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ΠΕΡΙ ΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΙΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ...................

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ.

(Συνέχει». 'Ιδε φνλλάδ. 6 )

Δ'.
Είς την πρώτην πραξιν ό Σωτήρης προπαρα

σκευάζει την έπιτυχίαν τοΰ συζυγικού καί τοΰ 
έρωτικοΰ του σχεδίου, ύπ’ όψιν δ’ έχων ιδίως τό 
δεύτερον προσκαλεΐ τούς δύο γελοίους ποιητές, τόν 
Αρμόνιον καί τόν Φοιοαπόλ?ιωνα καί τούς επιφορ
τίζει νά τώ συντάξωσιν έμμετρον ερωτικήν επιστο
λήν πρός τήν ώραίαν Ελίζαν.

11 vi τήν πω τήν φράγγισα ; 
έρωτα ό εις τών ποιητών

Τί Οέλ’ ή εϋμορφοϋλα ; 

έρωτα ό άλλος.
Εϊπέτβτην πώς εό^ιψε «ίς τήν φωτιά μου λάδι 
’Αφ’ ού μ' έγλυχοχοίμηοε πώς Οί τήν ί·ώ τό βράδυ 

αποκρίνεται ό Σωτήρης.

II έπί τοΰ θέματος τούτου σύνταξις τής έσωτι- 
κής προς τήν Ελίζαν επιστολής δίδει χώραν είς 

σκηνήν έύφυή καί κωμικωτάτην. Επί τέλους δέ ό 
Φοιβαπόλλων γέννα τό έξης .-τίριϋύητοΓ γραμμά
τιο?·

’Q ’Αφροδίτη ! ώ Παλλάς! ώ τών ψυχών Κυρία !
ΤΩ τής ύπ’ ουρανόν θεά I τί ώρα μακαρία, 
Καί* ήν ό ύπηρέτης σ ο 5 ς, περί ήλίου δύσιν, 
θαλάμου σ ο 5 ς θέλει τερπνώς τό έδαφος ποτήοειν.

II σκηνή αύτη, καίτοι εύφυής καί χαρίεσσα, έ
χει τό έλάττωμα τοΰ νά ήνε μίμησις ακριβής τής 
περίφημου σκηνής τών .Ιογίωχ γνι αιχώκ (Les 
femmes savantes) τοΰ Μολιέρου. Ο Φοιβαπολ- 
λων καί ό Αρμένιος μάς ένθυμίζουσι συχνάκις τόν 
Vadius καί τόν Trissotin τών7ο;7ω>· γιχαιχΰ/·. 
Αλλ’ ή εύστοχος αύτη μίμησις δεν άφαιρεϊ πάσαν 
πρωτοτυπίας άξίαν άπό τόν ποιητήν ή τον συγ
γραφέα δστις μιμείται, καλώς καί έ-ιτηδείως έ- 
φαρμόζων είς τό ίδιον έαυτοΰ θέμα όσα παρ’ άλ
λων δανείζεται.

Είς τήν δ-υτέραν πραξιν μάς παριστα ό ποιητής 
τόν οίκον τής μνηστής τοΰ Σωτήρη. II πράξις αύτη 
είνε πλήρης σκηνών ώραιοτάτων, άστείων, φυσικών, 
άπηλλαγμένων πάσης ξενικής μιμήσεως· καί ό χα- 
ρακτήρ άκόμη τών προσώπων είνε αληθέστατος 
ένταύθα’ ό ποιητής δέν δημιουργεί τά πρόσωπα 
διά τής φαντασίας του, δέν τά έρανίζεται έκ τών 

25



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.194 ΧΡΤΣΑΑΑΙΧ

Ναι, «ιμαι φάντασμα, σκιά τής δυστυχούς έκίίνης 
Ποϋ μάρανες παράκαιρα χαί δέν τήν διακρίνεις. ! 
Τοΰ νεαρού μετώπου μου αί πρόωροι ^υτϊδϊς 
'Ελέγχων εΐνε φοβερών καί έρωτος σφραγίδες-

0 Σωτήρης τότε έκτος έαυτοΰ, μή δυνάμενος ν’ 
άρθρωση μήτε λέξιν, φεύγει ώς άστραπή καί κλείε
ται είς τήν οικίαν του.

Είς τήν αύτήν πραξιν μελετά καί αποφασίζει 
νά δηλητηρίαση τήν Κοραλίαν διά νά μή φέοη αυ
τή πρόσκομμα είς τόν μετά τής Μαρούσας γάμον 
του, είς τόν μετά τής έλίζας έρωτά του. Οθεν 
προσποιείται τόν ασθενή, προσκαλεϊ τόν ιατρόν 
Ίπεκακουάναν καί ζητεί παρ’ αύτοΰ τεσσαράκοντα 
κόκκους δηλητηρίου. II πρόσκλησις αύτη παρέχει 
άφορμήν είς τόν συγγραφέα τοΰ 'Λσώτου νά παρα- 
στήση μέ πολλήν χάριν καί κωμικήν δύναμιν τόν 
τύπον ολιγομαθούς, φλυάρου καί αισχροκερδούς ία- 
τροΰ. 0 ’ΐπεκακουάνας εΐνε δήθεν θιασώτης τοΰ 
περιφήμου Broussais καί συμβουλεύει παντού καί 
πάντοτε βδελ.λών έπίθεσιν έχει έρωτα πρός τά 
αίμορδοφα ταΰτα ζωάρια:

Άβδέλλες!
Άβδέλλες !... τ’ άλλα γιατρικά ψευτιές ε’νε καί τρέλλες.

Τό χάμω μέ τό μέτρημα τύ χάβε πάτημά μου. 
Νά, νά είς τήν ιατρικήν τό μόνον σύστημά μου. 
ΊΙ φΰσις, λέγω, μόνη της τίς ά^ωστιές μάς φέρνει. 
'II φύσις, δ ο ύ ν κ ο υ ε, 'μπορεί όπίσω νά τές πέρνη. 
'Από κοντά μου, δ ο ό ν χ ο υ ε, τήν φύσιν δέν άφίνω. 
'Εκείνης, δ ο ύ ν χ ο υ ε, γιατρός τά γιατρικά της δίνω.

Τί τό αραχτίον ; . - . τών χυμών ν' άλλάξωμεν τήν κρΐσιν. 
Καί πώς νά τήν άλλάξωμεν ; μέ χίνας καλήν δόσιν. 
Ή κίνα πότε δίδεται; εις τοΰ σφιγμοϋ τήν πτώσιν. 
Καί τοΰ σφιγμοϋ τύ πόσιμον πώς ήμπορεΤ νά γένη ; 
’Εδώ μέ τές άβδέλλες της ή τέχνη μάς προσμένει. 
Ανάγκη χΰσις αίματος νά γένη . . . τό καράβι 
Εις τίν λιμένα νά σωΟή όπόταν δίν προλάβη, 
Κ’ ε'ς τρικυμίαν εΰρεΟή, άμεσως χάμνει χύσι 
Καί χάνει μέρος μέ σκοπίν τύ άλλο νά κερδίση, 
Καράβιμπους, άνέμιμπους, άφρόρουμ, κυματόρουμ, 
Τρικυμιάντουμ, άγγουραμ, σικούρουμ λιμενόρουμ.
Δίν 'ξεύρετε Λατινικά ;. . . Λυπούμαι . . . Κρίμα ! Κρίμα ! 
Τών ύ-ύηλών μου ιδεών έχάσιτε τό νήμα.

Ερχεται ακολούθως ή σφοδρά εναντίον τοΰ δηλη- 
ρίου κατηγορία, πλήν μόλις ό Σωτήρης υπόσχεται 
έν χρυσούν νόμισμα δι’ έκαστον κόκκον αύτοΰ, καί 
αμέσως ό Ίπεκακουάνας ενθουσιάζεται διά τό όπιον 
καί προμηθεύέι άσμένως είς τόν Σωτήρην τούς ζη- 
τηθέντας τεσσαράκον ,-α κόκκους, πρόθυμός νά τω 
προμηθεύση καί εκατόν, άν βέλη ό γενναιόδωρος 

πελάτης του.
ύ τύπος τοΰ ίπεκακουάνκ τον όποιου άμυδράν 

[ μόνον ιδέαν έδωκα διά τών ολίγων τούτων άπό

συγγραμμάτων τής δυτικής Ευρώπης, άλλά τά ζω
γραφίζει πιστώς όπως τά εΐδεν έντός τής τότε ελ
ληνικής κοινωνίας. Κρίνατε μόνοι σας, άν δέν πι
στεύετε. ίδού ή Κερά Θάμαρη, ή γραία μάμμη 
τής μνηστής τοΰ Σωτήρη' ακούσατε την

Ανάθεμα τό διάβασμα χα’. τό πολύ καλό του.

ΊΙ κόρη μας γραψίματα ! πολύ δίν Οά πιράση 
Κ' άπ' τό χεράκι της di δχούν οΐ νέοι μας ραβάσι.

•

..................................."ΙΙξβυρα ίγώ vi συλλαβήσω, 
Ή στήν κιθάρα φράγκικους σκοπούς νά τραγουίήσω ; 
Πλήν ε·ς τΑ.νιάτα μου, γι'αύτό, όίν λέγουμουν ωραία ; 
Φουστάνια θέλ' ή χόρη σου ',. . . Δίν ήμουν κ’ έγώ νέα ;

Εντεύθεν λαμβάνουσα αφορμήν έξακολ.ουθεϊ λε
πτομερώς τήν διήγησιν τοΰ νεανικού της βίου, τών 
ηθών, τών εθίμων έν τώ μέσω τών όποιων έζησε. 
Μετά δέ τό ύπερήφανον τοΰτο· προοιμίου φθάνει είς 
τό κατά τοΰ μνηστήρας τής έγγόνης της κατηγο
ρητήριου, τό όποιον εΐνε, ώ; εύκόλως εικάζετε, 
σφοδρότατου. Ιδού δείγματά τινα τής πρός j^v 
Σωτήρην φιλοφροσύνης της:

Τόν είδες τόν κρεμάλα σου, τόν αξιόλογο σου ;
Τον ε’δες, πού νά τόν χαρζς, τόν άξιο γαμβρό σου; 
Προχθές μέ βλέπει. . . τσιμουτιά. . . ούτ' ςνα καλημέρα ; 
Σαν νάμουν καμμιά συχασιά, σάν νάμουν καμμιά λέρα. 
Κ' έγώ 8έν είχα μ'.ά φορά τά είκοσι μου χρόνια ;
Σάν μ’ έβλεπαν δίν χάθουνταν οί άνδρες στά βελόνια ;
Καί σύ παιδί μυξιάρικο, καί σύ φραγκολελέγγο, 
Κυρ Σωτηράκης χθεσινός . . . ξανάστροφη στη φέγγω, 
’Αν στή στιγμή καθώς μέ θίξς δέν βγάλης τό καπέλλο. 

Τοιουτοτρόπως προχωρούν και έκτειλίσσονται 
αί σκηναί ζωγραφίζουσαι είς ήμάς φυσικότατα καί 
τήν γραίαν, μέ τούς τραχείς και ακαλλιέργητους 
τρόπους της, καί τόν Σταμάτην μέ την απειρίαν 
και τήν εύηθειάν του, και τόν Χαράλαμπον μέ τήν 
εύφυή αύτοΰ σκωπτικότητα, καί τήν Μαρούσαν μέ 
τούς γελοίους πιθηκισμούς της, καί τήν Κερά II ερ- 
μαθοΰλαν μέ τήν κακδήθη καί πλήρη πονηριάς 
έπιδεξιότητά της.

Είς τήν τρίτην πράξιν βλέπομεν χορόν μεγα- 
λοπρεπή είς τής Ελίζας, όπου βλέπει ό Σωτήρης | 
αϊφνηδίως διερχομένην είς μίαν αίθουσαν γυναικείαν 
τινα σκιάν ήτις τόν καταθοουοεΐ. Τώ έφάνη ότι 
ήτον ή Κοραλία, ζών καί φοβερός συνειδήσεως έλεγ
χος δι’ αύτόν τήν συναντά τέλος πάντων, ήτο τώ 
όντι αϋτή, ειχεν έλθει άπροσδοκήτως είς Ναύπλιον 
καί, όταν βλέπη τόν Σωτήρην τόν κεραυνόνει μέ 
τάς δικαίας επιπλήξεις της, εύγλωττους, περιπα
θείς, ύψ-ηλάς, μηδέν πλέον έχούσας κωμικόν, άλλά 
δβαματικωτάτας:

μνήμης γινομένων παραθέσεων μέ φαίνεται εντελέ
στατος καί είς άκρον έπιτυχής.

Είς τήν τετάρτην πράζιν γίνεται ή απόπειρα 
τής μελετηθείσης δηλ,ητηριάσεως καί αποτυγχάνει, 
ό δέ Σωτήρης άντί νά μάθη τόν αίφνήδιον θάνατον 
τής Κοραλίας, ώς ήλ,πιζε, τήν βλέπει διά μιας εί- 
σερχομένην είς τόν θάλαμόν του, περίλυπον, άπηλ- 
πισμένην, πλήν γλυκεϊαν καί συγκαταβατικήν καί 
προσπαθούσαν νά τόν έπαναγάγη είς τήν οδόν τής 
τιμής καί του καθήκοντος:

ΙΙή τρέμγ,ς!... καθώς πρό μικρού, μί θρήνους κ’έπιπλήξεις 
Δίν θέλω τής αγάπης μου σέ δύσει άποδείξεις.

Αυποΰμαι ότι ένεκα τοϋ ανεπαρκούς τής μνή
μης μου δέν δύναμαι νά δώσω άκριβεστέραν άνά- 
λυσιν τοΰ δραματικωτάτου μέρους (r01e) τής Κο
ραλίας καί ιδίως τοΰ τελευταίου μεταξύ αύτής 
καί τοΰ Σωτηρη διαλόγου, τοΰ οποίου έπεθύμουν 
νά παραθέσω καί άλλους τινας στίχους έκτος τών 
δύο πρώτων. Το πρόσωπόν τής Κοραλίας έχει α
ναλογίαν τινα μέ τό τής dona Elvire τής ωραίας 
κωμωδίας (ή άληθέστερον δράματος) ό Don Juan, 
τοΰ Μολιέρου.

Μετά τόν δραματικόν τούτον διάλ.ογον άνοίγε- 
ται έμπροσθέν μας ή μεγαλοπρεπής αίθουσα τής 
Ελίζας καί παριστάμεθα είς έν μυστικόν αύτής δια- 
βούλιον μετά τοΰ υποτιθεμένου αδελφού της Τε- 
τραπεράστου. II Ελίζα εκθέτει ^ητορικώς τάς ρε
γάλας πρός τήν κοινοκτημοσύνην εκδουλεύσεις της, 
τουτέστι πρός τόν μετά τοΰ Τετραπεράστου εμπο
ρικόν συναιτερισμον καί διηγείται λεπτομερώς καί 
έπιδεζίως πώς κατόρθωσε νά σαγήνευσή τόν Σω
τήρην:

Μί λέγει οτι μ' άγαπχ. . . ταράσσομαι.. . χλωμιάζω.. . 
Μέ μάτι μελαγχόλιχό τέν ουρανό χυττάζω . . .

έπετσι ή λεπτότατη καί άγχινουστάτη περιγραφή 

τής //rri/c της, περιγραφή ήτις έξ ανάγκης γίνε
ται μέ αύστηράν άκρίβειαν:

Quaeque ipse miierrima τίάί, el quorum magoa para fu·.

Ακολούθως ή Ελίζα προβαίνει εις την διήγησιν 
διαφόρων άλλων θριάμβων της, ό δέ Τετραπέρατος 
ρίπτων βλέμμα θαυμασμού είς τά κοσμοΰντα τήν 
αίθουσαν πολυτελέστατα έπιπλα, άναφωνεΐ:

‘ΐις Ναπολέων κάθεσαι στά τρόπαιά σου μέσα !

Τότε ή Ελίζα αρχίζει νά έξιστορή ύπερηφάνως 
τήν καταγωγήν έκάστου τών περιστοιχούντων αύ
τήν αντικείμενων

Ό Βιλουδένιος καναπέ; νά τοϋ Ναπολιτάνου
Νά τοΰ ’Εγγλέζου ό φανός πού λάμπτ. άπΐ’πάνου.

1W

καί εξακολουθεί τοιουτοτρόπως τήν άπαοίθμ-ησιν 
τών έπίπλ,ων της:

Mon mobilier e’esl mi hiographie ; 
Co canapi me rcprcienle Oacar κτλ,

λέγει τό ώραϊον ασ//α rijc .Ι'γ<ίττα<;· άλλ’ εΐνε 
δίκαιον νά παρατηρήσωμεν ότι τό ασμα τούτο τού 
Thuopbilc Gautier έζεδόθη πολλά έτη μετά τόν 
'άσωτον.

Είς τήν πέμπτην πραξιν ό Σωτήρης καθίσταται 
πανταχόθεν καταδιωκόμενος ύπό τής Τύχης καί α
μήχανων φοβερά. Δύο μόνον ελπίδες τόν μένουν 
άκόμη' νά κερδίση μίαν σημαντικήν εκκρεμή δί
κην του καί νά νυμφευθή τήν Μαροΰσαν' άλ.λά τό 
δεύτερον δυστυχώς έόαρτάται έκ τοΰ πρώτου. Εν ω 
λοιπόν ό Σωτήρης εύρίσκεται είς φριχτήν ανησυ
χίαν, ιδού φθάνει καί ό δικηγόρος του ί’οδάνης- 
φέρει άρά γε καλάς ειδήσεις; τοΰ δυστυχούς Σωτή
ρη ή ψυχή ολόκληρος κρεμάται είς τά χείλη τοΰ 
στρεψοδίκου Ροδάνη:

Τοϋ Δημοσθένους έβαλα τήν ευγλωττίαν όλην
Καί όλην στό κριτήριο σ’ ίμάζωξα τήν πάλιν . . . 
Ή γλώσσά μου έμάλλιασεν ώς πού νά καταφέρω 
Τό στόμα τό απύλωτο τού άντιδίκου. . .

ΣαΤΠΓΠΣ.
Χαίρω I

Τήν κρίσι μου τήν κέρδισα ;

ΡΟΔΑΝΟΣ.

Τήν έχασε; . . . Τί χρίσις!
Μί πόση ίόξα χάθηκε I Μί τί χειροκροτήσεις I

II σκηνή εΐνε ζωηρωτάτη καί έκτεταμένη, παρι- 
στώσα άκριβέστατα αμαθείς τινα; δικηγόρους τής 
εποχής εκείνης, -ολχα-διχαστικόν τοΰτο πάθη
μα, ναυαγεί καλ· τό μετά τής Μαρούσης συνοικέ- 
σιον, ή δέ χωμωδ’-α τελειονει διά τής φυλακίσεως 
τοΰ Σωτήρη ένεκα

Τοιαύτη εΐνε περίπου ή κωμωδία τοΰ ’άσωτον 
παρέλειψα έν τούτοις νά ομιλήσω περί τοΰ Σατα- 
νοπούλου, επεισοδιακού προσώπου όλιγώτερον στε- 
νώς συνδεόμενου μέ τήν πλοκήν τοΰ δράματος. Ο 
Σατανόπουλος εΐνε αγύρτης καί αμαθής πολιτικός 
ζητών νά μύηση καί τόν Σωτήρην είς τά υποτιθέ
μενα μυστήρια τής διπλωματίας του. Ερχεται λοι
πόν είς τήν οικίαν τοΰ //>; o.ki^ov μας καί έν ω 
αύτός κατώπτευεν άπλήστως τά θέλγητρα τής α
πέναντι του κατοικούσες Ελίζας, ό Σατανόπουλος, 
μηδέ φανταζόμενος κάν τοιοϋτον τι, αρχίζει νά 
πολιτικολ.ογή γελοιοσπούδως:

Εις τά πίλάγη ίπσιοή μϊ; ίίο' ή Βρεττχν’χ
Έπ·.;ί.ή; προγνωστικά κ' άλάνδσστχ σημίύα, 
Κ' άπό τήν πσάξιν έπίιίή τής έκτης Ιουλίαν 
ΊΙ ίύσις πρόμην'ίται τού Τουρκικού ήλιον
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αυτή ε’νε άγνωστος είς τδ κοινόν ή τουλάχιστον 
γνωστή είς ολίγους μόνον.

Τών έπίιδή μου τήν setpiv παρακαλώ χρατεΤτι- (
'Εξέρχονται συνέπεια;. . . Οαρβώ τάς έννοεΐτε.

0 Σατανόπουλος έξακολουθεϊ πολλήν ώραν μέ τδν 
σοβαρόν τούτον τόνον περί πολιτικής, ό δέ Σωτή
ρης δστις ήκουεν άποοσέκτως τόν Σατανόπουλον 
καί έβλεπε προσεκτικώς τήν Ελίζαν, καταντά έπί : 
τέλους νά νομίση ότι ό Σατανόπουλος όμιλεϊ περί ■ 
τής Ελίζας τής θελξ •,καρδίου, καί είνε αντεραστής 
του. Τδν αρπάζει τότε έκ τής χειρός ®ύ·
ρει πρός τό παράθυρον, κράζων:

.............................. Σ'τδ θίγω δέκα δέκα’

Νά μή σέ δ_;ώ κατόπι της.

0 Σατανόπουλος δέν εννοεί τίποτε καί μετ’ έκπλή- 

ξεως αποκρίνεται:
Τήν πήρες γιά γυναίκα,

Κα! νά ζ',νλεύης άρχισες;

0 Σωτήρης τότε τώ δεικνύει μ.ετ’ οργής τήν έπχ- 
φρόδιτον Ναυπλιακήν λαΐδα, ό δέ δυστυχής Σατα
νόπουλος, μόλις τότε έννοήσας καί μείνας έμβρόν- , 

τητος, ανακράζει:
. ’........................................ ’Ω κακοχρονινάχη !
Κ·.’ αύτή καί δ όρΟάνοικτσς λαιμός της ώς τήν £άχη I 
Γιά δόξες,’γιά πολιτικά ίγώ τόν ώμιλ.οϋσα, 
Κ' αύτός τόν νοΰν του πάντοτε τόν εύχε στή βρωμούσα !

Γνωρίζει ήδη ό αναγνώστης τδν “Ασωτον, έλα
βε δέ, ώς έκ τών παραθέσεων, καί μικράν τινα περί 
τοΰ υφου; του ιδέαν. Το κατ’ έμέ φρονώ οτι έχει 
βεβαίως πολλά πλεονεκτήματα, ώς σκηνικόν ποίη
μα, καί έλαττώματά τινα συγχρόνως· τά πλεονε
κτήματα τά άνέφερά ήδη, τ'· δ' έλαττώματα είνε 
ή δημιουργία .ύπων πίνων ξε σχεδόν είς τά 
ελληνικά ήθη τής τότε έποχής . πάντων (ώς ή 
Ελίζα καί δ Γετραπέραστος και αύτός έν μέρει ό 
Σωτήρης) καί αί όλίγαι μιμήσεις τοΰ Μολιέρου τάς 
οποίας ύπέδειξα. Τδ μέγιστον δέ τών πλεονεκτη
μάτων τοΰ Άσωτου είνε ή δέουσα και φυσική καί 
πάντη άβίαστος στιχουργία, (πλεονέκτημα τό ό
ποιον έχουσιν άλλως είς βαθμόν μέγαν δλαι σχε
δόν αί ποιήσεις τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου) καί ή εύ- 
στοχωτάτη χρήσις τής οικιακής γλώσσης τής Ελ 
λάδος, προσέτι δέ καί ή ευφυΐα μέ τήν όποιαν δί
δει είς έκαστον πρόσωπον γλώσσαν άνάλογον τής 
θέσεως καί τοΰ έπαγγέλματός του.

Ελπίζω ότι θέλουν μέ συγχωρήσει οί άναγνώ-αι 
άν ώμίλησά μέ πολλήν λεπτομέρειαν περί τής άξι- 
ολόγου ταύτης κωμωδίας, τήν οποίαν έπεθύμουν 
νά ίδω παιζομένην εις τδ Ελ.ληνικδν θέατρο-· ένό- 
μισα άναγκαΐον καί ωφέλιμον νά ένδιατρίψω είς 
τήν άνάλυσιν τοΰ Άσωτου, καθ' δσον ή κωμωδία

Ε’.
Εν τούτοις νέα περίοδος δυσχερείων καί εθνι

κών αγώνων ανοίγεται πάλιν διά τήν Ελλάδα περί 
τδ τέλος τού 1830· ή κυβέρνησις τού Κομητος 
Ιωάννου Καποδιστρίου άρχίσασα νά όλισθαίνη μέ 
φρικώδη ταχύτητα έπί τής άκατασχέτου κατωφέ
ρειας τού δεσποτισμοΰ καί τής προσωπική; λεγο- 
μένης πολιτικής, έξήγειρε καθ’ έαυτής όλην τήν 
προοδευτικήν καί φιλελευθέραν μερίδα τού έθνους, 
ή δέ άντιπολίτευσις τής έποχής έκείνης εύρέθη απέ
ναντι τής εξουσίας είς τήν αύτήν περίπου θ,'σιν 
δπου καί ήμεΐς οί νεότεροι εύρέθημεν, ιδίως άπό 
τού 1859, απέναντι τής αύθαιρεσίας καί τοΰ Αύ· 
στριακοΰ συστήματος τοΰ όθωνος. Εν τοιαύτρ λοι
πόν πραγμάτων καταστάσει ό Αλέξανδρος Σοΰτσος 
άφήκεν άμέσως τοΰ κυρίως λεγομένου καλλιτέχνου 
ποιητοΰ τδν κάλαμον καί έρρίφθη πάλιν είς τήν 
στρατευομένην πολιτικήν ποίησιν, είς τήν όποιαν 
νομίζω ότι κανείς έκ τών ήμετέρων δέν δύναταί 
νά συγκοιθή πρδς αύτόν. Ταχθείς δέ κατά φυσικόν 
λόγον μετά τής φιλελεύθερα; μερίδος, ύπήρξεν 
εις τών κορυφαίων τής διανοητικής πάλης ήτις, 
προπαρασκευάσασα καί προκαλ.έσασα τήν έπανά- 
στασιν, έπέφερε τήν πτώσιν τής Καποδιστριακής 
κυβερνήσεως. Εις τήν γονιμωτάτην ταύτην περίο
δον τοΰ ποιητικού βίου τοΰ Αλεξάνδρου 
όφείλομεν ολόκληρον συλλογήν θαυμάσιων πατριω
τικών ποιήσεων τάς όποιας ώ; καί αύτά τά πεν
ταετή παιδία τής έποχής έκείνης ήξευρον άπδ 
στήθους· άπό τότε ένθυμοΰμαι καί έγώ τεμάχιά 
τινα έξ αύτών. Πλησίον δέ τών πατριωτικών τού
των ποιήσεων συνέθεσε καί τινας ηθογραφικάς καί 
κοινωνικά; σατύράς πλήρεις Αττικού άλατος. Καί 
αΐ μέν καί αί δέ έδημοσιεύθησαν κατά τδ 1833 έν 
Ναυπλίω εις δύο μικρούς τόμους ύπδ τήν επιγραφήν 

Αί ποιήσεις αυται, έχουσαι ώναλ.ογίαν 
τινα καλλιτεχνικήν πρός τάς αθανάτους chansons 
τοΰ Beranger, ήξιζον νά ηνε καί παρ’ ήμιν τόσον 
γνωσταί και δημοτικά! δσον είνε είς τήν Γαλλίαν 
αί τοΰ ένδοξου όσ/κιτο-τπ"*"· Δυστυχώς όμως ή 
φιλολογική ίκανότης δέν εύρήκε μέχρι τοΰδε ααμ- 
μίαν σχεδόν ένθάρρυνσιν έκ μέρους τής κοινωνίας 
μας' δθεν έξαντληθείσης τής πρώτης έκδόσεως τοΰ 
Πανοράματος έξέλιπεν ή πολύτιμος αύτη συλλο
γή καί πάντες σχεδόν έλησμόνησαν ίτι αυτή είχε 
ποτέ λαμπρύνει τδν φιλολογικόν μας Ορίζοντα;

Σούτσου

. . . Fuimus Troes; fuit Ilium!

Διά νά δώσω λοιπόν έστω καί άτελεστάτην ιδέαν 
τών ποιήσεων τούτων άναγκάζομαι νά προσφύγω 
εις μόνας τάς αναμνήσεις τής παιδικής μου ηλικίας.

XT.
II πληθύς τών κατά τδ 1831 διαταττομένων 

καταπιεστικών μέτρων ένέπνευσεν είς τδν Αλέξαν 
δρον Σοΰτσον διάφορα ευφυή πονημάτια έν είδει κυ
βερνητικών ψηφισμάτων ιδού τεμάχιά τινα έξ 
αύτών;

θεωροΰντες πώς τά φώτα τά πολλά δέν φέρουν άλλο 
πσρά θάμβωμα μεγάλο,

Βλέπ-.ντες πώς χωρίς μέσα χα! μέ γράμματα δυδ τρία 
ΚατορΟώσαμεν ώς τώρα τόσα τέρατα σημεία

Παραχούσαντες τήν γνώμην ένταύτώ τής Γερουσ!ας 
Ποοχηρύττομεν ένόχους τής έσχάτης προδοσία;

τούς Ζωγράφους, τούς Τριχο'ύπας.
Επομένως προσκαλείται τδ ανδρείο παλληχάρι
Ό Κύρ Κόμης Αύγουστΐνος ε’ς τήν Ύδραν νά στράτευση 
Κ’ ίμπρδς όλους νά τούς ,βάλη μέ σπαθί χαί μέ χοντάρι. 
"Αν μ' έχείνους δέν τολμήση στήθος στήθος νά παλεύση, 
Έχει πάντοτε γυρίζουν ανεμόμυλοι μεγάλοι 
Μέ αύτούς ίς πολεμήση χα! τά βγάζει στδ χεφάλι. 
Νά ΐδή τδ έθνος θέλει θριαμβεύοντας τούς νόμους 
Κι’ όσους έχουν άσπρου φώτα κρεμασμένους ε!ς τούς δρόμους.

Αλλοτε πάλιν:
θεωρονντες πώς ό πλούτος εις τάς χεΐρας τών μεγάλων 

Γίνεται πηγή σκανδάλων,
Βλέποντες πώς χα! μέ όλην τοϋ χϋρ Σταύρου τήν σοφίαν 
Κα! τοϋ χίρ Παπαδ'.πούλου τήν άλχημιχήν μαγείαν, 
Έχει χρείαν τό ταμεΐον άπδ τρισεχτάτους φόρους, 
ΓΙαραχούσαντες τήν γνώμην ένταΰτφ τή; Γερουσίας, 
Προχηρύττομεν ένοχους -.ής έσχάτης προδοσίας
Τών Υδραίων τούς προκρίτους χα: τής Σύρου τούς εμπόρους.

Τά ποιήματα ταΰτα, καί το: άτελώς ένταΰθα 
παρατιθέμενα, δέν φαίνονται πλήρη ζωής; καί, 
μολονότι γραφέντα πρδ τριάκοντα δύο έτών, δέν 
ομοιάζουν ώς νά έγράφησαν πρδ δεκαπέντε μηνών ;

Προκειμένου άλλοτε περί έκλογών τοΰ είδους 
τών τοΰ 1861, ιδού πώς παρωδεί ό ποιητής μίαν 
κυβερνητικήν έγκύκλιον:

Έχταχτο: έπίτροποί μου χα'ι διοιχηταί τοΰ Κράτους 
Εύρισχόμεθα εις ζάλες, είς χαιροΰς χρισιμωτάτους. 
υί έχθροί μας, μέ μυρίζει, γλήγορα Οά κατορθώσουν 

Τά παπούτσια νά μας δώσουν.
Βοηΐ'ε'τέ με, πιστοί μου, μ' έξορίας, μέ δεσμεύσεις, 
Μέ πυρχαΐάς, μέ φόνους, μ' άρπαγάς χαί μέ δημεύσεις. 
Βεβαιώσατε τδ έθνος χαί χωρίστε στδ μυαλό του, 
Πώς πατώ τούς νόμους όλους οιά μόνον τό χαλόν του.

όταν δ’ έβλεπε τήν έλευθερίαν τοΰ τύπου όλο- 
τελώς δεσμευθεΐσαν, ό ποιητής μας άνέκραζεν εύ- 
φυεστατα :

'Σ τά έξή; κάβου χαί γράφε . ,·. κάβου καί κοπάνιζε μας, 
Τραγουδάκια τύπωνί μας.

Ό,τι πράγμα δέν σ’ άρέσειν χι' όποιον άνθρωπον θέλησης 
Ήμπορεϊς νά σατυρίσης.

Ε’ν' έλεύθερος ό Τύπος, φθάνει μόνον νά μή βλάψης
Τής αρχής τούς υπαλλήλους,

Τούς χριτάς, τούς υπουργούς μας χαί τών ύπουργών τούς 
φίλους.

Ε’ν’ έλεύθερος ό τύπος, φθάνει μόνον νά μή γράψης.

Οταν δέ ή πάλη έφθασεν εις τδ έσχατον αύ
τής σημεΐον καί ή έκρηξις κατέστη αναπόφευκτος, 
ό ποιητής ύψούμενος είς τόν άνδρώδη καί διθυραμ
βικόν τόνον τών Τυρταίων καί Καλλιμάχων:

Όταν εζων εις ημέρα; δουλικά; ο! 'Αθηναίοι 
Δύο ήρωε; γενναίοι,

Ό 'Αρμόδιος ό ένας, άλλος ό 'Αριστογείτων 
"Εκρυψαν εις τάς μυρσίνας τδ άθάνατον σπαθί των. 
Μιμητής τοϋ 'Αρμοδίου καί 'Αριστογείτων νέος 
Τό φιλέκδικο σπαθί μου θά σκεπάσω μέ μυρσίνη 
Εις τόν τύραννον θά πέσω, θά τδν σφάξω, χα! γενναίως 

θά σφαγώ καθώς έκεΐνοι.

Θαυμασία τώ όντι μίμησις τοΰ έξαισίου έκείνου 
δμνου τής άρχαιότητος :

έν μύρτου κλαδί τό ξίφος φορήσω 
Ωσπερ Αρμόδιος κ’ Αριστογείτων 
Οτε τδν τύραννον Ιππαρχον έκτανέτην 
Ισονόμους τ’ Αθήνας έποιησάτην 1 κτλ. 

όταν δ’ έφθασεν ή ημέρα τής φυγής έπί ξένου 
πλοίου διά τδν δεσποτισμόν, ό ποιητής ίλαρύνεται, 
άφινει τήν λύραν τής οργής καί αναλαμβάνει τήν 
λύραν τή; εύφυοΰς άστειότητος :

Δέν 'μπορώ είςτδ κακό μου χ'ε’ς τήν λύπην μου ν' άνθέςω’ 
Νά μέ ποϋν «’Απ’ τήν 'Ελλάδα, έξοχώτατέ μου έξω !» 
Νάπλι μου. πολλαταέτη ! Νάπλι μου έχε υγείαν !
Σέ άφίνω I πλήν μέ λύπην, μ' εντροπήν καί μ' άτιμίαν 
Μέ ήλιοχαμένην όψιν, μέ μακρύ χα! στραβό φέσι 
Ο! έξόριστοι γυρίζουν εις τοϋ Πλάτανου τή μίση. 
Άπδ ποιά ν’ άρχίσω πρώτα νά θρηνώ τές έντροπές μου 
Ώς χΓ αύτός μ' ή φιλινάδες τραγουδούν τές σατυρί; μου ! 

Μή παιδιά μέ τά λεμόνια! εγ£α μόλα! έγ^α λίσα ! 
Ένας Κόντε; ε’νε μέσα !

Δεν θέλω νά ένδιατρίψω είς καμμίαν τών ποιή
σεων τούτων άνάλυσιν· είνε ζώντα μνημεία τής 
ιστορίας τής πρό ημών γεννεάς, τά όποια φαίνοντ’ 
έν τούτοις ώς νά φέρωσι προχθεσινήν χρονολογίαν. 
Αί ποιήσεις αυται είνε τόσον άφελώς ώραΐαι ώστε 
και ό κοινότερος ά-.θρωπος αισθάνεται τήν φιλολο
γικήν των αξίαν έκ πρώτης όψεως καί άνεξαρτή - 
τως πάσης τεχνικής άναλ.ύσεως. Οθεν πάσα καλ
λιτεχνική παρατήρησις ήθελεν εΐσθαι ματαία, πά
σα δέ πολιτική ή φιλοσοφική ανοίκειος ένεκα τής 
ίδιότητος τών ποιήσεων τούτων καί τής ολως φι
λολογικής φύσεως τής παρούσης πραγματείας.
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Μετά τόν οριστικόν θρίαμβον τοΰ φιλελευθέρου 
κόμματος κατά τό 1832, ό ποιητής μας ύπακούων 
πάλιν είς μόνον τό αίσθημά του, πιστός είς μόνην 
τήν λατρείαν τής Αλήθειας καί τό πρός τήν δεινό- 
παθοΰσαν πατρίδα καθήκον, ψέγει μετά μεγίστης 
σφοδρότητος τάς παρεκτροπές καί αύτών τών πο
λιτικών του φίλων ;

Λυτρώόησαν οί "Ελληνες άπό τήν τυραννίαν, 
Κι' αντί νά χτίσωσι Ναόν εΐ; τήν 'Ελευθερίαν, 
Βωμούς είς τήν Διχόνοιαν, στά πάθη των ύψόνουν, 
Καί τούς δέσποτας των μ’ αισχρός μωρίας διχαιόνουν. 
Πολιτικοί, πολεμικοί μ’ αναίδειαν μεγάλην 
'Ωσάν οί λύκοι χαίρονται εις τήν ανεμοζάλην, 
'Αρπάζουν τάς προσόδους μας, γυμνόνουν τΰν λαόν μας, 
Καί απειθές καί άτακτου τό στρατιωτικόν μας, 
Χάν άφρισμένο άλογο ποΰ βασταγμόν δέν εχει, 
'Επήρεν ε’ς τό στόμα του τόν χαλινόν χαί τρέχει.

Ας εΐπωμεν τώρα' ολίγα καί περί τών έν τώ 
Π ανορύριατί κοινωνικών καί ηθογραφικών ποιή

σεων.
Ζ'.

Αί ποιήσεις αύται είνε άρκούντως πολυάριθμοι 
καί διακρίνονται όλαι, ώς προεϊπον, διά τής εύχε- 
ροΰς καί άνεπιτηδεύτου στιχουργίας, διά της ζωη
ρότητάς τών χρωμάτων, δια τοΰ παρατηρητικού 
πνεύματος, διά τής τελειότητος τοΰ ύφους· έννοεΐ- 
ται δέ δτι, προκειμένου περί άσματίων τοιούτου εί
δους, τό άληθώς τέλειον ύφος συνίσταται είς τήν 
έντεχνον καί ευστοχον χρήσιν όλου τοΰ πλούτου 
τής οικιακής γλώσσης. Βλέπει ό ποιητής μας ευ- 
πιστον τινα σύζυγον γι,Ιανθρύπου Κυρίας; Αμέ
σως ανακράζει:

‘II γυναίκα μου Μαρονχα έχει κόκκινα χειλάκια, 
Μαργαριταρένια 8ψ1 χαι γλυκά γλυκά ματάχ-.α.

Τό παιόί μα; βγάλλει δόντια ή κατσούφιασε κομμάτι ; 
Χίλιοι φίλοι τ’ αγκαλιάζουν, μέ πατρό; τό βλέπουν μάτι' 
Νά φανή σ’ αυτούς ευγνώμων ή ΜαροΟχα δέν αργεί. 
Καί τό χέρι τους τό σφίγγει άπό μητρική στοργή' 
Ιίροχθέ; τρόμαξα κομμάτι' έξαφνα καί παρ’ έλπίδα 
Νά φιλή και ν' άγκαλιάζη ένα φίλον μας τήν είδα. 
Τ' είν’ αύτό ποΰ κάμει; ; λέγω· αύτή πάλιν τόν φιλέΐ. 
■ .’Αχ ! τόν άγαπώ, μέ λέγει, γιατί σ' αγαπά πολύ.· 

Τί καλή; ψυχή; γυναίκα ! 
Άντίς μ.άν νά είχα δέκα !

Πεντηκοντούτης γέρων φαντάζεται νά νυμφευ- 
θή ριι.ίο.ταιγμολ-α εικοσαετή νεάνιδα ήτις νά τώ 
χρησιμεύση καί ώς βαθμίς πρός τά υπουργήματα; 
ό ποιητής μας πάραυτα λαμβάνει τόν κάλαμον καί 
χαράττει τήν έξής ζωγραφιάν :

Σ’ των πενήντά μου τήν ααπρην γηραλ.έαν ηλικίαν
Μ' εόαλε στό χέει μία πνροαίματη μαργιόλα.
‘Π κοκόνα μου μ’ έπήνε διά τούς καλούς σκοπού; της
Κ’ ε'ς τό βάλς, κ'ε’ς τά καπέλα κ' ε’; τού; νέου; εϊν’ ό 

νους τη;.

Έρχετ' ίνας χαί τήν φέρνο 
Μυρω8·.έ; άπ’ τό Παρίσι. 
"Ερχστ’ άλλος χαί τήν πέρνσι

X’ τό άαάξ' άπό τό χέρι χωφ!; χίν νά μ' ίρωτήσ^.
Ποϋ τήν πϊτ«, Κύριέ μου ; δφχτέ την ί'μ'«ύγνώμων· 
ΤΙ ταιριάζ<: ; μέ φωνάζίΐ χ’ έςαχολουΟεϊ τόν δρόμον. 
Μ' άργυρόχρυσο fαβόάχ'. ένα; Πρέσβχ s'; τό χέρ·. 
Τήν χολήν μου άνω χάτω ήλΟιν έξαφνα νά φέρη. 

Κάμνοντάς μί τόν προστάτην
Καί χτυπώντας μί αγάλια ένα δυο φορές σ'τήν πλάτην 
Τήν γυναΐχά μου μ’ έπήρι χ' ένταΰτώ μέ ΰπΐσχέΐη 
Πώς υπούργημα καινούριο χα! διά άγιας εύρέΟη.
• "Ανδρα, μ’ έχραξεν ή σχύλλα Οά σέ διω χαθώ; σέ θέλω 
"Μέ χρυσήν ένδυμασίαν χαί τριχέρατο χαπέλο.»

Τά ολίγα ταΰτα τεμάχια, καί τοι κολοβωμένα 
καί ίσως ήλοιλωμένχ κατά τι ένεκα τής αδυναμία; 
τής μνήμης μου, δίδουσιν όμως ιδέαν τινα ποοσεγ- 
γιστικήν τών κοινωνικών τούτων ποιήσεων τοϋ Α
λεξάνδρου Σούτσου καί τής χάριτος τοϋ άφε?.οΰς 
αύτών καί οικιακοί ύφους-

Π'.
Κατά τδ 1835 ό Αλέξανδρος Σοΰτσος εκδίδει 

τόν ' Εξόριοτοτ μυθιστόρημα ηθογραφικόν και ταύ- 
τοχρόνως πολιτικόν. Αν καί ατελές εις πολ.λά τδ 
μυθιστόρημα τοΰτο έχει δμως ικανήν φιλολ.ογικήν 
αξίαν άς προσπαθήσω λοιπόν νά τό αναλύσω καθ’ 
δσον τό ένθυμοΰμαι καί διά τής άναλύσεως νά δώ
σω ιδέαν τινα αύτοΰ εις τόν άναγνώστην.

«Αΐ ©ερμοπύλαι αύται: — Αύται.— Καί τό έ- 
«ρείπιον τοΰτο;—Λείψανον τοΰ παλαιού τείχους τών 
«Θερμοπυλών.— Καί ό έκ χώματος καί λίθων έκεϊ- 
»νος σωρός;— Οι τάφοι τοΰ Λεωνίδου καί τών μετ’ 
«αύτοΰ πεσόντων ηρώων.—Οδηγέ μου στάσου, άφες 
»με ναναπνεύσω. Ιερόν έδαφος, σέ άσπάζομαι! Είπε 
«με, γέρον, είπε με, τήν νύκτα έδώ περιπλανώνται 
«σκιαί Σπαρτιάτιδες, φέρουσαι περικεφαλαίας και 
ισείουσαι δόρατα; άφίνουσιν αρα τάς μαρμάρινους 
«κλίνας των, εξέρχονται καί περιπολοΰν περί τούς 
•τάφους ; Αλλά δέν βλέπω τήν περίφημον έκείνην 
βέπιγραφήν:

οΩ ξεΐν’, άγγειλον Λακεδαιμόνιοι;
«ότι τήδε κείμεθα τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.»

Τοιαύτη είνε περίπου ή σοβαρά καί άρχαική 
έναρξις τοΰ 'Εζορίυτου. II άνάπτυξις τοΰ μύθου 
συνδέεται στενώς είς τό πόνημα τοΰτο μετά τών 
πολιτικών συμβάντων τή; άπό τών πρώτων ημε
ρών τοΰ 1831 μέχρι τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1832 
έποχής. Ταΰτα δέ έξιστοροΰνται γοργώς, έπιτηδείως 
καί μέ τρόπον δραματικώτατον, συνδυαζόμενα εύ- 
φυώς μετά τών πλαστών περιπετειών τών προσώ
πων τοΰ μυθιστορήματος. Το ιστορικόν μέρος τοΰ 
ΈξοηΙστοι· δέν έχει βέβαια μηδέ τήν έντελή άκρί- 

βειαν καί λεπτομέρειαν τής κυρίως λεγομένης 
ιστορίας, διότι τοΰτο άντέκειτο προδήλως είς τήν 
φύσιν αύτήν τοΰ συγγράμματος τοΰ ποιητοΰ μας, 
μηδέ τήν πλήρη και γαληνιαίαν έκείνην άμεοολη- 
ψίαν ήτις χαρακτήριζες τούς ιστοριογράφους, καθό
τι ό Αλέξανδρος Σοΰτσος γράφων περί συμβάντων 
τά όποια ήσαν όλως πρόσφατα κατά τό 1835 κα· 
είς τά όποια είχε λάβει καί αύτός ενεργόν μέρος’ 
δέν ήδύνατο νά ήνε έντελώς έλεύθερος τής έπιρ- 
ροής τών ιδεών τάς όποιας έπρέσβευε, καί ύπέρ τών 
όποιων είχε πολεμήσει καί έπολέμει άκόμη ή με- 
ρίς εις τήν όποιαν άνήκε. ΓΙλειότερον άπομαζρυνό- 
μενος τής ιστορικής αλήθειας παρά τόν Walter 
Scott, είνε έν τούτοις πιστότερος είς αύτήν παρά 
τόν Dumas. ‘Υπάρχει μολοντούτο περί τά μέσα 
τοΰ συγγράμματος ώραιοτάτη τις είκών τοϋ ίωάν- 
νου Καποδιστρίου τής όποιας τά κυριώτερα χρώ
ματα είνε, άν δέν άπατώμαι, αύτά έκεΐνα διά τών 
όποιων ή ιστορία θέ?»ει ζωγραφίσει τόν έξοχον έκεΐ
νον πολιτικόν άνδρα, τούλάχιστον άν ό ιστορικός 
άνήκη είς τήν φιλελευθέραν σχολήν. Το δέ ύφος 
τοΰ ΈξορΙστου μέ φαίνεται άληθέ; πρότυπον τοΰ 
πεζοΰ λόγου διά τήν νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν 
καί πολύ άνώτερον καί αύτοΰ τοΰ ύφους τό όποιον 
ό Αλέξανδρος Σοΰτσος μετεχειρίσθη βραδύτερον είς 
τά λοιπά πεζογραφικά του έργα. Μετά τάς όλί
γας ταύτας γενικάς παρατηρήσεις, άς προβώμεν 
εις λεπτομερέστερα ν έρευναν τοΰ ’Εξόριστου.

Τά σημαντιζώτερα τών πλασματικών προσώ
πων τού Έ^ορίστου είνε αύτός ό ανώνυμος ήρως 
τοΰ μυθιστορήματος, ή ερωμένη του Ασπασία, ό 
γέρων πατήρ αύτής καί ό Λύγερινόπουλος, αντερα
στής του Ε&ρΙατου, μισούμενος όμως καί πεοιφρο- 
νούμενος ύπό τής Ασπασίας' προσέτι δέ καί ό Νι- 
ζήστρατος, άφωνον τρόπον τινα πρόσωπον, μηδέν 
πράττον ή λέγον έν τή διηγήσει, φίλος τών δύο 
έραστών πρό καιρού τελευτήσας, γλυκεία καί συνά
μα θλιβερά δι’ αύτούς άνάμνησις περί τής όποιας 
πολλάκις όμιλοΰσι, πρόσωπον τέλος έπεισοδιακόν 
άναμεμιγμένον ούσιωδώς είς τόν προγενέστερον βίον 
τών κυρίων προσώπων, περίπου καθώς τά επεισο
διακά πρόσωπα τοΰ κόμητος Ραιμόνδου καί τής 
Κυρίας (1 Arbigny έν τή Kopirrij τής Κυρίας 
Στάελ. Ο τύπος τής Ασπασίας, άνατραφείσης έν 
Γαλλία, καί ό τοΰ Εξόριστα» περιηγηθέντος καθ’ 
απασαν τήν Ευρώπην, πεπροικισμένου μέ έξοχον 
διάνοιαν καί μέ μάθησιν εύρεΐαν καί ποικίλην, είνε 
θελκτιζώτατος όχι όμως καί έντελώς πραγματικός, 
«ν λάβφ τις μάλιστα ύπ’όψιν τήν τότε κατάστα- 

σιν τής κοινωνίας μας' άλλά δέν πρε'πει διά τοΰτο 
νά μεμφθώμεν τόν συγγραφέα' τό μυθιστόρημά 
του δέν εινε έκ τών λεγομένων πραγματο]·ρα<ρι- 
xur (romans realistes), άλλ’ έκ τών υψηλών καί 
ίάανικών, όπου ό συγγραφεύς οφείλει νά παραστή- 
ση πρόσωπά τινα όμοιάζοντα όχι πρός ο,τι tire 
άλλά πρός δ,τι fapexe ra ηη ό άνθρωπος, καί νά 
έλκύση ούτω πρός αύτά καί πρός την έν αύτοΐς
ένσαρκουμένην ιδανικήν τελειότητα τόν θαυμασμόν 
καί τήν άγάπην τοΰ άναγνώστου. Τά δύο άλλα 
πρόσωπα, ό πατήρ τής Ασπασίας καί ιδίως ό Αύ-
γερινόπουλος, είνε άπ’ εναντίας άληθή φωτογραφή
ματα, άκριβέστατα έκτυπα τής κατά πάν βήμα 
άπαντωμένης χυδαίας πραγματικότητος.

Είς τό πρώτον βλέπομεν τόν Έ&ριστοτ έξω- 
σθέντα βιαίως καί αΐφνηδίως άπό τό Ναύπλιον ύπό 
τής Καποδιστριακής κυβερνήσεως καί φεύγοντα πρός 
τήν Χέρσον Ελλάδα τής δ ποιας μέρος είχεν ήδη 
λάβει τά όπλα κατά τοΰ Καποδιστρίου. Φθάσας 
δέ κατάκοπος μετά πολυήμερον διά ξηράς οδοιπο
ρίαν είς εύτελή τινα κωμόπολιν, λαμβάνει τόν κά
λαμον ό 'Εξόριστος καί γράφει έκεΐθεν πρός τήν 
Ασπασίαν έπιστολήν εύγλωττον καί συγκινητικήν, 
έν τή όποια έξηγεϊ είς τήν ερωμένην του ζα αίτια 
τής κατά τής Καποδιστριακής κυβερνήσεως άντιπο- 
λιτεύσεώς του τήν όποιαν, λέγει, βεβαίως δέν θέλει 
συγχωρήσει ό πατήρ της ό τόσον άφωσιωμένος είς 
τήν ζυβέρνησιν έκείνην.

Είς τό δεύτερον κεφάλαιον παριστάμεθα είς εν 
ύπουργικήν συμβούλων, όπου συζητεΐται ένθέρμως 
ή παραδοχή καί έζτέλεσις μέτρων έκτακτων ή 
σκηνή αύτη ζωγραφίζεται μέ χρώματα φυσικώτα- 
τα καί είνε έκ τών περιεργοτάτων καί εύφυεστά- 
των. Εν ω ριγσΛύπκς άνδρες σκέπτονται σοβα- 
ρώς τι/ρί τί/ς οωτηρΐιΐζ rijc Λατρίδικ, αΐφνηδίως 
παρουσιάζεται ταπεινότατα ένώπιόν των ό Αύγερι- 
νόπουΐ-ος, συντηρητικός ραγιιρικοϋ καί ύ-τηρίτι- 
κοϋ ίΜονς, διά νά τούς φωτίση μέ πολυτίμους 
πληροφορίας καί νά διευκολύνη τήν έκτέλεσιν τής 
ίεράς καί έξόχώς πατριωτικής άποστολής των. Αλ
λά πώς τοΰτο ; Ο Λύγερινόπουλος διά παντοίων 
άτιμων μέσων έποοσπάθει νά καταστρέψη τόν άν- 
τεραστήν του, έλπίζων ν’ άποκτήση ούτω πιθανό
τητας τινας έπιτυχίας άν όχι παρά τή Ασπασία, 
τούλάχιστον πλησίον τοΰ θιτιχιατάτου πατρό; της, 
τό όποιον κυρίως ένδιέφερε τον Αύγεοινόπουλον, ο
λίγον μεριμνώντα διά τήν καρδίαν τής Ασπασίας. 
Κατωρθώσας λοιπον νά ύποκλέψη τήν πρό; τήν 
νεάνιδα ταύτην επιστολήν τοΰ έξορίστου, τήν ό-
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ποιαν ειχεν άποσφραγίσει καί άναγνώσει, τρέχει 
άμέσως είς τό υπουργικόν συμβούλιου καί τήν έγ- 
χειρίζει είς ένα τών ύπουργών. Αμα το ύπουργείον 
έλαβε γνώσιν αύτής έκδίδει διαταγήν πρός τάς έν 
τή Στερεά Ελλάδι άρχάς όσαι τώ έμενον πισταί νά 
συλλάβωσι διά παντός τρόπου τον £<ξοριοτοχ ώς 
ένοχον έγκλήματος έσχάτης προδοσίας καί να τον 
πέμψωσι σιδηροδέσμιον είς Ναύπλιον.

Είς τό εφεξής κεφάλαιον μας διηγείται ο συγ- 
γραφεύς τήν διά προδοσίας σύλληψιν τού ηρωός του 
και τήν είς Ναύπλιον άποστολήν του, τήν έμφανι- 
σιν αύτοΰ ένώπιον τού Καποδιστρίου, τήν δραμα- 
τικωτάτην συνδιάλεϊ-ιν τού αλυσοδέσου επαναστά
του μετά τού άρχηγού τής κυβερνήσεως, τήν κα· 
Οειοξιν αύτοΰ είς τό έπιθαλάσσιον φρούριον τής 
Ναυπλίας, τήν δεσποτ.κώς καί μερολ.ηπτεκώς διε- 
ξαχθείσαν δίκην του, τήν καταδίκην του είς θάνατον 
καί τήν έναγώνιον θέσιν τής δυστυχούς Ασπασίας 
κατά τάς φοβεράς «πείνας στιγμάς. Κατά τό μα- 
κρόν διάστημα τής προφυλακίσ-ώς του 'ο Έξόρι- 
βΤΚ'σγζτϊζτπαι με νέον τινα σύντροφον τής δυστυ
χίας του, δέσμιον καί τούτον διά πολιτικούς λόγους.

Είς τό τέταρτον κεφάλαιον, κατ’ έπίμονον πα- 
ράκλησιν τού συνδεσμώτου του, ό ’Εξόριστος κάμνει 
πρός αύτόν τήν έξιστόρησιν τών ποικίλων συμβάν
των τοΰ πολυκύμαντου βίου του. II ώραια αυτή 
καί έξόχως συγκινητική διήγησις ενθυμίζει πολλά- 

εί; τόν άναγνώστην μέρη τινα τής εύγλωττου 
.; τού Rend έν

κις
χαί άπαρβμιλλοϋ εκείνης διηγησεω
τώ όμωνύμω μυθιστορήματι τοΰ Chatcautriaiid- 
είς τάς άρχάς μάλιστα' αί δύο αύται διηγήσεις 
φαίνονται συγγενεύουσαι πρός άλλήλας. Προχωρών 
εις την διήγησιν του ό ΈξΑριστο^ καί όμιλών 
τερϊ τοΟ στενού τής Εύβοιας όθεν είχε διέλίει, φεύ- 
γων τήν κυβερνητικήν καταδίωξιν, ολίγον προ της 
συλλήψεώς του, ενθυμείται τούς έξης θαυμάσιους 
στίχους τού Φοσκόλου (Ugo Foscolo) περί τού 
στενού τούτου;

*0 νιύτής 4 νυκτοπορώ» πλησίον τή; Εύβοια; 
Ε·ς τών αίί,ίρων έβλεπε τά; μαύρα; έρηαία; 
Χυγζβχυμένα; ’άατραπάς ξιφών συγζρουομίνων. 
Και εις πυράς νυκτολαμπε”; μνημάτων χαιομίνων

£κ:4ς γ-.γαντιαία; 
Μέ περιχβφιλαία;

Όρμώσα; τόν πόλβχον, όρμώσα; -ρ’.ς τήν νίκην, 
Και ί’ς τοϋ σκότους ηκου« τήν σιγαλέαν φρίκην 
Κλαγγήν φαλάγγων καί Ρ«?σών άλαλαγμδν καί θρήνον, 

Καί άσματα ‘Ελλήνων, 
Καί θόρυβον καί κτύπον 
Χρεμιτιζόντων ίππων, 
Του; θώρακα; πατουντων 
Άνδρών ώυχορ^αγούντων.

Οί ωραίοι ουτοι στίχοι εΐνε μετάφρασις ένδς τε
μαχίου τού έλληνο- Ιταλού ποιητοΰ τών Μνημά
των (1 sepdcri)· άλλ’ όποια μετάφρασις ! όπόσον 
άξία τού θαυμάσιου ιταλικού πρωτοτύπου! καί ώς 
τελειότης στιχουργίας καί ώς δεϊγμα ύφους υψηλού 
έν τή ποιήσει, πόσον τό τεμάχιον τούτο εΐνε λαμ
πρόν καί άξιον άληθώς τοΰ Φοσκόλου !

Είς τά κεφά?.αια Ε’ καί Σ Iβλέπομεν άποφα- 
σιζόμενον παρά τού πατρός τής Ασπασίας τόν γά
μον αυτής μετά τού ραδιούργου Αύγερινοπούλου. 
ίπογράφεται τό προικοσύμφωνο» άσφαλίζον είς τόν 
γαμβρόν, πρός μεγίστην θλίψιν τού πενθερού, ση
μαντικότατα χρηματικά πλεονεκτήματα, προπα- 
ρασκευάζονται τά πάντα διά τήν τελετήν, παραγ
γέλλεται πολυτελές συμπόσιον όπου εΐνε προσκε
κλημένα όλα τής εποχής τά επίσημα πρόσωπα, ή 
Ασπασία ένδύεται τήν κομψοτέραν καί πολυτελε- 
στέραν στολήν της καί άστράπτει όλη άπό άδά- 
μαντας, οί συνδαιτυμόνες συρρέουσιν ήδη πανταχό- 
θ· ν, ό γαμβρός εισέρχεται συνωίευμένος ύπό πολ
λών φίλων του, όλος άποπνέων μύρα καί σειόμενος 
φιλαρέσκως έντός τής πολυπτύχου λευκής φουστα- 
νΑ.Ι.Ιας του, φθάνει τέλος καί ό Κόμης Αύγουστί- 
νος Καποδίστριας ώς άντιπρόσωπος τού άδελφοΰ 
του, οί ιερείς ένδύονται, ή τελετή μέλλει ν' άρχίση... 
άλλ’ ή Ασπασία ;...· αίφνηδίως έγινεν άφαντος. Τα- 
ράττονται όλοι τότε καί ιδίως ό γαμβρός- τήν ζη
τούν είς όλα τά μέρη τής οικίας, είς όλους τούς 
γειτονικούς οίκους, πλήν είς μάτην ό γέρων πα
τήρ προσποιείται τότε ότι ή θυγάτηρ του ήσθένησεν 
αίφνηδίως καί ζητών συγγνώμην άπό τήν όμήγυ- 
ριν, τή αναγγέλλει ότι ό γάμος άνεβλήθη άορίστως. 
Οί προσκεκλημένοι δέχονται φιλοφρόνως τάς δικαι
ολογίας, άλλά τινές έξ αυτών, γαστρονομικώτεροι 
τών άλλων, οσφραίνονται τήν έκ τού μαγειρείου 
διαχεομένην εύαρεστοτάτην κνίσσαν καί, μη δυ- 
νάμενοι ν’ άντισταθώσιν είς τόν πειρασμόν, προτεί
νουν νά καταβροχθισθή τό έτοιμον δεΐπνον είς τήν 
υγείαν τών άπόντων μελλονύμφων. Πάντες ένθυ- 
μούνται τήν κοινήν Γαλλακήν παροιμίαν le vin 
esl lire, il faut le boire, άσπάζονται επομένως 
μετ’ ένθουσιασμοΰ τήν πρότασιν καί κάνθηται πά- 
ραυτα είς τήν τράπεζαν όπου εύωχοΰνται λουκουλ- 
λείως μέχρι τού μεσονυκτίου- τότε ολοι διελ.ύθη- 
σαν, ό δέ πολυτάλαντος οίκος τής Ασπασίας έβυθί- 
σθη είς τήν σιγήν καί τό σκότος.

Τι έγινεν έν τούτοις ή Ασπασία; Εν ω όλοι τήν 
έπερίμενον, αύτή κατώρθωσε νά δραπετεύση ύπό 
ταπεινήν ενδυμασίαν μετά τής πιστής τροφού της,
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χαί έπιβαίνουσα είς άκάτιον σαθρόν όμοιον μ’ έκεΐνο, 
έπί τοΰ όποιου ό Χάρων διέπλεε μετά τών νεότε
ρων τής Στυγός τό μ.αΰρον κύμα, διευθύνετο, θαρ
ραλέα καί άτρόμητος, ή γλυκεία κόρη, έν τω μέσω 
τού πυκνού τής νυκτός σκότους, πρός τό Βοΐ·ρτσι, 
τό έπιθαλάσσιον της Ναυπλίας φρούριο». Καί πώς 
τοΰτο ; II Ασπασία είχε παρακολουθήσει μέ όμμα 
άνήσυχον καί άγρυπνον όλας τάς περιπέτειας τής 
επικινδύνου δίκης τοΰ Εξόριστου' έμαθεν ότι τά 
πάντα είχον τελειώσει, όλα τά ένδικα μέσα έξαν- 
τληθή, οτι ή νύξ έκείνη ήτον ή τελευταία τήν ό
ποιαν έπί τής γής έμελλε νά διέλθη ό 'Εξόριστος, 
τής παιδικής της ηλικίας ό άγαπητός σύντροφος, 
τής καρδίας της ό μόνος κύριος, καί ότι τήν έπαύ- 
ριον δώδεκα μολυβδοβόλα έκτοξευόμενα ύπό τής 
βαρβάρου χειρός τοϋ δεσποτισμοΰ, έμελλαν νά δια- 
τρυπήσωσι τό εύγενές στήθος τού φίλου της, νά 
σταματησωσι τούς παλμούς τής καρδίας εκείνης 
ήτις δι’αύτήν μόνην έπαλλε. Κατώρθωσε λοιπόν 
νά συνεννοηθή μέ γενναιόφρονά τινα καί φιλάνθρω
πον Εδραίου πλοίαρχον, όστις τή ειχεν ύποσχεθή 
νά περιμέν·/) είς τόν όπισθεν τής Ναυπλίας όρμον 
τού Τολοΰ τόν ’Εξόριστοι, καί άμα έλευθερωθέντα 
καί φθάσαντα έκεϊ, νά τόν δεχθή είς τό πλοίόν του 
καί νά τόν μεταφέρη παρευθύς είς τήν ίδραν, 
την πετρίνην φωλεάν τής Ελευθερίας, τήν άγέρω- 
χον επαναστατιδα- και, φεύγουσα ταύτοχρόνως μι
σητόν καί έζευτελιςικόν γάμον, ύπάγει μετά σπου
δής είς τό Βΐΰρτσι, διαφθείρει διά τής πολυτίμου 

προσφοράς τών άδαμάντων της τούς φύλαχας τοΰ 
Εξόριστου, εισδύει είς τήν σκοτεινήν καί χάθυγρον 

ειρκτήν του, τόν έξυπνα έν τώ μέσω τών πυρετω- 
δών ονείρων τής έσχάτης τού βίου του νυκτός' ό 
κατάδικος την εκλαμβάνει ώς τό φάσμα τής φιλ- 
τατης του Ασπασίας, αλλα τέλος τήν άναγνωοίζει, 
μετενδύεται εί; χωρικόν, ώς ήθελεν αυτή, καί φεύ- 
γουσιν άμφότεροι, ό μέν είς τήν ίδραν, όπου σώζε
ται, ή δέ είς τόν πάτριον οίκον όπου βυθίζεται πά
λιν είς τήν λύπην καί είς θανάσιμους παντός εί
δους ανησυχίας. Απαράμιλλος εΐνε τώ όντι έ.ταύθα 
ή Ασπασία καί άληθές πρότυπον μυθιστορικής τε- 
λειότητος ! οΐ δέ φύλακες τοΰ Έξιγίστου, ώς άλλο
τε οί τού κόμητος Lavalette, κατά τοιούτον περί
που τρόπον διασωθέντος άπό τόν θάνατον ύπό τής 
ωραίας συζύγου του, ήδύναντο χαί αύτοΐ ν’ άνα- 
κράξωσιν ώς εκείνοι είς τήν χυδαίαν των γλώσσαν: 

Ah! Ah!
Je voudrais, oui da, 
Epouser un'cointesse comai'ca.

Είς το έβδομον κεφάλαιον εξιστορείται ό τραγι
κός θάνατος τού ’ΐωάννου Καποδιστρίου, τά πράγ
ματα τών Μεγάρων, ό θρίαμβος τών Κωλεττιστών, 
η έκλογή τοΰ όθωνος, ταύτοχρόνως δέ αί πρόοδοι 
τής καταβιβρωσκούσης τήν δυστυχή Ασπασίαν ψυ
χικής νόσου. Αγνοούσα τί άπέγινεν ό Εξόριστοι; 
μετά τήν φυγήν του, μή δυναμένη πλέον μηδέ νά 
λ.άβη έπιστολάς του μηδέ νά τόν γράψρ, παρενο- 
χλουμένη συνάμα άπό τ; ς άκαταπαύστους προσλι - 
παρησεις τοΰ πατρός της ύπέρ τοΰ Αύγερινοπού- 
λ.ου, άπο τάς άδιακόπους επισκέψεις τού τελευταίου 
τούτου, μή άπελπιζομένου νά έπ'.τύχη τέλος πάν
των τήν συναίνεσιν τής Ασπασίας είς τόν μετ’ αύ
τής γάμον του, εύρίσκεται εις άδιάκοπον ψυχικήν 
αγωνίαν, αυτή δέ συντρίβει καί τάς σωματικά; της 
δυνάμεις καί μαραίνει τέλος καί αύτής τής θείας 
καλλονής της τό άνθος. Πολλάκις προσηλώνει με
λαγχολικόν καί αόριστον βλέμμα είς τήν αχανή 
τού ούρανοΰ καί τής θαλάσσης έκτασιν καί περι- 
φέρουσα σπασμώδεις- δακτύλους έπί τών χορδών 
τής κιθάρας της άπυσπα έκεϊθεν τούς θρηνώδεις 
τούτους φθόγγους :

S' τί βουνά eTv» οί πάγοι 
Κ’ οϊ depe; ®τά πίλάγη,

. . . Καί τά δένθρα. όλοένϊ............................
’S τήν γήν κύπτουν λυπήμέν» 
Κ' ένφ γύρω μου τήν φύσιν 
Νά θρηνή παρατηρώ, <
Τών. δακρύων μου τήν βρϋσιν ... 
Νά κρα-.ήαω δέν 'μπορώ.

Φθάνομεν τέλος είς τά δύο έσχατα κεφάλαια, 
το 11 καί Θ'. Ταΰτα δυστυχώς είνε μετριώτατα 
ύπό τήν καλλιτεχνικήν έποψ.ν καί ανάξια τού λοι
πού μυθιστορήματος- ή λύσις,ήτις προσεγγίζει, άντΐ 
ν’ άναπτυχθή τώρα προσηκόντως καί νά δώση είς 
το μυθιστόρημα τήν τελειοτάτην αύτοΰ έκφρασιν 
καί -τήν σφραγίδα τής καλλιτεχνικής ώραιότητος, 
παρίσταται τροπον τινα πνιγμένη, στερείται πά- 
σης σπουδαίας φιλοσοφικής καί ήθικής άναπτύξεως 
καί φθάνει είς τό τέρμα της έν μεγίστη ταχύτητι, 
διά μικρών καί προστυχών περιπετειών. Τής 'Α
σπασία; ή ύγεία άπέκλινε καθ’ημέραν, τό έαρ έ- 
προχώρει, οΐ ιατροί τή έσυμβούλευσαν τόν άέία 
τών νήσων, ό πατήρ της μεταβαίνει μετ’ αύτής και 
τοΰ Αύγερινοπούλου είς τήν Κύθνον, ή 'Ασπασία 
εξακολουθεί νά μαραίνεται, ό πολιτικός σάλος κα
τευνάζεται, ό 'Εξόριστος έκπληρώσας ήδη όλα τά 
πρός τήν πατρίδα καθήκοντά του έπιστρεφει είς 
Ναύπλιον, δέν εύρίσκει πλέον έκεϊ τήν 'Ασπασίαν, 
μανθάνει ότι αυτή είχε μεταβή είς Κύθνον διά
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-ήν υγείαν της και αναχωρεί παρευθύς διά την 
νήσον ταύτην. Εν τούτοις ο Αύγερινόπουλος μαθών 
ότι έρχεται ό ’Εξόριστος οργίζεται φοβερώς, απελ
πίζεται, αποφασίζει νά δηλητηρίαση τήν ’Ασπα
σίαν και τήν δηλητηριάζει διά τρόπου κοινοτάτου 
και όλως τετριμμένου, άκολούθως δέ γίνεται άφαν
τος. όταν φθάνη τέλος ό 'Εξόριστος εις Κύθνον 
εύρίσκει τήν Ασπασίαν έκπ/έουσαν ήδη· συνοδεύει, 
περίλυπος καί άπηλπισμένος, τήν κηδείαν της καϊ 
μετ’ όλίγας ήμέρας γίνεται καί αύτός άφαντος. 
Ιδού ώς έγγιστα ή περίληψις τών δύο έσχατων 
κεφαλαίων, ίπάρχουσιν έν τούτοις εις τό ’Hjitpo- 
.Ιόγιοΐ τοϋ Εξόριστου εν τώ θ' βιβλίω σελίδες τι- 
νές θαυμάσια», έπιτυχής μίμησις τών έφεξής τε
μαχίων τής Lelia τής Κυρίας Sand.

Le sommeil est une douce et belle chose 
pour les petits enfants qui ne r6rent que de 

fees ou de paradis...................................................

Je ne sais comment appeler cet engourdis- 
sement lourd et douloureux qui pese sur 
mon cerveau et le remplit de reves et de 
souffrances pendant quelques heures de la 

nuit............................. .................................................
.... Une sorte de ddlire amer et sombre 
plane sur mon ame privee de guide ....

Mes rives ont un effroyable caractere de ve- 
rite ; les spectres de toutes mes deceptions 
y repassent sans cesse , plus lamentables, 
plus bideux chaque nuit.....................................

Je vois fuir les ombres des amis queje 
n’aime plus, jenlcnds les cris d’alarme de 
ceux qui sont morts et dont lime erre dans 
les tenebres de 1'autre vie..................................

Il y a des reves plus penibles encore, cest 
de se croire condamnd a accomplir quelque 
t^che extravagante, quelque travail impos
sible, comme de compter les feuilles dans 
une foret, ou de courir rapide et leger com
me lair, de traverser, aussi vile que la 
pensee, vallons, mers et montagnes pour 
atteindre une image fugitive, incertaine, 
qui toujours nous devance et toujours nous 
attire en changeant d'aspect.................................
Oh ! comme il revient souvent ce fantome ! 
comme il m'appelle. comme il me convie ! 
Parfois c'est sous la forme delicate el pale

d'une vierge qui fut ma compagne et ma 
soeur au matin de ma vie, et qui, plus 
heureuse que moi, mourut dans la fleur de 
la jeunesse. Elle m’invite a la suivre au 
sejour du repos et du calme. J essaie de 
marcher apres elle. Mais, substance etheree 
que le vent emporte, elle me devance, ma- 
bandonne et disparait dans les nuees. Et 
pourtant, moi, je cours toujours; car j ai 
vu surgir, des rives brumeuses d une mer 
imaginaire, un autre spectre que j'ai pris 
pour le premier et que je poursuis avec la 

mfime ardeur.
Αΰται είνε περίπου, ώς πρός τήν ούσίαν τούλά

χιστον, αΐ κυριώτεραι τών εν τώ ‘ΗμίροΛογΙα 
τοϋ Έξορίστόν περιεχομένων ποιητικών σκέψεων. 
Αν ήδυνάμην νά ένθυμηθώ αύτολεξεί τό κείμενον 
αύτό τών εύγλωττοτέρων τεμαχίων τού ‘Hptpo.lo- 
γίον, ήθελον βεβαίως προτιμήσει νά μεταφέρω έν- 
ταΟθα καί νά θέσω ύπ’ όψιν τοϋ αναγνώστου αύτά 
τά ίδια τεμάχια τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου άντί τών 
ανωτέρω παρατεθέντων τής Κυρίας Sand· αλλ 
ευρισκόμενος είς τήν άνάγκην ν' αναλύσω τόν Έ-~ 
ξόριστοκ άπό μνήμης, νομίζω ότι έδωκα εις τόν 
άναγνώστην άρκοΰσαν ιδέαν τών τελευταίων τοΰ 
μυθιστορήματος τούτου ώραιων σελίδων, άντιγρα- 
ψας έκείνας τάς περικοπάς τής Λι.Ιίας, έκ τών 
όποιων πιθανότατα ένεπνεύσθη ο ποιητης μας εν 
τή συνθέσει τοΰ (Ημιρο.Ιογ!ου καί τάς οποίας δέν 
ήθέλησα νά μεταφράσω, φοβούμενος μή άφαιρέσω 
άπ’ αύτών τό λαμπρόν ποιητικόν των άνθος, το ά- 
ποτελοΰν τήν κυριωτέραν αύτών αξίαν.

(^Επιται συνιχιιαό)
Κ. A. SOITXOS.

ΑΙΗΓΠΜΑΤΑ.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΠΟΡΟΝ.

(Ιυνίχιια xal τ&ος.)

Μόλις δ' έτελε’ωσε, καί ήκσύσαμεν μεγάλην 
κραυγήν, καί, ώς κατ’ άρχάς μοί έφάνη, τήν λέξιν 
Άγγί.Ιιχή ! ίσως όμως μάλλον έπίκλησιν εις τόν 
άργτ.Ιοκ, τόν φύλακα τών ψυχών, και τρίτη α
στραπή μάς έδειξε θέαμα φρικτόν, τόν δυστυχή φε- 
ρόμενον κατά τών κρημνών, όλισθήσαντα, ώς υπε- 
Οέσαμεν, έν τή ορμή τής χειρονομίας του. Ως δ ε-

σβέσθη ή άστραπή βαρύς δοϋπος άντήχησεν άπό 
τής αβύσσου, καί συγχρόνως ή ’Αγγελική καί αί 
άλλαι κυρίαι έξέπεμψαν φρίκης κραυγήν. Ημείς δέ, 
αψαντες έν τώ αμα τάς δάδας, κατέβημεν μετά 
μεγίστης δυσχερείας καί μετά πολλών τών κινδύ
νων εις τον πυθμένα, καί εκεί,— θέαμα οδυνηρόν ! 
— εύρομεν τόν άθλιον άπνουν καί συντετριμμένου, 
καί μόλις μετά μακρούς άγώνας κατωρθώσαμεν νά 
τόν άναβιβάσωμεν, έπ' έλπίδι, άλλά φεϋ ! άποβάση 
ματαία, τοϋ ν' άναζωπυρήσωμεν διά πάσης θερα
πείας, άν εύρίσκομεν έν αύτώ έσχατόν τινα σπιν
θήρα ζωής. 'Απετέλεσε δέ ή πελιδνή καί καθημαγ- 
μενη οψις τοϋ ταλαίπωρου νεκροϋ φοβέραν έντύ- 
πωσιν, ιδίως είς τάς κυρίας, ή Αγγελική μάλιστα, 
ή πάντοτε πρός πάντα τοσοΰτον ατρόμητος, ίσως 
διότι έξ όσων τής ειπον ειχεν αρχίσει ένδιαφερομένη 
υπέρ αύτοΟ, άμα τόν είδεν έμπρός της κείμενον, 
τόν ητένισε μέν πρώτον βωβή, έπειτα δέ, ώς ύφ’ η
λεκτρικού σπινθήρος πληγείσα, έπεσεν έμβρόντητος 
είς λειποθυμιαν τοσοΰτον σφοδράν, ώστε πολύς και
ρός έχρειάσθη πριν διά παντοίων μέσων τήν ζωο- 
γονήσωμεν. Καί τότε δ’ έτι είχε νέκρας ωχρότητα, 
καί οί πόδες της έτρεμον, ώστε μόλις κατωρθώσα
μεν νά τήν άναβιβάσωμεν είς τήν ήμίονον, καί ό 
Βάρβα-θανάσης μετά δύω άλλων συντρόφων του 
έπεφορτίσθησαν νά τήν έπιμελώνται. Εχοντες δέ 
τάς δάδας οδηγούς, ήρχίσαμεν τήν κατάβασιν, ήν 
καθιστων λίαν δυσχερή αί αποφράδες περιστάσεις 
εκεΐναι, καί έτι δυσχερεστέραν ή μετ' ολίγον έπ- 
ελθοΟσα βροχή. Τέλος δέ, άφ’ ου, κακώς εχοντες, 
καί έν βαθεία διακείμενοι άθυμία, έφθάσαμεν είς 
το παραθαλάσιον, τόν μέν νεκρόν παρεδώκαμεν νά 
Ταφή εις τοΰ λιμένος τήν εκκλησίαν, ήμεΐς δέ, κα 
τηφεΐς καί σιγώντες, καί έμφρόντιδες περί τής υ
γείας τών κυριών, αίτινες κακώς ειχον καί έκ τής 
ταραχής καί έκ τής οδοιπορίας, έπέβημεν είς τάς 
λέμβους καί άπήλθομεν είς τό άτμόπλουν, άπάραν 
σχεδόν άμέσως, διότι μόνον ημάς περιέμενε. Καί 
ή μέν βροχή είχε παυσει, άλλά, τό χειρότερον διά 
τούς πλέοντας, τήν διεδέχθη άνεμος, ώστε πάντες 
ύπεφέρομεν, ήμεΐς μέν οί άνδρες μένοντες έπί τοϋ 
καταστρώματος, καί ζητοΟντες παρά τοϋ βέρος 
κατεύνασιν τής ναυτίας, αί δέ κυρίαι έν τοΐς θα- 
λάμοις, ζητοΟντες παρά τοΟ υπνου λήθην τοΰ δυ

σάρεστου των πλοϋ καί τής προηγηθείσης θλιβε- 
ράς έκείνης σκηνής·

Ούτως έντός τεσσάρων ωρών, αίτινες μάς έφά- 
νησαν τεσσαράκοντα, έφθάσαμεν είς τόν Πειραιά 
περί τήν δευτέραν μετά τό μεσονύκτιον, καί έπε -

ρατώθη ύ..ό λίαν απαίσιους οιωνούς ή έκδρομή, ήτις 
φαιδρότατα ειχεν άρχίσει.

Αλλ ίσως τις τών ηττον ενδιαφερομένων είς τό
πων περιγραφάς ή είς ανθρώπων ήθη καί έργα, έπι· 
θυμεΐ νά εξερεύνησή, είς συμπλήρωσιν τών περί εκ
δρομών οδηγιών τούτων, άν τήν έν τή διημέρω ο
δοιπορία τόσον ταχέως συνδεθεΐσαν σχέσιν μετά 
τής Κυρίας ’Αγγελικής διέκοψεν άμέσως καί έντε
λώς ή είς ’Αθήνας έπάνοδος, ή άν έξηκολοόθησχ 
καλλιεργών αύτήν. Τήν περιέργειαν τοϋ κυρίου τού
του ούδεμίαν έχω δυσκολίαν νά εύχαριστήσω.

Η έπάνοδος ημών άπό τής γεφύρας ήτον θλιβε
ρά καί επίπονος, καί έκαστος έν τώ σκότει ήν ή- 
ναγκασμένος νά φροντίζη ποϋ καί πώς πατεΐ. Αλ
λως τ* αί κυρίαι, καί μάλιστα ή ’Αγγελική, ήσαν 
ήνωχλημέναι, ώστε καιρός συνδιαλέξεων δέν ήτον 
τότε. Έντός τοϋ άτμοπλόου, καί κατά τόν θόρυ
βον τής άποβάσεως έν βαθεία νυκτί καί έν τρικυ
μία, δέν ειδον ούτε τήν 'Αγγελικήν ούτε άλλην 
τινά έκ τών κυριών μεθ’ ών συνέπλεαν. Τήν έπαύ
ριον τής άφίξεως ημών δέν άρνοΰμαι οτι μετέβην 
είς τής Κυρίας 'Αγγελικής (και νομίζω, ότι, ουτω 
πράττων, έξεπλήρουν απαραίτητον καθήκον τής 
άπλουςάτης εΰγενείας) νά έρωτήσω περί τής ύγείας 
της, διότι ειπον ότι τήν προτεραίαν ειχεν άσθενή- 
σει. Άλλ' έμαθον ότι έξηκολούθει πάσχουσα, καί 
δέν ήμπόρεσα νά τήν ίδώ. Μετά τρεις ημέρας έπα- 
νελθών, έλαβον τήν αυτήν άπόκρισιν, ήτις μέ άπε - 
θάρρυνεν. Οτε δέ μετά είκοσιν ήμέρας έπανέλαβον 
καί τρίτον τήν αύτήν άπόπειραν, εί καί ό σύζυγος 
τής Αγγελικής, μικράν έχωη μετ’έμοΰ γνωριμίαν, 
δέν ένέκρινε νά μοί άποδώσν) τήν έπίσκεψίν μου, 
έπληροφορήθην ότι άμφότεροι ειχον αναχωρήσει, 
καί ώς ό νέος ενοικιαστής τής οικίας ένόμιζεν, είς 
τήν άλλοδαπήν καί εκτοτε πλέον ούτε λόγον ει- 
χον όπως έρευνήσω, ούδέ τρόπον όπως μάθω τι 
περί αύτής.

Περίεργον δέ είναι πώς άλληλουχοϋνται αί άν- 
θρώπιναι τύχαι καί περιστάσεις ! Εις φύλλον τοϋ 
χαρτοφυλακίου μου, πολύ άπέχον έκείνου έφ’ού εϊχόν 
χαράξει τάς περί Πόρου σημειώσεις μου, εύρίσκω 
γρβμμάς τινας αίτινες έχουν σχέσιν άμεσον πρός 
αύτάς.

Τρία έτη ειχον παρέλθει άπό τής έκδρομής έκεί
νης, όταν, επανερχόμενος έξ Αγγλίας, διέβην διά 
τίνος τών Γερμανικών μεγαλοπόήεων, ής επίτηδες 
άποσιωπώ τό όνομα, καί διέμενα είς αύτήν ήμέρας 
τινάς. Άκούσας δ’ότι έν αυτή ύπάρχει φρενοκο- 
μεϊον έπίσημον, έν τών άριστα έν Ευρώπη ώργα-
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άπετέλει τό μέγιστον αύτών Οέλγητρον, καί ίρίι 
πτον ήδη μόνον έκ διαλειμμάτων άστραπάς πυοε- 
τώδεις.

Άφ’ ου δ’ έπί τινας στιγμάς μ’ έΟεώρησε, μειδι- 
άσασα λυπηρώς, καί κλονίσασα τήν κεφαλήν της, 
ήρχισε νά ψάλλη κατά τόν γνωστόν μοι ήχον, άλ
λά βραδέως, καί μέ πένθιμον τόνον φωνής, τήν 
εξής στροφή/·

Κύχνο; χιονόττιρος, 
Ν" άναΰώ rfitXr,na 

ΕΙς τόν ούρανόν, 
Πλήν χρναή μ’ έχέντησε 
Κ «κρυμμένη μίλισσχ, 

Κ' έπεσα Οανών.

Αφού δ' έτελείωσε, πλησιάσασα είς έμέ μετά 
σχημάτων, ών ή ζωηρότης ηυξανε βαθμηδόν.

— Σέ γνωρίζω, με ειπεν. Ερχεσαι άπό τόν Πό- 
ι ρον. Ω ! ίδέ τί δροσερά, τί ώραΐα δάση ! Αισθάνε
σαι πώς τά άνθη μοσχοβολούν ; Μή τά πλησιάσης ! 
Είς αύτά κάθηται κεκρυμμένη μέλισσα.

Καί ήρχισε πάλιν διά τών χειλέων μιμούμενη 
τής μελίσσης τόν βόμβον.

— ’ίΐξεύρεις, έξηκολούθησε, ποια είναι ή μέλισ
σα ; ‘Η μέλισσα, ήξεύρεις ; είμαι έγώ. Μοί τό έλε- 
γεν εκείνος έν ώ έπιπτε. Τις σέ ειπεν ότι έγώ τόν 
έρ^ιψα : Έκεΐ ισταται είς τάς βροντάς και είς τάς 
άστραπάς. ’Ωλίσθησεν είς τάς πέτρας καί έπεσε. 
Τίς σέ ειπεν ότι τόν έρίιψα ; ‘Ο Διάβολος σέ τό 
ειπεν. ’Ακούεις τί φωνάζει άπό τά σπλάγχνα τού 
βαράθρου; ’Ακούεις άπό τό βάθος τής νυκτός 
τί φωνάζει; Κατάρα, φωνάζει, κατάρα έπί τής 
κεφαλής μου, κατάρα ! κατάρα !

Καί εις τόν άνώτατον τής μανίας παροξυσμόν 
έρύίφθη βιαίως είς τό άνακλιντήριον, έβύθισε τήν 
κεφαλήν της είς τά προσκεφάλ.αια, καί ήρχισε νά 
κλαίη μεγαλοφώνως, μέχοις ου τέλος γενικός σπα
σμός έσεισεν δλον τό σώμά της, καί έπεσεν αναί

σθητος κατά γής.
Τότε ό επιστάτης έκάλεσε μίαν τών νοσοκόμων, 

καί παραδούς τήν άσθενή είς τήν ίμπειρον αύτής 
επιμέλειαν, μοί ειπεν δτι, έπειδή ή παρουσία μου 
τοσοΰτον τήν έκλόνισεν, είναι επικίνδυνον δι’ αύτήν 
νά μείνωμεν περισσο’τερον, καί έθεώρει τό έπελθόν 
αύτή σύμπτωμα ώς κρίσιν, περί ής δέν ήδύνατο νά 
προϊδή πώς έμελλε νά λυθή. Μοί έπέτρεψεν δμως, 
άν έπεθύμουν νά τήν έπισκέπτωμαι καθ' έκάστην.

Άφ’ου δ’έξήλθομεν, μοί διηγήθη ότι πρό δύω έτών 
είχε κομίσει τήν νέαν ταύτην γυναίκα ό σύζυγός 
της ένταύθα, ότι πο/.ύν χρόνον έμεινε πλησίον της 
περιποιούμενο; αύτήν μετά πολ.λ.ής προσπάθειας* 

νισμένων, άνεμνήσθην τής τραγικής τοΰ πόρου 
σκηνής, καί πάντοτε μετά θλίψεως άναλογιζόμενος 
τήν παρ'ήμΐν έγκατάλειψιν τών αξιοδακρυτών έκεί
νων ανθρωπίνων όντων, άτινα έπιζώσιν είς τής 
ύπάρξεώς των το εύγενέστερον μέρος, ήθέλησα νά 
έπισκεφθώ τό κατάστημα. ‘II τάςις αάτοΟ, ή παν
ταχοΰ έπαυγάζουσα νουνεχής' πρόνοια καί φιλά- 
δελφος επιμέλεια, ένέπλησαν τήν καρδίαν μου εύ- 
γνωμοσύνης έν όνόματι τής πασχούσης άνθρωπότη- 
τος πρός τους εύγενεΐς αύτής διοικητάς. ότε δ’ έ- 
ξέφραζον αύτήν θερμώς πρός τόν ξεναγοΰντά με, 
καί συγγνώμην αϊτών δι’άς τώ έζήτουν λεπτολό
γους πληροφορίας, τώ είπον ότι συνέλεγον αύτάς 
έπ’ έλπίδι ότι ίσως ποτέ χρησιμεύσωσ·.ν είς τήν 
Ελλάδα, πρός σύστασιν φρενοκομείου κατά τό άρι- 
στον παράδειγμα δ έσπούδαζον.

— Εισθε βλλην ; μοί ειπεν. Α ! τότε επιτρέψα
τε με νά σάς οδηγήσω είς με'ρος όπου ίσως ευρητε 
καί τι δυνάμενον ιδιαιτέρως νά ένδιαφέρη ύμάς.

Καί μ’ έφερεν είς μικρόν, άλλά καθαρώτατον καί 
εύάρεστον δωμάτιόν, έχον έποψιν είς σκιερόν κή
πον. Έν αύτω, δτε είσήλθομεν, εΐδομεν γυναίκα 
νέαν, ώς έφαίνετο, καί ισχνή,ν, ήτις κύκλω περί τό 
δωμάτιόν φερομένη, περιέστρεφεν είς τόν άέρα τόν 
δάκτυλον τής δεξιάς χειρός, καί έμιμεΐτο διά τού 
στόματος τόν βόμβον πετώντος έντόμου.

— Η δυστυχής γυνή! μοί ειπεν ό επιστάτης τα
πεινή τή φωνή, ’ΐδού ή ένασχόλησις δλ.ης τής ήμέ- 
ρας της. Φρονεί δτι είναι μέλισσα. Αν δέν άπατώ 
μαι, κατάγεται έξ Ελλάδος.

όταν δ αυτή στραφεΐσα έφθασεν απέναντι μου, 
έμεινα ώς έμβρόντητος, φλον μου τό αίμα συνεστά- 
λη είς τήν καρδίαν μου, καί λαβών αύτήν βιαίως 
έκ τών δύο χειρών,

— ή Άγγςλική! ανέκραξα, ά θεέ μου ! Έδώ ή 

’.Αγγελική !
Καί τά δάκρυά μου έτρεφαν ποταμηδόν, και 

τούς πόδαςμου αισθανθείς ίσχυρώς κλονουμένους, 
έρρίφθην είς τό άνακλιντήριον.

έμεινε δέ καί έκείνη ώς άπολελιθωμένη, καί μέ 
ήτένιζεν έχουσα εύρέως τεταμένους τούς οφθαλ
μούς, ώς άν τη ειχεν έπιφανή φάντασμα, ου δέν 
ένόει τήν παρουσίαν. Καί διετήρει μέν τά ίχνη τής 
αρχαίας της καλλονής, καί τών χαρακτήρων της 
τήν έξαίσιον αρμονίαν, άλλ’ ή ώχρότης της ήτον 
ώς νέκρας, και αί νεανικαί καί άλλοτε θάλλουσαι 
παρειαί της ειχον πέσει καί μαρανθή, καί οί μεγά
λοι καί εκφραστικοί οφθαλμοί της ειχον άπολέσει 
τήν μυχίαν εκείνην λάμψιν τής νοημοσύνης, ήτις

άφ’ ού δμως τήν είδεν άνίατον, ότι άφήκεν δλην τήν 
προίκα, της είς τό κατάστημα, δπως έκ τού εισοδή
ματος αύτής έχη πάσαν τήν άναγκαίαν θεραπείαν 
έν όσω ζή, καί άνεχώρησε. Προσέθηκε δ’ ό έπιστά
της, ότι έκτοτε δι’ άοκνου καί προσφόρου έπιμε- 
λείας, εί καί ούδέν κατόρθωσαν ώς πρός τήν τελι
κήν αύτής ίασιν, πολύ δμως τήν έπράϋνον, καί 
πρό πολλοΰ δέν τή είχεν έπέλθει τοιοΰτος παροξυ
σμός, δστις καθ’ ά πολ.λάκις παρετηρήθη, δύνα- 
τσιμέν έπιτεινόμενος ν’άποβή ολέθριος, είναι δμως 
ένίοτε καί οιωνός αίφνηδίας άναρρώσεως.

‘II έντύπωσις, ήν ή σκηνή αΰτη άπετέλεσεν έπ’ 
έμέ, ύπήρξε φοβερά, καί άναχωρών τοΰ φρενοκο
μείου ήρώτων έμαυτί,ν άν κακός έφιάλτης δέν έκά- 
θησεν έπ’ έμέ, καί μοί παρέστησε τό οΐκτρόν έκεϊ
νο θέαμα τής γυναικόζ, ήν άλλοτε είχον γνωρίσει 
έν τή άκμή τού κάλλους καί τής νεότητος. φαιδράν 
ώς πτηνόν, πλήρη εύφυίας καί χάριτος. Τήν νύκτα 
όλην δέν έκλεισα οφθαλμόν, καί τήν έπαύριον άπό 
πρωίας έπανήλθον είς τό κατάστημα, όπου μετ’ 
απελπισίας έμαθον ότι ή Αγγελική δέν είχε συνελ
θεί είσέτι άπό τής βαρείας εκείνης άσθενείας, καί 
ότι οί ιατροί είχον μεγάλην άνησυχίαν περί τής 
ζωής της. Ίδώ» δ Κύριος διευθυντής τού Φρενοκο
μείου πόσον ένδιαφερομαι υπέρ αύτής, μοί έπέτρε- 
ψε κατά τάς κρίσιμους ταύτας στιγμάς νά μή 
τήν έγκαταλείψω, καί μετά φιλανθρώπου συγκα- 
ταβάσεως μοί παρεχώρησε δωμάτων τής κατοικίας 
του, όπως διαμείνω έν τώ καταστήματι έν όσω 
διήρκει ή επικίνδυνος Οέσις της.

Δυστυχώς δμως αΰτη παρετείνετο, καί έδεινού- 
το όσημέραι. ΑΪ δυνάμεις της ήλαττούντο, έν ω ό 
πυρετός ηυξανε, καί ούδέ πρό; στιγμήν συνήρχετο 
έκ τή; αλλοφροσύνης της, άλλ’ ότέ μέν τή έπα- 
νή,ρχετο είς τήν φαντασίαν ότι μετεβλήθη είς μέ
λισσαν, καί ήρχιζε τόν παράδοξον έκεΐνον συριγμόν, 
δστις συνήθως άπέληγεν είς σπασμούς νευρικούς, 
ότέ δέ έγίνετο έμμανής, καί έκραζεν άτοπα καί 
ασυνάρτητα Γερμανιστί ή Ελληνιστί, και άλλοτε 
έμενεν έπί ώρας ολοκλήρους έν πλήρει άναισθησια.

Οΰτω παρήλθον τρεις όλαι ήμέραι άνευ τινός 
διαλείψεως τών φοβερών αύτών συμτττωμάτων. 
Κατά δέ τό μεσονύκτιον τής τρίτης, άφ’ου μετά 
βίαιον παροξυσμόν τή έπήλθεν ή δφεσις έκείνη, ήτις 
ήτον κατάστασις μεταξύ ζωής καί θανάτου, μάλ
λον νάρκη ή λειποθυμία παρά ΰπνος, ή μέν νοσο
κόμος, άπαυδήσασα, έκοιμάτο έν τή γωνία τοΰ δω
ματίου, έγώ δέ, παρά τήν άσθενή καθήμενος, έκρά- 
τουν τάς χεΐράς της, καί μυστικώς προσευχόμενος, 

τάς έβρεχον δι'άφθόνων δακρύων. Αίφνης άφήκε βα- 
θύν καί μζχρτν στεναγμόν, τόν πρώτον, δν ήκουσα 
έξελθόντα τού στήθους της, άφ' ότου τήν είδα εί; 
τήν άξιοθρήνητον ταύτην κατάστασιν, καί στηρί- 
ξασα τούς οφθαλμούς έπ’ έμέ, τούς περιέφερεν έπί 
τινα χρόνον έπί τού προσώπου μου, ώς άν ήρεύνα 
τήν φυσιογνωμίαν μου, καί έπροσπάθει νά τήν έν- 
θυμηθη. Επειτα δέ, σφίξασα τήν χεϊρά μου.

— Εισθε σείς, μοί είπε, μέ φωνήν δυσνόητου, 
βραδεΐαν καί συνεχώς διακοπτομένην. Σας γνωρίζω. 
Δεν ήξεύρω τίς τύχη ή τίς άγγελος σάς έπεμψεν 
είς έμέ, άλλ’ ήλθατε είς τό χείλος τού τάφου μου, 
νά μοί φέρετε φίλον πρόσωπον, καί" τήν πνοήν 
τής Ελλάδος. Ω ! είπέτε, μοί φέρετε, μοί φέρετε 
καί τήν συγχώοησίν του ;

έγώ δέ, βλέπων τάς δυνάμεις της έξαντλουμέ- 
νας είς τούς εναγώνιους τούτους λόγους, έπροσπά- 
θουν παντί τρόπω νά τήν καθησυχάσω, καί τήν 
παρεκάλουν, άλλά ματαίως, νά μήν όμιλίι.

— Διότι, έξηκολούθησε, — πρέπει νά τό μάθε
τε, — έγώ — έγώ είμί ήτις τόν έσυρα είς τό βά- 
ραθρον, έγώ ήτις τόν έφόνευσα. Μή μ’ εμποδίζετε 
νά λαλήσω. Το ήξεύρω, όλίγαι μοί μένουν στίγμα ί. 
Το λογικόν μου βλέπετε ότι άνέλαμψε, διότι είναι 
ή στιγμή καθ’ ήν ό λύχνος Οά σβύση. Εύλογητός ό 
θεός ότι μοί έχάρισεν αύτήν τήν στιγμήν 1 Δεδοξα- 
σμένον τό όνομά του ότι δέν αποθνήσκω είς τό 
σκότος καί είς τήν έρημον, οτι σεις εισθε είς τό 
προσκεφάλαιόν μου. Αφετέ με νά σάς είπώ. Ητον 
νέος έξόχου φύσεως, ή καρδία του ήτον όλη ποίη- 
σις, ή διάνοιά του όλη ευγένεια, ή ψυχή του ήτον 
ώς κόρης εύαίσθητος, καί αγαθή καί εύπιστος ώς 
παιδιού. Τον άπήντησα έπί τής όδοϋ μου ή έλαφρά 
έγώ, καί παραγνωρίσασα τήν Οείαν σφραγίδα έπί 
τ·,ΰ μετώπου του, καί άνίκανος νά υψωθώ είς τό 
ύψος τών αισθημάτων του, άλλά κούφως καί φιλα- 
ρέσκως τώ έζήτησα τήν καρδίαν του, ή προσφερο- 
μένην δέν τήν άπέβαλον, καί τήν μετεχειρίσθην ώς 
παίγνιον, καί μετά ταΰτα τήν έρέιψα ούδ’ άναλο- 
γιζομένη κάν ότι κατέστρεφον μίαν ϋπαρξιν, ότι 
έγινόμην φονεύς, φονεύς άνθρώπου όστις εδικαιούτο 
νά μή περιμένη κακόν άντί τής άγάπης του. ί’μεϊς, 
Κύριε, .. . υμείς φίλε μου,.. . έχοντες τόν τάφον 
μεταξύ ημών, επιτρέψατε νά όνομαζώμεθα φίλοι, 
ϊμεΐς, κατά την εκδρομήν ημών είς τόν Πόρον, τό 
ένθυμεΐσθε; μέ ήλέγςατε αύστηρώς, καί μοί άπηυ- 
θύνατε πίκρας καί δικαίας επιτιμήσεις, πρός άς έ
γώ ή άφρων έγέλων! Άλλά τήν αύτήν ήμέραν αί 
συμβουλαί σας έλαβον φοβέραν έπικύρωσιν, και ό
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γέλως μου μετεβλήθη είς αιματηρά καί αιώνια δά 
κρύα! Δεν ήξευρον τίποτε περί τίς τύχης του, καί 
ή αδιάφορος, ούδ’ έφρόντισα ποτέ νά ερευνήσω περί 
αύτίς. Μοί ητον έν τώ φαιδρω ούρανώ της νεότη
τάς μου ό διάττων άστήρ, όστις τέρπει πρός στιγ
μήν τήν όρασιν, χωρίς νά έρωτώμεν πόθεν έρχεται 
καί πού έσβέσθη· μοί ήτον τό άνθος έφ’ ού κάθηται 
ή κούφη κόρη τού άέρος, καί άμα (;) τρέπει αλλαχού 
τήν άστατον πτήσίν της. Τον έγνώρισα είς τήν 
άπαισιον λάμψιν τών αστραπών, όταν άπνουν καί 
συντετριμμένον τόν ανέφιρον άπό τοΰ βαράθρου. 
Τον έγνώρισα, καί τό αΐμά μου έπάγη εις τάς φλέ
βας μου, καί ό νούς μου έξέστη.

Καί έπειτα άνακαθήσασα, καί λαβοΰσα τήν χεΐ- 
ρά μου είς τάς ψύχρας καί τρεμούσας χεΐράς της,

— όταν θά έπιστρέψητε είς τήν ‘Ελλάδα, μοί 
ειπεν, ύποσχεθήτε, ώ 1 ύποσχεθήτε μοι δτι θά ύπά- 
γητε είς τόν Πόρον, καί είς τό Βίδι, όπου τόν βνε- 
ταφίασαν, ανάψατε δι' έμέ χηρίον είς τήν εκκλη
σίαν, καί προσευχήθητε μετά ζέσεως, ώς τώρα σας 
παρακαλώ, διά νά μέ συγχώρηση, μή ανταποδίδω» 
μοι κακόν αντί κακού, διά νά μή βαρύνη ή αιώνια 
του κατάρα έπ’ έμέ, διά νά μή τόν εύρω όπου ύπά- 
γω φοβερόν κατήγορον, έπικαλούμενον κατ’ εμού, 
έκ τού βάθους της άβύσσου, είς ήν τόν ώθησεν ή 
απελπισία, τούς αιωνίους κεραυνούς τής θείας δι
καιοσύνης. Είπέ τε τω, ότι έλαβεν έκδίκησιν ήτις, 
καί άν μ’ έμίσει, ήθελε τώ άρκέσει, ότι έτιμωρήθην 
έξ αύτής μου τής αμαρτίας, ότι έπιον τάς τελευ
ταίας σταγόνας τής πίκρας φιάλης ήν τόν έπότισα 
έπί γής, καί δτι αποθνήσκω κράζουσα συγγνώμην'. 
συγγνώμην !

Τάς τελευταίας δέ ταύτας λέξεις είπούσα μεγα
λοφώνως καί μετ’ έξάψεως, έπεσεν είς τάς άγκά- 
λας μου διόλου έξηντλημένη, πελιδνή ώχρότης έ- 
χύΟη είς τό πρόσωπόν της, καί οί οφθαλμοί της 
έκλείσθησαν. Έν ω δ’ έπροσπάθουν μετά της νοσο
κόμου νά τήν ζωογονήσω, ήνέωξεν άπαξ τούς ο
φθαλμούς, ήτένισε πρός τόν ούρανόν διά τού πα
ραθύρου, καί έψιθύρισε τήν λέξιν «συγγνώμη!» έ
πειτα δέ, έμεινεν ακίνητος, καί όταν ό ιατρός, κλη
θείς, έλαβε τήν χεΐρά της, ειπεν

— Η δυστυχής ! έπαυσαν τά βάσανά της !
Περιττόν νάείπώ,ότι άμα έπισρέψας είς τήν Ελλά

δα, έπεχείρησα δευτέραν έκδρομήν είς Πόρον, διά 
νά έκτελέσω τήν τελευταίαν εντολήν τής θανούσης.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ.

ΑΙ ΔΤΩ EPQMENAI.
(Συνίχιια lit φνλ. 6).

VIII.
Ες εβδομάδες είχον παρέλθει καί ό Βαλεντίνος 

—τόσον είναι δύσκολον είς τόν άνθρωπον νά γνω- 
ρίση αύτός εαυτόν !— δέν ήζευρε άκόμη ποιαν άπό 
τάς δύο του ερωμένας ήγάπα πλειότερον. Αν καί 
ή καρό ία του τόν παρέσυρε πρός τήν Κυρίαν Δε
λωναί, δέν άπεφάσιζεν έν τούτοις ν'άπομάθη τόν 
δρόμον τόν φέροντα πρός τόν οίκον τής άλλης ε
ρωμένης του. Οσον καί άν ήτον ωραία ή Κυρία 
Πάρνης καί εύφυής καί πλήρης χαρίτων, όσας ήδο- 
νάς καί άν εΰρισκε πλησίον της, πάλιν ό Βαλεντί
νος δέν ήδύνατο ν’ άπαρνηθή τόν οίκίσκον τής Κυ
ρίας Δελωναί ! Το κηπάριόν του έβλεπεν εναλλάξ 
τήν χήραν καί τήν Μαρκησίαν νά περιφέρωνται 
στηριζομεναι είς τόν βραχίονα τού άρωγοϋ των, 
καί τό κελάρυσμα τοΰ καταπίπτοντος ΰδατος έκά- 
λυπτε μέ τόν μονότονον θροΰν του όρκους πάντοτε 
έπαναλαμβανομένους καί πάντοτε προδιδομένους 
μετά τής αύτής ζέσεως. Πρέπει λοιπόν νά ύποθέ- 
σωμεν ότι ή άστάθεια έχει καί αύτη τάς ήδονάς 
της ώς καί ό πιστό; έρως; Ηκούετο άκόμη ενίοτε 
ό κρότο: τής άμάξης ήτις άπεμάκρυνεν άγνωστον 
τήν Κυρίαν Πάρνης, όταν ή Κυρία Δελωναί έφαί
νετο κεκαλυμμένη μέ τόν πέπλον της είς τό άκρον 
τής οδού, προβαίνουσα μέ βήμα δειλόν. Κρυπτό
μενος όπισθεν τού παραθύρου του, ό Βαλεντίνος έ- 
μειδια διά τάς συναντήσεις έκείνας καί έγκατέλι- 
πεν εαυτόν άμερίμνως είς τά κινδυνώδη θέλγητρα 
τής ποικιλίας.

Σχεδόν είναι άφευκτον οΐ έξοικειούμενοι μέ ό- 
ποιονδήποτε κίνδυνον νά εύαρεστώνται είς αύτόν 
έπί τέλους. Ιίάντοτε κινδυνεύων νά ιδη τήν διπλήν 
του έρωτικήν μηχανορραφίαν άνακαλυπτομένην έ
νεκα τυχαίου τίνος περιστατικού, ήναγκασμένος νά 
παίζη τό δύσκολον πρόσωπόν ανθρώπου όφείλμν-.ος 
νά ψεύδηται άκαταπαύστως, χωρίς ποτέ νά προδί- 
δεται, ό άπερίσκεπτός μας ήσθάνθη εαυτόν υπερή
φανου διά τήν άλλόκοτον ταύτην θέσιν συνειθίσας 
τήν καρδίαν του προς ταύτην, έσυνείθισεν ακολού
θως καί τήν ματαιοφροσύνην του. Οί φόβοι, οΐτι- 
νες τόν έτάραττον κατ’ άρχάς, οί τής συνειδήσεως 
έλεγχοι, οΐτινες τόν άνεχαίτιζον, κατέστησαν προσ
φιλείς είς αύτόν έδωκε δύο όμοια δακτυλίδια είς 
τάς δύο του φίλος" έπεισε τήν Κυρίαν Δελωναί νά 

φορέση μίαν λεπτήν χρυσήν άλυσον τήν όποιαν εί- 
χεν έκλέξει αύτός άντί τού έκ ψευδοχρύσου περι
δέραιου της· τώ έφάνη δέ άστεΐον νά κάμη τήν 
μαρκησίαν νά φορέση τό περιδέραιον τούτο, καί κα- 
τώρθωσε νά τήν στολίση μέ αύτό μίαν ημέραν ότε 
ύπήγαινεν ή μαρκησία είς χορόν· αυτή ήτον άναν- 
τιρ^ήτως ή μεγίστη έρωτική άπόδειξις τήν οποίαν 
τώ έδωκε ποτέ ή Κυρία Πάρνης.

Ϊ1 Κυρία Δελωναί, έζαπτομένη ύπό τοΰ έρωτος, 
δέν ήδύνατο νά ύποθέση τόν Βαλεντίνον άστατον. 
Κατά τινας ημέρας ή αλήθεια τή ένεφανίζετο αί
φνηδίως σαφής καί άκαταμάχητος, ίΐρχιζον τότε 
αί σφοδραί πρός τόν εραστήν της έπιπλήξεις, οι 
χείμαρροι τών δακρύων, αί περί αύτοχειρίας άπει- 
λαί· άλλά μέ μίαν λέξιν αύτοΰ μόνον έξηπατάτο 
έκ νέου, μέ έν σφίξιμον τής χειρός παρεμυθεΐτο καί 
έπέστρεφεν είς τόν οίκόν της ευτυχής καί ήσυχος. 
Η Κυρία Πάρνης, έξαπατωμένη άπό τήν αλαζο
νείαν της, δέν έζήτει νά άνακαλύψη τίποτε, τίπο
τε δέν «προσπαθεί νά πληροφορηθή. έλεγε καθ’ έ- 
αυτήν «Θά ήναι παλαιά τις ερωμένη τήν οποίαν 
δέν έχει τήν τόλμην νά έγκαταλίπη.» Δεν κατεδέ- 
χετο δέ νά ταπεινωθή ζητούσα μίαν θυσίαν, ό έ
ρως τώ έφαίνετο απλή διασκέδασις, ή δέ ζηλοτυ
πία γελοΐον έλάττωμα· προσέτι δέ έθεώρει τήν 
καλλονήν της ώς μαγικήν δύναμιν άνυπέρβλητον 
εντελώς.

Αν ένθυμήσθε, Κυρία μου, τον χαρακτήρα τοΰ 
ηρωός μας όπως έπροσπάθησα νά σας τόν περιγρά- 
ψω είς τήν πρώτην σελίδα τού παρόντος διηγήμα
τος, θά έννοήσατε, καί θά συγχωρήσετε ίσως τήν 
διαγωγήν του, καί τοι έχουσάν τι δικαίως μεμπτέον. 
Ο διπλούς έρως, τόν όποιον συνησθάνετο ή ένόμιζεν 
ότι συνησθάνετο, ήτο τρόπον τινά ή είκών τής ζωής 
του όλης. Επιζητήσας πάντοτε τάς ύπερβολάς, γευό- 
μενος εύχαρίστως τάς απολαύσεις τού πλουσίου καί 
πένητος ένταύτώ, εΰρισκε πλησίον τών δύο τού
των γυναικών τήν άντίθεσιν ήτις τώ ήρεσκε καί 
ήτο πραγματικώς πλούσιος καί πένης έντός τής 
αύτής ημέρας. Αν άπό τής έκτης μέχρι τής όγ
δοης ώρας, περί τήν δύσιν τού ήλιου, δύο ώραΐοι 
ίπποι φαιοί είσήρχοντο μέ βήμα έλαφρώς ταχύ είς 
τήν πρόσοδον τών Ηλυσίων (avenue des Champs 
Elysees), σύροντες ήσύχως όπισθέν των μικρόν ό
χημα μεταξοσκέπαστον ώς κομψόν καλλυντήριον 
Κυρίας, ήδύνατο τις νά ιδη έντός αύτοΰ άνθηρόν 
καί φΛάρεσκον πρόσωπόν κρυπτόμενου ύπό εύρύ- 
χωρον πίλον καί μειδιάν πρός νεανίαν άμελώς έξη- 
πλωμένον πλησίον τον οδτοι ήσαν ό Βαλεντίνος 

καί ή Κυρία Πάρνης, οΐτινες έκαμνον τόν περίπατόν 
των μετά τό γεύμα. Αν τήν πρωίαν, κατά τήν ά- 
νατολήν τού ήλιου, διήρχετό τις τυχαίως πλησίον 
τού κομψού δασιδίου τής Ρομαινβίλλ.ης, ήδύνατο 
νά άπαντήση έκεΐ ύπό τό χλοερόν φύλλωμα άγρο- 
τικού καφφενείου δύο έρωτολήπτους, συνομιλούντας 
μυστικά ή άναγινώσκοντας όμοΰ τόν Λαφον-αΐνον 
οδτοι ήσαν ό Βαλεντίνος καί ή Κυρία Δελωναί, οΐ
τινες, πεζοί, άπελάμβανον τήν πρωινήν δρόσον. Πα- 
ρευρίθητε τήν έσπέραν εκείνην είς τόν χορόν τόν 
όποιον έδιδον είς τήν Αύστριακήν πρεσβείαν ; Εί- 
δετε έν τω μέσω λαμπρού κύκλου νέων γυναικών, 
μίαν καλλονήν ύπερηφανωτέραν, μάλλον έπιζητου- 
μένην, μάλλον ύπεροπτικήν παρ’ όλας τάς άλλας ; 
11 θελκτικωτάτη αύτή κεφαλή, ή φέρουσα χρυσούν 
κεφαλόδεσμον, όστις ταλαντεύεται χαριέντως ώς έό- 
δον σειόμενον ύπό τού ζεφύρου, είναι ή νέα μαρκη- 
σία, τήν οποίαν τό πλήθος θαυμάζει, τήν όποιαν ό 
θρίαμβος καλλύνει καί ήτις όμως φαίνεται (ύεμβά- 
ζουσα. έκεΐ πλησίον, στηριζόμενος έπί μιας στή
λης, ό Βαλεντίνος τήν ατενίζει· κανείς δέν έχει 
γνώσιν τού μυστικού των, κανείς δέν σχολιάζει τό 
βλέμμα έκεΐνο μηδέ μαντεύει τήν χαράν τού έρα- 
στού. Η λάμψις τών πολυελαίων, ό θόρυβος τής 
μουσικής, οί -ψιθυρισμοί τού πλήθους, ή εύωδία τών 
άνθέων, τά πάντα τόν γοητεύουσι, τόν εύφραίνου- 
σι, και ή ακτινοβολούσα είκών τίς ωραίας ερωμέ
νης του μεθύσκει τά έκθαμβημένα του όμματα. Αμ
φιβάλλει σχεδόν καί αύτός περί τής εύτυχίας του 
καί ότι τόσον σπάνιος θησαυρός άνήκει είς αύτόν· 
άκούει τούς άνδρας νά λέγουν πέριξ τον « ποια 
λάμψις ! ποιον μειδίαμα ! ποια γυνή!» καί επανα
λαμβάνει καθ’ εαυτόν τάς λέξεις ταύτας. Π ώρα 
τού δείπνου φθάνει- νεαρός άξιωματικός έουθρια άπό 
ηδονήν δίδων τήν χεΐοά του είς τήν μαρκησίαν. 
Τήν περικυκλόνουν, τήν άκολουθούν, καθείς θέλει 
νά πλησιάση αύτήν καί θηρεύσει μίαν της λέξιν πε- 
σούσαν άπό τά χείλη της. Τότε αυτή διέρχεται 
πλησίον τού Βαλεντίνου καί τώ λέγει είς τό ους’ 
«Αύριον.» Πόσην ηδονήν περιέχει μία τοιαύτη λέ
ξις ! Καί όμως αυριον, μόλις ό ήλιος είχε δύσει, ό 
άπερίσκεπτός μας νεανίας ανέβαινε ψηλαφητά 
μίαν σκοτεινήν κλίμακα· φθάνει μετά πολλ.ής 
δυσκολίας εί; τό τρίτον πάτωμα καί κρούει σι
γά μικράν τινα θύραν· ή θύρα άνοίγει καί ουτος 
εισέρχεται· ή Κυρία Δελωναί, έμπροσθεν τής 
τραπέζης της, είργάζετο μόνη περιμένουσα τόν 
Βαλεντίνον· ουτος κάθηται πλησίον της, αύτή τόν 
ατενίζει, λαμβάνει τήν χεΐρά του καί τώ λέγει ότι
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τδν εύχαριστεΐ διότι τήν αγαπά άκόμη. Μία 
μόνον λυχνία φωτίζει άσθενώς τόν πενιχρόν οίκίσζ.ον 
άλλ’ ύπ’ αύτήν τήν λυχνίαν είναι φιλικόν πρόσωπον 
ήσυχον καί εύνοϊκον* δέν ύπάρχουν πλέον ούτε 
μάρτυρες συνωθούμενοι, ούτε θαυμασμός, ούτε θρί
αμβος' άλλ’ ό Βαλεντίνος όχι μόνον δέν ποθεί τώ
ρα τόν κόσμον, άλλά καί τόν λησμονεί* ή γραία 
μήτηρ έρχεται, κάθηται είς τόν σκίμποδά της, καί 
πρέπει ν’ άκούση ό Βαλεντίνος μέχρι τής δέκατης 
ώρας τάς ιστορίας τοΰ άλλου αίώνος, νά θωπεύση 
τό παρωργισμένον κυνάριον, νά ζωογονήσει τήν 
έκπνέουσαν λυχνίαν. Ενίοτε δέ πρέπει νά έχη τήν 
υπομονήν ν' άναγνώση κανέν νεοφανές μυθιστόρημα' 
τότε ό Βαλεντίνος άφινε τό βιβλίον νά πίπτη, ώςε, 
άναζητών αύτό, νά έπιψαύη τόν μικρόν πόδα της 
έρωμένης του* άλλοτε πρέπει νά παίζη nixetor, 
διά δέκα λεπτά, μέ τήν άγαθήν γραίαν καί νά 
προσέχη νά μή κερδίζη πολύ, έξερχόμενος έκεϊθεν 
ό νεανίας επιστρέφει πεζός. Χθες έδείπνησε μέ 
καμπανίτην οίνον ύποψάλλων μίαν άντιχορίαν* σή
μερον τό δεϊπνόν του συνίσταται είς ολίγον γάλα 
καί φαιδρύνεται διά τινων στίχων τούς όποιους έ- 
σύνθεσε διά τήν φίλην του. Εντοσούτω ή μαρκη
σία είναι εις άκρον παρωργισμένη, διότι ό Βαλεν
τίνος δέν έξεπλήρωσε τήν πρδς αύτήν ύπόσχεσίν 
του* π-ολυτελώς ένδεδυμένος ύπηρέτης τώ φέρει μυ- 
ροβόλον γραμμάτιο·; πλήρες τρυφερών επιπλήξεων* 
τό γραμμάτιου αποσφραγίζεται, τό παράθυρον ά- 
νοίγεται, ό καιρός είναι ώραΐος, ή Κυρία Πάρνης 
μέλλει νά έλθη, καί ιδού ό απερίσκεπτος μας νεα
νίας καθιστάμενος μέγας αριστοκράτης Ουτω πάν
τοτε διαφέρων πρός εαυτόν, ευρισκε τρόπον νά ήναι 
ανυπόκριτος μή ών ποτέ ειλικρινής, καί ό εραστής 
τής μαρκησίας δέν ήτον ό εραστής τής χήρας.

« Καί διατί νά εκλέξω ; — μέ έλεγεν ημέραν 
τινά ότε, συμπεριφερόμενος μετ’ έμοΰ, έπροσπάθει 
νά δικαιολ.ογηθή. — Πόθεν ή ανάγκη νά άγαπα τις 
άποκλειστικώς ; νέος τής ηλικίας μου είναι αξιό
μεμπτος άν ερωτεύεται τήν Κυρίάν Πάρνης ; Δέν 
τήν θαυμάζουν ; δέν τήν ζηλεύουν ; δέν διαλαλεί ό 
κόσμος τό πνεΰμά της καί τά θέλγητρά της ; Καί 
αύτό τό ψυχρόν λ.ογικόν έξάπτεται δι’ αύτήν. Εξ 
άλλου μέρους, ποιαν μομφήν ήθελε άπευθύνει τις 
είς εκείνον, όστις ήθελε συγκινηθή έκ τής άγαθότη- 
τος, τής τρυφερότητος, τής άφελείας. αί όποΐαι 
κοσμοΰσι τήν Κυρίαν Δελωναί; Δέν είναι άξια νά 
κχταστήση περιχαρή καί εύδαίμονα όποιονδήποτε 
άνθρωπον; Κατά τι λοιπόν είμαι ένοχος αγαπών 
τάς δύο ταύτας γυναίκας, άν έκαστη έξ αύτών εί

ναι άξια έρωτος; Αν δέ είναι άληθές δτι είμαι άρ- 
κετά εύδαίμων ώστε νά καθιστώ κατά τι τήν ζωήν 
των εύάρεστον, διατί δέν θά είχον τό δικαίωμα νά 
προξενήσω τήν εύδαίμονίαν τής μιάς είμή γινόμε
νος παραίτιος τής δυστυχίας τής άλλ.ης ; Διατί τό 
γλυκύ μειδίαμα τό όποιον ή παρουσία μου φέρει 
ένίοτε έπί τών χειλέων τής ωραίας μου χήρας πρέ
πει νά άγοοασθή δι’ ένός δακρύου τής μαρκησίας ; 
πταίουν αύταί άν ή τύχη μέ έρ^ιψεν είς τήν διά- 
βασίν των, άν τάς έπλησίασα, άν μέ έπέτρεψαν νά 
τάς άγαπώ ; Ποιαν τών δύο θα έξέλεγον χωρίς νά 
φανώ άδικος ; Κατά τί ή μία Οά ητο μάλλον άξια 
τής άλλ.ης νά ποοτιμηθή ή νά έγκαταλειφθή ; Οταν 
ή Κυρία Δελωναί μέ λέγη ότι ή υπαρξις της όλη 
άνήκει είς έμέ, τί θέλετε λοιπόν νά άποκριθώ ; πρέ
πει νά τήν άποκρούσω, νά διαλύσω τήν πλάνην της 
καί νά τής άφήσω τήν άπογοήτευσιν καί τήν θλί- 
ψιν ; όταν ή Κυρία Πάρνης ήναι παρά τό κύμβα- 
λόν της, καί έγώ, καθήμενος όπισθεν αύτής, τήν 
βλέπω παραδιδομένην είς τάς εύγενεϊς έμπνεύσεις 
τής καρδίας της, όταν τό πνεΰμά της ύ'ψόνη τόν 
νοΰν μου, μέ ένθουσιάζη καί μέ κάμνη νά αισθάνο
μαι καλλίτερα τής συμπάθειας τάς άκροτάτας άπο- 
λαύσεις, πρέπει νά τής είπώ ότι άπατάται καί δτι 
μία τόσον γ?.υκεία ηδονή είναι ένοχος; Πρέπει νά 
μεταβάλω είς μίσος ή περιφρόνησιν τήν άνάμνησιν 
τών μαγευτικών αύτών ωρών ; Οχι, φίλε μου, ήθε
λον ψευσθή λέγων πρός τήν μίαν έκ τών δύο ότι 
δέν τήν άγαπώ πλέον ή ότι δέν τήν ήγάπησα ποσώς* 
θά είχον μάλλον τό θάρρος νά τάς στερηθώ άμφο- 
τέρας παρά νά έκλέξω μεταξύ αύτών.»

Βλέπετε, Κυρία, ό απερίσκεπτος μας έπραττεν 
ώς πράττουσιν όλοι οί άνδρες* μή δυνάμενος νά 
διορθωθή άπό τήν παραφροσύνην του, άπεπειράτο 
νά τή δώση τά φαινόμενα τής ορθής σκέψεως. Ε- 
προσπάθει νά ταράττη όσον τό δυνατόν ολιγώτερον 
τήν ήσυχίαν τής Κυρίας Δελωναί* άλλ’ ή ύπερηφά- 
νεια τής μαρκησίας ύπέφερε πολλάς παρενοχλήσεις 
ένεκα τών ιδιοτροπιών του. « II γυνή αυτή πνεύμα 
μόνον έχει καί υπερηφάνειαν ο μέ έλεγε περί αύ
τής ένίοτε. ’Εξερχόμενος δέ άπό τήν αίθουσαν τής 
Κυρίας Δελωναί, έμειδία διά τήν άπλότητα τής 
χήρας καί εύρισκεν ότι αυτή είχε πολύ όλίγην υπε
ρηφάνειαν καί όλίγιστον πνεΰμα. Παρεπονεΐτο ότι 
δέν είχε τήν έλευθερίαν του. Πολλάκις άπό ιδιοτρο
πίαν έλειπεν άπό ερωτικήν συνέντευξιν προσδιορι- 
σθεΐσαν υπό τής μιας ή τής άλλης, έλάμβανεν έν 
βιβλίον καί έπορεύετο νά γευθή μόνος είς τήν εξο
χήν. Αλλοτε χατηράτο τήν τύχην ήτις παοεκώλυε 

συνέντευξιν παρ’ αύτοΰ ζητηθεϊσαν. II Κυρία Δελω
ναί ήτον έκείνη τήν όποιαν είς τό βάθος τής καρ
δίας του, έπροτίμα, άλλ' ήγνόει τοΰτο καί αύτός ό 
ίδιος, καί ή παράδοξος αύτη άβεβαιότης ήθελε διαρ
κέσει έπί πολύ, αν περίστασίς τις, ασήμαντος κατά 
το φαινομένου, δέν τόν έφώτιζεν αίφνηδίως περί 
τών αληθών του αισθημάτων.

ΙΙτο τότε Ιούνιος μήν καί αί έσπέραι ήσαν εύα- 
ρεστότεραι είς τόν κήπον. II μαρκησία, καθήσασα 
ποτέ έπί ξύλινης έδρας είχεν εύρη ότι τό κάθι
σμα έκεΐνο ήτο πολύ σκληρόν.

— Θά σάς χαρίσω έν προσκέφαλον, είπεν είς 
τόν Βαλεντίνον.

Τήν έπαύριον τήν πρωίαν, τώ όντι, ό Βαλεντί
νος έλαβε κομψόν άνάκλιντρον συνωδευμένον μέ έν 
ώραϊον κεντητόν προσκέφαλον.

Ενθυμείσθϊ ίσως ότι ή Κυρία Δελωναί έκέντα. 
Πρό ένός μηνός ό Βαλεντίνος τήν έβλεπε; άδιακό- 
πως έογαζομένην είς κέντημά τι, τοΰ όποιου είχε 
θαυμάσει τό σχέδιον* τό σχέδιον δέν είχέ τι έκτα
κτον' ήτο, νομίζω, στέμμα έξ άνθέων καθώς όλα 
τά συνήθη κεντήματα, άλλά τά χρώματά του ήσαν 
ωραιότατα. Καί προσέτι, τί δύναταί νά κατα
σκευάσει χειρ προσφιλής καί νά μή σάς φαίνεται 
άριστούργημα ! Εκατοντάκις, τό έσπέρας, πλησίον 
τής λυχνίας, ό νεανίας είχε παρακολουθήσει διά τών 
οφθαλμών, έπί τής βάσεως τοΰ κεντήματος, τούς 
εύστροφους δακτύλους τής χήρας* εκατοντάκις, έν 
τώ μέσω ζωηράς συνδιαλέξεως, είχε διακοπή αί
φνηδίως, μένων έν άκρα σιωπή έν ω έκείνη έπρόσε- 
χεν είς τό κέντηματά της- εκατοντάκις είχε σταμα
τήσει τήν άπηυδημένην έκείνην χείρα καί ζωογο 
νήσει αύτήν δι’ ένός φιλήματος.

Αφ’ού ό Βαλεντίνος διέταξε νά θέσωσι τό άνά- 
κλιντρον τής μαρκησίας είς μίαν μικράν αίθουσαν 
προσκειμένην είς τόν κήπον, κατέβη καί έπεθεώρη- 
σε τό δώρου του* παρατηρήσας προσεκτικώς τό 
προσκέφαλον, ένόμισεν οτι άναγνωρίζε* αύτό- τό 
έλαβεν είς χεΐρας, τό περιέστρεψε, τό έθεσε πά
λιν είς τον τύπον του καί έσυλλογίζετο ποΰ τό 
είχεν ίδεΐ. «Μωρός όποΰ είμαι, είπε πρός εαυτόν, 
όλα τά προσκέφαλα ομοιάζουν, καϊ τοΰτο δέν έχει 
τίποτε έκτακτον.» Αλλά μία μικρά κηλΐς έπί τής 
λευκής βάσεως έφείλκυσεν αίφνηδίως τούς οφθαλ
μούς του* δέν ήτο πλέον δυνατόν ν’ άμφιβάλλη, 
διότι είχε κάμει ό ίδιος την κηλίδα ταύτην ρίψας 
κατά λάθος μίαν σταγόνα μελάνης έπί τοΰ εργό
χειρου τής Κυρίας Δελωναί εσπέραν τινά καθ' ήν 
έγραφε πλησίον της..

II άνακάλυψις αύτη τώ έπροξένησεν, ώς έννοεΐ- 
τε, μεγίστην έκπληξιν. «Πώς είναι δυνατόν, είπε 
καθ’ εαυτόν, ή μαρκησία νά μέ στείλη προσκέφα
λου κατασκευασθέν ύπό τής Κυρίας Δελωναί; « 
Παρετήρησε πάλιν' τά αύτά άνθη, τά αύτά χρώ
ματα' αναγνωρίζει τήν ζωηρότητα, τήν διευθέτη- 
σίν των τά ψαύει διά νά βεβαιωθή ότι δέν άπο- 
πλανάται άπό οπτικήν άπάτην* έπειτα βυθίζεται 
είς άμηχανίαν, άγνοών πώς νά έξηγήση ό,τι βλέπει.

Περιττόν νά είπω ότι πλεΐσται είκασίαι, άπιθα- 
νώτεραι ή μ.ία τής άλλης, παρουσιάσθησαν είς τόν 
νοΰν του. Πότε ύπέθετεν ότι κατά τύχην συνηντή- 
θησαν ή χήρα καί ή μαρκησία, ότι συνεννοήθησαν 
μεταξύ των καί τοΰ έστειλαν τό προσκέφαλον τού
το διά νά τόν πληροφορήσουν ότι ό δόλος του είχε 
φανερωθή* πότε ότι ή Κυρία Δελωναί κρυφίως είχεν 
άκούσει τήν κατά τήν προτεραίαν συνομιλίαν του 
έν τώ κήπω, καί ότι ήθέλησε, διά νά τόν καταισχύ
νη, νά έκπληρώση αύτή τήν ύπόσχεσίν τής Κυ
ρίας Πάρνης. Κατά πάντα τρόπον, έολεπεν εαυτόν 
άνακαλυφθέντα, έγκαταλειπόμενον άπό τάς δύο ταυ 
ερωμένας, ή τούλάχιστον άπό τήν μίαν έξ αύτών. 
Αφοΰ έπί μίαν ώραν έρρέμβασεν, άπεφάσισε νά έξέλ- 
θη τής άβεβαιότητος. Υπήγεν είς τής Κυρίας Δε
λωναί ήτις τόν έδέχθη κατά τό σύνηθες καί τής 
οποίας τό πρόσωπον δέν έξέφραζεν είμή όλίγην έκ- 
πληξιν διότι τόν έβλεπεν ερχόμενον λίαν πρωί.
Καθησυχάσας κατ' άρχάς ένεκα τής τοιαύτης υπο
δοχής, ώμίλησε χρόνον τινά περί άδιαφόρων πραγ
μάτων έπειτα, ωθούμενος υπό τής άνησυχίας, ήρώ - 
τησε τήν χήραν, άν είχε τελειώσει τό κέντημά της. 
— Μάλιστα, άπεκρίθη αυτή. — Καί ποΰ τό έχετε ; 
ήρώτησεν έκεΐνος. Είς τήν έοώτησιν ταύτην ή Κυ
ρία Δελωναί έταράχθη καί ήρυθρίασεν. — Το έστει
λα είς τόν έμπορον, είπε μέ άρκετήν ταχύτητα.

Αν ό Βαλεντίνος είχεν έκπλαγή άναγνωρίσας τό 
προσκέφαλον, έξεπλάγη έτι μάλλον ίδών τήν χή
ραν νά ταράττεται όταν τή ώμίλησε περί αύτοΰ. 
Μή τολμών έν τούτοις νά κάμη νέας έρωτήσεις,
άπό φόβον μή προδοθή, έξήλθεν άμέσως καί έπο- 
ρεύθη είς τής μαρκησίας. Αλλ' ή έπίσκεψις αύτη 
, , . » » » » . >ετι ολιγώτερον τον εφωτισεν* όταν εγινε χογος 
περί τοΰ ανακλίντρου, ή Κυρία Πάρνης, άντί πά
σης άπαντήσεως, έκαμεν ελαφρον νεύμα μέ τήν 
κεφαλήν μειδιώσα. ώς διά νά είπή : ο Χαίρω πολύ 
ότι σας ήρεσε.»

0 απερίσκεπτος νεανίας μας, επανήλθε λοιπόν 
εις τήν οικίαν του, ολιγώτερον ανήσυχος βέβαια 
παρ’ ότε είχεν έξέλθει, άλλά νομίζων σχεδόν ότι
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ώνειοεύθη. Ποιον μυστήριον ή ποιαν ιδιοτροπίαν 
τής τύχης έκρύπτεν ή παράδοξος αυτή αποστολή ; 
ο ίΐ μία κάμνει Sv προσκέφαλου και ή άλλη με το 
δίδει· έκείνη εργάζεται έπί ένα μήνα, και ένώ το 
εργόχειρου της έτελείωσεν, η ά?.λη είναι κάτοχος 
αύτοΰ.» Βεβαίως τδ μυστήριον τοΰτο ήρκει νά βα
σανίση τδν νοΰν τοϋ ανθρώπου· δθεν ό νεανίας έζή- 
τει διαφοροτρόπως τήν κλείδα τοΰ θορυβοΰντος αύ
τδν αινίγματος^

Παρατηρων τδ προσκεφάλαών, εύρε τήν διεύ- 
Ουνσιν τοΰ πωλήσαντος αύτδ έμπορου. Εδραμεν α
μέσως είς άναζήτησίν του, και ήρώτησεν άν τήν 
πρωίαν είχε πωλήσει είς Κυρίαν τινά κεντητόν 
προσκέφαλου, τδ όποιον περιέγραψεν εις τρόπον 
ώστε ό έμπορος τδ άνεγνώρισεν. Αλλ' δταν άκο 
λούθως ήρώτησε τίς είχε κατασκευάσει τδ προσ
κέφαλου και πόθεν προήρχετό, έλαβεν άπαντήσεις 
περιωρισμένας, καθότι δέν έγνώριζεν ό έμπορος τήν 
έργάτιν.

0 Βαλεντίνος ταχέως έμάντευσεν έκ τών απαν
τήσεων τοΰ εμπόρου, τδν όποιον έξέταζϊ, μυστή
ριον, τδ οποίον δέν ύπώπτευε καί τδ όποιον πολλοί 
άλλοι άγνόούσιν, δτι ύπαρχε·, έν Παρισίοις μέγας 
αριθμός γυναικών καί νεανίδων απόρων, αΐτινες, καί 
τοι έχουσαι είς τδν κόσμον τάξιν καλήν καί ένίοτε 
διακεκριμένην, έογάζονται κρυφίως διά νά ζώσιν. 
Οΐ έμποροι μεταχειρίζονται ουτω, μέ μικράν άντι- 
άντιμισθίαν, έργάτιδας· πολλαί οίκογένειαι, ζώσαι 
οΐκονομικώς καί δίδουσαι έν τούτοις συναναστροφάς 
τδ εσπέρας, διατηρούνται άπδ τάς κόρας τοΰ οίκου- 
αυται άδιακόπως κρατοΰσι τήν βελόνην, πλήν δέν 
είναι τόσον πλούσιαι ώστε νά φορούν όσα κατασκευ
άζουν έκείνη, θυγάτηρ εύγενών προγόνων, υπερή
φανος διά τούς τίτλους καί τήν καταγωγήν της, 
κέντα μανδύλιον" αυτή, τήν οποίαν θαυμάζομεν είς 
τού χορούς, ή τόσον εύθυμος καί τόσον φιλάρεσκος, 
κατασκευάζει τεχνητά άνθη καί πληρόνει διά τής 
έργασίας της τόν άρτον τής μητρός της· μία άλλη, 
ολίγον πλουσιωτέρα. ζητεί νά κερδίση περίσσευμά τι 
διά τήν ένδυμασίαν της' οΐ έτοιμοι πίλοι καί διά
φορα κεντήματα,-τά όποια βλέπομεν εκτεθειμένα 
είς τδ έργαστήριον, καί τών οποίων οί διαβάται ζη
τούν τδ τίμημα πρδς διασκέδασιν, είναι έργα κρύ
φια, ένίοτε εύσεβή, χειρός άγνωστου. Ολίγοι άνδρες 
ήθελον συγκατατεθή νά κάμουν τοιαΰτα έργα καί 
μείνη άποροι άπδ υπερηφάνειαν είς παρομοίαν περί- 
σασιν. Ενίοτε νέα τις γυνή συναντά’φίλην τής παιδι
κής ηλικίας της, άπορον καί έχουσαν ανάγκην ολίγων 
χρημάτων μή δυναμένη νά τή δανείση ή ιδία, τή

λέγει τήν μέθοδόν της, τήν ένθαρ^ύνει, τής αναφέ
ρει παραδείγματα, τήν οδηγεί είς τινα έμπορον, 
τής προμηθεύει μικράν πελατείαν μετά τρεις μή
νας ή φίλη της εΰρίσκεται είς άνετου κατάστασιν 
καί προσφέρει είς άλλην τήν αύτήν ύπηρεσίαν. Τά 
τοιαΰτα παραδείγματα συμβαίνουν καθ’ έκάστην; 
κανείς δέν τδ γνωρίζει καί τοΰτο ωφελεί’ καθότι 
οί φλύαροι, οιτινες έντρέπονται νά έργάζωνται, θά 
κατώρθουν νά άτιμάσωσιν ό,τι υπάρχει έντιμότερον 
έν τώ κόσμω.

—Πόσος καιρός χρειάζεται περίπου, ήρώτησεν ό 
Βαλεντίνος, διά νά κατασκευάση τις προσκέφαλου 
καθώς αύτδ περί τοΰ όποιου σάς ομιλώ, καί τί κερ
δίζει ή έργάτις;

— Κύριε, άπεκρίθη ό έμπορος, διά υά κατα- 
σκευασθή προσκέφαλου ώς αύτδ, χρειάζονται δύο 
μήνες ή έξ εβδομάδες περίπου- ή έργάτις πληρό- 
νει τδ έριόν της, έπομένως ολιγοστεύει τδ κέρδος 
της' τδ καλόν έριον πληρόνεται δέκα φράγκα τήν 
λίτραν τδ έρυθροΰν δεκαπέντε φράγκα. Διά τό 
προσκέφαλου τούτο χρειάζεται μία λίτρα καί ήμί- 
σεια έρίου τδ πολύ, καί Οά πληρωθή τεσσαράκοντα 
ή πεντήκοντα φράγκα είς τήν έπιδεξίαν έργάτιδα.

(Έ.τεεαι τό τί.όος.)
Alfred De Mcsset.

--------- —=>--ΚΧ2«-Ο----------

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ·

ΖΩΪΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ.
(Χυνέχιια χαί τέλος. “lie φυλλάί. 6.)

Μετά πολλάς άποτυχίας καί πέντε μηνών έρεύ- 
νας έπί ματαίω γενομένας, ή μικτή έπιτροπεία, 
ήτις συνέκειτο έκ τινων μελών τής έν Παρισίοις 
Ακαδημίας τών έπιστημών καί τινων Καθηγητών 
τής ’Ιατρικής Σχολής, έπιφορτισθεΐσα ύπό τοΰ Βα- 
σιλέως ΐνα έρευνήση τδ σύστημα τού Μεσμέρου, έ- 
δημοσίευσε τήν ύπο τού Βαιλλύ (Baillv) συνταχθεϊ- 
σαν έκθεσιν (11 αύγούστου 1784) καί έχουσαν ώς 
έξης.

1'1 έπιτροπεία άποφαίνεται οτι ά. Τδ αίτιον, οπερ 
κατά τδν Μέσμερον ενεργεί, είναι ανύπαρκτον.

β’. Τά παρατηρηθέντα φυσιολ.ογικά γινόμενα έν 
ταΐς πρδς τούτο ώρισμέναις αίθούσαις προήρχοντο 
μόνον έκ τής έπενεογείας τών ψαύσεων, τής φαντα
σίας καί τής μιμήσεως.

γ. Τά αποτελέσματα ταΰτα ήσαν κινδυνώδη.
δ’. Αΐ θεραπείας περί ών έγένετο λόγος, ούδε- 

μίαν αξίαν ειχον.»

Η έκθεσις αύτη ύπεγράφη παρά τών ΚΚ. Φραγ- 
κλίνου, Βαιλλύ, Λ’ Αρσέτου, Λαβοαζιέρου, Σαλλίνου, 
Βορύ, Λεροά, Μαγαύλτου καί Γυιλλοτίνου· ή δέ Βα
σιλική Εταιρία τής ’Ιατρικής έγραψεν ώσαύτως, 
κατά διαταγήν τού Βασιλέως, έτέραν έκθεσιν, ήτις 
τά αύτά συμπεράσματα έπεκύρου.

Καί τοι δέ ύπαρχουσών τοιούτων πανδήμων καί 
επισήμων αποφάσεων τών επιφανέστερων έπιστη- 
μονικών συλλόγων, πάλιν ό Μέσμερος έξηκολούθησε 
γράφων, θεοαπεύων άσθενείας καί διαδίδων τά δόγ
ματά του διά παντός τρόπου. Άλλά, μή συμβιβα- 
σθείς μετά τής Κυβερνήσεως ί’να πώληση τδ μυ- 
στήριον αύτοΰ, ώς έλεγε, μετεβίβασεν αύτο είς συν- 
δρομητάς, παρ’ ών έλαβε πλείονα τών 340,000 
φράγκων. Πολλαί δ' έταιρίαι, καλούμεναι ίταιρίαι 
όρμονίαζ, συνεστήθησαν είς τάς κυριωτέρας πόλεις 
τής Γαλλίας καί τών βορείων χωρών, έξ ών ή έν 
Αργεντοράτω (Strasbourg) ύπήρξεν ή εύκλ.εεστέ- 
ρα. 0 ζωικός μαγνητισμός κατήντησε τότε τοΰ 
συρμού, έγένετο έν ύπολήψει, διεδόθη πολύ καί ολ
κοί τά πλήθη, άκολούθως δέ παρήκμασε.

Κατά τδ αύτδ δέ έτος, καθ' δ οί σοφοί τής Γαλ
λίας κατεδίκαζον έν Παρισίοις τόν Μεσμερισμόν, 
ανακάλυψές τις, γενομένη ύπό τίνος άξιωματικοΰ, 
τού έκ Πουϊσηγύρας Χαστενέτου (Cbastenet Puy- 
segur), έμελ.λε νά μεταμορφώση εντελώς τδ σύστη 
μα τού Γερμανού ιατρού καί νά παραγάγη νέαν 
έποχήν τού ζωικού μαγνητισμού, ήν δέ ή άνακάλυ- 
ψις αύτη ή τεχνητή κυχτοΰαοία, ή ό φωτεινός ύ
πνος. Νέος τις χωρικός τής Βυσαγκίαι-, παρά τδ 
Νοβιόδουνον (Soisson), Βίκτωρ καλούμενος, έχρη- 
σίμευσεν ώς τδ πρώτον παράδειγμα τής παραδόξου 
ταύτης καταστάσεως καί τών ύπερφυσικών άπατε · 
λεσμάτων αύτής. ίίτερα γινόμενα, όμοια τούτω, 
προσετέθησαν, καί πάσα ή προσοχή τών μαγνητι- 
στών έστράφη έκτοτε πρδς τό παράδοξον αύτδ φαι
νόμενου, ουτινος ή έπανάληψκ καί ή νέα θεωρία 
άποτελεΐ άευτερακ ΐποχήκ· ΐ[·ίτη J’ άρ^ιται άπό 
τής έν έτει 1813 δημοσιεύσεως τής κριτικής ιστο
ρίας τού ζωικού μαγνητισμού ύπδ Δελεύζου (De
leuze), οπότε καί μαθήματα έδιδάσκοντο δημοσία 
υπό τού Βερτράνδου καί Δυποτέτου, καί πειράματα 
νυκτοβασίας έξετελέσθησαν είς πολλά νοσοκομεία 
τών Παρισίων. Οθεν έν έτει 1825 ό ζωικός μαγνη
τισμός έκτήσατο δυνάμεις νέας καί άπετόλμησε νά 
έμφανισδή καί πάλιν είς τάς ακαδημίας, αΐτινες 
τόσον κακώς άλλοτε άπέβαλλον αύτόν. Είχε δέ 
μεταμφιεσθή, τή άληθεία, έπί τοσοΰτον. ώστε ήλ- 
πιζε νά μή άναγνωρισθή.

’Ιατρός τις, ό Φοασσάκ, πρασεκάλεσε συνάμα τήν 
Ακαδημίαν τών Επιστημών καί τήν Σχολήν της 
Ιατρικής νά έξετάσωσιν έκ νέου τδν ζωικόν μαγνη
τισμόν, καί ή μέν Ακαδημία τών Επιστημών έξέ- 
φρασεν αύτω εύχαριστίας, ή δέ Σχολή τής ’Ιατρι
κής, μετά πολλάς άντιστάσεις, διώρισεν επιτροπείαν 
πολ.υμελή έκ τών σοφωτέρων μελών της.

Λί έργασίαι τής επιτροπείας ταύτης διήρκεσαν 
πενταετίαν καί μόλις κατά τδν ’Ιούλιον τού 1831 
παρουσίασεν είς τήν Σχολήν τό περιγενόμενον τών 
έρευνών της, διά τού είσηγητού Ουσσωνος (Husson).

II έκθεσις αΰτη τού Κ. Ουσσωνος διέφερε τής τού 
Βαιλλύ, καθότι τά συμπεράσματα ήσαν αρκούντως 
επωφελή διά τον ζωικόν μαγνητισμόν, ώμολογούντο 
δηλονότι πραγματικά, τινά τών διαφιλονεικουμένων 
φαινομένων τής νυκτοβασίας- διό ή ’Ιατρική Σχολή 
δέν έπέτρεψε τήν τύπωσιν τής έκΟέσεως, ήτις κυ
ρίως μαρτυρεί τήν γνώμην τού είσηγητού.

Μετά εξαετίαν (έν έτει 1 835), έκλήθη έκ δευτέ
ρου έπί τδ αύτο ή 'Ιατρική Σχολή ύπό τού διδάκτο
ρας Βερνα, καί έγένετο μέν άπάντησις, καταδικά- 
ζετο δε όριστικώς ό ζωικός μαγνητισμός. Εισηγη
τής τότε ήτο ό έξ Αμβιανής Δουβοά (Dubois d'A- 
miens).

Αλλ’ έν τούτοις αί συζητήσεις δέν έπαυαν, και 
αί γνώμαι τών επιστημόνων ήσαν διηρημέναι. Τοι
αύτη δέ τού ζητήματος κατάστασις ήνάγκασε τδν 
Βυρδϊνον (Burdin), μέλ.ος τής ’Ιατρικής ’Ακαδημίας, 
νά θέση βραβείον διά τήν λύσιν τού ζητήματος, ΐνα 
έλθωσιν ούτως είς πέρας αΐ ατελεύτητοι αύται 
συζητήσεις. Κατέθηκε λοιπόν έξ ιδίων είς τδν 
συμβολαιογράφον Αυλιγον (Hayjig) τρεις χιλιάδας 
φράγκων, ΐνα λάβη ταΰτα όστις, μαγνητισθείς ή μή, 
καί κοιμώμενος ή έγρηγορώς, δυνηθή ν’ άναγνώση, 
άνευ τής βοήθειας τών οφθαλμών του, ενώπιον ά- 
καδημαϊκής τίνος έπιτοοπείας.

Τδ διαγώνισμα τούτο, προκηρυχθέν δημοσία τή 
5 Σεπτεμβρίου 1 837, διήρκεσεν έπί δύω έτη.

Καί πολλοί μέν διηγωνίσθησαν έν πρώτοις δέ ή νέα 
Πιγεαίοη (Μ11®· Pigeaire) μετέβη έκ Μοντπελύ.ιέρου 
(Montpellier) είς Παρισίους, καί προεκήρυξεν ότι 
έμελλε ν’άναγνώση ενώπιον έπιτροπείας, ώς έπραξεν 
ένώπιον πάντων τών συντακτών τών εφημερίδων 
τής πρωτευούσης, τών Βουλευτών καί Γερουσιαςών, 
τών σοφών καί πλείστων ά>Αων, έχουσα κεκαλυμ- 
μένους τούς οφθαλμούς διά παχείας καί μεγάλης 
ταινίας έκ μεταξόχνου ίβελούϊου). Καί ή μέν περι
καλλής αυτή ταινία δέν ήρεσε τή έπιτροπεία’ έπειδή 
δέ ή κυρία ΙΙιγεαίρη έβεβαίου ότι μέ άλλην ταινίαν
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δέν ήδύνατο ν’ άναγνώση, έπιστεύθη καί άπηλλάγη 
καί τοΰ κόπου. Εγένοντο δέ καί πολλαί άλλαι τοι- 
αύται προτάσεις, άλλ’ άνευ αποτελέσματος.

II δέ νέα Διάνα (Μ11· Diana) ύπήοξεν ή τελευταία 
περίεργος διαγωνίστρια, ήτις ήθέλησε νά δοκιμά.ση 
τήν τύχην της ύπό τήν προστασίαν τοΰ διδάκτοοος 
Τέστη. Διισχυρίζετο αυτή ότι, κοιμωμένη τόν μα
γνητικόν ύπνον έπί δέκα περίπου λεπτά, ήδύνατο 
ν’ άναγνώση λέξεις γεγραμμένας καί κεκλεισμένας 
έντός θήκης χάρτινης, παχείας καί άδιαφανούς. 
άλλά καί αυτή, μετά μιας ώρας προσδοκίαν τών 
περιεστώτων, ούδέν κατώρθωσεν. Ο μαγνητιστής 
αύτής έβεβκίου δη έφαίνετο αύτώ παράδοξος ή 
αποτυχία, άλλά μόνος αύτός έφρόνει ούτως.

1. 'Ενταύθα δίν πρόχι-.τα: περί τής βουλήτβως ώ< βουλη- 
ιι»·ή; δυνίυείίς.

Τοϋ διαγωνίσματος λήξαντος τή 1 Οκτωβρίου 
1840, ό έντιμος αγωνοθέτης, μεταβάς είς τοΰ συμ
βολαιογράφου Αΰλίγου παρέλαβε τό καταβληθέν πο- 
σόν τών 3000 φράγκων. Ούδείς δέ δύναται ν' άμ- 
φιβάλλη δτι ό σοφός ουτος ακαδημαϊκός μετεχει- 
ρίσθη όπλα ακαταμάχητα.

κ Ενέτει 1841, λέγει ό Λ. Πείσσης, προσεκλή- 
θην ύπό τοΰ ένθερμου ζηλωτοΰ τοΰ ζωικού μαγνη
τισμού Κ. Φραππάρτου νά βεβαιωθώ, ίδίοις όμμασιν, 
έν τή οικία αύτοΰ, έπί νέας νυκτοβάτου, προ μικοοΰ 
άφιχθείσης έκ τών επαρχιών, ένθα έκέκτητο φήμην 
μεγάλ.ην, περί τής διά κεκλεισμένων οφθαλμών άνα- 
γνώσεως- ήτο δέ ή νέα αυτή ή είς τόν μαγνητικόν 
κόσμον γνωστή Πρυδενσία, ήτες πρό τινων εβδομά
δων έθαυματούργει ενώπιον θεατών, οις έπετρέπετο 
νά όρίζωσι, νά κανονίζωσι καί νά μεταρρυθμίζωσι 
τό πείραμα κατά βούλησιν. Τοσαύτη ήτο ή ειλι
κρίνεια τοϋ Φραππάρτου ! Επί τών οφθαλμών λοι
πόν τής νέας ταύτης, κοιμωμένης, συνεργεία τοΰ 
μαγνητιστοΰ αύτής, τόν μαγνητικόν ύπνον, έτέθη 
τό έξης σύστημα στρωμάτων ά) ταινία έκ λεπτού 
υφάσματος μετάξης, έμβαπτισθεΐσα πρότερον είς 
διάλυσιν κόμμεος, έκάλυπτε τους βολβούς τών ο
φθαλμών- β’) στρώμα πηλού, έχον πάχος 5 ή 6 
γραμμών, και καλύπτον έν είδει προσωπίδας, τους 
οφθαλμούς, τήν ρίνα, το μέτωπον καί τάς παρειάς 
μέχρι τού στόματος· γ") ταινία μέλαινα έπί τού 
αργιλώδους τούτου στρώματος περιεδέθη έν είοει 
περιδέσμου καί δ’) έτερον στρώμα άπλωθέν έπί τού 
μέλανος περιδέσμου. Τού συστήματος δέ τούτου 
έφαρμοσθέντος· ώς είρηται, προσεκλήθην καί έξή- 
τασα αύτό μετά μεγίστης προσοχής καί ού μόνον 
οΰδεμίαν έλλειύιν άνεκάλ.υψα, άλλ’ ούδέ κάν ήδυ- 
νάμην νά ύποπτεύσω τοιαύτην. Εκόμισαν έπειτα 
βιβλία καί ή νυκτοβάτις είδε καί άνέγνωσεν. Προσή- 

νεγκον αύτή παιγνιόχαρτα καί έπαιξε καλώς. Επα
νήλθαν τήν έπιοΰσαν καί εΐδον αύτά ταΰτα έπανα- 
ληφθέντα, ώς καί τήν προτεραίαν. Ο Κ. Φραππάρ- 
τος έζήτησε τότε τήν γνώμην μου καί μέ ήρώτη- 
σεν άν έπείσθην πριν δέ απαντήσω ήθέλησα νά 
πειραθώ καί έγώ αύτός είς έμαυτόν, ΐνα κρίνοι μέχρι 
τίνος βαθμού έφραττε τούς οφθαλμούς τό σύστημα 
τοΰτο τών έπιδέσμων συνεργασθείς λοιπον μετά 
τού διδάκτορος Δεχάμβρου, ύπείσθητ ex τΰν πει- 
ραμάτωχ δτι εό είρημίΓοχ σύστημα ονύό.Ιως ίμ- 
αύδ'ΐ,ε τή>·ίι!τιν, χαί δτι τό γως είχόΛως ήδίτατο 
> ά fjiffami ίι·τ& ύγθα.Ιμω χατα ,-το.Ι love τρδττονς 
χαί χατα πο.Ι.Ιας δΐίΓ^ύ>σ/ις. Τά πειράματα ή
μών ταΰτα, δημοσιευθέντα, έπανελήφθησαν καί ύπ’ 
άλλων, καί αύτός δ' ό Κ. Φραππάοτος συγκατετέΟη 
και έποίησε τό αύτό εις εαυτόν προθύμως.

Καί δευτέοα τις περίστασις έπαρουσιάσθη, επί
σης άρμοδία πρός τόν σκοπόν. Νέος εικοσαετής ο 
Κάλιζτος, χαίρων εύρωπαϊκήν φήμην μαγνητστοΰ, 
είχε συστήσει πρό πολλών έτών, άνά πάσαν δευτέ- 
ραν καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ μαγνητ-.στού Ριχάρ
δου, παραστάσεις νυκτοβατικάς, έθεωρεϊτο δέ ώς 
ό περιφημότερος τών νυκτοβατών διά τβ άσύγκρι- 
τον τής μαγνητικής όράσεώς του. Πρός βεβαίωσιν 
τούτων έπετίθετο έπί τών οφθαλμών αύτού ποσο- 
της έξεσμένου βάμβακος καί έπ’ αύτοΰ επίδεσμος* 
άλλά, καί τοι έχων τούς οφθαλμούς κεκαλυμμένους, 
ό Κάλιξτος έβλεπεν έντελέστατα, τό δέ κοινόν έ- 
χειροκρότει ένθουσιωδώς. έξελέγχον τρόπον τινά ώς 
άσοφους τούς φυσικούς καί φυσιολόγους, επειδή καί 
άνεγίνωσκεν ό Κάλιξτος, καί έπαιζε τά παιγνιό
χαρτα, καί περιέγραφε τά ενώπιον αύτοΰ τιθέμενα 
σώματα, διακρίνων αύτά, καί, απλώς είπεΐν, άπε- 
δείκνυεν δτι. καί τοι φέρων τόν επίδεσμον έπί τών 
οφθαλμών, έβλεπεν. Αλλά περί τούτου ούδεμίαν άμ- 
φιβολίαν είχομεν, επειδή έγώ τε καί ό Δεχάμβρης, 
έπιθέντες είς τούς οφθαλμούς ήμών επίδεσμον, κατά 
πάντα όμοιον πρός τόν τού Καλίξτου, δηλονότι 
κατά τε τό ποσόν τοΰ βάμβακος καί τάς λοιπάς 
περιστάσεις, άπεδείξαμεν ότι, καί τοι έγρηγορότες, 
είχομεν τήν αύτήν δύναμιν τοΰ διοραν, ήν καί ο 
τοσοΰτον κινων τήν περιέργειαν τοΰ κοινού νέος 
Κάλιξτος, κοιμώμενος τόν μαγνητικόν ύπνον. Τό 
πείραμα δέ τοΰτο δύναται νά έπαναλάβη έκαστος, 
επειδή γύμνασίς τις μόνον είναι αναγκαία, μέχρις 
ού μάθη νά έκτελή αύτό ταχέως καί άποτελεσμα- 
τικώς. Καί κατά τήν περίστατιν δέ ταύτην ούκ 
ολίγον έχάρημεν, πείσαντες τον Κ. Φραππάρτου οτι 
καί ουτος, έν άγνοια αύτοΰ, είχε τήν αύτήν δύνα- 

μιν, ήν ό νυκτοβάτης του, δν άπεκάλει μαργαρί
τη? τού πειραματικού μαγνητισμού.

Συνάγεται άρα έκ τών είρημένων ότι ό ζωικός 
μαγνητισμός, άξιών ΐνα θεωρήται ώς έπιστήμη, 
καταντά τρόπος άγυρτείας, τών έκλεγόντων τούς 
προσηλύτους αύτών έν τή τάξει τών περιέργων καί 
εύπιστων Οί μαγνητιςαί ούτοι ήθέλησαν νά κατα- 
λάβωσιν έν τοΐς καθ' ήμάς χρόνοις τήν θέσιν τών 
θαυματουργών, τών μάγων καί τών άστρολόγων 
τής άρχαιότητος, οί δέ νυκτοβάται τήν τών πυθιά- 
δων. Η δύναμις μάλιςα τούτων έπεξετάθη έτι πλέον, 
διότι ού μόνον έκράτουν πόρρωθεν τά νέφη, διέτασ- 
σον νά βρέξη, μετετίθουν σώματα διά μόνου τού 
βλέμματος αύτών, άλλ’ έθεράπευον καί πυοέσσοντας, 
είς δέκα λευγών άπόστασιν εύρισκομένους, μετεβί- 
βαζον δέ καί νόσον άφ’ ενός είς άλλον άνθρωπον 
per transplantationem κτλ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Καί τοι ασθενές ΰπάρξαν τό ΐαιστημοπχΐχ κύ
ρος τού ζωϊκοΰ μαγνητισμού, ήρκεσεν όμως ΐνα 
άποπλανήση ού μόνον τούς άπλουστέρους, άλλά καί 
εκείνους έκ τών εύπαιδεύτων, οΐτινες δέν ήσαν έξω- 
κειωμενοι τή φιλοσοφική μεθόδω* διό πρόσκομμα ού 
μικρόν τή προόδω παρενέβαλλεν ουτος, άξιών νά 
περιβληθή χαρακτήρα επιστημονικόν, άνώτερον καί 
τού είς τήν επιστήμην αύτήν άνήκοντος, επειδή οί 
θιασώται καί οπαδοί αύτοΰ ού μόνον διισχυρίσθησαν 
ν’ άποδείξωσι τό δυνατόν τών ύπερφυσικών φαινο
μένων, άλλα καί τήν βοΰ.ίηοιχ μετά τών λοιπών 
φυσικών δυνάμεων νά καταλογίσωσιν ώς νέαν κκί 
πλείστου λόγου άξίαν δύναμιν μάλιστα1. Ευτυχώς 
όμως καί κατά ταύτην τήν περίστασιν ή ύπό τοΰ 
Γαλιλαίου, τοΰ Βάκωνος καί τοΰ Καρτεσίου θεμε- 
λιωθεΐσα μέθοδος τοΰ έρευναν ώδήγπσε τήν τών σο
φών κρίσιν, ώς οδηγεί καί ό έπί τής πυξίδος βλέ- 
πων έμπειρος πηδαλιούχος είς άσφαλή όρμον τό 
πλοϊον, τό ύπο τών κυμάτων έν μέσω τής θαλάσ
σης σαλευόμενον. Εάν δ’ έξετάσωμεν διατί ό τήν 
έξήγησιν τών διαφόρων φυσικών φαινομένων έπι- 
διώκων περιπίπτει πολλάκις είς απάτην, διατί εμ
μένει άκολούθως είς ταύτην, καί διατί μετά πολ
λής δυσκολίας εξέρχεται ταύτης, βλέπομεν ότι τό 
δυσχερές τής άνακαλύψεως καί ή σπουδή, ήν κατα
βάλλει, μάλιστα δέ ακολουθών πολλάκις, ώς μή ώ- 
φελεν, άρχάς ψευδείς, είσί τά κύρια αίτια, ατινα 
έμβάλλουσιν αύτόν είς τήν άπάτην. Επιμένει δέ 

είς αύτήν καί έξέρχεται δυσκόλως, διότι, παραδε
χθείς άπαξ τήν έξήγησιν, ήτις, καί τι μή άληθής, 
έγενετο όμως υπό άνδρών περιωνύμων, ζεκτημένων 
έπιστημονικήν ύπόληψιν καί ύποστηρίζεται ύπό 
τούτων, δεν άσπάζεται τόν νεωτερισμόν, δν ενίοτε 
πολεμοΰσι καί έτεραι προλήψεις καί δοξασίαι έρ|5ι- 
ζωμέναι έν τή καρδία αύτοΰ. Διά ταΰτα ή άπάτη 
πολλάκις επικρατεί μέν έπί πολύν χρόνον, ούχί δέ 
και δια παντός- επειδή ό νούς απορρίπτει τά γινό
μενα, άμα άποδειχθώσιν αντιφατικά, άδύνατα, καί 
άντίθετα είς τους φυσικούς νόμους, οΰς ή πείρα καί 
η παρατήρησις έπεζύρωσαν. Απόδειξις τούτου έστω 
ή έπί πολλούς κατά συνέχειαν αιώνας έπικρατήσασχ 
περιπατητίχη γι.Ιοαογία, ήτις έπαυσε τοϋ ζήν, ότε 
ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου· ή έπί πολλούς αιώ
νας ωσαύτως κατακυοιεύσασα τά πνεύματα τών άν
θρώπων ά.ίχημιία, ήτις έπί τέλους κατεβλήθη, άπο- 
δειχθέντος φύσει άνυπάοκτου τού είς μόνην τήν 
φαντασίαν τών άλχημικών κυοφορηθέντος φιλοσο
φικού λίθου- καί έν τέλει ό ζωικός μαγνητισμός* 
δν, πρός τοΐς άλλοις, ύπεστήριζε συμφέρον άσργγνω- 
στον καί δόλος άγυρτικός μετά θρασείας τόλμης. 
Είθε ό ζωικός μαγνητισμός νά ύπάρξη ή τελευταία 
ψευδεπιστήμη τοΰ άνθρώπου- επειδή, καθώς εύρί- 
σκονται άνθρωποι, ζητοΰντες τόν τετραγωνισμόν 
τοΰ κύκλου, τήν άένναον κίνησιν καί τά τοιαΰτα, 
ούτως ούδέποτε Οέλουσι λείψει καί οΐ φαντασιοκο- 
ποΰντες, οί άσπαζόμενοι τά ύπερφυσικά, καί οί μή 
νομίζοντες παράδοξον τό νά παραβαίνη ενίοτε ή φύ- 
σις τούς νόμους αύτής.

Δ. X. ΣΤΡΟΙ’ΜΠΟΧ.

--------- -=»-s»e«M==-----------

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ.
—»—

ΟΥΑΑΤΕΡ ΣΚΩΤ.

Ο Ούάλτερ Σκώτ έγραφέ ποτέ πρός φίλον, ζητοϋν- 
τα λεπτομέρειας περί τοΰ ιδιωτικού του βίου: s Δεν 
ύπάρχει άνθρωπος ολίγον γνωστός είς τήν φιλολο
γίαν, μή έχων νά είπη περισσότερα πράγματα άπό 
έμέ περί τού οικιακού του βίου. Ιστορίαν έγώ; 
Χάριτι θεία, Κύριε, δέν έχω καθόλου ιστορίαν ! ■»

Τώ όντι, ό ψάλτης τού Μαρμιόν, ό ζωγράφος 
τού ϊβανώη, τού Φεργύς καί τοσούτων άλλων πο
λεμικών ηρώων, φοβούμενος ύπέρ παν άλλο τάς 
φιλολογικές διαμάχας, προσεπάθησε πάντοτε νά 
συμβιβάση τό έπάγγελμα τού μυθιστοριογράφου μέ 
τήν αγάπην του πρός όπαρξιν ήρεμον, κανονικήν 
καί άγνωστον πρός τό πλήθος.
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0 Ούάλτερ Σκώτ έγεννήθη τή 1 ϋ Αύγουστου 
1771, είς Εδεμβοϋργον- ό πατήρ του ήν εισαγγε
λέας έν τή πόλει έκείνη, καί ή μήτηρ του, Ελισά
βετ ί’ούθερφορδ, πεπροιζισμένη μέ ευχέρειαν τινα 
καί φυσικήν τινα ζλίσιν προς τας τέχνας καί πρός 
τήν ποίησιν, ύπήρξεν ή φίλη τοϋ Βούρνς καί τινων 
άλλων διάσημων συγγραφέων. 0 Οΰάλτερ ήτον έκ 
φύσεως εύρωστου κρασεως· άλλ’ ή άμέλεια τής τρο- 
φοϋ του καί μία πτώσις ήτις κατέστησεν αύτόν 
χωλόν διά βίου ήδυνάτησαν πολύ τήν υγείαν του. 
Μ«ταβάς όμως παρά τινι θείω του είς τήν έξοχήν 
εις έν έκ τών όοεινοτέρων μερών τής Σκωτίας, έ- 
πανεΰρε ταχέως τήν υγείαν καί τήν ζωηρότητα, 
καί έσχετίσθη μέ όλας τάς ιστορικά;, ποιητικάς 
καί θρησκευτικάς παραδόσεις, έμφυτους είς τήν Σκω- 
τικήν φυλήν άς μετά ταΰτα έγονιμοποίησεν είς τά 
συγγράμματα του.

Οκταετής ών ό Ούάλτερ Σκώτ μετέβη είς τό 
. Εδεμβοϋργον όπως άρχίση τάς πρώτας αύτοΰ σπου- 

δάς καί πρός τοΰτο είσήλθεν εί; έν τών διασημο- 
τέρων σχολείων. «Κατά τά μεταξύ τών μαδημά
των διαστήματα, λέγει εις τών φίλων του, έσυνη- 
θίζομεν νά περιπατώμεν όμοϋ επί τών οχθών τοΰ 
Τβήδ καί ό Ούάλτερ μάς διηγείτο θαυμαστάς ιστο
ρίας, ο 0 περίφημος μυθιστοριογράφος ενθυμείτο 
άργότερον μετά ουγκινήσεως πόσον έδελγετο αύ- 
τοσχεδιάζων άπαύστω; ημιτελείς ιστορίας· άλλά 
δέν έπετύγχανε καί παρά τοίς καθηγηταϊς όσον καί

παρά τοίς συμμαθηταϊς του. Αί κλασσικαί αύτοΓ 
σπουδαί ύπήρξαν λίαν μέτριοι, ένώ έξεναντίαε, δια- 
μείνας έπί τινας χρόνον έπί τής κλίνης, κατεβροχ- 
δισεν άπειρα φανταστικά διηγήματα καί ίπποτι- 
κά μυθιστορήματα, ών ένεπλήσθη ή νέα του κεφα
λή : «ίπλεον, λέγει, είς ωκεανόν άνευ πυξίδος καί 
πρωρέως.» Αί άναγνώσεις αύταί ήσαν όμολ.ογου- 
μένως ολίγον παράδοξοι προπαοασκευζί διά τό 
στάδιον τοΰ δικηγόρου, οπερ ένηγκαλίσθη τό 1792. 
Τή βοήθεια τοϋ πατρός του, κατόρθωσε ν’ άπο- 
κτήση έν Έδεμβούργω μίαν μικράν πελατείαν, 
ήτις ήδύνατο νά καταστήση αύτόν άνεξάρτητον 
άλλά, παραμελών αύτήν, άφιερώθη ολόκληρος εις 
μίαν φιλολογικήν εταιρίαν τοΰ έδεμβούργου, ής 
υπήρξε μέλος κατ’ άρχάς καί γραμματεύς άργοτε- 
ρον. Κατά τήν έποχήν έκείνην ήρχισε ν’ άσχολή- 
ται είς τήν σπουδήν τής γερμανικής γλώσσης και 
τής φιλολογίας, καί μετέφοασεν έκ τοϋ γερμανικοί) 
Τά κατά Γοο.Ιιδ.Ιιιοκ καί (Εϋκην τοΰ Βούργερ, 
μετά τινα δέ έτη τόν Gotz von Berlicliingen 
τοϋ Γαίτη· μή άρκούμενος δ’ είς τοΰτο, έξέδωκε καί 
πρωτοτύπους ποιήσεις καί μίαν τραγωδίαν έτι, 
άλλ’ όλίγιστοι ύπήρξαν τών έργων αύτών οί άνα- 
γνώσται Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του εύρε- 
Οεις είς θέσιν πλέον άνεξάρτητον, καί μή ώ/ άναγ- 
κασμένος νά κατατριβή τό πλείστον τοΰ χρόνου 
εις δικανιζάς αγορεύσεις, έγραψε τό ~Ασαα τοΰ 
τελευταίου paij-ωδοϊ·, τό πρώτον πρωτότυπον έργον 
αύτοΰ, οπερ έσχε μεγάλην έπιτυχίαν καί έπηνεθη 
θερμώς ύπό τών κριτικών. Πολύ όμως μείζονα εν
θουσιασμόν διήγειρεν ό Ούάλτερ Σκώτ διά τοΰ 
ποιήματος αύτοΰ Mapfuor, οπού έδαυμάσθή ιδίως 
ή άκριβής καί λεπτομερής περιγραφή τοϋ πεδίου 
τής μάχης Φλοδεμφίλδ. ‘Υπό νέας έστέφθη επιτυ
χίας *// όεσ.τοικα τητ λιρηις, {/.ετο. τήν έκδοσιν 
τής όποιας ό Ούάλτερ Σκώτ έκτισε παρά τάς όχ- 
δας τοϋ Τβήδ γοτθικόν πύργον, περικυκλωμένον ύπό 
κήπων ιδιορρύθμων καί «στολισμένων έσωτερικώς 
διά πολύτίμών συλλογών βιβλίων, όπλων καί εικό
νων. Είς τό ποιητικόν έκεΐνο άσυλον, άποδεικνύον 
τήν άγάπην τοϋ Ούάλτερ Σκώτ πρός τούς παοελ- 
Οόντας αιώνας, έζησε τό πλείστον μέρος τής ζωής 
αύτοΰ, καί σήμερον άκόμη σπανίως διατρέχει ό 
περιηγητής τήν Σκωτίαν χωρίς νά έπισκεφθή εύ- 
λαβώς την στέγην τοϋ μυθιστοριογράφου.

Καί όμως ταχέως έπαυσαν νά έλκύωσι τήν 
προσοχήν τοϋ κοινοϋ αί λεπτομερείς περιγραφαί καί 
άκριβεΐς διηγήσεις, είς άς ήρέσκετο ό Ούάλτερ Σκώτ· 
καί ό 'Ροκιΰυ, 6 Λόρδος των νήσων κτλ. «τυχόν 

υποδοχής έπί μάλλον καί μάλλον ψυχρότερα;. 
Τοΰτο δέ διότι μέγας ποιητής είχεν άνατειλει 
πρό ολίγου έν Αγγλία. Από τά βάθη ψυχής θραυ
σθείσης έξέρχεται φωνή νέα, ισχυρά, μελαγχολι
κή, άφυπνίζουσα τάς πασχούσας καρδίας καί τάς 
εξάλλου; φαντασίας· έκαστος παρατηρεί έν έαυτώ 
καί συγκινεϊται, άνευρίσκων έκεΐ κατά τό μάλλον 
καί ήττον έξημμένην τήν εικόνα τοΰ Βύρωνος. 
II έμφάνισις τοϋ Σίλδ Άρο.ίδου συσκιάζει τά ώ- 
χρώτερα πλάσματα τής φαντασίας τοΰ Ούάλτερ 
Σκώτ' τότε δ’έκεΐνος προσπαθεί νά γράψη είς τό 
πεζόν καί ν’ άντιπαλαίση κατά τοΰ λυρισμού τοΰ 
Βύρωνος δι όλων τών μέσων τής δραματικής αύ- 
τοΰ ευφυΐας. Εν τώ μυθιστορήματι ό Βαβερ.ίέύ εύ
ρε τήν άληθή αύτοΰ ικανότητα και άπεδείχθη μυ- 
Οιςορ ιογράφος παοατηρητικώτατος, πρωτότυπος κα'1 
γόνιμος' καί όμως ό Ούάλτερ Σκώτ, φοβούμενος μή 
δ ιακυβεύση τήν ύπόληψιν, ήν έκέκτητο ώς ποιητής, 
δέν έτόλμησε νά ύπογράψη τό νέον του έργον καί 
έκρύβη ύπό ψευδώνυμον. Μετά τι-,ας μήνας αμφι
βόλου επιτυχίας, ό Βαΰερ.Ιέ'ύ κατέστη δημοτικός· 
κατίσχυσε τής κριτικής, ή όποια προσεπάθησε νά 
τον προσβάλη, καί ό συγγραφεύς τοΰ Βαδιρ,Ιιΰ, 
ούτως άποκαλεϊ εαυτόν ό Ούάλτερ Σκώτ έν κε- 
φαλίδι τοϋ Gug Mannering, θαυμασδείς ύπό πά
σης τής Εύρώπης, έπωνομάσθη: Ο μέγας άγνωστος. 
Κατά τά 1820 ό Γεώργιος Δ' άπένειμεν είς τόν
Ούάλτερ Σκώτ τον τίτλον τοΰ βαρωνέτου καί διέ
ταξε τόν ζωγράφον Αάβρενς νά πρόσθεση τήν ει
κόνα του είς τήν στοάν τών ένδοξων συγχρόνων. 
Και όμως ό Ούάλτερ Σκώτ έπέμενε τηρών τήν 
διαφανή άνωνυμίαν καί άπαρνούμενος τήν πατρό
τητα τών ιδίων αύτοΰ έργων’ ήναγκάσθη όμως νά 
ρίψη τό προσωπείου, όταν χρεωκοπία τοΰ εκδότου 
άνεκάλυψε τό όνομά του, έγγεγραμμένον είς τά εμ
πορικά βιβλία. Ο Βούδτηοικ ύπήρξε τό πρώτον 
μυθιστόρημα, όπερ έξεδόθη φέρον τό όνομά του- έκ- 
τοτε τά εργάτου διεδέχθησαν άλληλ.α μέ θαύμα- 
σίαν ταχύτητα. Εκτός σειράς ολοκλήρου μυθιστο
ρημάτων, εξέδωκε καί τόν Βίον τοΰ Ναπο·1ίοντος
καί τήν ιστορίαν τής Σκωτίας. ή κατάχρη- 
σις αυτή τής έργασίας έξησθένησεν έπαισθητώς τήν 
υγείαν τοΰ μεγάλου συγγραφέως καί τόν ήνάγχα- 
σε νά ζητήση τήν άνάρρωσίν του είς θερμότερα 
κλίματα. Πολεμικόν δίκροτον έτέθη όπό τής Κυ- 
βερνήσεως είς τήν διάθεσίν του καί έπ’ αύτοΰ ό ποι
ητής παρέπλευσεν ολόκληρον τήν 'Ιταλίαν· άλλ’ 
έννοών ότι μικρά ήτον ή έκ τοϋ ταξειδίου προερ
χόμενη ωφέλεια, άπεφάσισε νά έπιστρέψη πάλιν 

είς τό πάτριον έδαφος, καί, μόλις φθάς εί; ’Αγγλίαν, 
εξέπνευσεν έν Abbotsford εις τάς άγκάλας τών 
τέκνων του, εχων πρό οφθαλμών δλα τά όντα τά 
όποια ήγάπησεν.

Αι εικόνες τοΰ Ούάλτερ Σκώτ, αί περιγραφαί 
πολλών γνωρίμων του, παριστώσιν αυτόν ώς άνδρα 
με χαρακτήρας κανονικούς καί φυσιογνωμίαν ζωη- 
ράν, άλλά μή καταπλήττοντας έκ πρώτης όψεως. 
Ο Ούάλτερ Σκώτ έχώλαινεν ώς καί ό Βύρων. Τό 
μικρόν αύτό εξωτερικόν ελάττωμα είναι ή μόνη 
ομοιοτης τών δύο αύτών μεγάλων συγγραφέων, ο&ς 
επιδεικνύει ή Αγγλία εις τόν θαυμασμόν τής Ευ
ρώπης· καθ ολα τά άλλα, καί κατά τόν βίον καί 
κατά τά έργα, διαφέρουσιν έντελώς άλλήλων καί 
παρουσιάζουσι δύο έντελώς αντιθέτους τάσεις τοΰ 
άνθρωπίνου πνεύματος, ό Βύρων είναι ή ίδανικότης, 
πλάττουσα καί περιβάλλουσα έαυτήν έν οίονδήποτε 
σχήμα1 ό Σκώτ είναι ή πραγματικότη;, δανειζόμενη 
έκ τής φύσεως πάντα τά στοιχεία τοϋ μύθου. Αν 
άφ’ ένός εξαιρετικά τινα πάθη, μυστηριώδεις τινες 
χαρακτήρες, σπανίως προσέβαλον τήν φαντασίαν 
τοϋ Ούάλτερ Σκώτ, άφ’ έτέρου ή χορδή τοΰ πα
τριωτισμοί) σπανίως ήχησεν έπί τής λύρας τοΰ Βύ
ρωνος. Ο εις, έκπροσωπών τούς άορίστου.ς πόθους καί 
τάς κενάς τάσεις τής έποχής του, άντλών είς τό 
βάθος τής καρδίας του τάς μελωδίας, παρέφερε μα
κράν, πολύ μακράν, τούς συγχρόνους. II δόξα αύτοΰ 
καί πλέον θορυβώδης καί πλέον ταχεία ύπήρξεν 
άπό την δόξαν τοΰ μυθιστοριογράφου’ άλλ’ ό και
ρός μεταβάλλει πολλάκις τήν παραφοράν τών πα
θών· έρχεται ήμερα, κ.αθ’ήν ό λυρικός ποιητής, μή 
ευρισκόμενο; πλέον έν αρμονία πρός τά πλήθη, απο
τείνεται άποκλειστικώς πρός τάς όμοιας φύσεως 
φαντασίας, πρός τά έξοχα πνεύματα, τά όποια άρέ- 
σκονται είς τάς καλλονάς θείας γλώσσης· ένώ δρα
ματικοί διηγήσεις, ώς τά αμίμητα μυθιστορήματα 
τοΰ Ούάλτερ Σκώτ,θέλγουσιν άπό γενεάς είς γενεάν 
καί τάς πλέον διαφόρους διανοίας.

Εν τώ ποολόγω τοϋ Μοναστηρίου ό Ούάλτερ 
Σκώτ λέγει δτι ή γονιμότης ένός συγγραφέως είναι 
αύτή καθ’ έαυτήν έν πλεονέκτημα- τοΰτο αληθεύει 
δι’ αύτόν κυρίως· ή ευχέρεια, ή άφθονία, ή ποικιλία 
τής εύρέσεως είναι θέλγητρα άκαταμάχητα, ώθοΰν- 
τα τόν πνευστιώντα αναγνώστην άπό σελίδος είς 
σελίδα. Διά τούς ίδόντας τήν Σκωτίαν ό Ούάλτερ 
Σκώτ είναι συγχρόνως καί ζωγράφος καί ιστορικός 
έξοχος· είναι ιστορία τών ήθών ολοκλήρου έθνους· 
οί διάλογοί του, αί δημώδεις σκηναί δπου βλέπο- 
μεν γεννωμένους τούς άπλοϊκούς φόβους τοΰ πλή_
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θους, οπού ή ζοφερά παράδοσις' παρίσταται μέ τά 
πιστότερα χρώματα. Εάν έπρόκειτο ήμεΐς νά έκ- 
λέξωμεν μεταξύ τών έργων τού μεγάλου μυθι- 
στοριογράφου καί νά Οέσωμεν αυθάδη χεΐρα εις 
πολύτιμον κειμηλιοθήκην, ήθέλαμεν προτιμήσει τόν 
ΒαθεγΛέϋ, τούς Κα/θαριστάς, τήν Φυ.Ιαχήν τοΰ 
’Ούεμβοΰργου, T.itxa. τε'λος εκείνα έν οίς ό πατρι
ωτισμός συνδέεται μέ τούς κυριωτέρους χαρακτήρας 
τού δράματος. Οΐ ήρωες τοΰ Ούάλτερ Σκώτ είναι 
Σκώτοι ώς έπί τό πλείστον, άνθρωποι πάντοτε, καί 
κατέχουσιν είς μέγαν βαθμόν τούς τυπικούς καί ου
σιώδεις έκείνους χαρακτήρας, οιτινες έπανευρίσκον- 
ται είς πάντα αιώνα, μέ μόνην τήν διαφοράν τών 
ηθών και τών έθνών. αΠρονόμιον τοΟ Μολιέρου καί 
τού Ούάλτ-.ρ Σκώτ, λέγει ό Joffroy, είναι οτι παν 
ταχοΰ έννοοΰνται καί πανταχοΰ συγκινούσι.»» *

--------------- ι -1 ι <8 η χ.
Π0ΙΗ2Ι2.
ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

’Στήν ίφημή αον έρχομαι Χ»1 πάλιν έχχλητία, 
Αγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία.

’ΐΓζ,θα τδν πόνο vi Sou είπω ποΰ εχω ’στήν χαρδιά μου· 
Δέν ίχω άλλον άπδ Σέ, τά ξ<ύμ·.; Δέτποινά μου . . .

Μάνα τοΰ κόσμου! ΠρόφΟααε, ή χάρι Σου άς μέ Jivjj.
Μ’ άρ^ώατησ' ή Μαρία μου, φοβούμαι μήν ’πείάνη 1

Βααίλΐ73α τ«ϊν οΰρανίίν, λ ευχή τοΰ χόαμου σχέπη ’ 
Μονάχο τώρα ή χρυσή εϊχόνα Σαν μέ βλέπει . ..

Όχι- δέν ήλβε σήμερα σαν άλλοτε μ’ έμένα,
Κ' άνάψη τά χαντίλλια Σου χαί χρέμουνται σβυσμένα...

Ποιδς 64 Σοΰ φέρνει. Δέσποινα, 'στήν έρημιά λιβάνι, 
'Λνίσως ή Μαρία μου, άνίσως άποθάνρ,;

Όχι δέν 'πήγα σέ 'γιατρούς, γλυχειά μου Παναγία, 
ΤΗλ6α Σ’ ‘Εσένα vi τά ε'πω vi 'γιάνχς τή Μαρία!

’Λχ ! Σ’ έξορχίζω 'στή 'μματιά τού τέχνου Σου τήν πρώτη, 
'Στά πρώτο του χαμόγελο, 'στή σχεπτιχή του νειότη,

Σ’ άρχίζω 'στά βαρύ σταυρά, 'στ' ακάνθινο στεφάνι, 
Νά 'γιάνης τήν Μαρία μου, γιατί Οά μοΰ πεΟάνει.. .

Άχ· χάμε μού τηνε χαλά, χαλή μου Παναγία, 
Λαμπάδα 'στήν εϊχόνα Σου ν’ ανάψω τήν άγια.

Μεγάλη 'σάν τό σώμα της, λευχή σάν τή ψυχή της, 
’Εμπρός Σου ν' άχτινοβολή χαθώ; οί δφίαλμοί της !

’Λχ ! χάμε μού τηνε χαλά, ή χάριΣου άς τήν 'γιάνη, 
Δέν θέλω ή Μαρία .μου, δέν θέλω ν' άποθάνη !

Ναί· άν Σοΰ έφερα ποτέ λουλούδια μυρωμένα,
"Αν ε/ω τήν εϊχόνα Σου χ' έγώ λιβανισμένα,

'Δν 'στοΰ Παιδιού Σου ίχλαψα τά πάθη, Παναγία, 
Κ' έχετε ένα όνομα μαζή μέ τή Μαρία,

Δός μου, άχ δός μου τής ζωή; τά δροσερά Βοτάνι, 
Νά δώσω τή; Μαρίας μου μήν τύχη χαί 'πεβάνει!

ΑΧΙΛΔΕΓΣ ΠΔΓΔΣΧΟΣ.

ΕΠΪ2ΤΟΛΑΪ ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑ».

Έπιατο.Ιή θευτίμα.

(Συνέχ. χαί τέλος. "Ιδε φυλλ. β.)

ίΐ σχέσις τοΰ υπνου πρός τόν θάνατον, εκτός τοΰ 
εξωτερικού τύπου, συνισταται καί είς εσωτερικόν 
άλλον. Καθώς εκείνος, καί ό θάνατος δέν καταβάλ
λει διά μιάς πάσας τάς αισθήσεις, άλλα, βαθμηδόν 
έπερχόμενος, δύναταί πολλάκις νά σταματήση χω
ρίς νά περατώση τό έργον του, άλλά καί χωρίς νά 
τό έγκάταλείψη· έκ τούτου τά φρικώδη έκεΐνα συμ- 
βεβηκότα τής ταφής άνθρώπων, οιτινες εύρέθησαν 
ακολούθως άντεστραμμένοι, συνεσφιγμενοι καί φρι- 
κωδώς ήλλοιωμένοι' πολλάκις μάλιστα εύρέθησαν 
έν τή λάρνακι κόψαντες τάς φλέβας διά τών όδόν- 
των των, δπως άποφύγωσι τόν οδυνηρόν τής ασφυ
ξίας θάνατον. Το γεγονός τοΰτο είναι τοσοΰτον α
ληθές καί τόσον σύνηθες, ώστε κρίνομεν περιττόν 
νά έμμείνωμεν, άφοΰ μάλιστα είς τάς περί θανάτου 
έπιστολάς ημών θέλομεν τό έξετάσει έκτεταμένως.

όπως δήποτε δμως, καί άν δέν ςαματήση ό θάνα
τος εως δτου άποχωρισθή όλοσχερώς ή ψυχή τοΰ σώ
ματος, παρέρχονται, κατά μέσον δρον, τρεις ώραι, 
καθ’ άς είναι δυνατόν νά άνακληθή είς τόν βίον ό 
νεκρός, άν μάλιστα ή σάοξ δέν έπαθεν ουσιώδη τινά 
βλάβην.

Ποΰ ύπάρχει ή άγυρτία είς ταΰτα πάντα ; Δέν 
είναι άπλούστατος νόμος τής φύσεως ; Καί έν τού
τοι; τό Οαΰμα έκεϊνο τοΰ Απολλώνιου τοΰ Τυανέως 
ονομάζεται μύθος !

0 Μάγος δύναταί νά σάς παρουσιάση ανθρώπους 
άποθανόντας· οπτική άπατη! κραυγάζουσιν οΐ μ ή 
βλέποντες πέραν τής ρ·.νός των πεπαιδευμένοι. Αλ
λά τί είναι οπτική άπατη ; ή θέα πραγμάτων μή 
ύπαρχόντων ; £στω· μήπως δμως έκ τής όράσεως 
ταύτης τής ψευδούς, άφοΰ τό θέλετε, δέν πηγάζουσι 
τά αύτά άπατελέσματα ώς εί ήσαν αληθή ; Υποθέ
σατε δτι βλέπετε καθ' ύπνους ώραΐον άρχιτεκτονι- 
κόν έργον καί τό βλέπετε τόσον ίσχυρώς, ώστε έγεε- 
ρόμενος έχετε τήν συνείδησιν εντελή τού ονείρου. 
Δέν διεγείρει τά αυτά αισθήματα τού καλού τά ό
ποια ήθελε παράξει έάν πραγματικώς τό έβλέπατε; 
Απαντήσατε είλικρινώς.

Απάτη λοιπόν τών αισθήσεων είναι ή μαγεία 
καί διά τής άπάτης αύτής ενεργεί; όχι βεβαίως' ή 
δύναμις έκεί-η τήν οποίαν αποκτά ό μάγος, δπως 
θέλομεν ίδεϊ ακολούθως, ή δύναμις έκείνη, δ.ά τής 
οποίας εξουσιάζει τήν ψυχήν τοΰ άλλου, τήν μετα-

ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.-

φέρει όπου θέλει, τήν έρωτά περί τών μελλόντων, 
επικαλείται τούς άποθανόντας καί συνομιλεί μετ’ 
αύτών, είναι πραγματικό' εξουσιάζει πραγμα
τικώς τήν ψυχήν τοΰ έφ' ου ενεργεί καί ή ψυχή 
βλέπει παρόντα πάντα, δσα καλοΰσιν οί δύσπιστοι 
οπτικήν άπάτην. Αλλά τά βλέπει μόνη ή ψυχή καί 
ή ψυχή έχει τήν συνείδησιν αύτών. Το σώμα δεν 
άναμιγνύεται ποσώς είς τά οράματα ταΰτα.

Ή μεν yi-γή πρόθυμος, ή άέ σάρζ όafterής. 
λέγουσιν οί μεγάλοι τής Εκκλησίας πατέρες' κατα
στήσατε έτι άσθενεστέραν τήν σάρκα, εκμηδενίσατε 
την καί θέλετε έχει τήν ψυχήν μόνον πρόθυμον νά 
ύπακούση είς ύμάς αύτούς.

ίδού λοιπόν τό πρώτον μέγα μυστήριον τής μα
γείας'

Ή έπιχράτησις τής ό'υχής αύτοΰ είς βαθμόν 
τοιοΰτον ώστε νά μή έ.τζ/μ«άζζ/τ«ι ποσώς ex τής 
παρουσίας τοΰ σώματος' χαί ή ίπιχράτηοις τής 
ψυχής τοΰ ey’ ου ενεργεί είς βαθμόν τοιοΰτον 
ώστε νά εχμ πεποίθησιν είς τοΰς Λόγους ίχείνου.

λ'/ί).' έάν ήδύνατο πας τις νά κατορθωτή τούτο, 
πας τις θά είχε τόν πρώτον δρον τής ύψηλής ταύ
της έπιστήμης, άφοΰ φαίνεται τόσον άπλοΰς

Δυστυχώς δμως ολίγοι οί χ.ΙητοΙ και έτι όλιγώ- 
τεροι'οί κλυτοί.

Πολλά τά προσόντα δπως ζατορθώση τις τοΰτο 
καί έτι περισσότερα δπως διευθύνει καλώς τήν δύ 
ναμίν του, άλλά περί τοΰ αντικειμένου τούτου πε
ριλαμβάνει ή ακόλουθος επιστολή μου.

—«3£38Β·—

'Επ ιστό Λ ή V.

όπως ής κύριος τών άλλων πρέπει πρώτον νά 

κρατής τής ψυχής σου' διά νά υποδούλωσης τούς 
άλλους πρέπει νά ήσαι ελεύθερος. 0 δούλος τών 
παθών του είναι ό οίκτότερος δούλος τοΰ κόσμου, 
είναι κτήνος — διότι τό λ.ογικόν του πνίγεται υπό 
τής σαρκός.

Καί έν τούτοις πολλοί καυχώνται διότι ύπα- 
κούωσι τυφλφς' είς τά πάθη των. Αναγνώστα ! έάν 
ήράσθης ποτέ εύτυχή έρωτα δέν ενθυμείσαι τούτο 
ώς τήν εύτυχεστέραν στιγμήν τής ζωής σου; ίίν 
τούτοις τήν στιγμήν έκείνην δέν ήσο άνήρ, άναξ 
τής φύσεως, ήσο δοΰλος.

. Νά δύναταί τις νά νικήστ, καί νά μή τό ζάμνη 
κερδίζη διπλήν νίκην.

£σω γενναιότερος τοΰ λέοντος καί Οά καταβά- 
λης τόν λέοντα. Ο Ιούλιος διαφέρει σωματικώς

κατα τι άπό πάντας τούς άλλους άνθρώπους; όχι 
βέβαια' ήθέλησε νά γίνη ισχυρότερος τών λεόντων 
καί έγινεν άπαξέκινδύνευσε, καί τοΰτο διότι έχων 
σύντροφον μεθ’ εαυτού δειλ.όν έφοβήθη καί αύτός.

"Οταν θίίμ τις κατορθώνει τά πάντα.

0 Σήξτος V φυλάττων τό ποίμνιόν του είπε,

— Θέλω νά γίνω Πάπας,

Καί έγινε.

7/ θΐ.Ιησις είναι ή δύναμις' άλλ.’ ή δύναμις δέν 
eivat θέλησις. Διότι πόσοι ήδύναντο νά κατορθώσω- 
σι μέγιστα πράγματα καί δέν έτόλμησαν νά Οε- 
λήσωσι!

Διά νά δύναταί τις πρέπει νά πιστεύε, δτι Χύ
νεται' διά νά πιστεύη δτι δύναταί πρέπει νά δέλ.η.

Παντού ή θέλησις' είναι ή μεγαλητέρα τοΰ άν- 
Ορώπου δύναμις έκείνη ήτις έρριψε θρόνους καί άνύ- 
ψωσε τυχοδιώκτας, κατεδάφισε πόλεις καί άνήγει- 
ρε κράτη.

0 ενθουσιασμός είναι ή ύπό τηλεβόλου έκσφεν- 
δονιζομένη σφαίρα ήτις ή διατρυπά τά τείχη ή 
άπέρχεται καί μένει έντός αύτών ή θέλησις είναι 
ή δύναμις έκείνη ήτις ζαταρώγει τόν σίδηρον καί 
διαπερά όρη καί διασχίζει θαλάσσας.

0 μάγος πρέπει νά Οέλη ζαί νά πιστεύη. Πρέ
πει δμως ή θέλησις του νά ήναι σιδηρά, άκαταμά - 
χητος.

Πρέπει νά ήναι ένάρετος διότι τον ένάρετον δέν 
σέβεται μόνον ό κόσμος, άλ.λά καί ό ίδιος τιμά ε
αυτόν, τούτο δέ συντελεί εις τήν ζατανόησιν τής 
δυνάμεώς του.

Οί μάγοι, οί γνήσιοι μάγοι, είναι καί πρέπει νά 
ήναι ό τύπος αρετής ηθικής καί ίσχυράς θελήσεως. 
Καθώς οί εισερχόμενοι είς τά Ελευσίνεια μυστήρια 
ώφειλ.ον νά ύποστώσι δοκιμάς αΐτινες είς ούδέν άλ
λο άπέβλεπον ή είς τό νά δοκιμασθή ή γενναιότης 
καί ή άρετή τών προσερχομένων, ούτω καί οΐ μά
γοι πριν ή άποφασίσωσι νά είσδύσωσιν είς τά μυ
στήρια τής μαγείας, πρέπει πρώτον νά έχωσι πε- 
ποίθησιν περί τών προσόντων αύτών άλλως...........

Αλλως Οέλ,ουσι συγκαταριθμηθή μετά τής μεγά
λης τών δυσπιστών όμάδος, Κάτι ό ανίκανος δέν 
δύναταί νά νιζήση τήν φύσιν.

(Τέ.Ιος τής Εισαγωγής.)

ΑΣΤΔΡΕΘ.

----------- -------------------------------- 1
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ΜΩΣΑΪΚΟΝ.
Διέβην τήν ζωήν χαί περιήλθον τήν γην καί δεν 

ήδυνήθην άκόμη νά εννοήσω ο,τι ονομάζεται κόσμος.
Λέων Λευης.

♦
Η άοετή οφείλει νά έχη θρασύτητα καθώς ή 

κακία.
Ευγένιος Σύης.

•
Τά φύλλα έκεΐνα τά πίπτοντα ώσπερ τά έτη 

μας, τά άνθη ατ'ινα μαραίνονται ώς αί ώραί μας; 
τά σύννεφα φεύγοντα ώς αί πλάναί μας, τδ φως έ
κεΐνο, όπερ αδυνατεί ώς ό νοΰς μας, ό ήλιος ψυγό- 
μενος ώς οί έρωτές μας, οΐ ποταμοί πηγνυόμενόι 
ώς ό βίος μας, έχουσι μυστηριώδεις σχέσεις μέ τάς 

τύχας μας.

Αν δέν ύπήρχεν ή γυνή ό άνήρ Οά ήτο τραχύς, 
μισάνθρωπος, βάναυσος, καί θά ήγνόει τί έστι χά- 
>ρις, διότι ή χάρις είναι τοΰ έρωτος μειδίαμα.

Σατωβριάν.
♦

II φαντασία τών γυναικών ομοιάζει τήν εύκίνη- 
τον άμμου έπί τής οποίας τά πάντα έντυποΰνται 
καί έξαλείφονται εύκόλως. 0 νούς των όμως έξ 
εναντίας έχει τήν ψυχρότητα καί τήν σκληρότητα 
τοϋ μαρμάρου, είς τδ όποιον ή γλυφίς εισχωρεί δυσ- 
κόλως μέν, άλλ’ δ,τι έγχαράσσεται διαμένει αιω
νίως έγκεχαραγμένον.

Δενογιέ.
*

Είς τούς οφθαλμούς τών άλλων τά έλαττώμα- 
τά μας είναι σκιαί, αΐτινες αύξάνουσι καί μεγεθύ
νονται καθ’ όσον δύει ό ήλιος τής ευτυχίας μας.

Arsene Houssaye.
*

Αί γυναίκες τά πάντα σοί έξομολογοϋνται· ώς 
και τούς έρωτάς των αύτούς άκόμη, ούδέποτε ό

μως τήν ηλικίαν των.
Φοντενέλ.

*

11 ψυχή, ή άγαπήρα καί πάσχουσα μετέχει τοϋ 
θείου* διάκειται έίς τήν αίθεριωτέραν αύτής κατά- 
στασιν. Οστις δέν είδε τά πράγματα τούτου τοΰ 
κόσμου καί τήν καρδίαν τών άνθρώπων υπό τδ δι- 
πλοΰν τοΰτο φως τής άγάπης καί τοΰ πάθους, δέν 
είδε τίποτε αληθές καί δέν ήξεύρει τίποτε.

Βίκτωρ Ούγώ.

ΛΙ ΔΓΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.
ίΐ Ά'ρυσα.Ι.ίΐς, μικρόν πτερωτόν έντομον ούσα, 

δέν έχει βεβαίως άλλην άξίωσιν, είμή νά ΐπταται 
είς τάς πενιχράς ήδη τοϋ πάλαι ποτέ άνθοφύτου 
ίλισσοΰ όχθας, καί πτερυγίζουσα κύκλω τών α
ραιών καί ισχνών ροδοδαφνών του, νά δεικνύρ είς 
τδ φώς τοΰ άπό τής Πεντέλης άνατέλλοντος ή 
όπισθεν τοΰ Κορυδαλοΰ καταδύοντος ήλιου τά χρυ- 
σίζοντα τών μικρών πτερύγων της χρώματα* τοΰ
το κυρίως τέρπει αύτήν, καί έν τούτω περιλαμ
βάνεται άπας ό εγωισμός της. Καί ΐπταται μέν 
ούχί διότι θέλει ν’ άναβλί είς τούς ούρανούς, καί έκεΐ 
καθεζομένη παρ’ Ζη>ϊ νά συνδιαλέγηται μετ' αύ
τοΰ, άλλ’ απλώς διότι άρέσκεται είς τήν πτήσιν* 
γινώσκει μάλιστα κάλλιον παντός άλλου ότι ούτε 
άετός είναι όπως άναβή τά νέφη καί έκεΐθεν άπο- 
λύη τούς κεραυνούς τοΰ Διός κατά τών Τιτάνων 
τής πολιτικής, ούτε κάν έλαφρά πέλεια σπεύδουσα 
εύθύ πρός τήν φωλεάν της. Η Χρυσαλλίς είναι έν
τομον άνέστιον, αργόν, φιλοπιΐγμον, διό καί ή 
πτήσις της είναι δλως άκανόνιστο; καί άσκοπος 
άν θέλετε, όταν μάλιστα πέτεται είς τούς λειμώ
νας τής έπιφυλλίδος της. Τότε ή Χρυσαλλίς μας 
άγαπα νά διηγήται τάς λοιπάς τών λοιπών χρυ
σαλλίδων φρένοτροπίας, τάς έρωτικάς των ενίοτε 
αποτυχίας ή έπιτυχίας, νά είσέρχηται είς τάς 
κομψάς αίθούσας τής πρωτευούσης όπου αί ΜοΟσαι 
μετά τών Χαρίτων παίζουσιν ή χορεύουσι, νά γέλα 
ένίοτε διά τάς μικράς ανοησίας άμφοτέρων τών φύ
λων, καί νά θεωρή έαυτήν εύτυχή άν κατορθώσει νά 
προσφέρη είς τούς άναγνώστας καί τάς καλάς άνα- 
γνωστρίας της μικράν τινα άνεσιν, άφίνουσα είς άλ
λους νά πλήττωσι διά τής μάστιγος τούς θυμοει
δείς ίππους τούς σύροντας τδ άρμα τής πολιτείας, 
διότι, χάριτι θεία, δέν τής ήλθε ποτέ κατά νόΟν νά 
καθίση έπ’ αύτοΰ, καί στοέφουσα κύκλω τό βλέμμα 
νά έκφωνή, ώς ή συνάδελφός της μυΐα, μετά γε
λοίας κομπορόημοΟύνης* ώ πόσο·' χο'ηορτόν σηκώ
νω άπό την γην! έχομε* ήδη πολύ σοβαρώτερα 
καθήκοντα νά. έκτελέσωμεν. Κατά τάς άγιας τα ό- 
τας ημέρας, αιτινες παρήλθον μέ θλίψιν πολλήν τών 
φιλεόρτων χοιστια ών, ικανά, τή άληθέία, συνέβη- 
σαν, ώστε άν δέν συγγράψωμεν ολόκληρον ερωτικήν

Οδύσσειαν, τοΰτο πρέπει ν’ άποδοθή εξάπαντος είς 
τήν νωθρότητα τοΰ ήμετέρου νοός. Αλλά πώς! ίσως 
εκφωνήσει ό ήμέτερος άναγνώστης* προκειμένου νά 
περιγράψητε τήν άγίαν εβδομάδα, θέλετε νά δώσητε 
χροιάν έρωτικήν είς τήν περιγραφήν σας ταύτην, 
καί ίσως ίσως νά ψέξητε καί πάλιν τό γυναικεΐον 
φνλον, τό όποιον δι’ όσον καί άν θεωρείτε καί ονο
μάζετε σεις οί άνδρες xuxir, τοΰτο δύναται νά σάς 
είπη πρός άπολογίαν του καί πάλιν όσα είπόν ποτέ 
αί θεσμοφοριάζουσαι*

κάκ ίζί.ΙΟρ ιό } ίναιόν ποι, xaff εόρητ αύτό 
βόραοΐΓ

μανίας [taiveoff, ονς χρήν σπεΰύειν xal χαίρειν, 
ε’περ ά.Ιηθώς

ί· 8οθεν ενρετε <ρροΰ8ον τό xaxor χαί ρεη χατε- 
.Ιαρβάνετ' ενβον.

’Ear χατα8αρθώ[ΐεν i* ά.Ι.Ιοτςϊων παίζονσαι xal 
κοπιωσαί

πας τις τό xaxor τοΰτο ζητεί ζιερί τάς κ,Ιίνας πε- 
ρινοοτύν

καν ίχ θορίόος πιιραχύπτωμεν, τό xaxor ζητείτε 
θεάσύαι.

Οχι! τοιοΰτον σκοπόν δέν έχομεν, μά τήν Λφρο- 
δίτην ! διότι άφοΰ άνεγνώσαμεν είς τόν εύτράπελον 
Αριστοφάνην τάς ανωτέρω δικαίας κατά τόν άνδρών 
έπιπλήξεις, άς αί θεσμοφοριάζουσαι Αθηναΐαί άπηύ- 
Ουνον προς αύτούς, άπασαι αί περί γυναικών ίδέαι 
μας άνετράπησαν έξ ολοκλήρου, καί χωρίς νά Οέλω- 
μεν τώρα νά κολακεύσωμεν καμμίαν τών εύγενών 
άναγνωστριών τής Λρυσα.Ι.Ιίύος, όμολόγοΰμεν ότι 
πολλάκις μάς ήλθεν 6 πειρασμός νά διορθώσωμεν 
τόν πολυθρήλητον τοΰ μισογύνου Εύριπίδου στίχο*', 
καί νά είπωμεν δρθότερον καί άληθέστερόν εκείνου, 

βά.Ιασσα, πΐρ χαί ΑΝΙ1Ρ κακά τρία.

Τίς οίδε μή ό δυστυχής ποιητής εγραψεν ώς ήμεϊς 
τόν στίχον τούτον, κακόβουλος δέ τις γραμματικός, 
χαριζόμενος είς τδ γένος του, ένόθευσε τήν έννοιαν 
με-ατρέψας τήν λέξιν άνί/ρ είς τό γυνή, καί έκτοτε 
έπιστεύθη καί έθεωρήθη ώς μέγα τι κακόν τδ ά- 
θωότερον καί τό κάλλιστον τών πλασμάτων ! ότι 
δέ τδ κακόν τοΰτο ψευδώς όνομάζομεν οί άνδρες κα
κόν, τό δεικνύει έναργώς ή διαγωγή ήμών αύτών, 
καί μάλιστα αί τελευταϊαι γενόμεναι ύπό στρατιω
τών άρπαγαί γυναικών έν Αθήναις, έκ τών όποιων 
ώρμήθημεν νά πιστεύσωμεν πρός στιγμήν μή οί α
νέστιοι Ρωμαίοι είσέρρευσαν καί πάλιν είς τήν πό- 
λιν διά ν’ άρπάσωσι τάς έορταζούσας τών Σαβίνων 
γυναίκας. Επανήλθομεν, δόξα τώ θεω, είς τόν χρυ-

σοΰν έκεΐνον αιώνα, ότε ό Ζεύς ήρπαζε τήν Εύρώ- 
πην καί ό Βορέας τήν είς τάς όχθας τοΰ ϊλισσοΰ πε- 
ριπλανωμένην Ωρείθυιαν. Χρυσοΰς, τή άληθεία, αιών, 
άλλ’ ούχί καί διά τούς συζύγους χρυσοΰς ! Είναι ά
ληθές όμως ότι τήν σήμερον ούδ' είς ταΰρον άναγ- 
κάζεται νά μεταμορφωθή τις, ώς έπραζεν ό Ζεύς, διά 
ν’ άρπάση τήν Εύρώπην, ούδ’απαιτείται νά έχη 
πτέρυγας διά νά κλέψ/) τήν Ωρείθυιαν. ΐ’ΐ γυνή σή
μερον είναι έκ τών εύκολώτατα κλεπτομένων πραγ
μάτων έν καλόν όχημα και [ΐώχνχες είτε άε.ζϊο- 
πο8ες διά νά τδ σύοωσιν ίπποι, ιδού τί απαιτείται 
διά ν’ άρπάση τις τδ χρυσοΰν δέρας, τδ όποιον δέν 
φυλλάττουσι πάντοτε δράκοντες πυρίπνοοι. Δεν 
είχον αρα δίκαιον αί γυναίκες νά μάς λέγωσιν ότι 

ίΤας τις τό xaxor τούτο ζητεί περί τάς χ.ίίιας 
περι··οστώ··;

Αλλως τε δέ , μή μόνον έν Αθήναις κατά τάς 
αγίας τών παθών ημέρας υπερεκχειλίζει καί πλυμ- 
μηρεΐ πανταχοΰ τό αίσθημα τοΰ έρωτος; μή 
μ.όνον έντός τών έν Αθήναις ιερών ναών, είς τό φέγ
γος τών καιομένων μορίων ιερών λαμπάδων, οί στίλ- 
βοντες μελανοί οφθαλμοί τών λευκό παρειών έλλη- 
νίδων τριτώσκουσιν άποτελεσματικώτερον τάς καρ
δίας; 0 δυςυχέςερος καί περιφημότερος τών έραςών, 
κατά τήν τ,μίρα,ν καθ’ ήν έσκοτίσθη ό ήλιος διά τό 
πάθος τοϋ δημιουργού του, κατά τήν μεγάλην, λέγο- 
μεν Παρασκευήν, ο ίταλος Πετράρχης έτρώθη ύπό 
τών ώραίων οφθαλμών τής περιωνύμου Λαύρας έν
τός τοΰ ναοΰ ή τοΰ divin loco, ώς ό ίδιος λέγει. 
Ιδού πώς διηγείται έν τινι τών άθανάτων ασμάτων 
του τδ έπίσης αθάνατον δυστύχημά του.

Era il giorno eh' al sol si scoloraro 
Per la pieli del suo Faltore i rai, 
Quaud' i* fui preso, e ooo mo no guarjai. 
Clio i be' voalr' oechi, donna, mi le^aro.

Τοΰτο είναι φυσικόν φαίνεται* καθ’ ήν στιγμήν 
ή ΨυΖ’1 εύρίσκεται όλως παραδεδομένη έν
προσευχή καί μετανοία, τίς οιδε πώς ό πονηρός έ
ρως εύρίσκει εύκαιρίαν νά είσπηδήση άπό τίνος θυ- 
ρίδος λάθρα έντός τής ήμετέρας καρδίας. Κατά τί 
λοιπόν πταίουσιν οί νέοι ; κατά τί αί νεάνιδες άν 
αύτομάτως ή έντός τοΰ στήθους των βάρβιτος έρωτα 
[louror ηχεί;

Είς τοΰτο άν ύπάρχη τις όστις νά πταίη ε’ναι 
βεβαίως ή κίρκη Toilette

*Er(kt τε οί θε.ίχτήρια πάντα τετυχτο 
^Ει θ'ενι ριεν γι-Ιότης,έν ό'ϊ[ΐερος, εν ύ'όοριστύς 
πάργασις.
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σιν δ,τι, ώς έκ τού φορτίου τών έτών, δέν δύνανται 
ν' άπολαύσωσι, καί οί όποιοι εύρίσκουσι τούλ.άχι- 
στον άτοπον τήν έντός τών ιερών ναών συμπεριφο® 
ράν τής ελληνικής νεολαίας. Οί άνθρωποι ουτοι, θι- 
ασώται τού παρελθόντος, δέν άναγνωρίζουσι ποσώς 
τάς άρχάς τής έπαναστάσεως, άλλ' ήμεΐς, πιστοί ο
παδοί αύτών, ουδόλως διανοούμεθα νά έλέγξωμεν 
τάς αθώας εκχειλίσεις τρυφερών καί εύαισθήτων 
καρδιών.

Ετερόν τι δμως ήδονικώτερον καί είς το πολε
μικόν άποκλϊνον έθιμον, καί τό όποιον παρ’ ολίγον 
ν'άφανισθή ύπό τού .τε.ττωκάεΌζ συστήματος, ην 
καί ό γενόμενος πυροβολισμός κατά τάς ήμέρας 
τοΰ Πάσχα. Οί Αθηναίοι έώρτασαν έφέτος έν πλη- 
οει ελευθερία τά μεγάλα των Διονύσια, ή δέ φιλό
σοφος τής 'Αθήνας πόλις ώμοίαζε κατ' αύτάς μέγα 
τι πυροτέχνημα, καιόμενον έπί τρεις ήμέρας και 
τρεις νύκτας Εκαστος καλός χριστιανός έθεώρει 
καθήκον θρησκευτικόν νά κενώση εκατοντάκις τού
λάχιστον τό πυροβόλου του’ φαντάσθητε οθεν όποιαν 
αρμονίαν άπετέλει ήμέοόνυζτα όλοζληρα εν τή 
πρωτευούση ό βραγχνός ουτος ήχος, ό κατά παντα 
όμοιο; τοΰ

rauco suon della tartarea tromLa.

Οΐ τολμηρότεροι μάλιστα, ή οί μάλλον χριστιανοί, 
πρός έπίτευξιν μεγαλητέρας έτι αρμονίας, έκρυπτον 
έντός τοΰ μακροΰ σωλήνος τοϋ οπλου των κωνικόν 
τινα μολύβδινον όγκον, δστις ριπτόμενο; εις τό α
χανές διάστημα προύξένει διαβολικόν τινα συριγμον 
ήδυστον είς τήν ακοήν τών ανδρείων, άδιάφοοον αν 
ό μόλυβδος ουτος, άλάσσων διεύθυνσιν, κατεσύντρι- 
βε τήν κεφαλήν φιλοπράγμονος τινός διατρέχοντος 
άπροσέκτως τάς οδούς, ή έκτιθεμένου άνοήτω; είς 
τόν έξώστην τής οικίας του- Μη δέν θεωρείται παρά 
πάντων ευτύχημα ν’ άποθάνη τις με τό Λρισεόη 
άξεστη !

Το καθ’ ημάς δμως, (καϊ δέν έρυθριώμεν νά τό 
όμολογήσωμεν), προτιμώμεν μάλλον νά ΰπαγωμεν 
είς τό ιπποδρομίου τοϋ κυρίου Σουλιέ, όπου ή γενεά 
έκείνη τών ίπποκενταύρων έκτελεϊ τούς ιπποκεν- 
ταυρικούς άγώνάς της, ή νά μένωμεν οίκοι σπένδον- 
τες τώ Διονύσω καί διά τών άεννάων πυροβολισμών 
νά διασχίζωμεν τάς άκοάς καϊ τά; κεφαλάς συνάμα 
τών γειτόνων μας. Αυτή είναι ή ολιγώτερον τών 
λοιπών κοσμική άπόλαυσις, καί ή ολιγώτερον διά 
τούς άλλους βλαπτική. Βεβαίως αγαστόν λίαν εί
ναι ν άκούη τις εύφραδή καί στωμύλον ρήτορα ά- 
γορεύοντα άπό τοϋ βήματος τής-Συνελεύσεων ή

Κα'ι ή όποια, μά τήν αλήθειαν, ώς λέγει ό πολυΐδ- 

μων όμηρος

“Εχ,Ιε^ε roor πνχα .τερ yporiorrwr, 

πολύ περισσότερον νέων τών οποίων τά μυελά γυ
ρίζουν ώς ανεμοδείχτης τιθέμενος έπί περίοπτου κο
ρυφής κωδωνοστασίου.

Τή αλήθεια, ώραϊον ωοειδές πρόσωπον έπιστε- 
φόμενον μέ καστανόχρουν είτε έβενώδη κόμην, 
άνορθουμένην περί τό μέτωπον και τούς κροτάφους 
ώς άνεμοτρεφές κυρτούμενον κΰμα, και καλυπτόμε
νη·; ύπό κυκλοτερούς μελανού πέτασου, ού ό έκ 
λευκών στρουθοκαμήλου πτερών λόφος νεύει καθύ- 
πεοθεν έρωτύλως εις τήν έλσχίστην τής νυκτερινής 
αύρας πνοήν ταινία λευκή ώς χιών περί τράχη
λον αλαβάστρινου, ήν έκέντησεν ή Εργάνη τού νέου 
συρμού’ βραχιονιστήρες χρυσότευκτοι έν σχήματι 
άσπίδος περισφίγγοντε; τούς καρπούς απαλής καί 
λευκής χειρός, ών τό σχήμα ύπενθυμίζει ήμιν τόν 
θάνατον καί τόν έρωτα τής περιωνύμου Κλεοπά
τρας’ έπί περιεσφιγμένου δέ καϊ εναλλάξ πιεζο·■ 
μενού καί έξογκουμένου ςήθους Αδαμαντίνη περόνη, 
άντανακλώσα τάς μυρίας έν τω ν-ζώ καιομένας λαμ
πάδας, ιδού ερωτική πανοπλία πρός τήν οποίαν ού
δείς δύναταί νά έμβλέψη άζινδύνως, δτε μάλιστα 
οί καπνοί τού λιβανωτού στενοχωρούσι τήν καρδίαν 
καί σκοτίζουσι τόν εγκέφαλον, όμματα δέ μαρμαί- 
ροντα κεραυνοβολοϋσιν αριστερά καί δεξιά πΰρ καί 
φλόγας. Οθεν ούδέν θαυμαστόν άν κατά τάς αγίας 
ταύτας ήμέρας πολλούς Πετράρχας ευρεν ό έρως

................................... del lullo disarmati 
Ed aperto la via per gli occhi al core.

Τούλάχιστον είς τάς Αθήνας, δπου κατά τάς 
τρεις αύτάς νύκτας έκάστη γυνή δύναταί νά περι- 
φέρηται έξω τής οικίας, χωρίς νά έχη τό δικαίωμα 
ό άνήρ είτε ό πατήρ νά έρευνήση τό νυκτολόγιόν 
της τούτο, εις τάς Αθήνας, λέγομεν, περιμένουσιν 
αί κομψαί καί οί κομψοί μας μετ’ ανυπομονησίας 
τήν έβδομάδα τών παθών δπως συνδεσωσι νέας, 
άνανεώσωσι παλαιάς καί ένισχύσωσιν έξησθενη- 
μένας σχέσεις. Το καθ’ ημάς όμολογοΰμεν οτι είσ- 
ελθόντες, ώς χριστιανοί, είς τάς πλείστας τών έκ- 
χλησιών κατά τάς νύκτας ταύτας, δέν ήδυνήθη- 
μεν νά μή άνακράξωμεν χαίροντες μετά τού 
Βοαλω

Ο unit ! quel ange sur la lerre
Souffle, dans lous les coeurs la j >ie cl I'amoor !

Ως βλέπει ό ήμέτεοος αναγνώστης, δέν είμεθα έκ 
τών αύστηρών έκείνων ηθικολόγων, οΐτινες καχίζου-

Ορφέα τινα μουσικόν ψάλλοντα έπί τής λύρας του 
τάς διαφόρους μελωδίας, όσα; πολλάκις ό ήμέτερος 
Λ-Ιθύπας άπηρίθμήσεν έν τή Χρυσα·1·1ίδι. Ευ

φρόσυνου ομοίως είναι νά βλέπη τις την Santa 
-Maria della seggiola τοϋ Ραφαήλου, ή τήν έν 
Αούβρω μαρμάρινο·/ Μηλιάν Αφροδίτην, άλλά καί 
εις τό κυκλοτερές τοϋ κυρίου Σουλιέ θέατρον εύχα- 
ριστεΐ τις τήν περιέργειάν του άπαντών άνθρώπους 
ιδιαιτέρας δλως κατασκευής καί διαφόρου μηχανι
σμού. Οί πόδες τών ανθρώπων τούτων δύνανται νά 
εκτελεσωσιν άριστα τάς λειτουργίας τών χειρών, 
καί άντιστρόφως. II κίνησις ύπό τήν κολοσσιαίαν 
έκείνην σκηνήν δέν ευρίσκει κανέν έμπόδιον άφ 
όσα ή μηχανική υπολογίζει, καί αύτή ή έλξις τής 
γής εκλείπει παντάπασιν. Ίδέ τήν έλαφράν έκείνην
χουσσαλίδα, τήν άπτόητον Αμαζόνα, ήτις διά μό
νου τοϋ δακτύλου τοΰ ποδός τη; έγγίζει τήν ράχιν 
τοϋ καλπάζοντας Πηγάσου της. Πήδα καϊ χο
ρεύει ώς ή Χάρις αύτή, μάχεται καί έφορμα ώς ή 
Αφροδίτη κατά τοϋ Διομήδους, καί αί φωναί της, 
καί αί οίμωγαί τής μάστιγος, καί ό ποδοβολητό; 
τοϋ ίππου, οί χρεμετισμοί του, οΐ βρηχυθμοϊ τών 
πυρήνων μηκτήρων του, αί χειροκροτήσεις τών θεα
τών, καί τής μουσικής οί ταχείς, ορμητικοί καϊ 
θορυβώδεις φθόγγοι, ταράττουσι πρός στιγμήν τήν 
καρδίαν τοϋ Οεατοΰ καί συγκινοΰσι τήν ψυχήν του, 
εί καί μετ’ ολίγον, άφοΰ τά πάντα σιγήσωσι καί 
φονευμένοι δέν μείνωσιν έπϊ τοΰ πεδίου τής μά- 
ΖΤι5; ',·α·· ουτος διά τόν παιδαριώδη ενθουσια
σμόν εις δν ένέδωκε, πιστεύσας πρός στιγμήν ότι 
παρευρεθη έν τή τοΰ Βατερλό) μάχη, ένθα ά~τα 
σισθη ή τύχη ολοκλήρου τής Ευρώπης. Καί ταΰ- 
τα πάντα δέν είναι απατηλά φάσματα αγύρτου 
τινός θαυματοποιού’ είναι πραγματικότη; άποδει- 
ζνύουσα κατά πόσον τό ανθρώπινον σώμα δύναταί
νά ζαταστή ευστροφον διά τής ένδελεχοΰ; γυμνά- 
σεω; καί άσκήσεως.

’Αλλ’ άπηυδήσαμεν υπό καμάτου, ό αναγνώ
στη; έχει, πιστεύω, άνάγκην Αναψυχής- ιδού, τόν 
φέρω είς τό άναγνωςήριον τής Βουλής, όπου ό πράος 
καί μειλίχιος έφορος τή; βιβλιοθήκης τη; άπαγγέλλει 
τόν συνήθη κατά τήν 25 μαρτίου λόγον του. Είναι 
άληθέ; οτι κατά τήν περιγραφήν μα; έποιησάμεθα 
χρήσιν τοϋ ποοθυστέρου λεγομένου σχήματος, άλ
λά μή δέν ειδοποιήσαμε·/ τόν αναγνώστην ότι ή 
πτήσις τής Χρυσαλλίδος είναι ακανόνιστο; καί α
νυπότακτος εί; πάντα κανόνα ; Αλλως τε τί μέλ
λει τόν άναγνώστην περί τούτου ; ο μόνος όστις 
«χει δικαίωμα νά παρσ.πονεθή, διότι τώ παρεχω- 

ρήσαμεν τήν κατωτάτην τής έπιφυλλίδος μας θέ
σιν, είναι ό φίλος ημών Τερτσέτης· άλλ’ ήμεΐς έλ- 
πίζομεν ότι ό παροτρύνων τού; άλλους ra εξομοιω - 
θώσι πρός τόκ θεό>-, θέλει σπεύσει πρώτος νά 
έξομοιωθή πρό; αύτόν συγχωρών ήμας διά τήν ά- 
θώαν ταύτην παραδρομήν μα;.

Καί άληθώ;, τοΰτο ήν τό θέμα τοϋ λόγου τοΰ 
κυρίου Τερτσέτου. 0 άφελή; ουτος ποιητής καί 
ρήτωρ συνοίθρησε, κατά τήν συνήθειάν του, έν τώ 
άναγνωστηρίω τής Βουλής τόν κομψόν καί φιλόλο
γον κοσμον τών Αθηνών κατά τήν ημέραν τής ε
θνική; παλλιγενεσίας, καί εί; τήν πα.?αιϊ>·η>· 
γ.ΙωσσαΓ τΰι· γερό>·ίω>· έξήγησεν, ή, ώ; ό ίδιος 
εΐπεν, άνέμνησε μόνον εί; τό άκροατήριόν του τήν 
Πλατωνικήν ιδέαν, « όμοίωσι; τώ ©εώ κατά τό 
δυνατόν, ο Είναι περιττόν νά είπωμεν ότι αί Κυ- 
ρίαι τή; πρωτευούσης, όσαι μάλιστα έχουσι φιλο
λογικά; Αξιώσεις, συνέρευσαν κ’ έφέτος, ώ; πάν
τοτε, όπως άκροασθώσι τόν άγαπητόν των ρήτο
ρα. II άφέλεια τοΰ λόγου τοϋ κ. Τεοτσέτη, οί φαι- 
δρύ·;οντες αύτόν άθώοι άστεϊσμοί, ή ποαεΐα καί 
μειλίχειος φωνή αύτοΰ καί τό κόσμιον τών σχη
μάτων του, έλκύουσι, φυσικώ τώ λόγω, τό ώραϊον 
φΰλον, τό όποιον δέν άπαξιοϊ νά παρευρίσκεται 
καί είς τάς φιλολογικός αύτάς διασκεδάσεις, όταν 
έλπίζη νά δείξη τά φυσικά πλεονεκτήματα, του ύπό 
νέαν δλως όψιν. ίσως ή χριστιανικωτέρα καί ήθι- 
κωτέρα πασών τών τέρψεων ών άπηλαύσαμεν κατά 
τά; δύω παρελθούσα; εβδομάδας, ήτο έκείνη ής 
χορηγός ύπήρξεν ό κ. Τερτσέτης. Ημείς μάλιστα θά 
έπροτιμώμεν μυριάκις νά παρευρεθώμεν έπ’ ολίγον 
έν μέσω τή; όμηγύρεως ταύτης, ή νά έπιχειρήσω- 
μεν τό έπίπονον καί πολυέξοδου ταξείδιον τοϋ νά 
μεταβώμεν μέχρι τοΰ άρκτικοΰ πό?>ου, όπως πλη- 
ρώσωμεν τήν ματαίαν καί νεανικήν έπιθυμίαν τοΰ 
νά ίδωμεν πρώτοι ήμεΐς τόν άνατέλλοντα ήλιον.

Μ.'

Π Ο I Κ I Α Λ.

Εσχάτως συνεκίνησε τούς Παρισίους περίεργος 
δίκη, είς ήν παρίσταντο ώ; κατηγορούμενοι πρόσω
πα κατέχοντα υψηλήν κοινωνικήν θέσιν. 0 Γάρσιας, 
ό Εύρωπαϊκής ύπολήψεω; χαρτοπαίκτη;, ό τρόμο; 
τών βαθυταλάντων χαρτοπαικτείων τοΰ Βάδεν καί 
τοϋ Αμβούργου, άπο τά; χεΐρας τοΰ όποιου διήλθε 
Πακτωλό; όλόκλ.ηρο; χρυσίου, ό θαυμαζόμενος, ό 
επευφημούμενος, ό θωπευόμενος Γάοσιας ένεφανίσθη I

I
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καθήμενος είς τό βάθρον τοϋ υποδίκου καί κατη
γορούμενος έπί δολιότητι έν χαρτοπαιξία.

Αί περιπέτειαι τοϋ δράματος είναι περιεργότα- 
τοι καί ή απλή έκθεσις αύτών άνταξία μυθιστορή
ματος. Τήν 4 Φεβρουάριου 1863 υπέρ τά 40 πρό
σωπα ύψίστης κοινωνικής περιωπής, δούκες καί κο
μήτες ώς έπί τό πλεΐστον, συνήλθον είς τήν οικίαν 
μιας Ιταλίδας, τής Κυρίας Βαρούτση, γραίας Φρύ- 
νης, ώς τήν άπεκάλεσε δημοσία εις τών δικηγόρων. 
0 Κύριος Γάρσιας, προσκληθείς πρό τινων ημερών 
ύπό τής Κυρίας Βαρούτση καί ζητήσας νά προσ- 
κληθώσι μετ’ αύτοΰ καί ό διευθυντής τοϋ Ιταλικού 
θεάτρου Καλζάδο καί ό εΰγενής ίσπανδς Μιράνδας, 
έπρότεινεν άμα φθάς, νά χαρτοπαίξωσιν ολίγον. Το 
παίγνιον ήρχισε ζωηρότατον καί ό Μιράνδας, άπο 
τόν όποιον ό Γάρσιας είχε κερδίσει πρό τινων ήμε 
ρών 50 χιλιάδας φράγκων, κατώρθωσε νά κερδίση 
καί αύτός τόν Γάρσιαν έως 40 χιλιάδας φράγκων. 
Μετά τό δεϊπνον ό Γάρσιας ώργάνισε νεον μπαχα- 
pur, τοϋ οποίου αύτός έκαμνε τόν μπά,νχο' τό 
παίγνιον κατέστη ταχέως μονομαχία μεταξύ τοϋ 
Γάρσια καί τοϋ Μιράνδα, δστις άλ.ληλοδιαδόχως, 
διπλασιάζων έκάσ.τοτε τήν παιζομένην ποσότητα, 
έχασε 2,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000 
Διπλασιάζει καί πάλιν και ούτως 128,000 φράγ
κων ερρίσκονται έκτεθειμεναι έπί τοϋ τάπητος. Δεν 
παίζει δμως . . . Μία χειρ τίθεται αίφνης έπί τών 
χαρτοπαιγνίων καί αναχαιτίζει τούς παίζοντας.— 
« ϊπάρχουσι κλέπται έδώ ! ι> άνακράζει ό δούξ Κα · 
δερσυσ Γραμόν. Κλείονται αΐ θύραι, έξετάζονται τά 
χαρτοπαίγνια καί άποδεικνύεται ότι ξένα χαρτία 
είχον άναμιγή μέ τά χαρτία τοϋ οίκου. ΓΙοΐος τά 
έφερεν ; 0 Γάρσιας, τό ομολογεί καί ό ίδιος, α Τί 
τά Οελετε ! λ.έγει, είμαι δεισιδαίμων, τά χαρτία 
αύτά μοί έφερον πολλάκις τύχην καί έχω εμπιστο
σύνην είς αύτά.»

Αλλά τό έπιχείρημα δέν επιτυγχάνει πολύ- οί 
άλλοι παϊκται τό εύρίσκουσιν άθλιον καί διακηρύτ- 
τουσιν ορθά χοφτά είς τόν Γάρσιαν δτι πρέπει ν άπο· 
δώση τά κερδηθέντα χρήματα, ό Γάρσιας έξανίςαται 
κατ’άρχάς, άλλά βαθμηδόν έξημεροϋται καί άποφα- 
σίζει νά τό κάμη, άλλά μέ τήν συμφωνίαν νά θεω- 
ρηθή ή πράξίς του ούχί ώς άπόδοσις κλοπιμαίων, 
άλλ’ ώς φιλικός συμβιβασμός’ καί έρωτά έάν, άφοΰ 
άποδώση τά χρήματα θά τώ τείνωσι τήν χεΐρα.— 
Δύσκρλον Οά είναι, τω άποκρίνονται, οπωσδήποτε 
δμως άποδώσατε πρώτον καί έπειτα βλέπομεν.

Ενταύθα ή σκηνή καθίσταται έτι περιεργοτέρα. 
0 Γάρσιας ρίπτει έπί τής τραπέζης μίαν δέσμην 

χαρτονομισμάτων, τά άριθμοϋν καί ευρίσκουν μόνον 
48,000 φράγκων. Προφανώς έλειπον καί άλλα’ 
επειδή δέ ό Γάρσιας ήρνεΐτο γίνεται πρότασις νά 
ένεργηθή σωματική έρευνα έπί πάντων άνεξαιρέτως. 
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν μία δέσμη χαρτονομι
σμάτων πίπτει άπό τό θυλάκιόν τοϋ Γάρσια καί 
μετ’ ολίγον δεύτερα, καί έπειτα τρίτη· καί αρχί
ζει τότε μία πρωτοφανής Θήρα χαρτονομισμάτων 
πανταχοΰ ό Γάρσιας, ώς είς έκ τών μυθικών ηρώων, 
σπείρει ύπδ τά βήματά του χρυσόν.

Είς καί μόνος τών παικτών ό Καλζαδό δέν ήθελε 
νά έπιτρέψη τήν έπ’ αύτοΰ σωματικήν έρευναν χά
ριν άξιοπρεπείας βεβαίως. «Πώς 1 άνακράζει ό μαρ- 
κήσιος Βιβένς- σκαλίζουν έμέ, τδν μαρκήσιον Βιβένς 
καί δέν θά σκαλίσουν τδν. Κύριον Καλζαδό.» Αλλ’ 
ένώ οιήρκει ή έρις αύτη, μία δέσμη χαρτονομισμάτων 
1 4,000 φράγκων, έξολισθήσασα διά τών περισκε- 
λίδων τοΰ Κυρίου Καλζαδό πίπτει κατά γής. Το 
πράγμα κατέστη προφανέστατου καί δμως ό Καλ
ζαδό έπιμένει άρνούμενος. Φαίνεται, λέγει, ή κρινο
λίνα καμμιάς Κυρίας ή ό ποϋς κανενός Κυρίου έφε
ρε τά χαρτονομίσματα αύτά έως έδώ. — Οχι, όχι ! 
κράζει ή Κυρία Βαρούτση. Τα είδα νά πίπτωσιν, 
ώς νά τά βλέπω άκόμη.

Καί ή μαρτυρία αύτη δέν είναι ή μόνη ή έπιβα- 
ρύνουσα τδν Καλζαδό’ αί σχέσεις του μετά τοϋ 
Γάρσια, τδ στενοχωρημένου ύφος του κατά τό διά
στημα τής χαρτοπαιξίας, αί μυστηριώδεις έξοδοι 
αύτοΰ, αί άντιφάσεις είς άς περιπίπτει άπολογού- 
μένος, όλα αύτά τδν έκμηδενίζουσιν.

Εν τούτοις ή κατ’ οίκον καί ή σωματική έρευνα 
εξακολουθεί ένεργουμένη μετά μεγίστης άκριβείας’ 
είς έν μέρος ύποπτον άνακαλύπτονται τά περικα
λύμματα τών χαρτοπαιγνίων, άτινα έφερε μεθ’ εαυ
τού ό Γάρσιας, καί ή ένοχή γίνεται πλέον καταφα
νής. 0 Γάρσιας, μόλις έξελθών τής θύρας τής Κυ
ρίας Βαρούτση, έπέβη τοϋ σιδηροδρόμου καί ήρχι- 
σεν, ολίγον άκουσίως, νά περιηγήται τήν μαγευτι
κήν ’Ιταλίαν, όθεν γράφει καθ’ έκάστην είς τάς έφη- 
μερίδας έπιστολάς άστείως άξιοπρεπεΐς είς ύφος 
Σωκράτους συκοφαντουμένου. 0 Καλζάδο δμως 
ύπήρξε γενναιότερος. ΙΙαρέστη κατά τό διάστημα 
τής δίκης, καί σήμερον ύφίσταται τήν έτησίαν 
φυλάκισιν, είς ήν κατεδικάσθη, ένώ ό φρόνιμος Γάρ- 
σιας θά ήκουσε γελών δτι κατεδικάσθη είς πέντε 
έτών ειρκτήν, τήν όποιαν θά ϋποστή .... περιη
γούμενος.

ΙΪ δίκη ύπήρξε διδακτικωτάτη- τδ άνθος τής 
Γαλλικής εύγενείας, οί άπόγονοι τών γενναίων καί 

εύσεβών ιπποτών τοΰ Μεσαιώνος, παρέστησαν ώς 
μάρτυρες είς ύπόθέσιν, διατρέξασαν έν καταγωγίω 
καί ήκουσαν άνερυθριάστως τάς δικαίας καί πατρι- 
κάς επιπλήξεις, άς τοΐς άπηύθυνεν είς τών διαση- 
μοτέρων δικηγόρων τών Παρισίων.

Νέος στολισμός είσάγεται διά τοΰ άερίου. 
«Μέτ’ούπολύ, λέγει Αγγλική τις έφημερίς, θέλομεν 
ΐδει έκ μικρών φλογών άερίου κοσμήματα προσκε- 
κολλημένα είς τήν κόμην τών κυριών. Στόμια μι
κρότερα χιλιομέτρου τδ ύψος, άναδίδουσι τάς φλό
γας ταύτας αΐτινες έμπερικλείονται έντδς διαφα
νών θηκών, μεγάλων ώς κεράσια. Οΐ άεριαγωγοί 
είναι χρυσοί καί χρυσοΰν έπίσης τδ έναποταμιευτή- 
ριον τοΰ άερίου κεκουμμένου έντδς τών όπισθεν τής 
κεφαλής πλοκάμων, ύποοασταζομένων άπό μεγα
λοπρεπές κτενιον. Ελατήριόν τι ώς τοΰ ώρολογίου 
ώθεΐ τδ άέριον, τά δέ μικρά στόμια συμμέτρως 
διατεθημένα έπί τοΰ κτενιού καί πέριξ αύτοΰ άπο- 
τελοΰσι φαεινόν στέφανον φωταγωγοϋντα τά κάλ
λη καί έκπλήττοντα τήν όρασ-.ν.

%* ίδού τί άναγινώσκομεν είς τδν Μυνήτορα· 
«Οί παΐδες τής αύτοκρατορικής φρουράς, έν οίς εύ- 
ρίσκεται κατατεγμένος καί ό Λύτοκρατορικδς πρίγ- 
κηψ, έξετελεσαν τήν 1 5 Μαρτίου κατά πρώτον τά 
γυμνάσια τοΰ τάγματος έν τή μεγάλη αύλή τών 
Τουιλεριών, έπί παρουσία τοΰ Αύτοκράτορος, πρδς 
τιμήν τών γενεθλίων τοΰ Αύτοκρατοριζοΰ πρίγζη- 
πος. 0 Λύτοκρατορικδς πρίγκηψ, τεταγμένος είς 

την πρώτην σειράν, συνεμερίσθη τά γυμνάσια, έκτε- 
λεσθεντα μετά μεγάλης ταχύτητος καί άκριβείας. 
Μετά τά γυμνάσια οί παΐδες τοΰ στρατοΰ κατα- 
θέσαντες τά όπλα συνεμερ'σθησαν τδ ύπδ τοΰ Αύ- 
τοκρατορικοΰ πρίγκηπος διδόμενον δεϊπνον, τδ δ’ ε
σπέρας ό Αύτοκοάτωρ διέταξε νά μεταβώσιν έν σώ- 
ματι είς έν τών θεάτρων, όπου παρίστατο τδ πο
λεμικόν δράμα Afttpfryor.

Καί νέα ιστορία άνθρώπου δστις κοιμάται 
έργάτης καί έξυπνα εκατομμυριούχος. Είς έργά
της, ύφανσής είς τά έν τή Λίλλη έργοστάσια τοΰ 
Κ. Δερουσσιώ, ηλικίας 29 έτών, σκοπεύων νά νυμ- 
φευθή μίαν έργάτιδα τοΰ αύτοΰ έργοστασίου, έζή- 
τησε τδ πιστοποιητικού τής γεννήσεώς του άπδ 
τήν δημαρχίαν τών Βρυξελλών, διότι είχε κατα- 
τεθή είς τά έκθετα τής πόλεως έκείνης. 0 δή- 
F-’PZ’i, λαβών τήν άναφοράν, άντί νά στείλη τά 
ζητούμενα έγγραφα τδν προσεκάλεσε πάραυτα παρ’

έαυτώ διά σπουδαιοτάτην ύπόθέσιν· καί τωόντι ή
ύπόθεσις ητο σπουδαιοτάτη, διότι ό έργάτης, μό
λις φθάσας, εμαθεν οτι ήτον υιός ένδς Ρώσσου πρίγ
κηπος καί μιάς εύγενοΰς Βελγίδος καί ότι είχε δι
καίωμα είς κληρονομιάν 8—10 εκατομμυρίων. 
Π εύχάριστος αύτη είδησις έκαμεν άνω κάτω τδν 
ταλαίπωρου εργάτην καί όμωζ όφείλομεν νά εί- 
πωμεν πρδς τιμήν του, ότι ή πρώτη του σκέψις 
διευθύνθη πρδς τήν πτωχήν όμογάλακτόν του, ήν 
ήδύνατο νά καταστήση εύτυχή, άναγνωρίζων ού
τως μετ’ αξιέπαινου ζήλου τάς φροντίδας, άς έλα- 
βεν παρά τής πτωχής οικογένειας, οπού τδν ένε- 
πιστεύθη ή διεύθυνσις τών Εκθέτων.

*/ έκ μιάς Γαλλικής έφημερίδος δανειζόμεθα 
τίς κάτωθεν λεπτομέρειας περί τοΰ Κρόκκετ, περί
φημου δαμαστοϋ τών λεόντων, δστις συγκινεΐ πρό 
τίνος τούς Παρισίους διά τοϋ άπιστεύτου θάρρους 
μεθ’ ου παλαίει καί καταβάλλει τούς τρομερούς 
του φίλους, εις τδν εύρύν φάραγκα τών όποιων θέ
τει πολλάκις παίζων τήν κεφαλήν του. Τδ όνομα 
Κροκκετ είναι ψευδώνυμον, κρύπτον τδν γόνον μιάς 
εύγενοΰς οικογένειας τοΰ Μιδλεσέξ. ύ Κιονέλ Β ... 
έσχε βίον λίαν ταραχώδη, ου πρότυπα άπαντώμεν 
μόνον παρά τοΐς Βρετανοΐς. Επολέμησεν άλ- 
ληλοδιαδόχως είς τήν Κριμαίαν, δ που καί έ- 
πληγώθη εις τήν έφοδον κατά τοΰ ί’εδάμ, είς τήν 
'Ινδίαν, όπου έσχετίσθη μετά τοϋ περίφημου ίλβερ- 
φδρς, διάσημου διά τδ θηριοκομεΐόν του. 0 Λιονέλ 
έγένετο μαθητής καί παρ’ αύτοΰ έμυήθη είς τά 
κινδυνώδη μυστήρια τοΰ δαμαστοϋ τών θηρίων. 
Πριν έλθη είς τήν Γαλλίαν ό Λιονέλ έσχημάτισεν 
ίδιον θηριοκομεΐον καί έδωκεν έπί έν έτος έν Φιλα
δέλφεια λίαν έπικερδεΐς παραστάσεις. Απαξ μάλι
στα ύποσχεθέντων αύτω είκοσι χιλιάδας δίστηλα, 
είχον άποφασίσει νά παραστήση έν ύπαίθρω, άνευ 
άλύσεων καί κλωβών, χωρίς δηλαδή κανέν κώ
λυμα νά χωρίζη τδ κοινόν άπδ τούς βρυχωμέ- 
νους ύποκριτίς, άλλ’ ή άστυνομία παρενέβη και 
δέν έπέτρεψε τδ μέγα αύτδ γεγονός.

Είναι περίεργα τά στρατηγήματα τά όποια 
μεταχειρίζονται οΐ Αμερικανοί δπως καταστήσωσι 
τερπνοτέρας τάς έμπορικάς των ειδοποιήσεις. Ίδού 
μία έξ αύτών, ήν άπαντώμεν είς 7or τιί.τοκ τής 
Φι.Ιαδε.Ιγείας. «0 στρατός μας διέβη τδν Ραπα- 
χανδκ καί ταχέως θά κυριεύση τήν Ριχμόνδην. 
Δυνάμεθα ούτω ν’ άναμένωμεν ταχέως τήν επάνο
δον’ τής ειρήνης και τής δημοσίας ασφαλείας. Οΐ
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στρατιώταί μας ήγωνίσθησαν μετά ζέσεως έξισου- 
μένης σχεδόν πρός τήν θερμότητα ήν παράγουσιν 
οί άνθρακες τοϋ Β. Αλτερ, ου τό μέγα κατάστη
μα κεΐται έν τή όδώ τής Αρκτου, άρ. 935.»

%* ίδού ή συμβολική περιγραφή τής σημαίας, ήτις 
οδηγεί τάςίφη τών Πολωνών είς τόν μαρτυρικόν υπέρ 
πατρίδος θάνατον. Πρός τά δεξιά ό λευκός αετός, 
άρχαϊον έμβλημα τής Πολωνίας, πρός τά αριστερά 
ένοπλος ίππεύς, σρχαίον έμβλημα τής Λιθουανίας, 
κάτωθι ό άρχάγγελος Μιχαήλ, κύριον έμβλημα τής 
ί’ουθηνίας και τοϋ Κίεβου. Τά τρία έμβλήματα 
εΰρίσκονται έπί οικοσήμου διτ,ρημένου εις τρία δια
φόρου χρώματος μέρη διά τριών λευκών γραμμών, 
συμβόλου τής ένώσεως καί τής είς τρία διαιρέσεως 
τής Πο?,ώνιας. Είς τό κέντρον του οικοσήμου ύ- 
πάρχει ή είκών τής Παναγίας τής Ξενστοκοβα, ή 
μάλλον θαυματουργός τής Πολωνίας. Κατά παρά- 
δοσίν τινα ή είκών αύτη έζωγραφίσθη ύπό τοϋ ά
γιου Λουκά είναι μέλαινα καί φέρει έπί τής δεξιάς 
παρειάς δύο ούλάς αιματηρές, προερχομένας έκ 
πληγών ξίφους, άς τή κατέφερον οΐ Σουηδοί άλλο
τε, μή δυνηθέντες νά τήν άπαγάγωσι. Κατά τήν 
παράδοσιν οί Σουηδοί, διαρπάσαντες τήν μονήν τής 
Ξενστοκοβα, έθεσαν τά πλούτη έπί οχήματος καί 
μεταξύ αύτών τήν Παναγίαν, ήτις ήξιζε πολλά 
εκατομμύρια, άλλ’ οί ίπποι δέν ήδυνήθησαν ούδέ 
βήμα νά σύρωσιν τήν άμαξαν. θΐ Πολωνοί έν τού- 
τοις έπροχώρουν καί οί Σουηδοί ήναγκάσθησαν νά 
όπισθοδρομήσωσιν έγκαταλείποντες τά λάφυρά των. 
Η λύσσα των έπέπεσε κατά τής Παναγίας καί τήν 
έπλήγωσαν διά τοϋ ξίφους είς τό πρόσωπόν δες. 
Κυκλοτερώς περί τήν εικόνα τής Παναγίας είναι 
γεγραμμένον λατινιστί «Βασίλισσα τής Πολωνίας 
δέου ύπέρ ήμών» καί κάτωθι τά ιερά ονόματα τοϋ 
Ίησοΰ καί τής Μαρίας. Πς σύμβολον δέ ή σημαία 
φέρει είς Πολωνικήν γλώσσαν τό ρητόν «ό Θεός σώ- 
ζοι τήν Πολωνίαν.»

*** II συσσώρευσις τών χιόνων έπροξένησεν έφέ- 
τος νέα καί τρομερά δυστυχήματα είς τάς παραλ- 
πείους χώρας τής Ελβετίας. Εις τό Μαδράνον χιο- 
νοστιβάς πεσοϋσα έπί τοΰ χωρίου ερήμωσε δύο οι
κίας, έθαψεν άνθρώπους τινάς καί πλεΐστα κτήνη. 
1·;ίς τό Βεδρόττον χιονοστιβάς άπροσδοκήτως πε- 
σοΰσα κατέστρεψεν εντελώς 5 οικίας, κατοικουμέ- 
νας ύπό 1 2 οικογενειών. Τρομάξαντες διά τό άπαί- 
σιον γεγονος, μεμονωμένοι ώς έν ερήμω, οί δυστυ
χείς επιζών τες, καίτοι απειλούμενοι ύπό δευτέρας 

χιονοστιβάδος, έπανεΰρον πάσαν αύτών τήν δραστη
ριότητα. Δεκαπέντε μόνον άνδρες είχον σωθή έν 
τώ χωρίω, άλλ' αί γυναίκες, φορέσασαι ενδύματα 
άνδρός, συνέτεινον διά τών προσπαθειών των είς τό 
νά σωθώσι 1 5 άτομα ζώντα. Είκοσιτεσσάρων ώοών 
κραυγαί συνεχείς έφερον τήν είδησιν τοΰ κινδύνου 
είς τά γείτονα χωρία, οθεν 28 εύρωστοι χωρικοί, 
άψηφίσαντες δυσυπερβλήτους κινδύνους, έσπευσαν 
είς έπικουρίαν, άλλ’ ήτο πλέον αργά. Μετά τρία 
ημερονύκτια αγωνίας εύρέθησαν 32 πτώματα, ών 
3 πατέρες καί 5 μητέρες οικογένειας, 9 νέοι καί 
1 5 παιδία, ένταφιασθέντα έν τω αύτώ ταφώ. Εκ 
τών 27 οΐτινες περιεσώθησαν ζωντανοί, 10 είναι 
βαρέως πληγωμένοι, οί δέ λοιποί περιφέρονται άνευ 
άρτου και στέγης.

Πρό έξ μηνών, γράφει μία Γαλλική έφημε- 
ρίς, είς μεγαλοπρεπής βασιλικός άετός ειχεν εδρεύ
σει είς τά περίχωρα τής Τανκαρβιλης, οπού έκού- 
ρασεν είς μάτην τήν έπιτηδειότητα τών κυνηγών, 
μή δυναμένων νά τόν καταβαλωσι. Πρό δέκα πε
ρίπου ημερών δύο άνθρωποι παρετήρησαν τό πτη- 
νον έπί δένδρου, καταβρόχθιζαν τεμάχιον κρέατος 
ίππου. Εσταμάτησαν οί δύο άνθρωποι, όπως έξε- 
τάσωσι καλήτερον τόν άνακτα τών αιθέρων’ άλλά 
πάραυτα τόν είδον πίπτοντα τοϋ δένδρου καί πλη- 
σιάσαντες δέν έβράδυνον νά τον ίδωσιν έκπνέοντα. 
ύ άετός, Οελήσας νά καταπίη ύπέρμετρον τεμά
χιον κρέατος, ειχεν άποθάνει άποπνιγείς. όταν έ- 
βεβαιώθησαν ότι άπέθανε, οί δύο άνθρωποι συνέ- 
λαβον τό πτηνόν καί άπέσυρον έκ τοΰ φάρυγγός 
του τό έκεΐ μεϊναν κρέας. Ίο πτηνον αύτο, λίαν 
άξιοσημείωτον, είχε περιφέρειαν 1 μέτρου καί 10 
έκατομέτρων καί κατετέθη είς έν μουσεϊον.

ΑΣΠΑΣΙΑ.

Avatc τοΰ 6·" Αινίγματος.
. ΚΑΡΔΙΑ. ·

ΑΙΝΙΓΜΑ 7.

Άπό ποιητάς έφαλην, ψάλλομαι χαί Οά ψαλώ
Ώς τριάς έπ./ρυσοϋσα τά νεανικά σας ίτη·

"Αν μέ άποχεραλίσ^ς τόν μή ε/οντα δηλώ
Ό,τι μένει εν μου γράμμα άν μου αφαίρεση; ίτι. 

Μί τά δύο δ’ ύστατό μου γράμματα αποτελώ
Τόν ιστόν 3Γ οΰ τδ σώμα ό δημιουργός συνθέτει. 

ΣΦΙΓΖ.
_


