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Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. (4)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κατέχει προεξάρχουσαν θέσιν 
χαθ’ δλα τά μετέπειτα συμβάντα. Η κατοχή 
τοϋ μεγάλου έθνικοϋ ναοΰ υπήρξεν άντικείμενον 
πάλης μεταξύ τών οπαδών τής ένώσεως κα! τών 
ίντιστρατευομένων αύτής. Οταν ’Ιωάννης ό 11α- 
λαιολόγος βλέπων την αύτοκρατορίαν άγωνιώσαν 
ΐπειράθη προς ένωσιν, και ύπ’ άμφοτέρων τών 
μερών άπεφασίσθη τ, συγκρότησις συνόδου έν τή 
δύσει, έπί τώ σκοπώ πομπωδεστέρου κύρους τών 
γενησομένων, η Αγία Σοφία δλόκληρος μετεφέρ- 
®η έν τή έδρα τών συζητήσεων, ό πατριάρχης 
βυνωδεύετο ύφ’ δλων τών μεγάλων λειτουργών 
Τίς μητροπόλεως, οίς παρείποντο, εκτός μεγάλου 
άριθμοΰ υποδεεστέρων, οί πέντε σταυροφόροι τής 
Αγίας Σοφίας, ό μέγα; ίεροκήρυξ Συρόπουλος, ό 
•ίτορήσας τά κατά τήν σύνοδον. Τά πολυτιμότε
ρα καί μεγαλοπρεπέστερα αντικείμενα τής ίεράς 
®κευοθήκης, πάντα τά χρυσά κα! αργυρά ώς και 
τά ωραιότερα εκκλησιαστικά έπιπλά μετεκομί-

(ί) Συνέχεια από φυλλαδ. 65.

σθησαν πρός έπίλαμψιν τής πομπής τοϋ αντιπρο
σώπου τή; έλληνικής ορθοδοξίας, τοϋ οποίου δ 
προεξάρχων τίτλος άνεγνωρίσθη έν τή συνόδω έπί 
τή βάσει τών παραδόσεων τής Βυζαντινής μητρο
πόλεως. Ένώ δέ ό αύτοκράτωρ μετά τών δμο- 
φρονούντων συνεζήτουν έν Φλωρεντία, ή άληθής 
Αγία Σοφία ήτο εστία φανατικής άντιστάσεως, καί 
δταν μετά τό πέρας τής συνόδου καί τής έκτελέ- 
σεως τής τυπικής ένώσεως, δ ηνωμένος νέος πα
τριάρχης (τοΰ πρώην άποθανόντος κατά τήν διάρ
κειαν τής άυνόδου) διωρίσθη έν τή λγία Σοφία, δ 
νάρθηξ τής εκκλησίας πα ρέστη θέαμα αλάλου έ- 
ρημώσεως’ οί σταυροφόροι ήρνήθησαν τήν υπη
ρεσίαν των" ή μακρά άκολουθία τοϋ κλήρου ά- 
πεσκίρτησε τοϋ χοροϋ, και ούδεμία φωνή, εκτός 
τών υπηρετών τής αύλή;, ηνώθη είς τάς προσευ
χής κα! προσαγορεύσεις, δι’ ών συνήθως έχαιρε- 
τάτο ή έγκατάστασις ιεράρχου νεωστ! στεφθέντος.

Μετά ματαίας προσπάθειας, ύποστηριχθείσας 
έπί τινα έτη άνευ αποτελέσματος, δ ’Ιωάννης 
Παλαιολόγος ΐνα έξιλεωθή ένώπιον τή; εθνικής 
θελήσεως έγκατέλιπε τό αντιδημοτικόν σχέδιόν 
του. Απεκήρυξε τυπικώς τήν ίνωσιν πρό τοΰ θα
νάτου του. Επ! τή άπειλή νέας εισβολής τών Τούρ
κων, δ αδελφός κα! διάδοχός του Κωνσταντίνος 
κατέφυγεν άπηλπισμένος εί; τήν τοσάκις ύπο-
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κινηθεϊσαν καΐ μ ή έπιτευχθεϊσαν ένωσιν, ώς αν
τάλλαγμα τών πρδς αύτδν χορηγηθησομένων ύπδ 
τών Λατίνων έπικουριών. ό Ρώσσο; καρδινάλης 
Ισίδωρος έφθασεν ώς απεσταλμένος τοϋ πάπα έξ 
σχεδόν μίνας πρδ τής μεγάλης καταστροφής' καΐ 
τήν 12 δεκεμβρίου I 452 ή Αγία Σοφία είδε τήν 
ένωσιν τίς Ανατολής καΐ τής Δύσεως έν τή πομ- 
πωδεστέρα πράξει τής κοινής λατρείας, καΐ τά 
όνόματα τοϋ πάπα Νικολάου Έ.' καί τοΰ πατριάρ
χου Γρηγορίου άπηγγέλθησαν συνάμα έν τί μνη
μονεύσει. Αλλά καΐ τότε ή έθνική πρόληψις άπε- 
δείχθη τόσον ισχυρά, ώστε ούτε τδ ένστικτον τοϋ 
φόβου, ούτε άλλο πολιτικής ζήτημα ήδυνήθη ΐνα 
τήν κατευνάση. ό λαδς καταφρονητικώς άπε- 
στράφη είς τήν θέαν τοΰ ήττον ποικίλου και αν
τιπαθητικού ένδύματος τοϋ παπικοϋ άπεσταλ
μένου, καΐ έφυγε μετά τρόμου άπδ τοϋ βωμοΰ, 
μολυνθέντος είς τους οφθαλμούς του διά τής κατά 
τδ λατινικόν έθιμον έκτελεσθείσης Ουσίας' ού μό
νον ή Αγία Σοφία έπανέπεσεν έν τή σιγή, άλλ’ ή 
αύστηρότης τής βυζαντινής ορθοδοξίας έφθασεν 
είς βαθμδν άκατανόητον, διότι οΐ Ελληνες, ο'ίτι
νες χάριν εύγενείας χαρακτήρος, ή έλλείψεις σκέ- 
ψεως, έλαβον τήν κοινωνίαν άπδ τών χειρών τοϋ 
ξένου ίερέως ύπέστησαν δημόσιον έξαγνισμδν, πριν 
ή τοϊς έπιτραπή καΐ είσέλθωσιν είς ούδεμίαν τών 
άλλων έθνικών έκκλησιών.

Πλεϊστα άλλα επεισόδια περτεογότερα έν τή 
μητροπόλει τοϋ έλληνισμοϋ διεδραματίσθησαν. 
Οταν τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως διερόι- 
γνύοντο ύπδ τοϋ κατακτητού Μουσουλμάνου, ή 
Αγία Σοφία έπληρώθη πλήθους πιστών τρεμόντων 
καΐ τρομοπλήκτων. Επεισόδιά τινα ύπδ τοϋ 
Φραντζή, αύτόπτου μάρτυρος, άναφερόμενα εϊσίν 
αληθώς συγκινητικά. Κατά τήν προηγηθεϊσαν τής 
άλώσεως άϋπνον νύκτα, ό αύτοκράτωρ μετά τινων 
πιστών έπαδών μετέβη είς τήν μητρόπολιν, ήτις 
μετ όλίγον έμελλε νά μετασχηματιστή είς τσα- 
μίον, καΐ έλαβε μετ’ αύτών τήν ίεράν κοινωνίαν. 
Αλλ’ άπητεϊτο έλατήριον ισχυρότερου τοϋ άπρα- 
κτοϋντος θάρρους τών άφωσιωμένων τούτων αν
θρώπων ινα ύπερνικηθή ή δεισιδαίμων άποστροφή 
ή άναγκάσασα τούς πλείστους νά έγκαταλίπωσι 
τήν έκκλησίαν ταύτην, ήν έθεώρουν ώς μολυν- 
Οεϊσαν ύπδ τοΰ λατινικού δόγματος. Τδ αίτιον 
τούτο εύρέθη είς τυφλοτέραν δεισιδαιμονίαν. JE- 
κυκλοφόρει παρά τώ λαώ άρχαία προφητεία προ- 
λέγουσα ότι μίαν ήμέραν οί Τούρκο·, θέλουσιν εί- 
σέλθει είς τήν Κωνσταντινούπολή, καΐ θέλουσιν

άρπάσει άνευ άντιστάσεω; τά πάντα, μ.ηδ’ αύτής 
τής πρδ τής Αγίας Σοφίας στήλης τοΰ Κωνσταν
τίνου έζαιρουμένης, άλλά καί ό'τι έκεϊ έμελλον νά 
σταθώσιν' δτι άγγελος θέλει καταβή έξ ούρανοϋ 
κρατών είς τήν χεΐρα fομφαίαν,τήν όποίαν ήθελεν 
έγχειρίσει είς τινα καθήμενον είς τδ βάθρον τής ςή- 
λης,καΐ δτι όδηγούμενοι ύπδ τοϋ παρά Θεοΰ έκλε- 
λεγμένου τούτου άρχηγοϋ ήθελον άπωθήσει τους 
Τούρκους ού μόνον άπδ τής πόλεως,άλλά μέχρι τών 
πορωτέρων όρίων τής αύτοκρατορίας, καΐ μέχρις 
αύτής τής Περσίας ! Πλήρεις τής ύπδ τής προ

φητείας ταύτης έμπνεομένης πίστεως οί δυστυ
χείς κάτοικοι άνευ ύπερασπίσεως, καΐ λησμονοΰν- 
τες τδ έντδς τής βασιλικής άνάθεμα, έτρεχον παν
ταχόθεν τίς πρωτευουσης ίνα καταφύγωσιν είς 
τήν έκκλησίαν τής Αγίας Σοφίας' ύπελογίσθη δτι 
τδ έλεύθερον διάστημα δύναται νά χωρήση τριά
κοντα χιλιάδας ψυχών. Ηττον τής ώρας, τδ θυ- 
σιας-ήριον, δ χορός, δ νάρθηξ,καΐ αί άνω καί κάτω 
στοαΐ έπληρώθησαν πατέρων, συζύγων, γυναικών, 
παιδιών, ιερέων, καλογήρων καί καλογραιών' βί 
θύραι έκλείσθησαν ένδον, καΐ τδ πλήθος έζήτησε 
καταφύγιον ύπδ τδν αύτδν έκεΐνον δόμον, τδν 
όποϊον πρδ ολίγου άπεστρέφετο ώς έναγή καί 
μεμολυσμένον (I).

Η ματαία έκείνη ελπίς έπηύξησε τδν παρακο- 
λουθήσαντα τρόμον. 0 Γίββων εκτοξεύει καΐ κατά 
τήν οίκτράν έκείνην κατάστασιν έν βέλος τίς 
συνήθους ειρωνείας. « ένώ, λέγει, τδ πλήθος πε
ριέμενε τήν κατάβασιν τοϋ άγγέλου, αί Ούριοι 
συνετρίβοντο διά τών πελέκεων.» Εκτδς τοϋ προ* 
κειμένου θεωροϋμεν τήν άφήγησιν τών λεπτό· 
μεοειών τής σφαγής καΐ διαρπαγής' διότι ή χρι
στιανική ιστορία τής Αγίας Σοφίας τελευτά εις 
τήν άποφράδα στιγμήν καθ’ ήν ό νικητής Μωά
μεθ, έπΐ κεφαλή; τών βεζιρών, πασάδων καΐ σω
ματοφυλάκων του, ών έκαστος, κατά τδ λέγειν 
ένδς τών συγχρόνων ιστορικών, χτο ^ωμαλέος ώς 
Ηρακλής, έπιδέξιος ώς Απόλλων, καΐ έξισοϋτο έν 
τή μάχη πρδς δέκα συνήθως θνητούς, έφθασεν 
έφιππος ένώπιον τής μεγάλης πύλης, καΐ διά 
μέσου τού κεραυνόπληκτου πλήθους έπροχώρηο* 
πρδς τδν μ.έγαν βωμδν, τοϋ όποιου ελαβε κατο
χήν έν όνόματι τοϋ ίσλάμ άνακράζων τδν 
φημον τύπον «Μόνος θεδς ό Θεδς, καΐ ό Μωάμεθ 

προφήτης του.»

. J(ί) Gibon's Decline and Fall, VI.

. Καθ’ όσον άφορφ τδ κτίριον αύτδ ύπδ τήν ύ- 
λικήν έποψιν, τδ έργον τής καταστροφής ύπε- 
ρίβη κατά πολύ τάς προηγουμένας, άν καΐ ό 
Γίββων, μετά μεγάλης εύθύτητος, παρατηρεί δτι 
θί Τούρκοι Ακολούθησαν απλώς τδ ίερόσυλον πα·- 
ράδειγμα τών λατίνων κατακτητών. Η διήγησις 
τοΰ Φραντζή φέρει τύπον παθητικωτάτης συγκι- 
νήσεως. Εν υψηλή φράσει λέγει «δτι ό έπίγειος ού- 
ρενδς, τδ δεύτερον στερέωμα, τδ άρμα τών Χε
ρουβείμ, ό θρόνος καΐ ή δόξα τοΰ Θεού» άπεξε- 
δύθη τών ύπδ τής ευσεβείας πολλών αιώνων συσ- 
ηωρευθέντων άναθημάτων, καΐ δ χρυσδς καΐ δ 
άργυρος, οί άδάμαντες καΐ τά κοσμήματα, τά 
ίερά σκεύη καΐ τά ιερατικά κοσμήματα μετε- 
-βλήθησαν είς ενδύματα καΐ έπιπλα έναγών. Αφού 
αί ίεραΐ εικόνες έστερήθησαν παντός δυναμένου ίνα 
έχη άξίαν τινα είς τους έφθαλμού; τών ασεβών, 
τά ύφάσματα ή τά ξύλα έξεσχίσθησαν, σύνετρί- 
βησαν, έκάησαν, έποδοπατήθησαν, ή έχρησίμευ- 
εαν είς τούς σταύλους καί τά μαγειρεία διά τάς 
βαναυσοτέρας χρείας.

; Η άνάμνησις τής τρομερά; ταύτης ήμ.έρας ζή 
ιίσέτι είς τάς μυστικώς έπαναλαμβανομένας πα
ραδόσεις τών Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως, 
οΐτινες δεικνύουσιν έρυθράν κηλίδα έπΐ μιάς τών 
στηλών ώς σημεΐον τής άναβάσεως τού χυθέντος 
αίματος, καΐ ή κηλίς αυτή πιστεύεται δτι έχα- 
ράχθη υπδ τοΰ ίδιου Μωάμεθ, δστις ήδυνήθη όρ- 
θοποδών έπΐ σωρού πτωμάτων νά φθάση τδ 
ύψος τούτο διά τής αίμοφύρτου χειρός του. Δημο- 
τικωτέρα παράδοσις αναφέρει, δτι καθ’ ήν ςτγμήν 
ίερούργει δ ίερεύς είσεπήδησαν οί Τούρκοι είς τήν 
εκκλησίαν' ό δέ ίερεύς μετά τών ιερών μυστηρίων 
καΐ τών πολυτιμοτέρων λειψάνων τού θυσιαστη
ρίου ίκλείσθη είς τινα πύλην, κλεισθεϊσαν όπισθεν 
αύτού' οί Τούρκοι προσεπάθησαν νά τδν κατα- 
διώξωσιν, άλλά πάσαι αί πρδς άνοιξιν τής πύλης 
"ροσπάθειαι μάταιαι άπέβησαν' δ ίερεύς έκεϊνος 
δέν ώράθη έκτοτε ύπδ άνθρωπίνου έφθαλμού, 
άλλά μέλλει νά έμφανισθή καθ’ ήν ήμέραν, θεία 
ώδοκίφ, πέση ή ήμισέληνος, καί ή πάλαι έκκλη- 
®ία τού Ιουστινιανού, μετά μακράν έγκατάλειψιν? 
άποδοθή είς τήν λατρείαν τής θείας Σοφίας. Προ- 
«θετέον δτι ή μυστηριώδης πύλη έμεινεν άθικτος, 
*αΐ μόνον κατά τάς τελευταίας έπισκευάς τοΰ 
κτιρίου παοετηρήθη δτι έφερε πρδς στενήν δίοδον 
’εφραγμένην άπδ έρείπια, καί τής όποία; προφα
νώς πρδ πολλού δέν έγένετο χρήσις !

■ Τήν μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 

παρασκευήν, ή μεταμόρφωσις τής Αγία; Σοφίας 
δημοσίως έπανηγυρίσθη. ό Μωάμεθ συναθροίσας 
τά στρατεύματα του έπΐ τής μεγάλη; πλατείας 
τής άγορά; ( Ακ-σεράϊ) μετέβη μετά πομπής 
στρατιωτική; εί; τήν έκκλησίαν. ό ιμάμη; έδίδα- 
ξεν άπδ τού άμ.βωνος, ό σουλτάνος αύτδς έψα
λε τήν εύχαριστήριον ωδήν τών νικητήριων έπΐ 
τού μεγάλου βωμού, έφ’ οδ άρτίως οί χριστιανοί 
έξετέλεσαν τδ μυστήριον τις εύχαριστία; διά τε
λευταίου φοράν' καΐ δ μουεζίμη; άνεφώνει άπδ 
τού ύψους τού ένετικοϋ beffoi τδ Εζάν, έκτοτε 
άκαταπαύστω; έπαναλαμβανόμενον «μέγιστος ό 
Θεός' μόνο; Θεδ; δ Θεδς, καΐ δ Μωάμεθ προ
φήτης. Ελθετε εί; τδ ένδιαίτημα τής ησυχίας! 
Ελθετε εις τδ άσυλον τής σωτηρίας!»

Η ιστορία όλίγας παοομοίας άντιφάσεις παρι- 
στα ή Αγία Σοφία ή νύν άντηχούσα μουσουλμα- 
νικάς ωδάς, κατά τδ πρώτον έτος τής Εγίρας 
συχνάκις άντηχησε τδν γνωστόν τύπον τοΰ κα
τηχουμένου «άνάθεμα τώ Μωαμέτ, καΐ πάση τή 
αύτού διδαχή καΐ διαδοχή.»

Τήν υποταγήν τής υλικής εκκλησίας τής Αγίας 
Σοφίας είς τδν Σουλτάνον, μετ ού πολύ έπηκο- 
λούθησε καΐ ή τυπική ύποταγή τού πρωτίστου 
ποιμένος τής ορθοδοξίας, διότι δ σουλτάνος άπή- 
λαυσεν άπδ τοΰ πατριάρχου τά καΐ πρότερον δι
καιώματα τών βυζαντινών αύτοκρατόρων.

Μία τών συνεπειών τής άπολύτου άπομονώ- 
σεως τή; έκκλησία; τής Κωνσταντινουπόλεως 
ύπήρξε καΐ ή ύπδ τής Δύσεως άναγνώρισις τής 
ύπερτάτης ,έξουσία; τοΰ πολιτικού αρχηγού, πλη- 
ρεστέρα μάλιστα ώς άπηλλαγμένη τών θεοκρα
τικών θεωριών τής μεσαιωνικής παποσύνης. Ο 
Ελλην αύτοκράτωρ συνείθιζε νά καθιδρύη τδν νέον 
πατριάρχην θέτων τδν δακτύλιον είς τδν δάκτυ
λον, καί τήν βακτηρίαν είς τήν χεϊρά' έκ πολι
τική; άνάγκη; δ Μωάμεθ Β' έχορήγησε τήν άνε- 
ξιθρησκείαν τών υπηκόων του, ή αύτή δέ πολι
τική τδν Ανάγκασε νά σκεφθή πολύ περί τών 
ωφελειών άς ήλπιζεν έπηρεάζων τήν εκλογήν τοϋ 
πατριάρχου' δθεν συνήνεσεν ΐνα έκμεταλλευθή 
τά αύτά έπΐ τής έκκλησία; δικαιώματα, ών άπε- 
λάμβανον καΐ οί προκάτοχοί του' καΐ δταν οί 
χριστιανοί τή; βυζαντινή; αύτοκρατορίας έβεβαι" 
ώθησαν δτι ή ύπαρξις, αί έλευθερίαι, καΐ ή θρη
σκεία των θέλουσι σεβασθή, προσετέθη δ δρο; 
ότι ώφειλον νά θεωρώσι τδν σουλτάνον ώ; δια
δεχόμενου τήν θέσιν τών προτέρων αύτοκρατόρων 
των' «Λιά τήν έκλογήν καΐ καθίδρυσιν τοΰ πα- 
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.τριάρχου, λέγει ό Γίββων, άνενεώθησαν αί έθιμο- 
ταξίαι τής βυζαντινής αυλής. Μετ’ εύχαριστή- 
«ως μεμιγμένης μετά τρόμου είδον οί χριστια
νοί τδν Σουλτάνον έπί θρόνου, παραδίδοντα εϊς 
χεϊρας τοΰ Γενναδίου τήν ποιμχντορικήν ράβδον, 
σύμβολον τών έκκλησιαστικών του καθηκόντων, 
όδηγοΰντα αυτόν εϊς ττ,ν πύλην τοΰ σεραγίου, καί 
δωρούμενον αύτώ ίππον σεσαγμένον, καί διατάσ- 
σοντα είς τούς βιζίρας καί πασάδες νά τδν όδη- 
γήσωσιν είς τδ πρδς διαμονήν του προωρισμένον 
μέγαρον.» ’Εξόριστος της πάλαι πατριαρχικής του 
εκκλησίας δ πατριάρχης καθιδρύθη έπί τινα χρό
νον έν τή έκκλησία τών'Αγίων Αποστόλων. ’Εν 
τούτοις μετ’ ού πολύ ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη 
την έκκλησίαν ταύτην μετατιθέμενος εις την τοϋ 
Παμμακάριστου όπου τινα τών πολυτιμοτέρων 
λειψάνων τής άρχαίας μητροπόλεως, καί συν τοϊς 
άλλοι; ό θρόνος τοΰ άγίου Ιωάννου τοϋ Χρυσο
στόμου, μετεφέρθησαν. 'Η τελευταία μετάθεσις 
τής πατριαρχικής έδρας ητο ή είς τήν έκκλησίαν 
τοϋ ’Αγίου Γεωργίου, δπου μέχρι τοϋ νΰν ίδρεύει.

*Η έπι τής έκκλησίας καθιερωθεϊσα ύπδ τών 
νικητών αρχή διετηρήθη οίκτρώς. Τδ δικαίωμα 
ού μόνον τοϋ δνομάζειν, άλλά καί τδ τού καθαι- 
ρεϊν τδν πατριάρχην έξησκήθη μετά μεγάλης κα- 
παχρήσεως. Τδ πατριαρχικόν αξίωμα έχορη- 
γεΐτο άντί χρηματικής καταβολής’ καί έπειδή 
«υτη πολλάκις άπητείτο, οί πατριάρχαι άνεμπο- 
δίστως καθηρούντο καί έθανατοΰντο.

’Επειδή ή άφήγησι; τών έν τή ' Αγί$ Σοφία γε- 
νομένων συνόδων θέλει ύπερβή τά όρια τής δια
τριβής μας, άρκούμεθα ίν’ άναφέρωμεν τήν τελευ
ταίαν, ήτις ύπδ τήν έποψιν τών σημερινών ιδεών 
εινε ϊσω; ή περιεργοτέρα πασών’ αυτή δ έγένετο 
συνεπείς τής περιβόητου άντι^ρήσεως τών Βαρ- 
λααμιτών έπι τού παραδόξου τόπου τοϋ ανατο
λικού ψυχισμού, ή τών δμφαλοψύχων, ήτις έν τώ 
ΙΔ*. αϊώνι διεδόθη έν τοϊς πλείστοις τών ελληνι
κών σχολείων καί μοναστηρίων, καί τής όποιας 
αί θεολογικαί δοξασίαι, ώς καί τά χαρακτηριστι
κά, διεσιόθησαν ήμΐν έν τή έκθέσει ένδς τών έξο- 
χωτέρων αύτής άπολογιστών. «όταν είσαι μόνος 
έν τώ κελλίςσ σου, λέγει, κλεϊσον τήν θύραν σου 
καί κάθησον έν μιά γωνία’ υψωσον τδ πνεύμά σου 
άνω πάντων τών ματαίων καί έφημέρων πραγμά
των’ κλίνον τδ γένειον πρδς τδ στήθός σου’ στρέ- 
ψον τούς δφθαλμούς καί τάς σκέψεις σου πρδς τδ 
μέσον τής κοιλίας, τδν όμφαλδν, και ζήτησον τήν 
θέσιν τής καρδίας, τήν έδραν τής ψυχής. ’Εν πρώ-

τοις τά πάντα θά σοί φανώσι σκυθρωπά καί α
μαυρά’ άλλ’ έαν έγκρατεύσης νυχθημερόν, θέχεις 
αισθανθή άνεκλάλητον χαράν, καί ή ψυχή Θέλεε 
καταλάβει τήν θέσιν τής καρδίας περιβεβλημένη 
διά φωτός μυστικού καί αιθέριου. «'H φύσις τοϋ 
ύποτιθεμένου τούτου φωτός κατέστη άντικείμε- 
νον μεγάλων συζητήσεων’ υπδ τών μυστικών έ-
θεωρεϊτο καί ή ούσία τοϋ Θεοΰ αύτοϋ, ένφ δ Βαρ
λαάμ, ό αντιπρόσωπος τών δοξασιών τής Δύσεως, 
κατήγγελλε τήν ιδέαν ταύτην ώς αιρετικήν καί 
βλάσφημου. Εν τή φιλοσοφικωτέρα έξηγήσει τοϋ 
σημερινού ψυχισμού, παρεδέχθη διάκρισις μεταξύ 
ούσίας καί ενεργειών τοϋ θεού’ έν τή τελευταίφ 
κατηγορία άνάγεται τδ φώς τών μυστικών, δμοιον 
τή έπί τοϋ όρους Θαβώρ μεταμορφώσει τοΰ Κυ
ρίου ήμών. Αί λεπτομέρειαι τής ένεκα τής αίρέ- 
σεως ταύτης ύπδ τήν προεδρείαν τοϋ αύτοκράτο
ρος Καντακουζηνοϋ γενομένης συνόδου, δέν ειν« 
άξιαι παρεκβάσεως’ περίεργον δμως ηθελεν είσθαι 
πρδς άντίφασιν τής άρχαίας καί νεωτέρας ιστο
ρίας, ή παραβολή τών περί τούτου διαμφισβητή- 
σεων τών χριστιανών περί τοϋ ψυχισμού, πρδ; 
τάς γενομένας έν μωαμ.εθανική συνόδφ έπί Μου- 
ράτου Δ' καί έντδς τής 'Αγίας Σοφίας μεταβε
βλημένης εις τσαμίον, καί τής όποιας άνάλυσιν 
έξέθηκεν ό Χάμμερ έν τή διηγήσει τού μεγάλου 
τούτου ιστορικού επεισοδίου τής Κωνσταντινου
πόλεως. (1)

’Ενταύθα κρίνομεν καλδν ίν’ άναφέρωμεν τούς 
στρατιωτικούς θριάμβους μεθ’ ών συνδέεται τδ ό
νομα τής παλαιάς μητροπόλεως. Κατά τάς τε
λευταίας τής αύτοκρατορίας ήμέρας οί θρίαμβοι 
υπήρξαν πολλοί σπάνιοι. Τελευταίος έγένετο ό 
μετά τήν λήξιν τοϋ Παννανικοϋ πολέμου’ ενδια
φέρον δμως περισσότερον παριστ^ ή άρτίω; στρα
τιωτική κρίσις, καθ’ ήν μετεχειρίσθησαν τήν θρησ
κευτικήν τής 'Αγίας- Σοφίας έπφροήν, αφιερωμέ
νης έν τή νέα λατρεία, πρδς έξέγερσιν τού δημο
τικού ένθουσιασμοΰ, καί τοϋ ζήλου τών στρατιω
τών τής ήμισελήνου. Συνεπείς τοΰ περίφημο» 
πραξικοπήματος δι’ ού δ Σουλτάνος Μαχμούτ έ» 
1822 ήλευθερώθη διά παντός αύτός τε καί το 
στέμμα του άπδ τού στρατιωτικού δεσποτισμοϋ 
τών γιανιτσάρων. 'Ως έλατήριον τής διεγέρσεως 
τοϋ δημοτικού ένθουσιασμοΰ μετεχειρίσθησαν 
τδ σαντζάκ-σερίφ, ή τήν ίεράν σημαίαν, κατεσ* 
κευασμένην, κατά τήν παράδοσιν, άπδ τοΰ εσω-

(I) Cunstantinopol und der Bosporus ii, σιλ· 363» 

-τεριχοϋ ένδύματος τοϋ προφήτου, καί ήτις τοσοΰ
τον ίερά θεωρείται έν τή κοινή γνώμη, ώστε είνε 
άπηγορευμένον είς πάντα, έκτδς τών αληθών πι
στών, νά τήν θεώρηση, μήτε καί κατά τάς έπιση- 
μοτέρας περιστάσεις. Συνάθροισα; πάντα τά στρα
τεύματα τής έμπιστοσύνης του ό σουλτάνος συνε- 
χρότησε συμβούλιον, έν ζ> έπρότεινεν ϊν’άναπετάση 
τδ σαντζάκ-σερίφ καί προσκαλέσηύπέρ αύτοϋ δλην 
τών άληθών μουσουλμάνων τήν ίσχύν. Μόλις ή 
πρότασις αυτή έγένετο γνωστή, καί τδ πλήθος 
συνεπυκνώθη είς δλας τάς συνοικίας ΐνα ένωθή 
μετά τής πομπής. Φθάσας είς τήν Αγίαν Σοφίαν 
ό Μουφτής έπηξε τήν ίεράν σημαίαν έπί τοϋ άμ
βωνας, καΐ δ Σουλτάνος άνεθεμάτισε πάντα; τούς 
άρνουμένους ύποταγήν’ μετέπειτα οί γιανιτσάροι 
έξωρκίσθησαν ϊν’ άναγνωρίσωσι τήν απάτην των 
καί διαλυθώσιν’ έπειδή δέ άπήντησαν άρνητικώς, 
ό σουλτάνος έπρότεινεν ώς ζήτημα έάν ητο νό
μιμον νά καταβάλλωνται οί άντάρται διά τής 
βίας, καί άφοΰ ό σεΐχης άπεφάνθη καταφατικούς, . 
τώ έζήτησε φετβά πρδς χύσιν αίματος έν περι- 
πτώσει άντιστάσεως’ ό τρομερός φετβάς έχορη- 
γήθη, καί ή αιματηρά λύσις τοϋ δράματος τού
του εινε γνωστή. H έκ τής Αγίας Σοφίας δοθεϊσα 
ώθησις διά τήν σφαγήν τών γιανιτσάρων δύναται 
νά θεωρηθώ ώς ιστορική έκδίκησις διά τήν κα
ταστροφήν τής παλαιάς έκκλησία; κατά τήν έπί 
τών βυζαντινών στρατιωτικήν έκείνην στάσιν, ή- 
τι; αναλογεί πρδ; τά; τόσον συνεχείς θορυβώδεις 
σκηνάς ύπδ τδ κράτος τών γιανιτσάρων.

Αξιοπαρατήρητος δέ ή έπι^ροή ήν έπενήργη- 
,σεν έπί τής έκκλησιαστικής άρχιτεκτονικής τδ 
μέγα τοϋτο μνημεϊον τοϋ πνεύματος τοϋ ’Ανθε
μίου. Αί ομώνυμοι έκκλησίαι τής Τραπεζούντος, 
τού Κίεβου, τής Θεσσαλονίκης καί άλλαχοϋ, εί- 
σίν άτεχνοι άντιγραφαί τής έκκλησίας τοϋ ’Αν
θεμίου’ ούδεμία ελληνική ή σλαβική έκκλησία 
δέν έχει τι προδίδον άντιγοαφήν τοΰ πρωτοτύ
που καλλιτεχνήματος.

Αί αναμνήσεις αυται καί έτεραι, παλαιαί καί 
νέαι, αί τήν Αγίαν Σοφίαν άφορώσαι, δύνανται 
ίνα χοοηγήσωσιν ύλην εις άτελεύτητα ύπομνήμα- 
τα, άλλ’ άνάγκη νά παύσωμεν, έκφράζοντες τήν 
ελπίδα ΐνα είδήμων τής βυζαντινή; ιστορίας επω
φελούμενος τών περιστάσεων πραγματευθή κατά 
βάθος καί.ύπδ τά; διαφόρους αύτή; έπόψεις, πλή- 
-ρη ιστορίαν τή; μεγάλη; βασιλική; τής Ανατολής.

(Revue Brittanique).
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άποττ-ϊίσματα τής ναυτιάσιως.

Πά; δστι; απερχόμενο; εί; ’Αμερικήν δέν έχει 
σταθεράν άπόφασίν, οϊαν δ εύγενής συνοδοιπόρος 
μου, νά αφηση εκεί τά όστά του, πρέπει νά έπι- 
στήση ιδιαζόντως τήν προσοχήν του περί τήν εκ
λογήν τού άτμοπλοίου έφ’ ού θά διαπλεύση τδν 
ωκεανόν. Τουθ’ δπερ καί έγώ έπραξα, άμα φθά- 
σα; είς Αβρ, λαβών ώφελιμωτάτας καί λεπτομε- 
ρεστάτας πληροφορίας περί τών πολυαρίθμων άτ- 
μοπλοϊκών εταιριών.

Εάν ΰπήκουον είς τήν πένθιμον ανυπομονησίαν 
τού ήμετέρου Αγγλου φρονοϋντος, ότι δ καιρός 8ν 
διανύομεν ζώντες άνευ λόγου δέν άνακτάται 
πλέον, ήθελον άδιστάκτω; προτιμήσει έν τών 
πλοίων τής εταιρίας Canadian steamship Com
pany, δπερ ήθελε μάς φέρει κατ’ ευθείαν εί; 
τούς κατα^ράκτας τοϋ Νιαγάρα’ άλλ’ ίσια ϊσια 
διά τδν λόγον τούτον άπέφυγον μέν έκείνην, i- 
πηυθΰνθην δέ ει; τήν εταιρίαν Cunard παρ’δλων 
έν γένει ώμολογουμένην ώς τήν καλλίστην.

Απαντα τά όντως θαυμάσια άτμόπλοια τής ε
ταιρίας ταύτης ξχουσιν ονόματα λήγοντα είς τδ 
πρώτον τοϋ άλφαβήτου γράμμα Europa, Asia, 
Africa, Persia, Canada κτλ. καί παρέχουσιν 
όσην δύναται τις νά φαντασθή πολυτέλειαν καί 
άνεσιν. Οί κοιτώνες τής πρώτης θέσεως περιέχου- 
σι δύο κλίνα; καί τέσσαρα; οί τή; δευτέρα;’ έν δέ 
τώ κέντρφ τού πλοίου ένθα δ σάλο; είναι ήττον 
αισθητός κεΐται δ γυναικωνίτης, ουτινος ή είσο
δο; είναι άπηγορευμένη εί; τού; άνδρα; καί μό
λις καί μετά βίας αί γήν είσοδον τοϋ ίβροΰ τούτου 
άσύλου φυλάττουσαι θαλαμηπόλοι, ώς άλλοι 
κέρβεροι, έπιτρέπουσιν ένίοτε είς τούς συζύγου; ή 
είς τού; άδελφού; τών κυριών, δσαι, ύπδ όδυνηράς 
ναυτιάσεω; πάσχουσαι, μένουσι κλινήρεις νά έπι- 
σκέπτωνται αύτάς απανίως καί στιγμιαίως. Εν- 

. νοείται δέ οϊκοθεν πόθεν έπήγασεν ή άνάγκη 
τοιαύτη; αύστηροτάτης έπιτηρήσεω; έντδς τών 

'τρισμεγίστων τούτων πλοίων, ένθα ύπάρχει το·.-
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αύτη πληθύς επιβατών. Αλλ’ αρά γε μή τοι έκ- 
τούτου εξάγεται δτι ή ευαισθησία δέν θριαμβεύει 
ποτέ κατά τής αύςηράς άπαγορεύσεως ή δτι ό έρως 
χάνει τά δικαιώματα του έν τή θαλάσση; όχι, 
διότι συμβαίνει πολλάκις είς την ξηράν ωσαύτως 
δέ καί έπί τών σαλευομένων σανίδων τοϋ ατμό
πλοιου ώστε, όσάκις ό λύκος δέν μεταβαίνει εΐς 
εόρεσιν τοΰ ποιμνίου, έρχεται τδ ποίμνιον πρδς 
τδν λύκον, δπερ είναι έν καί τδ αΰτδ πράγμα.

Εξ δσων επαίνων ήκουσα περί τοΰ άτμοπλοίου 
ή ΖΤερσία, μοι έγεννήθη ή επιθυμία έπ’ αύτοΰ νά 
ταξειδεύσω’ή δέ τύχη θαυμασίως μ’έβοήθησε, διό
τι εμαθον δτι τδ πλοΐον τοΰτο παρεσκευάζετο 
εις άπόπλουν καί δτι έάν μετεβαίνομεν την εσπέ
ραν εΐς Λιβερπούλην θά έφθάνομεν έγκαίρως ώστε 
νά έπιβώμεν έπί τοΰ βασιλέως τούτου τών ατμο
κίνητων. Οθεν έγώ, δυνάμει τής παραχωρηθείσης 
μοι ύπδ τοΰ σίρ Κλίντον πληρεξουσιότητας νά 
κανονίσω κατ’ έμήν βούλησιν τά τοΰ ταξειδίου, 
δέν ειχον νά συμβουλευθώ άλλον παρ έμέ αύτδν, 
και ούτως άνεχωρήσαμεν καί έφθάσαμεν εΐς Λι- 
βερπούλην μέ ούριον καί γαλήνιον καιρόν.

Οτε δέ είδον καί επέβην έπί τής Περσίας ήσ- 
θάνθην θαυμασμόν άνάμικτον μετά φόβου καί 
λύπης. Καί φόβον μέν ήσθάνθην άναλογισθεις δτι 
καί τδ μέγιστον πλοίον είναι μηδέν έπί τών έ- 
ξηγριωμένων κυμάτων, λύπην δέ διότι έμελλον 
νά παρεμβάλλω μεταξύ τής γενέτειρας γης, ένθα 
έγκατελίμπανον συγγενείς καί φίλους καί ένθα 
έδρεψα τάς πρώτας καλλιτεχνικάς μου δάφνας, 
και χώρας αγνώστου μοι, ή; μόλις ένόουν τήν 
γλώσσαν καί δπου ίσως έπεπρω^ο νά παρασταθώ 
μάρτυς οΐκτράς τραγωδίας, διάστημα οκτακόσιων 
μιλλίων ! έπεθύμουν νά γνωρίσω τήν γενναίαν έ- 
κείνην ψυχήν τήν έγκαυχωμένην δτι δύναταί ν’ 
άπέλθη μακράν τής πατρίδος άνευ παλμών καρ
διάς καί νά ύπάγη είς τδ έτερον ήμισφαίριον !

Αλλ’ δ σίρ ’Ιάκωβος Κλίντον, ένεκα τής νοση- 
ρας καί απελπιστικής καταστάσεως τής ψυχής 
του, ήτο ανεπίδεκτος οίασδήποτε τοιαύτης συγ- 
κινήσεως’ διό έλαβε θέσιν μετ’ έμοΰ εΐς τδν κοι
τώνα μετ’ έντελοΰς άπαθείας.

Αμα τή μεσημβρία βολή τηλεβόλου βληθεϊσα 
άπδ τοϋ καταστρώματος τής Περσίας έσήμανε 
τδν άπόπλουν καί πάραυτα οί τερατώδεις τροχοί 
τοΰ άτμοπλοίου περιέγραψαν τήν πρώτην κίνησιν, 
τήν οποίαν έξηκολούθησεν άπαύστως μέχρι τοΰ 
λιμένος τοΰ Νεοβοράκου. Η θάλασσα ήτο γαλή
νιος ώστε έταξειδεύσαμεν δι’ όλης τής ήμέρας καί 

μέρος τής νυκτδς χωρίς νά προσβληθώσι πολύ οΕ 
ασθενείς στόμαχοι ύπδ τοΰ ήρέμου καί τακτικού 
σαλεύματος τοΰ πλοίου* Αλλά περί τήν τρίτην 
πρωινήν ώραν ό· άνεμος ήρχισε νά δροσίζη, ώστε 
τήν αυγήν ή θάλασσα έκύλιε κύματα έχοντα 
ύψος πεντορόφου οικίας.

Εξ δλων τών έπιβατών, δσοι τότε πρώτον έτα- 
ξείδευον, μόνος έγώ δέν έταράχθην ύπδ τοΰ σά
λου’ τουναντίον δ’ ό σίρ ’Ιάκωβος Κλίντον έπαθε 
πλέον πάντων τών άλλων καί δέν πιστεύω θνη
τός άνθρωπος νά έπλήρωσέ ποτέ φόρον μεγαλή- 
τερον είς τδν Ποσειδώνα' τοΰτο μόνον λέγω δτι, 
έάν ή έκ τής ναυτιάσεω; προερχόμενη αδυναμία 
δέν τδν εμπόδιζε ν’ άναβή είς τδ κατάστρωμα, 
δέν ήθελε βεβαίως περιμείνει εωσοΰ φθάση είς τούς 
κατα^άκτας τοΰ Νιαγάρα διά νά κόψη τδ νήμα 
τής ζωής του, άλλά θά έπνίγετο ριπτόμενος είς 
τήν θάλασσαν. Είς τοιοΰτον δέ βαθμόν προέβη 
τδ κακόν ώστε, άν καί ή ναυτίασις συνήθως δέν 
είναι έπικίνδυνος άσθένεια, έγώ δμως ένόμισα δτι 
ήθελε τώ έπιφέρει τδν θάνατον.

11 κακοκαιρία παρετάθη έπί δύο ήμέρας καί 
τρεις νύκτας τήν δέ τρίτην ήμέραν, τοΰ σάλου 
κοπάσαντος, ένόμισα εύλόγως δτι ή κατάστασις 
τής υγείας τοΰ ταγματάρχου θά βελτιωθή, άλλά 
παρ’ έλπίδα ούδέν σημείον βελτιώσεως έφάνη ώσεί 
δ ταλαίπωρος κατέπιεν δλόκληρον φαρμακείου. 
Πώς δμως ήδυνάμην ποτέ νά φαντασθώ, δτι τδ 
σάλευμα τοΰ πλοίου καί ή παρά φύσιν παρατα- 
ΟεΧσα ναυτίασις έμελλον νά Θαυματουργήσωσιν 
έπί τοΰ νοδς τοΰ σίρ ’Ιακώβου Κλίντον!

Ως τόσον έγώ, έπειδή ή υγεία μου ήτο δσον 
ούδέποτε άλλοτε είς άρίστην κατάστασιν, περιηρ» 
γαζόμην μετά πλείστης περιέργειας τά ήθη, τάς 
έξεις καί τούς παραδόξους καί ιδιότυπους χαρα
κτήρας τών έπιβατών τής Περσίας. Αν ύπάρχη 
έπί τής οικουμένης τόπος, ένθα αί γυναίκες πα
ραιτούνται δλοσχερώς τής φιλαρεσκείας,παραγρά
φονται δέ τά δικαιώματα τής έθιμοτυπίας, δ 
τόπος ούτος δμολογουμένως εύρίσκεται έπί τών 
πλοίων καί μάλιστα κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τοΰ πλοΰ. Εκεί βλέπει τις τάς κυρίας, είτε νέας 
είτε γραίας, στηριζομένας πολλάκις έπί τίνος ά- 
ξιωματικοΰ καί περιπατούσας έπί τοΰ καταστρώ
ματος μέ χονδρά έπανωφόρια καί κορδύλας όχι 
λίαν κομψάς, μέ κόμην άτιμέλητον καί.ύποδημά- 
τια άπερίδετα. ’Ενίοτε μάλιστα πλησίον τοΰ σκίμ- 
ποδος, ένθα κάθηνται, παράκειται μετάλλινος λε
κάνη, πρδ τής οποίας έπιτελεϊται δυστυχώς συ-

^νότατα, καί άς μοί έπιτραπή νά τδ έκστομήσω, άνάγκη χειροκροτούμενος καί παρ’ δλων έπευφη- 
ή λύσις καταστροφής προβλεπόμένης έκ τηςώχρό- | 
τητος τοΰ θύματος καί τής βεβιασμένης σιωπή- ι 
λότ-ητός του !

λφ’ δτου παρευρέθην εϊς τινας θαλασσινας σκη- 
νάς, μετενόησα δτι δέν έξησκήθην παντάπασιν , 
είς τήν θαλασσογραφίαν, διότι ένταΰθα ευρίσκει , 
τις τφόντι άφθονον καί πολύτιμον ύλην είς έςει- ί 
κόνισιν προξενούσαν ίδιάζουσαν και αφευκτον έν- 
τύπωσιν .... έπί τών ασθενών κράσεων. <

Μετ’ ού πολύ δέ καί αί μάλλον θαρσαλέαι γυ
ναίκες, αί τέως έπί τοΰ καταστρώματος άντιπα- · 
λαίουσαι κατά τοΰ ολέθριου σαλεύματος τοΰ : 
πλοίου,έπαυξανομένου ύπδ τοΰ άδιακόπου σεισμού 
τής ατμομηχανής, δέν άντέσχον, άλλά κατέβησαν j 
καί ήνώθησαν μέ τάς ταλαιπώρους συντρόφους ι 
των, τών οποίων οί υπόκωφοι καί έρρυθμοι γόοι 
ήκούοντο διά τών θυρίδων τοΰ γυναικωνίτου. Αμα ι 
δμως έπανήλθεν ή γαλήνη καί έστερεώθησαν οί 
στόμαχοι, δλα τά έν τώ πλοίω, ώς διά μαγείας, : 
μετεμορφώθησαν. Αί κυρίαι ώς έκ νεκρών άναστά- 
σαι, άναβαίνουσι καταστόλιστοι επί τοΰ κατα
στρώματος, καί έδώ μέν μετά ζωηρότητας συν
διαλέγονται, έκεϊ δέ μετά σπουδής άναλαμβάνου- 
σι τά διακοπέντα χειροτεχνήματά των καί διά 
τών οφθαλμών τοξεύουσι τάς καρδίας τών έπι

βατών.
έν τοιαύταις στιγμαϊς γεννώνται, ώς έπί τδ 

πλωτόν, τά τρυφερά εκείνα αισθήματα, τά όποια 
αναπτυσσόμενα γϊγαντιαίως κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας τοΰ πλοΰ, έπιστέφονται συνεχώς καί διά 

τοΰ γάμου.
Σημειωτέου δέ δτι όσάκις δ καιρός είναι γαλή

νιος καί δέν υπάρχει σάλος, δπερ είναι πράγμα 
σύνηθες άπδ τοΰ μηνδς Ιουνίου μέχρι τίς Σεπτεμ
βριανής ισημερίας, δέν άρκοΰνται οί έπιβάται εις 
άπλάς συνομιλίας, άλλά συνήθως συγκοοτοΰσι καί 
χορούς' καί πάντοτε μέν ύπάρχουσι μεταξύ τών 
έπιβατών ή καί τοΰ πληρώματος εϊς ή πλείονες 
μουσικοί άλλά καί έν ελλείψει αύτών σχηματίζε
ται έν τώάμα αύτοσχέδιος ορχήστρα,,έν ή άλλοι 
μέν άδουσι, άλλοι δέ συρίζουσι, καί άλλοι σημαί- 
νουσι τδν ρυθμόν κροτοΰντες τάς χείρας. Τοΰτο 
δμως σπανίως συμβαίνει, διότι ώς έπί τδ πλεϊ- 
στον μεταξύ τών Αγγλων ή Αμερικανών ναυτών 
υπάρχει καί εϊς Παγανίνης (1) άξιος μέν άγχό- 
νης είς πάσαν άλλην περίστασιν, άλλά έν έσχατη

(I) Λιάρημος βιολοπαίκτης 'Ιταλό; άποΟανών έν άχμη 
της ήλιχίας.

μούμενος. Τούτων δέ ούτως έχόντων δ άντίχορος 
πολλάκις παρατείνεται άπδ τής πρωίας μέχρι τοΰ 
γεύματος.

Τδ γεΰμα έν τοϊς άγγλικοίς άτμοπλοίοις είναι 
μεγαλοπρεπέστατου καί όντως ηγεμονικόν. Τά 
σκεύη τής τραπέζης πρδ πάντων είναι δλα αργυρά 
έντέχνως γεγλυμμένα’ άφθονος δέ παρέχεται δ 
πάγος καθ’ δλον τδν πλοΰν καί μόνος δ οίνος δέν 
συμπεριλαμβάνεται είς τδν ναΰλον, δστις είναι 
750 φράγκα διά τήν πρώτην θέσιν καί 375 διά 
τήν δευτέραν, άλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως καί 
πληρώνεται μάλιστα λίαν ύπερόγκως.

Μετά τδ γεΰμα άρχεται τδ χαρτοπαίγνιου τδ 
όποιον συνήθως αντί διασκεδάσεως καταντά πά
θος δλέθριον καί δέν είναι σπάνιον πράγμα νά ϊδη 
τις άνθρώπους άπολέσαντας δλόκληρον περιουσίαν 
έν τώ διαστήματι τοΰ δεκαημέρου αύτοΰ πλοΰ. 
ί’πάρχει πρδς τούτοι; έντδς τών πλοίων τούτων 
καί άνά μία βιβλιοθήκη βρύθουσα βιβλίων καί υ
ποσχόμενη είς τούς φιλαναγνώστας ποικίλην δια
νοητικήν τροφήν, δταν δμως τις πλησιάση βλέπει 
μετά μεγίστης έκπλήξεως δτι αί βιβλιοθήκαι έ- 
κεϊναι έν καί μ.όνον βιβλίον περιέχουσι, μεταπε- 
φρασμένον είς αλας τής οικουμένης τάς γλώσσας 
καί έκδεδομέναν εϊς δλα τά γνωστά τυπογραφικά 
σχήματα’ τδ βιβλίον τοΰτο — βεβαίως τδ έμαν- 
τεύσατε — είναι παλαιά γραφή. Ούδείς έγγίζει 
αύτδ, εΐμή μόνον διά νά Οαυμάση τδ πλούσιον 
δέσιμον. ’Αλλ’ δπωςδήποτε καί τοΰτο είναι υπδ 
ηθικήν εποψιν ώφελιμώτατον.

Τήν μεσημβρίαν έκάστης κυριακής τελείται ή 
θεία ιερουργία κατά τδν έξής τρόπον. Εν μέσω 
τοΰ καταστρώματος σχηματίζεται διά δύο τετα
μένων παραλλήλων σχοινιών άρκετδς χώρος ώστε 
νά περικλείη τούς ίερουργοϋντας, όπισθεν δέ το
ποθετούνται οί όγδοήκοντα ή εκατόν ναΰται, έξ 
ών συγκροτείται τδ πλήρωμα τών μεγάλων τού- 

; των ατμόπλοιων. Τστερον παρουσιάζεται 5 πλοίαρ- 
' χος βαστάζων έπί βελούδινου προσκεφαλαίου τήν 
■ ίεράν γραφήν’ καί ούτω τελείται ή ιερουργία 

κατά τδν συνήθη τρόπον τών διαμαρτυρομένων.
Η πυρκαίά είναι λίαν έπίφοβο; έν θαλάσση, 

επομένως λαμβάνονται απερίγραπτα προφυλαχτι
κά μέτρα πρδς αποφυγήν τοιούτου κινδύνου. Καί 
πρώτον μέν είς καί μόνος υπηρέτη; δ αρχιτρί- 
χΐινος έχει τδ δικαίωμα τού άνοίγειν τάς χον- 
δράς δελίνους θυρίδας τών φανών τών περικλειόν- 
των τά φωτίζοντα τούς κοιτώνας κηρία’ αμα δέ
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φθάση ή ένδεκάτη τής νυκτδς, τά κηρία σβέννυν- 
ται καί είναι ύποχρεωμένοι άπαντες οί. έπιβάται 
νά κοιμηθώσιν. Αν δέ τις έπιθυμή ν’ άγρυπνήση 

πέραν τής προσδιωρισμένης ώρας έπΐ τοΰ κατα
στρώματος άς’εϊναι βέβαιος δτι Οά εύρη τδν κοι- 
τώνά του διά τοΰ κλείθρου κεκλεισμένον, καΐ Οά 
άναγκασθή, άν δεν προτιμά νά κοιμηθή υπδ τδ 
φέγγος τών αστέρων καΐ νά καταβραχή ύπδ τής 
βροχής, νά έπικαλεσθή τήν αβροφροσύνην τοΰ άρ- 
χιτρικλίνου, ήτις τιμάται άσυγκαταβάτως ένδς 
δολλαρίου. Πολύ δέ περισσότερα πληρώνει ί 
παρά τδν κανονισμόν καπνίζων έντδς τής κλίνης 
του, ένώ ύπάρχει ιδιαίτερον διά τούς καπνίζον
τας δωμάτων είς τδ άκρον τοΰ καταστρώματος, 
παρά τώ πηδαλίφ. 'Γήν δέ πρωίαν οί έπιβάται 
συνάζονται είς τά κομμωτήρια, ένθα κήρονται τδ 
γένειον και βοστρυχίζοντας ύπδ έπιδεξιωτάτων 
κουρέων ούδόλως παρεμποδιζομένων είς τδ έργον 
των ύπδ τοΰ σαλεύματος τοΰ πλοίου.

Οί πλοίαρχοι τών τοιούτων άτμοπλοίων λαμ- 
βάνουσιν ενιαύσιον αντιμισθίαν είκοσιπέντε έως 
τριάκοντα χιλιάδας φράγκα’ έκτδς δέ τοΰ μισθού 
των έχουσι καϊ άλλας τινας ώφελείας άπδ τήν 
μετακομιδήν άμεοικανικής άγρας είς Αγγλίαν, 
ένθα άδοώς αγοράζεται, καΐ άπδ τά πολλάκις 
πλούσια δώρα, άτινα λαμβάνουσι παρά τών έπι
βατών είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά τάς περι
ποιήσεις άς τυχόν ελαβον έν τώ πλοίω παρ’ αύ
τών. ίσον μισθόν, ώς έγγιστα, λαμβάνει καΐ ό 
αρχιμηχανικός, δστις διανύει δλον τδ χρονικόν 
διάστημα τοΰ πλοΰ έντδς τών μηχανών έπιτηρών 
τήν κίνησιν αύτών και δέν φαίνεται έπί τοΰ κα
ταστρώματος είμή δταν τδ πλοΧον εϊσέρχηται 
είς τδν λιμένα καΐ έτοιμάζηται νά άγκυροβολήση.

Ας μάς έπιτρέψωσι τώρα οί άναγνώσταί μας νά 
καταβώμεν μετ’ αύτών έπί τινας στιγμάς είς τήν 
σιδηράν στοάν τήν ύπδ τδ κατάστρωμα κειμένην, 
ένθα καθήμενος ό άρχιμηχανικδς επιβλέπει άδια- 
λείπτως τήν κίνησιν τής μηχανής ή μάλλον εί- 
πεΐν τών δργάνων αύτών τής ζωής τοΰ πλοίου, 
τών οποίων αύζάνει ή ελαττώνει τήν κίνησιν, ά- 
νοιγοκλείων, κατά τήν χρείαν, διάφορα σιδηρά 
επιστόμια έκεΧ που πλησίον προσηρμοσμένα. Α
νωθεν δέ αύτών ύπάρχει σειρά ωρολογίων, έζ ών 
ίν μέν δεικνύει πόσον ύδωρ ύπάρχει είς τούς λέ
βητας, άλλο πόσος άτμδς κατηναλώθη καϊ άλλο, 
δπερ τό περιεργότερον, δεικνύει ποσάκις περιε- 
στοάφησαν οί τροχοί τοΰ πλοίου. Ωστε διά τοΰ 
τροχομέτρου τούτου δύναταί τις κατόπιν δσου

δήποτε πολυημέρου πλοΰ νά προσδιορίση άκριβέ- 
στατα τάς περιστροφής τών τροχών τοΰ άτμο- 
πλοίου. Ουτω, παραδείγματος χάριν, οί τροχοί 
τής Περσίας περιστρέφονται δεχακ^ντάκις άνά 

πάν πρώτον λεπτόν- επομένως τδ όλικδν ποσδν
τών περες-ροφών έν διαστήματε έννεαημέρου πλοΰ 
εϊναι ίσον μέ 197, 640. Τόσον δέ έντεχνος είναι 
δ μηχανεσμδς τοΰ θαυμάσιου τούτου τροχομέτρου, 
ώστε δ αΰζων άριθμδς έκάστης διαδοχεκής περι
στροφής εμφανίζεται ούτως είπεΧν αυτομάτως έπΐ 
τής μετάλλινης πλακδς συγχρόνως μετά τής κι-
νήσεως τών τροχών.

II διά λίπους ή ελαίου λίπανσις τών διαφόρων 
μερών τής μηχανή; εΐναι έργον σπουδαεότατον 
καΐ μεγίστην άπαιτών έπιμέλειαν. Επΐ τούτω δέ 
ύπάρχει δεκάς δλη έλαιοχυτών καΐ όντως έξίστα- 
ταί τις βλέπων αύτούς είσπηδώντας είς τάς μη-
χανάς, καΐ κινοΰντας τήν χεΧρα άντεστρόφως τής 
κινήσεως τοΰ μέρους έκείνου τής μηχανής, τδ δ* 
ποίον πρόκειται νά λιπάνωσιν. Εν καΐ μόνον δευ- 
τερόλεπτον άν δέν προσέξωσι συντρίβεται ή χειρ 
αύτών ή καΐ δλόκληρος δ βραχέων- άλλοι άνα^- 
ριχώνται καί έν μέσω τών τροχών διά νά χύσω- 
σιν έκεΧθεν τδ έλαιον είς τήν προσήκουσαν θέσιν* 
οί δυστυχείς/ έάν ένεκα τοΰ σαλεύματος τοΰ 
πλοίου άπολέσωσι τήν ίσοέδοπίαν ή ζαλισθώσιν 
άπδ τήν ύπερβολικήν θερμότητα καΐ τήν άφόρη- 
τον καί άηδεστάτην οσμήν τής μηχανής, τετέλε- 
σται, κατακομματιάζονται, καΐ ούδέ εϊναι δυνα
τόν νά τούς λυτρώση τις άπδ τδν οδυνηρόν έκεΧ- 
νον θάνατον. Εν τούτοις οί άνθρωποι ουτοε έπιτε- 
λοΰσι μετά τής μεγαλειτέρας ταπεινοφροσύνης τδ 
δυσχερέστατον καΐ πολύμοχθον τοΰτο έργον, τδ 
οποίον μολαταύτα εϊναι μηδέν συγκρίνόμενον πρδς 

τδ έργον τών χυρευτωΐ.
Ούδέποτε άπεπειράθην νά κατέλθω είς τήν κά- 

αίνον, ένθα ϊστανται, διότι προέβλεπον δτι μοΐ 
ήτο άπολύτως άδύνατον νά άνθέςω ούδέ πέντε 
λεπτά τής ώρας. Τψιστε Θεέ ! πώς εύρίσκονται 
άνθρωποι δεχόμενοι αύτοπροαιρέτως θέσιν πυ- 
ρευτοΰ έν τοΧς -άτμοπλοίοις ! . . άλλά πληρώνον
ται, θά μοΐ είπητε’ καΐ τςοόντι εϊναι θλιβερά, 
άλλ’ δμολργουμένη άλήθεια δτι τά πάντα άγο- 
ράζονται καΐ πωλοΰνται έν τώ κόσμω, μηδ’ αύτής 
τής ύγείας, μηδ’ αύτής τής ζωής τοΰ άνθρώπου 

έζαιρουμένης !
’Απδ καιρού είς καιρόν οί άμέριμ.νοι έπιβάται 

οί πεοΐ ούδενδς τών ύπδ τούς πόδας αύτών συμ- 
βαινόντων φροντίζοντες, βλέπουσι μετ* έκπλη.'

ζεως μίαν κεφαλήν, κεφαλήν άνθρακέω; άνερχο- 
μένην διά τής οπής μιάς τών καταβαθρών, διά νά 
άναπνεύση έπί τινα λεπτά άέοα καθαρόν καΐ 

δροσερόν.
Τδ μέλαν έκεΧνο φάσμα εϊναι πυρεντης, δστις 

αισθανόμενος τήν ψυχήν του έκλίπουσαν έρχεται 
ν’ άναζωογονηθή ίνα περατώση τδ έργον του!

’Αρκετά λαλήσαντες περί τής μηχανής άς έπα-
νέλθωμεν ήδη είς τδ κατάστρωμα.

0 πλοΰς συνήθως ποικίλλεται διά τίνος κω
μικού ή τραγικού συμβάντος, όποΧον συνέβη καΐ 

είς ίμάς τήν τετάρτην ήμέραν.
0 σύζυγος δηλαδή γραίας τίνος Αγγλίδος κα

ταβληθείς ύπδ μακροχρονίου νόσου, δεινωθείσης 
καΐ ύπδ τής ναυτιάσεως, έτελεύτησε τήν ήμέραν 
έκείνην, καΐ ήτοιμάζοντο, κατά τά είωθότα, νά 

£ίψωσι τδν νεκρόν είς τήν θάλασσαν’ άλλ ή τα
λαίπωρος χήρα μή θέλουσα νά στερηθή τής ύψί- 
εττ.ς παρηγοριάς τοΰ νά περιχυση μέ δάκρυα τδν 
τάφον τοΰ συζύγου, καθικετέυσε τοσούτφ περί- 
σαθώς τδν πλοίαρχον νά φυλάξη τδ σώμα τοΰ 
θανόντος μέχρι τοΰ κατάπλου, ώστε έκεΧνος κα- 
τεπείσθη, καΐ τδ σώμα έπομένως δέν έ^ίφθη εί; 
τήν θάλασσαν.

Αλλά τίνι τρόπω ήθελεν έμποδισθή ή σήψις έν 
εποχή μάλιστα τοιούτου καύσωνος ; ιδού τδ ζή
τημα, τδ όποΧον μα; άπησχόλει, έωσοΰ εϊς τών έ
πιβατών διεβεβαίωσεν εμπιστευτικώ τώ πρόπω, 
δτι ό νεκρός έναπετέθη έντδς τής δεξαμενής τοΰ 
πάγου, καΐ ότι μόλις καϊ μετά βίας κατώρθωσε ν’ 
άνακαλύψή τδ τρομερόν τοΰτο μυστήριον. Τόσον 
εκρά τουν αύτδν άπόκρυφον ! Συνεπείς λοιπόν τής 
Χοινοποιήσεως ταύτης γενική κατακραυγή ήγέρθη 
μεταξύ τών έπιβατών, διότι άπαντες μετεχειρί
ζοντο πάγον είς τά ποτά των, καΐ διότι καΐ αύ
τδ τδ πρδς πόσιν ύδωρ, τδ όποΧον ούδέν .άλλο 
ίτο είμή πάγος τετηκώς, έξήγετο έκ τής αύτής 
Κείνης δεξαμενής, ένθα ό σύζυγος τής ’Αγγλίδος 
δαφυλάσσετο ώ; ιερόν κειμήλιον συζυγικού έρω- 

τος. Τότε δέ πολλαΐ κυρίαι έπωφεληθεΧσαι τής 
«ριστάσεως έλειποθύμησαν, καΐ έπαρουσίασαν τά 
θέλγητρά των ύπδ νέαν όψιν, άποδείξασαι ταυ- 
•οχρόνως τήν εύαισθησίαν τοΰ νευρικού αύτών 
Όστήματος. Απ’ έκείνης δέ τής ώρας δλίγιστοι 
*ών έπιβατών μετεχειρίσθησαν πάγον καΐ ύδωρ, 
ϊλοι δέ οί άλλοι έπιον οίνον, άν καΐ ό πλοίαρχος 
^εερρήγνυε τά ίμάτιά του διαβεβαιών ότι ή διή- 

ΪΊβις τοΰ επιβάτου έκείνου ήτο αύτόχρημα μύθος 
αν«ξιος προσοχής. Εγώ δμως φρονώ δτι δ τροφο-

δότης τοΰ πλοίου δέν ήτο άμέτοχος τής άστείας
αύτής συνωμοσίας ήτις έφερεν είς αύτδν σπουδαιό
τατα κέρδη.

("EaCTat συνέχεια.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 1)

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Γ'.

Θέλοντε; οί Κορίνθιοι νά έκδικηθώσι τούς Αθη
ναίους διά τήν είς τού; Κερκυραίους δοθεΧσαν αρω

γήν, έπεχείρησαν άπδ κοινού μετά τοΰ βασιλέως 
τή; Μακεδονίας Περδίκου τοΰ Βνά έπανας-ατήσωσι 
τάς κατά τά Μακεδονικά παράλια συμμάχους τών 
Αθηναίων πόλεις, καΐ ιδία τήν Ποτίδαιαν, ήτις, 
εί καΐ ύποτελής ούσα τών τελευταίων, διετησει 
δμως έτι σχέσεις τινάς πρδς τήν μ.ητρόπολιν αύ
τή; Κόρινθον.

Μαθόντες οί Αθηναίοι τά ένεργούμενα διέταξαν 
τούς Ποτιδαιάτας νά καθαιρέσωσιν έν μέρει τά 
τείχη αύτών, νά δώσωσιν δμήρους, νά άποπέμ- 
ψωσι τούς έπιδημιουργούς, καΐ νά μή δέ/ωνται 
τοΰ λοιπού αύτούς. Αλλ’ οί Ποτιδαιάται ούδόλως 
□πήκουσαν είς ταΰτα" έλπίζοντες δέ άφ’ ετέρου 
είς τήν συνδρομήν τών Πελοποννησίων, άπέστη- 
σαν άναφανδόν. Τότε οί Αθηναίοι έξέπεμψαν κατά 
τής Ποτιδαίας ίσχυράν ναυτικήν δύναμίν καΐ 
μετά μικρόν έκυοίευσαν αύτήν. (2). Η πολιορκία 
αύτη τής Ποτιδαίας έπέφερε τελευταϊόν τδν με
ταξύ τών δύο δμοσπονδιών καταστρεπτικώτατον 
πόλεμον. Τοΰ πολέμου τούτου μετέσχε σχεδόν 
άπασα ή ΐΐλλάς, διότι τών μέν Πελοποννησίων 
σύμμαχοι ήσαν οί ΜεγαρεΧς, οί Θηβαίοι, οί Βοιω- 
τοΐ, οί Φωκεϊς κτλ. τών δέ Αθηναίων οί Πλα- 
ταιεΧς, οί έν Ναυπάκτω Μεσσήνιοι, οί Ζακύνθιοι, 
οί Κεφαλλήνες, οί Λοκροΐ, οί Κερκυραΐοι, οί Χΐοι 
καΐ πλεΧσται ύποτελεΧς νήσοι τοΰ Αιγαίου πελά- 
γ-ους (3). θί ΚερκυραΧοι άπέστειλαν πρός βοήθειαν 
τών ’Αθηναίων πεντήκοντα τριήρεις, αΐτινες συ- 
νενωθεΧσαι μέ εκατόν ’Αθηναϊκά; προσέβαλον τήν 
Μεθώνην τής Λακωνίας καί διέφθειραν τά παρά
λια τής Λοκρίδος (4).

Κηρυχθέντος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου 
καΐ άρξαμένων τών έχθροπραξιών, οί Κορίνθιοι

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου G2, σελ. 433. τόμ. Γ'.

(2) θουχυδ. Βιβλ. Λ. παρ. 56—59, — (3) θουκυδ. 

Βιβλ. Β'. παρ. 9. — (4) θουκυδ. Βιβλ. Β'παρ. 25.
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ένόμισαν δτι ήδύναντο, ωφελούμενοι έκ τίς με
ταξύ τών αριστοκρατικών καί τών δημοκρατικών 
πάλης, * *ά  ύποτάξωσι τήν Κέρκυραν. Ηλευθέρω- 
σαν δθεν τούς κατά τάς περί τήν έπίδαμνον 
ναυμαχίας Κερκυραίους αιχμαλώτους, λόγω μεν 
δτι έγγυήθησαν νά πληρώσωσιν 800 τάλαντα, 
έργω δέ διά νά καταπείσωσι τούς συμπολίτας 
των νά δεχθώσι τήν συμμαχίαν τών Κορινθίων 
καί άποβάλωσιν έκείνην τών Αθηναίων (427 
π. X.). Φθάσαντες ούτοι εις Κέρκυραν ήρξαντο 
αμέσως νά κηρύττωσιν, δτι ωφέλιμον ήθελεν εΐ- 
σθαι ή Κέρκυρα νά σύναψη συμμαχίαν μετά τίς 
Κόρινθου. Πλήν ούδέν κατώρθωσαν, καθότι άφιχ- 
Οείσης μιας τριήρους’Αθηναϊκί; καί μιας Κορινθια
κής οί Κερκυραϊοι άπεφάσισαν οτι τοΰ λοιποΰ Οέ- 
λουσι μείνει σύμμαχοι τών’Αθηναίων καί φίλοι τών 
Πελοποννησίων. Η άπόφασις δμως αύτη μεγάλως 
δυσηρέστησε τούς φίλους τών Κορινθίων, οϊτινες 
κατηγόρησαν είς τδν λαδν τδν Πειθίαν, αρχηγόν 
τοΰ λαοΰ καί φίλον τών Αθηναίων, ώς μελετών- 
τα νά ύποτάξη είς τούς ’Αθηναίους τήν Κέρκυ
ραν. Ούτος δμως ήδυνήθη νά ματαίωση τήν κα
τηγορίαν ταύτην άντικατηγορήσας πέντε έκ τών 
πλουσιωτέρων έξ αύτών, δτι έκοψαν πασσάλους 
άπδ τά άλση τοΰ Διδς καί τοΰ ’Αλκινόου, καί ώς 
έκ τούτου κατεδικάσθησαν νά πληρώσωσιν ένα 
στατήρα δι’ έκαστον πάσσαλον, ώς ό νόμος διέ- 
ταττεν. Επειδή δέ ή άποζημίωσις αύτη ητον 
μεγάλη μετέβησαν είς τούς ναούς ζητοΰντες νά 
τοϊς δοθή προθεσμία δπως πληρώσωσιν αύτη9· 
Αλλ’ ό Πειθίας, δστις ήτον βουλευτής, έζήτει έ- 

πιμόνως τήν αύστηράν έφαίμογην τοΰ νόμου, καί 
οί ένοχοι, είτε διότι είδον δτι δέν ήδύναντο ν ά- 
ποφύγωσι την πληρωμήν, είτε διότι έγνώριζον 
δτι έως ού δ Πειθίας ήτο βουλευτής τδ πλίθος 
ηθελεν είναι ύπέρ τών ’Αθηναίων, δπλισθέντες 
δι’ έγχειριδίων καί είσελθόντες εις τδ βουλευτή*  
ριον έφόνευσαν αύτδν καί άλλους βουλευτάς καί 
ϊδιώτας έως έξήκοντα (1).

(1) θουχυδ. Βι6λ. Γ'. παρ. 75. - (2) θουχυδ. Βι-

G· Γ'. παρ. 76. — (3) θουχυδ. Β.βλ. Γ'. παρ. 77. —

(4) θουχυδ. Βιβλ. Γ;. παρ. 79. - (5) θουχυδ. Βι5λ.

• · παρ. 82.

Μετά τήν πράξιν ταύτην οί Κερκυραϊοι άμέ
σως συνήλθαν καί άπεφάσισαν δτι τοΰ λοιποΰ δέν 
θέλουσι δέχεσθαι εϊς τδν λιμένα των είμή έν μό
νον πλοϊον έξ έκαστου τών εμπολέμων μερών, καί 
συγχρόνως άπέστειλαν είς Αθήνας πρεσβείαν δ
πως άναγγείλη τήν άπόφασίν ταύτην (2) Φθά
σαντες δέ οί πρέσβεις εϊς ’Αθήνας άμέσως συνελή-

()) θουχυδ. Βιβλ. Γπαρ. 70. — (2) θουχυδ. Βι- 

ίλ. Γ'. παρ. 71.

φθησαν ύπδ τών ’Αθηναίων ώς νεωτερίζοντε; χαί. 
άπήχθησαν εις Αίγιναν (3). ’Εν τούτοις ένθαρ- 
ρυνθέντες οί Ολιγαρχικοί έκ τίς άφίξεώ; μ,εάς 
τρϊήρους τών Κορινθίων έπέπεσαν αίφνιδίως κατά 
τοϋ λαοΰ 8ν καί ένίκησαν. Τήν νύκτα έ λαός προ- 
σέφυγεν εις τήν άκρόπολιν καί τά υψώματα τίς 
πόλεως καί κατέλαβεν αυτά καί τδν Γλλαίκδν 
λιμένα’ οί δέ πολέμιοι κατεϊχον τήν αγοράν, δ
που πολλοί έξ αύτών κατώκουν, καί τδν λιμένα 
τδν πρδς αυτήν και τήν Ηπειρον κείμενον.

ή έπιοϋσα παρίλθε μ’ αψιμαχίας. Αμφότερα 
δέ τά μέρη έπεμψαν καί προσεκάλεσα*  τούς δού
λους, ύποσχεθέντες αύτοΐς τήν έλευθερίαν των. 
Πρδς βοήθειαν τοϋ δήμου προσίλθον πολλοί οι
κείοι, καί πολλοί έκ τίς ’Ηπείρου, Οκτακόσιοι 
τδν άριθμδν ήλθον πρδς βοήθειαν τών εναντίων 
(1). Τήν έπαύριον τά διαμαχόμενα μέρη ήλθον 
είς συμπλοκήν καί ένίκησεν ό λαδς διά τδ Οχυρόν 
τίς θέσεως. Εις τήν συμπλοκήν ταύτην μεγάλως 
διεκρίθησαν αί γυναίκες, αϊτινες ού μόνον έρρι- 
πτον μετά τόλμης κατά τών έναντίων τάς κερά
μους τών οικιών, άλλά καί παρά φύσιν ύπέμενον 
τδν θόρυβον. Περί λύχνων άφάς, οί Ολιγαρχικοί 
ύπεχώρησαν καί φοβηθέντες μήπως ό λαδς έν τή 
μέθη ·»ίς νίκης του καταλάβη τδ νεώριον καί φο- 
νεύση αύτούς, έπυρπόλησαν τάς πέριξ τίς αγο
ράς οικίας, μή φεισθέντες ούτε τάς ιδίας αυτών 
ούτε τάς άλλοτρίας, ώστε πολλά πράγματα τδν 
εμπόρων έκάησαν. Ηθελε δέ κατακαί απασα ή 
πόλις έάν ήθελεν έγερθί άνεμος (2).

Τήν έπαύριον έφθασαν εις Κέρκυραν δώδεκ« 
Αθηναϊκαί τριήρεις καί πεντακόσιοι όπλϊται, Μεσ- 
σήνιοι, ύπδ τήν στρατηγίαν Νικοστράτου τοΰ 
Διϊτρεφοΰς. Ούτος άμα τί άφίξει του συνδιήλλα- 
ξε τά διαμαχόμενα μέρη' άλλ’ ένώ ήτοιμάζετο 
ν’ άποπλεύση οί αρχηγοί τοΰ λαοΰ τδν καθικέτευ' 
σαν νά τούς άφήση πέντε τριήρεις πρδς έκφόβΐΓ 
σιν τών εναντίων και νά παραλαβή άντ’ αύτών 
πέντε έκ τών ίδικών των. Συναινέσαντος τοΰ Κι*  
κοστράτου, οί άρχηγοί τοΰ λαοΰ έξέλεξαν τούς 
έχθρούς των δπως πληρώσωσιν τάς τριήρης. Αλ' 
λά φοβηθέντες ούτοι μήπως σταλώσιν εϊς Αθή' 
νας προσέφυγον ίκίται εις τδ ίερδν τών Διοσκού' 
ρων. Τότε δ δίμος έπί προφάσει δτι ε’χον όλε’ 
θρίους σκοπούς τούς άφώπλισε και ήθελε φονεύ 
σει τινάς έξ αύτών, έάν δ Νικόστρατος δέν ήρΖε’

(ί) θονχ. Β:6λ· Γ'. παρ. 72. — (2) θουχυδ- Βι6λ,

Γ', παρ. 73. — (3) θουχυδ. Βνβλ. Γ'· παρ. 7*,

το είς βοήθειάν των. Τούτο ίδόντες οί λοιποί 

ολιγαρχικοί προσέφυγον ίκέται είς τδ Ηραϊον, έως 
400. ’Αλλά φοβούμενος ύ λαδς μήπως διαπρά- 
ξωσι νεωτερισμόν τινα μετέφερεν αύτού; είς τδ 
άπέναντι τοϋ ναοΰ νησίδιον, πέμπων έκεϊ τά πρδς 
τδ ζήν έπιτήδεια (1) (427 π. X.).

Διαρκούσης έτι τής στάσεως έφθασαν εϊς τά 
ϊύβοτα τρεϊς καί πεντήκοντα τριήρεις Πελοπον- 
νησιακαί, ών τήν άρχηγίαν είχεν ’λλκίδας, μεθ’ ου 
ουνέπλεεν δ Βρασίδας ώς σύμβουλος αύτοϋ, καί 
τδ λυκαυγές τίς έπιούσης έπλευσαν κατά τή; 
Κερκύρα; (2). Εκ τής προσελεύσεω; τοϋ εχθρι
κού στόλου μεγάλως κατεθορυβήθησαν οί,Κερκυ- 
ραϊοε καί άμέσως ήρχισαν νά παρασκευάζωσι μετά 
οπανίας δραστηριότητα; έξήκοντα τριήρεις, τάς 
οποίας έπεμπον έκ διαλειμμάτων κατά τοΰ έχ- 
6ροϋ. Αλλ’ ένικήθησαν όλοσχερώς, καθότι έπετέ- 
ίησαν άτάκτως κατά τών Κορινθίων (3). Φοβη- 
ίέντες οί Κερκυραϊοι μή οί νικηταί πλεύσωσι κα
τά τίς Κερκύοας ή άναλάβωσι τούς έν τή νήσω 
πτρακοσίους, έπέστρεψαν δπως μεταφέρωσι τού
τους είς τδν ναδν τοΰ Ηραίου. ’Αλλ οί Πελοπον- 
νήσιοι, εί καί άνώτεροι κατά τδν άριθμδν, δέν έ- 
τόλμων νά συναπαντηθώσι μετά τών Κερκυραίων. 
Τήν έπαύριον οί Πελοπσννήσιοι δέν έπλευσαν κα
τά τίς πόλεως, ήτις διετέλει έν άκρα ταραχή 
καί φόβφ, άλλ’ άπεβιβάσθησαν εί; τδ άκρωτήριον 
Δευκίμνης καί έδηωσαν τού; άγρούς. (4).

Μαθόντες οί Κερκυραϊοι δτι οί Πελοποννήσιοι 
άνεχώρησαν καί δτι έξήκοντα τριήρεις Αθηναϊ- 
καί άφίχθησαν ύπδ τήν άρχηγίαν Εύρυμέδοντο; 
τοΰ Θουκλέους, διέταξαν τάς δπλισθείσας τριή 
ρεις νά διαπλέωσι τδν Τλλαϊκδν λιμένα, αύτοϊ δέ 
έφόνευον τούς καθ’ δδδν έναντίους. Είσελθόντες 
δέ μετά ταϋτα εϊς τδν ναδν τοΰ Ηραίου έπεισαν 
πεντήκοντα έξ αύτών νά ύποβληθώσιν είς δίκην 
καί έφόνευσαν αύτούς. Ταϋτα βλέποντες οί έν τώ 
νκώ ούδεμίαν άκρόασιν έδιδον πλέον είς τούς λό
γου; τών έναντίων, άλλ’ έφονεύθησαν άμοιβαίως 
κχίτινες άπηγχονίσθησαν έκ τών δένδρων (5). 
Εντδς δέ τών έπτά ημερών τίς έν Κερκύρα δια
μονής τοΰ Εύρυμέδοντο;, οί Κερκυραϊοι έφόνευον 
πάντα, 8ν ένόμιζον έκ τών έναντίων, έπί τή προ- 
ψάσει δτι έπεδίωκε τήν κατάλυσιν τοΰ δήμου’ 

άλλοι δέ έφονεύθησαν ύπδ τών εχθρών των καί 
έτεροι ύπδ τών ιδίων οφειλετών των. Ενί λόγιρ 
πάσα ιδέα κατέστη αιτία θανάτου, δ πατήρ 
έφόνευσε τδν υίδν, οί ίκέται έξήχθησαν έκ τών 
ναών καί έφονεύοντο ένώπιόντων, καί άλλοι πε- 
ριωκοδομήθησαν έντδς τοΰ ναοΰ τοϋ Διονυσίου 

καί άπέθανον. Καί πάντα ταϋτα καί έτερα έτι, 
περιγραφόμενα ύπδ τοΰ θουκυδίδου διά του αυ
στηρού αύτοϋ ύφους, διεπράγθτ,σαν έν όνόματι 
τίς έλευθερίας. Οί άριστοκράται έπεδίωκον παντί 
σθένει τήν υποδούλωσιν καί έξουδένωσιν τοΰ δή
μου. Ενεκα δέ τής διαγωγής ταύτη; τών αριστο
κρατών δ δήμο; περιέπεσεν άληθώ; εϊ; πράξεις 
σκληρά; καί δολίας άμα. Αλλά ποιο; λαδς έγερ- 
θείς πρδς άνάκτησιν ή πρδς ύπεράσπισιν τίς έλευ
θερίας του, τοϋ μεγίστου τούτου δώρου δπερ ό 
Θεδς έδωρήσατο τώ άνθρώπφ, δέν διέπραξεν έτι 
άπανθρωποτέρας πράξεις έκείνων τών Κερκυραίων;

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ ’Αθηναϊκού στόλου 
οί διασωθέντες Κερκυραϊοι έως πεντακόσιοι τδν 
άριθμδν, μετέβησαν είς τήν απέναντι Ηπειρον καί 
έκεϊθεν παρηνόχλουν τούς έν τή νή,σφ. ’Απέστει- 
λαν δέ καί πρέσβεις πρδς τούς Σπαρτιάτας καί 
Κορινθίους έκζητοΰντες παρ αύτών βοήθειαν. ’Αλ
λ’ έπειδή ούτοι ούδεμίαν άκρόασιν έδωσαν είς τά; 
αιτήσεις των, μετέβησαν είς τήν νήσον καί άνα- 
βάντες είς τδ δρος ϊστώνην έκυρίευσαν τάς πέριξ 
γαίας καί μεγάλως παρηνόχλουν τούς έν τή πό- 
λει (1). Τά πράγματα διέμειναν έν τοιαύτη κα- 
ταστάσει καί μέχρι τοΰ έλευσομένου θέρους δτε 
οί ’Αθηναίοι έξέπεμψαν περί τήν Πελοπόννησον 
τριάκοντα τριήρεις ύπδ τήν άρχηγίαν Δημοσθέ- 
νους τοϋ ’Αλκισθένους καί Προκλέους τοΰ Διοδώ- 
ρου, αϊτινες έπλευσαν κατά τίς Λευκάδας συνο- 
δευόμεναι ύπδ ’Ακαρνάνων, Ζακυνθίων, Κεφαλ- 
λήνων καί ύπδ δεκαπέντε τριηρών Κερκυραϊκών 
καί έδηωσαν τάς γαίας τοΰ ΐσθμοΰ .δπου ύπήρχεν 
■η πόλις Λεύκάς καί τδ ίερδν τοΰ ’Απόλλωνος 
(426 Π. X.) (2).

Τήν άνοιξιν πριν τής ώριμάναεω; τοΰ σίτου οι 
’Αθηναίοι άπέστειλαν είς Σικελίαν τεσσαράκοντα 
τριήρεις ύπδ τήν ήγεμονίαν τοΰ Εύρυμέδοντος καί 
Σοφοκλέους, διατάξαντε; αύτούς δταν φθάσωσιν 
είς Κέρκυραν, νά βοηθήσωσι τούς έν τή πόλει 
Κερκυραίους, οϊτινες τά μέγιστα παρηνοχλοΰντο 
ύπδ τών έν τφ δρει ίστώνη τοποθετημένων φυ-

(ί) θουχυδ. Bt6X. Γ'. παρ. 85. — (2) θουχυδ. Βι- 

6λ. Γ'. παρ. 94. 
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γάδων, πρδς βοήθειαν τών οποίων οι Πελοπον- 
νήσιοι ειχον πέμψει εξήκοντα τριήρεις νά μετα- 
βώσιν είς Πόλον καί άνακτήσωσιν αύτήν. (425 
Π. X.) (1).

Μετά τήν άναχώρησίν τών Πελοποννησιακών 
τριηρών, ό Εύρυμέδων καί Σοφοκλής προσωρμίσ- 
θησαν είς Κέρκυραν καί συνενωθέντες με τούς ίν 
τή πόλει Κερκυραίους, έξεστράτευσαν κατά τών 
πολεμίων, τοποθετημένων έν τώ δρει ίστώνη. 
Προσβαλόντες δέ τδ τείχος ήχμαλώτισαν άπαν- 
τας τους έν τώ τείχη, ούς μετέφερον είς τήν νή
σον Πτυχίαν, ύπδ τδν όρον δτι ή συνθήκη ήθελε 
θεωρείται λελυμένη έάν τις έξ αύτών ήθελε δρα
πετεύσει. ’Αλλά φοβούμενοι οι αρχηγοί τοϋ δή
μου μήπως οί ’Αθηναίοι χαρίσωσιν είς τούς αιχ
μαλώτους τήν ζωήν, εκαμον χρήσιν τής εξής ά- 
πάτης. Ιΐέμπουσιν είς τήν νήσον τινάς έκ τών ο~ 
λίγων φίλων των δπως τούς καταπείσ&ισι ν άνα- 
χωρήσωσι μέ τδ έπί τούτφ έτοιμασθέν πλοίον, 
καθότι οί ’Αθηναίοι ειχον σκοπδν νά τούς παρα- 
δώσωσιν είς τδν λαόν. Πεισθέντες τινέ; έκ τών έν 
τή νήσω είς τήν πρότασιν ταύτην,έπεβιβάσθησαν 
είς τδ πλοίον, άλλά πάραυτα συνελήφθησαν, ώς 
διαλυθέντων τών σπονδών, καί παρεδόθησαν ά- 
παντες είς τδν λαδν, δστις τούς καθεϊρξεν είς Sv 
μέγα οίκημα, έζάγων δέ άνά είκοσιν έφόνευεν 

αύτούς.
Μαθόντες οί έν τώ οίκήματι τήν τύχην τών 

έξελθόντων, διεδήλωσαν ότι ήθελον εμποδίσει 
οίονδήποτε νά είσέλθη είς τά έντός. Τούτο άκου- 
σας ό λαδς άνέβη έπί τή; οροφή; τοϋ οικήματος, 
και άφαιρέσας τάς κεράμους ερριπτε κατ’ αύτών 
βέλη. Διαρκούσης τής νυκτδς άπαντες έφονεύθη- 
σαν καί τήν έπαύριον τεθέντα σταυροϊδώς τά 
πτώματα έπί αμαξών, μετεφέρθησαν έξω τής 
πόλεως. (2).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΑΡΙΟΣΤΟΣ.

ύ διάσημος ούτος ίταλδς ποιητής έγεννήθη έν 
τή άκροπόλει τοϋ Ριγίου τή 8 Σεπτεμβρίου 1474 
έκ γονέων εύγενών καταγομένων έκ Φε^ράρας. Η 
οικογένεια του κατεϊχεν έκπαλαι τά πρώτιστα

άξιώματα έν τή αύλή τής Φερ^άρας, δ δέ πατήρ 
του Νικόλαος έφερε τίτλον κόμητος καί ιππότου, 
καί πολλάκις άπεστάλη ώς πρέσβυς πρδς· τδν 
Πάπαν, πρδς τδν αύτοκράτορα τής Γερμανία; καί 
πρδς τδν βασιλέα τή; Γαλλίας.

Η μήτηρ αύτοΰ Δαρία Μαλακούτση έγέννησε 
δέκα τέκνα, πέντε ά^ρενα καί πέντε θήλεα, έξ ών 
ό Αριόστο; ήν ό πρεσβύτερος. Παιδίον δ’ έτι 3ν 
συνέθετε χάριν παιδιας δράματα, ίν τών όποιων 
Πύραμος καί Θίσ6η καλούμενον παρέστησε μετά 
τών αδελφών του' άλλ ό πατήρ του έλάχιστα κέρ
δη έλπίζων έκ τή; φιλολογίας, ήνάγκασε τδν υίόν 
του νά έπιδοθή είς τήν μελέτην τών νόμων, μετά 
πενταετή δμως δοκιμασίαν, βλέπων δτι άπίβαι- 
νον έπί ματαίιρ αί συμβουλαί του, έπέτρεψεν αύ
τώ ν’ άφοσιωθή έλευθέρως είς τά φιλολογικά έρ
γα, τά δποϊα δ νέος Αριόστος ουδέποτε έπαύσατο 
καλλιεργών έν τώ κρυπτώ.

Εισήλθε δέ είς τδ στάδιον τών γραμμάτων διά 
τής δημοσιεύσεως συγγράμματος πραγματευομέ- 
νου περί τής ύπδ τών γονέων έλευθέρας αγωγής τών 
τέκνων, δρμηθείς, φαίνεται, είς τδ θέμα τοΰτο έκ 
τοϋ ιδίου παθήματος. Διδαχθείς κατόπιν ύπδ Γρη- 
γορίου τοΰ Σπολέτου τά Ελληνικά καί Λατινικά 
γράμματα καί έμπνευσθείς έκ τή; άναγνώσεως τον 
Πλαύτου καί Τερεντίου, συνέγραψε τάς δύο κω
μωδίας la Canaria καί i Suppositi, περί ών 
λέγουσιν ότι ήμέραν τινα, σφοδρώς έπιπλτ.ττό· 
μένος δ ’Αριόστος ύπδ τοϋ πατρός του, αντί να 
δικαιολογηθή, ήκουε προσεκτικώς τάς δργίλο’Χ 
φράσεις τοϋ πατρός του καί παρετήρει τάς χειρο· 
νομίας διά νά τά; άπομιμηθή κατόπιν είς μίαν 
τών κωμφδιών του, ένθα περιέγραφε παραπλησίαν 
τινα σκηνήν.

Εν τούτοι; ό θάνατος άφαρπάσας τδν γέροντα 
Νικόλαον έπέβαλεν είς τδν υίδν αύτοΰ καθήκοντα
πατρικής κηδεμονίας απέναντι τών αδελφών του,
μεθ' ών έμερίσατο τήν μετρίαν κληρονομιάν, ήτίζ 
έκ τών πολλών ύποδιαιρέσεων κατέστη ανεπαρ
κής εις ένα έκαστον τών αδελφών. Τοιαΰται δε 
καί τοσαϋται φροντίδες δέν τω έπέτρεπον, έννοεϊ' 
ται, νά καταγίνηται, ώς άλλοτε, είς τδ ποθητόν 
αύτοΰ έργον, διδ καί παραπονεϊται είς έν τώ* 
ποιημάτων του κατά τής πενιχρότητος τή; 
τρικής περιουσίας, λέγων ότι ούδέποτε δ Ερμή- 
ύπήρξε φίλος τής οικογένειας του.

«Νδ mai fu troppo δ miei Mercurio amico».
Ούχ ήττον δέν άπεθαδ^ύνθη, άλλά μετ ϊαου 

ζήλου έφρόντισεν ώστε καί' τάς άδελφαί του 

ύπάνδρευσε χαί τούς αδελφούς του πρεπόντως έ- 
ξεπαίδευσε. Τδ δέ περιεργότερον είναι, ότι κατά 
τήν έποχήν εκείνην συνέθεσε τά πλεϊστα λυρικά 
αύτοΰ ποιήματα, ϊταλιστί τε καί «Λατινιστί, δι’ 
ών έγένετο γνωστός καί είς τδν καρδινάλιον Ιπ
πόλυτον Δ Εστ, δστις έγκαυχώμενος δτι είναι 
προστάτης τών μουσών προσέλαβε τδν ’Αριόστον 
είς τήν αύλήν του καί τδν διβτήρησε δέκα καί 
επτά έτη.

Καθ ήν δ’ έποχήν οί Ενετοί έκίνησαν πόλε
μον κατά τοϋ Δουκδς ’Αλφόνσου Δ* Εστ, άδελ- 
φοϋ τοϋ ίππολύτου, δ Αριόστος άπεστάλη ύπδ 
τοΰ πρίγκηπος τούτου πρδς τδν πάπαν Ιούλιον 
®Ζ διά νά λάβη παρ’ αύτοΰ χρήματα. Αν δέ καί 
εύρε τήν ποντίφηκκ κάκιστα προδιατεθειμένον 
κατά τοϋ δουκδς, κατώρθωσε μ’ δλα ταΰτα νά 
τδν καταπραύνη δι' έπιδεξίων έπιχειρημάτων καί 
καταπειστικών λόγων. Οθεν δ Αλφόνσος κατα- 
γοητευθείς άπέστειλεν αύτδν καί έκ δευτέρου 
πρδς τδν ’Ιούλιον μετά τήν έν Ραβέννη μάχην. 
Είς τοιοΰτον δμως βαθμόν είχε προβή τότε ή ορ
γή τοΰ πάπα, ώστε δ Αριόστος έκρινεν έπάναγ- 
κες ν’ άπέλθη τδ ταχύτερον ίνα μή έκθέση είς 
κίνδυνον τήν ιδίαν ζωήν. Καί δ μέν Ιούλιος Β’ 
έπετέθη κατά τοϋ δουκδς, ποιήσας χρήσιν κοσμι
κών άμα καί πνευματικών οπλών, διά στρατού 
δηλαδή καί άφορισμών, ό δέ Αριόστος έξ άλλου 
μέρους άπέδειξεν δτι έγίνωσκεν δχι μόνον νά συν
θηκολογώ άλλά καί νά μάχηται ύπέρ τοϋ κυρίου 
αύτοΰ, διότι συμμετασχών είς τινα παρά τδν 
Πάδον συμπλοκήν, συνετέλεσεν όσον ούδείς άλ
λος είς τήν κατά τοϋ έχθροϋ νίκην.

Περί τήν έποχήν περίπου έκείντ,ν ήρξχτο τήν 
σύνταξιν τοϋ ποιήματος του έπιγραφομένου Ορ- 
Λάνόος ύ μαπώόης, Orlando furioso, καί έξη
κολούθησεν αύτήν άν καί συνεχώς διεκόπτετο έ
νεκα τών δεινών περιστάσεων, αίτινες κατετάρατ- 
τον τότε ολόκληρον τήν ’Ιταλίαν. Καί κατ’ άρ- 
χάς μ,έν τώ έπήλθε κατά νοϋν νά συντάξή ποίη
μα άρυόμενος τδ θέμα έκ τών μεταξύ Φιλίππου 
τοΰ ωραίου καί Εδουάρδου, βασιλέως τής Αγ
γλίας, πολέμων, κατόπιν δμως παρασυρθείς υπό 
τής εξημμένης αύτοΰ φαντασίας, έλησμόνησε τδ 
πρώτον αύτοΰ σχέδιον καί άπεφάσισε νά λάβη 
ώς θέμα τούς έρωτας τοϋ Ορλάνδου, περί ού καί 
δ Μποζάρδος γράψας προηγουμένως ολίγα τινα 
έπροξένησε ζωηράν έντύπωσιν παρά τοϊς ’ΐταλοϊς. 
Εν ετει τέλος 4516 έδημοσίευσεν δλόκληρον αύ
τοΰ τδ ποίημα, τδ όποιον, άν καί δέν ήτο ακόμη 

τότε, δπως σήμερον διεσώθη είς ήμας τελειο
ποιημένου, έτυχεν ενθουσιώδους ύποδοχής. Καί 
όμως λέγεται δτι ό καρδινάλιος Ιππόλυτος περί 
τοΰ αριστουργήματος τούτου άπεφάνθη μετά πε
ριφρονητικού τίνος μειδιάματος, δπερ, άν άληθεόη, 
ούδέν άλλο άποδεικνύει, εΐμή μεγάλην θρασύτητα 
καί βανδαλικήν άμάθειαν.

Τό βέβαιον είναι δτι ό Αριόστος άπώλεσε τήν 
εύνοιαν τοϋ καρδιναλίου, διότι ήρνήσατο νά συ- 
νοδεύση αύτδν είς Ούγγρίαν, καί μετέβη είς τήν 
αύλήν τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ δουκδς Αλφόνσου, οςις 
τδν έτίμα ιδιαζόντως. Ούχ ήττον δμω; δ πεφι- 
λημένο; δούξ τδν άπεστέρησε μικρά; συντάξεως 
τήν όποίαν έλάμβανεν άπδ τή; είσπράξεω; ενός 
τινο; φόρου, καταργήσα; τδν φόρον έκεϊνον, έχασε 
δέ ταύτοχρόνω; καί προσοδοφόρου τι κτήμα περί- 
ελθδν αύτώ έκ κληρονομιάς, μή θελήσα; νά ένα- 
γάγη είς δίκην τήν δουκικήν κυβέρνησιν ήτις διε- 
φιλονείκει αύτώ τήν κυριότητα τοΰ κτήματος’ 
ώστε τά εισοδήματα τοΰ άτυχούς ποιητοΰ περιω- 
ρίσθησαν είς έ'ξ δουκάτα άνά έκαστον μήνα ! Δι’8 
λέγουσιν, δτι ό ’Αριόστος έλέγχων τήν αχαρι
στίαν τοϋ οίκου τών δ’ Εστ, έχάραξε σύμβολον 
παριστών κυψέλην άφ’ ής χωρικός άπεδίωκε τάς 
μέλισσας διά φλεγομένωυ άχύρων, ίνα λάβη τδ 
έν τή κυψέλη μέλι,έπιγράψας τδ λόγεον «Ex bo- 
no malum» κακό»· άχεά κα.ίοΰ, καί εις τήν 
θύραν δέ τής οικίας του διά τδν αύτδν λόγον έ- 
πέγραψε τήν έξής έπιγραφήν’

«Μικρά ptr drat, ci.1/ ώτά.1ογος πρός τάς 
ώτάγκας μου, όΛευΟΐρα πάσης ύποχρεώσεως, ου
δέποτε μιανθείσα, καί διά pdrvr zo>r ίδρώζωκ 
τοϋ προσώπου μο·> έζαγορασάεϊσα.ι

0 ’Αριόστος είχε πο-λλούς φίλους, έν οίς Λέον
τα τδν 1 , τδν καρδινάλιον Βιβιέναν καί τδν μαρ- 
κήσιον Βάζιον, οίτινες περί πολλοϋ αύτδν έποιοϋν- 
το καί έπροστάτευον. Τόσω τφόντι προσηνής καί 
συνδιαλλακτικός ήτο μεθ’ δλων, ώστε άποστα- 
λείς ποτέ ύπδ τοϋ δουκδς Αλφόνσου ώς έκτακτος 
διαιτητής εϊς τινα κωμόπολιν σπαραττομένην ύπδ 
φατριών καί ληστών, κατώρθωσεν έν βραχυτάτω 
χρόνω νά προσελκύση τάς συμπάθειας απάντων 
τών κομμάτων καί νά είρηνοποιήση τδν τόπον.

Πλούτη ούδ'έποτε άπέκτησεν δ ’ίταλδς ποιη
τής, διότι ήτο έντελώς άφιλοκερδής, καί περί ού- 
δενδς άλλου ή περί τή; τέχνη; αύτοΰ έμερίμνα’ 
τόσςο δέ ύπερηγάπα τήν άνεξαρτησίαν καί τήν 
πατρίδα του, ώστε ούδέ νά ίερωθή ούδέ νά νυμ- 
φευθή ήθέλησε, καί άπεποιήθη τάς προσφοράς τοϋ

(1) θουχυο. Βιβλ. Λ'. παρ. 2, 3, 8. — (2) θουκυδ. 

Βιδλ. Δ '· παρ. 46, 47, 48.
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καρδιναλίου Ιππολύτου καί Λέοντο; τοϋ 1, προ- 
τεινάντων αύτώ νά άφήση την πατρίδα καί νά 
μεταβή είς τάς αύλά; των. Δι’ όλου δέ τοΰ βίου 
αύτοϋ ήράτο τοϋ γυναικείου φύλου, καί δε’ αυτό 
άπέκτησε πολλάς ερωμένας ή, κάλλιον είπεϊν, εϊ
χε πάντοτε ερωμένας’ άλλ’ ύπέρ πάσας τάς άλ- 
λας ήγάπησε χήραν τινα όνόματι Γενέβραν.

’Εκ τών πολλών δέ αύτοϋ ερωτικών σχέσεων 
απέκτησε δύο υιούς τον ’ΐωάννην-Βαπτιστήν και 
τδν Βιργίνιον, οϊτινες μιμούμενοι τδν πατέρα ά- 
φιερώθησαν είς τάς μούσας. Διατείνονται έν τού- 
τοις ότι ό ’λριάστος ένυμφεύθη μυστικώς γυναι- 
κά τινα καλουμένην ’Αλεξάνδραν, περί ή; ποιεί
ται μνείαν είς τήν %ς·' ώδήν τοϋ Ορλάνδου.

Alexandra gentil, ch’ umidi avea, e. t. c.

’Επανελθών έκ τής αποστολής, περί ής ανωτέ
ρω έποιήσαμεν λόγον, παρέστησε τέσσαρας κωμω
δίας είς θέατρου οίζοδομηθέν έπί τούτω ύπδ τοϋ 
δουκός. Οί δέ ήθοποιοί οί παραστήσαντε; αύτάς 
ήσαν δλοι εύγενεϊς αύλικοί, έν οις καί αύτά τοϋ 
δουκδς τά τέκνα. Πρδς τδν αύτδν σκοπδν μετέ
φρασε καί έτέρας δύο τοϋ Τερεντίου κωμωδίας. 
’Αλλ’ οί πολλοί κόποι καί αί φροντίδες άς κατέ- 
βαλεν είς τήν τελευταίαν έκδοσιν τοϋ πονήμα
τος του, τώ έπήνεγκον άποστόμωσιν τής κύγεως, 
τά δέ πρδς θεραπείαν δοθέντα φάρμακα προσέ- 
βαλον τδ έξ αρχής άσθενέ; αύτοϋ στήθος, καί 
τέλος άπέθανε τή 6’ίουνίου 1 533, άγων τδ πεν
τηκοστόν όγδοον τής ήλικίας του έτος.’Ετάφη δέ 
διά νυκτδς άνευ ούδεμιά; πομπής είς τήν πα· 
λαιάν έκκλησίαν τοϋ Αγίου Βενεδίκτου, έκτελεσ- 
θείσης ουτω ρητής αύτοϋ παραγγελία;. Τώ δέ 
4 572 εύγενής τις έκ Φε$άρας μετεκόμισε καί 
έναπέθηκε τά λείψανα τοϋ ένδόξου ’ΐταλοϋ ποιη- 
τοϋ είς τάφον μεγαλοπρεπή, τδν όποϊον έπεσκέ- 
φθησαν πάμπολλοι ήγεμόνες.

0 Αριόστος ήν εύεεδή; τήν δψιν καί κομψδς, 
άλλά καί λίαν άφηρημένος, ώς άπαντες οί ποιη- 
ταί. Διηγοϋνται δέ δτι έν μι& τών ήμερων έξήλ- 
θεν είς έκτεταμένον έξοχικδν περίπατον μέ τά 
νυκτικά του ίμάτια, φέρων οικιακά σανδάλια καΐ 
ποδήρη χιτώνα. Είς τδν ιδιωτικόν αύτοϋ βίον 
ήτο εύπροσήγορος, εύτοάπελος, εύφυής, λιτός καί 
σώφρων τήν δίαιταν, καί εϊχέ •π’παιδαριώδές είς 
τδν χαρακτήρα.

Τδ ποίημα αύτοϋ ό ματιύΰης με-
τεφράσθη έπανειλημμένως είς δλας τάς ξένας 
γλώσσας, μόνον δέ είς ήμά; είναι άγνωστον, μή 
υπαρχούση; δυστυχώς ουδέ μιας μεταφράσεως είς 

τήν Ελληνικήν. Απας δ φιλολογικός κόσμο; έξύ- 
μνησε τδ θαυμάσιον τοϋτο ποίημα, τδ συνενοϋν 
έν έαυτώ τήν ποικιλίαν, τήν χάριν καί τδ ίδιότυ- 
πον τής μεσαιωνικής φιλολογίας, πρδς τδ·ΰψο; 
τής φαντασίας καΐ τήν ζωηρότητα τών· παραστά
σεων τών αρχαίων έπικών ποιητών- τόσον έπιτυ- 
χής είναι ή πλοκή, τόσω· ανεπίληπτος ή στιχουρ.* 
γία, ώς-ε καί αύτδς δ πολεμιώτερος κριτής ήθελε- 
προσφέρει άδιστάκτως τδν στέφανον είς τδν διά
σημου ποιητήν.

ΠΕΡΙ ΙΡΙΔ02Γ f
Καί

ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕίΙΣΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ.'

Εκ τών περιεργοτέρων οπτικών φαινομένων 
είναι καί τδ κοινώς καλούμενον τόξον, έν τω· 
όποίφ καθορώμεν επτά λαμπρά χρώματα. Τοϋ· 
περιέργου τούτου φαινομένου Οά προσπαθήσωμεν 
νά έκθέσωμεν τήν έξήγησιν, άφοϋ προηγουμένως 
διεξέλθωμεν συντόμως τήν σειράν τών επίσημο- 
τέρων προσπαθειών τών γενομένων πρδς έξήγη- 
σιν αύτοϋ.

ύ μέγας Αριστοτέλης έν τοϊς μετεωρολογικοί; 
αύτοϋ εξηγεί τήν ίριδα διά τής άντανακλάσεως 
άκτίνων τοϋ ήλίου προσπιπτουσών είς τάς ψεκά- 
δας άντικειμένης νεφέλης. Επειδή δ' αι ψεκάδες 
αύται άποτελοΰσι μικρότατα κάτοπτρα, διά τού
το ταϋτα ώς έκ τής σμιζρότητό; των άντανα- 
κλώσι μόνον τδ χρώμα ούχί δέ καί τήν μορφήν 
τοϋ κατοπτριζομένου άντικειμένου. Επειδή δ’ αί 
ψεκάδες συνέχονται, δι’ αύτδ καΐ τά άντανακλώ- 
μενα χρώματα τών ηλιακών άκτίνων συνέχονται 
καί ούτως άποτελοϋσιν §ν συνεχόμενον σύνολον, 
τήν ίριδα. Τήν δέ διαφοράν τών χρωμάτων έξη- 
γεϊ δ Αριστοτέλης έκ τή; άντιθέσεω; τοϋ λευκοϋ 
χρώματος αύτών πρδς τδ μέλαν τής νεφέλης 
καί τοϋ ποσοϋ τοϋ άντανακλωμένου φωτός έκ 
τών διαφόρων μερών τής νεφέλης. Ούτω π. χ. 
τδ έρυθρδν, τδ καί έντονώτερον προέρχεται έκ 
τής άντανακλάσεως τών τά μάλιστα πλαγίως 
προσπιπτουσών άκτίνων είς τδ άνω άκρον τής 
νεφέλης, διότι κατ’ Αριστοτέλην τοιουτοτρό
πως άπο^όοφάται όλιγώτερον φώς ύπδ τών άνω 
ψεκάδων καί άντανακλάται έπομένως πλειότε
ρον, ώς έκ τούτου δέ προέρχεται μεγαλητέρα 
άντίθεσις πρδ; τδ μέλαν χρώμα τή; νεφέλης 
έντεϋθεν γεννάται τδ ζωηρότερον χρώμα τής Fft' 

δος, τδ έρυθρόν. Καθ’ δμοιον τρόπον γεννάται είς 
τδ μέσον τής νεφέλης τδ μεσαϊον κατά τήν έν- 
τασιν πράσινον χρώμα καί είς τδ κάτω άκρον 
τδ ήττον έντονον, τδ ίόχρουν. Εκ δέ τή; μεταξύ 
τών τριών αύτών άντιθέσεω; εξηγεί ό Αριστοτέ
λης καί τά λοιπά χρώματα. 0 πλείονα περί τού
του θέλων δύναται νά εύρη αύτά είς τά μετεω
ρολογικά τοϋ ’Αριστοτέλους.

Ημείς δέ τήν σήμερον γνωρίζομεν ότι τδ φαι- 
νόμενον τής ϊριδος προέρχετοι έκ τής θλάσεως 
τοϋ φωτός, έπομένω; πάσα προσπάθεια πρδς έξη- 
γησιν αύτοϋ έπί τή βάσει τών φαινομένων τής 
άντανακλάσεω; μόνης δέν ήδύνατο νά φέρη είς 
τήν αληθή έξήγησιν τοϋ φαινομένου. Ούχ’ ήττον 

όμως πρέπει νά θαυμάζωμεν έν τή εςηγησει τοϋ 
'Αριστοτέλους τήν πληθύν τών παρατηρήσεων έπί 
διαφόρων σχετικών φαινομένων. ’Αναφέρομεν δ έκ 
•τών άοχαίων εξηγήσεων μόνην τήν τοϋ ’Αριστο- 
τέλους, διότι αύτη εινε κάλλιστα διατετυπωμένη 
•καί έξηγεϊ όσον ήν έφικτδν τότε άπαντα τά πα- 
ρουσιαζόμενα φαινόμενα. Πρδς τούτοις δέ μή σκο- 
πεύοντες νά έκθέσωμεν τάς περί τοϋ φαινομένου 
αύτοϋ συζητήσεις τών αρχαίων, ώς ού τή; παρού- 
•σης διατριβής, περιωρίσθημεν άπλώς εις την έξη- 
γησιν έκείνην, ήτις καί πάση; άλλης μακρότερον 
ίσχυσε, διότι έν τω Μεσαιώνι ήτον ή μόνη γενι
κώς παραδεκτή. Τδ δ’ έάν τά μετεωρολογικά εινε 
όντως έργον τοϋ ’Αριστοτέλους ή υποβολιμαίου, 
παραλείπομεν είς τήν νεωτέραν κριτικήν οξύνοιαν 
νά έξετάση' εί; ήμά; δμω; έφάνη τοσοΰτον ώ- 
,ραία ή έξήγησις αύτη, ώστε νομίζομεν ότι καί 
τοϋ ’Αριστοτέλου; έάν δέν ήνε, είναι όμως πάν- 
τοτε άνδρδς σοφού.

’Επειδή δέ ώ; είπομεν διά τής θλάσεως τοϋ 
φωτός κυρίως εξηγείται τήν σήμερον τδ φαινό
μενου τή; ϊριδος, δι’αύτό μόνον μετά τήν άνα- 
κάλυψιν έκείνης ήδύνατο νά γίνη ή ορθή έξήγησις 
αύτής. Προτού λοιπδν νά έκθέσωμεν τήν σημερι
νήν έξήγησιν τοϋ τόξου, νομίζομεν κατάλληλον 
νά προτάξωμεν ολίγα τινά περί θλάσεως καί τής 
άνακαλύψεω; αύτής.

Γνωστόν εϊνε ότι δταν άκτίς φωτδ; ΑΒ μετα
βαίνει άπό τίνος μισού (4) π.χ. τοϋ άέρος εί; έτε
ρον, π. χ. τδ ύδωρ, τότε είς τδ έτερον αύτδ 
μέσον λαμβάνει άλλην διρύθυνσιν τήν ΒΓ καί ού- 
τω λέγομεν ότι ή άκτίς θλάται. 

Καί έάν μέν μεταβαίνη άπδ άραιοτέρου είς 
πυκνότερου μέσον, τότε πλησιάζει τήν ΒΔ κάθε
τον εις τδ Β έπί τής χωριζούση; τά δύο μέσα 
έπιφανείας, έάν δέ άπδ πυκνότερου είς άραιότερον, 
άπομακρύνεται αύτής. ή γωνία ΒΔΑ καλείται 
γωνία τής προσπτώσεως, η δέ ΓΒΕ τή; θλάσεως. 
Προσθέτομεν 5’ ότι μέρος τοϋ φωτός άντανακλά
ται είς τδ πρώτον μέσον καί ούτο> μένει εί; αύτδ 
μέρος τοϋ φωτδ; τή; άκτίνο;, όθεν ή τεθλασμένη 
άκτίς εϊνε άσθενεστέρα τή; αρχικής’ μέρο; πάλιν 
σκορπίζεται άπδ τοϋ Β καί μέρος άπο(5ροφάται 
άπδ τά μέσα. ’Εντεϋθεν όσον μακρότερον δρόμον 
διατρέχει τδ φώς διά μέσου τινδς, έκτος τοΰ κε
νού, (4) τοσούτω μάλλον έξασθενεϊ. Πρδς τούτοις 
προσθέτομεν ότι όταν ή γωνία τή; προσπτώ- 
σεω; ύπερβαίνη δριόν τι ώρισμένον, έξαρτώμενον 
έκ τή; σχέσεω; τών διατοεχομένων ύπδ τοϋ φω
τός μέσων, τότε θλάσις δέν γίνεται άλλ’ άντανά- 
κλασις μόνον τού φωτδ; είς τδ πρώτον μέσον. (2).

Εν τών φαινομένων, τά όποια προέρχονται έκ

(1) Περί τοΰ έάν δ μεταξύ τών διαφόρων ουρανίων σω

μάτων χώρος ήνε απολύτως κενός δεν ίξετάζομεν ένταΰθα- 

’Επίσης ώς έκ τοΰ παρόντος παραλείπομεν τήν άνάπτυξιν 

της πιθανώς γνώμης τών έπισήμων αστρονόμων Obbers 

καί Strawn δτι τδ φώς διατρέχον τδν κενδν χώρον έξα- 

αθενεϊ, ού μόνον χατά τδν νόμον 3τι ή έντασις αδτοΰ είνε 

άντίστρόφως ανάλογος τών τετραγώνων τών αποστάσεων, 

άλλά καί διά βαθμιαίας άποσοέσεως, βραδυτάτης άλλως 

τε, γινόμενης κατά τδν δρόμον τοΰ φωτδς τών αστέρων 

διά τοΰ άχανοΰς. ΊΙ έπί φαινομένων κάπως στηριζομένη 

γνώμη αύτη ώς καί ή άλλως κατά τδν νόμον της γενικής 

βαρύτητος ανεξήγητος έπιτάχυνσις τών κινήσεων δύο κο

μητών ήγαγε τδν ένδοξον άστρονόμον Encke εί; τήν ύπο- 

στήριξιν της ούτως έπι φαινομένων τών ούρανίων σωμάτων 

βασιζόμενης γνώμης της ύπάρξεως λεπτοτάτου καί αραιό

τατου μέσου, τοΰ αιθέρος, δστις πληροί τδ αχανές.

(2) Τδ ίριον αύτδ εϊνε διά τήν άπδ τοΰ άέρος είς τδ ύδωρ 

μετάβασιν 48’ 28'. Ούτως βταν ή γωνία της προσπτώ

σεως ΒΔΑ ύπερβαίνη τάς 48° 28', τότε ή άκτίς δέν 

θλαται ποσώς, άλλ’ αντανακλάται έζ δλοκλήρου καί ουτω 

μένει εϊς τδ πρώτον μέσον.

(4) Διά της λέξεως μέσον εννοοΰμεν ένταΰθα τήν 

ουσίαν μέ τήν δποίαν εϊνε πεπληρωμένος δ ύπδ τοΰ φω

τός {ιατρεχόμενος χώρος.
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τής θλάσεως είνε καί τδ δτι βλέπομεν τδν ΗλιονΤ 
τήν Σελήνην καί τους αστέρας έν γένει προτού 
αύτοΐ πράγματι ν’ άνατείλωσι. Τούτο γίνεται 
διότι αί ακτίνες τών άστρων αύτών θλώνται 
κατά την μετάβασιν αύτών έκ τοϋ κενού εϊς την 
ατμόσφαιραν καί ουτω καθίστανται ορατά προ
τού ν’ άναβώσιν ύπέρ τδν ορίζοντα. Ώς έκ τούτου 
παρετηρήθη έν τί άρχαιότητι τδ φαινόμενου δτι 
έγένετο έκλειψις σελήνης, ένώ αύτή καί ό ήλιος 
ήσαν άμφότερα ύπέρ τδν δρίζοντα. Τούτο άντέ- 
κειτο είς τήν ορθήν έξήγησιν τών έζλείψεων, 
επομένως ήτον ανάγκη τής διασαφήσεως τοΰ πα
ραδόξου αύτοΰ, άνευ καταστροφή; τής όρθής έξη - 
γήσεως τών έκλείψεων. Τοΰτο κατώρθωσεν ό 
Κλεομήδη; έτη τινα πρδ Χριστού, άγνωστον τδ 
πότε ακριβώς, άνακαλύψας τήν Ολάσιν δι ής εξη
γούνται τά πλεϊστα καί σπουδαιότατα οπτικά 
φαινόμενα, έξ ών καί ή ίρις. Πλήν πολλοί αιώνες 
παρήλθον άπδ Κλεομήδου; μέχρι τής διά τής 
θλάσεως όρθής έξηγήσεως τής ίριδος ύπδ Καρτε- 
σίου. Καθ’ δλον δέ τδ μεταξύ διάστημα έθεωρεϊτο 
ώς όρθή ή έξήγησις τοΰ Αριστοτέλους, άν καί τινες 
προσεπάθησαν νά έξηγήσωσιν αύτήν άλλως ή δπως 
δ Αριστοτέλης’ άλλ’ ή γνώμη αύτών δέν ίσχυσεν. 
Εξ αύτών εινε καί ό δπτικδς Βιτελλίων, δστις 
άκμάσας περί τά μέσα τοΰ 13’» αίώνος έξέφερε 
τήν γνώμην δτι ή ίρις γενναται ού μόνον δι’ άν- 
ταναζλάσεως, άλλά καί θλάσεως Τήν καθαυτδ 
δμως έξήγησιν τής ίριδος έδωκεν δ Καρτέσιος καί 
ταύτην θά προσπαθήσωμεν νά έκθέσωμεν συντό- 
μως, δπως τήν σήμερον συνήθως αυτή δίδεται.

Ώς γνωστδν τδ λευκόν φώς τοΰ Ηλιου θεωρείται 
ώς μίγμα επτά χρωμάτων, διά τοϋ οποίου άπο- 
τελεΐται τδ αίσθημα τοϋ λευκού φωτός. Ώς δέ 
άνωτέρω είπομεν, τδ φώς μεταβαϊνον άπδ μέσου 
τινδς είς έτερον θλαται. Επειδή δέ δεχόμεθα δτι 
τά διάφορα χρώματα έξ ών συνίσταται τδ ηλια
κόν λευκόν έχουσι διάφορον βαθμόν θλαστότη- 
τος, δι’ αύτδ τδ έρυθρδν ώς ήττον θλαστδν πάν
των τών χρωμάτων θλαται όλιγώτερον ή τδ κυα- 
νοΰν, τοΰτο δέ πάλιν όλιγώτερον ή τδ ίόχρουν, 
τδ μάλλον θλαστδν πάντων. Ουτω όταν άκτις 
λευκού ηλιακού φωτός Ολασθή κατά τήν είς έ
τερον μέσον μετάβασιν αύτής, τά διάφορα συ
στατικά χρώματα αύτής, ώς εις διάφορον βαθμόν 
θλαστά, λαμβάνουσι διαφόρους διευθύνσεις και 
ούτως ή άκτις άποσυντίθεται εις τά συστατικά 
χρώματα αύτής. Γνωρίζοντες τούτο, ίδωμεν πώς 
έξηγείται ή ίρις.

Εστω ΗΑ άκτις ηλιακή' αυτή προσπίπτουσα 
είς τήν σταγόνα υδατος Γ, αποτελούσαν μέρος 
νεφέλης τινδς, θλαται έν μέρει καί λαμβάνει τήν 
διεύθυνσιν ΑΒ έντδς τής σταγόνος. Εις τδ Β ή 

άκτις αυτή ΑΒ έν μέρει μέν θλαται, καί ουτω με
ταβαίνει πάλιν είς τδν άέρα, άλλά πρδς τδ αντί
θετον μέρος ώς πρδς τδν ήλιον, έν μέρει δέ άν- 
τανακλάται έντδς τής σταγόνος καί λαμβάνει 
διεύθυνσιν ΒΔ. Εΐ; τδ σημεΐον Δ θλαται καί πάλιν 

έκ νέου και οΰτω λαμβάνει τήν διεύθυνσιν ΔΟ. 
Είς τδ Ο έστω δ οφθαλμός τοΰ παρατηρητού. Τδ 

αύτδ γίνεται καί μέ τάς άλλας σταγόνας τάς 
άποτελούσας τήν νεφέλην. Εάν αί διάφοροι άκτΐ- 
νες ΔΟ έξερχόμεναι τών σταγόνων άποκλίνωσι, 
τότε δέν παράγουσιν έντύπωσίν τινα είς τδν πα- 
ρατηρητήν'έάν δμως έξέρχωνται παράλληλοι, τότε 
άποτελοΰσιν έντύπωσίν. ϊνα δ’ αί άκτίνες έξέρ
χωνται παράλληλοι άπαιτεϊται δπως ή γωνία 
ΟΕΗ,ή άπδ τδν παρατηρητήν,εύρισκόμενον είς τδ 
Ο, μέ τήν νεφέλην καί τδν Ηλιον σχηματιζομένη, 
έχη ώρισμένην τινά τιμήν. Η τιμ.ή αυτή εινε διά 
μέν τάς ερυθρά; άκτίνας τής ήδη τεθλασμένης 
λευκή; ηλιακής άκτίνος 42° 2’ διά δέ τάς ίο- 
χρόους 40’ 16’ διά δέ τά λοιπά 5 μεταξύ 
χρώματα αί τιμαί τής γωνίας αύτής κεϊνται 
μεταξύ τών δύο αύτών γωνιών. Ούτω λοιπόν έκ 
τών άνω σταγόνων έξέρχονται παραλλήλως αί 
έρυθραί συστατικαί άκτίνες τών έκεί θλασθεισών 
γενικών άκτίνων, ένώ αί τών λοιπών χρωμάτων 
άποκλίνουσαι δέν έπιφέρουσιν άποτέλεσμά τι, 
έκ δέ τών κάτω σταγόνων έξέρχονται παράλλη
λοι αί ϊόχροοι. Εκ τών μεταξύ σταγόνων έξέρχον
ται παράλληλοι διαδοχικώ; έκ τών άνω πρδς τά 
κάτω αί ξανθαί, ώχραί, πράσιναι, κυαναί, βαθυ
κύανοι άκτίνες.

Πολλάκις δμως βλέπομεν καί ετερον τόξον 
περιβάλλον τδ πρώτον, άλλ’ άτονώτεοον αύτοΰ· 
Τούτο άποτελείται έξ ήλιακών άκτίνων προσπι- 
πτουσών ούτως, ώστε ή ΑΒ αντανακλάται καθ 
ολοκληρίαν έντδς τής σταγόνος δίς καί ούχί άπαξ, 
δπως είς τδν σχηματισμόν τοϋ πρώτου τόξου· 
Δηλαδή είς τδ Δ άντανακλάται έκ νέου πρδς έ
τερον σημεΐον τής σταγόνος άπδ τού οποίου έξέρ" 

χεται. Ώς έκ τούτου γίνεται καί ή άντιστροφή τών 
χρωμάτων, δντος είς αύτδ τδ τόξον τοϋ έρυθροΰ 
ύ; τά έσω καί τοΰ ίοχρόου εις τά έξω. Εινε δ’ ά- 
σονώτερον ένεκα τών περισσοτέρων άντανακλά- 
εεων, πρδς τούτοις δέ καί πλατύτερου τού έσωτε- 
ρικοΰ τόξου.

Ούτω λοιπόν διά διττής θλάσεως καί απλής 
Βντανακλάσεως έξηγείται τδ πρώτον τόξον, διά 
διττής δέ θλάσεως καί διττής άντανακλάσεως 
Τό δεύτερον. Κατ' άναλογίαν έξηγείται καί τδ 
βπανιώτερον ορατόν, ώς πολύ άσθενές-ερον, τρίτον 
τόξον και ουτω καθεξής.

Ταΰτα τά φαινόμενα παράγει τδ ύπδ τής ατ
μόσφαιρας παραγόμενον τόςον. Εις επόμενον αρ- 
θρον θά ίδωμεν τινα φαινόμενα παρουσιάζει είς 
ΐιριβή έξέτασιν τόξον παραγόμενον δι’ ανθρω

πίνου μέσου, τοϋ πρίσματος, τό καλούμενου ήλια- 
χόν φάσμα.

("Επεται συνέχεια·)
ζ/- Κ. ΚΟΚΙΤΗΣ.

Ο ΣΤΕΦΑΝΩΘΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ^.

ΔΙ11ΓΗΜΛ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ. (1)

’Ανωφελές νομίζομεν νά διηγηθώμεν τάς έν τώ 
μεταξύ λεπτομέρειας τής ίστορίας ταύτης, διότι 
«υται άνήκουσι μάλλον είς τήν μυθιστοριογρα
φίαν. Τά κύρια γεγονότα άρκούντα είναι όπως 
διδάξωσι τούς δαφνηφόρους περί τοϋ μέλλ,ον 
τός των. Πολλοί, έλπίζω, έκ τών μεταγενεστέρων 
84 μέ δικαιώσωσι, δότι δέν μετεχειρίσθην έφευ- 
ρέσεις είς τήν δΐήγησίν μου.

Κατά τήν έποχήν ταύτην δ νέος μα; μουσικός 
ύπέστη μακράν καί όδυνηράν άσθένειαν καί έσώ- 
8η διά τών ενδελεχών περιποιήσεων τής Γεσουάλ- 
δϊΐς. ΙΪ πτωχεία είσεχώρησεν ήδη είς τδ ύπερώον 

μέ δλην της τήν εντασιν, καί μόνον τριακοσιό- 
δραχμος συνδρομή, χορηγηθεΐσα ύπδ τοϋ'ΐπουρ- 
γείου διά τών προσπαθειών τού φίλου του Σάνδερ, 
Συνήθη νά ανακούφιση τδν άτυχή Λεονήν καί νά 
*«ντελέση είς τήν ταχυτέραν αύτού άνάρ^ωσιν' 
δταν δέ ειδεν εαυτόν έντελώ; υγιή εσπευσε νά 

Ίραγματοποιήση τδ ώραιότερον δνειροπόλημά του, 
νυμφευθή δηλαδή τήν ώραίαν Ρωμαίαν του ά

νευ θορύβου καί έπιδείξεω;.
0 διευθυντής τοϋ κωμικού μελοδράματος μα-

θών άπδ τδν Σάνδερ τά συμβάντα τού Λεονή, 
ύπεσχέθη ίν λιβρέτον (libretto) έκ μιας πρά- 
ξεως, καί τωόντι ή ύπόσχεσίς του έτηρήθη. ό φί
λος εφερεν έν μια τών ήμερών τδ πολύτιμον τοΰ
το δώρον, δπερ είναι ύποχρέωσις τής Κυβερνή
σεως χορηγουμένη πρδς τούς πρωταγωνιστάς τής 
Ρώμης. Τδ χειρόγραφον τούτο ήτο έξαίσιον καί 
έξήρχετο τοϋ γραφείου τοϋ καλλιτέρου καλλιγρά
φου. 0 τίτλος έλαμπε μεταξύ δύο φαντασιωδών 
πτηνών, τά όποϊα έκράτουν τά ‘άκρα αύτοΰ διά 
τοϋ ράμφους των. Λνεγίνωσκέ τις' Προίξ τοΰ χω
ρίου. Ποίημα τοϋ Κ υρίου .. · Με.Ιόάραμα χω- 
μιχόν, είς μίαν πράξιν. Πρόσωπα' <5 πάτερ Μι- 
χαη.Ι, ό επιστάτης — Μανιω, ζ) θυγάτηρ του 
— ό Ιωάννης, ά> θρωπος τοΰ χτήματος — ύ 
Μπαγής — Χορός χωριχων.

ΧΟΡΟΣ.

Τί χαρά, τί χαρά 
Στή γιορτή 
Πού θά γενή 

Θέ νά τρέξουν τά χωριά.

Είς τήν τρίτην σελίδα άνέγνωσε τήν ωδήν τής
Μανιώς.

Ελα γλυκιά μου κοπελιά 
Χόρευσε καρτσιλαμά, 
Ποΰ θά παίξουν τά βιολιά' 
— Εγώ σοΰ λέγω δέν μπορώ 
Πάρε άλλη στδ χορό 
0 έρωτας κρύπτετ’ έδώ 
Καί μ’ αύτδν αναχωρώ.

Είναι αφελές, είπεν δ Σάνδερ, είναι φυσικόν.
— Μάλιστα, διέκοψεν δ Λεονής, μεταχειρί

ζονται τάς δύο ταύτα; λέξεις, ά<ρε./ές, ερυοιχύν 
διά νά παραστήσουν τήν ανοησίαν τών χωρικών...

■— Δέν άναγινώσκεις τδν διάλογον; τώ είπεν 
δ Σάνδερ.

— Τδν αναγινώσκω τροχάδην άναφυλλίζων... 
ϊπάρχουν λέξεις αΐτινες μοί προξενούν σπασμ.ούς. 
Ποιαν λύσσαν έχουν νά θέτωσιν αύτά τά χωρικά 
κορακίστικά παντοΰ! Διέτρεξα δλα σχεδόν τά 

περίχωρα τών Παρισίων, καί ήκουσα τούς χω
ρικούς δμιλούντας κακώς, ώς δ παρισιανδ; ιδιο
κτήτης μου, άλλά δέν ήκουσα ποτέ αύτά τά κο
ρακίστικά προφερόμενα άπδ τά λεγόμενα ταύτα 
τέκνα τής φύσεως. Είς τδ διάβολο καί τδ libret
to ! δέν τδ θέλω ... Μοί είναι άδύνατον νά συν
δυάσω δύο λέξεις έκ τών μωρολογιών τούτων.

— Αλλά, παρετήρησεν δ Σάνδερ εϊς ύφος κω-(<) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 64.
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μικδν, έπειδή οί κανονισμοί δέν χορηγούν ειμή 

μίαν μόνον ποάξιν είς. · · ’
■— ’Αδιαφορώ πολύ διά τούς κανονισμούς, διέ- ί 

κοψεν δ Λεονής, δ κανών ούτο; δέν είναι σωστός' 
έάν ό ϊ*οσίνης ήτο πρωταγωνιστής τής Ρώμης, 
καί άν παρίστα τδν Γουλιέλμον Τέλλον (αύτδς 
ό ποιήσας αριστουργήματα έν διαστήματι 20 
έτών) καί τώ έλεγον, καύσατε τάς πέντε σας 
πράξεις, άντίκεινται είς τούς κανονισμούς! ι
δού έν χειρόγραφον είς μίαν πράξιν έργασθήτε 

έπ’ αύτού!..
— Θά τώ έλεγον ταύτα, παρετήρησεν ό Σάν

δερ, οί κανονισμοί θά έφόνευον τδν Ροσσίνην έν 

τή αρχή τού σταδίου του.
— 0ά έφόνευον προσέτι τδν Μοζάρτ καί τδν 

Βέμπερ, όπως θά φονεύσωσι καί έμέ. Βλέπεις, φί
λε μου, είς τήν Γαλλίαν δέν κάμνουν εΐμή τοιαύ- 
τα ανακόλουθα πράγματα. Οί Γάλλοι παρακο- 
λουθοϋνται άπδ τής κοιτίδος μέχρι τοϋ τάφου 
άπδ βραβευμένους καί στεφανηφόρους ύπδ τήν 
πρόφασιν νά διεγείρωσι τήν άντιζηλίαν. ϊ'πάρ- 
χουν πάντοτε έν τοϊς Λυκείοις καί ταίς άκαδη- 
μίαις έγγραφα στεφάνων διά τά μέτωπα πάσης 
ηλικίας, καί αί άμοιβαί αύται αί διασκεδάζουσαι 
τούς δίδοντας, προξενούσι συχνάκις τήν δυστυ
χίαν τών λαμβανόντων αυτά σπουδαστών... Οί 
Κινέζοι δέν ειχον βραβεία καί άκαδημίας, καί έν 
τούτοις έφεύρον δλα όσα ήμείς έφεύρομεν.Γοί Αί 
γύπτιοι δέν ειχον ούτε βραβεία ούτε άκαδημίας, 
καί δμω; έμπνεόμενοι ύπδ τής τέχνης, έτελειο- 
ποίησαν τήν Οαυμασίαν άοχιτεκτονικήν των, διώ- 
ρυξαν τδνΊσθμδν τοϋ Σουέζ καί τάς πεδιάδα; τού 
Νείλου' άνήγειραν τάς πυραμίδας, έκαλλιέργησαν 
άπειρον έρημ,ον, έγονιμοποίησαν τδ Δέλτα καί 
έφεύρον πολλά, άτινα έξέπληξαν καί αύτούς τού; 
καλλιτέχνας. Οί Ινδοί έπίσης ούτε βραβεία ειχον 
ούτε άκαδημίας καί δμω; έδημιούργησαν τά έξαί- 
σια καλλιτεχνικά έργα τής ’ΐάβάς. Οί Ελληνες 
καί οί Ρωμαίοι δέν ειχον ούτε βραβεία ούτε άκα
δημίας ούτε λεξικά, καί έν τούτοις ύψωσαν τάς 
ουραίας τέχνα; είς τδν ύπατον βαθμόν τής τελειο
ποιήσει·»;, άνήγειραν τδν Παρθενώνα, τδν ναόν 
τής ’Απτέοου Νίκης, τδ Πάνθεον τοϋ Αγρίππα, 
έδημιούργησαν μελλιβρήτους γλιόσσας καί διέλαμ- 
ψαν πανταχοϋ, καί έν αύτή τή Αφρική' έγλυψαν 
ένα δλόκληρον κόσμον αγαλμάτων, καί άπέκτη- 
σαν ρήτορας καί ποιητάς, οίτινες θά άπελπίζωσιν 
άπαντα; τού; ποιητά; τοϋ παρόντος καί τοΰ μέλ

λοντος.

καί τοϋ Διομήδους! ’λφ’ έτέρου δ ένοικιασθεΐς έ- < 
«ενδύτης μου έκραύγαζεν. α’Ενθυμήθητι τδ ένυ- : 
πίθηκον ωρολόγιό* σου, τά τρία φράγκα τοϋ ένοι- 
κιαστοΰ τών ένδυμάτων καί τδ αύρινόν σου πρό - ·. 
γεύμα!» II φιλαυτία μου έξηυμενίσθη αμέσως κα1. < 
ίζήτησα δεκαπέντε λουδοβίκεια, έξ ών τά πέντε 
προκαταβολήν, δπερ μοί παρεχωρήθη, ώστε βλέ- ■ 
Βετε, υπήγα μέ τδν σκοπόν νά ζωγραφήσω εικό
να γυναικδς καί άντ’ αύτής κατήντησα νά ζω
γραφήσω ίππον. Βεβαίως άντί νά σπουδάσω.εΐς τδ 

οχολεϊον τής Φλωρεντίας καί τή; Ένετίας, προ- 
τιμότερον ήτο νά μέ άφιναν τρία έτη νά σπου
δάσω είς τδ ίπποστάσιον τοϋ βασιλέως.

— Αύτδ πάσχομεν καί ημείς, οί τελειοδίδακτοι 
τής μουσικής, ειπεν δ Λεονής. Μάς στέλλουσιν 
ιίς τήν Ρώμην, τήν λαμπροτέραν καί σεβασμιω- 
τέραν τών πόλεων διά νά λάβωμεν τάς υψηλά; 
ίκείνα; εμπνεύσεις, αίτινες άποτελοϋσι τδν μέ
γαν μουσικόν, μάς συνειθίζουσιν είς τδν πανηγυ
ρικόν τή; ί*ώμης δρίζοντα μέχρι; ού φθάσωμεν 
καί είς τάς πέντε πράξεις τής λυρική; δραματο- 
ίοιίας, καί έπειτα μά; καταδικάζουσιν εί; τού; 
βκναύσου; έκείνους καί έλεεινού; ήχους, ώστε 
άντί νά μάς στείλωσιν είς τδ Βατικανδν, καλλί- 

. . · τερον θά ήτον νά μάς πέμπωσιν εΐς Βουγιβάλ ή
έργάζεσΟε εικόνα; φυσικού μεγέθου; , Οση» £ϊ. Σιατού, διά νά συνειθίσωμεν ύπδ τά; μηλέα;
μοί δώσει ή γενναιότης τού πρωτοτύπου, ειπο» £;, 5νΟμάζουσι φυσικόν καί <Ετ7οΰ>·.
έγώ. — ύχι, υπέλαβεν έκείνο; μειδιών, έγώ ει- _ φνσιχάν xal άπΛοΰν, έψιθύρισεν δ Σάνδερ
μαι άνθρωπος θετικός καί άνατεθραμμένος εί; τή» μειδιών.
αγγλικήν σχολήν' εϊπετέ μοι τδ ποσόν. —- Χί· — a ! ναί, υπέλαβεν δ Λεονή;' τά; δύο ταύ-
λια σκούδα, είπον έγώ μέ ύφος μετριοφροσύνης. „ς Ιέξε,ς έφεύρον οί άπόμαχοι ρήτορες, οίτινες 
— Είναι είκων γυναικός, υπέλαβεν έκείνος. έξήλθον -τοτέ άπο το πίμπτον δρόφωμα τής
Τότε λοιπδν, προσέθηκα έγώ, χίλια φράγκα περί- συνοικία; Μουφτάρ. Βέβαια, τδ άπ.Ιοΰν είναι ώ- 
πλέον, ένεκα τών λεπτογραμμιών αίτινες είναι πράγμα, καί τδ φυσικόν έπίσης, όταν ή ύ-
πολύ δύσκολοι, ό Κ. Δουβούρ άπαιτεϊ έξακισ- ^θεσις άπάιτ?. Μιμήθητι τήν φύσιν, σάς 
χίλια φράγκα καί δέν είναι εργασία τής ί>ώμ* 0[ £ήτο?ες αύτοί' άχχ’ $ φύσις
— Διάβολε! διάβολε '. ζητείτε πολύ, άπήντηΛ» ώ, -vvoo0ffty Ε«νε ε{ς τούς >εζ.
£ £...................  · Gi «υαοωνήσωυ,εν *>' 0εσ_εσία ε?ς τάς Χλπ,ις. Διίρχετ8ι

δλον τδ διάγραμμα τού πληκτροφώνου τοϋ σύμ- 
®αντος. Απδ τήν γλυκείαν αύραν μεταβαίνει είς 
’ήν καταιγίδα τών τροπικών. Λπδ τδν ψιθυ
ρισμόν τών φύλλων είς τόν κρότον τής βροντής. 
Από τήν ήρεμον θάλασσαν είς τήν καταπληκτι
κήν τρικυμίαν. ’Λπδ τδν κελαρισμδν τοϋ βύακος 
•ις τδν μυκηθμόν τοϋ κατα^άκτου τοϋ Νιαγάρα, 
θέτει τδ μικρόν φυτδν παοαπλεύρως τού κέδρου 
“ού Λιβάνου, ί'πδ τούς πόδας ήμών έχει τήν 
ψάμμον καί ύπέρ τήν κεφαλήν τδ αχανές. Λοι- 
’Λν, ναί' Οά μιμηθώμεν τήν. φύσιν, άλλ’ όχι τήν

—■ Εμπρός, φίλε μου, είπεν δ Σάνδερ μή λύ
πησα·. τόσον’ φρόντισε περί τής. άναρ^ώσεώς σου, 
δπως μή ύποτροπιάση ή άσθένειά σου" είσαι καλ
λιτέχνης, λάβε παράδειγμα έμέ ...

— Λ! σύ δέν έχεις γυναίκα, διέκοψεν δ Λεο
νής, επομένως δέν έχεις νά φροντίση; περί τής 
ζωής άλλου τίνος...

— Νόστιμος είσαι, Λεονή! Εγώ ζώ διά τής 
φιλαυτία; μου, ήτις έπέχει τύπον γυναικός είς 
έμέ' καί όταν ή φιλαυτία μου μοί ύποτονθορίση 
«Προσεβλήθην,» ή καρδία μου σπαράσσεται με
τ’ αύτής. ιδού δέ τί μοί συνέβη χθές. Είς εκατομ
μυριούχος, μέ προσεκάλεσε διά τινα έργασίαν, 
έγώ δέ έτρεξα φέρων μαϋρον έπενδύτην, τόν δ- 
ποίον ειχον ενοικιάσει διά τρία φράγκα είς τδ 
προάστειον τής Μοντμάρτρης. II χαρά μοί έδιδε 
πτέρυγας είς τού; πόδας. Φθάσαντα δέ είς τδν 
οίκον εκείνου, μέ άναγγέλλουσι διά τού έξής πομ
πώδους τίτλου, «ό Κ. Σάνδερ δέ Κολομβδν, 
ζωγράφο; ιστορικών αντικειμένων.» Τδ μόριον 
είχε προσθέσει αύτοπροαιρέτως δ θαλαμηπόλος' 
έγώ δέ πλήρη; χαράς κομβόνω τδν έπενδύτην μου 
διά νά κρύψω τδ έρρακωμένον έσωκάρδιόν μου, 
καί εισέρχομαι μέ πρόσωπον υψιτενές. — Κύριε, 
μοί λέγει δ έκατομμυριοϋχος, είς όποιαν τιμή»

X -

— Διάβολε! διάβολε ! ζητείτε πολύ, άπήντηστ» 
δ εκατομμυριούχος ... δέν θά συμφωνήσωμεν ΤΛ' 
τέ... *Εν τούτοις δέν επιθυμώ νά σάς κοπιάσω 

είς μάτην ... Εύαρεστήθητε νά μέ άκολουδήσητε. 
Εγώ τότε τόν ήκολούθησα, καί έκείνος μέ ώδ’Λ* 
γησεν εΐς τόν αχυρώνα τοΰ μεγάρου του.—ί^ού, 

μοί εϊπεν, είς μεγαλοπρεπής ίππος, θαυμάσιο»» 
καί άνευ λεπτογραμμιών. Εινε άγγλικός καί δα
μάζεται Σπάρκ. Τί θέλετε διά νά τόν ζωγρα?^' 
σητε; II φιλαυτία μου τότε μοί άνέκραξεν. “Εν' 
θυμήθητι τόν Πάτροκλον, τήν Θέτιδα, τή* ΗραΫι 
ήν κατεβίβασες άπό τοϋ Ολυμπου καί μή ζωγρ®’ 
φήσης άλλο πλήν τοϋ Ρήσου μετά τοϋ όδυσσέωί 

φλύαρον έκείνην τών £ητόρων, άλλά τήν αληθή 
καί εύγλωττον τοϋ θεού.

— Βχεις δίκαιον! άλλά καί αύριον θά σοί εϊ- 

πωσι Μιμήθητι την <ρύσι>·, κάμε dnJoSr καί φυ
σικόν. Αυτοί εινε λόγοι στερεότυποι.

— ’Αλλά δέν υπάρχει άρα άντίδοτόν τι κα
τ’ αυτών ; ειπεν ό Λεονής σταυρών τάς χεΐρας.

— Πολύ άφελής είσαι, μικρέ μουσικέ μου. 
Τπάρχουσι τάχα άντίδοτα είς όλα τά πράγματα; 
Η άπειρία εινε άσθένεια άθεράπευτος καί εως 
συντέλειας τοϋ αίώνος είναι αδύνατον νά εύρεθή 
ή ιατρεία αυτής. Ωστε είς μάτην έπανέστη; κατά 
τής λέξεως συκάρο/ιή, ήτις έφηρμόσθη είς τά δε
καπέντε Λουδοβίκεια, ατινα έλαβες.

— Καί βέβαια ! ή λέςις συνδρομή είναι πολύ 
ταπεινωτική καί προτιμώ μάλλ.ον νά λάβω τήν 
συνδρομήν ένδς πιστολιού ή νά απευθύνω νέαν 

αίτησιν.
— Εινε καθώς το νοσοκομείου τών ανιάτων, 

υπέλαβεν ό Σάνδερ. ύ εισερχόμενος έκεί βλέπει 
τήν καταδίκην του γεγραμμένην έπί τής Ουράς, 
ώς νά τώ λέγουν. Μή έχης πλέον ελπίδα, είσαι 
άθεράπευτο;! Καί δμως αυτί» μήτε εύγενές, μήτε 
χριστιανικόν είνε, διότι είς αυτό το νοσοκομείου 
υπάρχει είς ίερεύς, άπαξ τοΰ έτους άναγινώσκων 
τήν ιστορίαν τοϋ Λαζάρου, δστις ώς γνωρίζεις,' 
ήτο διά βίου άνίατος κα1. άφοΰ άπέθανε, μετά 
επτά ήμέρας ίάθη καί ίγεινεν επίσκοπος Γαλα
τίας.

— Τω δντι, ειπεν ό Λεονής, ή λέςις Ανίατος, 
ουδέποτε θέλει έξαλειφθή.

— ίΐς καί ή Απόμαχος, υπέλαβεν ό Σάνδερ. 
Τί ώραίον πράγμα είνε νά ειπη τίς είς ένα στρα
τιώτην. Φίλε μου, δέν αξίζεις πλέον τίποτε, δπερ 
δηλοΐ άπόμαχος. Βέβαια ή συνήθεια εξαφανίζει 
τήν κακήν σημασίαν καί ό στρατιώτης αδτδς δ- 
μολογεί τήν κακήν του κατάστασιν λέγων «δέν 
αξίζω τίποτε,» ώς άν ήννόει «είμαι πολύ καλά.»

— Λοιπόν, είπεν δ Λεονής, δά παραστήσωσι 
κάνέν δράμα έκ τοϋ διαγωνίσματος τής ί*ώμης ;

— Ναί, φίλε μου, ναί. Από τής συστάσεως 
τής τάξεως τών μουσικών, τουλάχιστον πεντή- 
κοντα διαγωνίσματα τής ϊ*ώμη; ύπάρχουσιν' έξ 
αύτών δέ έξ ή επτά κατά τό μάλλον καί ήττον 
έπέτυχον, τά δέ λοιπά κατ’ ευτυχίαν όχι, διότι 
άν καί τά πεντήκοντα έπετύγχανοί, δά είχομεν 
εκατόν δράματα δλιγώτερα, κα1. άπό τριάκοντα 
ήδη έτών δέν παριστώσιν εΐμή τόν Ροβέρτον 
Διάβολον καί τού; Ουγενότους, καθώς δέ ύπάγο-
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μεν αύτά Οά παριστάνωσιν αιωνίως. Τδ κοινον 
έχει ού; άφιλόκαλον, δταν πρόκηται περί νέας 
μουσικής καί ένασμενίζεται εις τήν παλαιάν. Αν 
είχομεν έκατδν αριστουργήματα έκ τών διαγω
νισμάτων τής Ρώμης, τί λέγω εκατόν / πολύ 
δλιγώτερα, πεντήκοντα, είκοσι πέντε, δέκα, ήθε- 
λεν είσθαι Αδύνατον νά τά παραστήσωμ.εν. Απέ- 
ναντιέχ ομεν φάλαγγα δλην γιγάντων, οϊτινες 
δέν ΑνήκΟυσιν εϊς τήν τάξιν τής ϊ*ώμη$, καί οϊ
τινες Ονομάζονται ί’οσσίνης, ί)βέρ, Μαγιερβέρ, 
Βελλίνης, Δονιζέτης, Δεβέρ, Μοζάρτος, Ερόλδο; 
κλ. Εκείνοι ήθελον έχει τά πρωτεία, διότι ώς κά 
τοικοι τών Παρισίων άγαπώσι καλ.λίτερον, ο,τι 
γνωρίζουσιν παρ’ ο,τι δέν γνωρίζουσιν. Θά παρα
σταθώ Ιν δράμα νέον δεκάκις, άλλά πάλιν θά έ- 
πανέλθωσιν είς τά παλαιά, τά όποια δυστυχώς 
διά τού; νέους είνε πολύ νέα, καίτοι παλαιά, καί 
τά όποϊα Οέλουσιν είσθαι μάλλον ζωντανά δταν 
άποθάνοισι. Τοιουτοτρόπως στέλλουσι ενα τε- 
λειοδίδακτον είς Ρώμην καί φαίνεται δτι τώ δί- 
δουσι τήν σύστασιν ταύτην. «Μή προσπαθήση; νά 
κάμ^ς Αριστουργήματα, διότι ύπάρχουσιν αρκετά. 
Περιδιάβασον μόνον είς Βίλλαν Βοργεζίαν, παίξε 
τδ δομινδ εις τδ καφφενεϊον τοΰ Ελληνος, καί 
σπούδασον τήν μεγάλην ποίησιν τοΰ Ρωμαϊκού 
όρίζοντο; διά νά συνθέση,ς μίαν πράξιν δράματος 
κωμικού διά τού; χωρικού; τοΰ Βογιβάλ.»

Αλήθεια, είπεν δ Λεονής, συσπών τάς χεϊ- 
ράς του ηνωμένα; έπί τή; κεφαλή; του, ούδένα 
βλέπω πόρον, απελπισία παντού καί ... θά με
ταβίβασης τδ δράμα αύτδ εί; τδν διευθυντήν ;

— Ναί’ πλήν τί νά είπω ;
Ο,τι θέλει;’ αύτδ μοί είνε αδιάφορου.

— Πρώτον νά τελειώσφ τδν ίππον μ.ου καί 
τά κέρδη διανεμόμεθα ώς φίλοι.

— Καί έπειτα ;
Επειτα, θά ευρεθή πάντοτε κάτι τί. ό άν

θρωπος δέν πρέπει νά φροντίζη διά τδ μέλλον, 
διότι έκεϊνο μόνον έρχεται . . . Μία ιδέα. . . ί> / 
άν τήν είχε κάνεις υπουργός .' Αν ή τριετής υπο
τροφία τών χιλίων σκούδων, ή διδόμενη είς τδ 
διαγώνισμα τή; έώμης, ήδύνατο νά διαρκέση έφ’ 
ορού ζωή; ; Ε! Πώ; ευρίσκεις αύτδ τδ φάρμακον ; 
Αύτδ δεν καταστρέφει τδ Κράτος, τούναντίον δέ 
ηθελεν είσθαι πολύ ώφέλιμον διά τούς πτωχούς 
εκείνου; νέους, οϊτινες εύρίσκονται κατεστραμ
μένοι, καθ ήν στιγμήν έχουσιν άνάγκην ολίγων 
χρημάτων, διά νά κάμωσι τδ πρώτον βήμα εί; 
τήν τέχνην των.

■— Η ιδέα σαυ είνε έξαίοετος, είπεν δ Λεονής' 
άλλ’έπειδή σκέπτομαι ώς έγωϊβτής, δέν θά μοί 

χρησιμεύση, είμή μετά θάνατον. Πρέπει νά κάμη 
τις είκοσι τούλάχιστον Αναφοράς είς τήν Βουλήν 
τών πατρικίων καί είς τήν τών Κοινοτήτων, διά 
νά φθάση εί; έν αποτέλεσμα. Βλέπεις δτι ή λήξις 
έγγίζει είς τάς Ε.Ι.Ιηπκάς χα.Ιίχδας.

— Αδιάφορου, είπεν ό Σάνδερ, έγώ δέν παραι
τούμαι τή; ιδέα; μου, διότι είνε θυγάτηρ μου, 
καί αυτή θά σώση τδν πατέρα τη;. Διάβολε! άν 
ειχον χίλια σκούδα υποτροφίαν, θά έτελείωνον τδν 
Αννίβαν μου έν Καπούη, αριστούργημα ! θαύμα ! 
τδ γνωρίζει; ; Αλλ ά; υπάγω νά τελειώσω τήν 

εικόνα τού ίππου μου.
Καί σφίγξα; τήν χεΐρα τού Λεονή, έλαβε τδ 

βιβλιάριόν του, λέγων έπανειλημμένως φιλόφρονα; 
λόγους είς τήν γυναϊκά του καί έξήλθε.

ΙΪ Γεσουάλδη είργάζετο είς τδν μικρόν τη; θά
λαμον καί ούδέν είχεν Ακούσει έκ τή; συνδιαλέ· 
ξεω; ταύτης.

Εκτοτε ή δυστυχία έκαμε νέας προόδους εί; τδ 
υπερώον, ό χειμών έπήλθε μέ τά δεινά αύτού, μέ 
τάς θλίψει; καί μέ τά; στενοχώριας του. ό οικο
δεσπότης, ειδεχθής καί Αποτρόπαιος, συνεχώς 
έπεσκέπτετο αύτδ δπω; άπαιτήση δύο ένοίκια, 
λέγων δ τι ή δουλειά ύπήγαινε πολύ κακά. Τδ Αν
θρωπόμορφου έκεϊνο φάντασμα έφόβιζε τδν Λεονή 
καί τώ έπροξένει αγωνίας ανέκφραστους, διότι δέν 
είχε λάβει έκ φύσεω; τδν Αμέριμνου δργανισμδν 
τοϋ πιστωτοϋ.

ΙΙχος κώδωνος, έχων πάντοτε τδ αύτδ διά
γραμμα, ώθησις αίφνηδία τής Ούρα;, Απλού; κρό
το; βημάτων, άνεπόλει είς τδν πτωχόν μουσικόν 
τοιαύτην φρίκην, ώς άν έσάλπιζεν ή σάλπιγξ τή! 
τελευταία; ήμέρα; τοϋ κόσμου. ΙΙνοιγε τρέμω* 
καί ώπισθοδρόμει έκ φρίκης ένώπιον τού αμείλι
κτου έκείνου φαντάσματος, δπερ ήρχετο νά τδ 
παραπονεθή διά τήν κακοδαιμονίαν τών ιδιοκτη
τών. ό Λεονής παρετήρει τότε τδ άνώγαιον, ω! 
άν έπεθύμει νά καταμέτρηση τά τέσσαρα αύτοϋ 
όροφώματα’ άλλ’ είς λόγος τής γυναικός του, τδν 
συνεϊχεν εις τδ χείλος τή; Αβύσσου καί τδν ήνάγ- 
καζε νά ζητή υποτραυλίζων οκταήμερον Αναβο

λήν άποτίσεως τοΰ ένοικίου.
Mi? ™v εσπερών, ένώ έπανήρχετο έκ Λου

ξεμβούργου, έσχεν ιδέαν παράδοξον, τήν οποία* 
έβαλεν εί; πράξιν τήν έπιοΰσαν άμα έξυπνη- 
σας, χωρίς νά τήν άνακοινώση είς τήν γυναϊκά 
του’ ώφελήθη μάλιστα έκ τού ύπνου τη; διά 

νά γράψη εί; τδν ίιπουργδν τήν έπομένην έπι
στολήν.

<ί Κύριε Υπουργέ!
« Χθες διερχόμενο; τδν χρυσομηλώνα τοΰ Λου

ξεμβούργου, μεγαλοπρεπή υπόστεγου κήπον, λαμ- 
πρώς θερμαινόμενου ύπδ θερμαστρών ανθρωπίνων, 
είδον δύο χριισομηλέα; νεκρά; καί ξηρανθείσας εί; 
τά κιβώτια αύτών άριθ. 16 καί 17. Τά δυστυχή 
αύτά δένδρα, ειχον δλας τά; περιποιήσεις καί τήν 
θερμότητα, άλλ’ ησαν είς τδν μέγιστον βαθμδν 
τοΰ γήρατος των. Δέν τά έφόνευσεν όθεν ό χειμών. 
Επομένως τολμώ, κύριε ί'πουργέ, νά σα; ζητήσω 
τδ δικαίωμα τή; διαδοχής έπί τών δύο έκείνων 
χρησομηλεών δι’ έμέ καί τήν γυναϊκά μου, όπως 
κατοικήσωμεν έκεϊ μέχρι τού προσεχούς έαρος 
άνευ πληρωμής- Δέν θέλετε δέ βεβαίως άρνηθή 
τήν φιλανθρωπίαν εί; δύο Ανθρώπινα δντα, άπο- 
θνήσκοντα έκ τού ψύχους, ένώ παρείχατε ταύτην 
είς δύο δένδρα.

»Εχω τήν τιμήν, κ. τ. λ.
«Λεονή; Ρ.

«Κάτοχο; του βραβείου τής Ρώμης, έν όδώ, 
Ιωάννου Ιακώβου Ρουσσώ».

Γνωρίζω καλώς, είπε καθ' έαυτδν, ότι δέν θά 
μα; φυτευσωσιν είς τά δυο έκεϊνα διαθέσιμα κι
βώτια’ αλλ’οπω; δήποτε ειδοποιώ έγώ τδν υ
πουργόν, καί πιθανόν νά προκύψη καλόν τι.

Δυστυχώς οί υπουργοί δέν δύνανται νά άναγι- 
νώσκωσι τά; άναριθμήτου; έπιστολάς, ά; καθ έ
κάστην λαυ.βάνουσιν. Εί; γραμματεύς εϊν έπιτε- 
τραμμένο; νά τάς άναγινώσκη, καί τάς μέν Αξίας 
προσοχής θέτει έκ δεξιών του, τάς δ’ επίλοιπους 
θέτει έξ εύωνύμων του, καί δέν παρουσιάζει εί; τδν 
υπουργόν είμή τάς πρώτα;, ό έπί τών έπιστολών 
λοιπόν ούτος υπάλληλος. ούδέ μέχρι τέλους έλαβε 
τδν κόπον νά άναγνώση τήν έπιστολήν τοϋ Λεονή, 
άλλ’ ύψώσας τού; ώμους, έθηκεν αύτήν είς τδ 
εΰώνυμ.ον μέρος.

Η άπάντησι; λοιπόν έπί πολύ περιεμένετο, Αλ
λά δέν είχε ποσώς φθάσει. Τέλος ή τελευταία 
δοθεϊσα παρά τοϋ ιδιοκτήτου προθεσμία έληξε, 
πέμπτην δέ ώραν έκτύπα τδ ώρολόγιον τοΰ ά
γίου Εύσταθίου, δτε ήκούσθη ό Απαίσιο; κώδων 
τού ιδιοκτήτου. Η νύξ έβασίλ.ευεν εί; τδ υπε
ρώον, καί τδ κηρίον, όπερ έμελλε νά διασκεδάση 
τδ σκότος, έκειτο άκόμη εί; τδ κατάστημα τοΰ 
παντοπώλου. Καί όμως ό Λεονής ύπεχρεώθη ν’ ά
νοιξη είς τδν βασιλέα τοϋ οίκου, δστι; είσήλθεν 
ειδεχθέστερος υπέρ ποτέ ένεκα τού σκότους, καί

έζήτησε τδ ένοίκιον αύτού διά τού αύτού τόνου, 
δι ού ήθελε ζητήσει τις έλεημοσύνην. Εί; τδν τα

πεινωτικόν αύτοϋ τρόπον, μανία κατέλαβε τδν 
Λεονήν, βλέποντα άνθρωπον βαθύπλουτον δμι- 
λούντα ω; άν ήτο πάμπτωχος, καί έξέβαλε τδν 
ιδιοκτήτην έκ τοϋ δωματίου του.

— Κύριε, Ανέκραξεν έκεϊνο; άλλάζων τόνον, θά 
έξέλθητε αύριον, καί έγώ κρατώ τά έπιπλά σας.

Η Γεσουάλδη έτρεξεν άκουσασα τδν θόρυβον 
διά νά πρα'ύνη τήν δργήν τού συζύγου της’ αλλά 
τήν φοράν ταύτην ή μελφδική φωνή είχε χάσει 
τδ κράτος της, καί ή δρόσος δέν ήδύνατο νά σβύ- 
ση τδ ηφαίστειου.

Φρίκη παγετώδης κατέλαβε τήν πτωχήν έκεί
νην έξόριστον τού ιταλικού έδάφους. Τδ δωμά
τιον ήτο κατάψυχρον, διότι τδ πΰρ έλειπε, μή υ
παρχόντων ξύλων, καί τά ξύλα μή ύπαρχόντων 
είκοσι σολδίων. ό Λεονής, ώσεί παράφρων έλαβε 
τήν διασκευασθεϊσάν του Κλεοπάτραν καί σχίσας 
αύτήν έόίιψε τά τεμάχια είς τήν θερμάστραν καί 
ήναψε πΰρ’ έπειτα ώ; έμπνευσθείς υπδ ιδέας τίνος 
ευχάριστου, ήγέρθη, ένηγκαλίσθη τήν γυναϊκά του 
χύνων δάκρυα Απελπισίας, καί τή είπεν.
—’Αγάπα με πάντοτε, θά υπάγω νά ζητήσω χρή
ματα, αύριον Οά ριφθώμεν είς τάς όδού; τών Πα
ρισίων. Γύναι μου παοακάλει τδν Θεόν δι’ έμέ!

Καί έξήλθεν άποκρούων τελευταίαν τινα θω
πείαν τής άπηλπισμένη; γυναικός του’ κατέβη 
δι’ένδ; σχεδόν άλματος τά τέσσαρα δροφώματα, 
έπαναλαμβάνων ώ; αί παράφρονες είκοσάκις τδ 
αύτό.«Δέν θά έξέλθη αύτή! Δέν Οά έξέλθη αύτή!»

‘θ χειμών είχε σπείρει δλα; τάς αθλιότητας 
αύτού έν τή Ατμόσφαιρα καί έν ταϊ; όδοϊς. Ητο 
μία έκ τών άνθρωποκτόνων έκείνων εσπερών, άί- 
τινε; είσίν ούτω; είπεϊν προωρισμέναι όπως κα- 
ταδικάσωσιν εις θάνατον όλου; τού; υποτελείς 
τής πείνης καί τού χρέους- 0 βόρβορος, ό πάγος, 
ή βροχή, ή άναλελυμένη χιών, ή κατάψυχρο; αύ
ρα, ή κατάπυκνος ομίχλη, όλοι τέλο; οί θησαυροί 
τή; τού πόλου Αποθήκης ήσαν έπισεσωρευμένοι 
εί; τού; Παρισίους. II φύσις είχε περιβληθή έξ δ- 
λων αύτών τών αθλιοτήτων τδν πένθιμον μαν
δύαν της, καί οί δυστυχέστεροι έτι τών ανθρώ
πων δέν ήδύναντο νά άτενίσωσι πρδς τδν ούρανόν, 
διότι δέν τδν έβλεπον.

0 Λεονής έτρεχε μέ τήν ιδέαν του τήν όποίαν 
ούδέν πράγμα έδύνατο νά διασκεδάση, φθάσας δέ 
είς τδ βουλεβάριον τών Καπουτζίνων καί σταθείς, 
είπεν. «Εδώ είνε μέρος καλόν».
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Κατά τήν ώραν εκείνην οί πλούσιοι μετέβαινον 
είς τδ θέατρον, δπω; έπιδειχθώσιν είς τά Οεω- 
μεϊά των κα1. χειροκοοτήσωσι τούς Αριστοτέχνας. 
ΙΪ γραμμή τών αμαξών ήκολούθει το μέσον της 
όδοΰ τοΰ βουλεβαρίου, έκπέμπουσα φώς έκ τών 
πολυτελών φανών αυτής.

Ο νέος μουσικός κατώπτευσε μακρόθεν όχημα 
λαμπρόν,συρόμενον ύπό ίππων πλουσίω; κεκοσμ,η- 
μένων καί διοιζούμενον ύπο ηνιόχου, κεκαλυμ- 
μένου μέ πλουσίαν διφθέραν.

— Θεέ μου, είπε, δός εις τήν γυναίκα μου τό 
θάέρ-.ς νά ζήση.

Καί άφοϋ έβεβαιώθη δτι τό Ουλάκιόν του ήτον 
έφωδιασμένον μέ πολλάς έπ'.στολάς έπ’ δνόμα- 
τί του, κατέβη άπο τό πεζοδρόμων καί προσ- 
ποιηθείς δτι ώλίσθησεν έπί τοϋ πάγου, έπεσε πρό 
τών ϊππων τοϋ πλουσίου έκείνου οχήματος.

Οί ίπποι έκπλαγέντες, πριν ή τούς κρατήση δ 
ήνίοχος, ώπισθοδρόμ.ησαν πρός τά οπίσω’ δύο δέ 
ύπηρέται έσπευσαν εις τήν όδόν δπως έγείρωσι 
τόν δυστυχή Λεονή, όστις χαμηλοφώνως έψιθύ- 
ριζεν — «ό Θεός θέλει νά ζήσω.”

Τότε ή Ουρίς τοϋ οχήματος ήνοίχΟη καί άνθρω
πός τις δστις έφαίνετο ώς άνήκων εις ύψηλήν τά
ξιν, άναμιχΟείς μέ τούς ύπηρέτας, ήρώτησε τόν 
Λεονή μετά ζωηροϋ ένδιαφέροντος, άν επαθέ τι.

— ύχι, άπεκρίθη έκεϊνος, δέν έπληγώθην.
Καί προσέθηκε χαμηλοφώνως’ « Κατά δυστυ

χίαν ».
— Εύαρεστήθητε ν’ άναβήτε είς το όχημά μου, 

τφ εΐπεν δ κύριος, διότι βεβαίως Οά έφοβήθητε, 
καί θέλω σάς οδηγήσει είς τόν οικόν σας. ΙΪ οδός 
τήν έσπέραν ταύτην εινε λίαν ολισθηρά καί κιν
δυνώδης.

0 Λεονής, μή δυνάμενος νά άρνηθή, έδέχΟη τήν 
προσφοράν καί ώδηγήθη εϊς τον οικόν του. Καθ’ ο
δόν δμως έλθών είς συνδιάλεξιν πρός τόν ξένον, 
διηγήθη τά κατ’ αύτόν, μή τολμήσας δμως νά ε
ξομολογηθεί καί τά αίτια, ύφ’ ών ήναγκάσθη νά 
προβή είς αυτοκτονίαν, ώστε νά προκαλέση οΰτω 
συνδρομήν είς τήν γυναίκα του ύπο τοϋ πλουσίου 
έκείνου, δστις ήθελε γίνει ακούσιος φονεύς αύτοΰ.

— Είμαι ό κόμης Στέφανος Κ.., εϊπεν δ κύριος 
έκεϊνος, δτε έσταμάτησε τδ όχημα πρό τής οι
κίας, έν γ κατώκει δ Λεονής. Επειδή δέ τό λυπη
ρόν συμβάν, δπερ ύπέστητε, πιθανόν νά έχη συ
νέπειας, έπιτρέψατέ μοι νά σάς προσφέρω τού
το ... έν παλαιόχ άρτον.

Καί έθηκε τραπεζικόν γραμμάτιου πεντακο- 

σίων φράγκων είς τήν χεΐρα τοϋ Λεονή, δστις ά- 
πέκρουσεν ένεργητικώς τό προσφερθέν δώρον.

0 κόμης έπέμεινε καί ή πάλη ύπήρξε πεισμα
τώδης’ άλλ’ή άνάμνησις τοϋ οικοδεσπότου τόν 
ήνάγκασε νά παραβή τους ορούς τής λεπτότητος, 
καί τό πρόξενον σωτηρίας εκείνο γραμμάτων έ
γένετο δεκτόν.

0 Λεονής άνέβη βραδέως τήν κλίμακα διά νά 
συνέλθη έκ τής ταραχής του καί τακτοποίηση τδν 
ιματισμόν του. Έγεύετο τήν ήδονήν τής νεκρα- 
ναστάσεως καί ανέβαλλεν είς τήν έπιοΰσαν τήν 
μέριμναν τοϋ νά προετοιμάση νέον μέλλον, διότι 
είχε διασκεδάσει τάς στενοχώριας τοϋ ένεστώτος, 
χάρις είς άπροσδόκητόν τινα περίστασιν.

— Τπάρχουσιν ακόμη φίλοι, εϊπεν είς τήν γυ
ναίκα του μέ τόνον φυσικόν’ δέν θά παραιτήσω- 
μεν τδν άθλιον αύτόν οϊκον, τούναντίον θά κα- 
τοικήσωμεν έν αύτώ έπί πολύ ακόμη.

ΙΪ Γεσουάλδη έπήδα έκ χαράς καί έζήτει εξη
γήσεις άπό τόν σύζυγόν της. Ούτος δέ, προσλα- 
βών ώς βοηθόν τό ψεύδος, έφεϋρεν ιστορίαν, κα
θ’ ήν άρχαϊος τις συμμ.αθητής του τώ έδάνεισε τό 
τραπεζικόν γραμμάτων τών πεντακοσίων φοάγ- 
γων, τούτέστι μίαν περιουσίαν.

Τότε ή νέα γυνή έλαβεν ήθος περίλυπον, καί 
έδειξε τήν θερμάστραν, ήτις είχε κατακαύσει τήν 
διασκευασθεϊσαν Κλεοπάτραν.
—ίί! εϊπεν s Λεονής, ή ήμέρα αΰτη μέ άνεγέν- 
νησεν, ύποδείξασά μοι οτι ή θέσις τοϋ συνθέτου 

τών μεγάλων μουσικών συμφωνιών εϊνε άχρεία. 
Από τοϋ νΰν θέλω έπιδοθή είς τήν μυθιστοριο
γραφίαν ή είς τήν συγγραφήν πραγμάτων άστυ- 
κών. ύ Θεός μέ διέταξε νά ζήσω, καί θέλω ζήσει 
διά σέ, ίσως διά μίαν ήμέραν καί δι’ έμέ. Οπως 
δήποτε όμως πρέπει νά μιμηθώ τόν φίλον μ.ου 
Σάνδερ, δστις ζωγραφίζει ίππους, άφοϋ έζωγρά
φησε τοσοΰτον μεγάλα πράγματα. Εχω έκ φύσεως 
έπίδοσιν είς τήν άντιγραφήν, καί έξ αύτής δύνα
μαι νά ζήσω. Η έν τή όδώ ί’ουσσώ οικία αΰτη 
θέλει ϊδει δίς τό αύτό εις ένα αιώνα, θέλω Αντι
γράφει τάς μ.ουσικάς τών-άλλων, παραλείπων νά 
συνθέτω έγώ τοιαύτας, καί θά πράττωμεν ο,τι 
καί ό Ιωάννη; ΐάκωβοςί’ουσσώ μ.έ τήν γυναϊκά του, 
Οά τρώγωμεν δηλαδή είς αύτό τό παράθυρον καλά 
προγεύματα μέ κεράσια τοΰ ΛΙοντμορενσϋ, καί 
βόεων ψυχρόν ήγορασμένρν άπό τό ξενοδοχεϊον 
τής γωνίας.
— Τώρα ναι, εϊπεν ή Γεσουάλδη Ακτινοβολούσα 
έκ χαράς, ΐδού ομοιάζεις ώς άνήρ, κα1. έγώ γνω- 

^ίζω κάλλιστα νά ράπτω καί νά κεντώ, καί άγα- 
πώ πολύ τήν εργασίαν. Βλέπεις λοιπόν δτι θά 
ήμεθα πλουσιώτεροι τοΰ ί’ουσσώ, διότι ή γυνή 
του, εϊπεν δ Κ. Σάνδερ, ήτον όκνηρά.

— Ναι, άπήντησεν δ Λεονής γελών τό πρώτον 
ήδη άπό δεκαπέντε ήμέρας, πολύ οκνηρά καί δέν 

καθίστα τόν σύζυγόν της πολύ ευτυχή.
— Διότι δ σύζυγός της ήτο πτωχός, δέν έχει 

ούτως ; ήρώτησεν ή νέα γυνή.
— Πιθανόν, φίλη μου, διότι γενικώς αί γυναίκες 
δέν άγαπώσι σύζυγον πτωχόν.

— Είς Γαλλίαν ;
•— Εις Γαλλίαν καί παντού, Αγαπητή μου 

Γεσουάλδη’ άλλά σύ Οά μέ αγαπάς;
— Θά σέ αγαπώ έτι περισσότερον διότι βλέ

πεις δ πλούσιος σύζυγος δέν Ανήκει δλόκληρος είς 
τήν γυναϊκά του, έχων πολλάς αιτίας δπως τήν 

παραμελή.
Η σύμβασις λοιπόν αΰτη τοΰ ’έρωτος, τής πε

νίας καί τής φιλεργίας συνεφωνήθη τοιουτοτρόπως 
καί θρησκευτικώς έτηρήθη.

0 βραβευθείς έν ϊ’ώμη, δ συντάκτης τής ανεκ
δότου Κλεοπάτρας, δ Λεονής Ρ. ύπήρξεν έκτοτε 
οιαί-εϊνε άκόμη σήμερον δ καλλίτερος τών Αντί 
γραφέων τής μουσικής. Εχει δέ δύο τέκνα καί 
τοϊς έδωσεν επάγγελμα, δπερ τά άπομακρύνει 
πάσης δδοϋ Αγούσης είς Ρώμην.

(Έκ τοϋ γαλλικού δπο II- Γ. Λ.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ια. 

JI Κό,Ιασις τοΰ Αάντου, έζε.Ι.Ιηνισθεϊσα έμμε
τρος, καί μέ σημειώσεις έζηγηματικάς, ιστο
ρικός καί φιΑο.Ιογικάς άναπτυχθεΐσα κατά 
τά πέντε πρώτα άσματα, ύπό Παναγιώτη 
Βεργωτη Κεφα.έΛηνος.

Η ύπό τοϋ εύπαιδεύτου νέου Βεογωτή έπιχει- 
ρισθεϊσα μετάφρασις ενός τών δυσκολωτέρων ποιη
τών Ιταλών, εϊναι αρκοϋσα μαρτυρία τής φιλοπο- 
νίας καί τοϋ περί τά καλά έρωτος νέου σργώντος 
πρός τάς φιλολογικά; ασκήσεις. Τά έν τή άναγ- 
γελλομένη μεταφράσει προλεγόμενα, ώς καί μι
κρά περί ποιήσεως πραγματεία προταχθεϊσα, δει
κνύουν νέον μελετήσαντα πλεϊστα δσα καί δυνά- 
μενον νά εκθέτη τάς ιδέας του μετά τίνος λογι
κής τάξεως προς δέ μετά ίκανής σαφήνειας καί 
χάριτος. ό ήμέτερος μεταφραστής ώ; άρμοδιωτέ- 
ραν πρός παράστασιν τών εικόνων τοΰ ποιητού

γλώσσαν, έκρινε τήν δημοτικήν καί ταύτην πρού- 
τίμησε τής τών λογίων καθαρευούσης, οί δέ στί
χοι του εϊσίν οί δεκαπεντασύλλαβοι ανομοιοκατά
ληκτοι. Δέν έχομεν ήδη σκοπόν νά εξετάσωμεν 
καί αυθις τό ζήτημα τής γλώσσης, φρονοΰμεν δ
μως δτι καί άν ή καθαρεύουσα γλώσσα δέν είναι ή 
άρμοδιωτέρα είς τήν σημερινήν κατάστασιν τοϋ έ
θνους, ούχ’ ήττον δμως δ μή παραδεχόμενος αύ
τήν, εϊτε δ θέλων νά γράψη γλώσσαν έννοουμένην 
παρά πάντων, οφείλει καί ούτος νά τελειοποιή 
καί έξευγενίζη τό ύφος τής γλώσσης ήν γράφει.

Ι£ στιχουργία τοϋ μεταφραστοΰ, εί καί έλευ
θέρα τής δμοιοκαταληξίας, πάλιν προσκόπτει έ- 
νιαχοΰ. Τοΰτο υποδεικνύει οτι δπως μεταφράση 
τις είς στίχους ποιητήν ξένον, Απαιτείται νά έχη 
μεγίστην ευχέρειαν καί έ'ξιν περί τό στιχουργεΐν. 
Τό νά έκφράση τις ιδίας ιδέας διά στίχων δέν εϊ
ναι τόσον δύσκολον, δσον τό νά μεταφέρη τά; 
ιδέας άλλου, καί μάλιστα τοΰ Δάντου, τοΰ τολ- 
μηροτέρου περί τήν έκφρασιν ποιητού.

Αλλ’ έκφέροντες τάς άνωτέρω κρίσεις ημών, 
ούχ’ ήττον δμως έπαινοΰμεν τόν φιλόπονου με
ταφραστήν, δςτις καί τοι έχων νά παλαίση προς 
τοσαύτας δυσχερείας δέν άπέκαμεν’ άν δέ τό έρ
γον δέν άπέβη τέλειον, άποδοτέον είς τό δυσχερές 
αύτοΰ' αείποτε δμ.ως έσεται εύγενής φιλολογική 
απόπειρα γενομένη άνευ έγωϊσμοΰ καί Αξιώσεων.

________________ Γ.

Προφητικόν ’Αθηναϊκόν ήμερο,Ιόγιον τοΰ διά
σημου αστρονόμου Καζαμία, μετ’ εικονογρα
φιών διά τό έτος 1866 κ· τ. .1. Εν ’Αθή
ναις έκ τοΰ τυπογραφείου τών τέκνων ’Αν
δρέου Κορομη.Ιά.
0 Καζαμίας δ ταλαίπωρος αύτός Καζαμίας, ό 

διά τάς αμαρτίας του άθάνατος ύπό τών 6λυμ- 
πίων θεών κατασταθείς μετά τόν θάνατον τής 
ύπό τοΰ γήοως καταβληθείσης Πυθίας, δ ποικι- 
λοχρόους στολάς κατ’έτος ένδυόμενος καί ύπο 
μοσχομαγκών είς τάς οδούς περιφερόμενος, μετά 
πολλά; περιπλανήσεις καί βάσανα εύρε τέλος πάν
των εφέτος άσυλον ύπό τήν φιλόξενον στέγην τοΰ 
' Α.ίθώτα, καί έν ακαρεΐ έγεινεν Αγνώριστος. ό 
καλός ’Λλθώτας τόν έλουσε, τόν έκτένισε, άντε- 
κατέστησε τά χονδρά καί ρυπαρά αύτοΰ ιμάτια 
δι’ άλλων εύπρεπεστέρων, έκάλυψε τάς τυλώδεις 
χεϊρά; του διά χειροκτίων καί τδν παρουσίασεν 
είς τάς συναναστροφάς.

Τί θά είπή νά πέση τις είς καΑάς χεΐρας
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Διά μιά; ό πριν άνοστος καί χυδαίος έκείνος Κα
ζαμίας, ό περιαυτολόγος, ό ανάλατος, μετεμορ- 
φώθη εις χαριέστατον νεανίαν- και άντί ως άλ
λοτε νά κάθηται εΐς τά καπηλεία καί νά διηγή- 
ται τά αύτά πάντοτε παραμυθία, προσεκολληθη 
εις τούς κύκλους τών κυριών καί τόσον ήρεσεν ή 
ομιλία του καί οί έρωτότροποι λόγοι του, ώστε 
κατέστη περιζήτητος, δλαι αί κυρίαι έπεθύμουν 
νά άποκτήσωσιν ένα Καζαμίαν" καί τόν άπήτουν 
μετά τοσαύτης έπιμονής, ώστε δ πτωχός δ Κα
ζαμίας, ΐνα μή διαμελισθή ύπό τοϋ ωραίου φύ
λου, πράγμα τό όποιον καί αύτδν ηθελεν αφανί
σει καί τάς κυρίας ουδόλως ώφελήσει, διότι τό 
εκλεκτόν μέλος τοϋ σώματός του (δηλαδή τό 
στόμα του) θά έγίνετο μήλον τής έριδος καί τε
λευταίου λάφυρον μιας μόνης, άπεφάσισε νά εί- 
σέλθη ώς δ ’Ιωνάς εΐς τήν κοιλίαν ενός τυπογρα
φικού κήτους.

Μετ’ δλίγας δέ ήμέρας άπό τό στόμα τοϋ σι
δηρού εκείνου κήτους έξήλθον χιλιάδες δλαι Κα
ζαμιών, καί οί μικροί Ερμεΐς τοϋ άστεος πε
ριέφεραν αυτούς εΐς τάς οδούς και τούς έπώ- 
λουν αντί /λίγων λεπτών. Ωστε σήμερον απο
κτά τις ύιά τίποτε ένα Καζαμίαν διασκεδαστι- 
κόν, ευφυή, χαριέστατον καί προβλέποντα τό μέλ
λον ολοκλήρου έτους. Είναι αλήθεια δτι κτυπά 
ολίγον τάς κυρίας" άλλά τούτο μάλιστα άποδει- 
κνύει τήν προς αϋτάς τρυφεράν αγάπην του, διότι, 
καθώς τό λέγει και δ ίδιος εΐς μίαν του σελίδα 
«αί γυναίκες είναι ώς αί κοτεΛίται δσον περισ
σότερον τάς κτυπάς, τόσω τρυφερώτεραι γίνον
ται. »

Τό βέβαιον είναι δτι δ φίλος ημών ’Αλθώτας, δ 
πνευματώδης έπιφυλλιδογράφος, μέ τόν όποιον 
πρό πολλοϋ γνωρίζονται οί άναγνώσται, καί πρό 
πάντων αί άναγνώστριαι τής Χρυσαλλίδας και 
τής Grece, έχει τήν προνομιοϋχον τέχνην νά με- 
ταβάλλη εΐς £όδα καί αϋτάς τάς μαλάχας άμα 
τάς θίξη διά τοϋ καλάμου του. Δέν τό πιστεύετε; 
άγοράσετε τόν Καζαμίαν τοϋ Κορόμηλά.

______________ Θ.

ΜΥΘΟ 2.

ΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΤΩΝ.

“Ενας γέρων κτηματία; ώς έξηνταπέντε χρόνων, 

Συνοδευων φορτωμένου τόν χλονούμενόν του ονον 

Εκ τοϋ δποστατικοϋ του έπανήρχετο δ φίλος 

Καί ς το πλάγι του έσκίρτα δ πιστότατες του σκύλος. 

Πλήν κατάκοπος δ γέρων έκ τοϋ δρόμου, έξηπλώθη 

Είς τόν ϊσκιο ενός δένδρου κ’ εις τόν ύπνον παρεδόΟη.

Είς τοϋ γέροντος του; πόδας έξηπλώθη καί δ κύων, 

Ό δέ δνος τήν ουράν του θριαμβευτικώς πως σείων 

Εϊς λιβάδι άπό χόρτα Χαταπράσινον έμβήκε 

Άλλ" αγκάθια μή εόρίσκων στεναγμόν βαθύν άφηκε . . ,. 

Άνεστέναςε διότι τόν ήνάγκαζεν ή πείνα 

Μ’ αηδίαν του να φάγη τά χορταρικά έκεϊνα. . .

Μετ’ δλίγου και δ σκύλος κεντηθείς ύπό τής πείνας 

Και τό βήμά του τό τρέμον πρός τόν όνον διευθύνας, 

«Φίλε μου, τφ είπε, ήλθα έκ τής πείνας νά μέ σώστ,ς* 

“Σέ παρακαλώ ολίγον θέλησε νά χαμηλώσης 

» Ώς νά φθάσω τό καλάθι, δ’που είνε ή τροφή μου. . . 

»Έλα, σύντροφέ μου, άλλως κινδυνεύει ή ζωή μου . . .

.· Άλλ' δ όνος ούτε βλέμμα είς τόν φίλον του δέν βίπτει.- 

Και χωρίς νά βγαλη λέξιν είς τά χόρτα πάλιν σκύπτει 

Και τό στόμ’ άνοιγοκλείων σοβαρός τά ωτα κλίνει 

Καί σκεφθεΐ'ς δλίγον, εϊπε· «Φίλε μου, δέν θά βραδόνη 

Νά ξυπνήσ’ δ κύριό; μα; νά σοϋ δώση τήν τροφήν σου· 

11 ρόσμενε λοιπόν ολίγον . . . φύλαξε τήν βρεξίν σου. . .

Άλλ." έςαίφνης ένα; λύκος απ' τό δάσος νά προβαίνει 

Κ ’ έν τώ μέσω διακόπτει τόν λαλοϋντα Δημοσθένη. 

Ώς τόν είδε, τήν ουρά του είς τά σκέλη συμμαζιόνει 

Τρέμει σύσσωμος, κλονεϊται καί τά ωτα χαμηλώνει 

Καί «'Α, ά ! φωνάζει, φίλε ... έλα ... ά βοήθησε' με 

“'Απ’ τό στόμα...ά... τοϋ λύκου ελα φίλε .. λύτρωσε με!»

ΙΙλήν φωνή β ο ώ ν τ ο ς ήσαν έ ν έ ρ ή μ ω τά ά ά του 

Καί ακίνητος δ κύων είπε σείων τήν ούρα του* 

“Φίλε ιαου, δέν θά βραδύνη νά ξυπνήσ’ δ κύριός μας. . . 

“Άλλ- έγώ σέ συμβουλεύω πριν σέ φθάση δ εχθρός μας 

“Τρίξε ! κι' άν σέ κυνηγήση δός του μίαν εϊς τό στόμα 

Καί μακρυν πλατυν άφεύκτως θά τόν στρώσης είς το χώμα.

«Έλα, φύγε καί μή στέκης μέ τ’ αυτιά χαμηλωμένα 

“Τρέχ’... άδίκως καθώς βλέπω πάντα λόγια μου χαμένα. 

.... Καί τφ δντι μετ’ δλίγον εκειτο νεκρός δ όνος ! 

Άνεχώρησεν δ λύκος καί δ σκύλος μείνας μονος 

“Οςις, είπε, δέν γνωρίζει τό συντρέχιτ6 

‘άλλ ήλους 

Κινδυνεύων άπο μένει ώς δ ονος δίχως

[φίλους,....

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΦΕΡΜΠΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Μ’ είπαν αισχρόν, ζητήσαντα νά άρξω παρανόμως, 

Κα! δημοκόπον άνανδρον' νησίδιόν τι δμως

Ύπήρξε τής άνδρίας μου καί φήμης ταχυδρόμος. 

Άν δέ τό πρώτον γραμμά μου έκλειψη, θά τρομάξης, 

Νά σέ σπαράξω δύναμαι, κα! βοηθούς μή κράςης.

II ΔΕ2Π02ΥΝΉ ΔΕ ΜΑΛΕΠΕΡ <)■

(I) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 65.

Η χήρα Πινατέλ μέ ολον τον μικρόν της μυε- ■ 
λόν καί τήν χωρικήν της οξυδέρκειαν, δέν έξιππά- · 
οθη είς τήν συγγένειαν ταύτην, μαντεύσασα πά· 
ραυτα έν ποίφ περιπτώσει ό υιό; της ήδυνήθη νά 
έπιτύχη τήν χεΐρα εύγενοϋς κόρης καί πλούσια; 
κληρονόμου, καί έπρονόησε τά βέβαια αποτελέσ
ματα τή; ένώσεω; ταύτης. Άφοΰ δέ μέ παρεκά - 
λεσε νά τή άναγνώσω καί έκ δευτέρου τήν επι
στολήν, μέ εϊπε μετά ταΰτα περίσκεπτος γενο- 
μένη. — «0,Tt γυαλίζει δέν είναι διαμάντι. Φα
νερόν είνε δτι οι γονείς έδωκαν τήν συγκατάθεσιν 
των χωρίς νά θέλουν, καί ούτε θέλουν νά ίδωσι 
τήν θυγατέρα των άφοΰ ό υΙό; μ.ου τήν φέρη είς 
τήν οικίαν μου. Περί προικό; ούδείς λόγος, ίσως 
καί θά άποκληρωθή. Καθ’ δλους τούς λόγους τό 
συνοικέσιον τοΰτο δέν μάς συμφέρει. Τί θα τήν 
κάμωμεν ήμεΐ; αύτήν τήν Κυρίαν εί; τήν οικίαν 
μας; . . . ή νομίζει ότι θά γίνωμεν καί ύπηοέται 
της!. . . Δεν ήξεύρω ποιαν έντύπωσιν θά κάμη 
μεταξύ μας μέ τά φορέματα τοϋ συρμού" άλλο 
δέν θά καταλάβη, παρά θά έπισύρη τόν περίγε
λον τοϋ χωρίου. Καί τί λέγει ακόμη ή επιστολή ; 
δτι εινε πολύ ωραία; Βέβαια κανένας γραμματι
σμένος έγραψε τήν επιστολήν ταύτην, διότι δέν 

τήν εννόησα καλά.»
0 διδάσκαλος πρδς 8ν άπηυθύνθη ό Φραγκίσκος 

Πινατέλ δπως τώ συντάξη τήν έπιστολήν ειχεν 
ύφος ποιττοΰ συγγραφέα»; καί παρομοίαζε τήν 
νεάνιδα δέ Μαλεπέρ μέ τήν μητέρα τοϋ έρωτος" 
τούτο άνησύχει πολύ τήν χήραν Πίνατε'., καί έ- 
δυσκολεύθη, μέχρι; ού τήν έπεισα δτι τοΰτο ητο 
τρόπος τοϋ έκφράζεσθαι.

— Αδιάφορου, έπανέλαβεν αυτή ώ; έκ συμπε
ρασμού, ό πρωτότοκος υιός μου θά δυσαρεστηθτ, 
διά τόν γάμον τοϋ άδελφοϋ του, καί μάλιστα, 
διότι έγένετο άνευ τής συγκαταθέσεώς μου.

Καί πραγματικώς τοΰτο τήν ήγγιζε περισσό
τερον, θεωρούσα αύτδ ώς άσυγχώρητον προσβο
λήν" πρέπει δμως νά δμολογήσωμεν, δτι εϊχε καί 
δίκαιον κατά τούς τύπους τής κοινωνίας. Επροσ- 
πάθησα μολ.οντοΰτο νά τή αποδείξω ύπδ άλλην 
έποψιν τδν γάμον τοϋ υίοΰ της, δπως διεγείρω 
έν τή καρδίμ της χριστιανικά αισθήματα έπιβάλ- 
λοντα νά αγαπά τήν ξένην, ήν ή θεία Πρόνοια

εΐσίγαγεν έντδς τή; οικογένειας της" άλλά ποσώς 
οί λόγοι μου δέν συνεκίνησαν τήν γυναίκα ταύ
την, τήν άλλω; τε τιμιωτάτην κατά τάς ιδέας 
τοϋ κόσμου, άλλά μή ούσαν προικισμένη·» μέ τάς 
φυσικά; είς τά; ευσεβείς ψυχάς άρετά;.

Κατά τδ διάστημα τοΰτο εΐχον προσκληθή διά 
τινα υπηρεσίαν ύπό τοϋ επισκόπου τοϋ Αΐξ, παρ’ώ 
καί διέμτινα δύο μήνας. Εν έσπέρας έπέστρεφον 
πεζός, καί, επειδή ειχεν άρχίσει νά πίπττ, ραγ
δαία βροχή καί ψυχρά, διευθυνθην πρδς τήν οικίαν 
τού Πινατέλ, κειμένην είς τό άκρον τής όδοΰ, μίαν 
λεύγαν μακράν τού χωρίου. Ητο κτίριον άμορφον 
καί άκανόνιστον, τοϋ οποίου τά παράθυρα ουδέπο
τε άπέκτησαν ύέλους καί φυλλώματα, ίΐ θυρα 
του ήνοιγεν εΐς αύλήν τινα πλήρη θάμνων καί ξύ
λων κατηδαφισμένων οικοδομών" ούτε δένδρον έμ
προσθεν τής οικίας, ούτε τετράγωνος κήπος πέ· 
ριξ" διά τοΰτο τδ μέν καλοκαίριον καυστικώτα- 
τος ήλιος άκτινοβολών έπί τής στέγης καθίστα τό 
εσωτερικόν ώς φούρνον,τόν δέ χειμώνα ό παγετώ
δης βορρά; έφύσα έλευθερω; μεταξύ τών σανίδων 
καί τών πεπαλαιωμένων θυρωμάτων. Σκότος βα
θύ ύπήρχε, καί ενώ διηρχόμην τήν αύλήν διά τής 
ράβδου μου έρευνών τό έδαφος, ήκουσα φωνήν 
έκεϊ πλησίον μου κράζουσαν,

— Φραγκίσκε ! ήλθες τέλος ’
Έπλησίασα προφέρων τό δνομά μου" άλλ’ε

κείνη ήτις μοί είχε λαλήσει έστράφη άποτόμως 
καί έγεινεν άφαντος εΐς τδ σκότος χωρίς νά μέ 
δώση άπόκρισιν.

Έγώ τότε προχωρήσας ώθησα τήν θύραν, ήτις 
ύπήρχεν ήμιηνεωγμένη καί διελθών τδν σταϋλον 
είσήλθον είς τδ δωμάτιον, βπου συνήθως έκάθητο 
ή οικογένεια, αρκετά εύρύχωρον άλλά τοσούτον 
σκοτεινόν καί πλήρες καπνού ώστε μόλις άνεγνώ- 
ριζεν ό εΐς τδν άλλον. II κλίνη τής γραίας Πινα- 
τέλ, μέ κίτρινα παραπετάσματα, ήτο εΐς μίαν 
γωνίαν, καί πλησίον αυτή; τό ίματιοφυλάκιόν 
τη; πάντοτε κλειδωμένον, καί παρά κάτω άγγεΐα 
τινα μαγειρικά. Τά δέ έκ κασσιτέρου άγγεΐα, τά 
όποια είχε κερδίσει είς τού; αγώνας ό Φραγκί
σκος, έκόσμουν τά τείχη.

Κατά τήν ώραν έκείνην ήσαν δλοι συνηγμένοι 
πέριξ τραπέζης ένασχολούμενοι νά καθαρίζωσι σί
τον άφαιροΰντες τδ μελάνθιον, τό καθιστών τόν 
άρτον πικρόν. Εϊς λύχνος μόνον καπνίζων έφεγγε 
καί καθείς παρεδίδετο εΐς τδ έργον τοΰτο τών 
μυρμήκων μέ πολλήν δραστηριότητα.

! — Συγχωρήσατέ μας, Κύριε έφημέριε, εϊπεν
82
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άνασηκωθεϊσα ή γραία Πινατέλ αμα μέ side. Συγ- 
χωρήσατέ μας, διέβητε τδν αχυρώνα χωρίς φώς! 
δέν σάς ήκούσαμεν ερχόμενον. ‘H Ούρα, λοιπδν, 

εϊνε άνοικτή;
— ΕΪνε κάποιος εις τήν αυλήν, άπεκρίθην, 

ίσως ή νέα νύμφη σας περιμένει τδν σύζυγόν της.
‘Η γραία Πινατέλ ύψωσε τούς ώμους, ό δέ ι 

πρωτότοκος ύπεψιθύρισε μεταξύ τών όδόντων του,
— Μοϋ φαίνεται, έχει ορεξιν νά εξημέρω

ση έξω.
— Μήπως δ Φραγκίσκος είνε εϊς τδ δρος ; ή- ■ 

ρώτησα, συλλογισθΰς, δτι πιθανδν νά ύπήγεν εί; 
Μαλεπέρ, δπου μεγάλαι ζημίαι ειχον συμβή μετά ' 
τήν άναχώρησιν τοϋ βαρώνου’ μάλιστα έλέγετο, ; 
ότι οι χωρικοί εϊχον λεηλατήσει τδ φρούριον καύ- 1 
σαντες και μέρος της οικοδομής.

— Καΐ τί νά κάμη νά ΰπάγη εκεί; άπεκρίθη 
ή γραία Πινατέλ. 'Αλλον δρόμον έπήρε. Τί θέλε- 1 
τε, κύριε εφημέριε, δέν κάθηται ποτέ εις τήν οι
κίαν, αύτδ τό παιδί. Σήμερον υπήγε νά διασκε- 
δάση είς τήν πανήγυριν τοϋ Απτ.

Έκάθισα τότε έγώ είς τήν τιμητικήν θέσιν, 
πρδς τά άνω τής εστίας, ένθα όλίγον πϋρ έκαιε 
κα'ι μικρά χύτρα άνέβραζε παρά τήν στάκτην, ένώ 
ή ώρα τού δείπνου είχε παρέλθει.

U πολιτική τών χωρικών συνίσταται νά δια
τηρούν τήν συνομιλίαν είς τρόπον, ώστε ποτέ ό 
διαλεγόμενος νά μή λάβη τδν κόπον νά τοϊς άπο
κριθή· ίΕνφ ώμίλουν περί τών χοίρων των και 
περί τών αιγών των, ή νέα νύμφη είσελθοϋσα έ- 
λαφρώς έκάθισεν εϊς τήν άλλην άκραν τής εστίας 
καταβρεγμένη έκ τής βροχής καί καταπαγωμένη 
έκ τοϋ.ψύχους

— Νύμφη, όταν έξέρχεσαι τδ εσπέρας νά μή 
άφίνης ποτέ τήν θύραν ανοικτήν, τή εϊπε τραχέως 
ή γραία.

— Καΐ πώς θά έμβω πάλιν άν τήν κλείσω; 
άνέλαβίν αΰτη μέ ήμίσειαν φωνήν καΐ παρωρ- 
γισμένη.

"Επειτα «.ύδείς πλέον έδωσε προσοχήν είς αύ
τήν. 0 πρωτότοκος έςηκολούθησε τήν ιστορίαν 
τής πωλήσεως τών χοίρων, οί δέ άλλοι αδελφοί 
συνωμίλουν έπίσης καΐ φιλονεικία ήγέρθη μεταξύ 
των περί τοϋ αναστήματος καί τοΰ έρίου τών 
πωληθέντων ζώων. Ενώ δέ ούτοι έφλυάρουν έγώ 
παρετήρουν τήν νεαράν γυναίκα μετά μεγίστης 
συμπάθειας και περιεργείας ένδεδυμένην ούσαν 
ώς τήν γραίαν Πινατέλ μέ φαιδν φόρεμα καί τήν 
κεφαλήν δεδεμένην διά μανδηλίου, τδ όποιον

φθάνον μέχρι πώγωνος άπέκρυπτεν δλοτελώς τήν 
κόμην αύτής. Τοσοΰτον δμως ή οψις της ήτο λευ
κή καί καθαρά, ώστε ένόμιζέ τις, ότι είχε πρό
σωπον έκ μαρμάρου. Καθημένη παρά τήν έστίαν 
άνεσκάλευε τδ πϋρ τρέμουσα ύπδ τά βεβρεγμένα 
ένδύματά της καΐ έκυπτε τήν κεφαλήν, ώς νά έ- 
φοβεϊτο μήπως τή άπευθύνω τδν λόγον. Τοϋτο 
ίδών έγώ δέν τή εϊπον τίποτε, μάλιστα άπέφευ- 
γον καΐ νά κυττάξω αύτήν’ μόνον παραμερίσας δ- 
λίγον τήν χύτραν έ^ιψα lie τήν έστίαν ολίγα 
ξύλα, έκεϊ ευρισκόμενα, δπως άποθέση έπί τής 
στάκτης τούς καταψύχρους πόδας της. ’Αφοϋ δέ 
έθερμάνθη έσταύρωσε τάς χεϊρας καΐ έστηρίχθη, 
κλείσασα τούς οφθαλμούς, έπί τοϋ τοίχου, ώς τις 
υπνώττων μετά μεγάλην κούρασιν.

II βροχή έν τούτοις έξηκολούθει πάντοτε, διά 
τοϋτο καί έγώ ήναγκαζόμην νά μένω. Καθ’ δλον 
δμως τδ διάστημα τοϋτο ή νέα γυνή ούτε έκενήθη 
κάν, ούτε είσάπαξ ήνοιξε τούς οφθαλμούς· Οτε δέ 
τέλος ήγέρθην διά νά άποσυρθώ, βλέπων ότι ή 
κακοκαιρία θά έξακολουθήση δι' όλης τής νυκτδς, 
ήκούσθη σύοιγμα είς τέν αύλήν, είς τδ όποιον δ 
σκύλος τής οικίας έτρεξε κινών τήν θ”ράν του.

— Αύτδς είναι! άνέκρα:εν ή νέα γυνή αίφνι- 
δίως άνατιναχθεϊσα καΐ τρέξασα πρός τδν σύζυ
γόν της, ένώ οί άλλοι έμειναν καθήμενοι περί τήν 
τράπεζαν.

— "Ε ! φθάνει νά εύρή τήν σοϋπα ζεστή ! . ■ 
έψιθύρισεν ή γραΐα ρίψασα βλέμμα έπί τής θέ' 
σεως, ήν άφήκεν ή νύμφη της.

Μετ’ όλίγον είσήλθε καΐ δ Αοβάτος περιχαρής. 
— Καλησπέρα σας. Τί κάμνετε, κύριε εφημέριε, 
καί σεί; μητέρα, πώς εϊσθε ; μά. είπεν άφαΰ ?ρ- 
£·.ψεν είς μίαν γωνίαν τήν £αβδον του καΐ τδ 
χονδρόν έπανωφοριόν του.

— "Ε ! καλά, άπεκρίθη αύτη, καί σύ υίέ μου ;
— ’’Ετσι κ έτσι, άλλά μετ’ ολίγον θά είμαι 

καλήτερα, εϊπεν άνακαγχάσας καί τύπτων δια 
τής. χειρδς έπϊ τοϋ στομάχου του.

— Πώς; δέν έδείπνησες ! άνέκραξεν ή γραία' 
λοιπδν κάθισε έδώ.

Καί παρα νερίσασα, δπως τώ άφήση θέσιν πλη
σίον τή; τραπέζη; έπρόσθεσε στρεφομένη πρδς 
τήν σύζυγον αύτοϋ. — Νύμφη, δό: του νά φάγ*Ι· 

'Εκείνη ϋπήκουσε και σηκωθεϊσα έλαβε μέγα 
; ψωμίον μέλαν δμοΰ μέ γαβαθα πλήρη σούπας ε* 

λαχανικών καΐ τά άπέθεσεν ένώπιόν του. Αλλ 
άτυχώς ή σούπα ητο κρύα καΐ δ Άββάτος δυση- 
ρεστήθη, η δέ γραΐα άνέκραξεν ώργισμένη. —Πα·

ναγία μου ! καΐ τί έκαμνες λοιπδν έκεϊ τόσην 
ώραν ; Τοΰ ’ρχεται καΐ κανενδς νά γελάση νά βλέ 
πη νέαν τής ήλικίας σου νά μήν ήξεύρη νά β άλ
λη ένα τσουκάλι 'ς τήν φωτίά. Τό καλδν είναι 
ότι δέν σοΰ ομοιάζουν οί άλλοι, έπρόσθεσε θεω
ρούσα εύνοϊκώς τήν νύμφην τής εκλογής της. Οταν 
έρχεται ό μεγάλος μου υίδς είς τό σπήτι ευρίσκει 
πάντοτε τήν γυναϊκά του είς τήν δουλειάν καί 
κάτι τι νά ψήνεται είς τήν στάκτην. Λάβε και 
σύ παράδειγμα άπό τήν νύμφην σου, άν θέλης νά 
γίνη; καλή οικοκυρά.

— 'Αφοϋ δ Φραγκίσκος δέν παραπονεϊται μή 
σάς μέλει σάς, άπεκρίθη έκείνη μέ τρόπον αύθάδη.

Έσπευσα τότε νά επέμβω δμολογήσας, δτι έ- 
δικόν μου σφάλμα ήτον, έάν ό Φρα-κΐσκο; έτρωγε 
τδ φαγητόν του κρύον, διότι έγώ ειχον παραμερί
σει τήν χύτραν, ό Φραγκίσκος θέλει μέ συγχωρή
σει, έπρόσθεσα, άλλοτε θά ήμαι προσεκτικώτερος.

— ’Εννοείται, δέν άξιζε·. τδν κόπον νά συγχυ- 
ζώμεθα διά τοιαΰτα πράγματα, εϊπε τότε ούτος 
πρός τάς δύο γυναίκας, ή σοϋπα δέν είνε κακή, 
λοιπδν δς μήν δμιλώμεν πλέον περί τούτου. Τδ 
βέβαιον εινε δτι είμαι καταλασπωμένος καΐ οί πό- 
δες μου κατάψυχροι . . ·

— Θές όλίγην ζεστήν στάκτην είς τά παπού- 
τζία σου διέκοψεν ή μήτηρ αύτοϋ μετά μεοίμνης. 
Αύτδ είνε τδ καλλήτερον διά νά ζεσταθής.

— Νά, λάβε τα, γυναϊκά μου, είπεν ό λββά- 
τος έκβάλλων τά χονδροϋποδήματά του καταλα
σπωμένα, καθάρισε τα.

’Εκείνη δέ καθαρίσασα τήν λάσπην χωρίς νά 
προφέρη λέξιν έβαλεν έντδς αύτών όλίγην στάκ
την καί τά άπέδωκεν εϊς τδν σύζυγόν της.

’Αναμφιβόλως, εϊπον κατ’ έμαυτδν, βλέπων 
"■αύτήν τοσοΰτον τεταπεινωμένην καΐ τοσοΰτον 
σκληρώς τιμωρηθεϊσαν διά τδ σφάλμα της, άναμ
φιβόλως θέλει έναγκαλισθή τήν θρησκείαν, ήτις 
εϊνε ή μόνη δυναμένη νά τήν υποστηρίξει καΐ έ- 
νισχύση έναντίον τών μακρών δοκιμασιών, αϊτινες 
τήν έπερίμενον, καί άνεχώρησα ύπδ τής πεποιθή- 
σεως ταύτης κατεχόμενος.

Τήν ακόλουθον όμως κυριακήν δέν έφάνη είς 
τήν έκκλησίαν, ούδέ τάς έορτάς τών Χριστουγέν
νων, ένώ οί Πινατέλ παρευρίσκοντο τακτικώς εί; 
τήν λειτουργίαν,άν καΐ δέν ήσαν ένθερμοι χριστια
νοί. Ερωτήσας δέ τήν γραίαν, διατί ή νύμφη της 
δέν ήρχετο είς τήν έκκλησίαν καΐ τί έκαμνεν είς 
τήν οικίαν ; —- Τίποτε, μ’ άπεκρίθη’ κάθηται είς 
τήν γωνίαν τής έστίας κατά τήν συνήθειάν της

μέ τάς χεϊρας εσταυρωμένος καί τούς πόδας εϊς 
τήν στάκτην. Καΐ φωτιά Sv έπιαναν τά φορέμα- 
τά της, ό θεός νά μέ συγχωρήση, μέ φαίνεται 
δτι δέν θά απλονε τάς χεϊρας νά τήν σβύση

Μετά ήμέρας δεκαπέντε έπέστρεψα είς τούς 
Πινατέλ, διότι έσυνείθιζον νά έπισκεπτωμαι τάς 
οικογένεια; τής ενορία; μου &παξ ή δίς τής έβ- 
•'ομάδος. Εύρον δέ τήν νεαράν γυναίκα μόνην καΐ 
καθημένην είς τδν ήλιον προ τή; θύρας, τδ χω
ρικόν της σκιάδιον χαμηλωμένον έχουσα έπί τών 
όφθαλ ν ών. Τήν έπλησίασα, διότι δέν μέ είχε πα
ρατηρήσει, καί μ’ έφάνη δτι ή παρουσία μου δέν 
ττν εύχαρίσττσε πολύ."

— Δέν εϊνε κάνει; είς τήν οικίαν, μέ εϊπεν είς 
έπαρχιακήν διάλεκτον άποτόμως σηκωθεϊσά. ό
λοι λείπουν άπό τής πρωίας εΐ; τήν έ'ο/ήν.

— ’Εάν δέν σάς ενοχλώ θ’ άναπαυθώ όλίγον 
έδώ, τή άπεκρίθην γαλλιστί.

’Ερυθρίασε καί έξεπλάγη είς τήν μή είς επαρ
χιακήν διάλεκτον άπόκρισίν μου, διότι ένόμιζεν 
οτι ήγνόουν τήν καταγωγήν της. 'Επειτα δμως, 
άφοϋ καθησύχασε, μ’ άπεκρίθη έπίσης είς καθαράν 
Γαλλικήν διάλεκτον καΐ μέ ύφος, όποιον εϊχεν έν 
τή αιθούση τής μητρός της. — Λάβετε τήν κα- 
λωσύνην, κύριε, νά είσέλθετε εί; τήν οικίαν.

Αλλ’ έγώ τήν εύχαρήστησα καί ουτω; έμείνα- 
μεν έξω, καθήσαντες έπί ένός εδωλίου πλησίον 
τοΰ τοίχου. 0 καιρός ήτο γλυκύτατος καί λαμ
πρός, τά δέ στρουθιά περιχαρώ; κατεπέτων έιη 
τών θάμνων.

— Τί ώραία ήμέρα! είπον πρδς αύτήν. ό λαμ
πρός ούτος ή'λιος είνε ώς τδ εύνοϊκόν βλέμμα τοΰ 
υψίστου τδ όποϊον ρίπτει έπί τών πλασμάτων του. 
ΙΪ πλέον τεθλιμμένη ψυχή ύψοΰται καΐ παρηγο- 
ρ’εϊται ύπό τάς ευεργετικός άκτϊνας, τάς άναζωο- 
γονούσας τήν φύσιν καΐ τήν ζωήν τοϋ παντός. Ας 
άποδώσωμεν εύχαριστίας τω Τψίστω / Εύλογη- 
μένος ας ήνε δ παντοδύναμος δ έπαγρυπνών έφ’ 
ήμών !

Αυτή δέν μ’ άπεκρίθη, μόνον μέ ήτένισε μετά 
τοΰ άλαζονικοϋ καί ειρωνικού υφους όποϊον οί ά
θεοι λαμβάνουν μετά τών ανθρώπων τοΰ έπαγ- 
γέλματός μας, τών προσπαθούντων νά τοϊς έμ- 
πνεύσωσι τήν πρδς τδν θεόν πίστιν καΐ άγάπην. 
Πολλάκις είχον ύποφέρει τάς πρδ; τήν θρησκείαν 
καταφρονήσεις καΐ τήν άπ’αύτής αποστροφήν, άλλ’ 
ήτο τούλάχιστον έκ μέρους ανθρώπων ποτισμένων 
μισαλλόθρησκον φιλοσοφίαν, ή μάλλον ήμην ίκτε- 
θειμένος εις τούς σαρκασμούς τών άσεβών αύ-
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τών χα'ι άνοήτων, τών έχόντων ώ? δόξαν των νά 
προσβάλλωσι τδ ένδυμά μας. ‘Η κακή διάθεσις 

όμως τής γυναικός ταύτη; αλγεινήν έντύπωσίν 
μοΐ έπροξένησεν. ’Εξακολούθησα μολοντούτο νά 
τή ομιλώ περί τοϋ μεγαλείου τής θρησκεία; και 
τών απείρων παραμυθιών, άς προσφέρει ή πείρα 
τών Χριστιανικών άρετών. ’Αλλ’ οί λόγοι μου 
ούδέν, ώς ήλπιζον, έφερον αποτέλεσμα’ έξ εναν
τίας ήρέθισαν αύτήν καί έξέφρασεν ιδέας τάς ό
ποιας ούδέποτε ύπέθετον δτι είχε, φιλονεικοϋσα 
μετά ζέσεως και έκθέτουσα τάς δοξασίας της, 
άρνουμένη τάς άρχάς καί τά θρησκεύματα τά ό
ποια μάς διδάσκει ή ‘Αγία Γραφή. Μάλιστα ά- 
πεσβολώθην άκούσας άπδ νέαν, τοσοΰτον τρυφε
ρής ηλικίας ιδέας τόσον άνοήτου; καί τόσον τολ
μηρής, τοσαύτην ίσχυρογνωμοσύνην είς τήν αμ
φιβολίαν καί τοσοΰτον πάθος εις τήν απιστίαν. 
Είχε πνεύμα μέν λαμπρόν, φιλόνεικον, ευκόλως 
έζαπτόμενον, καρδίαν δέ σκληράν καί πάντη άνε- 
πίδεκτον συγκινήσεως. ’Εστερεϊτο εκείνου τδ ό
ποϊον ή έκλεκτή κοινωνία άποκαλεΐ ευαισθησίαν 
καί τρυφερότητα, έχουσα άντ αυτών φαντασίαν 
παράφοραν σφαλερού γέμουσαν ένθονσιάσμοΰ. Λ- 
κροαζόμενος δέ ταύτην εννόησα ποιας παρεκτρο
πής ητο ικανή, καί πώς παρασυρθεϊσα κατήντήσεν 
εις ήν τήν έβλεπον θέσιν; Ημην τότε νέος καί 
δέν είχον καλώς έμβκτεύσει εις τδ βάθος τής αν
θρωπίνου συνειδήσεως, οθεν καί κατετρόμαςα διά 
τήν κατάστασιν τής αξίας ελέους ταύτης ψυχής. 
Ηρχισα δέ νά ικετεύω τδν υψιστον δπως διά θαύ
ματος τής Θείας αϋτοΰ χάριτος έπαναφέρη αύτήν 
εϊς τήν εύθεΐαν όδόν. Ουτω δέ έμενον σιωπών καί 
δεόμενο; έν τώ βάθει τής καρδία; μου. »

— ‘II φιλονεικία έτελείωσεν, άς συνδιαλεχθώ- 
μεν λοιπόν περί άλλων πραγμάτων, μέ είπε σχε
δόν εύθύμως ή νέα γυνή έκλαβοΰσα τήν σιωπήν 
μου ώς ταπείνωσιν.

Τότε ήθέλησα νά τή δώσω ωφελίμους συμβου- 
λά; ώς πρδς τά άφορώντα τήν θέσιν της, μή δι- 
φάσας νά τήν είπω τινι τρόπω ώφειλε νά φέρηται 
διά νά καταστήση εύαρεστοτέρας τάς σχέσεις της 
μετά τής νέας οικογένειας της. Αλλ’ αΰτη έμπο- 
δίσασά με νά τελειώσω μέ είπεν ήσϋχως,

— Ήξεύρω έγώ τί κάμνω. Οί άνθρωποι ούτοι 
μέ μισούν, καί ούδέποτε θέλουν μεταβληΟή τά 
πρδς έμέ αίσθήματά των, είς τά όποϊα, ομολογώ, 
ύπάρχει άμοιβαιότης. Πρέπει δμως νά ΰποφέρωμεν 
ό είς τδν άλλον μέχρις οτου ή γραία.δώσει είς τόν 
υίόν τη; τδ άνήκο» είς αύτδν ποσδν έκ πατρικής 

κληρονομιάς’ δηλ. πεντήκοντα Λουδοβίκια -:-0τ8 
περισσότερον’διά τούτων τουλάχιστον δυνάμεθα νά 
άγοράσωμεν μικρόν τινα αγρόν τδν όποιον θέλο
μεν καλλιεργεί. ‘Ο σύζυγός μου ήδη έφρόντισε καί 
εύρε μικρόν υποστατικόν μετανάστου τινός . . . 
δυστυχώς δμω; θέλομεν περιμείνει μέχρι τής εορ
τή; τοϋ ‘Αγίου Νηχαήλ . . . gv έτο; σχεδόν . . , 
άλλά θά λάβω υπομονήν.

Τδ σχέδιον αύτών μ.’ έφάνη δύσκολον καί άπε- 
τόλμησα νά κάμω παρατηρήσεις τινάς.

— Δέν είσαι συνειθισμένη νά έργάζησαι, τήν 
είπον’ δσον θάρρος καί θέλησιν έάν εχης δυσκό- 
λως θέλει; συνειθίσει τοσοΰτον εργατικόν καί 
σκληρόν βίον. Επειτα ό σύζυγό; σου δέν θά σέ 
βοηθή, ώ; νομίζεις, ίσως, διότι ούτε έσκάλισε, 
ούτε έγεωπόνησε ποτέ, ώ; οί αδελφοί του.

— Ναι, δέν τό άρνοΰμαι, εϊνε οκνηρός, διέκο
ψε χωρί ς νά ταραχθή’ γνωρίζω τό έλάττωμα του, 
τοΰτο καΐ άλλα προσέτι οτι δηλαδή είνε μέθυσος καί 
χαρτοπαίκτης’ άλλ’ ή μήτηρ του πταίει, διότι 
τόν άφινε κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν νά κά- 
μνη ό,τι θέλει. Καί σήμερον ακόμη τώ επιτρέπει 
τας απουσίας του βοηθούσα μάλιστα αυτόν εϊς 
τδ ν’ άπομακρύνηται άπ’ έμέ. Οταν όμως θά εΐ· 

μέθα μόνοι εις τήν οικίαν μας δέν Οά μέ άφίνη 
τοιουτοτρόπως, διότι έγώ θέλω τόν κρατεί, καί 
ούτω θέλει παυσει νά συχνάζ-ρ τά καπηλεία, διά
γουν βίον τακτικόν καί φιλόπονου όποιος εϊνε 
προωρισμένος εις τούς ανθρώπους, έκπληρών τέλος 
χρέη συζύγου καί πολίτου.

Εγώ έσιώπων καλοκάγαΟία φερόμενος’ άλλ’ 
όστις είχε γνωρίσει τόν Φραγκίσκον Πινατέλ ή- 
ζευρεν ότι ποτέ δέν ήθελεν ούτος δυνηθή νά κέρ
δισα) τά πρδς τδ ζήν αναγκαία, καί ότι μόνον 
ικανός ήτο νά δεικνύη τήν αθλητικήν του δύνα- 
μιν. 'Αλλως δε εστερεϊτο τών ουσιωδών ιδιοτήτων 
τού χωρικού, ήτοι τής υπομονής, τής επιμονής, 
τής προσοχής καί τοΰ οικονομολογικού πρδ πάντων 
πνεύματος.Ητο άνθρωπος περιωρισμένων ιδεών,φυ- 
σικώς μεν απαλού καί χαροποιού χαρακτήρος,άλλ’ 
όργίλος εϊς τόν ύπέρτατον βαθμόν. Ή μήτηρ του, 
τής οποίας ήτο τό προτιμώμενον τέκνον, τδν εί
χε καλώς γνωρίσει μή παραδοΰσα αύτώ τδ κλη
ρονομικόν του μερίδιον’ δτε δέ τό άσωτον τοΰτο 
τέκνον εϊσήρχετο είς τδν οίκον εύρισκε μόνον τε- 
μάχιον άρτου καί τήν σούπαν του. Τδ νά κάμω 
δέ νά έννοήση ή δυστυχής γυνή όποιας άγωγής εϊ- 
χεν άνάγκην δ σύζυγός της,είς μάτην ήθελον προσ
παθήσει, διότι τοΰτο ήτο άδύνατον είς αυτήν’ τη 

είπον μόνον νά μή πράξη τίποτε άνευ τών συμ
βούλων τή; πενθερά; της καί άπεσόρθην καταπι- 
κραμένος, μή δυνηθεί; νά φωτίσω αύτήν μήτε περί 
τών κινδύνων τή; αθανάτου ψυχής της, μήτε περί 
τών άποβλεπόντων τά συμφέροντα της.

Μετά τινας ήμέρας άνεχώρησα εϊς "Αγιον Κ.... 
προσκληθείς πάλιν ύπδ τού επισκόπου τοϋ Αϊξ, 
Επλησιάζομεν δέ είς τάς θλιβερά; ήμέρας τής έ
παναστάσεω;, καί, διαιρεθείσης τή; έκκλησία; ύπό 
τού σχίσματος, ή καταδίωξι; ήρχισεν έναντίον 
τών άρνουμένων νά συμμ.ορφωθώσι μέ τδ πολιτικόν 
διάταγμα τού κλήρου.. ’Επί μήνας ολοκλήρους 
διέτρεχον τήν επισκοπήν, ώς ιεραπόστολος, ένθαρ- 
ρυνων του; αδυνάτους καί φωτίζω* τού; διστά
ζοντας.

’Αφού δ’ έτελείωσα τήν περιοδείαν μου έπορεύ- 
θην είς Σ.. . . Ημεθα περί τά τέλη τοΰ σεπτεμ- 
βρίου καΐ σχεδόν έτος είχε παρέλθει, άφ’ ότου εί- 
χον έγκαταλείψει τήν ε’νορίαν μου- Τδ Σ.. . . εί
ναι έκτεταμένον προάστειον κείμενον δύο λεύγας 
μ.ακράν τοΰ Αγίου Κ. . . . ήλθον δέ έκεϊ τήν 
παραμονήν τής πανηγύρεως, εορτής διαρκούσης 
τρεϊ; ολοκλήρους ήμέρας. Τήν επαύριον ένώ έξηρ- 
χόμην τής έκκλησία;, άπήντησα τδν Φραγκίσκον 
ένδεδυμένον τά έορτάσιμά του φορέματα καί 
τρέχοντα μετά σπουδής προς τήν πανήγυριν. 
Τόν έπλησίασα καί τδν ήρώτησα περί τής οικο
γένεια; του.

— ότε άνεχώρησα τούς άφησα όλους καλώ; 
έχοντας, μ’ άπεκρίθη. Ή μήτηρ μου πάντοτε ή 
ιδία, εύθεϊα ώς λόγχη καί εύκίνητος ώς δεκαπεν- 
ταετής κόρη, ή γυνή μου καί αύτή δέν εϊναι κα
κά, μόνον ολίγον λιγνούτσικη.

— Καί ήλθες μόνος ; τδν-ήρώτησα πάλιν.
— Εμελλε νά μέ συνοδέυσα) ό μεγαλήτερος α

δελφός μου, άλλ’ έμποδίσθη. ’ίΐξεύρετε, κύριε εφη
μέριε, δτι έχω δουλειαΐς’ άπεφάσισα ν’ αγοράσω 
ένα άγρδν αρκετά μεγάλον, τδν όποϊον θέλω καλ
λιεργήσει διά μισθωτών ανθρώπων. Θέλω αγοράσει 
προσέτι Sv ζεύγος βοών, ένα ίππον κα'ι εκατόν 
πρόβατα καί άλλα.

— Αλλά θ* σο'1 κοστίσουν πολύ, τω είπον.
—· "Εχω έδώ επτακόσια φράγκα τά όποϊα μοί 

έδωκεν ή μήτηρ μου, είπε κτυπήσας τήν ζώνην 
του, δπως άκουσθώσι τά περιεχόμενα έν αΰτώ 
χρήματα.

Μετά ταύτα έχωρίσθημεν. Περί τήν δύσιν δέ 
τού ήλιου ένώ έπορευόμην διά νά άναγνώσω ύπδ 
-τάς ελαίας τήν σύνοψίν μου, άπήντησα αυτόν πά

λιν είς γωνίαν τινά τή; οδού ασκεπή τήν κεφαλήν 
(σημεΐον παρά τοϊς χωρικοί; μεγάλης αταξίας, 
νοός’) καί βαδίζοντα άπροσέκτως. Μέ ειδεν δμω; 
καί ήλθε κατ’ ευθείαν.

— Δύνασθε, κύριε εφημέριε, νά μοΐ δανείσητε, 
έ'ν πεντάφραγκον ; μέ είπεν μετά σπουδής.

— Εν έχω καί σοί το δίδω, άλλ’ είπέ μοι τί 
σοΐ συνέβη;

Καί λαβών τδν βραχίονά του έσυρα αύτδν μα
κράν τοϋ πλήθους είς παράμερον μέρος. Ούτος δέ 
άφέθη είς τάς χεϊρά; μου μή άποκρινόμενος τδ 
πρώτον εις τάς επιμόνους ερωτήσεις μου. ’’Επειτα 
δμως συνελΟών έκ τής άπογνώσεώς του μοί «ομο
λόγησε βλάσφημων καί παράφορο; έκ τής λύπης 
δτι έχασεν είς τδ χαρτοπαίγνιον δλα τά χρήμα
τά του.

Στιγμή κατάλληλος διά νά τόν έπιπλήξω διά 
τδ σφάλμα του καί νά τδν φέρω εις μετάνοιαν δέν 
ήτο’ μάλλον δέ έπροσπάθησα νά καταπαύσω τήν 
απελπισίαν του’ άλλ’ ήτο έξ έκείνης τής ορμητι
κή; φύσεως τής άνεπιδέκτου κρίσεως καί ήτις μόνη 
της κατευνάζεται.

— ‘Η μήτηρ μου . . . τί θέλει εΐπεϊ ή μήτηρ 
μου; έπανελάμβανεν άδιακόπως. Κάλλιον νά ά
ποθάνω παρά νά παρουσιασθώ εμπροσθέν τη; !. .. 
ό θάνατο; δέν μέ φοβίζει .... ^ίπτομαι εις τό 
πηγάδι κα1. τελειώνει ....

’Εφρικίασα σκεφθείς οτι ήτο ικανός τοιούτου 
εγκλήματος, -καί έάν έγκατέλιπον αύτδν ούδέν ή
δύνατο νά τδν έμποδίση άπδ τού νά φονευθή’ ού
τε ή ιδέα τής θείας δίκης, ούτε ό φόβος τής αιω
νίου κολάσεως. ’Ενώ δέ παρεφέρετο ούτως, είχε 
καΐ στιγμάς αδυναμίας, καί τότε καθήμενο; έ
κρυπτε τδ πρόσωπόν του εΐ; τάς χεϊρά; του άνα- 
στενάζων καί δδυρόμενο; ώς γυνή. Ωφεληθείς έκ 
τής μεταβολής ταύτης τώ είπον προστακτικώς.

— *Ακουσόν με, καλέ μου Πινατέλ, πρεπει νά 
λάβν,ς έν μέτρον. ’Επίστρεψον εύθύς εί; “Αγιον 
Σ . . . ρίψου είς τούς πόδας τή; μητρός σου καϊ 
όμολόγησον τά πάντα . . ■ .

— θΖι> ^Ζ’·> ανέκραξε, δέν τολμώ νά ύπάγω 
εί; τήν οικίαν, θά φύγω, καί κανείς πλέον δέν θε- 

λει ακούσει περί έμού.
— Σήκω, έξηκολούθησα, σήκω καί έλθέ, έγώ 

σέ συνοδεύω. Αφοϋ έδίστασεν ολίγον ένέδωσεν 
έπειτα καί έκινήσαμεν. Καθ’ όδόν τω απέδειξα 
κατά πόσον έλειψεν άπδ τά πρδς τδν θ.όν χρέη 
του καί τά πρδ; τήν οικογένειαν του, συμβου- 
λεύων αύτόν, διά ποίας διαγωγή; ήδύνατο νά έ-
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ξιλεώση τά πταίσματά του. Μέ ήκροάζετο ευπβι- 
βώς, άλλ’ ούτε λέξιν μετάνοιας ήκουσα πρό; πα 
ρηγοριάν μου, έξελθοΰσαν έκ τοΰ στόματος αύτοΰ. 
Μολοντούτο καθησύχασεν ολίγον κατ’ ολίγον καί 
άνεφάνη πάλιν ή σονήθη; αφροντισιά καί κουφό - 
της του. Μοί έδιηγήθη δέ έν λεπτομερία τήν κα 
ταστροφήν ήν έπαθεν.

— Τί θέλετε, μέ εϊπεν, έπ-ιτα, όταν χωρικός 
νυμφεύεται νέαν έξ· εΰγενοΰς οικογένειας φέρει εϊς 
τόν οίκόν του τά επτά θανάσιμα αμαρτήματα.

— Πώς όμιλεΐς τοιουτοτρόπω;; άνέκραξα 
αγανακτώ*.

— Είπον επτά, είνε αληθώς πολλά- άφαιρέσα- 
τε λοιπόν δύο ή τρία μ’ άπεκρίθη φλεγματικής.

— Σιώπα, άθλιε ! τόν εϊπον τότε. λύ έξηπά- 
τησας την νέαν ταύτην, αύ τήν άπεπλάνησας . . .

— θχι, βχι, διόλου, μέ διέκοψε, τόσον ε νε α
λήθεια, όσον δτι μέλλω μίαν ημέραν νά άποθάνω 
Ούτε τήν έπεζήτησα, ούτε --ήν έπροκάλεσα. Πρό 
δύο έτών τήν είδον είς τά παιγνίδια τά κατ’εη 
τος γινόμενα είς Μαλεπέρ τήν έορτήν τοΰ·‘Αγίου 
Λαζάρου. Μετά τούς αγώνας εγεινε χορός είς τδν 
όποιον ήμην ό χορευτής αύτής. Βεβαίως μεγάλη 
τιμή δι’ έμέ, άλλ’ έπροτίμων καλλίτερον νά συμ- 
φάγω μετά τών φίλων μου έν καλόν ψητόν, παρά 
τδν χορόν. Μοί ώμίλει ένώ έχορεύομεν μετά πλεί 
στης εύπροσηγορίας, καθώς καί έγώ τήν άπεκρι- 
νόμην ώς έπρεπεν. ότε δέ έχώρίσθημεν μοί έξέ- 
φρασεν ιδέας, τάς οποίας μόλις ήννόουν. Έπειτα 
άπητησε νά μείνω είς Μαλεπέρ καί έμεινα. Πρχι- 
σε νά μοί δίδη συνεντεύξεις. ’Εκείνη ισταμένη 
έπί τοΰ εξώστου, καί έγώ κάτωθεν είς τήν 
ρίζαν ενός δένδρου ήτενίζομεν άλλήλους μακρό- 
θεν καί συνδιαλεγόμεθζ διά σημείων- ένίοτε δέ 
μόί ερριπτε καί τδ άκρον σχοινίου. Παιδαριώδη, 
βλέπετε, πρά-ματα! Τίς ήθελεν δμως μέ ειπει 
οτι τό άποτέλεσμα έμελλε νά ήνε ό γάμος .... 
Αυτό ήθελεν αύτη ή κακή κεφαλή καί τδ κατώρ- 
θωσεν . . . άς ήνε δπομονή ! . . ίσως ήμέραν τινα 
οί γονείς της τήν συγχωρήσουν . . .

’Εν τούτοις έπλησιάζομεν είς Σ. . . δτε δέ έ- 
φθάσαμεν είς τήν οικίαν -ου έσταμάτησε λέγων.

— Δεν εισέρχομαι . ... δέν τολμώ. Τπάγε- 
τε σείς, κύριε εφημέριε, καί ζητήσατε τήν συγχώ- 
ρησιν τής μητρός μου.

— Καί ή σύζυγός σου, ή δυστυχής σύζυγός 
σου ; τδν διέκοψα μέ έπιπληκτικδν τόνον.

— Η! δσον δι' αύτήν, ήξεύρω δτι θά μέ συγ
χώρησή, είπε μετά πεποιθήσεως.

Είσήλθον δέ μόνος καθ’ήν στιγμήν έτοιμάζον- 
το νά δειπνήσωσι. Βεβαίως τδ ποόσωπόν μου έξέ- 
φοαζε τήν θλίψιν τής ψυχής μου, διότι ή γραία 
έγερθεΐσα άνέκρα”ε.

— Θεέ μου, τί συνέβη; Τί έρχεσθε νά μάς ά- 
ναγγείλετε, κύριε έφημέριε ; ίσως ό Φραγγϊσκός 
μου έπαθε τίποτε·, ειπεν τρέμουσα ολόσωμος. 
Ολοι οί άλλοι είνε έδώ. Παιδί μου! δυστυχές μου 

τέκνον! . « .
II νεαρά γυνή έπίσης έπλησίασε σιωπηλή καί 

άδακρυς, άλλ’ ή αγωνία τής ψυχής της είκονισμέ- 
νη υπήρχε* έπί τής φυσιο γνωμίας της.

— ‘ο υιός μου ! εΐπατέ μοι τί έγεινεν ό υιός 
μου, έξηκολούθησε φ·νάζουσα ή γραία.

— Τώρα τόν βλέπετε, άπεκρίθην αυτή. Ζή καί 
ύγιαί.ει άλλά μέγα δυστύχημα τώ συνέβη.

Καί διηγήθην δ,τι διέτρεξεν.
— Ας ήνε ευλογημένος ό Θεός, άνέκραξεν ή 

μήτηρ ύψοΰσα τάς χεϊρας πρδς τον ούρανόν* άς 
ελθη καί δέν τδν επιπλήττω.

Καί τωόντι ό ’λββάτος, δστις ειχεν εισχωρή
σει είς τδν άχυρών*, άκούσας τάς τελευταίας λέ
ξεις τής μητρός του είσεπήδησεν είς τδ δωμάτιον 
καί 'ρρ'φθη είς τάς άγκάλας αυτής παράφορος έξ 
ευγνωμοσύνης. Οί δέ άλλοι αδελφοί του τείναντες 
αύτώ τήν χεΐρα τώ έκαμον θέσιν πλησίον τής 
τραπέζης.

Μόνη δέ ή σύζυγός του ισταμένη παράμερα δέν 
έπρόφερε λέξιν. Καθημένη εΐς μίαν γωνίαν τοΰ 
δωματίου εϊχε τήν κεφαλήν έσκυμμένον καί τάς 
χεϊρας αφημένα; έπί τών γονάτων. Πλησιάσας ό 
σύζυγός της τή ώμήλησε χαμηλοφώνως, δπως 
τήν καταπραύ’νη, έκεινη δέ τδν ήκροάσθη μέ ζο
φερόν ύφος χωρίς νά ύψωση τήν κεφαλήν, ούτε 
λέξιν νά τώ άποκριθή. ’Αλλ’ δτε πάλιν έδιπλα- 
σίασε τάς παρακλήσεις του · καί έκαμε σχήμα 
δπως τήν βιάση νά τδν κυττάξη, τότε αΰτη έ· 
ξε^ράγη είς θυμόν.
, ·— Λφησόν με, τώ είπε μεγαλοφώνως καί μα

νιώδης άνεγειρομένη, είσαι άθλιος, άνάξιος τοΰ 
δ,τι έπραξα διά σέ. . . Νομίζεις, δτι θέλω κατα- 
δεχθή νά συμμερισθώ τδν άρτον, τόν όποιον ώ; 
έλεημοσύνην σοί προσφέρει ή οϊκογένειά σου! . . ■ 
όχι, ποτέ ! . . . Καί έπειδή δέν θέλεις νά φύγης 
άπ’ έδώ μετ’ έμου, θά φύγω μόνη !. . . Μείνε έπί 
τής κόπρου, δπου καί έγεννήθη;, άθλιε άνθρωπε !·.

’Αλλά δέν ήδυνήθη νά έξακολουθήση ... ό 
άββάτος κάτωχρος υπ’ δργής ύψωσε τήν χεΐρα έπ 
αυτής, αύτη δέ δπισθοδρόμησεν άφήσασα ύπόκω- 

■φον κραυγήν . . . "Ολοι παρευθύς έ^ρίφθησαν με
ταξύ αυτών, ή δέ μήτηρ τρέξασα πρδς τδν υιόν 
της τδν έκράτησεν είς τάς άγκάλας της. ’Εγώ 

μόνον έπλησίασα τήν νέαν σύζυγόν του, ήτις δρ- 
θία καί τήν £άχην έστηριγμένην εχουσα έπί τοΰ 
τοίχου έθεώρει περί αύτήν μέ απλανές ομμα. Μία 
τών παρειών αύτής ήτο πελιδνή ή δέ έτέρα κα- 

τακόκκινος ,
— Μ’ έκτύπησεν ! μ’ είπε μέ φρικώδη εκ- 

φρασιν, καί χωρίς νά μοί δώση άκρόασιν, χωρίς 
νά προσθέση λέξιν άλλην καί μή θεωρούσα κανέ
να, έξήλθε τοΰ δωματίου καί άνέβη τήν κλίμακα 

προφέρουσα κατάρας.
— Κράτησον τήν γλώσσάν σου ! έφώναξεν δ 

λββάς ή . . . .
— Αφησέ την τώρα, εϊπεν ή γραία βιάζουσα 

«ύτδν νά καθήση. Μή γίνεσαι άδικος, σέ ύβρισε, 
τήν διόρθωσες, έτελείωσεν. Τώρα πρέπει νά φι- 
λιωθήτε καί νά προσπαθήσητε νά ζήσητε καλά.

— Α .' θά τό ίδωμεν ! έμουρμούρισεν έκείνος. 
Μξεύρεις, δτι καί συ άν μοί ώμίλης τοιουτοτρό
πως ήθελον λησμονήσει τδ οποίον σοί χοεωστώ 
σέβας, είς σέ τήν μητέρα μου ' . ..

’Εντούτοις ήτο άογά και έπρεπε νά έπιστρέψω 
είς Σ. . . τδ αύτδ εσπέρας. ‘Ο πρωτότοκος ήθέλη- 
σε νά μέ συνοδεύση λέγων, δτι εϊχε μερικάς υ
ποθέσεις' οτε δ’ άνεχωροΰμεν ή γραία Πινατέλ έ
στράφη, ώς έκ προαισθήματος, άνησύχως πρδς 
τδν Φραγκίσκον. — Δέν πηγαίνεις καί ού νά κοι- 
μηθής είς Σ. . . .; Η σύζυγός σου εϊνε πολύ ώρ- 
γισμένη καί έάν τή όμιλήσης, ενδέχεται ίσως νά 
συμβή τί χειρότερον.

— Καί μήπω; θά τήν φοβηθώ ! άνέλαβε σχε
δόν προσβεβλημένος. Ησύχασε, ησύχασε, μήτέρ 
μου, κα'ι δέν θχ μέ υβρίσπ καί δευίέοαν φοράν!....

Ούτω; άνεχωρήσαμεν. ό καιρός ήτο ήσυχος καί 
ή πανσέληνος έφώτιζεν τήν πορείαν μας. Πριν 
δμω; απομακρυνθώ έστρεψα καί πάλιν τού; ό 
φθαλμούς προς τήν οικίαν δεόμενος τώ ΐψίστω 
ύπέρ τής κατατεθλΐμένης καί ασεβούς ψυχής, ήν 
έκεϊ άφινον . . . Φεϋ ! ωφειλον νά δεηθώ ύπέρ 

εκείνου, όστις έμελλε ταχέως νά παρουσιασθή έ- 
νώπιον τής θείας αύτοΰ δικαιοσύνης.

Ζ'.

Είς τούς λόγους τούτους ό πατήρ Λαμβέρτος 
βαθέω; άνεστέναξεν έκ δευτέρου, καί έφάνη δις·ά- 
ζων νά έίακολουθήση διηγούμενος τδ παράδοξον 
"τοΰτο συμβεβηκός.

•— Σάς παρακαλώ θερμώς, τελειώσατε, τφ 
εϊπε μετά ήλλοιωμένής φωνής ό Μαρκέσιος.·

— Λοιπόν άς φνε, άνέλαβεν εκείνος. Τήν ε
παύριον εϊδον άνθρωπον μετά σπουδής βαίνοντα 
καί δστις άναγνωρίσας με, μ’ έφώναξε διαβαίνων. 
— Φόνος συνέβη είς τήν οικίαν τών Πινατέλ. Τήν 
νύκτα ταύτην ή ωραία χωρική έφόνευσε τδν σύ
ζυγόν της . .. σπεύδω δέ πρός τδ Αϊξ νά ειδο
ποιήσω τήν διοίκησιν ...»

'Ιούς λόγους τούτους άκούσας ό δέ Χαμποβέρ 
έκάλυψε τδ πρόσωπον μέ τάς χείράς του βαθυν 
στεναγμόν άφείς . . . ’Εγώ δε άπέστρεψα τού; 
οφθαλμούς, ρϊγος αισθανθείς μέχρι τοϋ βάθους τής 
ψυχής μου, ώς έάν παρέστη εμπρός μου ή ένοχος.

— Αλήθεια, κακή γυνή, άνέκραξεν δ θ.ϊόςμου.
« Αντί νά ύπάγω, έξηκόλόΰθησεν ό ίερεύς, 

εί; τήν έκκλησίαν διευθύνθην πρός την οικίαν αύ
τών τών δυστυχών ... Πριν1 δμως φθάσω άπήνγ 
τησα άνθρωπον τινα, δστις καί μ έπληροφόρησε 
περί τοΰ φοικώδους συμβάντος. — Δέν υπάρχει 
αμφιβολία, μέ εϊπεν, δτι ή ωραία χωρική έπραξε 
τό έγκλημα. Χθές'τδ εσπέρας έδυσαρεστήθη μετά 
του συζύγου της'μετά ταΰτα έκοιμήθησαν ήσύχως. 
Τήν ποωιαν έξυπνήσασα ί σύζυγος τοΰ πρωτοτό
κου, έσηκώθη δι’ υπηρεσίαν τινά καί διελθοΰσα 
άπ’ έξω τοΰ δωματίου αύτών έγλύς-ρτσε" παρατη- 
ρήσασα δέ ειδεν αίμα ρέον έκ τοΰ κατωφλιού τής 
θύρας. Τότε ήρχισε νά φωνάζη βοήθειαν" καί πα
ρευθύς έτρεξαν οί άαελφοί αύτοΰ; οϊτινε; καί ά- 
νοιζαντες τήν θύοαν εύρον τδν αδελφόν των δο)ο- 
φονημένον έπί τής κλίνης του . . . Πρό-Λίγου, 
8τε άνεχώρησα άνέπνεεν είσέτι, άλλ’ άπδ στιγμή; 
είς στιγμήν περιμένουν νά έκπνεύση.»

— Καί ή γυνή έκείνη ; τδν ήρώτησα τρέμων.
— Ούτε ήξεύρουν ποΰ ύπήγεν. Ί ήνζητοΰν'φαί- 

νεται δτι έλαβε τήν οδόν τών αγρών . . . άλλά 
δεν θά διτφύγη τάς χεϊρας των, διότι πάντες έ- 
τρεζαν πρ· ς καταδίωξίν της, διά νά έκδικήσωσι 

τδν Άββάτον.
Έσπευσα τό βήμα,ζητών μετά δακρύων παρά 

τοΰ θεού, δ τως εγκαίρως φθάσω καί προδιαθέσω 
τόν δυστυχή εκείνον τδν· μέλλοντα νά παροασια- 
σθή νωπιον αύτοΰ- Οτε έπλησίασα είς τήν οικίαν 
κατεταράχθην άκούσας κραυγάς και λυγμούς ένό- 
μισα τι τετέλεςαι πλέον, ό οϊκος ήτο πλήρη; αν
θρώπων, διότι οί Πινατέλ έχαιρον προνόμια εϊς τό 

χωρίον. .
Αναβάς δρομαίος είσήλθον εϊς τδ δωμάτιον 

μόλις φωτιζόμενον δι’ ενός φεγγίτου, δπου καί ητο
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συνηγμένη δλοι ή οικογένεια περί τδν άββάτον, 
δστις έκειτο έξηπλωμένος ως άνθρωπος κοιμώ- 
μενος. Λευκόν σινδόνιον έρ^ιμμένον έπί τής κλίνης 
έκάλυπτεν αύτδν έντελώς, άφίνον μόνον τδ πρόσω
πον ασκεπές, τδ κεκλιμένου έπί τοϋ προσκεφα- 
λαίου- ή μήτηρ του έσκυμμένη έπ’ αύτοϋ τδν έ- 
θεώρει μετ’ άνεκφράστου λύπη; καΐ άπελπισίας, 
ομιλούσα ένίοτε πρδς αύτδν, ώς άν ήλπιζεν, δτι 
ήδύνατο νά τήν άκούση. Οταν αυτή μέ εΐδεν, ανέ

κραξε,
— Τδν έφερες χθέ; πλήρη ζωής καί σήμερον 

αποθνήσκει. . τδν εσφαξεν ή λύκαινα ώς άθώον 

άρνίον ! , .
— ’Ερχομαι πρδς βοήθειαν του 1 είπον πλήρης 

εγκαρδίου πίστεως.
Και έγονυπέτησα παρά την κλίνην αύτοϋ- μ’ 

έφάνη δέ δτι έκινήθη όλίγον καΐ ήνοιξε τούς οφ
θαλμούς. Τότε έφθασε και ό ΐατρδς, δστις ση- 
κώσας τήν σινδόνην ελαφρώς παρετηρησε τδν 
σφυγμόν καΐ έκυψε νά άκροασθή τήν αναίσθητου 
σχεδόν αναπνοήν τοϋ άπόθνήσκόντος. ’Επειτα δέ 
έλθών πρδς έμέ μέ έθεωρησε σείσας τήν κεφαλήν.

— ί'πάρχει ελπίς ; ήρώτησά αύτδν σιγαλά.
— Ούδεμ.ία, μοί άπεκρίθη- ό δυστυχής ολίγας 

στιγμάς έχει νά ζήση- άνευ δέ τοϋ ισχυρού οργα
νισμού του πρδ πολλοϋ ήθελεν έκπνεύσει, άλλ’ ή 
ζωή δυσκόλως άποσπάται άπδ σώμα τοσοΰτον 
ευρωστον καΐ νέον.

Επλησίασα έκ νέου τδν Φραγκίσκον καΐ έζήτη- 
σα τήν χεϊρά του, ήτις καΐ ήτο καθημαγμένη.

—«Τέκνον μου, ακριβόν μοι τέκνον, τώ εϊπον, 
δέου έκ καρδίας μετ’ έμοϋ είς τδν Θιδν ΐνα συγ- 
χωρηθής. Δέου ύπέρ τής συζύγου σου συγχωρώ* 
αύτήν δια τδν θάνατόν σου, ’Ολίγαι στίγμα! σοί 
μένουν, άλλ’ άρκοϋσι πρδς έξιλέωσιν τών αμαρ
τιών σου ... Μέ ακούεις υίέ μου ; . ■ ■ συγχω- 
ρεϊς·,...

Δέν μ’ άπεκρίθη- άλλ’ έσχον τήν άρρητον πα
ρηγοριάν αισθανθεί; τήν χεϊρά του θλίβουσαν α
σθενώ; τήν έδικήν μου. "Επειτα τά βλέφαρά του 
ήμιηνεώχθησαν, ήτένισε τήν μητέρα του καΐ πα
ρέδωσε μετ ολίγα; στιγμάς τώ ύψίστω τήν με
τανοούσαν καΐ σωθείσαν ψυχήν του . . .

Αυθημερόν δέ έπιστρέφων είς Σ· . . έμαθον δτι 
ή ένοχος συλληφθεϊσα άπήχθη είς τά; φυλακάς τοϋ 
Αιξ. Ηθέλησα νά εισχωρήσω παρ αύτή, δπω; τή 
προσφέρω τήν πνευματικήν βοήθειαν, άλλά δέν 
ήδυνήθην, διότι ή πολιτική μόνον είς τού; ένορ
κου; ιερείς άφινε τήν είσοδον έλευθέραν- κατόρ

θωσα μόνον νά τή στείλω έπιστολήν, έν ή τή 
έγραφον 8,τι τδ χριστιανικόν έλεος μέ υπαγόρευ
σε πρδς παρηγοριάν καΐ σωτηρίαν τη;. Κατ’ ευ
τυχίαν δέ τή; άθλίας νέας δέν διεθρυλλήθη τδ 
κακούργημα καΐ ή ποινή της, διότι έν καιρώ πο
λιτικών ταραχών καΐ ανωμαλιών ή ανθρώπινος 
δικαιοσύνη τιμωρεί σιωπηλώς τού; μεγάλους ε
γκληματίας, Τηκόμενη πλέον τοϋ ένδς έτους έν τή 
φυλακή έπορουσιάσθη τέλος ένώπιον τοϋ δικαστη
ρίου τής εποχής έκείνης καί δικασθεΐσα άπαρα- 
τηρη'τΐ, κατεδικάσθη κατά τού; νεωτέρου; νόμου; 
νά στιγματισθή. ύπδ τοΰ δημίου καΐ νά διέλθη 
τάς επίλοιπους ήμέρας τ,ης είς τήν φυλακήν. Δέν 
ήμην τότε εις Γαλλίαν, διότι καταδιωκόμενος εΐ- 
χον καταφύγει είς τδ Παπικόν κράτος. ότε δέ 
έμαθον τήν καταδίκην τη; είχε πρδ πολλοϋ γίνει 
καΐ ή έκτέλεσις.

Οτε επανήλθαν έκ τής έξορίας, ή ΰπόθεσις μύ
τη είχε σχεδόν λησμονηθή, μέ ειπον μόνον δτι ή 
ώραία χωρική ύπέμενε τήν δυστυχίαν της εί; 
Έμβοούμ, καί δτι ή γραΐα Πινατέλ είχεν άποθά- 
νει έκ τή; λύπης, διότι οί δικασταΐ δέν έλαιμη- 
τόμησαν τήν νύμφην της.

— Καί εκτοτε δέν έμάθετε τίποτε περί τής 
άτυχου; έκείνης γυναικός; άνέκραξεν δ Μαρκέσιος,

‘θ πατήρ Ααμβέρτος έδίστασεν, ώ; άν πρό- 
ληψίς τις τδν έμπόδιζεν έν τφ μέσφ τή; διηγή- 
σεώς του, άλλά τέλο; άπεκρίθη συντόμως.

— ’Αργότερα έπληροφορήθην δτι λαβοΰσα χά
ριν έξήλθε τή; φυλακής. ιΗ κατάστασις δμως αύ
τή; ήτο δεινοτάτη, μή έπανευρούση; έν τώ κόσμφ 
άλλο, είμή πτωχείαν καΐ γενικήν άποστροφήν.Αν- 
θρωπός τις, δστι; έγνώριζε διά ποιας μετανοία; 
εϊχεν έξιλεώσει τδ έγκλημά της έβοήθησεν αύτήν 
νά κρύψη τδ δνομά τη; χορηγών αύτή τά μέσα νά 
κερδίζη τά πρδς τδ ζην αναγκαία.

— Σάς έξορκίζω, κύριε εφημέριε, έρωτήσατε 
περί αυτής, εϊπεν ό δέ Χαμποβέρ συγκεκινημένος, 
καΐ πληροφορήσατέ με πώς εύρίσκεται. ’Επιθυμώ 
νά έχη τακτικά τά πρδς τδ ζήν άναγκαια, δπως 
αί τελευταΐαι ημέραι τη; διέλθωσιν έν ήσυχία.

— Θέλω προσπαθήσει, κύριε Μαρκέσιε, άπε
κρίθη άπλώ; ό Δαμβέρτο; προσκλίνας.

— Πώς ! εϊνε δυνατόν νά έχω πρδ οφθαλμών 
τόσον καιρόν τήν ‘ΐίρωΐδα τοσοΰτον τραγικής ι
στορίας καΐ νά μή τδ έννοήσω ; έψιθύρισεν ό Γε- 
ρουσάκ θεωρών τήν εικόνα, έπρεπεν, ακριβέ μοι 
Δαμβέρτε, νά μοί τήν διηγηθής.

(ακολουθεί).


