
ΕΤΟΣ Γ'.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΤΟΜΟΣ Γ'. | 30 ΜΑΐΟΥ, 1865. | ΦΪΑΑΑΔΙΟΝ 58.

ΠΕΡΙ

ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΠΑΡ’ ΕΑΛΗΣΙ

(Έκ τοϋ Γερμανικού).

§ 1.

τοϊς έλλησιν ή αρχαία πατριαρχική 
νομοθεσία ταχέως κατηργήθη, καΐ ό 
•ς, ήτοι δέν έπέτυχε διακεκριμένον 

; πρδς άλλήλας δια- 
συνέβη, ώς παρ’ Αθη- 

πολύ, ώστε δέν δύναταί τις 
πολύν αριθμόν τύπων τε- 

---- λ. τοϊς ίνδοϊς ζαΐ Ρω-

οικογένειας 
δημόσιος βίος, 
χωρισμόν τάξεων, άντιθέτω 
Χεεμένων, ή δπου τοΰτο 
ναίοις, δέν διήρκεσε τ 
ν άνκφέρη παρ’ αύτοΐ: 
λέσεως τοΰ γάμου ώ; 
μαίοις. Εάν κατζργεϊτο έθιμόν τι ή νόμος ώς μή 
βυνάδοντες πρδς τήν τών χρόνων έκείνων άνά· 
πτυξιν, έξηφανίζοντο καθ’ ολοκληρίαν, και δέν 
ίτηροϋντο πλέον ούδ’ ώς τύπος απλούς ώ; παρά 
ϊ’ωμαίοις συνέβαινεν. Εν Ελλάδι ελλείπει ό αν

ταγωνισμός εκείνος μεταξύ τοΰ αρχαίου καΐ νέου, 
ένεκα έν Ρώμη οί θεσμοί διαφορωτάτων χρό- 

*ων έκειντο παρ’άλλήλοις. Ούχ ήτον όμως ή τέ- 
λί’ις τών γάμων παρ’ Ελλησι συγκριτικώς πρδς 
την τών ρωμαϊκών είναι λίαν σπουδαία. Αύτη 
F’» διδάσκει, ότι ούδεμία άντίθεσις υπάρχει με

ταξύ θρησκευτικής καΐ πολιτικής τοϋ γάμου τε.- 
λέσεως άλλ’ ότι ή ανάγκη θρησκευτικού άγνισμοϋ^ 
δι’ ού καθαγιάζεται ό γάμος, λαμβάνει χώραν 
έπίσης παρ Ελλησι, μας δεικνύει προσέτι ι
στορικήν κίνησιν καΐ μεταβολήν τών τύπων. Αρ
χαιότατα ήγοράζετο ή γυνή, βραδύτερου δέ ή. 
αγοραπωλησία καθίσταται σύμβολον, τέλος έκ- 
λείπει δλως, καΐ άντ αύτής λαμβάνει ή καλου- 
μένη έγγνηιτα; τδ χχτί τδ πολιτικόν δίκαιον ΰτ 
ποτέλεσμα έκείνης. Δέν παραγνωρίζομεν δέ τήν· 
έν τώ παραλληλισμό) τοϋ ρωμαϊκού πρδς τδν ελ
ληνικόν γάμον έγκειμένην δυσκολίαν, ούχ ήττον 
δμως δύναται ν’ άποδειχθή, ότι ή τέλεσις τοϋ> 
γάμου παρά ταϊς διαφόροις έλληνικαίς φυλαϊς. 
στηρίζεται έπΐ τών αύτών αρχών, αν καΐ πολλά
κις αί διαφοραΐ είναι λίαν σημαντικαΐ, καΐ ότι έπα- 
μένω; καΐ οί Ελληνες δύνανται νά παράσχωσι τήν 
άπόδειξιν, ότι οί συγγενείς λαοί ίχουσιν ούχί έκ. 
διαμέτρου διαφόρους άλλά κατ ουσίαν τους αύτούς 
τύπους τής τοϋ γάμου τελέσεως. Καΐ τά μέν περί 
Δωριέων καΐ Αιολέων σωζόμενα έπΐ τοϋ αντικει
μένου τούτου είναι λίαν ευτελή, καΐ ταΰτα δέ. 
καθ’ ήμάς ούχί αρκούντως συνηρμολογημένα καΐ 
διεσκευασμένα, τούτου δ' ενεκα πρέπει νά παρα- 
τείνωμεν έπΐ τούτων τδν λόγον. Τά δέ περί τοϋ· 
αττικού γάμου θά πραγματευθώμεν έν έλίγοις,
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ώς οντα σαφέστερα καί [/.άλλον εγνωσμένα (α).

α. Δωριείς.

§ 2. Οι συγγραφείς διηγούνται, δτι έν Σπάρτη 
ό γάμος έγίνετο δι αρπαγή; τή; κόρης (ί). Τδ 
αύτδ λέγεται καί περί Βυζαντίων (2) καί σχεδόν 
δέν δύναται τις ν’ άμφιβάλη, δτι ή αρπαγή πα
ρ’ όλοκλήρω τή δωρική φυλή υπήρξε κοινή. Αυτή 
.βεβαίως ήτο πανάρχαιον έθιμον, διασωθέν παρά 
τοϊς Δωριεΰσιν, οϊτινες καί άλλως ίνέμεναν είς τά 
αρχαία μάλλον τών λοιπών έλλήνων. Κατά πλά
νην δ' ισχυρίζονται τινε;, δτι ή αρπαγή ύπήρχεν 
ακανόνιστος (3), δτι ό νεανίσκος εξέλεγε κατά 
βούλτ,σιν κόρην τινά, καί τότε έκ τοΰ χορού τών 
συγχορευτριών ή άλλαχόθεν τήν άπήγεν. Εάν δέ 
-οί έλλτ,νες συγγραφείς τονίζωσι πολύ τήν αρπα
γήν, τούτο έχει τδν λόγον του έν τούτω, δτι έν 
ταύτη καθεώρων τδ ίδιάζον τής έπιτελέσεως τού 
γάμου παρά Δωριεύσι, τουναντίον δέ δ,τι είναι 
κοινόν πρδς τάς λοιπά; ελληνικά; φυλάς, δέν ά- 
ναφέρουσιν, ώ; άφ’ εαυτού νοούμενον. Καί τώ 
δντι δέ σώζονται ικανά ϊχνη δυνάμενα νά μάς 
παράσχοισιν ορθήν τής αρπαγής έννοιαν. II παρά 
Δωριεύσι τέλεσις τού γάμου ούδαμώς έστερεΐτο 
τοϋ θρησκευτικού καθαγιασμού' έν Σπάρτη αί μη· 
τέρες κατά τδν γάμο/ τών θυγατέρων των ήγον 

(α) Μεταξύ τών νεωτέρων συγγραμμάτων περί του αντι
κειμένου τούτου άναφέρομεν προ πάντων Becker Χαριχλή; 
Rieder allyriechis Sitten 1810 χ. σελ. 452 έπ. — Κ. 
F. Hermann Lehrbuct der griecli- Privatalser- 
thuemer 1852 σελ· 143 έπ. I.asauex zur Gescbicht. 
und Pliilos. du Elie bet den Griechen 183η.

(1) Πλουτ. Λυχοΰργ. 15. Έγάμουν δέ δι’αρπαγής, ού 
μικρά; ούδ ’ αώρου; πρδ; γάμον, άλλα καί άχμαζούσα; καί 
πεπείρου;. — Πλουτ. άποφΟέγμ. Λακών, σελ. 224 εχδ. 
Hutt- —Ξενοφ. Πολιτεία Λακεο. 1. 5. — Ήρό5. 6. 
65. — 'Ερμιπ. περί νομοθετ. παρ” Αθηναίο, 13. 2 σελ. 
555- Έν Λακεδαίμονι εϊ; οίκημά τι σκοτεινδν παααι συ- 
νεκλείοντο αί κόραι, συγχλβωμένων καί τών αγάμων νεα
νίσκων· και έκαστο; ή; έπιλάβοιτο, τούτην άπήγεν άπροι
κων. — Διον. 2- 30 τή; αρπαγή;. . . έπί γάμω γινόμε
νη;, έλληνικόν τε καί άρχαΐον άποφαίι/ων τδ εΟο; καί τρό
πον συμπάντων, χαθ ού; ουνάπτονται γάμοι ταϊ; γυναιξίν 
έπιφανέστατον.

(2) Άχιλ. Τάτ. 2 13 Νόμου γάρ όντο; Βυζάντιοι.· εί 
τι; άρπάσα; παρθένον φθάσα; ποιήσει γυναίκα, γάμον ε/ειν 
την βίαν, προβεϊχε τούτω τώ νομοί·

(3) Ίδίω; ό Mueller Δωριεϊ; 2. σελ. 282 παρατηρεί, 
δτι ό Ερμιππο; έν τώ μνημονευθέντι χωρίω παρεμόρ- 
άωτ- τδ τών Λακζδαϊμονίων έθιμον τή; δρπαγή;.

Θύμα ι!.ς τήν Ηραν Άφροδίτην (<)' δτι δ’ έν Κρή
τη τώ Art καί τή Ηρα: εθυον ρητώς άναφέρε- 
ται (2)' έπίσης δέ έν Μεγάροις έθυον πρδ τοΰ γά
μου. (3) Εν δέ ταϊ; δωρικαϊς τής κάτω Ιταλίας 
άποικίαις έτελεϊτο δ γάμος, προσφερομένων θυμά
των έν τή τής οικίας εστία, (4) καί οί θεοί έκα- 
λούντο μάρτυρες τοϋ συνδέσμου τούτου (5). Εκ 
τών εΐρημένων δέ βεβαιούται, οτι ή δωρική τοϋ 
γάμου τέλεσις έχει τήν αυτήν βάσιν, ήν καί 
παρά ταϊ; λοιπαϊς φυλαϊς Η αρπαγή παρά τοϊς 
Δωριεύσι δέν δύναται νά έχη σημασίαν διάφορον 
τής παρά τοϊς άλλοι; λαοί; λ. χ. παρά Ρωμοίοις' 
αύτη συνεδέετο μετά τή; λοιπή; τού γάμου τε
λετή;, άπετέλει μόνον ίδιον άναπόσπαστον στοι- 
χεϊον ταύτη;, τδ στοιχεϊον δηλονότι δι’ ού ό γά
μος, τελούμενος διά θυμάτων καί ευχών, έπερα- 
τοΰτο, ήτοι ήτο τδ σημεϊον τής εις τήν οικίαν 
απαγωγής. Κατά τά έθιμα τής άπωτάτης άρχαιό
τητος δέν προηγείτο τού γάμου ούδεμία σχέαις 

μεταξύ νέου καί κόρης, ή κόρη ήγετο είς τδν γά
μον διά τής βίας, άνθίστατο καί έπρεπε νά κα
ταπονηθώ Διά νά γείνη δ’ έν Ρώμη ή άπαγωγή, 
κκτέφευγεν ή νύμφη είς τούς κόλπους τής μητρός 
της, άφ’ ών ήρπάζετο καί άπήγετο διά τής βία; 
εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού. Τά καθ έκαστα δέ 
τή; αρπαγής παρά Δωριεύσι περιγράφει ό Ιάμβλι
χος έν τινι χωρίω, δπου ό Πυθαγόρας λέγει' ό 
άνήρ λαμ-βάνει τήν γυναίκα μετά σπονδών άπδ 
τής εστίας, καί ώς ίκέτιν ένώπιον τών θεών ει
σάγει εις τήν οικίαν του (6). Κατά τούτον τδν 
τρόπον καί έν Σπάρτη καί άλλαχοϋ παρά τοϊς 
Δωριεΰσιν έγίνετο ή αρπαγή. Αφ ού δ’ έλαμβά- 
νέτο ή συναίνεσις τοϋ πατρός, προσήγοντο παρά (I) * * * 5 6 

(I) Παυσ. 3. 13. 6· — (2) Δ·.ό5. 5· 73. (Παραοοθήναι 
ϊέ τή μέν ’Αφροδίτη την τε τών παρθένων ήλικίαν, έν οΤς 
χρόνοι; δει γαμεϊν αύτδ;, χαί τήν άλλην επιμέλειαν τήν έτι 
χαί νϋν έν τοΐ; γάμοι; γινομένην μετά θυσιών και σπονδών, 
&ζ ποιοΰσιν άνθρωποι τή θεα ταύτη· προθύουσι δέ πρότε- 
οον άπαντε; τώ Διΐ τώ τελειω και Τίρα τελεία. — Ήτι 
δέ καί τδ έθο; τή; αρπαγή; κατά τοΰ; έν Κρήτη γάμου; 
έχράτει, συμπεραίνεται έκ τοϋ Ανάλογου εθίμου τή; τών 
παίδων αρπαγή;. — (3) Παυσ. 1. 43. 4. βλ. έπίση; αυ
τόθι 2. 21. I. — (4) Ίάμβλιχ. βίο; Πυθαγ. 9. 48. Έτι 
δέ τήν γυναίκα νομίζειν άπδ τή; εστία; είληφότα; μετά
σπονδών χαθάπερ ίκέτιν έναντιον τών θεών εϊσηγΟαι προ;
αύτήν. αύτ. 18. 48. Γυναίκα ού δει διώκειν τήν αύτήν 
ίχέτι; γάρ διδ και άφ' Ιστία; άγόμεθα, καί ή λήψι; ώά
δεξιά;.

(5) Φίντυ; (ή) περί σωφροσ. γυναιχ. παρά Στοβ. 74-61·
(6) Ίδε ανωτέρω σημ. 4.

τών συγγενών τά θύματα, καί έγίνετο επίκλησις 
τών θεών, τότε κατέφευγεν ή άνθισταμένη κόρη 
είς τήν ίστίαν, τδ άσυλον τής οικίας, δθεν άπε- 
σπάτο ύπδ τοΰ γαμβρού καί άπήγετο είς τήν 
οικίαν του.Οτι δέ καί παρά τοϊς εν Ιταλία Δωρι- 
εύσιν έθεωρεϊτο τοϋτο βία προκύπτει έκ τών λέ
ξεων «ίκέτιν είσήχθαι πρδς αύτήν.» Τδ έθιμον 
τοϋτο εκαλείτο παρά μέν τοϊς Λακεδαιμόνιοι; άρ- 
πάζειν ώ; παρά τοϊς Ρωμαίοις rapere, καί έδω- 
κε τδ δνομα εις τήν δλην τέλεσιν τού γάμου, 
σημαίνον τήν προπομπήν τής γυναικδς εις τήν 
οικίαν τοϋ άνδρδς, ώς καί παρά τοϊς Ρωμαίίις μία 
μόνη ιεροτελεστία τδ nubere καί τδ «Ionium 
ducere, έκεϊνο μέν έπί τή; γυναικδς, τούτο δέ 
έπί τοϋ άνδρδς έσήμαινε τήν τού γάμου τέλεσιν. 
Καί έν Αθήνα·.; παοέμεινεν, ώς σύμβολου τούλά
χιστον, καί άνευ συνειδήσεως της άρχή; καί τής 
σηαασίας τη; ή αρπαγή, καί ένταύθα δηλ. κατέ
φευγεν ή κόρη εί; τήν εστίαν, άπεσπάτο έκεϊθεν, 
καί παρεπέμπετο είς τήν οικίαν τού άνδρδς. (1) 
Εάν ή έξιστόρησις αύτη τής αρπαγής είναι ορθή, 
τότε ήδύνατο χωρίον τι τοϋ Πλουτάρχου νά πα- 
ράσχη άκριβεστέραν συμπλήρωσιν τών παρακο- 
λουθούντων αύτήν περιστατικών. «Τήν δέ άρπα- 
σθεϊσαν ή νυμφεύτρια καλουμένη παραλαβούσα, 
τήν μέν κεφαλήν έν χρώ περιέκειρεν, ίματίω δέ 
άνδρείω καί υποδήμασιν ένσκευάσασα, κατέκλινεν 
έπ1. στιβάδα μόνην άνευ φωτός. 0 δέ νυμφίος ού 
μεθύων ούδέ θρυπτόμενο;, άλλά νήφων, ώςπερ 
αεί, δεδειπνηκώς έν τοΐ; φιδιτίοις, παρεισελθών 
έλυε τήν ζώνην, καί μετήνεγκεν άράμενο; έπί τήν 
κλίνην. Συνδιατρίψας δέ χρόνον ού πολύν, άπήει 
κόσμίως ούπερ ειώθει τδπρότερον καθευδήσων με
τά τών άλλων νέων. Και τδ λοιπδν ούτως έπρατ
τε, τοϊς μέν ήλικιώταις συνδιημερεύων καί συνα- 
>απαυόμενος, πρδς δέ τήν νύμφην κρύφα μετ 
εύλαβεία; φοιτών, αίσχυνόμενο; καί δεδοικώ; 
μή τις σίσθηται τών ένδον (2). Η σκηνή μεταλ
λάσσει έν τή πατρική τοϋ νυμφίου οικία, οπού 
ούτος μετήγε τήν νύμφην, καί μάλιστα εύθΰς 
μετά τήν αρπαγήν. Αμα εισήγετο ή νύμφη είς 
τήν οικίαν τοΰ γαμβρού, παρέδιδεν αύτήν ό γαικ— 
^ρδ; τή νυμφευτρία (3) Αύτη δέ έκειρε τάς τρί

(1) ,Άρποκρ. ύπδ τήν λέζεν ζεύγος ήμιονικον.
(2) Πλουτ. Αυχούργ. 15.
(3) Ήσύχ. ύπδ τήν λεςιν. Νυμφεύτρια ή συμπεμπο- 

1*ινη ύπδ τών γονέων τή νύμφη παράνυμφο;· αύτόθ. ΰπδ 
’’ί* αύτήν λεξιν. Νυμφοχόμο; ή νυμφεύτρια ή χοσμοϋεα

νύμφη/.

> ·

χα; τής κεφαλής αύτής, όπερ ήτο λίαν διαδεδο- 
μένον έθιμον, σημαίνον τήν κοσμιότητα τής γυ- 
ναικδς καί τήν υποταγήν αύτής εις τήν θέλησιν- 
ταύ άνδρός. Τί δέ σημαίνει τδ ιμάτιον άνδρεϊον 
Αί κόραι τών Λακεδαιμονίων έφόρουν μέχρι τοϋ- 
γάμου τδν χιτώνα, ώς αί τών Ρωμαίων τήν toga 
praetexta. Κατά τδν γάμον των λοιπδν έλάμβα- 
νον τδ γυναικεϊον οόρειια, όπερ δέν διέβερεν ούσιω- 
δώ; τοΰ άνδρδς, διά τούτο ό Πλούταρχο; ονομά
ζει αύτδ ίμάτιον άνδρεϊον (I). Καί παρά τοϊς 
Ρωμαίοι; δέ ή ενδυμασία τών άνδρών καί γυναι
κών ήτό ποτέ η αύτή, ήτοι ή loga pura (2) διά 
τοϋτο καί αί νύμφαι κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν 
ένεδύοντο τήν ςολήν αύτήν καί καθ’ 8ν χρόνον αί 
γυναίκες έν τώ κοινώ βίω έπί μακρδν ήδη χρόνον 
δέν τήν έφόρουν (3) II; δέ ή ρωμαία pronnba 
(=νυμφοκόμος, νυμφοστόλο;) ετοιμάζει τδν Le- 
Ctus genialis (=εύνή γαμήλιος, παστός) καί κα- 
τακλίνει τήν νύμφην έρχομένην εί; τήν οικίαν 
τοΰ γαμβρού, (4) ούτω καί ή λακεδαιμονία νυμ- 
φεύτρια. Καί κατά τδ εξής συμφωνούσι τά έθιμα 
άμφοτέρων τών λαών, οτι δηλ. κατά τδν νόμον 
ό νεανίσκος άνευ φωτός πρέπει νά πλησιάζη τήν 
κόρην (5*. Ολαι δέ αυται αί πράξεις γίνονται 
παρά τε Λακεδαιμονίοις καί Ρωμαίοις εύθυ; μετά 
τήν εις τήν οικίαν εισαγωγήν τή; νύμφης. Α: δέ 
λέξεις ού μεθύων ούθε θρυπτόμενος, ά.ΙΜ νή
φων κτλ. περιέχουσι πλαγίαν έπίκρισίν κατά τής 
πολυτελείας τών παρ’ Αθηναίοις καί Αιολεύσι γά* 
μων, τών όποίων αί δαπάνα: ειχον κανονισθή δι’ 
ιδίων νόμων, συνάμα δέ ένδεικνύουσιν, ότι έν 
Λακεδαίμονί συμπόσια κατά τούς γάμους δέν έγί- 
νοντο. Εάν δέ ό νυμφίος διητάτο ετι έν ταϊς άγέ- 
λαι;, έμνηστεύετο μέν τήν κόρην, τήν έλάμβανε 
πανηγυρικώς, καί τήν ώδήγει εί; τήν οικίαν τού> 
πατρό; του, παρέμενεν δμω; μετά τών συν
τρόφων του, καί έφοίτα πρδ; τήν γυναϊκά τον 
σπανίως. Δεν δυνάμεθα δμως έκ τούτου νά συμ- 
περάνωμεν, ότι ό γάμος ούτο; δέν είναι νόμιμσς, 
καί μ,όνον προπαρασκευαστική κατάστασις μέλ
λοντος γάμου (6) διότι ούτος έτελεϊτο κατά τούς

(!) ΊοεΟ. Mueller Δωρ. 2. σιλ. 265. — Πλουτ. 
σύγχρισι; Λυχούργ. χα'ι Nou5 3.

(2) Nonius ύπό τήν λέξ. toga. — Serv. ad Aen.. 
1- 286· - (3) Plin· 8· 48. - (4) Catull 61. 187.

(5) Πλουτ. Κεφ. χαταγρ· ρωυ. 65. Ί η νύμφη τδ πρώ
τον ούχ έντυγγάνει υ-ετά φωτό; ό άνήρ, άλλά διά σχοτου;-

(6) Ουτω φαίνεται, ίτ’ι έχθε'τει την σ/εσιν ταύτην ό 
Άγων. Άθήν. <3. 79. σελ. 602- — Παρά it Σπ·ρ- 
τιάνακ, ώ; ’Αγνών φησιν δ ’Αχαοημαύ«,·πρό_»ών γάρων 
ταϊ; παρθένοι; καί παιίιχοϊ; νόμοι; ίστΐν όμΑεϊν. 
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παραδεδομένου; τύπου; καΐ έθεωρεϊτο ώ; νομί- 
μω; γενόμενο;, άν καί ή ΐδρυσις τής κοινής τών 
συζύγων εστία; % ή αδιάκοπο; συμβίωσι; έπηκο- 
λούθει τήν έκ τή; άγέλη; άποχώρησιν (1). Το- 
σαΰτα περί τη; αρπαγής καί τίς συνάφειας 
προς τήν τελετήν τοΰ γάμου. Αλλα παρά ταΰ
τα τά έθιμα περί τών γάμων δέν άναφέρονται. 
Πιθανόν παρά τοΐς Δώριεϋσιν ή αρχαία έκείνη συ 
-νάφεια μεταξύ τίς τελέτεω; τοΰ γάμου καΐ τών 
■αγροτικών θεών νά έξέλιπε τί; λατρεία; έτι μάλ- 
λον ή παρά τοϊ; λοιποί; ελληνικοί; λαοί;, ώς προ
κύπτει έκ τούτου, οτι τούλάχιτον οί Λακεδαιμό
νιοι τήν γεωργίαν ανέθεσαν εις τούς είλωτας, τήν 
-δέ τίς Δημήτρο; λατρείαν άπέβαλον (2). Οτι δέ 
ΰπήρξέ ποτέ τοιαύτη (συνάφεια) έλαχίς-η δύναται 
νά ύπάρχη αμφιβολία. 11 συνάφεια έκείνη ανάγε
ται εις τά πρώτα κοινά εΐ; πάντας τούς Ελλη
νας λείψανα τών αρχαιότατων χρόνων, διεσώθη 
μάλιστα παρά Δωριεΰσι τών Μεγάρων ή αγροτική 
λατρεία ζωηρότατη.

Καΐ το δεύτερου στοιχείου τίς τοΰ γάμου τε- 
λέσεω; έ ά^ραβών ή ή έγγύησι; δέν έλλείπει παρά 
Δωρίεΰσιν. (3) Εΐ μέν έζη έτι ό πατήρ ή ό πάπ- 
πος, ήτον αναγκαία ή τούτων συναίνεσις πρό; 
τέλεσιν τοΰ γάμου τής θυγατρός, εί δέ ειχεν 
άποθάνει, περιήρχετο ή κόρη ύπό τήν έξουσίαν 
τών αδελφών έκ τής συναινέσεως τών δποίων 
έξήρτητο ό γάμο; αύτής (4·) Εν δέ τί κάτω 
Ιταλία έτε*εϊτο ό άδραβών, παρόντων τών συγ
γενών, ότε έδιδετο καΐ ή ύπόσχεσις, ότι ό γάμος 
πρός κοινωνίαν τοΰ βίου καΐ πρός γένεσιν τέκνων 
έγίνετο (·ϋ·

Εάν δέ τά έκτεθέντα λάβωμεν συνάμα ύπ’οψιν, 
προκύπτει τό έξης to; προς τόν παρά Δωριεΰσι γά
μον.ό δωρικός γάμος έχει δύο τοιχεΐα τήν έγγύη- 
σιν καΐ τόν θρησκευτικόν καθαγιασμόν. Ιίσυναί- 
■νεσι; προ; τήν τών γάμων τέλεσιν έζητεϊτο άπό 
τοΰ έχοντος ύπό τήν έξουσίαν του τήν κόρην.
καΐ ώς φαίνεται έπΐ παρουσία τών συγγενών,
οίτινε; -καθίστανται πανηγυρικώς ώ; μάρτυρες- 
είτα έγίνετο ό γάμος, προσεφέρετο τοΐς θεοί; Οΰ- 
μ.α καΐ άνςπέμποντο αύτοΐ; δεήσεις, ή δέ κόρη

πριν ή άπαχθή εί; τήν οικίαν τοΰ άνδρό-., κατέ- 
φευγεν εις τήν εστίαν τοΰ οϊκού," έκεϊθεν δ’ άπε- 
σπάτο διά τη; βίας ήτοι ήρπάζετο, καΐ άπήγέτό 
ύπό τοΰ γαμβροΰ εις τήν οικίαν του" ένταϋθα δ’ή 
νυμφεύτρια περιέκειρέ τάς τρίχας αύτής, τήν ένέ- 
δυε καΐ χιτώνα γυναικεϊον,τήν προητοίμαζε πρός 
προσέλευσιν τοΰ γαμβροΰ. 0 δέ νεανίσκος ήδύ

νατο νά νυμφευθί, καΐ έάν έτι έζη έν άγέλη, 
καΐ ό γάμ.ος του ήτο νόμιμος.

β'.) Αίολεϊς.

11 παρ Αίολεΰσι τέλεσις τοΰ γάμου ούδεμίαν 
φέρει ούσιώδη διαφοράν άπό τής τοϋ'αττικού καί 
δωρικού γάμου. Τοΰ γάμου προη- εϊται άέραβών, 
όστις άπ’ ούδενός γάμου έλληνικοΰ έλλείπει (1). 
Τήν ήμέραν αύτήν τοΰ γάμου, ή ολίγον πρότερον 
θύονται θύματα Αρτέμιδι τή Εύκλεια έν Βοιοιτίς- 
καΐ Λοκρίδι (2), ταϊ; Νύμφαι; έν τή Κισσοέστρ 
κρήνη έν Λλιάρτω (3). Καΐ τό νυμφικόν λουτρόν 
έχει τινα σημασίαν ένταϋθα, έν Βοιωτία λούεται 
ή νύμφη εν ύδατι άρυομένω έκ της ίεράς τοϋ ϊ- 
σμηνοΰ πηγή; (ί). Σύμβολον τή; αγροτικής 
λατρεία; τής μετά τοΰ γάμου συνεχομένης κα
ταφαίνεται έν τώ στεφάνιο έξ άσφαράγων, δν φέ
ρει ή νύμφη έν Θήβα-.ς |5)’ ο δέ άσφάραγο; ση
μαίνει άλλως καί τήν γονιμότητα. 1ί δέ είς τήν 
οικίαν τοΰ άνδρός προπομπή γίνεται ώ; και έν 
Αθήναις έφ’ άμάξης (6), αδομένου συνάμα τοΰ 
υμεναίου (7). Είναι δ’ επουσιώδες, έάν ό ά.ξων 
τή; άμάξης, κατά τήν εϊς τήν οικίαν άφιξιν τής 
νύμφης, καίεται, έμφαϊνον τοΰτο, οτι αΰτη εΐναι 
πρσσδεδεμένη διά παντός είς τόν ίδιον άνδρα. Εν 
Θεσσαλία δέ ί γαμβρό; μετά τό θύμα τό γινό
μενον έπι τώ γάμου ήγεν είς -ήν νύμφην ϊππον(8) 
Δέν είναι δέ άπίθανον, ότι έν τούτοι έμφαίνεται 
λείψανόν τι τή; αρχαίας άγοραπωλησία;" ό ίππο; 
ούτο; βεβαίως είχε συμβολικήν σημασίαν" διότι

(Il 'lot άνωτέρω σημ. 3. — (2) ίίλουτ. ’Λρ·.στεί5· 
20. Βωμός γάρ ΐιρυται καί προβύουσιναύτή.κ.τ.λ. ,(■

(3) Ιίλουτ· έρωτ. διηγ. I ή κόρη κατά τά πάτρια ΐ”ί 
τήν Κιστόεσσαν κρήνην κατή'ΐ ταϊς νύμφαις τά προτέλει» 
Ούουσα. ί

(I) ΙΙολυδ. 3. 43. Εύρ. Φοιν.σ. 347. - (5) Πλουτ- 
γαμ.,κ- παραγγελ. 2. — (6) Ιΐλ.ουτ. Κεφ. ρωμ. 29. Παρ 
ήμϊν έν Βοιωτία καίουιι πρό τής θύρας τόν' άςωνα τήί ά
μάξης, εμφαίνοντε: δεϊν τήν νύμφην έμμένειν, ώί άνήρη* 
μένην του άπάζοντος.

(7) 'Οτι και παρ' α’.ολεΰσι εϊΟ-.στο ό υμέναιος,προκύπτει 
έκ τών υμεναίων τής Σαπφοΰς. - <8) Λίλ. περί ζώω» 
12, 34.

κατά τοΰ; άπωτέρω χσόνους ένδεχόμ,ενον νά ήγό- ' 
ραζσν οί έν Θεσσαλία Αίολεΐ; τά; νύμφα; παρά 
τών γονέων, καί έπειδή ή Θεσσαλία είχεν ίππους 
πολλούς, ώ; τίμημα έδίδοντο ίπποι. Βεβαίως δέν 
ίίναταί τις νά ύπονοήση, ότι ένταϋθα τό ζώον 
τοΰτο αντικατέστησε τήν άμαξαν. 0 Αριστοτέλη; 
λέγει γενικότατα, ότι οί έλληνέ; ποτέ ήγόραζον 

άλλήλων τά; γυναίκας (1), αν δέ καΐ δέν 
δυνάμεθα έκ τούτου μόνου νά συμπεράνωμεν, ότι 
επί πάντα; τού; έλληνα; άναφέρεται τοΰτο, δυ- 
νάμεθα δμω; έκ τοΰ ήδη μνημονευθέντο; Οεσσα- 
λικοΰ εθίμου νά έξαγάγώμεν πιθανόν τεκμήριου, 
ότι ή αγορά τής γυναικός έξηπλώθη πέραν τή; 
ιωνική; φυλή; καΐ έπι τή; αιολική;, ιδίως έπειδή 
καί έν τοϊς αιολικοί; μύθοι; μνημονεύεται αΰτη 
ίι; λ. χ. έν τώ παρά Τξίονο; και Δηϊονέω; μύθω. 
Λεν είναι δέ πιστευτόν, ότι περιωρίσθη αΰτη παρά 
μόνοι; τοϊ; ϊωσι, διά τε τού; άνωτέρω λ.όγου;. 
wi διά τήν καΐ παρά Γερμανοί; όμοίαν αναλο
γίαν, παρ’ οις πρέπει νά έλαβεν άρχήν εί; χρό
νους, καθ’ οΰς αί διάφοροι φυλαΐ ΐσταντο πλη- 
σιέστερον πρό; άλλήλας. Οτι δέ η αγοραπω
λησία έξέλιπε παρ’ Αίαλεΰσι, σωζομένων μόνον 
μικρών αύτή; ιχνών, δέν είναι παράδοξον, διότι 
βραδύτερου -καί παρ’ ϊωσιν ή τέλεσι; τοΰ γάμου 
δέν τήν παρεφύλαξε, άν και κατά τούς ήρωίκού; 
χρόνου; πρόκειται φανερά. Είθίζετο δέ καΐ ό υ
μέναιο; έπί πάντων τών ελληνικών γάμ.ων, ούχμ 
διότι έδανείζετο τοΰτο ή μία φυλή παρά τής άλ
λη;, άλλά διότι αί φυλαΐ αύται κοινώς άνεπτύ- 
χθησκν, επομένως ούτος έχει τήν άρχήν του παρά 
τάσι τοϊς Ελλησι κοινήν έκ τοΰ άρχαιοτάτου 
χρόνου, ότε οί ελληνες δέν ήσαν εί; πλείονα; ίδια; 
φυλά; διηρημένοι·

Kl'r’. (ακολουθεί).

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Είς τά λουτρά τοΰ Βάδεμ τής Βιέννης. 
(Συν^χΐια «πό φυλλαδ. 57 ) 

β·.-— Είσαι πρό πολλοΰ είς ταύτην τήν θέσιν 
τόν ήρώτησα.

,: ■ — Εκ τών κινήσεων σου, έκ τοΰ προσώπου σου, 
*κ τών ζωηρών σου σμμάτων, εικάζω, ότι δέν 
-*ισαι δυσηρεστημένος, μοί είπεν άποκρινόμ.ενο; ό 

. ' (ϊ) 'Αριστοτ.
•λί» ίαλου; είναι καί βαρδαρικού;: .... . .

'Ελληνες, κοιτάς. γυναξηα; έωονντο παρ' άλλήλων.

πολιτ. 2 5 11 Τους γάρ άρχαίους νόμου: 
τ εαιδηροφάρον γάρ τότε

Λαμ.προκλής ύπογελών καί νεφύδριον καπνού- 
στέλλοιν υ,οι κατά πρόσωπον.

— Δυσηοεστημ.ένος;.. είναι απερίγραπτο; ή 
χαρά μου, ή ευτυχία μ.ου ! Είναι άγγελο; άλη- 
θής!

— Σιγά, σιγά, φίλε- μή κινή; τόσω ταχέως 
τούς τροχού; τή; μηχανής σου, εύρίσκεσαι εί; 
τόν πρώτον ένθαυσιασμ.όν σου.

— Εί; τόν αυτόν ένθουσιασμόν εί; ίν καΐ σύ 
εύρέθη;. κα' πανόλβιοι ήμεϊ; καθ’ όλα συμφω- 
νοΰντε; καΐ εί; αύτά τά πρώτα βήματα. Αδελφοί 
δέν εΐμεθα, πλήν έντούτοι; ή τύχη θέλει τό ε
ναντίον ν’ απόδειξη . . . Αυριον μετ’ αύτής προ
γευματίζω εί; τό Stadl zur Wienn.aal θά έλθη; 
μαζύ μου νά σέ παρουσιάσω" θά καταθελχθής.

— ΙΙρΐν ή ωρα περισσότερον προχωρήση — 
πηγαίνω μετά τή; βαρωνίδο; εί; τό μικρόν τοΰ 
Βάδ-υ. θέατρον —, περίγραψόν μοι τάχιστα αύ- 
τήν" θέλω έκ προτέρων νά σοΐ συγχαρώ διά τήν 
καλήν σου τύχην.

— Εδώ πρό τή; θύρας θέλει; νά μ’ άκούση; ; 
δέν είναι κάλλιον νά είσέλθωμεν, καΐ, παρά τήν 
τράπεζαν καθήμενοι καί κοιθωνα; άφοόεντο; ζύθου 
έχοντε: ένοιπιόν μας, νά συνομιλήσωμεν ;

— Λπεφάσισα, νά μή πίω εί; τό έξη; ζύθον" 
αισθάνομαι τήν ύπερσαρκίαν προσεγγίζουσαν, καί 
δέν έπιθυμώ άπό τοΰδε προγάστωρ νά καταντήσο» 
— τί άνοστον πράγμα — καΐ τήν άκραν τή; 

. ρινό; μου πορφύραν νά βλέπω, ώ; τουρκικόν φέ- 
I σιον. 0μ.ίλει, έδ<7> σ άκούω" πρό τοΰ πυλώνο; 
I τούτου άκρόασιν σοΐ δίδω, προσεϊπε μειδιών. 
I — Ϊϊ; έκ τοΰ έπιστολίου της έγνώρισκς, τό 
όνομά τη; είναι Ελένη, βαρών'.; τοΰ Λανδεσφέλδ" 
κατοικεί παρά τήν Ερμανστάδην τή; Τρανσιλ- 
βανίας, εί; πύργον, οστις καλείται πύργο; τοΰ 
Λανδεσφιλδ" προ ενδεκα περίπου μηνών άπέθανεν 
ό σύζυγό; της, γέρων ταγματάρχης ποδαλγός, 
καΐ διά τοΰτο φορεϊ έτι ήμισυ πένθος — αυριον 
θά τό άφήση —, ώ; εί; τά μέρη ταΰτα συνει- 
θίζουσι.

Δέν δύνασαι νά φαντασθή; πόσον ώραϊα τή 
αρμόζει ή μέλαινα αύτής έσθής. πεποικιλμένη ποΰ 
καί ποΰ διά φαιού χρώματος λεπτών κεντημάτων, 
καΐ τό, ώ; χιών, έκλευκον περ·.λ.αίμ.ιόν της.

— Λφε; τήν καλλοηήν, Ανθόκλειί, ■ πρυύχό>- 
ρει" τά άλλα ιπιθυμώ ν ακούσω.

— ’Εκ τών συγγενών της, έπανέλαβον έγώ 
βηματίζων μετά τοΰ Λαμπροκλέου; ολίγον, εί; 
έκ μητρό; θεϊος τή μένει και μία έκ Κίτρος θεία,

(I) Παρά Κρησίν έγίνετο ό γάαος μετά τήν έκ τών. 
αγελών ά.το/ώρην,ν καΐ μάλωτα πάντων τών ομηλίκων 
νέων βυνάμα. 'Eiop. παρά Στράο. ΙΟ σελ. 739.

ί2) '15- 0. Mticlier Lo. άν,.,τ. - Φ Τοΰτο προέκυ 
πτεν εκ τον 2· ι!ί Διον., ό:·. ά/έγγυρι γάμο·, ήταν εύίμον 
βαρύαοον. — (ίιΟιΐτω; έν Κυιηνη ΙΙλουτ. γννα-.κ. άρε
τε· σελ. 393. ΙΙΑυαίν. 8. 41.-(5) Ίοε σημ. 5. σ'. 290-
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άμφότεροι προβεβηκότες. Τον πύργον καί τά αυ
τού έξαρτώμενα άφήκεν έπιστάτην πιστόν, άν
θρωπον τή; οικογένεια; αυτής, νά φροντίζη. Δ·.’ 
αφελούς χάριτο; μοί περιέγραψε τάς καλλονά; 
τού κήπου της, ποια όενθζ προτιμά, ποια δεν
δρύλλια περισσότερον αγαπά, καΐ μειδιώσα μοί 
έίπεν, δτι ελπίζει νά μέ ίδη έν τώ πύργω της, 
και ώς οικοδέσποινα νά μοί κάμη τάς τιμάς. Τή 
ίδωκα τον λόγον μου, καΐ αυτήν αναχωρούσαν 
δι* Ερμαννούπολιν θέλω συνοδεύσει. Μετ ενδιαφέ
ροντος μέ ήρώτησε περί τής Ελλάδος, τών Αθη
νών, τοΰ βασιλέω; Γεωργίου, πρός 8ν συμπάθειαν 
ήσθάνετο, περί τών Ηγεμονιών, τών κατοίκων 
αύτών , πεοί τοΰ Δουνάβεο»;, κα'ι άλλων πολλών, 
καΐ είς τάς ερωτήσεις αυτής τάς έοασμίας χαίρων 
έγώ προθύμ.ως άπήντων. Εΐμ' ευτυχής, ώ Λαμ- 
πρόκλεις, ώ καλέ μου φίλε, καΐ είθε ή τύχη μοί 
βοηθήση άχρι τέλους.

— Σοί αξίζει, ώ Ανθόκλεις, μοί είπε πεοιπτυσ- 
σόμενός με ό Δαμπροκλής" πιστεύω όσα μοί είπες, 
καί πιστεύω εις τά λεγόμενα τής φίλης σου’ φαί 
νεται άγαπώσά σε καΐ σύ αγαπών αυτήν- παρά
δοξος ή δύναμις τής συμπάθειας ! Αμφότεροι υ· 
πήρςαμεν έξ ίσου ευτυχείς’ μάς ήγάπησαν αί 
ώραιότεραι γυναίκες, καΐ ήγαπήσαμεν αύτάς ζωη- 
ρώς, καΐ αί καρδίαι μας σκιοτώσιν εις τό όνομά 
των’ καΐ ομιλώ δι άμφοτέρους, διότι γινώσκων 
νηπιόθεν τόν χαρακτήρά σου, είμαι μακράν πά
σης αμφιβολίας, ότι αγαπάς ηδη τήν βαρωνίδα 
Ελένην, άν καΐ πρό ολίγου έπι μικρόν μόλις είδες 
αυτήν, όσον έγώ αγαπώ τήν ξανθήν μου Αΐκα- 
τεοίνην. Τώ δντι μεγάλη μεταξύ ήμών συμφωνία" 
ή φίλη μου ξανθή, ή έδική σου ξανθή" ή ίδική μου 

νέα είκοσι μόλις καΐ δύο έτών, καί ή ίδική σου 
τό αύτό" αύτή σέ προσεκάλεσε πρώτον, ώς κ’έμέ 
ή Αικατερίνη"χήρα είναι ή ίδική σου" αγνοώ όυ,ως 
διά τήν ίδικήν μου, θά το μάθω ομοις" βαρωνΐς 
ή ξανθή σου, βαρωνΐς ή θεά μου, τήν αγαπώ αλη
θώς καΐ σύ έπίσης. Χαρά λοιπόν καΐ υγεία είς 
ημάς, Ανθόκλεις, καΐ είθε γέλως καί εύφροσύνη νά 
ηναι πάντοτε μεθ’ ήμών ! Αύριον μέ παρουσιάζεις, 
αΰριον αί φίλαι μας πρέπει νά γνωρισθώσι, καί 
έπειδή άγαπώσιν ήμάς, πρέπει νά άγαπήσωσιν 
άλλήλας!. . . Εχεις καιρόν, έρχεσαι καΐ σύ είς 
τό θέατρον; θά ψάλη ή Mourschka τού Βερο
λίνου.

— Εντός όλίγου" πεινώ. 
Ε'.

Είσελθών είς τό ξενοδοχεϊόν μου, πρός τόν έμ-

προσθέν μου σπεύδοντα παϊδα έκραξα ein me
lange, mil ein beef-steak" ήσθανόμην τόν στό
μαχόν μου γαργαλιζόμενον και τήν γλώσσαν μο, 
εύδιάθετον υπέρ ποτέ άλλοτε τάς άνω τοϊς Γερ

μανούς πεφιλημένας νά προφέρη λέξεις,αϊτινες ήσαν 
μετά τινων άλλων αί μόναι λέξεις, άς ήδυνήθη» 
ποτέ νά μάθω τής Τευτονικής ταύτης διαλέκτου, 
εί καΐ μεγάλην, ίσχυράν επιθυμίαν είχον καΐ έχω 
τάς εγκαρδίους καί γλυκείας άδάς νά έννοώ, τοΰ 
Schiller, καΐ τού Gothe τ αριστουργήματα νά 
γνωρίζω, έν ή έγράφησαν γλώσση. ίσως θ’ άπο- 
ρήσητε σήμερον άκούόυσαί με παντάπασιν ά· 
γνοούντα τήν γερμανικήν, εΐ καΐ έκ Γερμανίας 
επιστρέφω, καΐ σχέσεις πολλάς και ποικίλας μετά 
γερμανίδων έσχον, αϊτινες, μά όλους τούς έρω- 
τολήπτους, δύνανται θέλουσαι τό πάν νά έα- 
πνεύσωσι τινί. ίΐς πρός έμέ τούτο υπάρχει έξαί- 
ρεσις, δταν μάλιστα σάς εϊπω, ότι ό Δαμπροκλής 
ώμίλει τήν γερμανικήν ώς τέκνον τής γραίας 
Τευτονίας, προφέρω» γλυκύτατα, μελωδικότατα, 
πάντα τά είς schaft καΐ ung καΐ heit μακρο- 
σύλλαβα, δεκάπηχυ, άνοστα ονόματα, απερ τά 
χείλη μου καΐ ή γλώσσα καΐ ό λάρυγξ υπήρξε» 
αδύνατον νά έκβάλλωσι σώα, ακέραια καΐ μή τε- 
τραυματισμένα, καΐ, νομίζω, ούδ’ ό εμπειρότερο; 
χειρουργός ήθελεν επιτύχει παρ’ ενΐ έκάστω τών 
είρημένων οργάνων εύτυχή έγχείοησιν. δπως έπ1. 
τέλους τά είς schaft καΐ ung καί heit καΐ hen 
ονόματα, σώα καΐ ακέραια καΐ μή τετραυματι- 
σμένα έκ τών χειλέων μου, έκ τού λάρυγγός μου, 
τής γλώσση; σκιρτώσης, έξέλθωσιν.

Εύθύμως κατεβρόχθισα τό τρυφερόν μου beef
steak, καΐ γελών κατέπιον τό γαλακτώδες me
lange, δπερ, έν Γερμανία μόνον, γνωρίζουσι νά 
σοί προσφέρωσι καλόν καΐ εύόοεκτον, ίδών δέ τό 
ώρολόγιόν μου κατόπιν καΐ συμπεράνας ότι δεν 
πρέπει καιρόν νά χάνω, διευθύνθην ελαφρός πρός 
τό θέατρον τού Βάδεμ, αμέριμνο; διά τό μέλλον, 
εύχαριστούμενος είς τό παρόν, καί μειδιών προ, 
τά μακράν πετασθέντα νεανικά, πλήν ούχί τόσον 
ευφρόσυνα κατ έκείνην τήν στιγμήν, έτη.

Προχωρών βραδυποδητΐ έν τή πλατείς ήκουβα 
ψιθυριζόμενον τό όνομά μου καΐ στραφείς i’»* 
γνώρισα τόν Λαμπροκλέα μετά τής βαρωνίδο!» 

άλλά τά μέγιστα ήπόρησα ίδών άμφοτέρους, 
βαρωνίδα πρό πάντων, σκυθρωπά; τάς όψεις ί" 

χοντας" έπλησίασα αύτοϊς καΐ έκαθέσθην π«Ρ* 
τή φίλη τού Λαμπροκλέους, 8ν ήθέλησα άμέσωί 
νά έρωτήσω" ουτος όμως μοί επέβαλε σιγή* διά

«95 δακτύλου δεικνύων μοι τήν Δεσποινίδα 
Moorsehha άδουσαν έπί τής σκηνή; μίαν ωδήν · 

»οΰ Beethoven. Τό θέατρον ήτο πλήρες" πάσαι ; 
αί εί; Βάδεμ εύρισκόμ-εναι έπισημότητες παρήσαν, 1 
ό πρώην μέγας δούξ τή; Τοσκάνη; μετά τής ' 
ίξαράστου θυγατρός αύτοΰ, δυναμένης, ώς δ 1 
χάλλιστος τών ήνιόχων, τέθριππου άφόβως νά 1 
έδτ,γή, ό άρχιδούξ Αλβέρτος μετά τής θυγατρός 
αύτοΰ έπίσης, πρός ήν έκ τής πλατείας πολλά 
ήκοντίζοντο βλέμματα, μάλιστα τά φλογερά, ώς 
βντ,μμένοι άνθρακες, τοΰ νέου καΐ ώοάίου τής 
Βυρτεμβέργη; πρίγκηπος. H D. Mourschha έκ 
Βερολίνου έψαλλε κάλλιστα, ήθελε δ’ έκάστοτε 
ενθουσιάζει τό ακροατήριου, έάν είχε κόκκου; 
τινάς πλειοτέρα; γλυκύτητος , — αύτά έλεγε 
πλησίον μου νέο; τι; αγένειο; έτι πρός τόν κό- 
μητοε Vimpfen, γαμβρόν τοϋ βαρώνου Σίνα.— 

Ούδ’ ό Δαμπροκλής, ούδ’ ή βαρωνΐς προσέϊχον 
εΐ; τό ασμα" αί τοΰ Beethoven γλυκεϊαι μελω- 
ί!« ουδεμίαν έπ’ αυτών έποίουν έντύπωσιν" έφαί- 
νΟντο άμφότεροι έξαλλοι, εί; σκέψεις, τίς οϊδεν 
οποίας, βεβυθισμένοι. Τοΰτο μοί έφάνη πολύ πα
ράδοξον, καθότι πρό μιας ώρα; ήμην μετά τού 
Λϊμπροκλέους, καί έγέλα, καΐ άστείζετο, καΐ 
ήτον εύθυμος. Βεβαίως, έλεγον κατ έμαυτόν, κά
τι τι θά συνέβη. ’Εν τούτοις τής αύλαία; πεσού- 
Ο;;, ή βαρωνΐς έλαβε τδν βραχίονα τοΰ φίλου 
μου καΐ έξήλθον τοΰ θεάτρου, τού; όποιου; δέν 
έβράδυνα ν’ ακολουθήσω. ’Εξερχόμενος εΐδον παρά 
τήν θύραν άνδρα χαυ.ηλού αναστήματος, τήν 
ιοιλίαν τρομερά προεξέχουσαν έχοντα, μέ υπέ
ρυθρον τήν δψιν καί τήν κόμην, ούτινο; ή ρΐ; 
έλαμπεν ώς έρυθρά πεπεριά, καΐ άκοντι ήλ.θε μοι 
ϊ«τά νοΰν ό στίχο; τοΰ "Γίρι-Λίρι τοΰ ’Ορφανίδου 
~?ΐ τού πλοιάρχου Κούκ . .. καΐ τΐ δέν κάμν’ ό 
ζύθος !

Είχε μέγα δίκαιον ό Δαμπροκλής νά μή θέλη 
τό έξής ζύθον άφοόεντα νά ροφά, καΐ πολλούς 

«Χλου; συμβουλεύω αύτοΰ ν άπέχωσιν. εί δυ- 
νϊτον, έκτος άν ή ώραιότης, πρός ήν έξ αύτών 
"^5 λατρείας μαργαρίτας προσφέρει, " άπαιτή οφ- 
θΛμούς στρογγύλους καΐ αεικινήτους, ώς τή; 

7’^Ις, ρίνα έρυθράν, ώς τρυφερόν μήκώνα, καΐ 
,δμα, ώ; βαρέλιον εκατόν τόνων, λεπτόν εύλίγι- 
®τον, ώ; τόν τού λύκου λαιμόν.

^ροέφθασα τόν φίλον μου και έξ εφόδου ήρ- 

χισα »ά έρωτώ αύτόν περί τής τοσαύτης κατ’ 
ΕΛί1γη* τήν εσπέραν σκυθοωπότητος αυτού καΐ 

ββρωνίδος. ■" ·' ' -

— Αγαπητέ μου ’Ανθόκλεις, μοί είπε, σόι ευ
γνωμονώ διά τήν τοσαύτην φροντίδα σου" υπάρ
χει μέν τι, δπερ κάμνες έμέ καΐ τήν φίλην μου 
νά μή ΐμεθα κατ’ αύτήν τήν ώραν τοσοΰτον εύ- 
διάθετοι, πλήν ούχί τόσςο μέγα, δσω ή φαντασία 
σου, ή πρός ήμάς αγάπη σου άναμφιβόλω; έπλα
σε. Σοί παραδίδω τήν έξομολόγησίν μου. Αφή- 
σας σε έπορεύθην πρός τό κατάλυμά μου, άντί δέ 
μειδιάματος συνήθους, εύρον τήν βαρωνίδα είς 
χεϊρα; έπιστολήν κρατούσαν καΐ είς σκέψεις άπε- 
ράντους παραδεδομένην. Είς τάς έρωτήσεις μου, 
είς τά; ενστάσεις μου, είς τάς παρακλήσεις μου, 
ούδέν άλλο άπήντησεν ή προσφέρουσά μ.οι τήν 
έπιστολήν, ήν έκράτει. Π έπιστολή ητο έκ Πε- 
τρουπόλεως γεγραμμένη παρά μιας φίλης τή; 
Αικατερίνης" έλεγε δέ ταΰτα περίπου, ότι ό σύ
ζυγο; τή; βαρωνίδο; μου, έκ τοΰ Καυκάσου έπι- 
στρέψας, οπού συνώδευεν ώς αξιωματικός τών 
έπιτελών τόν αρχιδούκα Μιχαήλ, μαθών ότι ή 
σ-ύζυγός του είς Βάδεμ ευρίσκετο μόνη άνευ τής 
άδειας αυτού, ώργίσθη λίαν, αληθώς έμ,άνη, 
καΐ ήτοιμάζετο νά έλθη ένταΰθα, ίνα αυτοπρο
σώπως τιμωρήση τήν παράφρονα συμβίαν του. 
Μετά τήν άνάγνωσιν τή; έπιστολή; ή βαρωνΐς τό 
μέτωπον έχουσα ύπερήφανον εγγύς μου καθεσθεΐ- 
σα μοί έξήγησε τά κατ’ αύτήν είπούσά μοι, ότι 
ένεκα τή; βαρβαρότατος τού άνδρός της πρό χρό
νου δέν ζή πλέον μετ’ αύτοΰ, ότι ούδεΐς πλέον 
δεσμός μετ’ αύτοΰ τήν συνδέει, καί προσέθηκεν, 
ότι ούδέν θέλει δυνηθή άπ’ εμού αύτήν ν’ άπο- 
σπάση. Οί λόγοι της μέ ηΰφραναν μέγα, μέ συνε- 
κίνησαν βαθέως, καΐ ώμοσα νά ύπερασπισθώ αύ
τήν μέχρι θανάτου έναντίον οίουδήποτε.

— Φίλε, είπα έγώ διακόπτων, σύγγνωθι, μίαν 
έρώτησιν σοί αποτείνω.

’Αγαπά; τώ δντι, αληθώς τήν βαρωνίδα ;
— Καΐ μ.’ έρωτά; ; . . . τί; ακόμη δέν σοί 

είπα ;
— Λοιπόν, αγαπητέ μ.οι, είς τοιαύτας περι= 

στάσεις πρέπει τις ν’ άποφασίζη τόν κύβον νά ρί- 
πτη. Οπλίσου μέ τήν σώφρονα τόλμην τοΰ Ιου
λίου Καίσαρο; καΐ διάβα τόν Ρουβίκωνα .. .

— Δέν σ’ έννοώ τό παράπαν, Ανθόκλεις.
— Δέν μ’ εννοείς; τό άπλούστερον τή; υφη- 

λίου πράγμα, νυμφεύθητι τήν βαρώνίδα.
— Καλή ιδέα ! ειπεν υπομειδιάσας δ Ααμ- 

προκλή;.
— Καλλίστη, έάν θέλη;" πού θέλεις ευρε-. καλ- 

λίτερον μέρος", εί;’Αθήνας; Γνωρίζεις, ότι εί;

Ό
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‘Ελλάς, μετά τήν παρέλευσιν τίς συνομολογη- 
θείση; ανακωχής, ό περινούστατος Όδυσσεύς ε- 
γραψεν εκτενή έπιστολήν προ; τον μέγαν βεζύρην 
καί τούς έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεις (Ελτσί- 
δας) τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, έν γ έκθετων 
τά αίτια τήςγενομένης έπαναστάσεως,- καί έκ- 
τραγωδών τάς διαπραττομένα; «υμότητας, έξώρ- 
κιζε τον Σουλτάνου έν όνόματι τί; άνθρωπότη- 
τος ίν* άνακαλέση τον Περκόφτσαλην, 8ν έξεικόνι- 
ζεν ώς τον ώμότατον τών ανθρώπων. 11 έπι" 
στολή αύτη μεγάλην έντύπωσιν έπροξένησεν εις 
το διβάνιον, καί παραχρήμα διετάχθη ή άνάκλη 
•σι; τοΰ Περκόφτσαλη, άποκεφαλισθέντο; έν Λα- 
ρίσση.

ΠαραΟέτομεν ώδε τήν έπιστολήν ταύτην, έν 
ή, ώ; παρατηρεί ό διάσημος Γερβΐνος, arr/p Ιμ- 
πείρος συκαριθμίϊ τό σΰκο.ΐοκ t&r παραπό- 
rur εώ>· ραγιάάωκ, ΐνα καταδειχθή συνάμα δτι 
ό έπί δικτατορικοΐς σκοποί; συκοοαντηΟείς όδυσ
σεύς, πρώτος τών ‘Ελλήνων διεκήρυξε τήν ύπό 
ήγεμόνα Ευρωπαίου σύστασιν τοΰ Ελληνικού 
Βασιλείου.

«Υψηλότατε Βεζίρη καί Σερασκέρη Μεχμέτ- 
πασά Χαζιρετλερή.

Χοέο; είνε απαραίτητον εις δλους τούς ανθρώ
πους νά φυλάττουν τά; έντολάς τοϋ Θεοΰ, καί 
νά ύπερασπίζωνται τήν ανθρωπότητα, διότι εί
νε το πλέον ωραιότερο·/ πλάσμα τοΰ Θεοΰ, κα 
θώς εΐ; τό τεΰράτι τό λέγει ό χαζρ£τ Μου· 
·.-«<■ ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα δμοίαν 
καί καθ όμοίωσιν, οπού τό ειπεν ό ίδιος ό Θεό;' 
διά τοΰτο, υψηλότατε, έπρεπε νά έχωμεν φιλαν
θρωπίαν, καί νά στοχαζώμεθα δτι είμεθα καί η
μείς τό ίδιον πλάσμα, καί, δσον δυνάμεθα, νά 
ουλάττωμεν τά προστάγματα τοΰ Θεοΰ καί τά 
χρέη τοΰ ανθρώπου, καί όχι νά γινώμεθα τύραννοί 
τή; ιδία; άνθρωπότητος. Δεν αμφιβάλλω, δτι έν- 
θυμεΐσθε τά αναμεταξύ ήμών διά συμφωνητικών 
δατρεχούση; συνθήκη;' έγώ, ένώ έκαταγινόμουν 
περιφερόμενο; διά τήν κοινήν καί άμοιβαίαν ώ- 
φέλειαν τή; άνθρωπότητος. ώς τό ήξεύρετε, ό 
πασά; τής Εύβοιας έκαμε μυρία; καταχρήσεις, 
καταπατών τάς συνθήκας, διά νά άρπάζη, νά 
γδόνη, καί νά σκλαβόνη εΐ; τά χωρία, δπου ει- 
χαν ράγε μπουγιουρτιά καί νά κατασφάζη τού; 
πτωχούς καί αδυνάτου;, τά όποια ύπέφερα διά 
νά μή φανώ επίορκος καί άπιστος, καί καταπα
τητής τή; ιερά; συνθήκη;' μ.’ δλα ταΰτα έκατα- 
-γινόμουν εί; τό αίσιον τέλος τοΰ έργου μου, καί

» * r ··αυτό οεν όιοει ο
απελπισίαν καί τουφέκι' δέν δουλεύει έτί'ι 
Βασιλέα του μέ σαττακάτι ότι άπό 
γάλα ζου.Ιούμια καί άπό τά;
νεν
που

έτοιμαζόμην νά εΰγω εϊς τά μέρη αύτά, νά άν- 
ταμωθώμεν νά ξαναομιλήσωμεν, νά «κεφθώμεν 
καί νά δώσωμεν ένα αίσιον καΐ άμοιβαϊον κα· 
ράρι, άρρώστησα βαρέω; είς ’Αθήνα;' έξαφνα 
καί παρ έλπίόα ακούω καί βλέπω ό Μπερκοφ- 
τσαλή; Ιουσούφ πασάς εί; τά σύνορά μου νά σφά- 
ζη, καί νά άρπάζη, νά καίμ καΐ νά σκλαβόνη. 

Πράγμα τη άληθεία φριχτόν, δπου καί τά άγρια 
θηρία δέν τό κάνουν εί; τά αδύνατα μέρη, καί μέ 

:ασάς αύτό; κανένα τέλος, παρά 
κ Υ « ; ετζι τον 
τά με- 

τυραννίας εγι- 
είς αύτό τό χά.1ι το πράγμα. Ο λαός, ό- 
έσήκωσε τά άρματα, τού; έκαμαν οί μεγάλο; 

καΐ ανυπόφοροι κουστουμιά ες τόσα μέρη μου- 
καττά , παρσίματα καί ρουσφέτια' τά έξοδα 
τά μεγάλα όπου έπερνοΰσαν άπό τόν έναν καζά 
εί; τόν άλλον, καί τό συχνοάλλαγμα τών Mar- 
σουπίωσ, τά άβαρίζια, τά ρουσφέτια καΐ συχνοί 
οί κουτουμέδες’ άπέθανεν ένα;; τοΰ έπεοναν τό 
βιος του καί ά; είχε καί δέκα παιδιά' ανυπόφο
ροι μπουμπασιριέάις δπου ένα; έδιδεν έν άρτζι- 
χά.Ιι χωρίς ακριβήν έξέτασιν τοΰ Be.lij ένας 
μπουμπασίρης έδιορίζετο, πέντε, οκτώ καΐ δέκα 
χιλιάδες γρόσια χισμετ μπουμπασιρε ά^ίσ.ω; καί 
παραλόγως, καΐ άν είχε καί ολίγην κατάστασήν 
χ-.σμέτ εί; τόν farfrre κιου.Ιουμετ.Ιη. Χίχ· βαλή; 
τή; Εΰρίπου, έάν έκαμνε μ.όνον αύτό; αύτά υπο
μονήν, πλήν τρεις καί τέσσαρε; ήρχοντο τόν χρό
νον στεΛιμπασίάες τϋ>'> γιουμουρτά τζιτισί) έξο
δα με δλους τού: ντελίδε; του, χουσμέτ πέντε έξη 
χιλιέδες γρόσια τουφεκτσήιιπαση κΚτ,τζ τσιτησί 
πέντε έξη χιλιάδες γρόσια χουσμέτ μπουμπασιριέ, 
έπί προφάσει έβάλλετε ένα καινούριο κεραμίδι εΐ; 
τήν εκκλησίαν σα; είκοσι χιλιάδες γρόσια εϊ; τόν 
χαζεσί καί καθεξής. Ολοι οί γεντικλίδες του; μέ 
τέτοιους τρόπου; έκατάγδυναν τού; πτωχούς'κα- 
θώ; ό Κιόρ Ισούφ-πασά; έστειλε νά μή βόσκουν 
τά πρόβατα είς τόπον όποΰ άπερνοΰν τά γουρού
νια, καί έπήρεν είκοσι χιλιάδες γρόσια μόνον είς 
Αεβαδείαν' πράγμα άνήκουστον νά έχη γίνει εί; 
άλλο μέρος. Επειτα βοίβοδάδες, κατήδες μέχρι 
τοΰ παραμικρού, τυραννία καί αρπαγή' άφίνω 
πλέον άν είχε τινα; κορίτσι εύμορφον ή παιδί, 

τοΰ τό έπερναν, καθώς άλογα, μουλάρια καί οσα 
άλλα τούς ήρεσαν' στέφε ρίσμια, τασιρί απο
φάσεις εγκρε βε-Ιεμουσασεμεσ, τά ήξεύρεις ό 1“ 
διο; πολλά καλά. Προστάζει τό δοβλέτι τόν Χ«"

σάν- πασά·/ Καρβέλαν, τόν ποτέ κασάχησ, '/ά υ 
πάγη δ·.ά τόν Άλή πασά, ερήμωσε τού; κ.αζάόες, 
γέρνοντας παξιμάδια καΐ άλογα, κα
θώς καί άχυρα, βαρίστζαες μέ τά καΐκια άπό 
«ύτά χίλια πουγκιά έξοδα ό κάθε καζά; έκαμεν 
διά νά τοΰ τά υπάγουν είς Ιωάννινα, δπου έ
διδαν μ.όνον κερά είς τό κάθε άλογον άπό εκα
τόν γρόσια νά φθάση έως έκεϊ ερήμωσε τού;//ετ 
(ε.Ιγασεάες, και έπήρε τά άλογα μαζήτου εκ
τός εκείνα τών καζάδων. Αύτά ύποφέρονται, 
πασά Χαζιρετλερή; τά προστάζει ό νόμο; καί ό 
Μωάμεθ ; τά κάμουν εί; κανένα άλλο βασίλειον 
όποΰ διοικείται άπό νόμους ; Ό βασιλεύ; Σουλ
τάνο; δέν τά ήξεύρει βέβαια αύτά, καί άν ήν? βα
σιλεύς δέν τά δέχεται' μά ό κατά καιρόν βεζίρη; 
τής βούλα; καί οί ροτσάΛίΙεή· του διά νά μήν 
τά μάθη τά κακά τούς έκαμαν φερμάνια διά νά 
μήν ήμπορεί κανένας νά πηγαίνη είς τήν Πόλιν 
νά φανέρωση τήν αλήθειαν καί τά τυραννικά του; 
αρπάγματα, χωρίς ΐίρρε τοΰ πασά, δστι; ή
τον ό ίδιος τύραννός τους' ποιο; λοιπόν έτολμ.οΰ- 
σε νά ύπάγη καί νά φανερώση ! Η αφεντιά σου 
είσαι ένας Βεζίρη; μέ φερσίματα οαστιζαπέ πρό; 
τόν βασιλέαν, καΐ ό πολιτικός σου τρόπο; ήθε
λε κατορθώσει μεγάλα πράγματα πρό: άμοι- 
βαίαν ο/οέλειαν καί ησυχίαν τής άνθρωπότητος' 
όχι όμως τώρα ποτέ μέ τό τυραννικόν φέρσιμο·/ 
τοΰ Περκόφτσαλη. επειδή καί άπεφάσισεν ό λαός 
νάχαθή μέ τά άρματα είς τά; χεϊρα; διά τά δί
καιά του, μά όχι μέ αύτόν νά ξαναομιλήσουν διά 
φιλίαν. Τώρα ιδού ποΰ σοΰ τά γράφω δλα αύτά 
καί σέ ορκίζω εΐ; τό άγάχ όιύάι ι τοΰ Θεοΰ, ώ; 
έκ μέρου; τοΰ φουκαρά τό ίδιον αύτό γράμμα 
νά τό στείλης ει; τόν βασιλέα διά νά ίδη καΐ νά 
βεβαιωθή τήν κατάστασιν τή; βασιλεία; του, 
καί τά τί έτοαβόΰσαν καί τραβούν οι φουκαράδες 
ύπήκοοί του, καί αύτά ε'στάθησαν τά αίτια τή; 
άποστασίκ:, ή όποια δέν έγινε δι άλλο είμή διά 
νά λείψουν αύτά τά τυραννικά κακώματα. καί νά 
ζήσουν ύπό νόμου; βασιλικού;, καθώ; ζοΰν τά 

λοιπά έθνη, όχι νά έρχεται τό κέφι ένός νά εύγά- 
ζη τήν πιστόλα χωρίς αιτίαν, καί νά συκόνη τήν 
ζωήν ένός χ/.τέ· ι άτίμ άλλος νά στέλλεται είς 
μίαν δουλιάν καί νά γίνεται ένα; τύραννο; καί 
νά στέκη εις τό κέ®ι του τό παν, καί ο νόμος, τό 
υεριάτι νά μήν ακούεται. Αύτά άλλοΰ δεν γί
νονται παρά μόνον εϊς τούς υπηκόους τής Βα
σιλείας, τού; Τούρκους, Ρωμαίους καΐ λοιπούς. Η 
δέ ύψηλότη; σου αύτάς καΐ μυρία; άλλα; κατα

χρήσεις δέν ήμπορείς νά τά; άρ·<ηθής, άγκαλά καί 
δέν τά; έκαμε; βέβαια, άλλά έστάθη; εί; τό χου- 
σμέτι εκείνων δπου τά; έκαμναν, καί χώρια ποΰ 
βλέπεις εκείνου; όποΰ τά; εξακολουθούν.

Τώρα λοιπόν όλα αύτά έφερον τόν κόσμον εί; 
τελείαν άπόφασιν όποΰ ή ν άποθάνουν μέ τά άρ- 
μ.ατα εί; τάς χείρας έντίμω; ύπέρ τής νομ.ίμου 
ελευθερία; τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, ή 
νά προστρέξουν εις ,τά; άγκάλα; μια; Βασιλείας 
όποΰ νά τούς δεχθή διά υπηκόους, καί νά ζήσουν 
μέ νόμου; βασιλικούς καΐ όχι μέ τό κέφι τού 
ένός καί τοΰ άλλου μέ τήν αύτοθέλητον τυραν
νίαν του. Αύτά ζητά ό λαό:, κα; στέλνει καί τήν 
ίδιαν zu.tia»· ε:ς τόν Βασιλέα μέ χέρι τών νο
μίμων τών Βασιλέων Ε.Ιτί'ίάωκ' λοιπόν σού 
τά γράφω όποΰ νά τό στείλης και νά μάς έλθη 
ή θέλησις εί; αύτά τής Βασιλεία; του, ότι πλέον 
ό λαός άπό τό φέρσιμον τοΰ Μπερκόφτσαλη, δέν 
δίδει πίστιν είς άλλου άπόφασιν παρά τοΰ ίδιου 
καΐ ύγείαινε θεόθεν.

15 Νοεμ.βρίου 1822.

ΟΔΤΣΣΕΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

ΙΙαραλείπομεν δέ τά; πολυαρίθμου; άλλα; μά- 
χα; τοϋ όδυσσέως, διότι αύται λεπτομερώς έξετέ" 
Οησαν ύπό τοΰ αύτόπτου Κάρπου είς τήν έτει 
1837 έκδοθεϊσαν Λνασκευϊ<>' του. Ο: εχθροί ταυ 
πρός οΰς δυστυχώ; ήνώθη καΐ ό Ιωάννη: Κωλέτ- 
τη;, πολλάκι; προσεπάθησαν ΐνα τον δολοφονή- 
σωσιν' άποτυχόντε; δέ τούτου ερραδιούργησαν 
Αγγλον τινα πλοίαρχον,δστι; έν Πειραιεί προσκα- 
λέσας τόν όδυσσέα είς γεύμα, άνεπέτασε παρα- 
χρήμα τά ιστία πρό; άπόπ'/.ουν. 0 όδυσσεύς τότε 
διά τής άνδοίας του έξέφυγε τον κίνδυνον, ώ; 
λεπτομερώς εκτίθεται τό συμβεβηκος έν τινι επι
στολή δημοσιευθείση έν τή 'Λ.Ι.Ιη.Ιογραφία τοΰ 
©ιλέλληνο; Συνταγματάρχου Στανχόπ' μή άπο- 
θαέόυνθέντες δ’ έξηκολούθησαν τήν κατ αύτοΰ 
λυσσώδη καταδίωξιν. ό όύυσσεύς βλέπων έπαυ- 
ξανομένην τήν κατ αυτού κυβερνηκην καταφο
ράν, πάρεδόθη εί; τον ’ΐωάννην Γκούραν, άλλοτε 
πρωτοπαλ.λήκα,/όν του, καί υπ εκείνου αναδειχ- 
θέντα, καί πολλάκις τήν ζωήν του ει; τούτον 
χρεωστοΰντα (1 . Ο Γκούρα; έφυλάκισε τούτον

(I) '<) Γκσύρ’ςπρότήί έπαναστάσκ.»: φονεΰσα; ·ν'Α- 
βτ’ναι; έπίσηαον δ9ων.α·ών ουνελήφΟη κ-Α ίπήγετο εΐ,· Εΰ- 
β,ιαν πρυ; καταδίχην. '<> Όδυσσεύς uaW>v τόν κίνδυνον 
τοΰ προσφιλούς παλληκαρίου του, ήλθ=ν αντίκρυ τή; Εύ
βοιας -ροσκαλέτας είς χυνηγεαιον τρεϊ; τών επισήμων βεη- 
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έντδς τοϋ Φραγκικό® πύργου τή; ’Ακροπόλεω; 
’Αθηνών, όπου παρακινούμενο; άπδ τά; αλλεπαλ
λήλους διαταγάς τής κυβερνήσεως διέταξε τόν 
θάνατόν του, έκτελεσθέντα διά τών άπανθρωπο- 
τέρων βασάνων- κατά Οείαν δέ δίκην ό Γκούρας, 
δν αείποτε ήλεγχε τδ συνειδός, έφονεύθη μετ’ ού 

πολύ ύπδ εχθρικής σφαίρας έπΐ τοϋ αύτοΰ έκείνου 
μέρους, όπου πρδ ολίγου έκειτο τδ Ακρωτηρια
σμένου πτώμα τοϋ σωτήρός του, άπασα δέ ή οικο
γένεια του οίκτρώ; έτελεύτησε καταπλακωθεΐσα 
ύπδ τοϋ καταπεσόντος ναοΰ- Ούτω δέ ό Ελληνι
κός αγών προώρως έστεοήθη τοϋ στρατάρχου του, 
τδν όποιον μετ’ ού πολύ ήκολούθησεν εΐ; τδν τά
φον ό άνήρ εκείνος,δστι; άν ούχί κατά τδ πνεύμα, 
άλλά κατά τήν άνδρίαν ήτο επάξιος διάδοχο; τοϋ 
άρχηγοϋ καΐ ευεργέτου του.

Σήμερον, ότε τά πάθη κατηυνάσθησαν, οί πάν 
τε; διακηρύττουσι τδν πατριωτισμόν, τήν άνδρίαν 
καί τήν περίνοιαν τοΰ δολοφονηθέντος στρατάρ
χου. ’Εγκαταλείποντες τά; μαρτυρίας πολλών ξέ
νων τά τή; έπαναστάσεω; αληθώς γραψάντων, 
παρατηροϋμεν ότι καΐ αύτοΐ οί εχθροί του, ύπδ 
τδ πρίσμα εμπαθούς φατριασμοϋ γράψαντες τότε, 
άνήρεσαν ακολούθως τάς πρώτα; φληναφία; των. 
‘θ ποιητής Κ. Αλ. Σοϋτσο; είς τήν έν Παρισίοι; 
έπΐ τοϋ ‘Ελληνικού άγώνος γαλλιστί έκδοθεΐσαν 
ιστορίαν τής έχανα στάσεως κηρύττει τδν όδυσ
σέα προδότην, ακολούθως δέ πολλαχοϋ τών συγ
γραμμάτων του έσπευσεν ΐνα διόρθωση τδ λάθος 
κακίζων του; στυγερού; φονεΐ; του. ό Κ. Στέφα
νος Ξένος έν τή ϋρωϋι όπωσοϋν ψέςας τδν οδυσ
σέα, άκολούθως τδν άνεκήρυξεν ώς τδν πατοιωτι- 
κώτερον τών ‘Ελλήνων, καΐ παραβάλλω·/ τούτον 
πρδς τδν Γαριβάλδην τής Ιταλία; άναφωνεΐ. «Η 
«έπανάστασι; τή; Ιταλία; πληροί θαυμασμού καί 
’’ενθουσιασμού τάς καρδία; τών Αγγλων καΐ Γάλ- 
«λων σήμερον, ώς τδ 1821 ή έπανάστασι; τή; 
«Ελλάδος. Καΐ τότε ύπήρχεν εί; όδυσσεύ; *Αν- 
«δοούτσου, τδν όποιον εμβρόντητος ήκουσεν ό 
«Ευρωπαίος, ότι πότε κατώκει τδ Κωρύκιον ά/- 
«τρον, πότε τά έρείπια τοϋ Παρθενώνος, ότι πότε 
«ένίκησε τού; βαρβάρου; πλησίον τών Θεσπειών 
«πότε τού; άνεχαίτισεν εις τάς Θερμοπύλας, όστις 

οων τή{ νήσου ταύτη;, λίαν αύτω σχετικού;. Έλθόντα; 
«υνέλαδε, γράψα; πρδ; τδν πασδν τή; Εύβοιας, Sri άν δέν 
ελευθερωθή ό Γκούρας,θέλει σφάζει τον; αιχμαλώτου;. ‘Ο 
διοικητή;, τοϋ οποίου οί σ/λληφθέντει ήταν συγγενείς και 
φίλοι αμέσως άπέστειλε τδν Γκούραν ζητών τήν άπελευ- 
θέρωσιν τώ·< αιχμαλώτων.

«έγνώριζε πάσας τάς ατραπούς καΐ τά άντρα καΐ 
«τά καταφύγια τών όρέων τής Στερεός ‘Ελλάδος 
«όστις έστάθη ευνοϊκός τοϋ Αλη-πασά καΐ άνε- 
«τράφη μέ τδν Βελήν καΐ τδν Μουχτάρην, δστις 
• έφόνευσε τρν Νοΰτσον καΐ Παλάσκαν ΐνα έκδικη- 
»θή μίαν άχάριστον κυβέρνησιν, καΐ όστις είχεν 
«ύπδ τήν έξουσίαν του τού; λαούς τή; Βοιωτίας, 
«Φθιώτιδος, Δωρίδος κλπ. « Αν ό όδυσσεύ; 
ήτο προδότης, είς μ.όνο; λόγος του ήρκει πρδς 
κατάσβεσιν τής έπαναστάσεω;- εν τινι έπιστολή, 
ήν άνέγνωσεν ό Κ. ’ΐω. Ζαμπέλιος, ό πασά; τή; 
Εύβοιας έλεγεν, ότι χ/Jror όταν εφονεύετο ύ Ο- 
όυσσεύς, ήόΰναντο οί Τοΰρνοι νά Μπίσωσε τήν 
ύποταγήτ τής ιΕΛΛάδος. ό όδυσσεύ; είχε τδ 
έλάττωυ.α νά μή άναγνωρίζτ, τού; συγκροτοϋντας 
τήν ‘Ελληνικήν κυβέρνησιν κα.ίαμαράόες. οΐτινες 
πολλάκις τώ έστειλαν διαταγές ΐνα παραδώση 
εΐ; τού; ευνοούμενους τδ ίδιον εαυτού σώμα, όπερ 
ιδία άπδ τή; αρχή; τοϋ άγώνος έμισθοδότει ό ό
δυσσεύ:, ούδέ οβολόν άπδ τή; διαταττούσης κυ- 
βερνήσεω; λαβών ποτέ !

0 όδυσσεύ; έκτδς τών γνωστών πλεονεκτημά
των, ήτο καΐ μέγας εραστή; τής παιδεία;- συνέ
στησε σχολεία, συνήργησεν εί; τήν σύστασιν έφη- 
μερίδος έν ’Αθήναις, καΐ συναθροίζων τά εκτε
θειμένα αγάλματα έφύλαττεν έντδς ασφαλών 
σπηλαίων. Μετά πάντων τών έν τώ έξωτερικώ 
λογίων διετήρει τακτικήν αλληλογραφίαν προτρέ
πω·/ ΐνα έλθωσι καί διάτων φώτων των συνδρά" 
μωσι τδν αγώνα. Παραθέτομεν ώδε τήν έξής πρδ; 
τδν έν Παρισίοι; Α. Κ,οραήν έπιστολήν του, ΐνα 
καταδειχθή τδ μέγα τοϋ άνδρός φρόνημα.

«Τδν πλειότερον καιρόν τή; ζωής σου άπέρασας 
«έξωρισμένος άπδ τήν φιλτάτην πατρίδα, μ.ήν 
«ύποφέρων νά τήν βλέπη; δουλωμένην ύπδ τδν 
» βαρβαρότατου τών Τούρκο’ν ζυγόν. ’Λνεχώρησας 
«εί; τά πολιτισμένα έθνη,οχι διά νά τρυφές,άλλά 
«νά κανονίζη; τά πάθη σου, καΐ νά συλλέγφς ώ; 
«μέλισσα τάς ούσιωδεστέρας διδασκαλία; πρδς 
«άνόρθωσιν τής δυστυχούς Ελλάδος. Οί κόποι 
«σου δέν έματαιώθησαν- άφ’ή; στιγμή; σύ ίρχι- 
«σας νά περιγραφή.; εί; τήν γλώσσαν μα; τά κ.α- 
»λά, όσα ή παιδεία προξενεί είς τον κόσμον, άρ- 
«χισαν καΐ οί δμογενεϊς νά ύψόνωσι τδν νοϋν των 
«εις μαθήματα ύψηλότερα καΐ νά γνωρίζωσι τήν 
«πολιτικήν των κατάστασιν. Ενΐ λόγω τά φιλε- 
«λεύθερα τώ"/ Ελλήνων φρονήματα άρχισαν μεν 
«πρδ χρόνων νά έξυπνώσιν,άλλά τά πανταχοϋ δια' 

«δοθέντα πρελεγόμενα καί αί σημειώσεις τών εκ”

«δόσεών σου ένέσπειραν είς τών Ελλήνων τάς ψυ~ 
«χάς σπέρματα μεγαλοφροσύνη; καί προγονικής 
«αρετής. θί πεπαιδευμένοι τοϋ έθνους όλοι σχε- 
-»δδν ομοφρονώ; μάς έπικυοόνουν τάς είρημένας 
«άληθείας- τδ μέγα τούτο τής Ελλάδος κίνημα 
«είνε άπόδειξι; αναντίρρητος, δτι και οί τόσων 
«χρόνων φιλοσοφικοί σου αγώνες συνέτρεξαν καΐ 
«αύτοΐ τδ έπιβάλλον αύτών μέρος, καί δλοι σχε- 
»δδν οί άρχηγοΐ τή; Ελλάδος αγωνίζονται ήδη 

ων- πράγ- 
ώς τά ήξεύρει;, τά πλέον ού- 

καί τά πλέον δύσκολα, ώς πρδς

«διά τήν αυτονομίαν καΐ ανεξαρτησίαν · 
Βμ,ατα καΐ τά δύο, ώς τά ήξεύρει;, τά 
«σιώδη, άλλά
’ήμάς, έπειδή η βαρβαρότη; καί ή Τουρκική κα- 
«κοήθεια είνε εΐσέτι πολλή είς ημάς έξ αιτίας 
«τής πολυχρονίου συναναστροφή; μας μέ τού; 
«τυράννους. Τής παιδείας αί ρϊζαι είνε ακόμη καΐ 
«ολίγαι καί άδύνατοι, καί ή έπανάστασι; πριν 
’λάβη τέλος έγέννησε τήν φιλαρχίαν καΐ φιλο- 
«πλουτίαν.

«Τδ φίλαρχον καΐ φιλόπλουτον τούτο Οέλον 
«νάέμποδίση τδ έθνος, είς σύλλογον ήλθεν είς 
«Επίδαυρον καΐ Αστρο;, καί είς τήν πρώτην πε- 
«ρίστασιν καΐ είς τήν δευτέραν πάντοτε ύπερί- 
«σχυσαν ή ιδιοτέλεια καί αί φατρίαι. όλα ταύτα, 
«πατριώτα, ήτον ένδεχόμενον νά συμβώσιν" άλλ’ 
«είς τά μέλλοντα βλέποντε; πολλοί τών όμογε- 
’νών είπαν δημοσίως, ότι νέοι δντες εί; τδ στά- 
«διον τή; πολιτικής επιστήμης ανάγκη νά ποοσ- 

("τρέξωμεν έν πρώτοι; είς τούς ομογενείς μα; τού; 
"όπωσοϋν πρακτικού; καΐ ειδήμονας τή; άνθρω- 
“πίνου καρδία;, μέ τού; όποιους συμβουλευόμενοι 
«καΐ διά γραμμάτιο·/ καΐ διά στόματος, ήμπο- 
«ροΰμεν νά διατρέξωμεν όλιγώτερον έσφαλμένω; 
«τδ μέγα καΐ άγνωστον ώς πρδ; ημάς στάδιον.

«Αί τωρινά*. δμω; πρδ; τήν Ελλάδα συμβου- 
«λαί,πρέπει νά διαφέρωσι πολύ άπδ τάς πρότερον 
’γραφείσα; εις τά βιβλία" έπειδή εκείνα*, άν καΐ 
•ευθύς δέν έννοοϋντο ούτε είς πράξιν έβάλ- 
«λοντο, ή πρόοδος δμως.τοϋ χρόνου ήτο μέγα; 
«διδάσκαλ.ος. Τώρα δέ έπειδή βιαζόμεθα άπδ τήν 
«αδυσώπητο·/ άνάγκην τοϋ νά έξολοθρευθώμεν, ή 
«νά ύπάρξωμεν ώς έθνος, καί έθνο; ανεξάρτητον 
*Χ«ί αύτόνομον, πρέπει καΐ αί συμβουλαΐ νά εί- 
«ναι προσηρυ.οσμέναι εί; τά; περιστάσεις, καΐ οί 
•σύμβουλοι μέ άρκετήν πολιτικήν σύνεσιν καί 
“αρετήν,διά νάτελεσφορήσωσιν αί συμβουλα:
’ Αλλ έπειδή άλλο τδ ίδεΧν, άλλο τδ άκοϋσαι, 
“*αί ή δρασι; όρθοτέρα τής ακοής, είνε ούσιωδέ- 
«στερον οί σύμβουλοι νά βλέπωσιν όφθαλμοφα- 

ων.

«νώς τά πράγμ.ατα, καΐ ούτω δύνανται άπταί- 
«στω; καΐ όρθώ; νά όδηγήσωσιν εις τά καλά τδ 
«έθνος.

«Οθεν καΐ τάς συμβουλά; σου έπιθυμώ όμοϋ 
«μέ πολλούς άλλους- καί τήν παρουσίαν σου εις 
«τήν £λλάδα θεωρώ άναγκαιοτάτην. Αφού ήγω- 
«νίσθης τόσους χρόνου; νά διδάσκης μακρόθεν τού; 
«δυστυχείς σου ομογενείς, δέν είνε πλέον δίκαιον 
«σήμερον νά έλθη; καΐ νά συντρέξη; εις τήν άνε- 
«ξαρτησίαν καΐ αυτονομίαν τής Ελλάδος προσω- 
«πικώ; ; Αν γράψης είς τού; όλίγου; σου χρόνους 
«τά ύψηλότερα πράγματα καΐ η Ελλάς πέση, τί; 
«ή ώφέλεια ; Αν δλοι οί μετά ταΰτα αιώνες στε- 
«φανώσωσι τού; κόπου; σου μέ τού; λαμπρό τέρου; 
«έπαίνου;, καΐ ή Ελλάς μείνη πάλιν ύπδ ζυγδν, 
«πβία πλέον δόξα; Λν σύ, εί; ολίγα λόγια, άπα- 
«θανατισθτ,ς συγγράφω·/, καΐ ή πατρί; σου πα- 
«ραδοθή είς τάς χεΐρας τοϋ άγριου τυράννου, 
«ή εϊ; τήν διάκρισιν τών άνθρωπίνων παθών, τί 
«έκέρδ ισας ;

«Π Ελλάς εχει άνάγκην σοΰ καΐ δλων τών πε- 
«παιδευμένων ομογενών. Λοιπόν συμπαραλαβών 
«όσους δυνηθής μαζί σου, έλθέ νά συναγωνισθή; 
«μέτού; αδελφού; σου τδν δικαιότατον καί νο- 
«μ.ιμώτατον παρ’ δλου; τού; ποτέ αγώνα; τοϋ 
«κόσμου, ό άγών μας είνε ύπέρ τής χριστιανικής 
«πίστεως, καί ύπέρ τών άνθρωπίνων δικαίων. 
«Πολλοί τών φιλανθρώπων τής φωτισμένη; Εύ- 
«ρώπης έτρεςαν, καί άκαταπαύστως έρχονται 
«καΐ συναγωνίζονται μέ ημάς- ’Ελπίζομεν μαζί 
«σου νά έλθωσι καί όσοι αλλογενείς σεβόμενοι 
«τών έθνών τήν μεγαλειότητα, εϊνε πληροφορη- 
«μ.ένοι, ότι μέ τήν σοφίαν των δύνανται νά συν- 
«τρέξωσιν εί; τήν βελτίωσιν ένδς έθνους τυραν- 
«νουμένου τόσου; αιώνα;, έχοντες δμως πρδ όφ- 
«θαλμών όλα; τά; Σωκρατικά; σκληραγωγίας, 
«καΐ τήν σωτηρίαν ενός έθνους έγγύ; νά γενή 
θύμα τών παθών.

νΑστρος 20 Α.-τρι.Ιίου 1825.

'Ο υιός ο ον.

ΟΔΤΣΣΕΤΣ ΑΝΔΡΟΤΤΣΟΤ.

0 Κοραή; άπαντών καΐ δικαιολογούμενο; τδ 
βαθύ γήρά; του, επιλέγει «δάκρυα λύπη; κατέ
βρεξαν τού; οφθαλμούς μου, δτι όλα τά τέκνα τή; 
Ελλάδος δέν ομοιάζουν τδν όδυσσέα.»

Γράφων πρδς τδν έν έπταννήσω διαμένοντα 
τότε Ν· Βάαβαν καί προσκαλών καί τοϋτον είς 
συμμέθεξιν τω λέγει ούτωσί, «Τί έτρούπωσες, ορέ
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«καλόγηοε, αύτοΰ στή Φραγγιά καί μέ εύχαΐ; 
»καί κατάραις θέλεις νά βοηθήση; τήν δυστυχι- 
"σσ.ένην πατρίδα' σάν τήν αγαπά.; έλα έδώ νά 
»ϊδη; τά; πληγά; τη; και νά τήν βοηθήση; πα- 
«οαστεκόαενο; κλπ· (I)

1 Κ. ΣΑΘΑΣ-

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ.

Τή τοΰ Λογίου Ερμου — συγγράμματος πε
ριοδικού, ού τινο; δμ,οιο; δέν ήδυνήθη ν άποβή 
ούδ’ αύτδ; ό Ευρωπαϊκός 'Ερανιστης ούδ' αύτδ; 
ό Ε.Ι.Ιηνυμνήμων τοϋ μακαρίτου Λ. Μουστοξεί- 
(-ςύ-ζί-)δου ούδ’ αύτδ; ό ΦιΛοΛο'.’ΐχός συνΐκύη- 
μος ούδ’ αύτδ; ό ΦιΑΐστωρ — έθνωφελεϊ έκδόσει 
συνέχεται, ώ; λέγει ό έπιτίμιο; καθηγητής τοϋ 
πανεπιστημίου κύριος ζ. Γεώργιος Κωνσταντι- 
νίδη; ό Παπασλιώτης, άλλη τι; πράξι; τοϋ μα
καρίτου καΟϊ.γητοϋ τή; αρχαίας, μέση; καί νεω- 
τέρα; γενική; ίστορία; Θεοδώρου Μανούση τοϋ 
έκ Σιατίστη; τή; Μακεδονίας μεγάλα έπ’ ίσης 
συμβαλομένη εις έπαύξησιν τοϋ φιλελληνισμού 
άνά τήν εσπερίαν Ευρώπην.

0 έφορο; τής αύτοζρατοριζή; βιβλιοθήκη; Λο- 
,τιεάρ έςέδωκεν έν έτει 1814 συλλογήν δημοτι
κών ΰσμάτων τών τ.τ.?ά Σέρβοι;" ταΰτα δέ διή- 
γειραν πολλών τήν προςοχήν καί τήν φιλοπε- 
ριεργίαν ως αξιόλογα" φιλέλλην δέ τις 1'ερμ.ανδς 
έκ τών παρά τώ, Ρήνω χωρών ευρισκόμενο; έν 
Βιέννη κατά τήν μεγάλην τών ηγεμόνων συνω
στισμένων αύτόθι έν τώ εΐρημένω έτει γενομέ- 
νην συνέλευσιν και τώ έφόρω περί τών τοιούτων 
διαλεγόμενος έμνήσθη καί τών Ελλήνων λέγων, 
δτι καί παρ’ αύτοί; δυνατόν νά ύπάοχωσι τοιαϋ- 

τα. 0 έφορο; εύθύς έγνωστοποίησε τήν γνώμην 
ταύτην τώ φίλω καί έταίρω του Θεοζλήτω Φαε- 
μακίδη Θεσσαλώ" αύτδ; δέ τώ Θ. Μανούση, ο; 
τις έχων εν μ.έν τή οικία τήν προμήτορά του 
πλείστων τοιούτων ασμάτων ειδήμονα τυγχάνου- 
σαν, έν δέ τή πόλει πάντας τούς έκ τών έν τή 
Τουρκία πόλεων έν μεγάλω αριθμώ αυτόθι έμπο- 
ρ:·.ομέ··ους κερδώους Ερμα; συνέγραψε συλλογήν 
ικανήν καί λόγου αξίαν, ή; άντίγραφον μέν έν 
παρέδωκε τώ φιλοπεοιέργω ικείνω Γερμανώ, έτε

ρον δ’ έπεμψε τώ ’Αδαμαντίω Κοραή Χίω ε.;. 
Παρισιού;. Χρόνου δέ παρελθόντος καί μηδέν αχ
θών μήτε παρά τούτου μήτε παρά τοϋ ίδικοϋ του 
άντεπιστολέως έγραψε καί δεύτερον τώ έν Παρς- 
σίοι; Ν. Πικκόλφ Θεσσαλώ ΐνα μάθη περί τοϋ 
άπογράφου τή; συλλογής του. Ακούσαντες δέ τό
τε περί τούτου καί άλλοι τών έν Παρισίοι; μα- 
Οητευομένων Ελλήνων διελέχθησαν περί τοϋ 
πράγματος τώ Γάλλω Φο>ριέλο>, ο; τις ειχεν έκ- 
δώσας τότε έν Παρισίοι; συ.Ι.Ιογην δημοτικών 
ασμάτων έν. τών γαλλικών επαρχιών. Προθύμου 
δέ εί; το έργον δειχθέντο; τοϋ Φωριέλου γράψαν- 
τε; εις Βιένναν έλαβαν παρά τοϋ Θ. Μανούση 
δεύτερον άπόγραφον τή; συλλογής, ήν έξέδωκε 
τώ έτει 1816 ό Φωριέλο; μετά γαλλική; φρά- 
σεω:, σημειώσεων καί προλεγομένων εκτενών, δι* 
ών κατέδειξεν οτι παρά τοϊς νϋν Ελλησι καί μετά 
τοσούτων εκατονταετηρίδων άφόρητον δουλείαν 
όχι μόνον δέν έξέλειψε πάσα γνώσι; τή; πατρώα; 
ελευθερία;, άλλά δεν έπαυσαν ούτοι εύθύς άπδ 
τής καταζτήσεω;, όρμώμενοι άπδ τών όρέων, νά 
καταπολεμώσι τούς άπηνεϊ; τυράννους τής πα- 
τρίδος των.

Τινά τών έν τή συλλογή ταύτη ασμάτων θαυ- 
μαστωθέντα καί ύπ’ αύτοΰ τοϋ περιφανούς ποιη- 
τοΰ τή; Γερμανία; Goethe έπηύξησαν τήν περιερ- 
γίαν καί τήν συμπάθειαν τών άνά τήν Δύαιν Ευ
ρωπαίων ύπέρ ήμών, <■>; τε καί ποιηταί άλλοι 
έκαμαν 'ύστερον τά παθήματα καί τά; πράξεις 
τών Ελλήνων υποθέσεις ασμάτων ή οτρυντικών, 
ή θούριων ή έλεγειακών.

Ας μα; συγχωρηθή δέ ένταΰθα ως έν έπιμέτρρ 
καί έπί τό παρεκβατικώτερον νά προςθέσωμεν 
μίαν πεζήν ετρυντικήν περικοπήν ενός φίλου μα;
Γερμανού.

"Λαέ γερμανικέ, πανηγυρίζων έορτάς χριστια
νικά; μή λησμονεί ότι δεινοπαθεί άμα δέ καί. 
άνδραγαθεΐ ύπέρ δύναμιν λαός, δ; τις σχών προ
γόνους τούς άρχαίους Ελληνας καί τού; έπειτα 
διαδότας τοϋ Ευαγγελίου διατελεΐ άπ αιώνων 
πολλών δοϋλ,ος βαρβάρων αιμοχαρών, μή δυν«" 
μένος καί τδν Θεόν του νά λατρεύη έλευθέρως % 

νά έορτάζη έν χαρά τάς ημέρας, έν αίς τάλλα V 
θνη, παρ’ αύτοΰ λαβόντα τήν χριστιανικήν πίστι*» 
χαίρουσι καί άγάλλονται.Οτι ή ιερά έκείνη γή **' 
τέστη πεδίον έρημώσεως, δι 8 καί άπελπισθέντε; 
τελευταίου καί περί αύτής ταύτης τή; ύπάρςεωί 
των οί νέοι Ελληνες ορχια πιστά ιταμόν ή ν «' 
νακτήσωσι τήν αυτόχθονοι ίν έκείνη τή γή άναφϋ" 

βαν ελευθερίαν και νά ζήσωσιν εις τδ μέλλον ά- 
ςίως εαυτών καί τοϋ στόματός των ή κατερειπιω- 
δεντες καί αύτοί νά συνταφώσι τοϊς έρειπίοι; τών 
αρχαίων μνημείων, άτινα καί έκεϊνα μέν έποίη- 
ραν ό νοϋ; καί αί χεϊρα; τών προγόνων των μα- 
αροβιώτερα έθνών νά ήνε ή καί αιώνια, έξηφάνι- 
•σεν δμω; σχεδόν παντελώ; ή βαρβαρότη;.»

Τήν συλλογήν ταύτην τοϋ Φωριέλου μετετύ- 
πωσαν ιδία: έκας-ο; κατόπιν μετά τινων ένθεν κά- 
χείθεν συγκεκαττυμένων προ;επαυξήσεων καί δύο 
γερμανοί φιλόλογοι ό Kind καί ό Passow κατά 
τήν οιλολογικήν δεινότητα καί επιστημοσύνην 
άλλήλων ύπερφέροντε; οσον 5 Θερσίτη; τοϋ Φάω- 
νος. Καθιο; δέ μά; εύηγγελίσθη διά τοϋ ημερο
λογίου του (χρονογράφου) 
ΜαρΤνο; Παπαδόπουλος Βρετ 
Φωριέλου, τή συνεργία ■ 
5ά κάμωσιν όσον ούπω 
ααί όρθοτέραν

τοϋ ένεστώτο; έτους ό 
ό;, οί κληρονόμ.οι τοϋ 

πολλών σπουδαίων άνδρών, 
> έν Παρισίοι; πληρεστέραν 

έραν έκδοσιν τή; συλλογής 
άληθείας

δευτέο »
ταύτης. Χάριν δέ τή; κατακαϋμένη; 
χρεωστοΰμζν ένταΰθα νά ύποσυνάψωμεν καί τόδε, 
ότι αύτοΰ οί λόγιοι μας ούδεμίαν τοιαύτζν συλ
λογήν κατώρθωσαν, ή μάλλον εΐπεϊν, έπελήφθη- 
οχν, επιχείρησαν, νά κάμωσι διά λόγους πολλούς, 
οι1; μαχρόν άν ιΐη .Ιίγειν, τδ δη λεγόμενον.

(I) Τοΰ Όδυσσω: σώζεται καλή τύχη τδ πρωτότυπον 
βιόλίον της άπδ τοΰ <821 μέχρι της δολοφονίας έκτετα- 
μένη; Αλληλογραφίας του, ήν άλλοτε βέλου!* δημοσι
εύσει, ίνα καταδειχθή ό αληθής χαρακτήρ τοΰ μεγάλου 
έκείνου άνδρός.

Δ. I.

Ή νύμφη Ήχώ και ό Νάρκισσος.

ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ

Διά στίχων άποτελούντων ήχώ.

Η Ηχώ ήτο Νύμφη έρασμία, 
Μία

Τών Ορεάδων, μέ τήν συστολήν 
Στολήν.

Αυτής τά γένη τών φαιδρών Σατύρων 

Ηρων.

Δι έ'ν της βλέμμα έδιδε τδ πάν
Ο Πάν.

II ΙΙχώ φεύγει, άπωθεϊ καθένα"
Ενα

Οστις τήν φεύγει κύαϊ τήν άποιθεΐ 
Ποθεί.

Νάρκισσο; ούτο;" έτι δέν ήνδρύνθη" 
Ηνθει

Σεμνή τι; έτι έπί τοϋ παιδό;
Αιδώ;.

Μέ πάλλον στήθος, μ’ άηδόνο; τόνου;, 
Στόνους,

Τδν έρωτά τη; τώ διαδηλοι
Δειλή.

«Σέ άνεζήτουν πανταχοϋ ματαίως 

«Τέως,
«Γλυκεία πόθων τών παρθενικών

«Εικών!

«Θνητής δέν είσαι σύ ποτέ λαγόνος 
«Γόνος,

. Θεά; μεγάλης παϊς ερατεινό;
«Τινό;.

«Θεά σ’ έγέννα, καί θεάς μεγάλης 
«Αλλης,

«Εις λόχμα; ίσως βαίνων σκιερά;,
« Εράς.

« Καί ή ψυχή σου δι’ αύτδ κλεισμένη 
«Μένει

« Πρδ; πάντα θρήνον, άχ ! τής δυστυχούς 
« Ηχοΰς.»

Δέν τήν ακούει, καί ή προσποιείται, 
Είτε

Σοφία στήθη τά νεανικά
Νικ?.

Λπηλπισμένη εις δρυμού; άβατου:, 
Βάτους,

Οπου τάν φέρει φεύγει σκυθρωπή 
£οπή.

Πυκνά γυρεύει νά διασκεδάσει
Δάση

Τδ βαρύ άλγος τδ αύτοκτονοΰν 
Τδν νοΰν.
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Συντρόφους έχει τά γλαυκά ή κόρη 
όρη,

Και τών σπηλαίων σάς αγριωπά; 
’θπάς.

Εκεϊ εις θρήνους πάντα τηκομ.ένη
Μένε··

Σκιά τής πρώτης Νύμφη; άτυχούς 
’Ηχους.

Π τρισάθλια δλη άλλοιοΰται,
Ούτε

Αλλο τι σώζει φωνήν τώρα πλήν
Απλήν.

Στόμα έκ τόπων αντηχεί αλάλων
Λάλον,

Ηχώ έκπέμπον έκτοτε κενήν
Καΐ νΰν

Τδ γοερόν της έκβοά πάς βράχος 
Αχός,

Μεθ’ ού τδν παϊδα τδν περικαλλή 
Καλεϊ.

Εκείνου πάντα φθόγγον υποθέτει
Ετι,

Κ* ή θλιβερά της τω αντιφωνεί 
Φωνή.

’Αλλά καΐ τούτον, άναξ γής κ’ αίθέρος 
Ερως,

Διά ταχεία; πλήττει; απηνής 
Ποινής.

Το ϊδιόν του ώσπερ Νηρήίδο; 
Ειδο;

Ενδον καλλίστης, νεύων έπΐ γής, 
Πηγή;

Είδε κ’ έτρώθη' η μορφή Χαρίτων 
Ητον.

Κόπτει, καΐ αυτή κόπτει’ τή; γελά, 
Γέλα.

Εκεί τδ σώμα ώ; κηρδ; τ’ ώραϊον 
Ρέον,

ΐ’πό ματαίου φθίνει λυπηρώ; 
Πυρός.

«Οΐαοι! “ στενάζει’ κ ή Ηχώ πένθιμη,
« Οϊυ.οι! »

«έρώ ! » κ’ έκείνη φθόγγιρ γοερώ, 
«Ερώ ! »

όπου δ’ ό τάλα; έσβυσεν έκπνέων,
Νέον

Ανθος έφάνη. Εν ωρών τροπαϊς
0 παϊ;

ί’πδ ναρκίσσου σχήμα διαδίδει
Ηδη

ύσυ.ήν ήδίστην, κήπων θησαυρός 
Αβρός.

I. ΚΑΡΑΣΟΓΤΣΑΣ.

Περί τών είς Μαγνήσι, παρά τή Αευζάδι, 
άναζαλυφΟε'.σών εξαίρετου ποιότητος ζαι 

διαστάσεων λιθογραφικών πλακών.

0 Κύριο; Βουγιούκα; διευθυντή; τοΰ Εθνικού 
Τυπογραφείου, λιθογραφείου, σφραγιστηρίου κλπ. 
μεταβάς εσχάτως εις τήν νήσον Λευκάδα πρδς έ· 
πιθεώρησιν τών αυτόθι δύω αλυκών, περί ών υ
πέβαλε διεξοδικήν εκθεσιν είς τδ ύπουργεϊον τών 
Οικονομικών περί τή; σημαντικότητος καί τή; 
κανονικής κατασκευή; αύτών καθώς καί περί τοϋ 
έτησίω; έξ άμφοτέρων τών αλυκών παραγομένον 
άλατος, υπολογιζόμενου εις 7—8 εκατομμύρια 
οκάδας, έλαβεν άφορμήν νά έπισκεφθή ό ίδιο; ζαΐ 
τήν παρακειμένην τή Λευκάδι νήσον Μεγανήσι 
καλουμένην, έφ’ ής άνεκάλυύε κοιτεύματα εκτε
ταμένα λιθογραφικών πλακών, περί ών υπέβα- 
λεν ωσαύτως εκθεσιν λεπτομερή εϊς τδ υπουρ
γείο·/, καΐ έκομίσατο ένταϋθα τάς Αναγκαίας διά 
δοκιμασίαν πλάκα;, αΐτινες χρησιμεύονσιν εί; τά; 
διαφόρους έργασίας τής λιθογραφική; τέχνης.

Αί εί; τήν Μάκριδα νήσον παρά τή Νάξω, αί 
τή; Μεσσηνία;, τοΰ Μεσολογγίου καΐ τή; Μονεμ* 
βασίας λιθογραφικά; πλάκες κατ’ ούδέν δύνανται 
νά παραβληθώσι πρδς τάς άξιολόγους ιδιότητα; 
τών πλακών τοΰ Μεγανησίου, αί όποϊαι, ούδε

μία υπάρχει άμφιβολία, Οέλουσιν άποδειχθή 
πολλά; έπόψει; πολυτιμότερα·, καί έκείνων τί! 
Βαυαρία;, τών έξορυσσομένων έκ τών άνω δια
στρώσεων τή; Γιουρασική; γεωλογικής διαπλα- 
σεω; είς τά πέριξ Solenfen καΐ Pappenheim, καί 

τών θεωρούμενων τής άρίστης ποιότητος έκ τω* 
μέχρι τοΰδε γνωστών, τοΰ ChateaurOUX τί, 
Γαλλίας καΐ άλλαχοΰ, δι’8ν λόγον προτιμιόνται

είς όλα έν γένει τά λιθογραφικά καταστήματα.

Τό πλείστον μέρος τή; έκτάσεω; τοΰ Μεγα- 
νησιού καλύπτεται έκ στρωμάτων λιθογραφικών 
πλακών έπεκτεινομένων μέ όμαλωτάτηνκλίσιν μέ- 
χρι τής θαλάσσης. Τά διάφορα στρώματα περι- 

' λαμβάνουσι πλάκας πάχους έκ τοΰ 0,23—0 05 
καί προχωροϋντο; βαθμηδόν τοΰ αύξά-
νουν καί αί διαστάσεις τών διαστρώσεων μέχρι 
τοΰ 0,20—0,50. τοΰ μέτρου’ έχουσι δ’ επιφά
νειαν όμαλωτάτην καΐ έλευθέρα·/ στιγμάτων καΐ 
ετερογενών ουσιών επέκεινα τοΰ ένδς προς δύο 
τετραγωνικών μέτρων.

0 χρησ-.μώτατος ούτος εί; τήν λιθογραφικήν 
τέχνην λίθο; τοΰ Μεγανησίου είναι λεπτοφυής, 

,δμοφυής, καί συμπαγής τιτανόλιθο; μελιτόχρου; 
καΐ φαιόχρου;’ κατ’ έξαίρεσιν δέ τών άλλων ευ
ρωπαϊκών μερών εύρίσκονται έπΐ τής νήσου ταύ 
της ροδόχροε; και μελανόχροε; πλάκες αΐτινες 
διά τόν τοιοΰ-.ον χρωματισμόν των θεωρούνται 
έτι έντελέστεραι καΐ εύχρηστότεραι διά τήν ίχνο- 
γράφησιν ιδίως.

Τό όμοφυέ; τή; μάζης, ή παντελής ελλειψις 
ετερογενών ουσιών καί φλεβών, καί ή άπμίτουμέ- 
νη διά τήν χρήσίν των σκληρότη; τών πλακών 

j αύτών καθιστά αύτά; χρησιμωτάτας. ίί κανονι
κή δέ διάστρωσι; τών πλακών καί ή μέχρι τή; 
παραλία; τών πολλών τή; νήσου ταύτη; λιμένων 
έπέκτασι; αύτών καθιστά τήν έξόρυξιν καί τήν 
μεταφοράν των άσυγκρίτω τώ λόγιο όλιγοδαπα- 
νωτέοαν παντδ; άλλου γνωστού μέρους.

Μεταξύ τών σχισμάτων πλακών τινων άπαν- 
ί τώνται ένίοτε κομψότατα καί ωραία μελανά ά- 
: ^εικονίσματα φυτολίθων ή δενδριτών καλουμέ- 

νων, άτινα σχηματίζονται έκ τών οξειδίων τών 
μετάλλων τοΰ Μαγγανίου καΐ σιδήρου, εΐσδυόν- 
των ένίοτε κατά τι καί έπΐ τά ένδότεοα τοΰ λί- 

! θου έν εϊδει τοιχοειδών φλεβών.

Τοιαϋτα αξιοπερίεργα δείγματα, παραδοθέντα 
παρά τοΰ Κ. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου τώ Κ. 

.Βουγιούκα, καί τινα άλλα ύπό τούτου έπιτοπίω; 
συλλεχθέντα τεμάχια έστάλησαν είς τό ένταϋθα 
φυσιολογικόν μουσεϊον. Δέν είναι δέ άπίθανον έ- 
νεργουμ.ένη; τακτικής έξορύξεως ν’ άνακαλυφθώ- 
<ι καΐ απολιθώματα ιχθύων καί σστρακόδερμά- 
σων, άπαραλλάκτως ώς είς τά πέριξ τοΰ Pappcn- 
hi'im άπηντήθησαν επέκεινα τών εκατόν ειδών 

Απολιθωμάτων πρόκα τακλυσμαίων όντων.

Εν παρόδφ δέ μνημονεύομεν ενταύθα, ότι ά-

παντα σχεδόν τά λιθόκτιστα μέρη τών δύο χω
ρίων τοΰ Μεγανησίου καΐ τής Λευκάδος είσί κατε- 
σζευασμένα έκ τοΰ λιθογραφικού αύτοΰ λίθου, 
καΐ Αξιόλογοι πλάκες χρησιμεύουσι δι έξώστας, 
τραπέζας καΐ άλλ/.; πλακοστρώσεις, καΐ μολα
ταύτα ή τεχνικωτέρα τών πλακών τούτων χρή- 
σι; καί ωφέλεια άγνοεϊται έντελώ; ύπδ τών εν
τοπίων, άλλ ούδέ είχεν άνακαλυφθή έπί τής τών 
Αγγλων προστασίας.

Η Κυβέρνησις άπεδέξατο μετ’ εύχαριστήσεω; 
καΐ τήν γενομένην ύπό τοΰ Κ. Βουγιούκα νέζν 
ταύτην ορυκτολογικήν άνακάλυψιν καΐ διέταξε·/ 
αύτδν νά ένασχοληθή μετ επιμονής καί άνευ 
βραδυτητος, οπω; περαιώση τάς έργασίας τής 
δοκιμασίας έν τάχει. Εκ τών Αποτελεσμάτων 
ταύτη; πεισθεϊσα περί τή; χρησιμότητο; τών 
πλακών Μεγανησίου θέλει διατάξει τήν συστημα
τικήν έξόρυξιν καί τήν εί; τήν Αλλοδαπήν κύκλο - 
φορίαν αύτών.

Τ/α κρίνη δέ τι; περί τή; ώφελεία; τών περί 
ών δ λόγο; πλακών άρκεϊ νά γνωρίση ότι πλάξ 
τι: εύχρηστος τριών ποδών μήκους, δύω πλάτους 
καί I 4/2 έως δυο» δακτύλων πάχους κοστίζει 
πλέον τών δρ. ΓΟΟ. Σημειωτέου δέ, δτι μεγαλη- 
τέροιν διαστάσεων πλακών τδ πάχος δέν υπερ
βαίνει τού; 2 4/2 δακτύλους, διότι τότε καθίστα
ται ανεπιτήδειος ή χρήσις αύτών είς τά λιθο
γραφικά καταστήματα.

Διά νά δώσωμεν δέ σύντομόν τινα νύξιν περί 
τών ιδιοτήτων καί τή; χρήσεως τών τοώύτων 
πλακών διά τήν λιθογραφίαν, τουτέστι διά τήν 
έπιχάραξιν, ίχνογράφησιν ή λιθογράφησιν διά χα
λύβδινων έργαλείοιν και ιδιαιτέρας τινός μελάνη; 
άρκεϊ νά γνωρίζωμεν, δτι ή ωραία λιθογραφική 
αύτη τέχνη στηρίζεται έπΐ τή; ίδιότητος, τήν 
όποιαν κέκτηται ό λιθογραφικό; λίθος τοΰ ν’ α
πορροφά υδαρή ρευστά και λιπαρά; ούσίας μέχρι 
τινός βάθους τής έπιφανείας του, καΐ νά ένοΰνται 
στενώ; μετά τούτων, ιδίως δέ μέ τά; τελευταίας, 
ούσα; μέ ρητινώδη μέρη μεμιγμένας. Επειδή δέ, 
ώ; γνωστόν, ύδωρ καΐ λιπιόδει; ουσίαι δεν ενουν— 
ται μεταξύ των, εννοείται οίκοθεν, ότι ή έπιλι- 
παρωθεϊσα Οέσι; τής πλακό; δέν δέχεται ποσώς 
τό ύδωρ, καθώς καΐ τό βρεγμένο·/ αύτή; μέρος τδ 
λίπος τουτέστι τήν μελάνην’ επομένως γράφοντες 
έπΐ τή; καλώ; έπιπεδωθείση; καΐ στιλπνωθείση; 
πλακό; διά ρητινώδους τινός λιπαρά; ουσία; (χη
μικής μελάνης), ή ουσία αύτη θέλει προσκολληθή 
έπΐ τοΰ γεγραμμένου μέρους, έφ’ ού καΐ μόνου
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προΦιολλάται ή Sti τοΰ κυλίνδρου έπίχρισις 
τής πλακδς διά λιθογραφικής μελάνης, ή δέ ού
τω πως παρασκευασθεϊσα πλαζ χρησιμεύει ώς τύ
πος έπί τοΰ όποιου δύνανται νά ληφθώσι τόσα 
αντίτυπα, πανομοιότυπα τώ πρωτοτυπώ, δσα 
έπιθέσωμεν έπι τής πλακδς καί πιέσωμεν διά τοΰ 

πιεστηρίου φύλλα χάρτου.
(Έκ της Έλπιόος).

ΚΡΙΣΙΣ

τοΰ Βουτσιπύ'υ ποιητικού Λιαγωησ/ιοΰ, γετο- 
μίτη ir τώ ί-Μηπκώ πακίπιστημίω, 

τή 9 Matov 1865.

Π έκθεσις τών έν ποιήσει διανοητικών τοΰ Ελ
ληνικού έθνους προϊόντων, ήν ί φιλογένεια τοΰ 
κυρίου Βουτσινά κατ έτος παρασκευάζει τοϊς φί- 
λοις τών Μουσών, ματαιωθεϊσα πέρυσι, μεγαλο- 
πρεπώς, ώς βλέπομεν, ανοίγεται πάλιν φέτος 
ένταύθα.

ϊδου έπληοώθη τδ θέατρον' συν κόσμω περικά- 
θηνται πάντες εις τήν πνευματικήν ευωχίαν, πρό
θυμοι νά άνευφημ.ήσωσι τους άθλοφόρους. Καί 
υπουργοί τοΰ κράτους έτίμησαν τδν αγώνα καί 
άλλοι άνδρες σεβάσμιοι και σοφοί και τίμιοι" και 
ή φιλότιμος νεότης έπλήοωσε τά εδώλια και τδ 
τερψίβιον θήλυ γένος τήν προεδρίαν ώσπερ στε
φάνη διεκόσμησε, καλδν προμήνυμα τοϊς άγωνι- 
σαμένοις* έτοιμη δέ κεϊται καί ή θαλερά δάφνη, 
ΐνα μετ’ ολίγον στολίση τδν άξιον.

Αλ,λά ποΰ εύρίσζ.εται ούτος; ποΰ ό χορός τών 
άγωνισθέντων ποιητών ; λανθάνουσί πού.τινε; ίσως 
έν τοϊς έδωλίοις μεταξύ καθήμενοι, καί μετά 
κτυπούσης καρδίας τήν άδηλον έτι άπόφανσιν 
τών κριτών περιμένοντες, οί δέ αυτών καί μακράν 
τυχδν τής φίλης πατρίδας τδν γλυκύν βίον σώ- 
ζοντες, μέλλουσι τήν ϊκβασιν τοΰ άγώνος νά μά- 
θωσιν ύστερα.

Επρεπεν ίσως (καί τοϋτο Οά ήτο συμφωνότερον 
πρδς τούς όμοιους τών παλαιών προγόνων αγώ
νας) οί ποιηταί αυτοί δι εαυτών νά έπιδείξωσιν 
εϊς ημάς σήμερον τά πεφιλημένα τέκνα τής διά
νοιας των. Ούτω και τά κάλλη αυτών καί τάναν- 
τία έκφανέστερα Οά έγίνοντο καί ή περί αύτών 
κρίσις τών κριτών ασφαλέστερα, συμμαρτυρούσαν 
έχουσα καί τήν γνώμην τοΰ κοινού, 8 άμεινον 
κρίνει κατά τδν ’Αριστοτέλη.

«Κρίνουσιν άμεινον οί πολλοί καί τά τής μου- 
»σικής έργα καί τά τών ποιητών* άλλοι γάρ 
«άλλο τι μόριον, πάντα δέ πάντες,» λέγει. (*) 

Ούτως έφιλοσόφησε περί τού πράγματος ό σο
φότατος φιλόσοφος" άλλά καί παρά τώ Θουκυ
δίδη άπαντώμεν τήν αύτήν γνώμην ίν τινι δημη
γορία."

«Εγώ δέ φημι βουλ.εύσαι άν βέλτιστα τους 
«ζυνετούς, κρίναι δ’ άν άκούσαντας άριστα τούς 

«πολλούς.»
Ούτως έχει τδ πράγμα, καί ούτως έγίνοντο 

συνήθως οί τής διανοίας αγώνες τδ πάλαι" ούτω 
διηγωνίζοντο οί ραψωδοί έν τοϊς Παναθηναίοι; 
ένταύθα καί αλλαχού ίν έορταϊς* ούτως Ηρόδοτος 
άνέγνωσε τάς ιστορίας του έν όλ.υμπία καί έν Λ- 
Οήναις καί δπου άλ.λού λέγεται" ούτως οί σοφις-αί 
έν τώ πλήθει εκαμναν τάς έπιδείξεις των, οί τε 
παλαιοί οί έπί τοΰ πελοποννησιακού πολέμου καί 
οί νεότεροι οί έν τοϊς χρόνοι; τών ρωμαϊκών καν
θάρων, δτε καί θέατρα πρδς τοϋτο οίκοδομοϋντο, 
ο’ίον καί τδ ένταΰθα έπί ΐ’ιγίλλη τού Ηρώδου" 
καί σεμνοί φιλόσοφοι τδ πλήθος έπεκαλούντο κρι
τήν τών έργων των" καί ό Πλάτων έν τώ Οεάτρω 
τώ έν Πειραιεΐ τδν περί ψυχής άνέγνωσε διάλο

γον, ώς λέγεται.
Αν δέ ούτως ό άγων καί νϋν παρ’ ήμΐν έγίνετο 

προσεκτικότεροι θά ήσαν καί οί είς αύτδν κατα- 
βαίνοντες καί φιλοτιμότεροι, ούχί τοΰ κέρδους 
ενεκεν, άλλ’ άρχαίως καί ελληνικός, τής δάφνης 
χάριν καί τής δόξης.

Νϋν δέ εις δλίγου; άνατιθεμένης τής κρίσεως 
καί τούτους πολυάσχολους καί μή δυναμένου; διά 
τδ βραχύ τοΰ χρόνου τής κρίσεως νά έγκύψωσιν 
είς λεπτομερή τών έργων έξονύχισιν, έπισφαλής 
ενδέχεται νά γένη ή κρίσις, ούχί πρδς βλάβην 
τών κρινομένων, άλλά τών κριτών, καί δυνατόν 
νά συμβή ποτέ, ώστε νά λάβη τδν στέφανον 
ποιητής, ξένοι; πτεροϊς κεκοσμημένος κατά τδν 
τού μύθου κολοιδν, ή καί δλον ξένον ποίημα έν 
έλληνικώ χιτώνι ύιίοβαλών, καί μάλιστα αφού 
ούδέ σταθεροί είσιν οί κριταί, άλλ’ άλλοτε άλλοι 
ύπδ τής άκαδημαϊκής συγκλήτου εκλέγονται, καί 
τδ έργον πάντο; μετά δυσκολίας οί πλεϊστοιάνα- 
δέχονται, ώς άχαρι καί μέλλον άντί εύγνώμονο; 
άποδοχής άδικους καί πίκρας ένίοτε μέμψεις νά 
έπισύρη παρά τινων άποτυχόντων ποιητών, οΐ'τι- 
νες, ύπδ φιλαυτίας μεθύοντες, άποστέλλουσΐν ούχί

ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ.

είς κρίσιν, άλλ’ είς βράβευοιν τά έργα των, καί 

πίπτοντες άκλεώς, άντί νά ορθόνωσιν αύτοϊ εαυ
τούς, κατά τών κριτών, ώς αιτίων δήθεν τής πτώ
σεως, άνοίγουσι τήν φαρέτραν τής οργής, έν ύβρει 
δεινότεροι ή έν ποιήσει φαινόμενοΓ 8 δέν έπρεπε 
νά γίνεται, ώσπερ ούδ’ έν άλλοι; ήμέροις έθνεσι 
συμβαίνει" άλλ’ άφ ού τις έκουσίω; υπέβαλε τδ 1 
εργον του εις κρίσιν, επιεικώς πρέπει νά στέργη 
καί τήν έκβασιν, καί άοργήτως έν έαυτώ νά ζητή j 
τά αίτια τής αποδοκιμασίας* ούτω κάμνουσιν οί 
ορθής παιδεύσεως καί αγωγής τυχόντεί.

I · (*) "Ορα τήν πρώτην σημείωσιν ίν τίλει τή; έκΟέσίως

Καί σεί; δέ νϋν, ώ νέοι, (νέοι δέ τήν ψυχήν είσι 
καί ο: πρεσβύτεροι τών ποιητών) μιμούμενοι τούς 
παλαιού; έν Σπάρτη νέους, ών τά σώματα οί 
έφοροι άπογυμνόνοντες δημοσία εξέταζαν καί 
τούς μέ' εύπαγή καί ρωμαλέα καί λαγαρά αύτά 
έχοντας επαινούσαν, τούς δέ παχεϊς καί πλατείς 
έκόλαζαν, καί σεϊς τώρα όταν βλέπητε τούς 
κριτά; έργων εφόρων είς ημάς ποιούντας, καί 
«ντί τών σωμάτων τά ποιήματα υμών μέ τδν 
κανόνα τής κριτική; εξετάζοντας, φέρετε άνδρε* 
κώ; τήν βάσανον καί δέχεσθε σπαρτιατικώ; τήν 
διόρθωσιν* διότι ή κρίσις άνάγκη κατά τά είθισμέ- 
να νά γένη καί σήμερον.

Δεκαπέντε ποιήματα είτε συλλογαί ποιημάτων 
ήλθον φέτος είς τά γόνατα τών κριτών.

Τούτων τέσσαρα μέν ήσαν τοϋ λυρικού είδους, 
τά εξής*

ά Στίχοι, β’. Εικόνες, γ'. ία, δ', 'θ δύσελπι; 
εύελπις καί συνερόαμμένον τούτςο έ. Στόνοι.

Επτά επικά μετά λυρική; έπιχρώσεως, ήτοι"
1 Σαπφώ καί Φάων. 2 Σοφία. 3 Ό πρώτος 

άνθρωπος. 4 Πίστι;, πατρίς, έρως. 5 Εξομολό
γησες. G Λυδία, πόθος εϊς ποταμόν. 7 άνεπίγρα- 
φον. Τρία δραματικά. Α. Οινώνη. Β . Φίλιππος 
ό Μακεδών. Γ*. Ίουλιανδς ό παραβάτης.

ίΐστε έκ γε τού ποσού τών έργων καί τών ο
νομάτων καλ.λ.ίπαις φαίνεται ό φετεινός τουγετδς 
τής ποιήσεως καί πλήρης ελπίδων* άλλά καί τό 
ποιόν αύτών ώς έπί τδ πολύ καλδν εις γεύσιν α
ποβαίνει διαλεγόμενον καί άποκοσκινιζόμενον’ 
διότι ανουσίων τινών έξαιρουμένων, ά ούδέ λόγου 

τινδς άξια έκριναν οί κριταί, τά λοιπά καλά τεκ
μήρια παρέχουσι τή; διανοητική; τοΰ έθνους έν 
ποιήσει προόδου" μάλιστα δέ ή δραμάτων έμφά- 
νισις χαράς έπλήρωσε τού; κριτάς, δι’ ού; ύστε
ρον θά εϊπωμεν λόγους, όταν είς τήν κρίσιν αυ
τών καταντήσωμεν. Νΰν δέ τήν φυσικήν οδόν έν

ΔΒ7

τή άναπτύξει τή; ποιήσεως άκολουθοΰντε; άρχό- 
μεθα άπδ τών πρώτων καί άπλουστέρων, ώσπερ 
καί τά έτάξαμεν.

Α'. Λυριχά ποιήματα.

• ά. στίχοι.

Τών πέντε λυρικών ποιημάτων οί στίχοι κα
λούμενοι σύγκειται έξ εννέα διαφόρων ποίημα·* 
τίων, φερόντων τά; εξής ίπιγραφάς.

1 ’.Αναμνήσεις. 2 εϊς νέαν κόρην. 3 Τί θέλω. 
4 Η τροπή. 5 Είς τδ κάτοπτρόν της. 6 Η α
ναισθησία μου. 7 Είς χειμών. 8 Αστασία. 9 έρω
τος μνημόσυνο·'.

Εις τά ποιημάτια ταϋτα, ά καί μετά εξωτε
ρικής φιλοκαλίας είσί γεγραμμένα, ένορά. τις πολ- 
λήν στιχουργικήν ευχέρειαν καί τέχνην μετ έπι- 
τρεχοΰση; χάριτος, ήτις όμως δέν φαίνεται καί έ- 
ζητημένης έπιτηδεύσεως άπηλλαγμένη, μάλιστα 
εί; ΐδιοτρόπους στίχων κατακλείδας, όπου, ώσπερ 
πεισματωδώς, προτάσσονται άντωνυμίαι έγκλινό- 
μεναι, ώς προκλητικά’. τών έπιφερομένων λέξεων,, 
ένώ είναι κτητικαί τών ηγουμένων, κα? οπω; 
νοηθώσιν άναγινωσκόμενοι οί τοιοΰτοι στίχοι, δέν 
πρέπει νά γένη ή άναγκαία χρονική καμπή έν τή 
μεταβάσει τοϋ ρυθμού* άλλως άποβαίνει ψυχρά 
καί άσαφή; ή έννοια, ούτω; έν τώ τετάρτω μά
λιστα ποιηματίιρ τώ έπιγοαφομένω « ή τροπή » 
άπαντώνται τοιοϋτοι στίχοι αύτοτελεΐ; οί εξής.

μου άαοιΰή

μου μετετραπη 

σου έγεννήθη 

σου παρει&ς.

Εν οΐς τά /'ον, [ίου, σου, σου, έςαρτώνται άπδ 
τών πρδ αύτών λέξεων.

ϊνα δέ γένη καταληπτότερον τδ ιδίωμα τούτο· 
καί άμα δώσωμεν δείγμα τής τέχνης τού ποιη- 
τοΰ, ά; άναγνώσωμεν ολόκληρον τό ποιημάτιον-

“Οταν σ' έκάλ.ι 

θερμή άγχάλη 

καί εί: παλμό;, 

άοιαφόρει 

σοΰ, νέα κόρη 

ό οφθαλμό;.

ίεν ·ε ixivtt 

πάθου; ό'ίυνη, 

ήσο βωθή. 

ή γέλω; μόνον 

ήτο τών πόνων 

μου κμοιθή-
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Παρήλθε τάρα 
ύκείν’ ή ώρα 

των πριν έτών.
δ'λ' ή αγάπη 
μου μετετράπη 

ιΐ; παγετόν,

ναι σοϋ τόν πρώτον 
πάγον έρωτων 
έλυσε πΰρ, 
καί εί; τά στήθη 
σου έγεννήθη 

φλογών κρατήρ.

Φεΰ ! παραζαίρως ! 
όψιμο; ερως 

τί ώφελεϊ ;
έϊναι πΰρ κάϊον 
άλλ’ δπερ πλέον 

δέν πυρπολεί·

πριν φύγουν έτι 
τά νέα έτη

καί ή χαρά, 
κ' ελθη βαρεία 

κ’ ηλικία
ή παγερά,

πριν ή φυτήση 
βορρά; καί σβυση 

δια μια;
τ' άνθος της νέα;

ή γνώσις καί χρήσ‘5 γλώσσης, έν γ μόνον τά 
γλωσσηματικά, τ. έ· αί άρχαΐαι καί ακατανόη
τοι λέξεις, ών ικανήν κάμνει χρήσιν μεμπτά μάς 
φαίνονται' διότι έπισκοτίζουσι τόν καλόν άλ.λως 
λόγον, ώσπερ σκωρία τις έπί καλής εΐκόνος έν 
άοχαίω άγγείω, ήν διά χημικών μέσων έκβάλλου- 
σιν οί αρχαιολόγοι' γελοίον δέ καϊ αηδές εις τήν 
δψιν θά ήτον, άν τις έπι καλής εΐκόνος σημε
ρινής, οίαι ζωγραφίζονται έπί πορφυρίνων μάλιστα 
σκευών, έπέθετε σκωρίαν, οίον κόσμημα' δμοίαν 
έντύπωσιν κάμνουσιν εις ημάς τά γλωσσήμ.ατα 
έν τή σημερινή γλώσση, καί ό δυνάμενος δλως νά 
τά άποφεύγη επαινετός μάς φαίνεται, ύ δέ ποιη
τής τών στίχων έχει νομίζομεν καί ταύτην τήν 
ικανότητα, άφ’ου έχει τήν σπανίαν δύναμιν έν ευ
κολία νά έκφράζη πάν δ,τι άν θέλη καί νά κατα- 
τασκευάζη στίχους τόσον καλώς έσφυρηλατημέ- 
νους, ώστε νά μή φαίνωνται τά ίχνη τής σφύρας, 
ώς έπί τών αρχαίων χαλκίνων σκευών τών Ελ
λήνων. Ουτο> δέ ποίησα: ήδύνατο νά γένη καί 
τοϊς άλλοις καί έαυτώ καταληπτότερος' λέγομεν 
δέ καί έαυτώ, διότι φαίνεται δτι άβασανίστως 
ένίοτε εισάγει τάς αρχαίας λέξεις' ουτω π. χ. 
τούς ίού.Ιους έν τώ β'. ποιήματι ιίς rear κόρην.

"Οταν τού; χρυσού; ί ούλου ; τή; ξανθή; σου κεφαλής 
ελθ’ εί; καστανού; βοστρύχου; ό καιρό; νά μεταβάλη

τή; πριν ωραία; 
σου παρειά;

•πριν ελθ’ ή δειλή, 
έπρεπε, φίλη, 

νά α·.σθανθής) 
πώ; ώρα ήτον 
μεστή χσρίτιον 

καί ού ν’ άνθής.

σύ τορ’ αγάπην 
ζητεϊ; κ’ ετράπην 

άλλου έγω. 
εϊ; σε τοΰ γήρω; 
έπεσ' ό κλήρο; 

κ' έγώ σφριγώ.

σύ θ' άποθάνη; 
γραία νεάνι; 

ή μοναχή, 
κ ’ έμέ άγχάλαι 
θά κάμουν άλλ.αι 

τρισευτυχή.

καί έκ τούτου δέ μόνον τοΰ δοκιμίου καταφαί
νεται ή στιχουργική ευχέρεια τοΰ ποιητοΰ καί

ένθα φανερώς ό ποιητής ίού.ίους λέγει τάς τρί
χας τής κεφαλής, τήν κόμην, είτε δλην είτε 
μέρος αύτής' διότι αύτη άπό ξανθής δύναται 
νά μεταβληθή εις καστανόχρουν , χωρησάσης 
τής ηλικίας, έλαίω λιπαρώς άλειφομένη. ϊουλοι 

δμως λέγονται αί τοΰ προσώπου ύπδ τούς κρο
τάφους καί έξής πρώτα; τρίχες τών νέων, το 
κοινώς χνούδι λεγόμενον, τδ οποίον εις μέν τήν 
άρσενικήν νεότητα τώ χρόνιο μεταβάλλεται εις 
γένειον, εϊς τάς γυναίκας όμ.ως, πλήν έν παρεκ
τροπή τής φύσεως, μένει πάντα χνούδι, καί τδ 
πολύ δύναται τδ άνω προσκροτάφιον μέρος νά 
χρησιμεύση εϊς κατασκευήν τών ερωτικών άγκυ- 
στρίων καλουμένων, ουδέποτε δέ εϊς βοστρύχους’ 
μάλλον δέ πταίει ό ποιητής, δταν καί αυτός 
ποιή τοιαύτα; λέξεις οΐα ή θροή του.

Αλλα; λεκτικά; αμαρτίας έν τή καθαρά γλώσ
ση τοΰ ποιητοΰ δέν παρετηρήσαμεν' ανορθογρα
φιών και άλλ.ων γραμματικών κακιών είναι δλως 
έλεύθερα τά ποιήματά του, πλήν τής έκθλίψεως 
τοΰ άρθρου αντί κράσεως μέ λέξεις άπδ φωνήεν
τος άοχομένα;, ήτις όμως κοινόν, ώς φαίνεται,

f
 αμάρτημα κατήντησε, καί άφορμής ένταΰθα δο· 

θείσης τό έκριζόνομεν, έν έπισημειώσει τοΰ λόγου 
ίποβάλλοντες τόν γραμματικόν κανόνα, ΐνα μή 
γένωμεν τώρα οχληροί τοιαΰτα διδάσκοντες.

Καί ξενισμών άπηλλαγμένος φαίνεται ό ποίη
σή; τών στίχων, πλήν εΐπου τις διέφυγεν αυτόν 
διά τήν πολλήν ξενικήν άνάγνωσιν καί τήν ξενί- 
ζουσαν καθ’ ημέραν χρήσιν' οίον ιή τακτική τοΰ 
έρωτος·» άντί ό τρόπος ή τοιοΰτον τΓ διότι τό 
τακτική καΐ εϊς τήν παλαιάν καί εϊς τήν νέαν 
ελληνικήν, άλλο σημαίνει, τοιοΰτον δέ καί τό 
σιδηρού/" παρά»", έν τώ πρώτω ποιήματι, · καί τό 
.taropajia αυτόθι, ά έκγερμανιζόμ.ενα ή ύπό γερ- 
μανιζόντων καταλαμβάνονται.

Σκολιάς συντάξεις, σκοτιζούσας τάς έννοιας, 
επιτηδεύεται συχνότερα ό ποιητής' οίον έν τώ ς 
ποιήματι λέγει περί τοΰ νοσοΰντος στήθους του 
οτι

« θ’ άποθάνη, ώς τήκεται Ονήσκον 
έπί βράχων έν χόρτον φυέν, 
δρόσου ζών καί νεκρόν δάκρυ εν ,

μή εΰρίσκον.

έρωτώμεν τώρα τούς άκούσαντας, άν τις έδυνήθη 
νά μαντεύση τήν έννοιαν τοΰ ποιητοΰ έν τοιαύτη 
συντάξει τών λέξεων, άνευ χρήσεως τής οψεως 
«αί έπιστασίας τής διανοίας !

Τό αυτό δέ χωρίον έστω παράδειγμα καΐ τοΰ 
.περί τής έννοιας σοφιστικά; έζητημένου τρόπου' 
άλλως δέ έςεταζόμενον τό ποίημα τοΰτο ΐνε έν τών 
«ορίων έν τή συλλογή πρό; χαρακτηρισμόν τοΰποι 
ΐτοϋ' διότι αναίσθητο; τώ δντι φαίνεται, ώς καί 
άλλοι καί ή φίλη του τώ τό είπε, κατά τήν έξο- 
μολόγησιν του, καί ημείς κινδυνεύομε·/ νά τό κυ 
ρώσωμεν. πλήν οποία άρά γε ΐνε ή αναισθησία τοΰ 
ποιητοΰ ; 'ίνε τάχα ευφυΐα; έλλειψις ; πολύ απέ
χει' ό ποιητή; ίνε λίαν ευφυή;' ή αναισθησία του 
&εϊται έν τούτω, ότι ούδέν γενναΐον, ούδ’ ΰψηλόν 
«ϊσθημα έρρίζωσεν άκόμα εϊς τήν ψυχήν του' ούτε 

i ε?ως, ούτε πατρΐς, ούτε θρησκεία, ούτε αλήθεια, 
Ίΰτε χαρά, ούτε λύπη, ούτε άλλο τι τών κινούν- 
των -ά; ψυχάς εί; μεγάλα έργα' άλλ’ έπιπολαιό- 

I · Τίς τι; καί ύδαοότη; αίσθήσεω; κατέχει αύτόν 
«αί αδιαφορία έν πάσι, καί τις ειρωνεία δι’ όλη; 
διαπνέει τή; ποιήσεω;' τά δέ τοιαΰτα άν δέν είναι 

| δανική; άσταθεία; γνωρίσματα, πάντως εϊσίν 
®~οτελέσματα άναγνώσεως βιβλίων σκεπτικών, 

I '’ί μιμήσεις τών ιδιωμάτων τοΰ περιφήμου Γερ

μανού ποιητοΰ Heine" πλήν νομίζομεν ότι τό 
( ®?τυμα τής ποιήσεω; έκείνου έξεχείλισεν ένταΰθα 

*>λύ. . ■

'* i
* 

ί
Εϊς τά; αναμνήσεις του, άς, ώς κυριώτερον ίσως 

ή τουλάχιστον ώς διεξοδικώτατον τών ποιημά
των του, πρόσωπόν τής συλλογή; έταςεν ό ποιη
τής, άναμιμνήσκεται παλαιάς τάχα ημέρας του, 
ών δμως δέν φαίνεται πολύ άπέχων' περιγράφει 
μετά παιδιά; τάς πράξεις τής παιδικής του καί 
εφηβικής ήλικίας, πώς έμάνθανε γράμματα, πώς 
έπαιζε, πώς έχόρευε μέ καλάς κυρίας, πώς έγραφε 
ποιήματα καί τά τοιαΰτα, έν οίς είχομέν τινα νά 
ψέςωμεν, άν ό καιρός τδ έσυγχώρει, δηλοΰντα ί - 
κανώς
τήν έκ Γερμανίας 
τρίδα, 
ποιήσει του καί δή έν - 
γραφουμένου διδασκάλου

Αλλά καί τοιοϋτο; 
ται έν τή ποιήσει, 
γώγητον, ΐνε εράσμιος, εχει κάλλος μορφής μετ’ 
ευφυΐας, καί ημείς οί ελληνότροπα ήθη έχοντες, 
θελγόμεθα ύπ αύτοΰ, ώ; ό Σωκράτης ύπδ τοΰ 
Αλκιβιάδου' ίνα δέ καί άλλους κάμωμεν μετόχους 
τής άπδ τών καλών ηδονής, άναγινώσκομ.εν ευ
θύς όλ.όκλ.ηρον τδ εϊρημένον δεύτερον ποίημα, 
δπερ ίνε τών μάλλον έπιτυχημένων.

τοΰ άνδρωθέντος νέου τδ ήθος καί μετά 
επάνοδον είς τήν φίλην πα- 

ής τδ όνομα άπαξ μόνον εύρέθη έν τή 
■ώ στόματι τοΰ γελοιο- 
του.

ών ό ποιητής, οίος φαίνε- 
παιδίον άτακτον καί άπαιδα-

Εις νέαν κόρην.

Διατί έν ώ παιδίον δύνασ’ έτι νά χληθής
τή; χρυσής σου ηλικία; θέλεις, κόρη, νά προτρέχης,

καί τδ άγνωστον ποθείς,
καί άφίνει; ό'τι έχει; ;

διατί τδν καστανόν σου δέν άφίνει; οφθαλμόν 
τή; παρθένου σου καρδία; τδ κενόν νά κατοπτρίζη, 

ήτι; έρωτο; παλμόν 
δέν μαντεύει δέν γνωρίζει ;

διατί έπί τά ρόδα τή; λευκής σου παρειας 
δέν άφίνει; άβιάστως την χαράν σου ν’ άνατέλλη,

διατί δέν μειδιάς, 
δταν ή ψυχή σου θέλη ;

διατί τδ παιδικόν σου χείλος λέγει σοόαρώς 
δ τι ένδον διαψευδει ή σζιρτώσα σου καρδία ;

ήλθε; λε'γεις, ό καιρό; 
νά γενή; καί συ κυρία ;

σύ κυρία, ήν χθέ; έτι ώνομάζομεν παιδί, 
καί γυνή βρενθυομένη δεκαέξ Μαίων κόρη ;

οχι, μή τόση σπουδή, 
τών έτών σου μή προχωρεί.

όταν τού; χρυσούς (ούλου; τή; ξανθή; σου κεφαλή;
ελθ’ ει; καστανούς βοστρύχους δ καιρός νά μεταβάλη 

κ’ έκ τής κόρης τής δειλή; 
ή νεάνις άναθάλη,

όταν τή; μετάξης πλέον ή θ ρ ο ή δέν Οά σ' άρκή, 
ούτε τρίχαπτα καί κόσμοι, ταινιών καί πτίλων πλήθη, 
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όταν αίσθημα γλυκύ
τά αγνά σου σείση στήθη, 

όταν αισθανθής πως είνε ή καρδία σου κενή, 
χαϊ ζητηση νά μα/τεύση ή ψυχή σου τί της λείπε;,

όταν μυστική φωνή 
ι τ . . ~ ν°ερως ειν αυτό» σου ειπη, 

όταν, κόρη, άγαπησης, όταν άνταγαπηθής, 
τότε θά ίδή; πω; αίφνης ωριμάζει ή καρδία,

πώς ή κόρη πριν, ευθύς 
γίνεται γυνή τελεία.

Τότε πόσα θά σέ μάθη ή αγάπη θά 13ξς, 
σοβαρά θά ησαι δίχως ή ψυχή σου νά τό θέλη,

*’ είς τά χείλη σου ψευδή;
ϊσως γελώ: θ’ άνατέλλη.

θά φρονής πολλάκις άλλα, ενω αλλα θα λαλης, 
θά σ’ άρκή έκεϊνος μόνον μυστικά νά σέ μαντεΰη

και θά θέλγις ό πολύς
όμιλος νά σέ πιστεύη.

της αγάπης Οά νόησης ποίκ ειν’ ή τακτική· 
τών βλεμμάτων σου τήν γλώσσαν τότε πλέον δέν θ άφίνης 

εις παλμός νά διοική, 
κ ’ έρωτότροπος Οά γείνη;.

Τόρα πλήν. δτε παιδίον ούνασ’ ετι νά κληΟης, 
μή ζητης τής ηλικίας της χρυσής σου νά προτρε'χη.-, 

μή τό άγνωστον ποθής, 
και άφίνεις ό,τι έχεις.»

Εις τά μέτρα ϊνε ποικίλος ό ποιητής και καλός 

τεχνίτης, μεγαλοπρεπής και αρχαϊκός ϊνε ο ρυθ

μός τοϋ r ποιήματος' ά; άναγνώβωμεν και τούτο 

ολόκληρον, διότι έν τή αναισθησία, του φαίνεται 
δτι ανέπτυξε τδ πλείστον αίσθημα ό ποιητής.

Η αναισθιισία μου.

« Μ’ ειπον δλοι άναίσθητον φθάνει, 
μή τό λέγης, ώ φίλη, και σύ’ 
άν τό στήθος μου τόρα νοσή,

θ’ άποθάνη.

0’ άποθάνη, ώς τήκεται θνήσκον 
έπΐ βράχων £ν -χόρτον φυέν, 
δρόσου ζών καΐ νεκρόν δάκρυ εν 

μή εΰρίσκον.

άνθο; ίμελλεν ϊσως νά δώση,
μία ελλειπε μόνη βανις, 
δέν τήν ίχυσεν όμως κανείς, 

κ’ ήσαν τόσοι !

αδιάφορος πας απετραπη·
άν νοσούν ήδη κεϊται χαμαί, 
δρόσος λείπ ’ είς αύτό — εϊς έμέ 

φευ ! αγάπη.

όταν κύκλοι έγέλα τό πλήθος, 
και μ’ έκάλει άνάλγητον Sv, 
παγεράν κεφαλήν καί κενόν

ίχον στήθος, 

σύ ές όλων αύτών μόνη μία 
δέν έγέλας, δέν ήσο κακή, 
καΐ τό χείλος σου μόνον γλυκό 

έμειδία-

Τίς συνέβη τροπή ; έςηοάνθη 
τό νοσούν τότε χόρτον λοιπόν ; 
όχΓ ζή, εχ’εΐσέτι οπόν 

διά άνθη·

έχει, . · . θέλει πλήν δρόσον ακόμα,
καΐ ή δρόσος Οά ηναι πολλή,
έάν 8ζι·>ς έλάλει λαλή

σοΰ τό στόμα.

άς με λέγουν άναίσθητον άλλοι,
μή τό λέγη.', ω φίλη, καΐ σύ, 
άν τό στήθος μου έτι νοσή, 

όμως πάλλει.

’Ενταύθα τδ στήθος τοϋ ποιητού πάλλει· τωό 

δντι, άλλ’ ή καρδία του δέν λαχταρίζει ακόμα’ 

δταν δέ τούτο ποτέ συμβή, δταν ό εφήμερος του 
έρως. μ.εθ’ οϋ τώρα παίζει ώς μετά παιδιού συν
τρόφου, λάθη είσδύσας εντός του, δταν άπδ τών 

βλεφάρων λυγηρής τίνος ό ίμερος εκτόξευση τδν 

αδελφόν του Πόθον είς τούς θαλάμους τής καρ- 
δίας του καΐ τδν στενόχωρη καΐ βασανίζη, δταν 

τδ παιδίον παύση νά ήναι «yporri, καΐ ό νεανίας 

δέν ήναι πλέον <5 πόθων καΐ μή ποάώκ, <5 άπο— 
Λαύων καΐ μηδέποτε ύαπούων (ώς λέγει περί εαυ
τού έν τω α' ποιήματι), δταν τούτο συμβή, καΐ 

εύχόμεθα νά συυ.βή ποτέ, τότε’άλλα έλατήρια θά 
κινώσι τά νεύρα τής διανοίας τοϋ ποιητού, καΐ 
άλλως θά άομοσθώσιν αί χορδαΐ τής λύρας του, 

έπΐ τδ φυσικώτερον δηλαδή καΐ άνθρωπινόιτερον’ 

καΐ ημείς τότε, μάλλον συγκινουμενοι ύπδ τών 
φθόγγων καρδίας πασχούσης, θά συμπάσχωμεν· 

αΰτώ άρχαϊα παθήματα άνακαλούντες εις τήν· 

μνήμην.
β'. Εικόνες.

Αί ιιχόγις είσί πως αντίθετοι τών στίχων, βα- 
ρυθυμία μέχρι! απελπισίας καΐ βλασφημίας ϊνε 
ό χαρακτήρ αύτών καθόλου.

• Μόνον θεόν ανέκφραστου τοΰ κάτω τούτου κόσμου, 
νθιόν βλέπει τόν θάνατον ό κλαίων οφθαλμός μου.
• φριχτό; έδώ παρίσταται τοϋ συμπαντος δεσπότης 
»καΐ είναι τούτου άθυρμα ή σύμπασ’ άνθρωπότης.

ϊνε εκφρασις έκ τής δευτέρας είκόνος τοϋ ποιη· 
τού’ είσί δέ άπασαι επτά, μέ ζοφερά χρώματα 
άπεικονίζουσαι τδν ανθρώπινον βίον, εις γλώσ
σαν άνώμαλ.ον γεγραμμέναι, ότέ μέν υψηλήν, ότί

μέχρι χυδαϊσμών ταπεινουμένην’ ή αύτή δέ 

άνωμ«λία εϋρίσκεται καΐ έν τή τεκτονική τών 

στίχων, οΐτινες ότέ μέν είσιν εϋτεχνοι καΐ επιτυ
χείς ότέ δέ πλημμελείς καΐ άκομψοι’ καΐ αί 

ίδέαι τοϋ ποιητού τδ αύτδ πάθος πάσχουσιν’ 

ένίοτε μέν είσι βαθεϊαι καΐ συγκινητικαΐ εκφρά
σεις, άλλοτε ψυχραΐ καΐ δυσσεβεϊς. Τδ τελευταϊόν 
μάλιστα γνώρισμα, ή δυσσέβεια, ϊνε έπικρατέ- 

στερον τών άλλων καΐ πρδς έξιλέωσιν, ώς φαί

νεται, προσετέθη έν τέλει ή ς εϊκών, αντίθετα 
χρώματα έχουσα τών προτέρων, οίον επάνοδο; 

καΐ μετάνοια, εϊτε ειλικρινής εϊτε καΐ μή.

Αλλά τοιαύτας ελλείψεις έχων ό ποιητής, ενέ
χει καΐ δυνάμεις ού τάς τυχούσας’ έχει νεύρα εύ

τονα καΐ γραφίδα ασφαλή, έμβαπτομένην έν τή 

καρδία’ αισθάνεται τά γραφόμενα καΐ συγκινεϊ 
τδν αναγνώστην μέχρι δακρύων ενίοτε’

Α; γνωρίσωμεν τδν ποιητήν διά μιας του ολο

κλήρου είκόνος, τής τετάρτης.

'Αγνή ώς δάκρυ τοΰ Χριστού, ώ: ή πλειάς ωραία, 
γλυκεία κόρη, συμπαθής, νύμφη θεοΰ αρχαία, 
είς τούς άλγοΰντας βάλσαμον θερμόν καΐ μελιββήμον, 
είς τους πτωχούς παρήγορος· φιλτάτη κ' έλεήμων 

ή Έρμιόνη ήτον,
και όμως πτο ναυαγός τρικυμιών άρρητων.

(?)

(ϊ)

(?)

αγνόν, όιραΐον αίσθημα, ώς μύρον τοΰ άνθώνος, 
κατέτηκε τά σπλάγχνα της τά εύαγή άφώνως· 
είς νύκτας σεληνοφεγγεϊς τό παν άπεκοιματο 
καΐ αυτ'ήγρύπνει, εκλαιεν ... ή ατυχής ήρατο ! . .

κ’ ήγάπα φεΰ ! όπόσον
ποθεϊ τό άνθο; τήν αυγήν, φλέγόμενος τήν δρόσον.

(?)

(ή)

ίθΐ

(■')

(ιά)

Τά μαγικά της όνειρα οί τρυφεροί της πόθοι 
έιτεφθησαν ’ν φίλημα κ’ έν »σ’ αγαπώ» — έδόθη· 
άλλ' ώς έκ δρόσου πρωινής πλασθεΐσα και άνθέων 
εϊς τά σφοδρά αισθήματα νά ΰπομένη πλέον 

αδυνατεί καί κλίνει,
όις κλίνει και μαραίνεται ή πράσινη μυρσίνη· 

μέ λόγους, επη Χερουβείμ, ή οθισιώσα κόοη 
τόν τεθλιμμένον Φίλωνα γλυκά έπαοηγόρε:. . . 
κ’ έκεϊνος εϊς τά χείλη της τά χείλη του άρμόζων, 

νά νεχρωθή έφώνει,
προτού είς τήν άγχάλην του έκπνεύσ’ ή Έρμιόνη.

(!) Ώ, μή . . ω Έρμιόνη μου, ώ μή. . μή μέ άφίνεις, 
έγείρου πάλιν τοΰ Χριστού σκιά έδώ νά μείνης ! 
έγείρου κρίνος ! αχούσε . . . μή στένεις Έρμιόνη, 
ώ Έρμιόνη άστρον μου, ώ άδελφή μου μόνη ! 

φεύγεις ; θεότης στήθι !
καΐ φέρε είς τά στήθη μου τά αγιά σου στήθη !

(*) φεύγ' ή έλπίς τού πενήτΟς, τών δυστυχών ή φίλη.—

(ιβ)

fa)

(*5)

καρδία πϊσα δι’ αύτήν ευχής ανοίγει χείλη, 
πλήν δέν ακούει ό θεός ήμών έδώ τό ρήμα . . . 
ή φθισιώσα ήρεμο; προβαίνει εΐ; τό μνήμα 

κ’ έκεϊ έν ώ έγγίζει, 
το πρόσωπόν της ή Έδέμ άφάτως χρωματίζει . .

Εις τον βωμόν τοΰ έρωτος έσβέσθη καθώς σβύνει 
είς τήν εικόνα τοΰ Χριστού λαμπάς λευκή κηρίνη. 
ήσθάνθη τήν νεότητα εις νεκρικήν κοιλάδα 
καΐ τάφου έλαβε σεμνήν γαμήλιου παστάδα . . . 

λυπούσα δάκρυ μόνον, 
εις τήν χαράν άπέθανε καΐ έζη είς τόν πόνον !

Έτάφη αΰτη . . . εκλαυσεν ευγνώμων τις καρδία, 
κ' έλησμονηθη ή νεκρά, καΐ πάλιν ήρεμία· 
«λλά ποΰ είνε ποΰ πλανα τό βήμά του ό Φίλων ; 
εις τάς χ ρυσάς έλπίδας του τήν κόμην του έκτίλλων, 

ποΰ έφυγεν ό τάλας,
ώραϊος ώς χρυσάετος πληγάς λαβών μεγάλα; ;

‘Οπόταν είδε δύσμορος τήν φίλην ερωμένην, 
είς τοΰ θανάτου τήν στρωμνήν νεκρόν έςηπλωμένην 
καΐ τά φλογώδη χείλη τη; ψυχρά κα'ι σιωπώντα, 
τά στήθη τά γλυκύτατα μή τήν ζωήν κτυπώντα 

συνέκρουσε τά; χεΐρας, 
κ’ έτράπη κεραυνόπληκτος, φωνήν άγρίαν συρας.

Εϊς βράχους έκτοτε γυμνούς, μέσω νεκρών έρημων, 
ώς φάντασμα έσύρετο, βωβός καΐ μελανείμων. 
“Οταν τήν νύκτα έλαμπε τοϋ ούρανοϋ τό δώμα, 
αύτό; προσήλου εί; αύτόν φρενήρου; φλέγον ομμα... 

Ιζήτει τήν φιλτάτην,
ή μή κατάραν ίρριτττε κατά τοΰ πλάστου μάιην ;

θεέ I θεέ ! αν έπτα-.σαν προπάτορες άρχαΐο;. 
κ’ έτιμωρήθη ό θνητός νά στενή και νά κλαίη, 
πλήν εώς πότε ή σκληρά θά τρέχη τιμωρία ; 
δέν έκορέσθη ή οργή ; ... δέν ήρκεσε ή θυσία ; 

ώ μαύρη καταδίκη, 
αιώνια . . . αιώνια δεσμά . . . πικρία·. . . . φρίκη .

Φέρετ’ i κόσμος, ρίπτεται εις τό κενόν πλαναται 
κ’ ώς πλοΐον είς τό πέλαγος βυθίζεται, κτυπδται· 
δέχεται ούτος κεραυνούς, κατακλυσμού; ανέμους, 

καί όμως δέν νεκρουται !
ή τιαωοία άπαυστος καλλιτερον πληροϋται.

Τά άστρα έπιτέλλουσιν είς σκοτεινού; αιθέρας, 
σεπτοί καΐ φίλοι θεαταΐ είς θέατρον εσπέρας, 
καΐ πρός τά κάτω βλέπουσι ώ; έν σκηνή μοιραία 
τόν κόσμον, όραμα φοβερρν — δεσμώτην Προμηθε 

φεΰ ! άστρα, σείς θρηνείτε, 
καΐ τήν πρωίαν φαίνονται δακρύων μαργαρίτα;. 

Παρήλθον χρόνοι, εφυγον, ήλθον αιώνες τόσοι, 
καΐ όμως δέν εύδόκησε συγχώρησιν νά δώση ! 
<ΐ> λύσση; νόμος ! ό υιός νά κλαίη, νά στενάζη, 
τί τοϋ πατρό; τό έγκλημα εϊς τόν λαιμόν βαστάζει 

παρά τοιοϋτος νόμο;
προτιμότερα πλάστα μου, έφάπα; λαιμοτόμος.
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(ιέ) Βαβαί ! άν άνεχάλυπτον — ευχή μου πεφιλμίνη ! 

τό νήμα, οθεν χρέμαται ή γή προσοεοεμε'νη (!) 

παράφορο; χαί άτρομος θα ε'χοπτον τό νήμα, 

τοϋ πεπρωμένου βύμπαντο; θα ήνοιγον τδ μνήμα, 

τδν κόσμον να βυθίσω 

και είς αβύσσων τάρταρα τα πάθη του να κλείσω !

(ις) Δέν κύπτω δούλος οείλαιο; ' έχω καρδίαν στήθη, 

και ή ψυ/,ή μου, σοϋ εΐκών, θεέ, έπλαστουργήβη. 

ώς πρδς πατέρα άφοβος πρδς σέ υΐδς όρΟοΰμαι 

και σ ’ ερωτώ ώς νήπιον, χαί σοϋ παραπονοϋμαι . . 

ώ πάτερ φώτισαν με, 

συνέτισον τας φρένα; μου, υίόν όοήγησον με !

(:ζ) Τοϋ τάφου, πάτερ, κλείεται μέ μάρμαρον τδ στόμα, 

τοϋ ούρανοϋ έάν γελά, πλήν δέν λαλεϊ τό χρώμα. . . 

ποϋ είμαι ; τί προώρισμαι έδώ ; ποϋ τρέχω ; μόνον 

άπδ τδν κόσμον σύμπαντα έγνώρισα τδν πόνον ! 

καρδία μου όμίλει

και γράφε τάς εικόνας σου, άν ασθενούν τά χείλη.» 

Τοϋ ποιήματος τούτου, έκ δεκαεπτά στροφών 
συγκειμένου, αί μέν δέκα πρώτα·, έν συνεχεία 
στροφαι είσί δέκα λάθη ποικίλα, τά όποια έχρη- 
σίμευσαν ώς γή μόνον άρμοδία, έξ ής έφύτρωσαν 
αί επτά τελευταϊαι στροφαι αί μετά τάς δέκα, 
ώς ρόδα ποιητικήν άποπνέοντα ευωδίαν’ ή κατά- 
δειξις πάντων τούτων τών σφαλμάτων Οά μάς 
απασχολούσε πολύ- ολίγα δέ μόνον χάριν παρα
δείγματος παρατζροΰμεν. Ευθύς έν τώ πρωτιό 
στίχω τής πρώτης στροφή; τοϋ ποιήματος ή πα- 
ρομοίωσις τής άγνότητος τής Ερμιόνης του μέ τδ 
δάκρυ, και μάλιστα μέ τδ δάκρυ τοϋ Χριστού, 
δέν ΐνε επιτυχής, ώσαύτως δέ και ή παρομοίωσες 
τής ώραιότητος αυτής μέ τήν τής πλειάδας ανάρ
μοστος μάς φαίνεται’ άλλά και ό δεύτερος στίχος.

«γλυκεία κόρη, συμπαθής, νύμφη θεού αρχαία» 
πάταγος λέξεων ΐνε και ούδέν πλέον, τδ νά η νε 
δέ η Ερμιόνη του καί νύμφη θεού αρχαία δέν γνω·
ρίζομεν τί τιμήν ή κόσμον αύτή περιποιεί καί
πώς συμβιβάζεται μέ τήν αγνότητα, ?,ν έν τώ 
ήγουμένω στίχω παρωμοίασε μέ τδ δάκρυ τού
Χοιστοϋ’ ώσαύτως άργδς στίχος ϊνε και δ τρίτος, 
έ^ων καί νέαν άρχαιόμορφον σολοικικήν λέξιν τήν
jiejippiyior. Τοιαϋτα δέ ανάρμοστα ή εσφαλμένα 
ένέχουσι και αί λοιπαί δέκα πρώτκι στροφαι τού
ποιήματος, και περισσότερα εΰρίσκονται εί; άλ- 
λας εικόνας τοΰ ποιητοϋ’ πρδ πάντων όμως απα
ρέσκει είς ημάς ή χρήσις παραβολών έκ τοΰ Χρι
στού καί τών τής θρησκείας, ώς πάλιν ποιεί έν 
τή στροφή τού αύτού ποιήματος,ένθα άνακατόνει 
^ω/ιό>· έρωτος καί tixvra Χρίστον καί τοϋτο

μέν μικρδν ίσως κακόν’ άλλ’ όταν άλ.λαχού άπο- 
κότα νά έρωτά, τδν Χριστόν ουτω.

«πλήν πώι ; δέν σ’ έβαυκάλισεν ή μάγισσα νεότη; ;

• Χριστέ, δέν σ’ έσυγχίνησε σεπτή τι; ώραιότης ; 

•οέν ήνοιξί τά χείλη σου χαρά: ποτέ ό γελώ; ;

• δέν έδωχε; έν φίλημα ; δέν έψαλες εν μέλοςχ

ώ ! . μόνη δρώμενη,

• μόνη χαρά ήτο είς σέ, Χριστέ, ή οικουμένη !» 

ϊνε αύτόχρημα ασέβεια, ήτι; δύ/αταί πω; νά έζ- 
ληφθή καί ώς ειρωνεία διά τών δύο τελευταίων 
στίχων τής στροφής, δι’ ών τάχα άπαλείφει τήν 
προτέραν έντύπωσιν. καθαράν δέ βλασφημίαν έκ- 
φράζει καί έν τή δευτέρορ εΐκόνι του λέγων τήν 
Παναγίαν θεότητα γ.Ιυχεΐα*·.

Τά τοιαύτα άποδοκιμάζουσιν οί κριταί καί πα
ραινούσε τδνγράψαντα ν’ άπέχη δσον δύναται τού 
νά άναμιγνύη ανθρώπινα μέ θεία, τούλάχιστον εις 
τά ποιήματα τά όποια θέλει νά βραβευθώσιν εν
ταύθα, υπενθυμίζοντε; αύτώ τού; λόγου; τοϋ χο
ρού έν τή ’Αντιγόνη Σοφοκλέου; (δθεν καλώς τά 
Αιμονος εί; τδν Φίλωνα μετέδωκεν ό ποιητή;), 
ότε ή ’Αντιγόνη ίτόλμησε νά συγκρίνη τά πάθη 
τη; μέ τά τή; Νιόβης, (r. 884 έ π.) 

άλλά θεό: τοι καί θεογεννής, 
ημείς δέ βροτοί καί θνητογενεϊς. 
καί τοι φθιμε'νω τοϊς ίσοθε'οις 
εγκλερα λαχεϊν μέγ’ άκοϋσαι.

μέγα καί παράτολμον ϊνε κατά τήν γνώμην τών 
κοιτών νά μιγνύωνται τά θεία οίαςδήποτε θρη
σκεία; μέ πάθη ανθρώπινα’ εκείνα πρέπει νά κήν- 
ται υψοϋ σεβαστά καί άθικτα.

Αλλα τινά σφάλματα τού ποιητοϋ αποταμιεύο
με» εί; τά; σημειώσεις έν τή έκόόσει τοϋ λόγου 
ενταύθα δέ τούτο μόνον ακόμα σημειόνομεν ω; 
αναγκαίου’ ίτι έν μόνον είδος ρυθμού μετεχειρισθη 
ό ποιητής είς άπάσας του τά; εικόνα;’ μία ομοιό
μορφο; στροφή επαναλαμβάνεται έν έκάστη ω; 
έν πάσαι; καί γίνονται ουτω πάσαι ομοιόμορφοι 
καί άτερπεΐς εις τήν δψιν’ άλλ ίσως ό μελαγχο- 
λικδ; χαρακτήρ τής ελεγεία; του ϊνε τδ αίτιον τη; 

όυθμικής μονοτονίας.
(επεται ή συνέχεια).

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είςτδ σώμα σου υπάρχων κ’ εΐ: τά σώματα τών ζώων, 

Εϊς τό φαγητό/ μέ θέτει: ή όλίγον ή άθρόον 

Άν τά δύο μου τά πρώτα ή μικρά σου χειρ έκβάλη, 

‘Ρόδα θέλουν σέ στολίσει, άηόών θέλει σου ψάλει. 

Καί ή φύσι; Οά σειρτήση είς τά τόσα τη; τά κάλλη.

Λύσις τοΰ έν τώ προηγούμενοι φυλ/αοίω αινίγματος·

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Η ΕΠΑΥΑΙΣ ΤΗΣ ΟΖΕΡΑΙΗΣ’
(Συνέχεια από φνλ. 57)

Καί έκρυψε τδ πρόσωπόν τη; εί; τδ στήθος 
τής γραίας τροφού τη; όλολύζουσα.
— Δυστυχής! ΰπετονθόρισεν ή Κ. Λαμβέρτου. 
Ιδού ο,τι έφοβούμην ! αί φροντίδες καί προσπά
θεια! μου δεν έπέτυχον νά έμποδίσωσι τδ δυστύ
χημα τούτο.

Καί άπηύθυνε πρδ; αύτήν τά; τρυφερωτέρα; 
θωπείας, τού; περιπαθεστέρου; λόγους.— Οτε δέ 
είδε τήν νεάνιδα ολίγον πραϋνθείσαν, ύπέλαβε 
μειλιχίως.
•— Ας όμιλήσωμεν όρθώς, τέκνον μου’ διά νά σάς 
βοηθήσω νά θεραπεύσητε τά δεινά σας, πρέπει νά 
γνωρίζω καλώς όλα τά συμπτώματα αύτών, καί 
θέλετε μέ συγχωρήσει,άν άναξέω τάς πληγά; τής 
καρδίας σας,αναγκάζομαι ν’ανανεώσω πρδς φιγμήν 
τού; πόνους σας.Λοιπδν,φιλτάτη μου ’Αδελαΐς,έγώ 
δέν πις-εύω εί; αύτά τά μίση,άτινα γεννώντας άναι- 

τίω; καί προέρχονται έκ πνεύματος ασθενούς. Γνω
ρίζω ότι αί λεπτοήθεις γυναίκες τών πόλεων ά- 
ποδίδουσι τά; ιδιοτροπίας ταύτα; εΐ; μυστηριώ
δεις ένεργεία; τών νεύρων των, εί; άντιπαθείας 
αυτομάτους καί παραδόξους’ άλλά δέν πιστεύω 
ταύτας τάς δικαιολογίας έγώ ή χωρική’ επομένως 
σείς, η μαθήτρια μου, θά έχητε διά τδ μίσος τού
το τδ όποιον έξεφράσα-t μετά τοσαύτη; έν-ργείας 
άλλας αίτιας, παρά τάς ματαία; ιδιοτροπία; τή; 
φαντασία; σας. Εστέ λοιπδν πάντη ειλικρινή; 
πρδ; έμέ, ’Αδελαΐς, και συνομολογήσατε ότι ό σύ
ζυγός σας διέπραξε πρδς υμάς λάθη, περί ών ού- 
δέποτε μοί είπατε, λάθη πραγματικά, θετικά, 
υλικά . . . Ομιλήσατε άνευ έπιφυλάξεως. ό Γραν
σάμ σάς προσέβαλεν εί; τήν γυναικεϊαν φιλοτι
μίαν ; σά; παρώργισε δι’ αδίκων πράξεων; σά; 
(βασάνισε δι’ υπονοιών ζηλότυπων; Εϊπατέ μοι 
τήν αλήθειαν, καί άν σάς έδωσεν αιτία; σπου
δαίας διά νά τδν μισήτε, ϊσω; ή επιρροή μου δέν 
εινε ανωφελής διά νά τδν έπαναφέρη είς τά κα
θήκοντα του. Γνωρίζετε ότι δύναται νά πεισθή 
εις όρθά; παρατηρήσεις, καί ότι έπέτυχον καί άλ
λοτε νά τόν πείσω νά μετατρέψη όλεθρίαν άπό- 
φασιν.
■— Ναι, ναι, ενθυμούμαι, Σουσάννα, εϊπεν ή ’Αδε
λαΐς, ήτι; ϊσω; δέν έφρόντιζε ν’ άποκριθή είς τά; 
Ερωτήσεις, άς ή γραία τή άπηύθυνεν. Ηξεύρω 

όποιαν παράδοξον έπιοέοήν έξασκεΐτε έπ’ αύτοϋ;. 
καί τούτο δέν είνε ή έλαχίστη τών βασάνων· 
μου . . . Διά νά ύποτάσσητε τδν εγωιστικόν έκεί
νον και άκαμπτον χαρακτήρα, πρέπει νά έχητε 
φρικώδε; καί απροσπέλαστο·/ τι μυστήριον, εΐ; 
τό όποιον ό νού; μου δέν τολμά νά διβισδύση. 
Γνωρίζω οποίαν άπειρον θέσιν κατέχετε έν τή, 
ζωή του άφ ή; ημέρας άνεχωρήσαμεν έξ ’Οζε

ραίης, καί σεϊ; μόνη δύνασθε, άν δέν άπατώμαι, 
ν’ άποκαλύψητε τδ αίτιον τή; θλίψεως, ήτις τδν 
κατατήκει. Τήν νύκτα έν μέσω ονείρων φρικωδών 
ταρασσοντων τόν ύπνον του προφέρει τό όνομά 
σας, ή άνάμνησί; σα; τόν καταδιώκει ώ; έλεγχός 
τις συνειδότος, καί ίσως . . .

— Δέν άποκρίνεοθε, Αδελαΐς, διέκοψεν ή Κ. 
Λαμβέρτου θέλουσα νά άποστρέψη τάν συνδιάλε- 
ζιν άπο τού ακανθώδους έκείνου αντικειμένου.
— Τί νά σάς είπω, καλή μου μήτερ ; Ούδέν έχω 
νά παραπονεθώ κατ’ αυτού, ιδίως άπό τίνος χρό
νου, οΰτε διότι μέ κακομεταχειρίζε-αι, ούτε διότΓ 
φέρεται δυσπίστω; πρός έμέ, ούτε διότι μοί λέ
γει λόγου; πικρού;! Νομίζω μάλιστα, ώς σάς 
ποοεΐπον, ότι μέ αγαπά ακόμη, μ’ όλον ότι δέν 
κατέχω πλέον άποκλειστικώς τού; λογισμούς του, 
κα1. ό έρως του μοί προξενεί φόβον. Οταν μέ πλη
σιάζω, αισθάνομαι αϊφνη; αίσθημά ττ αηδίας καί 
δυσαρέσκειας, πρός 8 δέν δύναμαι ν’ άντιστώ.
Τρέμω τότε καί παγετώδης ψυχρότη: εισδύει μέ
χρι τής καρδία; μου. Δέν δύναμαι νά περιπτυ- 
χθώ τδν υιόν μου, όταν έκ-ίνο; άσπασθή αύτόν,
καί ό'ταν νομίζω ότι είς τούς 
νευρίσκω ομοιότητά τινα τοΰ 
στρέφω τότε τού; οφθαλμούς 
δυσ,τιστήτε, Σουσάννα, πρδς 

χαρακτήρά; του ά- 
πατρός του, άπο- 
φρικιώσα. . . . ΛΙή 
ο,τι εινε λυπηρά

καί καταπληκτική αλήθεια. Τά αύτόματα ταϋτα 
μίση δέν είνε ούδέ τόσον σπάνια, ούδέ τόσον πα
ράλογα, όσον φαντάζεσθε- εϊνε τουναντίον μυ
στηριώδη προαισθήματα, τά όποια δέν άπατώσι 
πάντοτε, προειδοποιοΰσι δ ούτως είπεϊν τόν είς 
δν έμπνέονται. Ενί λόγω, Σουσάννι, διά νά σάς. 
είπω τά πάντα, έγγύ; αύτού έχω φρικτά; υπό
νοιας έγκλήματος, προδοσία;, έκδικήσεως σκυ
θρωπής και προμελετημενης, καί αγνοώ διατί. 
ένίοτε υποθέτω ότι εινε ικανό; νά μέ φονεύση.

Η Καλή Γυναίκα ήγέρθη αίφνιδιως.
— Δυστυχής! είπε, πού σέ πκραφέρει ή φαντα
σία; αύτός, νά σέ ,φονεύση ; ίΐ! όχι, εινε. . . 
Αλλ αύτά είνε μανία, προσέθηκε καθεζομένη, καε
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cl άνεξήγητοι αύτοί φόβοι μέ άναγκάζουσι νά 
υποθέσω, ’Αδελαΐ;, Sv πράγμα, τό όποιον οφεί
λετε νά μοί ομολογήσατε αμέσως · . Ο,τι δηλαδή 
έχετε καί ύμεϊ; έλλείψει; πρδς τδν σύζυγόν σας, 
καί φοβεΐσθε μή προσελκύσητε έφ’ ύμας την δι- 
καίαν οργήν του.

Η Κ. Γρανσάμ έχαμήλωσε τήν κεφαλήν σιω* 
πηλώς.
— ίδοΰ ή αλήθεια, ύπέλαβεν ή Σουσάννα μετά 
θεου.ότητος, ιδού ή αιτία τοΰ μίσους τούτου είς τδ 
όποιον δίδετε τόσα; παραλόγους αιτίας. Ομολογή
σατε, ’.ύδελαις, δτι ό,τι σα; καθιστά, τδν σύζυγόν 
σας επαχθή είνε ή σύγκρισις πρό; άλλον τινά, 
ού δέν δύναμαι ν' άρνηθώ τά καλά καί ποικίλα 
προτερήματα. Λΐ άρχαϊαι άναμνήσει; άνεγεννήθη- 
σαν καΐ ή άντίθεσις τής ευδαιμονίας ήν έδύνασθε 
ν’ άπολαμβάνητε πρδς τήν ένεστώσαν κατώστασίν 
σας, άνεζωπόρησε τήν φαντασίαν σα;, καΐ ίσως 
συνεντεύξεις συνεχείς καί κρύφιαι μετ’ ανθρώπου, 
οτι; τρέχει εί; καταδίωξίν σας . . .

‘11 ’Αδελαΐ; ήρυθρίασεν έκ συγχύσεως, άλλ'ά
σκοπα πάντοτε" ή δέ Σουσάννα ένόμισε καλόν νά 
όμιλ,ήση σαφέστερου.
— Μή θέλετε νά κρυφθήτε. Γνωρίζω δτι ό Κ. 
Αλφρέδος ήτο είς Παρισίους κατά τον αύτδν 
μέ ύμας χρόνον, καΐ οτι ίσως Οά τδν ϊδετε πολ- 
λάκις.
— Τί λέγετε Σουσάννα ; τί; σα; έπληροφόρησεν..
— ’Αδιάφορου" εινε αύτό αληθές ;
— Λοιπόν, ναι, άνέκραξεν η Κ. Γρανσάμ, όιπτο- 
μένη έκ νέου εϊ; τοΰ; βραχίονα; τή; Σουσάννης. 
Συγχωρήσατέ μ.οι άν δέν είχον τό θάρρος νά σα; 
τό εϊπω. Ναι, ήλθεν είς Παρισίους, προσεκολλ,ήθη 
εί; τά βήματά μου, τόν εΐδον, τώ ώμίλησα, τώ 
εξήγησα δλην τήν έκτασιν τών θλίψεων μου.
— "Αφρων! καΐ ό σύζυγός σκ; ! ειπεν η Καλή 
Γυναίκα μετ’ έκπλήξεω; άμα καί λύπης, βλέπου- 
σα τήν Άδελαΐδα πεσοϋσαν εί; τήν παγίδα, ήν τή 
έστησε διά νά τής άποσπάσ-ρ τήν αλήθειαν.
— Ο σύζυγός μου άγνοεϊ τά πάντα, διότι ή 
κακή κατάστασις τής υγείας του καΐ ή μελαγχο
λία του δέν τώ έπέτρεπον νά μέ συνοδεύν) παν
τού, έγώ δέ ήμην ευτυχής μακρυνομένη αύτοΰ, 
στε αί περιποιήσεις μου δέν τώ ήσαν απολύτως α
ναγκαία·., καΐ δτε ειχεν ανάγκην μοναξιάς. Συ- 
νήντησα . . . τόν νέον εκείνον μίαν φοράν έκ τύ
χης, καΐ ή πρώτη μου έπιθυμία ήτο νά τόν απο
φύγω" άλλ’ έδειξε τόσα "την γενναιοφροσύνην τήν

ημέραν έκείνην, καθ’ ήν ήλθεν εις τδν πύργον ΐνα 
σώση τήν ζωήν ανθρώπου, δν έμίσει . . . "Αλλως 
τε ένθυμούμην δτι ήτο φίλος τοΰ Γουστάβο'υ. Τόν 
έπανεϊδον λοιπόν πολλάκι;, τόν έπανέβλεπον καθ’ 
έκάστην, μέ ήκολούθει παντού, τόν εΰρίσκον είς 
έκάστην οικίαν έν ή ΰπήγαινον, δέν έδυνάμην ν’ 
άρνηθώ νά τόν αναγνωρίσω καΐ νά τώ ομιλήσω. 
Κα1. έν πρώτοι; προσεπάθησα ν’ δειχθώ ψυχρά 
πρός αύτδν, άλλά βαθμηδόν ή ψυχρότης αυτή έ- 
τάκη άκουσίω; μ.ου" έμάντευσε τάς όδύνας, δ; 
ήθελον νά τώ κούψω καΐ συνεμερίσθη αύτάς το
σούτω ζωηρό»;, ώστε ήσθανόμην Οέλγητρόν -τι 
έκμυστηοευομένη τά δεινά μ.ου εϊ; τήν καρδίαν 
ένό; φίλου ! Σεΐ; δέν είσθε έκεϊ, Σουσάννα, έγώ 
δ έβλεπον έμαυτήν μεμονωμένη·/ έν τώ κόσμω, 
καΐ είχον ανάγκην νά διαχύσω τάς θλίψει; .... 
Τί νά σας είπώ τέλος ; αγνοείτε οποίας ευκολία; 
ευρίσκει τις είς τούς αχανέστατους έκείνου; 11α- 
ρισίους νά βλέπή καί όμιλή πρός οίονδήποτε, χω
ρίς νά διεγείρ-ρ ύπονοίας. Είς τάς συναναστροφής, 
ένώ ψυχρόν μειδίαμα συνέστελλε τά χείλη μας 
άντηλλάσσομεν χαμ,ηλοφώνω; τά; θλίψεις καί τά 
παράπονά μα; . . .
— Καΐ σάς ώμίλει περί τοϋ έρωτός του Αδελαΐ:; 
Συνετήρει έν τή καρδία σας τό ένοχον αύτό μί
σος κατ’ έκείνου πρό; δν ώρκίσθητε καΐ σέβας; 
Εζήτει ν’ αποπλάνηση τό λογικόν σα;; Σάς έλε- 
γεν οτι δικαιούσθε νά προδώσητε τά καθήκον
τα σας ;
— Έν πρώτοι; εδειξεν οίκτον πρός τά δεινά μου' 
έπειτα έτόλμησε νά μοί όμιλήσγ, περί τοϋ πα
ρελθόντος κα’. τών ματαιωθεισών ελπίδων του. 
Καί τήν μέν πρώτην φοράν τοϋ έκλεισα τό στόμα 
καΐ ά-εσύρθην" άλλ’ έκεϊνο; δέν άπεθα^ρύνθη, μέ 
έςεβίασε διά τής ίσχυρογνωμοσύνης του καί ήνα- 
γκάσθην επιτέλους νά τόν ακούσω άνευ όο',ής, 
τί λέγω ; . . ’λνέγνωσε μάλιστα είς τή- καρ
δίαν μου εΰχαρίστησιν τινα δταν μοί έξέφραζεν ά- 
φοσίωσιν τοσοΰτον ειλικρινή, τοσοΰτον διάπυρον, 
τοσοΰτον σταθερήν . . .

‘11 Σουσάννα Λαμβέρτου έφαίνετο τοσοΰτον τε- 
ταραγμένη, δσον δέν ύπγ.ρ’εν ούδ’ εί; αύτά; τά; 
κρισιμ.ωτέρα; στιγμάς τή; ζωή; της.
— Μίαν λέξιν, ’Αδελαΐ:, μίαν λέξιν σας παρακα
λώ, ήρώτήσε μέ φωνήν ήλλοιωμένην. Εΐσθ ένο
χο; ένώπιον τοϋ Θεοΰ, ένώπιον τοϋ συζύγου, 
ενώπιον τοϋ τέκνου σας ;

Ή νεάνι; ανύψωσε ζωηρώ; τήν κεφαλήν, άλλά

τήν κατεββασε σχεδόν παραχρήμα ύπό τό έτα- 
στικόν βλέμμα τής γραίας.
— Δεν εΐμ’ένοχος, έψιθύρισε, καΐ έν τούτοις δέν 
τολμώ νά καυχηθώ δτι υπήρξα πιστή είς τό κα
θήκον μου' η τύχη ή μάλλον ή θεία Πρόνοια μέ 
έσωσε !

Καΐ διέκοψε τόν λόγον τη;, ή δέ Σουσάννα 
περιέμεινεν ΐνα τή έξηγήστ, τάς έκφράσει; εκείνα;.
— Θά μέ περιφρονήσητε, ύπέλαβεν η Κ. Γρανσάμ 
χαμηλοφώνως. άλλά Οά σά; εϊπω τά πάντα. Πρό 
τινων ημερών μοί ύπέμνησεν ένεργητικώ; δτι δλα 
μου τά δεινά προέρχονται έξ αύτοΰ τοΰ ανθρώ
που, έκορύφωσε τήν κατ’ αύτοΰ δυσαρέσκειάν μου, 
προσεπάθησε νά δικαιολογήση είς τούς οφθαλμούς 
μου ένοχόν τινα πρότασιν, καΐ μέ συνεβοόλευσε 
νά φύγωμεν.
— Καΐ αποκρούσατε τήν πρότασιν ταύτην μετά 
φρίκης;
— ίί! έδίστασα . . . δέν τώ είχον δμως είσέτι 
ύποσχεθή, δτε μυστηριώδης τι; ιδιοτροπία τοϋ 
συζύγου μου, μέ ήνάγκασεν αίφνης νά παραιτήσω 
τού; Παρισίους.
— ’Αλλά ήθέλατε άρνηθή' δέν εινε ουτω;, ’Αδε
λαΐ;, τέκνον μου; δέν ήθέλατε άρνηθή ;
— Τίς οιδε, μήτέρ μου, μέχρι τίνος έδύνατο νά 
μέ παρασύρη ή συμπάθεια μου πρός τόν μέν, καί 
ό αποτροπιασμός μου πρός τόν έτερον ;
— ’Αλλ’ έπρεπε ν’ άναλογισθήτε τό καθήκον, 
τού; ιερού; δρκου; σας.
— Έγώ έσκέφθην μόνον τί ήθελεν απογίνει ό 
υιός μου, άν έμενεν είς χεϊρα; τοιούτου πατρός.
— ίί ! Θεέ μου ! Θεέ μου ! είπεν ή Καλή Γυναί
κα μετ’ απελπισία; ύψοϋσα τούς οφθαλμού; εϊς 
τόν ούρανόν, τήν έγκατέλειψες λοιπόν !
— Οχι, άκόμ.η, Σουσάννα, ύπέλαβεν ή ’Αδελαΐ; 
έν παραφορά οδύνης, δέν μ’ έγκατέλιπεν ό θεός 
«κόμη, άν θέλητε νά έλθητε είς βοήθειαν μου. 
Είμαι ασθενή; καΐ σεΐ; εϊσθε ισχυρά. Συνδράμετέ 
με λοιπόν καΐ θά άντιστώ.

— Καΐ τί δύναμαι νά πράξω έγώ, δταν σεΐ; 
έγκαταλίπετε αύτή έαυτήν ;
— Μή μ.έ άπωθήτε, Σουσάννα, καΐ μή μέ βαρύ- 
νητε μέ τάς επιπλήξεις σας, αϊτινες μοΰ σχίζουσι 
τήν καρδίαν. Σά; είπον ήδη, ίπάλαισα έπί μακρόν, 
άλλ’ αί δυνάμει; μου έξηντλήθησαν, τό φορτίον 
δπιρ βαρύνει έπ’ έμέ είνε λίαν δυσβάστακτον, θέ 
λει μέ καταρρίψη, καΐ αγνοώ μέχρι τίνος ακόμη 
θά εχω τήν δύναμιν νά τό φέρω . . . Σουσάννα, 

φίλη μου, εύεργέτριά μου, αγαθέ μου άγγελε, ό 
κίνδυνος δύναται νά παρουσιασθή έκ νέου άπό 
μιας στιγμής είς άλλην, μή μέ άφήσηεε μόνην 
με αύτόν . . . Σουσάννα, δύναται νά έλθη εδώ, ν’ 
ανανέωσή τά; παρακλήσεις, τάς άπειλά; του, καί 
άν ύμεϊς δέν ήσθε, πώς Οά δυνηθώ έγώ νά τον α
ποκρούσω. Τον αγαπώ. .
— Τί τολμάτε νά εϊπητε;
— Τόν αγαπώ ! τόν αγαπώ ! τόν αγαπώ ! έπα- 
νέλαβεν ή νέα γυνή μέ εΐδός τι έξάψεως.

'Αδύνατον είνε νά μεταδώ-ωμεν τήν σκηνήν, 
ήτι; παρακολούθησε τήν μακράν ταύτην έξομολό- 
γησιν. Αί δύο γυναίκες ένηγκαλίζοντο άλλήλας, 
έκλαιον, άντήλλασσον ασυνεπείς λόγους. Ι( δέ’Αδε- 
λα'ΐ; ειχεν έξαφΟή μέχρι παραφροσύνης, διότι τά 
αισθήματα της, έπί πολύν χρόνον συγκρατούμε, 
να, έγήστραψαν μετ’ αρρήτου σφοδρότητος" καΐ ή 
Καλή Γυναϊκα αύτή διέκειτο, ώ: εϊπομεν, είς τα
ραχήν, έν τή οποία ουδέποτε αί προσωπικοί της 
δυστυχία·, τήν έρριψαν. ίί σταθερότης, ή αταρα
ξία, η συνήθη; έρθοφροσύνη" της τήν είχον έγκα
τα) είψει. Η διήγησις τών οδυνών τοΰ θετοΰ τέ
κνου της, τών αγώνων του, ή απόλυτος ειλικρί
νεια της έςομολογήσεώ; της καΐ ϊσω; ιδιαιτέρα 
τι; αιτία, ήτι; τήκαθίστα τήν νεάνιδα ήττον ένο
χον εί; τούς οφθαλμούς της, ταΰτα πάντα έκαμ
ψαν τήν τέω; άκαμπτον αυστηρότητα τών αρ
χών τη;" δι’ ο λόγου; μόνους έπιεικείας καί άγα- 
Οότητος ειχεν ύπέρ τής ’Αδελαΐδος.

Τέλος αυτή έπραύνθη ολίγον, καΐ δπω; συμ
βαίνει πάντοτε μετά τήν όμ.ολογίαν σπουδαίου 
σφάλματος, έφάνη έκπληκτο; καί πεφσβισμένη 
άμα δι' δ,τι ειχεν ήδη άποκαλύψει.
— Τί θα σκεφθήτε περί έμοΰ αγαθή μου μήτερ ; 
έψιθύρισε κρόπτουσα τό πρόσωπόν αύτή;.

Η Κ. Λαμβέρτου έπωφελήθη τής στιγμή; ταύ
της δπως άναλάβγ, ολίγον κατ ολίγον τό έπιβλη- 
τικόν αύτής ήθος έπί τή; νεάνιδος. Τή ιόμίλησε 
λοιπόν λόγους ορθού; καΐ δικαίους, ή δέ πειστική 
καΐ ευπρεπής αύτή; ρητορεία έπέτυχε νά πραύνφ 
τήν τεταραγμένην έκείνη; καρδίαν.‘Η Αδελαΐ; τήν 
ήκουσε μετ’ εύγνωμοσύνης καί προσοχής.
— Κόρη μου, τή ειπεν ή Σουσάννα έγειρομένη, ή 
μεγαΰητέρα δυστυχία κατά τάς στιγμάς ταύτας, 
είνε ν’ άπελπίζησθε καΐ περί υμών αύτών. Εχετε 
πεποίθησιν εί; τήν δύναμίν σας καΐ θέλετε ίσχύσει. 
νά καταφρονήσητε πάν συμβάν, θέλετε ίσχύσει 
κατ’ αύτή; τή; καρδία; σας. Εγώ άφ' έτέρου θά
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σάς συνδράμω διά τών συμβουλών μου, διά τί; 
πείρας μου, διά τής φιλία; μου. Φεΰ ! πόσα, κακά 
ήθέλατε άποφύγει, άν δέν εϊχον τήν δλεθρίαν ιδέαν 
•·ά μας άποχωρίσωσιν !

-— Ω! ευχαριστώ ευχαριστώ ! φιλτάτη μου 
2-,υσάννα, ύπέλαβεν ή νέα γυνή μέ τόνον βαθεϊας 
ευγνωμοσύνης. Ηδη δτε ένεπιστεΰθην τά λυπηρά 
μυστικά μου εις τήν καρδίαν σας, αισθάνομαι δτι 
άνεκουφίσθην άπδ μέγα βάρος. Πολλάκις ήθέλησα 
νά τρέξω έ?ώ, εναντίον τή; αυστηρά; άπαγορεύ- 
-σεως έκείνου, τοΰ όποιου φέρω τό όνομα, διά νά 
-σά; είπω τά πάντα, διά νά κλαύσω μεθ’ υμών 
•διότι ήμην βεβαία δτι ήθέλατε μέ ενθαρρύνει καΐ 
ένισχύσει.
— Τό θάίρος σας πρέπει νά έχητε εΐ; μόνον τον 
Θεόν καΐ εΐ; έαυτήν, Αδελαίς- Εν τούτοι; θά 
σκεφθώ περί τών λυπηρών εξομολογήσεων, τάς 
όποία; μοί έκάματε, Οά σκεφθώ περί τών μέσων 
δι’ ών δύνασθε νά έξέλθητε νικηφόρος τών σκλη
ρών τούτων δοκιμασιών. Παρακαλΰτε τόν Θεόν, 
τέκνον μου! Πρέπει νά ύποφέρητε ώ; έμέ, διά 
νά ϊδητε όποίαν δύναμιν ευρίσκει τι; έν τή προ 
σευχή.
— Δέν θά τό λησμονήσω, Σουσάννα, καΐ ή ιδέα 
αυτή δτι θ* άγρυπνήτε ύπέρ έμοΰ, δ,τι θά άσχο- 
ληθήτε περί τή; εύόαιμονία; μου καΐ τής άναπαύ- 
σεώς μου, μοί αποβαίνει λίαν παρήγορος καΐ γλυ 
κεία.’.Αρκεϊ μόνον, έξηκολούθησε μετά φρικιάσεώς 
τίνος, νά μή έλθη ένταϋθα και ταράςη τήν ησυ
χίαν μου, καΐ καταστρέψη τό έργον σας. Αν έλθη 
ενταύθα, έχάθην ! Σώσατέ με άπ αύτοΰ, Σουσάν
να. Νά μή τόν ίδω πλέον, νά μή τόν ακούσω ά· 
νανεοΰντα τάς ενόχους έκλιπαρήσεις του, διότι τό

, βλέμμα του μέ μαγνητίζει καί ό ήχο; τή; φωνής 
του καταστρέφει τά; άκραδαντοτέρα; αποφά
σεις μου.

—— Δέν θά έλθη, ’Αδελαίς, δέν θά τολμήστ. 
νά ελθη ένταϋθα . . . 'Αλλως τε ειν’ άνθρωπος 
αξιότιμο; καΐ ευκόλως δύναταί τις νά τφ έξηγή- 
σγι πόσον κακόν εινε νά προσπαθή νά σας πείση 
δπω; διακινδυνεύσητε τήν ύπόληψίν σα; δι’ ένό 
χων προτάσεων. θ/?. 57. ι, δέν θά έλθη, τό έγγνώ- 

• μαι.’Αποβάλλετε τήν ιδέαν ταύτην, ήτι; επαυξά
νει τά; αγωνία; σας .... ’Αλλά συγχωρήσατε 

■.μοι, τέκνον μου, έξηκολούθησε περιπαθώς, αν 
πρέπη νά σάς παρατηρήσω δτι καιρό; ήλθεν δπω; 
χωρισθώμεν. Η συνομιλία μας ύπήρξε μακροχρό

νιο; καί απουσία τοσούτς.» παρατεταμένη δύνατο^

νά διεγείρη τήν δυσπιστίαν τοΰ συζύγου σα; . .. 
’Εξαλείψετε τά ίχνη τών δακρύων σας, είρηνεύ- 
σατε, καΐ μή δείξητε ούδέν σημεΐον σφοδρά; συγ- 
κινήσεως, διότι άν τό παρατηρήσω έκεϊνος, ίσα»; 
δυσαρεστούμενο; μά; έμποδίση νά βλεπώμεθα, 
ένώ τουναντίον πρέπει, ’Αδελαίς, νά βλεπώμεθα 
συχνά, πολύ συχνά.
— Καθ’ έκάστην, Σουσάννα, διά ν’ αντικαθιστά
τε παρ έμο'ι αγαθήν καΐ τρυφερά» μητέρα. At δυ
στυχία’. μου ήρχισαν άφ ή; ήμέρας έχασα εκείνην.

‘Η Καλή Γυναίκα έστέναξεν είς τήν άνάμνησι» 
ταύτην’ ή δε Κ. Γρανσάμ λαβοΰσα τόν πίλον τη; 
ήτοιμάζετο ν’ αναχώρηση. At δύο γυναίκες έπε
σαν πάλιν είς τά; άγκάλας άλλήλων.

— ‘Τγίαινε λοιπόν, τέκνον μου, ύπέλαβεν ή Σου
σάννα, έπιστρέψατε αΰριον, καί ίσω; δ θεός μέ 
εμπνεύση συνετήν τινά άπόφασιν δπω; σά; απο
δώσω τήν γαλήνην τή; καρδία; σα;. Δέν σά; συνο
δεύω μέχρι τή; παρόδου, διότι δύνανται νά μά; 
κκτασκοπεύσωσι, καΐ ή μεγάλη σχέσι; είνε πιθα
νόν νά έμβάλη ζηλοπύπου; ύπονοίας εί; τόν σύζυ
γόν σα; . . . ’Αγαπάτέ τον, ’Αδελαίς, μέ όλα τά 
σφάλματά του, άγαπάτέ τον, άν θέλητε νά ησθε 
καΐ σεΐ; αξία τή; αγάπη; τών άλλων.

Ταΰτα είποΰσαι, έξήλθον τής οικίας, χωρίς οϋ- 
δέν νά προσθέσωσι διά τόν φόβον θεραπαινίδων 
τινών έξωθεν ίσταμένω». Άντήλλαξα» λοιπόν τε
λευταίο» χαιρετισμόν καί άπεχωρίσθησα»’ καΐ ή 
μέν Κ. Γρανσάμ, έλαβε ταχέως τήν πρός τόν 
πύργον πάροδον όπως διαφυγή τάς περιέργους πα
ρατηρήσει; τών γυναικών τής έπαύλεως, ή δέ Σου
σάννα έπανήλθεν εις τό δωμάτιόν τη; όπως σκε- 
φθή έπΐ τών πραγμάτων άτινα ηκουσε.

Μόλις δμως είχε συνέλθει έκ τής ταραχής της, 
καΐ ήρξατο ψυχρώς έζξτάζουσα τήν νέαν κατά- 
στασιν τής ’Λδελαί'δος, ότε ήκούσθη εϊ; τό μα
γειρείο» τό βραδύ καΐ βαρύ βήμα τοΰ υίοΰ τη;" 
ταύτοχρόνως δ έφάνη καΐ ό Διονύσιος. Είχε δ 
ούτο; τό ήθος τεταραγμένον καΐ κατηφές, ή δέ 
καλή τών εορτών ενδυμασία του ήτο ρερυπωμένη 
ένεκα τού περιπάτου, δν είχε κάμει διά μέσου 
τών άγρών, καΐ είτε έκ τοΰ κόπου είτε έκ μιρί~ 
μνης, τό πρόσοιπόν του ήτο πλήρες ίδρώτος. Είσελ- 
θών δέ ήκούμβησε τήν στιβαράν ράβδον, ήν έφερε 
πάντοτε κατά τούς περιπάτου; του είς τινα γωνία», 
και έκάθησεν ή μάλλον έπεσε καΐ αύτό; έπί τινο; 
έδρας, λέγω».
— Καλ’ ήμέρα ! μήτέρ μου.

— Καλ’ ημέρα! Διονύσιε, έπανέλαβεν ή Καλή < 
Γυναίκα μέ υφο; συνεσταλμένου.

‘Ο Διονύσιος έξήγαγε τόν πίλον του, έσπόγγι- < 
σε διά τοΰ ^ινομάκτρου τό πρόσωπόν του, έσταύ- < 
ρωσε καί έξεσταύρωσε τάς κνήμας, και ύπέλαβε 
τέλος ζητών νά δείξη άδιαφορίαν. <
—- Λοιπόν, μήτερ μου, δέν μ έρωτάτε πόθεν έρ- ■ 

χομαι;
— Καί πόθεν έρχεσαι, Διονύσιε ;
— Α ! δέν δύναμαι νά σάς τό είπω.

Ή Σουσάννα έμειδίασε διά τήν φαιδρότητα ·■ 
τοΰ υίοΰ της καΐ παρεδόθη au0t; εΐ; τάς σκέψεις | 
της’ κατά τήν έπελθοϋσαν δέ σιγή», η δυσθυμία ' 
τοϋ Λαμβέρτου ηυξησεν. Εκινεϊτο θορυβοιδώς διά 
νά έλκύση τήν προσοχήν τής μητρός του, έκρουε 
διά τών δακτύλων τήν τράπεζαν, έτάρασσε τόν 
πόδα του μέ £υθμόν. Βεβαίως ό πτωχός άγρονόμος 
είχέ τι εί; τήν καρδίαν, τό όποϊον εφοβείτο νά 
ίμπιστευθή εί; τήν Σουσάνναν, άλλ’ ή συνείδησίς 
του υπηγόρευε νά τό είπη καΐ ούτως έκυμαίνετο 
περί τοΰ πρακτέου' βλέπων τέλος τήν μητέρα του 
σιωπηλήν καί περιεσκεμμένην, έρείδουσαν τήν κε
φαλήν έπί τήν χεΐρα καί ούδεμία» προσοχήν δί- 
δουσαν είς αύτόν, υπέλαβε,
— Φαίνεται, μήτέρ μου, ότι έχετε είς τήν κεφα
λήν κάτι τι τό όποιον σά; σκοτίζει. Καθώς έγώ 
είμαι πολύ έσκοτισμένος.
— Καί τί έχεις τό όποιον σέ βασανίζει, Διονύσιε; 

’Εγώ ; τίποτε . . . φλυαρίας.
‘Η Καλή Γυναίκα παρετήρησε τέλος τό σύνοφρυ 

τοΰ υίοΰ της, καί τότε μόνον ένεθυμήθη τάς μυ- 
«τηριώδεις περιστάσεις, συνεπεία τών όποιων έ
ξήλθε πρό τινων ωρών. ‘Η ιδέα λοιπόν τή έπήλθεν 
,ότι τό διάβημα τοΰ Διονυσίου δέν ήτον άλλότριον 
πρός τό αντικείμενον, όπερ άπετέλει τάς ιδίας 
αύτή; σκέψεις. Ηρώτησεν δθεν μετά φωνή; μει
λιχίου,
•—Τί συμβαίνει, λοιπόν πτωχέ μου Διονύσιε; Σέ 
βλέπω σήμερον δλως διαφορετικόν’ μή ή έπιστο
λή τήν όποίαν έλαβες σοί ανήγγειλε λυπηρόν τι 
συμβάν ;
— Ποια έπιστολή; εϊπεν δ άγρο»όμ.ο; έκπληκτος. 
’— Έκείνη τήν όποίαν έλαβες πρό δύο ωρών καί 
σέ προσεκάλει είς Πεσχερίαν.
,— ‘θ διάβολος νά μ’ ίπάρη ! άνέκραξεν δ Διονύ
σιος δργιζόμενος άμα καί γελών, άν ή μητέρα μου 
δέν έχη φίλον κάνέν δαιμόνιο», τό όποιον νά τή 
•Ιπεν ό,τι έπραξα! . . Καί π’.ΰ ίμάθατε ότι έλα

βα μίαν έπιστολήν καί δτι έρχομαι έκ Πεσχερίας;
— Σέ είδον διευθυνόμενον πρός έκεϊνο τό μέρος, 
Διονύσιε’ περί δέ τή; επιστολής μοί εϊπεν ή Λουϊ- 
ζόνη . . .
— Σ’ τό» διάβολον νά ’πάγη ! εινε 2ν μυστικόν τό 
όποϊον ύπβσχέθην νά φυλάξω, καϊ ένεκα τής 
φλυαρίας αύτοΰ τοΰ ζώου, αναγκάζομαι τόρα »ά 
σάς είπω τά πάντα. . . . Τέλος πάντων αργά ή 
σύντομα πρέπει νά μάθητε τί τρέχει, διά νά μοί 
δώσητε τά; συμβουλάς σας, πώ; θ απαλλαχθώ 
άπό τήν ύπόθεσιν αύτήν . . . Τούλάχιστον, μήτέρ 
μου, βλέπετε ότι δέν αρχίζω έγω νά σάς όμιλή- 
σω διά τό μυστικόν μου.

Βιβαίω; δ Διονύσιο; ήτον όλιγώτερον τεταρα- 
γμένο; διά τήν μήέχεμυθίαν του ταύτην, άφ’ ο,τι 
ήθελε νά δείξη’ ή δέ Σουσάννα, άμ φιβάλλουσκ 

περί τούτου, τώ είπε ψυχρώς.
— Αν ύπεσχέθητε νά σιωπήσητε, Διονύσιε, καί 
έδώσατε τόν λόγον σας, δέν θέλω νά μάθω τό 
μυστικόν σας. ‘Ο λόγο; ενός τίμιου ανθρώπου 

πρέπει νά ήνε ιερός.
— Ναι, ναι, άλλ’ όμως έπιθυμώ καλλίτερου νά 
σάς είπω τά πάντα, ύπέλαβεν δ άγρονόμος έν 
σπουδή. Μέ ό,τι γνωρίζετε δέν θά δυσκολευθήτε 
ν’ άνακαλύψητε τά επίλοιπα, καί προτιμώ νά 
σά; διηγηθώ στρογγυλά τό πράγμα . . . Λοιπόν, 
δέν μαντεύετε παρά τίνος εστάλη η επιστολή εκεί
νη ; Στοιχηματίζω ό,τι θέλετε, αν δυνηθήτε νά 

τό εΰρητε.
— Καί ποΰ νά γνωρίζω, υίέ μου ;
— Παρά τοΰ Κ. ’λλφρέδου, τοΰ άρχαίου φίλου 
τοΰ Κ. Γουστάβου, ήξιύρετε . ..
— Τοΰ Κ. ’Λλφρέδου Δουκλέρκ! έπανέλαβεν ή 
Καλή Γυναίκα μετά τρόμου ! Θεέ μου ! τί σε 

ήθε<ε;
— Μοί ελεγεν ότι μ’ έπερίμενιν είς Πεσχερίαν νά 
ύπάγω όπως μοί λαλήση, χωρίς νά είπω τίποτε 

είς κάνένα.
— Καί εϊν’ έδώ ! έψιθύρισε» ή Καλή Γυναίκα 

μετά βαθεϊας ταραχής.
— Τούτο σάς ταράττει, ύπέλαβεν ό άγρονόμος, 
παρατηρών τήν συγκίνησίν της, καθώς έταραξε 
καΐ έμέ . . . Εγεινα τά πάντα διά τήν καλήν κυ
ρίαν τοΰ πύργου . . . ώστε ίσπευσα νά ένδυθώ καί

. ύπάγω εί; Πεσχερίαν.
, — Καί τόν είδες.
■ — Διάβολε ’. άν τόν εϊδο» ! άκόμη είνε είς τόν 

• οϊκον τοΰ Μισότου, τοΰ κυνηγού εκείνου τών νησ-
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σών, ίστις κατοικεί δύο βήματα άπό τοΰ ποτα
μού . .. Ητο καί αύτδς ένδεδυμένος ώς χωρικός, [ 

καί ί οικογένεια τοΰ Μισότου δεν έπίστευε νά | 
ηνε άνθρωπος τόσον ΰψηλής δέσεως.
— Τοιοΰτος μεταμφιεσμό; υποκρύπτει ένοχα σχέ
δια, εϊπεν ή Σουσάννα, ήμισεία τή φωνή. Λοιπόν, 
Διονύσιε, πώς σ’ έδέχθη ;
— Μέ ένηγκαλίσθη έγκαρδίω; ό αξιόλογος νέος, 
τέλος μετέβημεν έκτος τή; οικίας διά νά μοί ό- 
μιλήση’ έπειδή οί Μισότοι, πατήρ καί υιός, ήσαν 
έκεϊ καίήνοιγον τά ώτά των. Μοί είπε δέ τόσα 
πράγματα. . .
— ’Αλλά τί σοϊ ε’πεν;
— *Εν πρώτοις οτι μέ ήγάπα πολύ, δτι είμαι 
άνθρωπο; εύθΰς, τίμιος, δτι έχει πάσαν εμπιστο
σύνην εΐ; έμέ, μ’ δλον δτι ένίοτε έξάπτομαι, ώ; 
τήν ήμέραν εκείνην . . . ένθυμείσθε ; Εγώ δέ έ- 
περίμενα νά ϊδω ποΰ Οά τελειώσουν δλα αύτά. 
Τέλο; άπεφάσισε καί μοί ε’πεν έμπιστευτικώ; δτι 
απαιτεί παρ’ έμοΰ μίαν υπηρεσίαν, έξ ή; κρέμεται 
ή ευτυχία τής ζωής του. « Είμαι ίδικός σας τώ ά·· 
πεκρίθην, καί οφείλω μάλιστα νά σά; ικανοποιήσω 
δι δ,τι άκουσίως μου σά; έποίησα έν τώ παρεκ- 
κλησίω τής Χαιντέβης. Τί πρέπει νά κάμω ; » Ίϊν 
πρώτοις έφάνη τεταραγμένος, έπειτα δ’ άπεφάσι- 
σε νά μοί όμολογήση δτι αγαπά ακόμη τήν κυρίαν 
μας, δτι νομίζει δτι άνταγαπάται, δτι ό σύζυγός 
της ήτον ανυπόφορο; δτι αύτη έζη δυστυχής, 
μετ αύτοϋ, ότι εϊχεν άπόφασίν νά τήν κλέψη, καί 
δτι τέλος άν ήθελον νά τόν συνδράμω, Οά άπετέ- 
λουν εύδαίμανας δύο ανθρώπους, οϊτινες μέ αγα
πούσε πολύ.
— Καί σύ ήρνήθης βεβαίως. Διονύσιε ; Δέν εινε, 
τήν αδυναμίαν νά δεχθής τήν πρότασιν ταύτην.
— Δύνασθε νά τό πιστεύσητε, μήτερ μου. Ενθυ
μούμαι πολύ καλά τήν αγαθότητα τοΰ άξιολόγου 
κυρίου μας δι’ έμέ, δταν έκαμα τάς ανοησία; 
εκείνης, ώστε δέν δύναμαι νά επιτρέψω νά τοΰ 
άρπάσωσι τήν σύζυγον. Τά είπα καθαρώς εΐ; τόν 
Κ. ’λλφρέδον’ τότε εκείνος ώργίσθη κατ’ έμοΰ, 
μ’ ε’πεν δτι θά εύρη άλλου; νά τόν βοηθήσωσιν, 
ότι εϊμ’ ελεύθερος νά τώ άρνηθώ τήν χάριν ήν 
μοΰ έζήτει, άλλ’ δτι εκτοτε δέν μ’ έθεώρει πλέον 
φίλον του. Τέλο; έζήτησε τήν ΰπόσχεσίν μου, νά 
μή ομιλήσω περί τούτου εις κανένα καί άπεχωρί- 
σθημεν εχθροί’ καί εκείνο; μέν υπήγεν εις τόν 
οϊκον τών Μισσότων, έγώ δέ έπέστρεψα. ’ιδού !

Κατά τήν διήγησιν ταύτην, ή Σουσάννα Λαμ

βέρτου κατείχετο ύπό μεγάλης αγωνίας, διότι οί 
λόγοι τής ’Αδελαίδος ήσαν έναυλοι έτι εις τά 
ώτά τη; «Αν έλθη ένταΰθα έχάθην.»
— Λοιπόν, μήτερ μου, ήρώτησεν ό Λαμβέρ-ο. 
μέ τόνον παιδιού περιμένοντος επαίνους, εισθε ευ
χαριστημένη ; ‘Ομολογώ δτι ίσως δέν έπρεπε νά 
σάς είπω αύτά . . . άλλά . . .
— ’ΕφέρΟης ώ; τίμιος άνθρωπος, Διονύσιε’ άλλά 
τόρα τί πρέπει νά κάμω, δίκαιε Θεέ ;
— Λ ! αύτό τόρα ! τί νά κάμωμεν ; Ιδού δ,τι 
έσκεπτόμην ερχόμενος, καί δέν βλέπω διόλου έδώ. 
τί μέλλει γενέσθαι’ ώστε ζητώ τήν συμβουλήν 
σας, διότι έγώ δέν ευρίσκω τίποτε.

II Σουσάννα έπεσεν εις βαθύν ρεμβασμόν.
— Διονύσιε, ύπέλαβε τέλο; μέ υ©ος αποφασιστι
κόν’ τήρησον βαθεΐαν σιωπήν περί δλων τούτων- 
έγό> δέ θά προσπαθήσω παντοιοτρόπως νά διασκε- 
δασθώσιν αί δυστυχίας τάς οποία; προβλέπω.

Καί ητοιμάσθΛ δπως έξέλθη.
■— ’Αλλά ποΰ Οά ύπάγητε, μήτερ μου ;
— Είς τήν Πεσχερίαν, υίέ μου, δέν πρέπει νά 
χρονοτριβώμεν, διότι εϊμεθα υπεύθυνοι ένώπιον 
τοΰ Θεού, διά τά δεινά, άτινα δφείλοαεν νά έμ- 
ποδίσωμεν.

Καί έξήλθε κατεσπευσμένως χωρίς νά δεχθή 
δπως τήν συνοδεύση ό υίός της’ έπέστρεψε δέ τό 
εσπέρας, έξηντλημένη ύπό κόπου, άλλ’ οΰχϊ καί 
καταβεβλημένη.
— Λοιπον, μήτερ μου, ήρώτησεν ό Διονύσιος μετά 
σπουδής ;
— Ούδέν έδυνήθην νά επιτύχω παρ’ αύτοϋ, ε’πεν 
εκείνη στενάξασα. "Ολη μου ή ελπίς στηρίζεται, 
πλέον εϊς έκείνην . . . Δεν Οά οπισθοδρομήσω έ
νώπιον οίουδήποτε κινδύνου, όπως εμποδίσω τήν 
Αδελαΐδα δέ Σαινσομόν νά πράξη τί δπερ έ

δύνατο νά τήν άτιμάση.
Τήν έπιοΰσαν ή ’Αδελαΐς εναντίον τή; υποσχέ- 

οεώς της, δέν ηλθεν είς τήν έπαυλιν’ δταν δ ή 
Καλή Γυναίκα έπαρουσιάσθη είς τόν πύργον, τή 
είπον δτι ή κυρία εϊχεν εςέλθει.

VII.

Τρεις ήμέραι παρήλθον, άφ δτου ή Σουσάννα 
Λαμβέρτου εϊχεν ίδεϊ τήν Κ. Γρανσάμ κατά μά
νας’ έφαίνετο δ’ δτι επίτηδες άπέφευγε πλέον- 
αύτήν, καί ή περίστασι; αυτή τή ένέπνεε τά; θλι- 
βερωτέρα; σκέψεις. "Εν πράγμα έν τούτοις τη* 
ένεθάίίυνεν ακόμη’ μεταβάσα εί; Πεσχερίαν, πρ^ί

-εϋρεσιν τοΰ Δουκλέρκ καί δπως τόν παρακαλέση 
V άπομακρυνθή, έμαθε παρά τών αγαθών άνθρώ- 
-ων οϊτινες ειχον δώσει άσυλον εις τόν άρχαΐον 
ρηστήρα τής ’Αδελαίδος, δτι άπό τής τελευταίας 
έπισκέψεώς της, ό νεανίας, 8ν έζήτει, άνεχώρη- 
ρν,σεν, άφοΰ γενναίω; άντήμειψε τούς ξενίσαντα; 
αύτόν, καί πιθανόν εϊχεν αφήσει τόν τόπον’ '11 
Σουσάννα δμως δέν έδύνατο νά μαντεύση άν ή ά- 
ναχώρησις ήτο πραγματική, ή άν ό ’Αλφρέδος έ- 
ξελέξατο έτερόν τι κρυσφύγετον είς τά πέριζ. ‘11 
Καλή Γυναίκα ύπέθετε προσέτι δτι άν ή Αδελαΐς 
ήρνείτο νά τήν ίδή, τοϋτο προήρχετο ή διότι έ- 
φοβ-ίτο τά; δικαίας έπιπλήξεις της, ή διότι υπέ- 
χυψεν εί; εχθρικήν τινα έπιρόοή*’ δπως δήποτε 
δέη έπιμονή αύτη τοΰ νά κρύπτηται ήτον απαί
σιος οιωνός.

Τοιοΰτοι ήσαν άναμφιβόλως οί λογισμοί, οϊτινες 
χατεΐχον τήν Κ. Λαμβέρτου, τήν εσπέραν τής 
τρίτης ήμέρας, μετά τό τέλο; τοΰ δείπνου, έν τή 
μικρά έκείνη αιθούση τή; έπαύλεως, ήν γνωρίζο
υν ήδη. Ητο νύξ σκοτεινή καΐ δύο λαμπτήρες 
έοώτιζον τά λείψανα λιτής τίνος τραπέζη;, τήν 
οποίαν ό Διονύσιο; έτίμησε μέ τήν συνήθη αύτοϋ 
ίρείιν. Πολλάκις προσεπάθησε διά τε τών συμ
βουλών καί τοΰ παραδείγματος του νά πείση τήν 
μητέρα του δπως τόν μιμηθή, άλλ’ ή Σουσάννα 
ήρνιΐτο νά ύπακούση είς τάς έπιμόνους εκλιπαρή
σεις τοΰ 
νέτο ότι 
μάλλον,

υίοΰ τη;. Σκεπτική καί περίλυπος έφαί- 
έκάθητο εϊς τήν τράπεζαν έκ συνήθειας 
καί διά νά ηνε πλησίον τοΰ υίοΰ της, 

παρά ίνα φάγη’ κατά τό δείπνον δέ έπρόφερε μό- 
ν:ν ολιγοσυλλάβους τινας λέξεις ίνα διατηρήση τήν 
Ομιλίαν πρός τόν υίόν της, καί τά πάντα έν τώ 
έξωτερικώ αύτή; άνήγγελλον τήν κατάπτωσιν ε
κείνην, είς τήν όποιαν ΰπόκεινται καί τά ίσχυρώ- 
τερα πνεύματα, καί αί μάλλον ακράδαντοι καρ- 
δίαι, μέχρι; ου νέον τι συμβεβηκός έπελθόν τής 
«ποδώση νέαν ένεργητιτότητα καί ζωήν.

’Οταν ή Λουϊζόνη άπεσύρθη διά νά ύπάγη νά 
δειπνήση καί αύτή μετά τών άλλων υπηρετών τή; 

έπαύλεως, ό Ααμβέρτος, τόν όποιον ή μελαγχο- 
·*·ία τής μητρός του έπ’ άληθείας έτάραττε, τή 
εϊπε περιπαθώς,
— Λοιπόν, μήτερ μου, δέν έπιθυμώ νά σας βλέ- 
“ω ουτω’ μήτ’ έφάγετε, μήτ’ έπίετε άπό τό 
~ρωί. Τί διάβολον, δέν πρέπει πάλιν κάνεις ν’ 
«ποθνήσκη άπό τήν λύπην του! Αυτό τό ήξεύ- 
θετι καλλίτερα άπό έμέ, σείς ή οποία ήξεύρετε

τόσα πράγματα. Στοιχηματίζω δτι σκέπτεσθε 
διά τήν νέαν κυρίαν μας. . . . Γενναιότη; λοιπόν, 
καί θά έλθη πάλιν . . . ϊσω; έχει υποθέσεις . . .
— Δέν μοΰ λείπει ή γενναιότης, Διονύσιε, ύπέλα
βεν ή Καλή Γυναίκα μετά στεναγμού’ άλλ’ δμως 
εμάντευσας ορθώς. Τώ οντι ή τύχη τή; πτωχής 
μου Αδελαίδος μέ κάμνει άδιακόπως νά σκέ- 
πτωμαι.
— Αλλά δέν εχετε αιτίας νά σκέπτεσθε" μήπως 
δέν έφυγεν ό άλλος ό έρωτόληπτος; θέλετε, μή
τερ μου, νά σάς εϊπω Sv πράγμα ; Στοιχηματίζω 
δτι ό κύριος μας μετενόησε καί δέν τήν άφησε 
πλέον νά έλθη εί; τήν έπαυλιν.
—Ισως! εϊπεν ή Σουσάννα μέ ήθος περιεσκεμμένον, 
καΐ είθε νά ηνε αύτό μόνον τό αίτιον τής άπομα- 
κρύνσεως τής- Αδελαίδος . . . ’Αλλ’ είπέ μοι, Διο
νύσιε, έξηκολ,ούθησε μέ τόνον διάφορον, δέν έτυχε 
νά άκούση; έξω τίποτε περί τοΰ πύργου καί τών 
κατοίκων του ;
— Τίποτε άλλο, μήτερ μου, είμή δτι ό αύθέντης 
υπήγε χθέ; ακόμη είς τόν οϊκον τοΰ Ραβινότου, 
καί έπέστρεψε τόσον ασθενής, ώστε ήναγκάσθη νά 
πέση έπί τής κλίνης του, καί δτι δλην τήν νύκτα 
εϊχε σφοδρότατου πυρετόν . .. Μά τήν ψυχήν 
μου, αν ό Κ. Γρανσάμ δέν έδεικνύετο τόσον γεν
ναίος τότε εϊς τήν ύπόθεσίν μου θά ϋπώπτευον δτι 
κάτι ενεργεί μέ αύτόν τόν δολερόν‘Ραβινότον. Τό 
βέβαιον εϊνε δτι συμβαίνει τι μεταξύ των. ‘Ο θα
λαμηπόλο; τοΰ κυρίου, ό Ιάκωβος, μοί έλεγε σή
μερον τό πρωί, δτι δέν είνε μόνος ό κόπος οστις 
κατήντησεν τόν Κ. Γρανσάμ εί; αύτήν τήν κατά- 
στασιν, άλλά έδοκίμασε ταραχήν τινα σφοδρήν 
χθες ΐνα πάθη τοσοΰτον.

11 Καλή Γυναίκα τόν ήκουε μετά προσοχής.
— Πιστεύεις, Διονύσιε, ήρώτησεν, δτι ό αύθέντης 
έπληροφορήθη παρά τίνος άνοήτου τήν άφιξιν τοΰ 
’λλφρέδου εις ’οζεραίην ;
— Πά ! τοϋτο εϊνε πιθανόν, μ δλον δτι ούδείς 
γνωρίζει τί έγένετο αύτός ό Κ. Δουκλέρκ . . Αλλά 
περιμείνατε μήτερ μου, καί επειδή επιθυμείτε νά 
πληροφορήσθε πάν ο,τι συμβαίνει έν τώ τόπω, 
πρέπει νά σά; ομιλήσω περί πράγματός τίνος,περί 
τοΰ όποιου έφλυάρουν σήμερον δλοι οί γεωργοί καί 
αίύπηρέτριαί μας. Τό πρωί, έφθασεν μία ταχυ
δρομική άμαξα είς τό ξενοδοχείου τοΰ Μαύρου 
Αετού, όποΰ κεΐται είς άπόστασιν ήμισείας λεύγης 
εντεύθεν έπί τής μεγάλης όδοΰ. Κύριος δέ τις, 
όμοιος πρός υπηρέτην μεταμορφωμένου κχτέβη
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τοϋ οχήματος, διέταξε νά εΐσαγάγωσιν αύτό έν- 
τό; καΐ κατέλυσεν εις τό ξενοδοχεϊον. λέγων δτι 
£χει ύπόθεσιν τινα εΐ; τά περίχωρα’ οι δέ φλύα
ροι τοΰ μαγειρείου υπέθεσαν δτι τοΰτο τό γεγο
νός έχει σχέσιν πρός τούς κυρίου; τής Οζεραίης.
— Καΐ πώ; ύποθέτουσιν αύτό Διονύσιε ζ
— Μά τήν πίστιν μου, αγνοώ’ ίσως διότι ό Χον- 
δρογιάννης ειδεν αυθημερόν τόν κύριον αύτό* νά 
περιφέρεται πρός τό μέρος εκείνο, άλλως τε ταχυ
δρομικοί ίπποι διαμένουσι διηνεκώ; εί; τόν Μαΰ- 
pov ’Αετόν, έτοιμοι ν’ άναχωρήσωσιν άπό στιγ
μής είς στιγμήν.

Ή Σουσάννα έσκέφθη σοβαρώς έπΐ τοϋ αντικει
μένου τούτου, δπερ κατ' επιφάνειαν ήτο τοσοΰτον 
μικρού λόγου άξιον.
— Τίς οιδε, μή δ κύριό; μας έπληροφορήΟη τήν 
διαμονήν τοΰ Δουκλέρκ ένταϋθα, είπε τέλος ώς ει 
έλάλες καθ’ έαυτήν, κα! θέλει ν αναχώρηση αΐφ·ι- 
δίως, διάνα προφύλαξη τήν’Αδελαΐδα άπό τάς 
καταδιώξεις τοΰ αύθάδου; αντιζήλου του ’, Τοΰτο 
εικάζω τέλος έκ τής χετροτερεύσεως τής ασθέ
νειας του καΐ έκ τής άπομακρύνσεω; τής ’λδε- 
λαίδος . . . Διονύσιε, έξηκολούθησεν εγειρόμενη, 
εξέτασε καλώς περί τοΰ αντικειμένου τούτου, καί 
έγο) έπίσης θά λάβω όλα; τάς δυνατά; πληροφο
ρίας περί τής άμάξης καΐ τοϋ περιηγητοΰ έκείνου. 
ίσως τό συμβάν τοΰτο ενδιαφέρει τούς κυρίου; μας 
πλέον άφ’ ό',τι φρονοΰμεν.

Καΐ έν ταύτώ ήτοιμάζετο ΐνα έξέλθη, ό δέ 
Διονύσιος ήκολούθει έκπληκτος δλα; τάς κινήσεις 
της. .
— Δέν θέλω νά σά; προσβάλω, μήτέρ μου, είπε 
τέλος’ άλλά ποΰ υπάγετε κατά τοιαύτην ώραν ; 
Εινε άργά, ή νύξ σκοτεινή καΐ ό καιρός δέν είναι 
ασφαλή;.
—Καΐ ομω; πρέπει νά έξέλθω υίέ μου, ύπεσχέθην 
τό εσπέρας τοΰτο νά ύπάγω εις μίαν ασθενή, ήτις 
εχει ανάγκην τής συνδρομής μου.
— 1’ τόν διάβολον οί ασθενεί; καΐ αί άσθένειαι ! 
εΐπεν ό Διονύσιο; άσχάλλων.

’Αλλ’ ίδών τήν Σουσάνναν συνοφρυωθεΐσαν,
— Καΐ μέ δλον τό σέβα;, μήτερ μου, ήοώτησε 
μειλιχίως, δύναμαι νά μάθω ποια είνε αύτή ή α
σθενής !
— ‘Η πτωχή Αικατερίνη ‘Ραβινότου.
— Κύριε έλέησον άνέκραξεν ό άγρονόμος, θά 
ύπάγετε είς τόν οίκον τοϋ ‘Ραβινότου, τήν δεκά
την ώραν τής εσπέρας δι’ όδών έοήμων καΐ δυ-

σβάτων, χαί ένώ έχετε τοσούτους λόγους νά δυ- 
σπιστήτε πρός αυτόν ... ‘Ο διάβολος νά μ’ έπάρη, 
άν σά; άφήσω νά κάμητε τήν ανοησίαν ταύτην*
— Καΐ όμως πρέπει, Διονύσιε ! διότι ύπεσχέθην.
— Είς ποιαν μήτέρ μου !
— Εί; τήν ράπτριαν Φανσέτταν, ήτις, ώ; ήξεύ- 
ρεις, εινε ή πλησιεστέρα γειτόνισσα τών ‘Ραβινί- 
των. Ή Φανσέττα ΰπήγαινε νά έργασθή έπί τινας 
ημέρας είς τον πύργον τής Τραβέλλης, χαΐ διερ- 
χομένη εντεύθεν, μοί εΐπεν δτι ή Αικατερίνη ‘Ρα· 
ζινότου ητον είς απελπιστικήν κατάστασιν, καΐ 
δτι ειχεν απόλυτον άνάγκην νά μέ ΐ’δϊ) καί μοΐ 
όμιλήση, δτι άν έπεθύμουν νά υπάγω τήν έσπέραν 
ταύτην περί τήν δεκάτην ώραν, ό σύζυγός της ήτον 
άπων, καΐ μέ παρεκάλει τέλος είς ο,τι έχω ίερώ- 
τερον νά μή λείψω τοΰ νά ύπάγω, διότι πρόκειται 
νά μοΐ ανακοίνωση σπουδαιότατα πράγματα. ’Εν
νοείς λοιπόν, υίέ μου, δτι δέν δύναμαι ν’αποκρού
σω τήν ικεσίαν 
διότι αί θελήσεις 
ίεραί.
— Καΐ έγώ σας 
εινε ψευδή, διότι

σή; πτωχής ταύτης γυναικός, 
τοϋ θνήσκοντος είναι πάντοτε

λέγω, μήτερ μου, δτι δλα αύτά 
δέν εννοώ πώς νά ζητώσιν αύτήν 

τήν συνέντευζιν κατά τοιαύτην ώραν καΐ ουτω πώς 
κατεσπευσμένοι;;. . . Πις-εύσατέ με, μήτερ μου, 
καΐ μή έξέλθητε, διότι ύποπτεύω δτι σάς r-ήνουσι 
παγίδας . . . 0 ‘Ραβινότος εινε εϊς φαυλόβιος καΐ 
τά πάντα δύναται νά πράξη.
— Καΐ τί συμφέρον έχει νά μέ κακοποίηση,; ’Αλλά 
καΐ άν είχε κακάς προθέσεις κατ’ έμοΰ, νομίζεις 
δτι -^ελε λάβει συνεργόν τήν πτωχήν έκείνην Αι

κατερίνην, ήτις εινε τόσον τιμία, τόσον αγαθή ;
— Δέν λέγω τό εναντίον, μήτερ μου" άλλ’ όπως 
δήποτε, άν έπιμένητε νά ύπάγετε τοιαύτην ώραν 
εις τοΰ ‘Ραβινότου, έπιτρέψζτέ μοι νά σάς συνο
δεύσω.
—”θχι, οχι, Διονύσιε, κοιμήσου καί μή φροντί- 
ζης δι' έμέ’ ήξεύρει; δτι πολλάκις έξήλθον άργύ" 
τερον ακόμη καί έν καιρώ άθλιεστέρω ·?, σήμερον... 
Αφες με νά ύπάγω, Διονύσιε, καΐ ό θεό; νά σοΐ 
δώση ύπνον έλαφρόν. ’Εχεις άνάγκην νά κοιμηθήό 
διότι έκοπίχσες πολύ δλην τήν ήμέραν . . . δι 
έμέ δέ μή έχης κάμμίαν ανησυχίαν ... θά επιστρέ
φω άμα μάθω τί μέ θέλει ή πτωχή έκείνη γυνή.

0 Διονύσιος ηθέλησε νά έπιμείνη, άλλ’ ή μήτηρ 
του τώ έπεβαλε σιγήν διά νεύματος μεγαλοπρε· 
ποΰς, εις τό όποϊον ό ευπειθής άγρονόμος ήτο πάν
τοτε συνειθισμένος νά ύπακούη.

(ακολουθεί)


