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Ημην δέκα και οκταετής την ηλικίαν, δτε ή 
οϊκογένειά μου μ ένεπιστεύθη εις τάς φροντίδας 
συγγενούς μου, την οποίαν υποθέσεις τη; τινές έ- 
κάλουν εις Τοσκάνην, δπου μετέβαινε συνοδευο- 
μένη υπδ τοΰ συζύγου της. Η περίστασις ήν αρ
μόδια εις τδ νά περιοδεύσω και έςέλθω τοΰ ά- 
έργου εκείνου βίου τής πατρικής οικίας κα'ι των 
έπαρχιακών πόλεων, ένθα δι έλλειψιν ένεργητι- 
κότητος, διαφθείρονται αί πρώται παθήσεις τής 
ψυχής. Ανεχώρησα έμπλεως τοΰ ενθουσιασμού ε
κείνου ύπδ τοΰ όποιου κυριεύεται ό παϊς, δτε μέλ
λει νά ίδη τάς λαμπροτέρας τής φύσεως και τού 
βίου σκηνάς. . . .

Τάς Αλπεις, τών οποίων άπδ τής παιδικής μου 
ηλικίας έβλεπα τάς αιωνόβιους χιόνας λευκαζού- 
σας εις τδ τέρμα τοΰ δρίζοντος τοΰ χωρίου μου, 
την θάλασσαν, ής είχα πλήρη την φαντασίαν μου, άπδ 
τάς λαμπρά; τών ποιητών και τών περιηγητών 
περιγραφάς, τδν οΰρανδν τής Ιταλίας, τοΰ οποίου 
άνέπνεον, ούτως είπεΐν, την θερμότητα και την 
εΰδίαν εις τάς ποιήσεις τοΰ Γχίτου και τάς σε
λίδας τής Κορώνης.

«Εγνώρισας εϊπί την γήν,δπου ό μύρτος θάλλει;» 
τά όρθια εϊσέτι μνημεία τής ρωμαϊκής εκεί
νης άρχαιότητος, ής είχα μεστήν εϊσέτι έκ τών 
σπουδών μου την διάνοιαν.

Εις Ρώμην .«διέ'ξριψα ικανόν χρόνον και έσπού- 
δασα τά μνημεία της, την φυσιογνωμίαν τοΰ λα
ού της. Αφού δέ περιειργάσθην τά πάντα καί έ- 
κορέσθην, ούτως είπεΐν, ήθέλησα νά ΐδω την Νε- 
άπολιν. — ό τάφος τοΰ Ούϊργιλίου και ή κοι- 
τις τοΰ. Τάσσου πρδ πάντων' μ'ε ε'ίλκον αυτού. Αί 
χώραι, κατ’ εμέ, άντεπροσώπευσαν πάντοτε τους
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έξοχους άνδρας των. Η Νεάπολις εϊνχι ό Ού’ίρ- 
γίλιος και ό Τάσσος’ μ έφαίνετο δτι χθες άκόμη 
έζων και δτι ή κόνις αυτών είναι εϊσέτι θερμή. 
Διά της φαντασίας [ίου ήδη έβλεπα τδ Παυσίλυ- 
πον, τδ Σόρρεντον, τδ Ούεσούβιον και την θάλασ
σαν, μέσον τής άτμοσφ'αίρας τής τρυφεράς καί ω
ραίας αύτών εύφυ'ί'ας.

Άνεχώρησα, μεταβαίνων εις Νεάπολιν, μαρτίου 
φθίνοντος, καί έφθασα την πρώτην Απριλίου. Με
τά τινας ήμέρας ήλθε, περιηγούμενος επίσης, νέος 
τις ομήλικός μου μετά τοΰ οποίου μάς είχε 
συνδέσει, έν τή σχολή έτι φοιτώντας, φιλία ά- 
διάσπαστος. 0 βίος αύτοϋ άνεμίχθη τοσοΰτον 
μετά τοΰ ίδικοΰ μου, άπδ τής παιδικής ηλικίας 
του μέχρι τοΰ θανάτου του, ώστε άμφοτέρων ή- 
μών ή ύπαρξις συναποτελεϊ, ούτως είπεΐν, έν δλον 
καί ομιλώ περί αύτοϋ, δπου είχα νά δμιλήσω 
περί έμαυτοΰ’ εις τάς περί Νεαπόλεως άναμνήσεις 
μου ευρίσκω τδ έξής έπεισόδιον, δείγμα ώφελέ- 
στατον καί άληθέστατον τής μεταξύ ημών αρμονίας 
ταύτης.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
Α'.

Εις Νεάπολιν διήγον τδν αύτδν θεωρητικόν βίον, 
Sv καί έν Ρώμη. Μόνον δέ, αντί τοΰ νά διημευ- 
ρεύω, πλανισμένος έν μέσω τών μνημείων τής άρ- 
χαιότητος1, έδαπάνων τάς ημέρας μου περιφερό
μενος εις τάς άκτάς, καί περιπλέων τδν κόλπον 

. τής Νεαπόλεως. Τάς εσπέρας έπέστρεφα εις τδ 
άρχαΐον μοναστήριον, δπου έξενιζόμην υπό τίνος 
γηραιού συγγενούς τής μητρός μου. Τδ μικρόν 
κελίον, έν ώ κατωκουν, ύπερέκειτο τής άλλης οι
κοδομής, άπδ δέ τού έξώστου έστολισμένου ύπ 
άνθέων καί φυτών άνερπόντων, ήν άποπτος ή θά
λασσα, τδ Ούεσούβιον, ή Καστελαμάρη καί τδ Σόρ 
ρεντον.

Οσάκις ό δρίζων τής πρωίας ήν διαυγής, έβλε
πα έκεΐθεν λάμποντα τδν λ.ευκδν οίκίσκον τοΰ 
Τάσσου, δστις, ώς φωλεά τις κύκνου, έπεκοέματο 
τής θαλάσσης, επί τής κορυφής βραχώδους καί εις 
κώνον υπό τών κυμάτων τετμημένης ακτής. Η 
λάμψις τοΰ οίκίσκου τούτου έξηύγαζε μέχρι τών 
ενδομύχων τής καρδίας μου, ώς άστήρ τις δόξης, 
άκτινοβολών μακοόθεν επί τής νεότητάς μου, καί 
έντδς τής άφανείας μου. Ανεπόλουν τότε τήν ομη
ρικήν έκείνην σκηνήν τής ζωής τοΰ μεγάλου ποιη- 
τοϋ, οπότε, έζελθών τής φυλακής καί καταδιωκό- 
μενος ύπδ τοΰ φθόνου τών μικρών, καί μυκτηρι- 
ζόμ.ενος εις αύτήν του τήν μεγαλοφυ'ί’αν, τδν μό
νον του πλούτον, έπανέρχεται εις Σόρρεντον, 
ίνα εύρη όλίγην άνάπαυσιν, όλίγην συμπάθειαν 
καί τρυφερότητα, ή ολίγον τούλάχιστον οίκτον’ έ- 
παίτου δέ ράκη ένδεδυμένος, έμφανίζεται εις τήν 
αδελφήν του, δπως δοκιμάση τήν καρδίαν της, καί 
ιδη αν αύτή τουλάχιστον θέλει άναγνωρίσει τδν 
αδελφόν της, φίλτατον αύτή άλλοτε. .

Η αδελφή του τδν αναγνωρίζει, λέγει ό αφελής 

βιογράφος, μ’ δλην του τήν ωχρότητα, τδ λευ- 
καθέν ήδη γένειόν του, καί τδν κατεσχισμένον 
μανδύαν του, καί ρίπτεται εις τάς άγκάλας του 
μέ περισσοτέραν στοργήν καί συμπάθειαν, παρ’ έάν 
ήθελεν ϊδει αύτδν ύπδ τδ χρυσο'ύφαντον ένδυμα 
τοΰ αύλικοΰ τής Φερράρας. Η φωνή της πνίγε
ται επί πολύ άπδ τούς λυγμούς’ θλίβει τδν άδελ- 
φόν της εις τήν καρδίαν της. Πλύνει τούς πόδας 
του, τοΰ φέρει τδν μανδύαν τοΰ πατρός της, καί 
ετοιμάζει δι αύτδν γεύμα συμποσίου’ άλλ’ ούδείς 
αύτών έδυνήθη νά έγγίση τά έπί τής τραπέζης 
παρατεθειμένα σιτία, διότι αί καρδίαι των ήσαν 
μεσταί συγκινήσεως’ καί διήλθον τήν ημέραν κλαί- 
οντες καί άναυδοι, θεωροΰντες μόνον τήν θάλασ
σαν καί ενθυμούμενοι τήν παιδικήν αύτών ηλικίαν.

Β'.

Ην αρχή τοΰ θέρους’ ό κόλπος τής Νεαπόλεως 
περικυκλούμενος ύπδ τών λόφων του, τών λευκών 
οικιών του, τών ύπδ τής αμπέλου έπεστρωμμένων 
βράχων του, καί περιβάλλων ούτω τήν θάλασσαν 
αύτοϋ τήν γλαυκοτέραν τοΰ ούρανοΰ, έχει σχήμα 
άρχαίας κύλικος, οίονεί λευκαινομένης ύπδ τοΰ ά- 
φροΰ, καί «κοσμημένης τά χείλη ύπδ αμπέλου καί 
κισσού. Οί άλιεΐς τοΰ Παυσιλύπου έπικρεμώντες 
τάς καλύβας των έπί τών βράχων καί ρίπτοντες 
τά δίκτυά των εις τά ριχώματα τής θαλάσσης, α
πομακρύνονται τότε τής ξηράς θαρραλέως καί πλέ- 
ουσι πρδς αλιείαν δύο καί τρεις λεύγας μακράν τής 
παραλίας, μέχρι τών αποτόμων ακτών τών Λα- 

τής 11 ρυκίόας, καί τής 1 οχιάς, καί έν μέ
σω τοΰ κόλπου τοΰ Γαέτου.

Τινές φέρουσι μεθ έαυτών δάδας έκ ρητίνης, 
τάς οποίας άνάπτουν διά ν άπατήσωσι τούς ιχθύς. 
Τδ όψάριον άναβαίνει πρδς τήν λάμψιν τοΰ φωτδς, 
νομίζον δτι είναι τδ λυκαυγές τής ήμέρας. Παιδίον 
καθήμενον εις τήν πρώραν τοΰ πλοιαρίου κύπτει 
έν σιωπή τήν πρδς .τδ κύμα κεκλιμένην δάδα, ένώ 
ό αλιεύς καταμετρών διά τοΰ βλέμματος τδ βά
θος τής θαλάσσης, ζητεί νά διακρίνή τήν λείαν του 
καί νά τήν περιπλέξη εις τδ δύκτιόν του. Τδ πΰρ 
τούτο, έρυθρδν ώς έστία καμήνου, αντανακλάται εις 
μακρούς κυμαινομένους αύλακας έπί τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης, ώς αί μακραί δλκαί τής λάμ- 
ψεως αϊτινες ακολουθούν τδν δίσκον τής σελήνης. Τδ 
ύπεΐκον εις τούς νόμους τοΰκυματισμοΰ φώς δέν σβύ- 
νει, εϊμή δπου τελευτά ή κίνησις τήν οποίαν παρά- 
γουσιν οί αύλακες τοΰ πλοιαρίου έπί τών κυμάτων.

Γ'.

Διήγομεν πολλάκις, ό φίλος μου καί έγώ, ώ
ρας όλοκλήρους, καθήμενοι έπί τίνος σκοπέλου, ή εις 
τά ύγρά έρείπια τοΰ παλατιού τής βασιλίσσης Ιω
άννης, θεωροΰντες τάς φανταστικάς ταύτας λάμ
ψεις καί φθονοΰντες τήν πλάνητα καί αμέριμνου 
ζωήν τών πτωχών έκείνων άλιέων.

Διααονή τινων μ,ηνών εις Νεάπολιν, ή καθημε
ρινή συμπεριφορά ήμών μετά τών ανθρώπων τοΰ I 
λαού, αί καθεκάστην έκδρομαί ήμών εις τήν εξο
χήν, αί αίώραι ήμών έπί τής θαλάσσης, μάς έξοι- 
κείωσαν μέ τήν περιπαθή καί γλυκεΐαν γλώσσαν 
των, δπου τά σχήματα καί τδ βλέμμα έξηγοΰσι 
πλειότερα ή αί λέξεις. Φιλόσοφοι έκ προαισθή- 
σεως καί άπειρηκότες έκ τής ματαίας ταραχής 
τή; ζωής, π^ίν άκόμη τήν γνωρίσωμεν, έφθονοϋ- 
μεν πολλάκις τούς εύτυχεΐς -Ιαζαρόνους, έξ ών έ- 
πληθον τά παράλια τής Νεαπόλεως, και οϊτινες 
διήγον τάς ήμέρας των κοιμώμενοι ύπδ τήν σκιάν 
τοΰ μικρού αύτών πλοιαρίου έπί τής άμμου, ή ά- 
κούοντες τούς αύτοσχεδίους στίχους τώ'ν ποιη
τών των. Εγνωρίζαμεν τάς έξεις των, τούς χαοα- I 
κτήράς των, τά ήθη των, καλήτερα ή τά τοΰ 
κομψού κόσμου, δπου ποτέ δέν έπηγαίναμεν. Η 
ζωή αΰτη μάς ήρεσκε καί άπεκοίμιζεν έντδς ήν.ών 
τάς πυρεσσώδεις όρμάς τής ψυχής, αϊτινες φθεί
ρουν άνωφελώς τήν φαντασίαν τών νέων, πριν ή 
ή ειμαρμένη αύτών τούς προσκαλέσει νά ένερ- 
γήσωσιν ή νά σκεφθώσιν.

0 φίλος μου ήγε τδ εικοστόν τής ήλικίας του 
έτος, έγώ δέ τδ δέκατον όγδοον. Αμφότεροι δέ εί- 
χομεν τήν ήλικίαν έκείνην καθ ήν έπιτρέπεται 
νά συγχέη τις τά δνειροπολήματα μετά τής πραγ- 
ματικότητος. Απεφασίσαμεν λοιπδν νά σχετισθώ- 
μεν μετά τών καλών αύτών άλιέων καί νά δια- 
πλέωμεν τάς θαλάσσας, διαιτώμενοι τδν αύτδν 
βίον. Αί εύδίαι καί φωταυγεΐς νύκτες τάς οποίας 
διήγομεν έπί τής θαλάσσης, τής κυμαινομένης ταύ
της κοίτη; καί ύπδ γλαυκδν καί διάστερον ού- 
ρανδν, μάς έφαίνοντο ώς μία τών μυστηριωδών 
έκείνων τρυφών τή; φύσεως, τάς οποίας πρέπει νά 
καταλάβγ τις αίφνιδίως καί νά γνωρίση, έστω μόνον 

ϊνα τήν διηγηθή.
’Ελεύθεροι καί μή έχοντες νά δώσωμεν πρδς 

ούδένα λόγον τών πράξεών μας ή τών άπουσιών 
μας, τήν έπαύριον έπραγματοποιήσαμεν τδ ονει- 
ρον ήμών. Διατρέχοντες τήν ακτήν τής Λ/σρχί./ί- 
νης, ήτις έκτείνεται ύπδ τδν τάφον τοΰ Ούϊργι- 
λίου, εις τούς πρόποδας τοΰ όρους Παυσιλύπου, 
δπου οί άλιεΐς τής Νεαπόλεως σύρουν τά πλοιά
ριά των έπί τής άμμου; καί έπισκευάζουσι τά δί
κτυά των, είδομεν γέροντά τινα εύρωστον εϊσέτι 
δστις έναπέθετε τά άΰιευτικά έργαλεΐα του έπί τοΰ 
άκατίου του, έζωγραφημένου μέ ζωηρά χρώματα 
καί φέροντος εις τήν πρύμνην του μικράν εικόνα 
γεγλυμμένην τοΰ Αγίου Φραγγίσκου. Δωδεκαετές 
παιδίον, ό μόνος κωπηλάτης του, έφερεν κατ’ αύ
τήν τήν στιγμήν δύο άρτους εις τήν λέμβον, τε- 
μάχιον τυρού, σύκα καί λάγηνον ύδατος.

Τδ ποόσωπον τοΰ γέροντος καί τοΰ παιδιού μάς 
εϊλκυσαν καί συνεδέσαμεν μετ αύτών συνομιλίαν, 
θ αλιεύ; έγέλασεν, δταν τοΰ έπροτείναμεν νά μάς 
δεχθή ώς κωπηλάτας του, καί νά μάς φέρφ μεθ’ 

εαυτού εϊς τήν θάλασσαν.

—Δέν έχετε τάς χεΐρας τυλώδεις διά νά πρατήτε 
τήν λαβήν τοΰ κωπίου, μάς λέγεΓ αί λευκαί σας 
χεϊρες είναι πλασμέναι διά νά βαστάζωσι τδν κά
λαμον καί όχι τά ξύλα, καί είναι κρίμα νά τάς 
σκληρύνετε εις τήν θάλασσαν.

— Είμεθα νέοι, άπεκοίθη ή φίλος μου, καί θέ- 
λομεν νά δοκιμάσωμεν δλα τά έπαγγέλματα, πριν 
έκλέξωμεν κάνέν. Τδ έδικόν σας μάς άρέσκει, έ- 
πειδή έξασκεϊται έπί τής θαλάσσης καί ύπδ τδν 

ούρανόν.
— Εχετε δίκαιον, άπεκρίθη ό γέρων αλιεύς, τδ 

έπάγγελμά μας καθιστά τήν καρδίαν εύθυμου, καί 
τδ πνεύμα πεποιθώς εις τήν προστασίαν τών αγίων. 
0 άλιεύς εύρίσκεται ύπδ τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ 
ούρανοΰ, έπειδή ό άνθρωπος αγνοεί πόθεν έρχεται 
ό άνεμος καί τδ κύμα. Η ρυκάνη καί ή λίμα εί
ναι εις τήν χεϊρα τοΰ ξυλουργού, τά πλούτη καί 
αί εύνοιαι εις τήν χεϊρα τοΰ Βασιλέως, άλλα τδ 
εύθραυστον πλοιάριον κεϊται εις τήν χεϊρα τοΰ 

Θεού.
Η εύσεβής αύτη φιλοσοφία τοΰ άλιέως μάς έπει- 

σεν έτι πλέον εις τδ νά έπιβιβασθώμεν μετ αύτοϋ, 
ώτε μετά μικράν αντιλογίαν συγκατετέθη’ συνεφω- 
νήσααεν νά τοΰ δίδωμεν έκαστος δύο καρλίνια τήν 
ημέραν διά τήν μαθητείαν καί τήν τροφήν μας έν- 

ταυτώ.
’Αφού έτελείωσεν ή συμφωνία, έφωδιάσθη μέ τάς 

αναγκαίας τροφάς. Περί δυσμάς ήλιου έβοηθήσαμεν 
αύτδν νά σύρη τήν λέμβον του εις τήν θάλασσαν καί 

άπεπλεύσαμεν.

Η πρώτη νύξ ήτον ήδονικωτάτη. rH θάλασσα 
ώμοίαζε λίμνην τινά έλουητικήν, κειμένην έν μέσω 
αποτόμων όρέων. Καθόσον έμακρυνόμεθα άπδ 
τής παραλίας, έβλέπομεν τάς λάμψεις τών παρα
θύρων τοΰ παλατιού, καί τών άκτών τής Νεαπό
λεως, βυθιζομένας ύπδ τδν βαθύχρουν θόλον τοΰ όρί- 
ζοντος. Οί φανοί μόνον μάς έδείκνυον τήν ακτήν, 
άλλ έσκιάζοντο άπό τήν άμυδράν στήλην τοΰ πυ- 
ρδς τοΰ άναθρώσκοντος έκ τοΰ κρατήρος τοΰ Ούε- 
σουβίου. Ενώ ό άλιεύς έρριπτεκαί έσυρε τδ δίκτυόν 
του, καί ή δάς έταλαντεύετο εις τάς χεΐρας τοΰ 
παιδιού, τδ δποϊον κατελάμβανεν ό ύπνος, έδίδομεν 
άπδ καιρδν εις καιρόν μικράν ώθησιν εις τδ πλοιά
ριον καί μετά τέρψεως ήκούομεν τάς ήχηράς στα
γόνας τοΰ ύδατος, αϊτινες έστάλαζον άπδ τάς κώ- 
πας μας, νά πίπτωσιν έναρμονίως εις τήν θάλασσαν 
ώς μαργαρΐται εις άογυράν δεξαμενήν. Πρδ πολλοΰ 
εϊχομεν κάμ.ψει τδ άκροιτήριον τοΰ Παυσιλύπου, ει- 
χομεν διαπλεύσεέ τψν κόλπον /Ζεουζο^ώχ, τδν τής 
Μαίας, νπ πορθμόν τοΰ Γαέτον, μεταξύ τοΰ άκρω- 
τηρίου τής Μιοένης καί τής νήσου Προκίδας. Η- 
μεθα εις τδ πέλαγος’ ό ύπνος μάς κατελάμβα
νεν, καί κατεκλίθημεν ύπδ τά σκαμνία μας, πλη
σίον τοΰ παιδός.
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ό αλιεύς ήπλωσεν έφ’ ήμών τό βαρύ ίστίον δ
περ έκειτο διπλωμένον είς το βάθος τής λέμβου, 
καί ούτως άπεκοιμήθημεν μεταξύ τών κυμάτων,τα
λαντευόμενοι ελαφρώς άπδ την άνεπαίσθητον κίνη 
σιν τής θαλάσσης. Διηύγαζε δέ ήδη ή ημέρα, όταν 
έξυπνήσαμεν' ό σπινθηροβόλος ήλιος έποίκιλε τήν 
θάλασσαν διά ταινιών πυρδς, και άντανεκλάτο έπι 
τών λευκών οικιών παραλίας αγνώστου. Λεπτή 
αύρα πνέουσα άπό τής ξηράς ταύτης άνεκίνει τό 
ίστιον υπέρ τάς κεφαλάς μας, και μας ήλαυνεν άπό 
κόλπου είς κόλπον καί άπό βράχου είς βράχον- ήτο 
ή άνώμαλος άκτή τής νήσου ίσχίας, τήν οποίαν έ
μελλα τοσοΰτον νά κατοικήσω καί ν άγαπήσω βοα- 
ουτερον. Τότε κατά πρώτον μ ένεφανίσθη ή νήσος 
πλέουσα εντός τοΰ φωτός, έξερχομένη τής θαλάσσης, 
βυθιζόμενη εις τό κυανόχρουν τοΰ ούρανοϋ, καί 
άναφανεΐσας ώς όνειροπόλησίς τις ποιητοΰ, κατά 
τόν έλαφρόν ύπνον θερινής νυκτός.

Ε'.

Η νήσος τής Ισχίας, ήτις χωρίζει τόν κόλπον 
τοΰ Γαετου απο τον τής Νεαπόλεως, καί τήν οποίαν 
μικρός πορθμος διαχωρίζει επίσης άπό τήν νήσον 
της Π^>οχιόας, είναι δλη έν όρος κάθετον, τοΰ ό
ποιου η λευκή καί κεραυνόπληκτος κορυφή προσεγ
γίζει τα νέφη. Α: άπότομο.1 πλευραί της διατεμ.νό- 
μεναι υπο κοιλάδων, άποκρήμνων βράχων, φα- 
ράγγων, ρευμάτων καί χειμάρόων, καλύπτονται ύπό 
καστανεών ευθαλών- αί πρό; τήν Θάλασσαν πεδιά
δες της αί μάλλον εγγύς είς τά κύματα, κα
λύπτονται άπό καλύβας καί άγροτικάς έπαύλεις, 
καί χωρία κρυπτόμενα ύπό τό κλήμα τής αμ
πέλου έκαστον τών χωρίων τούτων έχει τήν παρα- 
θαλασιαν του (marina)- όνομάζουσι δέ ούτω τον 
μικρόν αρμόν, οπού σαλεύουσιν οί λέμβοι τών ά- 
λιεων τής νήσου, καί ταλαντεύονται Ιστοί τινες υ.ι- 
κρών πλοίων, ών αί κεραία-, έγγίζουσι τά δένδρα 
καί τά κλήματα τής άκτής.

Ποια τών οικιών τούτων τών έπικρεααμένων 
εις το πρανές τοΰ όρους, κρυπτομένη εντός 
τών φαράγγων του ή προσέχουσα επί τίνος τών 
οροπεδίων του, ή έπερειδομένη έπι τοΰ δά
σους τών καστανεών, ή σκιαζομένη ύπό τοΰ συμ
πλέγματος τών πευκών του, ή κυκλουμένη ύπό τών 
λευκών αψίδων της, τάς οποίας περικοσμοΰν 
στεφαναι αναδενδραδων, ποία τών οικιών τούτων 
δεν υπήρξε τό ονειροπόλημα καί ή ιδανική οϊκη- 
σις ποιητοΰ τίνος ή έραστού ;

Τα δμματά μας δέν άπηύδουν θεωρούντα τήν 
θεάν ταύτην. Ή άκτή έπληθεν ιχθύων, καί ή ά
γρα ήτον άφθονος. Προσωρμίσθημεν είς μικρόν 
κολπον τής νήσου, δια νά λάβωμεν ύδωρ έκ τής πλη
σίον πηγής, καί ν άναπαυθώμεν ύπό τούς βράχους. 
Περί την δύσιν τοΰ ήλιου έπανήλθομεν είς Νεά- 
πολιν, κεκλιμένοι επί τών εδωλίων μας" ό γέ
ρων αλιεύς καί τό παιδίον, βοηθούμενοι παρ’ ήμών, 
έσυραν τήν λέμβον των έπι τής άμμου, μετέφεοαν 

τά κάνιστρα τών ιχθύων καί τών όστρακοδέρμων, 
εις είδος τι κατωγαίου, τό όποιον κατώκουν ύπό 
τούς βράχοις τής Μα^γεΜχης.

ΣΤ'.

Τάς εξής ήμέρας έπανελάβομεν φαιδρώς τό 
νέον μας έπάγγελμα. Διεπλεύσαμεν άλληλοδια- 
δόχως όλην τήν θάλασσαν τής Νεαπόλεως' ήκο- 
λουθήσαμεν τόν άνεμον άδιαφόρως, όπου καί δθεν 
έπνεεν. Επεσκέφθημεν ούτως τάς Καπ^έας, δ
θεν άπωθεϊ μέχρι τοΰδε τήν φαντασίαν ή απαί
σιος σκιά τοΰ Τιβερίου. Τήν Κύμηχ καί τούς 
ναούς της, τούς τεθαμμένους ύπό τάς πυκνάς δά- 
φνας καί τάς άγριοσυκάς, τήν Batar καί τάς σκυ- 
θρωπάς πλατείας της, άίτινες φαίνονται γηράσασαι 
καί λευκανθεΐσαι ώς οί Ρωμαίοι, τών οποίων έ- 
καλυπτον άλλοτε τήν νεότητα καί τάς τέρψεις. Τήν 
Π' (,τιχην καί r//r //ομπεία, , μειδιώσας ύπό τήν 
λάβαν καί τήν τέφραν τοΰ Ούεσουβίου. Τήν Καστι- 
.-ίαμάρηχ, ής τά υψηλά καί μελανά δάση τών ά- 
γριοδαφνών καί καστανεών άντανακλώμενα είς τήν 
θάλασσαν, χρωματί ζουσι διά σκοτεινού πρασίνου 
χρώματος τά άείρροχθα κύματα τοΰ δρμου. 0 
γέρων αλιεύς έγνώριζε πανταχοΰ οίκογένειάν 
τινα άλιέων, δπου έφιλοξενούμεθα, οσάκις ή θά
λασσα ήτο τρικυμιώδης καί μάς εμπόδιζε τού νά 
έπιστρέψωμεν είς Νεάπολιν.

Η μονοτονία μάλιστα τού βίου τούτου μάς ή- 
ρεσκεν, καί έβλέπομεν μέ λύπην μας πλησιάζον τό 
τέλος τού θέρους, καί προσεγγίζουσαν τήν ωοαν τοΰ 
φθινοπώρου καί τοΰ χειμώνος, καθ ήν έποεπε νά έ- 
πανέλθωμεν είς τήν πάτριον στέγην μας. Αί οικο
γένεια! μας ανήσυχοι, ήρχισαν νά μάς άνακαλώσιν. 
Απεμακρύνομεν δσον έδυνάμεθα τήν ιδέαν ταύ
την τής άναχωρήσεως, καί ήρεσκόμεθα τού φρο- 
νείν δτι ή ζωή αύτη δέν θέλει έχει τέλος.

Ζ'.

Εν τούτοι:, δ σεπτέμβριος ήλθε μέ τούς όμ
βρους του καί τούς κεραυνούς του- ή θάλασσα ήτον 
όλιγώτερον γαλήνια, τό δέ έπάγγελμά μας, μάλλον 
επίπονον, εγίνετο ένίοτε έπικίνδυνον' αί αύραι έπνεον 
ψυχρότεραι, τό κΰμα άφριζε καί μάς έβρεχε πολ- 
λάκις, θραυόμενον κατά τής λέμβου μας. Ε’ίχοιαεν 
άγοράσει δύο χαπότας έκ χονδρού μαύρου μαλ
λιού, το όποιον οί ναΰται τής Νεαπόλεως ρίπτου- 
σι κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνος επί τών ώμων 
των. Η κορδύλη κυματουμένη όπισθεν, ή φερομέ- 
νη είς το μέτωπον, κατά τόν καιρόν, προφυλάτ- 
τει τήν κεφαλήν τοΰ ναύτου άπό τήν βροχήν καί 
τό ψύχος, ή άφίνει τήν αύραν καί τάς ακτίνας τού 
ήλίου νά παίζωσιν είς τήν βρεγμένην κόμ,ην του. 
Μια τών ήμεοών, δτε ή θάλασσα ήτον άκύμων 
καί γαληνιαία, άνεχωρήσαμεν ϊνα άλιεύσωμεν κα
τά τό παράλιον τής Κύμης, δπου τά ρεύματα ρί- 
πτουσι τούς έρυθρίνους κατ αύτήν τήν ώραν τοΰ 

έτους. Η ψυχρά ομίχλη τής πρωίας έκυμαίνετο έ- 
πί τοΰ παραλίου καί προεμήνυεν άνεμον πρδς τό ε
σπέρας" ήλπίζαμεν νά τόν προλάβωμεν, καί νά κάμ- 
ψωμεν τό άκρωτήριον, πριν ή βαρεία καί καθεύ- 
δουσα θάλασσα έξεγερθή.

Η αλιεία ήτον άφθονος, καί δτε ήθελησαμεν 
νά ρίψωμεν έκ νέου τά δίκτυα, ό άνεμ.ος κατέ- 
λαβεν ημάς, καταπεσών άπό τής κορυφής τού ύπερ- 
ριεγέθους όρους, τό όποιον κεϊται ύπεράνω τής 
Ισχίας. Μετά 'τού άνέμου κατεκρημνίζετο είς τήν 
θάλασσαν καί αύτό τό όρος. Εξωμάλυνε κατά 
πρώτον δλην τήν ύγράν έκτασιν τήν κύκλω ήμών, 
έπειτα τό κύμα οίονεί έπανελθδν τής έκπλή- 
ξεώς του, έξωγκώθη μυκόμενον καί κοίλον, καί 
ύψώθη μετ ,ολίγον είς τοσοΰτον ύψος, ώστε μάς 
άπέκρυπτε τήν ακτήν καί τάς νήσους.

. ’Ημεθα επίσης μακράν τής ξηράς καί τής I- 
σχίας, καί εύρισκόμεθα έντός τοΰ πορθμού, δστις 
χωρίζει τό άκρωτήριον τής Μισένης άπό τήν Ελλη
νικήν νήσον lipoxidar’ Sv μόνον μέσον μάς έ
μενε - νά προχωρήσωμεν άποφασιστικώς προς τόν 
πορθμόν, καί άν έπετυγχάναμεν, νά τόν διαπλεύ- 
σωμεν, είτα νά ριφθώμεν άριστερά προς τον κόλ
πον τής Βαΐας καί νά καταφύγωμεν είς μέρος ά- 
σφαλές καί νήνεμον.

ό γέρων άλιεύς δέν έδίστασεν' άπό τής κορυ
φής κύματος, δπου ή ίσορροποία τού πλοιαρίου 
μάς έκράτησεν επ', στιγμήν μετεώρους έντός στρο
βίλου άφρού, έρριψεν άκαριαίον βλέμμα κύκλω 
αύτού, ώς πεπλανημένος άνθρωπος, δστις άναβαί- 
νει έπί τίνος δένδρου, ΐνα ζητήση τήν οδόν του, έ
πειτα ριπτόμενος είς τδ πηδάλιον. « Είς τά κω- 
πία σας, παιδιά, άνέκραξεν, πρέπει νά φθάσωμεν 
κωπηλατούντες είς τό άκρωτήριον ταχύτερα παρά 
ό άνεμ.ος' άν φθάση πρό ήμών, έχάθημεν. » Τπη- 
κούσαμεν ώς τό σώμα υπακούει είς τάς όρμάς τής 
ψυχής.

Τά όμματα έχοντες προσηλωμένα είς τά όμμα- 
σά του, διά νά είμεθα προσεκτικοί είς τό μετά τά
χους διδόμενον σημείον τής διευθύνσεώς του, έ- 
κλίναμεν έπί τών κωπίων μας, καί ποτέ μέν α
περχόμενοι 'επιπόνους τά νώτα τών αίωρουμένων 
κυμάτων, ποτέ δέ βυθιζόμενοι μ.έ τόν άφρόν 
εις τό βάθος αυτών καταπιπτόντων, έζητοΰμεν 

βραδύνωμεν τήν πτώσίν μας έπί τό ύδωρ' 
°κτώ ή δέκα κύματα έπί μάλλον καί μάλλον υπερ
μεγέθη μάς έρριψαν είς τό στενώτερον μέρος τού 
“ορθμοΰ. Αλλ’ ό άνεμος προηγήθη ήμών, ώς προ- 
εϊπεν ό ναύκληρος, καί μεταξύ τού ακρωτηρίου 
Ζ·αί τής άκρας τής νήσου τοσαύτην προσέλαβεν όρ- 
Η-ίν καί σφροδρότητα, ώστε έκύμανε τήν θάλασ- 
οκν, μετά φρικώδους σάλου, τδ δέ κΰμα μ.ή εύρί- 
σκον έκτασιν νά έκφύγη ταχέως τήν ορμήν τού ά- 
7έμου, συνεστέλλετο, έπανέπιπτεν, έρρεε, διεσκορ- 
~'·ζετο πανταχοΰ, ώς θάλασσά τις μανιώδης, καί 
ζητούσα έξοδον, χωρίς νά δύναται νά έζέλθη 
τ°ϋ πορθμού, συνεκρούετο σφοδρώς κατά τδν 
βράχων τού ακρωτηρίου τής Μισένης, καί άνύψου 

έντός στήλην άφρού, τοΰ οποίου αί ρανίδες άπεπέμ- 
ποντο μέχρις ήμών.

Ητον άφροσύνη τδ ν’ άποπειραθώμεν νά δια- 
πλεύσωμεν τδ μέρος τοΰτο τής θαλάσσης, μέ πλοι- 
άριον άνευ καταστρώματος, άνευ ιστού, πλοιά- 
ριον, δπερ Sv μ.όνον κύμα ήδύνατο νά κατακλύση 
καί νά καταπόντιση. 0 άλιεύς έρριψεν έπί τοΰ ά- 
κρωτηρίου, φωτιζομένου άπό τήν στήλην τοΰ ά- 
φροΰ, βλέμμα τδ οποίον ούδέποτε θέλω λησμο
νήσει, έπειτα ποιών τδ σημείον τοΰ σταυρού, άνέ- 
κραξε' — Νά περάσωμεν είναι άδύνατον, καί όλι
γώτερον νά δπισθοπορήσωμεν είς τδ ανοικτόν πέ
λαγος, εν μόνον καταφύγιον μάς μένει, ή νά ά- 
ράξωμεν εις τήν Προκίδα, ή ν άπωλεσθωμεν.

Η άνάγκη δέν μάς έσυγχώρει νά διστάσωμεν, 
ό άλιεύς μάς έκαμε σημείον νά υψώσωμεν τά κω- 
πία μας, καί ώφελήθη άπδ τάς μεταξύ διαλείψεις 
τών κυμάτων, διά νά στρέψη τδ πλοΐον. II πρώρα 
ήμών έστράφη πρδς τήν Προκίόαν, καί έπλεύσα- 
μεν, όμοιοι μέ ποάριον χόρτου θαλασσίου, δπερ άλ- 
ληλοδιαδόχως τά κύματα ρίπτουσι τδ Sv πρό τδ 
άλλο.

Επροχωροΰμεν βραδέως- ή νύξ κατέφθασεν' ό 
κονιορτδς, δ άφρδς, τά νέφη, τά δποία ·ό άνεμος 
περιέστρεφεν ώς έσχισμένα ράκη έπί τοΰ πορθμού, 
ηύξανον τδ σκότος- δ γέρων διέταξε τδν παίδα 
ν’ άνάψη δάδας ρητίνης, διά νά φωτίζη όλίγον τάς 
κινήσεις τοΰ πλοίου είς τά βαθύτερα μέρη τής 
θαλάσσης, *αί νά δεικνύη είς τούς ναύτας τής 
Προκίδας, δτι μία λέμβος έκινδύνευεν είς τδν 
πορθμόν, καί ούτω νά ζητήση παρ αυτών, άν όχι 
τήν συνδρομήν των, άλλά καν τάς δεήσεις των.

ΙΙτο θέαμα φοβερόν τωόντι καί μεγαλοπρεπές 
συγχρόνως τδ νά βλέπη τις τό παιδίον τοΰτο έχό- 
μενον διά τής μιάς χειρδς τοΰ μικροΰ ιστού τοΰ 
περί τήν πρώραν, καί διά τής έτερας ύψοΰν ύπέρ. 
τήν κεφαλήν του τήν δμδα ταύτην τοϋ έρυθροϋ 
πυρός, τού οποίου ή φλόξ καί ό καπνός συνεστρέ- 
φοντο ύπό τού άνέμου, καί έκαιον τού παιοος τούς 
δακτύλους καί τήν κόμην, ό κυμαινόμενος οΰτος 
σπινθήρ άλληλοδιαδόχως φαίνων έπί τής κορυφής, 
τών κυμάτων καί έξαφανιζόμενος είς τδ βάθος των 
καί νύν μέν σβυνόμενοϊ, νΰν δέ άνάπτων, ήτο ώς 
τδ σύμβολον τής ζωής τών τεσσάρων ήμών, οΐτι- 
νες έπαλαίομεν μεταξύ τής σωτηρίας καί τού θα
νάτου, έν μέσωτής σκιάς καί τής αγωνίας τής νυκτός 
εκείνης.

’V.
Είσήλθοαεν άνεπαισθήτως είςήσυχαιτέραν θάλασ

σαν, ολίγον τι προφυλαγμένην άπδ τής δυτικής 
άκρας τής Προκίδας. 0 άνεμος έκόπασεν, ή φλόξ 
τής δαδδς άνυψώθη, ή σελήνη διήνοιξεν εΰρύχιορον) 
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γλαυκόν κύκλον διά (ζέσου τών νεφελών, τά κύμα
τα έκτεινόμενα κατά μήκος, έζωμαλύνθησαν, και 
έπαυσαν ν’ άφρίζωσιν όπέρ τάς κεφαλάς μας. Ο
λίγον κατ’ ολίγον έγεινε βραχεία καϊ άκύμων ώς 
είς κόλπον σχεδόν ήσυχον, καί ή αμαυρά σκιά τής 
πετρώδους ακτής τής Προκίδας μας έκοψε τήν θέαν 
τοΰ όρίζοντος. Εύρισκόμεθα είς τά νερά, τά κατά 
αέσον τής νήσου.

ΙΑ.

Η θάλασσα ήτο πολύ έξηγριωμένη περί τήν νή
σον, ώστε, όπως φθάσωμεν είς τόν λιμένα, έπρεπε 
νά προσεγγίσώμεν τήν νήσον διά τών πλευρών της 
καϊ έν μέσο» τών σκοπέλων της. « Ας μήν έχωμεν 
πλέον ανησυχίαν, παιδιά, μάς λέγει ό αλιεύς άνα- 
γνωρίζων τό παράλιον διά τής λάμψεως τής δα- 
δός’ ή Παναγία μάς έσωσε, έγγίζομεν τήν γήν, καϊ 
θά κοιμηθώμεν τήν νύκτα ταύτην είς τήν οικίαν 
μου. » Ενομίσαμεν ότι παρεφρόνησεν, έπειδή δέν 
έγνωρίζαμεν να έχη άλλην οικίαν παρά τό σκοτει
νόν ύπόγαιόν του είς Μαργελίνην, καϊ διά νά φθά
σωμεν έκεΐ προ τής νυκτός έπρεπε νά ^ιφθώμεν 
πάλιν είς τόν πορθαδν, νά κάμψωμεν τό άκρω- 
τήριον καϊ ν άψηφήσωμεν έκ νέου τήν μυκωμένην 
θάλασσαν, άπό τήν οποίαν μόλις διεσώθημεν.

Αλλ ουτος έμειδία προς τήν έκπληξιν ημών, 
καϊ έννοών τούς διαλογισμούς μας, — « Νά είστε 
ήσυχοι, φίλοι, έπανέλαβεν, θά φθάσωμεν έκεΐ, χω
ρίς κάνέν κϋμα νά μάς βρέξη. » Επειτα μάς έξή- 
γησεν οτι ήτον άπό τήν Προκίδαν, ότι κατεΐχεν 
ακόμη εις τήν παραλίαν ταύτην τής νήσου τήν κα
λυΰην και τον κήπον του πατρός του, και οτι κατ 
αύτήν τήν στιγμήν μάλιστα ή γραΰς γυνή του μέ 
τήν έκγονόν της, άδελφήν τοΰ Βεπίνου, τοΰ νέου 
μας ναύτου, καϊ δύο άλλα μικρά, ήσαν είς τήν 
οικίαν διά νά ξηράνωσι τά σΰκα καϊ νά τρυγή- 
σωσι τάς αμπέλους, τών οποίων έπώλουν τάς στα- 
φυλάς είς τήν Νεάπολιν. « Ακόμη ολίγα κωπία, 
προσέθηκε, καϊ θά πίωμεν τό ύδωρ τής δεξαμενής, 
τό όποιον είναι διαυγέστερον άπό τόν οίνον τής 
ΐσχίας».

Αί λέξεις αύται μάς άπέδωσαν τήν γενναιοψυ- 
χίαν μας- έκωπηλατήσαμεν άκόμη μίαν λεύγαν 
περίπου παρά τήν άφριόδη ακτήν τής Προκίδας. 
Από καιροΰ είς καιρόν, τό παιδίον ύψωνε καϊ άνε- 
κίνει τόν φανόν του, οστις έρριπτε τήν άπαίσιον 
λάμψιν του έπί τών βράχων, καϊ μάς έδείκνυε 
παντοΰ τείχος Tt άδιάβατον. Τέλος εις τήν στρο
φήν άκρας τινός γρανιτώδους, έκτεινομένης έν σχή- 
ματι προμαχώνος είς τήν θάλασσαν, εϊδομεν τήν 
ακτήν νά κλίνη καϊ νά κοιλοΰται ολίγον, ώς ρήγμα 
τείχους έξωτερικοΰ. Διά τίνος δέ κινήσεως τοΰ 
πηδαλίου, τό πλσΐον έστοάφη κατ εύθειαν πρδς τήν 
ακτήν, καϊ τρία τελευταία κύματα μάς έρριψαν 
μ,εταξύ δύο σκοπέλων, δπου άνέβραζεν ό άφρός.

IB'.

Η πρώρα έγγίσασα τόν βράχον, έξέβαλεν ήχον 
ξηρόν καϊ όξύν, ώς τόν τριγμόν σανίδος πιπτού- 
σης καϊ συντριβομένης' είσεπηδήσαμεν είς τήν θά
λασσαν, προσεδέσαμεν τήν λέμβον δσον έδυνάμε- 
θα καλήτερα, καϊ ήκολουθήσαμεν τόν γέροντα κα'ι 
τό παιδίον, οϊτινες έπροπορεύοντο ημών.

Ανέβημεν παρά τήν πλευράν τής άκτής είδός τι 
στενής κλίμακος, τής οποίας δ σίδηρος έπί τοΰ 
βράχου καϊ τά βήματα, διεχάραξαν τάς άνίσους καϊ 
δλισθηράς βαθμίδας, έπί τών ύδάτων τής θαλάσσης. 
Η κλίμαξ αύτη, έπί τής οποίας πολλάκις οί πόδες 
ημών οδλίσθαινον, αντικαθίστατο διά τεχνιτών 
βαθμιδών, άποτελουμένων ύπδ μικρών τινων στε
ρεών κλάδων, έμπεπηγμένων είς τά χάσματα τοϋ 
τείχους, έπί δέ τοΰ κλωνουμένου σανιδώματος ή
σαν τεθειμέναι σανίδες έκ παλαιών λέμβων, ή δέ- 
σμαι κλάδων καστανέας μέ τά ξηρά φύλλα των.

Αφοΰ ανέβημεν, ούτω πως βραδέως, πεντακοσίας 
περίπου βαθμίδας, εύρέθημεν είς μικράν μετέωρον 
αυλήν, τήν οποίαν περιεκύκλου φραγή έκ φαιών λί
θων' είς τδ βάθος τής αυλής ήνοίγοντο δύο σκοτει
νοί θόλοι, καϊ ύπεράνω τών όγκωδών τούτων θο
λών, δύο) αψίδες κυκλοειδεϊς καί κυρτωμένα', ύπε- 
βάσταζον τό δώμα, τοΰ οποίου αί άκραι ήσαν κα- 
ταστόλιστοι άπδ γάστρας δενδρολιβάνου καί βα
σιλικού.

Θύρα έκ σανίδων κακώς συνηρμοσμένων, εφε- 
ρεν είς τήν στοάν τήν ύπδ τήν αψίδα. 'Εκ δεξιών 
τδ έδαφος έπί τοΰ όποιου ό οίκίσκος έκειτο 
άνομάλως, ίσοπεδοΰτο πρδς τδ έδαφος τής στοάς. 
Μεγάλη συκή καί τινα έλικοειδή κλήματα αμπέ
λου έκλινον πρδς τήν γωνίαν τής οικίας, συγχέον- 
τα τδ φύλλωμά των καί τούς καρπούς των, ύπδ 
τάς ρυγμάς τής στοάς, και ρίπτοντα δυο ή τρεις 
περιπεπλεγμένους στεφάνους έπί τοΰ τείχους τοΰ 
στηοίζοντος τάς αψίδας' Οί κλάδοι των περιέφρατ- 
τον κατά τδ ήμισυ δύο χθαμαλά παράθυρα, τά ό
ποια ήνοίγοντο πρδς τδν κήπον τοΰτον. Αν δέν ή
σαν τά παράθυρα ταϋτα, ήθελεν έκλάβει τις τήν 
όγκώδη τετράγωνον καί χαμηλ.ήν αύτήν οικίαν ώς 
ένα τών φαιών βράχων τής παραλίας ταύτης, ώς 
ένα σωρόν κατεψυγμένης λάβας, την οποίαν ή κα- 
στανέα, ό κισσός καϊ τδ κλήμα καλύπτουσι διά τών 
κλάδων των, καί οπού δ άμπελουργδς τής Καστελα- 
μάρης καϊ τοΰ Σορρένεου άνασκάπτει σπήλαιον διά 
νά διατηρήση τδν οίνον του πλησίον τοΰ κλήμα
τος, τδ όποιον τδν έφερε. Πνευστιώντες, κεκμη- 
κότες έκ τής μακράς καϊ ταχείας άνόδου μας, 
καί άπδ τδ βάρος τών κωπίων τά όποια έφέρομεν 
είς τούς ώμους, έσταματήσαμεν είς τήν αυλήν 
ταύτην έπί στιγμήν, δ τε γέρων καί ήμεΐς, διά ν 
άναπνεύσωμεν, αλλά τδ παιδίον ρίπτον τδ κωπίον 
του έπί σωροΰ θάμνων, καϊ άναβαΐνον έλα” 
φρώς τήν κλίμακα, ήρχισε νά κτυπά είς τδ παρά
θυρον μέ τήν άναμμένην δάδα του, καί νά κράζη 
μέ φωνήν εύθυμον τήν μάμμην του καϊ τήν άδελφήν 

του. * Μητέρα μου, άδελφή μου ! Μάδρε ! Σορε- 
Μνα! έκραζεν ούτος, Γαετάννα ! Γρατσιέλλα ! έξυ- 
πνήσετε, άνοίξετε, είναι ό πατήρ, είμαι έγώ, καί 
δύο ξένοι μαζή μας .» ΪΙκούσαμεν φωνήν όχι έντε- 
λώς έξυπνον άκόμη, άλλά καθαράν καί γλυκεΐαν, 
ήτις έξέβαλε συγκεχυμένας έκφωνήσεις έκπλήξεως 
«πό τδ ένδότερον τής οικίας, έπειτα τδ ήμισυ τοΰ 
παραθύρου ήνεώχθη, σπροχθέν άπδ γυμνόν καϊ λευ
κόν βραχίονα, (καϊ ειδαμεν είς τήν λάμψιν τής δα- 
δός, τήν οποίαν τδ παιδίον ύψου πρδς τδ παρά
θυρου, ΐρθούμενον έπί τής άκρας.τών ποδών, πρόσω- 
πον νέας κόρης έξαισίου κάλλους, έμφανισθεν με
ταξύ τών φυλλωμάτων τοΰ παραθύρου.

Καταληφθεΐσα έν μέσω τοΰ ύπνου της άπδ τήν 
φωνήν τοΰ άδελφοΰ αύτής, ή Γρατσιέλλα δέν διε- 
νοήθη, ούδέ τδν καιρόν είχε νά τακτοποιήσω τήν 
ενδυμασίαν της, έπήδησε μέ γυμνούς τούς πόδας 
πρδς τδ παράθυρον, όπως εύρίσκετο είς τήν κλί
νην της. Τής μαύρης καϊ μακράς κόμης της τδ μέν 
ήμισυ έπιπτεν έπί τής έτέρας τών παρειών αύτής 
τό δ άλλο ήμισυ έστρέφετο περί τδν λαιμόν της, 
είτα ριπτόμενον πρδς τδ άλλο μέρος τοΰ τραχή
λου της άπδ τδν άνεμον, οστις έπνεε σφοδρώς, 
βυνεκρούετο έπί τοΰ υπανεωγμένου παραθύρου καϊ 
έπανήρχετο μαστίζον τδ πρόσωπόν της, ώς αί πτέ
ρυγες τοΰ κόρακας τυπτόμεναι ύπδ τοΰ άνεμου.

Διά τών χειρών της, ή νέα κόρη έτριβε τούς ο
φθαλμούς αύτής, ύψώνουσα τούς άγκώνας καϊ δια- 
στέλλουσα τούς ώμους της, μέ τήν πρώτην έκείνην 
χειρονομίαν παιδός έξυπνοΰντος καϊ θέλοντος νά ά- 
ποδιώξη τδν ύπνον, ό χιτών αύτής δεδεμένος πέ- 
ριξ τοΰ τραχήλου της, ΰπεδείκνυεν άνάστημα υψη
λόν καϊ λεπτόν, δπου μόλις ύπετυποΰντο, ύπδ τδ 
ύφασμα, οί πρώτοι κυματισμοί τής νεότητος. Οί 
οφθαλμοί της εύμορφοι καϊ μεγάλοι, είχον τδ δυσ- 
διάκριτον έκεϊνο χρώμα τδ μεταξύ τοΰ φαιοΰ καί 
τοϋ κυανοΰ τής θαλάσσης, τδ όποιον συγκιρνά τδ 
άκτινοβόλημα διά τής ύγρότητος τοΰ βλέμματος, 
Χαί αναμιγνύει κατ ϊσην αναλογίαν είς τούς ο
φθαλμούς τών γυναικών τήν τρυφερότητα τής καρ- 
δίας καί τήν ένέργειαν τοΰ πάθους, ουράνιον χρώ
μα, τδ όποιον οί οφθαλμοί τών γυναικών τής Α
νατολής καϊ τής Ιταλίας παραλαμβάνουσιν άπδ τδ 
φλογώδες πΰρ τών ήμερών αύτών, καϊ τδ γλαυ- 
xov καϊ γαλήνιον τοΰ ούρανοΰ των, τής θαλάσ- 
έή; των, τών νυκτών των. Αί παρειαί της ήσαν 
ευτραοεΐς, στρογγύλαι καϊ κανονικαί' άλλά χρώ
ματος ολίγον τι ώχοοΰ καϊ άμαυροΰ, ένεκα τοΰ 
Χλίματος, όχι δέ ώς τής νοσώδους έκείνης ώ- 
Χρότητος τών βορείων μερών, άλλά τής ύγειοΰς 
λευκότητες τής μεσημβρίας, ήτις ομοιάζει τδ χρώ
μα τοϋ μαρμάρου έκτεθειμένου πρδ χρόνων εις τάς 
προσβολάς τής ατμόσφαιρας καϊ τών κυμάτων.

Τδ στόμα, τοΰ όποιου τά χείλη ήσαν άνοικτό- 
Τερα καϊ πυκνότερα παρά τά τών γυναικών τών 
Χλιμάτων μας, είχον τάς πτυχάς τής άγνότητος 
χαϊ τής άγαθότητος. Οί όδόντες της βραχείς, άλλά 

στιλπνοί, έλαμπαν είς τάς κυματουμένας λ.άμψεις 
τής δαδδς, ώς άνεωγμένα όστρακα μαργα-ρίτου, έρ- 
ριμμένα είς τής θαλάσσης τδν αίγιαλόν.

Ενώ ή Γρατσιέ.Ι.Ια ώμίλει είς τδν μικρόν αδελ
φόν της, οί ζωηροί λόγοι της, έξεις κατά τι καί 
εύτονοι, τών οποίων τό ήμισυ άφήρπαζεν ή αύρα, 
άντήχουν ώς μουσική τις είς τάς άκοάς μας, ή 
φυσιογνωμία της έπίσης εύκίνητος ώς αί λάμψεις 
τοΰ φανοΰ,δστις έφώτιζεν αύτήν, μετέβη στιγμιαίως 
άπδ τήν έκπληξιν είς τδν τρόμον, άπδ τδν τρό
μον είς τήν εύθυμίαν, άπδ τήν τρυφερότητα είς 
τδν γέλωτα, έπειτα μάς παρετήρησεν όπισθεν τοΰ 
κορμού τής μεγάλης συκής, άπεσύρθη τεθορυβημέ- 
νη άπδ τδ παράθυρον καϊ ή χείρ της άφήκε τδ φύλ
λωμα αυτού' έσπευσε νά έξυπνίση τήν μάμμην της 
καϊ νά ένδυθή, καϊ ούτω ήλθε νά μάς άνοιξη τήν 
θύραν ύπδ τάς αψίδας καϊ νά έναγκαλισθή, όλη συγ- 
κεκινημένη, τδν πάππον της καϊ τδν άδελφόν της.

Η γραία μήτηρ ένεφανίσθη πάραυτα, κρατούσα 
είς τήν χεΐρα πηλίνην λυχνίαν, ήτις έφώτιζε τδ 
ισχνόνκαϊ ωχρόν πρόσωπόν της, καϊ τήν λευκήν κό
μην της, τήν ώς τάς άγαθίδας τοΰ μαλλιού α'ίτινες 
έκειντο έπί τήςτραπέζης κύκλω τής ηλακάτης της' 
έφίλησε τήν χεΐρα τοΰ άνδρός της καϊ τδ μέτω- 
πον τοΰ παιδός' δλα ταϋτα έτελέσθησαν είς όλίγας 
λέξεις καϊ ολίγα σχήματα μεταξύ τών μελών τής 
πτωχής ταύτης οικογένειας. Δέν ήκούομεν τδ δλον' 
ίστάμεθα δλίγον τι κατά μέρος, διά νά μή στενο- 
χωρώμεν τήν έκχυσιν τής καρδίας τών ξενοδόχων 
μας' αύτοϊ ήσαν πτωχοί, ήμεΐς ήμεθα ξένοι καί 
τοΐς ώφείλομεν σέβας' ή συνεσταλμένη στάσις μας 
πλησίον τής θύρας, σιωπηλώς έμαρτύρει τοΰτο.

II Γρατσιέλλα έρριπτεν άπδ καιροΰ είς καιρόν 
βλέμμα έκπεπληγμένον καί ώς έκ βάθους ονείρου 
τινός έφ ημών' δταν δ πατήρ έτελείωσε τήν διή— 
γησιν, ή γραία έγονυπέτησε πλησίον τής εστίας, 
ή Γρατσιέλλα άναβάσα είς τδ δώυ.α, έφερε κλάδον 
δενδρολιβάνου καϊ άνθη τινά πορτοκαλέας.

Καϊ λαβοΰσα σκίμποδά τινα προσεκόλλησε τά άν
θη διά μικρών χρυσών καρφίδων, τάς οποίας έκ τής 
κεφαλής της άφήρεσεν, ενώπιον μικροΰ αγάλματος 
τής Παναγίας, τεθειμένου ύπεράνω τής θύρας, έμ
προσθεν τής όποιας έκαιε κανδήλα' ένοήσαμεν δτι 
αύτη ήτον εύχαριστίριος εύχή είς τήν θείαν 
προστάτριάν της, ήτις έσωσε τδν πάππον-της καϊ 
τδν άδελφόν της' εϊχομεν δέ καϊ. ήμεΐς τδ μέρας 
μας είς τήν ευχαριστίαν της.

1 , (άκολουθεΐ).
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Η ΠΕΤΡΟΤΠΟΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ.

Αν ή Πετρούπολις έκτίζετο κατά τούς χρόνους 
των αρχαίων Ελλήνων, τά έπτά τοϋ κόσμου θαύ
ματα ήθελαν άναμφιλέκτως αύξηθή κατά εν θαύ
μα, το θαυμαστότερον ίσως πάντων. Η όντως ά- 
ξιόλογος αυτή πόλις, ήκιστα έτι γνωστή, μ όλας 
τάς ευκολίας των νεωτέρων τής συγκοινωνίας μέ
σων, δόναται νά θεωρηθή ώς ή άπόδειξις τής των 
Ρώσσων μεγαλοφυία;" πάσαι αύτής αι οικοδομάν 
άποπνέουσιν, ώς εϊπεϊν, την ϊσχύν εκείνην- τής θε- 
λήσεως, το σύμφυτον εκείνο τώ ρωσσικώ έθνει πνεύ
μα τής θετικότητος, ιδιότητες άναγκαϊαι, ού μο
νόν προς ϊδρυσιν μητροπολεων, αλλά καί προς κα- 
τάθεσιν των βάσεων μεγάλων δυνάμεων.

Οταν, έν θερινή ωραία ήμερα, ό περιηγητής, 
καταλιπών όπίσω αΰτοΰ τά διαφανή και μόλις 
έπιρρυτιδούμενα υδατα τού κόλπου τής Φινλαν
δίας, εύρεθή αίφνης, δι ελαφρού άτμοπλοίουί με- 
τενεχθείς, εντός των κόλπων τής θαυμασίας κα- 
θέδρας τοϋ Μεγάλου Πέτρου, εις έκστασιν μένει βε- 
βυθισμένος καί θαυμασμόν, απέναντι τής προ ο
φθαλμών αύτοϋ άναπτυσσομένης εϊκόνος.

0 Νέβας δεν είναι έκ των κοινών ποταμών. 
Πλατύς ώς Βόσπορος γλυκέως ΰδατος διαφανούς 
εις την επιφάνειαν, κατέρχεται μεγαλοπρεπής, άν- 
τανακλών έν τώ διαυγή αύτοϋ κατόπτρω διπλήν 
σειράν μεγαλοπρεπών παλατίων, πολυτελών οϊκο- 
δομ ών, μνημείων έκ χαλκού, χρυσού, πορφύρας, | 
μαρμάρου, γρανίτου, άφθόνως επί τών οχθών του 
διεσπαρμένων.

Παρίσταται λοιπόν ή πόλις εις τούς οφθαλμού? 
τού περιηγητού άθρόα καί διαμιάς καί άνευ ού- 
όενός τών κοινών έκείνων μεταβάσεων, τών άλ
λως τε προαγγελλουσών τήν προς τάς μεγάλας πό
λεις προσέγγισιν. Βλέπων τις τήν πόλιν ταύτην 
τήν τόσον λαμπράν καί νεαράν, ούτως εϊπεϊν, έτι 
επί τών οχθών τού εύρυκοίτους αύτής ποταμού, θά 
έλεγεν ότι θεότητας μαγικής τήν έδημιούργησε 
γλύφανον. Από τού περί ού δ λόγος μέρους θεω- 
ρουμένη, ή Πετρούπολις δεν παρουσιάζει εις τά ομ- 
ματα εΐμή σειράν μνημείων μεγαλοπρεπών. Η 
μικροτέρα οικία αυτόθι πολυτελές ήθελεν ε’ισθαι 
αλλαχού μέγαρον, το μικρότερου δέ μέγαρον, 
ώς περίβλεπτον ήθελε θεωρεϊσθαι άνάκτορον, καί 
ώς ναοί ήθελον έκληφθή τά άνάκτορα.

Βεβαίως, εις τήν θέαν τής σοβαράς ταύτης καί 
εξαίσιου εϊκόνος, εϊς τήν θέαν τού άεννάως ύπό 
θορυβωδών πυροσκάφων διασχιζομένου έκείνου πο
ταμού, τον όποιον πλησίστια άναβαίνουσι καί κα- 
ταβαίνουσι τά πλοία ώς εύρύν θαλάσσης βραχίονα" 
ενώπιον τών έκ τών λατομείων τής πετρώδους Φιν

λανδίας έκκοπεισών έκείνων κρηπίδων, αϊτινες πε- 
ριορίζουσι διά τών διπλών αύτών έκ γρανίτου 
πλευρών τον ποταμόν αυτόν εϊς τήν κοίτην του- 
ενώπιον τών κεχρυσωμένων έκείνων αψίδων, τάς 
όποιας, ώς έκ τή? λάμψεως αυτών θά έξελάα- 
βανέ τις ώς φλογερά μετέωρα έν τώ στερεώματΓ 
ενώπιον τών μεγαλοπρεπών έκείνων γεφυρών καμ- 
πτομένων έκ τής αδιάλειπτου διαβάσεως οχημά
των καί δροσχωχ' ένώπιον τού ζώντος έκείνου, 
τού ποικίλου, τού θαυμάσιου πανοράματος, βε
βαίως, έκπεπληγμένος δ περιηγητής δεν θά ήδύνατο 
νά τοιίτεύση ότι, εις ταύτα τά μέρη, όπου προ έκα- 
τόν πεντήκοντα μόλις ετών, δεν έβλεπέ τις παρά 
έλη απέραντα ύπό πυκνών καί αγρίων δασών 
σκιαζόμενα, καί διαρρεόμενα ύπό. μονήρους ποτα
μού, τού όποιου ό ρούς, διηνεκώς έμφραττόμενος 
ύπό τών χόρτων καί τής άμμου τά όποια μεθ’ έαυ- 
τού έσυρε, διέδιδε τά ύδατά του μεταξύ τών ου- 
κών τών οχθών του, εϊς τάς οποίας έναπέθετε 
πάντοτε μιάσματα πυρετώδη, ότι οι νύν περικαλ
λείς ούτοι τόποι δεν ήσαν τότε παρά τελματώδης 
καί δυσκραής έρημος, μέχρις ού έπελθών ό χειμών 
ήθελε τήν μεταβάλει εις έρημον παγετών.

Επειδή δέ ή έρημος αΰτη άνήκεν εις τήν Σουη
δίαν, ανάγκη ήν νά νικηθή τό κράτος τούτο όπως 
άποσπασθή αύτοϋ’ τούτου γενομένου, έδει νά 
νικηθώ ήδη ή έρημος, ή φύσις αυτή, δηλαδή ν’ ά- 
ποξηράνθώσι μέν τά τέλματα, νά στερεοποιηθώσι 
όέ τά έλη, νά έκκοπώσι καί διανοιχθώσι τά δάση, 
νά καθαρισθή δ άήρ, νά δημιουργηθή, ώς εί- 
πεϊν, νέον έδαφος, έδαφος στερεόν έφ’ ού νά δυ- 
νηθή νά ιύρυθή πόλις, νέα άτμοφαϊρα έν ή νά δύ- 
ναται ν άναπνέη λαός. (1) Αέν έπρόκειτο λοιπόν 
ένταύθα περί άπλής τίνος έργασίας’ έπρόκειτο 
περί τερατουργήματος, τερατουργήματος έκπλη- 
ρωθέντος διά τής θελήσεως ένός καί μόνου άνδρός, 
άνδρός όμως ήγήτορος λαού πειθήνιου.

Δεν είναι βεβαίως άπο σκοπού τό νά παρατη- 
ρήσωμεν ένταύθα ότι εχομεν περί τής Ρωσσίας ι
δέας αυθαιρέτους καί εντελώς έσφαλμένας, τάς ό
ποιας γνωρίζομεν άπό τον Βολταϊρον, δστις καί 
άλλας πολλάς τοιαύτας έδογμάτισεν. Ούτω, μάς έ
καμε νά θεωρώμεν τον θεμελιωτήν τής Πετρου- 
πόλεως ώς τον πρώτον Ρώσσον ήγεμόνα, δστις 
συνέλαβε τήν ιδέαν νά εϊσαγάγη έν Ρωσσία τον 
δυτικόν πολιτισμόν. Αλλ ή ιδέα αυτή είναι ε
σφαλμένη, Οτε Πέτρος ό A. έπεχείρησε νά δια- 
δώση εις τήν Ρωσσίαν τον πολιτισμόν τών Εύ- 
ρωπαϊκών λαών, άλλο δέν έπραξεν ή νά βάλϊΐ 
εις ένέργειαν τήν ιδέαν ίωάννου τοϋ Γ\ ΐωάννου

(1) Κατά τό 16 4 4, λοιμική νόσος, γεννηθεϊσ* 
ένεκα τών λοιμωδών μιασμάτων τών ελών τής ίγ- 
γρίας, άφήρπασεν άπασαν τήν φρουράν τού σουη
δικού φρουρίου (Santzer-Nya) ήτις έφύλαττε τήν 
έπαρχίαν ταύτην’ δύο δέ μόνοι στρατιώται διε- 
σώθησαν.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΑΙΣ

τού Δ', τού Βορισ'ου Γουδουνώφ, καί προ πάντων 
τοϋ πατρός αύτοϋ, τού καισαρος Αλεζιου πεπροι- 
κισμένος όμως αυτός διά μεγαλοφυΐας, ής εστε- 
ρούντο οί ηγεμόνες ούτοι, προσ'ήρτησεν, αν »χας 
■ήναι συγκεχωρτί’Λενον νά έζορχσΟώαεν ούτοι, τον 
πολιτισμόν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, καί καθιέ- 

γματος). Προσθετέον 
;ι τήν Ρωσίαν 

Διότι, τί άλλο ήόύ- 
υ.έν ύπό γειτόνων φι- 
ες ανατολών οε και 
βαρβάρων, παρά νά 
όπως άπό τών συν- 

άρυσθή τήν δύναμιν τού άμύνε- 
προσβάλλειν ; Πέτρος 

τούτο καί σύντονον 
ή τήν σύστασιν

(δό· 
πραγυ.άτιον ώθε 
όυσεως. 
δυσαών

ρωσεν αυτόν δι ούχαίΐ υ 
δε ότι ή ©οοά τών 
εϊς τάς τρίβους τής 
νατό νά πράςη, έκ 
λοταοάχων πεοικυκλουμενη, 
μεσημβρίας ύπό γειτόνων 
στραφή ποός τήν Εύρωπην, 
ταγμάτων αύτής 
σθαι και, τήν δύναμιν τοϋ 
ό A . εννόησαν εντελώς 
στήσε τήν προσοχήν αύτοϋ 
στρατού κατά πρώτον.

Ανευ.νήσθη ότι οι Ρώσοι 
γρίαν υ.άρτυρα τής μεγάλη; 
Νοβογορόδου έπί τών οχθών · 

αύτοκράτωρ ούτος,

του

σίαν τών Σουηδών, όπως καθυποτάξη τά μέρη ταΰ- 
τα έπρεπε νά κηρύςη τόν πόλεμον προς τούς Σουη
δούς, καί τόν έκήρυζε. —

« Ηςεύρω ότι θά νικήσουν αύτοί κατ άοχάς, εί
πε μέ τήν πεποίθησιν τού μεγαλοφυούς έκείνου 
άνδρός, όστις τά πάντα ύυνάμενος νά προί'δη καί 
νά προλάβη ή ν άποτρέψη, ούδέν έγκαταλίπει εις 
τήν τύχην' αλλά νικήσαντες ημάς, θά μάς μάθωσι 
νά τούς νικώ μεν » (I).

Καί τό
- 'i? Si Ρτου Νεοα οιαο

Ρώσους.

τος 1703 η ίγγρία και 
^.^ίρεχοαένη χώρα

πασα ή παρά 
άνήκεν εις τούς'*■5

ΐγ-
. ■ ί

ποταμού (1).
όστις ήθε- 

εν, έκρι- 
τής Φιλλαν- 
ήν το κατάλ- 

Άλλ έ- 
ΰπό τήν έςου-

ειχον άλλοτε την 
νίκης τού Πρ 

τού Νέβα πι 
όθεν δ αύτοκράτωρ ούτος, δ τζάρος, 
λε / άΐΌΐζρ παράθυροχ εις ύύσι.'·, ώς έλ 
νεν ότι άπό τάς άκρας τοϋ κόλ,που 
δίας μέχρι τών έκβολ,ών τού Νεβα, 
ληλον προς τούς σκοπούς αυτού μέρος, 
πειδή δ Νέβας καί ό κόλπος ήσαν

(ΐ) ό Πρίγκηψ Αλέξανδρος κατατρόπωσε 
ιππικόν τών Τευτόνων καί Σουηδών παρά τάς 
χθας τού ποταμού τούτου, όθεν ελαβε και τήν 
,πφιλησιν Νεύσκη.

(Εύτέρ. φυλ. 0 τόμ. ΣΤ.)

το
δ-

Χιλιόαετρά τινα άπό τών έκβόλών αύτοϋ, ό Νέ
βας χωρίζεται διακλαόούμενος εϊς διαφόρους βρα
χίονας, πάντας ικανού πλάτους καί βάθους, σχη
ματίζοντας ούτω πολλάς νήσους, άλιτενεϊς μέν 
τότε καί τελματώσεις, σήμερον όμως άποτελού- 
σας ένα τών θελκτικωτέρων τής Πετρουπόλεως πο
λισμών. Η διάθεσις αύτη ή τοπογραφική έπέστησε 
τήν προσοχήν Πέτρου τού Μεγάλου. Προώρισε προς 
ϊδρυσιν φρουρίου,καπάτό μέρος τούτο,νησίδριον θαυ- 
αασίως τοποθετημένου μεταξύ τού ποταμού, δστις 
το περιέβαλλεν άφ ενός μέρους, καί έλους άδιε- 
ξόδου ύπερασπιζομένου αύτό έκ -τού ετέρου μέρους. 
Τό ορούριον τούτο ώφειλε νά προασπίζεται τήν 
πόλιν, τήν όποίόίν, jv τη διανοία αύτοϋ, είχεν ά- 
ποφασίσει νά κτίση έπί τάς όχθας έκείνας. Καί 
τούτο ήν τό παράθυρου τό όποιον ήθελε ν# άνοίςη 
προς τήν Ευρώπην.
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Τδ νησίδριον ελαβεν ύψος καί ό ακρογωνιαίος 'λί
θος τοΰ φρουρίου, όττεό ό αύτοκράτωρ αύτδς έσχε- 
δίασε και διεχάραξε,κατεβλήθη την ημέραν της Αγίας 
Τριάδος. Πανταχόθεν τής άπεράντου αύτοκρατο- 
ρίας προσεκλήθη,σαν έργάτάι πρδς άνέγερσιν τοϋ 
φρουρίου τούτου. Κοζάκοι καί Φίννοι, Καλμοϋκοι 
και Ιγγριανοί συνέρρευσαν είς την εργασίαν, και 
επειδή τά εργαλεία έλλειπον άπδ τούς αθλίους 
τούτους, κατά την έκφρασιν τοϋ χρονογράφου 
Neslesuranoi, άνέσκαπτον την γήν διά τών χει- 
ρών των και μετέφερον τδ χώρια μέ τάς ποδιάς 
των. Τοσοΰτος δέ ήν δ ζήλος αύτών, τοσοΰτον τοϋ 
άρχηγοΰ αύτών τούς ήλέκτριζεν ή βψις, ώστε μό
λις παρήλθον πέντε μήνες, καί ή έσωτερική εργα
σία ήν ήδη περαιωμένη. Τοΰ φρουρίου δπλισθέντος, 
αί έργασίαι τής πόλεως ήρξαντο.

Η νέα πόλις έκλήθη Αγία Πετρούπολις έκ τοϋ 
αποστόλου Πέτρου έπ όνόματι τοϋ δποίου καθιε- 
ρώθη ^1).

Αλλ’ οί έργάται ούτοι ώφειλον νά έργάζωνται 
μέ τά δπλα εις χεΐρας, διότι οί Σουηδοί οϊτινες 
δέν ήδύναντο νά βλέπωσι μέ ψυχρδν βλέμμα τήν 
άνέγερσιν τής πόλεως ταύτης, ήτις ύψοϋτο άπει- 
λητική κατά τών φιννικών αύτών κτήσεων (2). 
Συνεκρούσθησαν λοιπδν, οί Σουηδοί άπεώσθησαν, καί 
ταχέως ή Πετρούπολις άνωκοδομήθη. Καί όποια 
έργα γιγάντια άληθώς! έπρεπε συγχρόνως νά έκ- 
κόπτωσι τά δάση, νά ύψώνωσι τδ έδαφος,νά τδ στε
ρεοποιούν διά πασσάλων, νά διανοίγωσιν αύλακας 
υπογείους πρδς διοχέτευσιν τών ύδάτων, νά νικώ- 
σιν έν ένι λόγω πανταχοϋ τήν φύσιν, άφοϋ ένί- 
κησαν τούς ανθρώπους!

Εξαιρέσει τοϋ φρουρίου, αί πρώται οίκοδομαί 
τής νέας πρωτευούσης έγένοντο διά ξυλικής. Δεν 
έβράδυναν δμως ν άνεγερθώσιν οΐκίαι λιθόκτιστοι, 
ακολούθως μνημεία, κατόπιν κρηπίδες έκ γρανίτου 
περιορίζουσαι τδν ποταμόν' αί διώρυγες αί 
είς όρθάς γωνίας και τριχή διατέμνουσαι τάς 
κυριωτέρας τής πόλεως συνοικίας όιετειχίζοντοκαθ 
ολον αυτών τδ μήκος ύπδ τειχών έκ γρανίτου πα
ραλλήλων, κεκοσμημένων διά σιδηρών κιγκλίδων' 
αψίδες, οβελίσκοι, σταυροί γαϋρον καί άπαυγάζον 
ήγειραν τδ μέτωπον είς τδν αιθέρα, καί μετ οΰ 
πολύ έξελθοϋσα τών τέως ακαθάρτων εκείνων τελ
μάτων, τών άγριων εκείνων δασών τών χθες καί 
πρώην φωλεών σαρκοβόρων θηρίων,τών πληρών ίλύ- 
ος καί διηνεκώς πλημμυραύντων εκείνων παρόχθιων, 
ή περίβλεπτος αυτή βασιλεύουσα, τδ έργον τοϋ Με
γάλου Πέτρου, έβλάβτησεν είς τά όμματα τοϋ κό-

(1) Οί Ρώσοι καλοϋσιν αύτήν Σάυκτ-Πιτίρ- 
σβούργ χρώμενοι τής λέξεωσ lianctus άντί τής 
Ρωσικής σ^ιιτόΐ Σ. Μ.

(2) Καλώς προέβλεπον τδ ποαγμα οί Σουηδοί. 
Τήν σήμερον, έξαιρέσει μικροϋ μέρους τής δυτικής 
Λαπωνίας, άπασα ή Φιλλανδία, άπδ τοϋ κόλπου 
τής Βοθίνης μέχρι ’τής λίμνης Ονέγας ανήκει είς 
τούς Ρώσους.

σμου, μέ τάς ανθήρας καί ευώδεις της νήσους, αε 
τά παλάτιά της, τούς ναούς, τά έκ γρανίτου .καί 
χαλκοϋ μνημεία αύτής, καί κύψασα έπί τά διαυγή 
ύδατα τοϋ ποταμού της καθυποταγέντος, συγκρα- 
τουμένου τοϋ λοιπού, καί άλαζόνος, δτι τή έχρησί- 
μευεν ώς κάτοπτρον, έμειδίασεν εύαρέστως πρδς 
έαυτήν !

Πρδς ακριβή περιγραφήν τής Πετρουπόλεως, δ- 
λον βιβλίον δέν ήθελεν έξαρκέσει. Πειραθώμεν τού- 
λάχιστον νά έςεικονίσωμεν μέρη τινά αύτής, έκ- 
λέγοντες δι έκαστον αύτών τήν μίαν τών δύο 
εποχών, καθ άς κυρίως ή μητρόπολις αυτή είναι 
άξιοπαρατήρητος' τήν εποχήν τού θέρους καί τήν 
εποχήν τού χειμώνος.

Τποθέτομεν τδν περιηγητήν φθάσαντα διά τού 
Νέβα καί εύρεθέντα παραχφήμα είς τδ κέντρον τής 
πόλεως, έπί τίνος τών ταχέων ατμοκίνητων τών 
καθ έκάστην προερχομένων έξ δλων τής Εύρώπης 
τών λιμένων.

Καί κατά πρώτον μέν, ούδέν διάστημα μεταξύ 
τών δασωδών τοΰ κόλπου άκτών, μεταξύ τού άμ- 
μώδους χάσματος, έν ώ έξαφανίζονται κρυπτόμενα 
τά ύδατα τοϋ Νέβα καί αί πρώται οικήσεις ώς 
πρόδρομοι, ούτως είπέϊν, τής καθέδρας τών Ρωσ- 
σικών καισάρων. Μόλις παρατηρήσας τάς στέγας 
καί τάς υψηλάς καπνοδόχους βανασουργείων τινών 
κατά μήκος τής όχθης κειμένων, καί άμέσως ευρό— 
σκεσαι έν μέσω τοϋ πλατέως καί ωραίου ποταμού, 
τδν όποιον παλάτια στεφανοϋσι καί μνημεία. Εξ 
εύωνύμων έχεις νήσον τινα τήν Βασίλι - Οστρδφ 
(νήσον τοϋ Βασιλείου), ένθα έσχεδίαστο κατ’ άρ- 
χάς νά κτισθή ή πόλις, άλλ’ ήτις δέν συγκροτεί 
σήμερον πλέον παρά συνοικίαν τών σπουδαστών καί 
έμπορων. Ούτως, αί ώραϊαι έκεΐναι οΐκίαι αί τόσω 
λευκαί καί τόσω φαιδραί είναι έμπορων κατοικη- 
τηρια. Πλέον μακράν ΐδρυται ή Ακαδημία τών ω
ραίων τεχνών, τδ οικοδόμημα τής όποιας αποπνέει 
φιλοκαλείαν άφελή καί κλασικήν' περαιτέρω μετά 
τδν έκ φαιού μαρμάρου οβελίσκον τούτον (ΐ),έγείρε- 
ται ή σοβαρά στρατιωτική σχολή, εύρεΐα οικοδομή 
οφειλομενη εις την αυτοκρατόρισσαν Αικατερίνην τήν· 
>Β. Κατόπιν εκτείνεται ή μακρά οικοδομή τοϋ 
.Πανεπιστημίου, περιέχοντος άλλοτε άπαντας τούς 
κλάδους τής ρωσσικής έκπαιδεύσεως (τάς δώδεκα 
(σχολάς)' άκολούθως άπαντας τήν Ακαδημίαν τών 
ίεπιστημών, καί τέλος τδ χρηματιστήριον, είς τό 
άκρον τής νήσου, άναπλέων τδν ποταμόν, κατέ
ναντι τού φρουρίου. Είναι δέ έν τών λαμπροτέ- 
ρων οικοδομών τής Πετρουπόλεως. Κατά πρώτον 
βλέπων αύτδ, τδ εκλαμβάνεις ώς μέγαν έλ- 
ληνικδν ναόν, ου τεσσαράκοντα στήλαι δωρικής κα
τασκευής περικοσμοϋσι τήν περιφέρειαν.

Επί τής αντιθέτου όχθης,τής άντικειΰ,ένης είς τήν 
Βασίλι-όστροφ, έκτείνεται ή Αγγλική κοηπίς

(1) Ανεγερθέντα υπό τοΰ αύτοκράτορος Παύλου 
τοϋ Α. πρδς τιμήν τοϋ στρατάρχου Ρουμιαντζδφ, 
έπί τής ομωνύμου πλατείας.

μέ τήν μακράν σειράν τών μεγαλοπρεπών αύτής 
οικοδομημάτων, τήν έκγρανίτου πρ κυμαίαν τοϋ πο
ταμού καί τά πλατέα αύτής λιθόστρωτα, άεννάως 
καθαρά καί άμμόστρωτα ώς έν ημέρα τελετής. 
Μεταξύ δέ τών μεγαλοπρεπών τούτων οίκων, πάν
των κοσμουμένων διά μαρμαρίνοιν έξωστών, ώς 
παλάτια ένετικά, υψούται τδ ελληνικόν αέτωμα 
καί ή κορινθιακής τάξεως κιονοστοιχία τού Ρου- 
μιαντζοφίου, Μουσείου (1), τ άκάνθια φύλλα τού 
όποιου περικλείουσι στρατόν ολον περιστερών, 
πτηνών τά μέγιστα σεβομένων ύπδ τοΰ ρωσικού 
λαού. Επί τής είς τδ παλάτιον τής γερουσίας ά- 
ποπερατουαένης οδού, ΐδρυται ή λαμπρά κατοικία 
τής κομήσσης τού Ααβάλ, αριστούργημα μικρόν 
τής νεωτέρας άρχιτεκτονικής, ήτις ύπήρξε έπί μα- 
κρδν χρόνον μία τών μάλλον φιλοςένων τής Πε
τρουπόλεως οικιών, τόπου έν φ ή φιλοξενία είναι 
τόσον κοινή.

’Αλλά τδ ατμόπλοιων έστη, απέναντι μιας τών 
πολυαρίθμων τής προκυμαίας άποβαθρών. Αποβώμεν 
έπί τού λιθοστρώτου, καί άκολουθήσωμεν αύτδ 
μέχρι τής πλατείας τής Γερουσίας. Ιδού είμεθα α
πέναντι τού ύπερτάτου τούτου Δικαστικού σώμα
τος τής Ρωσσίας, δπερ σχεδόν είναι καί τ δπρώ- 
τον μετά τδ Συμβούλων τής Αύτοκρατορίας Πο
λιτικόν Σώμα. Η Γερουσία συνέστη, έν έτει 1711, 
υπό Πέτρου τοΰ Μεγάλου τοϋ τοσαΰτα συστήσαν- 
τος πράγματα. Τδ Παλάτιον τής Γερουσίας ούδό— 
λως άπάδει, κατά τδ μέγεθος αυτού καί τήν σο
βαρότητα τής άρχιτεκτονικής του, πρδς τήν ύψη- 
λήν καί σοβαράν αύτοΰ εντολήν. Πλαγίως αύτοϋ 
καί έπί τής αύτής γραμμής έκτείνεται τδ Παλά
τιον τής Συνόδου. Αί δύο αύται οίκοδομαί, ένού- 
μεναι διά τόξου τολμηρώς καμπυλουμένου, σχη- 
ματίζουσι μίαν τών πλευρών τής πλατείας, έφ ής 
έγείγερται ό χαλκούς άνδριάς Πέτρου τοϋ Μεγάλου, 
μνημεΐον κολοσσάϊον άφιερωθέν παρά τής μεγάλης 
γυναικδς είς τήνμνήμην τοϋ μεγάλου άνδρός.—/7«- 
ερω τώ πρώτω ίν.αττρίκη όιυτέρα Pietro Primo 
Catherina Secuada M. D. C. LXXIl, ώς κε- 
χάρακταΐ) έπί τοϋ έκ γρανίτου όγκου δστις έπέχει 
τόπον ς-ηλοβάτου, καί έπί τοϋ οποίου ΐσταται έν 
πλήρει τετραγώνω δ ίππος τοϋ ήρωος, καταπατών, 
έν τή άερία αύτοϋ πορεία, ύπερμέγεθες έρπετδν, τδ 
όποιον συστρέφεται ύπδ τούς πόδας αυτού καί ε
πιψαύει διά τών σπονδίλων του τήν κυματόεσ- 
«αν τού κέλητος ούράν' εύφυές τέχνασμα, δι ού ό 
τεχνίτης ήδυνήθη νά κρατήση τήν ισορροπίαν τοϋ 
απαρτίζοντας τδ μνημεϊον χαλκοϋ κατά γράμμα 
κρεμαμένου είς τδ κενόν, ό αύτοκράτωρ προσατε- 
νίζει τδν Νέβαν, έκτείνων πρδς τά έμπρδς τήν δε
ξιάν αύτοϋ χεΐρα, είς τρόπον ώστε, καθώς είπεν 
4 Κ. Μαΐστρος « δέν γνωρίζει τις άν προστατεύη

(1) Δημοσία βιβλιοθήκη συστηθεΐσα ύπδ τοϋ 
σφραγιδοφύλακος Ρουμιαντζδφ, πρδς χρήσιν ιδίως 
τής νεολαίας. Τδ κατάστημα τούτο είναι αύτοκρα- 

ικόν.

ή απειλή ». Γρηγορεΐ φρουρός αύτδς άγρυπνος, 
έπί τού έργου τών χειρών αύτού, έπί τής προσφι
λούς αύτω πόλεώς του, τήν οποίαν δύναται άπαξά- 
πασαν ύπδ τδ βλέμμα, του νά συμπεριλάβη.

Λέγεις είναι ζών δ ψυχρός έκεινος τοϋ χαλκοϋ 
όγκος' έξ ήμισείας κατά τδν ρωσικόν τρόπον, καί 
έξ ήμισείας κατά τδν άρχαΐον ένδεδυμένος, ο αύτο
κράτωρ μόλις δύναται νά συγκρατή τδν ίππον του, 
ή ορμητική καί ζωηρά στάσις τού δποίου καί αί 
έπί τής λίθινης αύτών βάσεως τρέμουσαι ίγνύαι 
φαίνονται θέλουσαι νά έκφράσωσι τήν έννοιαν τοϋ 
αποφθέγματος τοϋ ρωσσικοϋ καίσαρος,

Vires acquirit oundo !
Πρέπει νά έκλέξη τις ώραίαν θερινήν εσπέραν, 

δτε δ δύων ήλιος, αείποτε αίγλήεις κατά τά ύψη— 
λά ταϋτα πλάτη, πυρπολεί τδν ορίζοντα διά τών 
σπινθηροβόλων αύτοϋ κυμάτων, δτε φλόγας άντί 
ύδάτων φαίνεται κυλίων ό ποταμός, δπως θαυμά- 
ση τδν ανδριάντα τούτον, τδν κατατέμνοντα είς γι- 
γαντώδες σκιαγράφημα (silhouette) τάς εύτολ
μους αύτοΰ γραμμάς έπί τού πυρώδους δαπέδου 
τοϋ ούρανού.

Αλλ άν κατά τήν στιγμήν ταύτην ρίψή τις τό 
βλέμμα του έπί τής σιωπηλής έκείνης πλατείας, 
τής οποίας άρχει, ούτως είπεΐν, άκουσίως θέλει 
μελαγχολήσει , συλλογισθείς δτι έκεΐ, έκεΐ άκρ>- 
βώς, ύπδ τδ βλέμμα του, τδ μέγα. έργον τού μεγά
λου άνδρός έκινδύνευσεν έπ1, στιγμήν νά έξαφα- 
νισθή (άκολουθεΐ).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
S3»-e-o-9-o

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΜΝΑΝΔΟΣ.

Κυριάκός δ Δομνάνδος άπέθανεν έν Παρισίοις 
τήν 22 'Απριλίου 1832 αίφνίδιον θάνατον, ά
γων πιθανώς τδ εξηκοστόν τρίτον έτος τής ήλι- 
κίας του (1). Η εϊδησις τοΰ θανάτου του ένέπλησε 
Ολίψεως τούς απείρους έν Ελλάδι φίλους του καί 
έγέννησε τούς οδυνηρούς έκείνους πόθους, τούς ο
ποίους προξενεί ή άωρος μετανάστευσις είς τδν 
άλλον κόσμον τών αγαθών καί σπανίων άνδρών.

0 πατήρ του κατήγετο έξ Ασιανής τίνος πό
λεως καί μετήρχετί) εύτυχώς τδν τραπεζίτην έν 
Κωνσταντινουπόλει. Τποκύψας είς διωγμούς, συ- 
νεκεφαλαίωσε μέρος τής περιουσίας του καί πα
ραλαβών τήν πολυμελή του οικογένειαν κατέφυ- 
Ϊεν είς Αυστρίαν, ό μακαρίτης Κυριάκός Δομνάν- 

ος έγεννήθη έν Βιέννη καί έξεπαιδεύθη είς τά σχο-

(1) Περί τού θανάτου τοϋ άξιολόγου τούτου Ελ
ληνας άνέφερεν άλλοτε ή Ευτέρπη έγκαίρως. Λυ- 
πούμεθα δέ δτι δέν σώζεται είκών τις τοϋ άνδρός 
τούτου ΐνα τήν δημοσιεύσωμεν σύν τή παρούση 

[ έμβριθή καί γλαφυρά βιογραφία του.
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λεία τής πόλεως ταύτης, διαπρέπων έπί ευφυΐα 
καί έπί προώρω άντιλήφει μεταξύ τών συμμα
θητών του.

Κατά τή> έποχήν εκείνην, δύου κυρίως ελευ
θερία στάδια ήνοίγοντο εις τούς νέους Ελληνας, 
η διδασκαλία καί το έμπόριον. Προορισθείς πα
ρά τού πατρός του εις τό τελευταϊον, άπήλθεν 
έκών άκων εις Β υκουρέστιον, ώς γραφεύς εις 
τό έαπορικόν γραφεϊον μεγαλεμπόρου τίνος Νι- 
κολοπούλου, ό όποιος, εννόησα; την αξίαν τοϋ ει
κοσαετούς νεανίου, άνέθεσεν εις αυτόν την διεύθυν- 
σιν ολοκλήρου τοϋ γραφείου του. Τό γραφεϊον 
τούτο συνεκέντρωσε τας πλείστα; άμφισβητουμέ- 
νας τών έμπορων υποθέσεις, κατέστη τό κοινόν 
διαιτητηοιον τών έμπορικών διενέξεων, δώτι δ 
διευθυντής αυτού άγχίνου.·;, φιλοδίκαιος καί συμ
βιβαστικός, διέλυε τας δίκας ευκόλως δι αποφά
σεων ευφραδώς καί εϋκρινώς συντεταγμένων.

Ο γενικός τής Ρωσσίας πρόξενος γενόμενος πε
ρίεργος, έθήρευσεν αυτού τήν γνωριμίαν, τον έγνώ- 
ρισε, τον έξετίμησε καί τον προσέλαβεν εις τήν 
ύπηοεσίαν τοϋ Γ. προξενείου, συστήσας αυτόν είς 
τήν κυβέονησίν του ώς Ικανόν καί χρήσιμον άν- 
δρα. Από τού 1811 μέχρι τοϋ 1829 διετέλε- 
σεν ό κυριώτερος τού Γ> προζενειου μοχλος, και 
πολλάκις έλαβε διαφόρους λειτουργίας καί άπο- 
στολάς εκτός τών παραδουνάβιων επαρχιών.

Ο τόπος ούτος έπί δύω αιώνας χρησιμεύων ώς 
στάδιον τών άλληλομαχιών τριών μεγάλων επι
κρατειών, τής Ρωσσίας, τής Αυστρίας καί τής Τουρ
κίας, τότε μάλιστα κατεθορυβήΟη από δύω πολέ
μους, μεγάλους καί καταστρεπτικούς. 11 Ρωσσία 
κατ’ έκείνας τάς περιστάσεις ποτέ μεν λόγω εισ
βολής καί κατακτήσεως κατείχε τάς επαρχίας 
ταύτας, ποτέ δέ ώς γείτων ισχυρά η ώς προστά- 
τρια Δύναμις, έπενήρΥ®1 ίσχυρώς έπ αϋτάς, και 
έκυβέρνα, διώκει ή ενεφιλοχωρει εις ολας τάς ό- 
ποσούν σπουδαίας υποθέσεις.

Εκ τοιούτων συμβεβηκ°τινν είναι ευκολον νά κα
τανόηση τις ποία ήτον ή έπίρροή τού Ρωσσικοϋ 
προξενείου καί ποία ή έπενέργεια τού γραμματί
ου; του, δστις, διά τής ευφυΐας του καί τής βαθείας 
τών τοπικών πραγμάτων γνώσεως, κατέστη Ισχυ
ρός έν ταϊς ήγεμ,ονίαις, καί χρήσιμος είς τήν σπά
νιάν κατ’ εκείνους τούς τόπους έπικράτησιν τού 
δικαίου.

11 ισχύς του έστράφη προς ενδυνάμωσήν τής 
φιλικής έταιρείας, τής οποίας ήτον είς τών τεσ
σάρων ή πέντε πρώτων μυστών καί προταθλη- 
τών. Εύρεθεί- κατά τύχην έντός τού αυτού προ
ξενείου μετά τοϋ μακαρίτου Γ. Λεβέντη, συνεκοι- 
νώ/ϊι καθ ημέραν τάς έλπίδας καί τούς φόβους 
του, καί άμφότεροι έδέσμευον νέους προσηλύτου; 
μέ τούς απορρήτους τής Σέρας συνουμοσίας δεσμούς. 
Κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως δεν κατήλ- 
θεν εύθύς είς Ελλάδα, άλλ’ εϊργάζετο υπέρ αυτής 
καί παρεμύθησεν άπειρους συμφοράς, άπειρους θλί
ψεις έξ. έκείνω,ν τάς. όποιας έγέννησεν ή άνυψωσις

Ελληνικής σημαίας είς εκείνους τούς τόπους.
At περίπλοκα! τών Ελληνικών πραγμά,των καί 

ή κουφότης τών διεπόντων τήν Τουρκικήν κυβέρ- 
νησιν κατά τό 1828 έπέφερον τήν διακήρυξιν τοϋ 
τελευταίου Ρωσσικοϋ πολέμου, τον όποιον τής Σ
έρας συμμαχίας αί έπενέργειαι ειχον πολύν χρό
νον επιβραδύνει. Ολ’ οί σύγχρονοι ενθυμούνται ότι 
ή πρώτη εκστρατεία, καί τοι ένδοξος, δεν ήτον α
ποτελεσματική’ ότι ή Ευρό πη είδε διαψευδομέ- 
νας τάς έλπίδας ή τάς όρρωδία; της περί άμεσου 
άποπερατώσεως τοϋ πολέμου, διά συμπλοκής ρα
γδαίας ή διά τολμηράς εισβολής εις τό κέντρου 
τής Τουρκικής επικράτειας. Τί κυρίως έπέφερε τήν 
,δραδυπορείαν καί τό άτελεσφόρητον, κατάτό πρώ
τον έτος, στρατού τρομερού καί ενθουσιώδους; 
Δεν έπιχειρούμεν νά περιγράψωμεν όλα τά αίτια’ 
άλλ έν τών αιτίων ήτο βεβαίους ή άταξία περί 
τήν εύρεσιν, ταμίευσιν καί προπαρασκευήν τών 
εφοδίων τοϋ πολέμου. 11 προσωρινή αυτή αποτυ
χία έγέννησε, κατά τό σύνηθες, τάς άμοιβαίας 
κατηγορίας καί άντεγκλήσεις μεταξύ τών επιτε
τραμμένων τό εργον άρχών. Ο στρατάρχης Διε- 
βίτζ άναλαβών τήν στρατηγίαν κατά τό ερχόμε
νον έτος καί άποπερατώσας ευτυχώς τον πόλεαον 
έκατηγόρησε πολλούς τών Ρώσσουν υπαλλήλων, 
μεταξύ αυτών πρέσβυν τινά σήμερον έπισημότα- 
τον, τον Κ. Λέλην, διατελέσαντα έν ΑΟήναις πα
ρά τή Ρωσσική πρεσβεία, καί τόν Κ. Δομνάνδον. 
Αυτός, πλήρης άγανακτήσεως διά τήν κατηγο
ρίαν ταύτην, μετέβη εύθύς είς Πετρούπολιν καί 
έζήτησεν έπιμόνως νά δικασθή ή νά τύχη τής πα- 
ραιτήσεώς του. Επί έξ μήνας έθεσεν άδιακόπως 
τό δίλημμα τούτο’ άλλ ό Κ. Ροδοφοινίκης είς τού 
οποίου τόν κλάδον άνήγετο, δυσμενώς προς τόν 
Δομνάνδον φερόμενος, ήρνεϊτο πάσαν ά,τάντησιν.. 
Τότε αύτός παραιτηθείς, δρομαίος άπήλθεν είς Πα
ρίσια.

Ενταύθα έτελείωσεν ή πρώτη εποχή τού βίου 
του, ή πλέον εύδαίμων καί ή πλέον δραστήρια, 
κατά τήν οποίαν έξ άγνώστου γραμματέως έσ.- 
πόρου, έγινε πρώτος γραμματεύς τού Ρωσσικοϋ 
προςενείου, διαμείνας είς τήν θέσιν ταύτην, ή ό
ποια βεβαίους δεν είναι επιφανής, άλλ είς χεΐοας 
τού ευφυούς γούτου άνδρός κατέστη λαμπρότατη 
καί παντοδύναμος, άντιθέτως προς τάς έξεις 
τας παρ ήμΐν έπικρατούσας, όπου αί έπιφανέστε- 
ραι λειτουργία', εκφαυλίζονται, ε ς χεϊρας ανικά
νους περιερχόμεναι.

Μεταξύ τών εγγράφων του,, άπηντήσαμεν λο
γιστικά; τινας καταστάσεις, κατά διαφόρους και
ρούς έμφαινούσας τό ποσόν τής περιουσίας του. 
Αι καταστάσεις αύται είναι πολύτιμοι είς τόν βι
ογράφον, διότι ή ιδιωτική συνείδησις -/.αί ή πολι
τική αρετή απεικονίζονται πολλάκις εντός αύτών, 
ώς έπί θερμομέτρου τής ατμόσφαιρας αί ποικιλία-, 
καί αί μεταβολαί. Καθ ήν εποχήν άν-ιχώρησεν άπό 
Βουκουρέστιον καί άπεχαιοέτησε τήν Ρωσσικήν υ
πηρεσίαν, έκέκτητο έζακισχίλια καί επτακόσια 

χρυσά Αυστριακά κατά τήν ιδιόγραφον σημείου- 
σιν τού φιλογενοϋς καί αγαθού Βαρόνου Σακελλα- 
ρίου, δστις τραπεζίτης ών τού Κ. Δομνάνδου, 
κατά παραγγελίαν του μετεβίβασε τό ποσόν τούτο 
είς τον έν Παρισίοις τραπεζίτην Κ. Rougemont. 
Είς διάστημα δεκατριετοϋ: ύπηρεσίας ίσχυράς καί 
πολυπράγμονος έντός τών δύω ηγεμονιών, δεν ά- 
πεταμίευσε παρά τό μικρόν τούτο ποσόν, τό οποίον 
ήδύνατο γά ήναι εύτελές άντίτιμον δωροδοκίας 
διά μίαν μόνον ύπόθεσιν, έάν 6 Δομ.νάνδος ύπέ- 
κυπτεν είς τούς δελεασμούς αυτού τού επαράτου 
δαίμονας, τού υπό τήν θελκτικήν μορφήν Αύς-ρια- 
κών Δαρεικών καί είς αυτήν τήν Ελλάδα έπιφοι- 
τήσαντος.

Παρ’ άνδρών αξιόπιστων καί άδιαφόρων προς 
τόν Δομνάδον μαθόντες άναφέρομεν τό έξής περι- 
στατικόν. 0 Πρίγγιψ Γρ. Γκίκας ήγεμ.ονεύων τής 
Δακίας έκατηγορήθη είς τάς Ρωσσικάς άρχάς ‘πα 
ρά τών άντιπολιτευομένουν ότι έσφετερίσθη χρή
ματα καί έδωροδοκήθη. 0 Γ. πρόξενος, ή, ώς νο- 
μίζομεν, ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς τής Ρωσ
σίας διαβαίνων έκ Βουκουρεστίου διετάχθη νά έ- 
ξετάση αύστηρώς περί τού πράγματος. Αυτός α
πευθυνθείς είς τόν Δομνάνδον έπληροφορήθη παρ 
αυτού ότι ή κατηγορία ήτο ψευδεστάτη, καί είς 
τήν κατάψευσιν τής διαβολής μετεχειρίσθη τήν 
συνήθη του ευφράδειαν και τον υπέρ τής άληθείας 
ζήλόν του. Ο ήγεμών Γκίκας προσκαλέσας έπίτη- 
δες τον ηύχαρίστησε περιπαθώς’ είς τό τέλος δέ 
τής έπισκέψεώς του, σφιγγών τήν δεξιάν του πα- 
ρεισήξεν είς τόν λιχανόν του, δακτύλιον τό όποιον 
έπί δέκα ημέρας έζήτησεν έντός τής πόλεως καί 
ήγόρασεν έπί τοισχιλίοις χρυσοΐς Αΰστριακοϊς, 
δηλ. έπί τιμ-ήματι ϊσω με τό ήμισυ τής περιου
σίας τού Δομ.νάνδου. Αύτός ήδύνατο ίσως σοφιζό- 
μενος όπωσοΰν μέ τήν συνείδησίν του νά δεχθή 
τό δώρον άσχετον φαινόμενον προς τήν έκπλή- 
ρωσιν τών χρεών του καί προσφερόμενον ώς δεί
γμα ηγεμονικής φιλίας, άλλ’ ήρνήθη καί άπέ- 
κρουσεν εύμενώς τό φιλοδώρημα. Απετροπιάζετο 
άληθώς, τήν δωροδοκίαν είτε φανεράν, είτε 
κρυπτομένην, καί τούτο έντός περιέχοντος κοι
νωνικού μεμολυσμένου άπό τό άδίκημα τούτο’ 
άλλ ή ψυχική ισχύς · τού άληθώς έναρέτου συνί- 
σταται μάλιστα είς τό ν άνθίσταται κατά τής 
έπικρατούσης έν τή κοινωνία κακίας, νά μένη ά- 
μόλυντος καί ύγειής μεταξύ τής γενικής έπιδη- 
μίας, καί νά σωφρονή μεταξύ τών φιλήδονων γοη
τειών τής Σιβάριος ή τής Καπύης.

Πολλάκις έθέσαμεν καθ’ εαυτούς τά έξής ζητή
ματα. Πώς ό Δομνάνδος άπό τό γενικόν προξε- 
νεΐον τής Ρωσσίας εΐσεπήδησεν είς τήν μελέτην 
τής ιστορίας τής φύσεως, άμα φθάσας εις Πα- 
ρισίουςί’πάρχουσι κλίσεις τινές ακαταμάχητου 
αι όποϊαι προς καιρόν μέν παρεκτρέπονται, άπό τυ
χαία τινά περιστατικά, άλλά δεν δαμάζονται ουτ 
έςαλείφονται όλοτελώς. Τοιαύτη ήτον ή προς τάς 
φυσικά; έπιστήμας τού Δομνάνδου κλήσις, ώστε,ώς 

δ ίδιος πολλάκις ώμολόγησεν, έν μέσω τών εργα
σιών του καί τών πολιτικών του φροντίδων, ή θέα 
άνθους ή φυτού όπωσοΰν άσυνειθίστου, ή συνάν- 
τησις ζώου ή ανώμαλός τις τής γής διαμόρφωσις 
τώ έπροξένουν βαθείας σκέψεις καί. έξυπνων ολας 
τάς ενθυμήσεις τών στοιχειωδών σπουδών τής φυ
σικής ιστορίας, τάς οποίας άλληλούχησε διά μελέ
της συγγραμμάτων καί διά τή; είς τά μουσεία έ- 
πιφοιτήσεως. Διά ταύτα άμα άφιχθείς είς Παρί
σια,|άποβαλών πάσαν άλλην μέριμναν βιωτικήν έ- 
δόθη είς τήν άκρόασιν τών ενδόξων τής έπιστήαης 
ταύτης καθηγητών τού Cuvier, τού Geuffroi Saint; 
Hilaire κλ.

Ποιαν αίφνιδίαν μεταβολήν ύπέστη ό βίος τού 
Δομνάνδου ! Δέν είναι δυσεξήγητον πώς δ άβρο- 
δίαιτος ούτος κάτοικος τού Βουκουρεστίου καί 
τών ίασίων μετεποίησεν αίφνης ολας τάς έξεις του 
καί αύτεσχεδιάσθη φοιτητής τής Σορβόνης,τού Γαλ
λικού σχολείου ή τού βοτανικού κήπου, ή ακόλου
θος ακάματος τών γαιωλογικών καί τών βοτανι
κών διεκδρομών ; Τά; άτρύτους αύτου εργασίας, 
ένίσχυεν ένταυτώ καί διεποίκιλλεν ή συζωία μετά 
τών ένδόξων επιστημόνων, τών οποίων κατέκτησε 
τήν εύνοιαν διά τής άφοσιώσεώ; του προς τήν έ- 
πιστήμην καί διά τής άπαμαμίλλου εκείνης στω- 
μιλίας καί τής βαθυτάτης γνώσεως όλων τών συν η- 
θειών τής άνωτάτης συναναστροφής, άπό τάς ο
ποίας είναι αχώριστος ή έν Παρισίοις άριστοκρα- 
τία τών γραμμάτων καί .τών επιστημών.

Τέσσαραέτη διήλθον εύδαίμονα καί νεανικά μετά 
τά όποια άπεφάσισε νά μεταβή είς Ελλάδα έπί 
σκοπώ (ώς προκύπτει έκ διαφόρων έγγράφων καί 
σημειώσεων) νά έξετάση γαιωλογικώς τήν Ελλάδα 
καί ύστερον νά κατασταθή μονίμου; έν αυτή. Τώ 
οντι κατά τό 1 834 κατήλθεν είς Ελλάδα, καί 
μετά μικράς περιοδείας, επιστημονικής κατώκη- 
σεν έν Αθήναις, καί. κατά τήν πρώτην τοϋ πανε
πιστημίου σύστασιν διωρίσθη καθηγητής τής φυ
σικής ιστορίας. Οσοι τών Ελλήνων έπιστημόνων 
έτόλμησαν ν’ άναλάβωσι διδασκαλίαν πανεπιστη- 
μονικήν καί νά δημιουργήσωσι παραδόσεις άκα- 
δημαϊκάς, αυτοί δικαίως θεωρούνται οί αληθείς, 
τοϋ πανεπιστημίου καθιδρυταί. Ελπίζομεν ότι κα
τά τούς νόαους τής προόδου, θέλουσιν άναλάμ- 
ψει είς τό μέλλον άνδρες έξοχώτεροι έπί τής γής 
ταύτης, ήτις έτίμησεν άλλοτε πολυειδώ; τήν αν
θρωπότητα’ άλλ οσοι έτόλμησαν πρώτοι ν άνά- 
ψωσι τήν λαμπάδα τού. πανεπιστημίου φωτός, αύ- 
τοί όσον μικραί καίκόσμιαι. είναι αί άξιιόσει; 
των προς τήν έπιστήαην, δικαιώματι θάρρους καί 
προτεραιότητας^ αντιποιούνται ίσους δικαίως ολί
γα; γραμμάς έν τή ιστορία τού Ελληνικού πο
λιτισμού.

Η καθηγεσία του άφησε βαθείας ένθυμήσεις εις. 
τόν όμιλον τών φοιτητών’ όσοι έξ αυτών μάλι
στα έφοίτησαν είς άλλα πανεπιστήμια καί κα- 
τηρτίσθη,σαν έπαγγελλόμενοι ήδη τόν ιατρόν ή. 
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τον καθηγητήν, μαρτυροϋσιν εύγνωμόνως περί τής 
άξια; των πολυτίμων τούτων ακροάσεων.

0 μακαρίτη; Δορ,νάνδος ζήσας πολύν χρόνον 
έν τή άλλοδαπή, δέν ήτο κάτοχο; τής Ελληνικής 
γλιόσση;, καί μ ολον τοϋτο ή ονοματολογία τής 
Διδασκαλίας του ήτον όρθή καί επιτυχής. Μεταξύ 
τών πραγμάτων του, σώζεται όγκος τετραδίων 
καλώς γεγραμμένων περιεχόντων τάς παραδόσεις 
του, συνάμα δέ καί πλήθος άπειρον σημειώσεων 
καί φυσιολογικών παρατηρήσεων. Η διδασκαλία 
του ήτον εύληπτος καί εύκρινής άπηλλαγμένη τών 
δύω άκρων κακιών τοϋ κόμπου καί τής ταπεινό- 
τητος, δύω σκοπέλων επίσης φευκτέων άπδ τδν 
όμιλοΰντα δημοσίως ή τδν γράφοντα.

ί'ΐς δέ πρδς τδ τερπνόν, αφελές, ποικίλον εύ- 
φυές καί διδακτικόν τής ομιλίας του, ό Δομνάν- 
δος ήτον απαράμιλλος. Είτε διδάσκουν είτε έν 
συναναστροφαΐ; διαλεγόμενος έδέσμευε την προ
σοχήν τών ακροατών του καί κατεκήλαινε τάς α- 
κοάς των. Η ένθύμησις τοϋ εδτραπέλου εκείνου 
καί κομψού λόγου ποτέ μέν διηγουμένου ιστορή
ματα περίεργα συλλεγόμενα άπδ τδν πολύπλαγ- 
κτον βίον του, ποτέ δέ έφαπτομένου εύφυώ; καί 
άκάκως τών έφημέρων ζητημάτων, ή διατρίβον- 
τος περί τάς έπιστημονικάς ανακαλύψεις καί περί 
τά φαινόμενα τής φύσεως τά όποια καθίστα κα
ταληπτά καί οικεία είς τούς άκροωμένους, σώζε
ται διά παντός ανεξάλειπτος μεταξύ τών φί
λων του.

Εν τή Ελλάδι μένει είσέτι άγνωστος ή τέρψις 
καί ή ισχύς τών νυκτερινών συναναστροφών, δπου 
ή ιδέα μή στενοχωρουμένη άπδ τδν οφθαλμόν τής 
δημοσιότητος αποκαλύπτεται ατημέλητος, διατε- 
μνομένη είς γοργού διαλόγου τάς ελευθέρους πε
ριόδους, δπου τών δύω φύλων ή συνδιατριβή ά- 
φαιρει πχν δ,τι ή έμβρίθεια έχει σχολαστικόν, με
ταδίδει δέ είς τδν γυναικωνίτην σπουδαιότητα έμ- 
μουσον. Εν ταϊς τοιαύταις συναναστροφαΐς πολι
τικά σχέδια ίχνογραφούνται, σπουδαίων εφημε
ρίδων διατριβαί σχεδιάζονται, συμπλέκονται τά 
στέμματα τής κριτικής καί ή άνιλεής αυτής μά- 
στιξ σχοινοπλοκεΐται. Τής δρχήσεως τδ ποδοκρό- 
τημα καί δ μεταξύ τής πίκας καί τοϋ καρού δι
αξιφισμός κατασιγάζουσι παρ’ ήμΐν τδν λόγον 
έν γωνία που πληθόντων δωματίων καταφεύγοντα. 
Η συναναστροφή είσέτι δεν έγεννήθη' ή συνανα
στροφή έν τούτοις είναι άναγκαϊον δργανον άνα- 
πτύξεως νοητικής, μέσον κοινωνικής συνδιαλλα
γής, άμοιβαίας ανοχής συμφιλιώσεως καί τέρψεως 
έργαστήριον, καί άναγκαΐος θεσμός τής Πολιτείας 
τών γραμμάτων καί τοϋ ελευθέρου συλλογισμού. 
Τού Δομνάνδου ή άπειρος πρδς τδ λέγειν κομ- 
ψότης καί ή ευκολία υπεδείκνυεν όποιων ηδονών 
μένομεν άγευτοι.

Αντιπροσώπευσα; μετά τοϋ Κ. Βούρου τδ Πανε
πιστήμιου είς τήν έν Φλωρεντία σύνοδον τών φυ- 
σικοϊστορικών, άνέγνωσεν άξιόλογον υπόμνημα 
περί τή; γαιωλογικής καταστάσεω; τής νήσου Θή

ρας. Οί αντιπρόσωποι τοϋ νέου τής Ελλάδος Πα
νεπιστημίου έλαβον λαμπράν δεξίωσιν έντδς αύτοϋ 
τοϋ συλλόγου. Εις τών άποτελούντων μέρος αυτού 
είπε τώ Δομνάνδω δτι βεβαίως έστάλη ώς ό επιση
μότερος καθηγητής τού επιστημονικού τμήματος 
τοΰ πανεπιστημίου' άπατάσθε, άπεκρίθη κοσμίως, 
έστάλην διότι γνωρίζω τά ιταλικά.

Τδ νήμα τών καθηγητικών εργασιών έκόπη ά
πδ τήν άνηλεήάτραπώ τής πολιτικής' έδέχθη ά- 
γογγύστως τδ δυστύχημα καί παρεδόθη έκτοτε εις 
τής δημοσιογραφίας τούς κόπους καί τάς μέριμνας, 
ή έφημερίς τού Courrier d A throes παρ’ αυτού 
δημιουργηθεΐσα καί ζήσασα οκτώ έτη, θέλει μείνει 
ώς υπόδειγμα μέτριας καί περιεσκεμμένης άντι- 
πολιτεύσεως.

Ηκουσα πολλάκις δτι ή δημοσιογραφία βλάπτει 
τήν Ελλάδα έξωτερικώς άνακαλύπτουσα τήν γύ- 
μνωσίν της. Η διαβεβαίωσις αυτή έχει τι αληθές 
καί νομίζω δτι ή έλευθέρα δημοσιογραφία οφείλει 
νά μή λησμονή καί τδ έκτδς τής Ελλάδος άκροα- 
τήριον άσυνείθιστον είς τάς καθημερινάς διαμά- 
χας καί μή έννοοϋν τήν έννοιαν τών πολυθόρυ
βων συζητήσεών μ.ας' άλλ ή έφημεριδογραφία 
ζή έντδς τής κοινωνίας, συμμετέχει τών άτε- 
λειών της καί πάσχει τά αύτά νοσήματα τά ό
ποια νοσεί παν άνθρώπινον κατασκεύασμα. Η έ· 
λευθερία τών συζητήσεων έχει τάς αύτάς άρετάς 
καί τάς αύτάς άτοπίας έν Παρισίοις, έν Λονδί- 
νω καί έν *Αθήναις, άναλόγως δέ περισσοτέρας ά
τοπίας έν τή πόλει ταύτη' άλλά τδ δίλημμα τί
θεται μεταξύ τής σιωπής καί τής άργυρωνήτου 
εύγλωττίας τών γειτωνικών έφημερίδων γαλλι
στί γραφομένων, τών όποιων « ά βάρβιτος χορ
δή έρωτα μοϋνον ήχεΐ ». ή Ελλάς έχει άνάγκην 
νοητικών πρδς τδν εύνομούμενον κόσμον συνδέσμων' 
έφημερίς δέ γαλλιστί γεγραμμένη μέ τήν μετριο
πάθειαν καί μέ τδν εύφραδή κάλαμον τού Δομνάν
δου ένισχυομένη δέ άπδ συνδρομήν πολλών λογίων 
είναι άναγκαϊον μέσον συγκοινωνίας πρδς τά άλ
λα έθνη.

Εν τώ Πανεπιστημίω, έν τή Δημοσιογραφία, έν 
τοϊς έπιστημονικοϊς συλλόγοις άφησεν ένθυμήσεις 
ανεξάλειπτους. Εν δέ τή βιομηχανική έπιτροπή, 
τής οποίας πολύν χρόνον προέδρευσε καί ένίσχυσε 
τάς έργασία;, δ άξιότιμος Κ. Α. Ράλλης εγινεν έρ- 
μηνεύς τής γενικής τών μελών θλίψεως.

0 άγαθδς καί φιλόφιλος Δομνάνδος κεκοπιακώς, 
πενόμενος καί νοσών έγκατέλιπε τδν έφημερι- 
δογραφικδν βίον καί έδέχθη τδν είς Παρίσια διο
ρισμόν του ώς Α. γραμματεύς τής έν Παρισίοις 
Ελληνικής πρεσβείας' άνεχώρησε δ.δ πλήρης με
λαγχολικών προαισθήσεων περί τής άνεπιστρέπτου 
άποδημίας του. Διέταξε λοιπόν όλα του τά πράγ
ματα, έγραψε διαθήκην υπέρ τή; πενομένη; ά- 
δελφής του, έδωρήσατο τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην 
του είς τδ πανεπιστήμιον καί άπέπλευσε τής Ελ
λάδος. Αί προαισθήσεις του δυστυχώς έπαλήθευσαν. 
Εν τή πόλει τών Παρισίων τήν οποίαν έξόχως ή-

γάπα ώς άλλην πατρίδα του, όλίγας ήμέρας έ- 
ζησεν άνωδύνους έν διαστήματι ένδς έτους. Η φι
λία παρεμύθησε καί κατεπράϋνε πολλάκις τάς 
τηξυμελεΐ; άσθενείας του, άλλ αίφνης άσθημα- 
τικδς πνιγμός κατέλαβεν αύτδν αίφνιδίω; καί τδν 
κατέστρεψε μεμονωμένου έν τώ δωματίω του κατά 
τδ μεσονύκτιον.

Τοιοϋτος έν συνόψει δ βίος τοΰ άγαθοϋ άνδρός

ι! !ί· ΑΕΒΡΟΠ
ΚΑΙ ΣΤΜΠΟΣΙΟΝ ΕΛΛΗΜΚΟΝ.

Εβασίλευε Λουδοβίκο; ό ΙΣΤΖ. Τότε ήκμαζεν ή 
ζωγράφος Κ. Λεβρούν, ήτις ήράτο περιπαθώς τής 
αρχαίας τέχνη;. Περίδοξος δε γενομένη, έδέχετο 
εί; τδν οίκόν τη; τδ έκλεκτδν τής παρισινής κοι
νωνίας.

δστις ώς πρώτος μύστης τής φιλική; εταιρείας, 
ώς λειτουργός ξένης Κυβερνήσεως, ώ; καθηγητής 
καί δημοσιογράφος ώφέλησεν άείποτε τήν πατρ ί- 
δα, καί πανταχού όπου διέτριψεν άφησεν έντί - 
μους ένθυμήσεις καί φίλου; διακαώ; πενθοϋντας 
την έκ τής γή; ταύτης άποδημίαν του.

Π. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Η ■’tepiT/p/atc τοϋύπδ Βαρθελεαή 
ειχεν έκδοθή. Εν πάσιν ηρχισαν νά είσχωρώσιν τά 
τής Ελληνικής άρχαιότητο; έθιμα. 'Η K? Αεβοούν 
καί δ αδελφός ■•αύτ-ής Κ. Βιγαΐος, έβαλόν ποτέ 
κατά νούν νά μεταποιήσωσι δεΐπνόν τινα διδόμε- 
νον,παρ’ αύτών, είς πιψπόσιο? 1 Ε.Ι.ίηηχιιχ rztuu 
τη Ασπαοια. Προσεκλήθη δ μάγειρο; καί ελαβεν 
δλας τά; άναγκαίας οδηγία; εί; τδ κατασκευάσαι 
καρυκεύματα κατά τδ μάλλον ή ήττον ’Αττικά, (ή 
Κ. Λεβρούν δέν έτόλμα νά προελάση, ώς ή Κ. Δα- 
σιε, μέχρι τοϋ μελανός ζωμούτών Λάκώνων.),Η α’ί" 
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’θουσζ τοϋ συμποσίου μετεσχηματίσθη εις τρίκλι
νου, έπί τή; τραπέζη; έτέθησαν τά ωραιότερα έ- 
τρουόόικά αγγεία’ ύ Κ. de Cubieres έστειλε νά 
φέρη τήν χρυσήν λύραν του, ήν έμελπεν, ώ; Αμ
φίων. Εν τώ μεταξύ τούτοι, παραγίγνεται και ό 
ποιητής Αεβροΰνος. Η νέα Ασπασία τον περιβάλ
λει πάραυτα διά χλαμίδος πορφύρας καί θέτει 
έπί της κεφαλή; του στέφανον ές ανθών. Πολλαί 
γυναίκες ώνοιχασταί έπί τή καλλονή των έρχονται 
αλληλοδιάδοχον; καί εις τήν αυτήν υποβάλλονται 
μεταμόρφωσιν. 0 Σωδέτος, ό Γυγγεναΐος, ό Βι- 
γαΐο; καί ό Ριβιέρο; περιβάλλονται τήν αττικήν 
ενδυμασίαν καί κατακλίνονται προ τή; τραπέζη;, 
αδοντε; τον περιώνυμον ήχον τοϋ Γλαύκου.

«/’ζ/ς Πάφου καί τής Κι'ιΛης ό Θεός » ήχον, 
προς ον ό Κ. Κουμπιέρο; υποκρούει τήν χρυσίνην 
αύτοϋ λύραν.

Δύο νέαι δοϋλαι, ένδεδυμέναι ποδήρεις χιτώνας, 
αί νεάνιδες de Bonneil καί Λε'ορούνη, έκέρνον τον 
οίνον εις κρατήραςτοϋ Ηρακλείου (llerculaueuum).

Τήν έπιοϋσαν εις Παρισιού; άλλος λόγος δεν έ- 
γίνετο ή περί τοϋ συμποσίου τούτου, ου ή δαπάνη 
έλεγον, άνέβη εϊ; 20 χιλ. φράγκων. 0 βασιλεύ; ή- 
λεγξε τον Κ. Cubieres έπί τή τοσαύτη άσωτεία, καί 
μετά βίας ούτος ήδυνήθη νά δικαιολογηθή. Βραδύ
τερου, δτε ή είδησι; αύτη διεφημίσθη καί έν Εύ- 
ρώπη, θαυμάσια τινα έρρέθησαν. Εν Ρώμη είπον τήν 
δαπάνην τοϋ συμποσίου άναβάσαν εις 30 χιλ. φρ. 
έν Βιέννη εϊς 30, εις Πετρούπολιν εις 60, καί εϊς 
Αονδϊνον εϊς 80 χιλιάδας!

Τί δαί; Το δλον τή; δαπάνη; τοϋ δείπνου έκεί
νου, συγκειμένου έξ ϊσχάδων, έλεώι, σταφυλής, 
ένδς πουλίου καί δύο έγχέλεων έν καρυκεϋματ/ 
έ.Ι.Ιηΐιχώ καί ένδς μελοπήκτου πλακούντας, ήτο έκ 
γρόι-κωζ· είκοσι.

Η ανωτέρω είζ.ονογραφία παρίστησι τήν εικόνα 
τής Κ. Αεβρούν, γενομένην ύπ αυτής τής ιδίας. II 
Κ. Αεβρούν φέρει έλληνικήν ένδυμασίαν καί περι
καλλή; αύτή, θλίβει εϊς τάς μητρικρά; άγκάλα; 
της τήν περικαλλεστάτην θυγατέρα της. Μή ήθελε 
διά τούτου ή θαυμασία καλλιτέχνις νά παραστήση 
ήμϊν καί τήν μητρικήν στοργήν, τδ μόνον άγνδν, 
τδ μόνον αληθές καί ούρανόφυτον έκ τών ανθρω
πίνων αΐσθηαάτων ; Κ. Π.

0 Κ. Ωβρέη στρατηγός έν αποτάξει, κατέστρε- 
•φε καρδίας, καθ ήν εποχήν κατεστρέφετο ή Βα- 
στίλλη. Κατά τδ 18 45 όμως δέν ήτο καθόλου α
ξιέραστος, αλλά, καί τοι γέρων, κατόρθωσε νά 
νυμφευθή νέαν τινά καί ώραίαν κόρην.

Μίαν πρωίαν ήτο κατασυγχισμένος* συνέσπα 
τάς δφρϋς, έκτυπα τον πόδα καί συνέτριβε μέ ορ
γήν παν δ,τιευρισκεν ύπδ τήν χεΐρά του.

— Λυπούμαι πολύ, στρατηγέ, τώ έλενεν εϊς 
γέρων υπηρέτης, λυπούμαι πολύ, αλλά σάς είπα 
απλώς τήν αλήθειαν.

— Καί τολμάς, ζώον, νά κατηγορή; τήν σύζυ
γόν μου;

— Σα; επαναλαμβάνω, στρατηγέ μου, ότι ποδ 
οκτώ ημερών ήμουν εϊς ένδ; φίλου μου, κατοικοϋν- 
τος εις τήν όδδν Γραμμωτ, δτε είδα τήν κυρίαν 
έμβαίνουσαν εις τήν οικίαν μέ βίαν, ώς νά έπεοι- 
μένετο, αφού εϊπεν εϊ; τον Θυοωοδν, χονοί; νά ςι.- 
θή, δτι πηγαίνει εϊ; τον Κ. Οσκάρ Μορέν. Ερώ
τηση τότε μέ απορίαν τδν φίλον μου, τίς είναι αυ
τός ό Οσκάρ Μορέν. Δέν τδν γνωρίζω, μέ εϊπεν, 
είναι ολίγος καιρό; άφ δτου κατοικεί έδώ’ εϊξεύρον 
μόνον δτι είναι νέος είκοσιπέντε χρόνων μόλις.

0 στρατηγός ϊστατο πλησίον τραπέζη;, έφ’ ή; 
ήσαν κατά τάξιν διατεθειμένα διάφορα κοσμήματα 
καί άγαλμάτια, έκ τών οποίων άρπάσα; £ν, τδ 
έρριψε μανιωδώς έπί τού εδάφους.

— Γνωρίζων, έξηκολούθησεν δ γέρων υπηρέτης, 
δτι ό στρατηγός θεωρεί ώς βάσιν τής οικια
κής ησυχίας τήν συζυγικήν πίστιν,*ήθέλησα νά μά
θω άν τδ έγνώριζε καί ή κυρία. Επειδή λοιπόν 
έξήρχετο τακτικώς καθ ημέραν, τήν ήκολούθησα, 
καί τήν είδα πάντοτε είσερχομένην εϊς τήν αυτήν 
οικίαν. Νά σά; εϊπώ τώρα καί τδ άλλο . . .

Διεκόπη αίφνης άπδ νέον κρότον’ δ στρατηγός 
έτίναξεν έτερον άγαλμα έπί τού έδάφους.

— Εςακολούθησον, εΐπεν εϊς τδν ύπηρέτην.
— Αυτή πάλιν έχει νά κάμη μέ ένα Αγγλον, 

έπανέλαβεν αύτδ; μέ ησυχίαν. Χρεωστώ νά σάς τά 
εΐπω δλα. Ενώ ή κυρία κάμνη αυτά, ή ανεψιά σας 
Μάρθα, ή νέα ορφανή, ήτι; κατοικεί έδώ, διατη
ρεί πρό τίνος καιρού μυστικήν αλληλογραφίαν, έ- 
ρωτικήν ίσως.

0 στρατηγός ήτοιμάζετο νά συντρίψν) έτερον 
άγαλμα, δτε δ υπηρέτη; του τδν έμπόδισε, λέγων.

— Αύτδ είναι άθώον, δέν γράφει εϊ; αύτδ, άλλ 
εϊ; τδν Λεοινίδαν Μαλβίλ, έκεϊνον τδν άχρεϊον . . . 
ήθελα νά ε?πω έκεϊνον τδν νέον, όστις έρχεται έδώ. 
Τά γράμματά τη; τά στέλλει εϊ; τδ ταχυδρομείου 
δι έμοϋ καί δλα φέρουν τήν αυτήν έπιγραφήν. 
Πολλάκι; λαμβάνει εϊς άπόκρισιν κάτι ωραία 
γραμματάκια, τά όποια μοσχοβολούν μίαν ώραν 
μακράν. Εϊς τδ διάστημα τής απουσία; τού στρα
τηγού μου, ένόμισα χρέος μου νά προσέχω, καί 
ιδού πού ευρίσκονται τά πράγματά μας.

— II ανεψιά μου! έοώναζεν ό Κ. Ωοοεή, ή 
αθώα κόρη, ήτι; προχθές έτι έξήλθε τοΰ Παρθε- 
ναγιογείου! Αδύνατον.

— Μά τδν άγιον Ναπολέοντα ! εΐπεν ό ύπηοέ- 
της, δστις εϊχεν υπηρετήσει εις τδν στρατόν τή; 
Ιταλίας, δέν έψεύσθην ποτέ, στρατηγέ μου.

— Σέ πιστεύω παληκαρά μου. Πλήν θά παρατη
ρήσω καί έγώ, καί..........

Κατά τήν στιγμήν εκείνην ανήγγειλαν δτι τδ 
πρόγευμα ήτον έτοιμον, ό Κ. Ωβρέη έκρυψε τήν 
μανίαν του, καί παρετήρει προσεκτικός τήν σύ 
ζυγόν καί τήν ανεψιάν του. Είχε δίκαιον νά φο- 
βήται δι άμφοτέρας.

II Κυρία ίίβοέη ήτο είκοσι τεσσάρων έτών, μέ 
πρόσωπον κανονικόν, μέ στόμα μικρόν καί πορ- 
φυρούν, μειδιών καί δμιλοΰν έπίσης πνευματωδώς, 
με κόμην μ'έλαιναν καί όφθαλμούς έκφραστικωτά- 
τους’ ή αέση τη; ήδύνατο κάλλιστα νά χωρέσ/ι εις 
έν ψέλλιον’ τδ βάδισμά της ήτο δλως παρισινόν, 
τδ βλέμμα της δλως Ισπανικόν.

II Μάρθα, ή ανεψιά τού στρατηγού είχε πρό ο
λίγου κλείσει τδ εικοστόν πρώτον έτος τής ηλικία; 
της, ήτο δέ καθ’ δλα ωραία.

— Καλέ, τί έχετε μαζί μου ; εϊπεν ή Κ. Ω
βρέη, μέ κυττάζετε μέ ύφος . . .

— Εϊσθε πολύ εύθυμος, κυρία.
— ’Εγώ δέ, τί σάς έκαμα, εϊπεν ή Μάρθα’ μέ 

ρίπτετε κάτι βλέμματα ! . .
— Είσαι πολύ μελαγχολική καί σκεπτική σή

μερον.
Αΐ κυρίαι δέν ήδυνήθησαν νά κρατήσωσι τδν 

γέλωτα, ύ στρατηγό; έκτύπησε τδν πόδα.
— Καί βέβαια ! έχεις δίκαιον, έφώνησεν’ δταν 

μία νέα συλλογίζεται τόσον, δέν έχει τδν νοΰν της 
εις τούς βίους τών Αγίων καί εις τήν Αμαρτωλών 
Σωτηρίαν.

— Ελάτε δά τώρα καί σείς, μή κάμνετε τδν κα
κόν, τώ είπε θωπευτικός ή σύζυγός του.

— Νά μή κάμνω τδν κακόν ! τδ ηΰρετε ! έφώ- 
νησε. Δέν αγαπώ τά γλυκά τάλόγια. Εγνώρισα μίαν 
•γάταν, ή όποια έχάδευε πριν σχέση μέ τούς δνυ- 
χάς τη,ς·

Μετ’ ολίγον ή Κ. ’Ωβρέη τδν ,ήρώτησεν αδια
φορώ;.

— Τί σκοπεύετε νά κάμετε σήμερον;
— Θέλει νά μέ άπομακρύνη, έσυλλογίσθη ό ς-ρα- 

τηγός. Τί σκοπεύω νά κάμω; εΐπεν. Εχον σκο
πόν νά μην τδ κουνήσω σήμερον άπ εδώ. . . Οχι, 
όχι, έχω1 ύποθέσεις, καί θά λείψω δλην τήν ή- 
μέραν.

— Κάμνετε καλά, φίλε μου, νά κινήσθε, είπε 
μέ τήν γλυκυτέραν φωνήν της ή Κ. Ωβρέη, εϊσθε 
συνειθισμένος εϊς ενεργητικήν ζωήν, καί ή κίνησις 
θά σάς ώφελήση. . . Αλλά τί έχετε, καλέ . . . έσυν- 
τρίψατε τδ ποτήριόν σας !

— Τί οίνος είναι αυτός ! ποιος τδν έφερεν έ
δώ! . . είπε πλήρης όργής. Νά ϊδώμεν, έσυλλο
γίσθη, σκοπεύει άρά γε νά ύπάγη καί σήμερον; ..

— Θά έξέλθετε σήμερον, κυρία μου ; ηρώτησεν.
— ή! όχι, άπεκρίθη ή σύζυγός του, δεν είμαι 

τόσον καλά, πάσχω άπδ κεφαλαλγίαν.
— Η άπιστη ! έσυλλογίσθη δ στρατηγός.
— Παράξενον, εϊπεν ή Μάρθα' μέ πονεϊ καί έ- 

μέ ή κεφαλή τρομερά, καθώς καί τής Ελεονώρας. 
μέ συγχωρεϊτε νά υπάγω εις τδν κοιτώνά μου· 

(Εύτέρ. φύλ. 6 τόμ. ΣΤ'.)

— Διάτά γραμματάκιά της, έσυλλογίζετο έ 
Κ. Ωβρέη. Πονοκέφαλον ή μία, κεφαλαλγίαν ή άλ
λη .. . Ευκολωτερον είναι, βλέπω, νά πολεμ-ήση 
τι; με δέκα χιλιάδα; Πρώσους, παρά μέ δύο Πα
ρισινά;.

— Δέν αγαπώ τάς γυναίκας, αϊτινες είναι πάν
τοτε άρρωστοι, εϊπεν. Εν τούτοι; νοιχίζω ότι ή α
σθενή; υγεία σας δέν σάς εμπόδισε κατά τδ διά
στημα τής απουσίας μ.ου νά διασκεδάσετε ολίγον. 
Αναμφιβόλως θά έκάματέ τινας επισκέψεις.

— Καμμίαν. Ηλθε μόνον ή Κυρία Λεστάν, ό 
Κ. Αεωνίδας . . .

0 Στρατηγός έκύτταξε τήν Μάρθαν, ήτις ήρυ- 
θρίασεν εϊς τδ ονοιχα τού Αεωνίδα.

— Ο Αεωνίδας ! εϊπεν ό στρατηγός, αύτδ; ό 
αισχρός, ό άθλιος. . . .

— Πώς τόν μεταχειρίζεσθε, θεϊέ μου ! Τί σάς 
έκαμε ;

— Τδν ύπερασπίζεσαι. . . Ναι, βέβαια είναι χα
μένος, καί άς έλθη καί ό ίδιο; νά τού τδ εϊπώ. 
Νά ή ώρα νά ϊδώμεν αυτούς τούς πυγμαίους νά 
πολεμούν μέ ημάς τούς στρατιώτας τοΰ Ναπο- 
λεοντος.

— Αλλά, φίλε μου, είπε θωπευτικώς ή Ελεο- 
νωρα, δέν είναι δλοι ανδρείοι όσον σείς, ώς εϊς τών 
ηρωων τής ‘/στ<γ·ίας τώκ Λ7««ώζ χαϊ τώζ Λ ατακτή^ 
οεων τώχ ΓάΛΛα>ν.

— Ωραϊον καί μέγα σύγγραμμα, κυρία μου* 
εγω όμως μέλλω νά συνθέσω έν έτι μάλλον έκ- 
τεταμένον, τδ όποιον θά καλήται Νίκαι η κατα
κτήσεις τωκ Ζ’α^.νίιΐων.

Καί έξήλθε μανιώδης.
Μετά μίαν ώραν ό ΰπηρέτης του Ροβέρτος τώ 

ανήγγειλε μυστικώς ότι ή κυρία παρήγγειλε τήν 
θαλαμηπόλον της νά τής έτοιμάση ενδύματα, επει
δή έμελλε νά έξέλθη.

— Καλά, τώ εϊπεν ό στρατηγός, άφες με.
Αμα έμεινε μόνος, έρρίφθη έπί άνακλίντρου, καί 

έκρυψε μέ τά; χεϊρας τδ ποόσωπόν του. Δεν τώ έ
μεινε πλέον αμφιβολία, τδν ήπάτουν. Αφού ή Ε- 
λεονώρα έπροφασίσθη κεφαλαλγίαν, αφού εΐπεν οτι 
δέν ήμπορε'ί νά έξέλθη, έτοιμαζετο ήδη δι επισκέ
ψεις. Βεβαίως έπρόκειτο περί συνεντεύςεω; αθε
μίτου.

— Καί τήν ήγάπων τόσον, έλεγε καθ’ εαυτόν 
ό δυστυχής στρατηγός, τού όποιου ή οργή είχε 
μεταβληθή εις βαθΛαν θλίψιν, τήν ήγάπων ώς σύν
τροφον, ώ; σύζυγον, ώς θυγατέρα μου . . .

— ’Αλλά θά τήν άκολουθήσω, εϊπεν αίφνης έ- 
γειρόμενο; άποτόμως, θά τήν άκολουθήσω, θα α
ναβώ κατόπιν της, εις τήν οικίαν τοΰ έραστοΰ της, 
καί θά ζητήσω ικανοποίησιν.

Αφού έγέμισε δύο πιστόλας καί τάς έβαλεν 
εϊς τά θυλάκιά του, άνεσήκωσε τδ παραπέτασμά 
του προς τήν αύλήν παραθύρου του, καί έπεριμενε 
τήν έξοδον τής συζύγου του, ήτις δεν ηργησε νά 
φανή" ό στρατηγός τήν ήκολ.ούθησεν.

4 8,
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11 Ελεονόρα έβάδιζεν ένώπ.όν του μέ βήμα 
έλαφρδν καί θελκτικόν, αυτός δέ περίπατων έςε- 
ταζε τήν ενδυμασίαν της, εις ήν συνήθως δεν εδι- 
δε προσοχήν.

— Η πονηρά! έσυλλογίζετο, εξέλεξε, διά νά τώ 
άρέση, αύτδ τό φόρεμα, τό όποιον τής πηγαίνει 
τόσον ώραϊα ! Αχ ! αύταί αι άπιστοι ράπτριαΐ ! 
αύταί είναι ή αιτία τής διαφθοράς . . . άλλ αύτο 
τό περιέμενα ! . . .

Αίφνης ήσθάνθη ρίγος νά καταλαμβάνη τήν καρ
διάν του. Είδε τόν ώραιότερον ροδόχρουν πίλον, 
ενα κατηοαμένον πίλον, δστις μετά τής κεφαλής 
ήν περιεκόσμει, ήτο γοητευτικότατος. Κατά δε 
τήν στιγμήν εκείνην, στρεψάσης ολίγον τήν κεφα
λήν τής ’Ελεονώρας, ό στρατηγός είδε τό προσω- 
πόν της, καί ωραίους μαύρους βοστρύχους, ίόανι- 
κώς κυματιζομένους εις τόν άέρα.

— Η άπιστος! είπε καθ’ εαυτόν' διά τόν άν- 
δρα της αμελημένη πάντοτε, καί μέ τά μαλλια 
τυλιγμένα εις χαρτία, διά δέ τόν εραστήν βο
στρύχους . . .

— Ωραία γυναίκα ! ειπέ τις διαβαίνουν.
— Εχεις δίκαιον, μά τόν διάβολον, εψιθύρισεν 

ό στρατηγός. Δεν ήμπορείνά ύπάρξη άνθρωπος δυσ- 
τυχέστερος έμοϋ. 0 κόσμος λέγει ότι ή γυναΐκά 
μου είναι ωραία, καί μετ’ ολίγον θά τήν ίδω λει- 
ποτακτυύσαν] καί αύτομολοϋσαν είς τόν έχθρόν.

Διά νά διαβή μικρόν τινα ρύακα ή νέα γυνή έσή- 
κουσεν δλίγον τό ένδυμά της, υπό τό ένδυμα δε 
ό σύζυγός της διέκρινε πόδα μίκριστον καί θελ- 
κτικωτατον, πόδα χαριέστατα ύποδεδυμένον καί 
κομψότατου.

—· Πρέπει νά ομολογήσω δτι ό ποϋς τής γυναι- 
κός μου, είναι ωραιότατος, έσυλλογίσθη.

Διαβαίνουσα πλησίον πένητός τίνος, ή Ελεονω- 
ρα τώ έδωσε έν κερμάτιον.

— Είναι καί καλή, είπε καθ εαυτόν’ περισ
σότερον άφ όσον πρέπει, έπρόσθεσε συνοφρυούμενος.

0 Κ. Ωβρέη δεν ήτον ευκίνητος" ή κοιλία του 
μόνη έζύγισεν δσον τό λοιπόν σώμά του, επομέ
νως ήρχισε ν’ άπαυδα. 0 δυστυχής δεν ήξευρε τί 
θά εϊπή νά τρέχη τις κατόπιν έλαφρόποδος Πα
ρισινής.

II Ελεονόρα έβάδιζεν ενώπιον τουχαοιέντως, καί 
διέβαινε δρόμους καί πλατείας μέ πόδα έλαφρδν 
καί άκούραστον, ποτέ μέν σπεύδουσα τό βήμα, ό
πως διέλθη μεταξύ τών αμαξών, ποτέ δέ, βραδύ · 
νουσα αύτδ ένώπιον τών έκτεθειυ.ένων καλλωπισμών 
τών εμπορείων. Ετρεχε τήδε κάκείσε ώς χρυσαλλις, 
σταματώσα είς πάν ώοαΐον άνθος τών διαφόρων ύ- 
φασμάτων, ενω ο δυστυχής στρατηγός εσπογγι,ε 
τον ποταμηδδν ρέοντα ιδρώτα του. Οποίος άγουν 
διά τάς κνήμας καί τήν ύπομονήν του !

Αίφνης ή Κ. Ωβρέη, στραφείσα έπανήλθεν είς τά 
βήματά της. Εύρέθη άπέναντι τού στρατηγού, καί 
δεν υπήρχε-/ αμφιβολία ότι έμελλε νά τήν ίδη. Ηδη 
αυτές ήρχισε νά κλαίη τους κόπους του, δτε παρά 
πάσαν προσδοκίαν ή σύζυγός του,· ήτις έφαίνετο 

πολύ ..ροησχολημενη, διηλθε πλησίον του χωρίς νά 
τόν παρατηρήση, καί είσήλθεν εις έν εμπορικόν 
κατάστημα.

— Στέκεται πάλιν ! είπε καθ’ εαυτόν μετ’ α
πελπισίας.

Διά νά μη τοϋ έκφύγη, ήρχισε νά βαδίζη ενώ
πιον τών έργας-ηρίων. Επερίμενεν ούτως, έν τέταρ
τον, ήμισειαν ώραν,— η γυνή του δεν εφαίνετο. 0 
δυστυχής Ωβρέη ήτο κεκμηκώς. ’Εν τούτοι; πα- 
ρήλθεν ώρα ολόκληρος, άφ’ ότου έπερίμενε. Τότε 
πλέον εχασε τήν ύπομονήν του.

Ο στρατηγός δεν παρετήρησεν έν τέκνον τώ/ 
δρόμων, τό οποίον τόν έκύτταζε μυκτηριστικώς άπό 
τής στιγμής καθ’ ήν έμεινεν εκεί.

Αι! αι ! αι! στρατηγέ μου, κάμποση-/ ώραν 
τήν περιμένεις, είπεν δ μοσχόμαγκας.

Γωρα βλέπεις, αχρείε! ακόμη στέκεσαι; ει- 
πεν όρμων απειλητικός ό στρατηγός.

Αι! στρατηγέ μου, κάθησε ήσυχα, άν θέλης 
να μάθ'ρς τί άπέγεινε ή εύμορφη κυρά . . .

Γδ ήςεύρεις, αχρείε, και δεν όμιλείς ! Λέγε 
γρήγορα, και διάλεξε πέντε φράγκα ή εκατόν ξυ- 
λιαίς.

Καλλιον το, τάλαρον, είπεν ό μοσχόμαγκας 
λαμβάνουν αυτό. Ηξευρε τώρα ότι αυτό τό έργα- 
στήριον έχει άλλην μίαν πόρταν είς τήν οδόν 
Γραμμών.

Είς ήν κατοικεί δ Οσκάρ ! έφώναξε μανιώ
δης ό στρατηγός. Ακούς, νά έχη δύο θύρας ! 
. . . τί κακοήθεια.

Καί έτρεξεν είς τήν οικίαν τοϋ Όσκάρ, είς ήν 
μετά τινας στιγμάς έφθασεν.

— ό Κ. Οσκάρ Μιρέν . . . ;
— Επάνω είναι, είπε μία θυρωρός, μετέχουσα 

τής αρχαίας Κραβάρας καί τής Κ. Πιπελέτου τών 
Αποκρύιρων τών Παρισίων.

— Ακούσε, κυρά, ό Κ. Μιρέν κατοικεί μόνος 
του . .. ; είναι νυμφευμένος ; . . .

— Α πά ! δέν θέλει νά βάλλη είς κόπον τόν 
Δήμαρχον.

— Είδες καμμίαν γυναίκα μέ ροδόχρουν πί
λον, ήτις προ ολίγου ήλθε νά τόν ζητήση ;

— Η γυναικούλα μέ τό τριανταφυλλί τό καπέ
λο, εκείνη ή εύμορφούλα πού έρχεται καθ’ ημέραν 
είς του Κ. Οσκάρ, ώ, μάλιστα, ότι έφυγε.

— A ! διάβολε! έφώναξεν δ στρατηγός.
— Τί; τί εϊπετε, παρακαλώ ;
— Νά άναβάλλου τήν έκδίκησίν μου δι’ αύοιον, 

έξηκολούθησε λέγων καθ έαυτόν ό Ωβρέη, καί νά 
τρέςου καί αύριον δσον έτρεξα καί σήμερον, χωρίς 
ίσως νά δυνηθώ καί πάλιννάτούς συλλάβου. όχι, όχι, 
προτιμώ νά κόψου τόν λαιμόν αύτοϋ τοϋ Κ. Οσκάρ.

Ανέβη τότε τήν κλίμακα μέ δλην τήν δρμήν τής 
οργής, καί κτυπήσας τήν θύραν είσήχθη υπό τί
νος υπηρέτου είς μεγάλην τινά αίθουσαν.

Μετά τινας στιγμάς εύρίσκετο προσώπου πρδς 
πρόσουπον μέ τρν έχθρόν του.

Β.'

Αμα δ Όσκάρ είσήλθεν, ό στρατηγός προσή
λωσε1/ έπ’ αύτοϋ έταστικόν βλέμμα, διά νά ίδη είς 
όποιον τι δν τόν έθυσίασεν ή σύζυγός του.

Ο Οσ/.άρ ώμοίαζε κατά πάντα με τάς κηρι- 
νους καί πλήρεις μύρων κεφαλάς, αίτινες κοσμούν 
τά εργαστήρια τών κουρέων. Καί τοι εντός τής οι
κίας του, έφόρει κίτρινα χειρόκτια, υποδήματα 
στενά, ένδυμα κολλημένου είς τον κορμόν του, και 
έν όλίγαις λέξεσιν, ό Κ. Όσκάρ ήτον άπό κεφαλής 
μέχρις ονύχων είς άκρον καλλωπισμένος, καί έςαι- 
ρετος διδάσκαλος τής μαζούρκα.':.

Ιδού λο ιπόν τό μέγα μυστήριον!
0 στρατηγός, ζηλότυπος ώς ότελος, άπηγόοευ- 

σεν είς τήν Δεσδεμόνην του τόν χορόν τής .ποάζαζ 
καί τής μαζοιγικας·, αύτη δέ, συμφωνήσασα μετά 
τινων άλλων κυριών, έμάνθανε τούς χορούς τού
τους έν τώ κρυπτώ.

Ο στρατηγός ενομισεν αναγκαιον να υποκρυψη 
τήν οργήν του, καί νά προσπαθήση έν πρωτοις νά 
μάθρ άπό τόν έχθρόν του δλην τήν αλήθειαν.

— Είσθε δ Κ. Όσκαρ Μορέν;
— Μάλιστα, κύριέ μου.
— ΓΙρδ ολίγου έξήλθε, κύριε, εντεύθεν ή Κ. 

Ωορεη.
— Μάλιστα, είπεν ό διδάσκαλος τοϋ χορού έκ- 

λαβών τόν στρατηγόν ώς πατέρα της- θά ήλθετε 
βεβαίους νά τήν πάρετε. 11 Κ. Ωβρέη είναι θελκτι- 
κωτάτη κυρία, είναι συλφίς, ελαφρά ως πτηνον, 
καί δύναται νά χορεύση έπί τών κορυφών τών δέν
δρων χωρίς νά τά λυγίση.

— Τέτοια αγαπούν νά ακούουν αί γυναίκες, εί
πε καθ έαυτόν δ στρατηγός. Αί τρελλαί, τάς γε
λούν ώς τά παιδία μέ τούς αστραγάλους.

— Σάς βεβαιώ δτι δέν άπήντησα μέχρι τοϋδε 
τόσον καλήν . . . μαθήτριαν ήθελε νά είπή, άμ δ 
στρατηγός τόν διέκοψε άποτόμως.

— Καλήν! θαρρώ πώς δέν έχεις νά παραπονε- 
θής κατά τούτο.

— Ω! κύριε, άπ’ εναντίας, είμαι καταγοητευ
μένος. -Μέ κάμνει τιμήν.

— Σέ κάμνει τιμήν ! έφώναξεν δ στρατηγός έκ
πληκτος είς τοιαύτην αναίδειαν. Ηςεύρεις πώς λέ
γουν δτι έρχεται τακτικώς έδώ προ οκτώ ημερών ;

— ’Αληθέστατο-/, κύριέ μου. Ποτέ δμως δεν μέ 
ευχαρίστησε τόσον δσον σήμερον. Ητο ζωηροτάτη, 
θελκτικωτάτη . . . Αλλους τε, τό πάν συνίςαται είς 
τό πρώτον βήμα.

— Τό πρώτον βήμα ! . . . κύριε . .
— Είναι ήδονικώτατον νά την βλέπη τις, είς 

πάν κίνημά της βασιλεύει ή χάρις, έπειτα έχει έ- 
κεϊνο τό πρόσωπον, πού είναι τρέλλα . . . εκείνο τό 
ποδαράκι! . . . ω ! θεϊον πράγμα, σάς λέγω. Τό 
μόνον κακόν είναι δτι κινδυνεύει πολλάκις νά χα- 
λώση τήν ΆΛυσιν (chaioe).

— Διάβολε ! θαρρώ πώς καλλίτερα δέν ήμπορεί 
νά κάμη.

— Καλέ τί λέγετε τώρα ; Η ά.Ιυσις αύτή ή- 
ςεύρετε πόπον είναι δύσκολος ; έπειτα θά είπήτε 
καί ή ά.Ι.Ιαγη τώκ χνριύχ, έχει τήν αξίαν της καί 
αύτή.

— Η άλλαγή τών κυριών! Τήν ήπάτησεν, άλλα 
θά τήν εγκατάλειψη, έσυλλογίσθη δ στρατηγός" 
αύτός θά μέ έκδικηθή.

Ούτω δ Οσκάρ έλάλει περί τών διαφόρων με
ρών τής Μαζούρκας, καί ό Κ. Ωβρέη περί τής δή
θεν προσεχούς έγκαταλείψεως καί τιμωρίας τής α
πιστίας τής συζύγου του.

— Καί πόσον καιρόν άκόμη θά εξακολούθηση 
αυτό; ήρώτησεν ούτος.

— Ω! επτά έως οκτώ ήμέρας μόλις.
— Τήν έβαρύνθη άπό τώρα, έσυλλογίσθη δ τρα- 

τηγός. Προχουρήσας δέ τότε, καί σταυρώσας τάς 
χείρας, έκύτταξεν άσκαρδαμικτύ τον Οσκάρ καί 
τώ είπε.

’γτ> / «, ~— Ηςεύρεις ποιος ειααι;
— Συγγενής τής Κ. Ωβρέη, άνααφιβύλως.
— Είμαι σύζυγός της, κύριε.
Ενόμιζεν δτι αύτη ή λέξις έμελλε νδ τον κεραυ- 

νοβαλήση, ό Οσκάρ δμως τού άπεκρίθη μέ τήν με- 
γαλητέραν ευγένειαν.

— Σύζυγός της...........Παράξενου. Χαίρω πολύ,
κύριε, διά τήν τιμήν τήν όποιαν μέ κάμνετε.

Οΰδέν δύναται νά έκφράση τήν έκπληξιν τού 
στρατηγού" ένόμισεν δτι ό Οσκάρ ήκουσεν άλλα 
άντ άλλων,

— Σάς επαναλαμβάνω, κύριε, δτι είμαι σύζυ
γός της, καί εννοείτε διατί ήλθα.

Ο Οσκάρ τόν παρετήρησε καλώς, καί ένόμισεν 
δτι ήρχετο νά μάθη μαζούρκαν, καί τοι λευκόθρις 
καί τούτο άπό ζηλίαν, διά νά μή χορεύη ή σύζυγός 
του μέ άλλους.

— Νομίζω δτι έννοώ, θά ήλθατε διά νά σάς 
δώσου κάνέν μάθημα.

— Νά μέ δώσης μάθημα ! ειπέ καλλίτερα δτι 
ήλθα διά νά σέ δώσω έγώ.

— Ηγνόουν δτι ήξεύρετε . ..
— Ιΐξεύρω τήν τέχνην τών ανδρείων, κύριε, έ- 

διοίκησα μάλιστα. . . .
— Βεβαίως λεγεώνας εύζώνων, ώς καί ό μέ- 

γας στρατηγός μας, δ Κελλάριος [1],
— Δέν τόν ήξεύρω έγώ αυτόν τόν στρατηγόν . . 

Κελλάριος. Ας λείψουν τώρα αύτά, δέν είναι καιρός.
— Ας ίδωαεν λοιπόν, είπεν δ Όσκάρ, δστις 

ήρχισε νά μήν ένΆή τίποτε, τί θέλετε, παρακαλώ.
— Ηθελα νά σέ ένταμώσω
— Αοιπόν καλά έλεγον, ήλθατε νά σάς δώσω 

μάθημα.
— Ναι μάθήμα| είπεν δ στρατηγός. Κατά ποιαν 

ώραν ;
— Καί τώρα, κύριε, άν θέλετε.
— Καί δπλα ; είπεν ό Κ. ’Ωβρέη, δστις τώ πα-

(1) Διάσημος χορευτής. 
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ρεχώρει καταφρονητικώς τήν έκλογήν των ο
πλών, άνήκουσαν αϋτώ, καθό ύβρισθέντι.

— Τά όπλα μου ; ειπεν ό Οσκαρ, νομίζων ότι ό 
στρατηγός άς-ειεόετο. Αμέσως περιμείνατε ολίγον.

0 ίίβρέη ήτοιμάζετο νά ύπάγη προς εδρεσιν 
μ,αρτύρων, έρριπτε τελευταϊον βλέμμα εις τά ό
πλα του, ότε στραφείς, είδε τον Οσκάρ μέ το ό- 
πλον του εις τήν χεϊρα, δηλαδή μέ τό μικρόν βι- 
ολίον των διδασκάλων τοϋ χορού, τό όποιον ούτος 
είχ εν έζβαλει τοϋ κόλπου του.

Αμφότεροι έξέβαλον κραυγήν έκπλήξεως.
— Τί ! ζητείτε νά μέ δολοφονήσετε ; ειπεν ό 

Οσκάρ φεύγων προς τήν θύραν άμα εϋρέθη αντί
κρυ των πιστολών.

— Τί σημαίνει αυτό; ειπεν ό στρατηγός, τί εί
ναι αί αστειότητες αύται ; Τί! δεν έννοεϊς, άθλιε, 
ότι ήλθα νά μονομαχήσω μαζί σου.

— Νά μονομαχήσωμεν ! . .. και διατί . . ;
— Ερωτας; Αεν ήτίμασες τήν σύζυγόν μου !
— Εγώ ! έφώναξεν έκπληκτος ό Οσκάρ, έγώ 

τήν διδάσκω μαζούρκαν. Τήν μανθάνω τό μικρόν 
τό μεγάλον, τό στροβυλοειδές ....

Μετά τήν έξήγησιν ταύτην ήρχισαν άμφότεροι 
νά γελούν ώς μανιώδεις. . . .

0 πρώτος, 8ν άπήντησεν ό στρατηγός εισερχό
μενος εις τήν οικίαν του, ήτον ό υπηρέτης του Ρο
βέρτος.

— Λοιπόν, στρατηγέ μου, είπε θλιβερώς, τί ά- 
νεκαλύψατε ;

— Οτι είσαι ζώον.
— Στρατηγέ μου, όσον αδίκως καί άν μέ με- 

ταχειρίζεσθε, έγώ νομίζω ακόμη χρέος μου νά σας 
ειδοποιήσω . . .

— Ούο ! μέ τάς ειδοποιήσεις σου ! μή αέ σκο
τίζεις. ‘

— Εϊπέτε ότι θέλετε, στρατηγέ μου, έγώ οαως 
χρεωστώ νά σας ειπώ ότι ό δούλος τού Λεωνίδα1 
έφερεν ίν γράμμα, τό όποιον ή Κ. Μάρθα έλαβε μέ 
μίαν προθυμίαν καί τό έδιάβαζε μέ μίαν εϋχαρί- 
στησιν . . .

— A ! αϋτή ή κόρη αγαπά τά γοαμματάκια 
καί τάς μυθιστορίας. Αλλά θά τελειώσγ, αυτό, 
άλλως κάμνώ τον Κύριον Λεωνίδα καί χορεύει 
άλλου είδους μαζούρκα.

Τί είναι πάλιν αυτός ό Λεωνίδας ; έρωτατε. Ε
ραστής ; διδάσκαλος τοϋ χορού; τίποτε άπ’ αυτά. 
Ητο απλώς συγγενής ενός τραπεζίτου καί ειχεν 
άναλάβει νά προμηθεύσει εις τήν Κ. Μάρθαν εκα
τόν μετοχάς εις τήν εταιρίαν τού σιδηροδρόμου τού 
Βορρά. Επειδή δέ οί τραπεζίται είναι οι πρίγκι
πες των σιδηροδρόμων, ή διαπραγμάτευσις υπήρ
ξε δύσκολος καί έχρειάσθη μακρά καί συνεχής αλ
ληλογραφία.

0 Κ. ίϊβρέη είχε τό αξίωμα, ότι λέγων τις 
εις μίαν γυναίκα « Τά tiiatia » τά αανθάνει σχε
δόν πάντοτε όλα.

— Τά έμαθα, είπε λοιπόν εισερχόμενος εις τον 
θάλαμον τής Μάρθας.

— U ! συγχωρήσατέ με, θειε μου !
Ελαβες πρό ολίγου έν γράμμα τοϋ Λεωνίδα. 
Μάλιστα, θεϊέ μου, ώ ! μή όργίζεσθε.
Βλεπεις απ εναντίας, ότι είμαι ήσυχος, είπε 

με κεραυνοβόλον φωνήν. Συμφωνείτε λοιπόν διά 
νά μέ απατάτε.

— ίί! συγχωρήσετε με!
ii! εδώ δέν πρόκειται περί όνου σκιάς, 

εσυλλογισθη ό στρατηγός. Εδώ έχομεν αληθή και 
σπουδαϊον έρωτα.

Τί άλλόκοτον αίσθημα πάλιν αύτό, είπε 
μεγάλο φώνως.

Τώ ό'ντι, παράξενον, θεϊέ μου' όταν λαμβάνω 
γράμμα τού Λεωνίδα, ή κεφαλή μου καίει, ή καρ
διά μου κτυπα ... Εάν ηξεύοατε τί ύποφέρω !... 
ολο] εις αυτό έχω τον νοϋν μου, δεν ήμ.πορώ νά 
συλλογισθώ τίποτε άλλο. Λάμπει εις τά όνειρά 
μου τής νυκτός, καί εις τάς ονειροπολήσεις τής η
μέρας ώς τι αδαμάντινου παλάτιον τής Χαλιιεάς.

Διάβολε ! είπε καθ εαυτόν ό στρατηγός. 
Καλά λέγουν ότι ό έρως κάμνει ποιητάς. Ας μή τήν 
μεταχειρισθώ όμως αύστηρώς, επειδή ή καϋμένη 
είναι έρωτευαένη.

— Με φαίνεται, κυρία, ότι ελλείψει μητρός 
ήδύνασο νά έμπιστευθής εις τον θεϊόν σου. Αν μέ 
τό έλεγες εγκαίρως, ήδυνάμην νά προλάβω τό κακόν.

— Αλλά, θεϊέ μου, εΐ μαι ένήλιξ, καί δ νόμος 
αναγνωρίζει έγκυρους τάς πράξεις μου.

— Α.! είσαι ένήλιξ, καί μ,οϋτραγουδεϊςτό Λ/ασ- 
σα.Τωΐΐχό>·, επαναστατείς, αί ; Αλλά άθλια, έάν 
συγχισθής μαζί μου, τότε ποιος θά σέ δεχθή ;

— Η Εταιρία τού Ροζαμέλ.
— Τί; τί; δέν ήκουσα καλά. Καθώς καταλαμ

βάνω όμως βαδίζεις ε'ς τον όλεθρόν σου. At ονει
ροπολήσεις σου στηρίζονται έπί ατμών.
; — Επί των ατμών, θεϊέ μου, τω όντι άστει- 

εύεσθε λοιπόν !
— Ναι, αστειεύομαι, μά τον διάβολον! είπε με

τά μανίας ό στρατηγός. Σε επαναλαμβάνω, ότι αυ
τός ό Λεωνίδας θά φέρη τήν ταραχήν εις τον οί
κον μου, καί θά σέ άπομακρύνη τής ευθείας οδού.

— Απ εναντίας μέ πλησιάζει, ειπεν ή νεάνις 
μειδιώσα. Μάλιστα με έπεφύλαξε τό δικαίωμα τής 
εκλογής μεταξύ τού σιδηροδρόμου, τοϋ Βορρά, τοϋ 
τής Ανατολής καί τοϋ τής Μεσημβρίας. ’Εγώ όμως 
έπροτίμησα τον τοϋ Βορρά.

— Θεέ μου ! έγο> τής ομιλώ διά τούς έρωτάς 
της, καί αύτή μέ αποκρίνεται περί σιδηροδρόμων.

— Καί πώς ! θεϊέ μου, υποθέσατε . . . ; Αλλά 
ποτέ δέν έγινε λόγος μεταξύ εμού καί. τού Κ. 
Λεωνίδα, είμή περί μετοχών τής έταιρίας. ό Κ. 
Λεωνίδας ϋπεσχέθη νά μέ προμηθεύσω, εκατόν, καί 
ή σημερινή επιστολή, του μέ αναγγέλλει άτι δέν 
λείπει παρά ή υπογραφή μου.

— ίϊ ! Θεέ.μου ! ειπεν ό στρατηγός γελών καί 
τρέχ ων μέ τάς άγκάλας ανοικτάς προς τήν σύζυ
γόν του, ήτις έπανήρχετο τήν στιγμήν εκείνην.. 
Σάς ΰπωπτεύθην καί τάς δυο.

— Μάς ύπωπτεύθης, καί διατί ;
— Τήν μίαν διά τά μαθήματα τοϋ χορού, καί 

τήν άλλην διά τήν άλλήλογραφίαν της. Κατ εύ- 
τυχίαν ήμην ήπατημένος. Καθ όσον όμως αφόρα 
τάς μανίας σας, προτιμώ τήν τής Ελεονώρας. Η 
έδική σου, Μάρθα μου, είναι πασών ή άθλιεστέρα. 
Η χορεύουσα γυνή έχει πτερά, ή έρώσα τρυφεράν 
καρδίαν, ή έμπορευομένη όμως χρήματα καί κερ
δοσκοπίαν, δέν έχει είμή στερρεόν βαλάντιον. Τά 
μόνα θέλγητρά της, δι’ ά έπιζητεϊται καί τιμάται 
και έφ οίς γαυριμ, είναι τά κεφάλαιά της.

— Αλλά, θεϊέ μου . . .
— Αυτό τό όποιον λ έγω είναι αληθές. Επί τής 

νεότητάς μου ή γυνή ήτο θεά, τήν οποίαν έθετον 
εις τά νέφη. Τώρα ή γυνή είναι κολλυβιστική, πε- 
ρικυκλουμένη από νέφος ατμού σιδηροδρομικού. 
Εγώ όμως προτιμώ τήν άγαπώσαν τον χορόν καί 
τον έρωτα γυναίκα, από τήν κερδοσκοπούσαν έπί 
τού ατμού. Οσον δι εσέ, Ελεονώρα μου, χόρευε ό
σον θέλης τήν πόλκαν καί τήν μαζοϋρκάν σου, τάς 
δύο έλαφρόποδας αότάς Πολωνίδας.

— Πόσον είσθε καλός ! έφώναξεν ή Ελεονώρα.
— Αλλως τε, έξηκολούθησεν ή Κ. ’Ωβρέη, οί 

Πολωννοΐ «υπήρξαν αείποτε σύμμαχοί μ.ας, Ας βα- 
σιλεύση λοιπόν ή μαζούρκά των διά τή; χάριτος 
τος τών γυναικών μας. Εγώ συγκατατίθημι ευχα
ρίστως, καθ όσον μάλιστα εις τον χορόν αυτόν δέν 
είμπορέϊ τις νά άνταλλάξη μυστικάς λέξεις. Χό
ρευε λοιπόν, κόρη μου, δέν πειράζει ότι είσαι ύ- 
πανδ'ρευμένη. Πρό πάντων όμως πρόσεχε μή μιμη- 
θής αυτήν τήν πτωχήν Μάρθαν, έπειδή οί σιδηρό
δρομοι είναι πολλοί δραστήριοι. ’Ολίγον έτι, καί 
θά συμπαρασύρουν εις τον ροϋν των τήν χάριν 
καί τήν ποίησιν, τά δύο ταύτα πολυτιμότερα θέλ
γητρα τών γυναικών. (Μετάφρασις Κ. I.)

ΕΡΓΑ KAI miEPAL

Συμβάντων παντοειδών καί ποικίλων δέν στε- 
ρουμεθα καί κατά τον λήζαντα μήνα. Καί πρώτον, 
ειχομεν τήν έναρξιν τών Βουλών καί τήν έναρξιν 
τού Θεάτρου. Σύμπτωσις περίεργος ! Τοσούτον άρά 
γε παρ’ ήμϊν άνεμίχθησαν τά βουλευτικά μετά τών 
θεατρικών ; Δέν τό φοονουμεν, καί τοι ή Κυβέρ- 
νησις μιμουμένη τον Περικλή εκείνον, όχι μόνον 
δίδει χορηγίας βουλευτικής, αλλά καί θεωρικάς 
καί τούτο όχι πατρίου, οχι εθνικού, όχι ελληνικού 
χάριν δράματος, αλλά μελοδράματος Ιταλικού. 
Πρόοδος εθνική ! . . Εδικαιώσαμεν καί άλλοτε κα
τά τούτο τήν κυβέρνησίν μας. Ελληνικόν θέατρον 
ηθελεν ίσως αποκοιμίζει τούς λέοντας καί τάς τί
γρεις μας. Αλλά μελόδραμα ; . . . Επειδή Ορφεϊς 
και Αμφίονες [δέν ύπάρχουσι σήμερον ίνα έξημε- 
ρόνωσι διά τής θείας μολπής τής φόρμιγγός των 
τά θηρία ταύτα, έρχονται Σειρήνες τής Μεγάλης

Ελλάδος, κατακηλούσαι τήν φρένα καί ήμερεύουσαι 
τό ήθος τής Μικράς Ελλάδος . . . Οφείλεται χάρις 
εις τούς θεατρώνας μας. Τό πάλαι οί σοφοί άπεδή- 
μουν παρά τοϊς Αΐγυπτίοις καί γυμνοσοφισταϊς ίνα 
συλλέξωσι τά άνθη τών απανταχού γνώσεων’ οί 
δέ νεώτεροι Ελληνες περιοδεύουσι ξένας χώρας έπί 
τό συλλέξαι τάς σειρήνας ταύτας,

ΐδέτε δέ καί πώς άλίσκονται αί ψυχαί πάντων 
καί πασών εις τά εύφωνα μέλη τής ίταλιώτιδος μού- 
σης ! Η πρωταγωνίστρια έμφανίζεται έπί τής σκη
νής, καί ή παρουσία αϋτής, ώσπερ παρουσία τού ώ- 
ραιοτέρου πλάσματος,μετά ενός ή δύο άλλο>ν έκ τών 
όσα έπεφάνησαν εις τον όρίζοντάμας’ ή δέ φωνή αυ
τής . . . άηδόνος στόνοι έρώσης. Τότε οιχοιώσιν αί 
έν τώ άμφιθεάτρω καλλοναί, ταπεινοϋσι τά βλέμ
ματα αυτών αί εύόφθαλμοι Ελληνίδες ενώπιον τών 
φλογερών εκείνων, τών γλυκυτάτων καί έρωτικών 
όμμάτων τής ϊταλίδος’ καταστέλλουσι τό μειδία
μα τών ρόδινων χειλέων των ένώπιον τοϋ χαριες-ά- 
του μειδιάματος καί τών μελιρρύτων χειλέων τής 
τραγωδιστρίας, καί πάσαι όμοφώνως άπονέμουσιν 
αϋτή το άθλον τής καλλονής. Θαυμάσιος Ολυμπια
κός αγών καλλονής, όπου, φεϋ ! διά τής κρύπτης οι- 
χεται φεύγων τό έκπεσόν κάλλος τών άπογόνων τής 
Ελένης, τής ϊφιγενείας, τής Ναυσικάας καί τής Α
σπασίας.

Οΰτω. πάντοτε σχεδόν, σύν τώ άξιάματι έ
θνους τίνος συνεκπίπτει καί ή καλλονή, καί ή αρε
τή καί ή εύφυ’ί’α. Αλλ όχι’ έάν κατά τήν ζωηρότη
τα καί τό έκτεθηλυμένον τής καλλονής νικά σήμε
ρον ξένη τις, τήν Ελληνίδα, άν ό Πάρις άπονέμη. 
τή ’Αφροδίτη τό μήλον τής ώραιότητος, ή Ελλη- 
νίς όμως έχει τό γέρας τής σεμνότητας καί τής 
χάριτος, είναι ή άδικηθεϊσα γλαυκώπις Αθήνα, καί. 
λευκώλενος Ηρα. Εκ τού Ελληνικού Ολύμπου έφυ- 
γαδεύθησαν αί άλλαι θεαί, αλλά διέμεινεν ή άγή- 
ρως καί σεμνή χορία τών Χαρίτων.

Οντος τού λόγου περί θεάτρου, [σκόπιμον νά 
σημδ'.ώσωμεν τήν όσημέραι αύςουσαν προθυμίαν 
ήμ.ών περί τά θεάματα, πολλών χρησιμωτέρων 
δεομένων, πολ.λών ύγειών στερουμένων. Πολλάκις 
καί αύτή ή φοιτώσα έν τοϊς διδασκαλείοις νεολαία, 
απορούσα θεωρικών, εύχερώς δύναται νά επιστείλγ, 
γράφουσα, · Σύγχαιρε ήμϊν, πάτερ, τά βιβλία 
γάρ ημάς τρέφει (θεατρικοϊς δόρποις). » Ούδέν δέ 
θαυμαστόν άν οί αγένειοι ούτοι απόγονοι τών πά
λαι ’Αθηναίων, τών Αίσχύλων, τών Σοφοκλέων και 
τών ’Αριστοφανών,^ φιλούσι τοσούτον περιπαθώς 
τα θεάματα’ αρκεί ότι είναι απόγονοι έκείνων, άν 
δέν είναι έκεΐνοι.

Καί τούτο τό αίσθημα δέν εχουσι μόνοι οί τοϋ 
ανδρικού φύλου.,> νέοι, άνδρες, γέροντες’ σφοδρυ- 
νεται μάλιστα παρί τώ έτέρω φύλω, μάλλον δ», 
τφ παρηκμακό,τι ή τώ νεανθεϊ.

Εγγιζούση; τής ένάρξεως τοϋ θεάτρου,* υπήρχε, 
μεγίστη συζήτησις έν τινι οΐκογενεία, περί τοϋ άν 
θά ένοικιάση καί αϋτή θεωρεϊον. ί> σύζυγος παρί- 
στα τήν. κακίστην τού.ιδιαιτέρου ταμείου.του καά
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τοϋ ταμείου του κοινού θέσιν' τά άπειρα αύτοϋ χρεγ> 
διά τάς ενδυμασίας καί τάς στολάς της κυρίας καί 
των τέκνων, έν οίς καί κόραι γάμου ώραϊαι, και 
τον ολίγιστον αύτοϋ πόρον των διακοσίων ή τρια- 
κοσίων κατά μήνα δραχμών.

Η κυρία δυσχεραίνουσα εις τά; αντιλογίας του 
άνδρός της, τώ έδήλωσεν, ότι είναι δι αυτούς κα
ταισχύνη μεγίστη, άν εκείνη και εκείνη ή οικογένεια 
θά εχουσι θεωρεΐον, αύτοί δέ ό'χι, καί ότι τοιαύ- 
την ζαταισ^’ϋκζ/r αδύνατον νά άνεχθή.............. καί
έπέμενε τοσοϋτον, (5 άνήρ έγυναικοκρατεΐτο), ώς- 
τε ό δυστυχής δειμαίνων την Ξανθίππην του, ά- 
πήλθΐ καί δανειστείς χρήματα παρ’ ένος των πολ
λών τοκογλύφων μας, επί τόκω 40 τοΐς εκατόν, ε
νοίκιασε τό θεωοεΐον, έλπίζων τουλάχιστον, δτι θά 
διαρρεύση ποτέ καί δι’ αύτον ό πακτωλός των δη
μοσίων χρημάτων, ΐνα μετοχετευθώσιν αυτών τινα 
έν τώ ίδίω κορβανά. ’Αλλ’ άν ύπάρχωσιν οικογέ
νεια'. καί σόζυγοι άφρονες, είσιν όμως καί συνε- 
ταί, ουδόλως τά υπέρ δυναμιν ζητούσα-., αλλά 
προσπαθοϋσαι παντί τρόπω τάς κυριωτέρας μέν 
οίκιακάς άνάγκας νά οίκονομώσι, την πρέπουσαν δέ 
νά δώσωσιν αγωγήν εις τά εαυτών τέκνα. Ιστορι
κοί τής καταστάσεως τής αρτισύστατου κοινωνίας 
μας, λέγομεν βεβαίως τά ελαττώματα αυτής, 
αλλά πολύ πλέον άσμενοι καταγράφομεν καί τάς 
άρετάς της.

Ενώ δέ έν ταΐς οΐκογενείαις τοιαϋται πρότερον 
έγένοντο συζητήσεις, ήδη τούς πάντας ένασχο- 
λοϋσι, — ‘· νομίζετε, τό περί διαδοχής, περί 
Βουλής, περί τής άχρηματίας τοϋ ταμείου μας, 
περί μεταβολής υπουργείου, ή συστήματος, περί 
μελλουσών εκλογών ζητήματα ; . . . Οχι, όχι! α
πλώς τά περί θεάτρου, τά περί τίς είναι καλητέρα 
τραγωδίςρια ή τοϋ παρελθόντος έτους Κομινότη, ή 
ή νΰν Μαρινάντζελη. ’ΐδού περί τίνος δ λόγος ένταΐς 
οίκίαις, έν ταΐς όδοΐς, έν τοΐς καφφενείοις, μεταξύ 
πολιτικών, μεταξύ λογίων, μεταξύ λογίων καί νέων.

Η έναρξις τών Βουλών έγένετο άαα τή λήξει 
των. Καί οί μέν νομοθέται ούδεμίαν ημέραν έμει
ναν άμισθοδότητοι, το δέ έθνος ουδέ στιγμήν έ- 
ναπελείφθη άνομοθέτητον, καί πριν ή παοαστή εις 
τον αγώνα τον θεατρικόν, παρέστη εις τον περί τήν 
έκλογήν τοϋ Προέδρου τής Βουλής αγώνα, καθ’ 3ν 
συνεπυκνώθη μέν φάλαγξ άνδρών βουληφόρων, ΐνα 
καταπολεμήση τήν υπουργικήν βούλησιν, άλλ’ ήτη 
τήθη. Καί ό μέν πρόεδρος, έν δεύτερα ψηφηφορία, 
έξελέχθη διά ψήφων δ4 κατά 49,, δ δ’ έτερος τών 
αντιπροέδρων, ό Κ. X. Χρηστόπουλος, βουλευτής 
Ολυμπίας, συνήνωσεν εις τήν περί αύτοϋ ψηφηφορίαν 
έκάτερα τά διεστώτα μέρη, έκλεχθείς παμψηφί 
σχεδόν, ήτοι διά ψήφων 84. Ουτω, πανταχοϋ, καί 
έν αυτή τή Βουλή, τό γέρας άδιστάκτως άπονέμε- 
ται εις τον αληθώς άξιώτερον. Η έν τή Βουλή νέα 
γενεά, δεν πρέπει νά βαίνφ όπισθεν άλλων, άλλά νά
προηγήται αύτή.

ήδη δέ αί Βουλαί συγκεκροτημέναι τά γρα
φεία των, ήρξαντο άκωλύτως καί μετά ζέσεως φίλο- δίαν, -Λ Συνταγματικόν Σχο.Ιεϊον , έπανευρίσκο-

πάτριδος τών εμβριθών εργασιών των,ούδεμία δέ άμ- 
φιβαλία δτι οί αντιπρόσωποι τοϋ λαοΰ έργασθήσον- 
ται άρεσκόντως τοΐς έντολεϋσιν αυτών, ΐνα τύχω σι 
καί κατά τάς προσεχείς βουλευτικάς έκλογάς τής 
έμπιστοσύνης καί τής ψήφου των.

Ο: θάνατοι δέν έλειψαν καί κατά τον μήνα τού
τον νά θλίψωσι τήν κοινωνίαν μας. Εϊσέτι έθρήνει ή 
Ελλάς τό λαμπρόν τέκνον της τον έξ Ηπείρου Ν. 
Στουρνάρην τοϋ οποίου τάς άρετάς καί τά φιλογενή 
αισθήματα έξέθεσεν ό γλαφυρός τοϋ Κ. Δοσίου κά
λαμος, καί ιδού εις τών εύεργετών τής πατρίδος, ό 
γηραιός Βυζάντιος Κωνςαντϊνος ’ίωνίδης (’ΐπλικζής) 
μετέστη βίου. Δύω εύφραδεΐς επιτάφιοι λόγοι εξύμνη
σαν τάς άρετάς καί τάς εύεργεσίας τοϋ μακαρίτου, δί 
ών ένεγράφη καί το όνομα αύτοϋ έντώάθανάτω έκεί- 
νω καταλόγω τών Καπλανών, τών Ζωσιμαίων, τών 
Ριζαρών, τοϋ Βαρβάκη, τοϋ ’Αρσάκη κλπ. Αγαπή- 
σας καί εύεργετήσας τήν Ελλάδα, τήν κοινήν ταό- 
την πατρίδα παντός Ελληνος, οπουδήποτε γής έ- 
γεννήθη ή διαμένει, περιχαρής βεβαίως θά παρέδω- 
κε το πνεύμα, δτι άπέθνησκεν πλήρης ημερών, πε- 
ριστοιχιζόμενος ύπο τής συζύγου του μεθ’ ής συνέ- 
ζησε πεντήκοντα περίπου ένιαυτούς, ύπο θυγατέ
ρων του καί οικείων, καί δτι τά όστά αύτοϋ έμελ- 
λον νά ταφώσιν έν τή έλευθέρα Ελλάδι, δπου ό 
σεβασμός πάντων καί τά δάκρυα παρηκολούθησαν 

| τον νεκρόν αυτού έν τώ τελευταίω χώρω τής άνα- 
παύσεως.

Αλλ’ αί φιλομειδεΐς άναγνωστρίαι μας, δι’ άς 
θλιβερώς ήχοϋσι βεβαίως αί νεκρολογία-, καί αί 
περί θανάτου σκέψεις αύται, άναμένουσιν ευάρεστά 
τινα καί χαρμόσυνα ν άκούσωσι. Μέχρι τοϋ δε ή- 
σχόλουν αύτάς αί έξοχαί, αί περιηγήσεις, τά πτε- 
ρόεντα αισθήματα, ήδη έχουσι θέατρον, προσδοκώ- 
<-ι χορούς, τελετάς γάμων, δι άλλας ή δι έαυτάς, 
σκέπτονται περί τών χειμερινών, άλλ ίσα τοΐς έα- 
ρινοϊς χαριέντων καλλωπισμών, Π ! άς ύπομένωσιν. 
Ηδη μέν τά βλέμματα αυτών κεραυνοβολούσιν έν 
τώ θεάτρω τάς άτασθάλους σπείρας τής νεολαίας, 
προσεχώς δέ αί θελκτικαί, αί χιονόλευκοι τοϋ σώ- 
ματός των διαγραφαί θά έπιφάνώσιν έν τοΐς χο- 
ροΐς, θά έλαφροπατήση εις τάς αίθουσας ό αιθέριος 
αυτών ποϋς καί θά πάλλωσι τον παλμόν τής όρ- 
χήσεως καί τών συγκινήσεων τά βαθύκολπα αυτών 
στήθη, υπό το διαφανές τής έσθήτός των περικά
λυμμα. 0 κόσμος έπλάσθη δι αύτάς, όχι διά τον 
άνδρα. Αν γυνή δέν έγεύετο πρώτη τοϋ ξύλου τής 
γνώσεως, ό άνήρ ήθελεν εϊσέτι ζή έν τώ παραδείσιο, 

I μονοτόνω, πληκτικά» καί έρήμω. 0 άνήρ, λοιπόν άν 
θέλη, μενέτω έν τή Εδέμ αύτοϋ, δ', ήν καί μόνην 
έπλάσθη, — τής γυναικός ή Εδέμ είναι ή ζωή καί 
πάσαι αί ήδοναί καί πάσα', αί χαραί αύτής, περί 
θλίψεων δέν είναι λόγος ένταϋθα.

| Εΐπομεν έσχάτως δτι -υπνώττει ή φιλολογία μας, 
άλλ’ ήλθε νά ψεύση ημάς ή έκδοσις τοϋ Δ', καί τε- 

j .ίευταίου ασματος τοϋ Π εριπ.Ια,νωμίνυυ τοϋ Κ. Α.
Σοϋτσου. Εις αυτό, ώς καί εις τήν νέαν του κωμω-

μεν τον φίλον τής νεότητυς ημών ποιητήν. Η αύτή ’ 
σχεδόν νευ οιδης ποίησις, ή αύτή εύαισθησία καί λε- 1 | 
πτή ειρωνεία καί τό αύτό τής’φιλοπατρίας αίσθημα 
τών ώοαιοτέροιν ποιημάτων τοϋ Κ. Α. Σουτσου ά- ' 
παντάται καί έν πολλοΐς τών τελευταίων έπών τοϋ 
ποιητοϋ. Τά δημοσιευόμενα έν τώ φυλλαδίου τούτω 
είναι άποσπάσματά τινα έκ Htpiit.larwjuruv, '
έκλεχθέντα όχι ώς τά άριτα, άλλ ώς τά μόνασχε- 1 
δον, άπηλλαγμένα πολιτικής τίνος ύποθέσεως καί ■ 
έννοιας. 1

’Εν τώ έξωφύλλω δημοσιεύομεν Αγγελίαν τοϋ 
φιλβπόνου Κ. Α. Παπαδοπούλου Βρετοϋ περί νέας 
έκδόσεως τοϋ χατα.Ιύγου των· ά.τό πτώσεων; Κων- 
στακτινονπό.Ιεως μέχρι τοϋ \ έκδοθέντων παρ 
Ελλήνων ί συγραμιχάτων. Ινα ΐδη τό κοινόν πόσον ) 
βελτιωμένη καί κοινοφελεστέρα έσεται ή νέα αυτή 
έκδοσις θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς άποσπάσμα
τά τιναέκ τοϋ χειρογράφου τού άςιοτί- 
μου συγγραφέως.

Ερχόμεθα τελευταίοι νά εΐπωμεν τήν γνώμην 
μας περί τοϋ Β'_ Μέρους, τού περιέχοντος τήι- μέ- 
(>η>· ιστορίαν, roj Εγχειριδίου τιμ Γ. Complac, 
συνταχθέντος μέν υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου, έκδο- 
θέντος δέ δαπάνη Α. Κορόμηλά. Ολαι αί έφημε- 
ρίδες άπεφάνθησαν ήδη περί τής άξιολογότητος τοϋ 
εγχειριδίου τούτου καί συμφωνοϋντες καί ημείς 
πληρέστατα μετ’αύτών, άποδίδομεν τον όφειλόμε- 
νον έπαινον εις τον άκάματον καί δόκιμον τούτον 
ιστορικόν μας, τόν πλουτίζοντα τήν φιλολογίαν 
μας διά φιλοπονημάτων όντως ενσυνειδήτων καί 
αξιόλογων.

Αλλ άς στρέψωμεν καί τό βλέμμα προς τήν 
Εύρώπην. ’Ενώ έν Γαλλία ή Αύτοκρατορία έβη 
γιγαντιαίοις βήμασι έπί τόν θρόνον, μ δλας τάς 
τοϋ Ερρίκου τοϋ Ε'. (κόμητος τοϋ Σαμφόρδ) δια
μαρτυρήσεις, έν ’Αγγλία έκηδεόετο κηδείαν αύτο- 
κράτορος ό ήρως αυτής, δούξ τοϋ Ούελιγκτών. Η 
συνοδία τής έκφοράς συνεποσοϋτο έξ 1,500,000 
ανθρώπων, έξετείνετο δέ έπί τριών μιλλίων καί 
διήρκει έξ ώρας. Ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες, ούτε 
παιδία έλειπον, μόλον τό ψύχος καί τήν άκατά- 
παυστον ραγδαίαν βροχήν, ό στρατός όλος ήν πα- 
ρατεταγμένος. Παρηκολούθουν άμφότεραι αί βου
λαί, αί πολιτικαί καί έκκλησιαστικαί άρχαί, τά Πα
νεπιστήμια, ή δημοτική άοχή Αονδίνου, ό λόρδος 
δήμαρχος, ή Εταιρία τών Ινδιών, ό Πρίγκηψ ’Αλ
βέρτος, οι πρέσβεις τών ξένων δυνάμεων, αί πενθη- 
φοροϋσαι άμαξαι τής Βασιλίσσης κλπ. κλπ. καί 
πλέον τών 3,000 οχημάτων. Η δνεκρική άααξα 
είχε μήκος 2 7 ποδών, 1 0 πλάτος, 1 7 ύψος. Περί 
τόν’νεκρόν ήτο ό Πρίγκηψ ’Αλβέρτος, κρατών τήν 
τοϋ στρατάρχου ράβδον, καί οί Αγγλοι καί ξένοι 
στρατάρχαι. Τήν στραταρχικήν ράβδον τοϋ δουκός 
έφερεν ό όγδοηκοντούτης μαρκέσιος ’Αγγλεζή.

Ο άποθανών δούξ ειχεν επτά σταταρχικάς ρά
βδους ξένων έθνών, Ισπανία:, Ρωσσίας, Προυσίας, 
Πορτογαλλίας, όλλανδίας, ’Ανοβέρου καί Αύτρίας.

Εις τήν κηδείαν του ολα αύτά τά κράτη έπεμ-

ψαν ένα στρατηγόν ένα κρατήση τήν ράβδον, πα- 
ρεκτός τής Αύστρίας διά τό πάθημα τοϋ Αϋνάου. 
Είχε δέ έπίσης 28 έως 30 μεγαλοσταύρους δλων 
τών παρασήμων τής Ευρώπης.

Διά τοιαύτης τελετής έφέρθη ό νεκρός τοϋ ήρωος 
τής Αγγλίας μέχρι τοϋ Αγίου Παύλου, δπου κατε- 
τέθη πλησίον τών λειψάνων τού Νέλσωνος. Κατ 
έκείνην τήν ημέραν έσχόλαζον δλά τά δημοτικά 
καί ιδιωτικά καταστήματα, όχι μόνον έν Λονδίνω, 
άλλά καί εις τά τρία βασίλεια.

« Η πάνδημος αύτη συρροή ολοκλήρου τοϋ λαοΰ, 
λέγει έφημερίς τις, είναι τό θαυμασιώτερον χαρα
κτηριστικόν τής έπισήμου ταύτης κηδείας. Ο δούξ 
Ούελλιγκτών δέν έκολάκευε τον λαόν, απεναντίας' 
καί δμως δ λαός έτρεχε φρενιτιών εις τήν κηδείαν 
του, ΐνα τω άπονείμη τον τελευταΐον έθνικόν φό- 
ρον. Εγνώρισεν έν αϋτώ άνδρα κατά πάντα έθνι- 
κόν. Εφ όλης τής έκφοράς μία μόνη ύπήρχεν έ- 
πιγραφή, ήδε’Non sibi sed patriae, (όχι έαυτώ 
αλλά τή πατρίδι). Ιδού τί ό λαός έτίμα έν τώ 
Ούελικτώνι, τον πολίτην, δι 8ν ή πατρίς ήν τά 
πάντα. Πρόσθες δτι δτε συνώδευον τήν κηδείαν τοϋ 
νικητοΰ τού Βαρτελώ, ή Αγγλία δέν έσυλλογίζετο 
μόνον τάς μάχας τοϋ παρελθόντος, άλλά καί τό 
δυσοιόονιστον τοϋ μέλλοντος, καί δτι τήν ημέραν, 
καθ’ ήν ό Ούελλιγκτών καταβαίνει εις τον τάφον, 
εΐς Ναπολέων έπαναβαίνει τον θρόνον. »

ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΠΟΙΉΣΕΙΣ.
Εκ τοϋ τελευταίου Ασματος τοϋ ΠΕΡΙΠΛΑ- 

ΝΩΜΕΝΟΤ ύπο Α. Σούτσου.
33.

Πετεινόν παρήγορόν του άνωθεν έκ τοϋ ϊψίστου 
Ηρχετο τήν ηρεμίαν αγαπών τής φυλακής του, 
Καί προς τήν οπήν τού Πύργου έψαλλε τάς έξω 

κρήνας 
Καί το έαρ χϋνον κάλλη μάταια εις τάς Αθήνας. 
Τον έλεύθερ'ον καί μέγαν ουρανόν αύτό παρήτει 
Καί στενού δεσμωτηρίου καταφύγιον έζήτει, 

Εμβλημα τοϋ άπλουστάτου
Ελληνος, δστις ασμένως έτρεξεν εις τά δεσμά του. 

. . , έ 34·
Εις περιοχήν έρημων γοτθικών τεσσάρων τοίχων, 
Οπου ακοή ανθρώπου έστερεΐτο πάντα ήχον, 
Νυκτικόρακος άν ήχει τυμβωρύχου θρηνωδία, 
ής γλυκεία εις τά ώτα έφθανε παρηγοριά.
Πλήν αύτον καΐεΐχρ θέρμη πυρετού θανατηφόρου, 
Η Αρχή δέ βλέπουσά τον ωχρόν φύλλον φθινοπώρου, 

Εσυγχώρει τελευταΐον
Αβλαβείς του περιπάτους ένδοθεν τών Προπυλαίων. 

3.5.
Οτε πρώτον έπανεΐδε τον διαφανή αιθέρα, 
Εκραξε προς τής ημέρας τον χρυσόκομον ’Αστέρα.
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Καθώς, Ηλιε, τάς θύρας τής ανατολής άνοιγων 
Και τοΰ Μέανονος τδν μέγον ανδριάντα πρωτοθίγων 
Τήν έωθινήν άπέσπας ένδοθεν του μελωδίαν, 
Παρομοίως άνατέλλων ζωπυρεϊς μου τήν καρδίαν, 

Κ ενώ πάλλω αντίκρυ σου
Αποσπά στενάγματα μου ή μαγευτική άφή σου. »

63.

Άνω έστρεψε καί άρια έκλεισε τά ομματά του, 
Κ’ έπεκάθησεν εις ταϋτα ή ομίχλη τοΰ θανάτου. 
Δίσκον διαυγή κατόπτρου έφερε τδ πλήθος κλαίον, 
Και τδν έθεσε πλησίον τών κρόκινων του χειλέων. 
Αλλά τοΰ στιλπνού ύάλου άγνή έμεινεν ή φάσες, 
ός άπήλθεν ή ψυχή του καθαρά κηλίδος πάσης.

Εις τήν κρύαν του καρδίαν
Εσφιγγεν αδαμαντίνην ό νεκρδς εικόνα μίαν.

64.
Λυτή δε πληρούσα δλον τής παλάμης του τδ κοίλον 
Άπδ τών κρυσταλλωθέντων καί συσπάστων του 

δακτύλων,
Μετά βίας άπεσπάσθη .... Ζέσις έρωτος έσχάτη ! 
Τήν θανοΰσαν Αγλαΐαν καί θανών αΰτδς έκράτει ! 
Τδ ζωγράφημα έλάλει γαστηρ, λέγει, γυναικεία 
4 εν έγέτνησε την rear, ήτις λάμψις ήτον μία.

Καλλιτέχνημα τοΰ Πλάστου,
Η παρθένος έμαρτΰρει τήν άφήν τής δεξιάς του.

65.
Εις τήν γήν, όπου τδ πάλαι ό λαός τών Αθηναίων 
ΙΙρδς λατρείαν τής Άγραύλου Βωμόν ύψωσεν ωραίον 
όπου έπεσε καί ούτος τής ελευθερίας θύμα, 
Εσκαπτεν ό Ερημίτης τήν εσπέραν βαθύ μνήμα. 
ΙΙλήν ό λίσγος ευρών αίφνης πρόσκομμα, δέν έ- 

προχώρει
Τής ταφής τδν τόπον άλλος προταφείς δέν παρε- 

χώρει,
Σκελετός τις έξωρόχθη,

Αΰτδς δέ ό τοΰ μεγάλου οδυσσέως άπεδείχθη.
66.

Εφερεν ό κρόταφός του ώς ταυτότητος σφραγίδα 
Εφερε τήν τής Γραβίας πολυθρύλλητον βολίδα. 
Από τοΰ σημείου τούτου άνεγνώρισεν ό γέρων 
Καί ήσπάσθη τδ κρανίον τοΰ άρχιςρατήγου χαίρων. 
0 νεκρδς εκεί έτάφη καί τοΰ Περιπλανωμένου 
Παρά τά οστά και άλλου "Ελληνος αδικημένου, 

Κ’ έν τώ μέσω πυκνών βάτων,
Τδν σταυρόν του μόνος βλέπει ό Ναός τών Ασω- 

μάτων.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΤΡΕΘΕΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. —Εις 
Μεςικδν άνεκάλυψε περιηγητής τις έλθών εις Near 
4ϋρηΛΐαν της Β. Αμερικής, άπδ Τεχαναντεπέκ, 
τεύχος συγκείμενον έξ αριθμού τίνος φύλλων περ- 
γαμηνοΰ συνηνωμένων διά πορπών όρειχαλκίνων. 
Τδ τεύχος τούτο προήρχετο, λέγεται, έκ τίνος πό- 
λεως, όνομαζομένης Κοαζχενσίγο, τδ μυστήριον 
τών όρεων, κατοικουμένηε ύπδ μόνων τών 4(,τε- 
xwr, ήτοι απογόνων τών αρχαίων Μεξικανών. 
Διεσωζοντο εις τδν μεγάλον ναόν τής πόλεως ταύ- 
της, πεντήκοντα τεύχη τοΰ αύτοϋ εξωτερικού σχή
ματος, φυλαχθέντα κατά τήν έπί Φερνάνδου Κορ- 
τές καταστροφήν. Τδ χειρόγραφον περί ού λέ- 
γομεν, είναι πλήρες ιερογλυφικών σημείων, εντε
λώς άκατανοήτων, άλλ’ έπί δύο ή τριών σελίδων 
βλέπονται, άνωθεν τών ίερογλύφων διάφοροι έ- 
πιγραφαί έλληνικοίς στοιχείοις γέγραμμέναΓ άντι- 
στρόφως (έκ δεξιών πρδς αριστερά) κατά τήν 
συνήθειαν τών Ανατολικών, άλλά συγκείμεναι έκ 
λέςεων Ελληνικών’ ουτω, φερ’ εϊπεϊν, άναγινώ- 
σκεται έπί τής πρώτης σελίδος ή έξής φράσις 
έλληνικοίς γράμμασι, Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΤΩΝ. Επί 
άλλης δέ σελίδος, βλέπεται άλλη τις ζωγραφία, 
παριστώσα τήν θάλασσαν, μετά τής έλληνικής 
λέξεως ΘΑΛΑΣΣΑ, καί ναΰν πλήρει άνθρώπων.

Η παρουσία τών έπιγραφών τούτων άποδει- 
κνύει, λέγει ή έφημερίς έξ ής έρανιζόμεθα τήν αγ
γελίαν ταύτην, « ότι τά χειρόγραφα ταΰτα έγρά- 
φησαν ύπδ έθνους έχόντος συγκοινωνίαν μετά τών 
Ελλήνων, β\ δτ’ τδ έθνος τούτο δρμάται έκ τής 
’Ασίας, έπειδή έγραφε κατά τδν τρόπον τών ανα
τολικών (Εβραίων, κλπ.). Πιθανότατου λοιπόν τδ 
έθνος τοΰτο νά ήτον Ιουδαϊκόν, καθόσον πολλή υ
πάρχει όμοιότης μετά τών Αζτέκων καί τών Ιου
δαίων. ΐπάρχει έν τή Ιερά Ιστορία γεγονός τι 
μυστηριώδες καί άνεξήγητον, ή άνάληψις τών δέ
κα φυλών τοΰ Ισραήλ. Μή άρα αί ^έκα αύται 
φυλαί ήλθον νά κατοικήσωσι τήν Μεξικήν καί νά 
ϊδρύσωσι τό άρχάΐον καί μέγα έθνος τών Αζ- 
τεκών.

ΠΕΡΙΔΗΨΙΣ.

Η Γρατσιέλλα, ύπό Λαμαρτίνου.—Περιηγήσεις. 
— Η lJ[ ετρονπο^ιτ.— Βιογραφία’ Κυριάκός 4ο- 
μνάνόος. — Η Κ. Αεβρούν. — Αί δύο κλίσεις 
(διήγημα). — Εργα καί Ημέραι. — Ποίησις— έκ 
τοΰ τελευταίου άσματος τοΰ Περιπλανωμένου, υπό 
Λ. Σούτσου.— Ποικίλα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡ. Η Πετρούπολις. — Η Κ. Αεβρούν. 
ΠΑΡΑΡΤ. ύ Υποκόμης τής Βραζελόννης τόμ. Λ·'.


