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ΛΕΑΝΑΡΟΧ-
(Ελληνική εΐκών )
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Σχιΐ)Γ. οναρ . , . έρως, πυίησιζ !
' Λ'.

Κατά τινα συννεφώδη καί μελαγχολικήν πρωίαν 
I τού φθινόπωρου, νεκρική συνοδεία, διοδεύσασα τάς 
I στήλας τοΰόλυμπείου καί διά της ξηράς κοίτης τοϋ 
I ίλυσσοϋ καί παρά τήν ’Εννεάκρουνον παρελθοϋ α 

άνήρχετο τήν ομαλήν, αλλά πολυστένακτον καί 
I άργαλέκν οδόν, τήν άγουσαν προς το κοιμητήριον

Τήν εκφοράν δεν προέπεμπε μουσική, οϋδέ συν- 
I όδευε στρατός, ούδ’ δμιλος πολύς παρηκολούθει’ 
I εις ίερεύς λευκογένειος έπροπορεύετο τοϋ κεκοιμη- 
I μενού, ύποψάλλων τάς νεκροσίμους εύχάς, και 
I γέρων άνήρ ζδακρυς μεν, αλλά στυγνήν άπόγνω- 
[ Ήν έκφράζων έν τοΐς όφθαλμοΐς, ήκολούθει τον 
I νεκρόν, και παρ’ αΰτω νεανία', τινές ώδευον συν- 

ηθροισμένοι, περίλυποι, σκυθρωποί.
Δεν ήτο λοιπόν διάσημου τίνος .άνδρός, όποιοι 

θεωρούνται οί έν άξιώμασιν, οί αντιπρόσωποι τοϋ 
λαοϋ, οί γερουσιασταί, οί στρατιωτικοί, ή εκ
φορά αύτη. Αλλ όμως, ό βίος τοϋ άσημου τούτου 
νεκρού, τοϋ φ-.ρομένου σιωπηλώς ούτως εις τήν κλί
νην της αιώνιας άναπαύσεως, περιείχε τι διδα
κτικότερου καί άξιώτερον νά μνημονευθή παρά τούς 
[. ί .υς πολλών έκ των επισήμων τούτων λεγομέ
νων άνδρών. *

Άγ ώσ .-ου τωόντι καί πτωχού νεανίου ήτο ή. 
εκφορά αύτη, καί θέλω όιηγηθ*, ώς ήκουσα παρά 
φίλου τοϋ μακαρίτου, τήν βραχειών, αλλά πολύ
παθη αύτοΰ ίίωήν.

Τίός άγιονιστοϋ, δστις εϊ καί δεν έ/ρημάτισεν 
οπλαρχηγός τις,ουδέ πληρεξούσιος, άλλ δστις ήγω- 
νίσθη πραγματικώς, καί αντί νά πρόσκτηση, άπό- 
λεσε- τήν μικράν περιουσίαν του, ό Λέανδρος από 
αυτής τής νηπιότητός του ήρχισε νά παλαίη πρ'-ς - 
τάς ταλαιπωρίας τοϋ βίου.
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Μοίρα θλιβερά τών νέων τής ένεστώσης γενεάς! 
ό πατήρ εΐχεν, ώς εΐπον, πριν τοΰ άγώνος τήν μι- 
κράν περιουσίαν του, άλλ ή κατεστράφη έν τώ πο
λεμώ, ή ύιηρπάγη κατά τήν έποχήν τών εμφυλίων 
ρήξεων καί τής αναρχίας, ώστε μετά τήν άποκατά- 
στασιν τής ειρήνης, άλλον πόρον δέν εΐχεν ούτος ή 
τον ευτελή μισθόν έκ τών μικρών θέσεων του, τάς 
οποίας κατεΐχεν. Αλλ ήλθεν έποχή, ότε έμελλε νά 
τώ λείψη καί ό πόρος ούτος, ούτε μόνιμος δη
λαδή ούτε τακτικός νά ήναι. Από τοΰ Συντάγ
ματος, έκαστον ΰπουργεϊον έτοποθέτει τούς οι
κείους του ή τούς έκ συστάσεων τών φίλων του. 
Κατεδικάζετο ούτως ό γέρων πολλάκις, έπί μήνας 
■όλους, νά μένη άνευ καί τοΰ έλαχίστου προς ύ- 
παρξιν μέσου.

ίϊ! το τοιοΰτον βλέπομεν δυστυχώς καθεκάστην. 
Οίκογενειάρχαι, έχοντες έλάχιστον μηνιαίου μισθόν, 
.παυόμενοι, καταντώσ.ν έπειτα νά στερώνται καί 
αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου . . . είς τήν απελπι
σίαν των ταύτην προστιθεμένης καί άλλης, τρομε- 
ρωτέρας ίσως, τών καθημερινών υποσχέσεων καί 
διαβεβαιώσεων,τών μηδέποτε έκπληρουμένων. Πλη
γή τής κοινωνίας μας βαθύτατη καί αθεράπευτος!

Ο αγωνιστής ήν έγγαμος, καί έκ τών πέντε τέ
κνων του, ό Λέανδρος ήτο ό πρεσβυτερος, τ άλ
λα δέ, έν οίς καί δύο κοράσια, ήσαν ανήλικα 
εϊσέτι.

Εν τούτοις, καθόσον ήλικιοΰτο ό Λέανδρος, οί 
γονείς αύτοΰ φιλότιμοι, ώς οίκεϊον τοΰτο εΐς πάντα 
Ελληνα, ήθέλησαν νά έκπαιδεύσωσιν αυτόν ίσα 
τοίς τέκνοις τών πλουσίων οικογενειών, καί νά 
καταστήσωσιν αυτόν ποτέ πολίτην έκ τών έπισή- 
μων. Καί διατί όχι; . . Εν Ελλάδι, τή κλασική 
ταύτη γή τής ισότητας, τά υψηλότερα αξιώματα 
είς πάντα είναι προσιτά. Αλλ είς τούς νέους πλου
σίων γονέων έξεστι νά δαπανώσι τόν χρόνον 
των είς τό έκπαιδεύεσθαι, έστω καί άτελώς, διότι 
είναι βέβαιοι, ότι ποτέ θά προαχθώσι, τή έπιρ- 
ροή τών οικείων των. Διά τοΰτο καί πολλοί σή
μερον διάγουσι τήν ανεκτίμητου αυτών ηλικίαν 
είς μάταια καί άνεμώλια. Είναι δέ τοΰτο συρ
μός τις καί χείμαρρος, εΐς 8ν αδύνατον ν’ άντι- 
στή παν τό ζα.ίώς ararpeyw/ieror μειράκιον.

Αλλ ό Λέανδρος, υιός ών πένητος πατρός, ήθε
λε βεβαίως ευδοκιμήσει είς τάς σπουδάς του, άν 
δέν έπλαττεν αύτόν ή φύσις ποιητήν, ή μητρυιά 
φύσις ! ήτις ένστάζει τήν ποίησιν είς τάς καρ.- 
δίας τών τέκνων της εκείνων, τά όποια άποκη- 
ρύττει, τά όποϊα βούλεται άπωλέσαι.

Ο Λέανδρος άντί λοιπόν νά έγκύψη είς τήν 
σπουδήν επιστήμης τινός πρακτικής ή τέλος τής 
φιλολογίας, δι ής ήδύνατο νά καθέξρ διδασκά
λου ή καθηγητοΰ θέσιν, καί οΰτω νά παρασκευάση 
είς έαυτόν μέν στάδιόν άσφαλέσ, είς δέ τούς γο
νείς του πόρον τινά καί απαντοχήν έν τώ γή- 
ρατί των, ήοςατο, κομιδή μειράκιον, θύειν ταϊς 
Μούσαις.

Ιϊς δέ οί πλεϊστοι τών νέων, όσους ενωρίς 

κεντήσωσιν αί περικαλλείς αύται Εριννύες, πριν ή 
ανάγνωση καί έκμελετήσρ τούς άρχαίους ημών ποιη- 
τάς, πριν ή άρυσθή έν αυτοίς τό άληθώς καλόν, 
τό αληθώς ποιητικόν, έντυχών άλλογλώσσοις ποι- 
ηταϊς, καί τών νεωτέρων ποιητών μας άναγνούς 
τα έπη, εόωκεν έαυτόν τή στιχουργία.

Ο δυστυχής! ήγνόει ότι τό πάθος τοΰτο είναι 
το δεινότερου, τό μάλλον φθοροποιόν τών τοΰ νοός 
παθημάτων, ό στιχουργήσας άπαξ ομοιάζει τδ» 
όλισθησαντι άπό τοΰ πρανούς κρημνού τίνος' έκύ- 
λισε, καί μεταξύ πίπτων καί κατά πετρών προσ- 
αράσσων, ζητεί εις μάτην να ληφθή που καί 
νά έπιστή. Είναι λεία καί απότομος ή κατωφέ
ρεια, καί ανάγκη νά ριφθή έπί κεφαλήν καί κατεα- 
γως, έάν μή άπνους, είς τό βάραθρον.

Τα πρώτα δοκίμια τοΰ Λεάνδρου δέν ήσαν α
νεπιτυχή. Εδόθη είς αύτά ή έγκρισις καί τινων ει
δημόνων, καί τότε δή τότε δ ποιητής μας είδε τήν 
δόξαν κρατούσαν δάφνην καί έτοίαην νά στέψη 
τό μέτωπόν του.

Ανάγκη νά ειπωμεν, ότι ό νεανίας δέν έζη πλέον 
έντός τοΰ υπαρκτού κόσμου, ότι παρημέλησε τών 
άλλων σπουδών του, καί ότι έλησμόνησε τήν έν
δειάν του, τάς άνάγκας τής οικογένειας του;

0 βίος αυτού ήν,-τό νά περιέρχεται τούς άγρούς, 
ν άναβαίνη τούς λόφους, ν’ άτενίίη είς εόν ουρα
νόν, είς. τήν θάλασσαν, ή νά κλείεται είς τό ίν 
τών δωματίων τής πενιχρής οικίας του, όπερ πα- 
ρεχώρησαν οί πτωχοί ’γονείς είς τόν φιλόσοφον 
τούτον παϊόά των καί νά μεταφέρεται εΐς τά 
βασίλεια τής φαντασίας. . . . Ούτως ελάχιστη τις 
δόσις γραμμάτων ού δεόντως προσφερθεϊσα, δύ
ναται, ώς τό δηλητήριον, νά έπιφέρφ δυσεπανόρ- 
θωτον βλάβην.

Τών Γάλλων τις ποιητής, ό Γιλβέρτος, υίός γε
ωργού, άντί τοΰ νά έμμ,είνη εΐς τό εύγενές καί ώ- 
ραίον επάγγελμα τών γονέων του, έπεθύμησε τήν 
μάθησιν. Εστάλη λοιπόν είς τά πανεπιστήμια 
τών Παρισίων, άλλά διά τήν ένδειαν τών γονέων 
του δέν ήδύνατο νά περαιώση τάς σπουδάς του. 
Εγεννήθη όμως ποιητής ό υίός τοΰ γεωργού, καί 
ιδού ψάλλει τά πρώτα έπη του. Αλλά τό φρικα
λέου τής ένδειας φάσμα δέν βραδύνει μεταξύ νά 
ρίψη αυτόν είς άπόγνωσιν, ήτις ώθησεν αύτόν είς 
τήν αυτοχειρίαν. . . .

Απέθανε δέ καπαρωμένος τήν ώραν καθ ήν 
έλαβε τό πρώτον βιβλίου εΐς χεΐράς του καί ήρ- 
ξατο μανθάνειν.

Καί όμως ό Γιλβέρτος ήτο άληθής ποιητής, καί 
είς τό τελευταϊον του άσμα έψαλλε τόν περιπαθή, 
τούτον έλεγον.
Au banquet de la vie inforlune convive. 

J’apparus un jour et je meurs,
Je meurs, el sur la tombe, oil lentement j'ar- 

rive 
Nul ne viendra verser des pleurs.

Είς τής ζωής τήν τράπεζαν ’ κακότυχος συμπότης 
Μόλις έκάθησα κ έγώ καί ήδη αποθνήσκω, 

S1 ! αποθνήσκω καί ούδείς, θά έλθ’ ήλικιώτης 
Εν δάκρυ είς τόν τάφον μου τόν πρόωρον νά^χύση.

fl! νά ειχέ τινα καν νά τόν άποτρέψη ! Αν καί 
δυσκόλως άποτρέπεται ό ποιητής, άλλ ίσιος είς 
τόν αγαθόν Λέανδρον ίσχυεν ό λόγος.

Κατεχόμενος υπό τού δαίμονος τής ποιησεως, 
’.τουλάχιστον δέν έθήρευεν αύτός, ώς άλλοι τινές 
νεανίσκοι, άνερχόμενοι είς τήν κοινωνικήν βαθμί
δα, όπως,οί νεόπλουτοι, καλλωπισμούς θηλυπρε
πείς, πολυπτύχους φουστανέλας, περικεντητα μεϊ- 
τάνια καί περικνημίδας, στιλβωτας δε κρηπίδας, 
ή έξευρωπαϊσμόν τής ενδυμασίας. 0 Λέανδρος 
•μίαν μόνην είχε ματαιότητα, έν πάθος, το ποιείν 
καί συγγράφειν.

Ηθελε δε ίσως, ώριμαζούσης τής σκέψεως, πει- 
σθή περί τής ανάγκης τοΰ σπουδασαι, και τότε 
συγκεκροτημένος παιδεία, βεβαίως ανεδεικνύετο 
δόκιμός τις ποιητής καί συγγραφευς, αν αίφνης 
δέν κατεφέρετο πέλεκυς υπουργικός κατα τοΰ άτυ
χούς πατρός του, όστις διορισθεις προ τίνος είς ό- 
πωσοΰν έπικερδή υπηρεσίαν επαρχιακήν, το πλεί- 
στον τοΰ μισθού του άπέστελλεν είς την οικογέ
νειαν του, »χαίρων διά τήν μεγαλοφυ'ίαν τοΰ υιού 
του καί έλπίζων, ώς ελπίζει πας πατήρ, λαμπρόν 
ύπέρ αύτοΰ μέλλον. ’Αλλά νομοθέτης τις είς τήν 
επαρχίαν έκείνην άνήκων, είχε νά διορίσρ ανεψιόν 
του τινα καί νά ένοικιάσρ τάς άποθήκας του εΐς 
τό δημόσιον διά μέλλουσαν συγκομιδήν καρπών. ■Α * 4 V | ~ zΑν τώ παρεχωροϋντο ταϋτα, εο’.όε την ψήφον του 
είς τό υπουργείου έπί ζητήματος τίνος ουκ ανύπο
πτου. 0 υπουργός δέν έδυσκολεύετο βεβαίως νά 
θυσιάσ-ρ υπέρ τών τοΰ κράτους συμφερόντων ένα 
του υπάλληλον, άλλ’ είχε καί αύτός τινά ίδικόν 
του νά διορίση είς τήν έπιζήτητον έκείνην έξηκον- 
τάδραχμον θέσιν, καθ’ όσον μάλιστα ό υπάρχων 
δέν ήν έκ τοΰ αύτοΰ τής έλευθέρας Ελλάδος μέ
ρους" άλλ’ ανάγκη ούδέ θεοί μάχονται, καί ιδού, 
ο,τι καί άν λέγωσιν, έθυσίασεν ό υπουργός τό ίδιον 

. υπέρ τοΰ κοινή συμφέροντος, παραλαβών είς τήν 
υπηρεσίαν ξένον καί άλλότριον άνθρωπον.
, , , Β’·
Τότε είδεν ό νέος πάσαν τήν συμφοράν, εΐς ήν ή α
γαθή οίκογένειά του ένέπεσε καί ήθέλησε νά κατα- 
ρασθή τάς ονειροπολήσεις του ....

Αλλά δέν ήτο πλέον καιρός. Εζήτησε θέσιν τι- 
νά μικράν διά νά οίκονομή τόν άρτον τής οικο
γένειας του, καί δέν τώ έδίδετο.

Εζήτησε νά εύρη ποραδόσεις τινάς κατ οίκον καί 
ειόεν, ότι δέν έμαθε τίποτε, ότι έλησμόνησε τά εγ
κύκλια μαθήματά του.

Εξέδωκε τέλος άγγελίαν τής συλλογής τών 
ποιήσεων του, καί ούδείς ήλθε νά γραφή συν- 
οοομητης.

Τρομερά εγερσις ! Τότε μόνον άνεμνήσατο τών 
συμβουλών ομήλικός του τίνος καί συμμαθητοΰ, α
γαθού δέ φίλου, καί έκλαυσε πικρώς.

Εκλαυσε δέ καί διότι ό φίλος του ούτος εΐχεν 
αδελφήν, Ελληνίδα πολυθέλγητρο* καί αφελή τήν 

καρδίαν, και ό δύσμοιρος ήγάπα τήν ’Ιουλίαν, τήν 
ήγάπα ώς ποιητής.

Τότε δέ ήνοίγετο καί τής νεάνιδος ή καρδία 
είς τάς πρώτας τών αισθημάτων εμπνεύσεις. Τό
τε ήρχισε δι αύτήν τό πάν νά ήναι χαρά, τό πάν 
εύφροσύνη καί έρως. Ηρχισε νά αισθάνεται καί 
αύτή σκιρτήματα καί παλμούς, άγνωστους. Επαλ- 
λεν ή καρδία της είς μόνην τήν παρουσίαν τοΰ 
ώχροΰ εκείνου καί μελαγχολικοΰ νεανίου, είς μόνην 
τήν ερωτικήν αύτοΰ ένθύμισιν. Επόθει τήν οψιν 
του, ώς μουσική άνέκλητος καί μελωδική άντήχει 
είς τάς άκοάσ αύτής ή λαλιά του, καί, τό δειλόν 
καί τυχαϊον βλέμμα του, ω! άν συνηντάτο μετά 
τοΰ ίδικοΰ της, ήνοίγοντο τότε δι’ αύτήν οί ού- 
ρανοί ....

Είς τάς άγνάς καρδίας, τό πρώτον τής καρδίας 
αίσθημα όιαμενει σιωπηλόν, κεκρυμμένον. Μό
λις έ'ν βλέμμα, εις κρύφιος καί ακούσιος ςτναγμός, 
έ» έρύθημα νά τό προδώση.

Δεν έπρόφερον λοιπόν καί οί νέοι μας πρός άλ- 
λήλους τήν μαγικήν καί κραταιάν λέξιν « σ’ αγα
πώ » άλλ ένόουν, άλλ έγνώριζον ότι αγαπώντας.

Πολλάκις ή μούσα τής ποιήσεως περιενόστει έν 
τώ κόσμω τής φαντασίας τοΰ Λεάν δρου, ένδυομέ- 
νη τήν μορφήν τής Ιουλίας. Καί άν τό όνομα εκείνης 
άνέπαλλον αί χορόαί τής νεαράς λύρας του, ήσαν 
άληθώς μουσόληπτοι, ήσαν μελωδικοί οί φθόγγοι 
αύτής, ιός γογγυσμοί τρυγώνος ερωτικής, ώς στό- 
νοι αύρας θιγούσης τάς χορδάς ψαλτηρίου.

Αλλά πόσον οί στεναγμοί τοΰ έρωτος άπέχουσι 
τής πραγματικότητος ! Στένουσιν ή τρυγών καί ή 
περιστερά περί τήν φωλεάν των, ή άηδοον ψάλλει 
υπό τό φύλλωμα τούς αγνούς πόθους της, αμέρι
μνοι καί ευτυχείς, διότι έπλάσθησαν ϊνα άγαπώ- 
σιν, άλλ ό άνθρωπος ; . . . ό άνθρωπος έγεννήθη 
διά τάς βασάνους. . . .

Ούτε λοιπόν οί γονείς του, ούτε αύτός ό ποιη
τής μας, εΐχον όφελος τι πραγματικόν άπό τάς 
μελωδικάς τής Μούσης του στοναχάς. Δέν έφερον 
άρτον είς αύτόν.

Η νέα άνήκουσα είς πλουσίαν οικογένειαν, ή
δύνατο αύτή άνέτως νά ρεμβάζϊΐ, νά μελαγχολή, 
ν αγαπά έν τή άγνότητι αύτής, τα άνθη, τάς κοι
λάδας, τάς ρευματιάς, νά κρατή ημερολόγιου τών 
εντυπώσεων της, όπωσοΰν όρθογεγραμμένς,ν. Η έν
δεια δέν ήρχετο, ώς εφιάλτης νυκτερινός, νά πιέζη 
τό στήθος της, νμ παραλύη τάς κινήσεις της. Ού
τως, ό μέν Λέανδρος ήγάπα, καθό ποιητής, ή όέ 
’Ιουλία, διότι ήδύνατο ν άγαπήση . . .

Πλήν ώς τό ύδωρ έν τή πηγή του, ούτω καί ό 
έρως είς τό πρώτον αύτοΰ σκίρτημα είναι άδολος, 
ανόθευτος. Μόλις * παοήλθον αί πρώται ημέραι, 
καί ή ’Ιουλία, καί τοι άγαπώσα τόν Λέανδρον, άλλ 
έξήταζεν αύτόν μετά μείζονός τίνος πρριεργείας, 
καί ρίπτουσα βλέμμα έπί τής καθαράς μεν 
άλλά πενιχράς ένδυμασίας του, ήσθάνετο αί
φνης ρεΰμά τι παγετώδες κατακλύζον, άκού- 
ση; αύτής, τήν καρδίαν της. Ο έρως όσον ισχυρός
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καί άν ήναι (καί έρως μάλιστα νεανικός) δεν προ
τείνει άτρωτου ασπίδα κατά των έζωτερικών προσ
βολών. Π νεύρα τού τόξου του χαλαρούται, όταν 
άντιτοξεΰγ αυτόν ή ταπεινότη;. Διότι ήπατήθησαν 
καθ’ ήμά; οί φιλόσοφοι και οί ψυχολόγοι, ύπολα- 
•βόντε; τήν γυναικεΐαν φύσιν άσθενεστέραν τής τού 
άνδρος. ’Ηπατήθησαν δεινήν απάτην, εις όποιας 
ύποπίπτουσι συνεχέστατα οί σοφοί λεγόμενοι των 
ανθρώπων, διαστρέφοντες ούτω πάσαν σχεδόν 
περί τοϋ όρθοϋ έννοιαν. II νέα, έμμανώς, περιπα- 
θέστατα άγαπώσα, δεν αποβάλλει, ώς ό νέος, πά
σαν ίσχύν ψυχής καί κρίσιν νοός, πάσαν θετικό- 
τητα. Δι’ αύτήν ή αγάπη είναι ανάγκη, είναι τερ- 
πωλή τής καρδίας, δεν είναι παραφροσύνη. Ο έ
ρως της, αί θυσία’, της σπανίως ύπερβαίνουσι βαθ- 
μόν τινα. ’Αγαπά αίφνης τον ποιητήν, άλλ άν 
ούτος έχ·ρ μόνον τήν ποίησίν του, όχι δέ καί τινα 
εξωτερικά προσόντα, τό αίσθημα τής ypo- 
ι ήο~ίως δέν Θέλει βραδύνει νά τής εϊπή" « παυσε 
πλέον άγαπώσα τον ποιητήν σου. »

Επειτα, μή εις τήν διάρκειαν είναι ή μαγεία 
όλη τοϋ έρωτος ; είναι ούτος το πλέον εύοσμου άν
θος τής ψυχής , καί θάλλον έν τή γυναικεία μά
λιστα καρδία, θάλλει, όσον θάλλει καί τ άνθος. 0 
έρως έαρ μόνον πρέπει νά έχη, καί το έάρ είναι το- 
σοϋτον βραχύ!

Γ'.

Ω! τον δυστυχή Λέανδρον ! ’ΐδού, ίσως καί 
αύτός μέλλει νά γίνη θύμα τοϋ θετ/κού τούτου καί 
παλιμβούλου αισθήματος καρδίας νεάνιδος. Ημέ
ραν τινα καθ ήν ή γόησσα έφαίνετο εις τούς οφ
θαλμούς του θελκτική, ώς ουδέποτε άλλοτε, καί 
σιωπηλός εις τό πλευρόν αυτής τή έλάλει διά τής 
γλώσσης τής ψυχής του, έγνώρισεν ό δυστυχής, ότι 
δ'εν άγαπάται, ότι δέν ήγαπάτο ποτέ.

Η Ιουλία έμελωδει επί τοϋ κυυ.βάλου καί α
νήσυχοι έτρεχον οί δάκτυλοι αύτής επί των πλή
κτρων, καί ανήσυχα τά βλέμματα αυτής περιε- 
στρέφοντο έν τή αιθούση. ’’Επιπταν μέν ένίοτε έπί 
τοϋ Γεωργίου, καί προσεμειδία αύτώ αόριστον, 
άλλ ουδέν ήττον εσωτερική τις ανησυχία καί μέ
ριμνα έπροδίδετο εις τάς κινήσε.ς της καί τό ύφος

Αΐφνη; ή θύρα τής παστάδος ανοίγει καί εισέρ
χεται νεανίας τις χρυσοστόλιστος καί μυροβόλος. 
Είναι ό Κλεάνθης, υιός διασήιιου Ελληνος, άλλ 
άσημος αυτός καί απαίδευτος, μόνην δέ καύχησίν 
του έχων τά; πατραγαθίας καί τά χρυσοκέντητα 
ενδύματα του, έπί πάσι δέ τούτοις τήν περί τό 
ί'γνολσί'ζΈ· φήμην του.

Εισερχόμενος, προσκλίνει κομψότατα καί προσ
αγορεύει γαλλιστί τήν Ιουλίαν. Η δέ τώ προση
κώνεται καί τείνει τήν λευκήν καί λεπτοφυά χει- 
οά της.

Πρός τον Λέανδρον μόλις αποτείνει ασπασμόν 
ύψηλόφρονα, καί μειδίαμα συγχρόνως ειρωνικόν 
έ'πκνθεΐ εις τό ευειδές πρόσωπόν του.

Η μήτηρ τής ’Ιουλίας καί· ή νεωτέρα αδελφή υ

ποδέχονται έπίσης φιλοφρονέστατα τον νεανίαν.
— Ελέγομεν, Κύριε Κλεάνθη, εΐπεν ή μήτηρ, 

ότι δέν ήθέλατε μάς ένθυμηθή απόψε.
— Πώς; κυρία μου, αποκρίνεται ο Κλεάνθης, 

είναι δυνατόν τοϋτο;
—■ Ω! ό κύριος Κλεάνθης, μητέρα, δέν είναι δά 

τόσον έπιλήσμων, φαίνεται δέ τοιοϋτος εις τούς 
έπιθυμοΰντας νά τον βλέπωσιν, έπιφέρει ή Ιουλία 
ήδυ προσμειδιάσασα καί μή ανησυχούσα πλέον.

— Ω ! κυρία μου ’. εΐπεν ό Κλεάνθης, καί διά 
ταπεινοτάτης κλ'σεως ευχαρίστησε τήν Ιουλίαν 
διά τον φιλόφρονα τούτον λόγον της- τότε συνην- 
τήθησαν καί τά βλέμματα των δύω νέων, καί ό 
Λέανδρος ήδυνήθη ν’ άναγνώσν) εις αύτά άπαγγελ- 
λομένην τής καταδίκης του τήν άπόφασιν.

Οταν ή Ιουλία έστρεψε καί πρός αυτόν τά μέ- 
λανα καί μαγευτικά ομματά της, είδε τήν ω
χρότητα τοϋ προσώπου του καί τήν σπασμωδικήν 
συστολήν των χαρακτήρων του’ ένόησε τό συμβαΐ- 
νον καί, διά τής γυναικείας εκείνης λεπτότητος καί 
φιλαρεσκείας, ήθέλησε πως νά παρηγορήσγ τον 
πτωχόν νεανίαν, κάλέσασα κατά πρώτον ήδη, σύμ
μαχον τήν απάτην, τήν απάτην, ήτις έκ των 
σπαργάνων αυτών είναι ή πιστή σύντροφος τής 
γυναικός, καί άνευ τής όποίάς ή γυνή δέν ήθελεν έχει 
θέλγητρου . . ■ .

Τοϋ Λεάνδρου ή καρδία έάλω πρός στιγμήν ύπό 
τής μαγείας τή;λαλιάς, τοϋ μειδιάματος καί τοϋ 
βλέμματος τής ’Ιουλίας" έπίστευεν ότι έρωτος καί 
ζηλοτυπίας υπαγορεύσεις ήσαν αί ΰποψίαι του, 
καί ιδέαι παρήγοροι έλυσαν τήν πίεσιν τής καρ
δίας του. . . . ’λλλ όμως έμεινε σύννους, καί δτε 
ήγέρθη νά φύγη, ήτο πεπεισμένος οτι ή καρδία τής 
’Ιουλίας είχε μεταβληθή. ’Ηγνόει, ό άπειρος νεα
νίας, ότι -ij καρδία αύτη είναι άστατος ώς τό κύμα.

Επανελθών εις τήν πενιχράν οικίαν του εύρε καί 
αύτοϋ τήν κατήφειαν καί τήν θλίψιν. Ο δυστυχής 
πατήρ του έλπίζων πάντοτε νά διορισθή εις νέαν 
τινά θέσιν, έπληροφορήθη αυτήν έκι-ίνην τήν ημέ
ραν, ότι παρηγκωνίσθη πάλιν, καί έν τούτοις εί
χε πωλήσει καί τό τελευταίου όπωσοϋν πολύτιμον 
πράγμά του, είχε δαπανήσει τον τελευταίου οβολόν 
του, καί ή οΐκογένειά του έμελλε νά έγερθή τήν έ- 
πιοϋσαν καί νά μείνη βεβαίως άνευ άρτου.

Εφαντάσθητέ ποτέ τήν στάσ ν ταύτην μιας οι
κογένειας; Υπάρχει σκληρότερου τι τοϋ νά κραυ- 
γάζη το τέκνον σας «πάτέρ μου, μήτέρ μου, πεινώ, 
κρυόνω ; » σείς δέ νά μήν έχετε άρτον νά κατα- 
παύσετε τον πεινάν του, νά μήν έχετε ένδυμα νά 
καλύψετε τήν γυμνότητά του ; Καί άλλοι τρυφώ- 
σιν εις πολυτελείς τραπέζας, καί άλλοι ένδύονται 
χρυσοΰφαντον ενδυμασίαν!

Καί ό απλούς καί αγαθός πατήρ δέν έτόλμα 
νά έλέγςη τον πρωτότοκον υιόν του, εις έρω
τας καί εις ποίησιν άναλίσκοντα τον χρόνον του.

Τό εσπερινόν πάθημα τής καρδίας του δέν συν- 
εχώρήσεν εις τον Λέανδρον νά έννοήση όλην τήν 
φρίκην τής οικιακής συμφοράς. ’Εκλείσθη εις πό 

δωμάτων του καί μήτε ησυχίαν, μήτε ύπνον ή
δυνήθη νά εύρη. Ηθέλησε νά στιχουργήση, καί ή 
λύρα του έμενεν άφωνος, έρραγίσθη καί αύτή ώς ή 
καρδία του. Ανέστρεψεν έν τούτοις μυρία σχέδια 

. εις τον νοϋν του, καί άνυπομόνως περιέμενε τήν 
ανατολήν τής ήμέρας.

Δ'.

Ητο θελκτική πρωία σεπτεμβρίου. Μετά βρα- 
χύωρον καί τεταραγμένον ύπ ονείρων καί σπα
σμών ύπνον, ό Λέανδρος εγείρεται. Η μία εκείνη 
νύς τή; ψυχικής συγκινήσεως είχεν αλλοιώσει τσ
αούσου αύτόν, ώστε δέν ήτο πλέον δ εικοσαε
τής εκείνος νεανίας, ό πλήρης νεότητος καί ζωής, 
ό Ελληνόπαις εκείνος ό μηδέποτε άπελπιζόμενος, 
άλλ έφαίνετο μάλλον ώς ρικνόν τι καί φθεισιών 
μειράκιου, § ή ασωτεία έδάμασε καί έγήρασεν.

Ω; οί πλεΐστοι των νέων μας, ο Λέανδρος δέν 
είχεν άνατραφή εις ίδέάς θρησκείας καί εύσεβείας. 
Κατά τούτο, τό κύριώτερον πάντων, χοολαίνει δυσ
τυχώς ή σήμερον διδομένη εις τούς νέους αγωγή ... 
Αλλ ό Λέανδρος, καθό ποιητής, έν ώραις ποιη
τικής έμπνεύσεως, ή άλγους τίνος ψυχικού, κατεύ- 
θυνεν έκ βαθέων θερμότατου στεναγμόν πρός τον 
Τψιστον. Τότε, τότε μόνον τωόντι ένόει πόσον 

. γλυκεία, πόσον θεσπεσίως παρήγορος ήτο ή πρός 
τον Θεόν άνάτασις αύτη τής ψυχήσ.

Ούτω καί τήν πρωίαν εκείνην ό ποιητής έμνή- 
. . σθη τού Θεού, έκλινε γόνυ ενώπιον του, καί έ- 

δεήθη νοερώς καί τό βλέμμα εις ούρανόν αίρω ο 
II παρήγορος αύτη δέησις έκραταίωσε τήν γεν- 
ναιοψυχίαν του. Χωρίς νά ίδη κανένα, έξήλθε 
τής οικίας, καί μετά τινας ώρας ανέστρεψεν, άγ- 
γέλλων εις τούς γονείς του, ότι έπέτυχεν υπηρε
σίας τίνος παρά τινι δικηγόρω, καί ότι φέρει αύ- 
τοις τήν οποίαν έλαόε προκαταβολήν του μι
σθού του.

Οσον ποιητήν καί αν φαντασθώμεν τον Λέαν
δρον, ήτο αδύνατον νά μή φέρη αύτόν εις συν- 
αίσθησιν των καθηκόντων του ή οικιακή αύτη συμ- 

■φορά. *Ητο αγαθός υιός, καί συνοΐδε τάς υπέρ αυ
τού θυσίας τών γονέων του" ήτο καιρός νά θυ- 
σιασθή τώρα καί αυτός υπέρ εκείνων. Κατεσί- 
γασε λοιπόν τάς όρμάς τής καρδίας του, έγκατέ- 
λείψε τον φανταστικόν έρωτά του, άποφασίσας νά 
μή πατήσ-ρ πλέον εϊς τής Ιουλίας, συνέτριψε τήν 
άτυχή λύραν του, καί προείλετο νά γίνρ απλούς 

1 γραφεύς δικηγόρου, όπως μή άφήση καν τούς 
■γονείς του, τούς αδελφούς του ν’ άποθάνωσι τή; 
πείν-ρς.

Εφρόνει, ό αγαθός νεανίας ! ότι ήθελε κα
τορθώσει πάντα ταΰτα ατιμωρητί. Λλλ’ έλάν- 
θανεν εαυτόν επιχειρών έργω τών ηθικών δυνάαεών 
του ανωτέρω, διότι πολλάκις εϊς αποφάσεις τινάς 
μόνη ή θέλησις δέν άρκεΐ. Οι δύο δαίμονες,οί κατέ- 
χοντες αύτόν, ό δαίμων τού έρωτος καί ο 
ποιήσεως,άποκοιμηθέντε; πρός ώραν, δέν έβράδυνον 
νά έξυπνήσωσιν ορμητικότεροι τού πρώτου, Τότε, 

εΐργάζετο μέν ό Λέανδρος τήν πεζήν και ταπει
νήν αύτοΰ έογασίαν, άλλ’ έκάστη τής εργασίας 
ταύτης ήμέρα έξήντλει τήν ζωήν του. Ο κάμα
το; τή; ψυχής αύτοΰ, έκ τού τοιούτου άγώνος, με- 
τεδόθη εις τό σώμά του, καί έξησθένησεν αυτό.

Μελαγχολικός καί δύσθυμος διήγε τά; ήμέρας 
του. Τάς νύκτας δέ έκλείετο εις τό δωμάτιόν 
του, καί διετέλει άγρυπνος καί θρηνών. Έπεκα- 
λεΐτο τήν μούσαν τή; ποιήσεως, αλλά καί αυτή 
ώς ό έρως έφάνη προδότις. Τπάρχουσι κ.αρ- 
δίαι τινές άβραί, α'ίτινες εις τήν έλαχίστην συμ
φοράν, εις τον έλάχιστον πόνον συντρίβονται, κα- 
τασπαράσσονται, καί ά>ς ή τεθραυσμένη λύρα, άν 
έκπέμπωσι φθόγγους, οί φθόγγοι ούτοι είναι κλαυ- 
θμηροί, έκμελεϊς, ασυνάρτητοι.

Εις μάτην ό Λέανδρος έπειρατο ήδη νά στιχουρ- 
γήση" δέν ήτο σχεδόν πλέον ποιητής, — βεβαιό- 
της πικρά, θανατηφόρος δι’ αύτόν, — καί τότε, 
έν τή σιγή τής νυκτός, έξέχεε τούς πόνους τής 
καρδίας του έπί τοϋ χάρτου εις πεζόν λόγον, μό
νον μνημεΐον αύτοϋ όπερ μάς έμεινεν.

( ακολουθεί).

II ΓΡΛΤΧΙΕΛΑΛ.
ΕΙ1ΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΠΟ Α. ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΤ.

Βιβλίον Β . 

Α'.

ΗΓρατσιέλλα τότε έπέστρεφε εις τήν οικίαν 
διά νάνήθγ πλησίον τής μάμμης τη;, ή διά νά 
έτοιμάσγ, τό γεύμα τής μεσημβρίας. Ο γέρων δέ 
αλιεύς καί ό Βέππος, διήγον τάς ήμέρας ολοκλή
ρους παρά τήν θάλασσαν, συσκευάζοντες τήν νέαν 
λέμβον , έκτελούντες εις αύτήν τάς τελειο
ποιήσει; τάς όποιας ό έρως των πρός αύτήν τού; 
ένέπνεε, καί δοκιμάζοντες τά δίκτυά των. Μάς 
έφερον πάντοτε τήν μεσημβρίαν καρκίνου; καί 
τινας θαλασσίας χελώνας. Η μήτηρ παρεσκεύαζε τά 
τούγεύματος,εϊς έλαιον τηγανίζουσα τάπλεΐστα τών 
φαγητών. Εύώδεις σταφυλαί μέ τούς μακρούς χρυ- 
σοειδεις βότρυας, συνελεγμέναι τήν πρωίαν παρά 
τής Γρατσιέλλας, διατηρούμεναι δέ έπί τοϋ στελέ
χους καί ύπό τά φύλλα των, καί παρατεθειμέναι 
εις πλατέα κάνίστρα, έκ λόγου πεπλεγμένα, 
άπετέλουν τό έπιφόρημα. Μετά τό γεύμα μετεβα'.- 
νομεν νά ζητήσωμεν, ό φίλος μου καί έγώ, σκιε
ρόν καί δροσερόν καταφύγιου εϊς τήν κορυφήν τή; 
ακτής, κατέναν,τι τής θαλάσσης, καί τής παραλίας 
τής Βαίας, κα* διηγομεν έκεϊ τάς ώρας, θέώμενοι, 
ρεμβάζοντες καί άναγινώσκοντες, μέχρι τή; τέ
ταρτης ή πέμ.πτης ώρα; μετά μεσημβρίάν.

Β'.
Δέν διεσώσαμεν άπό τά κύματα είμή τρία βι

βλία ατελή, διότι ταΰτα δέν εύρίσκοντο εις τήν
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τινες ήσαν δι’ ήμας ή άπρομελέτητος σχολίασις 
των έντυπώσεών μας, και τάς όποιας ό άνεμος 
άφήρπαζε μέ τάς όνειροπολήσεις ημών.

Δ'.
Ετιθέμεθα οι ίδιοι κατ’ ιδέαν είς τινας των 

ρωμαντικών τούτων ή ιστορικών θέσεων, τάς ό
ποιας ό ποιητής ή δ ιστορικός μάς παρίστων’ έ- 
πλάττομεν έαυτοΐς τδ ίνδαλμα έραστοϋ ή πολί
του, ζωής ιδιωτικής ή δημοσίας, εύδαιμονίας ή 
άρετής, και ήρεσκόμεθα νά συνδυάζωμεν τάς με- 
γάλας ταύτας περιστάσεις, τάς παραδόξους ταύ
τας τύχας τών επαναστατικών έποχών, όπου οί 
επιφανέστεροι άνδρες άπεκαλύφθησαν είς τδ πλή
θος διά τής ευφυΐας και προσεκλήθησαν νά πο- 
λεμήσωσι τήν τυραννίαν και νά σώσωσι τά έθνη’ 
έπειτα, θύματα τής άστασίας και τής άχαριστίας 
τών λαών, κατεδικάσθησαν ν’ άποθάνωσιν έπί 
τής λαιμητόμου, κατ έμπροσθεν τοϋ αίώνος, δστις 
παραγνωρίζει αυτούς, καί τών μεταγενεστέρων όΐ- 
τινες τούς έκδικοΰνται.

Δεν υπήρχε πρόσωπον, όσον ήρωϊκδνκαι άν ήτον, 
τδ όποιον δ'έν ήθελε εύρει τάς ψυχάς ήμών έ'ξι- 
σουμένας πρδς τάς διαφόρους θέσεις.

Ιίαρεσκευαζόμεθα είς πάντα, καί άν ή τύχη 
ποτέ δέν έπραγματοποίει τάς μεγάλας έκείνας 
δοκιμασίας, είς άςνοερώς έρριπτόμεθα,προεξεδικού- 
μεθα καταφρονοϋντες αυτήν. Οταν δ ήλιος έδυεν, 
έπονοΰμεν μακράς έκδρομάς διά τής νήσου, δια- 
τρέχοντες αυτήν καθ δλας τάς διευθύνσεις. Επε- 
στρέφαμεν, δτε ή νύξ ήρχιζεν, έχοντες τούς κόλ
πους καί τάς ψείρας πλήρει ς άπδ τάς μετρίας 
προμήθειας μας. Η οικογένεια συνηθροίζετο τδ 
εσπέρας έπί τής στέγης τήν όποιαν όνομάζοβν 
είς τήν Νεάπολιν Astrico (ήλιακδν) διά νά περι- 
μείνωμεν τάς ώρας τοϋ ύπνου. Τίποτε σκηνο- 
γραφικώτερον είς τάς ώραίας νύκτας τοϋ κλίμα
τος τούτου, παρά τήν σκηνήν τοϋ ή.Ιιαχοΰ, είς 
τδ φώς τής σελήνης.

Ε'.

Εις τήν εξοχήν, ή χαμηλή καί τετράγωνος οι
κία όμοιάζει στηλοβάτην άρχαϊον, όστις παρι- 
στα ζώντα συμπλέγματα καί αγάλματα έμψυ
χα. Ολοι οί κάτοικοι τής οικίας άναβα ίνουσιν 
έκεΐ' ή λάμψις τής σελήνης, αί ακτίνες τής λυ
χνίας έκτείνουσι καί σχέδιογραφοϋσι τάς κατα
τομής ταύτας έπί τοϋ έδάφους τοϋ στερεώματος. 
Βλέπει τις έκεΐ τήν γραίαν μητέρα νήθουσαν, τδν 
πατέρα καπνίζοντα είς τήν πηλίνην καπνοσύ
ριγγά του, τά παιδία στηριίόμενα έπί τοϋ 
χείλους καί άδοντα μετά φωνής βραδείας καί 
αδυνάτου τά ναυτικά ή χωρικά έκεΐνα άσματα, 
τών όποιων δ παρκτεταμένος ή πάλλων ήχος 
έχει τι κλαυθμηρδν όμοιου πρδς τδν ήχον ξύλου 
προσκρουομένου κατά τών κυμάτων. Λι νέαι κό
ρα·., τέλος, μέ τούς βραχείς χιτώνά; των, τούς 
γυμνούς πόδας των, τούς ύποδέτας τούς πρασίνους, 
έστολισαένου; μέ σειράδια χρυσού καί άργύ-

νίϋτικήν ασκοί ήραν, όταν τήν έρρίψαμεν είς τήν 
θάλασσαν’ ήσαν δέ ταϋτα μικρόν ιταλικόν βιβλίον 
τοϋ Οΰγον Φοσχώ-Ιον, έπιγραφόμενον ΕπιοτοΛαΛ 
τοϋ fax<jt>ou 'Όρτη, είδάς τι Βερτέρου, πολιτικόν 
«μα και ρομαντικόν, οπού δ έρως τής έλευθερίας 
καί- τής πατρίδας συνθάλλει έν τή καρδία ένδς νέου 
ΐταλοϋι, μετά τοϋ έρωτός του προς μίαν ώραίαν 
Ενετήν. Ο διπλοδς ενθουσιασμός, υποθαλπόμενος 
άπδ ·,-ήν διπλήν φλόγα τοϋ έραστοϋ καί τοϋ πο- 
λίτνυ, άνάπτει εις τήν καρδίαν τοϋ Ορτη πϋρ τοϋ 
δπο ίου ή προσέγγισες πολύ σφοδρά δι ευαίσθητου 
kt: νευρικόν άνθρωπον, προσκαλεΐ τέλος τήν αυ
τοχειρίαν.

Τδ βιβλίον τοϋτο, αντιγραφή φιλολογική τοϋ 
.Β?ρτίρου τοϋ Γαίτου, άλλα χρωματισμένη καί δια- 
λάμπουσα, ήτο τότε εις τάς χεϊρας όλων των νέων 
οίτινες έτρεφον ώς ήμεΐς εις τήν καρδίαν των τδ 
διπλοϋν δνειρον εκείνων, ο'ίτινες είναι άξιοι νά σκέ- 
πτωνταί τι μεγαλήτερον παρά τήν φύσιν, τδν έρω- | 
τα δηλ, καί τήν ελευθερίαν.

Γ'.
Η αστυνομία τοϋ Ναπολέοντος καί τοϋ Μυράτου, 

προέγραφον εις μάτην τδν συγγραφέα καί τδ βι
βλίου, καί δ είς και τδ άλλο είχον ώς άσυλον τήν 
καρδίαν όλων των συμπατριωτών του Ιταλών καί 
όλων των φιλελευθέρων τής Ευρώπης. Τδ βιβλίον 
είχεν ώς αγιαστήρων τδ στήθος των νέων ώς ή
μεΐς, ο'ίτινες τδ έκρύπταμεν έκεΐ, ίνα άναπνεύ- 
σωμεν τάς άρχάς του. Τά δύο άλλα βιβλία, ά- 
περ έσιόσαμεν, τδ εν ήτον ό ΙΙαυΛος καί ή Βιρ- 
γιγία τοϋ Βερνανδίνου Σαιμπιέρου, τδ έγχειρίδιον 
τοϋτο τοϋ άπλοΐκοϋ έρωτος, βιβλίον όμοιάζον σε
λίδα τής παιδικής ήλικίας τοϋ κόσμου, άποσπα- 
σθεϊσαν άπδ τήν ιστορίαν τής ανθρώπινης καρδίας, 
καί διατηρηθεϊσαν αγνήν καί καταβρεγμένην μέ 
δάκρυα, τά όποια είναι μεταδοτικά εις τά δμμα- 
τα τής δεκαεξαετοϋς ήλικίας Τδ άλλο ήτο είς τό
μος τοϋ Τακίτου, σελίδες έμπλεοι ακολασίας, 
αισχύνης και α'ίματος, άλλ όπου ή στώΐκή αρετή 
λαμβάνει τήν γλυφίδα καί τήν κατ επιφάνειαν α
πάθειαν τής ιστορίας, διά νά έμπνεύσφ εις τούς έν- 
νοοϋντας τδ μίσος τής τυραννίας, τήν ίσχύν τής υ
ψηλής άφοσιώσεως καί τήν δίψαν των γενναίων θα
νάτων.

Τά τρία ταϋτα βιβλία εύρίσκοντο έκ τύχης άν- 
ταποκρινόμενα είς τά τρία αισθήματα ές ών 
έπαλλον έκτοτε ώς έκ προαισθήματος αί νέαι 
καρδίαι μας, ό έρως, ό ενθουσιασμός ύπέρ τής 
άπελευθερώσεως τής ’Ιταλίας καί τής Γαλλίας, 
καί τέλος τδ πάθος τδ διά τήν πολιτικήν ενέργειαν 
καί διά τήν ώθησιν των μεγάλων πραγαάτων, ών 
ό Γάκιτος μας παοέχει τήν εικόνα, καί δι ών ένέ- 
βαφε τάς ψυχάς μας ένωρίς είς τό αίμα τής γρα- 
φίδος του καί είς τδ πϋρ τής άρχαίας αρετής. Α- 
νεγινώσκαμεν μεγαλοφώνως καί άλληλοδιαδόχως, 
ότέ μέν θαυμάζοντες, δτέ δέ κλαίοντες καί άλ
λοτε ρεαβαζοντες. Δΐεκόπτομεν τάς αναγνώσεις 
ταύτας διά μακράς σιωπής, καί επιφωνήσεων άί-

ρου, μέ τήν μακράν και μαύρην κόμην των κυμα- 
τουμένην έπί τών ώμων των ή περιτετειλιγμένην 
μέ μανδύλιον δεδεμένον περί τδν αυχένα, διά νά 
προφυλάττωσι τήν κόμην των άπδ τδν κονιορτόν.

Χορεύουσιν έκεΐ πολλάκις μ.όναι, ή μέ τάς ά- 
δελφάς των' ή μία κρατεί κιθάραν, ή άλλη ύψό- 
νει έπί τής κεφαλής της τύμπανον τής Βισκαΐας, 

περικυκλωμένον υπό χάλκινων κωδωνίσκων. Τά 
δύο ταϋ-ςα όργανα, τό μέν μελαγχολικόν καί έ- 

λαφρδν, τό δέ μονότονου καί σιγαλόν, συμφω- 
νοϋσι θαυμασίως ίνα έκφέρωσι σχεδόν άνευ τέ
χνης τούς δύο διαδοχικούς φθόγγους τής καρ
δίας τοϋ ανθρώπου, τήν λύπην καί τήν χαράν. 
Τούς άκούει τις κατά τάς νύκτας τοϋ θέρους είς 
όλα τά δώματα τών νήσων, ή τών εξοχών τής 
Νεαπόλεως, καί είς τάς λέμβους ακόμη. Η έναέ- 
ριος αύτη μουσική άρμ,ονία, ήτις παρακολουθεί τήν 
ακοήν άπδ πόλιν είς πόλιν, άπδ τής θαλάσσης 
μέχρι τών όρέων, ομοιάζει τδν βόμβον ένδς περι- 
πλέον έντόμου, δπερ ή θερμότης γεννά, καί διδάσκει 
τδν βόμβον τοϋτον ύπδ τδν ώράϊον έκεΐνον ουρα
νόν. Τδ έντομον τοϋτο είναι ό άνθρωπος, δςτς ψάλ
λει έπί ημέρας τινάς, ένώπιον τοϋ Θεοϋ, τήν νεό
τητα καί τούς έρωτάς του, καί έπειτα σιωπόί διά 
παντός. — Ποτέ δέν ήκουσα τά άσματα ταϋτα 
τά είς τδν αέρα διεσπαρμένα άπδ τδ ύψος τών 
δωμ.άτων, χωρίς νά σταματήσω καί χωρίς νά αι
σθανθώ τήν καρδίαν πεπιεσμένην, έτοίμην νά διαρ- 
ραγή ύπδ ένδομύχου χαράς ή μελαγχολίας ίσχυ- 
ροτέρας έμοϋ.

ΣΤ’’

Τοιαϋται έπίσης ήσαν αί στάσεις, αί μουσι
κά'., αί ώδαί έπί τοϋ δώματος τής στέγης τοϋ 
Ανδρέα. Η Γρατζιέλλα έπαιζε κιθάραν, καί ό 
Βεππΐνος κρότων τούς δακτύλους του τούς παιδι
κούς έπί τοϋ μικρού τυμπάνου, τδ όποιον έχρη- 
σίμευε νά τδν άποκοιμίζη είς τήν κοίτην του, 
συνώδευε τήν άδελφήν του. Μολονό« τά όρ
γανα ήσαν φαιδρά καί αί θέσεις χαρμόσυνοι, 
άλλά τά άσματα ήσαν μελαγχολικά, οί τόνοι βρα
δείς καί1 διακεκομμένοι ήγγιζον βαθέως τούς ά- 
ποκεκοιμημένους παλμούς τής καρδίας. Η μουσική 
είναι τοιαύτη, δπου δέ,ν είναι μάταιον παίγνιον 
τής άκοής, άλλ αρμονικός στεναγμός τών παθών, 
δστις εξέρχεται τής ψυχής διά τής φωνής. Ολοι 
οί ήχοι της είναι στεναγμοί, όλοι οί τόνοι κυ- 
λίουσι δάκρυα μετά τοϋ μουσικού ήχου. Δέν δύ- 
ναταί τις ποτέ νά κρούση όλίγον τι σφοδρότερου 
τήν καρδίαν τοϋ άνθρώπου, χωρίς νάέξέλθωσιν αυ
τή; δάκουα Τοσοϋτον ή φύσις κρύπτει τήν λύπην 
έντδς αυτής, ώστε μόλις τήν διαταράξη τις, άνα- 
βαίνει αμέσως τδ καταστάλαγμα είς τά χείλη μας, 
'καί τά νέφη είς τά αμματά μα; . . .

Ζ'.

Καί όταν ή νέα κόρη, προσκαλουμένη παρ’ ή- 
μών_ήγείρετο σεμνοπρεπώς νά χορεύση τήν τα-

^arriJar εις τδν ήχον του τ υμπάνου κρουβ- 
μένου παρά τοϋ άδελφοΰ της, κοιι παραφερομένη 
άπδ τάς κυκλοειδεΐς κινήσεις το >ϋ εθνικού τούτου 
χορού, έστρέφετο περί έαυτήν, τοίάς βραχίονας χα- 
ριέντως υψοϋσα καί ταχύνουσα τά βήματά της 
μέ τούς γυμνούς πόδας της, ναι, καί τότε ακόμη 
ύπήρχεν είς τδ ύφος, είς τά σχ ήματα, είς τήν 
φρενίτιδα τής έν έργω ταύτης π αραφροσύνης, σο
βαρόν τι καί μελαγχολικόν, ώς νά μ.ήν ήτον έ- 
κάστη χαρά είμή στιγμιαία παρ αφροσύνη, κάί ώς,. 
ίνα δράξ-ρ τις άκτΐνα εύτυχ/ας, ή νεότης καί ή 
καλλονή αυτή είχον άνάγκην ν ά παραζαλισθώσι 
μέχρι σκοτοδίνης, καί νά μεθύωινται μέχρι μα
νίας.

Ιί.

Συχνότερα, συνδιελεγόμεθα οιοβαρώς μέ τούς 
ξενίζοντάς μας’ μάς διηγούντο τήν ζωήν των, τάς 
παραδόσεις των, ή τάς ένθυμήσεις τής οικογένειας. 
Εκάστη οικογένεια έχει μίαν ιστορίαν, μίαν ποίη- 
σιν, δι ον τινα ήξεύρει νά τήν άναδιφήση. Καί αυ
τή έπίσης είχε τήν εύγένειάν της, τον πλούτον της, 
τήν ύπεροχήν της πάλαι ποτέ.

0 πάππος τοϋ ’Ανδρέα ήτο έμπορος *Ελλην· 
έκ τής νήσου Αίγίνης. Καταδιωχτείς ένεκα τής 
θρησκείας του άπδ τδν Πασσάν τών Αθηνών, έπεβί- 
βασεν έν νυκτί τινι τήν γυναΐκά του, τάς θυγατέρας 
του, τούς υιούς του, τήν περιουσίαν του είς έν τών 
πλοίων του, άτινα είχε διά τδέμπόριόν του, καί κα- 
τέφυγεν είς τήν 11 ροχίόαν, δπου είχε άνταποκριτάς, 
καί δπου οί κάτοικοι ήσαν Ελληνες ώς αυτός. Ηγό- 
ρασε κτήματα έκ τών όποιων δέν έμενε πλέον άλλο 
ίχνος είμή ή μικρά έπαυλις, δπου ήμεθα, καί τδ 
ονομα τής οικογένειας κεχαραγμένον εις τινας τά
φους είς τδ κοιμητηρίου τής πόλεως. Αί θυγατέ
ρες άπέθανον καλογραΐαι είς τδ μ,οναστήριον τής 
νήσου. Οί υιοί άπώλεσαν βλην των τήν περιουσίαν 
εις τάς τρικυμίας, α'ίτινες καταπόντισαν τά πλοία 
των. Η οικογένεια περιήλθεν είς τήν παρακμήν 
της. Επί τέλους καί τδ όνομά της μετήλλαξεν, αν
τί ονόματος άφανοϋ; άλιέως. «Οταν μία οικία κρη- 
μνισθή, θά έκλείψϊ) έπί τέλους καί ό τελευταίος 
λίθος, μας έλεγεν ό Ανδρέας' έξ όλων όσα ό πα
τήρ μου κατεΐχεν ύπδ τδν ουρανόν, δέν μένουν πα
ρά τά δύο κωπία μας, ή λέμβος, τήν όποιαν μέ 
άπεδόσετε, ή καλύβη αύτη, ήτις δέν δύναται 
πλέον νά θρέψφ τούς κυρίους της, καί τδ έλεος τοϋ· 
Θεοϋ* *

θ.'

Η μήτηρ καί ή νέα κόρη μάς ήρώτων νά τούς 
ειπωμεν καί ήμεΐς τίνες ήμεθα, τίς ή πατρίς 
μας, τί έκαμ.ναν αί οίκογένειαί μας , άν εϊ- 
χωμεν τδν πατέρα μας, τήν μητέρα μας, άδελφούς, 
άδελφάς, οικίας, συκάς, αμπέλους;. Διατί άφήσα- 
μεν αλα ταϋτα τόσον νέοι, διά νά έλθωμεν νά 
κωπηλατώμεν, ν άναγινώσκωμεν, νά γράφωμεν, 
νά ρεμβάζωμεν ετς τδν ήλιον, καί νά κοιμώμεθα 
•κατά γής είς τδν κόλπον τή; Νεαπόλεως; Είς μά«'
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τχν ταϊ; έλέγομεν, δέν έδυνάμεθα ποτέ νά δώσω- 
μεν εί; αύτάς νά έννοήσωσιν, δτι ήλθομεν είς τδν 
τόπον των νά βλέπωμεν τδν ουρανόν καί τήν θά
λασσαν, νά έξατμίζωμεν την ψυχήν μας είς τον 
ήλιον, νά αίσθανώμεθα ζέουσαν εντός ημών την 
νεότητά μα:, καί νά συλλέγωμεν εντυπώσεις, 
αισθήματα, ίδέαη, τάς οποίας ήθέλαμεν γράψε-, 
έπειτα διά στίχων, όποιους έβλεπαν ξεγραμμέ
νους είς τά βιβλία μας, ή οποίους οί αυτοσχέ
διοι ποιηταί τής Νεαπόλεως άπηγγελλον, τήν κυ- 
ριακήν τδ έσπέρας, είς τούς ναύτας, έπί τής προ
κυμαίας ή εις τήν MapytMrar.

'— Θέλετε νά μας εμπαίζετε, μας έλεγεν ή Γρα- 
τσιέλλα καγχάζουσα, εσείς ποιηταί! άλλά δέν έ
χετε τήν κόμην άνωρθωμένην καί τδ βλέμμα α
γριωπόν ώς εκείνοι, τούς οποίους ονομάζουν μέ αύ- 
τδ τδ δνοαα είς τήν προκυμαίαν τής Παραλίας 
(marina) ! έσεΐς ποιηταί’ καί δέν ήξεύρετε ούτε 
ένα τόνον μουσικής νά κρούσετε είς τήν κιθάραν. Μέ 
τί λοιπδν θά συνοδεύσετε τά άσματα, τά όποια κα- 
μνετε;

Επειτα έκίνεί τήν κεφαλήν μέ μορφασμόν δυσα
ρέσκειας, καί ανυπομονησίαν δεικνύουσα, διότι δεν 
ήθέλαμεν νά ειπωμεν τήν αλήθειαν.

ί.
’Ενίοτε πονηρά υποψία διεπέρα τήν καρδίαν 

της, καί έρριπτεν αμφιβολίαν καί σκιάν φόβου είς 
τδ βλέμμα της' άλλά τοΰτο ολίγον διήρκει’ τήν 
ήκούαμεν νά λέγη χαμηλή τή φωνή είς τήν μά- 
μην της.

— Οχι, τοΰτο δέν είναι δυνατόν, δέν είναι ού- 
τοι πρόσφυγες, διωχθέντες άπδ τδν τόπον των διά 
κακάς πράξεις. Τόσον νέοι, τόσον καλοκάγαθοι, τό
σον ώοαϊοι, δέν δύνανται αύτοί νά γνωρίζουν τδ 
κακόν. «Ηδυνόμεθα τότε νά τή λέγωμεν τήν διή- 
γησ-.ν κακουργημάτων τινών αποτρόπαιων, τών 
όποιων έκηρυττόμεθα οι αυτουργοί. II άντίθεσι; 
τοΰ καθαρού καί λευκού μετώπου μας, τής άδο
λου καρδίας μας πρδς τά φαντας-ικά έγκλήματα, τά 
όποϊα ύπεθέταμεν ότι έπράξιμεν, διήγε ρε καγχα
σμούς καί εΐς αυτήν ααί είς τδν άδελφόν της, καί 
διεσκέδαζον ταχέως πάσαν σκιάν καί πάσαν πι
θανότητα υποψίας.

ΙΑ. 
Η Γρατσιέλλα μάς ήρώτα συνεχώς τί άνεγινώ- 

σκααεν δλην τήν ημέραν είς τά βιβλία μας. Ενό- 
μιζεν ότι ήσαν πρυσευχαί, διότι ποτέ δέν είδεν 
βιβλία, είμή μόνον είς τήν εκκλησίαν είς τάς χεϊ- 
ρας τών πιστών, οΐτινες ήξεύρουν ν άναγινώσκούν, 
καί ακολουθούν τούς ιερούς λόγους τού ίερέως είς 
τά θρησκευτικά βιβλία των. Μάς ένόμιζε πολύ 
ευλαβείς, διότι ήμέρας ολοκλήρους κατεγινόμεθκ 
νά ύποτραυλίζωμεν λέξεις μυστηριώδεις δι αύτήν. 
Εξεπλήττετο μόνον διατί δέν έγινόμεθα ιερείς, ή 
έρημϊται είς κάνέν εκκλησιαστικόν σχολεϊον τής 
Νεαπόλεως, ή εΐς κάνέν μοναστήριον τής νήσου. 
Δια νά τήν έξάξωμεν άπδ τήν απάτην, άπεπειρά-

θημεν νά άναγνώσωμεν δυο ή τρία τεμάχια τοΰ 
Φωσκόλου καί τού Τακίτου μας, μεταφράζοντες 
ταϋτα είς γλώσσαν χυδαίαν τού τόπου της.

Ενομίζομεν ότι οι πατριωτικοί ούτοι στεναγμοί 
τοϋ έξωρίστου Ιταλού καί αί μεγάλαι τραγωδία-, 
τής αύτοκρατορ.κής Ρώμης, ήθελον κάμει ίσχυράν 
έντύπωσι» είς τδ άπλούν μας άκροατήριον' επειδή 
δ λαός εχει έμφυτον τδν πατριωτισμόν, τδν η
ρωισμόν είς τά αίσθήματά του, καί τδ δράμα είς 
τδ βλέμμα’ δ,τι διατηρεί περισσότερον είς τήν 
μνήμην του, είναι αί μεγάλαι πτώσεις καί οί 
ένδοξοι θάνατοι’ άλλά ταχέως έπαρατηρήσαμεν ότι 
αί ρητορικαί άπαγγελίαι καί αί τόσον ίσχυράί 
σκηναί δι’ υμάς, δέν προήγαγον ούδέν αποτέλε
σμα είς τάς άπλάς ταύτας ψυχάς. Τδ αίσθημα τής 
πολιτικής ελευθερίας, ή πολυτέλεια τού πνεύματος 
τών σχολαζόντων άνδρών, δέν καταβαίνει τόσον 
χαμηλά είς τδν λαόν.

Οί πτωχοί ούτοι άλιεϊς δέν ένόουν διατί ό 
όρτις άπελπίζετο καί έφονεύετο, ότε έδύνατο νά 
άπολαύση δλας τάς αληθείς τέρψεις τής ζωής, νά 
πεοιδιαβάζη άνευ έργου, νά βλέπη τδν ήλιον, 
ν’ άγαπόί τήν έρωμένην του, καί νά δέεται τοΰ 
Θεού είς τάς χλοεράς καί ευθαλείς δχθας τής 
Βρέντης. Διατί, έλεγον, νά βασανίζεται ούτοι δι 
ιδέας, αίτινες δέν είσχωρούσι μέχρι τής καρδίας; 
Τί τδν μέλει άν Αυστριακοί, ή Γάλλοι βασιλεύ- 
ωσιν είς τδ Μιλάνου; Είναι άφρων νά λ.υπήται τό
σον διά τά τοιαύτα. Καί δέν ήκουον πλέον.

IB.

Αλλά τδν Τάκιτον, τδν ήκουον όλιγώτερον ά- 
κόμη. Η αυτοκρατορία ή ή δημοκρατία, οί άν
θρωποι εκείνοι οΐτινες έφονεύοντο άμοιβαίως, οί 
μέν διά νά βασιλεύσωσιν, οί δέ διά νά μήν έ- 
πιζήσωσιν είς τήν δούλωσιν, τά έγκλήματα ταύτα 
ένεκα τοΰ θρόνου, αί άρεταί αύται χάριν τής δό- 
ξης, οί θάνατοι ούτοι χάριν τών μεταγενεστέρων 
δέν τούς ένεψύχουν διόλου’ αί καταιγίδες τής ιστο
ρίας έκρήγνυνται πολύ ύπεράνω τής κεφαλής των, 
ώστε νά τάς αίσθανθώσΓ δι αυτούς ήσαν ώ; αί 
βρονταί αί μακράν αυτών μυκώμεναι είς τά ό'ρη’ 
άφίνουσιν αύτάς νά συστρέφωνται χωρίς ν’ άνησυ- 
χώσιν, έπε-.δή πίπτουν μόνον έπί τής κορυφής τών 
ορέων, καί δέν κλονίζουν τδ ίστίον τοΰ άλ-.έως, ού
δέ τήν οικίαν τού αγρότου.

Ο Τάκιτος δέν είναι δημοτικός, είμή παρά τοϊς 
πολιτικοί; ή τοίς φ’.λοσόφοις’ είναι ό Πλάτων τής 
ιστορίας. Η εύαισθησία του είναι πολύ λεπτή διά 
τδν χυδαίον λαόν. Οπως έννοήση τις αύτδν δέον νά 
έζησεν έν μέσω τών τρικυμιών τής δημοσίας πλα
τείας, ή έντδς τών μυστηριωδών ραδιουργιών τών 
παλατίων. Αφαίρεσας τήν έλευθερίαν, τήν φιλο
τιμίαν καί τήν δόξαν άπδ τάς σκηνάς του; τί μέ
νει ; Αύτοί είναι οι τρεις μεγάλοι ύποκριταί τών 
δραμάτων του. Αρα, τά τρία ταύτα πάθη είναι 
άγνωστα είς τδν λαόν, διότι είναι τά πάθη τοΰ 

πνεύματος, καί ό λαός δέν ϊχει είμή τά πάθη 
τή; καρδίας. Παρετηρήσαμεν τοΰτο άπδ τήν ψυ
χρότητα καί τήν έκπληξιν, τήν οποίαν τά τεμά
χια ταϋτα παρήγαγον κύκλω ήμών.

’Εδοκιμάσαμεν τότε, μια έσπέρα, ν άναγνώ
σωμεν είς αύτού; τα κατά 11 αύ.Ιοτ xal Btpyiriar. 
Εγώ μετέφραζα άναγ-.νώσκών, έπειδή άνέγνωσα 

τοσάκις τήν ιστορίαν ταύτην, ώστε τήν ήξευρα 
• σχεδόν έκ,στήθους. Οίκειωθείς, διά μακροχέρας 
διαμονής είς Ιταλίαν, πρός τήν γλώσσαν, εύκόλως 
εΰρισκον τάς έκφράσε-.ς, αίτινες έρρεον άπδ τά χεί
λη μου ώς τή; μητρικής γλώσσης μου. Μόλις ή 
άνάγνωσις αυτή ήρχισε, καί ή φυσιογνωμία τού 
μικρού ακροατηρίου μας ήλλοιώθη’ πάντες έλα- 
βον έκφράσ-.ν προόοχής καί καται/ύξεως, βέβαια 
τεκμήρια τής συγκινήσεώς τής καρδίας. Εΰρομεν 
λοιπδν τή^.-χ'ίρόήν, ήτις πάλλει όμοφώνω; είς τήν 
καρδίαν Ελών τών ανθρώπων, όλων τών ηλικιών, 
όλων τών έπ^γγελμάτων , τήν εύαίσθητον, 
τήν παγκόσμιον χορδήν, έκείνην ήτις περι
λαμβάνει είς ένα μόνον ήχον τήν αίωνίαν αλήθειαν 
τής αληθούς τέχνης, τήν φύσιν, τδν έρωτα καί 
τδν Θεόν.

ΙΓ.

Δέν άνέγνωσα άκόμη είμή σελίδας τινάς, καί 
ήδη, γέροντες, κόρα-., παιδία, πάντες μετέβαλλον 
στάσιν, ό αλιεύς, τδν άγκώνα στηρίζων έπί τοϋ 
γόνατό; του, καί τδ ώτίον κεκλιμένου πρδ; τδ μέ
ρος μου, έλησμόνει ν άπορροφήση τδν καπνόν τής 
καπνοσύριγγά; του. · Η γραία μάμμη, καθημένη α
πέναντι μου, έκράτει τάς δύο της χεϊρας ηνωμέ
να; ύπδ τδν πώγωνά της,έν τώ σχήματι τών πτω
χών γυναικών, αίτινες άκούουσι τδν λόγον τοΰ 
Θεού, άνακαθήμεναι έπί τού έδάφους τών ναών, 
ό Βέππος κατέβη άπδ τδν τοίχον τού δώματος, ό
που πρδ ολίγου έκάθητο, έναπέθεσεν άνευ κρότου 
τήχ κιθάραν του έπί τού σανιδώματος, καί έθετ- 
τε τήν χεϊρά του έπί τής χειρίδας αύτή;, φοβού
μενο; μήπως ό άνεμος κρούση τάς χορδάς της, ή 
Γρατσιέλλα, ήτις ίστατο συνήθως ολίγον μ.ακράν, 
έπλησίαζεν άνεπαισθήτω; πρδς έμέ, ώς νά έ-ν.α- 
γεύθη άπδ δόναμίν τινα μαγνητικήν, κεκρυμμέ- 
νην είς τδ βιβλίον.

Στηριγμένη είς τδν τοίχον τού δώματος, είς τού; 
ποδας τού οποίου ήμην κατακεκλιμένο; αύτδς έγώ, 
έπλησίαζεν έπί μάλλον καί μάλλον έγγύς μου, 
έρειδομενη έπί τού αριστερού βραχίονό; τη;, ότι; 
εκλινε κατά γής, ώ; τού πληγωμένου άθλητού. 
Εθεωρει μ.ε μεγάλους καί άνοικτούς όφθαλμούς, 

άλλοτε τδ βιβλίον, άλλοτε τά χείλη μ.ου, οθεν ερρεεν 
η διήγησις, καί άλλοτε τδ μεταξύ τών χειλέων μου 
και τού βιβλίου κενόν, ώ; νά έζήτη με τδ βλέμ- 
μα νά παρατηρήση τδ αόρατον πνεύμα τό όποιον 
μοί διερμήνευσεν αύτήν. Ηκουυον τήν άνισον πνοήν 
“η; νά διακόπτεται ή νά ταχύνεται κατά τού; 
παλμού; τοϋ δράματος, ώ; ή άσθμαίνουσα πνοή 
τίνος, όστις άναβάίνει όρος καί αναπαύεται εν’ ά- 

(Εύτέρ. φύλ. 8 τόμ. ΣΤ7.) 

ναπνεόση άπδ καιρόν είς καιρόν. Πριν φθάσω εί; 
το μέσον τής ιστορίας, ή πτωχή κόρη έλησμόνησε 
τήν συστολήν της, τήν ολίγον τι άγρίαν πρός έμέ. 
Ησθανόμην τήν θερμότητα τής άναπνοή; τη; έπί 
τάς χεϊρά; μου, τά μαλλία της ήγγιζον τδ μέτω - 
πόν μ.ου. Δύο ή τρία θερμά δάκρυα, άπδ τά; πα
ρειάς τη; πεσόντα, έκηλίδουν τά; σελίδα; πολ
λά πλησίον τών δακτύλων μου.

Εκτος τής βραδείας καί μονοτόνου φωνή; μου, 
ήτι; μετέφραζε κατά λέξιν είς τούς άλιεϊ; τό 
ποίημα τούτο τής καρδίας, ούδείς κρότος ήκούετο 
παρά -ον ύπόκωφτν καί μεμακρυσμένον φλοίσβον 
τή; θαλάσσης, ήτις έπαιε τήν παραλίαν κάτω έκεϊ, 
παρά*τούς πόδας μας. Ο κρότος ουτος μάλιστα ή
τον έν αρμονία πρδς τήν άνάγνωσιν, έφαίνετό ώ; 
ή προμαντευομένη λύσις τής 'ιστορίας, ήτις ώρύε- 
το πρότερον είς τόν άέρα κατά τήν άοχήν καί την 
διάρκειαν τής διηγήσεως. ’Αλλά καθ όσον ή δ-.ή- 
γησις αύτη άνειλίσσετο, κατά τοσοΰτον οί άπλοι 
αάροαται μα; έφαινοντο παθαινομενοι. Οταν κα
τά τύχην έδΐ7αζοννά εΰρωτήν κατάλληλον έκφρα- 
σιν, ϊνα εξηγήσω τήν Γαλλικήν λέξιν, ή Γρατσιέλλα, 
ήτι; έκράτει τδν λύχνον, καί τδν έπροφύλαττε 
κατά τού ανέμου διά τή; ποδιάς τη;, τδν προσήγ- 
γιζεν είς τάς σελίδας καί έκαιε σχεδόν τδ βιβλίον 
έν τή άνυπομ.ονησία τη;, ώ; νά ένόμιζεν, ότι τ¥ 
φώ; ήθελε παραγάγει το νόημα καί έκφέρει τα
χύτερου τού; λόγου; εί; τά χείλη μου. Απώθουυ, 
μειδιώυ, του λύχνον άπδ τήυ χεϊρά μου, χωρίς υ α
ποσύρω τδ βλέμμα μου άπδ τηυ σελίδα, καί ήσθα 
νόμηυ τού; δακτύλου; μου καταθέρμους άπδ τά 
δάκρυάτης.

ΙΕ.

Οταν εφθασα εί; τδ μέρος, όπου ή Βιργινία άνα- 
κληθεΐσα εί; Γαλλίαν ύπδ τής θείας της, αισθά
νεται, ούτως είπεΐν, τδν δ-.αμελισμόν τη; είς 
δύο, καί προσπαθεί νά παοηγορήση τον Παύλον 
υπό τά; βανανέας, ομιλούσα πρδ; αύτδν περί ε
πιστροφή;, καί δεικνύουσα τήν θάλασσαν, ήτι; 
θέλει τήν έπάρη, έκλεισα τδ β-βλίον, καί άνέβα- 
λον τήν άνάγνωσιν διά τήν επαύριον. Τούτο προσέ
βαλε τήν καρδίαν τών άκροατών μα;. Η Γοατσιέλ- 
λα έγονυπέτησεν έμπροσθέν μου, έπειτα έμπρο
σθεν τοϋ φίλου μου,οίονείίκετεύουσάμας νά τελει- 
ώσωμεν τήν ιστορίαν, άλλ εις μάτην’ ήθέλαμεν νά 
παρατείνωμεν τδ γοήτευμα δι αύτήν, τδ θέλγη
τρου τή; δοκιμασίας δι ημάς" άρπάσασα τότε τδ 
βιβλίον άπδ τά; χεϊρά; μα;, τδ ήνοιξεν ώ; νά έ
δύνατο διά τής ισχύος τής θελήσεώς, νά έννοήση 
τού; χαοακτήρας αύτοΰ, τώ ώμίλησε, τδ ένηγκ-ζ- 
λίσθη, έπειτα το έβαλεν αίδηαόνω; έπί τών γονά
των μου, σταυρώνοϋσα τάς χεϊρας καί θεωροΰσά με 
ομματι ίκετικώ.

Π ουσιογνιο-ηία τη; ή τόσον γαλήνιο; <καί μχι- 
διώσα, άλλ ολίγον σοβαρά, έλαβεν αίφνης, έν τώ 
πάθει καί τή συμπαθητική συγκινήσει, τήν έμψύ- 
χωσιν, τήν αταξίαν καί τδ συμπαθητικόν τού δρά- 
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ματος" ήθελεν είπη τις, ότι περιπέτεια τι; αιφνί
διος μ.ετέβαλε τό ώραϊον τοΰτο «.άριεαρον εις σάο- 
ζα και όάκρυα. Η νέα κόρη ησθάνετο τήν καρ
διάν της, μέχρι; εκείνου ύπνώττουσαν, ν αποκαλύ
πτεται αύτή ε’ς τήν καρδίαν τής Βιργινίας- έφαί- 
νετο ότι ώρίμασεν £ξ έτη εντός τή; ήμισείας εκεί
νη; έυρας.

At θορυβώδεις χροιαί τοΰ πάθους διεποίκιλ- 
λον το μέτωπόν τη;, τό κυανόλευκων τών οφθαλ
μών της, ζαΐ τάς παρειάς της. Ην ώς τό ήσυχον 
ζαΐ ΰπόστεγον ύδωρ, όπου ό ήλιος, ό άνεμος, 
ζαΐ ή σκιά ήθελον έλθει αίφνιδίω; νά παλαίσωσι 
κατά πρώτον. Τήν έθεώμεθα άπλήστως εί; αύ
τήν τήν ζατάστασιν. Αύτή, ήτι; εω; τότε δέν μας 
ενεπνεεν ή τό εύχαρι, μα; ένέπνευσεν ήδη σχεδόν 
σέβα;’ άλλ εις μάτςν μ,άς έξώρκιζε νά έξαζο- 
λουθήσωμεν" δέν ήθίϊαμεν νά έξαντλήσωμεν τήν 

ισχύν μας διά μιας, καί τά ώραΐά της δάκρυα 
πολύ μας ήρεσκε νά τά βλέπωμεν δέοντα, ώστε 
να μη στερεό σωμεν τήν πηγήν των έν μια ήμε
ρα- άπεσύρθη θυμωμένη και έσβυσεν όργίλως τον 
λύχνον.

ΙΣΤ'.
Τήν έπαύριον οτε τήν έπανεΐδον ύπό τά κλή

ματα και ήθέλησα να τήν ομιλήσω, άπέστρέψε 
τό πρόσωπον αύτής ώς νά έκρυπτε τά δάζρυά της 
ζαΐ ήρνήθη νά μέ άποζοιθή. Εβλεπε τις έκ τών 
οφθαλμών της περιζυκλωμένων από άνεπάίσθητον 
μέλανα κύκλον, έκ τής ώχρότητος έτι άυ.αύρο- 
τέρας τών παρειών της, και έκτης χαριέσσης συμ- 
πιέσεως τών γωνιών τοΰ στόματός της, ότι δέν 
έζοιμήθη, ζαΐ ότι ή καρδία της ήτον άκόμη πλή
ρη; τών φαντασιωδών θλίψεων τή; εσπέρας. Εξαί
σιο; δύνάμι; τοΰ βιβλ'όυ τα όποιον ένέαγεΐ ε-. ς

Διότι όπως εγώ μετέφραζον τό ποίημα, 
καί τό 
βε1 O7jv- —

ά δάκρυα από ολόκληρον αιώνα καί νά 
ι δημοτικαΐ όσον δ έρως, καί συμπαθητι- 

'' ι άπαοδεϊ, τό 
ώρΟϊον άπατα, τό παθητικόν μόνον είναι άνα-

τήν καρδίαν αγραμμάτου κορασιού καί αμαθούς 
οικογένειας δι’ όλης τής ισχύος τή; πραγματι- 
κότητος, καί τοΰ όποιου ή άνάγνωσις είναι συμ- 
βεβηκό; εί; τήν ζωήν τής καρδία; !

ούτω 
ποίημα έξήγει τήν φύσιν, καί τά συμ- 

βεβηκότα ταΰτα τά τόσον απλά- ή κοίτη τών δύο 
παιδιών εις τούς πόδας τών δύο μητέρων, οί 
άθώοι έρωτές των, ό σκληρός χωρισμός των, ή 
έπιστροφή έκείνη ή ψευσθεΐσα διά του θανάτου, 
τό ναυάγιον έκεΐνο, καί οί δύο τάφοι οί πεοικλείον- 
τες μίαν μόνον καρδίαν ύπό τά; βανανέας, είναι 
γεγονότα, τά όποια πας τις αισθάνεται καί εν
νοεί άπό τών παλατίων μέχρι τή; καλύβης τοΰ 
άλιέως. ΟΙ ποιηταί ζητοΰσι τήν ευφυΐαν πολύ μα
κράν, ένώ αύτη εύρίσκεται εί; τήν καρδίαν, καί 
άπλούσταται χορδαί αύτή; εύλαβώς καί κατά τύ
χην άπτόμεναι έπί τοΰ οργάνου τούτου, παρ αύ
τοΰ τοΰ ©εοΰ έντεταμένου, άρκοΰν ν άποσπά- 
σωσι τά 
γίνωσιν 
καί όσον τό αίσθημα. Τό ύψηλόν 
ώράϊον άπατα, τό ι— 
μάρτητον έν τη τέχνη. Οστις γινώσκει νά συγ- 
κινή, ούτος γινώσκει τό παν. Τπάρχει πλειοτέρα 
εύφυ'ί'α εί; Sv δάκρυ ή εΐ; όλα τά μουσεία καί 
εϊς δλας τάς βιβλιοθήκας τοΰ κόσμου. 0 άνθρω
πο; είναι ώ; τό δένδρον τό όποιον σείουν ινα 
πέση ό καρπός του" δέν κλονίζει τις ποτέ τόν άν
θρωπον, χωρίς νά σταλάξωσιν δάκρυα έξ αύτοΰ.

ΙΖ'.

οικία ήτον άθυμο; ώ; 
τήν ταπεινήν οίκο- 

ι τοΰ γεύ
ματος, χωρίς ν’ άποτείνωσι τόν λόγον προ; άλ- 
λήλου;, άπεχωρίσθησαν, συνήλθον χωρίς νά μει- 
διάσωσι. Εβλεπέ τις ότι ή Γρατσιέλλα άκουσα 
είργάζετο εί; τόν κήπον καί εΐ; τό δώμα. Οτε ή 
έσπέρα έπήλθε, καί άνελάβομεν τάς συνήθεις θέ
σεις μας εις τόν z/Jiazo»', ήνοιξα έκ νέου τό βι- 
βλίονί καί έτελείωσα τήν άνάγνωσιν έν μέσοι τών 
λυγμών. ΙΙκτήρ^μήιχρ., παιδία, δ φίλος μου, έγώ 
ό ίδιος, όλοι μετέσχομεν τής γενικής συγκινήσεως. 
0 σοβαρό; καί μελαγχολικος ήχο; τή; φωνήςίμβυ, 
ύπέκυπτε έν άγνοια μου εις τήν λυπηρών περι- 

. γραφήν τών συμβεβηκότ&ιν, καί εί; τήν σοβαρό
τητα τών λόγων. Εις τό τέλο; τής διηγήσεω; 
έφαίνοντο ταΰτα ερχόμενα μακρόθεν καί έπιπί- 
πτοντα άνωθεν εί; τήν καρδίαν μέ τον ήχώδη 

. τόνον κενοΰ στήθους, δπου ή καρδία δέν πάλλει 
πλέον καί δέν συμμετέχει τών γηΐνων συμβεβη- 
κότων, είμή διά τής λύπης, τής θρησκείας ^αί 

; τής μνήμης.
< III'.

Αδύνατον ήτον εις ημάς νά προφέρωμεν λόγου; 
ματαίόυ; μετά τήν διήγησιν ταύτην" ή Γρατσιέλ-

Τήν ημέραν άπασαν, ή 
νά συνέβη τι άπευκταΐον εί; 
γένειαν. Συνήχθησαν κατά τήν ώραν

διηγήσεω;

λα εμεινεν ακίνητο;, εις τήν στάσιν εϊς ήν ήτο· 
άκούουσα, ώς νά ήκουεν άκόμη. Η σιωπή, ή υπεν
θύμισε; αύτη τών 
σεο>ν ύπ ούδενός

άληθών καί διαρκών έντυπώ- 
δέν διεκόπη. Εκαστος έσέβετο 

παρά τώ άλλω τούς διαλογισμούς τούς κα- 
---------- θ λύχνος, σχεδόν έξαντλη-

έσβέσθη άνεπαισθήτως, χωρίς κάνεις έξ ημών 
νά διευθύνη έκεϊ τήν χειρά του, καί νά τόν άνα- 
ζωπυοήση. Η οικογένεια έσηκώθη καί άπεσύρθη 
λαθραίως. Εμείναμεν μόνοι δ φίλος μου καί εγώ, 
άποροΰντες περί τής παντοδυναμίας τής άλη- 
θεϊας, περί τή; απλότητας τοΰ αισθήματος εις 
πάντας τούς άνθρώπους, εις πάσας τάς ηλικίας, 
άπάσας τάς χώρας.

Ισως άλλη τις συγκίνησις έθορύβει ήδη έπίσης, 
εις τό βάθος τής καρδίας μας. Η εξαίσιος είκών 
τής Γρατσιέλλας μεταμεμορφωμένη άπό τά δά
κρυα της, μεμιγμένη εις τήν λύπην διά τοΰ έρω
τος έκυμάτει εις τάς όνειροπολήσ. 
ουρανία επινοήσει τής Βιργινίας. Τά δύο ταΰτα 
ονόματα καί τά δύο ταΰτα κοράσια συγχεόμενα 
έντός πλανωμένων οπτασιών, έθελγον 
τόν ύπνον μας τεταραγμένον μέχρι 
•ϊΊ t_ '__ ' S'. Λ...1 ..'.ίΐ....

τέχοντας αυτόν, 
θΰί, ί" * ■

%»

[χας συν τη

e ■

ή έλύπουν 
■ής πρωίας. 

Τό εσπέρας καί τάς δύο άκολούθοϋς ήμέρας έ
πρεπε ν’ άναγνώσωμεν δί; εις τήν νέαν κόρην 
τήν αύτήν διήγησιν. Καί έκατοντάκις έάν τήν 
άνεγινώσκομεν, πάλιν δέν ήθελε παυσει νά τήν 
ζητή. Τοιοΰτο; είναι ό χαρακτήρ τών μεσημβρι
νών φαντασιών. Ρεμβώδεις καί βαθεΐαι, δέν ζη- 
τοΰσι 
ή ποίησις είναι, ούτως είπειν, 
τών όποιων έκαστο; άναπτύσσει 
ματα. Η αύτή 
μέλος διαπαιδαγωγεϊ αύτούς έπί πολλούς αιώνας. 
Αύτή ή φύσις, ή υπερτάτη αύτη μουσική καί 
ποίησις, τί άλλο έχει παρά δύο ή τρεις τόνους, 
πάντοτε τούς αύτούς, έξ ών λυπεί ή θέλγει τούς 
άνθρώπους άπό τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ τελευταίου 
στεναγμού ;

καί βαθεΐαι, δέν ζη- 
τήν ποίησιν ή τήν μουσικήν" ή μουσική καί 

τά θέματα έπί 
τά ίδια αίσθή- 

διήγησις καί τό αυτό μουσικόν

ΙΘ'.
Τήν έννάτην ημέραν, κατά τήν. ανατολήν 

ήλιου, ό άνεμο: 
ζαΐ εντός 
ώ; κατά τήν θερινήν ώραν τοΰ 
όρη τής; 
δατα καί

ολίγου

ιαραλίας 
ό ούρανος έφαίνοντο έ· 

σ41»ν διαυγέστεοον 
τούς μήνας τών κυνικών καυμάτων, 
θησαν ή θάλασσα, τό στερέωμα καί 
πρώτον έκεΐνο ρίγος τι 
κρι 
πεπυγμένον*, _ Γ1 ,
φύλλα τής άμπόϊου, καί τά αμαυρά τών συκών, ήρ-

ι*5 "—— · ·< - - —-* —   · ·Ο ά
τή; μεσημβρίας κατέπεσε τέλος, 
» ή θάλασσα έγεινε γαλήνιος, 

λ.. λ.„.. —η έτους.' Αυτά τά 
τής Νεαπόλεως, ώς ζαΐ τά ύ 

ιπλέοντα εις ρευ- 
ζαί πλέον κυανοϋν ή κατά 

ώς νά ήσθάν- 
τά δρη, τό 

:οΰ χειμώνος, τό όποιον άπο- 
υσταλλοΐ τον αέρα σπινθηροβολοΰντα τότε, ώς τό

; ύδωρ τών χιονοστιβάδων. Τά κύτρινα
, UUIZ. 4WC./VU Λ·Ζ· b ΙΛ (A.JA. Λν .W» .I χ.

χισαν νά πίπτωσι καί νά καλύπτωσι την αυλήν. 
Η λέμβος έσπευδε νά πλεύση πάλιν έπί τής θα
λάσσης,’καί δ γέρων αλιεύ; .νά έπαναοέρη τήν οί 
κογένειάν του εις τήν Μαργελίναν. Εκαμαν δέ- 
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ιταην στρωμάτων καί κάλυμυ.άτων. k'itili τε- 1' * k ·. * * 
λευταίαν φοράν τον λύχνον ύπδ τήν έγκαταλε-1 
λΐ’.μμένην εικόνα τή; εστίας. Κατεόθυναν τελευταίαν I 
δέησιν ενώπιον τής ΙΙαναγίας δπω; τή συστήσω-I 
σι τήν οικίαν, τήν συκήν, τήν άυ.πελον τήν οποίαν I 
έγκάτελειπον ούτω διά πολλούς μήνας. Εκρυψαν 
τό κλειδίον ε>; τδ βάθος χαράδρα; τού βράχου 
σκεπασμένη; μέ κισσόν, ώστε ό αλιεύς, αν επανηρ-

ΣΓΓΧΡΟΧΑ Ε1ΙΕΙΣ01ΙΙ
ΠΛΗΜΜΪΡΙ ΕΙΣ ΠΕΔΕΜΟΝΤ1ΟΝ.

ΜΑΡΕΓΓΟΝ ΚΑΙ ΝΟΒΑΡΑ

Σωτηρ α>νω<ζτο<·.
Ίΐ άπδ Αλεξανδρεία; είς Πλακεντίαν οδός δια

σχίζει έπ άπειρον πεδιάδα τινά, κατά τήν είσο
δο. τής όποιας ίδρυνται τρία χωρία ύπδ δένδρων 
καί κήπων καί έπαύλεων περικυκλούμενα. Εί; μι- 
κράν άπδ τοϋ κέντρου άπόστασιν, ρέει ποταμό; 

χετο κατά τδ διάστημα τοϋ χειμώνας, νά τδ εύρη 
και νά ίυνηθή νά έπισκεφθή τήν στέγην του. Κα- 
τέβηυ.εν έπειτα είς τδν αίγιαλδν, βοηθ οϋντες τήν 
πτωχήν οικογένειαν νά μεταφέρφ καί έπιβιβάση 

' τδ έλαιον ταυ; άρτου; καί τού; καρπούς.
{ Επεται τδ βιβλίον Γ').

τι;, καί πρδ τοϋ ποταμού τούτου προσψαύοντο; 
σχεδόν τού; άήπους, (5ΰαξ τι; ε?ς χείμαρρον κατά 
τδν έλάχιστον όμβρον μεταβαλλόμενος. 0 πο
ταμό; ουτο;, πλημμνρήσας αίφνης ένεκα τών ραγ
δαίων τοϋ άέρο; τοΰ 4 849 ύετών, έξεχείλισε τήν 
23 Μαρτίου, καθ’ δν καιρό» ούδεις περιέμενε τδ 
τοίοϋτον. Μεταξύ τών δυστυχών τούς οποίου; ή 
πλημμύρα κατέλαβεν έν τοΐς άγροίς, εύρίσκετό οι
κογένεια τις τών περιχώρων συγκειμένη έξ ένδ; 
χωρικού Πεδεμοντίου, τής μητρός του, τής γ»ν«ικί; 
καί τοΰ τέκνου ταυ. Εις τδν κρότον τών κυμά
των καί είς τήν θέα. τού μετά τρομερών ώρυγ- 
μών προσεγγίζοντος θανάτου, έκαστος ήκροάσατο 
τής ΐδί«; έαυτοϋ καρδία; τήν φωνήν" ί υίδ; ε-

σπευσενά άρη τήν μητέρα του έπί τών κρατερών 
ων.ων του, ή γυνή ν’ άρπάση τήν χεϊρα τού τέ
κνου τη;, καί άμφότεροι ένθαρρύνοντες άλλήλου; 
τή φωνή,· έτρεςαν πρδς τήν γέφυραν τού ρύάκος. 
Αλλ’ ώ τή; απελπισία; ! παραγενόμενοι εί; τδ μέ
ρα; τοϋτο, μετ άνηκούστου; αγώνα;, είύον τήν 
γέφυραν άφανιζομένην έντδ; τού χειμάρρου. Κα- 
ταφυγόντε; έπί λοφίσκου, δν κατέκλυζε τδ ύδωρ 
μετά τάχους, έβλεπον έντρομοι τδ μυκώμενον εί; 
τού; πόδας των κύμα, τά φώτα τού χωρίου, δπου 
ούδει; έφαίνετο συλλογιζόμενο; αυτού;, τδν ου
ρανόν, σκήνωμα τοϋ μόνου δυναμένου σώσαι αυ
τού;, καί έξέβαλον φωνάς απελπισία;, μεμιγμέ- 
να; μετά σπαραξικάρδιων επικλήσεων πρδ; τδν 
Τψιστον, τήν Θεοτόκον, τού; Αγίου;. Αλλά τδ 
δδώρ άνέβαινε πάντοτε, ή νύξ έγίνετο έπί μάλ
λον σκοτεινότερα, καί ό κίνδυνο; ήν τασοϋτον επι
κείμενο;, ώστε ή έλπίς, ή τελευταία αύτη πλάνη 
τοϋ ανθρώπου, έσβύνετο εί; τήν καρδίαν των. Τήν 
στιγμήν ταύτην τή; άνεκφράστου αγωνία;, εΐδον 
σημεϊόν τι φωτεινόν, δπερ έφαίνετο πλέον έπί 
τών κυμάτων καί ερχόμενον πρδ; αυτού;. Τδ ση
μείου τούτο έμεγαλύνθη τότε, έπλησίασε ταχέως, 
και μετ ου πολύ ή λάμψι; δαδός, προβαλλομένη 
έπί τοϋ ρόακος, έδειξε γέροντα λευκογένειον, όσ- 
τι; σταματήσα; έπί τής άλλης όχθη; παρά τά 
συντρίμματα τή; γεφύρας, ανήσυχο; άνίχνευε διά 
τοϋ βλέμματος τήν δεξιάν όχθην.

ΐδόντε; αΰτδν οί παθόντες, μίαν άφήκαν κραυ-, 
γήν’ δ πατήρ! τίς άλλο; ή πατήρ ήθελεν αψηφή
σει μετά τοσαύτης ζέσεω; τού; κινδύνου; τής τρο
μερής έκείνης νυκτός’ δυστυχώς ή άφοσίωσίς του 
έφαίνετο ανωφελής Τά ΰδατα άνέβραζον ύποκώ· 
φως άπληστα εϊ; τδ νά καταπίωσι τήν λείαν των, 
καί πάντε; ένόουν δτι μετά τήν ευτυχίαν ότι είδον 
άλλήλου;, δέν είχον πλέον είμή τήν σκληράν βε
βαιότητα τού ν άποθάνωσιν όμού’ καί δμω; ή φω
νή τού γέροντος ύψώθη ανδρική καί καρτερά’ θάρ
ρος παιδία, θάρρος ! υπάρχει ακόμη ελπίς σωτη
ρίας ! — Φεϋ αλοίμονον ! άπωλέσθημεν, άπήντησαν 
έκ τής άλλη; όχθη; — Οχ·., όχι, ό Θεό; θα μάς έ- 
λεήση ’. . A ! νά ήμην μόνον είκοσι ετών ! . . ’Αλλά 
τί ακούω ! — Τά κύματα τής Βόρμιδος, ερχόμενα 
νά μάς καταποντίσουν, χαΐρε, χαΐρε, πάτερ μας !

Ο γέρων δέν άπεκρίθη’ έχων την δάδα ύψωμέ- 
νην προ; τήν διεύθυνσιν τοϋ ποταμού, έβλεπε 
καί ήκουεν ακίνητο; ώ; άνδριά; .... Αίφνης τά 
δακρυα κατέβρεξαν τά; παρειά; του, οί οφθαλμοί 

. του ητένισαν είς ουρανόν’ έπειράθη νά όμιλήση 
αλλά μόνον τάς λέξεις ταύτας ήδυν./θη νά προφέ- 
ρ ρ. « θεέ μου ! Θεέ μου ! μία λέμβο; · ... » 
Τώ οντι λέμβο; τι; ίλκυσθεϊσα ύπδ τής λάμψεω; 
τής δαδδς εΰθύνετο πρδς τούς πληγωμένους, πλη
σίον τών όποιων έφθασε μετ ολίγον’ ή δύναμίς 
τοΰ ρεύματος ήτο τοσαύτη ώστε οί δύο κωπηλά- 
ται τής λέμβου ήθϊλρν ίσως λησμονήσει τδ 
ιερυτερον τοϋ ανθρώπου χρέος τδ νά έλθωσιν 
εί; βοήθειαν τοϋ όμοιου των, εύοισκομέ ου εϊ;

κίνδυνον θανάτου, άλλα φωνή τις επιτακτική έσεια- 
μάτησεν αυτού; καί διέταξε νά σώσωσι πρώτον τδ 
παιδίον καί τά; δύο γυναίκα;, καί ύπήκου- 
σαν.

0 δέ νέο; χωρικό; νηχόμενο; μετά γεναιότητος 
έφθασεν εί; τήν απέναντι όχθην συγχρόνως μέ τήν 
λέμβον, οπού, άν καί άποτρεπόμενο; εύσεβάστως 
υπό τών κωπηλατών, ό άνήρ, δστις έφαίνετο ό Κύ
ριό; των, έσπευσε νά δεχθή αυτόν τε καί τδν πα
τέρα του καί άπήλθε χωρίς νά είπή τδ όνομά του 
άφοΰ έσωσεν αυτού; άπδ τδν θάνατον.

Β.'

ΒασιΛ&ς ά> ιυ όιαόήιιατοΐ.

Μετά παρέλευσιν. ένδ; έτους, ή πτωχή αύτη οί - 
κόγένεια ή τοσοΰτον θαυμασίω; έπκνελθοϋσα είς 
τήν καλύβην της, περιέμενεν ένώπιον τής είκόνος 
τής Παναγίας τδν άγνωστον σωτήρά της, δστις 
άνήγγειλεν αυτή περί τής έπισκέψεώς του καί έ- 
ζήτει τήν φιλοξενίαν της.

Είσθλθε τδ εσπέρας, καθ ήν στιγμήν πέντε φω- 
ναί χριστιανικαί εύλογούσαι αΰτδν μετ ένθουσια- 
σμού έδέύντο τοϋ ί'ψίστου υπέρ τής ευτυχία; του. 
Χωρίς νά έκβάλη τδν μανδύαν του, δστις έκάλυ- 
πτε τδ ήμισυ τοϋ προσώπου του, υπήγε καί έκά- 
Θησεν έπί έδωλίου παρά τήν εστίαν καί έμεινε 
σιωπηλώς. Τράπεζα, έφ ή; παρετίθησαν αγροτικά 
έδέσμ.ατα ήτοιμάσθη έν τάχει’ είς μάτην τδν ή- 
νάγκασαν νά μετάσχη καί αυτός τοϋ γεύματος’ 
άπεποιήθη παν τδ προσφερόμενον καί έδέχθη μόνον 
ΰδωσ’ ενόσω διήρκει ό δεΐπνος τών ξενιζόντων αυ
τόν, έμεινε βεβυθισμένος είς συλλογισμούς, μόνον δέ 
αφού έτελείουσαν, διέκοψε τήν σιωπήν του καί ή- 
ρώτησε τδ όνομα τοΰ χωρίου . . .

— Μαρέγκο, έκλαμπρότατε, άπ-ξντησεν δ γέρων
— Μαρέγκο ! Μαρέγκο? σκληρά τής τ-υχης εί- 

ρωνία, εΐπεν δ ξένο; χαμηλή τή φωνή, ώστε νά μήν 
άκόύσθή. Καί τιλυχθεις έτι μάλλον διά τοϋ μαν- 
δύου του, προσέθηκεν ένδοιάζων" δέν έδόθη έδώ ή 
ένδοξος μαχητής δέκάτης τέταρτη; Ιουνίου 180 ύ;

— Εδώ, μάλιστα, έκλαμ,πρότατε.
—U ! ητον ενδοςο; εκείνη και πεισματώδης . . .
— Λαμπρά ήμερα, έκλαμπρότατε, αλλά τρομε-

- ρά ή θραϋσιζ !
— Ησουν έκεΐ ς
— Είς τάς πρωία; τάξει; ύπδ τήν τρίχροον ση

μαίαν ... t
— Καί τήν ενθυμείσαι, γέρον ;
— ίϊ; ένθυμοϋμαι τήν πλημμύραν άπδ τήν ο

ποίαν μάς έσ&ισε^
— Λέγε, εΐπεν ό άγνωστος, βλέπων κρυφίως 

ώοολόγιόν τι "άδά;7.αντοκόλλητον, μόνον ήμίσειαά 
ώραν έχω νά μείνω ενταύθα.

Καί ό γέρων διηγήθη λεπτομερώς τί τής μά
χης έκείνης, καθ ήν νικηθέντες, είτα δέ νικηταί 
οί Αυστριακοί εί; Μαρέγγον, ένικήθησαν έπί τέ
λους κατά κράτος καί είς φυγήν έτράςτησαν, τών 
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μέν Γάλλων άρχιστρατηγοϋντος τοϋ Βοναπάρτου, 
τών δέ Αύστριακών, τοϋ γηραιού καί ανδρείου ςφα- 
τηγοΰ Μέλα.

Οτε δ χωρικός έτελείωσε τήν διήγησίν του,
— Ευτυχής Γαλλία, είπε στενάζων ό ξένος, τά 

πάντα εύοδοΰνται αύτή είς τδ αιματηρόν εκείνο 
αγώνισμα τών μαχών ! Διατί καί ή Σαρδηνία δέν 
είχε τήν αύτήν τύχην;

Τάς λέξεις ταύτας άκούσας, ά γέρων ήγέρθη, 
ποιών τδν στρατιωτικόν άσπασμδν, καθότι ύπη- 
νεώχθη ό μανδύας τοϋ ξένου, καί είδεν έπ αυτου 
στίλβοντα τά κεντήματα τής στρατιωτικής στολής.

— Στρατηγέ, είπε μετά σεβασμού, άλλ ώχρδς 
γενόμενος, οι Σάρδοι λοιπδν ήλθον είς χεϊρας μετά 
τών Ί'εδέσχωτ',

—Σήμερον, μάλιστα, έψιθύρισεν δ άγνωστος.
— Καί συγγνώμην, στρατηγέ, ήκολούθησε λέ- 

γων δ γέρων μετ αύξανομένης συγκινήσεώς, τολ
μώ νά σ έρωτήσω ;

— Τήν διήγησίν τών δυστυχημάτων μας; έχεις 
καρδίαν ’ΐταλοϋ, γέρον, τδ βλέπω, καί είσαι ά
ξιος νά τ άκούσης. Ακούσε λοιπόν. Μ ενθύμισες 
μίαν νίκην, θά σέ διηγηθώ τώρα μίαν ήτταν . . . 
Γνωρίζεις τήν Βίχό>,ηχ ; . . .

— Είναι τδ πολίχνιον, δι ου ή δδδ; τής Μορ- 
τάρας.

— ’Εκεϊ πχρατέτακται δ στρατός μας, άπδ 
τών οικιών μέχρι τής διώρυγος τής παρά τήν Κόρ- 
την· Νουό^αΎ. Η πρώτη μοίρα συγκειμένη έκ δύο 
τάξεων (birigades) τής Αΰστας καί τής Βασιλίσ- 
σης, συνεκρότει τήν δεξιάν πτέρυγα,καί παρετείνετο 
μέχρι τών υψωμάτων, όπισθεν τής Κόρτε Νουόβης, 
πρδς τά δεξιά τής δδοϋ τών Βιρχέ.ΐ4ω>\ Ηρχεν αυ
τής δ Δουράνδος. Η δευτέρα μοϊρα έτοποθετήθη 
πρδ τής άγροικίας τής Ktt>it.l2ac. Συνεκρότουν 
αυτήν τρεις τάξεις. Η δέ τρίτη, έκ δύο συγκρο- 
τουμένη τάξεων, παρετάττετο πρδ τής έκκλησίας 
καί τών οικιών τής Βικόκης. Εστρατήγει αύτής δ 
Περρόν. 0 δούξ τής Γενούας έμενεν έν οπισθοφυ
λακή άπέναντι τοϋ κοιμητηρίου τοϋ Αγίου Λαζά
ρου μ έτέρας δύω τάξει;. Τέλος δ δουξ τής Σα
βοΐας έκράτυνε τήν δεξιάν πτέρυγα. Δέν άπεϊχε 
πολύ τής πόλεως, εΐς τάς πεδιάδας, αίτινες εκτεί
νονται άμέσως άπδ τά τείχη της, πρδς τήν οδόν 
τής Βερκέλλης.

Εις τάς ένδεκα τής πρωίας, οί Αυστριακοί ήρ- 
χισαν τήν έφοδον κατά τής Βικόκης, πρδς τά αρι
στερά μας. Μετά ^ώηράν κανονοβολήν, τδ. πύρ τα
χέως έξετάθη κ 
Εν σύνταγμα, Λ 

νά ύποκλίνη
Τ' 'ο συντα*

στρατηγέ ;
Ο ξένος δέν <
— Εσφαλεν, έκλαμπρότατε, έξηκολούθησεν δ 

γέρων, έσφαλεν δ Κάρολος Αλβέρτος, εμπιστευ
τείς τους ανδρείους του είς άξιωματικούς άπειρο-

ολην την γραμίλήν τή; μάχης. 
» πρώτα;

•αά τοΰτο δ: 

μτέχον, ήρχισε

Σαβόνε,'

χπεκι

πολέμους καί νεανίας. Τί ήθελες νά σοϋ κάμη ένας 
συνταγματάρχης δεκαοκταετης ; . .. αύτός θά έ- 
δωκε τδ σύνθημα τής φυγής. 'Η φάλαγξ τής Σαβοΐας 
δέν ώπισθοδρόμησεν, είμαι βέβαιος ! . . .

— Οχι, άντέστη είς τήν έφοδον καί άπώθησε 
τδν εχθρόν μέχρι τής άγροικίας Λαβίγχη, ένώ δ 
στρατηγός Μπες μετά τών ιταλικών τάξεων έμά- 
χετο είς Κιταδέλλας. ό πόλεμος διήρκει άπδ τή; 
πέμπτης ώρας, καί ή νίκη έφαίνετό υπέρ ήμών, δ
ταν ό Ραδέτζκης έφερεν δλας αύτάς τάς δυνάμεις 
είς τδ κέντρον, οπού εόρεν τήν άνανδρίαν καί τήν 
προδοσίαν. Οι αξιωματικοί συνταγμάτων τινών 
έτράπησαν οί πρώτοι είς φυγήν, καί τά τάγματά 
των άποθαρρήσαντα έκ προοιμίων ή έκ προμελέ
της, ύπεχώρησαν, πριν ή άντιταχθώσι.

— Καί δ βασιλεύς, στρατηγέ; ήρώτησεν δ γέ
ρων, θέτων τήν μίαν χεϊρά του έπί τής καρ
δίας του.

— 0 βασιλεύς έξεπλήρωσε τδ χρέος του’ ό Δου
ράνδος έξήγαγεν αύτδν τοϋ πολέμου, έν μέσω τών 
σφαιρών, άλλ αί σφαϊραι έφείδοντο αύτοΰ.

— 0 Κάρολος ’Αλβέρτος είναι γενναίος ! έκραύ- 
γασεν δ ΙΙεδεμόντιος, τδν είδον άναβαίνοντα είς τήν 
έφοδον έκ τών πρώτων, εις Τρυκαδέρον, δπου αί 
σφαϊραι έβρεχον πυκναί, τδ λέγω έγώ ....

0 ξένος άνεσκίρτησεν,έκύτταξε τδν γέροντα κα
τά πρόσωπον, καί άφήκε τδν μανδύαν του νά πέση.

— Ησο είς Τρυκαδέρον μετά τοϋ πρίγκιπος 
Καριγιάννου (ΐ).

— Είς τδ πλευράν του, άγκώνα πρδς άγκώνα.
— Ό Πρίγκηψ έδωκε τδ πυροβόλον του είς έ

να ευζωνον, δστις άπέδειξεν ανδρείαν.
—— Τδ δπλον έκεϊνο τδ δεμένον μέ άργυρον νά 

το, Μεγαλειότατε, διότι δ ευζωνος ήμην έγώ, καί 
δ βασιλεύς, είσαι Σύ ! προσέθηκεν δ γέρων, γονα- 
τίσας μετά δακρύων’ συγχώρησιν εί; τδ έξησθενη- 
μένον πνεύμα ένός γεροντίου, έάν τόσην ώραν δέν 
έγνώρισα τδν βασιλέα μας καί τδν σωτήρά μας !

-— Δέν είμαι πλέον βασιλεύς, φίλε μου, ειπεν ό 
Κάρολος Αλβέρτος, δ βασιλεύς είναι ό υίός μου 
Βίκτωρ’ αγαπάτε αύτδν, ώς ήγαπήσατε κ έμέ, 
διότι καί ούτος, ώς έγώ, είναι άξιος νά περιφρό
νηση τδ ύδωρ καί τδ πυρ διά νά σώση τά τέ
κνα του. . .

Καί τάς λέξεις ταύτας είπών καί δάκρυα τινα 
άπότέγγων, κυλιόμενα έπί τοϋ γενείου του τοϋ 
λευκανθέντος έν μέρ“ΐ κατά τήν άποφράδα έκείνην 
ήμέραν, άνεχώρη’σε μετά μόνων τών δύω υπηρε
τών, οΐτινες τδν συνώδευον είς τήν εξορίαν του.

’Εκ τοϋΓαλλ. τοϋ Μαρυ-Λαφών.

(1) ’Ο Κάρολος ’Αλβέρτος είχε τον τίτλον τού
το πρίν'^'βασιλεύση.

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

Μέρος Α'.

(Συνέχεια δρα φυλλάδιον 7.)

ι —ο—
Πανταχοϋ τής γής δπου οί άνθρωποι έχουσι πα

τρίδα καί νόμους, αί μερικαί άρεταί γεννώνται 
πάντοτε άπδ τάς δημοσίας. Εκεϊ δ άνδρεϊος και 
βιλόπατρι; πολίτης, έχει σύντροφον, τήν πίστην 
καί φρόνιμον πολίτιδα. Εκεϊ οί σύζυγοι έχουσι 
τά αυτά φρονήματα, θέλουσιν δσα τιμοϋν τήν 
πατρίδα και έαυτου; καί άπωθοϋν πάν τδ προξενούν 
τήν καταισχύνην των.

« Παντοϋ δπου περιήλθα, λέγει ό Λεδυάρδος, 
εύρον τάς γυναίκας εύγενεϊς, φιλόφρονας καί φι- 
λανθρώπους’ είς γυναίκα είτε πολιτισμένην είτε 
άγρίαν, δέν διεύθυνα ποτέ ευπρεπείς καί φιλικούς 
λόγους, χωρίς νά λάβω εύπρεπή καί φιλικήν ά- 
πάντησιν. Τούς άνδρας εύρον πολλάκις πολύ δια
φόρους. Οπου καί άζ περιεπλανήθην, είς τάς άκάρ- 
πους πεδιάδας τής αφιλόξενου Δανίας, είς τήν φι- 
λάρετον Ελουητίαν, είς τήν παγωμένην Λαπωνίαν, 
τήν άγροϊκον Φιννίαν, εΐς τήν Ρωσσίαν, καί είς τάς 
έκτεταμένας περιοχάς τοϋ νομάδους Τατάρου, παν
τού, πεινασμένον, διψασμένον, ψυχρόν, υγρόν ή 
ασθενή, μ έπεριπο’.ήθησαν φιλοφρονέστατα αί γυ
ναίκες, έγένοντο $ε τόσον ευμενείς καί πρόθυμοι 
αί πράξεις αύται, ώστε πάν δ,τι μ έδιδον καί 
πάν δ,τι ρ. έκαμον είχε διπλήν τήν χάριν. »

« Τήν ζωήν μου δλην, λέγει περιηγητής τις, έ- 
θυσίασα είς τάς περιηγήσεις, εΐς τάς περιπλανή
σει; τής γης, καί πανταχοϋ τδν μέν άνδρα εύρον 
γεννάϊον, τήν δέ γυναίκα ώραίαν, τδν άνδρα τολ
μηρόν καί πεπεισμένου καί τήν γυναίκα δειλήν και 
μετριόφρονα, εκείνον μέγαν δταν ένεργή, αύτήν 
δε μεγάλην δταν πάσχη, έκεϊνον λάμποντα είς 
τήν άγόράν καί δμιλοΰντα διά νά μανθάνη, αύ- 
την δε λαμπουσαν είς τήν οικίαν, καί ομιλούσαν 
διά νά πείθη καί ήδύνη, έκεϊνον έχοντα τραχείαν 
τήζ καρδίαν, αύτήν δέ μαλακήν και τρυφεράν, ε
κείνον έμποδίζοντα τήν άθλιοτήτα, ταύτην δέ ά- 
νακουφίζουσαν τούς πόνους, τδν άνδρα έχοντα επι
στήμην, κρίσίν, δικαιοσύνην, καί τήν γνναϊκα 
φιλόκαλου γενναίαν καί έλεήαονα, δέν διστάζω 
δε νά ομολογήσω δτι αί γυναίκες είναι υπέρτερα', 
τών άνδρών. »

-Ενόσω ή Ρώμ,η ήτον ελεύθερα, ενόσω τά λά
φυρα τών νενικυμένων έπλούτιζον μόνον τον δημό- 
σ.ον θησαυρόν, αί μέν γυναίκες ήσαν σεμναί, φρό
νιμοι, οϊ άε άνδρες γενναίοι καί φιλελεύθεροι’ ή 
δ.αφθορά εΐχεν ήδη έκλείψει άπδ τήν κατάχρησιν 
τοϋ πλούτου καί τής φιλοδοξίας τινών Πατρικίων, 
τά δέ ήθη έφυλάσσοντο εϊσέτι καθαρά, ότε ά ’Ι

ούλιος δστις διεζεύχθη τήν Πομπηίαν, λέγων, δτι 
ή γυνή τοϋ Καίσαρος δέν έπρεπε μήτε καν ύπο
πτος νά ηναι, προσέφερε τδν τελευταϊον σεβασμόν 
εί; τήν ψυχορραγούσαν σωφροσύνην τών δεσποινών 
τής Ρώμης, άλλ’ δ ’Οκτάβιος καί οί διάδοχοι αύ- 
τοϋ, φοβούμενοι τήν κάθοδον τής έλευθερίας, πα- 
ρενέβαλον εί; τήν πορείαν της άνυπέρβλητα έμπό- 
δια καί κατεκρήμνισαν δλα δσα ύψωσαν προχώ
ματα οί συνετοί γέροντες δημοκράται τής Ρώμης 
διά νά τήν προφυλάξωσιν άπδ τάς πλημμύρας τή; 
πολυτελείας, τή; άσωτεία; καί τής διοφθοράς, 
καί τούτου ένεκεν έκτοτε βλέπομεν δτι τά ονό
ματα τής Ιουλίας, τή; Αγριππίνας, τής Παππαίας, 
τής Θεοδώρας, δέν χαρακτηρίζονται όλιγώτερον 
τών ονομάτων τοϋ Τιβερίου, τοΰ Νέρωνος, τοΰ Καλ- 
λιγόλα, τοΰ ’ίουστιανοΰ, είς τήν τρομακτιτήν δια
φθοράν ήτις διεσήμανε τήν βασιλείαν αυτών.

Ενόσω είς τήν Ελλάδα έτιμάτο ή άρετή καί ή 
ελευθερία, αί γυναίκες ώδήγουν τούς πολίτας εί; 
τήν νίκην, έπανέφερον τούς φυγάόας εί; τήν μά
χην, έστεφάνουν τούς άριστεύσαντας έν πολέμω, 
έδραττον, χρείας καλούσης, τά δπλα πρδς ύπερά- 
σπισιν τής πατρίδος, έφόνευον τούς υιού; των, δ
ταν έπρόδιδαν τήν πατρίδα, εχαιρον διά τούς ύ
πέρ πατρίδος πεσόντας υιούς, συζύγους καί αδελ
φούς, έκόσμουν διά τής εύγλωττίας καί τής παι
δείας των τάς συναναστροφάς, έγνωμοδότουν εΐς τά 
συμ.βούλια τών συμπολιτών των, διέχεον τέλος 
είς τήν πατρίδα αύτών τό νέκταρ καί τήν άμβρο- 
σίαν διά τών θεσπεσίων αρετών των" άφοΰ όμως 
ή μέν άρετή έναυάγησεν ύπό τούς πόδας τών Παυ
σανιών καί Ανταλκιδών καί ή ελευθερία κατεστρά- 
φη έν Χαιρωνεία, ένεταφιάσθη καί ή δύναμις καί 
τδ μεγαλείου τής γυναικός.

όταν οί Γάλ.λοι ήσαν άγριοι, αί γυναίκες των 
ήσαν φρόνιμαι, ιός αύτοί ανδρείοι, επειδή δε 
αύται συμμετείχαν των δημοσίων αρετών, ■ τα 
τής πατρίδος των δέν ήσαν ^έλλότρια είς αύτάς, 
οθεν πχρΐυρίσκοντο είς τα κοινά συμβούλια, έγνω
μοδότουν εΐς τάς εθνικά; συνελεύσεις και πολλα- 
κίς έδωκαν σωτηριιόδεις συμ.βουλάς. Αύται εδω- 
κχν τδ παράδειγμα είς τάς θυγατέρας τών Σαβι- 
νο>ν νά ριφθώσιν έν τώ μέσω τών στρατευμ.ατων, 
τά όποϊα έσπάσαντο τήν όλέτειραν μάχαιραν τοϋ 
έαφυλίου μετά: τών Ρωααίων πολέμου’ αυται εσυ- 

‘ > r , ' Τ’ χ > ~ 7 7στησαν την σμονοιχν μεταζυ αυτών, αυται ησαν 
αί μεσίτριαι τή; ειρήνη; μεταξύ τών Γάλλων καί 
τών γειτόνων των>

ίδού όποιαν συνθήκην υπέγραψε τότε ό Αννίβας 
μετ’ αύτών. « Εάν, ενόσω περιηγούμαι τήν Γαλ
λίαν, οί Καρχηδόνιοι λάβουν αφορμήν παραπό- 
νων διά τινα αδικίαν τών Γάλλων, αί γυναίκες τού
των νά κρίνωσι καί ύπόσχομαι νά δεχθώ πάν ο,τι 
θέλουν άποφασίσει. »

Αί γυναίκες τών Γάλλων καί μετά ·#ήν κατά- 
κτησιν τή; Γαλλίας παρά τών Ρωμ.αίων, έφύλαςαν 
διά συνθηκών τήν όποιαν εΐχον έξουσίαν έιΐί τοϋ 
εθνικού χαρχκ,τήρο; καί τή; θρησκείας των, καί

*
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τπΐλλάκίς έί; τά; λτ.στρικά; έποχάς τών δέκα πρώ- I 
των αιώνων, έσωσαν τήν πατρίδα άσσο τήν παντε* I 
λ ή παραλυσίαν.

Εϊς τήν Γερμανίαν ή δύναμι; τών γυναικών ι- 
σχυσε και ισχύει πολύ περισσότερον ή εις άλλα μέ
ρη, το δέ αίτιον είναι, ότι ένταϋθα τάς γυναίκας 
σχεδόν τάς λατρεύουν, καθότι πιστεύουσιν ότι ή 
άθωότη; και ή ώραιότη;, τάς οποίας αύται αντι
προσωπεύουν έπί τής γής, είναι τά.σύμβολα τοϋ 
αιωνίου δντος, καί καθότι διδάσκονται νηπιόθεν ό
τι, ή γυνή πρέπει νά λατρεύεται, ώς ούσα παρα
γωγός παντός καλού καί αγαθού, καί επειδή αί άρ- 
χζί αύται άπό γενεάν εις γενεάν φυλάττονται α
ναλλοίωτοι, διά τούτο βλέπομεν ότι οί Γερμανοί 
έχουν καί τάς περισσοτέρας άρετάς.

Η θρησκομανία καί τά σκληρά καί άδάμαστα 
ήθη τών Εβραίων, όντων υλικών τον νούν καί 
σκαιών, συνεκεράσθησαν άπό μόνα τά θέλγητρα τής 
άθωότητο; τών γυναικών αυτών Αί γυναίκες τής 
Σιών έφάνησαν, κατά τήν παραβολήν ςής αγίας 
Γραφής, ώς πηγαί ύδατος εις τους βράχους τής 
Γιζέρ. Οί Εβραίοι, άνδρες αιμάτων, άνδρες άγνώ- 
μονες, άνευ τής Σάρρα;, τής Ρουθ καί τής Ραχήλ, 
γονυπετείς πάντοτε ενώπιον τού οργίλου Θεού των, 
ήθελον είσθαι τέρατα άπανθρωπία; καί βαρβα- 
ρότητος. Εϊς τάς γυναίκάς των οί Εβραίοι ευρισκον 
τινά παραμυθίαν τής σκληρής καί έποδύνου δου
λείας των. Η Εθαΐμ ήτο τοιαύτη μήτηρ, ώστε δέν 
ήθελε νά παρηγορηθΐί διά τόν θάνατον τών τέκνων 
της, έζη είς τήν μοναξίαν της καί έφοβεΐτο μή 
ποτέ άνακιυφισθώσιν οί πόνοι της’ αί θυγατέρες 
τοϋ Ισραήλ έψαλλον εις στίχους παθητικοτάτους 
τήν αιχμαλωσίαν των.

« Εκαθήσαμεν, έλεγον, έπί τάς οχθας τών ποτα
μών τής ξένης γής καί έκλαύσαμεν, διότι έμνή- 
σθημεν τήν θλιβεράν εκείνην ήμέραν, καθ ήν ό εχ
θρός, αίματοβαφής, έπεσώρευσε τά πτώματα εις 
τά υψηλά μέρη τής Ιερουσαλήμ, καί καθ’ ήν αί θυ
γατέρες τήςΣιών διεσκορπίσθησαν καί έξωρίσθη- 
σαν άναστενάζουσαΓ ένώ έθεωροϋμεν τά ρείθρα τών 
ύόάτων τρέχοντα έλεύθερα προ τών ποδών μας, οί 
ξένοι μας είπον νά τραγωδήσωμεν' όχι, πώποτε, 
δέν θέλουν λάβει αύτήν τήν φρικτήν εύχαρίστησιν’ 
κάλλιον νά έκλειψη ή φωνή ήμών,κάλλιον νά ξηραν- 
θή ή χειρ ημών, παρά ν άκούσωσιν οί τύραννοί μας 
τά άσματα καί τήν λύραν τοϋ Ισραήλ’ Λύρα, άγια 
λύρα, ήόη σ έκρεμάσαμεν έπί τάς ιτέας καί δέν 
θελωμεν σέ άναλάβει είς τάς χεϊράς μας, εάν δέν 
έλευθερωθώμεν’ όχι, ή φωνή τών σκληρών εχθρών, 
τών άπαγαγόντων ήμάι, δέν θέλει άναμιχθή ποτέ 
με τόν γλυκόν ήχόν σου. » Λυνάμεθκ ν’ άμφιβά- 
λωμεν ότι οι άνδρες ήδύναντο ποτέ νά έκφρασθώσι 
με τήν τόσην ζωηράν καί παθητικήν ταύτην α
πλότητα ;

Αί παρθένοι τής ϊθώμης δέν ήσαν αϊτινες κατε- 
σκεύαζον τά όπλα τών Μεσσηνίων, δι’ ών άπετεί- 
ναζαν τόν βάρβαρον ζυγόν τών Σπαρτιατών; ή Θε
ώνη, ή Θεανώ, ή Μοίρες ή Μενεκλεια δέν ώπλί-

σθησαν ύπέρ τής σωτηρία; τής πατρίδος των ; δεν 
έτίμησαν αότα; καί πολλαί άλλαι τά συμβούλια 
τοϋ Αριστοδήμου, τοϋ Αριστομένου; διά τών σοφών 
συμβουλών των.

Η Αλκηστις δέν έθυσιάσθή εθελουσίως υπέρ τής 
πατρίδος καί τοϋ συζύγου της Αδμήτου, βασιλέως 
τής Θεσσσαλίας;

Αί Βιζίνδαι προέδρευον τά συμβούλια τών γη
ραιών Γάλλων καί ήσαν άξιαι τής τιμής ήν η- 
ξιώθησαν.

Αί Δρυίδες τής Άρμορικής προηγούντο τών Εύ- 
βαστών, τών Βάρδων, τών Σενάνων είς τάς δημο
σίους τελετάς τής θρησκείας των, αύται ηγούντο 
τοϋ στρατού των καί ποτέ δέν ήμαύρωσαν τήν η
ρωικήν των δόξαν.

Αί παρθένοι τής Σαίνης ήσαν αΐ διανέμουσαι 
είς τούς έν πολέμοις άριστεύσαντας τόν άπό πρίνον 
ιξόν. Η Γεναβέφα ήλευθέρωσε τήν Ρώμην άπΰ τήν 
αιχμαλωσίαν τοϋ θηριώδους ’Αττίλα. Η Τελεά'.α 
έσωσε τούς κατοίκους τού Ναγκαίου άπό τόν φόνον 
τοϋ Τολμηρού έπωνομασθέντο; Καρόλου, δο’υ- 
κος τής Βουργουνδίας διά μόνων τών άρετών και 
θελγήτρων της.

Αί άδελφαί τοϋ Κλόβιος προπαρασκεύασαν εϊς 
τήν Γαλλίαν τόν θρίαμβον τοΰ Χριστιανισμού κα
τά τής είδωλολατρείας. Η Κλοντίδα έθεμελίωσε 
τήν Γαλλικήν Μοναρχίαν έπί βάσεων χριστιανικής 
καί σεμνής θρησκείας’ ή Βολτίλδα διαδεχθείσα 
Κλόβιν τόν Β. άπέδειξεν είς τόν κόσμον, ότι ού- 
δείς βασιλεύς ήτον άξ'.ώτερος αυτής νά φέρη τό βα
σιλικόν διάδημα. ’II Αικατερίνη καί ή Ελισάβετ 
δέν έμεγάλυναν τόν Ρωσσικόν κολοσσόν, δέν άπέ- 
δειξαν αύται ότι δύνανται καί γυναίκες νά λάβουν 
τάς στρατηγικάς δάφνας τροπαιούχων στρατηγών 
καί βαθυνουστάτων πολιτικών;

Τρεις γυναίκες διέσωσαν τό διάδημα τοϋ Κα
ρόλου ΖΖ. ή σύζυγός του, δηλαδή ή θυγάτηρ τοϋ 
Λουδοβίκου ΒΖ. τής Ναυάρας έστεοέωσε τόν θρονον 
του, ή ερωμένη του ’Ανιεσορέλ τόν έθεσεν εϊς τήν 
οδόν τής τιμής, ή ’ΐιοάννα τής Αύρηλίας έσωσε τήν 
Γαλλίαν.

Αί Μπλάνσχη, Λασιέ, Λεσχιντελέ, Γραφινή, 
Κοττίνη, Δορλεάνς, Ζιεοφρέν, Δεπιναί, Λασαα- 
πλιέρ, Δαρζ'.αντάλ, Σεβινιέ, Δεγουλνέρ, Δ-,υμποκάζ, 
Δουφρεστάϊ, Μπαμπωά, Δοπούλ, Δεβαλμάρ, Δεκ- 
λέβ, Λασιέ, ή Στάελ, καί τόσαι άλλαι βαθύνοες 
Γαλλίδες, Αγγλίδες Γερμανίδες καί Ιταλίδες, 
δέν τιμούν τά έθνη ταΰτα, διά τήν παιδείαν, τήν 
έπιρροήν καί πολιτικήν αυτών δύναμιν; Τίς άνύψω- 
σε τά έθνη ταΰτα είς τοσάύτην μεγαλειότητα ή αί 
γυναίκες; τίς υπερύψωσε τήν μεγαλοφυί'αν τοσού- 
των νόων υψηλών ή αΐ γυναίκες ’, — Δέν έχουν 
λοιπόν χρέος οί άνδρες νά περιποιώνται τάς γυ
ναίκας άφοϋ άπό ταύτας απέκτησαν τόσα αγαθά 
καί τόσα πλεονεκτήματα;

Κατά τόν Μεσαίωνα, αί γυναίκες είχον τήν με- 
γίστην ίσχύν, άλλ’ ήσαν τότε υποκείμενα-., ώς

καί οί άνδρες είς πολλά ελαττώματα, διά τοΰτο 
κατ’ εξοχήν οΐ άνθρωποι τόν καιρόν τοϋτον ήσαν 
διεφθαρμένοι, κακοί καί δειλοί. Τότε οί τιμα
ριωτικοί πύργοι έκάλυπτον τήν γην, αί δε είς αυ
τούς περίκλειστα! ώραίαι, έπέβαλλον χρέη καί εϊς 
τούς πολεμικούς καί είς πάντας οίτινες τάς ύπε- 
ρασπίζοντο καί είς έκείνους οίτινες ήθελον νά τάς 
έξουσιάσωσιν. Οΰτοι τότε δέν ήρκει νά πολεμούν, 
έπρεπε καί νά νικούν, καί δέν έφθανε μόνον νά νι
κούν έπρεπε καί ν άρέσκωσι, καί δέν ήρεσκον είς 
τάς γυναίκας έάν δέν ήσαν ανδρείοι, ελεύθεροι τούς 
τρόπους καί εύθυμοι’ ότι δέ είναι άληθής ή επιρ
ροή τών γυναικών είς τήν μόρφωσιν τών λαών, 
μαρτυρούν αύτά τά πράγματα, καθότι είς τινας 
τών επικρατειών, κατά τούς ίπποτικούς τούτους 
αιώνας, οί πολίται έκυριεύοντο άπό έκδίκησιν και 
μίσος, διότι αί γυναίκες ήσαν έξωρισμέναι παν
τός κοινωνικού καθήκοντος, διό καί ό Πεπάν Δε- 
ρισταλ, κληρικός γνωρίζων τήν δύναμιν τών γυ
ναικών, δέν εύρεν άλλον τρόπον νά εϊρηνοποιήση 
τούς παρ’δλίγον νά κατασφαγώσιν έκ τών διχονοιών 
νέους καλογήρους, εΐμή διορίζων έπί κεφαλής των 
είς τό Μοναστήριόν των, τήν έτέραν του Αμαζένην.

Είς τάς γυναίκας κατά πρώτον καί είς τά συγ- 
χωροχάρτια τών Παπών κατά δεύτερον λόγον, 
χοεωστούνται οί γενόμενοι σταυροφορικοί πόλε
μοι. Αί γυναίκες εύρον τά εμβλήματα τών στρα
τιωτών, αύται διώρισαν τούς άρχηγούς καί ύπε- 
σχέθησαν τήν δεξιάν καί τόν Παράδεισον είς τούς 
άριστεύσαντας, αύται ήσαν οί άληθεϊς έκπορθηταί 
τής ίερας πόλεως, αύται διεσήμανον τήν φθο
ράν τών Οσμανλίδων.

0 Προπέρτιο; είς έλεγεΐόν τι ζωγραφίζει κάλ- 
λιον παντός άλλου τή; άρχαιότητος έγγράφου, τήν 
άξιοποέπειαν εκείνην τών δεσποινών τής ‘Ρώμης, 
μέ τήν οποίαν δέν δύναται ποσώς νά συγκριθή ή 
τόσον διαθρυλλουμένη υπεροχή τοϋ γυναικείου φύ
λου είς τούς αιώνα; τών Ιπποτών. ΖΗ Κορνηλία ά- 
ποθνήσκουσα είς τό άνθος τής νεότητος, άσπά- 
ζεται καί παρηγορεΐ τον νυμφίον τη; είς κατανυ- 
κτικώτατον τρόπον, καί δέν είναι λέξι; σχεδόν, ή- 
τις δέν εκφράζει ό,τι σεβαστόν καί ιερόν έχουσιν 
οί δεσμοί τοΰ ύμεναίου. Η σεμνή μεγαλοφροσύνη 
τής άκηλιδώτου ζωής, είκονίζεται άμίμητα είς τήν 
μεγαλοπρεπή έκεΐνήν ποίησιν τών Λατίνων, σοβα- 
ράν καί ύπερήφανον ώ; τού; ίδιου; αυτού; κοσμο
κράτορας. « Ναι, λέγει ή Κορνηλία, άπό τήν φλό
γα τοϋ ύμεναίου, έως τήν φλόγα τής νεκρική; 
πυρά;, καμμία κηλίς δέν έμόλυνε τήν ζωήν μου, 
έζησα ένδοςος καί αγνή μεταξύ τών δύω λαμ
πάδων. » Θαυμασία τή άληθείοι ή έκφρασις αύτη, 
υψηλή ή είκών! Πόσον άξιοζήλευτος είναι ή τύ
χη τή; γυναικδς εκείνη; ήτι; ήδυνήθη νά φυλά- 
ξτ, τοιαύτην εντελή ενότητα εί; τόν βίον της, καί 
μίαν μόνην ένθύμησιν νά φέρη μεθ έαυτή; είς τόν 
τάφον! Μία ζωή, μία ένθύμησις, τί περιπλέον;

Πολλοί ψέγουν τά; γυναίκας ώς ανικάνους εί; 
τά; πολιτικά; καί ηθικά; άρετάς, δηλαδή τά; ύ- 

(Εΰτέρ. φύλ. 8 τόμ. ΣΤΖ.)

στερούν, λαμβάνοντές ύπ* δψιν πάντοτε τά; εξαι
ρέσει; καί οΰχί τό δλον αύτοϋ τοϋ προορισμού των,, 
άλλ ά; μάς συγχωοηθή νά εϊπωμεν, ότι μεγά
λο»; οί τοιοϋτοί κατήγοροι έσφαλαν είς τήν δό
ξαν των ταύτην, καθότι βλέπομεν καθεκάστην καί 
συναισθανόμεθα ότι αί γυναίκες είναι τά μάλιστα 
άναγκαία καί εί; τήν πολιτικήν καί ήθικήν μόρ- 
φωσιν τών λαών, καί άν ή άνθρωπότη; είχε τήν 
τύχην νά διδάσκεται τά χρέη καί καθήκοντά τη; 
άπΰ τά; γυναίκας, πιστεύομεν άδιστάκτως ότι ή- 
θελεν άποθεωθή. Οί δείλαιοι, έάν αί γυναίκες υ
ποτεθεί, ότι είναι πλήρεις έλαττωμάτω.ν, τά ελατ
τώματα ταΰτα ρεόθεν προέρχονται είς αύτά; ή ά- 
πδ τού; άνδρας οίτινες παν άλλο έμ,ελέτησαν ή 
τοϋ πνεύματος τών γυναικών ; Εάν αί γυναίκες εί
ναι ανίκανοι τών ηθικών άρετών, επεται ότι οί άν
δρες, παραγόμενοι έξ αυτών, πρέπει νά ήναι χεί

' ” ■ “πεδείχθη ότι
παραγενόμενοι 

Ί τάς 
κατά τήν φυσικήν ώ.; έπί τό πλεΐ- 
·'*■■ — ·*~ν πάντοτε δύναμιν, ή 

'1 τοϋ 
άνθρώπου εντός τών σπλάγχων τής γυναικδς, ΰ 
θηλασμός αύτοΰ καί ή ανατροφή, ήν λαμβάνει παρ 
αύτών είς τήν νηπιότητά του, ένστάζουν είς τήν 
ψυχήν τοϋ άνθρώπου, τά αύτά αισθήματα σχεδόν 
καί τήν αύτήν κράσιν. όθεν διά νά γίνη ή άνθρω
πότη;, οία ποοωρίσθη άπό τόν πλάστην αύτής, πρέ
πει νά έπιμεληθή τήν ανατροφήν τής γυναικδς, 
ήτις τόσον πλείονας ωρίμους καρπούς θέλει παρά- 
ξει, όσον ή φροντί; αύτή; υπέρ αύτών έσεται καί 
σπουδαιοτέρα.

Εκ Τρίπολεως. Α.Κ. Π. (άκολουθεΐ.)

ρονες αύτών, καθότι φυσιολογικά»; άη 
οί άνθρωποι, ω; έπί τό πλείστον, παραγενορ 
είς τό φώ;, όμοιάζουν μάλλον τάς μητέρας ή 
τροφούς αυτών, ϊ—- —- ■------- ---  ’- -
στον καί τήν ηθικήν σχεδόν 
μέ τού; πατέρας, επειδή έννεάμηνο; διαμονή

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΣ Ο ΡΤΝΔΑΚΙΝΟΣ. (ΐ).

Λάσκαρις (Ίarix: ό J χ.χτί τήν γνώ
μην τοϋ χρονογράφου Ιακώβου Φιλίππου Ούέργο- 
μέτου ήτον υιός τοΰ περιωνύμου συντάκτου τή; 
‘Λλ./ηΓίκθς Γ^αρρατιχής, καταγομένου έκ τής 
αύτοκρατορικ?^ οικογένειας τών Λασκάρεων, καί έλ- 
θόντος έν Ιταλία μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Η γνώμη όμως αύτη είναι έσφαλ

λα) Κατά τήν ύπόσχεσιν ημών, δημοσιεύομεν σή
μερον τεμΧχ’.φ έκ τοΰ χειρογράφου συγγρ. τοϋΚ. 
A. Hαπαάοπού-ίου Βρετι,ϋ περί τών άπδ Αλωσεο»; 
Ελ.λήνων συγγραφέων κλπ. Τό σπουδαίου τοΰ συγ
γράμματος τούτου, δύναται νά κρίνη έκαστος έκ τοΰ 
παρόντος τεμαχίου. Συνδρομαΐ εί; τό βιβλίον τοΰτο 

| είναι δεκταί καί έν τώ Γραφείω τή; Εύτέρπης.
24.
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μένη ώς ορθώ; παρατηρεί ό llodius (ΐ)’ αλλά θεο 
δώρου τίνος,μετά τοΰ οποίου ήλθε νεότατος εις Ιτα
λίαν, ώς λέγει ό Τιρηϋι',σης (ίστ. τής ’/τα.ί. γι.Ιο» '4γ.) 
Είναι δέ άγνωστος ή αιτία δι ή-ι ό ίδιος έπωνομά όσθη 
Ρυ/άαζκδς. Μαθητέυσα; ύπό Βησσαρίωνα, μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών σπου δών του έν τώ Πατάν >ινώ 
Ιΐανεπιστήμίω, οπού έγινεν εγκρατέστατος τής .Λα
τινικής φιλολογίας, μετέβη εις Φλωρεντίαν ινα δι- 
δάξη τά Ελληνικά, Η δέ παιδεία του καί ή λα μ- 
πρά καταγωγή του έφείλκυσαν τήν πρός αυτόν α
γάπην καί φιλίαν τού τής Τοσκάνης ηγεμονικού 
Οίκου τών Μεδίκων. Κατά δε τό 149 7, θελων, ώς 
φαίνεται ό ΐανός Λάσκαρις νά δέίξη τήν προς τούς: 
πεοστάτας του εύγνωμοσύνην, αφιερωσεν εις τον· 
7//rpW Μίόίχη διάδοχον τοΰ Δουκός Λαυρέν
τιου, τήν πάρ’ αυτού έκδοθεϊσαν έν Φλωρεντία z/r · 
Ho.toyiar όιαγι'^ωχ τ.τιγ(αιιμ<ίτωχ σ^οί'Λς <rvr- 
τι^ειιιέ·'ων aoyic, ώς άναφερομεν εν τω οικειω 
τόπω (ίδε τόν αριθμόν 2. τού καταλόγου μου).

Δίς ό ΐανός εστάλη παρά τού μεγαλοπρεπούς 
δουκός Λαυρέντιου παρά τώ Σουλτάνο Βαγιαζήτη 
τώ Β' εις Κωνσταντινούπολιν πρός άνεύρεσιν αρ
χαίων Ελληνικών χειρογράφων, ά καί έφ ερε μεθ’ 
έαυτοΰ έν τή έπιστροφή του- Ο κύριος σκοπός ό
μως τής έν Κωνσταντινουπόλει οδοιπορίας τοΰ 
Ρυνδακινοΰ ήτον ό άκαής ζήλος του πρός τήν ά- 
πελευθέρωσιν τής πατρίδος του, ώς θέλομεν ίδεϊ 
κατωτέρω.

Μετά τόν θάνατον τού Δουκός Λαυρέντιου, καί 
τήν φυγήν τής οικίας του άπο Φλωρεντίας, ενεκα 
τής κατ’ αύτής έκραγε'σ.'.ς έπαναστάσεως, ό Ρυν- 
δακινός κατέφυγεν εις Παρισιού; πρός τον Βασι
λέα Κάρολον τόν Π'. Αυτόθι δε 6 περιώνυμος 
ΙΙυι δ <ϊυς έδιδάχθη παρ’ αυτού τά Ελληνικά, καυ- 
χώμενος ότι ήξιώθη τοιούτου διδασκάλου. Απο- 
θανόντος δέ τού Καρόλου, ό διάδοχος αυτού Λου
δοβίκος ό IB' έπεμψε τον Ρυνδακινόν τό 1 50.3 
εις Βενετίαν ώς πρέσβυν. Μετά τήν έν Καμβραί 
συστηθεϊσαν συμμαχίαν τό 1 όθ8 έτος, ο Λάσκα
ρες Ρυνδακινός εμεινεν έν Βενετία ώς απλούς πο
λίτη; διδάσκων τά Ελληνικά εις διαφόρου;, με
ταξύ τών όποιων διεκρίνετο ό περιώνυμος Ε/.ασαοσ.

Αναγορευθέντος δε Πάπα τοΰ αρχαίου κ,αί στε
νού φίλου του Ιωάννου τού Δουκο; Λαυρέντιου, 
ύπό τό 0'νου.α Λέαντος τού Δεκάτου, μετέβη εις Ρώ
μην ό Ρυνδικινό;, δεχθεί; προθόμως τήν πρό- 
σκλησιν τού Πάπα έπ’ άγαθώ τή; Ελληνική; παι
δείας καί νεολαίας.

« Ελθών (έν Ρόιμη) ά Λάσκαρις,' γράφει ό σοφός 
συντάκτης τοΰ Ελληνομνήμονος (φυλ. δ' σελ. 231), 
έπροσπάθησε νά συσνηθή γυμνάσιον πρός διατρο
φήν καί έκπαίδευσιν γενναίων καί ευφυών νεανί
σκων έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος, ύπό τήν 
διδασκαλίαν άνδρών είύημό'«ον τών Ελληνικών καί 
Λατινικών γραμμάτων. Τό εϋγενες τοΰτο σχέδιον

(I) De Graecis illustrib ling. Graccae ins- 
^luraloribus p. 249»

·■

έλαβε καί ευτυχή τήν έκβασιν, διότι ό Λέων, ώς 
ετνα·. ταϊς πάσι γνωστόν, ήτο ελευθέριος των κα
λών παίδευμάτων προστάτης, και ήγέρθη λοιπόν 
το γυμνάσιον εις τούς πρόποδας του Κυρίνου λό
φου. Διά τούτο καί ό Πάπας και ό Λάσκαρις ήξι- 
ώθησαν των έπαινο»» τών συγχρόνων, καί ν.άλι- 
στα Ιερωνύμου· τοΰ· Βίδα, καί τοϋ Κρητός Μάρ
κου Μυυσούρου. » Καί τώ δντι επιγραφών οΰτος 
εις τον ί’υνδακινόν την έκδοσιν τοΰ Παυσανίου, έ- 
ξελθοΰσαν τών πιεστηρίων τοΰΑλδουτώ 1 δίδεις 
φυλ. αποτείνει πρός αυτόν τούς έπομένους λόγους.
4 Καί νυν έν Ρώμη διατριβών, τιμώμενός τε καί 
θαυμαζόμενος υπό τών έκεϊ, πρόξενος ώ; αληθώς 
γέγονας τών Ελλήνων, τούς μέν άφικνουμένους 
•πολλάκις υπέρ δύναμιν δώρο ύμενος, τών δ’ α
πάντων έπιμελούμενας, τούς' δέ φιλτάτου; τούς 
περί τον κρατούντα συνιστώ:. Θαυμαστά ν.έν ούν 
και ταυτα σημεία δοφειεν αν της σής πρός τούς 
Ελληνας εύνοιας, δ ό έρεϊν μέλλω πάσαν ύπερβέ- 

‘οληκε καλοκάγαθίας ευφημίαν. όρών γάρ ένίους 
-τών ημεδαπών διά την πολυετή δουλείαν οΰτω μέν 
ίΐπ’λαθομένους εαυτών, ώς μηδέποτ’ άνανήφειν καί 
’/.ηδεμίαν όλων τών προγόνων έχειν έννοιαν, άλλ’ 
έίθελοκακοϋντας πολιτικού βίου, παιδεύσεως τε καί 
κιγωγής ϋλιγώρω; Ιχειν’οΰτω δέ κακοδαιμονεϊν, ώς 
ς’.ύτούς μέν άπαιδευσία συζήν καί τετυφώσθαι, 
■τιοΐς δέ παιδείας έρασταΐς φθονεϊν, έκ τού προφα
νούς τών ποιητάϊς η φιλοσόφοις ένασχολουμένων 
ευθύ; καταγινώσκονται πολυθείαν, τοιοΰτό τι πρός 

-τ ην θεήλατον ταότην ήμϊν μεμηχάυ.υσαι συμφοράν, 
ως γάρ μή παντάπασιν άποσβεσθή τό σωζόμενον 
ετι τών Ελληνικών λόγων, καίπερ λίαν άμυδρον 
όν, ούκ όλίγονς έκ τε Κρήτης, έκτε Κέρκυρας και 
τών παραθαλασσίων τής Πελοπόννησου μεταπέμψω 
νεανίσκους τών μήτε φυσάν άγεννών, μήθ’ ύπό 
χάσμη; καί νωθρότητος έκνεναρκωμένων, άλλ’ άγ- 
χινοία τε περισήμων καί τό ταλαίπωρου έχόντων 
έν τη ψυχή' οί νύν έν Ρώμη μήτε στίγτ,ς, μήθ’ ί- 
ματισμοΰ, μήτε τροφής άποροΰντες, μή.τε σοφι
στών έστερημένοι τών διδάσκειν καί βουλοαέ- 
νιον καί είδότων, θαυμαστόν όσον περί άμφω προ- 
κύπτουσι τω λόγω, τοΰ πάντ’ άρίσταυ καί μεγί
στου Ρώμης Αρχιερέα; Λέαντος δέκατου χορη
γούντο; κτλ. »

Τώ. 1518 έ-τει. ά Ρυνδακινός έπανήλθεν εις Γαλ
λίαν, λέγει ό t*iaxoec (1), πιθανώ τώ λόγω, πρός 
διαπραγμάτευσήν συμμαχία; μέ τόν τότε Βασιλέα 
Φραγκίσκον τόν Λ. δστις, ώς φαίνεται, τον έλαβεν 
εις τήν υπηρεσίαν του. Αϊχμαλωτισθέντος δέ τού 
βασιλέιος τούτου υπό τού Αΰτοζρώτορος Καρό
λου Ε. έν τη περιφήμ.ω μάχη τής Παυίας τό 1552. 
έτος, ό Λάσκαρις Ρυνδακινός έπεφορτίσθη υπό τού 
Πάπα Κλήμεντος τοΰ Η. νά παρρησιασθή έν ο- 
νόματί του ενώπιον τοΰ ρηθέντος Αύτοζράτορος, 
καί νά ζητήση τήν άπελευθέρωσίν του. ήφελήθη ό 
Ρυνδακινός έκτής πεοιπτώσεως ταύτης "να παρα-

(1) Rescoe. Life of Leon ► X.

κίνηση τόν Κάρολον νά έλευθερώση καί τήν πα
τρίδα του από τόν ζυγόν τών Τούρκων, ώς προ 
έτών έπεθόμει ή φιλογενής καρδία τον. Εν τώ λό
γω τόύτω περί τοΰ οποίου κάμνει μνείαν ό Οόιος, 
καί δημοσιευθέντι έν Κέρκυρα ίταλιστί τό 18 45 
έτος, (1) φαίνεται ό πατριωτισμός τού γεναίου Ελ
ληνας ματαίως λαλούντος ύπέρ τής έλευθερίας τοΰ 
γένους του. Άναβάντος κατά τό 1 534, έπί τοΰ 
Παπικού (Θρόνου τού Παύλου 1., δ Ρυνδακινός Λα- 
σκαρι; έπανήλθεν έν Ριόμ.η, προσκληθείς παρά τοΰ 
Πάπα, άφίνων εις Παρισίους τόν μονογενή υιόν 
του Αγγελον. Μετ’ ολίγον δέ άπεβίωσεν, έννενη- 
κοντούτης ων,καί ένταφιάσθη έν τή έκκλησία τής 
‘z/jv'.i.c Avadijc. 6 δε Τάφο; του φέρει τούς έφε- 
ξής στίχους ΰπ αυτού συνταχθέντας πρός απο- 
δειξιν τής ζωηρά; μερίμνη; του περί Ελλάδος.

» Λάσκαρις αλλοδαπή γαίη ένικάτθετο, γαίην 
Ούτε λίην ξείνην, ώ ξένε, μεμφόμενος.
Εΰοετο μειλιχίην. Αλλ’ άχθεται, είπερ Αχαοΐ; 
Ούδ’ έτι χοΰν χεύει πατρίς έλευθέριον.

Λ. ΠΛΠΑΔΘΠΟΤΑΟΣ ΒΡΕΤΟΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΕΝΙΜΟΡ ΚΟΤΠΕΡ.

Απολέσασαι αί Ηνωμέναι πολιτεϊαι τον Φένψ.ορ 
Κούπερ, συναπώλεσαν τήν φιλολογίαν των. 0 ώς 
ο ϊρβιγγ, καί Πρέστην, έξοχος συγγραφεύς τοΰ 
Κατασχό.τον, συνεκ-έντρου έν εαυτώ άπασαν τήν 
φιλολογικήν δόξαν τής πατρίδος του. Τά πολυ
άριθμα αυτού συγγράμματα πληρούν όλόκύ.ηρον 
βιβλιοθήκην, τά δέ κυρτότερα έξ αυτών άμιλλών- 
ται πρός τά τών Ευρωπαίων άριστουργήμ,ατα.

Κατά τό 1805, νέος τις Αμερικανός αναστή
ματος υψηλού, δψεως φαιδράς, καί φύσεως ζωη- 
ράς καί υπεροπτικής, έσπούδαζεν εις τό Γυμνά
σιου Wall. Πολλήν τρέφων κλίσιν πρός τήν πυγ- 
μαχίαγ, όλίγην δέ πρός τήν φιλολογίαν, κατέγι
νε περί τά μαθηματικά, όπως γίνη ήμέραν 
τινά ναυτικός. Πλούσιός τι; φίλος τής οικογεν.·ίας 
του, ο Κ. Λάνσεϊ, τόν προσεκάλεσε νά γευθή παρ 
αύτώ, έν καιρώ τών διακοπών" ή θυγάτηρ του 
αρκούντως ευειδής, ήρεσεν εις τόν μαθητήν, ΐίρ- 
ξατο οθεν νά σκέπτεται, τίνι τρόπω ήδύνατο νά 
τήν νυμφευθή.

— Σύ νά νυμφευθή; τήν θυγατέρα μου ! είπεν ό 
πατήρ καταφ ρονητικώς, μάθε ότι αυτή άποστρ.'- 
φεται τού; αριθμούς, καί λατρεύει τά< μυθιστο
ρίας τού Βάλτερ-Σκότ. Τότε θέλιο σοί δώσει την 
χεΐρά της, όταν συγγράψ'ρς έν βιβλίον ώς τόν 
Wawerley.

0 Κ. Λάνσεϊ ούτως όμιλών, έχόμιζεν ότι στέλ-

(1) Giornale di Lezirtezione, Lelteratura ec- 
una p' imo σελ 4 32.

λει τόν νέον διά .τράσι^ο γαβιά^·, τό δή λεγόμε
νον. Εντοσούτω . μετά ένα μήνα ό μαθητής αγα- 
νακτών διά τήν αποτυχίαν του, έγκατέλειψε τήν 
σπουδήν, καί έπεβιβάσθη ενός πλοίου ώς ύπα - 
ξιοιματικος (midshipman). Τό όνομα, ή τύχη, 
καί ό χαρακτήρ του, τώ προεμήνυον μεγάλην τήν 
έπιτυχίαν εί; τό στάδιυν τοΰτο. Αλλ’ ολίγος και
ρός ήρκεσε όπως τό άηδιάση, καί τό παρήτησεν 
άποφασίσας νά έξακολουθήση τό δυσχερές τή; 
φιλολογίας.

Κατά τό 1810 απεύθυνε πρός τήν θυγατέρα 
τοΰ Κ. Λάνσεϊ χειρόγραφόν τι, έπιγοαφόμενον ό 
/\ατ<ίσχοΎ''ς' ό πατήρ τη; νεάνιδος ένόμισεν, ότι 
αεροβατεί’ άλλ αυτή εύρε τό χειρόγραφον θαυ
μαστόν, έδειξε εις τόν πατέρα της τά προτερή- 
ματά του καί τώ άνέμνησεν ήν είχε δόσει τώ Κού
περ ύπόσχεσιν. Διότι ό μαθητής, ό Midshipman, 
ό μυθιστοριογρά^ος, δεν ήν άλλος ε’.μή ό μέλλων 
Βάλτερ Σκότ τής Αμερική;. Εντός ολίγου ήλθεν 
ό ίδιος νά ζητήση από τόν παλαιόν φίλον του, τήν 
περί τοΰ Κ<ιτα<κή.τ<Ί> γνώμ.ήν του, καί τήν χεϊρα 
τής θυγατρός του, έάν τήν ήξιζεν. 0 Κ. Λάνσεϊ 
άνέγνωσε τό χειρόγραφον καί έδωκε αυτό εις άλ
λου; νά τό άναγνώσουν’ ήν αριστούργημα. Ο Κού
περ ένυμφεύθη τήν 1 ΐαννουαρίου 18 J1 τήν θυ
γατέρα τοΰ Κ. Λάνσεϊ, καί παρευθύ; έδημοσίευσε 
τον Λαεάσκυ.το'·, τοΰ οποίου γενική ύπήρςεν ή 
έπιτυχία.

Εκ τούτου άποδεικνύεται, ότι αί κλίσεις δεν 
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εμφανίζονται προώρως, καί δτι ύπδ τδν ναύτην δύ
ναται νά ύποκρύπτεται εύφυής συγγραφεύς. Ο ναύ
τη; άνεφάνη είς τδν Πρωρέα (Pilote) τοϋ Κου- 
πέρ, καί εΐς τδν Ερυθρόν Ιίειρατην, συγγράμ
ματα μεγίστην δό ξαν περιποιήσαντα τώ συγγρά
φει. 0 Πρωρεύς συνεγράφη συνεπεία πεισματώ
δους στοιχήματος. Εν τινι συναναστροφή, ύπερε- 
θαύμαζον τδν Πειρατή?, 8ν πρδ δλίγου είχε συγ
γράψει δ Βάλτερ Σκώτ.

— Ο άνθρωπος ούτος ήξεύρει τά πάντα, ώς και 
την ναυτικήν, άνέκραξέ τις ένθουσιασθείς. Μέγας 
γέλως τώ άνταπεκρίθη, και άνθρωπός τις ήγέρθη 
λέγων, ό Βάλτερ Σκώτ δέν ήξεύρει τίποτε άπδ τήν 
ναυτικήν* καί έγώ υπόσχομαι νά συγγράψω μυ
θιστορίαν, [ήτις μέλλει νά ύπερβή κατά τούς ναύτας 
τδν Πειρατήν, και νά έξισωθή αύτώ κατά τούς άν- 
θρώπους της στερεας. ό άνθρωπος ούτος ην ο Κοϋ- 
περ καί ή μυθιστορία ό Πρωρεύς, ήτις έκέρδησε 
τδ στοίχημα.

Γνωστά είσιν τά άλλα συγγράμματα τοϋ Κοϋ- 
περ’ οί Σκαπανείς, δ Τελευταίος Μοχικάν, τδ Λει- 
βάδιον, ή Αίμνη Οντάριο, δ Βράβος, δ Φονεύς 
των ’Ελάφων, ό Αποικος, τδ Ανθο; τοϋ Δάσους, 
Σανταστσέ, ”Εφιγγαμ, ή Μάγισσα, οί Φαλαινοθήραι, 
οί Θαλάσιοι Λέοντες, οί Ερυθρόχροες, Λισνέλ Αιν- 
κόλμ, δ Δήμιος τής Βέρνης, κτλ. καί τά πρόσω
πα τών μυθιστοριών του, άτινα έγένοντο τύπος 
άληθείας, καί πρωτότυπα συμέροντος, δ Τώμ 
Κόφιν, Χάρβεϊ Βέρσ, ό ώρθα./μός τοϋ Χέραχος, ή 
μαχγά Καραβίδα, δ'’Οδηγός, τδ δερμάτινο? πε
ριπόδιο?, κ.τ.λ. Επί τοϋ Αμερικανικού εδάφους 
δ Κοϋπερ είναι πάντοτε μέγας ηθικολόγος, βα
θύς παρατηρητής, καί αμίμητος ζωγράφος. Οταν 
δυ.ως άπομακρύνθη αύτοΰ, άπέτυχε, μολονότι δ 
Μπράβος χαί ό δήμιος τ~ης Βόρνης, δύνανται νά 
θεωρηθώσιν συγγράμματα περιέχοντα ίστορικάς 
μ.ελέτας, καί μεγάλην ηθικήν.

Τά πολιτικά καίβιογραφικά του δοκίμια, καίτοι 
περιέχοντα πολλά εξαίρετα μέρη, είσιν ανάξια 
τών προτερημάτων καί τής φήμ.ης του.

Η φήιζ,η αύτη δύναται νά καλεσθή δόζα, διότι 
καθιεοώθη είς όλα; τάς γλώσσας καί διότι ούδέν 
σκάνδαλον έτάραξεν αύτήν. ό Κ.ΰτερ διττώ; δύ
ναται νά παραβληθή τω Βάλτερ Σκώτ, πρώτον 
διότι ώ; αύτδς τέρπε; διδάσκιον, καί δεύτερον 
διότι άναγινώσκων τις τά συγγράμματά του δέν 
έρυθρια. Εύγενές και σοβαρόν μάθημα, διά τούς 
μυθιστοριογράφους τής Ευρώπης, καί πρδ πάντων 
τής Γαλλίας.

Κατήγετο άπδ άρχαίαν τινά οικογένειαν τής 
Ηενσιλβανίας. Είς έκ τών προγόνων του, ήλθε τδ 
1 6 79 έν τή New Yersey, έν ή έξελέχθη βου
λευτής τής αποικίας κατά τδ 1681. 0 πατήρ του, 
όστις ήν δικαστής, καί κτήτωρ πολλών κτημά
των παο1? τήν λίμνην Οστέγο (είς τδ Νεοβάρακον) 
άνήγειαε τήν πρώτην οικίαν τοϋ Cooper & Γοππ. 
ό φένιυ,αο ζήσας καί άποθανών έκεϊ, κατέστησε 
τήν διαμονήν ταύτην ένδοξον ώς αύτός. Εγεννήθη 

(1) Περί τοϋ Φαρνεσίου Ταύρου κατ’ εκτασιν 
Ιρπ Εύτέοπη; Τόν.. Ε'. Φυλλ. 1 1 5.

I

τήν 1 5ην Σεπτεμβρίου 1 789 εΐς Βάρλιγκταν. λπέ- 
θανε τδ 1 8 5 I εΐς ηλικίαν έξήκοντα δύο έτών έλλατ- 
τον μιάς ήμέρας εΐς τδ Cooper’s Tonn. Ητο θερ
μός επισκοπικός (αϊρεσις θρησκείας έν Αμερική), 
καί δημοκράτη; άνευ δημοτικότητος. Μία τών θυ
γατέρων του άπέκτησε φιλολογικήν φήμην είς τήν 
Αμερικήν.

(μετάφρασις Τ. Δ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
7

Gj/.εανον 
πάντοτεϊ

α- 
ώ; 

ού-

Ατμόπλουν άεικίνητον, τρέχον εΐς 
νευ πέρατος, οδεύει ό Χρόνος, οδεύει 
τδν Καταρατον Ιουδαίον, ούδαμοϋ σταματών, 
δέποτε άναπαυόμενος.

ί'ΐς δέ φεύγοντας τοϋ άτμοπλοίου, όπισθεν καί 
όχθαι, καί όρη, καί πόλεις εξαφανίζονται, ούτο> 
βαίνοντος και τοΰ Χρόνου, παρέρχονται καί άν
θρωποι, καί γενεαί καί βασίλεια, άλλά ταϋτα ϊνα 
διά παντός καταστραφώσι καί έξοντωθώσι.

Μόνος ό Ιησούς τοϋ Ναυή είπε τώ ήλίω στήτω, 
καί δ ήλιος έστη. Αλλ ό άνθοωπος ματαίως θέλει 

) .... φεύγουσιν- 
καί δέν έπανέρχονται 

άγαπά τήν ζωήν, 
ώραία ή ζωή είς ήλι- 
ή χαρά καί ή εύφρο- 

οιραία ή γαληνιαία ο- 
ς ούρανδς καί ή παρα- 

άντανακλώνται. Προχώρησαν δυ.ως, 
;ίς καί τδ πέλαγος, ιδού τά δεινά 

καί ό ήλιος έστη. Αλλ’ ό άνθρωποι 
τάς ήμέρας αύτοΰ νά σταματήση 
αύται ταχυπετεϊς, φεύγουσι ' 
πλέον, όμως δέ ό άνθρωπος

Καί τωόντι, πόσον είναι 
κίαν εικοσαετή, δπου μόνον 
σύνη ένοπτρίζονται! πόσον 
χθη, δπου μόνον ό γλαυκό: 
φυομένη χλόη ά. 
καί ιδού αί θλίψε 
καί αί τρικυμίαι .

Παλαίωμεν λοιπόν κατά τών τρικυμιών όλων 
τής ζ&ιής, είπερ πάλη ή ζωή, καί άρχίζοντες νέον 
έτος, δπως καί είναι τά πρό αύτοϋ.

Τρέζωμεν εΐς τά θέατρα καί τούς χορούς, είς τά 
συμπόσια, είς τά; διασκεδάσεις,

« Το ροδον τδ τών έριότων 
μίζωμεν Διονύ'σω,»

φαγωμεν, πίωμεν, αυριου γάρ. άποθνήσκωμεν.
Σοφωτέρα ταύτη; φιλοσοφία δέν υπάρχει άλλη 

καί έάσωμεν χαίρειν πάντα; τούς Ηρακλείτου; καί 
τούς Δημοκρίτους τής ζωής καί τοϋ Ερωτος.

Εν Ελλάδι έν τούτοι; τί γίνεται, τί γέγονεν 
κατά τήν διάρκειαν όλου έτους; Ούδέν κυβερνη
τικοί;, ούδέν υπέρ, τή; προόδου της, ήθικώς δέ 
προσεκτήσατο ίν έτι τοϋ Εύρωπαϊσμοϋ προϊόν, τδ 
χορόδραμα,ναι φιλολογικώς ή γλώσσα ήμών έπλου- 
τίσθη διά νέας λέξεως, άγνωστου είς τούς.Πλάτω- 
νας καί τούς Αριστοτέλει;..

Χαίρομεν όμως,, δτι έν μέσω τή; κοινή;· ταύτης 
άθλιότητος, έγένετο πράξίς τι; τιμώσα τδ εθνικόν 
φρόνημα καί όνομα, καίΐύελπίζουσαύπέρ τοϋάμαυ— 

«οϋ μέλλοντος τή; έλλάδος. Αοίδιμο; Ελλην, ό Ν. 
Στουρνάρη;, δ τοσοΰτον περί Ελλάδος μερίμνων, ένό— 
σω εζη, άποθανών είς τούς κόλπους αύτής προώρως, 
άφήκεν αύτή έπ .-ακοσίας περίπου χιλιάδας δραχ
μών πρδς άνέγερσιν καί διατήρησιν Πολυτεχνείου. 
Οί έν τή ’Ελλάδι θησαυρίζουσιν ύπέρ εαυτών μόνον, 
άλλ’ όσοι έξωθεν Ελληνες, έν τή ξενιτεία μοχθοϋ- 
σιν, £ν δνειρον, ένα παλμόν, έν ϊνδαλον έχουσι, τήν 
Ελλάδα. Δόξα λοιπόν καί τιμή αύτοϊς, δτι νά ώ- 
φελήσωσιν αύτήν, όχι δέ νά ώφεληθώσιν έξ αυτής 
ζητούσιν, υπάλληλοι, βουλευταί, γερουσιας-αί η 
υπουργοί γενόμενοι.

Τδ λέγομεν θαρραλαίως καί εύγνωμόνως, ή Ελ
λάς χοεωστεϊ μέν τήν έλευθέρωσίν τη; είς τούς 
κοινούς αγώνας καί τάς θυσίας τών απανταχού Ελ
λήνων, άλλά τήν άρχομένην έκπαίδευσιν καί λαμ
πρότητά της είς μόνους σχεδόν τούς έξωθεν δμο- 
γενεϊς οφείλει. Έκτδς όλων τών μέχρι τοϋδε γε- 
νου.ένων, ιδού τδ λαμπρόν τούτο Παρθεναγωγεϊον, 
ο ΑΡΣΑΚΗΣ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ’ Ιδού μετ’ ού πολύ 
άνεγείρεται Πολυτεχνείου, 8 ΣΤΟΤΡΝ ΑΡΗΣ ΣΙ Ν
ΕΣΤΗΚΕ καί Λύκειον, 8 ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΙΔΡΤΣΑΤΟ.

Απαντα βεβαίως τά ιδρύματα ταϋτα είναι ώφε- 
λιμώτατα, άλλ’ άναμφιβόλως τδ χρησιμώτερον 
πάντων είναι τδ Πολυτεχνεϊον. Διότι άν έπιστη- 
μών έχη άνάγκην ή Ελλάς, πρδ πάντων όμως έχει 
άνάγκην τεχνών καί βιομηχανίας.

Τδ δέ ώφέλιμον τούτου εύτυχώς εννοεί πας 
τις καί άπδ τδ ύπάρχον ήδη, δπερ καί τοι άτε- 
λές, άλλ’ άπέδειξε άγαθού; καρπούς.

Τήν 12 Δεκεμβρίου έγένετο έν αύτώ ή ένιαυ- 
σία έκθεσις τών έργων τών τοϋ σχολείου τούτου 
μαθητών. ‘Η Α. Μ. ό Βασιλεύς παρήν μεθ δλων 
τών υπουργών του, δ δέ άξιότιμος διευθυντής τοϋ 
Πολυτεχνείου Κ. Λ. Καυτανζόγλους απήγγειλε λό
γον κατάλληλον, πραγματευόμενου δέ ιδίως περί 
τοϋ Γάλλου άγαλματοποιοϋ Δαυίδ (·1 Π gers) καί 
τής γενναία; προσφοράς τοΰ μεγάλου Ελληυος τοϋ 
μακαρίτου Στουρνάρη.

Η τελετή έγένετο είς τήν νεωστί οΐκοδομη- 
θεϊσαν εύρύχοορον αίθουσαν, έν.ή έστήθηό Φορνέσιας 
Γαύρος, 8ν τών άριστουργημάτων τή; Ελληνικής 
τέχνης, ού τδ έκ γύψου έκμαγεϊον έδωρήσατο τή 
Ελλάδι ό Φιλόμουσος. καί φιλέλλην βασιλεύς τής 
Νεαπόλεως. (1) Η αίθουσα αύτη έκοσμήθη καί 
δι’ εκμαγείων πλείστων άλλων αγαλμάτων καί προ
τομών, καί δικαίως δύναται νά ονομασθή Μου
σείου τι τής γλυπτικής, είς 8 έφαρμόζεται καταλ
ληλότατου ή έπιφαινομένη έκεϊ έπιγραφή.

« Θάρσει, Βάττε, ταχ αύριον έσσετ άμεινον».
Να1, έσεται βεβαίως άμ c ον, άν οί βραβευόμε- 

‘ vot έν αύτώ κατ’ έτι; δεν περιωρίζοντο είς τήν 
ύλικήν μόνον έργασίαν τής τέχνης, άλλ ήκουον καί 
τών άναγκαιούντων είς τέλειον καλλιτέχνην μ.α- 
θημάτων, άν έπροσπάθουν νά πλουτισθώσι διά γνώ

σεων ποικίλων, διότι άνευ τούτων, ό μέν δυνά- 
μενος νά γίνη άγαλματοποιδ; θέλει μείνει απλούς 
λιθοξόος, δ δέ τής ζωγραφικής καλλιτέχνης, ά
τεχνος ζωγράφος, καί ούτω καθεξής. Είς τδ έν Γαλ
λία σχολεϊον des Arts et Metiers παραδίδονται ά
παντα τά γυμνασιακά μαθήματα καί πολλά έκ 
τών τοϋ Πανεπιστημίου, καί πεποίθαμεν οτι, κατά 
τδν διοργανισμδν τοϋ Στουρναρείου πολυτεχνίου, 
θέλουν πληρωθή δλαι αύται αί έλλείψεις.

’Εκ τών άλλων έκτεθέντων έργων, διεκρίθησαν 
ιδίως τά τής ζωγραφικής, είς τής δποίας τδ τμήμ.α 
έπεμψεν έκ Ρώμης ή Ελληνίς νεανις Μπ . . . εικόνα 
τινά γυναικός παριστώσης τήν άπελπησίαν. Τδ έρ
γον τούτο είναι όντως άριστον καί έμφαίνει δτι 
ή τής καλλιτεχνίας αϊσθησι; δέν άπώλετο έν Ελ
λάδι.

Είς τδ τής γλυπτική; τμήμα, έκτδ; τών άλ
λων άριστεύει έπιτύμβιον μάρμαρον καί τινες άλ- 
λαι άντιγραφαί έκ τών άναγλύφων τού Παρθενώ- 
νο;, άπαντα έργα τών άδελφών Βιτάλη.

Εν τή λεπτουργία διακρίνεται κομψότατόν τι έ- 
πιπλον, μία βιβλιοθήκη τοϋ I. Γλύνη κτλ.

Κατά τήν ήμέραν τής έκθέσεως οκτώ μόνον Κυ
ρία;, αι πλεϊσται νεάνιδες, παρήσαν.

Είναι άφιλόμουσοι αι καλαί Ελληνίδες μας; ήρώ- 
των έμαυτόν’ Μόνον θέατρα, Κίρκοι Ολυμπιακοί καί 
χοροί έχουσιν ίσχύν έπ αύτών ; ίΐ! τών άπογόνων 
τής Σαπφοϋς, τής Κορίννης, τής Ασπασίας.

Καί έξήλθον τοϋ Πολυτεχνείου κακίστην φέρων 
περί τών Ελληνίδων μας ιδέαν. Αλλά πόσον έχά- 
ρην ακολούθως άπατηθείς.

Ευφρόσυνοι ήμέρα;, ημέρα; έαρος έπεκράτησαν 
έπί μίαν εβδομάδα καί ήθέλετε ίδεΐ πολυπληθείς 
τά; κομψοτέρας των Αθηνών νεάν;δας καί κυρίας 
μεταφερομένας καθ έκάστην είς τδ πολυτεχνεϊον, 
καί θαυμαζούσας τά έργα ταϋτα τών Ελληνοπαί- 
δων. Ω ! τωόντι τών μαύρων καί όοοαίων όμμά- 
των των αί βολαί, τών ρόδινων χειλέων των τδ 
μειδίαμα, ώς νά ήλθον καί νά έπεκάλλυνον πάντα 
έκεϊνα! Τις άγνοεϊ δτι παρά τών νεανίδων μα; καλ
λιεργούνται ούκ άνεπιτυχώ; αί ώραϊαι τέχναι, ή 
μουσική, ή ζωγραφική, δτι εις τά χειροτεχνήματα 
πολλαί αύτών έφθασαν τδν βαθμόν τής τελειό
τητας. Τπεσχέθη είς ημάς νεανις χαριεστάτη, καλ- 
λιτέχνις δέ καί αύτή, δτι τδ προσεχές έτος θέλει 
πέαψει είς τήν έκθεσιν έργόχειρά της, καί παρα- 
κινούαεν καί άλλα; νά μιμηθώσι τήν άξιέπαινον 
ταύτην άπόφασι*/ τή; ομηλίκου των.

Μεταξύ τών θαυμάσιων δημοτικών ασμάτων υ
πάρχει καί τραγούδι τι είκονικωτατον καί έμπλεον 
φαντασία;. 0 jdpoc μό τι υς άποβαμένουο, έπιγρα- 
φόυ.ενον (δημντιχά άσματα κτλ. ύπδ Σ. Ζαμπελίου 
σελ. 731).' ‘ *

ΐδούπώ; τδ τραγούδι τούτο παριστά τδν Χάρον. 
« Γιατ είναι μαύρα τά βουνά καί στέκουν βουρ

κωμένα;
Μή άνεμος τά πολεμά ; μήνα βροχή τά δέρνη ; 
Ούδ’ άνεμος τά πολευ.ά, κ ούδέ βροχή τά δέρνει, 
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Μόνε σιάβαίνει ό Χάροντας μέ τούς αποθαμένους. 
Σέρνει τούς νΐούς άπ έμπροστά, τούς γέροντας κα

τόπι.
Τά τρυφερά πκιδόπουλα στή σέλλ άραδιασμένα’ 
//αρακαλοΰν οί γέροντες, τ άγώρια γονατίζουν.
—« Κόνεψε, Χάρω, σέ χωρίο, κόνεψε καν σέ βρύσι, 
Νά πιουν οί γέροντες νερό, κ οί υιοί νά λιθαρίσουν, 
Καί τά μικρά παιδόπουλα νά μασούνε λουλούδια! 
— ” θΧ!> ΖωΡι* θεν θέλω γώ, σέ βρύσαις δέν 

κονεύω,
Ερχοντ γ μάνες γιά νερό, γνωρίζουν τά παιδιά τους 
Γνωρίζονται τ ανδρόγυνα καί χωρισμό δέν έχουν».

Εν τή άπλότητι αύτής έγραψέ ποτέ υψηλότε
ρου τι τούτου ή ποίησι-; Τήν φαντασίαν καί τάς 
εκφράσεις τοΰ άσματος τούτου έθαύμασε και αυ
τός ό έξοχος ποιητής τής Γερμανίας Γαίτη;.·

Γερμανός δέ τις πάλιν, ό αξιότιμος υιός τοϋ φι- 
λελληνος Κ. Θειρσίου έπεχείρησε νά μεταποίηση 
είς ζωγραφίαν τάς έννοιας τοϋ άσματος τούτου. 
Το σχεδίασμα τής εικόνος υπάρχει έκτεθειμένον 
εν τώ πολυτεχνίω. 0 Χάρων, γέρων λεύκοφρυς, σκυ
θρωπός και άγριος, άναβαίνει μέλαινα καί θυμ.οειδή 
ίππον καί βαίνει εντός νεφελών κρατών είς χεϊ
ράς του τό δρέπανον τοΰ θανάτου. ’Επί τοΰ έφιπ- 
πιου κεϊνται ερόιμμένα μίγδην τά ταλαίπωρα βρέ
φη, καί έν τώ θανάτω αϋτώ κοιμώμενα και μει- 
δ’ιώντα, πλησιέστερον σύρει έν τή όρμή αύτοΰ πε
ρικαλλείς παΐδας καί παρθένους, οί νέοι καί αί 
νεαι διώκονται έμπρός απαρηγόρητοι δτι άφήκαν 
τήν ζωήν, οί δέ γέροντες έκοντες άκοντες έρχον
ται όπισθεν τοΰ ίππου του. Μία άκτίς ήλιου ά- 
ποχωρίζουσα τάς νεφέλας, έπιφοιτα καί διαφωτί
ζει τήν σκηνήν ταύτην τοΰ πένθους.

Κάτωθεν, έν άπόπτω, υπάρχει κώμη τις αγρο
τική.

Πεδιας, λοφίσκοι, βρόσις κεϊνται εϊς τά έμποο- 
σθεν τής κώμης. Γυναίκες χωρικαί μέ τό αλβανι
κόν ένδυμα καί τήν λάγηνον φέρουσαι έπ’ ώμων 
συνήλθαν είς τήν βρύσιν ΐνα ύδρευθώσιν. Αόμματό; 
τις επαίτης έκεϊ πλησίον κρούει τήν λύραν του, 
και περαιτέρω ποιμένες βόσκουσι τά ποίμνιά το>ν, 
αμέριμνοι παίζοντες τήν φλογέραν των. Εκεί είς 
τόν αγρόν παιδία συλλέγουσι άνθη παίζοντα, καί 
επι δμαλοΰ τόπου νεανίαι τινές καί άνδρες έν- 
δεδυμενοι φουστανέλαν, χορεύουσιν κρατούμενοι έν 
κύκλω, πρός τό μέλος μουσικού οργάνου.

Ειδυλλίου δλον είναι ή είκών αύτη, καί ανα
γνωρίζει τις έν αύτή τήν φύσιν ,τής Ελλάδος καί 
τά έθιμα τά Ελληνικά. Αλλά φρονοΰμεν, καί ά- 
νεγνώρισε βεβαίως καί αυτός ό άριστος καλλι
τέχνης, ότι τό τών ψυχών μέρος έχει ελλείψεις 
τ-νάς.

Δεν φαίνονται έν τή είκόνι του povra ραϋρα 
καί βηνρχωρέ> σ, ώς λέγει το άσμα, καί οπερ 
κατα πρώτον εκπλήττει τόν ποιητήν. Μαυρίζουν 
δε καί βουρκώνουν τά βουνά καί δλη αύτη ή σκη
νή τοΰ θανάτου διέρχεται άνωθεν τώ» ζώντων 
χωρίς νά παύσωσι πρός στιγμήν τά άσματά των, 

χωρίς νά διακόψωσι τούς χορούς των, χωρίς νά 
καταθέσωσι τάς λαγήνους των καί νά στρέψωσι 
τά δμματα αύτών πρός τήν έπιπεσοΰσαν αίφνης 
σκοτείαν έκείνην. ‘Ο Χάρων είς ούδέν τών δημο
τικών ασμάτων, άν ένθυμώμεθα καλώς, παρίσταται 
κρατών δρέπανον. ‘Οδεύει ό μαύρος, καί δντινα 
άπαντήση καθ οδόν άφαρπάζει, ή προσκαλεϊ είς 
πάλην ΐνα τόν καταβάλλη. . . .

Ταΰτα πάντα καί έτερά τινα ίσως, άτινα ημείς 
δέν είμεθα Ικανοί νά παρατηρήσωμεν, θέλει λά
βει υπ όψιν άναμφιβόλω; κατά τήν έκτέλεσιν 
τής εικόνος του ό εύφυής καί νεαρός ούτος καλλι
τέχνης.

Ως δέ δημοτικόν άσμα τής νεωτέρας Ελλάδος 
ενεπνευσε την είχόνα ταύτην τοϋ θανάτοο είς τον 
Κ. Θείρσιον, ούτω καί στροφή τις τοΰ χορού έν 
τή θαυμασία τοΰ Σοφοκλέους τραγούδια « όίΜί.τ- 
λογ<· έπί Κο2<ύ> ω,» ΰπηγόρευσε σκηνήν τινα μυ
θολογικήν απαράμιλλου, έν ή πραγματικούς άναδεί- 
κνυται ή θαυμασία τέχνη καί ή καλλαισθησία τοΰ 
ζωγράφου.

Η στροφή δέ τοΰ Οίδίποδος έφ’ ής θεμελιοΰται 
είκών είναι ή εξής.

Φθάνει ό ατυχής καί αόμματος γέρων έπί Κολω- 
νώ τών Αθηνών, ένθα ήν ιερόν τών σεμνών Ερυν- 
νύων, οδηγούμενος ύπό τής τλ.είμονος θυγατρός 
του Αντιγόνης, ό δέ χορός τών Αττικών γερόντων 
ώδε πως περιγράφει αύτώ τό μέρος

Εύίππου, ξένε, τήςδε χω
ράς ΐκου τά κράτιστα γής έπαυλα κτλ.

Εςετάθημεν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, διότι 
ούδ ημείς, ούόέ τις άλλος πρέπει νά λησμονήσω- 
μεν ότι ή πατρίς ημών ήτό ποτέ ή πατρίς τής τέ
χνης καί τοΰ ωραίου, καί δτι ή πρόοδος καί ακμή 
τών τεχνών είναι τών εθνών ή πρόοδος καί άκμή. 
Η Ελλάς δέ, χάρις είς τήν φιλόμουσον μέριμναν 
τοΰ Ανακτος αύτής καί το φιλότιμου γενναίων Ελ
λήνων, ών προεξάρχει ήδη, (αναφέρωμεν αύθις τό 
Ελληνοφ λές τοΰτο όνομα) ο αείμνηστος Ηπειρώ- 
της Ν. Στουρνάρης, ή Ελλάς, λέγομεν, είσήλθεν, α
γαθή τύχη, είς τό στάδ'.ον τοΰτο τής προόδου.

Εΐπομεν καί άλλοτε, είς κατόπιν τοΰ άλλου, 
Οϊηπερ φύλλων γενεή ».

έκλείπουσιν οί άνδρες τοΰ άγώνος. Τελευταίος τού
των άπεβίωσεν ό άλλοτε ύπουργός χρηματίσας, γε
ρουσιαστής Γ. Νοταράς. Επαξίως ένεταφιάσθη διά 
μεγαλοπρεπούς κηδείας. Ην ό μακαρίτης έκ τών ο
λίγων Ελλήνων, ούς θλίβει τά παρόντα. Ηκούσα- 
μεν αύτοΰ πολλάκις θρηνοΰντος έπί τή όλισθηοα 
πορεία τών πραγμάτων καί άπελπιζομένου σχεδόν. 
Τό -ηθικόν τοΰτο άλγος καί ό εσχάτως συμβάς θά
νατος τής έναρέτου συζύγου του έπετάχυναν βε
βαίως τήν τελευτήν τοΰ άγαθοΰ τούτου Ελληνος. 
Αίωνία αύτοΰ ή μνήμη ! δεηθήτω καν αύτός παρά 
τώ Υψίστω »πέρ τή; ταχυτέρας άνορθώσεως τών 
τυχών τής έπιγείου αύτοΰ πατρίδος, υπέρ ής καί 
αύτός έμόχθησε καί έθυσιάσθή.

Ρίψαντες έν δάκρυ κατανύξεως άληθοΰς έπί 
τοΰ τάφου άνδρός άγαθοΰ καί άγωνισ'Γοΰ, περιβλέ- 
ψωμεν ήδη κύκλω, μή έντύχωμεν καί είς χαρμό
συνου τι.

Εν τών σημαντικωτέρων συμβάντων τοΰ μηνός 
ήτο ή πολύκροτος δίκη τοΰ Καίρη. Τής Σύρου, τής 
καλής καί εύδαίμονας Σύρου τήν μ,ονοτονίαν διέλυ- 
σεν ή δίκη αυτή καί έν γένει τό αύτόθι συνεδριά- 
ζον κακουργοδικεϊον. ΙΙροσεκλήθησαν μάρτυρες 
καί έξ Αθηνών. Αν δέ πας ό εντεύθεν μεταβαίνων 
είναι μέγα τι διά τούς αγαθούς Ερμουπολίτας, τούς 
διψώντας τήν αττικήν παρουσίαν, πολλώ δή μάλ
λον είναι συμβάν, ή άφιξις περισπουδάστων καί 
είς αύτά; τάς Αθήνας ατόμων. Οί παρά τώκακουρ- 
γοδικείω λοιπόν μάρτυρες έωρτάσθησαν έν Σύρω,καί 
ό μέν Κα'ίρης καί ή αντίχριστος διδασκαλία του μετά 
τών οπαδών του κατεδικάσθησαν, οί δέ μεταβάν- 
τες καί μεταβασαι έπανήλθον, άφήσαντες άμα καί 
ένεγκόντες ζωηράς εντυπώσεις.

Εν τούτοις ή ώρα τών υμεναίων έπέστη. Δυσυ- 
χώ; δμως, έκτός τινων αρραβώνων πρό τίνος τελε- 
σθέν των, άλλων δέ διαλυθέντων, γάμον ούδένα 
εισετι έχομεν ν αναφέρωμεν. Δέν άπελπιζόμεθα 
όμως. Υίίάρχουσι τοσαΰται νεάνιδες πολυθέλγη
τροι ί;κα· μέγας ό αριθμός αύτών) άξιοΰσαι δι
καίως, όπως νυμφίος τις έλθη καί θέση έπί τής κε
φαλής αύτών τόν λευκόν καί μυρίπνουν στέφανον 
τοΰ Υμεναίου, τοσοΰτοι δέ ήΐθεοι καί παρηβηκότες 
μνηστήρες έτοιμοι νά όρέξωσι τήν ανδρικήν χεΐοά 
των καί πλάσσωσιν είς τάς νέας ταύτας αιώνα χα
ράς καί εύδαιμονίαε, ώστε δέν φοβούμεθα νά μεί- 
νωσι στείρα τά προσεχή ημών ΕΡΓΑ KAI HME- 

■ ΡΑΙ γαμήλιων ώδών καί ειδήσεων.
Εύελπιζόμέθα δέ είς τοΰτο καί καθόσον βλέπο

μεν σχολαζούσας τάς ψυχάς όλων τών νεανίδων μας, 
βχολαζούσας καί άνεράστους, φεΰ ! ούδείς δέ δει
νότερος εχθρός τοΰ Υμεναίου παρά τόν έριοτα. ό 
θεόφραστος έρωτηθείς, τί έστιν έρως ; έσφαλμένως 
βπεκρίνατο, Πάθος ψυχής σχολαζούση;' έπευφήμη- 
οε τόν λόγον ό σοφιστή; Αιβάνιος, άλλ’ ή καρδία 
αύτοΰ βεβαίως θά ήτο ξηρά ώς οί ρητορικοί λό
γοι του. Δέν σχολάζει ή ψυχή, όταν η άφειμένη 
τών φροντίδων, ώς λέγεις σύ, Λιβάνιε, αλλά σχο
λάζει, καθ ημάς, καί μένει αύχμηρά, άχαρις, κενή 
όταν τοϊς έρωτικοΐ; πάθεσιν ού κατέχεται.

Διέψευσε λοιπόν πνευματωδέστατα τό απόφθε
γμα τ' ΰ φιλοσόφου Ελληνος καί τάς εξηγήσεις τοΰ

Αντιόχεια; σοφιστοΰ ωραία τις Ελληνίς, τήν δ- 
~θιαν έρωτήσαντες, διατί δέν αγαπά;

— Διότι θέλω νά ΰπανδρευθώ, άπήντησεν.·
Καί πραγματικώς, ή θελκτική νέα, λέγεται, ότι 

μετ οΰ πολύ λαμβάνει νυμφίον της άνδρα τινά . .. . 
^οϋ. άγώνος.

ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΠΟΙΚΙζΙΑ.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ.
Πιρί Ζωϊκον Μαγκητισρυΐ·.

• · •·<··.» ·.··»·.·
Βραδύτερον πάλιν, προπαρασκευάζω-/ τό βιβλίου 

μου τοΰ Ιωσήφ ΒαΛσάρω;, καί έχων συμοέρον 
νά έμ.*βαθύνω είς τό άπό τοσούτου ήδη χρόνου δια- 
φιλονεικ.ούμενον ζήτημα περί τής ισχύος ή μή τοΰ 
μαγνητισμού, άπεφάσισα νά κάμω αύτοπροσώπω; 
διαφόρους δοκιμάς, ούδαμώς έμπιστευόμενος είς 
εκείνα; τάς οποίας ήθελεν έκτελέσει, έστω καί ένώ- 
πιόν μου, ξένος τις έχων συμφέρον νά συνιστά τόν 
μαγνητισμόν.

Εγινα λοιπόν μαγνητιστής. ’ΐδού δέ τί παρε- 
τήρησα.

Ημην πεπρόικισμένος μέ μεγάληνμαγνητιστικήν 
δύναμιν, καί ή δύναμις αύτη έφηπλοΰτο έπί τών · 
δύο τρίτων τών ατόμων, τά όποια ύπέβαλλον είς 
αύτήν.

Λεχθείτω δέ έν παρόδω ότι τήν δύναμήν ταύτην ■ 
πάντοτε έξήσκησα έπί νεανίδιον καί γυναικών.

Ητο αυτή, άναφορικώς πρός τά φαινόμενα τά 
φυσικά, αναμφισβήτητος.

Γυνύ, άπαξ ύποστάσα τόν μαγνητικόν ύπνον,. 
είναι αιχμάλωτος τοΰ άποκοιμίσαντος αύτήν άν- 
δρδς, καί μετά τήν έγερσιν αύτής.

Κατά θέλησιν τοΰ μαγνητιστοΰ ή ένθυμεϊται Ο
σα άν ίδε καθ ύπνους, ή τά λησμονεί εντελώς.

’Ημπορεϊς νά τήν κάμης νά πράςη φόνον μετα
ξύ '/πνώττουσα, καί μέ τήν θέλησιν τοΰ ότι αγνοεί 
τό έγκλημα είς δ περιέπεσε, νά τήν άφήσης νά τό 
άγνοή διά παντός.

Ημπορεϊς νά τήν κάμης νά δοκιμάση τοιοϋτον 
ή τοιοϋτον πόνον εί; τοΰτο ή έκεΐνο τό μέρος, αρ
κεί νά τήν έγγίξης εί; τ:> μέρος αύτό άκρω τώ 
δακτύλω, τή άκρα βακτηρίας, ή τή άκρα βελόνης 
σιδηράς.

Ημπορεϊς νά τήν κάμης νά δοκιμάση θερμότητα 
μέ πάγον, ψύχος μέ πΰρ" νά τήν μεθύσης μέ πο- 
τήριον ύδατος. ή άν θέλης καί μέ ποτήριον κενόν.

Ημπορεϊς ν’ άποναρκώση; τόν βραχίονά,της, τήν 
κνήαην της, τό σώμά τη; όλον, νά το κάμης στε
ρεόν καί σκληρόν ώς μοχλόν σιδηροΰν, ή απαλόν 
καί μαλακόν ώς ύφασμα μετάξινου’

Ημπορεϊς νά τήν καταστήσης αναίσθητου είς το 
νύγμ.α βελόνη; ή ^μιλίου, είς τάς όδύνας καυτηριά- 
σειος χειρουργικής." *

Κατ’ έμέ, πάντα ταΰτα δέν εξέρχονται τοΰ 
κράτους τών φυσικών φαινομένο>ν. 1

Δύνασαι μάλιστα νά ώθήσης τήν διάνοιαν μέχρι 
βαθμού τίνος οϊστρηλατήσεως, ήτις νά καθιστά 
ποιητήν πνίΰμα κοινόν, νά δώση είς παιδιού δο;->-
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δεκαετές ΐάς ιδέας, τδ αίσθημα και τον τρόπον 
τοΰ έκφράσαι αυτά, άτόμου εικοσαετούς ή πέντε 
καί εικοσαετούς.

’Εν έτει 18 48, έταξείδευα εις Βουργωνίαν' 
εις τδ αύτδ όχημα, έν ώ ή θυγάτηρ μου καί έγώ, 
εύοίσκετο γυνή τις άγουσα τδ τριακοστδν ή τρια- 
κοστδν δεύτερον έτος τής ηλικίας της' μόλις εί
χαμε > ανταλλάξει λόγους τινάς μεταξύ μας' ήτον 
ή ενδέκατη τής νυκτδς, καί μεταξύ άλλων μ εί- 
χεν είπεΐ ότι δεν έκοιματο εις όχημα ποτέ.

Μετά δέκα λεπτά, ού μόνον έκοιματο, άλή’ έ- 
κοιμάτο ακόμη τήν κεφαλήν έπί τοΰ ωμού μου έ- 
χουσα έστηριγμένην.

Τήν αφύπνισα, και εις διπλήν περιέπεσε έκ- . 
πληξιν* τδ μέν διότι έκοιμήθη, τδ δέ διότι ά
παξ τυχοΰσα νά κοιμ.ηθή, έξελέξατο τήν θέσιν, είς 
ήν εύρίσκετο.

Κατά τδ διάστημα τής νυκτδς άνενέωσα δίς 
ή τρις τήν δοκιμήν, καί πάντοτε επέτυχε, χωρίς 
καν νά λάβω χρείαν νά έγγίσω τήν γείτονά μου' ή 
θέλησίς μου ήρκει καί μόνη.

Εις σταθμόν τι να παραμείναντος τοΰ οχήματος 
καί τών ίππων άλλασσομένων, τήν αφύπνισα αί- 
φνιδίως, έρωτήσας αυτήν τί ώρα ήτο' ήνοιξε τους 
οφθαλμούς καί ήθέλησε νά έκβάΰη τδ ώρολό- 
γιόν της,

— Δέν είναι ανάγκη, τή εΐπον, είπε μου τί 
ώραν δεικνύει τδ ώρολόγιόν σου καί χωρίς νά τδ 
παρατηρήσης;

— Τρεις παρά τρία λεπτά, άπεκρίθη εκείνη 
αμέσως.

’Εκαλέσαμεν τδν ταχυδρόμον, καί εις τήν λάμ- 
ύιν τοΰ φανοΰ του, έπ'· στοποιήθημεν ότι ήσαν σω- 
σταί τρεις ωραι παρά τρία λεπτά.

Αύταί ή σαν σχεδόν αί μόναι δοκιμαί τάς 
όποιας έκαμα έπί τοΰ ατόμου τούτου' έφερον δέ τά 
αποτελέσματα, τά όποια άνέφεοα, καί τά όποια 
έξαιρουμένης τής μαντεύσεως τής ώρας, πάντα 
επίσης υπάγονται εις τήν τάζιν τών φυσικών φαι
νομένων.

Εις Ζοανίώ, εύρέθην εις τήν οικίαν τοΰ εισαγ- 
γελεως, τον όποιον μετέβαινον νά έπισκεφθώ έ- 
πισημως, καί έβλεπα τότε κατά πρώτον. Τότε ει- 
χον δημοσιεύσει τδν Βά-Ισα/ιον, καί ώς έκ τής 
δημοσιευσεως ταύτης ό μαγνητισμός είχε γίνει 
τοΰ συρμοΰ. Σπάνιον ήτο τότε νά υπάγω είς συνα
ναστροφήν τινα χωρίς ν αρχίσουν όλοι νά μ’ έρω- 
τοΰν περί τοΰ μεγάλου τούτου μυστηρίου' καί είς 
Ζοανίώ λοιπόν άπεκρίθην, <ός είχον άποκριθή πάν
τοτε' « ή μαγνητική δύναμις υπάρχει, άλλ’ ύ- 
π^ΡΖει πράγματι μόνον, ούχί δέ καί έπιστημονι- 
κώς' εύρίσκεται εις ήν κατάστασιν καί τά αερό
στατα' αί σφαϊραι υψοΰνται μέν άλλα δέν εΰρέθη 
εισετι ό τροπος τοΰ διευθύνειν αύτάς. »

Πολλοί τών παρευρισκομένων καί πρδ πάντων

αί γυναίκες έξέφρασαν τάς περί τών λόγων μου 
αμφιβολίας των. Ηρώτησα μίαν τών κυριών τού
των, τήν Κ. Β . . . άν έπέτρεπε νά τήν αποκοιμί
σω' άλλ αύτη ήρνήθη είς τρόπον δστις μ έκαμε 
νά καταλάβω ότι δέν ήθελα τήν δυσαρεστήση πολύ, 
άν παρέβαινον τήν άρνησίν της. Μολαταύτα δπε- 
κρίθην ότι ύπήκουον, άλλά μετά παρέλευσιν πέντε 
στιγμών, έγερθείς οίονεί όπως παρατηρήσω εικο
νογραφίαν τ<νά όπισθεν τής έδρας της κρεμαμένην, 
έκάλεσά είς βοήθειάν μου όλην τήν μαγνητςκήν 
μου δύναμιν, καί μετ έπιμονής τήν διέταζα είς 
διάστημα πέντε στιγμών ν άποκοιμηθή' μόλις 
παρήλθον πέντε στιγμ«ί πραγματικώς, καί αυτή 
έκοιματο.

Τότε δέ ήρχισεν έπί τής γυναικδς ταύτης, ήτις 
μ’ ήτον έντελώς ξένη, καί έν τή οικία ταύτη έν 
ή τότε κατά πρώτον έπάτουν τδν πόδα, καί είς 
ήν ουδέποτε πλέον έπανήλθον, σειρά πειραμάτων 
είς υπερβολήν περιέργων' ή Κ. Β. έκοΰσα ά/.ουσα, 
ύπετάσσετο ού μόνον είς τήν διαταγήν μου έκ- 
φραζομένην διά ζώσης φωνής, άλλ άκόμη καί εις. 
τήν σιωπηράν θέλησίν μου. ’ Εξαλλα ήσαν δι αυ
τήν τά πάντα, τδ πΰρ ήτο πάγος, ό πάγος, πυρ' 
παρεπονέθη ότι ύπέφερε κεφαλαλγίαν τρομεράν' 
έπροσποιήθην ότι τής έδεσα τδ μέτωπον μέ μανδή- 
λιον, τδ όποιον τής είπα ότι περιείχε χιόνα' τοΰ
το έπροξένησεν εις αυτήν αϊσθησιν ήδυτάτην δρό
σου, έπειτα μετά μίαν στιγμήν ήρχισε ν άπο- 
μάση άπδ τδ μέτωπόν της τδ ύδωρ τδ όποιον διέρ- 
ρεεν άπδ τοΰ υποτιθεμένου κεφαλοδέσμου, καθ όσον 
ή θερμότης τοΰ μετώπου της άνέλυετήν φανταστι
κήν έκείνην χιόνα' άλλά μετ ολίγον, τοΰ ρινο- 
μάκτρου της μή έπαρκοΰντος πλέον έδανείσθη το 
τής φίλης της' τέλος τδ ρινόμακτρον δεδέχθη προσ- 
όψιον, έπειτα, άλληλοδιαδόχως τής έσθήτος και 
τών λοιπών ένδυμάτων της διαβρόχων γενομένων, 
έζήτησε ν’ άποσυρθή είς δωμάτιόν τι διά ν’άλλάζη. 
Τήν άφησα νά αίσθανθή μέχρι ρίγους τδ ψΰχος 
τοΰτο τδ υποθετικόν, καί έπειτα διέταξα αίφνης, 
τά ένδύματάτης νά στεγνώσωσι, καί έστέγνωσαν.

Ολα δέ ταΰτα έννοεϊται, έν τή φαντασία τής 
ΰπνοβάτιδος.

(ακολουθεί)

ΠΕΡΙΑΕΙΨΙΣ.

0 Λέανδρος (Πρωτότυπον). — Η Γρατσιέλλα 
(συνέχεια) — Μαρέγγο καί Νοβάρα. — Περί γυ
ναικών (συνέχεια) — Φιλολογία 7α»ο<.· y/rfczapiC 
ό 1 ΡυνύακίΓος.— Βιογραφία' Φενω,δρ Κοΰπερ.—Τ Μ I Γ » 1 I 1
Εργα καί ΙΙμέραι. — Ποικίλα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ!. Η Γοατσιέλλα. — Η πληα-I Ί
μύρα. Φενιμδρ Κοΰπερ.
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