δέν σε γνωρίζω, είμή 
άπό τήν ημέραν τής τρικυμίας.

ΕΖ.
I Τή έζήγησα ότι δέν ημην ασθενή; όταν ό φΐ“ 

λος μου μ. έγκατέλιπε.
— Αλλά πώς, έπχνέλαβεν αύτη ζωηρώς καί μ» 

ύφος έπιπλήξεω; τρυφερά; συνάμα ζ.αί ήρέμου, δεν

νά έγερ-

καί νά τ»ΰ ειπη ότι ό.. νεώ-
U ν«

■ίσυλλογίσθης δτι έχεις άλλου; φίλου; εϊ; τήν Μαρ- ' 
γλίναν; α! τδ βλέπω, έπρόσθεσε θλιβερός καί: 
θεωρούσα τάς χειρίδα; τη; καί τδ άκρον τή; έ- 
σθήτος της, έπειδή είμεθα πτωχοί, σέ προξενοΰμεν 

αισχύνην, εισερχόμενοι εϊ; τήν ώραίαν αύτήν οι
κίαν. Εστω, έξηκολούθησε σπογγίζο’υσα τά δμ- 
ματά της., τά όποϊα δέν έπαυσε νά έχη προσηλω
μένα έπί τοΰ μετώπου καί τών λευκών καί ισχνών 
■βραχιόνων μου, και άν μάς καταφρονεί; θά έλθω- 
μεν πάλιν.

— Αγαθή Γρατσιέλλα, άπεκρίθην μειδιώ»' 
μή γίνοιτο νά αισθανθώ αισχύνην διά τού; αγα
πώντας με.

Εκάθήσεν έπί μια; Ιδρα; παρά τήν κλίνην μου 
καί ώμιλήσαμεν ολίγον.

0 ήχος τής φωνή; τη;, ή γαλήνη τών οφθαλ
μών της, ή εύπιστο; καί ήρεμο; άφέλεια της στά
σεως της, ή άπλοϊκότη; τή; φισιογνωμία; τη;,, ή 
έρρυθμο; καί μελαγχολική άμα προφορά τών γυ
ναικών τών νήσων, ή·τι; ανακαλεί ώ; εϊ; τήν Α
νατολήν, τό ΰποτεταγμένον ύφο; τή; δούλη; καί 
εί; αύτούς τούς παλμού; τοΰ έοωτο;, ή ένθύμησι; 
τέλος τών ωραίων ήμ.ερών τά; όποια; διήγΟμεν 
εϊ; τήν καλυβην, κατέναντι τοΰ ήλίου, όλα ταΰτα, 
ενόσω τήν ήκουον, μέ άπέσπων τοσοΰτον άπό τήν 
νάρκωσίν μου καί τήν οδύνην, ώστε ένόμισα 
έμαυτδν αιφνίδιοι; ϊαθέντα. Μέ έφαίνετο οτι άμα 
έςέλθη θά έγειρόμην καί θά περιεπάτουν. Εντού
τοις ή παρουσία τη; μ έπροσένει τόσον καλόν, 
ώστε παρεςέτεινα τήν όμ·λίαν όσον ήδυνάμην, καί 
τήν έκράτο,υν, ύπό διαφόρου; προφάσεις, φοβού
μενο; μήπως άπέλθη ταχέως συναπάγουσα μΐθ έ- 
αυτή; τήν όποιαν μ. εόιδεν άνεσιν.

Μέ περιεποιήθη μέρο; τής ημέρας άνευ φόβου, 
άνευ προσποιημένη; συστολής, άνευ ψευδούς αί- 
_δοΰς, <ώς αδελφή υπηρετούσα τδν άδελφόν της. Ε- 
πήγε νά μ. άγοράση πορτοκάλια, έδακνε τόν φλοιόν 

.μ,έ τούς οιραίους όδόντας τη; δπο>; άφαιρέσρ τό 
εζώφλοιον καί άποστύψρ τδν χυμόν εί; τήν κήλυ- 
κά μο®, θλίβουσα αύτά μέ τού; δακτύλου; της. 
Απέσπασε άπό τόν λαιμόν της μικρόν άρ-Λίροΰν 
εΐκονισμ.άτιον, έςαρτιύμενον άπδ ιααύεην ταινίαν 
καί κρυπτώμενον είς τό στήθος τη;, τό προσήλωσε 
διά καρφίδο; εί; τό -λευκόν παραπέτασμα τή; κ)ά- 
νη; μ.ου. Μέ έβεβκίωσε ότι θά θεραπευθώ ταχέως 
διά τή; ένεργεία; τής άγια; είκόνο;" έπειτα, ότε έ- 
κλινεν ή ήμέρα, μέ άφησε στρέφουσα πολλάκις έκ 
τής θύρας εις τήν κλίνην μου διά νά πληρσφορηθή 
«ν έπεθύμουν τι άκόμη, καί νά μέ συστήση ζωηρό
τατα τδ νά δεηθώ θερμώς τής άγια; εικόνας πριν 
ζοιυ,ηθώ.

Ζ'.
Είτε ένέο-'ϊΐα Τής εικόνο; καί τών δεήσε&Λ τάς 

όποιας έκαυν: άναυ.φιβόλως ή ΐόία, είτε έπιέίοή 
'ενεργητική τής έλεύσεως· ταύτης τή; τρυφερότητα; 
■*«» σ-αργή; τήν όποιαν είδον ύπό τού; χαρακτή

ρας τή; Γρατσιέλλα;, είτε δ γοητευτικό; αυτές πε
ρισπασμός, τόν όποιον ή παρουσία τη; καί ή συ
νομιλία της μ έπροξένησαν, κατεπράΰναν καί κα- 
τηάνασαν τδν νοσηρόν έρεθισμόν μου' μόλις έ'ήλθε 
καί έκοιμήθην ύπνον ήσυχον καί βαθύ».

Τήν επαύριον κατά τήν έγερσίν μου, παρατηρών 
τούς φλοιού; τιον πορτοκαλιών οί όποιοι έκάλυ- 
πτον τό δάπεδον τοΰ δωματίου μου, τήν Γδοαν 
τής Γρατσιέλλα; έστραμμένην πρδ; τήν κλίνην μου, 
ώ; τήν εΐχεν αφήσει, καί ώ; νά έμελλε νά καθίση 
έπ αύτής έκ νέου' τδ μικρόν εικονισμάτων ίνηο- 
τημένον εϊ; τό παραπέτασμα διά τοΰ μελανός με
τάξινου περιδέραιου, καί δλα τά ίχνη τής παρου
σίας καί τών τρυφερών περιποιήσεων γυναικός, ών 
προ τοσούτου χρόνου έστερούμην, ένόμισα, πριν 
άκόμη έντελώς έξυπνήσω, ότι ή μήτηρ μου, ή μία 
έκ των άδελφών μ« υ εϊσήλθεν τδ εσπέρας εί; τό 
δωμάτιόν μου. Μόνον όταν ήνοιξα έντελώς τού; ο
φθαλμούς, καί άνεκάλεσα τάς ένθυσ-ήσε ς μου, ή 
μορφή τή;Γρατσιέλλα; μ ένεφανίσθη τοιάύτη,οποίαν 
τήν είδον τήν προτεραίαν. Ο ήλιος ήτον τόσον κα
θαρός, ή άνάπαυσι; έδυνάμωσε τόσον καλώς τά μέ
λη μου, ή έοηυ.ία τοΰ δωματίου υιού έβάρυνε 
τοσοΰτον την καροιαν, η αναγκη ν ακούσω εκ νέου 
τδν ήχον φωνή; γνωρίμου, μέ ωθεί τοσοΰτον ίσχυ- 
ρώς, ώστε ήγέρθην αμέσως, άν καί αδύνατος καί 
κλονούμενος, έφαγα τδ έπίλοιπον τών πορτοκα
λιών, άνέβην εϊ; ό'χημά τι τής πλατείας, καί διευ- 
θύνθην αύτομά-.ω; πρό; τήν Μapyi.lirtir.

Φθάς πλησίον τή; μικρά; χαμηλής οικίας τού· 
ί-)Άι\'> τήν κλίμ.χκα, ήτις έφερε εϊς τδ 

άνώγαιον ένθα ήνοίγοντο τά δωμάτια τής οικο
γένειας' εΰρον ίϊς τδν ή.Ιιαχίιν τήν Γρατσιέλλαν, 
τήν μάμμην, τόν γέροντα άλιέα, τόν Βεππϊνον καί 
τά παιδία. Ητοιμάζοντο νά έΐέλθωσι, τήν στιγμήν 
ταύτην, ένόεύυμένοι τά ώραιότερα ένύύματά των, 
καί νά έλθουν νά μέ ϊδοΰν. Εκαστο; αύτών έφε
ρε εϊ; κάνιστρο·/, ή είς μανδύλιον, ή εις τήν χεϊ- 
ρα, δώρον έκ τοΰ είδους, τό όποιον οί πτωχοί άν
θρωποι έθεώρουν εΰαρεστο/τερον ή σωτηριωδέστε- 
ρον είς άσθενοΰντα. ό μέν φλασκίον λευκού χρυ- 
σοειδοΰ; οίνου τής 'Ισχία<:, ό δέ ξηρά σύκα, ό άλ
λο; μέσπιλα, τά μικρά παιδία πορτοκάλια. II 
καρδία τή; Γρατσιέλλα; μετεβιβάσθη εί; όλα τά 
μέλη τή; οικογένειας.

\ θ'-

Βλέποντές με είσέτι ωχρόν καί αδύνατον, άλλ 
όρθιον καί μειδιώντα ενώπιον τ<υν, έβαλον φωνήν 
έκπλήςεως. 11 Γρατιέλλα περιχαρής έκύλισε κατα 
γής τά πορτοκάλια, τά όποια έκράτει εί; τήν πο
διάν της, και κροτούσα τά; χεϊράς της τήν μίαν 
κατά τής άλλης, έ^ραμε πρδς έμέ.

—Λέν σε είπα καλ.ώς,έφίόνησεν, οάι τί εικόνισμα 
θά σε θεραπεύση, άν διέμενε χ.όνον μίαν νύκτα, επί 
τής κλίνης σου. Σέ ήπατησα ; »

Ηθέλησα νά τή; άποδόσω τό εικόνων, καί τ«
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-έζέβαλόν άπδ τδν κόλπον μου, όπου τδ είχα δέ
σει, έζερχόμενος

— Ασπάσθητι αύτδ πρότερον, μέ λέγει" το 
ήσπάσθην, ώς επίσης τδ άκρον τών δακτύλων 
της, τους οποίους έξέτεινε διά νά τδ λάβη.

— Θά σέ τδ αποδώσω, άν άσθενήσης έκ νέου, 
έπρόσθεσέν άναρτώσα αύτδ πάλιν εις τδν λαιμόν της 
καί ένθέτουσα εις τδν κόλπον της, θά χ?ησι 
■μεύει δι’ άμφοτέρους ημάς.

Εκαθίσαμεν είς τδ δώμα, κατέναντι τοϋ πρωι
νού ήλιου. Ολη ή πτωχή οικογένεια έφαίνετο τό
σον περιχαρής, ώς νά έπανεϋρεν αδελφόν ή παι- 
δίον έπιστρέφοντας άπδ μακρόν ταξείδιον. Δέν 
απαιτείται πολύς χρόνος, όπως συνδέση τις στε
νήν φιλίαν είς τάς κατωτέρας τάζεις, όσος είς 
τάς άνωτέρας. Αί καρδίαι κοινωνοϋσιν άνευ δυσπι
στίας, συναρμόζονται αμέσως, επειδή δέ δέν υ
πάρχει συμφέρον ύφορώμενον ύπδ τά αισθήματα, 
μεταξύ ανθρώπων απλοϊκών όκτώ μόνον ή- 
μέραι άρκοϋσιν ϊνα συναφθή σύνδεσμος ή συγ
γένεια καρδιών, ενώ δέκα όλα έτη δέν φθάνουσι 
μεταξύ τών ανθρώπων τής κοινωνίας, Μόλις εϊ- 
δομεν τήν οικογένειαν ταύτην, και ήμεθα ήδη συγ
γενείς αύτής.

Ερωτήσαμεν άμοιβαίως, περί παντός δ,τι δήποτε 
συνέβη καλόν ή κακόν κατά τδ διάστημα τοϋ απο
χωρισμού μας. Η πτωχή οικία ύπερευτύχει. Η 
λέμβος ήτο ευλογημένη παρά Θεού, τά δίκτυα 
ήσαν εύτυχή, ή αλιεία ποτέ δέν παρήγαγε τοσαΰτα. 
Η μάμμη δέν έπρόφθανε νά πωλή τούς ιχθύ; παρά 
τήν θύραν τησ. Ο Βεππϊνος, ύπερήφανο; καί ρω- 
μαλαϊος, έξισοϋτο πρδς ναύτην εικοσαετή, ενώ δέν 
είχε πλέον τών I® ετών. 11 Γρατσιέλλα τέλος έ- 
διδάσκετο τέχνην πολύ άνωτέραν τοϋ ταπεινού 
επαγγέλματος τής οικογένειας της. Η αντιμισθία 
τη; ρχι ευτελής ώς πρδς τήν εργασίαν νέας κόρης, 
αύξάνουσα δέ καθόσον και ή τέχνη της, εμελλε νά 
έξαρκέση ίνα ένδύη καί νά τρέφη τούς μικρούς α
δελφούς της, καί νά προετοιμάση προίκα δι αύτήν 
τήν ιδίαν, ότε ήθελε φθάσει εις ηλικίαν και βάλ
λει κατά νοϋν νά έρωτευθή.

ήσαν ταϋτα αί εκφράσεις αύταΐ τών συγγενών 
της" ήτον (ργάτις χ<^α.Ιίω>, δηλαδή έμάν- 
θανε νά τορνευη τδ κοράλιον. Τδ εμπόρων καί ή 
επεξεργασία τοϋ κοραλίου συνίστων τότε τον κυ- 
ριώτερον πλούτον τής βιομηχανίας τών παραλίων 
πόλεων τή; Νεαπόλεως. θεϊός τις τής Γρατσιέλλας, 
αδελφός τής μητρός της, τήν όποιαν έστερήθη, ή
τον έπιστάτης εις τδ πρώτον έργοστάσιον τών 
κοραλίων τής Νεαπόλεως, Πλούσιος διά τοΰ έ- 
παγγέλμάτός του και διευθύνων πολυαρίθμους έρ- 
γάτας έκάτέρου τοϋ φύλου, μή δυνααένους να 
άρκέσωσιν είς τάς αιτήσεις τοϋ προϊόντος τού
του τής πολυτελείας καθ δλην τήν Ευρώπην, ένε- 
θυμήθη τήν ανεψιάν του, καί ήλθε πρό τινων ή
μερων νά τήν καταγράψω μεταξύ τών εργατών 
του. Τή; έφερε τδ κοράλιον, τά εργαλεία, καϊ 

τής έδωσε τά πρώτα μαθήματα τής άπλουστά- 
της τέχνης του’ οί άλλοι έργάται εϊργάζοντο είς 
τδ έργοστάσιον.

Η Γρατσιέλλα,κατ άναγκαίαν απουσίαν τής μάμ- 
μης της και τοϋ άλιέως, οΰσα ή μόνη, φΰλαξ τών 
παιδιών, έξήσκει ·τδ έργον της κατ’ οίκον. 0 θεϊός 
της, όστις δέν ήδύνατο νά φεύγη συνεχώς άπδ τδ 
έργοστάσιον, έμελλε πρό τίνος καιρού πρδς τήν 
νέαν κόρην τδν μεγαλήτερον υιόν του, έξάδελ- 
φον δέ τής Γρατσιέλλας, νέον εικοσαετή, σώφρονα, 
κόσμιον, συνετόν, εκλεκτόν εργάτην, άλλά πτωχόν 
τώ πνεύματι, ραχιτικόν καί πως δυσειδή καί κυ
φόν" ήρχετο τδ έσπέρας, μετά τδ κλείσιμον τοϋ 
έργοστασίου, νά έξετάζνι τήν έργασίαν τής έζα- 
δέλφης του, νά τήν τελειοποιή είς τήν χρήσιν τών 
εργαλείων, καί νά τή δίδη έπίσης τά πρώτα μα
θήματα τής άναγνώσεως, τής γραφής καί τής α
ριθμητικής.

— Ας έλπίσωμεν, έλεγε σιγαλά ή μάμμη, ενώ 
ή Γρατσιέλλα άπέστρεφε ταίμματά της, ότι τούτο 
θέλει εϊσθαι πρδς όφελος τών δύο, καί ότι ό 
διδάσκαλος θέλει γίνε* ό υπηρέτης, τής μνηστής 
του.

Είδα ότι υπήρχε στοχασμός άλαζών κηί φιλό
δοξος είς τδ πνεύμα τής γραίας διά τήν έκγο- 
νον της" άλλ ή Γρατσιέλλα τδ ήγνόει.

ί.
Η νέα κόρη μέ έφερε άπδ τήν χεϊρα εΐς τδν 

θάλαμόν της όπως θαυμάσω τά μικρά έργόχειρ- 
τοϋ κοραλίου, τά όποια έτόρνευσεν ήδη καί έλείεα 
νεν. Ησαν καθαρως τεταγμένα έπί βαμβακιού εις. 
μικρά ναστόχαρτα παρά τήν κλίνην της" ήθέλησε νά. 
κατασκευάση ϊν τεμάχιον έμποοσθέν μου. Εκίνησα 
έγώ τδν τροχόν τοϋ μικρού τόρνου μέ τδ άκρον 
τοϋ ποόάς μου, άπέναντι αύτής, ενώ αύτη προ- 
έτεινε τδν ερυθρόν κλάδον τοϋ κοραλλιού είς τήν 
κυκλοειδεΐ λ-ίμην, ήτις τδν έτεμε τρίζβυσα" έστοογ— 
γύλου έπειτα τά τεμάχια, κρατούσα ταϋτα δι 
άκρων δακτύλων καί τοίβουσα αύτά έπί τής 
μύλη;.

Ο έρυθροϋ; κονιορτδς. έκάλυπτε τάς χεΐράς της 
και ιπτάμενος ένίοτε μέχρι τοϋ προσώπου τη;, έ- 
πέπασε τάς παρειάς της καί τά χείλη, της δι’ ελα
φρού ψυμιθίαυ, τδ όποϊον έδείκνυε τούς οφθαλμούς 
της γλαυκότερους καί. μάλλον διαλάμποντας. Ε
πειτα έσπογγίζετο γελώσα καί έτίνασσε τήν μαύρην· 
της κόμη,ν, τής όποιας ό κονιορτδς μέ έκάλυπτεν 
επίσης.

— Δέν είναι ώραϊον επάγγελμα αύτδ, έλεγε, διά 
μίαν κόρην τής θαλάσσης; το παν όφείλομεν εΐς 
τήν θάλασσαν, άπδ τήν λέμβον τοϋ πάππου καί τδν 
άρτον τδν όποιον τρώγοικεν μέχρι τών περιδέραι
ων καί ενωτίων τούτων, μέ τά όποια θά κοσμηθώ, 
ρω; μίαν ημέραν, όταν λειάνω καί κατασκευάσω 
αρκετά διά πλουσιωτέρας καί ώραιοτέρας άπδ έμέ.

Η πρωία παρήλθεν ουτω εΐς συνομιλίας, είς παί- 

γνια, είς εργασίας, χωρίς νά διανοηθώ ν’ αναχω
ρήσω.

Η Γρατσιέλλα, τής όποίας ήκούομεν τδν ερρύθ
μως κινούμενον πόδα, στρέφοντα τήν μύλην, 
τδν θόρυβον τοΰ ρόμβου τής μάμμη; καί τάς φω- 
νάς τών παιδιών, τά όποια έπαιζον μέ τά πορτο
κάλια πρδ τών προθύρων τής οικίας, συνώδευον 
μελωδικό: τήν έργασίαν μας. Η Γρατσιέλλα έξ- 
ήρχετο άπό καιρόν είς καιρόν διά νά τεινάζϊ) 
τήν χόμηό της έπί τοϋ έξώστου’ άντηλλάσσομεν 
έν βλέμμα, μίαν λέξιν φιλικήν, έν μειδίαμα. Η- 
σθανόμην τήν εύτυχίαν μέχρι τών ένδομύχων τής 
καρδίας μου, χωρίς νά εννοώ τδ διατί. Επεθύμουν νά 
ήιχαι έν τών φυτών τήςξυλαλόης τών πεφυτευμένων 
είς τά περιφράγματα τοϋ κήπου, ή έκ τών σαυρών 
τών θερμαινομένων είς τδν ήλιον πλησίον μα; έπί 
τοϋ δώματος καί συγκατοικουσών μέ τήν πτωχήν 
οικογένειαν είς τάς σχισμάδας τού τοίχου τής οικίας.

Αλλ.’ ή καρδία μου καί τδ πρόσωπόν μου έγέ- 
νοντο κατηφή καθόσον έκλινεν ή ημέρα. Εγε- 
νόμην δύσθυμος, συλλογιζόμενος ότι έμελλαν νά 
έπανέλθω είς τήν έρημον οικίαν μου. Η Γρατσιέλ
λα τδ παρετήρησε πρώτη, καί ήλθε νά είπη λέ
ξεις τινάς σιγαλά είς τδ ώτίον τής μάμμης της.

— Διατί μάς άφίνεις ούτω; λέγει ή γρ οεΰς, ώς 
νά Αμίλει είς τέκνον της. Δέν ήμεθα δμοϋ είς τήν 
Προκίδαν, δέν εϊμεθα οί αυτοί είς Νεάπολιν; 
ομοιάζεις πτηνδν τδ όποϊον έχασε τήν μητέρα του 
καί περιπλανάται, κράζον πέριξ τής φωλέας του. 
Ελα νά κατοικήσης τήν έδικήν μας, άν τήν εύρί- 
σκης καλήν δι ένα κύριον ώς σύ. Η οικία δέν 
έχει παρά τρία δωμάτια, άλλ δ Βεππϊνος κοιμα 
ται είς τήν λέμβον. Τδ δωμάτων τών παιδιών θά 
άρκέσει καί διά τήν Γρατσιέλλαν, φθάνει μόνον νά 
έργάζεται τήν ημέραν είς τδ δωμάτων όπου θά 
κατακλίνεσαΓ λάβε σύ τδ έδικόν τη;, καί περίμεινε 
έδώ τήν έπιστροφήν τοϋ φίλου σου' διότι ένας 
νέος άγςιθδς καί μελαγχολικδς ώς σύ, είναι λυ
πηρόν νά νυρίζη μόνος του εί; τούς δρόμους τής 
Νεαπ^λεως.

0 αλιεύς, ό Βεππϊνος, τά μικρά παιδία τά ο
ποία ήγάπων ήδη τδν ξένον, έχάρησαν έπί τή σκέ- 
ύει τή; καλής γυναικδς. Επέμειναν ζωηρώς καί 
όλα όμοϋ, είς τδ νά μέ καταπείθουν νά δεχθώ τήν 
προσφοράν της. Η Γρατσιέλλα δέν είπε τίποτε,άλλά 
περιέμενε, καταφανώς άγοινιώσα, άλλά κρύπτουσα 
τήν αγωνίαν τη; ταύτην ύπδ προσποιημένην ά- 
φαίοεσιν, τήν άπάντησίν μου είς τάς παρακλήσεις, 
τών γονέων της. Εκτυπα τον πόδα της, διά σπα
σμωδική; καί άκουσία; κινήσεως είς πάντα λ,ό- 
γον, έν μέ ύπαγόρευεν ή διάκρισις εις τδ νά μή 
δεχθώ τήν προσφερομένην μοι φιλοξενίαν.

ϊύωσκ τέλος τά ομματά μου έπ’ αύτής. Ειδον 
ότι τδ λευκόν τών οφθαλμών τη; ήτο ύγρό- 
τερον καί στιλπνότερου παρά τδ σύνηθες, καί έ- 
λιβε μέ τούς δακτύλους τη; καί σινέτριβε ένα κα

τόπιν τεύ άλλου τού; κλώνους τοϋ βασιλικού, Sffrt; 
ητο φυτευμένος | είς γάστραν έπί τοϋ έξώστου. Η 
χειρονομία αύτη ήτον έκφραστικοτέρα άπδ τάς 
πλέον διεξοδικάς ομιλίας. Εδέχθην τήν συνοίκη- 
σιν τήν δποίαν μοί προσέφερον. Η Γρατσιέλλα έ- 
κρότησε τάς χέϊρας της καί έσκίρτισε άπδ χαράν 
δράμουσα, χωρίς νά στραφή όπίσω, είς τδ δωμά
των της, ώς νά έτάχυνε τήν έκτέλεσιν, χωρίς νά 
μ άφήσρ καιρόν ν άνακαλέσω τδν λόγον μου.

IB'.

ή Γρατσιέλλα προσεκάλεσε τδν Βεππϊνον.
Εν μιοί στιγμή ό άδελφός της καί αύτή μετέ- 

φερον είς τδ δωμάτων τών παιδιών, τήν κλίνη- 
της, τά ευτελή έπιπλά της, τδ μικρόν κάτοπτρου 
τη;, πλαισιούμενον ύπδ ξύλου χρωματισμένου, τδν 
όρειχάλκινον λύχνον, τά δύο ή τρία εικονίσματα 
τή; ΙΙαναγίας, τά όποια έκρέμαντο είς τδν τοϊς 
χον προςκεκολημένα ύπδ καρφίδων, τήν τράπεζαν 
καί τδν μικρόν τόρνον έφ ών είργάζετο τδ κοράλ- 
λιον. Ηντλησαν υδιορ έκ τοϋ φρέατος, κατέβρεξαν' 
μέ τήν παλάμην τής χειρδς τδ δάπεδον, έσάρω- 
σαν έπιμε ώς τήν κόνην τοϋ κοραλλίου άπδ τοϋ 
τοίχου καί τών πλακών, έθεσαν έπ'. τοϋ έρείσμα- 
τος τοϋ παραθύρου δύο γάστρας τήν μϊν περιέ- 
χουσαν άνθοβάλσαμον, τήν δέ οίνάνθην (ρεγέδα), 
τάς πλάον ευώδεις. Δέν ήθελαν προετοιμάσει κ,αί κο
σμήσει έπιμελέστερον τδ δωμάτων τών γάμων, 
άν ό Βέππος έμελλε νά φέρη τήν έσπέραν τήν 
μνηστήν του εις τήν οικίαν τοϋ πατρδς αϋτοϋ.

Τήν αύτήν έσπέραν έκοιμήθην είς τήν νέαν μου 
κατοικίαν. Τδ πρωί δέ ήγέρθην άπδ τάς ζωηρά; 
φωνάς τών χελιδόνων, αίτινες είσήρχοντο είς τό 
δωμάτιόν μου διά τεθραυσμένου ύαλίου τοϋ παρα
θύρου, καί άπδ τήν φωνήν τής Γρατσιέλλας, ήτις 
έτραγώδει εΐς τδ συνεχές δωμάτων, συνοδεύοσσα 
τδ ασμα της διά τής έρρυθμου κινήσεως τοϋ τόρ
νου της.

1Γ'.
Ηνοιξα τδ παράθυρον, τδ όποϊον έβλεπε είς μι- 

κοούς κήπους τών άλιέων πολυπληθείς έπί τοϋ 
βράχου τοϋ οσους Παυσιλύπαυ καί είς τήν πλ α
τείαν τής Μαργελίνας.

Ά^έπνευσε τδν ζωογόνον αέρα, αντί τοϋ πυοδς, 
τοΰ καπνού τής άνθρωπίνης ταύτης άτμοσφαίρ-ας 
τήν οποίαν πρδ μικρού άνέπνεον" ήκουον τδν ογ
κηθμόν τών όνφν, τδ άσμα τοϋ άλέκτορο ς, τδν 
φλοϊβον τής θαλάσση;, αντί τοϋ κρότου τών α
μαξών, καί τών διατόρων φωνών τοϋ λαού καί 
όλων έκείνων τών άτελευτήτων ήχων, οϊ-ινε; δέν 
άφίνουσιν είς τάς όδούς τών μεγαλοπόλεων ούδε 
μίαν στιγμήν*ήσυ^ίας είς τήν ακοήν, ουδέ γαλήνην 
είς τήν διάνοιαν.

Δέν ήδυνάμην ν’ άποσπασθώ άπδ τήν κλίνην 
μου, όπου έγευόμην ήδονιπώς τδν ήλιον, τού; 
άγροτικούς ήχους τών πτηνών’ καί έπειτα θεω
ρών τήν γυμνότητα τών τοίχων, τδ γκενδν τοϋ
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δωματίου, τήν έλλειψιν τών επίπλων, ήδυνόμην, 
συλλογιζόμενο; ότι ή πτωχή αύτη οικία τούλά- 
χιάτον μέ ήγάπα, καί όλοι οί τάπητες, δλα τά 
πϊριστρώματα, τλ ίκ σηρικού παραπετάσματα 
δέν έξισούνΐο άρό; έλαχίστην στοργήν. Τό^μυσίον 
τόλ κόσμου όλου δεν ήθελεν εξαγοράσει ίνα μόνον 
πάλμδν τής κάρδίας, μίαν ακτίνα άρυφερύτητος 
tv τώ βλέμματι τών «διαφόρων.

01 λογισμοί ούτοι ετερπον τήν φαντασίαν μου 
άμα έξυπνήσαντος' ήσθανόυ.ην έμαυτον άναλαμβά- 
νοντα τήν υγείαν καί τήν γαλήνην, ό Βεππίνος εΐ- 
σήύ.θε πολλάκις είς τδ δωμάτιόν μου δπω; μάθη 
λ.ν έχρειαζόμην τι. Μ έφερεν είς τήν κλίνην μου 
άρτον και σταφυλά;, τά όποια έφαγον ρίπτων 
τούς πυρήνας καί τά ψυχία εί; τά; χελιδόνας. Η- 
τον μεσημβρία, αί ακτίνες τοΰ ήλίόυ έπλήρουν τδ 
δωμάτιόν μου διά τής γλυκεία; τιον θερμότητος 
τή; μετοπωρινής, δταν ήγέρθην. λυνεφωνησα με
τά τοΰ άλιέω; και τής γυναικός του νά τούς πλη- 
ρόνω μικρόν ένοίκιον κατά μήνα όπως προσθέσω 
εί; τά έξοδα τής οικίας. Αν καί πολλά μι
κρόν τδ ποσόν, άλλ οί αγαθοί άνθρωποι, εύρισκον 
οτι ήτον μέγα, καί κατελάμβανον δτι άντί νά ζη
τούν κέρδος, έπασχον έσωτερικώε, διότι ή πτω
χεία των καί ή στενοχωρημένη λ'.τότη; τή; ζω
ή; των δέν συνεχώοει νά προσφέρωσι φιλοξε
νίαν άδάπανον είς έμέ. Ουδέποτε ένόησα καλή- 
τερον πόσον ή ευτυχία είναι ανεξάρτητο; τής πο
λυτέλειας, καί πόσον πλειότερον αγοράζει τι; άντί 
ένδ; δηναρίου χαλκού ή άντί βαλαντίου όλου χρυ
σού, δταν ήξεύρει νά εύρίσκη τήν ευτυχίαν ένθα 
ό ©ιός κατέκρυψεν αύτήν.

ΙΑ'.
Εζησα ούτω τού; τελευταίου; μήνα; τού φθι- 

νοπώρου καί τούς πρώτους τού χειιιώνο;. Τδ διαυ
γές καί ηρεμόν τών μηνών τούτων είς Νεάπολιν 
συγχέει αύτού; με τούς προηγηθέντας. Οΰδέν έ- 
τάραττε τήν μονότονον ήσυχίαν τή; ΐωής μα;. Ο 
γέρων καί δ έκγονός του δέν διεκινδύνευον πλέον 

άν μέσω τής θαλάσσης ένεκα τών αιφνίδιων ανέ
μων συνεχών κατά τήν έδραν ταύτην τού έτους’ 
έξηκολούθουν νά άλιεύωσι παρά τήν ακτήν, καί οι 
ιχθύες των πωλούμενοι ύπδ τή; αητρό; ήρκουν 
δαψιλώ; είς τήν ολιγαρκή ζωήν των. Η Γρατσι
έλλα έτελειοποιεϊτο εΐ; τήν zly'rrp τη;, άνεπτύσ- 
σετο καί ώραιζετο έτι πλέον είς τδν ήσυχον καί 
οίκουρδν βίον τον όποιον διήγεν άφ’ ού είργάζετο 
τδ κοράλλιον. ό μισθό; τδν όποιον ό θείος της τή; 
έφερε τήν κυριακήν, όχι μόνον τή έπέτρεπε νά έ- 
χη τού; αδελφού; της καθαρωτέρους καί καλλήτε- 
ρον ένδεδυμένού; καί νά τού; στέλλη είς τδ σχο- 
λεϊον, άλλ ακόμη νά προμηθεύή εί; τήν μάμμην 
τη; καί είς έαυτήν μέρη τινά τή; ενδυμασία; τά 
πλοοσ ώτερα καί κομψότερα, ίδια δέ έ?; τάς γυναί
κας τής νήσου των, οϊον μανδήλια έξ’ ερυθρού σηρι
κού, τά οποία έπικρεμώσι όπισθεν τή; κεφαλής εϊς 
μακρδν τρίγωνον έπί τών ώμων’ πέδιλα Χ’ορίς 

πτέρνας, τά όποια δέν περιβάλλουν, είμή τούς δα
κτύλους πεποικιλμένα ύπδ κέγχρων αργυρών, ύπο- 
δύτα; έκ σηρικού μέ γραμμάς μελαίνας καί πρα
σίνους’ τέλος πλατέα ένώτια τετορνευμένα, ξπο·> 
τά χρυσά σύρματα περιπλέκονται τή κόνϊι τών 
μαργαριτών. Α: πτωχότερα·. γυναίκες τών ελληνι
κών νήσων φέρουν τά κοσμήματα καί τού; καλ
λωπισμού; τούτου;, οΰδεμία δέ συμφορά δέν ήθε
λε τά; άναγκάσει νά τά πωλήδωσιν. Εί; τά κλί
ματα όπου τδ αίσθημα τή; ώραιότηΐος είναι ζωη
ρότερου ή ύπδ τδν ουρανόν μας, όπου ή ζωή είναι 
ό έρω;, ό καλλωπισμό; δεν είναι πολυτέλεια είς 
τά όμματα τή; γυναικός, είναι ή πρώτη καί σχε
δόν ή μόνη αύτή; ανάγκη..

ΙΕ'.

Οταν, τήν κυριακήν ή τάς έδρτασίμ,ους ήμερα;, ή 
Γρατσιέλλα ούτω; ένδεδυμένη έξήρχετο τού κόιτώ- 
νο; της έπί τού δώματος, φέρουσα άνθη τινά ρο ά;, ή 
ροδοδάφνη; , περί τήν κεφαλήν μεταξύ τής μαύ
ρη; κόμης της, όταν άκούουσα τον ήχον τών κω
δώνων τής πλησίον έκκλησίας, δύβαινε άπαξ 
καί δίς έμπροσθεν τού παραθύρου μου, ό
ταν έσυρε νοχελώς τού; πόδας της τού; ΰποδε- 
δεμένου; μέ τάς κεχρυσωμένα; κρηπίδας τη; καί 
ύψωνε τήν κεφαλήν της μέ τινα κυματισμδν συνή
θη τοϋ τραχήλου της διά νά κυματή ώσαύτως τό 
έκ σηρικού μανδύλιον καί ή κώμη τη; έπί τών ώ- 
μων της, καί δταν παρετήρει ότι τήν έθεώρουν, 
ήρυθρία ολίγον, ώ; νά ήσχύνετο Ουσκ τοσοΰτον 
ώραία. Κατά στίγμα;, ή νέα λάμψις τής καλ
λονής της μέ προσέβαλλε τοσοΰτον, όίστε ένόυ,ιζκ 
ότι τήν βλέπω κατά πρώτην φοράν, καί ή συνή
θη; μου οϊκειότη; μετ αύτή; μετεβάλλετο εί; δει
λίαν τινά καί θαμβός.

’Αλλά τόσον ολίγον έζήτει νά θαμβώση, καί ή 
έμφυτο; τάσι; τού καλλωπισμού ήτον τόσον α
μέτοχο; πάσης αλαζονεία; καί φιλαρεσκείας, ώς- 
τε αμέσως μετά τήν λε.τουργίαν, έσπευδε ν’ ά- 
πεκδύθή τού; πλουσίου; τη; καλλωπισμούς, και 
νά ένδυθή τήν απλήν έσθήτά της, καί νά φορέση 
τά; έμβάδα; αϊτινες αντηχούν όλην τήν ηυ.έοαν 
έπί τού δώματος, ώ; τά πέδιλα τών θεραπαινίδων 
τή; ανατολής.

Οταν αί νέα·. τη; φίλαι δέν ήρχοντο νά τήν ζητή- 
σωσι, ή ό έζάδελφό; τη; δεντήν συνόδευε, έγό» πολ- 
λάκΐ; τήν ώδήγουν καί τήν έπερίμενον καθήμενος 
εϊ; τάς βαθμίδας τοΰ περιστύλου, και έν τή έξόδω 
της, ήκουον μέ ατομικήν τινα υπερηφάνειαν, ως 
νά ήτον άδελφή μου ή καί μνηστή μ.ου, τού; ψι
θυρισμούς τού θαυμασμού, τού; όποιου; το χχ- 
ρίεν αύτή; πρόσωπόν διήγειρε υ.εταξύ τών συν
τρόφων τη; καί μεταξύ τών νέων ναυτών τή: ακτή; 
τής Αλλ’ έκείνη δέν ήκουε τίποτε,
καίει; έμέ μόνον βλέπουσα, μοί έμειδία από τό 
ΰψο; τής πρώτη; βάθμίδο;’ έποίει τύ τελευτα'ον 
σημεϊον τρΰ σταυρού καί κατέβαινε σεμνοπρεπώς, 

τούς όφθαλμού,ς κάτω «εύουσα, τά; βαθμίδας π«ρά 
τάς φπ^ία.·; τήν π^ρΐέμενον.

Οΰτρχς είς τάς ^ρτφς, τήχ συνώδευον πρωί καί 
εσπέρας είς τήν ξκκλχ,σίαν, μοναδικήν καί ευλαβή 
δικσκέδασιν· τήν οποίαν έγνώρισε καί ήγάπα. Τάς 
ημέρας ταύγας έφράντιζα νμ πλήσιάζω όσον το 
δυνατόν τό ένδυμά, μον πρός τά τών νέων ναυτών 
τής νήσου, ώστ^ ή παρουσία μου νά μήν έκπληξη, 
τινά, νά μέ έκλάβωσι φς αδελφόν ή συγγενή 
τής νέας άόρη; τήν ίποίαν συνώδευρν.

Τά; άλλας ημέρα; δέν έξήρχετο, Tq κατ έμέ, 
είχον άναλάβει έλίγον κατ ολίγον, τάς σπουδάς 
μου καί -"άς μονήρεις εςεις μ<μ>, περισπώμενος μόνον 
άπό τήν γλυκεϊαν φιλίαν τή; Γρατσιέλλα; καί 
τήν υιοθεσίαν μου εΐ; τήν οικογένειαν της. Ανε- 
γίνωσκον τούς ιστορικούς, τούς ποιητάς όλων τών 
γλωσσών' έγραφα ενίοτε, άπεπειρώμην άλλοτε 
είς τό Ιταλικόν, άλλοτε εϊς τό Γαλλικόν νά δι«- 
χέω πεζώ; ή διά στίχων τού; πρώτους τούτου; 
αναβρασμούς τ’ής ψυχής, οϊτινες φαίνονται βαρύ- 
νρντες. τήν καρδίαν μεχρισοΰ ό λόγος ανακουφί
σει, εκφράζων αύτοός,

Φαίνεται ότι ό λόγος είναι δ μόνος προοορι- 
σμός τού άνθρ&υπου, καί ότι έπλάσθη διά νά 
παράγη ιδέας, όπως τα δένδρον παράγει τον καρ
πόν του. 0 άνθρωπος βασανίζεται έω; ού προάξει 
έκτο; ό,τι κατατρύχει εντός αύτοΰ. 0 γραπτό; 
λογο; του είναι ώ; κάτοπτρον τοΰ, οποίου έχει 
ανάγκην ϊνα γνωρίση καί πεισθή δη υπάρχει. ’Ε
νόσω δέν ίδει τά πονήματά του, δέν αισθάνεται 
εαυτόν έντελώ; ζώντα. Τό πνεύμα καί αυτή ή βά- 
σκει ώς τό σί>μα

Ηγον τήν ήλικίαν έκείνην καθ’ ήν ή ψυχή έχει 
άνάγκην νά τρέφεται καί νά πολλαπλασιάζετε 
διά τού λόγου' άλλ’, ώ; συμβαίνει πάντοτε, ή έμ
φυτος κλίσις άνεπτόχθη εΐ; έμέ προ τή; δυνά- 
μεο>;’ άμα έγραφόν τι, δυσηοεστούμην άπό τό 
έργον μου καί τό άπέρριπτα μετ αποστροφή;. 
Ιίσσάκις ό άνεμο; καί τά κύματα τή; θαλάσ
ση; τής Νεαπόλεω; δέν έσυραν καί έβύθισαν τήν 
πρωίαν t τεμάχια τών αισθημάτων μου καί τών 
στοχασμών μου τή; νυκτός έσχισμένα τήν ήμέραν 
καί ιπτάμενα άνευ πόθον μακράν έμοΰ!

Ι7·

ένίοτε ή Γρατσιέλλα βλέπαυσά με πλειότερον 
χρόνον κεκλεισμένον καί πλέον σιωπηλόν τοΰ συν- 
ήθου;, εΐσήρχετο λάθρα εί; τό δωμάτιόν μου διά 
νά μέ άποσπάση άπό τά; επιμόνου; αναγνώσεις 
μου καί «σχολήσει; μ.ου. Επροχώρει άψοφητί βπι- 
«θεν τή; έδρα; μου, έγείρετο έπ άκρων ποδών, 
ϊνα ϊδη όπεράνω τών ώμων μου χωρίς νά τό 
εννοήσω, τί άνεγίνωσκα ή έγραφα" έπειτα δι ώ- 
θήσεοι; αίφν.δίου ήρπαζέ μου τό βιβλίον, άπέσπα 
τόν κάλαμον άπό τών χειρών μου καί έφευγεν. 
Εδίωκα αυτήν έπί τού δώματος, οόργιζόμην ολίγον, 
«ϋτή έγέλα καί τήν έσυγχωρουν. Μ έπέπληττε 

δμω; σπβυδαίως ώ; ήθελε πράςει τοΰτο ή μή- 
TC? μου.

—* Τί λέγει λοιπόν τόσην ώραν ση,μερ«ν τα
βιβλίον τούτο; έψιθυριζεν αυτή μετ’ άνυπομρνη- 
σίκς ξν μέρει σπουδαίας καί μν μέρει παιγνιώδους. 
Μή~ως αύ-ά τά μαύρα γράμματα έπάνω εί; τό. 
παλαιόχαρτον τούτο δέν θά παυσουν ποτέ νά σ’ ό- 
μιλούν ; Μήπως ήξεύρει; άρκετάς Ιστορίας
διά νά διηγήσαι κατά πάσαν Κυριακήν καί κατά 
πάσαν εσπέραν τού έτους, ώς έκείνην, ή όποία μέ 
έκαμε τοσοΰτον νά κλαύσω είς τήν Προκίδα; 
καί εις ποιον γράφεις κάθε νύκτα τά διεξρδικά 
ταΰτα γράμματα, τά όποια ρίπτεις τήν πρωίαν 
είς τήν θάλασσαν; δέν βλέπεις ότι βλάπτεσαι, ότι 
γίνεσαι χλωμός καί άφηρημένος, όταν γράψγ,ς ή 
«ναγνώσης πολύ ; δέν είναι τάχα γλυκύτεραν νά 
όμιλής μ έμέ, ήτις σέ κυττάζω, παρά «ά όμιλή; 
ήμέρας ολόκληρους μέ τάς λέξεις ταύτα; ή μέ 
αυτά; τάς σκιάς, όπου δέν σέ ακούουν; ®εέ ! δια- 
τί ύέν έχω τόσον πνεύμα, όσον τά φύλλα ταΰτα 
τοϋ χαρτίου, ήθελα σέ όμιλεϊ δλην τήν ήμέραν, θά 
σέ έλεγα ψ,τι μέ έρωτούσες κ,αί δέν θά είχες ά
νάγκην νά φθείρη; οδ.τω τά όμματά σου, καί νά 
κ,αίης όλον τθ έλαιον τού λύχνου σου.

Τότε μού έκρυπτε τό βιβλίον καί τά κονδύ
λια μου. Μ έφερε τόν έπενδύτην μου καί τόν ναυ
τικόν-πίλον μου καί μέ ύπεχρέου νά έξέλθω όπως 
δισκεδάσοο.

Τή ΰπήκουαν μεαψιμοιρών, άλλ’ άναπών αύτήν. 
(έπεται βιβλίον Δ).

AXTASIA.
(ΔΙΗΓΗΜΑ),

Ο ουρανός ήτον αίθριο;' ό ήλιος έ~ί τοΰ θψψτφυ 
άπό τού όρίζοντος σημείου άντανζκλάτρ επί τών 
κυμάτων, έκ τού όλκοΰ λευκάινομένων τού πλοίου. 
Ασθενής αύρα έκόλπου τά ιστία, καί τά πάντα ήσαν 
γαληνιαΐα έπίτού καταστρώματος τής Αγφιτ^ί·ϊης> 
κομψατάτη; κορβέτας προερχορ,ένης μέν έκ Νέας 
ί'όρκη;, πλεούση; δέ εις Γαλλίαν.

’Ολίγον κητ’ ολίγον ό ήλιος κατήλθεν άπό τού 
κατακορύφου, καταλιπών μακράν πυρός γραμμήν 
ώς οριαν τού αχανούς εκείνου, πελάγους. ύ τή; 
φρουρά; αξιωματικός εόρίσκετο είς τήν θέσιν του" 
οί ναΰτας συνη^οισμένοι έπί τή; πρώρας, έκάπνι- 
ζον καί διηγούντο άλλήλοις ιστορία; ναυτιΰ», πλή
ρεις θαυμάτοον καί τερατουργημάτων, πλήρεις ά- 
φελεία; τινός καί άπλότητος, τών όποίίλν ημείς 
άγνοοϋμεν, έν ταις αίθοόσαις ήμών, τό θέλγη-ρον. 
Οί δέ μή έν ό^,ρεσίρι αξιωματικοί καί οϊ έπιβάται, 
ούτοι βαρυνθέντες βεβαίως νά θαυμάζωσι πλέον
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τραχηλιά, τά πάντα 
παρεϊχον κράμα θρύψεων

πλήρης έκφραστικότη- 
περιπαθοΰς. Τδ βλέμμα 

— ϊ----- . τήν τής

τήν απέραντου εκείνην θάλασσαν καί τδν ακίνητον 
εκείνον ούρανδν, είχον συναθροισθή είς τδν κοιτώ
να τοΰ πλοιάρχου, έν ώ κύμβαλόν τι καί βιβλιοθή
κη ε'ίλκυε τούς αργούς τούτους ανθρώπους.

Δύο άτομα έν τούτοις ειχον μείνει έπί τοϋ κα
ταστρώματος’ νέα τις γυνή καί είς νέος. Η νέα γυ
νή, καθημένη έπί τίνος εδράνου, έστήριζε τήν κε
φαλήν αύτής έπί τοΰ ώμου τοϋ συνθαλασσοπόρου 
της. ‘Η σελήνη, ήτις μεγαλοπρεπώς άνήρχετο τδν 
ήξ άστέοων άκτινοβολοΰντα ουράνιον θόλον, έφώ- 
τιζε διά τοϋ ώχροϋ αύτής ©ωτδς τδ ώραιότερον 
πρόσωπον, τδ όποϊον δύναταί τις νά ίδη ποτέ. 
ΤΙρόσωπον καθαρόν καί κανονικόν, έκφραστικοί με
γάλοι οφθαλμοί, μέτωπον λευκόν καί ομαλόν, μα- 
κρά μέλαινα κόμη, ής ερωτική χειρ είχε συνταρά
ζει τήν αρμονικήν διευθέτησιν, καλύπτουσα καί 
«ποκαλύπτουσα ίδιοτρόπως ωραίους ώμους, άφ ών 
είχε πέση ή μετάξινη 
έν τή νέα ναύτη γυναικί, 
καί έντελείας.

0 νεανίας ήν ευειδής, 
τος καί ένεργητικότητος ________ ,.
του ■ περιεκάλυπτε τότε μετ’ έρωτος 
καρΛίας αύτοϋ ζητούσαν άσυλον θελκτικήν γυναί
κα. 0 είς τών βραχιόνων του ήδέως περιέσφιγγε 
τδ εύλύγιστον καί κομψόν έκείνης ανάστημα, ένώ 
ή χειρ αύτοϋ έκράτει τήν λεπτοφυα καί λευκήν αύ
τής χεϊρα. Μειδίαμα υπερηφάνειας καί εύδαιμο- 
νίας επλανατο έπί τών χειλέων αύτοϋ, ώσανεί τό
τε κατά πρώτον παρετήρει τά καθέκαστα τής ποι
ητικής καλλονής τής συζύγου του.

Εκ τούτου δύναταί τις νά εϊκάση δτι οί δύο 
υύτοι νέοι εύρίσκοντο εισέτι είς τήν γλυκεϊαν 
έκείνην καί τρυφεράν τής ζωής εποχήν, ήτις όμως 
ούδέποτε έπί πολύ διαρκεϊ. Καί δή, έξ μήνες ή- 
ριθμοϋντο άπό τοΰ γάμου αύτών.

0 Αλφόνσος Δυβάλης, υιός πλουσίου τίνος τής 
Μασσαλίας εφοπλιστοΰ, είχεν υπάγει είς Νέαν-ί'όρ- 
κην, όπως διατρίψη έν έτος παοά τινι θείω αύτοϋ 
έγκαταστημένω άπδ είκοσιν έτών έν τή εύπόρω 
ναύτη πόλει Εκεί είχεν ίδεϊ καί αγαπήσει 
όλγαν Μορταί κόρην ορφανήν καί έπίκληρον 
ριουσίας λαμπρϊς, συγγενή δέ τής συζύγου 
θείου του. έξ μήνας μετά τήν άφιξίν του, αί 
χαί του ειχον πληρωθή, ή όλγα ήτο σύζυγός τθυ.

‘Η 0λγα πλούσια καί ευειδής είχεν έξοικειωθή 
προς τάς λατρείας. Οί άνδρες τής Νέας Τόρκης, 
βεβυθισμένοι είς τάς έμπορικάς έργασίας των ά- 
παννες, ή σχεδόν άπαντες, έκεκτηντο τδ φλέγμα 
τών Αγγλων. 0 διά τήν Ολγαν λοιπόν θαυαασυιδς 
αύτών έξηγεϊτο έν ακινησία δλως βρετανική, ούδέ 
ή δυνατό νά επιτύχη παρά τή νεάνιδι αίσθανομένρ 
διατρέχον ταε φλέβας αύτής αίμα γαλλικόν. Ζωη
ρός και περιπαθής, ώς δλα τά τέκνα τής Μεσημ
βρίας, ό Αλφόνσος έπέπρωτο νά νικήση καί άπο- 
μακρύνη τούς άντιπάλους του. 0 εύφραδής καί ευ
χερή? λόγος του, βν ή θερμότης τής ψυχής του έπί

τήν 
πέ
του 
εύ-

πλεϊον ένεδυνάμου, κατέθελξε καί κατεγοήτευσ* 
την Ολγαν, καί τδν ήγάπησεν, ώς ήδύνατο ν ά- 
γαπήση, περιπαθώς. όμολογήσωμεν, έν τούτοις, 
δτι άπδ πρώτης αρχής, δ έρως ούτος ύπήρξε τυ
ραννικός, όρμητικδς, ζηλότυπος. ’Ηθέλησεν αυτή 
νά κυριεύση τοϋ συζύγου αύτής καί μέχρι τών ελά
χιστων αύτοϋ στοχασμών. ΙΙθέλησε νά τδν απο
χώρισα, πάσης άλλης, έκτδς τής έδικής της, στορ
γής. Ήθέλησε νά τδν άποχωρίση, εί δυνατόν, και 
τοΰ κόσμου. Ευτυχής, ό Αλφονσος δέν παρεπο- 
νεϊτο ακόμη διά τάς άξιώσεις, αϊτινες άλλως, «- 
πεδείκνυον πλεονασμόν έρωτος. Ουδόλως έζητει 
ν' άντιπράττη είς αύτήν, και άφίετο εύπειθώς νά 
δεσμεύεται εΐς τους πδδας τής Ολγας.

έξ μήνας μετά τήν ευτυχή ταύτην ένωσιν, ύ- 
πείκων είς τάς άδιαλείπτους παρακλήσεις τής οικο
γένειας και τών φίλων αύτοϋ, ό Αλφόνσος άπεφά- 
σισέ νά έπανέλθη είς Γαλλίαν. ‘Η Ολγα, ής δλαι 
αί εντυπώσεις ήσαν ζωηραί, παράφορον ήσθάνθη 
χαράν είς τήν είδησιν τής άναχωρήσεως ταύτης’ 
να ίδη τήν Γαλλίαν καί τούς Παρισίους υπήρξε τδ 
ονειροπόλημα δλης αύτής τής ζωής, ’ΐδού λοιπόν 
άπαντώμεν αυτούς" έπί τής Αμφιτρίτης πλέοντας 
πρδς τδ ποθεινόν μέρος, φεύγοντας τούς ανθρώ
πους, οϊτινες τούς διαχωρίζουν, όνειροπολοΰντας 
έρωτα και ευτυχίαν.

Από τινων στιγμών ήσαν σιωπηλοί. Τής όλ
γας οί ώραϊοι οφθαλμοί έφαίνοντο άκολουθοϋντες 
τάς κινήσεις τών άλληλοδιαδόχως έπί τοϋ στερεώ
ματος άναφαινομένων αστέρων, τών άκτινοβόλων 
τούτωντής έσθήτος τών νυκτών άδαμάντων. Αίφνης 
ό Αλφόνσος ήσθάνθη αύτήν θορυβηθεΐσαν.

— Τί έχεις, όλγα μου ; τήν ήρώτησε μετ’ ανη
συχίας.

— Τίποτε . . . τίποτε .. . τρέλλα ... Πλήν, 
βλέπεις, είναι παλαιά δεισιδαιμονία τής παιδικής 
μου ηλικίας καί άκουσίως. ...

— Τί τρέχει λοιπόν ; ...
— Ιδού . . . άνεπόλουν τήν ευτυχίαν, τδν έ

ρωτα ήμών . . . ειχον έκλέξει δύο άστέρας έν τώ 
, στερεώματι, τούς λαμπροτέρους, αύγάζοντας τδν 

ένα παρά τόν άλλον καί έλεγον κατ’ έμαυτήν’ οί 
, δύο ούτοι αστέρες είσίν ίσως οί ήαέτεροι. Η εύ- 
. TuxJa τής ζωής ήμών θά ήναι λαμπρά, ώί αυτοί 

καί αίωνία . . . Τή αύτη δέ στιγμή ό είς αύ
τών ώλισθησεν εκεί κάτω . . . ως νά έβυθίσθη είς 
τά κύματα ! . . . A! αισθάνομαι ρίγος, αισθάνομαι 
φόβον.

Παιδίον ! είπεν ο Αλφόνσος έπιθείς φίλημα 
έπί τοΰ μετώπου τής νέας γυναικδς, αί ! τί προς 
τήν ζωήν ήμών είς άστήρ όλισθήσας;

— Οστις βλέπει όλισθαίνοντα αστέρα, έπα
νέλαβεν ή όλγα, άποθνήσει εντός τοΰ αύτοϋ έτους! 
Η μήτηρ μου μοί τό είπε πολλάκις, προσέθετο 
μετά τρόμου.

— Μύθοι παιδικοί! Ολγα μου, διά ν’ απασχο
λούν τήν φαντασίαν σου. Πίστευσόν με, οί δύο έ-

κείνοι αστέρες αδύνατον νά ήναι οί έδικοί μας. 
ό είς αύτών έγινεν άφαντος, λέγεις, «.αί ό έτερος 
λάαπει εισέτι. Λοιπόν ! δ,τι καί άν συμβή, αγα
πητή μου, όπου άν ύπάγτ,ς, θά υπάγω’ καί άν ά- 
πέθνήσκες, Θεέ υ.ου ! . . φαντάζεσαι δτι δύναμαι 
νά έπιζήσω σοϋ ; Ολγα μου, ή ζωη ανευ σοΰ εί
ναι τυραννία, τοΰ θανάτου φρικωδεστερα.

11 Ολγα ήγειρε ζωηρώς τήν κεφαλήν και προση- 
λοΰσα τδ ( βλέμμα της, πλήρες πυρος, έπί τοϋ 
συζύγου τη:.

— Δένεις τήν αλήθειαν ; είπεν’ άν άπέθνησχα, 
θ άπηρνεΐσο τήν ζωήν ;

— Καί τί θά κάμω ανευ σοϋ εν τώ κόσμοι ;
— 0 έρως άλλης γυναικδς δέν θά σ έδέσμευεν 

έν αύτώ ?
— Ολγα, σέ αγαπώ, ώς ποτέ δέν ήγάπησα. 

Τοιοΰτος έρως δις δεν γεννάται. Ευτυχής, συμπλη- 
ροϊ τήν ζωήν’ δυστυχής, τήν συντρίβει ! . . Σ α
γαπώ τόσον, όλγα μου !

Η νέα γυνή έστηρίχθη αύθις έπί τής καρδιας 
τοϋ άνδρός της, ψιθυρίζουσα,

— Ω ! λέγε με πάντοτε, δτι μ’ άγαπας ούτως !
Ολοκλήρου τής ημέρας έκείνης υπαρζάσης φλο

γέράς, ήλπίζετο τουλάχιστον δτι τής νυκτδς ή 
δρόσος έμελλε ν’ άποδώση όλίγην τινά δύνααιν 
καί ένέργειαν είς δλους τούς εν τώ πλοίω. Αλλ δ- 
μως, αντί τούτου, ή ατμόσφαιρα κατεβαρύνθη’ 
οί ατμοί αύτής έπύκνωσαν καί κατεκαλυψαν εν 
μ.ια στιγμή τδν τόσον καθαρόν καί τόσον έζ α
στέρων λάμποντα έκεϊνον ούρανόν. Ο Αλφονσος καί 
ή όλγα είχον αφήσει τδ κατάστρωμα. Συριγμδς 
άντηχήσας προσεκάλεσεν δλους τούς ναυτας επάνω. 
Απόγαιος άνεμος σφοδρός έρρυτίδωσε τά κύματα. 

II θάλασσα έκινήθη καί συνεταράχθη" τά κύματα 
ήρχισαν νά μυκώνται τρομερόν καί ν αφρίζουν, 
ότέ μ.έν ύψοΰντα μετ αύτών τδ πλοϊον, ότε 
δέ άνασκάπτοντα άβυσσον απειλούσαν νά τδ κατα-
πίη. Οί άνεμοι ωρύοντο μανιωδώς. Αι αστραπαι 
διέσχιζον τά νέφη, ό κεραυνός έπέσκηψε τέλος, 
καί φρικώδηο αταξίας καί θορύβου σκηνή έλαβε 
χώραν μ,ετ ού πολύ έπί τοϋ πλοίου, κατά τών 
στοιχείων παλαίοντος.

Δώδεκα ώραι είχον παρέλθει άπδ τής φρικώ- 
δους ταύτης θυέλλης, καί ή θάλασσα άκόμη δέν 
είχε γαληνιάσει. Καί είχε μέν ολίγον ό ούρανδς φω- 
τισθή, άλλ δμοις πάντοτε ήν άπειλητικός. Η δ Αμ
φιτρίτη τρομερώς ύπδ τών κυμάτων παραδερο- 
μένη, ωθείτο’ είς τήν κορυφήν των, άνευ ιστών, 
συντετριμμένη σχεδόν καί ήρχιζε νά διαρρέη.

Κατά δέ τδ διάστηυ.α τών διοδεκα εκείνων ε
ναγώνιων ωρών, ό Αλφόνσος είχε μείνει παρά τή 
θλγα, κρατών αύτήν είς τάς άγκάλας του, κα- 
θησυχάζων τούς φόβους της, άπομάσσων τά. δά- 
<'.ρυά της διά φιλημάτων, λησμ.όνών ό ίδιος τον 
κίνδυνον δπως ένθαρρύνη τήν σύντροφόν του πλειό- 
~ερον, μή φροντίζων ή δι αύτήν. Εν τούτοις ή 
νέα γυνή, πλέον ίσως φρίττουσα τήν αβεβαιότητα 
Τήζ έπιφυλαττομένης αύτοϊς τύχης, ή τήν έζη- 

(Εύτέρ. φύλ. 9 τόμ. ΣΤ'.)

άντλίας’ καί οί έπιβάται δέ αύτοί έβοή- 
δ κατά δύναμιν, άλλ όλίνη έμενεν ή έλ- 

ι τας 
0 Αλφόνσος είχε συναναμιγή μεταξύ 

;ζόμένων, καί, μ. δλας τάς παρακλήσεις 
Ολγα διέμενε πλησίον αύτοϋ, όπόταν μα- 
κϋμα έπί τοΰ πλοίου έθραύσθη, καί κατε- 

ς άν; ( 
ίκτύπη 

Αειποθύμ.η 
εαυτόν, εύρίσκετο έ 

ζη, του, περικυκλωμένος ύπδ πολλών 
’ έκθαμβον έρριψε κατ άρχάς περί αυτόν βλ 

δ έφερε τήν χεϊρα έπί τής 
πόνος τδν είχεν άνακαλέσει

ήδη διενοοΰντο νά παρασκευάσωσι
Λ.' *

μ δλας 
λησίον αύτοϋ. 

έθραύσθη.
:δ κατάστρωμα" ό Αλφόνσο; 

ί,ς ταύτης, ή κεφαλή του έ 
•ρ ιυ. μέν ου

ράπη έκ 
;σεν έπί

γριωμένην θάλασσαν, ήθέλησε ν’ άναβή είς τδ κα
τάστρωμα. 0 Αλφόνσος υπεχώρησεν είς τάς επι
μόνους αύτής απαιτήσεις. Απαντες οί ναΰται ήσαν 
έπί τάς άντλίας’ καί .. _____
θουν .
πίς, καί 
λέμβους.
τών έργαζομένων, 
του, ή 
νιώδες 
κάλυψε 
τής ορμής ταύτης, ή κε 
συντετριμμένου τινδς ίστοΰ καί 

όταν έπανήλθεν είς £----' ■
κλίνης του.
τών’

>7 'Ν ’αα, επειτα * 
του. Σφοδρός 
ζωήν.

— Τί υ.έ
k

;σεν. 
πί τής 
έπιβα-

μ- 
κεφαλής 

είς τήν

συνέβη ;
γα μου ;

— Δεν πρέπει νά όμιλήτε, είπεν ό ιατρός τοϋ 
πλοίου, οστις έκράτει τδν βραχ'.ονάτου" σάς αναγ
καίοι μεγάλη ησυχία. Η θύελλα αίφνιδίως κα- 
τέπαυσε’ καί ύπέφερε μέν έκ ταύτης τδ πλοϊον 
πολύ, εΐμεθκ δμως πλησίον τής ξηράς, καί θά δυ- 
νηθή νά φθάση μέχρι τοϋ λιαένος.

— Αλλ ή Ολγα;
— Η σύζυγός σας . . . ευρίσκεται είς τδν θά

λαμον τοΰ κυβερνήτου. Μή φροντίζετε παρά δι’ υ
μάς αύτόν. Κϋμά τι σάς άνέτρεψε καί έπληγώ- 
θητε δεινώς κατά τήν κεφαλήν’ απαιτείται λοιπόν 
άκρα ησυχία . . .

— II όλγα έπρεπε νά ήναι έδώ ! άνέκραξεν ό 
Αλφόνσος μετά τρόμου, πειραθείε νά ύπεγερθή.

— όχι, είπεν ό ιατρός έμποδίσας αύτδν, έγώ 
άντέστην εΐς τούτο. Διότι, μετά τάς άγωνίας τών 
δύο τούτων ήμερων δέν ήθέλησα ώστε νά σάς 
βλέπη πάσχοντα. Αναπαύεται. Αναπαύθητε καί υ
μείς, προσπαθήσατε νά κοιμηθήτε" έν όνόματι αύ
τής σας το διατάττω.

0 Αλφόνσος δέν είχεν έτι τάς ιδέας σταθεράς, 
.διότι ή πληγή του τδν είχε ρίψει είς κατάστασιν 
καταπτώσεως έντελοΰς’ έπανέρριψε λοιπόν ήσύχως 
τήν κεφαλήν του έπί τοϋ προσκεφαλαίου, ψιθυρίσας; 
— Δυστυχής ’ Ολγα ! — καί άπεκοιμήθη ύπνον τε- 
ταοαγμένον καί (ςυρετωδη.

Τή έπαύριον όμως, ή ισχυρά κρδσίς του είχεν 
έν μέρει νικήσει τήν ασθένειαν’ $ πληγή του πα
ρείχε πολλήν ελπίδα τοΰ νά σννουλωθή, άλλ αύ- 
τος εύρίσκεχο είς σφοδράν ταραχήν. II Ολγα δέν 
ήν είς τδ προσκεφάλαιό·.· του ! Καί μ. δλας τοϋ 
ίατροΰ τάς προσπάθειας ήθέλησε νά έγερθή, ήθέ
λησε νά ύπάγη νά ζητήσρ τήν Όλγαν’( έδέησεν 
αρα νά τώ άποκαλύψεοσι τήν τρομεράν άλήθειαν.

Καθ’ ήν στιγμήν είχεν άνατραπή, ή ’Όλγα ήν 
πλησίον αύτοϋ" παρελθόντος τοΰ κύματος, ή Ολ
γα είχε γίνει άφαντ©,- ! Τδ κύμα είχεν άφαρπά-

" .26, ‘ 
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σει τήν τόσον ευτυχή καί τόσον άγαπωμένην έκεί- 
νην γυναίκα ! Την είχεν άφαρπάσει χωρίς καν νά 
τή δώση καιρόν νά σφίγξη τοϋ συζύγου αύτής τήν 
χεϊοα καί νά τω έιπτ) τελευταΐον χαϊρε! Δυστυχής 
’ Ολγα !

Εις μάτην δ ιατρός ήγωνίσθη νά εξασθένιση την 
πληγήν τήν οποίαν κατέφερεν επί τοϋ δυστυχούς 
νέου' εις τάς πρώτα; λέξεις είχεν ανορθωτή έπί τη; 
κλίνη; του. Πνευστιών, τό βλέμμα έχων άποπε- 
πλάνη υιένον, ήκοοσε μετά σπασμ.ωδικοϋ τρό
μου. — ’Απέθανεν ! απέθανεν ! έκραύγασε μετά 
μετά φωνή; σπαραξικάρδιου, άπέθανε ! Καί ριφθεί; 
έξω τής κλίνη; του, ώρμησεν έν παραφορά προς 
τήν θύραν τοϋ θαλάμου- αλλά φθά; εκεί, τρομερά·/ 
ύπέστη έσωτερικήν άναστάτωσιν- έκλονήθη, ό ια
τρό; τόν έδέχθη εις τά; άγκάλας του. Η πληγή 
του είχ εν άνοιχθή, τό αίμα κατέρψεεν έπί τοϋ 
προσώπου του, και Ακίνητο; έμεινεν.

β'.
’Εν κομψω τινι θαλάμω πλούσιας κατά τήν ο

δόν Chaussee-d-Antin οικίας, νέα τι; γυνή οκτώ 
καί δεκαετή; περίπου, μέ βλέμμα γλυκύ καί αγ
γελικόν, με πρόσωπον λευκόν καί ^οδόχρουν, μαλ- 
θακώ; έπί τίνος ανακλίντρου κειμένη, ήκολού- 
θει μέ οφθαλμόν ολίγον ανήσυχοι», όλα τά κινήμα
τα τοϋ συζύγου αύτής, όστι; έβαινε βραδέω; διά 
τοϋ θαλάμου, κρατών τού; βραχίονα; ές·άυρωμένους, 
τό μέτωπον εχων κάτηφές καί σκεπτικόν.}

Καί ή μέν νέα γυνή έκαλεΐται Λουΐζα- ό δέ σύ
ζυγό; τη; . * ' ήν δ ’Αλφόνσο;- έστη καί ήλθε νά 
καθήση πλησίον τή; γυναικό; του, ήτι; τώ είπε μέ 
τόνον φωνής ολίγον σοβαρόν καί πλήρη χάριτο;.

— θύτου λοιπόν, κύριε, έγώ μόνη άνεμνήσθήν 
τή; επετείου τΟϋ γάμου ημών ήμερα;, καί όταν 
σάς είπον — Άλφόνσε, σήμερον είναι ή 26’Ιουνίου, 
— έθορυβήθητε καί ώχριάσατε, καί ήρχίοατε νά 
μετράτε κατά μήκος και κατά πλάτος τόδωμάτιον, 
χωρίς νά μ άποκριθήτε.

— -ϋγχώρησον, Λουΐζα μου, συγχώρησαν μοί, 
αλλά γνωρίζει; καλώ; ότι έχω στιγμά; θλίψεω; . .

— Δέν πρόκειται περί θλίψεω;, τό προϊι ήσο 
εύθυμος, ευτυχής, καί μόνη αυτή ή λέξις . . .

—- Θεέ μου, Λουΐζα, τόσον ολίγον λοιπόν μνη- 
μονικον έχει; ; . . . Δεν ήξεύρει; ότι προ τεσσά
ρων ετών, ή 26 Ιουνίου υπήρξε δι εμέ ημέρα ά- 
ποφρά; ;

Εί; τήν ένθάμησιν ταύτην, ή Λουΐζα έκλινε τήν 
κεφαλήν- δάκρυ κατέτρεξε τά βλέφαρά της, καί μετά 
θλίψεω; είπεν.

Εχ5’’ δίκαιον . . . είμαι τόσον ευτυχή; εγώ, 
ώίτε λησμονώ τού; παρελθόντα; σου πόνου;.

— Καί εγώ επίσης, Λουΐζα, τούς λησμονώ πλη
σίον σου- ποτέ όμως, ποτέ ή απαίσιος αύτη χρο
νολογία δεν μ. ήλθε·/ εις τήν μνήμην, χωρίς νά δο
κιμάσω έπώδυνον θλίψιν.

— Είναι πολύ ευτυχής, εκείνη ! Πάντοτε τήν 

αγαπάς, πάντοτε . . . περισσότερον από έμέ .. .
— Σύ, Λουΐζα μου, σύ, είναι δυνατόν νά μέ έ

λεγχοι; διά τήν πρός τήν δυστυχή Ολγαν ενθύμη
σήν ταύτην ; Πιστεύεις ότι δ πρό; σέ έρως μου δύ- 
ναται νά ήναι ήττον βαθύ;, ήττον ειλικρινής, διότι 
δέν δύναμαι νά ένθυμηθώ, άνευ θλίψεω;, τόν φρι- 
κώδη θάνατον γυναικό;, νέας καί ωραίας ώς σέ, 
και άγαπησάση; με, ώ; σύ ;

■ &χι · ώ; έγώ, είπεν ή Λου'ί’ζα ρίπτουσα 
τού; βραχίονας αύτής περί τόν τράχηλον τοϋ συζύ
γου της' διότι ό έρως μου ύπήρξεν απόρροια τή; 
οδύνης σου. Κατά τήν εις Γαλλίαν επάνοδόν σου, 
όταν παρά τοϋ πατρός μ.ου μοί παρουσιάσθης, τό
σον ωχρό; ήσο, τόσην τό βλέμμα σου ενδόμυχον έ- 
ζεφραζε θλίψιν, ώστε ήσθάνθην έμαυτήν καταλη- 
φθεϊσαν υπό συμπάθεια; βαθείας, καί από τής φεγ- 
μή; εκείνη; ποτέ άπό τόν νοϋν μου δέν έφυγες. 
1ά πάντα απωλεσας, καί τά πάντα ήθέλησα νά σοί 
άποόωσω. Οταν δε σ είδα τόσον δυστυχή, καί φευ- 
γοντα τόν κόσμον, είπον κατ’ έμαυτήν, — Υ
πάρχει ευτυχία, ευτυχία άπειρος, ικανή νά παρη
γόρηση τόν άνθρωπον τούτον καί νά τόν έπαναγά- 
γ·ρ εις τήν ζωήν, — καί ήρχισα νά σ’ αγαπώ μέ 
ολην μου τήν ψυχήν, μή περιμένουσα άπό σέ εϊμή 
μίαν καί μονήν λέςιν, έν βλέμμα μόνον αντί έρω
τος περιπαθούς, άντί άφοσιώσεω; απεριορίστου.

Σιωπησον, Λουΐζα μ.ου, σιωπησον . . . μή μ.οϋ 
λέγεις ολην μου τήν ευτυχίαν ! Διότι μοί φαίνε
ται ότι, τήν ημέραν καθ ήν ή καρδία μου πληροϋ- 
ται ΧαΡ*’» ήμέραν καθ ήν τά πάντα μειδιώ- 
σι, πρός τά; εύχά; μου, τό τέρμα τή; ευτυχία; έ- 
φθασε, και θλίβομαι, Αγαπητή μου. ’Εθεράπευσα; 
τήν πληγωθεΐσαν καρδίαν μου . . . πάντοτε εόρί— 
σκεσαι παρ έμοί, επιζητούσα τό βλέμμα μου, 
ζώσα διάτή; ζωή; μ.ου, άφοσιώσασα σαυτήν είς τήν 
εύτυχίαν μου, καί φοβούμαι ενίοτε μ.ή δέν δυνη- 
θώ να σοί αποδώσω, ό,τι μοί δίδεις.

— ° ? όσον δι έμέ, όταν σέ βλέπω νά μειδιάς, 
όταν βλέπω το βλέμμα σου, γλυκύ καί τρυφερόν, 
ν ατενιζη έπ εμε, όταν αίσθάνωμαι τήν χεΐρά σου 
την εδ’.κήν μου ζητούσαν, τίποτε πλέον δεν επιθυ
μώ, αγαπώ, άγαπώμαι, είμαι ευτυχής !

Κατ αυτήν έν τούτοι; τήν στιγμήν ή τή; μι
κρά; ταύτη; αιθούση; θύρα ήνοίχθη, καί υπηρέτης 
τι; άνήγγειλέν εί; τόν Αλφόνσον ότι κυρία τι; έ- 
ζήτει νά τώ λαλήση.

0 Αλφόνσο; έκπλαγείς, τώ είπε νά τό έπανα- 
λάβγ.

— Μια κυρία, λέγεις ; τί νά μέ θέλει άρά γε ;
— Καί είναι νέα, είναι ωραία . . . 'Ιωάννη;
— Νέα, μάλιστα, κυρία" ωραία . . . είναι πολύ 

ώχ?ά· ι Τ
— Εστω, είπεν ό Αλφόνσο; μ.ειδιάσας. ώραίαν 

ή δυσειδή, θά τήν δεχθώ- άλλ’ επειδή δέν έχω μυ
στικά, θά τήν δεχθώ έδώ, ενώπιον σου, Λουΐζα 
μου. Ας είσέλθη, Ιωάννη.

Μετά δύο στιγμά;, ή ξένη παρουσιάσθη έπί τοϋ 
κατωφλιού τοϋ δώματος και Ακίνητο; διέμεινεν . .

άπό τόν

ό ’Αλ-

Είς τήν θέαν αυτής, ί Αλφόνσο; άνωρθώθη φρίκης 
έκπέμψας κραυγήν- ό όφθαλμό; του έμεινεν ατενής, 
οί χαρακτήρες τοϋ προσώπου του συνεταράχθησαν, 
καί ώ; κεραυνέβλητος έπί τή; έδρας του έπανέπεσε.

Το βλέμμα τή; άγνωστου έκαρφώθη στιγμά; τι- 
να; έπ αύτοϋ- έπειτα τό μετέφερεν έπί τής Δουΐ- 
ζης, πλήρες μίσους καί πλήρες οργής. Τά ήγανακτι- 
σμένα αυτή; χείλη ύπηνέωξε πικρόν μειδίαμα καί 
προύχώρησε βήμα πρό; τρν Αλφόνσον.

— Μή'πλησιάζη; ! είπεν ούτος μέ φωνήν πνι- 
γομένην καί ώ; παράφρων' ποία είσαι λοιπόν ; 
Βλέπω όνειρον, καί σύ είσαι φάντασμα ; . . .

— Ησύχασε, έπανέλαβεν ·η ζίτη μέ μειδίαμα 
βεβιασμένον- μή ό νοϋ; σου παραφέρεται ; Μή
πως πιστεόη; ότι οί νεκροί έπανέρχονται 
τάφον ;

— Καί ή φωνή ή ιδία ! . . . έψέλλισεν 
φόνσο; μετά φόβου παγερού.

— Ναι, δέν είναι αλήθεια ; καί ή φωνή 
. . . καί τό πρόσοιπον τό αύτό . . . άλλά 
λει; νά τήν αναγνώρισης, διότι αυτό θά εστενοχώρει 
τούς νέου; σου έρωτας . . . >Τήν είχε; λησμονήσει 
εντελώς, τήν γυναίκα ταύτην, ήτις σοϋ έμφανίζε- 

-ται ήδη ώ; συνειδότος έλεγχος ! . . . Πόσην ανάγ
κην είχε; ώστε ή άβυσσος νά μήν άναρρίψτ) τά θύ- 
μΛοτά τη; ! Νέα ένωσις, νέα ευτυχία, καί έκ τής 
άναμνήσεω; λοιπόν τή; Όλγα; τί έμεινε ; τίποτε ! 
τίποτε! . . .

— ΓΗ ’ Ολγα! ή Ολγα! έπανέλαβεν ή Λουΐζα 
μέ φωνήν σπαρακτικήν.

'II Όλγα έστράφη πρός αύτήν- τό βλέμμα τη; 
τλαμπεν- είχεν έκδ'.κηθή. Ό Αλφόνσο; άπολιθω- 
μένος. έμενεν άκίνητος καί άφωνος. 'Η Λουΐζα 
κλαιεν. Ίΐ Λουΐζα προσώχθει.

(ακολουθεί.)

ή ιδία 
δέν θέ-

έ-

0 ΕΝΔΟΞΟΣ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ.

Βαρ-Δύο σπουδασταί τοϋ πανεπιστημίου τή; 
σωβίαί διέβαινον ήμέραν τινά έκ τή; όδοϋ τή; 
καλουμένης Προάστειον τή; Κοακωβίας, ένθαύπάρ- 
χει q άνδριά; τοϋ βασιλέω; Σιγισμόνδου, άνδριά; 
οΰ ή κορυφή ύψοϋται ύπεράνω τή; πρωτευούσης 
τή; Πολωνίας, τό δέ βάθρον περικυκλοϋται υπό 
άλύσεως, ούτως είπεΐν, πωλητριών, αϊτινεζ πωλοϋσιν 
οπώρας,γλυκύσματα καί παντοίων ειδών πράγματα. 
Οί δύο μα; σπουδασταί σταματήσαντε; έκεϊ έ- 
θεώρουν παράδοξόν τινα διαβάτην, προσελκύσαν- 
τα τήν προσοχήν αύτών διά τής εκτάκτου φυσιο
γνωμία; τοϋ βαδίσματος ζ.αί τή; ένδυμασίας του. 
Εφαίνετο αύτο; έχων πεντηκονταετή ή έξηκονταε- 
τή ηλικίαν, τά δέ μαϋρα μέλανα αύτοϋ ενδύματα, 
όλω; κατατετριιζ,μένα, έπεκάλυπτον σώμα κατε- 
ξηραμένον υπό κόπων καί οδυνών- εύρύς πέτασ- 
βο; κατεσκίαζε τό ρυτιδωμένου αύτοϋ πρόσω
πον' τό βάδισμά του πλέον ή κατεσπευσμένου ύ-

ψα; 
λαμβάνει 
νάκτορον

πεδείκνυεν ότι δέν ήτο ποσώς κύριος τών ωρών 
του. Καί όμως ή ζωηρότη; του παρίστα μίαν πα
ράδοξον άντίθεσιν πρός τήν ίσχνότητα τοϋ σώ
ματός του. Διευθύνετο καί ούτος πρό; τόν άνδριάν- 
τα- έκεΐ ϊσταται, αγοράζει τεμάχιο·/ άρτου άντί 
ένό; σκούδου, κατατρώγει έν μέρος αύτοϋ καί κρύ- 

τό επίλοιπου έντός τοϋ θυλακίου του, έπανα- 
τήν οδόν του, διευθυνόμενο; πρό; τό ά- 
τοϋ στρατηγού Ζαιονκζέκ, όστι; κατά 

τήν άπουσίαν τοϋ αυτοκράτορα; Αλεξάνδρου, διεϊ- 
πεν έν τή Πολωνία τήν αΰτοκραταρικήν εξουσίαν.

— Γνωοίζεις τόν παράξενου τούτον; ήρώτησεν 
ό είς τών Φοιτητών τόν σύνοδόν του.

— ”θχι, δέν τόν γνωρίζω- άλλ έκ τή; μισαρά; 
του ενδυμασίας,έκ τοϋ καταξήρου άναστήματός του 
καί τής ζοφώδους φυσιογνωμία; του, εικάζω ότι 
δέν άπατώμαι έκλαμβάνων αυτόν ώς τινα οδηγόν 
έπιταφίων πομπών.

— Δέν έπέτυχες, φίλτατέ μου- αύτό; είναι ό 
τών Στανίσλαο; Στάζικ.

— Στάζικ ! έπανέλαβεν μετ’ έπιφωνήσεω; ό 
σπουδαστής, θεωρών έκπληκτικότερον τόν εισερ
χόμενο·/ έντός τώ; ανακτόρων τοϋ άντιβασιλέως 
μισαρόν εκείνον άνθρωπον. Καί πώς; έξηκολούθη- 
σεν, ό άνθρωπος ούτος ό τρέχων πεζώ; έν μέσω 
τή; όδοϋ, δ άγοράζων καί τρώγων πενιχρότατα 
έν τευ.άχιον άρτου, είναι ισχυρός, είναι πλούσιος!

— Ναι, ναι, είναι ό Στανίσλαος Στάζικ, έπα- 
ναλέγει δ έτερο;- ήδύνασο δέ ποτέ νά πιστεύσης 
ότι ύπό τό εύτελέ; τούτο εξωτερικόν έγκριπτε- 
ται εί; τών τήν μείζονα άπολαυόντων έπιρ^οήν 
•υπουργών μας, εί; τών ένδοξωτέρων σοφών τή; 
Ευρώπης;

Καί όντως δ προσελκύσα; έπί τοσοϋτον τά βλέμ
ματά των διά τή; παραδοξότητο; τής ενδυμασίας 
του καί τοϋ βαδίσματος του ήτο αύτό; ό Στάζικ, 
υπουργό; τοϋ Κράτους, πρόεδρο; τή; άκαδημία; 
τών επιστημών, ιππότη; διαφόρων ταγμάτων, συγ- 
γραφεύς άξιος παντός λόγου, τόσω μέν ένεκα τή; 
πολυααθεία; του, όσω δέ καί ένεκα τών πατριω
τικών του αισθημάτων.

0 άνθρωπο; ούτος, τό εξωτερικόν τοϋ οποίου 
τοσοϋτον άντέκειτο πρό; τήν κοινωνικήν αύτοϋ 
περιωπήν,ό τοσοϋτον ισχυρό; όσον κατάτό φαινόμε- 
νον έδεικνύετο καταφρονητέος, καί τοσοϋτον πλού
σιο; όσον εφαίνετο πτωχός, άπασαν αύτοϋ τήν 
περιουσίαν ώφειϊεν είς μόνον εαυτόν, ήτοι εις 
τά έργα του καί τήν μεγαλοφυΐαν του. Γεννηθεί; 
παρ’ άπορων γονέοιν, άφήκε τήν Πολωνίαν όπως 
άντληση, έκ τών ξένων σχολείων, τά φώτα όσα 
έν τή ιδία του πατρίδι ν’ άποκτήση ήδυνάτει. 
Διήλθεν έτη * τινα εις τά πανεπιστήμια τή; 
Λειψίας καί Γοτίγκη;, έξηκολούθησε τά; σπουδάς 
του εί; τό διδασκαλείο·/ τής Γαλλία; I υπό τούς 
καθη-γητά; Βρισώνα καί Δομπεντώνα, άπήλσυσε 
τής φιλία; τοϋ Βουφφώνος, έπεσκέφθη τά; Αλ
πεις καί τά Απέννινα, καί έπέστοεψε τέλος είς τήν 
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πατρίδα του, όπως διαδώση έπ’ ώφελεία αύτής τον ' 
καρπόν των μακρών αύτοϋ σπουδών καί πολυμό
χθων του ανακαλύψεων.

Ουτω δέ συγκεντρόνων έν έαυτώ πολλάς γνώ
σεις, φύσει εργατικός καί ένεκα τής σώφρονος αύ
τοϋ διαγωγής παρά πάντων τιμώμενος, προσε- 
κλήθη παρά τίνος των πλουσιωτέρων τής Πολω- 
-ν ας μεγιστάνων, όπως διευθύνη τοΰ τέκνου του 
τήν έκπαίδευσιν. Μετ’ ού πολύ, καί αυτή ή Κυβέρ- 
νησις έσπευσε νά οόφεληθή έκ των προτερημάτων 
του, καί ούτως □ Στάζικ,. βαθμηδόν προήχθη εις 
τάς πρώτας αύτής λειτουργίας καί τά υψηλότερα 
αξιώματα. Η οικονομία άφ’ ετέρου τον κατέστησε 
πλούσιον. Πεντακόσιοι δούλοι έκαλλιέργουν τα: 
γαίας του, ή δέ κινητή του περιουσία τό πλεϊστον 
έκ κεφαλαίων έν τη τοαπέζη κατατεθειμένων συγ- 
γκειμένη, δεν ήτο κατωτέρα τής ακίνητου.

Οταν τις έκ των ανθρώπων, ους τάττομεν έν 
■τή σειρά τού λαοϋ, υψούται ύπεράνοι τού οχλου, 
άδιαφόρως των άς χορηγεί εκδουλεύσεων, αδύ
νατον νά μην έπισύρη κατ’ αυτού την κακολο- 
γ.ίαν καί τό μίσος’ Ή μετριοφροσύνη έκδικείται 
αείποτε παρά τής συκοφαντίας. Ωστε, ποσώς δεν 
είναι παράδοξον τό νά εύρη ό Στάζικ άμα φθάσας 
εις τοσαύτης έξουσίας περιωπήν, απείρους τούς εχ
θρούς. 'Γην περιουσίαν του απέδιδαν εις τάς άζ- 
διουργίας, την άνύψωσίν του εις τό αύλόδουλον, 
τάς αγαθοεργίας του αύτάς, εις την κενοδοξίαν του. 
Αλλ δ,τι έδιδεν υπόστασίν τινα άληθείζς εις τούς 
κακοβούλους τούτους θορύβους, ήτο κυρίως τό έκ
τακτον τού τρόπου του καί η ακατανόητος του 
φιλαργυρία. Αληθές ότι έποίει κολοσαίας δωρή- 
σεις υπέρ των επιστημών καί τής πατρίδος του, 
άλλ ό λαός ήδύνατο ποτέ νά πιστεύη ότι αύτά 
προήρχοντο έξ έλευθεριότητος ακραιφνούς, όταν έ
βλεπε τά εύτελή αύτοϋ ενδύματα, την πλέον ή 
ποταπην-τροφήν του καί τήν πλέον ή μετοίάν κα
τοικίαν του ;

Εκ τούτου δε, ότε διέβαινε τάς οδούς τής 
Βαρσωβίας, όλων τά βλέμματα έστρέφοντο εις τον 
ένδοξον αυτόν φιλάργυρον, πάντες τον έδείκνυον 
διά τού δακτύλου, αί δέ iinrj-ofitlyxai (gamins) 
ωρύοντο έναντίυν τού εκατομμυριούχου τού πεζώς 
βαδίζοντος, αντί νά ώχήται έφ’άμάξης καί ν’ά- 
κολουθήται παρ υπηρετών.

Κατά συνέπειαν, καί πέριξ των σπουδαστών 
ούς άνεφέραμεν, είχε σχηματ-.σθή κύκλος τις αν
θρώπων μεταξύ τών οποίων δπήρχεν εις εύγενής 
και είς ιερεύς’ πάντες παρετήρουν τον υπουργόν, 
και εκχ-.ος tq -π αυτω προσεθετον άνα ένα περι
παικτικόν λόγον.

— Δι όνομα τού Κυρίου 'Ημών ’ΐησοΰ Χρι
στού, άνεφωνησεν ό λευκομύστακος εύγενής, τού 
οποίου ή ενδυμασία άνεκάλει τήν εποχήν τού Βα
σίλειος Σιγισμόνδου, τις δύναται νά εΐπη ότι δ 
άνθρωπος ούτος είναι δ υπουργός τού Κράτους ! 
Ενώπιον τού κοινού δέν είναι αύτός δ τρόπος υ,εθ’ 

ού πρέπει νά παρίστανται τής γηραιζς ημών πο
λιτείας οί λειτουργοί. Οταν άλλοτε ό πρωθυπουρ
γός διήρχετο τήν πρωτεύουσαν, συνοδία ιππέων 
προηγείτο καί εϊπετο αύτώ, στρατιώται δέ διέ
λυαν τά σχηματιζόμενα κατά τήν δίοδόν του 
πλήθη. Ηδη, τί σέβας οφείλει τις προς ένα φι
λάργυρου, φοβούμενου ν άγοράση μίαν άμαξαν, 
καί τρώγοντα έν μέσω τών οδών τεμάχιον άρτου 
ώς ήθελε κάμει εις ρακενδύτης, άνευ στέγης καί 
ασύλου ;

— Καταισχύνει το ιερατικόν ημών σών.α,προσ- 
έθεσεν δ ίερεός’ έγινε μοναχός, καί ούδέποτε φαί
νεται έν τή εκκλησία’ ή καρδία του είναι επίσης 
σκληρά, ώς τό κιβώτιου ένθα περιέχονται οί θη
σαυροί του’ δ πτωχός δύναται ν άποθάνη έκ τής 
πείνης, άλλ αύτός θέλει τώ άρνηθή τήν ελεημο
σύνην καί βοήθειαν.

— Δέκα ήδη έτη φορεί τό αύτό ένδυμα, ποοσ- 
έθηκεν έτερός τις.

— Κάθηται κατά γής, όπως μή φθείρη τήν 
καθέκλαν του, ύπέλαβεν άλλος, καί ούτως έκαστος 
έπεβάρυνε τήν κατηγορίαν, άπαντες δέ έμυκτή- 
ριζον.

Νεανίας τις φοιτητής τού πολυτεχνικού σχο
λείου ήκροάζετο έπίσης έν σιγή ταύτας τάς κατα- 
σπαρατΤούσας τήν καρδίαν του κατηγορίας’ υπέ
φερε προφανώς, άλλ έντοσούτω έσιώπα’ άλλ ότε 
πλέον ή κακοβουλία έφθασεν εις τό άκρον αυτής, 
μή δυνάμ.ενος ν άναστείλη τής καρδίας του 
τήν άρμην, έστράφη προς τον ιερέα, καί

— ’Οφείλεις νά όμιλής μετά πλείονος σεβα
σμού, τώ λέγει, περί ενός άνθρώπου διακεκριμ.- 
μένου έπί τή έλευθεριότητι αυτού. Μάς είναι ό- 
λως αδιάφορου τίνι ένδύεται καί τίνι τρώγει τρύ
πιο, άφού τήν εύγενεστέραν τής περιουσίας αύτοϋ 
ποιεί χρήσιν.

— Καί τί έκαμεν ; ηρώτησεν ό ίερεύς.
— 'Η ακαδημία τών έπιστημών έστερείτο οι

κήματος διά τήν βιβλιοθήκην της καί αί πρόσο
δοί της είναι ανεπαρκείς προς ένοικίασιν καταλ
λήλου. Τίς τη προσέφερεν έν μεγαλοπρεπέστατου 
ανάκτορου; δέν είναι ο Στάζικ ;

— Ναι, ναι, είναι δ Στάζιζ, διότι είναι τοσού- 
τον άπληστος έπαίνων όσον καί χρυσίου. 'Η φιλο
δοξία ΰπερενίκησε τήν φιλαργυρίαν, διότι έγνώοι- 
ζε κάλλιστα, ότι έκθαμβοι οί έφημερ δογράφοι ή- 
θελο ν τον θεοποιήσει.

— Ή Πολωνία αριθμεί ώς πρώτην της δόξαν 
τον σοφόν εκείνον τον άποκαλύψαντα τον νόμον 
τού πλανητικού συστήματος. Τίς δέ υψωσεν αύτώ 
μαυσωλείου άζιον τής φήμης του; τίς είναι ό 
πλούσιος εκείνος, όστις έπροκάλεσε τήν γραφίδα 
τού Κανόβα όπως διαιώνιση τήν μνήμην τού Κο- 
περνίκου ;

— Ναι, αυτός δ ίδιος Στάζικ, έπανέλαβεν ό ίε- 
ρεύς’ αλλά, νέε μου φίλε, ή χριστιανική έλεημο- 
σύνη δέν έχει χρείαν νά λάμπη διά τού θοούβου 

τού κόσμου καί ύπό τήν λάμψιν τού ήλιου. Θέ
λεις νά γνωρίσης ένα άνθρωπον ; εϊσδυσον έντός 
αυτού καί κατερεύνησον τήν εσωτερικήν του 
ζωήν. Τον υπερόπτην 'τούτον φιλάργυρον, τον 
γνωρίζω άριστα . . . τον γνωρίζου ώς έκ τών βι
βλίων, ά έδημοσίευσεν’ οί άθλιοι χωρικοί ςενάζουν 
υπ αυτόν, καί είς τάς έκτεταμένας αύτοϋ γαίας, 
καταθλίβει πεντακοσίους δυστυχείς δούλους’ απο
στρέφεται τήν πολυτέλειαν καί τάς εύχαριστήσεις 
τής εύγενέίας, άλλ έν τοσούτω παραδεδομένος είς 
τάς ήδονάς, πορεύεται κρυφίως είς τό θέατρου. Διά 
νάμέ πις-εύσης δέ, πορεύθητι καί συ εις τό θέατρου, 
έκλεξε τήν εύτελεστέραν θέσιν, ή μείνον είς γωνίαν 
τινα έν μέσω τής κατωτέρας τάζεως τών θεατών, 
έκεϊ θά εύρης βεβαιότατα καί τον Σιάή’ικ. Εκτός 
τούτου, ύπαγε άμα τή πρωία είς τήν οικίαν του, θέ
λεις εύρει μίαν δυστυχή καί ολοφυρομένην γυναί
κα, καί ένα πλούσιον ψυχρόν, άκαμπτου, καί ά- 
πωθούντα αύτήν’ δ πολυχρήυ,ατος θά είναι ό Στά
ζικ, ή δέ καταπεφρονημένη γυνή, θά είναι ή αδελ
φή του. Λοιπόν, ό άνθρωπος ούτος, δσις προσφέρει 
ανάκτορα καί ανεγείρει ανδριάντας όπως τύχη ά- 
νευφημιών, ώφειλε μάλλον ν άποξηράνη τά δά
κρυα τών χωρικών, οΰς καταπιέζει, καί τής οικο
γένειας, ήν εγκαταλείπει.

Ο νεανίας ήθέλησε ν’ άπαντήσγ, άλλ’ ουδείς τον 
ήκουε. Λυπούμενος όθεν καί θρηνών άπεμακρύνθη 
κλονισθείς, άς τό δμολογήσωμεν, έν τή πεποιθήσει 
αυτού ώς προς τήν άγαθ/.ν ιδέαν, ήν είχεν περί τοΰ 
άνθρώπου, όστις ήτον|καί εύεργέτης του.

Το εσπέρας δέ, θέλων νά πληροφορηθη έάν οί 
λόγοι ούς ήκουσεν εΐχοντο αλήθειας, άπήλθεν εις 
τό θέατρου’ κατά παράδοζον σύμπτωσιν έπρό- 
κειτο νά παρασταθή ό Φί.1άργι·ρος. 0 Ζολκόβσκης, 
ηθοποιός τά μάλιστα παρά τού λαού τής Βαρσω 
βίας άγαπώμενος, έμελλε νά μετάφέρη έπί τής 
Πολωνικής σκηνής μίαν τών ώραιοτέρων τού Μο- 
λιέρου κωμωδιών. Τό πλήθος ήτο τοσούτον ώστε 
διεκωλύετο ή είσοδος τής αιθούσης, πολλώ δέ δυσ- 
χερέστερον ήτο τό νά είσδύση τις προς τό ύ- 
περφον, τοΰ οποίου αί θέσεις είναι προωρισμέ- 
ναι διά τούς έχοντας μικρότατα τά θυλάκια (αΐ- 
τινες είναι καί «πείροι), καί διά τούς Ιουδαίους 
ανεξαιρέτως , εις ούς μάλιστα ή μισαλλοδο
ξία άπείργει τήν προς τά θεωρεία καί προς τήν 
πλατείαν είσοδον. 6 νέος μας σπουδαστής άπεφά- 
σισε νά διαχωρήση τό πλήθος καί νά διέλθη δι’ 
αύτού’ είσδύσας έντός τή; αιθούσης, φθάνει μέ
χρι τού υπερώου’ άλλά μάτην οί οφθαλμοί του 
ζητούν τον άνθρωπον 8ν ή κοινή γνώμη κατε- 
δίκαζεν άντί, ώς ούτος ήθελε, νά τον θαυμάζη, ού
τε τον εύρε, ούτε δύναται νά τον αναγνώριση. 
Τότε ή καρδία του σκιρτά έκ χαράς, άλλά δυσ
τυχώς ολίγον διαρκούς. Τό παραπέτασμα ύψού- 
ται, χείμαρρος έπικροτήσεων χαιρετά τον υποκρι
τήν, όστις παρίστα τήν ενδυμασίαν, τά σχήμα
τά καί τό βάδισμα, τον Στάζικ. Θ νεανίας άγωνιά, 

ή δέ θλίψις του αύξάνει έπί πλέον, οπότε τό έκ 
περιτριμμάτων συνιστάμενον έκεϊνο κοινόν τρέφε
ται πρός τινα έκ τών μετ αύτού, τον όποιον κα- 
ταβαρύνει διά τών συριγμών καί μυκτηρισμών 
του. Ο δημοσίως πεοιϋβριζόμενος ούτος άνθρωπος 
ήτον ό Στάζικ. Τό δέ πλήθος, άναγνωρίζει έν 
τώ προσώπω τού ύποκριτοΰ τόν φιλάργυρου, καί 
ανευρίσκει τό θι'μά του έν τώ προσώπω έκείνω 
όπερ έχρησίμευσεν ώς άρχαίτυπον. 0 Στάζικ ό
μως άντιτάξας τήν καρτερικωτέραν γαλήνην εις 
τά σπασμώδη τού κοινού κινήματα, έμεινεν αδιά
φορος μέχρι τού τέλους τού θεάματος.

Τήν έπαύριον, ό μαθητής έπορεύθη είς τήν κα
τοικίαν τού εύεργέτου του, έκεί δέ, συναπαντά 
μίαν κλαίουσαν καί καταρωμένην τού άπανθρώ- 
που αδελφού της γυναίκα. Τούτο τόν έξέπλ,ηξε και 
καταθλίψαν τήν καρδίαν του, τώ ένέπνευσε μίαν 
ακλόνητου άπόφασιν. Σημειωτέου ότι αύτός ο Στά
ζικ τόν είχεν είσάξει εις τό σχμλείον τών τεχνών, 
αύτός τώ προσέφερε τά μέσα να έξακολουθή τάς 
σπουδάς του’ ό νεανίας όμως είχεν αποφασίσει νά 
άπωθήση τά δώρα ταύτα, μή έπιθυμών νά δέχεται 
εύεργεσίας άνθρώπου μή συγκινουμενου από τά 
δάκρυα τής άδελ.φής του.

0 σοφός ύπαυργός θεωρών είσελθόντα τον εύ- 
νοούμενόν του σπουδαστήν, δεν διέκοψε ποσώς 
τήν έργασίαν του, άλλά γραφών τω λ.εγει : Είσαι 
σύ, Αδόλφε, τί θέλεις ; Μήπως έχεις χρείαν βι
βλίων ; λάβε τα έκ τών βιβλιοθηκών μου. Μή
πως σέ λείπουν έργαλεία ; άγόρασέ τα εις λογα
ριασμόν μου. Μήπο>ς το ποσον ο σε χορηγώ εί
ναι άνεπαρκές πρός τάς άνάγκας σου ; σέ τό αύ- 
ξάνο) κατά τήν έπιθυμίαν σου. ΰμίλησον καί είς 
φίλον, καί εις πατέρα σου.

— Απεναντίας, ήλθον νά σάς εύχαριστήσω διά 
τάς πολλάς εύεργεσίας, άλλά καί διά νά σας 

παοσθέσιο ότι παραιτούμαι διά παντός άπ αύτών.
— Εγινες πλούσιος ;
— 'Οχι, είμαι, ώς ήυ.ην πτωχός.
— Τό δέ σχολείου τών τεχνών ς
— Τό έγκαταλείπω.
— Αδύνατον ! άνέκραξεν ό Στάζικ έξιστάμενος 

και ζητών νά είσδύση είς τούς στοχασμούς τοΰ 
νεανίου. Σύ ό ίκανώτερος τών σπουδαστών μας, 
ή ελπίς τών μηχανικών μας . μα την ζωήν μου, 
τούτο δέν θα γίνει ποτέ!

Ματαίως ό νεανίας προσεπάθησε ν’ άποκρύψη 
αύτώ τήν αλήθειαν, διότι έκ τής έπιμονής του, 
ό σοφός υπουργός έδυνήθη νά κατανόηση τήν 
ευγενή τέλος έκείνην αιτίαν,- ήτις έπενήργει έπί 
τού προστατευομένου του.

— Θέλετε ΐώ προσθέτει ούτος, νά μέ κάμετε 
καλόν, δι’ έξόδων τών υπέρ υμών εργαζόμενων 
δούλων σας καί τής πασχούσης οικογένειας σας.

0 Στάζικ δέν ήδυνήθη νά κρύψη τήν μεγίστην 
του συγκίνησιν, ή κεφαλή του έκώμφθη, έκ δε 
τών οφθαλμών του έπιπτον κρουνοί δακρύων. Με



— 205 — — 207 —
τά τινας δέ σιωπή; στιγμάς, σφίγξας τήν χειρ» 
τοΰ μαθητου, τώ είπεν μετά πεοιπχθςίας.

— Φίλε νεανία, προσπάθει καί πρόσεχε μή 
κρίνης τούς ανθρώπους καί τάς πράξεις αύτών, εί- 
μή μετά τδ τέλος τής ζοαής των. Δέν υπάρχει α
ρετή μή καταμολυνθεΐσα ύπό τίνος έλαττώυ.ατος, 
άλλ επίσης, ούτε συκοφαντία την όποιαν δ χρό
νος νά μή φθάση νά διασκεδάσγ. Η διαγωγή μου 
αληθές ότι είναι δι εσέ αίνιγμα, αίνιγμα δυ.ως 
τβΰ οποίου αδυνατώ νά σοί δώσω τήν λόσιν, 
διότι ή λύσις αυτή είναι τδ μυστήριον της ζωής 
υ,ου.

Βλέπων δμ.ως ότι ό νεανίας έπέμενεν ακλόνη
τος έν τη «ποφάσει του, τώ προσέθεσε, — Κρα
τεί καί αριθμεί τδ άργύριον τδ όποιον σοί χορηγώ- 
θεώρει το ως δάνειον, καί δτε διά τών σπουδών 
καί τής εργασίας θέλεις καταστή καί σύ πλού
σιος, άποδος αύτδ εις τινα ικανόν νέον, έν άνάγκαις 
ευρισκόμενον, δσον δ άφορα έμέ, άνάμενε τδν 
θάνατόν μου, δπως δυνηθή; νά δικάσης τήν 
ζωήν μου.

Επί πεντήκοντα έτη ό Στανίσλαος Στάζικ έπέ- 
τρεπεν εις τήν συκοφαντίαν ν άμαυρόνη δλας τής 
ζωής αύτού τάς πράξεις- άλλ έγνώριζεν ότι έσεται 
ποτ’ ήυ,αρ καθ’ δ ολόκληρος ή Πολωνία θέλει τώ 
άπονείμει δικαιοσύνην, θέτουσα αυτόν έν κεφα- 
λίδι τώνδλευθεριωτέρων καί τών μάλλον εις τήν ευ
δαιμονίαν τής πατρίδος άφωσιωμένων άνδρών.

Τήν 20 Ιανουάριου 1 826, τριάκοντα χιλιάδες 
χωρικών κατοίκων δακρυροούντων προσέδραμον 
περί τήν νεκρικήν αύτοΰ κλίνην καί διένειμαν ώς 
φυλακτήρια τά τεμάχια τοϋ καλύπτοντος τδ φέ- 
ρετρόν του υφάσματος.

Στρατός ολόκληρος ήθελε θεωρηθή ανίσχυρος, 
δπως διάλυση τδ άπειρον εκείνο πλήθος, τδν 
λαόν τής Βαρσωβίας, προσφέροντα τήν λατρείαν 
του πρδς τδν ένδοξον τούτον άνδρα. Π διαθήκη 
του έπεξήγησε τήν διαγωγήν του, δοϋσα τήν 
λύσιν τής φιλαργυρίας του καί τής περιουσίας του. 
Ναι, έλεγεν έν αυτή, αληθές δτι έπέβαλλον έπ’ 
έμέ σκληράς στερήσεις , άλλ έπραττον οΰ- 
τω, διότι πτοιχδς ών, δι αύτοΰ καί μόνου τού 
μέσ·υ ήδυνάυ.ην ν αποκτήσω περιουσίαν, αλλά 
πεαιουσίαν'δμως ήν άπασαν, εύθυς έξ αρχής, προω- 
ρίζον έπ ώφελέία τής πατρίδος μου.

Τάς άπεράντους άς κατείχε γαίας διένειμεν εις 
500 χωρικούς, τους δέ δούλους του έκήρυξεν ά- 
παντ-ας ελευθέρους, καί /ατέστη,σεν ίδιοκτήτας. ί- 
δρυσατο σχολείο», παρ ώ έδιδάσκοντο οι νέοι 
διαφόρους τέχνας. Είσήγαγε μ,εγάλας βελτιώσεις 
εις τήν μικοάν πολιτείαν, ή.ν αύτδς ό ίδιος έθε- 
μελίωσε καί προήξε κατά συγκατάθεσιν τοϋ αύ-» 
τοκοάτορος Αλεξάνδρου.

Λφήκε κεοάλαιόν τι άποτεταμιευμένον πρδς βοή
θειαν παντός χωρικού καταστρεφομένου ϋπδ εκ
τάκτου συμβάντος. Επέβαλε μετοιώτατόν τινα ©ό
ρον επί τών άπελευθεοωθέντων δούλων, προωριζό- 
μενον προ: άπελευθέρωσιν τών γειτόνων οΐτινες 

ήσαν καταδεδικασμένοι (ώς καί εκείνοι) εις τήν 
δουλείαν καί τάς αγγαρείας.

Αφού τοιουτοτρόπω έξησφάλισε τήν τύχην τών 
χωρικών του, ό αείμνηστος Στάζικ προσέφερεν έ- 
ξακοσίας χιλιάδας φλωρίων πρδς άνέγεοσιν ένδς 
ίδιάζοντος νοσοκομείου, πρδς ύε έκληροδότησε 
μεγάλα: ποσότητας πρός ευκολίαν και βοήθειαν 
τής φιλοπόνου νεολαίας.

Οσον δ άφορα τήν αδελφήν του, τή άφήκεν 
όσυδον ήν κατείχεν Ζαι ζωντας τοΰ 
ϊιότι ή γυνή αυτή ήγνόει παντάπασι 
i αργυρίου, καί έσπατάλει άδιακρί- 

-ας αύτοΰ. 
χρόνον ό Στανίλαος Στάζικ υπήρζε

άδελφήν του, τή άφήκεν
τήν αύτήν πρι 
άδελφοΰτης- διότι ή γυνή αυτή ήγνόει παντάπασι 
τήν άξίαν τοϋ ΐ
τω: παν δ,τι άπήλαυεν έκ τής άγαθοεργί 

Επί πολύν χρόνον ό Στανίλαος Στάζι
τδ θύμα καί ό μάρτυς τής συκοφαντίας, άπδ τοϋ 
θανάτου του όμως πεντακόσιαι ι---- 1~
κτήσασαι ευδαιμονίαν καί ελευθερίαν, καθεκάστην 
ύψοΰσιν εύγνώμονα καί ίκέτιδα φωνήν πρδς 
διαιώνισιν τής μνήμης τοϋ ενδόξου φιλάργυρου.

(έκ τοϋ Γαλλικού) Ιωάννης Κ. Γ.

θανάτου του όμως πεντακόσιαι οίκογένειαι απο-

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ.

. ι
ΠΕΡΙ ΓΤΝΑΙΚΟΣ.

Μέρος A'.
(Συνέχεια, δρα φυλλάδιον 8.)
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Ολοι οί μεγάλοι άνδρες γίνονται τοιοϋτοι, διότι 
έχουν μητέρας μεγάλης ανατροφής, πολλών προ
τερημάτων- όλοι οί μικροί, όλοι οί κακούιγοι 
γίνονται τοιοϋτοι , διότι ήτύχησαν, νά έχουν 
κακάς καί διεφθαρμένης μητέρας, καί απορούμε» 
πώς οί νομοθέται δέν φροντίζουν νά καταπαύ- 
σωσι τήν μικρότητα, τάς κακουργίας τού άνθρώ- 
που, διά τοΰ ώς είρηται μέσου, αλλά νομοθετούν 
τήν τιμωρίαν αυτού διά τάς κοινωνικά; κακίας του, 
τών όποιων αίτιοι είναι αυτοί οί νομοθέτα·, ένεκα 
τής αβουλίας των- άποροϋμεν διατί δέν έσκέφθησαν, 
ότι ώς τιμωρείται ή κακία, οΰτω νά βραβεύηται καί 
ή αρετή, άποροϋμεν τέλος πώς δέν λαμβάνουν ύπ 
δψιν νομοθετοϋντες, ότι ή κακία, ώς άπεδείχθη, 
δέν καταπαύεται διά τής τιμωρίας, αλλά διά τής 
ριζηδδν έξαλείψεως αυτής, διά θεσπισμάτων σοφών, 
απαθών καί έμφρόνων, διά τής έπιβλ?ψεως εις 
αύτήν τήν οικιακήν ζωήν, καί προ πάντων διά 
τής γενικής άρίστης άνατροφής τού γυναικείου 
φύλου. Εν τούτοις μεταξύ τών ψεγόντων τάς γυ
ναίκας ώς ανικάνους εις τάς πολιτικά: καί ηθικά; 
άρετάς, ό μέν Πώπ (ό Αγγλος) νομίζει ότι αί γυ
ναίκες είναι πολύ άπαλαί, καί διά τούτο δέν δύ" 
νανται νά διαφυλάξωσιν εις τήν μνήμην αύτών 
τάς εντυπώσεις τών αντικειμένων επί πολύ, είναι 

δέ μελαγχριναί ή ξανθοί καί μόνον κατά τούτο 
διακρίνονται, άλλά νομίζομεν καί ημείς ότι άπα- 
τάται, διότι πλεΐσται γυναίκες έτίμησαν τήν φι
λολογίαν, τήν φιλοσοφίαν καί τάς φυσικάς επι
στήμες, ένώ έάν δέν ήδύναντο νά διαφυλάξωσι 
μνήμην τών διαφόρων έντυπώσεων, πώς ήθελον 
συρράψει συγγράμματα τόσον σοβαρά καί περι
σπούδαστα καί εις αύτούς τούς σοφούς ; άλλως, 
καί φιλοσ^φικώς έάν έξετάσωμεν τδ αντικείμενου 
τοϋ λόγου, θέλομεν εύρει ότι καί εις τά κυριώ- 
τερα τής μ,νήμης προτερήματα, τήν ταχύτητα, 
τήν άντίληψιν , τήν θετικότητα τών ιδεών 
καί τήν ετοιμότητα τοϋ πνεύματος, αί γυναίκες 
είναι εντελέστατα’.. Εάν προσέλθωμεν εις τά σχο
λεία, θέλομεν 'ίδει τά κοράσια νά προοδεύουν μάλ- 
λον τών άρρένων εις τά μαθήματά των, έάν θεω- 
ρήσωμεν τήν νηπιώδη καί παιδικήν ηλικίαν των 
θέλομεν εύρει ότι τά κοράσια αντιλαμβάνονται 
τών πραγμάτων καί πρώτον καί σκεπτικότερον- 
έάν είμεθα εις συναναστροφής θέλομεν ίδει τάς 
γυναίκας νά καταλαμβάνουν κάλλιστα τάς ιδέας 
τών άλλων καί ν απαντούν πολλάκις εύστοχώ- 
τερόν τών άνδρών- έάν παρατηρήσωμεν όρθώς, θέ
λομεν γνωρίσει ότι αί γυναίκες ό,τι μάθουν τδ 
γνωρίζουν καλώς καί τόσον τελειότερα, δσον τε- 
λειότερον είναι καί τδ μάθημα καί ικανότερος ό 
διδάσκαλος- έάν έπιστήσωμεν προσοχήν εις τάς 
συνομιλίας τών γυναικών, Θέλομεν ίδει ότι ή έ- 
τοιμότης τοΰ πνεύματος αυτών είναι καί γοργωτέ- 
ρα καί, κατά τάς περιςάσεις, ποτέ μέν σπουδαία 
ποτέ δέ αστεία. Περί δέ ζωηρότητος τών αισθημά
των τοϋ γυναικείου φύλου τίς δύναται ν’ άντείπη; 
ό έρως αύτών είναι ζωηρότερος τοϋ τών άνδρών 
καί διαρκέστερος, ή φιλοκαλία των, ή αφέλειά των, 
ή φιλανθρωπία των καί ή δικαιοσύνη των είναι 
τά μικρότατα τών προτερημάτων αύτών.

Ο άγιος Κυπριανός κακίζει πολύ μάλλον τάς 
γυναίκας, λέγων ότι είναι σεσημειωμέναι μέ σα
τανικά εμβλήματα, άλλα καί οΰτος παχυλότα- 
τα ηπατήθη εις τήν άηδή ταύτην μεταφοράν αύ- 
τοϋ, διότι, έάν ύποθεσωμεν ότι διά τών σατανι
κών εμβλημάτων μεταφορικώς έννοή τήν πονη
ριάν τών γυναικών, οί άνδρες είναι πονηρότεροι 
αύτών- έάν έννοή τάς κακίας των, πολλοί άνδρες 
είναι χείρονες αύτών- έάν τάς άδυναμίας των, μή
πως οί άνδρες δέν έχουν άδυναμ.ίας; έάν τήν έ- 
πιρροήν των ή τδ πνεύμα των, τούτο τάς τιμά- 
έάν τέλος έννοή τάς φυσικάς των ελλείψεις, τίς 
«νευ έλλείψ εων;

0 Αριστοτέλης λέγει ότι αί γυναίκες δέν είναι 
άλλο παρά καλή τις απάτη τής φύσεως, άλλ’ ά- 
~κτη προσθέτομεν ημείς, ήτις, εύχονται οί άν- 

νομίζομεν νά διαρκή έν ολγ αυτών τή ζωή.
θ Πιττακδς πάλιν λέγει ότι τδ μάλλον εύμε- 

τάβλητον πράγμα είναι ή ροή τών ύδάτων καί ή 
διάθεσις τών γυναικών, άλλ έσφαλεν, νομίζομεν, 
ε'·ί τήν μεναφοράν του ταύτην ό Λέσβιος σοφός, 

διότι έπαθε πολλά άπδ τάς γυναίκας άξίως, 

ών κατ’ αύτών έπραξεν, ή διότι ο αίά>ν ένώ έζη 
αύτδς, ήτον ό, σιδηροϋς τών γυναικών αίοον, ή διό- 
τι δεν έσπούδασε τούς χαρακτήρας τοϋ γυναι
κείου φύλου, καθότι άπεδείχθη ότι αί γυναίκες 
εις πολλά των αισθήματα, είναι τόσον σταθεραί, 
ώστε ίέν ύποχοιροϋν ούτε απέναντι αύτοΰ τοϋ πυ
ρές καί τοϋ σιδήρου, άλλως δμως είναι γνωστόν 
ότι οί άνθρωποι δέν δύνανται νά ψναι πάντοτε 
σταθεροί εις τάς διαθέσεις των, καθότι τδ κλίμα, 
ή κράσις, ό τόπος, δ καιρός, ή λύπη, ή χαρά, το 
πολίτευμα, ή ανάγκη, ή βία, τροποποιεί αύτάς 
διαφόρως καί πολλάκις αναγκαίους καί ώφελί- 
μως, ότι τδ σύμπαν αύτδ καθεκάστην μεταβάλ
λεται καί τροποποιείται κατά τήν Θέλησιν τοϋ 
δημιουργού αύτοΰ, άρα, αφού τά πάντα μεταβάλ
λονται, πώς καί αίγυναίκες νά μή μεταβάλλωνται; 
Πρός τί ήθελον χρησιμεύσει αί διαθέσεις τών ρημά- 
το>ν και αί πτουσεις καί άνωμαλίαι τών ονο
μάτων;

Οι έπαινέται πάλιν τών γυναικών καί προ πάν
των ο εύγλουττος Θωμάς, φαίνεται ότι έπαινοϋν 
αύτάς, πέραν τοϋ αληθούς, διότι ταίς αποδίδουν 
ψυχήν τελειοτέραν τής τών άνδρών καί υπεροχήν 
άπδ μόνας τάς άρετάς αύτών προερχομένην, άλλ’ 
άς συγχωρηθή νά εΐπωμεν καί ημείς, ότι ή υπερο
χή των έκπηγάζει πολλάκις καί άπδ τά έλαττοι- 
ματά των.

Αλλοι τέλος μετριότεροι, ώς οι Μπομαρσέ καί 
Ζιουής λέγουν, εκείνος μέν ότι, έπειδή αί γυναί
κες έχουν φυσικήν κλίσιν εις τδ ψεύδεσθαι, δόναν·» 
ται νά γενοϋν άξιότεοαι εις τήν πολιτικήν ή οί 
άνδρες, οΰτος δέ ότι οί μέν άνδρες ·. δαπανούν τήν 
νεότητά των διά νά μορφώσωσι τδ πνεύμά των, 
ένώ αί γυναίκες γεννώνται μέ πνεύμα, διότι εις 
αύτάς τδ πνεύμα έπιφοιτα πριν τοϋ λογικού, όθεν 
καταλαμβάνουν ταχύτερου, καί βλέπουν μ.έν κάλ- 
λιστα, άλλά δέν δύνανται νά παρατηρήσωσι καί 
πολύν χρόνον, ή δέ αιτία νομίζομ,εν τούτου είναι, 
ότι αί γυναίκες, περ.ωρισμέναι εις οικιακόν 
βίον, ύπόχοεοι εις τδ έπιτηρείν πάν τδ έν αύτώ 
γινόμενον, γηράσκουν ταχαίως κατά τάς ιδέας, 
άλλά παρετηρήθη ότι πολλαί γυναίκες, περιφρο- 
νήσασαι τά τοιαΰτα κωλύματα, άποκατεστάθησαν 
περινούσταται έν δλω αύτών τώ βίω. 0 Πλού
ταρχος όμως φοονούμεν ότι κάλλιον παντός άλλου 
εύρε τήν αλήθειαν-οΰτος ομοιάζει τήν γυναίκα πρδς 
τά πολύτιμα, περικαλλή καϊ εύθραυστα εκείνα 
σκεύη τά όποια ύποκρύπτουσιν αίωνίαν τήν φλό
γα, δι ής χαλκεύονται οί πρώτοι δεσμοί τής κοι
νωνίας καί συγχέονται τά γλυκύτερα αισθήματα, 
αί ήδοναί, αί έλπίδες τού άνθριόπου καί πάν ό,τι 
θερμαίνει καί ζωογονεί τήν ύπαρξίν του.

Τδ έθνος εκείνο εις τδ όποιον αί γυναίκες είναι 
πεπαιδευμένα’, καί εύάγωγοι, είναι τδ ίγδοξώτε- 
pov καί μάλλον φιλελεύθερον, άπ’ εναντίας δέ 
τδ έθνος, δπερ περιφρονεϊ καί άφίησιν άπαιδεύ- 
τους αυτά:, είναι τδ πλέον άδοξον, τδ πλέον 
δόϋλον.
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®ί Αιγύπτιοι, οί ’Ασσύριοΐ, οί Πέρσαι καί τόσα 
άλλα Ισχυρά έθνη τή; Ασία; καί Αφρική;, ύπε- 
δουλώθησαν εύκόλως άπό τού; Ελληνα; καί Ρω
μαίους, ' διότι αί γυναίκες αύτών ήσαν δούλαι των 
συζύγων και αδελφών των, διότι άφίνοντο εϊ; την 
μεγαλητέραν αμάθειαν.

Εί; τινα έθνη αί γυναίκε; ήσαν και είναι απαί
δευτοι καί περιώρισμέναι καί διά τούτο ήσαν καί 
είναι ταύτα κακά, διεφθαρμένα και δεισιδαίμονα.

Εί; τήν Σπάρτην αί γυναίκε; ήσαν γενναΐαι καί 
έλεύθεροι, άπολαόουσαι σέβα; καί ύπόληψιν, διά 
τούτο είχον άνδρας καί υιού; ήρωας, καί δλαι ή- 
δύναντο ν άποκριθούν ώ; ή γυνή τού Λεωνίδα προ; 
τον Σατράπην, όστι; έθαύμαζε τήν ισοτιμίαν τής 
Δημοκρατία; των Σπαρτιατών. « Ενταύθα οί άν- 
δρε; δεν λησμονούν ότι τού; τίκτομεν ημείς. »

Εί; τά; Αθήνα; αί γυναίκε; ήσαν σεμναί, φρό
νιμοι καί σοφαί, διά τούτο καί οί Αθηναίοι ή
σαν φίλοι τή; ελευθερία;, σοφοί καί ένθερμοι Οια- 
σώται τών ωραίων τεχνών καί τών επιστημών.

Εις τήν Ρώμην αί γυναίκε; ήσαν ευάγωγοι, φι
λελεύθεροι καί ένάρετοι, καί διά τούτο οί Ρω
μαίοι άποκατεστάθησαν κοσμοκράτορες, διά τού
το δικαίω; έκαυχάτο διά τό πλήθος τών μεγάλων 
αυτής άνδρών’ άλλ άυ.α καί εις Σπάρτην καί εϊ; 
Αθήν α; καί εις Ρώμην ήμελήθη ή ανατροφή 
τών γύναιών καί ήλαττώθη ή προ; αύτάς ύπό- 
ληψι;, ή έλευθερία καί ό σεβασμό;,ήρχισε καί ή δια
φθορά, ήτις έξουδένωσεν ολίγον κατ’ ολίγον τά 
περικλεή ονόματα τού Σπαρτιάτου, τού Αθηναίου, 
τού Ρωααίου.ι

(ακολουθεί).

ΕΙΙ1ΧΤΙ1ΜΛΙ
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΚΑΜΙΕΡΟΣ.

Η ιατρική, ήτις είναι κράμα επιστήμης' καί τέ.- 
χνης, άριθμεί είκοσι διδάκτορας σοφωτέρους τού 
Ρεκαμιέρου, άλλ’ ουδέ είχεν, <ύδέ ίσως θέλει 
απολαύσει ποτέ τεχνίτην αυτού εντελέστερων.

Γεννηθείς εις Βελλέύ το 1764 έτος, άνετράφη 
εις το διδακτήριον τών Ιησουιτών' ή χριστια
νική πίστις άνεπτύχθη έν αύτώ, καί άκμαία διε- 
τέλεσε μέχρι τής τελευταίας του πνοής. Ως άν
θρωπος καί ώς ιατρός, εύρεν έν τή πίστει τήν δύ- 
ναμιν τού αϊρειν τά όρη, άλλως τε, ήτο προικισμένος 
συγχρόνως άπό ιδιοτροπίαν, αυτοματισμόν καί 
ΰςυδερκειαν, ώς οΰδείς άλλος.

Η ίστορία τής ιατρικής πράξεώς του, εάν οί μα- 
θηταί σου δυνηθώσι ποτέ νά τήν συντάξωσι, θέλει 
φέρει χαρακτήρα φανταστικού διηγήματος, διακο
πτόμενου άπό θαύματα, καί δράματος πλήρους 
περιπετειών καί άέλπτων συμβάντων.

Εν τώ άκρατήτω καί άδ-.ακόπω πολέμω κατά 
τών ανθρωπίνων πόνων, ό Ρεκαμιέρος ώμοίαζε τούς 
άλανθάστους έν ταίς παρατολμίαις αυτών στρα
τηγούς, οΐτινες δι ενός βλέμματος διορώσι, δι’ ε
νός λογισμού ταυτίζουσι, καί διά μιας πράξεως 
νικώσιν. Ο έμπνεόμενος ούτος αυτοσχεδίω; θερα
πευτής έφερεν εις άπελπησίαν τούς κλασικού; δι- 
δάκ τοράς, άντίποδα; αυτού. Πά.ντες έφθόνουν αυ
τόν, οί πλείστοι ήσαν εχθροί του, αυτός δέ τού; 
έξεδικείτο σώζων τού; πάσχαν τας.

ίδού χαρακτήρες τινές τής ζωής του ύπό αφ
τοπτών μαρτύρων βεβαιούμενοι καί τήν εικόνα τού 
άνδρός ζωηρώς είκονίζοντες.

Τον Ρεκαμιέρον δέν εύρεν απαρασκεύαστου ποτέ 
πάθος όσον καί αν ήτον κεραυνοβόλον. Εν τή έ- 
τοιμότητι τού πνεύματός του, τά πάντα μετέβαλ- 
λεν εί; μέσον θεραπείας, έν τή έπιτηδειότητι τή; 
χειρό; του, τά πάντα εϊ; δπλον κατά τού νοσή
ματος.

Νύκτα τινά έν έξοχή, ενώ νέαν μητέρα εσωζεν 
άπό τού θανάτου, ή τροφό; έν τή παραζάλη τη; 
συνθλα τον μηρόν τού νεογνού. Μηδέν πρόχει
ρον μέσον υπήρχε. Βοηθός, εργαλεία, φαρμακείου, 
τά πάντα έλλείπουν. Πας άλλος εί; τήν θέσιν τού 
Ρεκαμιέρου θά τά εχανεν’ αυτός ούδ’ έταράχθη, 
ρίπτει τό βλέμμα του περί εαυτόν, άπαντα έπί 
τού τοίχου ήμερολόγιον έκ χαρτονιού, τό κόπτει 
εί; τεμάχια, φέρει ή τροφό; ποδιάν κηρωτήν, τήν 
σχίζει εις λωρίδας, καί εί; μίαν στιγμήν τό κά
ταγμα τού βρέφους κατηρτίσθη καί ό έπίδεσμο; 
έπετέθη, άλλ άπαιτεΐτο καί ή στερέωσίς του . . . 
Ο Ρεκαμιέρος βλέπει επί τίνος θέσεως άμυλον, το 
διαλύει, τό χύνει επί τού επιδέσμου, καί ίτό βρέ
φος έσώθη άβλαβες. Οΰδείς έγνώριζε κάλλιον αΰ- 
τοΐί τά; σχέσεις τών ηθικών μετά τών φυσικών πα
θημάτων, ούδ’ έθεράπευε έπιτυχέστερα τό Sv διά 
τού άλλου.

To 1 8 1 ο, άξιωματικος Αγγλος παρεδόθη εις τάς 
ήδονά; τών Παρισίων’ μετά τό τέλος συμποσίου 
σαρδαναπαλικού, οί καπνοί τεσσαρακονταειδών οί
νων, άναβάντε; εις τον έγκεφαλόν του, κατέστη
σαν αύτον μανιώδη. Οθεν εσπα, έσχιζε, κατέ
στρεφε πάν τό παρατιθέμενου καί άπήλπιζε τρεις 
περιδόξους σοφούς ιατρούς συνελθόντας περί τήν 
κλίνην του. Ούτοι, έν τή έσχάτη άμηχανία των,εί
χον δεσμεύσει τον μανιώδη επί τή; κλίνης του, 
καί έπερίμενον τρέμοντες, τον θάνατόν του, διά 
τελευταίου παροξυσμού.

0 Ρεκαμιέρος προσκαλείται εί; συμβούλιου έν 
λοίσθιοι;, (αυτή ήτον πάντοτε ή μερί; τού άνδρος) 
Φθάνει εί; τόν άναστατωμένον θάλαμον, όστι; ώ
μοίαζε πεδίον μάχης, παρατηρεί ήσύχως τον δε
σμευμένου κεραυνόν, άφρίΓοντα καί συνεσπασμέ- 
νον άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Πληροφορείται 
περί τού χαρακτήρό; του, περί τών έιρογεγονότων 
καί τών έξεων του.
— « Είναι είς τών γεναιοτέρων αξιωματικών 

τού Αγγλικού στρατού, τώ άπεκρίθησαν,ύπήκων τή 
πειθαρχία, τρέχων ώς ή βολή είς τό σύνθημα τή; 
προσβολής. Εν τή μάχή τού Οΰάτερλω αυτός εκα
τοστός, έκυρίευσε θέσιν τινά, άφησα; δπισθέν 
του, επί τού πεδίου, δισχιλίου; ».

0 έεκαμιέρος δέν έζήτησε περισσοτέρας πληρο
φορίας . . άφήσας εκστατικούς τούς συνάδελφου; 
του, έξήλθε χωρίς νά προφέρή λέςιν, καί κατέ- 
βη άνά τέσσαρας τά; βαθμίδας. Μετά έν τέταρτον 
τής ώρας έστράφη μετά δώδεκα βοηθών . . . . 
άλλ' οι βοηθοί ούτοι δέν άνήκον εί; τήν σχολήν 
τή; ιατρικής, ήσαν άπλώς δώδεκα τυμπανισταί τής 
φρουράς' αύτούς είσήγαγεν είς τόν θάλαμον τού μα
νιακού, φέροντας ήρτημένα τά τύμπανα καί τα 
πλήκτρα είς τάς χεϊράς των . . . ό άξιωματικος έ- 
σπασμώδει άδιακόπως ϋπό τούς παροξυσμού; τρο
μερά; παραφροσύνη;.

— Φέρετέ μοι, ειπεν ό Ρεκαμιέρος, τήν στολήν 
καί τά όπλα του . . .

Υπάκουσαν χωρίς νά έννοήσωσι.. . εφεραν το 
ερυθρόν ένδυμα, τά; έπωμίδας, τήν περικεφαλαίαν, 
τό ξίφος. 0 Ρεκαμιέρος έθεσε τά πάντα επί τή; 
κλίνης, καί διέταξε νά άποχωρήσωσι πάντε;.....

Ακολούθως έπανέλαβε — κλείσατε τά παραθυ
ρόφυλλα, σβύσατε τά φώτα, καί αφήσατε τόσον 
φως, όσον υπάρχει έν στρατοπέόω, καθ ήν ώραν 
κρούεται τό έγερτήριον.

Τπήκουσαν πάλιν καί ίδού ό ιατρό; μόνο; έν 
σκιά παρά τώ πάσχοντι, καί οί δώδεκα τυμπα- 
νισταί παρά τήν θύραν τού δωματίου . . .

Τί μέλλει νά συμβή, ποία θέλει είσθαι ή λύσι; 
τού παραδόξου τούτου δράματος ; έκαστου ή καρ- 
δία πάλλει, όλων οι οφθαλμοί καί τά ώτα μένου- 
σιν άνοικτά. . . . 0 'Ρεκαμιέρος μόνος, άπαθή; 
καί άτάραχος, κάμνει σημείον διά τή; χχιρος τουΛ 
τά δώδεκα τύμπανα κρούουσι τό πολεμίστηριον 
. . . καί θόρυβος γίνεται μέγας. . . . Τότε οι κλα
σικοί διδάκτορες έξεφώνησαν, δύστηνε άρρωστε ! 
έν μόνον ήρκει κρούσμα νά σέ φέρη εις τόν τάφον. 
0 δέ άτάραχος 'Ρεκαμιέρος είς τήν πρώτην κίνη- 
σιν τών‘πλήκτρων έλυσε τά δεσμα τού μανια
κού καί άπέδωκεν αύτώ τήν έλευθεριαν τών κι
νήσεων του. 0 τρόμος έτρεψεν είς φυγήν τους 
γενναιοτέρους, είς δέ έκ τών σοφών ιατρών έφώ- 
νησε προσπαθών νά σύρη έξω τόν Ρεκαμιέρον, « ά
θλιε, θά σέ κοματιάση.» —Αφες δά, άπεκρίθη αυ
τός μειδιών καί σιγήν έπιβάλλων, καί έμεινεν ά- 
κίνητος τούς οφθαλμούς έχων επί τού πάσχοντος, 
όστι; άνεπήδησε πραγματικώς μέχρι; οροφής, άλλ 
άπό τής μανίας εις θαυμασμόν μεταβάς, προέ- 
βαινε καθ’ όσον τά τύμπανα ταχύτερα έκρότουν 
τήν προσβολήν’ μετά δύο στιγμάς άνωρθώθη έν 
πλήρη γνώσει, έπήδησεν άπό τής στρωμνής του, 
ένεδύθη τήν στολήν του, ώπλίσθη, έκραξε τόν ιπ
ποκόμον του καί έζήτησε τον ίππον του.

0 διπλούς καί ισχυρός κλονισμός δοθεί; εις τε 
τό -πνεύμα καί τό σώμά του είχε προξενήσει το 

(Εύτέρ. φύλ. 9 τόμ. ΣΤ'.) 

οποίον προείδεν ό 'Ρεκαμιέρος θαυμάσιον απο
τέλεσμα. ό πολεμιστής, πιστεύσας τόν έχθρόν πρ· 
τής πύλης, άνεύρεν δλον αυτού τό λογικόν μεθ’ ό
λης τής γενναιότητάς του, έβλεπε δέ τού; περί αυ
τόν συνηγμένους μέ τόν φυσικόν θαυμασμόν άν
δρός έγειρομένου έξαίφνης.

— ίάθη, ειπεν ήσύχως ό 'Ρεκαμιέρος προς τούς 
συναδελφούς του' δέν σάς μένει παρά νά τώ προσ
διορίσετε . . . περίπατον έφ’ ίππου.

ίδού καί άλλο σπουδαιότερου παράδειγμα τής 
τόλμης καί τού άσφαλούς βλέμματος τού 'Ρεκα
μιέρου.

Προ δεκαετίας, ωραία τις κόρη μεταφερθείσα 
εις Παρισιού; έκ τίνος έπαρχίας, έκινδύνευε ν ά- 
πολεσθή εις τό άνθος τής ηλικίας τη; ύπό τής μυ- 
στηριωδεστέρας καί τής πλέον άκατανοήτου τών 
άσθενειών . . . Επιπτεν είς ληθαργίας, αίτινες δι- 
ήρκουν ημέρας χωρίς έλαχίστου σημείου ζωής, 
έζη δέ τρεφομένη άπό παγωτόν βανιλλίας ώς Sv 
κοχλιαρίου. Μία άκτίς φωτός ήρκει νά τήν σβύση 
ώς λυχνίαν,μία κίνησις, καί έπιπτε εις ακινησίαν 
θανάτου, ήφειλε νά μέν-ρ έξαπλωμένη έπί τής κλί
νης της, έντός θαλάμου σκοτεινού, ύπό τήν άγρυ
πνου φύλαξιν τή; μητρό; της, κατακλείστου ώς ή 
λέαινα μετά τών σκύμνων της.

Εκαστο; άς κρίνφ άν ή τάλαινα μήτηρ έσυμ- 
βουλεύθη τήν έπιστήμην τών ιατρών. Πάντες, καί 
οί έγκρατέστεροι, έδίσταζον άπέναντι τού διλή- 
ματος τούτου τού θανάτου καί τής ζωής. Ημέραν 
δέ τινα προσεκλήθη καί δ 'Ρεκαμιέρος μετά δύο 
ένδόξων συναδέλφων του' καί ούτοι μέν διέγνωσαν 
νόσημα τής καρδίας καί ώρισαν άρμοόίαν θερα
πείαν" μόνος δ ό 'Ρεκαμιέρος διέγνωσεν ασθένειαν 
νευρικήν καί είπε τή μητρί μετά τής τρομερά; 
άκριβείας του.

— Πρέπει νά σείσης τήν θυγατέρα σου, Κ-υρία, 
καί έν πρώτοι; νά τήν φέρτις είς τά θαλάσσια λου
τρά έπί δίτροχου, Η δυστυχής μήτηρ έμεινεν εμ
βρόντητος απέναντι τοιαύτης άπροσδοκήτου τόλ
μης. Είπε δέ" — Αλλ’, ώ ιατρέ, ή θυγάτηρ μου 
άδυνατεί νά έγερθή, χωρίς νά πέσ-ρ παλιν εις λη- 
θαργίαν. _

—- Τήν πρώτην ήμέραν θά τήν νομίσης άπο- 
θαμμένην, άπεκρίθη, τήν δευτέραν θά έπαναλάβη 
τάς αισθήσεις της . . . καί καθόσον οί σεισμοί ε- 
σονται ζωηροί, καί έπανηλημένοι, κατά τοσούτον 
έγρηγορότερα θά άνακτήση τάς δυνάμεις της, και 
θά θριαμβεύση κατά τή; νόσου.

Η μήτηρ δέν έτόλμησεν ούδέ νά παραδεχθή τοι- 
αύτην συμβουλήν, άλλ’ ήκολούθ-ησε τού; ορισμούς 
τών άλλων δύο ιατρών. Η θυγάτηρ αυτής έπί Sv 
έτος έβάδισεν άπό τό κακόν είς τό χείρον, καί μία 
έμενεν έλπίς, τό νά τήν έπαναφέρωσι ν άποθάνη 
εις τούς κόλπους τής οικογένεια; της. ,

Αλλά πώς νά μεταφέρωσιν αυτήν άπό τών Πα
ρισίων είς τά ίδια; Η μήτηρ τότε μνησθείσα το 
Ρεκαμιέρου, εύρε θάρρος έν τή σταθερά γνωμοοι 

2"
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τήσει αύτοϋ καί έπεβίβασε τήν θυγατέρα της έφ’ 
άμ,άξης ταχυδρομικής’ έταξίδευσε δέ κατά μ·ι- 
κράς αποστάσεις μ. ίίλας τάς δυνατάς προφυλάξεις, 
τρέμουσα είς έκαστον τίναγμα της άμάςης μ.ήν 
ϊδωβιν έξατμιζόμενον τό άμυδρόν φως της αλα
βάστρινης αύτής λυχνίας . . . Αλλ ώ τοΰ θαύμα
τος ! όσον αί πρώτοι σφυγμοί έφάνησαν ολέθριοι, 
τόσον οί ακόλουθοι άπέβαινον σωτήριοι ! Οσον αί 
κινήσεις έγένοντο διαρκείς, τόσον αί κρίσεις έβρα- 
χύνοντο, και ή άδυναμία ήλαττοΰτο . . . παν δ,τι 
έθεωοεΐτο ώς κίνδυνος, έτράπη είς φάρμακον σω
τήριον ... Εν σύντομοι, ή πρόρρησις τοΰ Ρεκα
μιέρου έπηλήθευσε, καί ή πάσχουσα έφθασε τό τέρ- 
ρ.α τοΰ ταξειδίου της άσυγκρίτως καλλίτερα, παρά 
ότε τό ήρχισε.

Τοΰτο ήτο ικανόν ΐνα έςαγάγη τής άπατης καρ
δίαν μητρός . . . Ούδερ.ία τοΰ λοιποΰ δι’ αυτήν 
αμφιβολία περί τής ορθής τοΰ Ρεκαμιέρου διαγνώ- 
σεως, δι ο οί ορισμοί του ακριβώς έξετελέσθησαν’ 
περιεφέρθη ή θυγάτηρ έπί δίτροχου, έφ ίππου, ένι- 
σχύθη διά γυμνασμάτων έν τώ πεδίω, καί έν μέ
σω τών κυμάτων καί τών άνεμων τοΰ ώκεανοΰ . . . 
Ενί δέ λόγω τή άπεδόθη ή δύναμις, ή ύγεία, ή 
χάρις’, έπανευροϋσα δέ ταΰτα πάντα, άπήλαυσεν έξ 
επιμέτρου ευτυχίαν καί δόξαν, καί φέρει σήμερον 
ή κόρη αυτή Sv τών ένδοξοτέρων όνορ-άτων τής 
γαλλικής φιλολογίας.

Τοιαΰτα δθεν ό Ρεκαμιέρος έπραττε θαυμάσια 
μετά Θεόν τόν έμπνέοντα τήν διάνοιαν του1 διότι 
ώς ό Αμβρόσιος Ιίαρέ, οΰτω καί αύτός έλεγε. — 
Ενώ iistr ίΐογάνϋι/κ, θιός ύ' fSrpdnevce.

Από τοΰ 1 820 μέχρι τοΰ 1830 υπήρξεν ιατρός 
του δημοτικού νοσοκομείου (Hotel Dieu), καθη
γητής έν τή σχολή, μέλος τής ιατρικής Ακαδημίας 
. . . Κατά τάς Ιουλιανάς ημέρας έθυσίασεν όλος 
αύτοϋ τάς τιμάς, μετ εύγενοΰς πολιτικής καί χρι
στιανικής πίστεως.

ί'ϊς δ’ εϊπεν έπί τοΰ τάφου του ό Γιβέρτος, ή α
ληθώς Ακαδημαϊκή καί διδακτορική αύτοϋ έδρα 
ύπήρςεν ή κλίνη τοΰ νΟσοΰντος. Τό σύννουν καί 
προσεκτικόν ήθός του, τό οξύνουν καί διαπερα
στικόν βλέμμα του, ή νοήμων φυσιογνωμία του, 
όλη φωτοβολούσα από σφοδράν έπιθυυίαν πρός άνα- 
κάλυψιν τοΰ νοσήματος καί εύρεσιν τοΰ ιατρικού’ 
ό λόγος του ό ζωηρός, δ εικονικός, ό ποιητικός, 
πάντοτε παρηγορητικός, έν τή ζωηρότητί του, ε
νίοτε καί έν αυτή τή παραξενία του’ τό σύνολον 
αύτό ένί λόγω τό σοβαρόν άμα' καί εσπευσμένου, 
τό σφοδρόν καί έσκεμμένον, τό αυθεντικόν καί φι- 
λάγαθον, ένήργει συνάμα έπί ρ.έν τοΰ πάσχοντος. 
διά τής έμψυχώσεως τών ελπίδων του, έπί δέ τοΰ 
ιατρού διά τής άνυψώσεως τής πεποιθήσεως καί τής 
γενναιότητάς του.

Τά έργα καί αί συγγραφαί τοΰ Ρεκαμιέρου περί 
καρκίνου καί χολέρας μένουσιν ώς νόμοι τής επι
στήμης’ εις αυτόν οφείλεται καί ή πρώτη έφεύρε- 
σις τής διά ψυχρού ύδατος θεραπείας, άπό τινων 

έτών Οριαμβεύουσα κατά πολλών πεισματωδών νο
σημάτων.

Επί τής εισβολής τής χολ,έρας, ό άνήρ ύπήρςεν 
ύψιστος έν αφοσιωσει καί έλεει, αί δ άρεταί παρ 
αύτώ ήσαν καθημερινά! καί ιδού τό θαυμ.ασιοιτε- 
ρον τοΰ βίου του υ,υστήριον, τό όποιον έπί τοΰ τά
φου του μάς επιτρέπεται ν’ άποκαλύψωμεν.

Επί τεσσαράκοντα όλα έτη ένδοξου σταδίου, 5 
Ρεκαμιέρος πάσαν έκάστου μηνός τελευταίαν η
μέραν έδέχετο έν τώ σπουδαστηρίω του ένα ίερέα 
καί μίαν καλογραίαν, εις ους παρέδιδε τό δέκατον 
τοΰ προϊόντος τών ιατρικών έπισκέψεων καί συμ- 
βουλείων’ ή γραία έπιστάτίς του μόνη παρίστατο. 
είς τήν μηνιαίαν αύτήν πράξιν. Η απιστία οφει
λετών, τά δεινά τών έπαναστάσεων, οίαδήποτε 
άλλη βιοτική περιπέτεια ποτέ δέν έμπόδισε τόν 
φιλάνθρωπον ιατρόν από τήν έκπλήρωσιν τής τό
σον θεάρεστου πράξεως, ούδ οβολός ποτέ έκ τοΰ 
ιερού τούτου φόρου παρεξετράπη τοΰ ευσεβούς 
προσδιορισμού του.

Υπολογίσατε, ώ άνοιγν&αταΛ (τό όποιον ποτέ 
δέν έπραξεν δ Ρεκαμ.ιέρος) είς τί ποσόν άναβαί- 
νουσι τά μηνιαία αυτά έλέη, έπί ήμισυν αιώνα, 
καί είπατε άν τοιαύτη διαγωγή δέν είναι άξια 
τών πρώτων της χριστιανοσύνης χρόνων.

Τήν 29 Ιουνίου 1852 δ Ρεκαμιέρος ήγε τό 
εβδομηκοστόν όγδοον έτος τής ηλικίας του’ τό. 
πνεΰμά του καί τό σώμά τυυ ακμαίας είχον τάς 
δυνάμεις' έπιστρέφων άτη ϊατροσυμβούλιον μετά 
τοΰ Ιατρού’Cronvilhier άμα είσήλθεν έντή οικία 
του, άπέθανεν άπό κεραυνώδηαποπληξίαν τών πνευ
μόνων, προφθάσας. νά εϊπη — Θεέ, ίλεως γε- 
νοΰ μοι !

Ο χριστιανός ήτο έτοιμος, τήν προτεραίαν εί
χε κοινωνησει . . . τό δέ μηνιαΐον δέκατον τών 
πτωχών, εύρίσκετο μετρήμενον· έπί τής τραπέ- 
ζης του .... »

(Ι/ετάχρασα:)

Ιτέλλω σοι, φίλων άριστΐ, τά τοΰ Ρεκαμιέρου, 
έλπίζων νά τύχωσιν αναγνωστών καί έκ τοΰ συλ
λόγου τών σοφών τής πρωτευούσης μας ιατρών, 
ενώ, πρώτοι οί καθηγηταί τής ’Ιατρικής σχολής 
έν τώ Οθωνίω Πανεπιστημ.ίω, τινές τών οποίων 
ούχ ήττονες τοΰ Ρεκαμιέρου θά κατεσταίνοντο 
προϊόντος τοΰ χρόνου, ώς πρός τάς θαυματουργούς 
ΐάσεις, άν έγνώριζον τόν έχθρόν των,, άν διά τής 
πίστεως τόν έπολέμόυν, μόνη γάρ ή πίστες τόν 
Ακαδημαϊκόν τύφον νικά. Αλλ’ οί πλεΐστοι; . . . 
οί πλεΐστοι, ώ φίλε, ώς ύλην τούς ανθρωπίνους 
πόνους θεινροΰντες και μηδέν διαλογιζόμ.ενοι τάς 
σχέσεις τών ήθικών μετά τών φυσικών νοσημά
των, τά πάντα Οεραπεύουσι τή σμίλη καί ταΐς 
συνταγαϊς, έκτος άν δ πάσχων μή καρτερήσας ά
ποθάνη, εΐ δέ καί έγκαρτεφήσει, λέγουσιν, αύτώ 
διδακτορικώς, ήδη ύγιά σε έποιήσαμεν, πλήρωσον 

Ιήμϊν τά καθυστεροΰντα* καί άν έχτι χείρον ή πρό- 
τερον ό πάσχων’ ημείς, λέγουσιν, έγνώσαμεν 

καί ήραμεν τό αίτιον τής νόσου, άν δ’ δ πάσχων 
πάσχη, τήν φαντασίαν πάσχει.

Λόγου δ αύτοΐς γινομένου καί περί ισχύος τής 
ΙΙίστεως έν τή Ιατρική, συστέλλουσι τά χείλη καί 
οίκτειρμόνω; γελώσιν έπί τοΰ λαλοΰντος, ώς καί 
έπί τών οστών τοΰ Ρεκαμιέρου λέγοντος — έγώ 
ένήργησα, ό δέ θεός έθεράπευσε.

Βεβαίως δέ καί οί πρώτοι καί οί δεύτεροι καί 
οί ολίγοι καί οί πολλοί, είς τά περί έλεημασύνης

τοΰ Ρεκαμιέρου συνάμα θά έκφωνήσωσιν, « εύγε 
τοΰ φιλάνθρωπου, εύγε τοΰ έλεήσ.ονος ! . . » Ατυ- 
χώς όμως ολίγοι οί προσκαλούμενοι παρ ασθε
νεί καί μή λέγοντες. — II ’Ιατρική έστίν ή άμ
πελος ή έμή....

Τγίαινε, φίλε, ύγίαινε, καί άν ποτέ νοσήσης,κά- 
λεσον ιατρόν αρχαϊκήν έχοντα τήν χριστιανικήν 
πίστιν* άν ύπάρχη, αύτός μετά Θεόν σώσει σε.

11ΟΙΗΣΙΣ
Ο ΒΥΡΩΝ (1).

Εχ τον τε-Ιενταιον Ασματος τον Child-IIarold, J
νπί> ζ/. Aifiaytlrov).

--- Ο—
II! πώς είς τό ίστίον μ'υ ήδέως τών άνεμων 
-τενάζ ή αύρα, καί θαρρείς τήν ναϋν αναγνωρίζει 
ίο κύμα, ώς άν ΐππος τις θυμού καί μένους γέμων 
ίαχύς τόν αναβάτην του νοεί καί χρεμετίζει. . . . 
Κμί άλλοτε, ώ κύματα, είς νώτα τά γλαυκά σας | 
Μ έφέρετε πλανώμενον καθ όλας τάς άκτάς σας,

(t) Τοΰ φιλέλληνας τούτου καί ένδοξου ποιη- 
τοϋ τόν βίον καί τήν εις Μεσολόγγιον τελευτήν θέ- 
άομεν δημ,οσιεύσει προσεχώς έν άρθρω πρωτοτύπω.

Ω κύματα, τών σπλάγχνων μου εικόνες θυελλώδεις, 
Καί φθόγγοι, ώς τών σπλάγχνων μου οί φθόγγοι, 

θορυβώδεις . . .
Μ έπαναβλέπετε, —πλήν τίς είν ήδη ή ζωή μου ; 
ά ! ή αυτή, — »ν πρόβλημα, μυστήριον, έρημου 
Ερείπιόν τι μονωθέν καί άμορφον, ή μία 
Παντοτεινά βοίζουσα τοΰ πόντου τρικυμία.
Η έν τι κύμα ώς αύτά τά κύματα, πού πλάνον 
Ελαύνουσιν οί άνεμοι, κ εις παραλίας φθάνον, 
Αφρόν σκορπά κ^ι νογγισμόν, καί μέ τόν ροΰν 

δμοίως
Τοΰ πόντου, τρέχει πάντοτε καί τρέχει αιωνίως.·... 
Εζησα, πλήν τί έπραξα γενναϊον, ή πρός ποΐ'ν 
ύν ή ζωή μου χρήσιμος; Τί ασφαλές σημεΐον 
Αφίνω, θνήσκων, έπί γής τής διαβάσεώς μου ;
Είς τάς μυρίας ατραπούς έβάόισα τοΰ κόσμου,
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Εις όλας διημέρευσα, εις όλας έπλανήθην, 
Κ. ήγνόουν ποιαν έζ αύτών νά πορευθώ έκλήθην.

Πλήντδ πλανάσθαι είναι ζήν; άραγε δέν εμφαίνει 
Ο βίος μας, ό ουρανός σκοπόν προωρισμένον, 
Πρδς δντό βήμα στερρεδν καί άπταιστον νά βαίνη;.. 
Καί πρδςεκείνον ή Ελπίς, μέ βλέμμα έστραμμένον, 
Εις τάς όρμάς της άν ψευσθή, — νά είπη πεποι- 

θυΐα' 
« Οχι, δέν μέ άποπλανα ψευδής επιθυμία. » 
Η χελιδών αιθέριος διώκουσα τάς ώρας, 
Από τής όχθης καθαρά: πρός ποίας φεύγει χώρας. 
Ο ναύκληρος, έάν ή νυζ έπέλθη τών αιθέρων 
Φανόν του έχει οδηγόν έν μέσω τών αστέρων. 
Ο αετός πρός ήλιον πέτα, καί ή γλυκεία 
Περιστερά τον κλώνά της άναζητεί ταχεία. 
Ί’πό αγνώστους ούρανούς τό πλοίον πελαγίζει, 
Η πρύμνη του πρός άβυσσον καί κλυδωνας παλαίει, 
Αλλ ή πυζίς τό οδηγεί, κ ένώ εις σκότη πλέει, 
Διά τοΰ διαστήματος τον πόλον ατενίζει.

Κ’ ό άνθρωπος ; . . . Μόνος αύτδς δέν έχει τι 
σημεϊον, 

Αστέρα ένα όδηγδν εις τό ταζείδών του, 
Μ κύκλον μόνον ημερών διηνεκώς όμοιων, 
Κ’ εις βήμα έκαστον αύτοΰ άλλάσσων τήν οδόν

του
Καί τόν σκοπόν του, ΐσταται, παλινδρομεί,προβαίνει 
Κ έν τή αμφιβολία του, εντός τοΰ χάους μένει. 

Π.

Ι1Ο1ΚΙΛΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’ ΔΟΤΜΑ.
Πιρί ('ωϊχοϋ ραγΓητισα^ΐ.

( Συνέχεια, ϊδε φυλλάδιον 8 ).

—ο—
Είχεν εύτονον, γλυκείαν καί εύστροφον τή» 

φωνήν, άλλ ϊστατο εις τό conlre-ci. Τήν διέταζα 
νά ψάλη καί ν άναβή μέχρι τοΰ COOtre-Γέ' καί 
έψαλε μ έντελή επιτυχίαν καί χάριν τάς δύο τε
λευταίας ταύτας στροφάς, πράγμα το οποίον τή 
ήτο αδύνατον γρηγορούση, καί τοΰ οποίου άφυπνι- 
σθεΐσα, άνωφελώς έπειράθη.

Ραπτριά τις είργάζετο είς τό συνεχές δωμά- 
τιον. Εδωσα εις τήν ύπνοβάτιδα μαχαιρίδιον χάο- 
τινον, ώς αληθινόν, καί τήν διέταζα νά σφάζη τήν 
ράπτριαν εκείνην. Τότε δή, δσον αύτεζουσίου ψυ
χικής όυνάμεως έμενεν έν αύτή έτι, έπανέστη, ά- 
πεποιηθη, συνεστράφη, είχετο τών επίπλων' άλ
λά ηρκει νά θελήσω καί νά εκτείνω τούς βοα- 
χιονας προς ήν έπεθύμουν ν άκολουθήση διεύθύνσιν' 
υπηκουσε λοιπόν, καί έχώρησε πρός τήν ράπτριαν 
ίλω; έκπεπληγμένην, υψρΰσα τό μαχαίριον.

Οί οφθαλμοί της ήσαν ανοικτοί, καί τδ πρό- 
σωπόν της, ώραιότατον άλλως, είχε λάβει παν- 
τομιμικήν τινα εκφρασιν θαυμασίαν. Εζετέλει τάς 
πραζεις ταύτας ώς ή περιώνυμος ύποκρίτρια μίσς 
Φωσσε παριστώσα τήν σκηνήν τής υπνοβασίας είς 
το δραμα τοΰ Αμλήτου. Εφριζεν δ εισαγγελείς 
αναλογισθείς τήν ίσχύν ταύτην, ήτις ήδύνατο νά 
εςωθήση καί άκοντα τόν άνθρωπον εις τό έγ
κλημα.

Αφού δέ, διά τής θελήσεώς μου, τήν καθησύ
χασα, εδοκίμασα επί τής Κ. Β. . . . καί τδ πεί
ραμα τής άπδ μακράν όράσεως. Είχε γνωρίσει, κα- 

, καταλύσαντα άλλοτε εις Ζοαν’ύ, τδν συνταγμα
τάρχην Σ. Μ. . . φίλον μου. Τήν ήρώτησα λοιπόν 
ποΰ ευρισκετο κατ έκείνην τήν στιγμήν ό συνταγ
ματάρχης καί τί έκαμνε.

Μοΰ άπεκοίθη δτι ό συνταγματάρχης Σ. Μ. . . 
ευρισκετο έν φρουροί εις Λυών, καί πρδς τήν στιγ
μήν εις τδ καφενείον τών άζιωματικών' δτι συ- 
νωμίλει μετά του άντισυνταγματάρχου, όρθιος πλη
σίον τοΰ σφαιρηστηρίου.

Αίφνης, έπειτα, είδε τδν συνταγματάρχην ώ- 
χριάσαντα, κλονούμενον, καί ζητήσαντα νά κα- 
θήση έττί τίνος έδρας.

0 συνταγματάρχης είχε προσβληθή ύπό οδυ
νηρού κατά τδ γόνυ ρευματισμού.

Τήν ήγγιζα αύτήν τήν ιδίαν εις τδ’ γόνυ καί 
έζέφρασα τήν θέλησιν τοΰ νά ύ παστή τδν αύτδν 
πόνον. Αφήκε κραυγήν, ώχρίασε καί έχυσε άφθονα 
δάκρυα. Τοσοΰτον δέ έτρομάζαμεν διά τήν υπο- 
τιθεμένην ταύτην όδύνην ήτις παρίστα πάντα τά 
φαινόμενα πραγματικού πόνου, ώστε τήν αφύ
πνισα.

Απαζ άφυπνισθεισα ένθυμήθη δ,τι ήθέλησα, καί 
έλησαάνησε δσα τήν διέταζα νά λησαονήση.

Επειτα, χρχιβα νεον είοος πειραμάτων επί νρη- 
γορούσης τής γυναίκας.

Τήν έκλεισα έπί κύκλου φανταστικού τόν ό
ποιον διεχάραζα μέ τήν βακτηρίαν μου, καί έζήλ- 
θα άπαγορεύσας αύτή νά ύπερβή τδν περίβολον 
τούτον.

Μετά πέντε στιγμάς, έπανήλθον καί ευρον αύ
τήν καθημένην έν τώ μέσω τής αιθούσης. Περιέ
μενε τήν άδειάν μου διά ν’ άναλάβη τήν ελευ
θερίαν της.

Εκάθισεν εις γωνίαν τινά τής αιθούσης, καί 
έγώ έπήγα καί έκάθησα είς τήν άλλην άκραν. 
Τήν προσεκάλεσα νά καταβάλη αλας τάς προσ
πάθειας της διά νά μήν έλθη προς έμέ, καί. ταυτο
χρόνους τήν διέταζα νά έλθη.

Επιάσθη τότε άπδ τήν έδραν της' άλλά παρα- 
συρθεΐσα ύπδ δυνάμεως άκατασχέταυ, ήναγκάσθη 
νά τήν παραίτηση .ιαί έπεσε χαμαί δπως έκκλίνη 
τής περιγιγνομένης έν τή ψυχή της άντιδράσεως 
τών δύο θελήσεων μου, άλλ ή προφύλαζίς αύτη 
άπέβη ανωφελής' ήλθε πρδς έμέ έρπουσα. Αφού 
δέ ήλθε προ τών ποδών μου, εύχερέστατα έπλη- 

σίασα τήν χεΐρά μου είς τήν κεφαλήν της καί ύ
ψωσα βραδέως τήν χεΐρά’ ήγέρθη τότε υπακού- 
σασα καί άκουσίως της ευρέθη ορθία.

Εζήτησε ποτηριον ύδατος’ τδ έγεύθη' ήτο πραγ
ματικούς ύδωρ. Επειτα χωρίς ν άποθέση πουτδπο- 
τήριον,χωρίς τδ ποτηριον νά τήν άφήση,τή είπον ότι 
τδ ύδωρ εκείνο ήτο kirch (οινόπνευμά τι). Εγνώ- 
ριζεν έντελώς τδ έναντίον, καί δμως είς τδ πρώ
τον ρόφημα άφήκε κραυγήν γοεράν' ένόμιζεν δτι 
τδ στόμα της έφλέχθη.

Δυστυχής γύναι ’ νέον θελκτικόν πλάσμα, τδ 
όποιον βραδύτερον υπήγες νά έμβαθύνη,ς είς άλ
λο δλως διάφορον μυστήριον, τδ τοΰ θανάτου, εί
πε μοι, έκεΐ κάτω, έπελάθαυ τών έπί τής γής ήδη, 
ή μάλλον έτήρησας τήν ένθύμησιν αύτών ;

Δέν είπα τά πάντα περί μαγνητισμού. Μέ μέ
νει άπ' εναντίας νά διηγηθώ, δ,τι διά τής έπιρ- 
ροής τούχου έπί τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος εί
δαν παραδοζώτερον καί πλέον έκτακτον. Ο,τι 
δέ θέλω διηγηθή καί δπερ έλαβε χώραν 
έπί παρουσία δώδεκα ή δεκαπέντε ατόμων 
είναι απλή διήγησις κατά πάντα σύμφωνος πρδς 
τήν έκθεσιν τήν όποιαν συνέταζαν δύο θεαταί καί 
ήτις υπεγράφη υφ δλων ημών, διαρκούσης τής συν 
νεδριάσεως.

Κατά τήν εις Auxerre διαμ,ονήν μου, έγνωρί- 
σθην μέ τήν οικίαν τοΰ Κ. Δ. . . . δ Κ. Δ. . . 
είχε δύο τέκνα, τδ μέν άρρεν έζαετές, τδ δέ θυγά- 
τριον, ένδεκαετές.

Η Μαρία, ούτως ώνομάζετο ή θυγάτηρ τού Κ.. 
Δ. . . ., ήτο παιδίον ώραΐον ώς δ έρως ή μάλλον 
ώς άγγελος' διότι αί παρειαί του ήσαν ώχραί, οί 
οφθαλμοί ταυ μαύροι καί σχεδόν σοβαροί. Ητο 
πλάσμα λεπτοφυές καί αβρόν, άλλά μόνον τάς 
ιδιότητας είχε καί τόν νοΰν παιδιού τής. η
λικίας του, διά τούτο μόλις εδωκα προσοχήν είς 
τδ παιδίον τούτο, καί περιωρίσθην νά είπω. μόνον 
είς τήν θυγατέρα μου,

— Παρατήρησε πόσον είναι- ώραΐον !
Τής αύτής δέ μετ έμοΰ γνώμης ούσα καί- ή 

θυγάτήρ μου, έζωγράφησεν εικόνα τοΰ παιδιού 
γρηγοροΰντος.

'Ημέραν τινά λοιπόν έπρογευόμεθα είς έστια- 
τήρ:όν τι. βλέπον- πρδς τδν. κήπον καί ήμεθα είς 
τά δπωρικά' τά δύο παιδία είχον αφήσει τήν τρά
πεζαν καί έπαιζο.ν μεταζΰ τών πρασιών καί τών 
άνθεων.

Καί πάλιν τά αυτά τοΐς- α-ύτοΐς' τδ θέμα τής 
ομιλίας ήτο τδ αίόινιον περί μαγνητισμού ζήτημα, 
δπερ έπανήρχετο περιοδικώς, καί ήν τοσούτω 
μάλλον έπαχθές δι. έμέ, καθόσον συνήθως συνω- 
δεύετο υπό αμφιβολιών κατά τών οποίων ουδε- 
μίαν άλλην παρά τά πράγματα είχον άπόδειζιν. 
Επειδή δέ τά πράγματα ταΰτα έγίνοντο εις άλ
λο μέρος παρ’ ένθα ή άμφισβήτησις έλάμβάνε χώ
ραν, ήναγκαζόμην νά έκλέζω μεταζύ τών παρευ.- 
ρισκομένων έν άτομον τδ όποιον έκρινα επιτή

δειον εις τδν μαγνητικδν ύπνον, καί, έκών άκων, 
νά ένεργώ έπί τοΰ ατόμου αύτοΰ.

Αλλως τε, ό έν τώ μυστηρίω τούτω μεμυημέ 
νος οιδεν ότι καί δι άμφοτέρους, τόν τε μάγνη- 
τιζόμενον καί τδν μαγνητιστήν, ή εξάσκησες αύτη 
υπάρχει έζίσου φορτική.

Πρδς άποφυγήν λοιπόν τούτου διηγήθην τινά 
τών δσα ανωτέρω άνέφερον, άλλά τά υπεδ έχθη 
σαν μετά τής μεγαλητέρας δυσπιστίας.

— Δέν θά πιστεύσω τδν μαγνητισμόν, μέ είπεν 
ή Κ. Δ. έκτδς, παραδείγματος χάριν . . . καί έ— 
ζήτει τι, τδ όποιον νά τή φαίνεται αδύνατον, 
έκτδς έάν αποκοιμίσετε τήν κόρην μου Μαρίαν.

— Κράζετέ την' άς καθήση είς τήν θέσιν της,, 
δότε τη; έν ζαχαρικδν καί δύο ή τρία ό,πωρικά,. 
καί ένώ. τρώγει θά προσπαθήσω νά τήν άποκοι -· 
μίσοκ

— Καί δέν υπάρχει, ούδείς κίνδυνος;
— Διατί
— Διά τήν. υγείαν τή; θυ.γατρός μου..
— Ούδείς.

δι

— Μαρία- !.
Προσεκάλεσαν τότε τδ 

ρ.αμε* τού έθαλαν εις 
χαρικδν καί ολίγα δαμάσκινα, καί τοΰ 
τά ©άγη είς τήν τράπεζαν.

Η θέσις: του ήτο πλησίον μου, είς 
στερά μου. Ενώ λοιπόν έζηκολούθουν νά όμιλοΰ·

παιδίον, τδ όποιον έί- 
■ήν παροψίδα του έν ζα* 

είπαν νά-

< ο τα αο».- ι.
iv 

ώς τίποτε νά μή προητοιμάζετο, έτεινα τήν χεΐρά 
μου όπισθεν τής κεφαλής τόΰ παιδιού, καί μόνος 
έτήρησα τήν σιωπήν συγκεντρωμένας εχων πάσας 
μου τάς-δυνάμεις είς τήν θέλησιν τού νά ύποστή 
τδ παιδίον τδν ύπνον.

παιδιού,

Μετά ήμίσειαν στιγμήν τδ παιδίον έπαυσε παν 
κίνημα καί βεβυθισμένον έφαίνετο είς έζέτασιν 
δαμασκίνου. τινδς, τδ όποιον είχε φέρει είς το 
στόμα του.

----Τί έχεις, Μαρία; τδ ήρώτησεν ή μήτηρ του.. 
Αλλά τδ παιδίον ούδόλως άπεκοίθη' είχεν ά-

ποκοιμηθή.
ά.» Τ / rr » 5^’ ♦ > ’υ7τνωσχς τ,ν τοσον ταμεία, οσον ενω αυ~

τδς είχον έλπάσει.
Τοΰ άνέτρεψα τήν κεφαλήν έπί τού ερείσμα

τος τής έδρας, χωρίς νά τδ έγγίσω, δι απλού 
καί μόνου νεύματος, τδ πρόσωπόν του έζεικόνιζε 
τήν βαθυτέραν ηρεμίαν.

Επέρασα τήν χεΐρά μου πρδ τών οφθαλμών 
του, κάτωθεν πρδς τά επάνω, προτιθέμενος νά 
τοΰ άνοίζω τους δφθαλμούς'οί οφθαλμοί του πραγ
ματικούς ήνοίχθησαν, αί κόραι έστράφησαν πρός 
τδν ουρανόν, καί λεπτή τις μαργαρώδη: γραμμή 
έφάνη κάτωθέν μύτών.. Τδ παιδίον είχε πέσει 
είς. εκστασιν.

Εν τή κατασ.τάσει ταύτη, αί. βλεφαρίδες ου
δόλως ήσθάνο.ντο τήν ανάγκην τοΰ ν άνοιγοκλει- 
ωνται,. καί ήδύνατό τις νά πλησιάση τά άντικειτ 
μένα οσον πλησίον ήθελε εις τάς κόρας, χωρίς ά 
οφθαλμός του νά ταραχθή τδ έλάχιότον.
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Ή θυγάτηρ μου έκαμε τήν εικόνα του, ώ; καί 
άλλοτε, ένώ ην εις τήν κατάστασιν ταύτην.

Το παιδίον εύρίσκετο είς έκστασιν' έμενε μό
νον νά μάθωμεν άν ήθελεν όμιλήσει.

Απλή πρό,σθιξις τής χειρός μου έπί τήν χεϊρά 
του τοΰ έδωκε τήν φωνήν' απλή πρόσκλησις είς 
τό νά σηκωθή καί νά περιπατήσει τοϋ έδωκε τήν 
κίνησιν.

Μόνον δέ ή φωνή ήτο θρηνώδης καί χωρίς τό
νον' ή κίνησις ήτο πολλώ μάλλον αυτοκινήτου τί
νος μηχανής κίνησις ή ατόμου ζώντος.

Μέ τούς οφθαλμούς ανοικτούς ή κεκλεισαένους, 
ποος τά έμπρός ή έπίνωτα, επίσης ευθύ έβά&ι* 
ζε καί μέ εντελή σταθερότητα.

Ηρχισα άποχωρίζων αυτό τών άλλων' Δέν ή- 
κουε πλέον παρ έμέ καί εις εμέ μόνον άπεκρί- 
νετο' ή φωνή τοΰ πατρός του, τής μητρός του έ
παυσαν τοϋ νά έξικνοϋντζι μέχρις αύτοϋ' απλή 
δε επιθυμία έκ μέρους μου, διά νεύματος έκφρα- 
σθεΐσα, διέλυε τήν άποχώρισιν ταύτην καί έπανέ- 
φερε τό παιδίον είς συνάφειαν μετ’ δποίΟυδήπο- 
τε προσώπου, το όποιον ήθελα νά τοΰ δώσω ώς 
έταστήν.

Τώ διεβίβασα ερωτήσεις τινάς είς τάς όποιας 
άπεκρίθη μέ ύφος τόσον έμβριθές, τόσον θετικόν, 
τόσον έχέφρον, ώστε ήλθεν αίφνης είς τήν ιδέαν 
τοϋ θείου του νά μ ξίπή.

—Εξέτασέ το πολιτικά.
Τό παιδιον, τό επαναλαμβάνω, ήτο διοδεκαε- 

τες. Ολα λοιπόν τά πολιτικά ζητήματα τώ ήσαν 
παντάπααι . ξένα' ήγνόει έπίσης σχεδόν καί τών 
πραγμάτων καί τών ανθρώπων τό όνομα, 

(ακολουθεί).

Ο ΔΑΝΙΗΛ ΒΕΠΣΤΕΡ. Ενώ ή ’Αγγλία έθρήνει 
τον ήρωά της, ή Αμερική έστερεϊτο ενός τών με - 
γάλων πολιτικών άνδρών της. 0 Βέπστερ έγεν- 
νηθη τώ 1784, τό αυτό εκείνο έτος, καθ’ ο ά- 
νεκηρύχθη ή ανεξαρτησία τής ’Αμερικής. Καθ’ 
ην στιγμήν εμ-ελλον νά έκλείψωσιν οί Οϋασιγκτώ- 
νες, σι ϊεφερσόνες, οι Μονρόοι, νέα γενεά ήρ- 
χιζεν, άξια ν’ άκολουθήση τά ένδοξα έκείνων ίχνη, 
και ικανή να εύρύνη τάς τύχας τής Πατρέδος. 
ϋ "άρχει το εργον τής Προνοίας έν τή γειτνιάσει 
τών τάφων τούτων καί τών κοιτίδων. Δέν δύνα- 
ταί τις ν άπελπισθή περί τοϋ μέλλοντος λαοϋ, 
όπου τό ανδρικόν πνεΰμα και αί άπλοι καί ηρωι
κοί άρετα-ί τής ελευθερίας ουδέποτε έναπολείπον- 
ται άνευ κληρονομιάς.

Ο Βεπστερ κατηγετο άπό πτωχήν οικογένειαν' 
δεν ελαβε κατ άοχάς τήν πρέπουσαν παιδείαν 
καί μέ πολλάς τοϋ πατρός του θυσίας έδυνήθη 
νά περαιώση τάς στοιχειώδεις σπουδάς του. Τό 
•στάδιόν του τό ήρχισεν τό 1812, δτε έγένετο μέ
λος τοϋ Κοινοβουλίου. Εναντιώθη τότε είς τόν ύφ’ 
ώλων ζητούμενου πόλεμον κατά τής Αγγλίας, καί, 

πράγμα σπάνιον είς τάς δημοκρατίας, διά τής πέι- 
θοΰς του καί τής ευγλωττίας του, έγένετο δημο
φιλής, είς ϋπόθεσιν ήκιστα δημοτικήν.

Τό 1823, ήν ό πρώτος, έπισπεύδων τήν ά- 
ναγνώρισιν τής ελευθερωθείσης Ελλάδος, καί έβοή- 
θει τάς προσπάθειας τών Ισπανικών δημοκρατειών 
τής Μεσημβρίας προς τήν ανεξαρτησίαν. Αί Ελ
ληνικά'. εφημερίδες τής έποχής είχον αναγγείλει 
τήν γενναίαν ταύτην καί φιλέλληνα πρ.ότασιν τοΰ 
άνδρός τούτου, καί έξεφράσθησαν μετ’ απείρου ευ
γνωμοσύνης περί αύτοϋ τε καί τοϋ σοφού καί φι- 
λανθρώπου τών Α γγλαμερ ικανών έθνους (δρα Φί- 
.Ιο?τ<Λ Νόμι,ν άριθ. 6 και 8,1824). Τρία έτη βρα
δύτερου ήδρευεν είς τήν Γερουσίαν, μάρτυρα τών. 
αγώνων του τών έθνικωτέρων καί λαμπρότερων. 
Τοσοϋτον δέ έν αυτή διεκρίθη, ώστε ή γηραιά Ευ
ρώπη, είς τά ενδοξότερα αυτής κοινοβούλια, δέν 
έχει ρήτορας, προς ούς νά μή δύναται νά πα
ραβληθώ ό πολίτης ουτος τής Αμερικής. Αναμφι- 
λέκτως, δ Δανιήλ Βέπστερ ήτο ό μέγιστος ^.ήτωρ 
τής Ομοσπονδίας καί είς τών διασημοτέρων πο
λιτικών άνδρών της. Τελευταίου, διωρίσθη υπουρ
γός έπί τών έξωτερικών.

ή γηραιά Εϋ- 
ινοβούλια, δέν

0 Δανιήλ Βέπστερ δίς παρουσιάσθη ώς υποψή
φιος είς τήν προεδρίαν καί άπέτυχε δίς, ώς ό έν
δοξο; εκείνος ,Αρρής Κλάϋ, δστις είναι έπίσης 
είς τών διασημοτέρων άνδρών, όχι μόνον τής ιστο
ρίας τής Αμερικής, αλλά καί τής παγκοσμίου. 
Ενεταφιάσθη δέ τήν 29 Οκτωβρίου (ν. ε,) έν μέσω 
μεγάλης συρροής λαοϋ καί προπεμπόμενος παρά πολ
λών τής Ομοσπονδίας διασήμων άνδρών, έν οίς 
ήτο καί δ Φραγκλίνος Πιέρσ, δ έκλεχθείς έσχάτως 
Πρόεδρος τής Αμερικανικής Δημοκρατίας. Διατί 
ένα τοιοϋτον άνδρα νά μή έχη καί ή Ελλάς !

Τιμά έν τούτοι; τήν Ελληνικήν Βουλήν ή γε- 
νομένη παρ αυτής άπόφασις τοϋ ν άναρτηθώσι 
τά ονόματα τών δύο μεγάλων τούτων άνδρών, τοϋ 
Βεπστέρ τούτου καί τοϋ Κλάϋ, άνηκόντων είς έ
θνος εύεργετθσαν τήν Ελλάδα, έν τφ περιβόλω τοϋ 
Βουλευτηρίου.

ΣΓΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ
Ο έρως είναι έρως. Δέν έρώμεθά τίνος διά 

τάς προς ημάς εκδουλεύσεις του, άγαπώμεν μέ 
τήν φύσιν μας καί τάς εντυπώσει; μας, όχι δέ μέ 
τήν ευγνωμοσύνην μας καί τάς έυθυμήσεις.

A ! ίν τών προνομίων τής κο'νωνικής κατα- 
,στάσεως είναι καί τούτο' θέλουν ν’ άγαπώσιν, αλ
λά θέλουν νά γνωρίζωσι καί διατί, καί απαιτούν 
εις τά τοϋ έρωτος, ώς εί; τά νομοσχέδια, αίιοτ 

λογικήν έκθεσιν. Φεϋ ! σχεδόν πάντοτε αυτή δέν 
λείπει..

(Κυρία Αιμιλ. Γιραρδίνου, Μαργαρίτα ή δύο 
έρωτες.)

. . . Αλλ’ ή κοινωνία, ή κοινωνία συγχωρεΐ ώς- 
τε νά ήναί τις έν τή άληθεία, καί ή ανθρώπινη μοί
ρα συγχωρεΐ ώστε νά εύρη τις τήν εύτυχίαν ;

, (Ή αυτή).

0 έρως είναι, δυστυχία, πάντοτε, καί όταν α
κόμη είναι άμοιβαϊος, καί όταν, καί προ πάντων 
διότι είναι ευτυχής ./< < είναι μέγα δυστύχημα. . . 
Αλλ' είναι δυστύχημά οπέ-p. ποιεί αγαπητήν τήν 
ζωήν, τόϋ.τ.0 τό όποιον δέν κατορθώνουν πολλά- 
κις αί εύλογώτεράς. και βεβαιότεραι εΰ,τυχίαι..

■ (*ΙΙ αυτή).

Η πλευρά έξ ή; έπλάσθη ή γυνή είναι έκ τοϋ 
άνδρός, άλλ ή σάρξ έξ ής ό θεός κατεσκεύασε 
τήν γυναικείαν ωραιότητα είναι έργον αληθώς 
θειον.

Ο άνήρ άείποτε άγαπά.. Εάν ένίοτε φαίνεται, 
ότι δέν αισθάνεται τόν έρωτα, τούτο προέρχε
ται ή έκ τών κοινωνικών δεσμών οΐτινες συνέ- 
χουσι τήν καρδίαν του,ή έκ τής σκληράς φιλο
τιμίας.

Καί έκεΐ όπου φαίνεται ήμΐν ύλη νεκρά, ζώσι 
ψυχαί — καί έκεΐ οπού, φαίνονται πάγη, φλέγον
ται πάθη,

Λπασαι αί έπεθυμίαι τού άνθρώπου είς ένα τεί- 
νουσι σκοπόν, τήν γαλήνην τής ψυχής. Αλλά τήν 
ειρήνην ταύτην έπιζητεΐ. δ άνθρωπος χωρίς να γνω- 
ρίζη αύτήν. Εάν τήν έγνώριζε, δέν ήθελε» έχει α
νάγκην νά τήν ζητή, ήθελε τήν έχει.

Η θλίψις είναι ένίοτε 'ανταμοιβή ή τιμωρία ;■ 
ή ηδονή είναι, ώς έπιτοπολύ τιμωρία ή ανταμοιβή, 

(Τωμαζαΐος)

Τό έτος 1832 ώς. άστραπή παρήλθε, παοήλ- 
δε μαρτυς εκπληκτικών- συμβάντων. Η Γαλλία, ή 
χώρα αύτη τοϋ πολιτισμού, τών φώτων, τής ά- 
στασίας τών φρονημάτων, έν βραχεί διαστήματι 
χρόνου έρριψε τήν μοναρχίαν, ένηγκαλίσθη μετ’ 
ενθουσιασμού τήν δημοκρατίαν, κατέστοεψεν αυ
τήν πάλιν, καί καθύδρισε αύτοκρατορίαν, κλίνασα 
τόν αύχένα είς άνδρα τολμηρόν,, τόν ανεψιόν- τοϋ. 
Μεγάλου Ναπολέο-ντος, Λουδοβίκον..

Τό δημ οκρατικόν πνεύμα κατευνάσθη δι’ όλης 

τής Ευρώπης, καί μόνον- τινές είσέτι έξόριστοι 
έν Αγγλία όνειροπδλοϋσιν επαναστάσεις. Η Αυ
στρία, Πρωσία, Ουγγαρία διωργανίσθησαν έπί τώ 
κρείττον καί ή πίστις τοϋ έμπορίου. άνέλαβε. τήν 
πρώτην της ίσχύν.

Εν Ελλάδι. ούδέν ουσιώδες συνέβη; Ιν /zorbr 
θαύμα ... έν διαστήματι ολοκλήρου έτους, τρο- 
ποποποιήσεις τινές έν τώ υπουργείου έλαβον χώ
ραν πάντοτε έπί τώ αύτώ συστήματι. Hi κυβερ
νητική μηχανή ώς έξ αυτομάτου κινείται, καί 
μόνον κινείται . . .άλλά πώς δέν έσταμάτησε ; ί
δού τό θαύμα ! ! !

Αί έξωτερικαί ειδήσεις τής δεκαπανθημέ— 
ρου συγκεφαλαιούν.ται είς τά έξης. Εν Γαλλία αί 
Αρκτικαί δυνάμεις άυεγνώρισαν τήν Αυτοκρατο
ρίαν καί ή αργοπορία αύτη. έδωκε τροφήν είς τάς 
εικασίας πάντων. EL Αυστρία, Πρωσαία καί at άλ- 
λαι μικρότεοαι έπικράτειαι τή; Γερμανίας έκδη- 
λοϋσι τήν άρέσκειάν των περί τής διατηρήσεως τών 
δρίων καί περί τοϋ σεβασμού τών συνθηκών' δ 
Λουδοβίκος Ναπολέων διώρισε 37 νέους Γέρουσια- 
σ.τάς καί διόιργάνωσε τόν αύτοκρατορικόν οίκον μετά 
μεγίστης πολυτελείας, έπανέφεοε δηλ. τήν πρώτην- 
Αυτοκρατορίαν.

— Μεταξύ Μοντενεγρίνων καί Οθωμανών εξα
κολουθεί δ πόλεμος μέ μικρά; ζημίας έξ άμφο- 
τέρων τών μερών. 'Ο ’Ισμαήλ Πασάς, διοικητής 
τών Τουρκικών στρατευμάτων, είχε φθάσει. έκεϊ 
μέ πολύν αριθμόν στρατού,

Οί Μοντενεγρίνοι υποχώρησαν έκκενώσαντες έν 
φρούριον, άλλά δεν ένικήθησαν δλοσχερώς..

Νέα εσωτερικά δέν έχομεν νά άναγγειλιομεν 
είς τούς άναγνώστας μας' τό ύπουργεΐον- βαδίζει 
τήν δδόν τήν δποίαν προ καιρού έχάραςε, σύρον- 
μεθ’ εαυτού τήν πλειονοψηφίαν τών νομοθετικών 
σωαάτων. Ό Κ. Ε Δελιγιάννης διατελών τμημα- 
τάρχης προ δέκα έτίϋν έν τώ ύπουργείω τών Ε
ξωτερικών έπροβ'.βάσθη. είς τήν θέσιν τοϋ γενικού 
Γραυ.αατέως' ή αδιαφιλονείκητος ικάνοτη-ς του, ο. 
προς, τήν υπηρεσίαν ζήλος του προ καιρού έπροσ- 
κάλουν αυτόν είς- τήν θέσιν ταύτην,. ό δε υπουρ
γός τών’Εξωτερικών άπέδωκε τέλος δικαιοσύνην 
είς τον άρχαιότατον τούτον υπάλληλον..

Τήν 2 ’ίαννουαρίόυ έδόθη μέγας χορός είς τά 
’Ανάκτορα, όπου πλέον τών 80Ό άτόμο>ν παρήσαν' 
ή πολυτέλεια ήτον μεγίστη, δ δέ. στέφαν»; τής 
ώραιότητος_ καί too λαμπρού στολισμού άπέδοθη 
είς βοώπην έλληνίδα φέρουσαν έσθήτα λευκήν με 
άνθη χλοερά" δέν είναι έργον ίσως τής Ευτερ - 
πη; νά μνημονεύση άτοπόν τι ανατολικής κατα
γωγής προ καιρού, έίσαχθέν εις τούς στολισμούς 
τών Κυριών. Ά) κάθρέπτης είναι κακός συαοου- 
λος είς τάς προβεβηκυίάς. γυναίκας' θελουσαι να 
μεταμορφοθώσι είς ρόδον, λαμβάνουσι μάρφην μη- 
κωνος' ή θιαφορα. άΤιπαίσθητοζ. . ...

Τό θέατρον άκμάζει,. πρό-τινων ημερών' έδοθη 
ή Λουκρητία Βόργια' δύο πρόσωπα έςέχουσιν εί;
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τδ μελόδραμα τούτο, η υπέροχος μελωδδς Μαρι- 
ναγγέλη, ΰποκρινομένη θχυμασίω; καί τραγουδού
σα μελωδικώ; τδ μέρός της, και ή Κ. Σαντολίνη 
(con(rallo) ήτις ύπδ τδ ανδρικόν ένδυμα καλύ
πτει τάς ύβρεις τοΰ χρόνου, άδουσα μετά γζ.εγ£— 
στη; τέχνης.

Καταχωρίζομεν τό επόμενον εΐδύλλιον ώς 
προϊόν νεανίου ευφυούς, παρέχοντος χρηστά; ελ
πίδας είς τήν Ελληνικήν φιλολογίαν.

Ο Κ Η Π Ο Σ.

Πρχιζον ήδη τού Φοίβου αί άκτΐνες 
Νά πορφυρώσι τά; άκρα; τών έρέων, 
Κ εις τής θαλάσσης τδ στρώμα τδ ώραϊον 

Νά άντιλάμπη ή θεία του μορφή·
Καί εις τά δάση γλυκά νά λαρυγγίζη 

Πρόδρομος νέας χαροποιάς πρωίας 
Ο ψάλτης τού Μαίου, κ’ εις τάς θαλίας 

Τάς ραντισμένα; μέ δρόσον νά πατή.
Οτε την πόλιν έγκαταλείψας, ήλθον

Εις κήπον πλήρη ναρκίσων καί τριφύλλων., 
Μακρόθεν τόσον ελκυστικόν, ποικίλον, 

Ωστ* ό νους μου άκόμη απορεί.
Χορίας είδον έκεΐ παρθένων, νέων, 

Πλήν τήν αιτίαν ποσώς νά εννοήσω 
Δέν ήδυνάμην, και θέλων ν έρωτήσω 

Πρδς νέαν τρέχω μονήρη, κατηφή-
Αύτή ώς μ είδε, μέ βλέμμα συμπάθειας, 

« Πού ήλθες, λέγει, πού ήλθες, νεανία, 
Ενταύθα πάσα μαραίνεται καρδία, 

Ενταύθα έχει ό ’'Ερως τήν μονήν.
« Κ έγώ ομοίως ώς σύ άπατηθεΐσα 

Απδ τού κήπου τούτου τά τόσα κάλλη, 
Απερ ό έρως πρδς έλκυσιν προβάλλει, 

Ηλθον ένταϋθα μέ οψιν ιλαράν.
« Αλλ’ ίδέ τώρα πώς εγεινα, πώς είμαι! 

Φεΰ.! αιωνίως τά παρειάς μου ραίνουν 
Πηγαι δακρύων καί μέ καταμαραίνουν 

Φεύγουσ’ αι ώραι τής πρώτης μου ζωής·
* Πρωτού πατήσω έντδς τοΰ κήπου τούτου

Πόσον ώραϊον ένόμιζα τδν βίον ! 
Καθώς δ ναύτης τδ άπιστον στοιχείου, 

Προτού άφή,σρ τδ έδαφος τής γής· 
'ί'Κύτταζε κύκλω όπόσον πλήθος είναι! 

Κύτταξε πόσον θρήνους πικρούς εκχύνουν,, 
Καί όλοι ,χεΐρας ίκετικά; εκτείνουν 

Είς βρέφος φέρον λευκόφαια πτερά.
• Βλέπεις εκείνην τήν άμορφαν φαρέτραν,

Εκείνα βλέπεις τά ιοβόλα βέλη ! 
Εκαστον μίαν νά τρώση ψυχήν μέλλει,, 

Εξ όσων τώρα μαγεύει ή χαρά.
— Ω! Ποϋ εύρέθην ό τάλας, τότε κράζω ! 

Ποΰ έιν’ η πύλη, ή έξοδος ποϋ είναι ; 
Ποΰ τής ψυχής μθ.υ αί χαομοναί έζ.εϊναι;·, 

Οποίον τώρα μέ κατακαίει πΰρ !
•Οδήγησέ με, φιλτάτη μου, νά φύγω" 

Δεν υποφέρω .εδώ νά ήμαι πλέον ! . . .

Κ ένώ έλάλουν, βέλος ώς λάβα καϊον
Πρός με τοξεύει τού Ερωτος ή χείρ.

Καί ή νεάνις τδ στόμα μου κτυπώσα,
« Σιώπα, λέγει, έξοδον μην έλπίζης.

Μή τήν πληγήν σου είς μάττ,ν ερεθίζεις" 
Οστις είσέλθει μένει διά παντός.

«γ-"5 , er » ' rΙν ειπουσα ούτως παραυτα με αφινει
Καί μείνας μόνος τά πάντα αίφνης χάνω, 
Κ εις τήν οδόν μου ό άθλιος τυγχάνω,

Πλήν μ άλλην δψιν καί λογισμών μεστός.
II. Μ.

Ο ΟΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ.

'Η ανωτέρω εικονογραφία 'παρίστησι άγαλμά 
τι έκ μαρμάρου, έργον Εμιλίου Φευγέρού, έκτεθέν 
κατά τδ π. έτος έν τή ένιαυσία εκθέσει τών ί>~ 
ραίων τεχνών. Τδ άγαλμα έκρίθη πολλοϋ λόγου ά- 
ξιον καί έτυχε γενικών επαίνων.

Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ.
ή Γρατσιέλλα (συνέχεια). — ’Αστασία (διήγημα). 

— 0 ένδοξος φιλάργυρος. — Περί γυναικών. — 
Επιστήμαι, ό ιατρός· ‘Ρεχαμι«ρος. — Ποίησις, ό 
Βί·ρ ων — Ποικίλα, δ/αρυ/τισμδς, θ Btrtrrrep. — 
Σύμβολα καί παράδοξα. — Χρονικά, — ό Κήπο;, 
(ποίησις).

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΙ. 0 Βύρων.— ό όβολο; τή; 
Χήρας.

ΓΙΑΡΑΡΤ. δ Τποκόμη; τή; Βραζελόννης.


