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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ! ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ
ΕΠΟΧ ΑΙ

ΠΟΛΕΜΟΙ· IUAXAI. ΘΑΝΑΤΟΙ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ· ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
’Ανεξαρτησία τής ’Ελβετίας 1315.
θάνατος Καρόλο» τοΟ θρασέως 1477.
Νίκη τοΰ Mariguart 1535.
Πρώτος ίρησκευτικός πόλεμος 1562—3.
Ήττα τής 'Ισπανίας 1588—1598.
Ή Δημοκρατία τής ’Αγγλίας 1649—1660.
Πόλεμος τής ’Ολλανδίας 1672.
'Επταετής πόλεμος 1756—1763.
Πόλεμο; τής ’Αμερική; 1775—1783.
Πρώτος μερισμός τής’Πολωνία; 1773
Δεύτερος καϊ τρίτο; μερισμό; τής Πολωνίας 1793—1795.
’Εκστρατεία τοΰ Βοναπάρτοο εις τήν ’Ιταλίαν 1796—1797.
'Ανεξαρτησία τών 'Ισπανικών αποικιών 1821.
Αυτοκρατορία τή; Βρασιλίας 1822.
Έπανάστασις τών φιλελευθέρων έν Πορτογαλλΐα.
Άλωσις τοΰ Αλγεριού 1830
Έπανάστασις έν 'Ισπανία 1833.
Έπανάστασις τής Πορτογαλλΐα; 1834.
Πόλεμο; del· opium 1840—1812.
Άλωσις τοΰ Πεκίνου 1860.
Έπανάστασις έν Γαλλία, 24 Φεβρουάριου 1848.
Διάοασι; τών μεθορίων καϊ είσοδος τοΰ Ναπολίοντο; εις Ρωσσίαν 1812.
Ό Ναπολέων έκηρύχθη έκπτωτος τοΰ θρόνου καϊ άπεστάλη ε’ις τήν 

νήσον "Ελβαν, 3 ’Απριλίου 1814.
Έπανάστασις έν Γαλλία καθ’ ήν άπεβλήθη τοΰ θρόνου Κάρολος ό πρώ

τος 1830.
Δευτέρα Γαλλική έπανάστασις 1848.
θάνατος τοΰ Λουδοβίκου-’Αλφόνσαυ-θιέρσου γεννηθέντο; έν Μασσαλία 

τή 15 ’Απριλίου τοΰ 1797· άποθανόντος τή 3 Σεπτεμβρίου τοΰ 1877-
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?0λ0^^ “ 1β Μαρτίου τοϋ

ΌΓουστάβο; ό III βς^λεύς τή. Σθϋη5ίαί> άποθνήσ<ες Ε·.
φν τινα εκ τών πληγών Ά( εΐχε λάβει 29

Πόλεμός τής Βανδέας 29 Μαρτίου 1796.
"Αλωσές τή; Sour ύπό τοϋ στρατηγού Vial 3 ’Απριλίου 1799.

λίο» 1782. 'θ3 τ<”ΥΙΧ0σ π01ητ°° Χ?1ς ’Ιτβλίβ5 M0t&StaSe 12 ’Α-Ρ- 

!αάν“το--τθϋ3ηΐχθ70:.0πα503 Χ0° Λ0“θήρ0υ 19 ^λίου 1560.
Οανατο, .ου Buffon. 16 ’Απριλίου 1788.
Σύμβασις Bayonne, 3 Μαΐου 1808.

- α ατος του περίφημου άστρονομου Kopernicll 24 Βίαιου 1543.
..οκ.φα ηαις τής Ιωαννας d’ Arc έν Rouen τή 30 Μαΐου 1431. 

Εκστρατεία τών ’Αργοναυτών 1226.
Πεισίστρατος 510—561.
Κίμων 449 — 476.
Περικλή; 429—4 49.
ΓΓελοποννησιακός πόλεμος 429—431.
Τέλος Πελοποννησιακοϋ πολέμου 404 — 413.
Μάχη Σφακτηρίας 433.
Θρασύβουλος 403.
'Ιπποκράτης 460 — 490.
Φίλιππος 336—339.
Μάχη τής Μαντινείας καί θάνατος τού ’Επαμεινώνδα 362.
Η εν Χαιρωνεία μάχη 338.
Η εν Γρα,ικφ ποταμφ Κίκη καί Γόεδιος δεσμό; 331.

Α: έν Ίσσφ και ’Αρβήλοις νίκαι 331 — 333.
Θάνατο; Δαρείου 330.
Αι κατά τών Ινδών έκστρατεΤαι 325 — 327.
Γαλάται έν'Ελλάδι 280 27 ) π. X.
) ποταγή της 'Ελλάδος εις τούς "Ρωμαίους 1G4__ 200.

Δόλιο; σφαγή τών Ούγγενότων ύπό τών Γάλλων 1572 μ. X

Ί ΠάΡγ“; ύπ0 "θ5 Σ°“η8θ° βτ?”’'Τ°° Καιν.σμάρκου 25
Ιουλίου 1645. Γ

Θάνατος τοϋ Σοολεϊμάνου 1366.
. /* ’ Ζωσσ!ας τή; Τθυ·3χ£ί> “θ’ ή *ρώτη  ήγω-

ν.σθη υπέρ Ελλάοο; 1774.
'Ενωσις τής Επτάνησου μ-:τά τή; 'Ελλάδος 1863.
Σύστασις τής 'Εταιρίας τών Φιλικών 1814.

ΠΙΣΧΑΑΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1884

12
28

1
27
50
28

............................................
'Ηλιου κύκλοι................................
Σελήνης κύκλοι ...........................
Σελήνης θεμέλιον........................
Κρεωφαγίας ήμέραι......................
Τό τριώδιον αρχεται ’Ιανουάριου 
’Εωθινόν α'. Ήχος α'...................
Αί Άπόκρεω, Φεβρουάριου..........
ΌΕύαγγελισ. τή Κυριακή τής έ. Εοο. 
Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου..............-9

Λατίνων Πάσχα, Απριλίου ....
Τό "Αγιον Πάσχα,’Απριλίου ...
Ή Άνάληψις, Μαΐου....................
Κυρ. τών Αγίων πάντων, ’Ιουνίου
Ή νηστεία τών'Αγίων’Αποστό

λων ήμέραι ..............................

1
8

17
3

23

Ή μνήμη αύτών ήμέρα Παρασκευή 
Παραμονή τών Χριστουγέννων, ήμέ- 

ρα Δευτέρφ.
'Η Πεντηκοστή, Μαΐου

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ

Καθ' ας δέν εργάζονται, έν τοΐς δηιιοσΐοις γραφειοις-

1. Νέον έτος.
2. Θεοφάνεια.
3. Εύαγγελισμός.

7. Άγιο; Γεώργιος.
8. ΆνάληΦις.
9. Άγιοι ’Απόστολοι.

10. Κοίμησις τήςθεοτόκου.4. Μεγάλη Παρασκευή καίΣάββατον.
5. Κυριακή και Δευτέρα τοϋ Πάσχα. 11. Άγιος Δημήτριος.

6. Πεντηκοστή.

27

|12. Αί δύο ήμέραι τών Χριστουγέννων.

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΑΙΚΑΙ
Τά γενέθλια τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου.

Ή εορτή τοΰ ονόματος Αυτοϋ.
'Η έορτή τοϋ ονόματος τή; Α. Μ. τής Βασιλίσση; Όλγας 

Τά γενέθλια Αύτής.
• ■ · .Ιοι^ών Βασε.ΙοΛαίδων-

'Η έορτή τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
Τά γενέθλια Αύτοϋ.
Τά γενέθλια
Τά γενέθλια
Τά γενέθλια
Τά γενέθλια
Τά γενέθλια

12 Αεκεμβρίου.
28 ’Απριλίου.
11 ’Ιουλίου.
22 Αύγουστου.

Τοΰ Αιαδόχον χαΐ των
21 Μαΐου.
21 ’Ιουλίου.
13 ’Ιουνίου.
18 Αύγούστου.

9 ’Ιανουάριου.
21 Φεβρουάριου.
21 ’Ιανουάριου.

τοϋ Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
τής Βασιλόπαιδος Αλεξάνδρας.
τοϋ Βασιλόπαιδος Νικολάου.
τής Βασιλόπαιδος Μαρίας Μαγοαλινής. 

τοϋ Βασιλόπαιδος Άνδρέου·
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25 Μαρτίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

Ή ’Ανεξαρτησία τής 'Ελλάδος.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Κατά τό έτος 1884 Οά συμβώσι 2 εκλείψεις τοΰ Ήλιου. 

15 Μαρτίου—Μερική εκλειψις, ορατή εί; τήν Ασίαν. 
7 ’Οκτωβρίου—Μερική εκλειψις, όρατή εις τήν ’Αμερικήν.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
Κατά τό έτος 1884 θά συμ5ώσι 2 εκλείψεις τής Σελήνης.

29 Μαρτίου—'Ολική έκλειψις, ορατή είς τήν Ζηλανδίαν.
23 Σεπτεμβρίου—'Ολική εκλειψις, ορατή εί; τήν 'Ελλάδα.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1884
Ο ΚΥΡΙΕΥΠΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ EX3STA.I ί

Ο ΙΙΛ.1ΟΧΑ'. Τό ΕΑΡ αρχεται τήν *[20 Μαρτίου 6 ώρας και 30 λεπτά μ. μ. I
Β'. Τό ΘΕΡΟΣ αρχεται τήν 9/2ι ’Ιουνίου 2 ώρας καί 30 λεπτά μ. μ, ί
Γ'. Τό ΦΘΙΝΟΠΩΡΩΝ ϊρχεται τήν ι,/23 Σεπτεμβρίου δ ώρας καί 30 λε

πτά μ. μ. 1
Δ'· Ό ΧΕΙΜΩΝ αρχεται τήν 9/21 Δεκεμβρίου 11 ώρας καί 30.

I
Ό σοφός άστροκόρος κ. ΊοΰΛιος Σιιΐθ α^ταποκρινοιιενοί; εύ ~ 

γενως εις τηκ παράκ.Ιησικ ήιιωκ εύηοεσεήθη r άποστείΛη ήιιϊΐ 
τάς άκο.Ιούθους σπουδαίας άστροΐ'ομικάς παρατηρήσεις. Τήκ 
μετάφρασή τούεων εποιήσατο liar προθυρως ό ήαΐτερος φίΛος 
καί Λόγιος τής * Ποικί.Ιης S τοάς» συτεργάτης κ. Σταράτιος Λ 
ΒάΛβη ς.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά τό 1884 θά συμβώσι 5 εκλείψεις, ών μία μόνον, ή τής σελήνης 

κα τά τήν 22 Σεπτεμβρίου, έσται όρατή έν Άθήναις.

ΣΤΟ Λ

Μαρτίου 15 (κατά τό Γρηγ. μηνολόγιον) εκλειψις το3 ήλιου.
Μαρτίου 29, έκλειψις τής σελήνης ]
’Απριλίου 13, έκλειψις τού ήλιου > Αόρατοι έν Άθήναις.
’Οκτωβρίου 6, έκλειψες τού ήλιου 1
'Ολική έκλειψις τής σελή/ης κατά τήν 22 Σεπτεμβρίου I 884.
Πρώτη έπαφή τής σκιδς τής γής κατά τήν περιφέρειαν τής σελή

νης .......... .......................... 9 ώρα δθ λεπ. μέσο» χρόνου’Αθηνών
’Αρχή τής όλικότητος............ 10 » • » 7) »

Μέσον........................................... 10 » 37 » » * »
Τέλος τής όλικότητος....... 12 » 23 » » » »
Γενικόν τέλος τής έκλείΦεως . 13 23 » « » »
'Ο τελευταίος αριθμός εινε τήν 1 * 23 » τής πρωίας τής 23 Σεπτ.
Διάρκεια τής έκλείψεως.. .. 3 V 33
Διάρκεια τής όλικότητος.......... 1 » 33 Λ

Ποιούμ,εθα ίτι λόγον περί τινων άλλ(OV φαινομένων.

στάσις τούήλίου άπότήςγής.

Μαρτίου 8, κατά τήν 6 ώραν 7 λ. τή: πρωίας: άρχή τού έαρος.
’Ιουνίου 9, » ■ 2 » 7 >> » · : αρχή τοϋ θέρους.
Ιουνίου 49, · » 6 » » :ή μεγίστη άπό-

στασι; τούήλίου άπό τής γής.
Σεπτεμβρίου fO’, ϊ> » 4 » 7 ι τής έσπέρας: αρχή τοΰφθινοπ·
Δεκεμβρίου 9 9 ϊ» » 10 · τής πρωίας αρχή τούχειμών.
Δεκεμβρίου 20, « · 5 » » · : ή έλαχίστη άπό-

’Ιανουάριου 7, ό Ζευς έχει τό μέγιστον 5ψο; κατά τό μεσονύκτιον.
Ιανουάριου 19, ό Άρης έχει τό μέγιστον ίίψος κατά τό μεσονύκτιον.

Φεβρουάριου 17, τήν έσπέραν, ή ’Αφροδίτη έν συζυγία μετά τής σε
λήνης.

Μαίου 20, ή ’Αφροδίτη έν τφ μεγίστφ βαθμφ τής λάμψεως.
Αύγουστου 5, ή Αφροδίτη έν συζυγία μετά τής σελήνης

» 8, ή Άφροδ·'τη έν τφ μέγιστοι βαθμφ τής λάμψεως
» 10, ό 'Ερμής έν συζυγία μετά τή: σελήνη:.
» 12, ό "Αρη; έν συζυγία μετά τή: σελήνης.

’Οκτωβρίου 2 καί 3, ό Ζευς καί ή Άιρροδίτη έν συζυγία μετά τής σε
λήνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1882 ΚΑΙ 188 3.
Εν Άθήναις έζηκολούθησαν σχεδόν πάντοτε αί παρατηρήσεις τών κη- 

λίδων τού ήλιου, ύπολογιζομένου τοΰ άριθμοΰ αΰτών καί σχεδιαζόμενων
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χατά τόν Νοέμβριον 1882 των σχημάτων τών γιγαντείων κηλίδων, αιτι- 
νες ήσαν όραται και διά γυμνού οφθαλμού.

Εκ τών πλανητών μό.ον ό Ζευς παρετηοήθη τακτικώς, ούτως ώστε 
άπό του 1880 ό αριθμό; τών σχεδίων ανέρχεται είς 385.

Έ*  τών κομητών μόνον δύο ήσαν μεγίστου διαφέροντος, κατά τό 
1882 ό κομήτης τού Weis, έ'στις προσήγγισε πολύ εις τόν ήλιον έν τώ 
περιηλίου αύτού καί δστις κατά τόν αύτόν χρόνον (Μαΐου 29) ητο ορα
τός διά τηλεσκοπίου αμέσως παρά τόν δίσκον τού ήλιου καί ό μέγας και 
περίφημος έκεΤνος κομήτης (Σεπτέμβριος 1882 — ’Απριλίου 1833), ό 
παρασχών ήμΐν φαινόμενα σπάνια καί έκτακτα.

*Ο κομήτης ούτος ήτο ορατός διά γυμνού οφθαλμού τήν 3, 4 καί 5 
Σεπτεμβρίου έγγύτατζ τού ήλίου προς μεσημβρίαν. Ή άπόστασις τού 
κομήτου άπό τής έπιφανείας τού ήλίου ήτο κατά τήν 5 Σεπτεμβρίου 
τΦ ‘/ιοο τ^’ άποστάσεως τού ήλίου άπό τής γής Μετά τινα χρόνον, κατά 
τόν ’Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον, ό μέγας κομήτης έλαμπεν έν 
τφ ούρανφ μετά τό μεσονύκτιον· άπό τού Ιανουάριου μέχρι τού ’Απρι
λίου 1883 ήλαττοΰτο β.'.αδέως κατά τε τό μέγεθος καί τήν λάμψιν καί 
παρετηρήθη τό εσπέρας.Ό πρωτεύων κομήτη; ήτο έγκεκλεισμένΟς έν νεφε- 
λώδει σωλήνι, έν δευτερεύοντι τινί κομήτη, πελωρίου μεγέθους. Τόν ’Οκτώ
βριον έφάνησαν (έν ’Αθήναις καίέν Nashu lie) σώματα νεφελώδη, άποσπα- 
σθέντα έκ τή; κομητική; κεφαλής καί έχοντα σχεδόν τήν αυτήν κίνησιν.

Ό κομήτης τού Arrest (ό ανακαλυφθείς τό 1851), έπιστρεφων είς τό 
περιήλιον κατά τό 1883, δεν εύρέθη μέχρι τοΰδε.

Αί μεταξύ τού Άρεως καί τού Διάς ανακαλύψεις τών μικρών πλανητών 
0:ν έπαυσαν. Νεωστί δ’ άνευοέθη (έν Βιέννη καί έν Γαλλία σώμα τι 
τ ϋν έλαχίστων εκείνων, ών αί διάμετροι μόλις ύπερβαίνουσι 10 χιλιό
μετρα. Ό δ’ αριθμός τών αστεροειδών εινε 235 ή πλέον. Άπό τής δημο- 
σ εύσεως δέ τοϋ μεγάλου τής σελήνη; χάρτου κατά τό 4^78 νέαι παρατη
ρήσεις ήρξαντο έν Βερολίνω κατά Μάρτιον τού 1879 (;) καί έν Αθήναις 
κατά ’Ιούνιον τού 1879 ;), ούτως ώστε μέχρι τής σήμερον ό αριθμός 
τών νέων σχεδίων ανέρχεται είς 2000. Μεταβολαί έν τή έπιφανεία τής 
σελήνη; δέν παρετηρήθησαν κατά τά 8 ταύτα έτη, έκτος τής περιπτώ- 
σεως, καθ’ ήν αστρονόμος τις έν Κο'ωνία, ό κ. Klein, ένόμισεν «τι 
άνεύρε κοίλανσίν τινα τού εδάφους τετραγωνικών τινων χιλιομέτρων έν 
χώρα ό'που τή αλήθεια οί πρό αύτού αστρονόμοι δέν ειδον τό αύτό πραγμα.

Τό παρελθόν έτος έστήθη έν τώ αύτοκρατοριχφ Αστεροσκοπεία) τής 
Βιέννης τό μέγα τηλεσκό ιον, ό διαθλάστης τού Trubb, ού τό τοπικόν 
μήκος εΐνε δέκα μέτρων.

’Εν ’Αθήναις τή 25/13 Ιουλίου 1883.
Dr. J. F. Jrt.irs Schmtdt

ΙΑ .v(J XAi/lUii 
ημέρας ·Ί. Ί1 ημέρα έχει ώρα; 10, και η νύξ ώρ

Ο ΙΙΑΙΟΪ Ε!Χ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ

+ 
+ 
t

4.Τ

Σα. 
Κυ

Ή κατά σάρκα περιτομή τού Κυρίου ήμών’Ιησού Χριστού I 
ΙΙροεόρτια τών Θεοφανείων καί Σιλδέστρου 'Ρώμης. 
Μαλαχίου τού προφήτου καί Γορδίου μάρτυρος. 
ΊΙ σύναςις τών 70 ’Αποστόλων καί Θεοκτίστου μάρτυρ. 
Θεοπέμπτου καί Θβωνά τών μαρτ. καί Συγκλητικής τή;

όσία;.— Παραμονή τών Θεοφανείων. Νηστεία. 
Τά άγια Θεοφάνεια τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού. 
*11 Σύναςις τού Προφ. Προδρόμου καί ΒαπτιστοΰΊωάννου. 
Δομνίκης τής όσιας, Γεωργίου τού Χοζεβίτου.

Πολυεύκτου μάρτυρος.Γρηγορίου έπισκόπου Νύσσης καί Δομετιανού Μελιτινής. I 

Θεοδοσίου τού Κοινοβιάοχου.
Τατιανή; μάρτυρος.
Έρμύλο» καί Στρατονίκου μαρτύρων.Τών έν ’Ραϊθω καί Σινδ άναιοεθέντων Πατέρων. Άπόδο- 

σις τής εορτή; τών ΘεοτΧνείων.Παύλου τού Θηβαίου καί ’Ιωάννου τού Καλυβίτου. 
Ή προσκύνησις τής τιμία: άλύσσεως τούάποστ Πέτοου. 

’Αντωνίου τού Μεγάλου ’Αργία. ’Αθανασίου καί Κυρίλλου ΓΙατριαρχών Αλεξάνδρειάς. 
Μακαρίου τού Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Εύθυμίου τού Μεγάλου.
Μαςίμου τού όμολογητού καί Νεοφύτου μάρτυρος. 

ψ Τιμοθέου τού ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου τού Πέρσου.
Κλήμεντος Άγκύρας καί ’Αγαθάγγελου μάρτυρος.

Ξένης τής Όσιας.ψ Γρηγορίου τού Θεολόγου επισκόπου Κωνσταντ) πόλεως. 
Ξενοφώντος τού οσίου καί τής συνοδίας αύτού.

ψ fH ανακομιδή τού λειψάνου Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. 

Έφραίμ τού Σύρου τού οσίου.ψ Τού Τελώνου καί Φαρισαίου. *Η  άνακομιδή τού 

λειψάνου ’Ιγνατίου του Θεοφορου.t Τών τριών Ιεραρχών Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγο
ρίου τού Θεολόγου καί Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, 

ί Ίωάννου, τών θαυματουργών Αναργύρων.
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ 13

ου.
—. σύν αύ-φ.

,β Πε.
17. Πα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΕχων ημέρας 29. Ίί ημέρα έχει ώρας II κ:

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΙΧΟΓ

Προεόρτια τή; Ύπαπα 
t 'Η Ύ

Συμί
Ίσιδ
Το 5
Βουκόλου τ<
Παρθενίου
Θεοδώρου
φήτου.

Νικ

• Γ οΰ οσίου έπισκόπου Σμύρνης, 
επισκόπου Λαμψάκου και Λουκά τοΰ οσίου, 

του Στρατηλάτου και Ζαχαρίαν τοϋ Προ- 

ηφόρου μάρτυρος.
Χαραλάμπου: ίερομάρτυρος. ’Αργία.

ο βατόν. Βλασίου ίερομάρτυρος καί θεοδώ- 
Αύγούστη;.
υόκρεω. Μελετίου ’Αρχιεπισκόπου Άντιο-

Ψ u y ο σ ά β
ρας τή;

Τή; Άπόκρεω. Μελε 
χείας

Μαρτινιανοΰ τοϋ οσίου. 
Αυξεντίου τοϋ οσίου. 
’Ονησίμου τοΰ ’Αποστόλη. 
Παμφίλου μάρτυροε και τών συ 
Θεοδώρου του Τήρωνος.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Δέοντος Πάππ*  'Ρώμης.

f Τής Τυροφάγου. Άρχίππου τοΰ ’Αποστόλου. 
Καθαρά Δευτέρα. Δέοντος επισκόπου Κατάνης. 
Τιμοθέου τοΰ έν Συμβούλοις και Ευσταθίου ’Αντιόχειας. 
Ή εύρεσή τών λειψάνων τών έν Εύγενίυις μαρτύρων. 
Πολυκάρπου Ιερομάρτυρα; επισκόπου Σμύρνης. 
'Ηα’.και β'. εΰρεσις τής τιμία; Κεφα)ή; τοϋ Προδρόι 
Ψυχοσάββατο ν.Τών Άγιων θε * '

Ν. Π. ή.έ.

13 1 Πε.
14 2 Πα.
15 3 Σα.
16 4 Κυ.
17 5 Δε.
18 6 Τρ.
19 7 Τε.
20 8 Πε.
21 9 Πα.
22 10 Σα.
23 11 Κυ.

24 12 Δε.
25 13 Τρ.
26 14 Τε.
27 15 Πε.
28 16 Πα.
29 17 Σα.
30 18 Κυ.
31 19 Δε.

1 20 Τρ·

3 21 Τε.
3 22 Πε.
4 23 Πα.
5 24 Σα.
6 25 Κυ.

7 26 Δε.
8 27 Τρ.
9 28 Τε.

10 29 Πε.
11 30 Πα.
12 31 Σα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
”Εχων ήμέρα; 31. Ή ήμέρα έχει ώρα; 12 καϊ η νύξ ώρα; 12.

0 ΙΙΛΙΟΣ Ell TOY ΚΡΙΟΥ

Εύδοκίας τής όσιομάρτυρος.
Ησυχίου μάρτυρος.
Εΰτροπίου, Κλεονίκου καϊ Βασιλίσκου μαρτύρων, 

ψ Β’. Τ ών Νηστειών. Γερασίμου οσίου τοδ έν ’Ιορδάνη.
Κόνωνος μάρτυρος.
Τών έν Άμορίψ 42 μαρτύρων.
Καπίτωνος Χερσώνος ίερομάρτυρος.
Θεοφυλάκτου έπισκόπου Νικομήδειας.
Τών έν Σεβαστεία 40 μαρτύρων.
Κορδάτου μάρτυρος καί τή; συνοδίας αύτοδ.

f Τής Στ αυ ρ ο προ σ κ υ ν ή σ ε ω ς, Σωφρονίου αρχιεπι
σκόπου 'Ιεροσολύμων.

Θεοιοάνους τοδ όμολογητοδ.
’Ανακομιδή τοδ λειψάνου Νικηφόρου Κ|πόλεως.
Βενεδίκτου τοδ οσίου.
’Αγαπίου καί τών σύν αύτίρ 7 μαρτύρων.
Σαβίνου μάρτυρος και Χριστοδούλου τοδ οσίου.
’Αλεξίου τοδ ανθρώπου τοδ θεοδ.
Τών Νηστειών. Κυρίλλου άρχιεπ. 'Ιεροσολύμων. 
ΧευσάνΟου καί Δαρεία; μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Τών έν τή Μονή τοδ 'Αγίου Σάββα άναιρεΟέντων όσ. 

πατέρων.
(Μέ γ ας Κανών) Ιακώβου τοϋ όμολογητοΰ.
Βασιλείου ίερομάρτυρος.
Ν(κώνος όσιομάρ. και τών 199 μαθητών αύτοϋ.
Ζαχαρίου τοΰ οσίου καί προεόρτια τοΰ Εύαγγελισμοΰ.

Ί*  Τών Νηστειών. Ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκο» καί 
άειπαρθένου Μαρίας. ’Αργία.

'Η σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ματρώνη; τής όσιας.
Ίλαρίωνο; τοΰ νέου.
Μάρκου έπισκ. ’Αρεθουσίων καί Κυρίλλου οιακονου. 
Ίωάννου τοΰ συγγραφέως τή; κλίμακος.
Τοΰ Λαζάρου. Ύπατίου ίερομάρτ. έπισκ. Γαγγρών.



ΣΤΟΑ 1514 ΠΟΙΚΙΛΗ

ΜΑΙΟΣ
Εχων ημέρας 31. 'Η ημέρα έχει ώρας 14 και ή νΰξ ώρας 10.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΙΑΓΙΙΟΥΣ_______

Ίερεμίου τοΰ Προφήτου.Ή σναχομιδή τού λειψάνου ’Αθανασίου τού Μεγάλου.
Τή; άγια; Μαύρας και Τιμοθέου μάρτυρας.
Πελάγιας μάρτυρος.
Είρήνη; τή: μεγαλομάρτυρος.Τής Σαμαρεΐτιδος. Ίώο τοΟ δικαίου καί πολυάθλου. 
Ή άνάμνησι; τού έν τφ Ούρανφ φανέντος σημείου τού 

Σταυρού έν'Ιερουσ. καί’Ακακίου τοΟΚορδάτου μαρτύρων. 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ’Αποστόλου τοΰ Εύαγγελιστοΰ 
καί ’Αρσενίου τού Μεγάλου.

Ήσαιου τοΰ προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος. 
Σίμωνος ’Αποστόλου τού Ζηλωτού.
Μωκίου ίερομάρτυρο;.
Έπιφανίου έπισκόπου Κύπρου καί Γερμανού αρχιεπι

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Τοβ Τυφλού. Γλυκερίας μάρτυρος.
’Ισιδώρου μάρτυρος τού έν τή Χίψ.
Παχωμίου τού Μεγάλ. καί Άχιλλίου άρχιεπ. Λαρίσσης. 
θεοδώρου τού ηγιασμένου μαθητούτού όσ. Παχοιμίου. 
Τής ’Αναλήψεως. ’Ανδρονίκου τού Άπ.καί Ίουνίας 
Πέτρου Διονυσίου καί τών σύν αυτοί; μαρτύρων. 
Πατρικίου ϊερομ. έπισκόπου Προύσσηςκαί των σύν αΰτφ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
θαλελαίου μάρτυρο;.Κωνσταντίνου καί Ελένη; μεγάλων Βασιλέων καί Ίσα- 

ποστόλων. ’Αργία.
Βασιλίσκου μάρτυρο;.
Μιχαήλ τού όμολογητοϋ έπισκόπου Συνόδων. 
Συμεώνο; τού έν τφ Θαυμαστφ δρει.
'Η γ'.ε'ύρεσις τή; τίμια; κεφαλ. Ίωάννου τού Προδρόμου. 
Κάρπου τοΰ ’Αποστόλου έκ των 70.
Τής Πεντηκοστής. 'Ελλανΐου ίερομάρτυρο;.
ΤοΟ'Αγίου Πνεύματος. ΕύτυχοΟ; ίερομάρτυρο;. 

θεοδοσία; ίερομάρτυρο;.
Ίσαακίου ήγουμένοο τής Μονή; τών Δαλμάτων. 

Έρμείου μάρτυρος.



<6 ΠΟΙΚΙΛΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ
’Έχων ημέρας 30. 'II ημέρα εχει ώρας 15 και η νυξ ώρας 9.

6 ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ TOV ΚΛΡΚΙΛΟΛ

Ν. π ή.έ

13 1 Πα. ’Ιουστίνου μάρτυρος του φιλοσόφου.
14 2 Σα. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 3 Κυ. ψ Tfijv 'Αγίων Πάντων. Λουκιανοΰ μάρτυρος.
16 4 Δε. Μητροφά',ους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 5 Τρ. Δωροθέου ίερομάρτυρος επισκόπου Τύρου.
18 6 Τε. Ίλαρίωνος του νέου ηγουμένου τής Μονής Δαλμάτων.
19 7 Πε. Θεοδότου ίερομάρτυρος έπισκόπου Άγκύρας.
20 8 Πα. Ή ανακομιδή του λειψάνου Θεοδώρου τοΟ Στρατηλάτου.
21 9 Σα. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου. Αλεξάνδρειάς.
22 40 Κυ. ψ Άλεςάνδρου και ’Αντωνίνης μαρτύρων.
23 1 1 Δε. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τών ’Αποστόλων.
24 12 Τρ. Όνουφρίου και Πέτρου τοΟ έν τώ "Αθψ.
25 13 Τε. Άκιλίνης μάρτυρος.
26 -14 Πε. Έλισσαίου του προφήτου καί Μεθοδίου Κωνσταντίνου-

i πόλεως.
27 15 Πα. ’Αμώς του προφήτου.
28 16 Σα. Τύχωνος έπισκόπου ’Αμαθοΰντος τής Κύπρου.
29 17 Κυ. t Ίσαύρου, Μανουήλ, Σεβέλ και ’Ισμαήλ μαρτύρων.
30 18 Δε. Λεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ
1 19 Τρ. ’Ιούδα τοϋ ’Αποστόλου.
9 20 Τε. Μεθοδίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Πατάρων.
3 21 Πε. Ίουλιανοϋ μάρτυρος τοϋ Ταρσέως.
4 22 11α. Εύσεβίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Σαμοσάτων.
5 23 Σα. ’Αγριππίνης μάρτυρος.

24 Κυ. ψ Τό γενέθλιον του προφήτου Προορομου καί Βαπτιστου
6 Ίωάννου. ’Αργία. 

Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.7 25 Δε.
8 •26 Τρ. ψ Δαβίδ του οσίου τοϋ έν Θεσσαλονίκη. ϊ;
9 27 Τε. Σαμψώνος οσίου το5 Ξενοδόχου.

10 28 Πε. Ή άνακομιδή τών λειψάνων Κύρου και Ίωάννου τών 
’Αναργύρων.

ψ Πέτρο» και Παύλου τών κορυφαίων ’Αποστόλων. ’Αργία.11 29 Πα.
12 30 Σα. ψ Ή σύναξις τών 12 ’Αποστόλων.
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17ΣΤΟΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ
"Εχων ημέρας 31. Ή ήμέρα εχει ώρας 14 καϊ ή νΰξ ώρας 10.

0 ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ Λ ΛΕΟΛ’ΤΑ

Ν. Π. ή.έ.
13 1 Κυ.
14 2 Δε
15 3 Τρ-
16 4 Τε.
17 5 Πε.
18 6 Πα.
19 7 Σα.

ι20 8 Κυ.
21 9 Δε.
22 10 Τρ.
[23 H Τε.
24 12 Πε.
25 13 Πα.

26 14 Σα.
27 ι:> Κυ.
28 16 Δε.
29 17 Τρ-
30 18 Τε.
31 19 Πε.

1 20 Πα.
2 21 Σα.Ι
3 22 Κυ.
4 •23 Δε.
3 24 Τρ·
6 25 Τε.
7 ·.’« Πε.
8 27 Πα.
Μ 28 Σα.

10 2ί Κυ.
11 3C Δε.
12 31 Τρ.

γ· Κοσμά καϊ Δαμιανού ζ&ί ’Αναργύρων. Αργία.
'Η έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου, 

j· 'Σ'ακίνθου μάρτυρος και Άνατολίτου Κωνστ]πόλεως.
Άνδρέου Κρήτης τοϋ Ίεροσολυμίτου.
’Αθανασίου τοΰ έν τφ Άθψ καϊ Λαμπαδοΰ θαυματουργοΰ. 
Σισώη τοΰ μεγάλου.
Θωμά τοΰ έν Μαλαιφ καϊ Κυριακής μεγαλομάρτυρος. 
Προκοπίου μεγαιομάρτυρος.
Παγκρατίου ΐερομάρτυρος ’Επισκόπου Ταυρομενίας. 

•f Τ&ν ένΝικοπόλει 43 μαρτύρων.
Εύφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Πρόκλου καί Ίλαρίου των μαρτύρων.
'Η σύναξι; τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καϊ Στεφάνου τοΰ 

Σαβαΐτου.
Άκύλα τοΰ ’Αποστόλου καϊ Ίωσή® Θεσσαλονίκης. 
Κηρύκου καί Ίουλίττης τ&ν μαρτύρων.
Άθηνογένους ΐερομάρτυρος.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος. 
Αίμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος. 
Μακρινής καϊ Δίου τίϋν οσίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τοΰ προφήτου Ήλιοΰ καϊ Θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεώνος τοΰ διά Χριστόν Σαλοΰ, καϊ Ίωάν. συνασκητοΰ 
Μαρίας τή; Μαγδαληνής τής Μυροφόρου.
Φωκά ΐερομάρτυρος καϊ ’Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου. 
Χριστίνη; τής μεγαλομάρτυρος.
'Η κοίμησις τής άγιας "Αννης μητρός τή; Θεοτόκου. 
'Ερμολάου καϊ Παρασκευής των μαρτύρων. 
Παντελεήμονος τοΰ μεγαλομάρ. καϊ ϊαματικοΰ. Αργία 
Προχόρω, Νικάνορος, Τίμωνος καϊ Παρμενά τών Απο

στόλων.
■f Καλλινίκου καϊ Θεοδότης τών μαρτύρων.

Σύλλα, Συλλουανοΰ καϊ Κρίσκεντος έκ των 70 Άποστόλ 
Ευδόκιμου τοΰ Δικαίου καϊ προεόρτια τοΰτιμίου Σταυροΰ.

2



18 Γ/ΟΙΚΙΛΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
”Εχων ημέρας 3!· 'Η ημέρα’έχει ώρας 13 καί η νυξ ώρας 11.

Ο ΠΛΙΟΣ ΕΙΣ TIIV ΠΑΡθΕΐΟΝ

'II πρόοδος τοϊ5 τίμιου και Ζωοποιού Σταυροϋ, και των 
παίδων τών Μαζαβαίων καίΣολομονής και Έλεαζάρου

Ή ανακομιδή τοϋ λε ψάνου Στεφάνου τοϋ πρωτομάοτυρ. 
Ίσαακίου, Δαλμάτου καί Φαύστου των όσιων.
Των έν Έφέσω επτά άγιων παίδων.

7 Είσιγνίου μάρτυρος.
+ Ή μεταμόρφωσις τοϋ Κυρίου καί Σωιήρος ημών Ίησοΰ 

Χριστοϋ. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
Δομετίου ίερομάρτυ,ιο:.
Αΐμιλιανοΰ τοϋ όμολογητοϋ έπισκόπου Κυζΐκου. 
ΜατΟίου τοϋ ’Αποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιάκονου.
Εϋπλου τοϋ διακόνου καί μάρτυρος.

•f Φωτίου καί Άνικήτου τών μαρτύρων.
Μαςίμου όμολ άποδοσις τής εορτής τής Μεταμορφώσ.
Μιχαίου τοϋ προφήτου.

■f Ή κοίμησις τής Θεοτόκου. ’Αργία
Τής αχειροποιήτου εΐκόνος τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, ήτοι τοϋ 

άγιου Μαντηλιού καί Διομήδους μάρτυρος.
Μύρωνο; μάρτυρος
Φλώρου καί Λαύρου τ<ϋν μαρτύριο'.

·!■ Άνδρέου τοϋ στρατηλάτου καί τών συν αύτφ 2593 μαρ. 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
Θαδαίου τοΰ ’Αποστόλου καιΒασσης μάρτυρος.
ΆγαΟονίκου μάρτυρος.
Αούππου μάρτ. καί άπΰδοσι; τής εορτή; τή: Θεοτοκου. 
Εύτυχοϋς ίερομ. μαθητοΰ ΊωάνΌυ τοΰ Θεολόγου. 
Βαρθολομαίου καί Τίτου τών ’Αποστόλων.

Ϋ Άδριανοϋ καί Ναταλίας μαρτύρων.
Ποιμένας τοϋ όσιου
Μωϋσέω; όσιου τοϋ Αΐθίοπος.

t Ή άποτομή τής κεφ Ίωάννου Προδρ. ’Αργία καί νηστ. 
’Αλεξάνδρου, Ίωάννου καί Παύλου τοϋ νέου άρχ Κ]πόλ. 
Ί1 κατάΊεσις τή; τίμιας Ζώνη; τής Θεοτόκου.

19ΣΤΟΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 30. 'II ημέρα ε> ει ώρας 12 καί η νύξ ώρας 12.

0 ΙΙΑΙΟΧΕΙΣ TOV ZVTO.V

Ν. IJ U
13 1 Σα. γ (’Αρχή τοΰ Ίνδίκτου, ήτοι του νέου έτους). Ίΐ σύναξις 

τή, Θεοτόκου καί μνήμη Συμεώνος τοΰ Στυλίτου και 
Ίησοΰ τοΰ Ναυή. Αργία

14 2 Ku. ·}· Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου τοΰ Νηστευτοΰ.
Ι5 3 Δε Ανθίμου Νικοδημίας ίερομάρτυρος και Θεοκτίστου όσιου
16 4 Τρ Βαούλα ίερομάρτυρος και Μωϋσέω; τοΰ προφήτου.
17 δ Τε. Ζαγαρίου τοΰ προφήτου πατρός τοΰ Προδρόμου.
18 β Πε. *Η άνάμνησίς τοϋ θαύματος και Μιχαήλ αρχιστρατήγου.
19 7 11α Προεόρτια τοΰ γενεΟλίου τής Θεοτόκου καί Σώζοντο; μάρτ.
20 8 Σα. f Τό γενέΟλιου τής Θεοτόκου.’Αργία.
>1 9 Κυ. f ’Ιωακείμ καί "Αννης και Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
22 10 Δε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρα; μαρτύρων.
23 11 Τρ. Θεοδώρας της όσιας.
24 12 Τε. Αύτονομου ίερομ Άπόδοσις των γενεθλίων τής Θεοτόκου.
25 13 Πε. Κορνηλίου τοΰ έκατοντάρχου.
26 14 Πα f Ίΐ ύψωσις τοΰ Τίμιου Σταυροΰ. ’Αργία και νηστεία.
27 I b Σα Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Κυ. •f Εύφημίας τή; μεγαλομάρτυρος.
29 <7 Δε. Σοφίας μάρτυρος και των τριών αύτής θυγατέρων, ΙΙί- 

στεως, Έλπίδος και’Αγάπης.
30 18 Τρ. Εύμενίου τοΰ θαυματουργοί) έπισκόπου Γορτύνης,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 1 9 Τε. Τροφίμου. Σαοδατίου καί Δορυμέοοντος των μαρτύρων. 

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τής συνοδίας αύτοΰ.2 20 Πε.
3 21 11α. Κοδράτου τοΰ ’Αποστόλου καί Ίωνα τοΰ προφήτου.
4 22 Σα. Φωκά ίερομάρτυρος έπισκόπου Σινώπης.
5 23 Κυ •f Ή σύλληώις τοϋ Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου.
6 ■.’4 Η θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
7 25 Τρ. Ευφροσύνη; τή; όσιας.
8 26 Τε ’Η μετάστασι; ’Ιωάννου τοΰ Θεολόγυυ. ’Αργία.
9 27 ,Πε Καλλιστράτου καί των συν αύτφ 49 μαρτύρων.

to 28 Πα. Χαρίτωνο; όμολογητοΰ καί Βαρούχα τοΰ προφήτου.
29 1 Σα. Κυριακοΰ τοΰ άναχωρητοΰ.

r 30 ε.. t Γρηγορίου έπισκόπου μεγάλης ’Αρμενίας.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
'Εχων ημέρας 31. ΊΙ ημέρα εχει ώρας 11, και ηνυξώρσς 13.

0 11ΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ

Τ

Ν II. ή.έ.

13 1 is.
14 2 Τρ.
1 1 3 Τε

6 4 Πε.
1 7 5 Πα.
18 6 Σα.
'ί ί 7 Κυ.
20 8 Δε.
21 9 Τρ.
22 10 Τε.
23 1 1 Πε.
2 5 12 Πα.
23 13 Σα.
26 14 Κυ.
27 13 Δ ε
28 16 Τρ.
29 17 Τ ε.
30 18 Πε
31 19 Πα.

1 20 Σα.

2 2ι Κυ.
3 22 4ε.

4' 23 Τ?·
5 24 Τε.
6 23 Πε
7 26 Πα.

1 8' 27 Σα.
9 28 Κυ.

Ιο •29 Δε.
11 30 Τρ.
12

1ί Τε.

J.
I

Λ 
ί

’Ανανίου τοΰ 
Κυπριανού [=| 
Διονυσίου 
^Ιεροθέου
X α ρ t τ ί. η;

+ τ

καί ’Ανδρονίκου τοΰ οσίου.

t

οστολου
Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 
Άγαθονίκης τών μαρτύρων. 
αύτψ μαρτ. Κοσμ2 τοΰ ποιητοΰ.

καί Θεοφάνους τοΰ Γραπτοΰ

Ν. Γ1. ή.έ
13 1 Πε.
14 2 ΙΙα.
15 3 Σα.
16 4 Κυ.
17 3 Δε.
18 6 Τρ
19 7 Τε .
20 8 Πε.

21 9 Πα.
22 !0 - α.
23 11 Κυ.
24 12 Δε.
23 1 3 Ιρ.
26 14 Τε.

27 13 11ε.
(28 16 Πα
‘29 17 Σα.
30 18 Κυ.

1 19 Δε.
2 20 Τρ.

3 21 Τε.
4 22 Πε.
5 23 Πα.
6 24 Σα.
7 23 Κυ.
8 26 Δε.
9 27 τρ.

10 28 Τε.
11 29 Πε.
12 30 Πα.

ΣΓΟ / 21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ημέρας 30. Ή ημέρα έχει ώρας 10 -καί ή νύς 14.

0 ΙΙΑίΟΣ ΕΙΣ TOV ΤΟΞΘΤΙΙΑ

’Αποστόλου, καί 'Ρωμανού τοΰ μελωδοΰ. 
ερομάρτυρο: καί Ιουστίνης τής παρθένου, 

τοϋ Άρειοπαγίτου ίερομάρτυρος.
i π -.σκοπού ’Αθηνών, 
μάρτυρο «

Θωμά τοΰ ’Αποστολου.
Σέργιου καί Βάκχου τών μαρτύρων.
ΓΙελαγίας :ή. όσίας.
’Ιακώβου τοΰ ’Αποστόλου
Εύλαμπίου ζαί Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων.
Φιλίππου τοΰ Άπ· 
Πρόβου, Ταράχοο καί 
Κάρ που, Παπύλου και 
Ναζαρίου καί τών σύν 
Λουκιανού μάρτυρος. 
Λογγίνου τοΰ εκατόνταρχου μάρτυρος. 
Ώσηέ τοΰ προφήτου και Άνδρέου τοΰ έν Κρίσει. 
Λουκί τοΰ Εύαγγελιστοΰ.
Ίωήλ τοΰ προφήτου καί Ούαρίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
’Αρτεμίου μάρτυρος Γερασίμου τοΰ όσιου και τ^ς όσίας 

Ματρώνης τής Χιουπολίτιδος.
Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου και Σωκράτους πρεσβυτέρου.
’Αοερκίου τοΰ θαυματουργού και τών έν ’Εφέσψ 7 παί- 

δων.
’Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου και ’Αποστόλου.
Άρέ'θα μάρτυρος και τώ > σύν αύτφ.
Μαρκιανοΰ και Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
Δημητρίου μεγαλομάρτυρος και μυροβλήτου. ’Αργία. 
Νέστορος μάρτυρος
Στεφάνου τοΰ Σαοαίτου και Τερεντίου μάρτυρος. 
’Αναστασία; τή; 'Ρωμαίας και ’Λβραμίου τοΰ όσιου. [ 
Ζη.οβίου και Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
Στάχυο; καί τών συν αύτφ καί ’Επίμαχου μάρτυρος.

Κοσμ-5 καί Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων. 
’Ακίνδυνου και τών σύν αύ:φ 7 ι μ.αρτύρων. 
Άκεψιμά μάρτυρος.

φ Ίωαννιζίου μεγ Νικανορου 'Ερμαίου ΐερομάρτυρος. 
Γαλακτίωνο; καί Έπιστήμης τών μαρτύρων. 
Παύλου του όμολογητοΰ αρχιεπισκόπου Κων]πόλεως· 
Τών έν Μελιτινή 33 μαρτ. Λαζάρου τοϋ θαυματουργού

Ί* Ή σύνα'.ς Μιχαήλ τοΰ ‘Αρχιστρατήγου καί τών λοιπών 
Α σωμάτων δυνάμεων. ‘Αργία. * 1 *

Όνησιφόρου, ΙΙορφυρίου μάρ. ζαί Ματρώνης τής όσίας. 
Έράσιυυ και τών συν αϋιώ ’Αποστολών.

Ί* Μην£, Βίκτωρο: και Βικεντίου τών μαρτύρων. 
’ ωάννου τοΰ έλεήμονο; καί Νείλου τοΰ οσίου.

*ι* Ίωάννου του Χρυσοστον.ου αρχιεπ. Κ|πόλεως. ’Αργία.
•{•Φιλίππου τοϋ Αποστόλου Αργία. Τήν αύτήν ήμερα ν ' 

τελείται καί ή μνήμη τοϋ νέου μάρτυρος Κωνσταντίνου ί 
τοϋ 'νόραίου τοΰ μαρτυρήσαντος έν'Ρόδψ έν έτει I 300. | 

Γυυ^ία, Δάμωνά ζαί Άδίβου τών μαρτύρων. 
Ματθαίου τοΰ *\ππ»τολου ζαί Εύαγγελιστοΰ. 
Γρηγορίου *οϋ θαυματουργού επισκόπου Νεο/αισαρείας. 
ΙΙ/.αιωνος καί Γωμανου τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡ ΟΣ
Άβδιοΰ τοΰ προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος. 
Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου καί Πρόκλου αρχιεπισκό

που Κωνσταντινουπόλεως.
f Τά είσόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.

Φιλήμονος καί τών σύν αύτώ καί Κιλικία; μάρτυρος. 
Γρηγορίου έπισκ. Άκραγαντίνων καί Άμφιλοχίου μάρτ. 
Κλήμεντο: Πάπα 'Ρώμης καί Πέτρου Άλ εςανδρείας.

·{· Αικατερίνης μεγαλομάρτ. καί Μερκούριού μάρτ. ’Αργία. 
Άλυπίου τοΰ Κιονύτου καί Νίκωνος μαρτύρων. 
’Ιακώβου. ΙΙέρσου τοΰ Μεγαλομάρτυρος. 
Στεφάνου τοΰ νέου καί Είρηνάρχου μάρτυρο:. 
Παραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύρων.

ι Άνδρέου τοΰ Πρωτοκλίτου ’Αποστόλου. Αργία.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 31. Ή ήμερα έχει ώρας 9 και η νΰξ

________ Ο m ΙΟΣ ΕΙΣ τον A»ΓΟΚA FP0ν
ώρας Ιο.

Ν. Π. ή.έ.

13 1 Σα.
14 2 Κυ.
18 3 Δε.
16 4 Τρ.
17 5 Τε.
18 6 Π-.
19 7 11α.
20 8 Σα.
21 9 Κν
22 ; ο Δ ε.
23 1 1 Τρ.
24 1 2 Τε.
23 13 11ε
26 14 ΙΙα
27 15 Σα.
28 16 Κ υ.
29 17 Δε.

30 18 Γρ.
·' 19 Τ ε.

1 20 Πε
2 21 Πα.
3( 22 Σα.
4 23 Κ·>
3 2 4 Δε
6 25 Τρ.

7' 26 Τε
8 27 π=.
9 28 11α.

10 29 Σι.
111 30 Κυ.
12 31 Δε.

Ναούμ του προφήτου.
ψ ’ήβοακούμ του ■» ροφήτου.

Σοφονίου του προφήτου.
Βαρβάρας τής μεγαλομ. και Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοί, 

f Σάββα τοΰ Μεοφόρου καί ηγιασμένου. ’Αργία 
f Νικολάου επισκόπου Μύρων τής Λυκίας. ’Αργία.

’Αμβροσίου επισκόπου _\ΐεδ-.ολάνων.
ΓΙαταπίου τοΰ όσ’ου.

ψ Ίΐ Σύλληψις τή: «-ίεοπρομήτορος “Αννης. 'Αργία. 
Μήνα. Έρμογένους και Εύγράφου μαρτύβων. 
Δανιήλ τοΰ Στυλίτου

ψ Σπυρίδωνος τοΰ αυματουργοΰ. 'Αργία. 
Εύστραιιου καί τώ σύν αύτφ μαρτύρων, 
θύρσοι και των συν αύτω μαρτύρων. 
’Ελευθερίου Ιε3®·μά5τυρος.

ψ ’Αγγαίου τοΰ πΡοτητου καί Μαρίνου μάρτυρος
Δαν·ήλ τοΰ προφήτου /α*  των 3 παίόων, καί Διονυσίου 

άρχ ε~. Αίγίνη; τοΰ ?κ τής νήσου Ζακύνθου.
Σεβαστιανού, Ζωή; καί των σύ/ αύτοίς μαρτύρων. 
Βονιφχτίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-·:
Προεόρτια των Χριστουγένων καί ’Ιγνατίου Θεοιρόρου. 
Ίουλιανή; μάρτυρος
'Αναστασίας μάρτυρος τής φαρμακολυτρίας. |

ψ Των έν Κρή·η 10 μαρτύρων.
Παραυ,ονή τών Xριστουγέννων καί Εύγενία: όσιομάρτυρ. 

Ί*  ‘11 κατά σάρκα γέννησις τοΰ Κυρίου ημών ’ίησοΰ Χρίστου.
Αργία τρ·ήμερο:, κατάλυσις εις πάντα μέχρι τής πα
ραμονής των Θεοτανε’ων.

*11 σύναίι; τή: Ηεοτόκου καί Εύ(Πμίου ιερομάρτυρας. 
Στεφάνου ά.ο'/ιδ καί πρωτομ καί Θεοδώρου Γραπτού. 
Των έν Νικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων. 
Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 1 4 χιλιάδων νηπίων. 
’Ανυσίας τής όσιομάρτυρος.
Μελάνης όσιας καί άπόδοσις των Χριστουγέννων.

Βϊΐ’?· '·'■

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1883—84 ί

D9VXET· Καρδινάλιος αρχιεπίσκοπος τοΰ Βορδώ. Έγενυήθη την 16 
Νοεμβρίου 4795 έν Bourg—Argo n tai (Loire). ’Ανετράφη έν τή μονή 
Saint—Ire nee, έγένετο ίερεύς τω 1819. Μετά δύο έτη ό Bonnet 
άρχισε νά κηρύττη λίαν έπιτυχίυς άπ’ άμβωνας τον λόγον τοΰ Θεοΰ είς 
τάς έπισκοπάς τών Blois Tours καί L ν ο η. Την 30 Νοεμβρίου 
1836 διεδέχθη έν τή άργ ιεπισκοπική £δρα τοΰ Bor <1 «'aux τον Cho- 
verus· την αρχιεπισκοπήν ταύτην κατείχε 46 έτη. Κάτοχος πολλών 
γνώσεων έχρησιμοποίει ταύτας έν τφ πρακτικφ βίψ διδάσκων καί νου
θετώ ν πάντοτε μετά πειστικότατης ευγλωττίας. Τάς έπιστολάς του, τά 
τή; υπηρεσία; διατάγματα του, τούς λόγους του έχαρακτήριζον ακρί

βεια καί άπλότης ύφους.
ΛΕίΙλί ΓΑ1ΙΒΕΤΤΑΣ. Τή 31 Δεκεμβρ. τοΰ 1882 ή Γαλλία άπώλεσεν Ενα έκ 

τών πρώτων αυτής άνδρών, τον κυριώτερον αυτής μοχλόν, τον τό ένδοζό- 
τερον τώνπαρ’ αυτή ονομάτων κεκτημένον, τον Λέοντα Γαμβέτταν. 'Ο Λέων 
Γαμβέττας έγεννήθη έν Gabors την 30 Όκτωμβρίου 1838. Τάς σπουδάς 
τουήρχισε εν τινι μικρά μονή τής γενεθλίου αύτοΰ πόλεως καί ετελειωσε 
ταύτας μετά μεγίστης επιτυχίας έν τω λυκείψ, μεθ*  ό ένεγράφη εΐ; την 
έν Παρισίοι%ς νομικήν σχολήν· τό δέ έτος 18’9 είσήλθεν είς τον δικηγορι
κόν κύκλον τών Παρισίων. Κατά τάς γενικά; έκλογάς τοΰ 1869, άνεκη- 
ρύχθη ώς υποψήφιος έν Μασσαλία καί έν Παρ'.σίοις· καί έν μέν τήΜσσσα- 
λία έλαβε την σχετικήν πλειονοψηφίαν, έν δέ Παρισίοις την απόλυτον. 
*Εκτοτε άρχεται ό πολιτικός αύτοΰ βίο;. Ό,τι δμως άνέδειξε τόν Γαμ- 
βέττα , και εδωκε αφορμήν νά δειγΟϊί ό έςοχος αύτοΰ νους, ήτο δ Γαλλο- 
■πρωσαικός πόλεμος τού 1870—71. Ούδε'ι; δύναται ν’ άρνηθίί είς τόν 
Γαμβέττα τήν πρώτην Οέσιν, τό πρ&τον πρόσωπον τή; Γαλλίας κατά 
την κρίαιμον εκείνην επο/ήν. Τά πολιτικά αύτο5 φρονήματα έςέφραζεν

ί
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δ Γαμβέττας διά τής «ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, την 5 Νοεμβρίου τοϋ 
1871 τό πρώτον ίδούση; τό φώς ’Εν ταΐς στήλαις τής έφημερίδος ταύτης, 
διερμηνευούσης τάς Ιδέα; τοΰ Γαμβέττα, έγράφησαν αΐ πατριωτικώτεραι 
καί μεγαλείτεραι ίσως ίδέαι τοΰ αιώ·.ό; μας. "Εκτοτε τό ονομα τοΰ Γαμ
βέττα αντηχεί εί; τά στόματα ο/ι μόνον τής Γαλλία;, άλ)ά καί άπά- 
σης τής λοιπή; πεπολιτισμένη; Ευρώπης. ’Αλλά τό σπουδαιότερου καί 
πρακτικότερου τών έργων τοΰ Γαμβέττα, έργου άπαιτοΰν ούχί συνήθη 
και τυχαίου νοΰν, άλλ’ εςοχον, ει,ε ή ’ίδρυσι; τής Δημοκρατίας. Τις 
δύναται ν’ άντείπτ^ 6'τιή Δημοκρατία του 187! ε*>ε  έργου τοϋ Γαμβέτ
τα ; Μετ’ άτυχή έξωτερικόν πόλεμον, προ; δν ουδόλως ήτο παρεσκευ*  
ασμένη ή Γαλλία, και δστίς άπέβη ό έπουειδιστότατο; και όλεθοιώ- 
τατος τών έν τή ιστορία άναφερομένων, μετά πόλεμου, καθ’ ον άπω- 
λέσθησαν εκατοντάδες χιλιάδων τέκν», έκατοντάδ?; έζατομμυρίων δραχ
μών, καί πλουσιώταται έπαρ/ίαι, και βν διεδέχθησαν καταστρεπτικά! 
έμφύλιαΐ ταραχαί, άπητεΤτο βραχίων καί νους οίοι ο! τοΰ Γαμβέττα, ’ίνα 
άποκαταστήσωσι την τάςιν. Άλλ’ ό Γαμβέττας προέβη περαιτέρω· έν 
τφμέσφ απειρίας Ιδεών,κομματισμών, συγκρούσεων συμφερόντων, κατό
ρθωσε νά συγκεντρώσω τήν πλειονοψηφίαν υπέρ μ ι 2 ς Ιδέας, Ιδέας 
μεγάλη:, διά τής πραγματοποιήσΐως τής οποίας έΐ/εν ακράδαντου πέ- 
ποίθησιν ότι ήδύνατο νά εύδαιαονήση ή ποοσιοιλής αύτφ Γαλλία 1 Μό
νου άνήρ, ώς ό Γαμβέττα;, ήδύνατο νά έπιτελέση τότε παρόμοιόν τι θαύ
μα. Μετά τό τεράστιον τούτο έργου ό Γαμβέττα; κατεΤχε πάντοτε τήν 
ένεργ ητικωτέραν θέσιν έν τή πολιτική τής Γαλλίας, και ώς πρόεδροςτής 
βουλής και ώς πρωθυπουργός.

Τό ‘Ελληνικόν "Εθνος εύγνωμονοϋν εις τό ονομα του Λ ΙΌΝΤΟΣ 
ΓΑΜΒΕΤΤΑ, έν τφ όπο'φ πολλάκις άνεγνώρισε φιλικότατα αισθήματα, 
ικανώς έξεδήλωσε τήν ύψίστην αύτοϋ θλιψι ν έπι τφ θανάτψ τοϋ περι
φανούς τής Γαλλίας άυδρός.

V GLESIXGER. ‘Ο μέγας ουτος καλλιτέχνη; © έπι του μαρμάρου 
χαράσσων τά προϊόντα τής μεγαλοφυια; του άπέθανε τήν 6 ’Ιανουάριου 
1883. *Εν  έκ των έργων του εΐναι ή «Αριάδνη επί Τ ί γ ρ ι δ ο ς ». Τό 
αριστούργημα τοϋτο εμπνέει εί; τόν παρατηροϋυτα αύτό θρησκευτικόν αλη
θώς θαυμασμόν.

ΡΙΧΑΡΑΟΣ ΒΑ Γ V Ε Ρ. r Ο μέγας γερμανΰς μελοποιός έγεννήθη έν 
Λειψίφ τ$22Μαίου 1813. Έφηβος ήτον ήδη, δτε ήκο ι» σε τόν Freyschuct2 
τοΰ Weber. Ή κατ’ άρχά; γεννηθεΐσα έν αύτφ κλίσις πρός τήν μου
σικήν κατε'στη μετά τινα χρόνοι πάθος μέγα, αληθές, ακαταμάχητοι» 
έκ τής άκροάσεω; τών περίφημων συμφωνιών τοΰ Βετχόβεν. ’Η «μου
σική τοΰ μέλλοντος», προϊόν τής μεγαλοφυια; τοΰ Βάγνερ έχαρα- 

κτηοίσθη ΰπό πλείστων ώ; παραδοξολογία, και μετ’ ειρωνείας πάντοτε 

ώμίλουν περί αυτής. Ό Βάγνιρ δεζαπενταετής ών έκεντίθη καί υπό τοΰ 
«Ισθήματος τής ποιήσεως. Δέν ήτο μόνο·» μουσικός, ήτο καί ποιητής! 
'Η Ιδέα τοΰ Βάγνερ ήτο δτι «δ ρ ά μα και μουσική ε ί σΐ ν αχώρι
στα»,ϊτι πρέπει ταύτοχρόνω; νά συΛλαμβάνωνται. "(J Τ αγχώϋζερ καί 
Α ο χ ε γ κ ρ ! ν, ό Ρι έ ν ζ η ς και τό Πλοΐον φάσμα είσίν έργα ποιη - 
θέντα πρΙν ή ό Βάγνερ έκφράσει τάς αναμορφωτικά; καί περί μουσι
κής τοΰ μέλλοντος Ιδέας του. Εΐτα δέ έδημοσίευσε τό σύγγραμμα αύτοϋ 
«Μ ελό δ ρ α μ α καί Δράμα, ένφ έξέθετο πάσα; τάς περί μουσικής 
Ιδέαςτου."Εκτοτε ώνομάσθη μ ο υ σ ι κ ό ς τοΰ μ έ λ λ ο ν τ ος.Κατά τό νέον 
σύστημά του ,έγραψε τόν Τ ρ ι σ τ ά ν, τό Δ α κ τ ύ λ ι ο ν τών Ν iC 1 e 1 u Π- 
gen, και τελευταίου τόν Π αρ σ ι φ ά λ.’Απέθανεν έν ’Ενετία τήν 13 Φε
βρουάριου 1883. Ώραίαν εικόνα τοΰ έξοχου καλλιτέχνου, ου τόν θάνα
τον σόμπας ό μουσικό; κόσμο; έ'κλαυσεν, έδημοσίευσε ή.Ποικίλη Στοά» 

τφ 1883.
1ΤΡΑΤ.Ί7ΟΪ Σ.υ.ΖΙΙ. ‘Ο θάνατο; έπετέθη, φαίνεται, κατά τ&ν ύπε- 

ρασπισάντων τήν Γαλλίαν τφ 187). Μετά τόν Γαμβέτταν, δστι; ήτο ή 
κεφαλή τή; Γαλλίας κατά τήν έποχήν έζείνην, άπέθανεν, ό Σρατηγός 
Σανζή, δστις ύπήρξεν ό δεξιό; βραχίων. Γεννηθεί; τφ 1824, άπέθανε τφ 
1883 (3 Ιανουάριου). Διεκρίνετο μέχρι τέλου; τοϋ βίου του ού μόνον 
διά τήν παραδειγματικήν του ανδρείαν, άλλά ζαί οιά τήν ευθυκρισίαν 
του καί στρχτηγιτικότητά του. Ό θάνατος του στρατηγού Σανζή, άν- 
δρός άκμαιοτάτου ακόμη καί δυναμέου νά παράσχω τή πατρίδι του μέγι
στα; υπηρεσίας, ήτο δυστύχημα διά τήν Γαλλίαν,,, ούχί μικρότερον τοϋ 
διά τοϋ θανάτου τοϋ Γαμβέττα έπελθόντος.

—Ό στρατηγό; κόμης ,1ι· Μ u r I i in ρ rey, γεννηθείς τή 6 Ίουν. 1808, 
άπέθανε τήν 2ι Φεβρουάριου 1883. Μετά τόν Κριμαϊκόν πόλ£μον, καθ’cu 
έλαβε λίαν έν=ργόν μέρος, εστάλη εις Αλγερίαν καί κατόπιν αλλαχού ώς 

γενικός αρχηγός.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΑΑΑΙΙ ’Ακαδημαϊκός, συγγραφεύς γλαφυρότατος καί κριτι- 

κώτατος. "Εργα αύτοϋ έπισημότερα τά έ;ής· «Σάκκοι καίΠεργα- 
μΐναί·αόΔόκτωρ’Ερβώ·.·ή Δεσποινίς Σε ϊγλέρ». · ή Μ α - 
γόαληνή>,«ή Μαριάννα», «ή "Επαυλις τοΰ Montsalrcy », «ή Α ικατε- 
ρίνη», «ή ΟI κ ( α Π ε ν α ρ β ά ν « Μία Κληρον ο μ I α». καί πολλ ά άλλα. 
’Εγεννήθη τήν 15 Φεβρουαρίοα 1811,καί άπέθανε τήν 24 Άπριλλ’ου 1 883.

ΕΑΟΥ ΑΡΑΟΣ ΜΑΑΕ. ΕΤς έκ τών διασημοτέρων ζωγράφων άπέθανε 
τήν 30 ’Απριλίου 1883. ’Από νεαυά; ήλικίας ένέ/.υψε si; τή'» ζωγραφικήν. 
Κατά τό έ’το; 1862, εικόνες τι··: αύτοϋ σιαλείσα·. εις τήν Καλλιτεχνικήν 
"Εκθεσιν άπερρίφθησαν άλλ’ ούδολως τοϋτο άπεγοήτευσε τόν καλλιτέ
χνην. Μετά tv άκριβω; έτος ένεκρίθη τό «’Εν τή χλόη πρόγευμα», 
^Ργυν αϋτοΰ έμποιήσαν αρκετόν θόρυβον· οΰχ ήττον και τοϋτο κατε-
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κρίθη ύπό πολλών λεγόντων, δτι διά τοΰ ϊργου τούτου ό Μανέ προ σε - 
πάθη διά τού παραδόξου καί πρωτοφανούς νά κερδίση τήν προ
σοχήν καί τό ενδιαφέρον τού κοινοΰ, καί ούχί διά τής τέχνης. ’Αλλ’ 
οί διά τό έ'ργον τούτο διωρισθέντες κσιται μή οντες τόσον προκατειλημ
μένοι κατά τού Μανέ, διετδον έν τφ ϊργω τοότφ « σ π έ ρ μ α κλίσεωί 

πραγματ ικής καί πρωτοτύπου άλ λά μή εΰροΰσης ε ΐ σ έ τ 1 
τήν ό δ ό ν τ ης», κατά τήν έν τή κρίσει των εκφρασιν Έτερα έογα αυ
τού εισιν ό«Χριστός καί οί’Α γγ ε λ ο ι ·—Ό Ίη σ ο ύ ς ΰ β ριζόμενος 
ύπό τών στρατιωτών·, Ό «Εξώστης». «Τό μουσικόν μά
θημα» .'Η «Άνάπαυσις» καί άλλα.

ΠΡΙ’ΊίΠΈ'Γ()ΡΤΣ\ΚΏ'!>.'Ο πρίγκηψ Γοστσακώφ, άρχιγιαμματεΰς τής 
Ρωσσίαςέγεννήθητήν 16’Τουλ 1798,καί άπέθανε τήν 16 Μαρτ. 1883 είς Βά- 
δεν-Βάδεν.Τόπολιτικόν αυτού στάδιον ήρχισεν ό Γορτσακώφ ένϊτει182Ί, 
ώς απλούς ακόλουθος τού έν Βεοώνη συνεδρίου. Κατά τό 1824, διωρίσθη 
γραμματείς τής έν Λονδίνςρ πρεσβεία;, ένθα κατέγε ινε πολύ είς τήν έκ- 
μάθησιν ξένων γλωσσών τφ δέ 
δτει 1^32 ήτο ακόλουθος τή; έν

ώ; έκτακτο:

έν Φλωρεντία. Έν 
ένθα ή ασθένεια καί 

»».... -......... - ·' > έπιρ-

1830 έπ·τετοα·χμένο 
Βιέννη πυεσβεία 

κατόπιν ό θάνατος τοΰ £ώσσου πρεσβευτή, τφ έ'δωκαν μεγάλην 
ροήν. ^Τφ 1841 έστάλη είς Stuttgart ώ; έκτακτο: απεσταλμένος καί 
πληρεςουσιο; υπουργός· ενταύθα συνετέλεσεν ε!ς τήν σύναψιν τοΰ γάμου 
τής μεγάλης δουκίσσης τής ’Ρωσσίας "Ολγας μετά τοΰ βασιλικοΰ πρίγκη 
πος τής Βυρτεμβέργης· διό, πρός ανταμοιβήν έτιμήθη διά τοΰ τίτλου 
τοΰ Ανώτατου Συμβούλου. eO Γορτσακώφ διέπρεψε κυοίω; έν 
τφ πολιτικφ σταοίω άπό τοΰ 185'5 και έντεΰθεν , μετά τόν Κριμαϊκόν 
πόλεμόν και την συνθήκην τών Παρισίων Κατά τό έτος 1856 έκλήθη εις 
την διευθυνσιν τοΰ υπουργείου των ’Εξωτερικών με τόν τίτλον τοΰ ’Αρχι- 
γραμματέως. ’Από τινων όμως Ιτών άπεσύρθη τής ένεργοΰ πολιτικής, 
μή δυναμενος πλέον νά έργασθή αν και τό έπεθύμει, ε νεκεν τή; έξασθε- 
νήσεω: τών σωματικήν αύτοϋ δυνάμεων. Ό Γορτσακώφ, πεπροικισμένος 
δι ευφυΐα.-, παιδείας, καί εύθύτητος γαρακτήοος, υπήρξεν εΤς των δια" 

σημοτερων πολιτικών άνδρών τής συγγρόνου Ευρώπης.
ΕΛΡΟΠΛΥΓ. Γερουσιαστή:, κσί μέλος τή: άρχσιολογιζή! 

καί Φιλολογικής άκσδημίας τή: Γαλλία:, άπεβίωσέ τήν 23 Μαΐου 1883' 
Μ=τα το πέρα: τών νομεών σΰτού σπουδών, έδηίΛοσ’ευσε κατά πρώτο*  
«‘Ιστορίαν -ή: έγγειου κτήσεως άπό Κωνσταντίνου μέ’/pt τή: σήμερον· 

Τφ 18ίο έξελεγη μέλος τής αρχαιολογικής καί φιλολογικής ακαδημίας· 
τ(ϋ οε 4 849 έγένετο καθηγητής τή: νομικής. Κατά τάς συμπληρωτικά; 
εκλογάς τού 1871 ό Edouard La'’Oillav<· έςελέγη μέλος τής ’Εθνική: Συν- 
ίλευσεως· υπήρξε πάντοτε οπαδός τή: πολιτικής τού Θιέρσου.

ΕΒΑΛΑ ΚΑΙΕΙ*.  Έγεννήθη τφ 1807. Έκ νεαράς ηλικίας έγνώριζ® 

τόν τρόπον τοϋ άποκτφν δημοτικότητα. ‘Ηλικιωλείς καί καταστάς έπίφο- 
βος ό Άβδέλ-Καδέρ, διήγειρε τόσον τό μίσος καί τόν φόβον τού ήγεμό- 
νος τή; ’Αλγερίας, ώστε ουτος έμελέτα κατ’ αυτού δολοφονίαν, έξ ής έ- 
«ώθη ό Άβδέλ-Καδέρ. Μετά τήν έν Αίγύπτω μακροχρόνιον διαμονήν του, 
καί τήν εις Μέκκαν μετάβασίν του, έπέστρεψεν είς Αλγερίαν, ένθα, συν
άντησα; τούς Γάλλους, έκήρυξε, μετά τινας προκαταρκτικός εχθροπρα
ξία:, τόν πόλεμον κατ’ αύτών. ‘Ο πόλεμος ούιος υπήρξεν, ώς γνωστόν^ 
μακοός καί καταστρεπτικό:. ‘Ο’Αβδέλ-Καδέρ κατηγορήθη ώς προκαλ.έσας 
σφαγάς. ‘Υπήρξεν έν τή διάκοι ο όση αυτόν τόλμη ό μόνο; καταργή- 
σας έν τή φανατική καί μουσουλμανική έκείνη χώρα τό έ'θ.μον του 
πληρώνειν εί; τοΰ; στρατιώτα; τά; κεφαλάς τών εχθρών. Έν έτει 1832» 
τφ επετράπη νά μεταβή καί διαμείνη έν Δαμασκφ, λαμβάνων έτησϊαν 
σύνταξιν 100,000 φράγκων. Αί ώραιότεραι σελίδες τού βίου τού Άβδέλ- 
Καδέρ είσϊν αί διαλαμβάνουσαι τά περί τή; διαγωγή; αυτού κατά τάί 
έν Δτμασκφ σφαγά; ‘Ο Άβδέλ-Καδέρ, κερδίσα; τή έπιεικεία τή; Γαλ" 
λίας, τήν ζωήν του, καί άνακτήσας τήν έλευθερίαν. δέν έδείχθη άγνώ- 

■μων· άπ’ έναντίας άπέδωκε τό χρέος τή; ευγνωμοσύνης του σώσα; έν 
■διαστήματι τεσσάρων ή πέντε ήμερων 14,000 χριστιανούς άπό τήν μά- 
χαιραν τών Μουσουλμάνων.

PALL SllUliiiX ’ Εν ηλικία έβ;ομήκοντα έτών άπέθανε τήν 10 Σε
πτεμβρίου 1ts83.eO Paul Siraudin, συγγραφεύς δραματικός φαντασία; και 
χάριτος σπανίω , υπήρξε σύγχρονος του Balzac, τοΰ G Γιζ.Ο1, τοΰ Then- 
phile Gautie’·, τοΰ Mery καί τοΰ Go 1 in. Συνειργάσθμετά πλείστωΛ 
-ποιητών κωμειδυλλίων ιvaudevilles)· τό τελευταΤον δέ έ'ργον είς δ έλα’ 
βε μέγα μέρος ύπήοςεν ή προσφιλής παρ’ήμΤν « Fille de Madame An- 
got·.

JEAN MARIE MICHEL GEOFFROY· Διάσημος καλλιτέχνη:, ον άπώ- 
-λεσε τό Palais—^oyal, έγεννήθη έν Παρισίοις τώ 1820. Άδαμαντοπώλης 
ών κατ’ ip/ά; ήτθάνθη κλί-ιν τινα πρός τήν σκηνήν, είς ήν μετά ταΰτα έπε- 

•δόθη μετ’ άκρου ένθουσιασμοΰ και ζήλου, καταστάς έντός βρα/έω; χρό
νου έϊς έκ τών πρώτων ηθοποιών τοΰ θεάτρου τοΰ Palai -Boval.

11EYRI CO'CIEVCE· Διάσημος συγγραφεύς, γεννηθείς τήν 3 Δεκεμβρίου 
1 81 2 καί άποθανών τήν 10 Σεπτεμβρίου 1883/Υπήρξεν εΐ; τών έπιφανεστέ" 
ρων και μάλλον πολυγράφων συγγραφέων. Τά έργα του, πάντα σχεδόν 
δεικνύουσι τά; βαθεία; καί ποικίλα; αύτοϋ γνώσ-ι:. ώ: και τήν χαράκτη· 
ρίζουσαν αυτόν λεπτήν εύφυΐαν, δι’ήςπαρίστα καί τά ελάχιστα πράγματα 
δια τών ώραιοτέρων καί εύφυεστέρων εκφράσεων.

D’ II AIUXK RT. ‘Ο μαρκήσιος d’ Harcoirt πρψην πρεσβευτή; τήί 
Γαλλίας έν Βιέννη, άπεβίωσε τήν 6 δβρίου 1883 έν ήλικία 75 
«τών. Γε/νηθβί; τήν 4 Νοεμβρίου 1809, είσήλθεν εις τήν «Βουλήν τών
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όμοτίμων. τψ 1842. ‘Ο μαρκήσιος d’lLarcourt ύπήρξεν βις έκ των εύγε- 
νεστέρων καί σπουδ^ιοτέρωυ διπλωμάτων τής Γαλλίας, πεπροικισμένος: 
μετά παιδείας καί ευφυΐας ούχί τυχουσών. Άφήκεν έπτά υιούς κατέχον
τας άνωτέρας στρατιωτικά; καί πολιτικά; θέσεις.

μεθορίων έπαρχιών, ειδικά σώματα, Suva δόνανται νά περιορισθώσι καί 
διά τήν φρούρησιν φρουρίων, οχυρωμάτων, στρατιωτικών σταθμών, 
στρατιωτικών συγκοινωνιών, στρατηγικών σημείων κλπ. και δι’ άλλους 

λόγους.
Όέλ. στρατό; εΰρίσκεται σήμερον είς πολλφ εΰνοΐκωτέρας περιστάσεις, 

■ίνα τεθή εις έπιστράτευσιν, διότι κατά μέν τό 1880 υπήρχαν 22 τάγ
ματα πεζικού και εύζώ.ων, μία ίππαρχία, τρία τάγματα . πυροβολχοΰ 
και δύο τού μηχανικοί, σήμερον δέ ΰπάρχοοσι 36 τάγματα πεζικού, και 
εϋζώνων, τρεις ίππαρχίαι, πέντε τάγματα πυροβολικού και τρία τού 

μηχανικού.
«Ό αριθμό; τών αξιωματικών και άνθυπασπιστών νύν ανέρχεται είς 

1700 περίπου, κατά δέ τό 1880 μόλις έξισοΰτο πρό; τοΰ; χιλίους· τά υ
πάρχοντα ήδη είς τά σώματα κτήνη είσί πολυπληθέστερα, ή δέ σύστασις 
νέων σωμάτων καί υπηρεσιών εύχερεστέρα κλπ.

Οι άποτελοΰντες τήν έφεδρείαν του ενεργού στρατού άνδρες οί άνή- 
χοντες είς τάς παλαιάς έπαρχίας τού κράτους ανέρχονται, κατά τά μη- 
τρφα τών άρρενων, είς 87,1)81. ’Εάν δέ προσθέσωμεν είς αυτού; καί τούς 
τών νέων επαρχιών, ο’ύς έκτιμώμεν επί τή βάσει τού σχετικού πληθυ
σμού, ώ; ίσουμένους προ; τό 1/3 τών έφεδρων τών παλαιών έπαρχ’ών, 
ήτοι μέ 17,416, εύρίσκομεν τόν ολικόν αριθμόν τών έφεδρων τοΰ στρα
τού ϊσον μέ 104,197.

’Εάν ήδη παραδεχθώμεν. δ'τι έξ αυτών, έν δεδομένη στιγμή, θέλουσι 
καταταχθή τά 2/3 μόνον^ ή δύναμις τού στρατού ήτις κατά τόν προ- 
τεχή Δεκέμβριον έ'σται περί τάς 30.000 άνδρών, δύναται νά άνέλθη κα- 
λουμέ'ων τών έφε’δρων είς 100 σχεδόν χιλιάδα;.

» Τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα κατά τήν έν ετει 1880 έπιστράτευσιν 
του ενεργού στρατού, άποδεικνύουσι τό μέτριον τη; ανωτέρω έκτιμήσεως? 
διότι κατά τε τά τέλη τοΰ είρημένου έτους, κατά τάς έπισήμους κατα
στάσεις τά; τήν Βουλήν προσαχθείσας, ή δύναμις τού στρατού άνήλθε 
μετά τήν κατάταξιν τών έφεδρων τών παλαιών μόνον έπαρχιών, καί χω
ρίς νά κληθώσιν υπό τά όπλα οι δι’ οικογενειακός ή άλλας περιστάσεις 
άπαλλαχθε'ντες τής υπηρεσία; έφεδροι, ο’ίτινες είς ει/οσιν ώς έγγιστα 
συνεποσούντο τότε χιλιάδας, ή νά καταταχθώσι πάντε; οι π)έον τοΰ ε
ξαμήνου προϋπηρετήσαντες, είς 65,000 άνδρας.

■ ’Ενταύθα δέν )αμβάνεται ύπ’ δψιν κατά τήν έκτίμησιν ταύτην, δ’τ<· 
δύνανται έν ανάγκη νά καταταχθώσιν είς τάς τάξεις τού στρατού, ώς 
τούτο διετά/θη διά νόμου κατά τό 1881, καί μερί; τις έκ τών άνερχομέ- 
νων είς 146,000 έθνοφρουοών, ιδίως ή άποτελουμένη έκ τών μικροτέρων 
ηλικιών, ήτοι έκ τών αγόντων τό 31, 32 καί 33 έτος τής ηλικία; των, 
ή νά σχηματισθώσι διά τήν έξασφάλισιν τής χώρας καί πρό πάντων τών
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— '11 στρατιωτική σχολή τών Εΰελπίδων συνεστήθη τό πρώτον έπϊ 
τού Κυβερνήτου τή; 'Ελλάδος Καποδιστρίου έν Ναυπλίιρ τή 1 ’Ιουλίου 
1828. *ι·?κ  Ναυπλίου ή έδρα τή; σχολής κατόπιν μετηνέχθηείς Αίγιναν 
καί έκεΤθεν είς Πειραιά.

Άπό τής συστάσεως τή; σχολή; μέχρι σήμερον έξεδόθησαν τέσσαρες 
οργανισμοί, τρεί; διά Β. Διατάγματος, καίει; διά νόμου μετά τοΰ όρ- 
γανιστικοϋ Β. Διατάγματο;.

Αιαιρέσεις τοΰ καταστήματος τής σχο.Ιής.

’Εκκλησία, Αϊθονσαι 5, Γραφεία 5, Κατοικίαι, θάλαμοι 11, Νοσοκο- 
μεΐον, Φαρμακεΐον, Φυλακαί, ‘Οπλοστάσιον, Άποθήκαι, ΦυλακεΤον, ΛιΟο- 
γραφε’ον, Γυμναστήριον, Περίβολο;, Θάλαμοι βιβλιοθήκης, μουσείων, 
συλλογών, σχεδίων.

Α' Βιβλιοθήκη
‘Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 18 τμήματα, 1) Φιλολογία;, 2)‘Ιστορίας 
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καί γεωγραφίας, 3) Μαθηματικών, 4) φυσικής, 3) Χημείας, 6) ΓΙεριγρα - 
φ'.κή; γεωμετρίας, 7) ‘Ωραίων τεχνών και οίκοδομικής, Τοπογραφίας, 
και Γαιωδαισίας, 8) Δημοσίων έργων, 9) Μηχανικές, III) Πολεμική; τέ
χνης, 11) ’Οχυρωτική ,12) ‘Οπλικής πυροβολικής, 13) Στρατιωτικής τε
χνολογίας, 14) Γεωλογίας, ’Ορυκτολογίας, 13) Δικαίου, 16) Περιοδικών- 
συγγραμμάτων, 17) Στρατιωτικών έφημερίδων, 18) Πινάκων στρατιωτι
κών ασκήσεων, γεωγραφικών τυπογραφικών, υβρογραφικών, λευκομάτων 
πυροβόλων Κροΰπ, πυρίτιδο;, πολιορκιών και μαχών.

Β' ΜουσεΤον πυροβολικοί.
1) Τμήμα ιστορικόν, 2 Τμήμα διδακτικόν, περιλαμβάνον άγχέμαχα 

δπλα, δπλα διά πυρόλιθου, όπλα κρουστικά, όπλα οπισθογεμή, όπλα έ- 
παναληπτικά, βολίδας, φυσίγγια, πυροβόλα, βλήματα.

ΧημεΤον, Φυσική, Πρότυπα, Όργανα, Εργαλεία.

Συ.ΙΛογη σχιΰίων χαί πινάκων με,τά η άνευ χρωμάτων 

χρήσιμος άιά τήν διδασκαλίαν των έζής μαθημάτων.

1)Τής Περιγραφικής Γεωμετρίας καί τών εφαρμογών αυτή:, 2| Τής 
Θεωρητικής Μηχανικής καί τή; ’Αστρονομίας. 3) Τή; έφηρμοσμένης Μη
χανικής, τή; ‘Υδραυλικής καί τή; Μηχανολογίας, 4) Τής φυσική:, 3| Τής. 
Χημείας, 6) τής ’Ορυκτολογία; καί τής Γεωλογίας, 7) Τής Βοτανικής 
καί τής Ιρατιωτικής Υγιεινής, 8) Τή; Ζωολογίας καί τής στοιχειώδους 
‘Ιππιατρικής, 9) Τής Τοπογραφίας καί τής Γεωδαισίας, 101 Τής *Αρχι_  
τεκτονική;, II) Τών δημοσίων έργων, 12) Τή; ’Οχυρωτικής, 13 Τή» 
Πυροβολική:, 14 Τής στρατιωτικής Τεχνολογίας, 13] Τή; πολεμικής 
Τέχνης, 16; τής στρατιωτική; ‘Ιστορίας, 17) Τών τοπογραφικών Σχεδι
άσεων, καί 18) Τής ’Ιχνογραφίας.

‘Εκαστη τών συλλογών τούτα/ν υποδιαιρείται είς διάφορα τμήματα ει
δικά.

IT Συλ.Ιογαί όρνχτών ίΕ.Ιληνιχων.

Τμήματα 3 1)’Ορυκτών, 2) Μαρμάρων, 3; Απολιθωμάτων.
’Εν γε'νει δέ εΐπεΐν ύπάρχουσι θάλαμοι έν μέν τφ άρχικφ κτιρίφ τής 

σχολή; 81, έν τφ παοαρτήματι 25,’Αφοδευτήρια I 3, Φυλακαί 23,—1 ί3.
’Ηλεκτρικοί κώδωνες 23, Λαμπτήρες αεριόφωτος 205, πετρελαίου 31 , 

έλαίου εκκλησίας 4. Κρουνοί νιπτήρων, λουτήρων καί μαγειρείου 87, Δε- 
ξαμεναί 3, Φρέατα 3.

Λ ιοικητικόν προσωπικόν.

Τό διοικητικόν προσωπικόν τοϋ Σχολείου μετά τής θεραπείας περιλαμ
βάνει.

α')Ένα συνταγματάρχην ή άντισυνταγματάρχην τοΰ ΙΙυροοολικοΰ ή 
τοϋ μηχανικού διοικητήν τοϋ Σχολείου.

S') Ένα άντισυνταγματάρχην ή ταγματάρχην τοϋ Πυροβολικού ή τοϋ 
Μηχανικού, μήάνήκοντα εί: τό σώμα, εί; δ καί ό διοικητή-, υποδιοι
κητήν καί διευθυντήν τών σπουδών.

γ') ένα ϋπολοχαγόν υπασπιστήν.
δ') ένα Ιατρόν.
ε') ένα ύποφαρμακοποιόν.
ς'ι ένα ύπολο/αγόν τή; οικονομίας, διαχειριστήν τοϋ χρηματικού καί 

τοϋ ύλικοΰ.
ζ') ένα ιερέα.
η'] οκτώ ύπολοχαγού; τών διαφόρων δπλων, αξιωματικούς έπιτηρητάς.
θ') ένα άνθυπασπιστήν τοΰ Πεζικού, βοηθόν τοϋ ύπασπιστοϋ.
ι') ένα ύ πασπιστήν τής οικονομία; βοηθόν τοΰ διαχειριστοϋ.
ία'; ένα έπιλοχίαν οίκουρόν.
ιβ') δύο έ.τιλοχίας θυρωρού;.
ιγ') ένα λοχίαν βοηθόν τοΰ οίκοηροΰ.
ιδ') ένα λοχίαν δεσμοφύλακα-
ιε'ι τρεις λοχίας γραφείς.
ις· ) τέσσαρας σαλπιγκτάς.
ιζ') τριάκοντα στρατιώτα; τών διαφόρων δπλων ύπηρέτας.
ιη') δύο λιθογράφους.
ιθ ) δύο καλλιγράφους.
κ') δύο ίχνογράφους.
Οΐ στρατιώται χρησιμεύουσιν έν τφ σχολεΐψ ώς ξυλουργοί, σιδηρουρ

γοί, χρωματιστοί, λιθογράφοι, φαρμακοτρίβαι, νοσοκόμοι, αγγελιοφόροι, 
γραφείς, ύπηρέται αποθηκών, ϋποδεσμοούλακε , κανδηλανάπται, καί ε
πί τής καθαριότητος τών καταστημάτων

Έκ τοϋ ανωτέρω προσωπικού πολιτικοί εΐνε μόνον οι καλλιγράφοι, 
ό σχεδιαστής καί οί βάπται, οι λοιποί δέ πάντες στρατιωτικοί.

Εύίλπιδες.

'Ο άριθμ.ός τών Εύελπίδων άνέρχεται εϊ; ·|48. Έκ τούτων εΐνε
Έπιλοχία; 1, Λοχίαι 6, Δεκανείς 12, Μαθηταί 129,—148.

Καθηγηται στρατιωτικοί και πολιτικοί 

διδάσκοντες είς τό σχολιΐο»'.

Έδραι καθηγητών έν τή σχολή ύπάρχουσιν 24, καί οιδασκαλων 5.
Οί έν τφ σχολεΐψ καθηγηται καί διδάσκαλοι είναι στρατιωτικοί και 

κολιτικοί, πάντες άνήκοντες εί; τήν δύναμιν τοΰ σχολείου.
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Πίναζ της ο.Ιης όυκάμεως τον σχολείου

’Ανώτερον προσωπικόν.
Διοικητικόν προσωπικόν 14, Σρατιωτικοΐ καθηγητα'ι 14.
Πολιτικοί καθηγητα! 12, Στρατιωτικοί διδάσκαλοι 2, Πολιτικοί 2.

Κατώτερον προσωπικόν.
Άνθυπασπιστα'ι 2,’Ανθυπκσπισταί άπόστρατοι 2, ' Γπαξιωματικοι στρα

τού 8, Σαλπιγκται ί, φαρμακοτριόαι 2, Νοσοκόμοι 2, Λιθογράφοι 2, 
Στρατιώται (εΐδικα'ι ϋπηρεσίαι και καθαριότη;; 38, Εΰέλπιδεςΐ48,=257.

'Αφεθμός τών ΕΰεΗπί&(ύκ άπό της συστάσεως 
της σχοίης μέχρι τοΰ 18S2·

’Από τής 1 ’Ιουλίου 1828 μέχρι τής 10 Νοεμβρίου 1882, δήλα δή έν 
διαστήματι 34 έτών άπό τή; ίδρύσεως τη; σχολής, εΙσήΑΟον εΐ; αύτήν 
ώς μαθηταΐ νέοι 801 .

’Εκ τούτων έξήλθον

ί’μως όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν τοΰ ονόματος τοΰ νΰν διευθυντοΰ τής 
Σχολής κ. II. Κολοκοτρώνη, είς τήν πεφωτισμένην τοΰ όποιου μέριμναν, 
όμολογουμένως οφείλεται ή φαινομένη ήδη πρόοδος τοΰ άρίστου τούτου 
σχολείου.

ώς άςιωματ. ώς άνθυπ. ώς ΰπας. Τό δλον
ΕΙς τό Ιΐυροβολικόν 11 96 8 115

» » Μηχανικόν 7 118 — 125
» » Πεζικόν 3 32 23 60
• » Ναυτικόν — 20 — 20
Τ» » ’Ιππικόν 3 9 8 22
» > Γεωμετρ. κλάδον — 2 — 2

26 277 41 344

Σ. Π. Σ. Περί τοΰ καθιδρύματος τούτου ήθέλο μεν διαλάβει διά περισ-
σοτέρων, έάν ό χώρος τή; Π. Στ. έπέτρεπεν ήμΐν τοϋτο. Κατά καθήκον





ΑΙ ΠΡΩΗΝ και ΝΥΝ ΑΘΗΝΑΙ
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σοι, γνωρίσαντε; τά; ’Αθήνα; προ τ;ιά- 
κοντχ περίπου ετών, κχτέλιπον αυτά; καί 
επανέρχονται σήμερον εί; τήν πρωτεύου
σαν τοΰ ελληνικού βασιλείου, τρίβουσιν 
έκπληκτοι τού; οφθαλμού; των, καί δεν 
δόνανται νά τά; άναγνωρίσωσιν,

’Αναζ Γ.τοΰσιν οί παλαιότεροι εξ αυτών το απέναντι τή; Τρα- 
πέζης—ήτο μία μόνη τότε—ευρύ ξύλινον παράπηγμα, οπερ 
έστεγε τά πανηγυυίζοντα πάσαν βασιλική·.' εορτήν ευάριθμα δρει- 
χάλκινα τηλεβόλα, καί πού νά τά εύρωσιν ! Έξέλιπεν εκείνο και 
τούτων άπωλετο μετ’ ή/ου ή μνήμτ. Προχωροΰσι περαιτέρω, πα
ρέρχονται το παλαιόν Σολωνεϊον, καί άτοροΰσι μή άνευρίσκοντε 
πλέον εκεί πλησίον τά μικρά εκείνα σανιδόπηκτα καφενεία, πέρι
τών οποίων συνηθροίζοντο τότε αί ά.θονοι έτι φουστζνέλλαι τών 
αγωνιστών. Προβαίνουσιν ολίγα βήματα, καί δεν ευρίσκουσι το 
Τίβολι' προ/ωροΰσιν ακόμη, καί δεν βλέπουσι πλέον τό Παυσι- 
λυπον. ’'Εκθαμβοι πάντοτε τρέπουσιν αλλαχόσε το βήμα, καί 
ιστάαενοι ποο τοΰ χειμερινού θεάτεου,. οπερ φρουρεί έτι ο κερβερο; 
Μίμης, αισθάνονται τό παιάδοςον εκείνο κράμ.α λύπη; και χαρά;, 
δπερ αισθάνεται ό άνχβλέπιον γέροντα καί κατεσκληκότα τον πα
λαιόν φίλον, ίν έγνώρισεν άλλοτε άκμαΐον καί σφριγώντα.
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— Πως χαίρω οτι σ’ έπαναβλέπω ? Τί καλά στέκει; ! λέγουσι 
τά χείλη.

— Πώς κατεβλήθη;, ταλαίπωρε ! Περίεργον νά ζής άκόμη! λέγει 
ή καρδία.

Καί αισθάνονται πιθανώς, δτι ή καρδία των 
teclit angenelim verblutet,

ώ; /έγει δ Πθϊπρ, καί ένθυμοΰνται τήν Cominoti καί τον 
Caprile — οί αρχαιότεροι ίσως καί την llil’a Basso, καί τούς γε
ροντικούς έρωτας τοΰ μακαρίτου Λόντου, καί τάς σατύρας τοΰ 
Όρφανίδου — καί παρέρχονται ήόέως βαρυθυμοϋντες, κ’ εύα^έστωρ 
aijiioao^Ttc τι/ν Λ·>ςύΙατ·

’Ενθυμούνται τότε, δτι εκεί πλησίον ευθύς μετά τό θέατρον 
έξετείνοντο κατάσπαρτοι αγροί καί αλώνια θεριστών καί άμπελοι 
περαιτέρω χλοάζουσαι, καί τρέπονται πρός τήν πεδιάδα, ΐν’άνα- 
πνεύσωσιν αέρα καθαρώτερον. Άλλ’ ανακόπτει ευθύς τό βήμά των 
κωδω.ίζουσα 'ίππων τριάς, καί παρελαύνει ένώπιόν των βαοεΐα ή 
άμαξα τοΰ ίπποσιδηροδρόμου. Θ-ωροΰσιν άντικρύ, καί αντί α
γρών καί άλωνίων καί θημωνιών βλέπουσιν οικίας τριώροφους καί 
έν μέσω αυτών τό τηλεγραφείου έκτεΐνον διά τών αέρων τούς πολυ- 
μίτ-,υς σιδηρού; του βραχίονας.

’’Εκπληκτοι πάντοτε, ένεοί καί ώς έν δνε'ρω, άναβαίνουσ·. τήν 
οδόν Πειραιώς, φράσσοντε; τά ώτά των πρός τούς συμμιγείς μου
σικούς θορύβους τοΰ ωδείου, καί φθάνουσιν είς τήν Πλατείαν τής 
Όμονοίας ήτις, δεν ενθυμούνται καλώς, άλλά νομίζουσιν δτι ειχεν 
άλλο ποτέ όνομα. Βλέπουσιν έκεί βρίθον πλήθος έορτάσιμον, έσθή-

γρηγοροΰσι.
Μάτην άναζητοΰσι γνώριμον μορφήν μεταξύ ιοΰ πλήθους έκείνου 

τοΰ ποικίλου. Οι πλείστοι περί αυτούς είσί νέοι' οί δέ γέροντες, 
όσοι ά.νοοΰσιν έ.ι τό ύδωρ τή; Allen, παρήλ,λζξαν τόσον! Οϋδ’

τα; μεταξωτά; άνακινούσας άφθονου κον.ορτόν, άμαξα; πλήρεις
γυ,α.κών έψιμμυθιωμένων, νήπια ένδεουμένα ώ; πλαγγώνας,
νεανίσκους σεισοπυγίζοντας δίκην έταιρίδων, κ ;:ί άκούουσι 1 τη·/
στρατιωτικήν μούσι ιήν παίζουσαν τά μέλη τοΰ Borraei·, και
τρίβουσι πάντοτε τούς ΐοθαλυ.οός των καί δεν πείθοντα ι δτι

αναβολή τι; καν έκ τών παλαιών ευφραίνει πλέον τό βλέμμα 
των. Φουστανέλλας μόλις που σπάνιον απολείπεται ίχνος, εινε. 
δ*  άπό πολλοΰ ήδη πρόσωπα ιστορικά οί ττουιιανάόις, οί έορτά- 
σιμοι τών υπηρετριών κατακτηταί, μέ τά γαροφαλλοκέντητχ 
ποοτοκάλλιά των καί τάς έρυθράς των καλαμάτας.

Πάντα κύκλω των μετεβλήθησαν’ πάντα ! Καί δ,τι άκούουσι, 
καί δ,τι βλέπουσι. Μόνον δ κονιορτός, εύσταλής καί ακμαίος ώς 
άλλοτε, καί τών οδών ή ακαθαρσία, καί οί ρακένδυτοι στραγαλ- 
λοπώλαι άναμιμνςσκουσιν αυτούς άμυδρώς τάς παλαιάς των ’Αθή
νας, καί άναπαύουσι τό βλέμμα των ώς μεμονωμένα νησίδια έν· 
μέσω τής κυολούση; αυτούς έκπολιτιστική; πλημμύρας.

*
*· *

Έτιμ.ενίδην, ούχί 
σοφός -.ή; Κνωσσοΰ, 

τοϋ έλληνικοΰ.βχσι · 
μόνον χρόνους. Δεν

♦» ςαν
ΖΊ

'Ας φαντασθή τι; έπί μικρόν τοιοΰτόν τινα 
κοιμηθέντα έπτά καί πεντήκοντα έτη, ώς δ 
άλλά διαμείναντα μακράν τής πρωτευούση; 
λείου τριάκοντα, εΐκοσιπέντε, ή καί είκοσι 
λένομεν τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα, διότι έξ αυτών παρήλλα 
ήδη τόν βίον οί πλείστοι, άφοΰ έμερίμνησαν, έννοεΐται, άλλοι μ 
να κληροδοτήσου τι τό χρήυ,ά των εις τό εθνικόν Πανεπιστήμιου, 
ίνα οί σοφοί του πρυτάνει; άναλώσωσιν αυτό εί; γελοιογλυφίας 
τοΰ 'Ρήγα καί τοΰ Γλάδστωνος, άλλοι δέ, θυμοσοφώτεροι, να δρί- 
σωσι τήν χρήσιν αύτοϋ εί; ΐδρυσιν φρενοκομείου, καί άλλοι νά 
τάξωσι τήν πρόσοδόν του είς μ,όρφωσιν διδασκάλων τήν εβραϊκή? 
γλώσση; ή ερμηνευτών τοΰ Σειρά χ.

Ό ’Επιμενίδη; ούτος επανέρχεται, ώς προείπομεν, είς τάς Αθή
να;’ άλλά τάς διέρχεται μόνον. Δεν έρχεται νά καταλύση τόν 
βίον ύπό τόν γλαυκόν ουρανόν τοΰ άστεο; τής Παλλάδος, ούδέ να 
διάθεση τό αποταμίευμά του εί; κοινωφελείς έπιχειρήσεις, ούδέ 
νά συνοικίση τάς άκανθοσπάρτου; χέρσου; τών περιχώρων, ούδέ 
νά διδάξη τούς ’Αθηναίους τήν χρηματιστικήν. Δέν παρώξυ·-» το
σοΰτον ή νοσταλγία τόν πατριωτισμόν αύτοϋ, ούδ’ έκορύφωσε τό
σον τήν φιλογένειάν του ή μακρά έξ 'Ελλάδος άπουσία. Ό άνήρ 
πάσχει περιέργειαν μόνον πατριωτικήν καί ούδέν άλλο. Είνε δ’ ή 



38 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 39

περιέργεια του άκακος, Αθόρυβος, ξένη πάσης ΰστειοβουλίας, αμέ
τοχος έπιλογισμού ή πλαγίου σκοπού υίουδήποτε. Έγνώρισε νεα
νίας τήν ’Αθηναϊκήν πρωτεύουσαν, ελληνικήν έτι μικρόπολιν, κ/ε 
επανέρχεται να ϊδη καί θαυμάση τήν μακρόθεν φημισθεϊσαν εις 
τά ώτά του ευρωπαϊκήν μεγαλόπολιν. Έγνώρισε, φοιτών εις το 
πανεπιστήμιο» πρύ ετών πολλών, τά; στενάς ατραπούς, ας διά
βαινε πρωϊνός τον χειμώνα, σπεύδουν νά καταλάβη θέσιν εις τόν 
Παπκρρηγόπουλον. Έγνώρισε κ*  ενθυμείται ακόμη τήν μεγάλην 
τάφρον, τήν εκτεινόμενη» προ τού ’Υπουργείου των Οικονομικών, 
κ <ι τον βραχώδη προς τό Πανεπιστήμιου ανήφορον, ?ν όνερρ.χάτο 
ασθμαίνων και περιπό.φυρο:. Έγνώρισε καί συνηλλάχθη πολλά- 
κις προ; τούς σρθρίου; περιάκτας καφέ καί ζζχάοεω;, οιτινες άντ’ι 
μιας μόνης πεντάρας προσέφερον εί; τού; μαθ.,τάς στενόμακρου 
χάρτινου κώνον, περιέχοντα τ’ ακριβότερα τού καφέ των συστατικά· 
'Ενθυμείται τού Βαρνάβα το εστιατορίου, οπο» έχορται-ε πολλά - 
κις τήν μαθητικήν του κοιλίαν δαπαυών όγδοήκοντα μόνον λεπτά. 
’Ενθυμείται έτι τής κυρίας Ί’ομπέρ το ήρε μον καφεν-.ΐον, καί τούς 
ατελεύτητους αγώνας τού <1·>.ΐ:ιιΐι>, οϊτινες έτελούντο έν αΰτώ χά- 
οι ■< ενός r( ι’ οη ου. ’Ενθυμείται τούς στύλου; τού 'Ολυμπίου Διο;, 
ο.του άνέπυεε κατά τ»; εσπέρας τού θέρου; τήν αύραν τού Σαρω- 
νικού, καί τα »#(·.«, ατινα έφερεν Αδιάκοπο»; 5 υπηρέτης, Ατε
λείωτου συνέχειαν £ ό; λουκουυ,ίου ή μιας μαστίχης. Διατηρ.ϊ 
έτι τήν μυημ/,ν τών αφελών έ-είνων εσπερινών συναναστροφών, 
αϊτΐ'.ες ήρχιζον εις τά; όκτιο καί έτελείιονον εΐ; τά; δέκα, 
συνεκ.οτούντο δέ πρόχειρό»; έκ τών τυχόντων φίλων, καί ήοτύοντο 
οι’ ενο; μεν ενίοτε μόνου καφέ αλλά δ.ά πολλή: καί άκόπου πάν
τοτε φαιδρότατος. Δεν έλησμόνησε τά δίτροχα μικρά αμάξια τής 
αγοράς, ο.δε το; α,Ι.Ιυι; όιά χότω ! τών άμ ςηλα ών, οϊτινες επί 
ώρας μακράς ήγω/ίζοντο νά συμπληρώσω?; δια τύν Πειραιά το 
έμψυχον αυτών φορτίο·.. ’Ενθυμείται ακόμη τάς χονδρά; ράβδους 
τών αστυνομικών κλητήρων καί το» κυανόλευκο» χρωματισμόν 
των, καί τήν κεχαραγμένην έπ’ α'-τών ΐσγί·ι· ro>· Ν0ί^>·. ’Ενθυ
μείται,. . . καί τί δεν έ.θυμεΐται ! ’Αλλ*  οΰδεν σχεδόν ειπον 
φίλοι προς αύτον σώζεται πλέον έξ όσων ενθυμείται. Έξέλιπον,

τώ ειπον, πάντα εκείνα τά παλαιά τής μικροπόλεως γνωρίσματα, 
και αί Άθήνχι ήλλαξαν όψιν. At οδοί των ηύρύνθησαν, καί at οι
κία». των ηυξησα·» εις όγκον καί ύψος. Τά καφενεία των επληθύνθη· 
σαν περίκου.ψα καί μεγάλα, οί δέ φοιτηταίτων έδεκκπλασιάσθησαν, 
Όσον σχεδόν καί τού Πανεπιστημίου οί φοιτηταί. ’Ολίγοι μόνον 
πρεσβύται καί πρεσβ»τίζοντες παίζουσιν έτι δόμινον εις τά καφε
νεία" οί άνδρες καί οί νέοι παίζουσιν £ζ»»γ»τέ καί β εις τήν

’λέσχην καί ή ένθήκη δεν εινε πλέον §ν τρίγωνον, αλλά πολλαί 
δραχαών νέων χιλιάδες. Έξηφανίσθησαν τά δίτροχα αμάξια, καί 
at άλαξνι τή; ελληνικής πρωτευούσης εινε σημείου at ωραιότερα; 
τή; Ευρώπης. Τό Λ.Ι.Ιος ifi'i χά'ω δέν ακούεται πλέον, διότ: at 
Αθήναι έχουσι σιδηρόδρομον, δεκατεσσάρων όλων χιλιομέτρων. 

At συναναστροφαί άρχίζουσι σήμερον ότε έτελείωνον άλλοτε, οί δέ 

-Αστυνομικοί κλητήρες δέν φέρουσι πλέον ράβδου; χονδρές Αλ.λά 
πορφύρας έφεστρίδας.

Πάντα ταύτα ειπον εις τον περίεργον πατριώτην νεήλυδε; έξ 
’Αθηνών φίλοι, καί άλλα δέ πολλά θάυμασιώτερα τώ διηγήθησαν 
•περί τής Αγαπητή; πόλεω; τών νεανικών του χρόνων.

Έρχεται λοιπόν νά ϊδη καί αυτός τά συντελεσθέντα θαύυ.ατα 
καί νά θ αυμάστ, ίδιοι; δαμασι τή» εις 'Αθήνας αθρόαν εισβολήν 
■ούχί πλέον τού πολιτισμού, άλλα τών πολιτισμών τή; Εσπερίας. 

Ερχεται νά ϊδη τήν προ τριακονταετίας άμορφου καμπήν μετα- 
βληθεΐσαν εις περικαλλή χρυσαλλίδα. Έρχεται ν’ Ανανέωση, εις 
έφόδιον τών πρεσβυτικών του ημερών, τήν st; τάς δέλτους τή; 
μνήμης του τεταμιευμένην παλαιάν εικόνα τού άστεος, ώ; άνα- 
νεούσιν, από ηλικία; εις ηλικίαν, τά φωτογραφήματα τών τέκνων 
-των οί φιλόστοργοι πατέρες.

* *·
Ό αγαθό; ούτο; παλαιός Αθηναίο; κατέπλευσε νύκτα ει; Π ι- 

οαια, καί άνήλθεν. εννοείται, ε'ς τά; ’Αθήνας διά τού σιδηροδρόμου. 
"Άνησύχησεν ολίγον, δτε ήκουσε τού; άμαξηλάτας προσφωνούντας 
τά έξ άμάξη; αληθώς προς αλλήλους, ινα. κατορθώσω?». νά έξέλ- 
Οωσι τή; αυλή; τού σταθμού" αλλά τούτο άνέμνησεν αύτον
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•τίζ παλαιάς του Αθήνας, καί τδ γνώριμον τοΰ πράγματος έμε- 
τρίασε κάπως τδ τραχύ τοΰ ακούσματος. Ήπόρησεν έπειτα, δτε 
ή άπδ τοΰ σταθμού είς τδ ξενοδοχείου του μετάβασις διήρκεσε 
περισότερον τοΰ σιδηροδρομικού του ταξειδίου.

— Αληθώς αί Άθήναι έγειναν μεγαλόπολις, διενοήθη μετ’ 
ενδομύχου εύχαριστήσεως.

Ούτο> δέ, άναπνέων δι’ ολο>ν αύτοΰ των πνευμόνων τον ίκανώς 
άοσμου κονιορτδν τής Αιολική; όδοΰ και κατόπιν τής 'Ερμαϊκής, 
προκύπτων άνά παν βήμα διά τή; θυρίδος τής άμάξης, ΐνα θεώ
ρηση τά εκατέρωθεν κατάφωτα εργαστήριο, και μετ’ άνεκφρά- 
στου θυμηδίας θεώμενος τούς διαβάτας, έφθασεν εις τδ ξενοδο
χείου τής Μασσαλίας—ήτοι τής ’Ανατολής, ώς αύτδς έκ παλαιού- 
τδ έγνώριζε— κ’ έζήτζσε δωματίου έπί τή; οδού.

Δεν κατεκλίθη, καίτοι ήτο αργά καί αύτδς κατάκοπος. ’Ήνοιξε 
τδ πσοάθυρον, κ’ έθεώρησεν έξω. ’Εδίύα ’Αθήνας. Μάτην όμως 
έκάλει τδ βλέμμα του ή υπέρ τδν Παρθενώνα φεγγοβολούσα παν
σέληνος, κα'ι μάτην τώ προσεμειδία δ έναστρος ούρανός. Αύτά 
ήσαν παλαιέ καί γνώριμα. Αύτδς ήθελε νέα και άγνωστα. ’’Πθεΰε 
νά ίδη διαβάτας πυκνού; πληροΰντας τήν οδόν, και άμάξας αλ
λεπαλλήλου; παρερχομένας, κα'ι καταστήματα πλήρη αγοραστών 
και περιέργων, και θόρυβον πολύν, και ζωήν, και κίνησιν. *Ηθελε  
ν’ άγρυπνήση άκων έκ τής τύρβης τή; μεγαλοπόλεως. Άλλ’ ή 
προσδοκία του άπέμεινεν εσφαλμένη, και ταχέως κατενόησεν, ότι 
μάτην ήγρύπνει. *Ηκουσεν  από τινων ίψοπωλείοιν τούς σαοδελλο- 
πώλας παϊδας πανηγυρίζοντας μεγαλόφωνοι; τδ έωλον έμπορευμά 
των, ήκουσε τδν κρότον μιας άμάξης κατευθυνομένη; αργά εί; τδν 
σταϋλόν τη;, ήκουσε τδ παροίνιον ασμα διαβατών τινων, παράδο
ξον έχόντοιν τήν αναβολήν, είδε και δύο αστυνομικού; κλητήρας, 
μειδιώντας εύσυνειδήτω; πρδς τά; βωμολόχου; ευφυολογίας τών 
αδόντων. ’Αλλά τόσον μόνον.

Τέλο; έκουράσθη, ένύσταξε, κατεκλίθη, καί άπεκοιμήθη.
Είδε καθ’ύπνον ότι αί Άθήναι ειχον μεταβληθή είς Φλωρεν

τίαν, καί μετά μικρδν ότι ώμοίαζον τάς Βρυξέλλας. Κατεγίνετο- 
δέ ήδη νά τάς μεταμόρφωση είς Παοισίους. δτε έξύπνησεν.

ΣΤΟΑ Η

*Ενεδύθη ταχύς καί κατέβη νά πίη τδν καφέν του εις έν καφε
νείου, κατά τήν παλαιάν νεανικήν τον συνήθειαν. Είσήλθε δε εις 
τδ πρώτον, δπερ έτυχε δεξα του, άπέναντι τή; μεγάλης οικίας, 

τοΰ δ’ελά.
έλπιζε νά ήνε μόνος, ή σχεδόν μόνο; — ήτο ακόμη πολύ πρωί 

— καί ν’ άναγνώση έν ησυχία δέσμην δλην πρωινών εφημερίδων, 
άς επί τούτω έιχεν αγοράσει πρδ μικρού, άμα έξελθών τοΰ ξενο
δοχείου. ’Αλλά τδ καφενείου ήτο πλήρες ανθρώπων όρθιων καί. 
Χχθημένων, ών οί περισσεύοντε; άπέφρασσον καί τά; εισόδου;, κα
τέκλυζαν δέ καί αύτδ τδ πεζοδρόμιου. Μή έννοών πόθεν καί πώς 
τοσούτω πυκνόν τδ πρωϊνδν έκεΐνο σμήνος τών άεργων, μό)ι; κα
τόρθωσε νά εύρηθέσινέγγύ; ένδς τραπεζίου, καί πολλάκις ζητήσας, 
νά λάβη τέλος τδν fiapvr καί γ.Ιονύν, ον άπδ τριάκοντα ήδη 

ετών μάτην έπόθει ή καρδία του.
Έστενοχωρεϊτο κάπως, άλλ’ ήτο ηύχαριστημένος. Τδ π/ήθος 

έκεΐνο δπερ τδν περιεκύκλου, 5 συμμιγής τών φωνών του θόρυβος, 
αί κραυγαί τών παρερχομένων εφημεριδοπωλών, ή τύρβη τών άει- 
κινήτων υπηρετών τοΰ καφενείου,έτάραττον μέν τήν άνάγνωσίν του, 
άλλα τδν έτερπον ένδομύχως, διότι έπλήρουν τά; προσδοκία; του.

— Αλήθεια έγειναν μεγαλόπολις αί Άθήναι, διελογίσθη καί 
έςηκολούθησε ρσφών μέν τδν καφέν του, προσταθών δέ ν’άναγνώση 

καί τάς εφημερίδα; του.
Αίφνης ιστατ’ ένώπιόν του άνήρ δμήλιξ, τδν βλέπει έπί τινας. 

στιγμής άτενώς, καί τείνων πρδς αύτον τήν χεΐρα,
— Δέν μέ γνωρίζεις ; λέγει πρδ; αυτόν μειδιούν.
— Ό Γιαννάκη; ! άναφωνεΐ ό νέηλυ; Δημητράκη; — εί; όν πρέ

πει τέλο; νά δώσοιμεν έν όνομα.
— 'Ολόκληρος. Αλλά πώς έδώ; πόθεν έτσι έξαφνα ; πότε 

ήλθε; ;
— Χθές τδ βράδυ, άπδ τδ Παρίσι, διά νά ίδώ τά; Αθήνας μου. 

Πάντοτε φιλαθήναιος ! S*  ενθυμούμαι άπδ τούς μαθητικούς 
ί* αί χρόνους, δτε άνέβαινε; τρις τής εβδομάδας είς τον Λυκαβη- 

τδν διά νά θαυμάση; τδ πανόραμά των.
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— Τόρκ τάς θαυμάζω άτ.’ εδώ. Τ'. μεταβολή ! Kat σό τί γί- 
-νεσαι, τί κάμνεις;

— Τό βλέπεις, τί κάμνω.
— Δέν -.6 βλέπω Χιόλου.
— Πώς ; δέν ευνόητες άκόμη πού εΰρ-’σκεσαι ;
— Εΐ; καφενείου υποθέτω.
— Ναι, άλλά εΐ; καφενέϊον μεσιτών.

Μεσιτών ; “Εγεινε; μεσίτης λοιπόν άπό υπάλληλος;
— Τί νά κάμω άγαπητέ ! Ή κυβέρνησις μ*  έτρεφε πολύ μέ

τρια, έγώ δέ καμμίαν διάθεσιν δεν είχα νά γείνω ασκητή;. Έβα- 
ρέθην έπί τέλους τήν πείναν κ’ έγεινα μεσίτης.

— Καί κερδίζεις τόια περισσότερα ;
Κετδίζω κατά μήνα όσα έπερνα κατ’ έτος άπό τό δημόσιον.

— Λαμπρά' καί δΛοι αυτοί είνε συνάδελφοί σου;
Οί περισ ιότεροι. 'Αλλοι είνε παλαιοί υπάλληλοι ώ; έγώ" 

άλλοι νέοι επιστήμονες, τού; οποίου; άφινε νηστικού; ή επιστήμη" 
άλλοι φοιτηταί, οι όποιοι ευρίσκουσι περισσότερον προσοδοφόρου 
νά φοιτούν έδώ παρά εις τό Πανεπιστήμιου" άλλοι είχαν έργον καί 
τό άφησαν, άλλοι δεν είχαν καί αύραν. “Ολοι των τέλο; πάντων, 
τού; όποιου; βλέπει; έδώ συναθροισμένου;, πάσχουν μίαν κοινήν 
άσθένειαν. . . δίψαν χρημάτων.

Νά τήν έχουν οί άνΧρε; καί οί γέροντες, δέν άπορώ. “Οταν 
κάνει; δέν έχει πλέον πόθους, ούτε ελπίδα;, ούτε φιλοδοξίαν 
οίανδήποτε, εννοώ νά κυνήγα τά χ.ήματα. Όταν ξηρανθη ή 
καρδία, μόνον μέ χρήματα ποτίζεται, συμφωνώ" άλλά νά πάσχουν 
Ο.φαν χρημάτων και ο: νέοι. . . .

- Είνε κάπω; περ’ειγον, θά εΐπή;.
— Περίεργον; Είνε λυπηιόν, πολύ λυπηρόν διά τό μέλλον τοϋ 

τόπου. Πο’.ου; ανδρας τοϋ ετοιμάζουν οι νέοι -ύτοί, οί όποιοι 
ένήρασαν τόσον ποόωρα ; ΙΙοία; ηθικά; δυνάμει; τοΰ φυλάτ- 
τουν οί άμύστακε; αυτοί μεσϊται, τού; οποίου; έςήντλησεν ή θά 
εξάντληση βέβαια ό πυρετός τών χρημάτων; Ποιον εύγενές αίσθη
μα θά μείνη εις τήν καρδίαν των, όταν γείνουν άνδρες, άοοΰ 
δλη των ή υπαρξις συνεκεντοώθη άπό τώρα είς τό υλικόν κέρ- 

•δο; ; Τί κεφάλαιον γνώσεων, μαθήσεως, έρ ασΐας, ή'ικότητο; θά 
ταυειεΰσνυν αυτοί οι ίδιοι διά τό μέλλον των ;

— Ένδιαφίρεσαι, φίλε μου, διά πράγματα, διά τά όποια αυτοί 
•πολύ ολίγον ενδιαφέροντα'.. Συ έτζμείενσε; αρκετήν ποίησιν άπό 
τήν νεότητί σου. Λύτοί εργάζονται νά ταμε.εύσουν χτήματα, διότι 

τά χοήματα μονον σήμερον κάμνουν τον άνθοωπον.
— Αυτού κατηντήσατε καί σεΐ; ; σάς συγχαίρω.
— Διατί νά μη καταντήσωμεν, αφού κατήντησεν αύτοϋ όλος

1 κόσμο; ;
— Διότι ό άλλο; κόσμο; είνε γέρων, καί ή “Ελλάς εινε άκόμη 

νέα' νά, διατί ! "Αν ό άλλο; κόσμο; έτπασεν αλληλοδιαδόχου; 
■δλους τού; πήχει; μέ τού; όποιου; έμέτρει άλλοτε τήν ά’.ίαν, καί 
τήν ιυ.ετιεϊ μόνον σήμετον μέ τά χοήματα, είχε καιρόν νά τό 
κάμη, δ.ότι ζή πού αιώνων. Σεϊ; δμω; είσθε άκόμη νήπια. Ί.β ή- 
κατε χθέ; άπό τό αυγόν" δέν έχετε βιομηχανίαν, δέν έχετε 
έμπόριον, δέν έχετε σχολεία, δέν έχετε κλήρον, δεν έχετε τί 
-ποτέ, καί νομίζετε οτι τό άλφα καί το ου μέγα τοϋ πολιτισμού 
είνε τά πλήρη χρηματοκιβώτια.

— Είσαι κάπω; ΰπεοβολικό;. Λησμονεί;, δτι οί άνθρωπο· σή
μερον έχουν πολύ πεοισσοτέρα; άνάγζ.α;, παρ’ οσας είχαν πρό 
τριάκοντα ετών, καί δτι αί άνάγκαι αύται δέν θεραπεύονται με 

•δ όσον, μέ σύννεφα καί υ.έ πανσέληνον.
— Δέν τό λησμονώ διόλου. Βλέπω μαλιστα με λύπην μου, 

•οτι η^ςήσατε τάς άνάγκα; σα; εκείνα;, αί ότοϊαι θεραπεύονται 
μόνον μέ χρήματα, καί αί όπ ίζι δέν είνε βέβαια αί ε^γενέστεραι 
άνάγκαι τοϋ ανθρώπου Διατί δμω; τά; ηόξήσασε; Ποιος σά; 

ε ίίασε;
Ό πολιτισμό;, φίλτατε" ό πολιτισμός! Δέν ήςεύρε.ς, δτι αι 

Αθήνα·, έγειναν μ,εγαλόπολις ; οτι δέν έχουν πλέον σαράντα, άλλά 

εκατόν χιλιάδα; κατοίκους; δτι. . .
Ολ’ αύτά μου τα είπαν, καί ήλθα νά τά ιδώ. 'Αλλά, τι 

να σαϋ ειπω ! τό πρώτον σημεΐον τοΰ πολιτισμ.οΰ σας, τό οποίον 
.βλέπω, δεν είνε πολύ ορεκτικόν.

Ίδε καί τά άλλα, καί ελπίζω νά μεταβάλης γνώμην.
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ΣΤΟΑ

’Αλλά τώρα με συγχωρεΐς νά σ’άφήσω, προσέθηκεν δ Γιαννάκης. 
μειδιάν. Οί πελάται μου βλέπιις ανησυχούν. Πλησιάζει ή έκκα- 
θάρισι; τοΰ μηνός, καί έχομεν έργασία;" τδ εσπέρας όμως σέ θέλου" 
θά έλθω νά σέ πάρω άπδ τδ ξενοδοχείου σου. . . . ποϋ κατέλυσε;;

— Εί; τήν Μασσαλίαν.
— Λοιπόν άναβλεπόμεθα.
Και οί δύο φίλοι έχωρίσθησαν.

·» *
»

'Ο Δημητράκη; έμεινε μόνο;, άλλα δεν έμεινεν έν τω καφενείω" 
τά πέριξ αύτοΰ γινόμενα δεν έκίνουν πλέον τήν περιέργειάν του,, 
έτάραττον δέ τήν πατριωτικήν του χολήν. Είχε τόσου; γνωρίσει 
οίκιίου; και φίλου;, καταποθέντας εί; τήν άβυσσον τών χρημα
τιστηρίων ! ’Ενθυμείτο άλλους, καί αύτοί ήσαν οί όλιγώτεροι, ών 
είχε ρικνώσει τήν καοδίαν τδ άπδ τή; κυβ=ία; χρήμα, και έθεώρει 
τδν κύκλω τυρβάζοντα όμιλον ώς αγέλην θυμάτων, άγομένην 
ταχέως ή βραδέως άλλ’ άναποδράστως πάντοτε, εί; τά σφαγιΐα 
δυο ή τριών μεγάλων κερδοσκόπων.

Συνήγαγε τά; εφημερίδα; του, έταμίευσεν αυτά; διά τδν μεσημ
βρινόν του ύπ-ον εί; τδ θυλάκιόν του, κ’ έξήλθεν εί; τήν όδόν.

Οϋδένα είχε σκοπόν τδ βήμά του. *Πθελεν  άπ)ώ; νά περιέλθη. 
τήν πόλιν, καί νά ϊδη τά; έςοιτερικάς καί ορατά; ούτως είπεϊν 
προόδου; τη;.

Κντέβη ούτω πρδ; τήν οδόν Πατησίων, έσταμάτησεν ολίγον 
πρδ τοΰ πλήθους τών διασταυρουμένων αμαξών καί τή; παρεο- 
χομένη; άμάξης τοΰ ίπποσιδηροδρόμου, καί μόλις κατώρθωσε νά 
άναγ·>ωρίση ποΰ ευρί σκέτο, βλέπων δεξιά του τήν αμετάβλητον 
παλιίάν οικίαν τοΰ Μαυεοκορδάτου, πιεζομένην ύπδ τδν όγκον 
τών πέοιξ οικοδομών. Είδε κύκλω, καί έθαύμασε πρδ; τδ άπειρον 
πλήθος τών έν υπαίθρω καθημένων, ών άλλοι μέν έπινον τόν κα
φέν των, άλλοι έκαθαρίζοντο τά υποδήματα, άλλοι άνεγίνωσκον 
εφημερίδας, άλλοι συνωμίλουν, καί άλλοι, οί ένεογητικώτεροι,. 
έθ-ώρουν τού; παρερχομένους.

— Πολύ πρέπει νά έπλούτησαν αί ’Αθήναι, διελογίσθη, διά νά 
έχουν τόσου; αργού; καί τόσα καφενεία.

Καί έτράπη δεξιά, άναβαίνων τή,δδόν Σταδίου.

Έδώ άληθώς τα έχασε.
Ούτε τάφρος πλέον, ούτε γεφύρ α συνδέοντα τάς βραχώδεις 

-πλευρά; της, ούτεμάνδραι κατηρειπωμέναι, ο>; άλλοτε, ούτε οΐκό 
πεδα αναπεπταμένα εί; πάσαν του παροδίτου ανάγκην.

Οΐκίαι έκατέοωθεν μεγάλαι, καί πεζοδρόμια πλακόστρωτα, καί 
-σύρματα πολλαπλά τηλεγράφων, καί δενδροστοιχίαι, καί ικριώ
ματα κολοσσιαία μεγάρων οίκοδομουμένιον.

Είνε αληθές, ότι ολίγου δεϊν έξώρυττε τδν οφθαλμόν του ή 
λατύπη τών έπί τοΰ πεζοδρομίου μαρμαροκοπούντων οικοδόμων, 

καί έκηλίδου τδν ιματισμόν αύτοΰ τδ άνωθεν καταπίπτον κονία- 
•μα. ’Αλλά τί έσήμαινον τά παροδικά ταΰτα μικρολογλματα 
απέναντι τή; καλλιμαρμάρου οικοδομής;

Περαιτέρω τδν έξένισε κάπως τδ οΐκτρδν θέαμα τών ξηρών πεύ
κων, άτινα δίκην άνεστραμμένων σαρωμάτων, παρετάσσσντο εκα
τέρωθεν τή; δδοΰ, καί έφαίνοντο παρακαλοϋντα τού; διαβάτας νά 
πτύσωσιν εις τάς ρίζας των, ΐνα δροσισθώσιν, ενώ έγγύ; αυτών 
έρρεε διαρκώς βρύσ ς κατακλύζουσα τήν οδόν. Προσεπάθησε να 
«εύρη πατριωτικήν τινα έξήγησιν τοΰ πράγματος, αλλά δέν τδ 
ικατώρθωσεν, ώ; δέν κατώρθωσεν επίσης νά έννοήση, διατί ή μέν 
όδδ; ήτο πλήρης πηλού, έκ τοΰ καταβρέγματος, τά δέ πεζοδρόμια 

πλήρη κονιορτ.ϋκαί χωμάτων καί σκυβάλο,ν.
*Εφθασενούτωάπορων πρδ τοΰ Πανεπιστημίου, καίέσταμάτη- 

■σεν εκεί μ,ικρόν, καί υ.ετά συγκινήσεω; άνεπόλησεν ημέρα; αρ
χαίας. Περιήλθε χαίρων τδ θαλερόν του κηπάριον, έντράπη ολίγον, 
ΐδών δι’ όποιων αγαλμάτων έτίμησεν ή 'Ελληνική επιστήμη 
τήν μνήμην τοΰ '1’ήνα καί τοΰ Γρηγορ'ου, καί εΐσήλθεν εί; τδν 
άριστεοά πευκώνα, ΐνα έπανίδη τόν τάφον τών ιερολοχιτών. 
’Εδώ κατεξανέστη τ, καρδ’.α του,—άφοΰ κατεξανέστη πρότερον 
ή δσφρησι; του—καί έκάλυψεν έξ αισχύνη; τδπρόσωπον, βλέπων 
•οποίον φόρον σεβασμ,οΰ έκλήθησαν οι παροδΐται και οι φοιτηταί 
τοΰΠανεπιστημίου να προσφέρωσιν εί; τού; ήρω>; τοΰ Δραγα

τσανίου.
Κατέλιπε βαρύθυμων τδν δυσώδη περίβολον, καί χαιρέτισα;
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<ίΆ ττυοεροΰ βλέμματος τήν απέναντι μεγάλην οικίαν ή; υ,αθη- 
τή; ποτέ, πρό χρόνων πολλών, είχε κατοικήσει §ν στενόν δωαά- 
τιον, προύχώρησεν ϋναβαίνων την λεωφόρον Πανεπιστημίου.

Ωραία, πολύ ωραία τοΰ έφάνη η Ακαδημία.
— Τί θά τό κάμουν άραγε το κατάχρυσον αυτό οικοδόμημα Γ 

είπε καθ’έαυτόν—,καί ένθυμηθεί; τού; στίχου; τοΰ Bi>.len.4eilL:

(■■eld 1 ebe.· oline Tiisrlien
Als Tasc leu ohne Geld,

— Καλλίτερα, είπε παρωδών, νά είχαμεν Ακαδημαϊκού; χω
ρίς ’Ακαδημίαν, παρά ’Ακαδημίαν χωρίς ακαδημαϊκούς.

Ειτα προύχώρησε περαιτέρω, καί στάς αριστερά ενώπιον οικίας 
ογκώδους άνέγνο» έπ’ αυτή;: ΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΝΓ.

’Εδώ έσταμάτησεν δ νους του.
— Ποιος ήξευρει τί εννοεί δ ποιητής ! διενοήθη, έπαναλαν.- 

βάνων τήν φράσιν, δε*  ή; δ μακαρίτη; Άσώπιος έσχολίαζε τούς 
στίχου; τούτου; τοΰ Σολωμοϋ:

«Ζή τοΰ νερού κ’ ή στάλα, δποΰ κολλάει
’ςτδ ποτήρι. ’Αλληλούια εγώ κ’ εκείνη.»

Παρήλθε τού; βασιλικού; τταύλ-.υς, ούς εύρεν ώ; τού; είχεν α
φήσει, κα'ι θκυμάζων πάντοτε τά εκατέρωθεν τής δδοΰ νεόδμητα 
μέγαρα, έφθασεν εΐ; τήν Πλατείαν τών ανακτόρων.

Τί ήτον. αυτό! ’Ατμομηχανή συρίζουσα, καί άν.αξαι κατόπιν- 
συρόμεναι πλήρεις άνθ.ώπων, και σιδηρά ελάσματα έπί τή; δδοΰ !

— Μνήσθητί μου, Κύριε ! άνέκραςεν δ Δημητράκης, καί έσταυ- 
ροκοπήθη.

Κυκεών αληθή; έγεινεν δ εγκέφαλό; του, κα'ι έστη ένεό; και 
W *, -ι I Ν Γ ι ρ Ρ ' -> >/ Ο - χ rr V > %αλκλος, ουυκ-Αενος νχ συ’Λο-.οχση ο, τ’. soaszs αε ο,τ’. ει<?επρα 
μικρού.

— Μά τό ναι, είπε, περίεργον πολιτισμόν έχουν αί ’Λθήναι. 
Πολιτισμόν Λονδίνου καί πολιτισμόν χωρίου τής Βουλγαρίας.

Άλλ’ δ ήλιος τών ’Αθηνών δ καυστικός κα'ι απολίτιστος ήρχι ■ 

ζεν ήδη νά φλέγη τήν φαλακράν κεφ’λήν τοΰ νεήληύν; πατριώ

του.— Τό εσπέρα; βλέπω τά άλλα μέ τόν Γίατ-άκην! Λιελογισθη 
καί έπανέκαμψεν εις τό ξενοδοχείου του.

* *
*

’Ας άφήσωμεν τον ξένον ημών ν’ζναγνώση ήσυχο; τά; πρωι
νά; του εφημερίδας χωρίς ν’άναγράψωμεν τά; έξ’ αυτών εντυπώ
σεις του περί τή; γλωσσικής καί δημοσιογραφικής προόδου τών 

Άθηνώ>.
’Ας τόν άφήσωμεν επίσης νά κοιμη'ή τον μεσημβρινόν του 

ύπνον μ’όσην Αταραξίαν τώ έπιτρέπουσ.ν αί μυΐαι, οί σκνίπες, 
καί οί κώνωπες τή; κλασική; πόλεω;, καί ά; παρακολουθήσωμεν 
αυτόν τήν εσπέραν, έξερχόμενον εΐ; περίπατον μετά τοΰ Γίαν- 

νάκη.
'Ο ΓΙαννάκης, ώς μεσίτη; σεβόμενο; εαυτόν καί τού; πελάτας 

του, έχει, εννοείται, δίφρον κομψότατον, εις ον Αναβιβάζει τόν 

φίλον του, αναφωνοΰ-τα φαιδρώς :
— Έχεις καί άμαξι, βλέπω !
— Μεσίτη; καί ιατρός χωρίς άμά’ΐ δέν κάμνει σήμερον δου

λειά εις τάς 'Αθήνας, αγαπητέ.
Καί φωνεϊ προς τόν αμαξηλάτην:
— Τράβα εΐ; τά Πατήσια !
— Έδώ εινε τό Πολυτεχνεΐον, λέγει μετά μικρόν εΐ; τόν νεή- 

λυδα φίλον'θά τό ενθυμείσαι βέβαια.
— Το έθεμελίωναν, νομίζω, όταν έφυγα' πώς '. δέν έτελείωσευ 

ακόμη;
— Έτελείωσαν τά χρήματα.
— Δέν ήν. ποιούσανε νά τό κάμετε μικρότερον μ1 όσα χρήματα 

είχατε; θά έχωροΰσε δποθέτω πάντοτε τήν ’Αθηναϊκήν καλλιτε

χνίαν. Καί αυτό τό άλλο, τί εινε;
— Τό αρχαιολογικόν Μουσείου.
•— Καί αυτό ατελείωτου. ’Α; ήνε ! ελληνική ασθένεια Μεγά

λα τά σχέδια καί μικρά τά πράγματα. Άλλ’ ά; άφήσωμεν τάς
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οικοδομάς, νά ίίοΰιι,εν ολίγον καί τόν ζωντανόν κόσμον. Ποία
r » rε-νε αυτή η κυρία είς το άμάξι;

— Εινε [χία κυρία.. . κάπως. . . δηλαδή. . . πώς νά σου
είπώ.. .

— ’Εννόησα. Περίεργον νά ηνε τόσον σεμνά ένδυμένη. Έγώ θά 
-έξελάμβανχ ώ; τοιαυτην εκείνην εκεί, ή οποία περιπατεΐ δεξιά είς 
τδ πεζοδρόμιου.

— Αυτή; εινε κυρία πολύ καθώς πρέπει.
— Καί διχτί ένδύεται έτσι;
— Εινε συου.ός, Φαίνεται.

1 1 ’ · ®

— ’Ο συρμός εινε πολλών ειδών, αγαπητέ' άλλ’ αί κυρίαι 
σας, βλέπω, δέν εκλέγουν τόν καλλίτερου. Και αυτή ή άλλη κυρία 
είς τό άμάξι, ποία εινε ;

— “Ο,τι ητον ή πρώτη.
— Αί! νά σου εΐπώ, καλά προωδεύσατε. Μέ τό έλεγαν.. . .
’Αλλά διακόπτει αίφνης τούς λόγους τοϋ αγαθού ξένου θόρυ

βος φωνών, κραυγών, ύβρεων, άνταλλασσομένων μεταςύ χαρρα- 
γωγίωΐ, έλαύ^οντο; τό άμάξιόν του από ρυτήρος καί κλητήρας 
αστυνομικού, διατάσσοντος αυτόν νά σταματηστ,. Όαμαξηλάτης 
φαίνεται πως ύποβεβρενμένος, ό δέ κλητήρ δέν φαίνεται νήστις.

Τί προσφωνούσιν άλλήλους έν τοιαύτη καταστάσει, ευκόλως 
δύναται τις νά φαντασθή. Τό άμάξιον τρέχει πάντοτε, όκλητήρ 
μονολογεί, χειρονομών τραγικώς ώς πρωταγωνισ:ης τού ελληνι
κού θεάτρου, διότι ούδεμίαν έχει αυτός διάθεσιν ούτε αί κνήμαί 
του δυναμιν νά τρέξωσ·. κατόπιν τού παραβάτου τών αστυνομι
κών διατάξεων, οί δέ διαβάται ύποχωρούσι μέν φρονίμως προ τού 
καλπάζοντος ιππαρίου, συναγείρονται δέ περί τόν κλητήρα καίσχο- 
λιάζουσι πατριωτικώς τά γινόμενα. ’Αλλά διά μάς ή σκηνή μετα
βάλλεται. Τό άμάξιον τρέχον πάντοτε ανατρέπει έν μέση όδώ 
αμέριμνου χωρικόν, μ,εταβα’νοντα έπί τού όνου του εις την πόλιν. 
καί τό ίππάρ-.Ο/ σταματά. τέλος, έκπληκτου καί αυτό προ τού 
κατορθώματος του. ΓΟ κλητήρ καταφθάνει τότε δρομαίος, έπιτ.θε- 
ται κατά τού άμαξηλάιου, δέρει, δέρεται, καί έν μια στιγ-

ΘΡΗΝΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΔΙΚΗΝ
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•μ,ή ευρίσκεται χαμαί άνάσκελος δι*  ένδς λακτίσματος τοΰ αμαξη
λάτου, οστις τρέπεται εις φυγήν.

— Πού θά μοΰ πας! λέγει στωΐκώς ό κλητήρ, εγειρόμενος καϊ 
τινάσσων τόν κονιορτδν άπδ τής πρώην πορφύρας έφεστρίδος του. 
<Ποϋ θά μοΰ πας!

Και έπιβαίνων μεγαλοπρεπώς του άμαξίου, δράττεται τών 
χαλινών, καί οδηγεί αύτδ εις τήν ’Αστυνομίαν, άφίνων εις τους 
διαβάτας νά μεριμνήσωσι περί τοΰ μωλωπισθέντος χωρικού.

— Πώς σοΰ έφάνη ή σκηνή; έρωτα δ μεσίτης τδν φίλον του.
— 'Ας έπιστρέύωμεν, άπαντα έκεΐνος, χωρίς ν’άπαντήση.
— Είς τά ’Ολύμπια! διατάσσει δ ΓΙαννάκης τδν αμαξηλάτην 

του, καί δ δίφρος διαβαίνων ταχύς τήν οδόν Πατησίων καϊ τήν 
οδόν Σταδίου, διελαύνει τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος.

Ή στρατιοιτική μουσική παίζει άπδ τής κεντρικής εξέδρας, 
καϊ κόσμος πολύς πληροί τήν πλατείαν. Οί μέν κάθηνται κύκλω, 
ροφώντες μετά τοΰ κονιορτοΰ τόν καφέν των, οί δέ περιπατοΰσιν 
ανω καϊ κάτω, καϊ ολίγοι, πολύ ολίγοι κυκλοϋσι τήν εξέδραν, 
προσέχοντες εις τήν μουσικήν.

— Ό δήμος, λέγει δ Δημητράκης, πρέπει νά κερδίζτ, άρκετά

παραχωρεί διά τήν τοποθέτζσιν τών τραπεζίων των ;

ί

— ΓΟ δήμος δέν ενοικιάζει τίποτε. Αυτό δά έλειπε, νά μας

ράσατε ώς πρδς τάς άγγελίας τών δημοσίων θεαμάτων.
Καϊ δ νέηλυς ’Αθηναίος δεικνύει εις τδν μεσίτην υπερμεγέθη

■θεατρικήν εΐδοποίησιν κυκλοφορούσαν διά τού πλήθους έπϊ τών 
■ώμων μικρού γεροντίου.

Ί1 άχαρα διέρχεται μετά μικρόν τήν δδδν Φιλελλήνων, κάμ-
4
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πτει τήν άγγλικήν εκκλησίαν καί καταβαίνει —ρος τούς παριλισ- 
σίους κήπους.

— Δέν άφίνομεν το άμάξι, νά περιπατήσωαεν ολίγον ; παρα
τηρεί ό ξένος. Ήθελα νά βλέπω καί νά παρα τηρώ άνετώτερον.

— Δ'.ατί όχι, άπαντα ό Γιαννάκης' αλλά θά κουρασθώμεν.
— "Ετσι γρήγορα κουράζεσθε τέρα οί ’Αθηναίοι; Δέν πιστεύω' 

έπειτα, άν κουρασθώμεν καθήμεθα.
Οί δυο φίλοι έξακολουθούσιν ού-.ω πεζοί "τον δρόμον των, καί 

άναβαίνουσιν εις τον λόφον τοΰ καφενείου τών ’Ολυμπίων.
— Έδώ, βλέπεις, παρατηρεί ό μεσίτης, τά έχομεν όλα: 

Έστιατόριον, καφενείου καί θέατρον.
— Έδώ, άπαντά ό κατάπληκτος φίλος τον, δέν αναγνωρίζω 

πλέον τίποτε. ’Ενθυμούμαι χωράφια, θημωνιαίς, αλώνια, που καί 
πού κανέν ΐνάριον τής Πλάκας, καί εκεί κάτω εις τάς Στήλας tv 
μικρόν καφενεδάκι άπό σανίδας. Τί εινε όλ’ αυτά τά φώτα εκεί 
κάτω ;

— Θέατρα, καφενεία, εστιατόρια, λουτρά. . . .
— Λουτρά ; όχι άπό νεοόν τοΰ Ίλισσού, υποθέτω.
— Λουτρά θαλάσσια, φίλτατε.
— 'Ελα, άφησε τάς'άστειότητας.
— Θαλάσσια λουτρά,. . . άληθινά, μέ άληθινήν θάλασσαν.
— Και τί τά ήθέλατε έδώ τά θαλάσσια λουτρά, άφοΰ έχετε 

τήν θάλασσαν εμπρός εις τήν μύτην σας;
— Τά ήθελεν εκείνος 5 όποιος τά έφερε μέ σιδηροΰς σωλήνας, 

μέ άτμομηχανάς, μέ διπλάς τριπλάς δεςαμενάς...
— Πηγαίνει κόσμος;

Λέγουν' εγώ δέν έπήγα.
— Ούτε θά πάγης, ύποθέτω.
— Δεν ήξεύρω, μά τήν αλήθειαν. Έδώ εις τάς ’Αθήνας, όπως 

έγείναμεν, κανείς δέν ήξεύρει σήμερον τί θά κάμη αύριον.
Καί οί δύο φίλοι προχωοοΰσι προς τό άντρον τών Νυμφών, μετά 

κόπου πολλοΰ διασχίζοντες τό πυκνόν πλήθος τών περιπατητών, 
καί προσέχοντες μή άνατραπώσιν υπό τών άμαξών, αίτιντς δια- 
σταυροΰνται πανταχόθεν.
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— Δέν μέ λέγει:, σέ παρακαλώ, ένα πράγμα; λέγει ό νέηλυς 
πατριώτης, καί ανακόπτει προς στιγμήν τό βήμα του.

— Τί;
— "Ολον αυτό τό πλήθος τό έορτάσιμον, όλαι αύτκί αί άμα- 

ξαι, τά φώτα, αί μουσικαί, ή κίνησις, ό θόρυβος,. . σημαίνουν, ότι 
ό κόσμος αυτός διασκεδάζει

— Βεβαίως.
— Καί διά νά διασκεδάζη τοιουτοτρόπως, θά εϊπή,ότι εξοδεύει.
— ’Εννοείται.
— 'Ηθελα λοιπόν νά ήίευρα, άν τά χρηματικά περισσεύματα 

βλου αύτοΰ τοΰ κόσμου ηΰξησαν άναλόγως μέ τα; διασκεδάσεις 
του. Τοΰτέστι μέ άλλους λόγους, άν όλον αυτό τό πλήθος συλλο
γίζεται πρώτον τάς πρώτα; καί κυρίας του άνάγκας καί έπ.ιτα 
διασκεδάζε·, ή κάμνει τό αντίστροφον,. . . ς φοβούμαι. Διοτ·.. 
τί νά σέ εΐπώ, αγαπητέ. ΙΙολύν, πάρα πολύν κόσμον βλέπω δια- 
σκεδάζοντα εις τάς ’Αθήνας, καί άν όλος αυτός 5 κόσμος διασκε
δάζει άπό τά περισσεύματά του, τότε χαρά εις εσάς.

-- Δέν ήξεύρω τί ν’άπαντήσο) εις τήν έρώτησίν σου. Ποιος 
ήξεύρει τί έχει ό άλλος εις τήν σακοΰλάν του, καί πρό πάντων 
τί έχει εις τό κεφάλι του.

— Τό δεύτερον γ/ωρίζεται είκολώτερα παρά τό πρώτον. ’Αλλά 
κ’ εκείνο δεν ήυ.πορεί νά ήνε υ.υστικον εις κοινωνίαν μικραν ώ; 
τών ’Αθηνών.

— Ή κοινωνία σ.ας δέν εινε πλέον τόσον σ.ικρά. όσον τήν 
ηςευρες.

— 'Οσον καί άν ηΰξησε, μικρά εινε πάντοτε.
— 'Αλλο-ε έγνωριζόμεθα όλοι, υ.ικροί Μεγάλοι’ τόρα πηγαίνεις 

περίπατον καί υ.εταζύ εκατόν ανθρώπων υ.όλις άπαντά; ε ς τόν 
δρόμον ένα γνώριμον. "Οπως δήποε όυ.ως . . ύποθέτω. . .

— 'Υποθέτεις δ,τι οοβοΰυ.αι, υ.οΰ Φαίνεται. Οτι δηλαδή, οι 
περισσότεροι τών κυρίων αυτιών καί τών κυριών Φροντίζουν πε
ρισσότερον πώς νά διασκεδάσουν παρά πώς νά φάγουν, καί συλ
λογίζονται πλειότερον πώς νά ένδυθοΰν παρά πώς νά κατοικήσουν.

— Δέν εινε καί αυτό συνέπεια τοΰ πολιτισμού;
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— Ένδς είδους πολιτισμού, τοϋ χειροτέρου. Ό πολιτισριδς αυ
τός εΐνε πολιτ.σμός εξωτερικός, πολιτισμός κατ’ έπίδειξιν, πο
λιτισμός πίθηκων. Θέλετε νά φανήτε καλλίτεροι παρ’ 6,τι είσθε, 
πλουσιώτεροι παρ’ δ,τι είσθε, σημζντικώτεροι παρ’ δ,τι είσθε. 
Διατί; Διά να γελάσετε ό είς τόν άλλον. Καί άμα τό κατορθώ
σετε, είσθε ευχαριστημένοι, ένώ συναισθάνεσθε ζάλλιστα, δτι δλ*  
αυτά είνε κωμωδία, τής οποίας οί ηθοποιοί είνε συγχρόνους καί 
Οεζταί.

— ΙΙολύ αυστηρός καί πολύ απαισιόδοξος έγεινες.
— Ούτε το έν ούτε τό άλλο. Βλέπω τά πράγματα πρώτην φο

ράν, καί δι’ αυτό τά βλέπω κζθαρώτερα. Δι’ αυτό ίσως καί μέ 
λυπούν πεοισσότεοον. ' Εν αόνον πραγμα μέ παρηνορεϊ.

— ”Α ! δόξα τώ θεώ ! άς άζούσουμεν ζαί τήν παρηγοριάν σου.
— Μέ παρηγιρεϊ η ιδέα, ότι ό αθηναϊκός αυτός πολιτισμός, 

τοϋ όποιου βλέπω σήαερον άπό τό πρωί τόσα δείγματα, δέν είνε 
ό αληθής καί πραγματικός πολιτισμός, S'/ι μόνον τής Ελλάδος, 
άλλ’ ούδέ τών ’Αθηνών αυτών. *Εχου  πεπαίθησιν δτι ό πολύς λαός, 
ό ελληνικός, δ αθηναϊκός, έμεινεν οπίσω ή καί δέν έμβηκεν 
ίσως διόλου εις τον δρόμον αυτόν, δπου παοατρέχετε σεϊς οί άλ
λοι. Δέν ήξεύρου, άν έπολιτίσθη αλλέως, άν άνετράφη πολιτικούς, 
άν έξεπαιδεύθη, άν έμορφώθη, άν ήθιζοποιήθη. Δέν τόν είδα καί 
δέν ήμπορώ νά κρίνω. ’Αλλ’ έχω καί περί τούτου μεριζάς αμφι
βολίας. “Οπως δήποτε δμως είμαι βέβαιος, ότι εις τον κατήφορον 
αυτόν δέν παοηκολούθησε τήν δήθεν πολιτισθεΐσαν μειονοψηφίαν 
σας. Είνε φρο'ταώτεοος άναντιρρήτως καί πρακτικότερος.

— Καί δέν συυ.βαίνει άραγε τό ίδιον εις όλα τά μέρη τοΰ κό- 
συ.ου. Δέν ει»ε παντού ό λαός είς ζατωτέραν βαθμίδα πολιτισμού 
άπό τάς άνωτέρας τάξεις ;

— Ναί, άλλ’ έκεϊ ό πολιτισμός του είνε ό ίδιος κατά ποιό
τητα, καί διαοέοει μόνον κατά ποσότητα. Έδώ δε νομίζω, δτι δ 
"λαός είνε άκόμη έ'λλην, ένώ σεϊς δέν έγείνατε άκόμη Ευρωπαίοι.

Θύτου δέ όμιλοϋντε; οί δύο παλαιοί συμμαθηταί, έφθασζ / είς 
τό άκρον σχεδόν τοΰ παριλισσίου περιπάτου, ζαί χωρίς κάν νά τό 
-παρατηρήσωσιν, είσήλθον εις έν τών παρ’ αύτω κηπαρίων, είς ού 

τό βάθος ουρύετο, άπό προχείρου ξυλίνου ικριώματος, ξενική τις. 
μαινάς, άπότακτος ίερόδουλος τής πανδήμου άφροδίτης.

Καλα έπέσαμεν .’ παοετήρησε δυσθύμως ό μεσίτη:, περιβ'.ε
πών τό συμμιγές πως κοινόν, οπερ έκάπνιζε μεγαλοφωυοΰν υπό τά· 
φαλακρά δένΐρα τοΰ κήπου.

— Δέν πειράζει, άπήντησεν ό αγαθός ξένος. Κζθήμεθα ολίγου- 
πάοάμερζ, έκεϊ κάτω εις τό σκότος, ζαί παρατηροϋμεν. Τό θεαμκ 
εινε άξιοπερίεργον.

Κ’ έζάθισζν αληθώς εις τήν άποζεν-ρωτάτην τοϋ κήπου γω
νίαν, ή; υ.όλις έδείζνυον τό σκότος ο: από τών κλάδων κρεμ.άμ.ενοι 
ολίγοι ζαί ζαπνίζοντες φανοί. Ένόμισζν τό κατ’ άρχάς; δτι ήταν 
μόνοι, Δέν είδαν ότι πλησίον αυτιών, εις έτι βαθύτερου σκοτος, εκά· 
θηντο άλλοι, σιγήσαντες άμα ώς ήκουσαν κρότον βημάτων. Αλλ 
οί γείτονες ούτοι ταχέως καί (ορυβουδώς έόήλο.σαν την παρου
σίαν των.

— ’ Ελα βρέ ! έοώνησεν αίφνης είς εξ αυτών" τί ’σουπασες ", Κο- 
ρυζα σ’ έπιασε ; Πιέ ν’ άνοιξη ό λαιμός σου !

— 'Ας τό πούμε, τό λοιπόν, άπήντησεν έκεΐνος.
— 'Ας τό πούμε, άφοϋ πιούμε, πα.ρετήρησε τρίτος, ο ε.φυο- 

λόγος, φαίνεται, τ ς ομηγύρεως, καί έζένωσε ποτήρ-ον ρητινίτου·
Σπογγίσας δέ διά τής εύρείας αύτοϋ παλάμης τού; μύσταζας 

του, ήρξατο άδων.

«"Θλνι: ή παπαοοϋναις, παπαρούνά μου!»

Τό άσιζ.ά τον, σιγαλή τό ποώτον μονωδία, άντήχει βαθμηδόν 
έντονώτεοον, άπέοη δέ τέλος εί: μεγαλόφωνου χορωδίαν, ής 
μετέσχον πάντες οί συμπόται. Έ ©οβεοά των υλακή, -ηνσυναπε- 
τέλουνφ οναί πάοοινοι ζαί βοαγχώόεις, συνεκάλυώε ταχέως ζαί τής 
άοιδοΰ τά; πζοαφωνίνς, ζαί τών θεζτώ< τάς θορυοώδε-.ς επευφη
μήσεις, καί αύτίών τιών υπηρετών τας οξείας ζραυγάς. άγγελ/όντων 
erar βαρύΐ’ καί y.luxvr ή μίαν γχαζόζ. Σ'χΛμι δ’ αύτήν, δί
κην ύποζρούσεως, ποτηρίων πάταγος καί χειροκροτήσεις έρρυθμο; 
καί βουμολοχικά άστειεύυ.ατα, αποτεινόμενα είτε π,ός τήν άπό· 
σκηνής άδουσαν, είτε πρός τό κοινόν, είτε πρό: τού; ύπηρέτας αύ-
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τούς τού καφενείου, οσάκις προσήρχετό τις αυτών, κομίζων νέαν 
όκάν ρητινίτου ή νέου ιιιζέν.

— Δέν φεόγομεν ; παρατηρεί ταπεινή τή φωνή ό Γιαννάκης 
■προς τον φίλον του.

— Φευγομεν άν θέλης, άπαντα εκείνος εγειρόμενος, άλλ’ εμέ 
τδ θέαμα δέν μέ δυσαρεστεΐ διόλου.

— Δέν σέ . . . ;
— Παντάπασι. Βλέπω πώς διασκεδάζει ό άθτ,ναϊός μου ό πα

λαιός, ό άλτιΟινδς, 5 γνήσιος, καί βλέπω δτι είχα δίκαιον. Αυτός 
τδν όποιον βλέπεις εκεί, εινε δ πραγματικός πολιτισμός τοΰ ση
μερινού έλληνος.

— Δέν έχεις διόλου δίκαιον, διότι αυτοί εινε κοινοί, πρόστυχοι 
άνθρουποι, . . · καί εινε μεθυσμένοι.

— Κοινοί ή πρόστυχοι, άδιάφορον*  εινε λαός, καί ό λαός αυ
τός δέν ομοιάζει δ όλου μέ σας τούς δήθεν πολιτισμένους Άν οί 

•άνθρωποι έπ·.αν κάτι περισσό ε.ον κ’ έμέθυσαν, δέν σημαίνει τί 
π<.τε. ΙΙχ,τού ό λαό; πίνει κάτι περισσότερον καί υ,εθά. Άλλ’είνε 
φυσικοί, είνε άνετιπλαστοι, δέν υποκρίνονται, δέν προσπαθούν νά 
•φανού*  καλλίτεοοι παρ’δ.τι είνε. Είνε τέλο; πάντων τό αΰτοουέ; 
καί ύπαιθρον φ,τόν, ενώσεις είσθε φυτά καλλιεονημένα εντός θεο 
μοκηπίου, τά όποια έβλάστησαν οχι υπό τόν ήλιον άλλα υπό τήν 
τεχνητήν θερμότητα ςέν·ιν κηπουοών . . . τών γαλλικών έφαμε- 
φίδων, τών γαλλικών ι/.υθιστορη·/.άτων καί τοϋ γαλλικού θεάτρου. 
Είνε ϊσω; λυπηοόν, ότι δ λαός αυτό; δέν έυ.οοοώθη καλλίτεοα. δέν 
έσυνείθησε νά πίνη σλιγώτερον, νά ήνε σεμνότερος, νά μή βωμο- 
λοζή. ’Αλλά, λυπηρόν ή ευχάριστου. αυτό είνε τό πράνμα. Σείς 
υπήγατε εμπρός καί αυτός έμεινεν οπίσω. ’'ίσως ίσως μάλιστα 
•έμεινεν οπίσω, διότι έπροχωοήσατε σεΐ, τόσον πολύ ώστε άπελ- 
πϊσθηνά σας φθάση. 'Αν έπηγαίνατε ολίγον αργότερα, θά σάς 
έβλεπε, θά σάς ήκολούθει καί θά ήτο κέρδος καί διά τού; δύο σας. 
Αλλά τόρα πού νά σάς ίδή ; Σείς άνέβητε, νομίζετε τουλάχιστον 
•ότι άνέβητε είς τήν κορυφήν τού πολιτισμού, καί αϊτός μέν.ι 
κάτω, εις τούς πρόποδας, έκεΐ όπου ήτο, καί ακούε·, μόνον ενίοτε 
μακρόθεν, δτι τόν ονομάζετε πρόστυχου. Θα μέ είπής ίσως παρά · 

ξένον, όπως μ’ έλεγες πάντοτε’ άλλ’ εγώ προτιμώ τήν χονδράν 
αυτήν καί πρόστυχου αλήθειαν από το ιδικόν σας λεπτόν και πο
λιτισμένου ψεύδος.

Οί δύο φίλοι προύχώρησαν βραδυποροΰντες. Ή νύ; ήτο παν
σέληνος, καί δροσερά διέπνεε τού; στύλους τού Ολυμπιειου η απο 
τής θαλάσσης αύρα. Ουδέτερος αΰτόν ήσθάνετο διάθεσιν πρδς ύπνον, 
ό δέ Δηαητράκης τουναντίον πολλην είχεν ετι ό.εξιν δι ομ.ι- 
λίαν. "Ηθελε νά ζΐΟοιιάκγ, ώς έλεγε, καί έξεθύμανεν άληθώς έπι 
δύο δλας ώρας κατά τής κεφαλή; τού ταλαίπωρου μεσίτου δλην 
τήν έκ τών προσφάτων αυτού εντυπώσεων βαρυθυμίαν.

’Οτε έφθασαν προ τή; θύρκς τού ξενοδοχείου, έσήμαινε μεσο
νύκτιον.

Ό Γιαννάκης δέν κατεκλίθη.
Άνήψε τό φώς, έκάθισεν είς τό τραπέζιου του καί έγραψεν:

'Ηλθα χθές είς τάς ’Αθήνας, καί αναχωρώ αυριον εις Κωνσταν- 
τινούπολιν. Μήν άπορήσης, ότι φεύγω τόσον γρήγορα. Ο,τι είχα 
•νά είδώ τό είδα, καί ευρίσκω δτι είχε; πολύ δίκαιον, δτε μ’ ελε- 
γες δτι αί ’Αθήναι ’έγειναν αγνώριστοι. Τό έςωτερικόν, ή επιφάνεια, 
μετεβλήθησαν άληθώς πολύ. Οίκίαι πολλαί καί μεγαλαι, άμαςαι 

κυρίαι ένδυμέναι..........
διασκεδάζει πολύ, καί 

πώς νά κερδήση χρή“ 
καί παϊκταΓ τά άλλα 

οσοδοφόρα. Αυτά λέγων, 
αυτός είνε παντού ή έπι- 

βλήθη.
.’ μόνον 
έντυπώ- 
νά μορ- 
είνε, δτι

ώραϊαι, άνθρωποι ένδυμένοι καλλίτερα, 
άς εΐπώ καί αύταί καλλίτερα. Ό κόσμος 
διά νά διασκέδαση έν «.όνον συλλογίζεται: 
ματα. Μικροί μεγάλοι έγειναν μεσϊται 
επαγγέλματα δέν είνε φαίνεται τόσον π: 
εννοώ τόν καλούμενου καλόν κόσμον, διότι αυτός είνε παντού η έ 
φάνεια. 'Ο άλλος κόσμος, ό λαός, ή ουσία, πολύ ολίγον με 
Είνε ό αυτός πάντοτε, όποιος ήτο καί 
δτι έγεινεν όλιγώτερον κόσμιος. Αύταί είν;
•σεις μιας ημέρας, "ίσως σού φανή, δτι έβιάσθην κάπως 
φώσω εντυπώσεις. Πιθανόν νά έχη; δίκαιον’ τό βέβαιον

ποό τριάκοντα ετών 
είνε έν συνάψει αί
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■η παοατήρησι; εικοσιτεσσάρων ωρών δεν μ.’ενθαρρύνει νά εξακο
λουθήσω.

Άναβλεπόμεθα.»
I..................

Καί 5 ΓΙαννάκη; άνεχώρησεν άληθώτ τήν επαύριον.
Μ ή λησμονήση, παρακαλώ, 5 πεπολιτισμένο; μου αναγνώστης 

ότι ο παλαιό; ούτο; ’Αθηναίο; ήτο σχεδόν πρεσβύτη;, καί ότι. 
κατ’ ανάγκην έποεσβύτιζεν.

’Εν ’Αθήνα!; τή 8 Σεπτεμβρίου 1883.

Αγγελος Βλάχος

ΔΑΜΑΛΙΔΟΜΑΧ1Α

«λ V . , , Ν ,*  r Λ-ζν, είτε πο'.ς επιοείζιν to.p 
ασυμβίβαστον τοΰ σνόυ.ατο;.

ή στεοεοτύπω; 
-^άπτιζον πολλοί 

αρελθόν θέρο; 
τοΰ έν τελεί 

νου καθ’έ- 
η; ανησυχία;, οτι 
ιοΰντο ω; τυχόν τε; 

φοβερά αναλογία, 
νά θεωρώνται ώ; 
κλονήση τήν επί

τε η ευλογία 
είτε διά τό

ι; τόπ,οσκολλώμενον αΰτ 
θετόν επαράτου, μετεβά 

ει’^./ογίατ, ενέμετο τό προπ 
τά; ’Αθήνα:, οί άναγνώσται 
τών εφημερίδων καταχωριζομ 
ικρεττοουν υ.κάστην θυματολογ ου 

to Sv περίπου τρίτον τών εΰλογιώντων 
τοΰ ευεργετήματα; τοΰ έμβολιασμοΰ. II 
εξαιρέσεων τοΰ κανόνα;, καθ’ ον πρέπ. 
ήσφαλισμένοι άπό τή; νόσου, δεν ισχυσε μέ 
τή; δαμαλίδο; πεποίθησιν τών ’Αθηναίων, 
πνεύση αυτοί; ικανήν δυσπιστίαν πρό; την

ξ σ < υ.
τοιαότη

GUTOL

ήμΐν έν χρήσει. Ila-ταχόθεν αντηχούν παράπονα και ή δυσαρέσκεια 
έκορυφοΰτο. Διατείβοντε; ποό ετών έν ’Ρωμ.ουνία ένθυμούμεθα γεν 
νηθεΐσαν έν ώρα επιδημία; έλώδου; πυοετοΰ φοβεράν άντισημι- 
τικήν έςέγερσιν κατά τών έν Ίασίω ’Ιουδαίων ώ; επί τό πολύ 
φαρμακοπωλών, επί τώ λόγω ότι τά παρ’ αϋ.ών π.·»λούαενα κα
ταπότια δέν συνίσταντο ποοοανώ; έκ κινίνη;, άτοΰ έεηκολούθ-υν 
πυρεσσοντε; καί ριγοΰντε; πλεΐστοι των λαβόντων τήν πρ σή-
κουσαν απαλλακτικήν δόσιν τοΰάλανθάστουοαρμάκου. Κατ’άπα- 
ράλλακτον συλλογισμόν έπρεπε καί ή ευλογία πλείστων δαμαλ ισθέν- 
το>ν’Αθηναίων νά θεωρηθή ώ;π;οφανή; άπόδειζι; ότι έγίνετ·, ά-υ· 
νειδητο;χρήσι; οΰχί δαμαλίδο;, αλλά γλυκερίνη:. Ί'.ναυλοι έτιει; 
την άκοην άπομένουσιν αι έντονοι διαμαοτυρήσε·.; τοΰ τόπου, προ
πάντων τοΰ τή; άντιπολιτεύσεω;, καί αί γοεραί κραυαί τών αι-
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τούντων ταχίστην καί άφθονον προμήθειαν γνησίου τής δαμάλεως 
:οΰ. Τήν τοσαύ.ην ζήτησιν επόμενον ήτο ν’ άν-.ικρύση μετ’ οΰ 
πολύ καί ανάλογος προσφορά ικανού αριθμού ·γκεντριστών καί 
φαρμακέμπορων, ό»ν έ'.αστο; άνήγγ-λλε καθ’ έκάστην είς τό κοι
νόν διά τοΰ τύπου ότι έκόμισεν ές Εύρώπης πρόσφατον, γνήσιον 
καί αμιγές ρευστόν δαμαλείου φλυκταίνης.

Έν τή άκμή τή; τοιαύτη; δαμαλομανίας *τυχεν  ό φιλόυ.ουσος 
έν Παρισίοις αντιπρόσωπος τή; Ελλάδος νά πέμψη είξ τήν Εθνι
κήν Βιβλιοθήκην πλουσϊαν δωοεάν ϊατοικων συγγ;αα’ζάτων, έν 
οίς διεκρίνοντο εξήκοντα τρεις παχεΐ; τόμοι εκθέσεων περί τών 
αποτελεσμάτων τοΰ δαμαλισμού. Ό διεξεοχόμενος τού; συνο
δεύοντας τάς εκθέσεις ταύτας στατιστικού; πί··ακα; δεν βραδύνει 
νά πεισθή ότι, δπω; πέρυσι·/ έν Άθήναι;, ούτω καί έν τή όλη Γαλ
λία:, άπό τού έτους 1808 μέχρι 18S0 ούτε έπαυσεν ή εύλογία 
ασεβούσα προς έγκεντρισθέντα; κατ’ αναλογίαν ποικίλην μέν κατά 
καιρούς καί τόπου;, άλλα πάντοτε μεγάλη·/, ούτε έλειψάν πο-ε 
τά παράπονα κατά τοΰ ποιου τής δαμαλίδας. Οί κατά τή; άκη- 
δεία; τή; ήμετέρχ; κυβερνήσεω; καί τοΰ ίατροσυνεδρίου ούτωσοο- 
δρώ; παρ’ ή ».ϊν έζεγερθέντε; ούδέν άλλο ήσαν, έν πληρέστατη πιθα 
νώς άγνοια των, ή άναμ,ασσητ ζί παραπόνων άπό σγδοήκοντα ήδη έ ιών 
άντηχούντων στε;εοτύπω;καί βασιζομένων έπί τής πεποιθήσεω; εί; 
τό άλάνθαστον τή; γνηιία; δαμαλίδα;. Ή δικαιοσύνη εντούτοις 
επιβάλλει ήμϊν νά όμολογήσωμεν ότι, άν τοσοΰτον άδικοΰνται 
σήμερον οί δαμαλιστχί τό σφάλμα ανήκει κατά μέσο; εις αυτούς 
τούτους, τού; έπί μακράν σειράν έτών κηρύξαντα; ώ; δόγμ.α τόάνα- 
μαρτητον τοΰ περιεχομένου των σωλήνων αύτών. Τά; κατά τοΰ 
άναμαρτήτου τούτου έκδηλωθείσας κατά καιρού; ύπονοία; αυτοί 
οί ιατροί ώνόμαζον έπί πολύ·/ χρόνον βλασφημία;. ΙΙρώτοι ουτοι 
ίσχυρίσθησαν ότι πάντες άνεξαιρέτω; οί παθόντε; είχον κακώς 
έμβολιασθή, ή ότι ήπατώντο νομίζοντε; εαυτού. π .οσβλζθέν · 
τας υπό εύλογία.;, ενώ έπασχον έξ άπλής άνεμοευλαγίας. Έ-

· Ρ . , , , r , . , -πειοη ομω; συνεοαινεν ενίοτε να σκαπττρ η ανε/.οευΛογιζ αυτή 
βαθεία; αΰλάκα; επί τοΰ προσόν που ή καί νά προπέμπη εις τόν 
’'Α.δην τούς παθόντα; προσεκιλλα το τότε είς αυτήν, προ; έζήγη- 

•σιν τοΰ φαινομένου, τό έπίθετον κακοήθους. ’Η αύξάνουσα έν τού
τοι; άναλογία τών προσβαλλομένων υπό τής νόσου, ή μάλλον ή 
διά τή; στατιστική; εργασίας έξακρίβωσι; τής π/ιν αμφισβητού
μενη; άναλογία; ταύτη;, κατέστησε μετ’ ού πολύ τά; άνωτερω 
εξηγήσει; πάντη άνεπαοκεΐ;. Τότε καί πάλιν παρά πρ'ότων τών 
ίατοών έτέθη εις κυκλοφορίαν ή γνώμη, ότι διά τή; μακράς αυτής 
άπό βραχίονα; είς βραχίονα περιπλανήσει.»; έξηντλήθη ή δύναμις 
τή, έν χρήσει δαμαλίδο; καί μόνον άσφαλέ; έπρεπε νά θεο»ρηθή 
τό άιζέσως έκ νοσούση; άγελάδος λαμβανόμενον ρευστόν. Περί ού- 
δενό; άλλου έγίνετο τότε λόγο; ή περί άνακαλύψεω; παρθένου 
δαμαλικοΰ ιού, κατά πάσαν δέ έπίτασιν τή; έπιδημία; έπληθύ- 
■νοντο μετά τών θυαάτων καί ο: Κολόμβοι. Καί ή τοιαύτη όμως 
■θεωρία παοήκυ.ασε μ.ετ’ ού πολύ, άντ’ αυτή; δε εφευρεθη ετέρα, 
καθ’ ήν είναι μέν άλάνθαστο; έφ όσον διαρκεΐ ή ποοφυλακτική δύ- 
•ναυ.ι; τοΰ άλεζιτηοίου, ή διάρκεια όμως αυτής δέν παοα- εινεται συ
νήθως έο’ίλόκληοον άνθρώπινον βίο·/, άλλά μθνο< έπ·. έτιτινα ετη, 
τον 5 άριθ.ό; δεν δύναται ούτε μετ’ ακρίβεια; ού-ε καν κατά π^ο- 
σέγνισιν νά όοισθή. ’II ποίν δι’ ενός μόνου έμβολιασν. -ύ επιτυγχα · 
-νον.ένη άνεπιδεκτικότη; εύλογία; πρέπει ήδη νά επιδ ωχ'ιή διά 
■περιοδικών σναδαυ.αλισυ.ών. ’Επειδή δε πλεΐστα υπάρχουσι και 
αναμφισβήτητα παοαδείγματα άνθρώπων προσβληθέντων ύπν τής 
•νόσου δε-.-υπέντε μόνον ημέραςάφοΰ έλαβον παρά τοΰ εμβολι>στου 
έ-γοκοον πιστοποιούν τήν έπί τοΰ βραχίονο; αύτών εμφανισ ν 
"δ'.ο τκκτ κών φλυκταινών,» πολύ εύκολο»-ερον άποβζίνε·. το ερ- 
■γον τών ύποστη· ικτών τοΰ άναμαρτήτου τοΰ δαμαλισμού, επι 
-τώ όρο» όμως νά ένκεντρίζεται ό βραχίο»ν κατ’ εβδομ.άδα.

Καί τοιαότα υ.ίν είναι τά θεωρήματα τών οπαδών -οΰ δαμα
λισμού, οίτινε; δι’ αλλεπαλλήλων δογματικών παραχωρήσεων κα- 
τωρθ ■ σαν υ.έχσι τοΰδε νά διατηρήσω-', μεγίστη·/ πλειοψηφ.αν εν 
•πάτι τοΐ; ίατιικοΧ; σύλλογοι;. Τούτο όμο»; ουδόλως ε-.ιτρεπει 
-ημΐν νά λησνονήσωμεν, ότι άπέναν.ι τή; πυκνή, τζύτη; φάλλαγ- 
γο; ίσταται ένδεεστάτη μ.έν ψήοων ούχί ομω; καί επιχειρημάτων 
μειονοψηφία, τή; όποια; τό κήτυγμα δύναται νά συνοψισθη ο»; 
ϊζής: ότι ού μόνον πλειστάκι; άτοτυνχάν-ι -.ού σκοπού ο εμβο-
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λιασμός, ά·'·. ά καί έπιτυγχάνων ούδέν άλλο κατορθόνει εΐμή νά 
πρ’.φυλάζς προσκζίρω; ούχί δλόκλτ,οον τον άνθρωπον i'/Ii υ.ό~ 
νον τό δέρμα αύτοϋ άπό τών ΐφόδων τής νότου. Ύπό τήν 
έπιρροήν τώ οντι τής όαμαλίδος, τής ουδόλως έξουδετερούσης τόν 
νοσογονον ιον, αλλά ποοσωοινιο: αόνον τήν φυσικήν αύτοϋ έκδή- 
λωσιν κωλυούσης, ό ιός οΰ ος έ'/κλειόν-ενος έν τώ ΟΟ'.ανισιιώ τοϋ 
έμβολιασθ;ντος, ώ; λύ'.ος έντός'μάνδρας, σπαράσσει τά σπλάγχνα 
αύτοϋ, μεταβαλλόμενος είς τύφον, καρκίνον, διφθερίτιδα, μαλά- 
κυνσιν, δυσεντερίαν, φαγέδαιναν καί πάν άλλο κακόν, πρό πάντων 
δε εις φθίσιν. Δια τή; δαμαλίδας έπι τυγχάνεται ούχί απαλλαγή, 
άλλά [αόνον ανταλλαγή τών φλυκταινών τοϋ δέρματος αντί φυ
μάτων τών πνευμόνων. θ’, οπαδοί τή; θεωρίας ταύτης, οίδιακρ-.νό- 
μενοι πρό πάντων έπί πληθώοα πολυν-αθε'.ας, άποδεικνύουσι διά 
τή; παταθέσεω; πλείστων σανσκριτικών ζειυ.ένων 6"ι ποώτοι εύ- 
ρέται τοϋ δαμαλισμού υπήρξαν οί αρχαίοι Μάγοι καί οί Βοαχ- 
μά·.ες, ών οί άπόγονοι έξηζολούθουν έπί πολλούς αιώνας έμβο- 
λιάζοντε; έν τή Ινδική καί τή Περσία. Μόνος δέ λόγο; τή; μή 
έξα-.λωσεως τή; μεθόδου υπήρξεν, «; προκύπτει έκ τή; παρα- 
θέσεω; ετέρου ορμαθού ποικίλο ώσσων χωοίων, ότι οί έπισην. ύ ■ 
πάτοι τών άρχαίων καί των έπειτα ιατρών, ’Ελλήνων, Άοάβων 
ή Ευρωπαίων, άπό τοϋ Ίπποκράτους καί τοϋ ’Αβερρόη μέχ ι τοϋ 
Πάρε καί Συδεγ/άαου, έθεώρησαν τήν εύλογίαν ώς άναγκαΐον κα
κόν. Οπως οί κϋνες, οι βόες, τά πρόβατα, ο! χοίροι, αί δαμάλεις 
ζαί πάντα τά ζώα, ούτω καί τό δίπουν, άστερον, πλατώνυχον 
οπερ καλείται άνθρωπος, φέρει γεννώμενον έν έαυτω πλήν τοϋ διά 
τό αμάρτημα τοϋ Άδάμ. ψυχικού ζαί σωματικόν τινα ιόν, ούχί 
ελασσόνα εχοντα ανάγκην ζαθάρσεω; πρός σωτηρία >. Κατά ταϋτκ 
πρέπει ώς ε·δό; τι βαπτίσματο; νά θεωρήσωμεν τήν ευλογίαν, ή 
δε άποπειρα άποτοοπή; αύτή; διά τοϋ δαυ.αλισν.οϋ άπ βαίνει ή 
ματαια ή ζημιωδεστάτη. Οι έπιτυχώς δαμ,αλισθέντες δΰνανται νά 
παραβληθώσι πρός τού; εύαγγελικού; έκείνους τάφους, τού; έξωθεν 
κεκονιαμένους καί έσωθεν γέμοντας σαπρία,ς. Τό υγιές αύτών 
δέρμα μεταβάλλεται εί; ασκόν πεπληρωμένον πάσος νόσου καί 
μ.αλακίας. Περιττόν φαίνεται ήμϊν μετά τά ανωτέρω έκτεθέντχ 

νά ποοσθέσωμεν, οτι στερεότυπο; έπωδό; τών θεωρημάτων τούτων 
εϊσίν έξοοζισμοί πρός τάς κυβερνήσεις, όπιο; παύσωσι τουλάχιστον 
διορίζονται έμβολιαστάς, ήτοι άνδρα; μισθοδοτούμενους έκ τοϋ 
δηυ.οσίου ταμείου πρός κατ στροφήν τή; υγείας τών φορολογού
μενων. Κατά τήν γνώμην τώ δντι τής νέας ταύτης σχολής τά 
έκ τής δαμαλίδος παθήματα συνέτειναν πρός έζφυλλισμόν τριών 
γενεών άνθριόπων πολύ μάλλον καί αύτών τών έπωνύμων τής 
ξανθής ’Αφροδίτης. ’Αφού δ’ έτυχε καί περί τούτων ό λόγος, όέν 
είναι ίσους άσχετον προς τό θέμα ήμών νά πκρατηρήσωμεν, δτι σο
βαροί ζαί ογκώδεις έζδίδονται άπό διετίας ήδη τόμοι, μόνον σκο
πόν εχοντες ν’άποδείξωσι δ.ά σωρεία; ιατρικών έπιχειρημάτων ζαί 
πολυσελίδουν στατιστικών πινάκων, ότι προς απαλλαγήν άπό τού
των (τών παθηυ.άτων δηλ. καί ούχί τών πινάκων) συντελεί ούχί 
ή αύστηροτέρα τήρησις τών έν χρήσει προφυλαχτικών μέτρων 
ή έφαρμογή άλλων καλλιτέρων, άλλά ή έντελή; κατάργησις 
πάση; ιατρικής καί αστυνομικής έπιτηρήσεως ζαί ή απεριόριστος 
ελευθερία έν τή άσκήσει τοϋ έπαγγέλματος τής σωματεμπορίας, 
υπέρ ής γίνεται άπό τίνος χρόνου πολύς λόγο; έντώ δημοτιζώ σ,μ- 
βουλίω τώνϊίαρισίων. Κατά τον αύτον περίπου τρόπον διδασζομ.εθα 
κατ’αύτάς έξ επισήμου πηγή;, ότι ποέπει τά λοιμαζαθαρτήρια νά 
θεωρώντας ώ; χρησιμεΰοντα πολύ μάλλον πρός μετάδοσιν ζ προς 
αποτροπήν πάσης έπιδημίας. Ό τοιαύτας εύρίσκων παρά ιατροί; 
ασυμβιβάστους δ.χογνωμίας περί ζητήματα, άφ’ ιόν ή υγεία καί ή 
ύπαρξις αύτοϋ έξαρτάται, καταντά νά λυπήται ότι δεν δΰνανται 
ταϋτα νά λυθώσιν, δπως καί τα θεολονικά, δι’ οικουμενικής συνό
δου ή διά βούλ/α; έπιστζ,υ.ονικοϋ τίνος ποντίφ ζο; άναμαρτΐτου. 
Τοιαύτην ώς φαίνεται, εχων γνώμην καί ό ζ. Γλάδστων, άπεφά- 
σισεν έν ελλείψει άλλου να περιβληθή 5 ίδιος, τοιοϋτο αξίωμα, λύων 

-διά κυβερνητικών αποφάσεων τά ιατρικά ζητήματα, περί ών 
■άόννατοΰσιν οί Άσκληπιάδαι νά συυ.Φωνήσωσι πρός άλλήλους.

Αϋ^ουαιυ; 1883

ΕμμαΝΟΠΙΛ ΓοίΔΠΣ.
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ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟΣ ΔΡΥΜΟΥ

(Έχ iur τοΰ SchmidJ

υφΧοΙ ώς είμεθα, ε·χομεν νόθους γ_ωρϊς 

νά <γνωρίζωμίν εις τί συνίσταται η αν

θρώπινη ευδαιμονία. Ποθοΰμεν δόζας 

και τιμάς· ποθοΰμεν ήδονάς άτεΧευτή- 

τους· φΧεγόμεθα ΰπό τής ετι ιθυμίας νά 

κατακτήσωμεν τήν ΰπόΧηφιν τοΰ πΧή- 

θους, νά άποΧαύσωμεν οτιδήποτε ιδομεν, νά ύφωθώμεν ΰπε- 

ράνω τών όμοιων μας, νπεράνω τών άντιτ. άΧων μας. ’ΟΧε- 

θρία ευδαιμονία ! επικίνδυνος τύχη ! Ό ουρανός ayανακτών 

με τήν άπΧηστίαν τών πόθων μας, μάς εισακούει ενίοτε διά 

νά μάς τιμωρήση.

Jean Baptiste Rousseau.

Ο ΜΕΛΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΣ

— ’Ητο ή παραμονή τών Χριστουγένων' πυ/.ναί νιφάδες χιό- 
νο; έπιπτον επί τών δρέων τοΰ Μελανό; δρυμού’ ό άνεμο; έσύ- 
ρ ζε δ.ά μέσου τών δασών κα'ι εισορμών μανιωδώς έντό; τών 
στενών τής IltEilenllial (Κοιλάδα; τοΰ *ΑΛόυ)  αντηχεί μα- 
κοόθεν ώ; υπόκωφος καί παρζτεταμένη βροντή’ καί ποΰ μέν ή- 
κούετο δ τρι··μό; τών Οααυομένων κλάδων, ποΰ δέ ό πάταγο: 
μεθ’ ού κχτέπιπτον χιλιετείς έλάται, άνατρεπόμεναι έ< τής μα- 
νίας αυτού.

Άλλ*  ό κώδων τοΰ χωρίου τοΰ Άνδερνάχ, παλαιών προς τήν 
βοήν τή; καταιγίδας, ύπερίσχυε κατά στιγμάς, καί διά τής στεν
τόρεια: φωνή; του προσεκάλει μακρόθεν τον Βκρώνον άπό τόν 

οχυρόν πύργον του καί τόν χωρικόν άπό τήν καλαμόστεγον κα- 
λύβην του, νά έλθωσιν εις τήν μυστηριώδη τελετήν τοΰ μεσονυ
κτίου, καθ’ ήν ό Σωτήρ τοΰ κόσμου έγεννήθη επί τή; γής.

Πάντες εσπευδον εϋπειθώ; εΐ; τήν επίσημον ταύτην πρόσκλη- 
otv’ άν δέ καί δ καιρός ήτο τοσοΰ. ον θυελλώδης, αί όδ ί Ά φέ*  
ρουσαι εις τήν εκκλησίαν έπληροΰντο βαθμηδόν, καί οί πιστοί έ- 
προχώρουν εις τό σκότος, κρατούντες άνηαμένους πυρσού:, ών ή 

κοκκινωπή λάμψι; προσέπιπτεν επί τών δρέων παρά τά δποΐα διέ- 
βαινον καί έχοωμάτιζε ποικιλοτρόπω; τήν καλύπτουσαν αυτά 
χιόνα.

Εις §ν τών οροπεδίων, τό πλησιέστερον πρός τό Άνδερνάχ κα; 
τό μάλλον μεμονωμένον, διέκρινέ τις ασθενεί; καί τρεμουΐας λάμ
ψεις διά μέσου τών παραθύρων πενιχρών καλυβών. Οί κάτοικ-1 
τών καλυβών τούτων, πάντες σχεδόν κατασκ-.υζσταί τών γνω
στών εκείνων ςυλίνων έμβάδων, τών καλουμένων stlbols, ήτοιυά- 
ξοντο νά προσθέσωσιν εις τόν κάματον τή; ήμερινής εργασίας, 
τάς κακοπαθείας τής επιπόνου ταύτης νυκτερινή; οδοιπορίας.

Εις μίαν λοιπόν τών καλυβών τούτων, ετοιμόρροπου καί ελεει
νήν, δ ίο νεανίαι προσεπάθοΰν πριν άναχωρήσωσι, νά θερμανθώσςν 
εις τήν ήμίσβεστον πυράν’ ό μέν ει; ήτο έτι παϊ; ό δέ άλλο; 
έφαίνετο πολύ πρεσβύτερο; αυτού.

*Ω τί άθλιο; καιρό;, έλεγε*  ό νεώτεεο; καί δέν έχομεν π έον 
ξύλα νά Οερμανθώμεν μετά την επιστροφήν μας*  τδ τεμάχιον 
τδ δπ Ιον έρρ-.ψχ τώρα, είναι τδ τελευταίων καί μόλις θάδυνηθώ- 
μεν νά φυλάζωμεν ενα άνθρακα διά τδ ερχόμενον έτος *)  δ δε

( ) Ούδείς γνωρίζει σήμερον, τί έστί τό ςύλον τω> Χριστουγένων, 'it 
xxt έξχκολουΟοΰσι νά δίδωσι τό όνομα τοΰ ο ct; τό μεγαλδίτερον τεμά_ 
χ·.ον τής προμηΰείζ; τ»ΰν ςύλω > τοΰ γε’-μωΌς “Αλλοτε έ’Οετον τό ςύλον 
τοΰτο εις τήν εστίαν, τήν εσπέρα/ τής παραμονΤ,ς των ΧριστουγΙ-ων, μέ 
είδος οικογενειακής τελετής· ό©*ΰ  δέ τήν επαύριον έ’ζαιε δι? ο/τ,ς τής 
ήμ-ρσς, έφΰλαττον τά λείψανά του μετά προσοχής, μέχρι τδ>ν Χριστου- 
γενων τοΰ επομένου έτους· διότι ώς έπίστευον ειοερεν ευτυχίαν εις τόν 
οίκον. ’Εάν ομω:, τό 'ν'1 ον έζαίετο δλον καί δέν άπεμενεν ε’μή τέφρα, 
τοΰτο «Οεωρ-Ττο κακό; οιωνός. ’Εννοείται λοιπόν, ότι διά νά άποφύγτ» 



ΠΟΙΚΙΛΗGi

•δατος,ίλας δεν επιτρέπει πλέον νά συνάζωμεν τά κατά γή; πι
στόνια συντρίμματα τών κλάδων καί ov.ce; αύτιον, Οά ύπάρχουσ1 
πολλά εί; τό δάσος κατόπιν τοιαύτη; Ουέλλης.

Μπά, άπήνττσεν ό πρεσβύτεεος, ο κακότροπο; οΰτος δασοφύλας 
Οά ήναι πολύ έπιδέςιο;, έαν κατά τοιαύτην σκοτεινήν νύκτα, δυ- 
νηΟή νά έυ.ποδίση τού; κλάδου; άπό τοΰ νά Οραύωνται και νά 
πίπτουσι πιο τών ~ίλο>> v.a;, δέ άπό τοΰ νά συνάςωμ,εν αύ-
τούςδιά νά άνοίγωμεν τήν οδόν.

— Τούτο είναι κακόν Φρίτζ, άφοΰ μά; είναι άπηγορευμένον. 
-- Άλλ’ άοοΰ δέν δυνάμεΟα νά ΟερμανΟώμεν άλλως πώς ;
- - λύτη δέν είναι τιμία δικαιολόγησι;, ήθελε μάς άποκριθή 

ο έφηυ-έοιο; τοΰ Άνδερνάχ' έκτο; τούτου έχομεν ήδη τήν εργα
σίαν υ.α; έτυίμην καί μεΟαύριον ό έυ.πορος, Οά έλΟη διά νά τήν 
άγοοάση’ τότε Οά λάβωμεν ολίγα χρήματα καί Οά προμηθευΟώ- 
μεν ξύλα. "Εως τότε οίκονομούμεΟα χωρίς αύτά' πηγαίνομεν αύ- 
οιον καί διερ/όμεΟα τήν ημέραν εί, τοΰ γείτονος Βλουμενβάχ" 
αύτό; μά; υποδέχεται πάντοτε μετ’ άγαΟότητος.

— Καί εάν ό έμπορο; δέν έλΟγ, μεΟαύριον; μεΟαύριον είναι 
ακόμη εορτή. . .

—■ Τότε Οά περάσωμεν τήν έπομένην ημέραν εί; τοΰ γείτονα; 
Φεονίχ καί Οά διασκεδάσωμεν τήν μικράν του Λισβέτην, χορεύον- 
τε; αυτήν έτι τών γονάτων μα.;.

— Είναι σχεδόν ώς έάν έζώμεν ές έλεζμοσύνη;’ τοΰτο μ'ε κά- 
μνει νά έντρέπωμαι.

— Καί μήπως είναι ολιγωτέρα έντροπή Φρίτζ, έάν ό δασο
φύλας μά; συνελάμβανε κλέπτοντας; ΙΙρόσΟες εί; τοΰτο ότι ήθελε 
μά; διώζει καί έκ τής καλύοης μα; καί τότε τί ήΟέλομεν γίνει! 
Ή κακή πράςι; έχει πάντοτε κακά; συνέπειας, προ πάντων γινο- 
μένη τήν νύκτα τών Χριστουγένων.

— Καί μήπως ή νύς αύτη διαφέρει άπό τά; άλλα;;

τις τό τοιοΟτον, έζίλεγεν ώ; ςύλον τών Χριστουγένων, τό μεγαλείτερον 
τεμάχιον, τό δυνάμ-νον νά διατηρηΟή είς μεγάλη» πυράν εορτής και κατά 
τό διάστημα μιά; τών ψυχρότερων ημερών τοΰ χειμώνος.

ΑΔΕΛ1ΝΑ ΠΑΤΤΗ
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— *Ω  αδελφέ μου, μη ώμίλει ουτω’ ενθυμείσαι ότι δ πατήρ 
•μου έλεγεν, ότι κατά την νύκτα ταύτην, τά κακοποιά πνεύματα 
πλανώνται έπι τή; γή; διά νά κερδήσωσι τού; ανθρώπου;, μέχρι; 
ού δ κώδων τοΰ μεσονυκτίου, τά αναγκάσει νά κρυβώσιν εΐ; τά; 
άβίσσου;. Κατά την ώραν ταύτην την μυστηριώδη πρέπει νά δι- 
πλασιάζωμεν τά; προσευχά; μα; διά νά μη είσέλθωμεν εΐ; πει
ρασμόν.

Καί ταΰτα λέγων, δ ευσεβή; Ουλερίχο;, έπεκύρωσε τού; λόγου; 
του διά τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ.

Άλλ*  δ Φοίτζ δέν τον έμιμήθη’ άπ*  εναντία; έφαίνετο βυθισμέ
νο; εί; σζέύει; σκοτεινά;. Μετά τινα; στιγμά; σιωπή;, έκτύπησε 
τά; χείρα;. cEv έτο; και μία ήμέρα ! ανέκραξε.

Τί είναι; ήρώτησεν δ Ούλερίχο; έκπληκτο;.
— Πώ;; δέν ενθυμείσαι .... το παρελθόν έτο; τον ξένον 

εκείνον;
— Τον ξένον όστι; ήλθε και έζήτησε φιλοξενίαν άπο τον πα

τέρα μα;, τον δποΐον δ πατήρ αα; έδέχθη, καί όστι; άνεχώρησε 
•τήν νύκτα τή; έπιούση;’ και δέν έπέστρεψε πλέον;

— Μάλιστα τόν ξένον καί έντελώ; άγνωστον εκείνον άνθρωπον.
— Καί τί λοιπόν ;
— Λοιπόν δέν ενθυμείσαι οτι εΐ^εν αφήσει έν κουτίον' §ν μικρόν 

κουτίον στρογγυλόν και κάτι τι άλλο, το δποίον ομοιάζει μέ 
θήκην;

— Ναί’ άλλ*  εί; τ! μά; ένδιαφέρουσι ταΰτα ;
— Εΐ; τί μά; ένδιαφέρουσι; τά έχομεν έκεί εί; τό κιβώτιου. 

^Ητο χοέο; μα; νά τά φυλάξωμεν διά νά τά άποδώσωμε*  εί; τόν 
ιδιοκτήτην των, έάν ήθελεν έπανέλθη διά νά τά ζητήτη.

’Αλλ’ άφοΰ δέν επανήλθε καί δέν γνωρίζομεν ούτε τί; είναι, 
ούτε ποΰ ευρίσκεται, ήκουσα νά λέγωσιν, ότι τά πράγματα, τά 
δποΐα δέν ζητήσει τι; ώ; ίδικά του, μετά παρέλευσιν ένό; έτου; 
καί μιά; ήμέρα; γίνονται ιδιοκτησία ; εκείνου εί; τόν δτοίον τά 
άφήκεν. Ύπεσχέθην λοιπόν εί; τον πατέρα μα;, έγώ ώ; δ ε'ναπο- 
μείνα; άρχηγο; τή; οικογένεια;, ότι δέν θέλομεν ανοίξει τό κιβώ
τιου έκείνο, πριν παρέλθη έν έτο; καί μία ήμέρα. Άλλα σήμερον 
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λιτέραν θέσιν £·· τώ κόσμο», εάν τδ έκρινεν άναγκαΐον δι’ έμέ.
Ταπεινή ψυχή ! έψιθύρισεν ό Φρίτζ, ευχαριστείται μέ την τα- 

πείνωσίν της' Χιόνι δέν είναι εις κατάστασιν νά έννοήση την θέ
σιν της κα'ι νά αγανάκτηση.

ΓΗ καλύβη τών δύο αδελφών, ήτο ή τελευταία τοΰ χωρίου και 
η πλησιεστέρα προς τδ ’Ανδερνάχ δθεν οί λοιποί χωρικοί πορευόμε- 
νοι εις τήν εκκλησίαν, έμελον νά περάσοισι παρά την θύοαν των*  
έπροχώρουν δέ ήδη φωτιζόμενοι εις τδ βαθύ εκείνο σκότος, υπδ 
τών άνημμένων δαυλών. 'Ο κακδ; δασοφύλαξ, δέν είχε τολμήσει 
νά τούς έμποδιση άπό τοΰ νά κόψωσι κλάδου; έλάτης διά την χρή- 
σιν ταύτην' διότι τοΰτο ήτο παλαιά συνήθεια.

η εκ ου

’Εντούτοις δ Οΰλερίχος ματαίω; προσεπάθησε νά πείστί τδν 
αδελφόν του νά τδν άκολουθήση και αυτό;’ δ Φρίτζ έαεινε μόνος 
καί άφοΰ έθεσε ολίγον έλαιον εις τήν σοεννυμένην λυχνίαν του, 
άναβάς επί ξυλίνου σκαμνιού έφθασε μέχρι τοΰ έσκονισμένου κιβω· 
τίου, τδ έλαβε καί τδ ήνοιξε. Δέν εΰρεν ούδέν άλλο, εΐσ.ή τά δύο 
ποομνηυ.ονευθέντα άντικείμ-ενα" ήνοιξε 
στρογγυλόν κουτίον καί ή έκπληξί 
ρεσκείας’ διότι άνεκά,λυψΐ» εντός αυτού, δυο νομίσματ 
τρία ή τέσσαρα αργυρά. "Αν καί δέν έγνώριζε τήν ά 
των, ήννόησεν όμως ότι ήξ.ζον πολύ περισσότερον

’Ητο τωόντι τδ εύοημα τοΰτο, αληθής περιουσία 
ορφανά, ατινα μόνον πόρον βίου, είχον τδ ευτελ 
εργασίας των, προϊόν, δπερ καθίστα έτι εύτελίσ- 
τοΰ άγοράζοντος αυτό 
τών δύο ορφανών. 'J 
νομίσματα, χωρίς νά 
τόσον πεοιωρισμέναι 
τήν θήκην.

πρώτον τδ μικρόν καί 
δεν ήτο έκπληξις δυσα- 

α χρυσά καί 
τξίαν τών πρώ- 
ή όλα τά λοιπά, 

διά τά δύο 
ποοϊδν τή; 
ή απληστία 

ιμπορου, δστι; ωφελείτο έκ τή; απειρίας 
Φρίτζ λοιπόν αφού έμέτρησε πολλάκι; τά 
κατορθώση νά εύρη τί ποσον άπετέλουν, 

ήσαν αί άριθμητικαί του · νώσεις, έξήτασε

Ό

0QV

; ωφελείτο έκ

*Η:οδέαυτη μελανοδοχείων, ές εκείνων τά όποια οί σπουδα- 
σταί τής εποχή; εκείνης, έκρέμων έκ τής ζώνης των. Και εΐ; μέν 
τδ κατώτερον μέρος, τό προωρισμένον διά. τήν αελάνην, δέν ύπήο- 
χεν εΐμή μικρό; καί έξηραμένο; σπόγγος, εις δέ τδ άλλο, δπερ ήτο 
πολύ μακρότερον, εΰρεν ικανά τεμάχια χάρτου τετυλιγμένκ κυ- 

λινδροειδώ; καί δύο γραφίδας έκ πτεοοΰ, αΐτινε; ήσαν άμεταχεί- 
ριστοι διότι δέν είχον κοπή.

Τδ ευοηαα τοΰτο, δέν είναι αντάξιον τοΰ πρώτου, είπεν δ Φρίτζ 
μέ υυος δυσαρέσκειας' θά ήτο κατάλληλον διά κανένα κληρικόν, 
άλλ’εις έμέ καί εις τδν αδελφόν μου εις τί δύναται νά μάς χρη- 
σιμεύση ; 'Ο Κύριος ξένος, δύναται νά έλθη καί νά τδ ζητήση 
όπόταν θέλη δέν έχω καμμίαν δυσκολίαν νά τδ αποδώσω εις αυ
τόν' όσον διά τδ άλλο, θά κάμη καλά νά τδ λησμονήση. Καί 
ταΰτα λέγων, ήρχισε πάλιν νά μέτρα τα νομίσματα.

’Αλλά κρότο; έλαφρδ; ήκούσθη πρδ; τδ μέρος τής χωλής τρα- 
πέζης, ένθα είχεν αφήσει τδ μελανοδοχείου καί τά εν αυτή 
έστρεψε τδ βλέμμα καί ή έκπληξί; του, υπήρξε μεγάλη.

Τδ μελανοδοχείου, είχεν άνατραπή καί πράγμα τι μελανόν εφαι - 
νέτο ότι προσεπάθει νά έξέλθα, έξ αυτού' τδ πράγμα τοΰτο, κα- 
τώρθωσεν επί τέλους νά έξέλθη καί τότε, εις την αιφνιδιαν ανα
λαμπήν τής λυχνίας, δ Φρίτζ ήδυνήθη νά διακρίνη μικρόν ανθρώ
πινον σχήμα, μόλις σπιθαμιαίου, τδ πρόσωπον, αι χεϊρες, οι οδόν- 
τε; καί αυτοί οί οφθαλμοί του, ήσαν έντελώ; μέλανες, έκτος τή; 
κόρης, ήτις ώς οί όφθαλμοί τής γαλής, έξέπεμπε κιτρ νωπήν 
λάμψιν.

Τδ παράδοξον τοΰτο ον, ήτο τοσοΰτον ισχνόν, ώστε τδ δέρμ,α 
του έφαίνετο προσκεκολλημένον έπί τοΰ λεπτοφυούς σκελετού του 
καί παρίστα μικρογραφίαν άξιοπερί-τργον μέν αλλά τρομεράν.

Φ,βηθείς δ Φοίτζ, έκαμε τήν φοράν ταύτην, μέγα σημείου τοΰ 
σταυρού, άλλ’ δ άνθρωπίσκος δέν έδωκεν ούδεμίαν προσοχήν' έν- 
τούτοις έστρεψε πέριξ τδ βλέμμα ώ; άν έζήτει τι μέχρι; ού Ά 
οφθαλμοί του άπήντησαν κατά γής, μικράν ποσότητα υδατο; 
σχηματισθείσαυ έκ τή; χιόνος, ήτις είχεν εΐσέλθει δτε ο Ούλερΐ- 
χος ήνοιξε τήν θύραν διά νά άναχωρήση. "'Εδραμ.ε λοιπον εκεί κα; 
έκυλίσθη μέχρι; ού άπεορόφησεν όλου τδ ύδωρ καί τότε δ Φρίτζ, 
τδν είδεν έξογκούμενον, έξογκούμ.ενον άπαραλλάκτως ως ήθελε 
κάμει σπόγγο; βυθισθεί; έντδς ύδατος, καί λαμβάνοντα βα.’μηδόν 
μεγαλειτέρα; διαστάσεις.

'Ο νεανίας. . . .δέν ήτο δειλός, άλλ’ή φαντασιώδης αύτη έμφή-
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νισις, -'>·/ έ-.α/.ε νά τρέμη κα ό φόβο; το·/ δέν ήτο παράλογος 
δ-ότ·. ένό/ΐζεν δ τι το μικρόν τούτο τέρας έ*  γκούμενον άδιακό · 
τη;, ήθελε πηδήσει κατ’ αύτοΰ καί άνοίγων, ώς ύπεομεγέθη; νυ· 
ζτερίς, πτέρυγας μελανές. ήθελε τδ/ άρπάση καί τδν φέρη. . .. 
■δεν έτόλμα νά φαντασθή πού" άλλ’ είναι είύκολον νά μαντεύση τις 
που έφοβεΐτο δτε ήθελε τδν φέρη. ’Ω πόσον κατηρατο τότε τήν 
περιέργειαν του, πόσον μετε·<όει διότι παρέλειψε τδ χριστιανικόν 
του καθήκον κατά τοιαότην έπίσηυον νύκτα.

’Εντο ύτοις ό άνθρωπίσκος έκεϊνος, άφοΰ άνέλαβεν είσαρκίαν άνά- 
λογον πρδς τδ ανάστημά του, δέν έςογκώθη περισσότερον, άπ’έναν· 
τίας έφνίνετο ευχαριστημένος έκ τοΰ λουτρού του καί στηριχθείί 
■νωχελώς έπί τοΰ μελανοδοχείου ήρχισε νά περιεργάζηται τδν Φρίτ 
διά. τδν κίτρινων οφθαλμών του.

Οι φόβ ,ι 
την θέσιν.

— Κ αί
άπήντησεν

ηται

-τις ως τον 
θως δεν

e

είμ’ι πνεύμα φωτός' τοϋτο έζαρτάται έξ εκείνου, 8ν υπηρετώ.
— Καί ποιον υπηρετείς;
— Όποιον ή τύχη μοί δίδει διά κύριον.
— Είσαι λοιπδν δούλος;
— Ναί, τήν στιγμήν ταύτην, είμαι ι’δικός σου.
— Τούτο μέ ε/χαριστεί’ ( δ Φρίτζ δέν έλεγεν εντελώς τήν 

αλήθειαν) άλλα διατί εί σαι δούλός μου;
—— Διότι είσαι κάτοχο; τοΰ μελανοδοχείου, δθεν έζήλθον πρδ 

δλίγουκτί εντός τοΰ δπο'.ου έστενοχωρούμην, έπί »■/ έτος καί μίαν 
ημέραν, κεκΰεισμένο; ώς έντδς φυλακής.

— Καί τί λοιπδν έκαμνες έκεΐ μέσα;
— Σοί τδ είπον, έστενοχωρούμην.
— ’Αλλά τις σέ έκλεισε·/ έντδς τοΰ μελανοδοχείου έκείνου 

όπου όσον μικρός καί ά / ήσαι 3ϊβαίω; δέν θά ευρίσκεσο πολύ άνα- 
παυτικό; ;

— ΙΙοϊος; ή ειμαρμένη.
— Μοί όμιλεΐς περί ειμαρμένης, περί τύχης. . .άφοΰ είσαι δού

λός μου, ελπίζω ότι πρέπει νά μέ υπακούης" σέ διατάττω λοιπόν, 
δταν μοί όμιλή; νά έκφράζησαι εΰκρινέστερον’ διότι εις τήν τιμήν 
μου, τήν τιμήν, τιμίου κατασκευαστοΰ ζυλίνων έμβάδων, δεν εν

νοώ ούτε λέ'ιν άφ’ δσα μοί λέγεις.
— Γνώριζε λοιπδν Κύριέ μου. . . .
— Πώς; έπανάλαβε ολίγον άκόμη, τήν τελευτκίαν λέζιν’ ου- 

•δείς άλλος μέ ώνόμασε ποτέ κύριον καί ευχαριστούμαι διότι μοί 

δίδει; αύτδ τδ όνομα.
— Γνώριζε λοιπόν, Κύριέ μου, δτι έντδς έκάστου μελανοδο

χείου, ένοικεΐ δαίμων τις καλούμενο; Γ
— ’ Α ! *Α ! Διά τούτο λοιπόν όμιλοΰντες περί τών άνθρωπων 

•οί όποιοι γράφουσι βιβλία, λέγουσιν « έχει π εΰμα δαιμονικόν, ή ή 
επιστήμη του, είναι έπιστήμη τής κολάσεως, ή δτι τδν βασανίζει 

τδ δαιμόνιου καί τδν κάν,νει νά γράφη. »
— Μάλιστα’ είναι αί ιδέαι τοΰ άοράτου τούτου δαίμονος, τάς 

■οποίας άντλή ό συγγραφεύς, δταν βυθίζη τήν γραφίδα του έντδς 
πού μελανοδοχείου’ καί έπειτα νομίζει δτι αί ιδέα-, αύταί έ'ήλ-

τοΰ Φ.ίτζ, καθησύχασαν ά/.α είδε τήν εΐ:η··ικήν ταύ- 
Τι θέλεις άπδ εμέ τδν ήιώεζσεν έπί 
εγώ, έμελον νά σοί άποτείνω τ· 
ό άνθρωπίσκος, μέ φωνήν λεπτή/ 

τ.εχούσης έπί τοΰ τ
ις εΐμή δταν θέλη νά προκαλέση άπάντησιν. 

ταύτην, Οπισθοδρόμησε καί έκαμε 
αυεοΰ. Ό άνθοωπίσκο; έικειδίασε 

ό Φιίτζ οπισθοδρόμησε έτ 
δεν έδωκε ποοσοχήν καί 
απέζης, μέ υΐιος σοβαρόν, 

φιλοσοφικόν τινα

ήχον γραφΐδο 
έρωτα

Ο Φρίτζ άκούων τήν φωνήν 1 
καί πάλιν μένα σημείου. τοΰ στ 

ά μ.ελανά του χείλη καί 
τερον’ άλλ’ ό άνθρωπίσκος
με

ε/.ους

ίν αυτήν ερωτησιν, 
ην η/ελεν εκλαοει 
χττύρου’ oiort συνη-

οισσο -
η:χισε να 

ώς δόκτωο 

όεισυ.όν.

ττεο’.ττατή κατά »λτ4ζο; τής
οστις ε·.χε οωσε». απ') τ·/;; εύρας του,

Ό Φρίτζ, άνα-αλέσας καί πάλιν τδ θάρρος του, άπεφάσισε νά 
εισέλθη είς ‘κτενεστέρας ομιλίας μέ τδ πζράδοςον έκεΐνο ον, δτεο 
εςενι,εν η τράπεζα του.

— Λοιπόν, άν καί ήσαι τόσον μέλας καί 
μοί φαίνεσαι κακοποιού πνεΰ 
σημείου τ·.ΰ σταυρού.

Ό άνθρωπίσκος διέκούε τον περίπατόν του καί έκύτ 
άσκαρδαμυκτεί τδν έρωτώντα

— Διά πίνας ε’.μαι πνεύμα τοΰ

• ·5 το

όσον άσχηυ.ος, δέ' 
μα, άφοΰ δέν έφοβήθης οτε έκαμα τδ

αυτόν,
α ζεν

σζοτ>ν.-, ύ·. αλ/.ους ου,ω;
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θον έκ τή; κεφαλή; του. "Εκαστο; δ' έξ ημών έχει τον ατομικόν· 

του χαρακτήοα, άπαραλλάκτως ώ; έχουσι καί οί άνθρωποι’ και. 
τινέ; μέν είναι σοβαροί, εμβριθείς, εύγλωττοι, άλλοι δέ ελαφροί, 
επιπόλαιοι και άνευ οϋδεμιάς έμπνεύσεως. ’Ενίοτε 5 χαρακτήρ τοΰ 
Γραφοδαί/ιονος, ούδεμίαν έχει αναλογίαν προ; τδν χαρακτήρα 
τοΰ ΐδ οκτήτου τοΰ μελανοδοχείου και τότε δ κόσμο; εκπλήττε

ται παρατηρών τήν άντίθεσιν, ήτις υπάρχει μεταξύ τοΰ ατομικού 
βίου τοΰ συγγραφέως και τών ιδεών ά; πρεσβεύει γράφων. ’Εκείνο;, 
π. χ. δστι; εις τήν ομιλίαν του, είναι βαρύ; καί δυσάρεστο;,, 
θέλγει τδν αναγνώστην διά τοΰ έπιχαρίτου ύφους του' άλλος, 
άπ*  εναντίας, δμιλών είναι εΰφραδή; καί ευχάριστος, αλλά γρα
φών αποβαίνει συγγραφεύς μετριότατο;' διότι ποΰ μέν είναι ξη
ρό; καί σκοτεινότατο;, άλλαχοΰ ταπεινός ή ασυνάρτητο; καί κά- 
μνει παρεκβάσεις ατελεύτητους. "Αλλος διακρ-.νόμενο; διά τήν αυ
στηρήν καί άμεμπτον διαγωγήν του, χαίρει κακήν υπόληψιν ένεκα 
τών ευφυολογιών ά; μεταχειρίζεται γράφων επί σοβαρών καί σπου- 
δαίοιν αντικειμένων' ενώ άπ’ εναντίας, άνθρωποι κακοήθεις καί. 
ανήθικοι, θεωρούνται υπδ τών αναγνωστών των, των μή γνωοι- 
ζόντων αυτού; προσωπικώς, ώ; πρότυπον αρετή; καί ανθρώπινη; 
τελειότητος.

Καί όμως ούδεί; ήρεύνησε ποτέ, πόθεν προέρχονται αί τοιαΰται. 
αντιθέσεις' οί άνθρωποι κρίνοντες συγγραφέα τινά, τδν χαρακτη- 
ρίζουσιν ώ; ανώμαλον, ώ; άσυνεπή, ώ; μεταβαίνοντα άποτόμω; 
άπδ ιδέα; εΐ; ιδέαν καί όμως τοΰτο προέρχεται άπλώ; μόνον διότι 
άλάσσει συχνά μελανοδοχείο·/. Καί τί; άλλη είναι ή αιτία, δτε 
τινέ; άναπτύσσοντε; προφορικώ; τά; ιδέας των, διεγείρουσι τά; 
γλυκύτερα; ελπίδα; διά τδ συγγραφικόν των στάδιον καί έπειτα 
δταν λάβωσι τδν κάλαμον άνά χεϊρας, δέν άξίζουσι τίποτε. Τδ 
λάθος δέν είναι ΐδικόν των’ προέρχεται άπλώ; μόνον διότι τδ με · 
λανοδοχεΐον των, δέν τοϊ; έπρομήθευσε τά; λέξεις καί τά; εκφρά
σεις τάς αντιστοιχούσα; μέ τά; αγαθά; των προθέσεις.

— Όλα αυτά αναμφίβολον; είναι κάλλιστα αφού δέν δύναμαι 
νά τά εννοήσω’ είναι οπω; δταν δ άγαθδ; έφημέριος τοΰ ’Ανδερνάχ^ 
έμιλίρ λατινικά' αλλά. . . .αλλά κύριε δαίμων.

— Προσοχή εις τήν έννοιαν τή; λέξεω; δα ίμων’ δέν είμαι δαί—- 
μων ώ; έννοοΰσιν οί κοινοί άνθρωποι, δηλαδή 3ν πλασθέν διά νά 
πράττω τδ κακδν μόνον καί μόνον χάριν τοΰ κακού" δ προορισμό; 
μου δέν είναι ούτε κακός, ούτε καλός, αύτδ; καθ’ εαυτόν' διότι τδ- 
πάν έξαρταται έκ τή; εφαρμογής καί δέν εΐμεθα ήμεΐ; οί κ,άμνον- 

τε; τήν.. . .τήν εφαρμογήν.
Έδώ, δ Γραφοδαίμων έπτερνίσθη δίς ή τρις καί βροχή λεπτή 

καί μελανή έπεσεν επί τή; τραπέζης. Ύγειά σου είπεν δ Φρίτζ. 
Ευχαριστώ άπήντησεν, δ σπιθαμιαίος δαίμων" τδ ψΰχο; τοΰ δω
ματίου σου έψύχρανε τδν εγκέφαλόν μου καί δταν συμβαίνη νά 
πτερ'Ίσθώμεν, δ άνθρωπο; δστι; ουδέποτε δύναται νά διακρίνη 
τί συμβαίνει πέριξ του, λέγει, δτι ή γραφί; του έτριξεν επί τοΰ 
παπύρου" ενταύθα έπταονίσθη καί πάλιν. Άλλ’ομω; κύριέ μου τδ· 
ψύχος είναι αφόρητου ει; τδ δωμάτιόν σου, δέν δύνασαι νά άνα- 

ζωπυρήσης, ολίγον τδ πΰρ ;
— Τδ έπεθύμουν καί εγώ πολύ, άλλά πρδ; τδ παρόν μοι είναι 

άδύνατον.
— Καί εάν κρίνω έξ δσων 

θήκη τών τροφ'μων σου δεν 
έφωδιασμένη. Είναι λοιπδν τδ

βλέπω, συμπεραίνω δτι 
είναι άφθονώτεοον τής 
αΰτδ ώς άν εύρισκόμην

\ f 1 και η απο-
έστίας σου 
εΐ; δωμά-

τιον ποιητοΰ, καί έχει; κύριέ μου, έν τών καταλληλοτέρων προ
σόντων διά νά ύμ.νήση; τα: ήδονά; τή; τραπέζης καί τον άνετου 
παρά τήυ εστίαν βίου' διότι συνήθως δ στιχουργός, ουδέποτε πε
ριγράφει ώραιότεοον εΐμή τά πράγματα, τά όποια δέν έχει. II 
φαντασία του περιβάλλει τότε τδ θέμα του, μέ τά ζωηρότερα 
χρώματα καί άν τώ συμβήένίοτϊ νά γευθή τή; πραγματικότητος, 
τότε ανακράζει δπω; δ Καΐσαρ. «Πώς λοιπόν, τοΰτο μόνον είναι!’

— Πώς ! δ αύτοκράτωρ είπε τού; λόγου: τούτου ; Δεν αξίζει, 
λοιπδν τδν κόπον νά γίνη τι; αύτοκράτωρ’ είναι επίσης καλδν νά 
είναι τί; κατασκευαστής ξύλινων έν.βάδων διότι έχει τι; τουλά
χιστον ένώπιόν του ελπίδας.

ται περί άλλου Καίσαρο; πολύ άρχαιοτέρου, άν καί 
είναι επίσης ορθή καί διά τδν ένα καί διά τδν

r ' !η σκεύι; 
άλλον καί

σου
μ ο'-
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δεικνύει δτι ό νους σου, είναι νους, ανώτερο; απλού χωρικού.
— Αισθάνομαι έδώ' (φόρων τήν χ-ίρα εΐ; τήν κεφαλήν) κύριε 

Γρίφο Γράφο. . .δέν δύναμαι νά ένθυμηθώ τδ όνομά σου, κάτι τι, 
τό όποιον οΰδ’ αύτδ ήξεύρω νά είπ<·>, άλλ*  δμω; είναι κάτι τί, 
τδ όποιον μο'ι λέγει, δτι είμαι άξιο; νά κάμω πράγματα ανώτερα 
τών ξύλινων έμοάδων.

— ’’Εχει; δίκαιον Κύρι
όρίσης, υπάρχει αληθώς έν σοι 
-δτι ήδυνζ.θης νά 
τδ «,ώ;. Θέλω σοϊ δώσει

— Πώς! άνέκοαξεν ό 
νων τού; βοαχίονά 
•ναμιν νά στηριχθή. Δύνασαι νά δώση 
τόν πτωχόν

---- Ευτυχίαν
— Άλλά μήπως είναι δυνατόν

μή ηναι ευτυχής;

άν δύ-
Βέονερ,

υ

μου, αύτό τδ αδυνατεί; νά
ίμφυτον καϊ άπόδειζ ■; τούτου είναι, 

τδ αΐσθανθή:, νά εύρη; έμέ καί νά μέ φέρη; εΐ; 
δό'αν, τ·μά;, πλούτη.
νεανία; άνοίγων τού; οφθαλμού; καί άφί- 
νά πέσωσιν ω; νά μ ή είχε πλέον τ

; εις εμε, τον Φρίτζ 
ργάτην, πλούτη, τιμάς, δόξαν, ευτυχίαν !

; δέν ώμίλησα διόλου πεοϊ ευτυχίας.
νά εχη τι; δλα ταΰτα καί νά

— Ούτω νομίζει τι;" καί δμω; έ<ίοτε δλα ταΰτα συντελοΰσιν 
εΐ; τδ νά χάση τι; τήν ευτυχίαν καί έάν τήν έχη σοϊ άνέφερον 
προ ολίγου -ον Καίταρα.

— Q δέν μέ μέλει αγαπητέ μου Γ{>virpofiai,iiu>r, άφοΰ δύνα
σαι νά μοί δώσης δλα τά λοιπά ευχαριστούμαι μέ αυτά’ ή ευτυ
χία θά ελθη μόνη τη;.

Ό Γραφοδαίμων έμειδίασε μ.έ τά μελανά του χείλη καί ύύωσε 
τού; ώμου;.

— Αλλά τι ποέπει νά κάνω;
— Νά μέ άφήση; νά ένεργήσω.
— Τό πράγμα δέν είναι δύσκολον.
Ουφ ! έφώνησεν ό δαίμων μέ φωνήν σβεννυμένην. Βαθμηδόν ενό

σω ό Γρπ,φούαίιιϋιι' ούτος ών.ίλει έλεπτύνετο καϊ καθίστατο έπι 
μάλλον καί μάλλον ΐσχνότε.ος.

”0 Θεέ μου τι έχει; λοιπόν . ά -έκιαΐεν ό Φρϊτζ περίλυπος. Τί- 
ποτε" άπήντησεν ό Γραφοδαίμων, ολίγον ύδωρ !

Ό Φρϊτζ έσπευσε νά οέοη ύδωρ έντδς ξυλίνου αγγείου. Χύσε 

ψου δλον αύ-.δ έπι τή; κεφαλή;, είπεν ό άνθρωπίσκος, διαστέλλων 
τά χείλη του, ώς έάν ήθελε νά μειδιάση.

Ό Φρϊτζ ύπήκουσεν" άλλά τήν αύτήν στιγμήν» έν εκ τών δύο 
ΰαλίωι τοΰ μόνου παραθύρου τή; καλύβης, έθραύσθη μετά πατά- 

-γου καϊ έξωθεν έφάνη άνθρωπο; εχων τδ πρόσωπον κεκαλυμμέ- 
• νον δ.ά πέπλου μελανού, δστις παρευθύ; έγένετο άφαντος.

Ό Φρϊτζ, ώς εϊπομεν δέν ήτο δειλός, άλλ’ δσα πρό ένδς ήδη 
τετάρτου σννέβαινον πέριξ του, ήσαν τόσ-.ν παράδοξα, ώστε καϊ 

-νΰν έστη άκίνη-ο; περιμένων νά ϊδη νέον τι συμβεβηκό;" δέν τώ 
έπά.λθε ούδέ καν ή σκέψις, μήπως ή νέα αυτή έμφάνισι; δέν άνή- 

-γελλε πραγματικόν τινα κλέπτην, περιδιαβσζοντα κατά τήν ώραν 
-εκείνην" άληθέ; δμω; είναι, δτι ή πτωχεία δλίγον φοβείται τού; 
κλέπτας. Άλλ.’ έπειδή ούδέν διετάραξεν πλέον τήν ησυχίαν, ήτι; 
επεκράτει, ό Φρϊτζ έξηκολ,ούθησε τήν συνομιλίαν μετά τοΰ 
δαίμονός του, δστι; μετά τήν ψυχρολουσίαν άνέλαβε τήν σ νήθη 

--εύσαρκίαν τ.υ, άν καϊ ή φωνή του έμεινεν δλίγον τι έξησθε- 

-νημένη.
Μ ή λησμονήσης, είπεν εΐ; τόν Φρίτζ, δτι έχω πάντοτε ανάγκην 

'τοιούτου λουτρ ΰ, άλλ’ αντί ύδατος, τό οποίον δέν ωφελεί είς 
τήν ίδιοουνκρασίαν μου καϊ τό όποιον μετά συνεχή χρήσιν, μοι 
^καταστρέφει τήν φωνήν, ποέπει νά μ.έ λούη; υ.έ μελάνην’ όσον 
-δέ μελανωτέρα είναι . υτη,τόσο-καλλίτερου" διότι δι’αύτο; μοι 
επανέρχεται δ λόγο; ισχυρός καϊ καθαιός.

Παραδοςον, είπεν ό Φρίτζ, άλλ’ είπέ μοι τίνι τρόπω θά κάμης 
-τήν τύχην μου.

— Πρώτον, θέλεις ένδυθή τό ένδυμα νομομαθούς καϊ θά πα- 
ρουσιασθή; εΐ; τήν αυλζν τοΰ δουκό; τή; Βαυαρία; άνανγέλϋων 
«εαυτόν ώ; δόκτορα έξελθόντα νεωττϊ τοϋ πα επιστήθιου καϊ κά
τοχον τών επτά έλευθερίων έπιστην.ώ/ είναι δέ αύται, ποόσεξον 
μη τάς λησμονήσης. Ή γραμματική, ή διαλεκτική, ζ, ρητορική, 
ή γεωμετρία, ή μουσική, ή φιλοσοφία καί ή αστρολογία" διότι αύ
ται είναι ώ; ημείς, οί σοφ ·ϊ τά; δνομάζομεν, τό Il’IVlll 11 καί τό 
qu iil ι u υ. Δύνασαι πρό; τούτοι; νά καυχηθής, δτι είσαι πο η- 
τη; δυναμενο; να στιχουργήσης Sv χρονικόν, η Sv άσμάτιον (ό::-
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net). Ό Έκλέζτωρ είναι ήγεμών ισχυρός καί φίλος παντός, οστις- 
κρατεί κάλαμον άνά χεϊρα;' άναμφιβόλω; θέλεις προαχθή πλη
σίον του.

θά μοί δώση τά πα- 

θά κεο ·
*

ίδικήν 

πόσοι 

οίτινες 
•Έχεις

— Άλΐά φίλε μου, δ>ίμων, φοβούμαι, δτι μέ περιπαίζεις’πώς· 
εγώ 5 άμαθί; χωρικός, δστι; μόλις δύναμαι νά έπχναλάβω τά 
επτά δνόματα τά όποια άνεφερε; είναι δυνατόν νά κάμω τούς άν
θρωπον; νά πιστεύσωσιν, δτι γνωρίζω δλα αυτά τά ωραία πράγ
ματα ; 'II αύτοΰ Μεγαλειότχς, ό έκλέζτωρ, θά μοί δώση τά πα
πούτσια, εάν μέ λυπηθή ζαί δέν μέ κρεμάση. Αυτό μόνον ρ’ 
δισω άπό τό παιγνίδ ον τοΰτο καί βέβ,ια θά τό άξίζιο.

— Κύριέ μ.ου, είσαι πολύ απλοϊκό;' δταν δέν έχη τις 
του ικανότητα μεταχειρίζεται τήν τοΰ άλλου' δέν ήξεύρει; 
άνθροαποι ύπάρχουσι, τού; οποίου; ή φήμη εγκωμιάζει καί 
εντούτοις δέν υψώθησαν ειμή διά τή; ίκανότητος άλλου, 
^να δαιμό ιον πνεύμα εΐ; τή > εξουσίαν σου καί διστάζεις !

— Όχι οχι δέν δ.στάζω πλέον.
— ’ Εχει καλώ;, ένθυμ.οΰ δμω; δύο τινά’ πρώτον μή επιχείρη

ση; ποτέ συζητήσεις και συλλογισμούς, ειμή εγγράφω; διότι ούτω 
μόνον δύναμαι νά σέ υπηιετήσο. Δεύτερον μη άποχωριτθή; ποτέ 
τοΰ μελανοδοχείου σνυ’ διότι ή ύπαρξί; μου είναι άναποσπάστω; 
μετ’ αύτοΰ ζαί μ’νον συνδεδεν.ένη.

— "Ω περί τού τελευταίου τούτου μένε ήσυχο;, δσον διά τό 
πρώτον, νομίζω δτι θά ήναι ασφαλέστερου εάν προσποιηθώ, δ τι εί- 
ααι άλαλο;.

— Η ΐόέα όέν είναι κακή’ άλλ’ είναι καιοός ν’ άποσυρθώ, βοή- 
θησόν με λοιπόν νά εισέλθω εΐ; το ζαταφύγιόν μου, διό 
ώραν ευρίσζομαι εκτεθειμένο; εΐ; τόν άερα.

— ’Ακόμη μίαν λέζιν δούλέ μου' ένθυμ.οΰ πρό παντ- 
δτι είμαι κύριό; σου, δπω; καί σύ δ ίδιο; τό είπε; καί ί 
νά έκτελής τάς ΐδικα; μου επιθυμία; καί οχι τάς ιδικάς

'Ο πυγμαίο; δαίμων έκαμε μικρόν μορφασμόν.
— Εΐπέ μοι πρό; τούτοι;, πώς ενώ δέν γνωρίζω ούτε τό αλφα

βήταν θά δυνηθώ νά άναγινώσκω δσα γράφω;
— Άφοΰ είπε; δτι θά προσποιηθής τόν άλαλον δέν έχεις άνάγ-

/ ■*

ολλ ήν

ς άλλου 
ίτι πρέπε· 
σου.

τ}

-ζην νά άναγινώσκη;, οί άλλοι θ’ άναγινώσκωσι τά δσα γράφεις.
— Λοιπόν θά φαίνομαι μέγα; άνθρωπος χωρίς νά εννοώ τί 

λέγω;
— Δέν θά είσαι μήτε δ πρώτο;, μήτε δ τελευταίος.
— Άλλ*  εάν, αυτά τά δποΐα μοί όπαγορεύη; νά γράφω είναι 

άνοησίαι;
— At? τότε θά μοί δώση; τά παπούτσια. . . .
Έν τούτοι; δ κώδων τή; εκκλησίας τοΰ Άνδερνάχ έσήμανε τό 

-τέλος τής ακολουθίας καί δ Γραφοδαίμων, δσ-.ις είχεν ολίγον 
κατ’ δλίγον πλησιάσει πρό; τό μελανοδοχείου, έπήδησεν ελαφρώς 
έντό: αύτοΰ. 'Ο Φρίτζ, οστις είχε πολλά άλλα πράγματα νά τόν 
έρωτήση, ώρμησε διά νά τόν κοατήση, άλλ’ έκτύπησε τόσον βιαίως 
τήν κεφαλήν επί τή; πλησίον δοκού, ώστε ένόμισεν δτι είδεν έξερ- 
χομένου; έκ τοΰ μελανοδοχείου χρυσούς σπινθήρα;' άμα δέ συνελ- 
θο>ν έκ τοΰ κτυπήματος ήρχισε νά έρωτα εαυτόν, μήπως είχε κοι- 
μηθή καί έξύπνα άπό δνειρον; Άλλ’ όχι.................αί σταγόνες τή;
μελάνης, αΐτινε; έπεσον δταν δ Γραφοδαίμων έπταρνίσθη, ήσαν 
άζόμη εκεί, επί τή; τραπέζης ζαί δέν ήδύνατο νά άμφιβάλλη. 
Προσεπάθησε λοιπόν νά έκβάλη καί πάλιν τόν δαίμονα έκ τοΰ 
καταφυγίου του, άλλά μάτην’ έξετάζων τό μελανοδοχείου, δέν 
έολεπεν έντό; αύτοΰ εΐμή μικρόν καί υγρόν σπόγγον’ δθεν δλαι αι 
έρωτήσει; του, έμειναν σ.νευ άποκρίσεως. Τέλος άφοΰ είδε τό 
μάταιου των προσπαθειών του, έπεσεν επί τού σκαμνιού καί στή
ριξα; τού; βραχίονα; επί τή; τραπέζης, έκάλυύε τήν κεφαλήν μέ 
τά; δύο του χεϊρα;' σηνεϊον δτι δ νους του /πλανά το υπεράνω 
φρικώόου; αβύσσου, τί; όποια; δέν έτόλμα να θεωρήση τό βάθος' 
καί άληθώς, δ νοΰ; τού πτωχού ν·ανίο», θαμοωθεί; υπό τού λαμ- 

». f , V η» \ f t ν > r f *πρου ορι.οντο; οστις ηνοιχυη αίφνης ενώπιον του, τοσουτον συμ- 
φώνως πρό; τού. πόθου; του, έδίσταζεν έν τούτοι; μή γνωρίζων 
εάν τά μέσα άτινα έμελον νά τόν άνυόώσωσιν ήσαν νόμιμα. Αί 
σχεσει; τ,υ μετά τού μελανός εκείνου άνθοωπίσκου, δέν ήσαν άρα 
έζ εκείνων ά; ή εκκλησία καταδικάζει ; '11 άν.,θεια τού Φρίτζ δέν 
ηόυνατο ν> τον φωτίση, περί τής άληθείας. Έσκέπτετο δν.ω; δτ'· 

“■θά ητο ϊσω; καλόν, νά συμβουλευθή τόν εφημέριον τοΰ Άνδερνάχ,
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άλλ’ ό φόβο; μή-ω; άνχγκασθ^ νά παραίτηση τά μεγαλεία, άτινα- 
τώ είχον προσφερθή, τδνέ-.αμε νά μεταβάλη γνώμην' τέλο; άπε- 
φάσισε νά κρχτήση τά πάντα μυστικά καί άπδ αυτόν τδν Ουλερΐ- 
χον, οΰτινο; αί παρατηρήσει; ήσαν ενίοτε τόσον δ-θαί, ώστε καί- 
άκουσίω; ήναγκάζετο νά τά; παραδέχεται.

Έν τούτοι; ήκούε-ο ήδη θόρυβο; ποδών καί ή έπί μάλλον καί 
μάλλον προσεγγίζουσα λάμψι:, ανήγγειλε τήν επάνοδον τών συν 
τεχνιτών του’ δθεν έσπευσε νά κλείση τδ κιβώτιου. ’Οτε δ Ουλε.ΐ- 
χος είσήλθεν, έξεπλάγη ιδών την ήλλοιωμ.ένην φυσιογνωμίαν τοΰ 
αδελφού του, καί τδν δλω; ασυνήθη τρόπον μέ τδν όποιον τδν 
δπεδέχθη.

Ό γείτων Φερνίχ προσεκάλεσε του; δύο αδελφού;, εί; τήν φαι
δρήν οικογενειακήν εορτήν τοΰ δένδρου τών Χρισ :ο υγένων, άλλ’ δ 
Φρίτζ, υπερήφανο; ώ: ήτο δέν έδέχθη τήν πρόσκλησιν καί ό Ού- 
λερΐχο; Αναγκασμένος νά συμμορφώνεται πάντοτε μέ τά; θελή
σει; τοΰ αδελφού του και ιατάκοπο; έκ τή; οδοιπορίας, έπεσεν επ'· 
τοΰ άχυρίνου σ-ρώματό; του καί άπεκοιμήθη παρευ'.'ύς. Ό Φοίτζ 
δμω; δέν έκοιμήθη διόλου.

"Οτε δέ δ Ουλερΐχος έξύπνησε, τήν επαύριον, ο ήλιο; ειχεν ήδη 
πρδ πολλοΰ άνατείλει. Πόσον οκνηρό; είμαι? καί δ Φρίτζ δέν μέ 
έξύπνησε. Τι καλό; αδελφό; δέν ήθέλησε νά μέ διαταράξη.

Άλλ’ είναι πάντοτε αρκετά ένουρίς, δι’ εκείνον δστι; έξυπνα καί 
δέν έχει ούτε ξύλα διά νά θερμανθή, ούτε άρτον! 'Ο Ουλερϊχος 
έπήδησε τή; κλίνη; του, δ καλλωπισμός του δέν άπή ει πολλήν 
ώραν’ δτε δέ έζήτησε τδν αδελφόν του διά νά τδν έναγκαλισθή 
κατά τδ σύνηθες, δέν τδν εύρεν. Έπί τής τραπέζη; εκειτο ανοι
κτόν, τό κουτίον ένθα τήν προτεραίαν, δ Φρίτζ ειχεν εΰρει τά 
χρήματα' ήσαν έκεϊ όλα, έκτο; τοΰ ένδ; τών δύο χρυσών νομι 
σμάτων. Πλησίον αυτών, δ Ούλερΐ/ο; παρετήρησε, τεμάχιον χάρ
του ε θα υπήρχε τί γεγραμαένον' άνεγνώρισεν άμέσω; τδ κουτίον’ 
ήτο έκεΐνο τδ όποιον ειχεν αφήσει ό έζαφανισθείς άγνωστο:. Άλλ’ ή 
θέα τοΰ γεγραμμένου χάρτου, τδν έφόβν,σε’ διότι δέν έτυχε πολ- 
λάκι; νά ϊδη γράψιμον καί έφαντάσθη κατ’ άρχά;, ότι ήτο σελίς 
τις μαγικού βιβλίου ή διαβολικόν τι συμβόλζιον. Άφοΰ ομω: είδε ν 

ότι οί χαρακτήρες εκείνοι δέν είχον τδ χρώμα τοΰ αίματος καί 
ότι τά χρήματα δ.ν μετ-βλήθησκν ει; φύλλα δρυό,, έσκέφθη ότι 
ίσως τδ χχρτίον έκεΐνο, περιείχε πληροφο.ία; γραφείσχ; υπό τού 
αγνώστου ξένου καί περιέμενε νά έλθη ο άδ.λφό, του διά νά ευ
χαριστήσει τζ.ν περιέργειαν του.

Μ<την όμως τδν περιέμενεν' ή ήμερα εκείνη παοή/θε καί ή. 
επαύριον μετ’ αυτήν άλλ’ ό Φρίτζ δέν έπανήλθεν, ούδείς δέ έγνώ- 
ριζε πού ειχεν υπάγει. Τότε τδ άτυχες ορφανόν, έσκέφθη δτι τδ 
έγκατέλιπεν έκεΐνο;, δστις ήτο τδ μόνον του στήοιγμα, δ μόνος 
προστάτη; του’ καί κατ’ άρχά; έθρήνησε πικρώ;' έπειτα δμω;> 
επειδή είχε κρίσιν άνωτέραν τή; ηλικίας του, έσκέφθη, δτι τά 
δάκρυα εί; οΰδέν ώφελοΰσι καί άπεφάσισε νά έργασθ^ καί νά ζήση, 

μόνος.

Ο ΑΡΧΙΔΙΚΑΣΤΗΣ (SENECHAL)

ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Δώδεκα έτη είχον παρέλθει" έντδς τή; θολωτής καί μεγαλοπρε
πούς αιθούσης τοΰ έν Μονάχω πύργου τών δουκών τή; Βαυαρίας,, 
περιεπάτει άνήρ περιβεβλημένο; βαρύτιμον μηλωτήν’ έφαίνετο 
νέος, άν καί αί παοειαί του ήσαν κοιλωμέναι καί οι οφθαλμοί του 
περιτριγυρισμένοι υπό κύκλου μελανού' περιεπάτει ανήσυχο; καί 
μέ με άλα βήματα, ένίοτε δέ έξηντλημένο; ήρχετο νά καθίση έπί 
τής πλουσίω; γεγλυμμένης έδρας του, παρά τήν εστίαν, ένθα Ακτι
νοβολεί μεγάλη πυρά, άν καί μόλις ήρχιζεν ήδη τδ φθινόπωρον. 
Κατηραμένοι άς ήναι, έλεγεν, ή φιλοδοξία καί οί φιλόδοξοι! Πρέ
πει λοιπόν νά τους άπαντώ πάντοτε εις τδν δρόμον μου ! δπόσον 
τεταραγμένο; καί αφόρητος είναι δ βίο; μου ! Έγκατέ ειψα κρυ- 
φίω; τήν άθλίαν καλύβην μου καί τδ ταπεινόν έπάγγελμα, δπερ 
άπεκτήνωνε τήν ψυχήν μου, άλλά δέν είχον ικανήν πεποίθησιν 
εις τήν δύναμίν μου, όπως υψωθώ άναλόγω; τή; μεγαλοφυ'ί'α; μου’
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ήρχισα λοιπόν νά διατρέχω τάς πόλεις τής Γερμανίας ώς σπουδα
στής έστερημένος τού δωρήματος τής ομιλίας, αλλά τά συγγράμ- 
ματά μου εντός ολίγου μέ καθιστώσιν ένδοξον' δυο πανεπιστήμια 
δ-αμφισβητοΰσι με~αξύ των, ποιον έκ των δύο νά μοι προσφέρη 
έδραν, ένθα βοηθός έμελε νά άναγινώσκτρ οσα έγραφα Ό Γρα- 
φοδαίμων έτήρησε τάς υποσχέσεις του και εγώ ένθαρρυνόμενος 
έτόλμησα νά ανακτήσω τήν ομιλίαν μου. ’Αλλά μέ σκώπτουσι μέ 
ψέγουσιν, αγνοώ διατί' εντούτοις μόλις έγινα πάλιν άλαλος, ή 
δόξα μου αυξάνει. Τέλος βαρυνθεις τό στάδιον εκείνο, ένθα έδρε- 
πον μέν άδιακόπως νέας δάφνας, άλλ’ έμενον πτωχός και έπείνων, 
προσέφερον τον κάλαμόν μου εις τον γραμματέα ( chanceliΡ1·) 
του Μαργράβου τής Όσπάχ, καλόν άνθοωπον, άλλ’ έχοντα ανάγ
κην υπαλλήλου δστις νάτώ υπαγορεύη μάλλον τι έπρεπε νά γράφη, 
παρά διά νά τώ άντιγράφη τάς ιδίας του έμπνεύσεις' δθεν βέ
βαιος ών, ότι υπάλληλος άλαλος, ήθελε κρατήσει μυστικήν τήν 
άμάθειάν του, μέ ύπεδέχθη μετά χαράς και εντός ολίγου οι δύο 
μας, άπετελέσαμεν ένα καί μόνον νοϋν. Ή τύχη μου ή το καλή" 

•-διότι δ γραμματεύ;μέ άντέμειβε γενναίως......................έκ των δη
ναρίων του Μαργράβου/Ως προς τοΰτο, δέν ειχον τι νά παραπονεθώ, 
εκείνο δμως δπερ μέ δυσηρέστει ήτο τό δτι έβλεπαν τόν προϊστά
μενόν μου οίκειοποιούμενον ττν δόξαν τήν προερχομένην έκ τής 
εργασίας μ.ου και μοι ιπήλθεν ή ιδέα, δτι θά τύχω τής ιδίας εύ
νοιας, ής άπέλαυον κεκρυμμένος υπό ξένον μανδύαν, εάν έξηρχό- 
μην έξ αύτοϋ και παοουσιαζόμην μ.όνος' δθεν επιχείρησα άπ’ευ
θείας εις τον Μαργράβον υπόμνημά τι, δπερ ειχεν αναθέσει εις τόν 
προϊστάμενόν μου και δπερ έπραγματεύετο περί των δικαιωμάτων 
τοΰ μαργραβιάτου του, δικαιωμάτων προσβληθέντων και τά όποια 
ήτοιμάζειονά ύπερασπισθή ενώπιον τής προσεχούς Διαίτης. Άλλ’ό 
ήγεμών δεν έγνώριζ-: νά άναγινώσκη, πράγμα, δπερ δέν ήδυνάμην 
νά προΐδω' δθεν έίωκε τό υπόμνημα εις τόν γραμματέα του. Ού- 
τος δέ κατα φυσικήν συνέπειαν μέ έδιωξε και μέ κατηγόρησεν ώς 
κλέπτην τών εγγράφων του, ένώ αύτός ο πραγματικός κλέπτης, 

.άντεμείφθη διά τό έργον μου έκεΐνο μέ νέας είνοίας και τιμά;.
Έν τούτοις είχον ευρεθή πολύ πλησίον τοΰ πλούτου και τών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ

Αντίγραφου έκ χαλκογραφίας τοΰ κ. Ρομπεγ, καθήγητοϋ τήε 

χαρακτικής έν τη Σχολή τών Τεχνών.
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•μεγαλείων, ώστε νά μή επιθυμήσω νά τά γευθώ καί έγώ. ’’Ερχο
μαι λοιπόν έδώ, και γίνομαι ακόλουθος τοΰ αρχιδούκας της Βαυα
ρίας, οστις μέ έξετίμα’ ή ομιλία μου έπκνέρχεται και δέν λέγω 
σΐλέον πολλάς ανοησίας, δθεν η φήμη τής έντελοϋς ίάσεώς μου 
και τής μεγαλοφυίας μου μέ καθιστώσι δεκτόν είς τήν αυλήν. 'Ο 
Έκλέκτωρ ήρχισε νά μέ εύνοή και έντδς δλίγου, κατώρθωσα νά 
έκβάλωτή; αυλής τδν αρχιδικαστήν, δστις μέ είχε προστατεύσει 
και νά καταλάβω έγώ τήν θέσιν του.

Έν τούτοις, αι χάριτες, ή μάλλον αί σπάνιαι άρεταί, νεάνιδος 
τίνος, θυγατρδς άπλοΰ ιδιώτου τής μέσης τάςεως τοΰ Μονάχου, 
έθελξαν τήν καρδίαν μου, ναί, ήγάπησα τδν άγγελον έκεΐνον, 

•δστις ευρίσκεται νΰν εις τάς ουρανίους μονάς, άλλ’ έπροτίμησα νά 
σπαράζω τήν καρδίαν μου και νά άφήσω νά νικζσϊΐ τδ πάθος μου, 
δ νοΰς’ διότι έάν άπεφάσιζα νά τήν νυμφευθώ, έπρεπε νά περιο- 
ρισθώ είς τήν χυδαίαν έκείνην ευτυχίαν, ήν 5 Θεός δίδει εις τούς 
ανθρώπους τής τάξεως έκείνης, άπαραλλάκτως ώς δίδει τήν ελώδη 
λίμνην είς τάς νήσσας, αίτινες περιστρέφονται άδιακόπως έντδς 
αύτής και δΰνανται νά άκολουθήσωσι τδν ίέρακα είς τήν υπερή- 
φανον πτήσίν του. 'Π γραία κόμησσα τοΰ Λουϊτγάρδου δέν θά 
άντικαταστήση ποτέ είς τήν καρδίαν μου τήν έρασμίαν έκείνην 
κόρην’ όχι ποτέ! αλλ’ δ νυμφευόμενος αύτήν, είς οίανδήποτε κοι
νωνικήν τάςιν και άν άνήκη, εχει τδ δικαίωμα νά θέση υπεράνω 
τοΰ οικοσήμου του, τδ στέμμα τοΰ κόμητος. Ό δούς μοι τδ ύπε· 
σχέθη’ ούτος έχει τδ δικαίωμα νά δώση εις τήν υποτελή του ταύ
την κληρονόμον καί δεύτερον σύζυγον, άμα λήξει τδ πένθος τοΰ 
πρώτου καί άπέκοουσεν ήδη τάς περί γάμου προτάσεις τοΰ μεγά
λου ιερακοτρόφου του. ΓΟποΐος φιλόδοξος δ ιερακοτρόφος ούτος ! 
ύπάρχουσι τωόντι άνθρωποι οϊτινες λησμονοΰσιν εαυτούς!

'Η δδός ή άγουσα πρδς τήν τύχην, σπανίως είναι ευθεία καί 
αδύνατον είναι νά προχωοήση τις τρέχων’ συνήθως είναι απότο
μος- συνήθως ανασαίνει τις μέ τάς /εΐρας καί τούς πόδας, ίδοώ- 
νων αίμα καί έρπων χαμαί, έάν παρουσιασθή ή ανάγκη, έάν δέν 
θέλη νά κρημνισθή ταχύτερο; ή οσον άνέβη καί νά ευρεθή πολύ 
κατώτερον, ή όσον ήτο οτε ήρχισε τήν πορείαν του. ’Ενίοτε δέ 

G
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άπαντα τις ελη βορβορώδη, έντδ; τών οποίων δέν πρέπει νά δι- 
στάση νά βυθισθή μέχρι λαιμού’ διότι άμα φθάση εις τδ σημείου 
εις 3 αποβλέπει, τότε έχει καιρδν νά καθαρισθή. ’Αλλ’ ένώ ένα- 
γωνίο/ς διατρέχει τι; τοιοΰτον επικίνδυνον στάδιον, αίφνης άπαν
τα ποδ αύτοΰ φιλοδόξους, οίτινες τώ έμποδίζουσι την όδδν καί 
ζητοΰσι νά τδν κρημνίσωσιν' ωσάν δέν έπλήρωσέ τις ακριβά δτα 
άπέκτησεν !. . «’Ωσάν τδ βοαβεϊον τοσούτων αγώνων καί τοσού- 
των ταλαιπωριών δέν άνηκει πλέον δ.καιωματικώς εις εμέ. ’Επι
κατάρατος η φιλοδοξία! επικατάρατοι οί φιλόδοξοι !

Ό ’Αρχιδικαστή; τή; Βαυαρίας, άνέστρεψε τήν έξ άμμου κλε- 
ύύδοαν του*  ιδού δύο ώραι παρήλθον άφότου δ δόύξ έπρεπε νά επι
στρέφω καί άκόμη δέν ή/.ούσθη ό καλπασμός το ύ ίππου το Μή
πως ό αγέρωχο; έκεΐνο; ιερακοτρόφο;, έδραξεν ευνοϊκήν τινα στιγ
μήν ; Ό δούξ είναι τόσον ευμετάβλητο;' οί ισχυροί είναι πάντοτε 
τόσον άγνώμονε;! ’Αλλά πρόσεξον Λουδοβίκε δέ Βιττελοβάχ, τά 
μυστικά σου είναι είς τήν εξουσίαν μου καί ή Βιέννη δέν απέχει 
πολύ! Ό Φρειδερίκο; ζητεί νά λάβη μεθ’ εαυτού είς τδ συνέδριον, 
τού; διασημοτέρου; δόκτορας τής Γερμανία; καί έπεμψε καί είς 
εμέ, έπανηλειμμένας προτάσεις, τάς οποίας δέν έδέχθην μέν... 
άλλ’ ούτε άπεποιήθην.............Ό επίσκοπος τής Βαμβέργης είναι
ήδη πολύ γέρων' εί; αρχιδικαστής δύναται δι’ ένδς άλματος νά 
φθάση είς τήν επισκοπικήν έδραν! Καί μήπως δέν έχοι ήδη τδν 
ένα πόδα μου έντδ; τής εκκλησίας; Δέν έχω τή/ τιμήν νά η- 
μ.αι μέλος τού εύγενεστάτου καί ίδιοτρόπου εκείνου κληρικού 
συμβουλίου, δπερ παρίσταται είς τά; έκλογάς τών επισκόπων καί 
κάυινϊΐ αυτούς νά πεοβαίνωσιν έν μέσω τών ήγουμενισσών δεχό
μενοι ραβδισμού; (*)  ώς φωραθέντες κλέπται; Καί τί δύναται νά

(') Τοιαότη άληθϊι; ήτο ή συνήθεια τοΟ συμβουλίου έκείνου- ό εκλε
γόμενος έπίσκοπο; ώοειλε ■■ ά ίιέλΟη γυμνός μέχρι ζώνης, έν μίσψ τής 
χορείας τιϋν ήγουμενισσών· τοϋτο έχρησ'μιοεν ώ; τελισφόρον μέσον, ό
πως άπομακρύνωτε τούς ηγεμόνα:, οϊτινες κατά τούς χρόνους έκείνους 
έπωΐθαλμίουν τά: ίπισυοπικάς ‘έδρα; καί άπροκαλ.ΰττως παρεβίαζον τάς 
έκλογάς.

έμποδίση τδν επίσκοπον, νά ύψωση τδ βλέμμα μέχ:ι τών καθεδρών 
τής Τρέβης, τή; Κολωνία;, ή τής Μαϋάνσης; Θά φανή φυσικόν, 5 
κορυφαίος τών επισκόπων τής Γερμανίας, νά άνταλλάξη τήν απλήν 
μήτραν του, μετ’άλλης έχούσης βάσιν τδ στέμμα τών εκλεκτό
ρων. ’Ας μή χάνωμεν λοιπδν καιρόν.

Αί τελευταΐαι λέξεις τού μονολόγου τούτου, συνωδευθησαν ού
τως είπεϊν ύπδ τών διακεκομμένων ήχων κιθάρας, ε’φ’ ής αοιδό; 
τις έκ τών γνωστών έν Γερμανία ύπδ τδ όνομα Minnesinger.- έπαι- 
ξεν ίστάμενος είς τδν διάδρομον' έφιλοξενεΐτο πρδ τριών ημερών 
είς τδν πύργον, ό άοιδδ; εκείνος, καί πιθανώς ηύτοσχεδίαζε νέον 
τι ασαα' διότι μετά τινα; στιγμάς, ό αρχιδικαστής καταληφθείς 
ύπδ τή; ήθική; εκείνη; νάρκη:, ήτις κυριεύει τήν ψυχήν, δταν μετά 
έναγώνιον εσωτερικήν πάλην, κάμει σπουύαίαν τινα άπόφασιν, 
ήδυνήθη νά διακρίνη έναργώ; τά; εξής λέξεις.

Εύλογημέν*  ή ταπεινή άπλότη; τού έργάτου !
Φθονεί τήν ευτυχίαν του καί βασιλέω; στέμμα'

Καί δταν φθάνη δι’ αυτόν ή ώρα τοΰ θανάτου
Τδν ατενίζει μ’ εύελπι καί ήρεμον τδ βλέμμα·

*0 φεουδάρχη;, άλαζιον δι’ άπεράντου; κτήσεις,
Ό Κόμης, μέ τά πλούτη του καί μέ τά έμβλήματά τιυ. 

Ή καλλονή, μ’ άστερωπδν διάδημα δουκίσσης,
Τδ παν, φθονεί τήν ευτυχή πενίαν τού έργάτου !

Εΰλογήμέν’ ή ταπεινή απλό της τού έργάτου.
Φθονεί τήν ευτυχίαν του καί βασιλέως στέμμα'

Καί δταν φθάνη δι’ αύτδν ή ώρα τοΰ θανάτου, 
Τδν ατενίζει μ’ εύελπι καί ήρεμον τδ βλέμμα.

'Ο πλούτος καί ή δύναμις δέν είν’ ή ευτυχία' 
Τήν δίδει μόνον, αίσθημα ψυχής γαληνιαϊον . ..

’Ολίγα εί; τδν Ποιητήν προσφέρετε σολδία*  
Σάς είπε τδ μυστήριον τή: ευτυχία; πλέον.
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Εύλογημέν’ ή ταπεινή άπλότης τοΰ εργάτου ! 
Φθονεί την ευτυχίαν του καί βασιλέως στέμαα'

Και όταν φθάνη δι*  αυτόν ή ώρα τοΰ θανάτου, 
Τον άτενίζε-. μ’ εύελπι καί ήρεμου τό βλέμμα.

(*) ΙΙοίημα τοΟ όωοεκάτου, ή δεκάτοο τρίτου αίώνος οΰτινο; ήρω; ήτο 4 
Αττίλας.

Έπεθύμουν νά έγνώριζα, είπεν ό Φρίτζ Βέρνερ εγειρόμενος, πό- 
θεν οί έπαΐται ούτοι, τούς οποίους, αντί νά φιλοξενώμεν εις τούς 
πύργους μας, έπρεπε νά άποδιώκωμεν ως πραγματικόν λοιμόν, 
άρύονται τά θέματα των ασμάτων με τά όποια έρχονται νά μας 
ζαλ ίσωσιν. 'Η ψυχική γαλήνη τοΰ εργάτου ! *Ημην  και εγώ εργά
της' ήθελον καταισχυνθή νά τό ομολογήσω και μόλις τολμώ νά 
τό σκεφθώ κατ’ έμαυτόν' ήμην και εγώ εργάτης, χωρικός και δμως 
δεν εύρον την γαλήνην ταύτην ούτε εκεί, ούτε εδώ, ούτε οϋδαμού 
άλλου' διότι ή καρδία ή φλεγομένη υπό τοΰ πόθου νά ύψωθή, δεν 
ευρίσκει άνάπαυσιν, ειμη όταν φθάση εκεί οπού θέλει. Καί ενόσω 
μία έτι βαθμίς μένει αυτή νά άναβω, η ανησυχία είναι ή αυτή 
ωσάν ευρίσκετο εις την αρχήν άκόμη τής κλίμακος! ωσάν ευρί
σκετο εντός τοΰ βορβόρου .... ’Αλλά Φρίτζ Βέρνερ, όταν φθάσης 
εΐ; τά ύψη, μεταξύ τών κομητών, ή των επισκόπων τής Γερμα
νίας, όταν καθίσης επί τής έδρας τών εκλεκτόρων τής 'Αγίας αυ
τοκρατορίας, ά τότε δυστυχία εις εκείνον, δστις σόι εμποδίσει την 
οδόν! ’Επιθυμώ σχεδόν νά δεχθή 5 δούς, τάς περί γάμου προτά
σεις τοΰ ιερακοτρόφου του, ώστε νά μοι δώση ούτω δικαίαν αφορ
μήν όπως δεχθώ την πρόσκλησιν τοΰ αΰτοκράτορος καί προδώσω 
τά μυστικά του. ’Εν τούτοι; α<- μή μιμηθώμεν τούς δοξομανεϊς, 
Οττινες δεν ευχαριστούνται ποτέ εκεί όπου είναι' ά; αφήσου τήν 
ύπόθεσιν νά βζίνη μόνη της και εάν ό δούς μοί προσφέρη τό 
στέμμα τοΰ κόμητος, εάν μέ άναγκάση νά καθίσω μεταξύ τών 
άγοοίκων εκείνων τιμαριωτών, ών αί φιλολογικά! γνώσεις άπασαι 
περιορίζονται εις τό Mebeluiir)Cn ( ) και οίτινες ένδεδυμένοι σίδη

ρον αντί φορεμάτων, δεν είναι ικανοί νά συζητώσιν άλλως ειμή 
διά τής σπάθης, τότε θά συμμορφωθώ μέ τάς θελήσεις του.

Άλλ*  ενώ έλεγε ταΰτα, είδε τό παραπέτασμα τής θύρας συρό
μενου καί άνθρωπόν τίνα ερχόμενον προς αυτόν. Ό άνθροιπος 
ουτος, είχε τό ταπεινόν καί χαμερπές, οπερ καί οί τρόποι του και. 
ή ενδυμασία του προέδιδον' τό βλέμμα του ήτο ύπουλου' ενώ δέ 
έπροχώρει έπαρουσίαζε τό πλευρόν μάλλον ή τό πρόσωτΧν. Ούτος 
ήτο Τομμεσυής ό Λομβαρδός. Ό τοκογλύφος ούτος, κατεγίνετο, 
ώς όλοι οί συμπατριώται του κατά τήν εποχήν εκείνην, εις τήν 
τοκογλυφίαν' δηλαδή έδάνειζεν επί ένεχύρω χρήματα, άτινα πολ- 
λάκις δένείχεν" έν τοιαύτη δέ πετιπτώσει έδάνιιζεν εις τον βαρώνον, 
δστις διά νά πλήρωσή τό κενωθέν βαλάντιόν του, ύπεθήκευε τά 
κειμήλια τής εύγενοΰς συζύγου του, ή τον πύργον του, ή τάς 
γαίας του, αντί χρηματικού ποσού, εμπορεύματα, οίον πανοπλίας 
τοΰ Μεδιολάνου, υφάσματα τής Φλωρεντίας μηλωτάς τοΰ Βορρά, κά
τοπτρα Βενετικά, σκηνάς διά τό ύπαιθρον πεπαλαιωμένας ήδη, 
λέοντας καί πιθήκους ταριχευμένους, τά πάντα εις τιμάς πολύ 
ύψωμένας. Έφρόντιζε προς τούτοις νά δίδη εις τούς δανειζομέ- 
νους, τά μάλλον ακατάλληλα εις έκαστον πράγματα. Ούτοι δέ 
διά νά λάβωσι τό χρηματικόν ποσόν, έπώλουυ ταΰτα εϊς μεταπρά- 
τας, μυστικούς υπαλλήλους τοΰ Τομμεσνή, οίτινες ήγόραζον ταΰτα 
εις τό ήμισυ, εις τό τρίτον τής αξίας μέ τήν όποιαν ειχον δοθή 
εις τον δανειζόμενου' καί εάν μετά παρέλευσιν τοΰ χρόνου τοΰ όρι- 
σθέντος διά τήν άπότισιν τοΰ χρέους, ό οφειλέτης δέν είχε νά τό 
πλήρωσή, τό υποθηκευθέν κτήμα, έγίνετο ιδιοκτησία τοΰ Λομ
βαρδού, πράγμα, δπερ σχεδόν πάντοτε συνέβαινε διότι ό επί 
τοιούτοις δροις δανειζόμενος εύρίσκεται εις αδυναμίαν νά άποδώση 
κεφάλαιον, ένω ό δανείζων, επειδή δεν δίδει είμή τό ήμισυ τής 
αξίας τής υποθήκης, έκέοδιζε πολλάκις τό οκταπλάσιον ή τό δε
καπλάσιου.

Τό είδος τούτο τής άποτροπαίου κερδοσκοπίας, δπερ έξασκεΐται 
καί σήμερον άκόμη, άν καί ούχί τόσον αναφανδόν όσον τότε, έπέ- 
φερε τήν καταστροφήν απείρων οικογενειών καί έπέσυρε τήν προ
σοχήν τής εκκλησίας' πλεϊσται σύνοδοι έψήφισαν αύστηράς τιμώ- 
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ρίας κατά τών τοκογλύφων, άλλ’ άνωφελώ;" διότι οί άνθρωποι, 
■πιεζόμενοι υπό τής πείνη; ή ύπδ τής πολυτελείας, δέν έπαυον νά 
κλίνωσι γόνυ προ τών δανειστών καί νά συμμορφοΰνται μέ τούς 
σκληρού; όρου; των. "Οθεν έκ τών ολίγων τούτων εξηγήσεων, εύ- 
κολον είναι νά έννοήση τις, δτι δ Τομμεσνής, έλθών εις Μόναχο*  
μέ τδ ένδυμα τοΰ επαίτου, άλλ’ έχων επιθυμίαν νά πλουτήση καί 
δεξιότητα περί τδεργον του, εχων έπίση; καρδίαν άναίσθητον εΐ» 
τήν δυστυχίαν τοΰ άλλου, άπέκτησε ταχέως άπειρα πλούτη, πλού
το δμως άτινα προσεπάθει νά κρόψι) προσποιούμενος τδν πτωχόν 
καί τδν ταπεινόν.

ΓΟ τοκογλύφο; λοιπόν ούτος και δ άρχιδικαστή; ύπελήπτοντο 
άμοιβαίως άλλήλου; κατά τήν άξίαν του’ και δ μέν Τομμεσνής» 
έθεώρει τδν Βέρνερ ώ; ένα δο’ομανή άνευ καρδία;, δυνάμενον νά 
θυσιάση τά πάντα διά τού; σκοπούς του, δ δέ Φρίτζ, έθεώρει τδν 
.Τομμεσνή ώ; είδος αδηφάγου ερπετού, δπερ άναισχύντω; άπερόφα 
τδ αίμα τών δυστυχών ή τών άπερισκέπτων.

Οί δύο ούτοι άνθρωποι, άπέδιδον δ εί; εις τδν άλλον χάριτα; 
αμοιβαίας’ δηλαδή δ μέν Τομμεσνή:, έβοήθει τδν Βέρνερ ε’ς τήν 
καταστροφήν τών άνθρώπων, ού; είχε συμφέρον νά έζαφανίση έκ 
τής αυλή; τοΰ έκλέκτορος, δ δέ Βέρνερ έπροστάτευε τδν ά'ιόν συ
νέταιρόν του διά τή; έν τή αυλή έπιρροή; του, δσάκις τά κατ’ 
αύτοΰ εγειρόμενα παράπονα και αί άραί, ήδύναντο νά φθάσωσ1 
μ.έχρι τοΰ έκλέκτορος και νά τδν διαφωτίσωσι περί τών συμβαι- 

•νόντων' άντί τούτου δυ.ω; δ τοκογλύφος, ώφε λε νά διαμοιοάζετα1 
μ,ετ*  αύτοΰ τά κέρδη και δταν άκόμ.η, έκαμνε τά θύματα χάοιν 
τών συμφερόντων τοΰ φίλου του.

Ούτω λοιπόν, δ χοιρικδς τοΰ Μέλανος Δρυμού κατέΐτη θηρίον, 
κατατρώγων έτερον θηρίον δηλαδή τδν Λομβαρδόν. Πρέπει έλεγεν 
ενίοτε καθ’ εαυτόν, νά εύρω τρόπον νά καταστρέψω τδν τοκογλύ
φον τούτον’ θά ηναι ή δικαιότερα πράξις ήν έπραζα ποτέ.

Αζιον παρατηοήσεω; είναι, δτι δ έςασκών τδ κακόν αναγκά
ζεται νά προστοέςη εις άλλον συμμέτοχον και συικβοηθδν ό/.'.ιον 
αύτοΰ' τότε όμως, άμα οί δύο φίλοι γνοιρίσωσιν έκ τοΰ σύνεγγυς, 

-δ εί; τήν άθλιότητα τοΰ άλλου, άποστρέφονται άμοιβαίω; άλλήλου;.

'Ο Βέρνερ, ϊδών τδν Τομμεσνή, ένθυμήθη δτι είχε δώσει αύτώ 
-συνέντευςιν εις τδ μέγαρόν του και δτι ή προσδωρισθεΐσα ώρα είχε 
παρέλθει. Ό Λομβαρδό; κατά τήν στιγμήν εκείνην έκράτει τήν 
τύχην τοΰ φίλου του εις τάς χ«ΐρας του' διότι ή πεοίστασις ήτο 
κρίσιμος' ιδού δέ περί τίνος έπρόκειτο. ΓΟ μέγα; ιερακοτρόφος, 
είχε τήν απερισκεψίαν νά ύποθηκεύοη πύργον του τινά, δν είχεν 
αποκτήσει διά τής έλευθεριότητος τοΰ κυρίου του" ή προθεσμία 
τή; άποτίσεω; τή; δφειλή; είχε παρέλθει καί δ δανειστή; έμελλε 
•νά λάβη κατοχήν τοΰ ένεχύρου καί νά έκδιώςη τδν ιδιοκτήτην. 
"Ο έκλέκτωρ, δστις δέν δυσηρεστεΐτο, δσάκις οί υπήκοοί του άπε- 
-ξενοΰντο τών κληρονομικών ιδιοκτησιών των, διετίθετο κάκιστα 
οσάκις τά κτήματα, άτινα έχάριζεν αυτό; μετέβαινον εΐ; χεϊρας 
άλλου καί ήτο γνωστόν, δτι δ μόνος τοό-ος τοΰ νά έπισύρη τις 

■τήν δυσμένειάν του, ήτο αυτός*  διά τούτο λοιπόν, δ Βέρνερ έπίεζε 
τδν συνέταιρόν του, δπως κάμη χρήσιν τών δικαιωμάτων του και 
ύπέσχετο αύτώ τήν ύποστήριξίν του, εναντίον τής οργής τού δου- 
κδς και τή; εχθρας τού χρεωφειλέτου' έντούτοι; δ Τομμεσνή έδί- 
σταςε καί εΐ; τήν ύπόθεσιν ταύτην, δέν μετεχειρίζετο τήν συνήθη 
του δραστηριότητα' δθεν δ άρχιδικαστή;, τδν είχε καλέσει διά νά 

ζητήση παρ’ αύτοΰ λόγον τή; άργοπορίας ταύτης.
— *Αρχων,  είπεν δ Τομμεσνή μέ τήν ταπεινήν καί θωπευτι

κήν φωνήν του, σά; περιέμενον υπέρ τήν μίαν ώραν εΐ; τδ μέγα- 
ρόν σας, διότι ή περί οΰ δ λόγο; ύπόθεσι; κατεπείγει..........

— Βεβαίως κατεπείγει' άπεφάσισα; νά ένεργήσιρ; έπί τέλους;
— Νά ένεργήσω ; Τούτο έζαρτάται έκ τών πραγμάτων, άτινα 

τήν στιγμήν ταύτην είναι πολύ πλέον προχωρημένα ή δσον ήσαν 

τήν πρωίαν.
— Ουτω μοι λέγεις πάντοτε' πότε λοιπόν θά μοι είπη;' είναι 

τά πάντα τελειωμένα !
— Τούτο ίσως συμβή μετ’ ολίγας στιγμάς. · . .κατά τήν επά

νοδον τού δουκός.
— Εύγε ! άνέκραξεν, δ άρχιδικαστή; εκτός εαυτού έκ τή; 

χαράς, είσαι θαυμάσιο; άνθρωπο; Τομμεσνή άφε; με νά σέ 

•άσπασθώ.
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^Ω δέν ύπάρχει λόγος, άπήντησεν δ Τομμεσνή, ά 

μετριοφ.οσύνης κινούμενος, 
άγματα, 
εί συνέβη 

καί πώς σύ κύρ

/« s

λο

. α:

μένος τδν ασπασμόν ώς έκ μετ. 
μαι εγώ, δ άποφασίσας τά 
δ δούς.. . . Πώς δεν έμάθαι

— Τΐ συνέβη λοιπόν; 
έμοΰ;

— Διότι άρχων μου, έμέ μέ υπ 
Ήξεύρομεν ημείς οί άπλοι άνθρωπι 
τά τάλληρά μας.

— "Ας παύσωμεν τάς φλυαρίας' μήπως 
πληρώση τά χρέη τοΰ ιερακοτρόφου; ’/Ρ"1’ 
καί άν σύ θέλησης νά κάμης χρήσιν τών δι: 
όστις αγαπά τήν δικαιοσύνην δέν θέλ

— Να!’ έάν ήθελαν νά κάμω τήν χρήσιν ταύτην.
— Και δέν θέλεις λοιπόν ;
— 'Όχι.
— Προδότα !
— !ΛΟυ ~'· 'Ό κάν.ω. .
— Έπί τέλους κυρ Τομμεσνή θά θέληση, 

κράζε μετά ψυχρότητας δ Βέρνερ.
— Μάθετε λοιπόν, άρχων μου, ότι 

σε ν έκ τοΰ ίππου του’ δέν θέλω νά 
ίππεύς τής Γερμανίας δχΓ άπαγε .’ 

δ ίππος του είναι ό πλέον άτίθασσος 
είς τούς σταύλους του’ άμα λοιπδν 
θέρον, ήθέλησε νά λάβη έλευθεοίας υ.έ 
κασέ’ τότε όλοι οί εύνενεΐς έτοεςαν 
κοτροφος ητο πλησιεστερον του και 
πον, κτύπημα τόσον έπι 
τδν έκαμεν ήσυχου ώ 
γέρθη γελών καί 
τηύειως και 
σέ λοιπδν άς 
ιερακοτρόφε, δός μοι 

>
ύρ Τομμεσνή τδ έμαθες

’ί καλλίτεροι άτζδ υτ,α: 
να κάανωαεν φίλους ο. » » ι ’ ;

δ δούς άπεφάσισε νά 
Αλλ’ ή προθεσμία παρήλθ 

καιιομάτων σου, δ δού 
ι σοί αποδώσει άδικον.

tlK
 (ι

e \ X 5*  ο οους

"CO ΟΤΙ

τοϋτο

ένώ έκυνήγει, έπε- 
οεν είναι ο πρώτος 

ήτο τυχα'.ον συμβάν’ 
ές όλων τών'ίππων όσους έχει
το ζινον ήσθάνθη εαυτό έλεύ- 

: τον κύριόν του και τον εοαγ 
εις βοήθειαν του’ άλλ’ δ ίερα- 
έόωκεν εϊς τδν λυσσώντα ίπ- 

X r η * / rον ησυχασεν αμέσως κα· 
ςεπλαγησαν ο όε οους η- 

έκτύπζσαςέπι- 
την ζίυην. Είς

επιτυχές, ώστε 
ς άρνίον’ πάντες 

άνέκραξεν. «Εύγε ιερακοτρόφε !
λω αμοιβήν, διότι μοί έσωσε

ι την κόν.ησαν Αουϊτγάρδην ! Έλθέ γονάτισε 
τον όρκον τής υποταγής και τής συμυ.α-

άμέσω
“λάγησζν’ 5 δ.

σο». οφε·. 
δ COG (Ο

ων ο-

ό πέσιυ.όν ου’ έντού

χίας καί έγέρθητι Κόμης Έρμάνν ! Τδν τίτλον τούτον, θά τδν φέ- 
ρης σύ, ώς προίκα είς τήν σύζυγόν σου, αντί νά τδν λάβης παρ’ 
αυτής.» Τώρα λοιπόν, αρχών μου, έννοεΐτε ότι ούτε ύυ.εΐς, ούτε 
έγώ, έχομεν πλέον συμφέρον διά νά καταδιώξω τδν χρεωφειλέτην 
μου’διότι υμείς μέν δέν δύνασθε πλέον νά νυμφευθήτε τήν κόμησ- 
σαν Αουϊτγάρδην, έγώ δέ θέλω εύρει είς τά κτήματα τής κομήσ- 
σης μέ τι νά έξασφαλίσοϊ τά δικαιώματα μου χωρίς νά έκτεθώ 
είς τήν οργήν τοΰ δουκός.

— Καί ή έκδίκησις Τομμεσνή ! μήπως ή ήμιίταλική καρδία 
σου είναι αναίσθητος ;

— Νά εκδικηθώ ; καί διατί ; ούδείς μέ προσέβαλε. Τό έπάγ- 
γελμά μου είναι νά κερδίζω τήν ταπεινήν ζωήν μου καί όχι νά 
κάμνω τδν υπερήφανου ώς οί άνθρωποι

— Καί δ δούς.
— Ο οους εφανη οτι ηστει^ετο με

θά έκτύπησεν άοκετά κακά διότι έχρειάσθη νά διακοπή τδ κυνη
γιού κα'ι νά σταματήση όλη ή συνοδία διά νά άναπαυθή έπί πολ- 
λήν ώραν’ διά τοϋτο δέν έπέστρεψεν ακόμη. Χαίρετε, αρχών μου.

Είθε νά μή σέ έπανίδοι είμή είς τήν αιωνιότητα, άγγελε τής 
δυστυχίας μου ! είπεν δ Βέρνερ. f0 αντίπαλός μου θριαμβεύει καί 
θά ώφεληθή τής περιστάσειος, όπως έπισύρη κατ’ έμοΰ τήν δυσμέ
νειαν του δουκός" ή πτώσις αυτή είναι οιωνός, άναγγέλλων μοι 
τήν ίδικήν μου κατάπτωσιν, καί τ'ις οίδε που θέλω κυλισθή έάν 
πέσω ! "Ας προλάβω λοιπόν, άς τρέξω είς Βιέννην. Ό αρχιδικα
στής τής Βαυαρίας, πίπτων άς έγερθή έπίσκοπος τής Βαμβέργης, 
αρχιεπίσκοπος τής Μαϋάνσης ! Δούς Λουδοβίκε. Κόμη Έρμανν’ 
σάς ειδοποιώ, ότι δ πόλεμος μεταξύ έμοΰ καί υμών θά διαρκέστχ 
μέχρι θανάτου !

'Ο υπουργός ούτος δ προβλέπων τήν πτώσίν του' δ δοξομανής 
ο εκτιναχθείς έξω τοΰ άρματος τής τύχης καί προσπαθών μέ δύ” 
ναμιν φρενιτιώντος νά κρατηθή άπδ τούς τροχούς διά νά άναοτί 
καί πάλιν, ήθελε κινήσει τδν οίκτον τοΰ δυναμένου νά ίδή αυτόν 
κατα τήν στιγμήν έκείνην. Καί ενόσω δ τοκογλύφος Τομμεσνή ήτο 
παρών, κατεπίεζε δι’ ίσχυρας προσπάθειας τήν ταραχήν τήν κυ- 
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ριεύσασαν αυτόν' άαα δμω; έμεινε μόνο;, δλα τά κατατρώγοντα 
αΰτδν πάθη, δ φθόνος, ή αντιζηλία, ή πληγωθεΐσα υπεροψία, ή 
ϊχθρα, η 03'fl·, έξέσπασαν έπί της μορφής του. Τά χείλη του Ιχ,ι- 
νοΰντο σπασμωδικώς, οί οφθαλμοί του έκ μέσου τοΰ μελανού κύ
κλου δστις τούς περιέβκλλεν, έξέπεμπον άστραπάς καί προς έπαύ- 
ξησιν τής αγωνίας του, δ κιθαρωδός, δστις ειχεν απομακρυνθώ 
έντδς τοΰ κήπου έπανήλθεν ύπδ τά παράθυρα τή; αιθούση;, ψάλ-- 
λων καί πάλιν τού; αυτού; στίχους.

« rO πλοΰτος καί ή δύναμις δέν είν’ ή ευτυχία 
Την δίδει μόνον αίσθημα ψυχής γαληνιαΐον. »

*Ισως έν τή έξάψει του, 5 Βέρνερ, έμελε νά παοασυρθή πέραν 
ή δτι τδ μέρος ένθα εύρίσκετο τώ συνεχώρει, δτε τρεις κτύποι, 
ήχήσαντες πλησίον του μυστηριωδώ; τδν άνεκάλεσαν εις εαυτόν·

’Αλλοίμονον ! άνέκραξεν έντρομος, οί κατάσκοποι τοΰ μυστι
κού δικαστηρίου είναι έδώ ! Εις ποιον άρα αποτείνεται ή τρομερά 
των εϊδοποίησις ;

Οΰδείς ήδύνατο νά σωθώ άπδ την άπόφασιν τοΰ τρομερού τού
του δικαστηρίου' τά μέλη του δνομαζόμενα ελεύθεροι δικασταί, 
ήριθμοΰντο άνά χιλιάδας καί έ'ελέγοντο μεταξύ των, έκ τής 
αριστοκρατίας, έκ τών διαπρεπών τής μέσης κοινωνικής τάξεως 
καί έκ τοΰ κλήρου. ’Ησαν δέ διασκορπισμένα εις άπασαν την Γερ- 
μ,ανίαν, τήν ’Αλσατίαν καί αυτήν τήν Βουργουνδίαν, άλλά μυστή
ριον ακατανόητου περιέβαλε καί αυτούς καί τάς πράξεις των' τδ 
δέ δικαστηρίου των, εις δλα τά Μεσαιωνικά δικαστήρια δέν ειχεν 
έδραν ώρισμένην, τδ κέντρον δμως τής μυστική; ταύτης εταιρείας*  
ήτο ή Βάδη' έκεϊ δύναταί τις νά ίδη καί σήμερον ακόμη, ύπδ τδν 
νέον πύργον, τά ερείπια τοΰ αρχαίου μεγάρου καί τή; μεγάλης 
ύπογείου αιθούσης, ένθα αί συνεδριάσεις έλάμβανον χώραν' δύνα
ταί τι; νά ϊδη επίσης τάς έδρας τών διχαστών, τάς ©υλακάς καί 
τά ύπόγεια κελλία, ένθα έθαπτον τούς ανθρώπους ζώντας, άφί /ον- 
τες μόνον μικράν δπήν δπως δίδωσιν εΐ; αυτούς ολίγην τροφήν. 
Τά μυστικά απείρων δικών είχον ταφή έντδς τών κελλίων έκείνων !

«

Τά μέλη τή; εταιρείας ταύτης, ώρκίζοντο έπί τή; ζωής των 
καί έπί τής σωτηρίας τής ψυχής των, δτι καί έν μέσω τών βα
σάνων καί ένώπιον τοΰ θανάτου, δέν ήθελον προδώσει τά μυστικά 
τής έταιρείας' εάν δέ τινες έξ αδυναμίας χαοακτήρος παοέβαινον 
τδν δοκον τούτον, έφονεύοντο άνηλεώς ύπδ τών συναδέλφων των· 
διότι δλοι άμα τοΐ; έδίδετο ή διαταγή, ώφειλον νά έκτελώσι χρέη 
καί δικαστοΰ καί δημίου' οποιοσδήποτε δέ καί άν ήτο δ καταδι- 
κασθείς, δέν ήδύνατο νά διαφύγη τήν ίσχύν τοΰ δικαστηρίου έκεί- 
νου, δπερ ειχεν εις τήν έξουσίαν του χιλιάδας ώπλισμένων βρα
χιόνων καί ήτο ούτως εΐπεΐν πανταχοΰ παρόν' οΰδεμίαν λοιπδν 
προστασίαν ήδύνατο νά έλπίζη τις παρά τών ανθρώπων' διότι δστι< 
άντέπραττεν εις τήν έκτέλεσιν τή; άποφάσεω; τών έλευθέρων δι
καστών, ή δστι; δέν ήθελε νά βοηθήση αυτού; έάν διετάττετο, 
κατεδικάζετο διά τούτο καί μόνον, εΐ; τήν αυτήν μέ τδν ένοχον 
ποινήν, ποινήν ήτις ήτο σχεδδν πάντοτε ή άποκεφάλισις, ή αγ
χόνη, ή δ βραδύ; καί φρικώδη; έντδς τών υπογείων κελλίων θά
νατος. Καί τίς άλλη έλαφροτέοα ποινή, ήδύνατο νά έξασφαλίση 
τά μυστικά τή; άγρία; καί μυστηριώδους εκείνη; δικαιοσύνης ; 
Όφείλομεν δμως νά δμολογήσωμεν, ρτι ή δικαιοσύνη αυτή, ύπε- 
ρήσπιζεν ένίοτε τδν αδύνατον (έναντίον τοΰ ισχυρού, έναντίον τοΰ 
εύγενοΰς, δστις εύρίσκετο πολύ ύώηλά ώστε νά φθάση αυτόν, τών 
κοινών δικαστηρίων ή ισχύς. Εις τοιοΰτον δέ βαθμόν, έφθασε τδ 
άγέρωχον τών δικαστών τούτων, ώστε έτόλμησαν πολλάκις να 
έγκαλέσωσι καί ηγεμόνα; καί βασιλείς δπως παρουσιασθώσιν ένώ- 
-πιον α’τών καί άπολογηθώσι διά τάς πράξεις των.

Μετά τινα; λοιπόν στιγμάς, άγοινίας καί δισταγμού, δ Φρίτζ» 
άπεφασισε νά ποοχωρήση μέχρι τή; Ούρα;, δθεν ήκουσε τδν κτύ
πον. Xe>j άγνωστος, ειχεν έμπήξει εΐ; τήν θύραν ξίφος έπί μεμ
βράνη;, έυ’ νς ήσαν γεγραμμένα τά εξής.

« Φρίτζ Βέρνεο ! ένκαλεϊσαι ένώπιον τού μυστικού δικαστηρίου' 
οφείλει; νά έν.φανισθή; τήν δεκάτην πέμπτην ημέραν άπδ τή; σή
μερον, εις τήν μενάλην ύπόγειον αίθουσαν τήν ύπδ τδν πύργον 
τοΰ ηγεμόνας τής Βάδης καί νά άπολογηθής διά τά έγκλήματα 
-διά τά όποια κατηγορεΐσαι. Δηλαδή τήν καταπίεσιν τών αδυνάτων,
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τήν έζάσκησιν τής μαγείας καί την άπάρνησιν τής πίστεώς σου., 
γνώριζε δέ ότι εάν δεν έμφανισθής τήν δρισθεΐσαν ημέραν, ή δι
καιοσύνη τού δικαστηρίου θέλει σέ ευρει, οπουδήποτε καί αν ζη- 
τήσης νάκρυβής, έντδς τών νεφών, ύψηλότερον οπού φθάνει ό υψι
πετής άετδς καί έντδς τών σπλάγχνων τής γης, βαθύτερον οπού 
κρύπτεται ή εστία τών υφαιστείων.

1<αι κατά παράδοξον σύμπτωσιν, δ κιθαρωδός έπαναλαμβάνων 
τδ άσμά του έψαλλεν.

« 'Ο φεουδάρχης, άλαζών δι’ απέραντους κτήσε ς,
, Ό Κόμης μέ τά πλούτη του καί μέ τά εμβλήματα του,

Ή καλλονή μ’ άστεοωπδν διάδημα δουκίσσης
Τδ παν φθονεί τήν ευτυχή πενίαν τοΰ εργάτου. »

Θά παραφρονήσω ! άνεφώνησεν δ αρχιδικαστής !

Ο ΠΑΡΑΦΡΩΝ

'Ο ήλιος τοΰ φθινοπώρου κατήρχετο βραδέως όπισθεν τοΰ Με
λανός Δουμοΰ και αί τελευταία’. ακτίνες του έχρύσωνον τήν επι
φάνειαν τών δασών, άτινα ώς μεγαλοπρεπής καί απέραντος τάπης 
έκάλυπτον τά πέριξ όρη. Τήδε κακεϊσε, διεκρίνετο έν μέσω τών 
γιγαντιαίων και σκοτεινών εκείνων συμπλεγμάτων, χαρίεις τιμα
ριωτικός πυργίσκος, ή τδ Ψαλλιδωτδν αέτωμα Γοτθικής έκκλη- 
σίας έφ’ ής προσέπιπτον αί ακτίνες τοΰ δύοντος ήλιου.

Αλλ’ υπεράνοο τής γραφικής ταύτης τοποθεσίας, ύπεράνω τοΰ 
Βέλχεν, Βλάεν και Κάνδελβεργ, τών τριών τούτων ορέων, άτινα 
φαίνονται ώς τέκνα συναθροισμένα πέριζ τής μητρός των, ύψοΰται 
ή ουρανομήκης και χιονοσκεπής κορυφή τοΰ Φέλβεργ’ ήδη αί κατά 
τάς πλευράς του παγόνες ήρχιζον νά άντανακλώσι τήν ροδόχρουν 
εκείνην φωσφόρησιν, ήτις εξακολουθεί πολύ μετά τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου και όταν άκόμη έπέλθη τδ σκότος αί εκτεταμένα’, έκεΐναι 

εκτάσεις τοΰ πάγου λάμπουσιν ώς δπάλιοι λίθοι κοσμούντες τδν 
•πέπλον τής νυκτός. Πρδς Βορραν, τδ όρος ΙΙ’ΐι 11 -ΑΙ|>, κεκαλυμμέ- 
νον κατά τδ ήμισυ ύπδ λεπτής ομίχλης, ήπλοϋτο ώς μέγα παρα
πέτασμα άπολήγων εις ταινίαν κυανωπού ατμού χουσίζοντος εις 
τάς ακτίνας τοΰ δύοντος ήλιου·

’Αλλά το λυκαυγές διεδέχετο βιαίως τήν λάμψιν τοΰ καταδυο
μένου φωστήρος και έπέχυνε τδ γλυκύ φώς του εις τάς γραφικά5 
•έκείνας κοιλάδας τοΰ Φυοστεμβέργ καί μετά θερμοτάτην ημέρα*  
-δ ουρανός είχε μείνει διαυγής και άνέφελος. Λεπτή αύρα έφερε 
μακρόθεν τήν ευωδίαν τών δασών’ τά πτηνά έκελάδουν ώς εΐ άνα- 
πέμποντα πρδς τδν ούρανδν τδν ύμνον τής εσπέρας· οί χωρικοί 
έπανήρχοντο έκ τών αγρών φέοοντες επί τών ωμων τήν δίκελλαν 
καί τδν λίσγον καί ψιθυρίζοντες στροφάς έκ τών ψαλμών’ τά ποί
μνια είσήρχοντο εις τάς έπαύλεις των καί δ κρότος τών ποδών 
των μιγνύμενος μέ τδ παραπονετικόν βέλασμά των, έπανελαυ.βά- 
νετο από όρους εις όρος διακόπτων μόνος, τήν σοβαοάν σιγήν τών 
μεμονωμένων εκείνων εκτάσεων.

’Ενίοτε οί κώδωνες τής έκκλησίας μεμακρυσμένου χωρίου, ση
μαίνοντος τδν εσπερινόν, έφθαναν εις τδ οΰς ώς οί έκπνέοντες ήχοι 
αίολιανής άρπας και συνεπλήρουν τήν αγροτικήν καί γλυκύθυμον 

του τήν λάμψιν’ 
έχρωμάτιζε διά 

, καλύβας ξυλι
ά ντίθεσιν 

άπλουυ.ένων δασών, 
ωθεν πολύ κεκλιμένη» 

ξεΐαν’ διέκρινε δέ τις έπ’ αυτής μεγάλα 
ς δώσωσιν εις αυτήν ικανόν 

—ικον άνατολικδν ά εμον. Τά 
διασκορπισμένα

την

εκείνην αρμονίαν.
Άλλ’ εις §ν τών υψηλοτέρων οροπεδίων τών ύψουμένων υπ 

ράνω τής Χοελανθάλ, δ ήλιος διέχυνεν έτι βλην 
εΐσδΰων διά μέσου τοΰ ανοίγματος δύο όρέων, 
ζωηρού έρυθρού χρώματος, δέκα πέντε ή είκοσι 
νας, ών τά ποικίλα οχήματα άπετέλουν γραφικήν 
πρδς τδ σκιερόν βάθος τών όπισθεν αυτών 
'Η διοφή τών καλυβών τούτων ήτο έκα 
άπολήγουσα εις γωνίαν έό 
τεμάχια βράχων, τεθειμένα έκεΐ δπω 
βάρος διά νά άντέχη εις τδν δρμητι 
αγροτικά ταΰτα οικήματα, ήσαν διασκορπισμένα τήδε κακεΐσε 
άνευ οΰδενδς σχεδίου καί κατά μόνην τήν ιδιοτροπίαν έκάστου 
ιδιοκτήτου’ καί πού μέν άπετέλουν συμπλέγματα, πού δέ ήτα/ 
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μεμονωμένα και πολύ απ’ άλλήλων άπέχοντα’ το σύνολον δμως 
αυτών παρίστα τοποθεσίαν τοσούτω γραφικήν, ώστε 5 οδοιπόρος 
τών νεωτέρων χρόνων βλέπων αυτήν, ήθελεν αναγνωρίσει τήν φαν
τασίαν άρχιτέκτονος έκ τών έπινοησάντων τά αγγλικά Park. Τδ- 
δροπέδιον τούτο περιοριζόμενον προς Βορράν καί προς μεσημβρίαν 
ύπδ υψηλών δρέων, ήτο άνοικτον μόνον προς άνατολάς καί ποδς 
δυσμάς. Έκεΐθεν δύναταί τις νά διακρίνη προς δυσμάς μέν έν μέ
σω τού απερχομένου σκότους, τάς ωραίας κοιλάδας τής Σουαβίας, 
προς νότον τών οποίων λάμπει ή Βοδενσέ (ούτως έκαλεΐτο τότε 
ή λίμνη τής Κωνσταντίας) κυανή, ώς τεμάχιον ουρανού πεσον έπί 
τής γής. Δυο ώραςπρδ τής δύσεως τού ήλιου, ήδύνατο νά θαυμάση. 
τις επίσης, εις τδ άντίθετον σημεΐον, πανόραμα μαγευτικόν. Πρώ
τον μέν τόν Brisg’lll εις τούς πρόποδας τών δρέων’ πέραν δέ τού
του, τήν “Ανου ’Αλσατίαν, ένθα ο δοίζων σταματά εις τήν μεγα
λοπρεπή σειράν τών Βοσγίων όρέων, άτινα φαίνονται ώς εκτετα
μένη σειρά κυανωπών νεφών καί τόν ’Ρήνον εΐσδύοντα μεταξύ τών 
κοιλάδων, ώς υπερμεγέθης οφις άργυρούς. ’Αλλ’ όταν δ ήλιος στα- 
ματήση έπί τής κορυφής τών Βοσγίων, όταν ύψωθώσιν οί ατμοί 
τού φθινοπώρου, τότε δέν έχει τις ένώπιον τουειμή αχανή ώκεανδν- 
φωτός, έν μέσω τού οποίου έπιπλέει μόνη ή αιχμή τής έκκλησίας 
τού Άνδερνάχ, ής ό σταυρός ακτινοβολεί μακρόθεν ώς φάρος, τόν 
όποιον ό άποπλανηθείς οδοιπόρος, αναζητεί καί χαιρετά μετά χαράς 
καί έλπίδος. ’Αριστερόθεν δέ' τό σκοτεινόν έκεΐνο σημεΐον, δπερ 
μόλις διακρίνη τις, είναι ό τιμαριωτικός πύργος τού Φάλκενσταϊν. 
’Αν καί οΰδέν ίχνος μένει πλέον τής έκκλησίας καί τού χωρίου τοΰ" 
Άνδερνάχ, δπερ ήκμασε ποτέ καί νύν ουδέ εις τήν μνήμην τών 
χωρικών τού Μελανός Δρυμού, διασώζεται πλέον, δ πύργος δμως 
ούτοι, χάρις εις τδν μέγαν αυτού όγκον καί εις τό έκτακτον πά
χος τών τοίχων του, διέφυγε μέχρι τούδε τήν έντελή καταστροφήν- 
καί σήμερον ακόμη τά μεγαλοπρεπή αυτού έρείπια σταματώσι 
τό βλέμμα τού οδοιπόρου, τού έπισκεπτομένου τήν Χοελανθάλ·

Τό δροπέδιον λοιπόν τούτο, δθεν παρεξετράπη ή περιγραφή μας, 
κατωκεΐτο υπό χωρικών δραστήριων μέν, άλλ’ ήκιστα εύνοηθέντων 
ύπδ τής τύχης, τουλάχιστον τής τύχης εκείνης, ήτις δίδει εις τούς 

κατοίκους τών πόλεων, πολυτελή ενδύματα, τεχνητάς ήδονά;κα| 
νοσηράν φαντασίαν’ άλλ’ δ προσεκτικός παρατηρητής ήθελεν ευρει 
εις τούς απλοϊκούς έκείνους κατοίκους τών δρέων, τδν άπαλλο- 
τρίωτον έκεΐνον πλούτον, δστις συνίσταται εις τδν περιορισμόν τών 
πόθων, εις τήν γαλήνην τής ψυχής, εις τήν τυφλήν εις τάς υπο
σχέσεις τής έκκλησίας πίστιν, εις τήν άμάθειαν και εις τή“ άπάρ- 
νησιν δλων τώυν λοιπών αγαθών, άτινα δ άνθρωπος, ό ζών έκ νη- 
πιακής του ήλικίας, τδν ταπεινόν βίον τών άγρών δέν δύναται 
νά άπολαύση. “Ολοι οί ήλιοκαυμένοι έκεΐνοι άνθρωποι, οί έχοντες 
τάς χεϊρας τιλλώδεις καί τά έ δύματα έμβαλλοιμένα, ειργάζοντο 
άπδ πρωίας μέχρις εσπέρας, άλλ’ επειδή ήσαν συνειθισμένοι είς 
τήν τακτικήν έργασίαν, ή φυσιογνωμία των δέν έξέφοαζεν ούτε 
άθυμίαν, ούτε έξάντλησιν δυνάμεων.

At δέ γυναίκες, άλλαι μέν έβοήθουν τούς συζύγους των εις τάς 
επιπόνους έργασίας τών άγρών, άλλαι δέ ένησχολούντο εις έργα 
μάλλον κατάλληλα δι? αύτάς οίον εις τά έκ ψάθης εκείνα χειρο
τεχνήματα, ών καί σήμερον άκόυ.η εις τδν Μέλανα Δρυμόν, γίνε
ται τόσον μεγάλη έξαγωγή, άλλαι ένηθον, αί δέ νέαι μητέρες 
έφύλαττον τά τέκνα των.

Προ τής θύρας τής μεγαλειτέρας τών λοιπών καλυβών, ήτις ήν· 
τήχει έκ τού θοουβου τής έργασίας καί τών άσμάτων τών έργα- 
τών, έκάθητο νεαρά γυνή περιστοιχισμένη υπό τών πέντε τέκνων 
της' ήσαν δλα εύρωστα καί ροδοκόκκινα' τδ έ/.τον, δπερ δέν διέ
φερε τών άλλων ώς πρδς τήν ευρωστίαν, τδ έφερεν εις τδ στήθος 
της. Πλησίον της έκειτο ή άδρακτος, ήν ειχεν αφήσει διά νά θη ■ 
λάση τδ βρέφος της. Πλατύ ψάθινον σκιάδιον έκάλυπτε τήν με
λανήν καί άφθονον κόμην της’ τδ ήλιοκαυμένον καί κανονικόν 
πρόσωπόν της, άπεικόνιζε τήν υγείαν' εις τούς σπινθηροβολούντας 
οφθαλμούς τη; έβλεπέ τις τήν νοημοσύνην καί ή άθώα χαρά της, 
δταν έθεώρει τά τέκνα της, ιδίως έκεΐνο, τδ όποιον έθήλαζεν, έξέ- 
φραζον άρκούντο>ς, δτι ουδέποτε είχεν αισθανθή θλίψιν ή άνησυ- 
χίαν. Το δέ εσωτερικόν τής καλύβης της, άπεκάλυπτε τόσην τά- 
ξιν καί καθαριότητα, ώστε καθίστα αυτήν, άξιοπαρατήρητον με
ταξύ τών λοιπών.
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Το μεγαλείτερον των παιδιών εκείνων, ειχεν άπομακρυνθή ολί
γον διά νά συλλέξη λεπτοκάρυα, άλλά μετά τινας στιγμάς έπα- 
νήλθεν έντρομον καί φωνάζον « Μητέρα, μητέρα ένας άνθρωπος" 
έλα νά ι’δής. »

'II εμφάνισες 
έκτακτον" έν 
θανε τδ βρέφος

τδ μεμονωμένον έκεΐνο μέρος, ήτο τί 
—L .....“ δέν έταράχθη ποσώς" άπέ-

ου χόρτου, ένθα τδ άφινε συ- 
της" φαίνεται 

ν ήρεσεν εις τδ βρέφος· 
η διαδήλωσίς του αΰτη 

έπαρηγορήθη διά τοΰ 
:’ς τδ

ξένου εις 
τοότοις, ή νεαρά γυνή 

της έπι τοΰ σωρού 
νήθω; ένόσω ειργάζετο καί έθηλυκωσε τδ ένδυμά 
δμως, δτι ή αιφνίδιος αυτή διακοπή, δέ" --------
διότι ήρχισε νά κλαίτ}" δτε δμως ειδεν δτι 
ήτο ανωφελής, έπήρε τήν άπόφασίν του 
συνήθους εις τά νήπια τρόπου" έθεσε 
στόμα καί άπομυζδν αΰτδ άπεκοιμήθη.

Έν τοότοις ό ξένος έπροχώρει πρδς 
εΐ/έ τι παράδοξον 
έφανέρωνε 
θηροβολούντων 
δτζ τδν 
αυτδν 
ϊδει τά 
πο; υψηλή; 
ήδύνατό τι; 
καί κατακυλισθή

ουτοις

και
τδν δάκτυλόν του

νος επροχωρει 
καί έξηγριωμένον 

τήν κουοασίν του' ήννόει 
οφθαλμών του καί έκ 

κατέτρωγε τδ πύρ 
τδ βλέμμα, ώ; άν εζήτ 
μέρη έκεϊνα. Τά ένδυματά του έδείκνυον, 

πεοιωπή;, άλλ’ ήσαν κατεσχισμένα καί ρ 
νά ύποθέση, δτι ό οδοιπόρο; ούτο:, ειχεν 

ας βαοάθοου ή δτι ει/ε πο

την
δ ασταθές 

δέ τι; ευκόλως 
τών ερυθρών

τοΰ πυρετού. ’Ανήσυχος 
έζήτει νά ένθυμηθή πότι

καλόβην" ή δψ·.ς τον 
βάδισμά του 
έκ τών σπιν- 
παρειών του, 
έστρεψε περί 
άλλοτε ειχεν

δτι ήτο άνθρου- 
■' 'υπζρά, όθεν 

δλισθήσεζ 
:οοσβληθή καθ’ όδονεν

ύπδ κακοπο ών ανθρώπων.
’Ολίγον ύδωρ" ολίγον υδωα ! άνεφώνησεν, αποθνήσκω ' Οι πόδες 

του έκλονίσθησαν καί έπεσεν αναίσθητος έπί τού έδάφους.
Ή νεαρά γυνή, έξέβαλε κραυγήν καί πάραυτα δλοι οί έν τή οι

κία έργαξόυ.ενοι εδοαμον νά ϊδωσι τί συμβαίνει. Πάντες εσπευσαν 
νά βοηθήσωσι τδν άτυχή οδοιπόρον και νά περιποιηθώσιν αυτόν 
δσον τοΐς ήτο δυνα-.δν καλλίτερου. 'ΤΙμέραι τινές άναπαύσεως καί 
διηνεκών περιποιήσεων, ήρκεσαν όπως καταπαόσωσι τδν πυρετόν, 
οστις ποοήινετο μάλλον άπδ τήν υπερβολικήν κουρασιν καί τήν 
αγωνίαν" άλλ’ αί ίδέαι τοΰ ασθενούς, έμενον πάντοτε συγκεχυμέ- 
ναι" κατ’ άρχάς τούτο ειχεν άποδοθή εις τήν έξαψιν τού πυρετού,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
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άλλ’ έπειτα έβεβαιοδθη, δτι ό ατυχής ξένος είχε παραφρονήσει. 
Συχνάκις έπανελάμβανε τάς τρομεράς ταυτας λέξεις « ’Αγχόνη, 
ξίφος! » άλλοτε πάλιν έψαλλε τάς έξης συγκεχυμένας φράσεις.

Εύλογημέν’ ή ταπεινή, άπλότης τού εργάτου 
Φθονεί την ευτυχίαν του καί βασιλέονς στέααα

ΓΟ πλούτος καί η δύναμις δεν είν’ ή ευτυχία, 
Τήν δίδει μόνον αίσθημα ψυχής γαληνιαϊον.

το ονομα
5 r

-"·» *■

τοΰ αύτοκοά- 
δνοι/.α δ~εο η-

ούτος, έπραξε

ι; τούς 
προε- 

ώς ένοχον βασανιζόμενου

’Ενίοτε έν μέσω συγκεχυμένων ομιλιών, ήκουέ 
κόμητός τίνος 'Ερμάνν, τού δουκδς τής Βαυαρίας, 
τορος, τού επισκόπου τής Βαμβέργης καί άλλο τι 
χει εις το ους, ώς το όνομα δαίμονος.

Άναμφιβόλως, έλεγον οί γείτονες, δ άνθρ&ιπος 
μέγα τι έγκλημα καί βασανίζεται τοιουτοτρόπως.

Άλλ’ ή νεαρά γυνή, παρετήρει οτι δεν πρέπει νά κοινή 
παράφρονας έξ όσων λέγουσιν έν τη μανία των. ’Αθώα γυνή ! 
τίμα νά τον θεωρή ώς θύμα μάλλον, ή 
υπδ τής τύψεως τού συν-ιδότος !

Ό δε σύζυγός της, οστις ήτο άπών, 
εις τδν άγνωστον εκείνον, έπιστρέύας όχι μόνον 
έλεήμονα πράξίν της, αλλά συχνάκις καί αύτδς 
τήν κλίνην τού ασθενούς ώρας ολοκλήρους' ένίοτε 
τδν μετά προσοχής καί έπειτα έσειε τήν κεφαλή 
βάλλε’ διότι έφαίνετο ότι σκέψις τις άπησχόλει τ 
όποιαν όμως δεν ήθελε νά έμπιστευθή εϊ; κανένα.

"Οταν δε δ ασθενής, ήδυνήθη νά περιπατήση καί νά έςέλ1 
οικίας, τότε έτι περισσότερον ποοσείχεν εις αυτόν’ ποτέ δ 
άφήκε νά έξέλθη μόνον, αλλά τδν συνώδευε δίδων αΰτώ τδν βρα
χίονα του διά νά στηοιχθή’ καί έάν 
άπδ πλησίον του, έπεφόρτιζεν ένα 
σεΖή καί παρήγγελλεν αυτώ νά μή 
τής οικίας πέραν τού σημείου, δπερ

ότε αυτηέδωκε φιλοξενίαν 
επιδοκίμασε την 

ο ιύ’.ο; ζλΖΊΖ πζρα 
; πζρετηρζι αύ- 
ν, ώς άν ά/φέ· 
ον νουν του, τ/,ν

ρίσσότερον π: 
αλλά τ 

καί 
φόρτιζεν

ενίοτε ήναγκάζετο νά λειψή 
τών έργα τών του νά τον προ- 
τον άοήση νά απομακρυνθώ 
αυτός προσύιώριζεν.

7
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Άλλ’όταν δ ασθενής, άνέλαβεν [κανά; δυνάμεις, ώστε νά ζάμη 
μακρυνδν περίπατον, οδήγησε, αυτόν, πρωίαν τινά, εις τήν οδόν 
τήν άγουσαν εις τδ Άνδερνάχ καί στ/ιρίζων τδν άγνωστον έκεΐνον 
έπί τοϋ βοαχίονός του, προσεπάθει νά κάμη αυτδν νά όμιλήση, 
ώστε νά κατωρθώση νά είσδύση εί; τάς συγκεχυμένα; ιδέα; του. 
Έδείκνυε π· χ. εί; αυτόν, τά κυριώτερα μέρη, άτινα άπήντων 
καθ’ όδδν καί όνομάζων αΰτά μεγαλοφώνως, παρετήρει μετά προ
σοχή; τήν φυσιογνωμίαν του, δπω; έννοήση οποίαν έντύπωσιν τα 
δνόαατα εκείνα έποοξένουν. Αλλά ματαία ελπίς! ό ασθενή; έβλεπε 
τά πάντα μέ δμμα άφηρημένον και άν κατά στιγμά; έφαίνετο, 
ότι ή προσοχή του διηγέρθη, ή άμυδρά εκείνη λάμψι; έξηφανί- 
ζετο πάραυτα καί τήν διεδέχετο ή αδιαφορία, μεθ’ ή; οί παρά- 
φρονε; θεωρούσι πάντα τά περί αυτούς. Έντούτο.; ή θέα ερημω
μένη; καλύβης, ένθα τδν έσταμάτησεν, έφάνη ότι έπροςένησεν είς 
αυτδν βαθυτέραν έντύποοσιν ή πάντα τά λοιπά" διότι είσελθών 
έντδς αυτή; έταράχθη καί ή'ρχισε νά τρέμη. Έκάθισεν, έπί πα
λαιού σκαμνιού, πλησίον ήκρωτηριασμένη; τραπέζη;, έστρεψε τδ 
βλέμμα ϊνα έξετάση τά πέριξ αντικείμενα καί οί οφθαλμοί του 
έπληρώθησαν δακρύων’ μέ φωνήν δέ μ,ελαγχολιζην ήρχισε νά 
ψάλλη ασμά τι σύνηθες εί; του; κατασκευαστά; τών ξύλινων έμ- 
βάδοον τού τόπου εκείνου.

"Οταν δέ έτελείωσεν ό οδηγό; του κλίνα; πρδς αυτδν τήν κε
φαλήν, Φρίτζ Βέρνερ, τω είπε, δέν θά έναγκαλισθή; τον αδελ
φόν σου ;

Ό Φρίτζ, έφερε τήν χεϊρκ έπ'ι τοΰ μετώπου, ώ; άν προσεπάθει 
νά έκδιώξη νέφος τι, έπειτα έθεώρησε τδν Οΰλερΐχον καί ριφθεί; εί; 
τά; άγκάλας του έκλαυσε μετά λυγμών.

Ό ήθικδ; ούτος κλονισμός, 8ν προ ήμερων προητοίμαζεν ή 
φρόνησι; καί ή φιλοστοργία τοΰ Ουλεριχου, εφανη προ; στιγμήν, 
ότι έπέφερεν αίσια αποτελέσματα’ διότι αί ίδέαι τοΰ άτυχού; 
ασθενούς έπαυσαν π'/έον νά ήναι συγκεχυμένα', καί ότε οι δύο 
αδελφοί επανήλθαν εί; τήν οικίαν, ό Φρίτζ ήδυνήθη νά έννοήση 
ότι ή γυνή ήν ήσπάζετο ήτο ή νύμφη του καί τά πεδία τά περι- 
κυκλοΰντα αυτόν, ήταν οί ανεψιοί του. Τούτο ήτο άκτί; χαράς, 

ήν όμως έπεσκίασε πάραυτα νέφος σκοτεινόν’ διότι δ Φρίτζ άνα- 
ατών τδ λογικόν, ανέκτησε καί τήν μνήμην, τήν μνήμη/, ήτις τω 
ένθύμιζε τους κινδύνους τούς έπαπειλούντα; αυτόν !

Πεοίλυπος δ Οΰλερϊχος, παρετήρησε τήν άλλοίωσιν τού αδελφού 
του’ τούτο δέν διέφυγε τδν Φρίτζ, δθεν λαβών τδν Οΰλερΐχον κατά 
μέρος τώ είπεν.

*Εζ όσων ήννόησα, κρίνω ότι εϊχον παραφρονήσει, άλλ’ έπί πό
σον καιρόν αγνοώ, Άσω; έπί δώδεκα ολόκληρα έτη! Σέ ευχαριστώ 
λοιπόν διότι έπανέφερε; τδ λογικόν μου καί μέ έκαμε; νά αισθαν
θώ τήν τελευταίαν, τήν μόνην χαράν, ήν μοι είναι συγχωρημένον 
νά απολαύσω’ δηλαδή νά σέ θλίψω έπί τοΰ στήθους μου καί νά 
έναγκαλισθώ τήν σύζυγον καί τά τέκνα σου. Ο'ίμοι ! πόσον βρα
χεία ήτο ή στιγμή αύτη τής ευδαιμονία;! Μετ’ ολίγον θά τήν ποθή- 
σωμεν όλοι’ αλλά μάτην. . . "Ω όχι’ άς μή ομιλώ περί τούτου, έπα- 
νέλαβε φέρων καί πάλιν τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώπου, ώ; διά νά 
ήσυχάση τήν ταραχήν του. "Α; άκούσω καλλίτερου τδν βίου σου 
άπδ τή; ολέθρια; έκείνη; ημέρας, καθ’ ήν δ άθλιο; έγ<δ σέ έγκα- 
τέλειψα, παιδίον έτι ανήλικον, τδ όποιον δ πατήρ μας άποθνή- 
σκων μοί ένεπιστεύθη διά νά προσέχω ώ, τέκνον μου.

— ’Αποδίωξον τά; ιδέα; ταύτα; Φρίτζ’ ιδού όπου ήλθε; πά
λιν. Ώ πόσον θά ύπέφερε; άτυχή μου άδελφέ ! Διατί νά πκρα- 
πονεθώ; ούτε τά χείλη μου, ούτε ή καρδία μου έχουσι τι εναν
τίον σου, μή μοι λέγχις λοιπόν τοιαύτα πράγματα.

— ’Αγαθέ Οΰλερϊχε ! ήξιζε; νά είχε; καλλίτερου αδελφόν’άλλ' 
ά; άφήσωμεν αΰτά, άφ>ύ σέ δυσαρεστοΰσιν" είπε μοι τήν ιστο
ρίαν σου.

— Μήπως ημεϊ; οί πτωχοί άνθρωποι, οί άποθνήσκοντες έπ 
τοΰ βράχου, έφ’ ού έγεννήθημεν καί έφ’ού έζήσαμεν έχομε·/ ιστο
ρίαν ; '[στοοίαν έχει δ βίο; τών προσκυνητών καί τών έμπορων, 
Οιτινε; μεταβαίνουσιν άπδ τόπον εί; τόπον, διά νά πωλήσωσι τά 
έμπορεύματά των. ’’Εχουσιν έπίση; ιστορίαν οί πολεμισταί, οί 
συνοδεύοντε; τούς αρχηγού; των εί; μακρυνά; έκστρατείας, άλλ’ 
ήμεΐ; ο: άπλοι ά,θρωποι, οί έογάται, τί αξιοσημείωτου έχομεν 
εί; τδν βίον μα; ;
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— Καλά' άλλ’ είπέ μοι πώς κατώρθωσες Μα προαχθή,ς τοσοΰτον 
εις τήν βιομηχανίαν σου, ώστε νά έςέλθη; τής άθλιας εκείνης 
καταστάσεως, εις ήν είμεθα κατ> δικασμένοι νά ζώμεν, πώς ένυυι- 
φεύθη; try ώραίαν καί αγαθήν Αισβέτην, ήτις μοι έσω-.ε τήν ζωήν. 
Είπέ μοι επίσης, ποιας χαράς είχες, ποία; ανησυχίας, ποία; θλί
ψεις ; Τάς θλίψεις σου προ πάντων είπε μοι' διότι έδοκίμασα πολ
λά·; θλίψει; εγώ εις τδν βίον μου καί είμαι καταλληλότερος παν
τός άλλου νά συμμερισθώ τά; ίδι/.άς σου.

— Θλίψεις ! Σέ βεβαιώ ότι ουδέποτε ήσθάνθημεν καί ελπίζω 
ότι θά σέ κάν.ωυ.εν καί σέ νά λησμονήσης τάς ιδικάς σου πλη
σίον μας.

— Ώ Ουλερϊχε μή τδ δοκιμάση;" τοϋτο υπερβαίνει τάς δυνά
μεις σου. Άλλ’ εξακολούθησην σέ ακούω.

— Λοιπόν, όταν έφυγε; άπδ την καλύβην μας καί ευρέθην μό
νο:, είδον ότι ή άπελπισία δέν ήδόνατο νά μέ βοηθήση είς τίποτε 
καί ανέθεσα τάς ελπίδα; μου είς τΐν Θεόν. Μοί είχες άφήσει έν 
νόμισμα χουσοΰν καί δύο άλλα υ.ικρά άργυρα, τά όποια, ώς έλε- 
-,εν Βνχαρτίον τδ όποιον έδωσα καί μοί άνέγνωσαν, προήρχοντο 
εκ τοΰ μυστηριώδους εκείνου κιβωτίου. Πιεζόμ.ενος ύπδ τής πτω
χείας καί τής άνάγκης, έσκέφθη,ν, ότι ήδυνάμην νά έξοδεύσοο με
ρικά έκ των χρημάτων έκείνιον, έπιφυλαττόμενο; πάντοτε νά α
ποδώ-ω καί αυτά καί δλον τδ κεφάλαιον, εις τδν ιδιοκτήτην, 
έάν ήρχετο νά τδ ζητήση" άλλ’ όμως ούτε ήλθε ποτέ ούτεήκουσα 
ποτέ τινά γνωρίζοντα αυτόν. Έπ ότεινα είς τήν οικογένειαν Φερ- 
νίχ, νά συνεργασθώ μετ’ αυτή;" αυτοί τδ έδέχθησαν καί επειδή 
είχον χρήματα, ήδυνήθην νά αγοράσω έπί μετρητοί; καί είς τι- 
μ,ήν συγκαταβατικήν όλόκληιον τήν προμήθειαν τοϋ ξύλου, τήν 
άναγκαίαν διά τήν εργασίαν μου. Β αθμηδδν λοιπδν ολίγη έπιδε- 
ξιότη; καί προσοχή μέ έμαθε νά κατασκευάζω τήν βιομηχανίαν 
μου καλλίτερου καί ταχύτερου άπδ τούς άλλους, άπέκτησα πρδς 
τούτοις πείραν είς τδ επάγγελμά μου, ώστε οΐ έμποροι δέν ήδύ- 
ναντο νά μοί κλέπτωσιν. Ούτω αί υποθέσεις μου, έβαινον καλώς 
καί δτε έζήτησχ τήν Αισβέτην είς γάμον, ό πατήρ Φερνίχ έδέχθη 
τήν πρότασίν μου καί τήν ένυμφεύθην. Κατ’ άρχάς έκατοικήσαμεν 

είς τήν πατρικήν μου καλύβην, άλλ’ έπειτα ευρομεν αυτήν πολύ 
στενόχωρου διότι έχρειάσθην νά παραλάβω καί έργάτας. Έκτισα 
λοιπόν τήν οικίαν αυτήν, είς τήν οποίαν εΐμεθα τώρα καί μετέ- 
φερον καί τήν οίκογένειάν μου καί τδ έργοστάσιόν μου, ώστε έχω 
τά πάντα πρόχειρα. Ούτιο ή Πρόνοια είς ήν είχον πάντοτε τάς 
ελπίδας μου ηϋλόγησε τάς προσπάθειας, μοί έχάοισε πρδς τούτοι; 
σύζυγον άγχθήν καί τέκνα πολλά, μοί έχάρισεν επίσης ύγείαν 
καί άγάπην πρδ; τήν εργασίαν’ δέν μοί έδωσε πόθου:, άλλ’ ήσυ- 
χον καί καθαράν συνείδησιν. Τοιουτοτρόπως άπολαμβάνω τήν ευ
τυχίαν τής παρούση; ημέρας καί ελπίζω ότι καί ή επομένη θά 
ηναι όμοια, ώστε δέν μοί μένει ούτε στιγμή διά τήν ανησυχίαν. 
Ώχριάς. . . Μήπως ή διήγησίς μου, ήτις ούδέν έχει ενδιαφέρον σέ 
έκούρασεν;

— ’’Οχι ! όχι' άλλ’ όμίλησέ μου, είλικρινώ; Οϋλερϊχε, έςομο- 
λογήθητί μου ώ; αδελφός πρδ; άδελφόν' είπέ μοι δεν σέ κατέλαβε 
ποτέ τό αίσθημα έκεΐνο τδ απερίγραπτου, τδ όποιον μά; κυριεύει, 
τδ όποιον μας βασανίζει καί μάς κάμνει νά βλέπωμεν πέριξ ημών 
κενόν, τδ όποιον ποθοϋμεν νά πληριόσωμεν διά νέων αείποτε 
πραγμάτοον ; Δέν επιθύμησα; ποτέ νά ύψωθή; ΰπεράνω τών όμοιων 
σου καί περιβεβλημένο; βαρύτιμα ενδύματα, αντί νά όνομάζησαι. 
έπλώς μόνον Ούλερΐχος νά έχη; τίτλου:, νά κατοική; έντδς πο
λυτελών μεγάρων ; Δέν έπόθησας νά ϊδη; τούς ανθρώπου; κλί
νοντας εΰσεβάστως ένώπιόν σου καί περιμένοντας μετά φόβου τά; 
διαταγά; σου. Νά άκούση; τούς κόλακας π’/έκοντα; τού; επαίνους 
σου καί τού; ισχυρούς τής γή; έπιζητοΰντα; τήν εύνοιάν σου;

— Έγώ ! Ουδέποτε" θά ήμην τρελλδς έάν έπεθύμουν τοιαΰτα 
πράγματα.

— Διατί ; Μ ήπιος διότι νομίζεις αδύνατον νά φθάση άνθρωπος, 
ταπεινή; τάξεως εί; τοιαύτην περιωπήν ;

— ’'Οχι" δεν είναι δι’ αυτό, ήκουσα μάλιστα ότι τοϋτο συμ
βαίνει πολλάκις.

- Λοιπόν έαν ποιούταν τι συνέβαινε καί είς σέ' έάν ήρχοντο- 
νά σοί είπωσιν, ότι δύναοαι νά άπολαύσης πάντα τά μεγαλεία,, 
αρκεί μόνον νά τδ θελήσης.............
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— Ποτέ- ά; άφήσωμεν τά; δμιλίας αυτά; Φρίτζ' γνωρίΤω δτι 
τδ Εύαγγέλιον λέγει, δτι και δ Σωτήρ ημών ύπέστη ύπδ τοΰ Δια
βόλου παρομοίου; πειρασμού;’ ποτέ λοιπδν δέν θά θϊλήσω νά α
κούσω τά; υποσχέσεις του δσον μεγάλαι καί άν ζ;·'αι.

— Λοιπδν είσαι εύτυχής;
-- Ναί' θά ήμην μάλιστα έντελώ; ευτυχή;, εάν δέν μοι έλει- 

πεν ένα πράγμα. (Οί οφθαλμοί τοΰ Φρ'ιτζ έλαζψαν.) ’ΐίτο...........
τδ δτι έλειπε; συ άπδ πλησίον μου, τδ δτι δέν έγνώριζα ούτε 
ποΰ είσαι ούτε εάν ησο εύτυχής ώ; εγώ.

Ό Φρίτζ έσκυθρώπκσε και πάλιν.
— Ούλερΐχε, αγαπητέ μου αδελφέ! οί λόγοι σου μέ κάμνουσι 

νά συναισθάνωμχι τήν αθλιότητά μου' ή προ; εμέ στοργή σου μοί 
δεικνύει πόσον ένοχο; ήμην διότι σέ ε’.χον έγκαταλείψει. 'II με
τριοφροσύνη σου, ή εί; τον Θεδν πεποίθησί; σου, ή γαλή ·η καί ή 
ευτυχία, ή; απολαμβάνεις, μοι άπ,καλύπτουσι τήν άβυσσον, εις 
όην μέ έφερεν ή δοςομανία ! ’Εντούτοις ή τύχη μειδιά θελζτικώτε- 
ρον πρδ; εκείνου;, εί; ου; επιδαψιλεύει τήν εύνοιάν της. Ούλερΐχε, 
•δλα τά μεγαλεία, άτινα σοΐ περιέγραψα τά άπήλαυσα. . . . έφθασχ 
εί; σημεΐον έτι υψηλότερου, εγώ, δ υίδς ταπεινού χωρκοΰ! ’Q 
έπρεπε νά τδ προΐδω! "Οσον υψηλή είναι ή κορυφή τή; Χοελαν
θάλ, τοσοΰτο' βαθεΐα είναι ή άβυσσο; ή χαίνουσχ κάτωθεν αύττς. 
Δυστυχή; εγώ, ώλίσθησα καί κατεκρημνίσθην ! ύψώθην εί; ύψος 
εκπληκτικόν καί δμω; δέν ήμην ίκανδ; νά στηριχθώ! Ούλερΐχε, 
πρέπει νά σέ άποχοιρισθώ’ πρέπει νά τρέζω εί; Βιέννην διότι δ αΰ- 
τοκράτωρ μέ περιμένει, δ αύτοκράτωρ, αύτδ; τδν όποιον άφώρισεν 
ή αγία Σύνοδο; (* *).  Ό Φρεδερΐκο; άφωρίσθη καί εγώ καταδιώκο
μαι ύπδ..................

τινα ασθένειαν του, δρκον, δτι θέλει επιχειρήσει σταυροφορίαν. *Εκτοτε 
ολαι αΐ προσπάΟειαι, δσαι κατεβλήθησαν οπω; τόν πείσ>ι»σι νά έκτελέση 
τήν ύπόίχεσίν του,άπέβησαν μάταιαι* δθεν, έπειδή άλλνι πολίτικοι λόγοι 
ήνοιξαν πόλεμον μετα-ύ αύτοΰ και τοΰ Πάπα, Γρηγόριο; ό έννατο:, έκή- 
ρυξεν άυορισμόν κατά τοΰ Φρεδ-ρίκου, τόν μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1227.
*Ο άφορισμό; ούτος έπανελή^θη και κατά τάς δύο μετέπειτα γενομένας 
έν ’Ρώμη συνόδους· τ?\ς μέν μιας κατά τόν Νοέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους, 
τή; δέ έτέρας περί τό τέλος τή; τεσσαραζοοτή: τοΰ έτους 1228. Τοΰ- 
τον ήκολούΟει έπίσης, ή ρητή άπαγόρευσις τοΰ νά Οεση τόν πόδα του 
εΐ; τήν 'Αγίαν Γήν ώς σταυροφόρο:, πριν ή καταστή άξιος ν’ απαλλαγή 
τοΰ άφορισμοΰ. ’Αλλ’ ό ΦρεδερΤκος άψηφών τήν απαγόρευα ν ταύτην, ά- 
πεφάσισε νά έπιχειρήση έχεΤνο, δπερ καίτοι άλλοτε πιεζόμενο; άνέοα- 
λεν έπι τόσον χρόνον και άνεχώρησεν είς Ιεροσόλυμα. ΈκεΤ στεφθει* 
βασιλεύ; καί ου Όηκολογήσας μετά τώ/ Σαρακινών, έπανήλΟεν αμέσως 
ει; τάς έπικρατεία; του, δπως σώση έκ τών χειρών τοΰ Πάπα, χώρα; του 
τινάς, εις άς ουτος, όφελούμενο; τής απουσίας του, ειχεν εισβάλει και 
κυριεύσει διά τών δπλων. Αλλά τοΰτο προύκάλεσε νέον αφορεσμόν, 

(*1  ΦρεδερΤν.ο; ό Β'. κληρονομικό;, εκ τ?,; μητρόςτου βασιλεύς τΛς Νεα- 
ττόλεω; και Σικελίας· βασιλεύς έπίση; ·&·/ Ιεροσολύμων, οιά τοΰ μετά 
τη; Ύολάνοης γάμου του καί αύτοκράτωρ τή; Αυστρίας, ένεκα τδ»ν κα- 
τακτήσεών του, έγένετο έπίση; κύριο; τή; Σαρδηνίας, άποδιώξας τούς 
Σαυακινούς έκ τή; νήσου ταύτης. ΙΙιεζόμενος δέ ύπό τοΰ ΙΙάπα, δπως 
ϊκιιώζτ, τούς απίστους, τούς κατέχοντας τήν 'Αγίαν Γήν, έκαμε κατά

— Φρίτζ, αδελφέ μου, έλα εις τδν εαυτόν σου, τί είναι αυτά 

«που μοί λέγει;!
'Ο Φρίτζ, εί; τήν φωνήν τοΰ αδελφού του, έκαμε τήν κίνησιν» 

ήτις φαίνεται δτι τώ ήτο συνήθη;, έθεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ με- 
τώπου ώ; διά νά άποδιώξη τι.

— Ούλερΐχε’ είσαι δ σωτήρ μου, οί λόγοι σου καί δ ορθό; σου 
νοΰ; διαλύουσι τήν πλάνην μου, ναί’ έβλεπον τδν κίνδυνον, 8ν 
έτρεχεν δ Φρεδερΐκος καί ίσως ήθελαν δυνν.θή νά τδν σώσω, άλλα 
τώρα πλέον είναι αργά. Τδ πάν άπώλετο δι*  εμέ, άλλα γενηθήτω 
τδ θέλημα τοΰ Θεού! Βλέπει; Ούλερΐχε ποΰ μέ έφερεν ή δοςομανία ; 
Έάν είχε; τδ ελάχιστου ίχνος τοΰ ολέθριου τούτου πάθους, θά 
σοΐ διηγούμην τήν ιστορίαν μου διά νά σέ θεραπεύσω’ αλλά νΰν 
σιωπώ, δέν θέλοο νά ταράζω τήν γαλήνην σου, δέν θέλοο νά επι
βαρύνω τήν μνήμην σου μέ τά κακά, άτινα διά τών σφαλμάτων 
μου έπεσώρευσα έπί τής κεφαλής μου.

— ’Οπως θέλεις Φρίτζ" άλλ*  είπε; πρδ ίλίγου, δτι καταδιώ
κεσαι καί σέ ήκουσα έπίση; κατά τήν έζαψιν τοΰ πυρετού σου, νά
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προφέρης, τάς τρομεράς λέξεις άγχ&ηκ καί fApoc.......... Φρίτζ
φρικιώ μήπως έπραξας έγκλημα ;. . . .

— ■'Ο/ι- όχι' ή χειρ μου είναι καθαρά άπδ τοΰ αίματος τών 
όμοιων μου, αλλά μή μέ παρακινής νά σοί εξηγηθώ’ μή ζητήση; 
νά μαντεύη; τά; ανησυχίας μου, εάν δέν θέλη; νά παρασύρης τδν 
εαυτόν σου καί τήν οίκογένειάν σου είς τδν ολεθοον, διότι άρνού**  
μένος νά σοί απαντήσω, εκτελώ πράξιν φιλάνθρωπον, πράξιν, ήν 
ελπίζω δτι θέλουσιν αναγνωρίσει ώς τοιαύτην.

— Φρίτζ, δ μέ κυριεύει, άλλ’ ευτυχώ; έχομεν καταφύ

χατά τήν μεγάλην πέμπτην τοδ 1’39, χαΟ’ ήν ό Πάπας Γρηγόριος, έκή- 
ρυςε τόν αύτοκράτορα πεπτωκότα καί τού; υπηκόους του άπηλλαγμένους 
τοΰ ορκου τής προς τόν κύριόν των υποταγή:.

Δύο δε έ’τη μετά ταΰτα, ό Γρηγόριος εκατοντούτης σχεδόν αποθνήσκει 
και κατά τό 1245 ό Πάπα; Ίννοκέντιο; τέταρτος συγκαλεΤ σύνοδον γε
νικήν, είς ήν παρίσταντο ό Αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως Βοδουί- 
νος. ό κόμη; τής Τουλούζης 'Ραϋμόνδος, ό κόμης τής Προβηγκίας Βε- 
ρανζέρος, οί πρεσοευταί τής Γαλλία; και οί τή; Αγγλίας, οί τοΰ αύτο- 
κράτορος Φρεδερίκου καί πλεΤστοι άλλοι ήγεμόνες. ’Εκατόν τεσσαράκοντα 
εκκλησιαστικοί πρόκριτοι, ο’- απεσταλμένοι τών λοιπών επισκόπων,, τρεΤς 
πατριάρχαι καί μέγας αριθμός ηγουμένων

Εΐς τών κυρίων σκοπών τής συνόδου ταύτη:, ήτο τό νά έ^ετασθώσιν 
τά είς τόν αύτοκράτορα προσαφθέντα έγκ'ήματα. *Ο ©αδαΤο; τή: Σουεσία;, 
όμιλών έκ μέρους τοΰ αύτο/ράτορος προσεφέρθη νά πολεμήση κατά τών 
Ταρτάρων καί τών Κορασμίων, ο’ίτινες είσέβαλον εί; τήν Ούγγαρίαν καί 
νά έλευθερώση δι’ ιδίων έςόδων τήν 'Αγίαν Γήν.

Άλλ’ ό Πάπας, όλίγην πίστιν έδιδεν είς τάς υποσχέσεις τοΰαύτοκρά- 
τορος, βστις τάς έλησμόνει τόσον ταχέως, σθεν άπέρριψε τάς προτάσεις 

γιου’ διότι ό Μαργράβο; τής Βάδης, έκηρύχθη προστάτης τοΰ χω
ρίου μας και τδν περιμένομεν νά έλθη.

— Ό Μαργοάβος τή; Βάδης! αύτδ; είναι δ θάνατός μου!
— Δυστυχή! είσαι λοιπδν καταδικασμένο; . . .
Ό Φοίτζ ώοαησε περίφοβος και έκλεισε τδ στόμα τοΰ άδελφοΰ 

του μέ τήν χεϊρα του : Σιώπα, σιώπα ! Σέ ικετεύω έν δνόματι τοΰ 
Θεοΰ καί τής οικογένειας σου !

Σιγή νεκρώσιμο; έπεκράτησε μεταξύ τών δύο άδελφών. Έντού- 

τοι; δ Οΰλερϊχος έννοήσας νϋν αρκούντως, δσα δ αδελφό; του τώ 
έζ.ρυπτεν, άπεφάσισε νά τδν σώση ή τουλάχιστον νά κάμη πάν 
άνθρωπίνως δυνατόν. Ό Φρίτζ έμελλε νά ένδυθή τδ ένδυμα τοΰ 
χωρικού καί νά έπαναλάβη τδ πρώτον του επάγγελμα. Οΰδείς 
ήθελεν ύποπτεύσει, άτι ύπδ τδ ταπεινόν ένδυμα κατασκευαστοΰ. 
ξύλινων έμβάδων, έκούπτετο, δ άνθρωπο; τή; υψηλή; περιωπή;, 
δ έπισύρα; καθ’έαυτοΰ τήν καταδίκην τοΰ μυστικού δικαστηρίου. 
’Εκτός τούτου, αμα οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, ήθελον αναγνωρίσει 
τδν άρχαΐον αυτών συντεχνίτην, πάντε; ήθελον γίνει φίλοι του 
άφωσιωμένοι’ οΰδείς δέ μέχρι τοΰδε έγνώριζε τί; ήτο δ άγνωστος, 
8ν έ'έν.ζεν δ Οΰλερϊχος καί ή άγνοια αύτη ήόύνατο μάλιστα νά 
διαφώτιση τού; μυστικού; κατασκόπου; τοΰ συνεδρίου τού; άνα- 
ζητυΰντας τά ίχνη του, ενώ εάν έγίνετο γνωστόν εις τδ χωρίον 
τίς ήτο, ήθελεν ευρει έν ώρα ανάγκη;, στήριγμα καί υπερασπ.στάς 
είτε διά τήν φυγήν, είτε διά τήν άντίστασιν, τού; άνθρα-.εϊς καί 

τού; έργάτα; τών πέριξ μεταλλείοιν.
’Αλλ’ οί ελεύθεροι δικασταί, είχον ακριβέστερα; πληροφορίας 

παρ’ δτι δ Οΰλερϊχος υπέθετε. Κατά τήν μυστηριώδη νύκτα, καθ’

ταύτας καί κατηγόρησαν αυτόν ώς αιρετικόν, ώς ιερόσυλο·? καί προδότην. 
’Εντούτοις ό ©αδαΐος υποστηρίζομενος υπό τινων επισκόπων, προσεπά— 
θησε νά δικαιολογήση τόν κύριόν του, κατηγορών τόν Γρηγόρ-.ον καί χη- 
ρύττων £τι, έάν ό Πάπας έπμενεν είς τάς καταδιώξεις του ήθελε προσ

τρέχει είς τόν μέλλοντα Πάπαν καί τήν γενικήν σύνοδον.
Αλλά τά κατά τοΰ Πάπα επιχειρήματα τα/έως κιτεπολεμήθησαν, ώ; 

προ; δέ τήν απειλήν, οτι ήθε) ε κάμει έοεσιν, ό Πάπας άπεφάνθη οτι ή 
παρούσα σύνοδο; ήτο γενική καί επομένως οί κατά τοΰ Φρεδερ’κου άφορισ- 
μοί ά?ενεώθησαν· έκηούχθη επίσης έ'κττωτος καί πάλιν τή; «'ουσίας καί 
οί υπήκοοί του απηλλαγμένοι του ο.κυυ τής προς αυτόν υποταγής. Εί; 
ταΰτα προσετέθη καί ή απειλή άιουριτμοΰ, είς δυτινα ήθελε δώσει βοή
θειαν είς αύτόν ή συμβουλήν Ό ΙΙάπας εΐπε προστούτοι:, ό'τ·. κηρύττει 
ταΰτα, έχόπιον τής συνόδου, ώς ιδίαν του άπό-ρασίν, άλλ’ ούχί καί ώ; 
άπόφασιν τής συνόδου ολοκλήρου· ή διαοορά αύτη προέρχεται έκ τοΰ δτι 
ή αυτοκρατορία έθεωρεΐτο τότε, ώς τιμάριον τοΰ παπικοΰ θρόνου καί ό 
Πάπας άποδύων τόν αύτοκράτορα τών δικαιωμάτων του, έ/ήργει ώ; κοσ- 



106 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 107

ήν ό Φρίτζ έγνωρίσθη κατά πρώτον μέ τον μέλανα δαίμονα τοΰ 
μελανοδοχείου, εί; τών κατασκόπων τοΰ μυστικού συνεδρίου, ύπήρ- 
ξεν αύτόπτη; όσων είχον συμβή' διότι διευχόμενος τά; σκο
τεινά; οδούς τοΰ χωρίου, έξεπλάγη ίδών φώς εί; την μεμονωμένην 
εκείνην καλύβην, ένώ πάντε; οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, είχον μεταβή 
εί; την λειτουργίαν τοϋ μεσονυκτίου. Φθάσα; λοιπόν εί; αυτήν 
έξεπλάγη έτι περισσότερον, δτε έκρουσε την θύραν διά νά ζητήση 
στιγμών τινων φιλοξενίαν και οϋδείς ήλθε νά τώ άνοιξη. 'Ο Φρίτζ 
κατά τήν ώραν εκείνην, ήτο τοσοΰτον άπησχολημένο; εί; τήν 
μετά τοΰ δαίμονο; συνομιλίαν του, ώστε δέν ήκουσε τίποτε. ’Εν
τούτοις ό κατάσκοπος έπλησίασε προς τό παράθυρον καί έθραυσεν 
tv τών υαλίων. Τοϋτο συνέβη κατά τήν στιγμήν, καθ’ ήν δ Φρίτζ 
έχυνεν ύδωρ έπί τή; κεφαλή; τοΰ Γpagnfialttoror.. Ό δέ έλεόθερος 
δικαστής, ίδών τόν άνθρωπίσκον εκείνον, έξέλαβεν αυτόν, ώ; 
πνεύμα τοΰ σκότους καί δτε παρετήρησε τόν Φρίτζ, χύνοντα ύδωρ 
έπί τή; κεφαλή; του, έξήγησε τήν πραξιν ταύτην, ώς παρωδίαν, 
τοϋ πρώτου μυστηρίου τή; Χριστιανική; θρησκείας, δηλαδή τοΰ 
βαπτίσματος’ δθεν έλαβε τοϋτο υπό σημείωσιν, άφοΰ δέ μετάτι- 
να; ημέρας έξετέλεσε τήν θανατικήν αποστολήν, ήν ήτο διατε
ταγμένο; νά κάμη καί τήν όποιαν δέν ήδόνατο νά άναβάλη, διήλθε 
καί πάλιν διά τού χωρίου καί έζήτησε τόν Φρίτζ' άλλ’ αί έρευναί 

που άπέβησαν μάταιαι, τέλος ομω; τώ έφάνη, δτι άνεγνώρισε τδ 
θύμα, δπερ έκυνήγει' ήτο ό αρχιδικαστή; τή; Βαυαρίας καί διά 
•νά βεβαιωθή έτι μάλλον περί τή; ταυτότητο; αύτοΰ, είσέδυσεν 
•ώ; κιθαρωδό; είς τδν πύργον τού δουκός, είδομεν δέ όποιαν έντύ- 
πωσιν τδ αυτοσχέδιον άσμά του έπροξένησεν έπί τοΰ πνεύματος 
Εκείνου, πρδς 8ν άπετείνετο.

Ό Φρίτζ καταληφθείς υπό τή; φρίκης, ·?,ν ένέπνεεν εις 8λον τδν 
κόσμον, τδ συνέδριον έκεΐνο άπδ τοΰ οποίου τά; άποφάσεις, θύ
σεις ήδόνατο νά σωθή, έσκέφθη κατ’ άρχάς νά ύπακούση, άλλ’ 
Ιπειτα τώ έπήλθεν ή ιδέα νά προσπαθ/,ση νά διαφύγη τδν βέβαιον 
-σχεδόν θάνατον, άποσυρόμενος εί; τά όρη τής 'Ελβετίας' έκεΐθεν 
ήθελεν ευκόλως φθάσει είς τάς έπικρατεία; τής έκκλησίας. Άλλ’ 
ήτο έπικίνδυνον νά έμπιστευθή τδ μυστικόν του, ει; άλλον τινά, 
•δθεν μεταμφιεσθεί; έγένετο έξαίφνης άφαντο; έκ τοΰ μονάχου, άφοΰ 
παρήγγειλε πρότερον νά έτοιμασθώσιν αί αμαςαί του καί ή άκο- 
λουθία του, δπως συνοδεόσωσιν αυτόν είς Βάδην.

Άλλ’ αναγκασμένος, ώ; ήτο νά φεύγη τά κατοικημένα μέρη, 
άπεπλανήθη καί έπί τέλους ή κούρασις καί ή πείνα διετάραξαν τάς 
-διανοητικά; του δυνάμει;' ωθούμενο; δέ ύπδ μυστηριώδους ένστι
κτου ή κατά τύχην, έφθασε μετά πολλών ημερών όδοιπορίαν είς 
τδν τόπον τή; γεννήσεώ; του, άκριβώς τήν αυτήν ημέραν καθ’ήν 
-ώφειλε νά παρουσιασθή ένώπιον τού δικαστηρίου.

'Η μή έμφάνισι; αύτοΰ ίσοδυνάμει κατά τού; νόμου; των, μέ 
τδ δτι ό κατηγορούμενο; δμολογεΐ έαυτδν ένοχον τών εγκλημά
των, άτινα τώ προσήπτον καί επομένως συνεπεΐγε τδν θάνατον, 
εκτός έάν έκαμνεν έφεσιν, άλλ’ επειδή ή έφεσις αυτή, έφερε τήν 
-υπόθεσ.ν είς άνωτέρους μέν δικαστάς, άλλ’ ανήκοντας καί αυτούς 
επίσης είς τό αυτό δικαστηρίου, ή έλπίς σωτηρίας άπέβαινε συ- 
χνάκις ματαία' αλλά μόνη ή έφεσις αυτή ήδόνατο νά άναβάλ,η 
τήν έκτέλεσιν τής καταδίκη;, καταδίκη; ήτι; έφθανε τον κατη
γορούμενον, οπουδήποτε τή; γής, τρία μέλη τοϋ συνεδρίου, ήθε- 

λον άνακαλύψει αυτόν.
Ό Φρίτζ, δέν ήθέλησε νά λάβη τάς προφυλάξεις, άτινας τδν 

-συνεβούλευσεν ό Ούλερΐχος’ έάν μέλλω, έλεγε, νά γίνω θύμα τής

μικός χυριάρ/η; απέναντι έπαναστατοΰντος υποτελούς του.
*09»ν ή πρ3ς·.; αύτηήτο άπλ&ς κοσμική και άνεζάρττ,τος πνευματικές 

δ’.αΟ’.κασ'α;· τοϋτο είναι ά'ίον ση-χειώσεω: διότι οί νεώτεροι, κρίνοντες 
άνιλόγους τινα; πράςειε, σχετιζομίνας πρός τήν έ-ουσίαν τοϋ Πάπα κατά 
τόν Μεσαίωνα, λησμονοΰσι τήν διαφοράν ταύτην? ητΐ; ομω; ήτο σπου
δαία κατά τού; χρό/υυ; εκείνου; τού; τοσοΰτον σκοτεινούς εις πολλά 
ζ ητήματα.

Ό Κόμη: τή; Θουριγγίας καί ό Γουλ’.έλμο; κόμης τϊ\:'Ολλανδίας, έξε- 
λέ/θησα/ άλ).ηλοδ·α:όχως αύτοκράτορε:, άλλ’ ό ΦρεδερΤκο; δέν ήτο έ; 
εκείνων, ο'ίτινε; χάνουσι τήν εξουσίαν χωρίς νά άντισταθιυσιν δθεν ένί- 
κησε και τούς δύο και άπέθανε τό 12ο Ι· άλλ’ ούτε αί νίκαι του, ούτε ό 
θάνατός του ΐτ'^υσαν νά καταπαύσωσι τά; έριδα;, α'ίτινε; έπι πολύν χρό- 
νιν έςηκολούθςσαν έρημόνουσαι τήν Γερμανίαν και τήν Ιταλίαν.
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εχθρας, ήτις μέ καταδιώκει, θά ύποκύψω εις την τύχην μου' 
αλλά δέν θέλω ούδεις νά πάθη έξ αιτίας μου' ώς προς δέ το· 
επάγγελμα τών ξύλινων έμβάδων, μοί είναι αδύνατον να τδ άνα- 
λάβω, διότι ούτε ή καρδία μου, ούτε αί χεΐρές μ.ου θέλουσι μέ 
υπακούσει. Ό ποταμός, δστις διήλθεν ύπερηφάνορς διά μέσου κα- 
ταφύτων λειμώνων και μεγαλοπρεπών πόλεων, δέν δύναται πλέον 
νά γίνη μικρόν ρυάκιον καί ό άνθρωπος, δ άπωλέσας τήν γαλήνην 
του, ό κυριευθεί; υπό τής δοξομανίας, είναι ως δ Άδάμ, δστις 
διωχθείς χπχ' τοΰ παραδείσου, δέν ήδυνήθη νά είσέλθη πλέον 
έντδς αύτοΰ.

’Εντούτοις ή διηνεκής ανησυχία, δ τρόμος, ή αγωνία κατέβαλον- 
τ.ν Φρίτζ καί μετ’ ολίγον έπεσε πάλιν είς τήν ιδίαν κατάστα- 
σιν, είς ήν ήτο δτε ή Λισβέτη εύρ.ν αύτδν πρδ τής καλύβης της. 
Τδ λογικόν του έπανήρχετο μέν ενίοτε, αλλά μόνον κατά σιγ- 
μάς. Τέλος ησθάνθη προσεγγίζοντα τδν θάνατόν του καί έζήτησε 
νά συνδιαλλαγή μετά τοΰ θεού. Ό εφημέριος τοΰ Άνδερνάχ ήλθε 
νά τδν έξομολογήσ/·,' άλλ’ άφοΰ τδν ήκουσε προσεκτικώς τώ είπε. 
Τέκνον μου, ·η σχέσις τού ανθρώπου μετά τών δαιμόνων, έστω καί 
άκουσία έάν ήναι, είναι αμάρτημα, δπερ ούδεις δύναται νά συγ- 
χωρήση, εϊμή δ άγιος επίσκοπος τής Βαμβέργης. Λυτός μόνος, 
έλαβε παρά τοΰ Πάπα τήν δύναμιν νά σνγχωρή τοιαύτας αμαρτίας.

Ό Ι-'.'ίΜ-Ί- τής Βαμβέργης ! άνέκραξεν ό ψυχορραγών, προ- 
σπαθών νά έγερθή έκ τοΰ προσκεφαλαίου του. Αγνοείς δτι είμαι 
εγώ, δ επίσκοπος τής Βαμβέργης ! εγώ, δστις διά νά φθάσω είς 
τήν περιωπή’/ ταύτην, έπρόδωσα τδν εκλέκτορα Λουδοβίκον τοΰ- 
Β'.ττε/οβάχ, δστις έθυσίασα τδν άγνδν έρωτα καί τήν έρασμίαν· 
κόρην, ήτις μοί τδν ένέπνευσε. Ναί τδν έθυσίασα, άν καί ή καρδία 
μου έςανέστη καί έρράγη, ένεκα τής ιδίας μου σκληρότητος ! Δέν- 
βλέπεις τδν διπλοΰν σταυρόν τής Κολωνίας, δστις μ.οι έπροσδιω- 
ρίσθη' γονάτισον λοιπόν, γονάτισον εγώ, 
συγχωρώ αμαρτίας.

Καί καταβληθείς ύπδ τής συγκινήσεως. 
εφημέριος εξήλθε περίλυπος τοΰ δωματίου.

Μετ’ δλίγας στιγμάς έπανήλθε καί πάλιν τδ λογικόν του καί

εχω την δύναμιν νά

έπεσ-ν αναίσθητος' δ
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καλέσας τδν αδελφόν του' αγαπητέ μοι Ούλερΐχε, τώ είπεν, αποθνή
σκω' άλλά δέν θέλεο έκεΐνο, δπερύπήρξεν ή αιτία τής δυστυχία: μου, 
νά έπιφέρη καταστροφήν καί είς άλλον τινά. Λάβε λοιπδν τδ ολέ
θριου τοΰτο δργανον τών βασάνων μου καί ρίύέ το είς τήν πυράν.

Ό Ούλερΐχος ύπήκουσεν' έλαβε τδ μελανοδοχείου, τδ οποίον τώ 
ένε/είρισεν δ αδελφός του καί χωρίς καν νά τδ έξετάση, τδ έοοι- 
ώεν εις τήν πυράν. Μεγάλη έκπυρσοκρότησις ήκούσθη πάοαυτα καί 
οσμή θείου έπλήρωσε τδ δωμάτιον.

’Εν τούτοις τρεις άγνωστοι, έφθαναν είς τό χορρίον καί άπετά- 

θησαν είς τδν Ούλ.ειίχον.
— Ό Φρίτζ Βέρνερ είναι εδώ' έν ονόματι τοΰ μυστικού δικα

στηρίου άπαιτοΰμεν νά μ.άς τδν παραδώσης' είναι ίδικός μας.
— fO Φρίτζ Βέρνερ, άπήντησεν, δ Ούλερΐχος, παρίσταται νΰν 

ένώπιον τοΰ αιωνίου καί άδεκάστου Κριτοΰ' ή ανθρώπινη δικαιο

σύνη, ούδεμίαν έχει πλέον ίσχυν έπ’ αύτοΰ.
Ό δούξ τής Βαυαρίας, έξώρισε μετ’ ολίγον έκ τής επικράτειας 

του, τούς Λομβαρδούς καί τους Εβραίους, άφοΰ πρώτον έδήμευσε 
τούς άυ.ετρήτους θησαυρούς των' τοιαΰτα μέτρα έλαμβάνοντο 
συχνάκις κατά τήν εποχήν έκείνην' διότι οί ηγεμόνες περιέμενον 
νά έξονκωθώσιν αί βδέλλαι έκεΐναι καί τότε έσπευδον νά θέσωσιν 
εις ποαξιν τάς αποφάσεις τής συνόδου' τοΰτο δέ ήτο ασφαλές μέ
σον, είς τδ όποιον ποοσέτοεχον, οσάκις έπεθύμουν νά πληρώσωσι 

τά κενωθέντα θησαυροφυλάκιά των.
Ό Τομμεσνή; λοιπόν έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα του, έπαίτης, 

ώ: ειχεν έλθει' τιμωρία δίκαια, ήτις όμως είς ούδέν ώφέλει τούς 
δυστυχείς, ούς ειχεν απογυμνώσει καί καταστρέψει έν καιρω τής 

εύνοιας του. ΑΡΣΙΝΟΗ ΓΡ. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΎΛΟΤ.

Σ. Π. Σ. Χαιρομεν έγκαρδίω; διότι φέτος ή ΠΟ1ΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ, έν τφ 
ύπέρ πίν άλλο έτος πλουσίψ αύτή; κύκλψ ές ώραίων έργων εύπαιδεύτων 
κυριών και δεσποινίδων, φιλοςενεΤ καί έργου τή; ελλογίμου και έκ κλει
στών λαμπρότατων έργων γνωστής εί; τόν κόσμον τών γραμμάτων δεσ— 
ποινίδο; κ.'Αρσινόης Γο. Παππαδοπούλου. Ίΐ ανωτέρω μετά τόση; επιτυ
χία; μετάυρασι; αυτής παρέχει νεώτερον δείγμα τή; πολλής ευφυΐας καί 
έςαιρέτου μορφώσεως, ήτις διακρίνει τήν άςιόλογον ήμών συνεργάτιδα.

I

I
I

II
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ΚΑΛΛΟΝΗ και ΕΚΦΡΑΣΙΣ
λοϊιοβικος βελλω

^^ί^πάρχει είδος καλλονής αείποτε αμεταβλήτου, ώςή τοΰ ήλιου· 

έν ήμερα θερινή. Τοΰ ήλιου δστις διαρκώς λάμπει, καί το αυτό- 
διαχέει πάντοτε φώ;. Ουδέποτε ύπδ νεφελών σκιαζόμενος δέν με*  
ταβάλλεται κατά τρόπον παρέχοντα αύτώ ήδύτητα τινά. Ούχί, 
δέν εινε ή διάρκεια αύτη τής λαμπρότητο; ·ήν πρόκειται ώδε νά' 
περιγράψω — αλλά το θέλγον, τδ επαγωγόν τδ άεννάως μεταβάλ- 
λον τήν δψιν, τδ δμοιάζον προς φθινοπωρινήν τοΰ έτους ήμέραν, 
καθ’ ήν ό ήλιος, ενώ ενίοτε εκπέμπει λαμποάς άκΐτνας φωτός, έν 
τώ άμα μεταβάλλεται καλύπτων αυτήν διά σκιάς καί νεφέλη; 
καθιστώσας τήν ήμέραν γλυκεϊαν καί μελαγχολικήν, ήτοι τήν 
καλλονήν εκείνης. Ούτως, ή μεταπηδγ άπδ τών παρειών εις
τά χείλη, και έκεϊθεν εις τούς οφθαλμούς, ώς αί ήλιακαί ακτίνες 
αί μεταδίδουσαι απανταχού ζωήν και θερμότητα. 'Ρεμβώδης — 
ήτο αυτόχρημα ή χάρις. ’Οργίλη — ομοίαζε πρδς τούς γλυκείς τών 
εύκραών κλιμάτων ζέφυρους, οίτινες κινοΰντε; ελαφρώς τά εύοσμα 
άνθη, άναδίδουσι διά τοϋ βραχέος αυτών παλμού μείζονα ευωδίαν, 
τόσον διαρκεΐ ή όργή αυτή;, καί τοιαύτην άναδίδει χάριν’ δταν 
τυγχάνει έν τρυφερότητι, τδ μέλαν τών οφθαλμών της, βαθύτερου 
έτι γινόμενον, μεταλαμβάνει ουρανίας χροιάς, έκ τοΰ βάθους τών 
οποίων ώς άπδ ίεροϋ θυσιαστηρίου, αποκαλύπτονται τά αισθή
ματα της. '’Οταν ήτο έν θυμηδία ή χαρά άπεσπάτο έκ τής καρ
διάς αυτής, ώς τδ πτηνδν έκ τής φωλεάς, τδ έαρ. Γελώσα τέλος 
— έφαίνετο πλήρης ζωής καί χάριτος*  ή ψυχή της διέλαμπε διά 
τοΰ προσώπου αυτής, χωρίς νά δύναταί τις νά διακρίνη έάν έκ τοϋ 
χείλους, τής παρειάς, ή τών οφθαλμών ή έκφοασις αύτη προήρ- 
χετο’ ώς συμβαίνει έπί τής έπιφανείας ήρεμούσης λίμνης, ήν με
ταβάλλει και ρυτιδοϊ άνωμάλως’καί ζωηρώς ό αί©νηδίως πνεύσας 
γλυκύς ζέφυρος.

Άθϊ^ναι 20 Α’ιγούστου 1883 fII Δεστιίνής
Μ....

Λουδοβίκος Βελλώ άποθανών τήν 7 ’Απριλίου 1883 άφήκε 
δυσαναπλήρωτου κενόν έν τώ φιλολογικό» κύκλω τής Γαλλίας- 
Τδν βίον του γνωρίζουσι πάντες σχεδόν οί άναγνώσαντες τά έργα 
αυτού, διότι έσυνείθιζε έν αύτοίς ' νά άφιεροΐ πάντοτε γοαμμάς 
τινας. έν αϊς μετ’ άκρας μετριοφροσύνης διηγείτο περί τής έσχά- 
της πενίας του κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν, περί τών πρώτων 
μαθημάτων ά ήκουσε καθήμενος έπί τών θρανίων τοΰ αλληλοδι
δακτικού σχολείου, περί τοΰ αγαθού πατρός του, πτωχού πιθοποιοϋ, 
καί περί άλλων τοιούτου είδους ευχάριστων άναμνήσεών του, ώς 
έλεγεν. Τήν ατελή ώς έκ τής πενίας μείνασαν έκπαίδευσίν του ό 
Βελλώ άνεπλήρωσε διά τών φυσικών δώρων, ά είχε, καί διά τής 
ένεργείας τής θελήσεώς του. Ούχ ήττον άπήντησεν απείρους δυσ
χέρειας, και ύπέμεινε μετ’ άκρας υπομονή; πολλάς στερήσεις, 
μέχρι; ού έφθασε είς τδ δέκατον όγδοον έτος τής ηλικία; του, ότε 
ήδύνατο πλέον νά ζή έκ τή; γραφίδα; του! Ώ; συγγραφεύ; 5 Βελλώ 
ύπήρξεν απαράμιλλο;’ τδ ύφος του, σαφές, σύντομον, ποικίλον, 
περιγραφικόν, περιέκλειε τδ σκωπτικδν τοΰ 'Ρενιέρου, τον ορθόν 
λόγον τοΰ Μολιέρου, τδ φυσικόν τοΰ Ααφονταίνου, καί έστιν ότε τδ 
εύγλωττου τοΰ Βοσσοέτου. ΓΟ Βελλώ δέν ένθουσία μόνον διά τής 
γραφίδας του, αλλά καί διά τοΰ στόματός του’ δμιλών περί τών 
διαφόρων άρχαιοτέρων συγγραφέων, ών ήτο άξιος διάδοχος, έκί— 
νει τδν ενθουσιασμόν τών παρισταμένων. Πόσον καλώς έγνώριζε 
ν’ άνακαλύπτη τδ ώραϊον ! καί πόσον έγνώριζε νά τδ θαυμάζη Γ 
Ό Βελλώ ών ειρωνικός καί πολλάκις πικρότατο; κριτή; πολλάς 
απέκτησε τάς αντιπάθειας, ούχ’ ήττον ήτο άριστος φίλος, τρυ
φερός σύζυγος, καί φιλόστοργο; πατήρ. ’Ολίγα έτη πρδ τοΰ θανά
του του έγραψε τδ επόμενον επιτύμβιου, όπως χαραχθή έπί τοϋ 

τάφου του.
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Placez a mon cote ma plume, 
Snr mon cneur le Christ, mon orgueil; 
Sous mes pieds m< tlez ce volume (*)  
El clouez en paix le cercneil.

*
* *

Apres la derniere priere,
Sur ma fosse plantez la croix ;
Et si 1’on me donne une priere,
Gravez dessus : « J'ai cm, je vois ».,. .

*
* *

J’espere en Jesus. Sur la terre
Je n’ai pas rougi de sa loi :
Au dernier jour, devant son pere,
Il ne rougira pas de moi.

Έκ τοϋ επιτύμβιου του δεικνύεται πόσον υπήρξεν άκλόνιστος 
εις τά.ν χριστιανικήν θρησκείαν. Αί τελευταΐαι αύτοΰ λέζεις ήσαν' 
« Priez pour moi. »

(”) Έν·<οεΤ τό σύγγραμμά του «Gil et la >·.

Κατωτέοω δημοσιεύομεν ασμένως τρυφερόν και κοινω ικότατον 
άεθρο > τοϋ ΛονΊο^ίχου ΒεΙ.Ιώ, οπερ ευηρεστήθη νά πέμψη ημ.ϊν 
καλός φίλος διά τάς στήλας τής « Ποίχί.ΐης Στοάς. » Δεν αμ- 
φιβάλλαμεν ότι πολύ θ’ άρέση είς τάς άξιολόγους άναγνωστρίας 
τοΰ 'Ημερολογίου.
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ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΒΕΛΛΩ
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ΤΕΡΨΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ και ΠΡΟΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΣΥΖΥΓΟΥ ΤίΝΟΣ ΕΝ ΤΩι ΧΟΡΩι

ΥΠΟ

ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΛΩ

X/V W χ/Χ/Χ/ΧΖνλ/ν

ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

ά μέ άποκαλέσουν ίσως καθ’ υπερβολήν λεπτολόγον" άλλα 
προτιθέμενος νά γράψω τι ομοιον πρδς απομνημονεύματα, 

άπεφάσισα νά μη παραλείψω ούδε την έλαχίστην άναγκαίαν όμο- 
λογίαν.

*Αν καί πρδ £ξ μηνών νυμφευμένος, αγαπώ ακόμη την σύζυγόν 
μου. 'ΐΐμίσεως έτους ευτυχία καί οικογενειακός βίος, δύο πράγμα
τα, ατινα, κατ’εμέ, εΐσί σχεδόν συνώνυμα, δέν ήλάττωσαν ποσώς 
τήν ισχύν τοϋ έρωτός μου. Ή Κλοτίλδη είνε τόσον ωραία ! δεικνύει 
τόσον σπανίους τάς ιδιοτροπίας της, άς άλλως τε τδ λίαν ελκυστι
κόν βλέμμα της μέ κάμνει νά συγχωρώ ■ Είνε τόσον ολίγον φιλά
ρεσκος ! και έγώ τόσον ολίγον ζηλότυπος, ώστε δέν δυνάμεθα ειμή 
νά ζώμεν εν αρμονία.

”Ω ! προκειμένου περί τών έξ έρωτος γάμων, ους δ θεός άς ευ
λογεί, δ ίδικός μου είνε παράδειγμα.......... Ίΐ Κλοτίλδη καί έγώ
ήγαπώμεθα μαν.ακώς, άπαραλλάκτως ώς ε’ς τά νεώτεοα δράματα· 
μυριάκις ήδη είχομεν δώσει δείγματα τούτου" κατά τδ διάστημα 
ενός μόνου χειμώνος έχορεύσαμεν δμοϋ περισσοτέρους τών εξήκοντα 
τετραχόρους !

Οί γονείς μας οίτινες, αγνοώ διατί, κατ’ άρχάς άντέστησαν εις
8 
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τδν γάμον μας, ένέδωκαν τέλος εις έρο»τα τόσον έναργώς έκδη- 
λούχενον. Έτελέσαμεν τούς γάμου; μας. Ώρκίσθην έπί τοΰ Κω
δικός καί τοΰ Ευαγγελίου αγάπην καί προστασίαν εις την Κλοτίλ- 
δην, ήτις μοί ώρκίσθη άφ’ ετέρου αγάπην καί ύπακοήν. Μετά 
τχΰτα, χωρίς σχεδόν νά άφήσω νά έκβάλλη τήν νυμφικήν της εν
δυμασίαν, τήν έλαβον, καί ώς ό φιλάργυρος, μετέβην νά κρύψω 
τδν θησαυρόν μου είς ήσυχόν τινα καί λίαν άπομεμακρυσμένην εξο
χήν. ’Εκεί, έν τώ μέσω άνθοστολίστων πεδιάδων καί σκιερών δα
σών, έν τώ μέσω τής ωραίας ταύτης φύσεως, τής ζωηρά; καί δρο
σερά;, ώς αί ψυχαί έμοΰ καί τής Κλοτίλδη;, διήλθον τον μήνα τοΰ 
μέλιτος, καί έξ έτι ολοκλήρους μήνας, έπίση; τοΰ μέλιτος ! Κατά 
τδ μ,ακρδν τοΰτο διάστημα, δπ»ο παρήλθε τόσον ταχέως, ως μια 
έρωτική εσπέρα, οΰδ’ ή ελάχιστη ψυχρότης μας διετάραξε, ήτις 
άλλως τε θά παρήοχετο ώς λεπτόν νέφος έν τώ πλήρει τρυφερότη- 
τος καί χαράς δρίζοντί μας.

ΓΟ χειμών μάς έκάλεσε είς τήν πόλιν’ έπανήλθομεν έγώ μέν οΰχί 
δυσαοέστως, ή όέ Κλοτίλδη λίαν ευχαρίστως. Καιτοι υπο συνε- 
φώδη καί μελαγχολικδν ουρανόν, άπελαμβάνομεν έν τούτοι; πά- 
σης ευτυχίας, διότι ή ευτυχία μας ύπήρχεν έν ήμΐν. τδ έπίστευον 
τουλάχιστον, διότι ή Κλοτίλδη μοί τδ εβεβαιωνε, επόμενό»; δι
καίως τό έπίστευον. *Αλλά,  φεΰ! δύο ακριβώς εβδομάδας μετά τήν 
είς τήν πόλιν έπάνοδόν μας έψυχράνθημεν διά πρώτην μέν φοράν, 
άλλ’ αρκετά σπουδαίως. Θά σάς διηγηθώ δλην τήν ιστορίαν όπως 
μοί εϊπητε, άλλ’ έν συνειδήσει, τίς τών δύο μας έχει άδικον, ή 
Κλοτίλδη ή έγώ;

— ’ΐδού, αγαπητή μου φίλη, τή ειπον ήυέράν τινα δεικνύων 
αυτή προσκλητήριου, δπερ εϊχον λάβει κατ’ εκείνην την στιγμήν, 
δ Κύριος Μ. μάς προσκαλεΐ είς τδν χορόν τδν οποίον δίδει το Σαβ- 
βατον. Δέν θά Υπάγωμεν βεβαίως, δεν εχει ούτως;

— Καί διατί δέν θά υπάγωμεν,είπε μετ’ελαφρά; δυσαρέσκειας- 
'Ο χορδ; αυτός προμηνύεται πολύ ώραΐος’ γίνεται τοσος λογος 
δι’ αυτόν.

— *Ω ! μή οργίζεσαι, τή εΐπον ολίγον πικρώς. ’Εάν θέλης, υπα- 
γωμεν. . . . ’Αλλ’ υπέθετον δτι άφοΰ αί διασκεδάσεις τοΰ χειμώνος 

προμηνύονται πολλαί, δέν ήθελες επιθυμήσει νά ςα<^)θτ(: μετά τό
ση; ηδονής, εί; τδν πρώτον χορόν, είς 8ν μάς έκάλεσαν.

— Νά ρ-.φθώ ! . . . τί έκφρασις ! εϊπεν.
Έπιθυμών νά πρόλαβα» τήν θύελλαν ήτις μ.άς ήπείλει, έσπευσα 

νά δώσω τήν συγκατάθεσίν μου" καί ουτω ή αρμονία άπεκατέστη, 
ούτως είπεϊν, πριν έτι διαταραχθή. Διατί δέν ήθελον νά ύπάγω- 
μεν είς τδν χορόν; Τδ αγνοώ. . . .

’Απδ τή; ένώσεώ; μας, ήτο ή πρώτη εσπέρα ήν έπρόκειτο νά 
διέλθωμεν έν μέσω κόσμου, δήλα δή ό είς μακράν τοΰ άλλου ? 
Έπεθύμουν νά βραδύνη νά έλθη ή εσπέρα αυτή, ήτις έκ προαισθή- 
σεω;, μοί έφαίνετο ώς Sv βήμα δπερ θά καθίστα τήν ένωσίν μας 
δλιγώτερον απόλυτον. ’Εν τούτοις σκεφθείς κατ’ ιδίαν καί ξανα- 
σκεφθείς έπείσθην δτι ήμην πάρα πολύ αισθηματικός, καί έσπευσα 
νά δώσω πληρεξουσιότητα είς τήν σύζυγόν μου διά τήν toilette 
αυτή; διά τδν χορόν’ τοΰθ’ δπερ μάς συνεφιλίωσε πληρέστατα.

Κατά τήν ημέραν τοΰ χοροΰ έτυχε νά έχω πλείστας δσας υπο
θέσεις’ έξήλθον τήν προιΐαν καί δέν ήδυνήθην νά έπιστρέψω είμή 
τδ εσπέρας, κάθυγρος, κεκμηκώς, αδιάθετος. Είσελθών εύρον την 
Κλοτίλδην διορθοΰσαν τήν κόμ.ην της’ ήτο δέ παροργισμένη δσον 
ούδεί; δύναται νά φαντασθή, άλλ’ ομολογητέον δτι οΰχί άνευ λό
γου’ή ράπτριά της δέν είχε τελειώσει τδ φόρεμά της! Έφάνην καί 
έγώ οΰχί ολίγον συμμεριζόμενο; τής δυστυχίας ταύτης, διότι 
έπρεπε νά τήν διαμοιρασθώμεν· Μετά ταΰτα έκάθησα είς τήν τρά
πεζαν, άλλ’ ή Κλοτίλδη ήρνήθη νά λάβη μέρος εί; τδ δεϊπνον, 
καί μάλιστα είς τήν πρόσκλησίν μου, άπήντησε διά τρόπου λίαν 
αποτόμου δτ·. δέν έπείνα. Έγευμάτισα μόνος διά πρώτην φοράν. . . . 
Έγένετο άρχή είς πάντα. Κατηραμένος χορός !

Τέλος ή ράπτρια έφθασεν. 'Η Κλοτίλδη, θαυμάζουσα τήν φιλο- 
κα ίαν καί τήν πολυτέλειαν τοΰ φορέματος της, έλησμόνησε τάς 
ύβρεις, άς ήτοίμαζε διά τήν καλλιτέχνιδχ. Έγώ, ρεμβάζων καί 
άφηρημένο; έκαθήμην πλησίον τής εστίας, δτε μοι στέλλει τήν 
Υπηρέτριαν έπιτάττουσά με νά ένδυθώ ταχέως. Ήγέρθην στενάξας. 
Φεΰ ! πόσον πλέον ευχάριστου θά ήτο δι’ έμέ νά διέλθω καί τήν 
εσπέραν ταύτην, δπως τάς άλλα;, έξηπλωμένος έπί ώραίου άνα- 



116 ΠΟΙΚΙΛΗ
STOA 117

κλίντοου, έχων πλησίον την ούζυγόν μου, καί άνά χείρας βι· 
βλίον τι !

Μετά τινα λεπτά ήμην έτοιμος" η Κλοτίλδη έξηζολούθει νά 
ένδύεται. Μέ έζάλεσε νά βοηθήσω τήν υπηρέτριαν ήτις τήν ένέδυε 
άδεζίως. ’Ενέδωκα καί πάλιν, άφοΰ άπαξ άνεδέχθην νά παίζω 
πρόσωπον έκόοτικόη· Ένδύων αυτήν έσχον τδ ατύχημα νά τήν 
κεντήσω ολίγον έν ώ έπροσπάθουν νά θέσω μίαν καρφίτσαν, καί 
οχι μόνον τοϋτο, αλλά καί νά κόψω έν κορδόνιον καί νά ζεφρεσκά- 
ρω μίαν garniture. Πάντα ταΰτα μέ έκαμον νά παραδεχθώ δτε 
έχοειάζετο νά προσθέσω είς τήν υπηρεσίαν μας μίαν θαλαμηπόλον. 
Έκτος δυ.ως τούτου ήκουσα άπδ τήν Κλοτίλδην τόσας πίκρας 
λέξεις, τόσους έμπαιγμούς καί ειρωνείας, ώστε έρρίφθην άπηλπι- 
σμένος καί στάζων έξ ίδρώτος είς κάθισμά τι, οπού ήρχισα νά 
σκέπτωμαι.

Βεβυθισμένος είς θλιβεράς σκέψεις ήμην πολύ μακράν, σας δια- 
βεβαιώ, τοΰ μηνδς έκείνου τοϋ μέλιτος, δστις ένόμιζον δτι ήθελε 
διαιοονισθή. Διεκόπην έκ τής ρέμβης μου ύπδ τής γλυκείας φωνής 
τής Κλοτίλδης έοωτώσης με έάν έπεθύμουν ν’ άναχοορήσωμεν.

Ή φιλάρεσκος! άφοΰ έρριψε έπανειλημμένως βλέμματά τινα έπί 
τοΰ κατόπτρου της, άνέλαβε τήν ευθυμίαν της. Τή άληθείρρ δμως 
ήτο θελκτικωτάτη μέ τήν ένδυμασίαν τοΰ χοροΰ ! Μέ πλησιάζει, 
στηρίζει τάς δύο ωραίας χέϊρας της έπί τών/ ώμων μου, καί τά 
ρόδινα καί τρυφερά χείλη της έπί τοΰ μετώπου μου, καί μοί λέγει 
μειδιώσα·

— Ύπάγωαεν ;
'Η δργή μου, ή μελαγχολία μου, τά πάντα έξηφανίσθησαν" δέν 

ήδυνάμην νά μνησικακήσω έπί πλέον" άνεχωρήσαμεν άμφότεροι 
λίαν εύθυμοι. 'Οποία δύναμις υπάρχει έν τω μειδιάματι τής γυ- 
ναικός !

ΕΝ ΤΩ ΧΟΡΩ

— 'Ο χορδ; ήτο ωραίος ! έν τώ φύρδην μίγδην έκείνω ήτο αδύνα
τον νά συνενοηθή τις" συνεσφίγγετο, έπιέζετο άσπλάγχνως, έπνί- 
γετο" ήτο αδύνατον νά κάμη τρία βήματα άνευ τής βοήθειας τών 

χειρών καί τών αγκώνων. Τοΰέπάτουν τούς πόδας, τδν έστενοχώ- 
ρουν. . . . έν τούτοις ό χορδς ήτον ωραίος !

*Αν και ύπήρχον πολλαί καί ώραίαι γυναίκες, έν τούτοις ή είσο
δος τής Κλοτίλδης ένεποίησεν αίσθησιν. Τδ ήννόησα άμέσως, τδ 
έμάντευσα έκ τοΰ μειδιάματος της. Τήν ώδήγησα είς τήν πρώτην 
κενήν θέσιν ήτις έπαοουσιάσθη ένώπιόν μου. Δέν είχενείσέτι καθή- 
σει, δτε σμήνος νέων τήν περικυκλοΰσι φιλονεικοΰντες πρδς άλ- 
λήλους καί συνωθούμενοι όπως τή ζητήσωσιν engagement. 'Η 
σύζυγός μου ήτο ώς έν λεηλασίμ" τδ τοιοΰτον δμοος ουδόλως τήν 
έδυσαρέστει, απεναντίας στρέφουσα πανταχόθεν έδιδε άπαντήσείς 
ευφυείς, έμειδία πρδς πάντας, έκτδς πρδς έμέ, δστις μόνος τήν 
έβλεπον, τήν ήρώτων, τή έμειδίων ματαίως δμως.

Θεέ μου! έλεγον καθ’ εαυτόν, ήδυνήθην νά άγαπήσω τόσον τδν 
χορόν άλλοτε, ή πώς τδν άγαπώ τόσον Ολίγον τώρα; Τή άληθεία 
δυσκολεύομαι νά εννοήσω τήν νέαν μου ταύτην κατάστασιν" τήν 
τελευταίαν φοράν καθ’ ήν έχόρευσα (δέν παρήλθον είσέτι έξ μή
νες) έθαύμαζον τά τρυφερά ταΰτα πρόσωπα, τάς ωραίας ταύτας 
ένδυμασίας, αϊτινες δέν μοΰ προξενούν πλέον ουδέ τήν έλαχίστην 
έντύποισιν.

’’Αφροντις νεανίας τότε έπλησίαζον δλας τάς κυρίας" είς δλας 
σχεδόν έλεγον τόσα πράγματα! καί τινες μάλιστα έξ αυτών με 
ήκουον ουχί μετά πολλής οργής. ^Αρά γε πάντες οί νέοι είσίν ώς 
ήμην έγώ ; δ,τι έλεγον έγώ είς τάς συζύγους τών άλλων, μήπως 
λέγουν τώρα προς τήν σύζυγόν μου οί άλλοι; Μήπως δ,τι έγώ. . 
Ώ Θεέ μου ! έάν..........

Αποσπώ βιαίως τδν νοΰν μου άπδ τάς παράφορους ταύτας φαν
τασίας, καί ζητώ γνωριμίας τινας έν τώ χορώ ίνα διασκεδάσω- 
Κάθημαι πλησίον τής λίαν ώριμου τήν ηλικίαν πλήν άξιοσεβά- 
στου κυρίας Καπόττη, ήτις πρδ τοΰ γάμου μου μέ έδέχετο πάν
τοτε φιλοφρόνως. *Αν  καί ή ομιλία της δέν ή;ο πλέ-v πολύ έπα- 
γωγός, ούχ’ ήττον δι’ έμέ ήτο έν καταφύγιο?·. Τή άποτείνω λέ
ξεις τινας, είς άς μόλις άξιοι νά μοΰ άπαντήση" ή άλλοτε τόσον 
φιλόφρων, τώρα εινε πλέον ή ψυχρά, εινε άναιδής. . .

Είς τί τή έπταισα Μέ περιπαίζει διά τήν ενδυμασίαν· 
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τής Κλοτίλδης" μοί λέγει, δτι μετ’ εύχαριστήσεως βλέπει δτι ή 
■σύζυγός μου δέν εινε ποσώς φιλάρεσκος" φρονεί δτι θά είμαι ευ
τυχής άφ’ δτου είμαι σύζυγος. . .εκείνη ήτις άλλοτε περί τή; ευ
τυχίας τοΰ οικογενειακού βίου μοί έκαμνεν ατελεύτητους ομι
λίας ! . . . Μένω έκπληκτος . . . *Α  ! εννοώ τώρα ... ή καλή αυτή 
κυρία είχε θυγατέραν έν ώρα γάμου" ή νυν συμπεριφορά τη; μοί 
εξηγεί τάς προτέρας της προθέσεις" είχε ρίψει εί; εμέ τούς οφθαλ
μούς. ’Απομακρύνομαι ταύτης, θεωρών έμαυτδν σωθέντα έκ βε- 
βα ίου κινδύνου.

Κατόπιν βλέπω είς τινα γωνίαν, κατά τήν συνήθειάν της, τήν 
δεσποινίδα Τερψιχόρην Τραγανιστήν, προσφιλές πρόσωπον, έν τω 
όποίω ούδέν άλλο εύρον νά περιπαίξω είμή τδ όνομά του. 'Η δε
σποινίς αυτή δέν πιστεύω νά έχη πλέον αξιώσεις . . . Πρδ καιρού 
συμφωνεί δτι είνε γιρον.τοχόξητσο' καί θά τή ήτο δύσκολου νά τδ 
άρνηθή. ~Ητο δμως τδ εύχαρισιότερον καί ειλικρινέστερου πλασμα 
έξ δσων έγνώρισα" πάντοτε εύδιάθετος, ήυέσκετο νά συνομιλη 
μετ’ έμού, καί ήδυνάμην νά ομιλώ έφ’ δσον ήθελον, διότι δέν υπήρ
χε συναγωνισμός............... τήν πλησιάζω.

— Δέν χορεύετε απόψε mademoiselle; (Έρώτησις άδεξία 
καί τετριμμένη ).

— *Οχι,  Κύριε, δέν εχω διάθεσιν. . .
— 'Υμείς, μία έκ τών καλλιτέρων χορευτριών μας. Παράδοξον !
— Άποκαλεΐται αΰτδ παράδοξον! ’Εγώ γνωρίζω άλλα πράγ

ματα π'/έον παράδοξα.
— Παραδείγματος χάριν, Κυρία μου.

—— Παραδείγματος χάοιν, κύριοί τινες οίτινες έλεγον πάντοτε 
είς τάς νέας δτι δέν ήθελον ποτέ αγαπήσει είμή γυναίκα φρόνι
μον, λογικήν, οικονόμου, ένυμφεύθησαν ζωηρά;, σπατάλους, όχι 
πολύ π στάς . . . καί καί . . .

Βλέπω δτι ή δεσποινίς Τραγανιστή δέν εινε τόσον ευχάριστος 
δσον τήν ένόυ,ιζον, δτι ή καλή συμπεριφορά της, τδ αιώνιον πρδς 
έμέ μειδίαμά τη; δέν ήσαν τόσον αφιλοκερδή .... Καί αϋτή άκό- 
μ.η ; Θεέ σ.ου! Άλλ’ήμην λοιπόν περικυκλωμένος άπδ παγίδας καί 
εχθρούς; Διακόπτου τήν δεσποινίδα Τραγανιστήν έν τώ μέσω τής

έκδίκησιν, δτι δσον αφόρα έμέ, δέν 

τοιαύτην όμιλίαν, πρδ τοΰ ευτυχούς 
Ήννόησε τήν πικρίαν τής άπαντή- 

καί μέ παρακαλεί νά τήν συνοδεύσω 
τδ δέχομαι μετ’ υποκλίσεως. Θεέ 

tr \ ·Α• ο,τι και αν 
ήδύναντο νά

ομιλία; τη;, είπών αυτή προ; 
ενθυμούμαι ποσώς νά έκαμνον 
γάμου, πρδς rlor πρόσωποΓ. 
σεώ; μου" δάκνει τά χείλη, 
πλησίον τή; κυρία; Καπόττη" 
μου! τ'. θά υποφέρω άκόμη απόψε ! ’Αλλ’ ά- κρύψω - δ 
ύποφέροο, διότι έάν αί δύο αΰται χαΛόψυχαι κυρίαι i’b 
μ,αντεύσωσιν δ,τι συνέβαινε έν έμοί θά ήσαν εύτυχέσταται, ώστε 
άς προσπαθήσω νά μή έπιδαψιλεύσω αΰταϊ; τήν ευχαρίστησή

ταύτην.
— Σύ είσαι, ωραία μου ; ειπεν ή κυρία Καπόττη έγειρομένη 

έπί τή άφίξει τή; Τερψιχόρης.
Καί δεικνυΟυσα είς αυτήν τήν Κλοτίλδην.
— Ίδέ, είπε, πόσον εύθυμο; εινε ή Κυρία***!  προξενεί ευχα- 

ρίστησιν είς τδν βλέποντα αυτήν χοοεύουσαν.
Μετά ταύτα, στοαφείσα προ; έμέ, είπε μετά μειδιάματος με

στού πικρίας

περισσότερον ή 
έπιτύχει. 
, σπεύδω

Κλοτίλδης.

— Έάν ήνε πάντοτε τόσον ζωηρά ή κυρία σα; σα; συγχαίρω.
'Η ειρωνεία αύτη μέ ώργισε τήν φοράν ταύτην ·, 

τάς άλλας, καθ’ δσον ή κυρία Καπόττη ειχεν έντελώ; 
Άλλ’ άφήσας νά πκρέλθη έν σιγή καί τδ τραύμα τούτο 
νά άπαντήσω είς τήν κυρίαν δτι ή Κλοτίλδη πραγματικώ; εινε 

πάντοτε εύθυμο; ώ; παιδίον, καί προσθέτω.
— Παρατηρήσατε όποια διαφορά υπάρχει μεταξύ τή; Κλοτίλδης 

καί τή; υψηλή; έκείνη; κυρία;, ήτι; έχει τόσον αποτρόπαιου καί 
αηδή φυσιογνωμίαν, καί ήτι; χορεύει ΐ’ώ’ <ύ vis τής Κλοτίλδης. 

Γνωρίζετε τήν κυρίαν αυτήν;
— Πώς, άνεφώνησεν ή Τεοψιχόρη, τήν ννοιρίζετε καί σείς πολύ 

καλά" είνε ή δεσποινίς Καπόττη.
— νΑ ! pardon, ειπον ύποκλίνας έ 

■ητι; μόλις έκάθητο έκ τή; ταραχή; 
θυγατέρα σας: ήλλαξε πολύ. . . .

Απομακρύνομαι άνακουφισθεί; δλίγον.

ένώπιον τή; κυρίας Καπόττη» 
τη;, δέν έγνώρισα τήν κυρίαν

εινε ή έκδίκησις !
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’Αλλ’ ή Κλοτίλδη ! η Κλοτίλδη !. . . . Μόλις την άτενήσο) λη
σμονώ αμέσως την ηδονήν ήν ειχον αίσθανθή εκδικούμενος τάς 
δύο έκείνας γυναίκας! αισθάνομαι έν τώ βάθει τή; καρδίας μου 
πόσον έπιτυχώς έπλήχθην ύπ’ αυτών. 'Η Κλοτίλδη! άγνώριστο; ! 
’Επαναβλέπων ταύτην έν χορώ, αναπολώ πώς ήτο ποο τοΰ γάμου 
μας’ εκπλήττομαι, φρίσσωέκ τή; μεταβολής ταύτης! Πώς ή νεαρά 
έκείνη κόρη, ή τόσον σεμνή, ή απλώς καί κοσμίως πάντοτε έν- 
δεδυμένη, ή έχουσα τδ βλέμμα προς τά κάτω, καί του; τρόπους 
πλήρεις άφελοΰ; και θελκτική; δειλία;' εΐνε ή αυτή ήν βλέπω 
τώρα ένώπιόν μου συνδιαλεγομένην καί μειδιώσαν προς πάντα 
έρχόμενον χορευτήν ; 'Η πετώσα νΰν έπί τοΰ στίλβοντο; πατώ- 
ματος εΐνε έκείνη ήτις έκ δειλίας άλλοτε μόλις ήγγιζε αυτό ; 
'Η άλλοτε σχεδόν πάντοτε έουθριώσα εΐνε ή αυτή ήτις τώρα ου
δέ καν έρυθρια ευρισκομένη έν τώ μέσω τόσου πλήθους, φέρουσα 
έσθήτα διαφανή και έπιτρέπουσα εις τού; περιέργου; οφθαλμούς 
τήν θέαν τοΰ στήθους τη; ; Εινε ή αυτή ήτις δέχεται άνευ δυσα
ρέσκειας, άλλά σχεδόν μετ’ ΐταμότητος τά περίεργα καί τολμηρά 
βλέμματα τόσων νέων, ίσως δέ και τάς αύθάδεις κολακείας περί 
τής λευκότητός της καί τοΰ κάλλους της; *Ω ! τις ήδύνατο νά 
φαντασθή πρδ δεκαπέντε ημερών ότι έμελλον νά υποφέρω τόσον 
άπδ μίαν τοιαύτην μεταμόρφωσιν !

— Τί έχεις, άγαπητέ μου φίλε ; φαίνεσαι σκεπτόμενο; παρά
δοξα. . . άφ’ δτου ένυμφεύθη;. . .

Οί λόγοι ούτοι, οίτινε; μέ άπέσπασαν έκ τή; σκέψεώς μου, 
έλέχθησαν ύπδ του Γουσταύου Δεβοι, ενός τών έκ τοΰ σχολείου 
(pt2o>r μου, οϊτινες φίλοι ποοσεφέροντο καθ’ άπαντα τδν βίον 
μέ τήν βάρβαρον εκείνην οικειότητα, καί τήν άνυπόφορον προπέ
τειαν, ά; άποκαλοΰσιν, εί.Ιιχφΐ,Γειαΐ καί si.ins-1'αςοιι.

Ό Γουσταύος ήτο νυμφευμένος, ή δέ κακή διαγωγή τής συζύ
γου του έδιδε αφορμήν εις πάντας νά όμιλώσι περί αυτής. ’Εκεί
νος δέν τδ ήγνόει, διδ πρδς παρηγοριάν του, προσεπάθει πάντοτε 
νά συναντα ομοιοπαθείς αύτώ.

— Ιδού καί σύ σύζυγος, δυστυχή μου φίλε, μοί είπε' δέν ήθέ- 
λησας νά ώφεληθής έκ τών συμβουλών μου, ώφελήθητι τοΰλάχι- 

στον έκ τής πείρας μου. Μή πηγαίνης συχνά τήν σύζυγόν σου εις 
τδν χορόν. Ή ίδική μου εις τδν πρώτον εις βν έπήγε απέκτησε 
δύο αισθήματα. Εΐνε αληθές δτι ή σύζυγός μου. . . άλλ’ άδιάφο- 
ρον, πρόσεχε τήν ίδικήν σου. Βλέπεις πόσον δχληρδν εινε νά ήναι 
τις σύζυγος ; Μή έσο πολύ έπιεικής. . . .Αί θυγατέρες τή; Εύας 
άγαπώσι τδν άπηγορευμέχοχ χαρπ<:·ν, φίλε μου. Δέν λέγω δτι 
δλας αί γυναίκες εισίν ώ; ή ίδική μου. . . . έν τούτοι;, μή εμπι
στεύεσαι πολύ.

— *Εσο  ήσυχος.
— *Α!  ναί, άλλά δέν πρέπει νά είσαι πάλιν εις άκρον ενοχλη

τικός, ζηλότυπος. Διότι καί τδ τοιοΰτον φέρει τήν δυστυχίαν.
— Αί λοιπόν! τί θέλεις νά κάμω τότε;
— Φίλε μου, δέν θέλω νά κάμη; τίποτε. . . Άλλ’ ας αλλα- 

ξωιιεν ομιλίαν- διότι βλέπω, δτι δέν είσαι ουδόλως συνειθισμένος 
εις τδ έπάγγελυια. . . τοΰ συζύγου. Έζετάσωμεν λοιπόν όλα αυτα 
τά πρόσωπα. . . διότι ούδέν άλλο κάμει νά παρέρχεται δ καιρός 
τόσον εύ/αοίστω; δσον τδ νά περιγελά τις τδν πλησίον του. Ίδε 
λοιπόν τδν ώοαΐον Λεονάρδον Τερσών πόσον αισθηματικόν έχει 
τδ ύφος.

Παρατηρώ, καί αναγνωρίζω ευειδή τινα νέον δστις πρδ ολίγων 
λεπτών έχόρευε μετά τής Κλοτίλδη;. 'Ο Δεβώ εξακολουθεί.

— Ή παρουσία τής συζύγου σου θά τδν καθιστά βεβαίως με
λαγχολικόν.

— Δ ατί τοΰτο ;
— Δέν γνωρίζεις δτι ήτο τρομερά έρωτευυένο; μετ’ αυτής ; Την 

παραμονήν τών γάμων σα; ώμίλει σπονδαιως περί αυτοχειρίας· 
Άλλά βλέπω ευχάριστοι; δτι ουδέν έπραξε.

— Πικρέ εΰφυολόγε !
— Δέν εύφυολογώ. Ό νέος ούτο; ήτο καθ’υπερβολήν ερωτευ

μένος' άλλά μή έχων περιουσίαν δέν ήδύνατο, ούτε δύναται ευ
κόλως, νά έπιτύχη παρά ταΐ; άγναϊς ημών δεσποινίσι, αΐτινε; θέ
λουν άδάμαντας καί λοιπά' άλλά παρά ταΐ; υπανδρευμεναις 
ίσως. . . . δέν λέγω τίποτε διά τάς άλλας, άλλά παρά τή ιδική 
μ.ου δέν αμφιβάλλω.
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’Απομακρύνομαι άποτόμως τοΰ Δεβώ, οΰ έκαστος λόγος ήτο δι*  

έμέ τραύμα εγχειριδίου' άκούων αυτόν 
μήπως δέν ήθελον δυνηθή ν’ άντιστώ 
δώσω είς αυτόν ράπισμα οίον ουδέποτε μέχρι τοΰδε έδόθη. Πλη
σιάζω κα'ι κάθημαι πλησίον τραπέζης τίνος τοΰ ecarte' απέναντι 
μου έχω τόν κύριον Τεοσών, μεθ’ οΰ άοχομαι να παίζω. Χάνω. 
Διπλασιάζω τό ποσόν' χάνω καί πάλιν' έν ριπή οφθαλμού μοΰ 

κερδίζει εκατόν φράγκα.
- - * · » ? - — J. _ ____

έπί πλέον, θά έφοβούμην 
είς τήν επιθυμίαν τοΰ νά

■”Γ - II.

— Παρηγορήσου, φίλε μου, θά ήσαι ευτυχέστερος είς τάς γυ
ναίκας μοΰ λέγει ό Δεβώ, δστις μέ ειχεν ακολουθήσει.

Εισέρχομαι μετά ταΰτα εις τήν αίθουσαν τοΰ χορού' ή ορχήστρα 
αρχίζει έν βάλς’ πάντες εγείρονται' μέ ώθεΐ τις τόσον βιαίως, ώστε 
παρ’ ολίγον μέ έριπτεν' ήτο ό κύριος Τερσών, δστις έτρεχε πρδς 
τήν Κλοτίλδην. ’Οργισμένος κα'ι ευχαριστημένος σύναμα διότι εύ- 
ρον τέλος πρόφασιν δπω; ερίσω μετ’ αύτοΰ, τρέχω κατόπιν του.

— Pardon, κύριε, ειπεν εύγενώς, σάς ώθησα' έβιαζόμην διά νά 

μή κάμω τήν κυρίαν νά περιμένη.
’’Επρεπε νά τόν συγχοορήσω' άλλως τε ήμην τόσον τεταραγμέ· 

νος βλέπων τήν Κλοτίλδην χορεύουσιν, ώστε δέν ήδυνάμην νά 
σκεφθώ περί άλλου πράγματος. Ή Κλοτίλδη ήτις ουδέποτε έχό- 
ρευε ! ήτις μοι ήρνεΐτο έν βάλς καί δταν άκόμη δ γάμος μας ήτ° 
αποφασισμένος ! Ή Κλοτίλδη ήτις έθεώρει τδ βάλς απρεπές ! . . . 
’’Εχοιν τήν καοδίαν βεβαρημένην ύπδ φοβερού άχθους τήν ακο
λουθώ διά τών βλεμμάτων μου δπου δ χορευτής της τήν σύρει· 
’Αναίδεια !! Μειδιόί είς τδν νέον τούτον, τοΰ δποίοϋ δ βραχίων 
υποβαστάζει και περικυκλεϊ τήν μέσην της, τοΰ ίποίου τδ ζωηρόν 
βλέμμα προσκολλάται έπι τών γυμνών ώμων της, και έπι τοΰ 
πάλλοντο; λευκού λαιμού της. Τδ βάλς αυτό δέν τελειώνει' τά 
άλλα ζεύγη έκάθησαν κεκυ.ηκότα' ή Κλοτίλδη και δ Λεονάρδος 
μένουσι σχεδόν μόνοι, πάντων οί δφθαλαοί είσ'.ν έπ*  αυτών προ

σηλωμένοι.
— Πόσον ωραία χορεύει τδ βάλς αυτή ή κυρία. Ειπεν δπισθέν . 

μου νέος τις' πόσον ωραία εινε, και πόσον ευτυχής εινε ο χορεύων 
μετ’ αυτής!

— Πολύ ευτυχέστερο; εινε δ σύζυγός της, είπε μεγάλη τή 
■•φωνή δ καταχθόνιος Δεβώ.

Καί άποτείνων μοι τδν λόγον.
— Είνε άληθώς θελκτικωτάτη, είπε' άλλ’ δμολόγησον δτι καί

δ Τερσών εινε καλός χορευτής . . . . 'Η σύζυγός μου θά τδν έτίμα 
-πολύ.......... είνε άληθές οτι. . .

Παραλείπω νά κάμω μνείαν πάντων όσων ύπέφερον διαρκοΰντος 
τοΰ χοροΰ τούτου, καθ’ δν αί ώραι παρήρχοντο τόσον βραδέως 
-δι’ έμέ. Συνδιάσας πάντα οσα είδον έν τω χορώ τούτω έπείσθην 
τέλος δτι ήμην θύμα τελείας άπιστίας, ήτις προήρχετο τδ πλεϊ- 
στον έξ άκρα; έλαφρότητος. Δέν τολμώ νά δμολογήσω δτι ήμην 
ζηλότυπος, ούχ’ ήττον έάν ήμην, δέν θά ειχον πολύ άδικον! 
Έσκεπτόμην δτι καί άν ή ευτυχία μου δέν είχε καταστραφή 
δλοτελώς, ειχεν δμως βεβαίως λάβει ισχυράς προσβολάς' άνεπό- 
λουν τδν βίον δν διήγον δτε ήμην άγαμο:, τάς άστειότητάς μου, 
τάς έπιτυχίας μου .... καί έκάστη τών άναμνήσεων τούτων μοΰ 
έπροξένει φρίκην.

Άπομεμακρυσμένο; τού θορύβου έκαθήμην εις τινα γωνίαν άνα- 
μένων μετά τής καρτερία; τής έκ τής άπελπισίας πηγαζούσης 
τήν στιγμήν ήτις ήθελε δώσει τέλο; είς τάς ηθικά; μου βασά
νου;. Τέλος βλέπω μητέράς τινας δδηγούσας τάς τρυφερά; των 
•θυγατέρας, καί τινας συζύγους τάς κεκμνκυΐας συζύγους των. Αί 
τάξει; άραιοΰνται, τά κηρία καπνίζουν, εί; πολυέλεο; σβέννυται, 
αί δροσερά! μορφαί μαραίνονται κάπως έκ τοΰ κόπου. Είνε καιρός 
-ν’ άναχωρήση τις. Πλησιάζω εί; τήν Κλοτίλδην' είνε ή πρώτη 
φορά καθ’ ήν ήδυνήθην νά τή όμιλήσο» άφ’ δτου είσήλθομεν εί; τδν 
κατηραμένον αύτδν χορόν.

— Θέλεις ν’ άναχωρήσωμεν Κλοτίλδη ; τή είπον.
— Τόσον ένωρίς ;
’Ενωρίς! Είνε τετάρτη ώρα τή; πρωία;. Ενωρίς! δέν έβλεπε 

-πόσον ύπέφεοον ! Κ αθ’δλον τδ διάστημα τοΰ χοροΰ δέν έριψε 
■ούτε δν βλέμμα είς έμέ, δέν έσκέφθη ποσώς δι’ έμέ. . .

— Μάλιστα τόσον ένωρίς, τή είπον ψυχιώς, είμαι κουρασμένος.
— *Ας  φύγωμεν, φίλε μου, είπε.
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Ή Κλοτίλδη είχε βεβαίως εννοήσει τήν ταραχήν μου, δι’ δ, άν 
καί μετά 'λύπη,, ύπήκουσε’ λαμβάνει τδ έπανωφόριόν της, τδ φο- 
ρεΐ, δ.αβλέπω δίχως έν τώ βλέμματί της δτι έσωτερικώς διεμαρτύ- 
ρετο κατά τη; τυραννίας μου .... ’Αλλά, κατά κακήν μου τύχην, 
ή μουσική τίθεται εναντίον τής θελήσεώς μου’ άμα τή ένάρξει αυ
τής, οί χορευταί τρέχουν’ τής συζύγου μου ήτο άκόμη δ κύριος 
Τερσών" ή ζην έκ τών προτέρων βέβαιος περί τούτου.

— Πώς! φεύγετε κυρία ; είπεν δ Τερσών.
— Ναι δυστυχώς, άποκρίνεται άφελώς ή Κλοτίλδη.
— *Α  ! κύριε, μοί λέγει δ χορευτής μετά τίνος μειδιάματος 

αυτδ εινε βαρβαοότης ! Έκπρός, κυρία μου, άκόμη μίαν eonlrc-· 
danse' πρέπει νά εύτυχήσωμεν νά ένταφιάσωμεν ήμεϊς τδν άπο- 
θνήσκοντα ήδη χορόν.

Τότε ή Κλοτίλδη μοί ρίπτει βλέμμα σχεδδν ικετευτικόν. Πριν 
δέ έτι έγώ άποφανθώ, δ κύριος Τερσών είχεν ήδη εκβάλλει τδ 
έπανωφόριόν τής Κλοτίλδης. Κάθημαι και πάλιν άπελπις. Ή Κλο
τίλδη ή πρδ ολίγου κατηφής πρδς έμέ, τώρα δμιλεΐ, γέλα, χο
ρεύει. Είχε δίκαιον δ Δεβώ .... είμαι ευτυχής !

Πλησίον αου κάθηται ή Κυρία Δαμιρώ, ωραία καί ευχάριστος 
κυρία, μία δέ έκ τών έχθρών μου, διότι πρδ τοϋ γάμου άποπειρα" 
Οεί; νά τήν έρωτευθώ, άπεκρούσθην σκληρώς υπ*  αυτής. Περίεργον Γ 
Ή κυρία Δαμιρώ μοί αποτείνει τώρα τδν λόγον μετά ύφους πλή
ρους γλυκύτητος’ συνδιαλέγεται φιλικώτατα μετ’ έμοΰ" μου iira- 
uiftr-ήσχει, μετά τής έπιτηδειότητος έκείνη; ήτις μόνον εις τάς 
γυναίκας ανήκει, τάς άποκρουσθείσας άλλοτε προτάσεις μου’ καί 
ου μόνον τοΰτο, άλλά προχωρεί και περαιτέρω .... κάμνει δηλ^ 
και αυτή νέας προτάσεις . . . Πάντα ταΰτα μέ έκπλήσσουν, σκέ
πτομαι δτι μετά τοϋ κυρίου Δαμιρώ μέ συνδέει στενή φιλία, δτΕ 
ήμεθα γείτονες, καί δτι ήθελεν είσθαι διαγωγή ανοίκειος. . .’Επί 
τέλους, αί σκέψεις μου μέ φέρουν εις τήν Κλοτίλδην" προσπαθώ 
νά ένθυμηθώ άν έχο> καί έγώ φίλον τινα έκ τών γειτόνων 
μου . . . Ά ! άναφωνώ, βεβαίως άπζτώμαι υπδ τής συζύγου μου - 
άλλά βλέπετε πώς άντανακλφ είς πάντα ή ταράττουσα ήμάς 
ιδέα ....

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ

\y\z\jA/x/\yx7\zv/\z\/

— Τέλος καί ή contredanset καί δ χορδς καί τά πάντα έ τελεί ω
σάν, τουλάχιστον διά τήν Κλοτίλδην καί έμέ. Καί αύτη μεν έντδς 
άμάξης διευθύνεται πρδς τήν οικίαν μας, έγώ δέ περιτετυλιγμένος 
καλώς μέ τδ έτανοιφόριόν μου τήν άκολουθώ πεζή. Αί δχληραί 
•σκέψεις δέν κατέπαυσαν είσέτι, ένώπιόν μου παρουσιάζεται ή εί- 
κών τοϋ κατηραμένου εκείνου χοροΰ καθ’δν τόσον ύπέφερον, δ ήχος 
τοϋ βάλς βου.βεϊ άκόμη είς τδ ούς μου' βλέπω τήν Κλοτίλδην καί 
τδν Λεονάρδον νά διέρχωνται, νά περιστρέφωνται υπδ τούς οφθαλ
μούς μου. ’Ενώ έβάδιζον κατεχόμενος υπδ τοιούτων σκέψεων, 
άκούω δπισθέν μου τινά τρέχοντα καί ίρδοντα ζωηρώς’ νέος τις 
■διέρχεται τερετίζων στροφήν τινα τής τελευταίας contredanse’ 
βαδίζων δέ μετά βία; έπί τοϋ βορβόρου μέ έπιτίλισε, διελθών, 
£κ κεφαλή; μέχρι ποδών, καί έγένετο άφαντος............. Τδν άνε-
γνώρισα έν τούτοι;.

Εΐσήλθον είς τήν οικίαν 
•μένην εί, .. 2Λι_
έμέ'είσελθόντα εκβάλλει γέλωτα . . .

μου, καί εύρον τήν Κλοτίλδην έξηπλω- 
:ϊς τι κάθισμα, ώχράν, κεκμηκυΐαν, κατηφή’ αίφνης ίδοΰσα

— Τί έχεις ; τή ειπον.
— Ίδέ πώς είσαι, μοί είπε, δεικνύουσα τδν βόρβορον ύφ’ ού 

•ημην κεκαλυμμένος .... Έάν δ κύριος Τερσών δέν έλάμβανε τήν 
καλωτύνην νά μοί φέρη μίαν άμαξαν, θά έγενόμην καί έγώ ούτως.

Πραγματικώς, έγώ δέν έσκέφθην ποσώς νά ζητήσω άμαξαν, za't 
εκείνη έπροτίυ.ησε νά τήν ζητήση άπδ τδν κύριον Τερσών παρά 
απο εμε.

eH Κλοτίλδη κατακλίνεται καί άποκοιμάται' ένώ έγώ ποσώς.
καί, οφείλω νά τδ δμολογήσω, κατασκοπεύω τά όνειρά της...........
Άλλ’ δ ύπνος της ήτο ήσυχος. Τήν έπαύριον ότε έξήλθον τής οι
κίας τήν άφήκα κοιμωμένην, έπιστρέψας δέ περί τήν μεσημβρίαν 
τήν εύοον είς τδ κλειδοκύμβαλου.

— Ακούσε, ®ίλε μ.ου, μοί είπεν μόλις εΐσήλθον, πόσον οοραΐον 
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εΐνε αύτδ τδ βάλς' έγώ, ήτις συνήθως δέν δύναμαι νά παίξω τίποτε- 
χωρίς βιβλίον, τδ ένθυμοΰμαι απ’ έξω.

Και μοΰ έπαιξε τδ βάλς τής προτεραίας εσπέρας. ’Ενώ τδ έπαιζε 
τήν παρετήρουν, ήτο ώχοά, οί οφθαλμοί τη; τεθαμβωμένοΓ μοϋ- 
έφάνη σχεδδν άσχημος.

— Αΰτδ τδ βάλς μέ ενοχλεί, τή ειπον μετά τίνος οργής' μέ 
δυσαρεστεΐ, παυσε το.

Μέ ήτένισε έκθαμβος και έστάθη χωρίς νά προφέρη ουδέ λέξιν^ 
Μετά τινας στιγμάς ένω ίστατο πλησίον τοΰ παραθύρου βλέπουσα 
τους έξωθεν διερχομένους, τήν εΐδον κλίνουσαν τήν κεφαλήν καΐ- 
μετά μειδιάματος χαιρετώσαν. Τήν έρωτώ ποιον έχαιρέτησε.

— Ούδένα, άπεκρίθη, έρυθριώσα.
’Εγείρομαι, παρατηρώ, καί δέν βλέπω εις τήν οδδν άλλον. . . - 

ειμή τδν κύριον Τερσών ! !

Φί.Ιιατε Κύριε Ί· ’Αρσε'νηΙ

Καθ’ άς ώρας μετά κόπους ή μελέτην κα·. ατρυχόμενος ύπό ανίας δ'ν 
ειχον εΐ; τ( Ετερον νά ένασχοληθώ έσκιαγράφησα έν όλίγοις αναψυχές 
μϊλλον χάριν ή παιδιδς τήν ύπό τών Αίθιόπων έορτήν τοϋ Μσίου έν- 
ταϋθα. Γινώσκων δέ καλώς τήν πρό; ποικίλην ’ύλην έφεσίν σας έσκέφΟην 
ειτα, Sv καί μετά πολλούς δισταγμού:, νά τό στείλω είς τό ’Εθνικόν 
Ήμερολόγιόν σας τήν Ι1Ο1ΚΙΛΗΝ ΣΤΟΑΝ πρός δημοσϊευσιν. Κατά πό
σον δ’ή ιδέα αύτη ή:ο έαιτυχής ή ού κρινέτωσαν ο! εύμενεΐς άναγνώσται.

Χανία Κρήτης. ΜηνΙ Σεπτεμόρίψ.
Μεθ*  ύπολήψεως πρόθυμος φίλος

Γ. Π. KAAAISAKHS.

Σεπτέμβριος τοΟ 1883.

Φ.............
ΠΩΣ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΙΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΘΙΟΨΙΝ ΕΝ XANIOIS ΚΡΗΤΙΓΣ

/Ν/\/Χ/\/Χ/Χν

'Ο Μάιος (παράγεται) έκ τή; Μαίας θυγατρδς τοΰ Άτλαντος 
και τής Πλειόνης και μητοδ; τοΰ 'Ερμου, εις 8ν οί 'Ρωμαίοι έθυον 
τήν προιτην του μηνδς τούτου, έξ ού και τδ λατινικδν άνομα αύ
τοΰ Majus, αν και ο ’Οβίδιος λέγη δτι 'Ρωμύλος παράγει αΰτδ έκ 
τοΰ Majore^ = μεγιστάνες ή Γερουσιασταί' ό Μάϊος ήν παρά τοϊς 
'Ρωμαίοις άφιερωμένος τώ Άπόλλωνι, καί μεταξύ τών διαφόρων 
εορτών, άς κατ’ αύτδν έώρταζον ήσαν καί τά λεγάμενα SemLilia 
εις τιμήν τών Sf'inui es, δπερ σημαίνει φάσματα, είδωλα, νυκτε
ρινοί δαίμονες, πονηρά πνεύματα, σκιαί, ψυχαίτών τεθνεώτων 
έπανεοχόμεναι ίνα πατάξωσι του; ζώντας, καί άλλαι δεισιδαιμο- 
νίαι άπηοχαιομέναι, πολλαί τών οποίων δυστυχώς ύπάρχουσιν έτι 
εις τήν Ιταλίαν. 'Ο Μάϊος, λέγω, έστίν ώς γνωστδν άρχαιόθεν τδ
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σύμβολον τής άνοίξεως καί τής νεότητος, ή έμπνευσις τής ποιή- 
σεως, ή εποχή των ερώτων, ή χαρά τής ζωής των δυστήνων θνη
τών, δ παράγων, ούτως ειπεϊν, τής ευδαιμονίας. Κατ’ αυτόν τίνος 
εύαισθήτου θνητού ή καρδία δει πάλλει υπό διαφόρων συναισθη
μάτων καί αναμνήσεων; Τίς ποιητής καί δ μάλλον αδέξιος δεν 
ύμνησε τά κάλλη, καί δεν έχχιρέτησε μετ’ ευφρόσυνης τήν έλευσιν 
τοΰ Μαίου ;

’Επί τών κλώνων ή τρύγων τήν έλευσίν του ψάλλει κι’ επί τής 
χλόης δ βοσκός τά άπειοά του κάλλη.

Ο primavera gioventii dell’anno 
bella madre dei fioii

d’erbe novelle e di novelle amori
Guarini.

δέτε θαυμάσατε κατά τον Μάΐον τον πρώ
τον παράγοντα, τήν φύσιν. Περιβεβλη- 
μένη αύτη ώς τρυφερά καί αθώα νύμφη 
τήν υπό παντοίων χρωμάτων πεποικιλ- 
μένην χλαμύδα της, παντοίας άναδίδου- 
σαν δσμάς ευώδεις, κεκαλυμμένη χάριν 
αίδοΰς υπό κυανοΰπαραπετάσματος δέ
χεται καί δίδει πρώτη τήν ευδαιμονίαν,

καί γίνεται έκουσίως τδ έντευκτήριον τής ευτυχίας παντός όντος, 
καί ή κοιτις τών ζώων καί πτηνών, άτινα νέαν υπό τήςζωογόνου τοΰ 
Μαίου πνοής ζωήν άναλαμβάνοντα περιχαρή ΐπτανται από κλάδου 
εις κλάδον επί τών άνθούντων δένδρων καί θάμνων αδοντα καί 
σκιρτώντα δρμεμφύτως, ϊνα υμνήσωσι καί ταΰτα καί χαιρετήσωσι 
τήν ευτυχή έλευσιν τοΰ Μαίου, ήτοι τής ευδαιμονίας των.

’Αλλά μή τι δ Μάιος άμοιρη σπουδαιότητος καί αξίας ου τής 
τυχο ύσης καί υπό ιστορικήν έποψιν διά τά κατ’αυτόν τελεσθέντα 
μ-εγάλα ιστορικά γεγονότα, άτινα σπουδαίω; έπέδρασαν επί τής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΟΣΗΣ

Ελαην Καλλιτέχνης:
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τύχη; τή; Μεγάλης τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου Πόλεως; Έκ τών 
■πολλών δεν μνημονεύω ή τριών τών εξής.

Ιην 11 Μαίου τοϋ 330 μ. X. έτους δ Μέγας Κωνσταν ΐνος 
εκλέγει τήν Κωνσταντινούπολή, τέως Βυζάντιον, και άνακηούσσες 
αυτήν Πρωτεύουσαν τής Αυτοκρατορία; του μέ τδν τίτλον » Νέα 
'Ρώμη ». "Ηνωσε δέ καί τήν Κρήτην συγχρόνως εις τδ Μέγα Βα
σίλειόν του.

Τήν 16 Μαΐου τοϋ I 201 μ. X. δ Βολδοβϊνος κόμης τής Φλάν
δρα; έκλέ εται υπό τών Σταυροφόρων Αύτοκράτωο τής Κωνσταν
τινουπόλεως ·?,ν είχεν εκπορθήσει, και ουτω; άναγενναται, ώ; άλ
λος Φοΐνιξ έκ τή; τέφρα; του, έπί τών'ερειπίων τοϋ 'Ελληνισμού 
ή Λατινική Αυτοκρατορία. Κζί ούτως ήνωσε καί τήν Κρήτην εις τδ 
Βασίλειόν του, δια νά αναγνώριση δσα; εκδουλεύσεις έξ αυτής 
είχε λάβει.

Τήν 29 Μαΐου τοϋ I 4 53 οί Τούρκοι υπδ τδν Σουλτάνου Μεχμέτ 
τδν δεύτερον κυριεΰουσι μετά πεισματώδη και φονικήν μάχην, 
καθ’ ήν έπεσε θύμα τή; άνδρία; καί άφοσιώσεώς του δ τότε Αύ- 
τοκράτωυ Κωνσταντίνο; δ Παλαιολόγο;, τήν Κωνσταντινούπολή 
και υψώνουσιν έπί τών επάλξεων αύτη; τήν σημαίαν τοϋ Ίσλάμ.

Τίς οίδε, τίςοιδε', έάν δέν είναι «όνειρα φρούδα θνητών παντε
λώς άγνοούντων τδ μέλλον», μή καί έτέρα ημέρα Μαΐου άνατεί- 
λη ποτέ φαιδρά και χαροποιά, καί κατζσταθή αξιομνημόνευτος 
δ;’ετεοον γεγονός άφοοών τήν προμνημονευθεϊσζν Πόλιν ;

Β/

Πώς μεν έν μέσζις Άθήνζι; ή πρώτη Μ ιΐου πανηγυρίζετζι 
πάντε; εΐδασι απόντες νινώσκουτιν οι έν αύταϊ; [όιώσαντες, αλλω; 
τε ζώσαι σ.ζοτ>ρϊαι ε’σι τδ ’’Αντρο·/ τών Ν/μφών, δπερ ένα μεν 
τινα διάσηχον έκ τών νεωτέοων ποιητήν ενέπνευσε μ.ε την ποιη- 
τικωτέοαν ανίαν, πολλούς δε κατέστησεν ευτυχείς, ο κήπος τοϋ 
’Απόλλωνος, τά ’Πλύσια Πεδία, δ Βοτανικό; κήπος, τέλος τδ Φά
ληρου, τά Πατήσια, καί ή Κολοκυνθοΰ, ένθα δι’ όλης τή; νυκτδς 
θύουσι τώ Βάκχω καί τώ Άτόλλωνι. ’Αλ/.*  ένταΰθζ τρεις λαμβά- 

9
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νουσι χώραν διαρκηΰ<το; τοΰ Μαίου έορταί, εορτάζεται δήλον δτι- 
ή 1 ή 15 καί ή 22 Μαΐου ώς έν τοΐ; έφεςή; ρηθήσεται. ’Εχουσι 
δ’ εις τοΰτο τήν πρωτοβουλίαν οί Αίθίοπε;, κοινώ. Λμάπ/<Ιε< κα
λούμενοι, ούδενδ; δυναμένου νά τοΐ. διαμφισβη ιήση δ,τι ώ; προ- 
νόμ.ιον ίδιον και ούτοι θεωροΰσι Και πώς μ ή τ, δλη Κρήτη δ·ν έχη. 
ίδια προνόμια, διαφέρουσα καί κατα τοΰτο άπδ τάς λοιπός τοΰ· 
οθωμανικού Κράτους επαρχίας, καί οί έν αυτή οίκούν.ες αδιακρί
τως πάση; φυλή; δέν ει··αι προνομιούχοι; Αυτοί δε οί Αίθίοπε; καί 
Άραβες ώς εγκατεστημένοι καί πολιτογεγραμμένοι Κοήτες χαί— 
ρουσιν ές ίσου τοϊς Χριστιανοί; καί ’Οθωμανοί; τά αυτά προνόυ,ια 
ένασκσΰντε; εϋσυνειδότως (sic) καί έλευθέρω; τά πολιτικά των 
δικαιώματα, ιδία κατά τάς δημοτικός έκλογά;, καθ’ ά; προθυ
μοποιούνται νά δώσωσι τήν ψήφον των τω υποψηφίω έκείνω, δστις. 
ήθελε φζνή γενναιότερο;.......... ’Αλλ’ έπί τοΰ π.οκειμένου

Άπδ τάς παραμο»ά; έτι καί πρδ τή; πρώτη; Μαΐου ή κοινή 
φρ-.ντίς καί μέριμνα τών Αίθιόπιυν καί Αίθιοπίδων περιστρέφεται 
περί τήν rtova.leiar. Πόσοι καί πόσαι μετ’ άνυπομοησίας δε- 
δικαιολογημένης καί φροντίδο; δέν άναμένουσι τήν ευτυχή ημέραν 
αυτήν ; πόνοι καί πόσαι δέν έπεθύμουν καί δέν ηΰχοντο νά ήτα 
δυνατόν πολλάκι; τοΰ έτου; νά έωρτάζετο ή εορτή αΰτη ; διότι 
αυτή έστίν ή κατ’ εξοχήν ημέρα τής έπιδείξεω; τών ένδυμασιών 
(c’ est le jour par excellence de 1’exhibilion de toilelt»·) διότι, 
κατ’ αυτήν ρίπτεται δ κύβο; καί άποφασίζεται ή τύχη πολλών 
μετά παλλούτη; καρδία; καί άνυπ,μον/.σία; άναμενουσών τήν ά- 
πόφασιν τή; ειμαρμένης (κισιμέτι), ήν εΐ; ύπατον βαθν.δν τυφΰώ; 
πιστεύουσιν, ώς καί άπαντε; οί Οθωμανοί,παρ’οί; τδ «δ γέγραπτα( 
(άνωθεν) γέγραπται», είναι χρησμό; απαραβίαστος.

At Αίθιοπίδε; δεσποινίδες συναμιλλώνται πο α νά έπιδειχθή. 
πλειότερον στολιζομένη (capai aeon nee) μέ τά μάλλον επιδεικτικά 
καί τά μάλλον πλήττοντα -ήν δρασιν χρώματα (cuuleur tiap- 
pantes), ών ποοτιμώσι τδ κυανοΰν, τδ πράσινον, δπερ έστι χρώμα 
Έυιίοικον, καί δπερ φέοουσιν έπί τή; κεφαλή; μόνον οί έκ τοΰ- 
Μωάμεθ έλκοντε; τήν καταγωγήν Οθωμανοί, τδ υπέρυθρον καί τδ 
λευκόν. Μεγάλην δ’, ώ; προεΐπον, καταβάλλουσι σπουδήν, ίνα διά-

, αφού άλλως τδ 
:δ ομ.ο) ογήσωμεν, 

το εύκαα.π.ον καί

τών ποικιλοχρόων ένδυμασιών ·τωι έλκύσωσιν 
τοιοΰτον δυσκολον, τά βλέμματα, άν καί, α; τ 
τδυψηλόν ανάστημά των, ή ορθοστασία καί 
έκ τών όπισθεν ώσεί κοΐλον σώμά των, δέ»1 έλλείπουσι νά έχωσί 
τι τδ χάριεν, άλλ’ οΰχί καί τδ επαγωγόν.

Ή ζωτ.ρότη; δέ παρ’ αύταΐς, ή, κάλλιον είπεϊν, ή έλευθεριότη; 
καί τδ εΰχαρες τοΰ ήθους των δέν υστεροΰσιν, άλλά καί υπερτε
ρούσε κατά πολύ τών τή; Καυκασίαςφυλή; όμοφύλινν των. Δέν θεω
ρείται δέ παρ’ αύταΐς πράξις άσεμνος πά; μετ’ άνδρός ή μετά νέου 
φίλου των χαριεντισμός, καί τοι πολλάκις συνοδευόμενος μετ’ α
πρεπών φράσεων ή καί υπό χειρονου-ιών’ τουναντίον δ’άπολίτευτος 
καί οΰχί λίαν αρεστή νέα θεωρείται ή αυστηρόν σοβαρότητα και 
σεμνότητα δεικνύουσα.

Ούδ*  δλιγωροΰσι δ’ούδ’ άμελοΰσιν αί Αίθιοπίδε; ν’ άκολουθώσι 
κατά τδ ένδν τους νέου; περί τήν ένδυμασίαν συρμού;, τοΰθ’ δπερ 
εστί τάσι; τι; πρδ; τδν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον (sic), φέ- 
ρουσι δηλαδή έσθήτας κοντά; (costumes louche-terre) μετά 
υπορραμμάτων (garniture) έξ άλλου υφάσματος καί άλλου χρώ
ματος, καί μετά πολυχρόων ταινιών καί τριχάπτων (dentell· ) καί 
πολυπτύχων φύρδην μίγδην πεοσκεκολλυμένωέγκαταλείψασαι 
άπασαι τήν τή; πατρίδο; των ένδυμασίαν καί τήν παλαιόν ήν 
έφερον πρότερον συνισταμένην εί; μίαν πλατείαν άναξυρίδα (βρά-

- ι '· ί

καν) καί κοφτάνι υπερθεν καί γιασμάκι.
Πορεύονται δ’ εις τδν Μά’ίον, διότι ούτως ε'ίθισται νά ονομά

ζω σι τδν τόπον τή; γενική; συνεντεύξεω;, καθ’ όμάδαιςτή προη- 
γουμένη συνενοήσει κρατούσα». εις τήν μίαν άνθήλιον, ίνα μή αί 
φωτιστικαί τοΰ ήλίουακτϊνε; έπιδράσωσιν έ .τί τή; χροιάς τή; έπι- 
δερμίδο; των, καί εις τήν έτέραν χεΐρα χειοόμακτρον ή άνθος, 
καί φέρουσαι οσα τυχόν έχουσι κοσμήματα, οίον ένώτιζ ψέλλια 
δακτυλίου; καί υπόρι·»α, κοράλια δηλ· άτινα έχουσι έμπεπηγμένα 
εί; τά πλάγια τή; οινός.

Ί1 παρ’ Αίθίοψιν ενδυμασία είναι ή κοινή όλων τών Κρητών 
μετά υπόδημά τω; μέχρι γόνατο; άφικνουμένων (στιβανίων) καί 
άναξυρίδο; (βρακιού) κοντού λευκού ώ; έπί τδ πολύ. ’Εκαστο;
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ά>ήρ ποοευόμενος εις τόν Μάΐον κρατεί ράβδον, ήτις θέλει τώ 
χρησιμεύσει. ώ; παρζκατιών λεχθήσεται, διά τον χορόν, καί χει- 
ρόμ.»κτρο< χρωματιστόν επί τοΰ ωμού ώς καί άνθος επί τά πλά
γιά τών κοοτιφων ή ά<ω τοΰ μετώπου ή τοΰ δεξιού ώτύς κρα
τούμενον υπό τοΰ οεσίου. "Οσοι δε δεν φέρουσι τα κοινά υποδή
ματα φέυουσι τά συνήθη πέδιλα (νόβας) μετζ περικνημ ών, ά ινα 
καί άφζιρολσι χορεόοντες, τδ μεν χάυιν οικονομίας, τδ δέ καί 
πρδς ευκολίαν, διό ι εΐθισμένοινά περιπατώσιν ζνυπόδυτοι ώς επί 
τδ πολύ κα ·ασ τενοχω.οΰνται, όταν περιορίζωσι τους κάτισχνους 
καί πολλάκις λοξούς πόδκς των έ-τδς πέδιλων.

Οί Αιθίοπές εΐ σι μέτριου καί μάλλον πρδς τδ ίψηλδν άποκλί- 
•νον ος αναθήματος καί ισχνοί ΐδ α κατά τ?ς κνήμας, άλλ’εισίν 
ευκίνητοι ώκύπ δες χεροδύναμοι φίλεργοι καί ολιγαρκείς, άλλ 
έκδοτο, εϊς άκολασίας’ φύσει δ’ ευτράπελοι καί ζωηροί οντ-ς άρέ- 
σκονται εις παντοίας χειρονομίας καί κινήσεις έστου και απρεπείς» 
αρκεί νά έλκύσ&υσ·. τήν πε.ιέργειαν τών πειικυκλούντων αυτούς, 
καί ν’άποσπάσωσι -, έστω καί πικρόν καγχασμόν ή τονθαυμα- 
σ j ον τής πνοευρισκομένης εκεί έρωμε ης το»ν.

’.Αλλ’ό :ι ιδίως χχςκκτηυιστικδν κα εμποιεί πολλήν τήν αϊσθη- 
σιν είναι ότι οΰ μόνον οί γινώμενοι ενταύθα Αιθίοπές καί Αραβες 
•έκμανθάνωσι τήν καθομιλουμένην γλώσσαν τοΰ τόπου, ήτις εστίν 
ή νεοελληνική, κατ’ οΰδεν υστέρου τες τών άλλων Κρητων, αλλα 
και άγζπώσιν αυτήν, καί αυτήν μονον μ.εταχειρ ζονται εις τας 
συνομιλίας των παοαμελοΰντες ολως την πατρωαν διάλεκτον η 
μηδόλως φροντίζοντες ίνχ έκμ.άθωσιν αυτήν εις τά τέκνα των 
αλλά κα οί έξωθεν ερχόμενοι άμα ως μάθωσιν σλιγας λεςεις Ελ- 
ληνικζς καί δύνανται να συνενοώνται, συνδιαλέγονται μ,εταξυ τω7 
"Ελληνιστί, έσιω καί λίαν άτελώς καί εφθαρμένως.

Τδ το οΰτον καί όπδ εθνολογικήν και υπό πολιτικήν έποψ ν λ ία7 

χ ζςζκ :η;ι στικδ ζ άληθώ; τυγχάνει, ότι οί κατά καιρόν κατακτη-

•παταλαμβάνοντες συν τοΐς άλλοι; καί τήν γλώσσαν τοΰ τόπου καί 
λησμονοΰντες ποοϊόντος τοΰ χρόνου τήν μητρώα/ διάλεκτον, ώς 
συμβαίνει καί μέ τούς κρίμασιν οίς οίδε Κύριος νΰν <ατα τητάς. 
Τούτο δ’ οΰδεν έτεσον φρονώ δζλοΐ, ή τήν προσωοινότητα άτι’ένδς 
τών καταχτητών, καί τδ άκοάδαντον άφ’ ετέρου καί άκλόνητον 
τών Κρητών μεθ’ όσα καί άν, ώς μή ωφιιλεν. ύπέστησαν, εις τάς 
προπαραδότους καί βαθέως έρριζωμένας άτχάς τνς εθνότητας καί 
θρησκείας, εναντίον τών όσα κακόβουλοι τινες έξ ιδιοτέλειας καί 
έπ σκοπώ δρμώμενοι προσπαθο σι νά διαδίδωσιν έκάστοτε περί 
αισθημάτων δήθεν άλλοτρίων καί προθέσεων τοΰ Έλληνικωτάτου- 
τούτου λαού.

Γ'.

Πρδς τδ δυτικόν μέρος έξωθεν τής πόλεως Χανιών επί αμμώ
δους υψώματος κεΐται τδ Έβσαΐκδν νεκσοταφεΐον, ε’υεΐνν έχ ν 
διάστασινκαί τοι ολιγάριθμοι εΐσιν οί ’ΙσραηλΐταΓ όπισθεν δέ τού
του επί τών οχθών σχεδόν τής θαλάσσης ύπάοχει τάΐο; ενός Αί- 
θίοπο; Σίτη Μπιλάλ καλουμένου, δστις πέσουν πθ>νώς εις τδν

ιοπο;

ταί, ή οί επιδρομείς έξωθεν, οΰ μόνον δ;ν κατίσχ σαν νζ άφομοιω-

σωσι τούς άγνού: "Ι'λληνα; Κρήτας μετ’ ζ.τών μεταδίδοντας αΰ-

τοΐς, ώς αλλαχού συ .β ίνει, ήθη έθιμα, ζαί γλώσσαν, άλλά τοΰ-

ναντίον καί αϊτοί οί ίδιοι οί κατακτηταί άιοωμοιοΰντο τοΐς Κρησί

πόλεμον 
παράδοσιν, άγνωστο: 

ι’δών τις αυτόν καθ 
τώ έκτισε 

έ ένετο 
καί ώς τοιοΰτος 
καί εξαιρετικούς

ι’ υπ>ο> 
τάφον, 8; 

καί θεωσεΐ αι 
ρεύι

τον

λα

ουτος τοΰ νά γίνωνται
άγος καί άπίστευτος

ούτως. Παρ’αυτοί;
πόλεμον άφιλοκεοδώς (άν 

εις τ.ιοΰτον μένα λάθος!) καί π 
ς γίνε-αι Σεΐτ·? 

τοιοότο: πρέπει ή νά ευρεθή τ 
ά οστά του κατόπ.ν εις τυχαίας άνασκαφάς, καί

κατά τήν όπδ τδν Τούοκων άλωσιν τών Χζνίων (I 6 ι 5) 
τών ’Ενετών έτάφη έ·.ει κατα κοινήν 
επί πολλούς ενιαυτούς, άλλ’ ειτα 
τοΰντα νά τώ οίκοδομήση τάφον,
μέχρι σήμιοον φαίνεται, καί έκτοτε 
Σεΐτη; ή Έβλιγιάς (όσιο; ή- άγιος) 
μέχρι σήμερον παρά τοΐς ίθωμανοΐς 
Α.θίοψιν.

’’ίσως ό τ
σουλμάνοις φανή πεο· 
άλλ’ όμως τδ πράγμα έχ 
ότι ό πορευόμενο; εις 
Οθωμανό; νά πεσιπέση 
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του ή
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ήνε δυνατόν 

ετών εις 
ΐτζ,ς’ άλλα 

δ πτώμα 
ευοίσκε""



134 ΠΟΙΚΙΛΗ STOA 135

ται (ώ; οί μωροί φρονοΰτιν) ακριβώς ώς είχε ταφή, ακεραίου μέ- 
νοντο; τοΰ τε σώματό' του καί τής ένδυαασίας του, τοΰ «V αί- 
ματό; του νωπού έτι διατηρουμένου καί άχνίζοντος, τ, νά πα- 
ρουσιασθή καθ’ ύπνον εί; ένα τινά οίονδήποτε Μουσουλμάνον έπι- 
τάσσων αύτω νά τώ άνεγείρη τάφον εις τόν υποδεικνυόμενου τό · 
στον. Εύκόλο»; άρα εννοείται δτι δ έξ ιδιοτέλειας ή έτέρου σκοπού 
ανώτερου κινούμενος, ίνα λάβη την τιμήν ν’ άναδείξη τινά Σεΐτην, 
<5έν εχει ή νά διακηρύξη δ:ι είδε τινα, έστω και τδν μεγαλείτερον 
τυχόν κακού:·,'ον ή τον μάλλον ηλίθιον καθ’ ύπνον ύποδεικνύοντχ 
αύτω τδν τόπον, ένθα είχε ταφή, 8ν οί πολλο'ι μέν άγνοούσιν, 
αύτδ; δέ καλώ; έπίσταται, καί έπιτάσσοντα αύτω νά τώ ανοι
κοδόμηση τάφον, καί αμέσως και ευκόλως τδ πράγμα λαυ.βάνει 
υπόστασιν, καί « ό λόγο; σάρξ έγένετο » . . , . αύτδ; δ’ επιτυγ
χάνει τοΰ σκοπού του.

Ιοιοΰτοι δέ Σείται ή Έβλιγίάδε; δεν έλλείπουσιν άπειροι νά 
εΰρίσ'ωνται καί εδώ, ών έπ.σημότεροι είσιν ό έπί τών επάλ
ξεων άνωθεν τοΰ στρατώνος. δ Γαίή Μουσταφά;, ό Σίτη Μπιλάλ 
καί πλ:ϊστο·. άλλοι, εί; οΰ; κατά εκατοντάδας ΐσω; κατ’έτος
θύουσι θύματα (κουιμπάν’α) ίκετεύοντε; ίνα 
•εύπρόσδεκτος ή πτοσφορά καί εύχαριστηθώσι, 
ευνοϊκοί εί; τά σχέδια καί σ-Όπού; των.

γείνη παρ’ αύτοϊς 
καί ούτω; φανώσιν

, λοιπόν τοΰτο και είς’άπ 
βηαάτων δυτικώ-ερον ιέε·

9 V / V
mj/i ο οτι εινε < 

φθονα ή διαυγή υδατα, 
άπέχοντο

πόστασιν -λάσσονα τριών
CΟ

- - -..........  .ριων
Κλαδισδς, ποταμό; ή 
πλησιέστερο; είς τήν 
άτινα στερεί αι, άλλά 

ς έλασσον βολή; δ 
έπαναστάται κατά

ο

Πρδ; το μέρος 7. 
εκατό τάδ.-,.ν 
μάλλον ούαξ όνον αστός 
πόλιν ή διά τά άφ 
■διότι μέχρι τοΰ μέρου; τούτου, καί τοι 
πλου άπδ τδ φρούριον ήρχονο οί Χριστιανοί
τήν μεγάλην τοΰ 1821 ϊπανάστασιν και παρηνόχλουν τάς έκεϊ 
μεταβζινούσας πρδ; πλύσιν ενδυμάτων Αίθιοπίδας, δθεν καί ή 
παρ’ αύταϊ; εύχή « δ Θεδ; νά υ.ή σέ άίιιόση μηδέ ρο χα νά πλύ · 
νη; μηδ’ ει; τδν Κλαδισδν νά ύπάγη;. »

'Ο ιζεταξύ τοΰ τάφου τοΰ Σίτη, Μπιλάλ καί τοΰ Κλαδισοΰ άμ· 
ιζώδης παράλιο; χώρο; χρησιμεύει πρδ; έόρτασιν τοΰ Μα'ίου. Έκεϊ 
πεοί τήν μεσημβρίαν ά;χ ται ήγενική τώνάράπιδων συνάθοοισις. 

έκεϊ καθ’ομίλου; πορεύονται τή προηγουυ ένη συνενοήσει, αί ώς 
εΐρηται ποικιλοχρόους φέρουσαι στολάς άοάπισαι, αί μέν ίνα έπι- 
δείξωσι τήν ενδυμασίαν των, αί δ’ ίνα φανώσιν ακριβείς εις την 
συνέντευξιν, είσί δέ τινες, αΐτινες πορεύονται εκεί άπο θρησκευ
τικήν δεισιδαιμονίαν έπί τώ σκοπώ νά προσευχοθώσιν εις τόν 
τάφον τδν Έβλιγίά προσφέρουσαι τά δώρα των—Τδ έχουν γΐά 
καλό» καί εύχεται ή μία προ; τήν άλλην ν’ άξιωθή καί τδ ελευ- 
σόμενον έτο; νά παρασταθή εις την εορτήν τοΰ Μαίου.

’’Αλλοτε ή έοοτή τοΰ Μαίου έπανηγυρίζετο πλέον έπιδεικτικώς 
καί έπισήιζως διότι οΰ μόνον ή πόλι; καί τό τμήμα Χανιών έλάμ- 
βανε υ,έοο; εί; τήν τελετήν παρευρισκόμενον έκεϊ,άλλά καί εκ ΓΡε- 
θύ<ζνη; καί έξ Ηρακλείου έπί τούτω ήρχοντο εί; Χανία, άλλά νΰν, 
0πω; καί τά παντα, έπελθόντο; τοϋ κόρου, ήρχισε νά παρακμάζη 
καί ή εορτή αύτη τούλνχιστον διά τού; μή μαύρου;.

Δ'.

“Αμα ώ; άρκετδ; αριθμό; Αιθιόπων καί Αίθιοπίδων φθαση ει; 
τδ μέοος τοΰ Έβλιγίά, καί έλθη καί ό Βέη; αύτών συνοδευόμενο; 
υπό πολλών πιστών κρατουντών καί τήν έπίσημον σημαίαν των, 
δι’ή; τδν σκιάζουσιν, άυχεται ή κυρίως διασκέδχσις, τότε άρχε- 
■ται και ο χορο; ο λεγοζενο; σαιι.τα^ι, σ ,ν.σταμενο; ω; εςης. 
Σχηματίζεται κύκλο; ανάλογο; τών χορευτών, ών ό αριθμό; πρέ
πει νά ή<αι άοτ.ο;, τυζπανοκροΰσται δέ καί κυμ.βαλοπλήκται 
ϊστανται έν τώ μέσω τοΰ κύκλου διαρκώ; κροτοΰντε; τά αναρνό- 
ν.α όργανάτων, οί δε χορευταί κρατούντες τά; ράβδου; ·ων βαδί- 
ζουσι πρδ; τά δεξιά ρυθμικούς ποιοΰντις δύο βηματισμού; προ; 
τά έμπροσθεν καί έτέρου; δύο μικροτέρους προ; τά αριστερά, άλ
λά πάντοτε πρδ; τά πρόσω χωρούντες, κάμπτοντε; καί λυγίζον- 
τες τά ευλύγιστα σώματά -ων’ είτα διά τι>ο; στροφή; ύφοΰσιν 
άπαντε; τάς ράβδου; πρδ; τά έξω, καί πλήττουσι διά μιας πάν- 
τε; τά; ράβδου; άνά δύο εί; π οηγούμενο; καί εί; επόμενο , άπο- 
πελοΰντε; ένα κρότον, καί τοΰτο έπαναλαμβανεται έπ*  άπειρον, 
•μέχρι; ού κεκιζηκότες κάθυγροι κα'ι άσθμαινοντε; έκ τε τοΰ κόπου 
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καί τοΰ ήλιου παραχοορήσουσ'ν εις ετέρους τή> θέσιν. Αιθιοπίδες- 
δε μετ’ άλλων θεατών πέρ,ζ ίσταυεναι άδουσι μονόηχόν τι άσμα’ 
πεοιστρέφουσαι Αέ καί πλήττουσαι έν-δς τοΰ στόματος τ/ν γλώσ
σαν μετά ταχύτατος και δε'ιότητος ολ.ω; ίδιαζούσης άποτελοΰσιν 
ήχον τινα ίδιόρυθμον, δν ευκόλως δύναταίτις νά έκλάβη ώς κρό
το·· πολύχορδου οογάνου.

"Ομοιου περίπου χο:όν άλλ’ άνευ ράβδου χορεύουσι καί αί Α;*  
Οιοπίδ ς κατ’ ιδίαν αδουσαι καί κάμπ-ουσαι προς τά έυ.πρδς καί ■ 
κάτω δεξιόθεν καί αριστερόθεν τά σώματά των, έχούσης τήν πρω
τοκαθεδρίαν τής Btii'Tac, ής ασπάζονται τήν δε' άν εϋσεβάστωί 
πάσαι αί προσερχόυ.εναι εις τήν εορτήν.

'Ως άναψυκτικδν δέ λαυ.βάνουσι μελίζροτόν τι ποτδν ύπό'.υνον 
κατασκευαζόμενον έκ ζύμη; ΰδατος και σαζχάρου, δπερ καλοΰσι 
ιι:τ"υΓ ά.J

Αφού δέ έπ’άοζετδν χοοεύσωσι καί εύχαριστζθώσι περί τή7 
πλησίασιν τής εσπέρας έρχονται κεκοοεσν.ένοι κονιοοτοΰ και ζο-· 
πώιεως εις τήν πόλιν καθ’οδόν άδοντες καί τυμπανοκροτο ντ ς. 
Φθάσανε; δ’ είς τήν Ουράν τοΰ φρουρίου σταμν -ώσι κάμ. ουσι 
δέησίν τινα, χορεύουσι καί ειτα ποιοΰσι τήν θριαμβευτικήν είσο
δόν των εις τήν πό>ιν, ηγουμένων τών άνδρών καί επομένων τών· 
γυναικών, μετά σημαιών τυμπάνων κυμβάλων ασυ.άτων καί ών 
άνω πευιγραφέντων γλωσσοκρο*ισμών,  προη· θυμένου καί άπεκδε- 
χομένου άπάσας τάς τιμάς τοΰ Βέκ, δν συνοδεύουσι μέχρι τής 
οικίας του, ένθα έναπυτίθεται καί ς,υλάστεται ή σημαία των. '[I 
σύζυγος δέ τοΰ Βέη «πολαύει καί αύτη τών αυτών τιμών άπδ μέ
ρους τών γυναικών. Καί ούτω λήγει η πρώτο Μαΐου.

Άλλ’ ο τι αληθώς ά'ιον θεάματος κατ’-κείνην τήν ημέραν εΐνε 
τδ θέαμα (coup d’ ΟΟΪ;) τών έπάλζεων, δθεν έπισκοπεΐται ή δλη 
τελετή καί ή είσοδος τών μαύρων είς τήν πόλιν. Έν νύταΐς ζά- 
θηνται ιδία δ’ έπί τής μεγάλης τής πόλεως Πίλος (καλέ καπισί) 
καί έπί τής πρδ; δυσμάς πλευράς άνά χιλιάδας όθωμανίδες τδ· 
χαρακτηριστικόν έπιχιτώνιόν των (φερετζέ) φέρουσαι μετά τοΰ 
έπιπεοσωπίου (γιασμάκι) ζαλύπτοντος καί τήν κεφαλήν. Ο’δέτοτει 
άλλοτε αί επάλξεις στολίζονται ύπδ τοιούτου και τοσούτου πλή

θους Όθωμανίδων, ουδέποτε άλλοτε τοσαύτη πλζ.θύς άνθηλίων 
καί τοιαυτη ποικιλία περί τα χρώματα τών ενδυμασιών θεάται, 
ούτε τοιαύτη φιλοκαλία περί τήν ενδυμασίαν παρατηρεΐται" δ ότι 
«ί όθωμανίδε; πηγαίνουν μ.έν έζεΐ ΐνκ ’ίδωσι καί διασκεδάσονσιν, 
άλλά μάλλον προτιμώσι νά τάς ίδωσι, καί νά γείνη λόγος περί 
αυτών κατόπιν καί περί τής ένδυμασίας των’ άλλοις τε πολλαί 
πορεύονται έκεΐ ύπδ τών αυτών ιδεών μέ τάς Αιθιοπίδας κινού- 
μεναι, άλλ’ έπειδή δεν ταις είναι έπιτετραμένον νά πλησιάσωσιν- 
είς τδ πλήθος ϊστανται μακρόθεν θεώμεναι.

Ε'.

'Η τής I 3 Μαΐου έορ ή τελουμένη είς τδ ίδιον μέρος καί ύπδ· 
τάςαύτάς περιστάσεις φέοει μάλλον θρησκευτικόν χαρακτήια, άλλ’ 
άδιάφορον, έκαστος τών νέων καί νεανίδων ζητεί νά έπωφεύνθή τής 
περιστάσεοος. "Εκαστος ή μάλλον έκαστη, διότι ή θοησζομανία 
καί παρ’ αύτοΐς είναι μάλλον ανεπτυγμένη είς τδ γυναικείου φ λον, 
Αίθιοπίς τών είς τδν Έβλιγίά Σίτη Μπιλάλ πορευομένων θεωρεί 
ώς ύποχρέωσιν έπιβαλλουένην νά φέιη αυτοί μετά σεβασμοΰ καί. 
θρησκευτικής κατανύξεω; καί πεποιθήσεως δώρα έκ λιβ-'νου· καί; 
ζηροΰ, ών αί αναθυμιάσεις ΐπτανται ν-φηδδν είς τά αίθέοι· ύίη' 
πρδ: δέ προσάγουσι λιπαρόν κριόν, 8ν δι’ -ράνου έχούσιν άγοράσει, 
καί 8ν υ.ετά τάς συνήθεις έν τοιαύταις περίττώσεσιν εύ/άς θύου- 
σιν ένώπιον τοΰ πλήθους, έκδέοουσι καταυ.ελο σι καί άποβρά- 
ζουσι, καί έκ τοΰ ζωμοΰ κατασκευάζουσι τδ κατ’ έξοχήν άοεστδν 
έδεσμα τή Ίσλαμική φυλή, εί: 8 αΰτη έπέδωκε τόιον, καί δύνα
ται νά καυχά αι έπί τή έφευρέσει' εινε δέ -οΰτο τδ γνωστόν υτι- 
./άγιοι·, ές όρύζης ζωμοΰ καί βου-ύρου κατασκευαζόμενον, δπερ· 
άδιακοίτως διανέαουσι δωοεάν τοΐς παρευοισκομένοις μετά -ευ.α- 
χιου κρέτ-ος, καί άπδ τδ όποιον οί ά'ιούμενοι νά παοευοεθώσιν 
εις την τελετήν αυτήν καί φάγωσιν έζ αύτοΰ μακαρίζουσι καιζα" 
λοτυχίζ ουσιν εαυτού:, διότι, ώς ευκόλως έννοεϊται, τοΰτό έστ'· 
σημεΐον δτι καί ύγιεΐ: εινε, καί δτι δσον πεοισσοτέρας φοράς πα- 
ρευρεθώσιν εις τήν εορτήν, τοσοΰτον συνεπώς καί μακροβιώτε.— 
ροί είσι.
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Μετά τδ πιλάφιον χοοεύουσι πάλιν τον γνωστδν χορδν aaurrarl, 
-άδουσιν ώ; καί κατά τήν πριότην Μαίου και άγαλλόμενοι έπί τη 
επιτυχία καί εκπληρώσει καθήκοντος έπανακάμπτουσιν εις τά ίδια.

Την 22 δέ Μαίου αντί νά υπάγουν ώς εις τάς δυο προηγού
μενα; έοοτάς τή; < καί 15 εις τδν Σίτη Μπιλάλ πορεύονται είς 
έτερον ούχ'ι όλιγώτερον έπίσηυ.ον καί γνωστδν Έβλιγιάν, τδν Γα- 
ζή Μουσταφάν ποδς τδ υ.εσην.βΐ'.νοδυτικόν υιέρος τής πόλεω; εις 
άπόστασιν δέκα μόλις λεπτών της οίοας άπέχοντα

ΙΙερί αυτοΰ κοινώς φυονοΰσιν δτι είναι είς τών τριών συντρό · 
φων τών κατά την αλωσιν τής Κρήτης έλθόντων καί φονευθέντων, 
ών ό ετε;ος είναι ό Γαζή Μπάρμ,πος, ό δέ τρίτο; έπεσεν έςωΟεν 
τής 'Ρεθόανης. Καί εις του; τοεΐ; έχουν άνεγείοει τάφου:, διότι 
καί τούς τρεις θε οοοΰσιν ώ; Σε'ίτ-ζς' άλλ’ ό Γαζή Μτυσταφά; έχει
μεγζλειτέραν ύπόληψιν καί φήμην καί εις αυτδν πολλούς κατ’έ
τος θύουσι κρ ού; (/.ουον.πχνια). ’Ενταύθα λοιπόν έιχοντχι άλλά. 
μετ’ όλιγουτέρας έπιδείςεως καί επισημότητας δσοι φι’1έορτοι, καί 
μετά τδ προσκύνισμα τοΰ Γαζή Μυυστχφα εις 8ν προσφέρουσι λί- 
ύανον καί κηρόν, τρώνυυσι τδν λεγό Λίνον «πο/ο/ >»·, οστι: είναι 
έ; αλεύρου ορύζης μετά ζακ/άοου έν εϊδει πλακούντα; (πήτα;) 
κατεσκευασαένος καί ον διανέαουσιν δωοεχν τοΐ; πχρευρισκομέ- 
νο'.ς, καί είτχ απέρχονται ολιγώτεοον θορυβωδώς έπανακάμπτον- 

, τε; έκαστο; εις τά ίδια.

Έν Χανίοι; Αύγουστο; 188\

Γ. Π. KAAAISAKHS.

ΓΥΝΗ ΤΟΥ KA CE
( Φυλή 'Γυνι’ί·; )

I
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Έν ΆΟήναι; 22 Σεπτεμβρίου 1883.

ΦίΛτατε Κύριε 'Ιωάννη Άρσύνη

Δίδω ύμ:ν ευχαρίστως τάς τε φωτογραφίας και έν λεπτομέρεια πανΟ ’ οσα μ' έζητή- 
<τατε έκτών αδημοσίευτων ετι περί Μαυροβούνιου πτωχών μου σημειώσεων. Λυπου- 
μαι όμως διότ:, ένεκα λόγων δλως ανεξαρτήτων τής Οελήσεώς μου, δεν δύναμαι και 
εφέτος νά ’Τοκάτω τήν αγαπητήν μοι Πο;Λύλ·ην Στ.άν σας μέ πλέον ενδιαφέροντα 
Μαυροβουνιωτοκά-

"Οσον δ’ αφόρα εις τήν υμετέραν έρώτησιν «τ’νες έκ τών Ελλήνων φέρουσι τδ Μαυ- 
ροβουνιωτικδν παράσημον του τάγματος Δανιήλ τοΰ I») πληροφορώ υμάς, δτι, καθά- 
εξάγεται έκ τοΰ παρατώ ΰπουργείω τών Εξωτερικών τοΰ Μαυροβούνιου υπάρχοντας·- 
βιβλίου τοΰ παρασήμου τούτου, φέρουσι τδν Μεγαλόσταυρον.
t, *ΙΙΛ.  Μ. ο Βασιλεύς ημών κάι

(*) Όρα dptO. 7 3, C,n, 97. 4<»ί’., 1 6, 159, 1G3, 207. 2 9,

214, τοΰ έτους 1881 zai άρ·.Ο. 3 τοΰ 1882 τής ’Εφημερίους-----’ΑριΟ.
3 >3 τοΰ έτους 188 2 τί,ς Ν έ β ς Έςηιι ε sic or. - ’Λ ριΟ. 270, 279 zai 
378 τοΰ 1882 τή; εφημερίους Τ.1 ή X ά ν ε τ α ι.— U ο ·. z ί λ η ν Στοάν 
το.ν ετών 1882 x a i 1883 ζαι τό ’ 11 tx ε ο ο λ ό γ ι ο ν τής ’Ανατολής 
τοΰ έ-.ου; 1883. A. Α. Λ. .. . .

2, *0  πρώην αυλάρχης Λύτου κ. Α. ‘Ροοόσταμος-

Τών Άνωτερων Ταξιαρχών,

3, Ό τέως γενικός πρόξενος κα'ι πολιτικός πράκτωρ τής Ελλάδος :ν Κετίνη κ. ’Αλέ
ξανδρο; ΑογοΟέτ ,ς.

Τών Ταξιαρχών,

4, Ό ‘Υπασπιστής τοΰ βασ.λέως κα'ι Ταγματάρχη:τοΰ μηχανικού κ. Διονύσιος Νο-
ταρά:.

5, Όκ. Αλέξανδρος Λεονάρδος, ύποπροξενο: τής ‘Ελλάδος =ν Κετίνη.
6, Ό έν Κέρκυρα τραπεζίτη: κάΐ πράκτωρ τής Ελληνικής ατμοπλοϊκής Εταιρίας κ.

Ιωάννης ΙΙαραμυΟιώτης·

Τών ιπποτών τετ±ρτ·η« τάξεως ( Officicrs )

7, *0  κ. Έπαμινώνδας Μαυρομμάτη: πρώην πρόξενος τ~ς Έλλλάδοςέν Σκόδρα.
X, ‘Ο κ*  ’Ιωάννης Καμπούρογλο:, διευθυντή: τη: Νέα: ’Εφημερίδας.
9, ‘Ο κ. Ιωάννης ΙΙατρίιιος, ελεγκτή: τ »ΰ εθνικού σφραγηστηρίου και
10, Ό κ. Νικόλαος Άσπιώτης. ζωγράφος έν Κέρκυρα.

Σάς «σπάζομαι
ύ Φίλος σας

’Αλέξανδρος Λεονάρδος,

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ

XVIII

(Συνέχεια σημειώσεων περ'ι Μαυροβούνιου *)

βασιλεύων χάνι ηγεσιών και αρχών τοΰ Μαυροβούνιου και 
-ών Βερδών ΛΓεκόλαος I, ϋέτροβετς-Λϊιτγος (Nicola I, 
Petrovicb-Njego.-ch. Knjaz i gospodar siohmie Cinegore i 
Brdac.hi έγεννήθη τήν 13/25 Σεπτευ.βτίου 1841 έν τω πολυχνίω 
Νιέγος, δπερ είναι ή κοιτ'ις τής ήγευ,ονικής ' ΐκογε· είας ΠίτςΛΓιιτς, 
έκ —ατρδς [/.έν τοΰ άρχιβοεβόδα 1Μ£ κον ΙΙετροδετς-ΛΙτέγος 
(Mirko Petrovich-N jegoseh) τού έ—ον [/.ασθέντος ° Ξίφος τοΰ 
Μαυροβούνιου » [/.ητρδ; δέ τής ζώσης έτι 2£τάνες Μαρτίνοί,ετς 
(Stand Μ irliil ivich) Ουγατρο; τοΰ έκ τοΰ ιστορικού -ροαστείου 
τής Κετίντ;; Μπάΐτσα καταγοιχένοι» άρχιβοεβόδκ Μκρτίνοβιτς. 
'Οήγεμών Νικόλαος άνέβη τον θρόνον τήν I 4/26 Αύγουστου 1 860, 
ένυν.φεύθη δέ τήν 10/22 ’Οκτωβρίου 186Ι> τήν θυγατέρα τοΰ 
άρχιβοεβόδα Πέτρου Στεφάνωφ Βούκοτιτς Μΰλέναν.

'II νυν ήγευ,ονΐς τοΰ Μαυροβούνιου Μολένχ (’Ακριβή) Πί· 
τρόβνα Βουκου-ετσχ ( Kajeghiua Mi.ena Petrovna Vou- 
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kotitsa) έγεννήθη τήν 22 ’Απριλίου 1847 έν ΕιεΆ · πόβιτς τοΰ 
Μαυροβούνιου έκπατρδς τοΰ άρχιβοεβόδα Πέτρου» 35τε >άν οφ 
Βούκοτετς, (Petar Stephanoff Voukolicii) γερουσίαστοϋ, μέ
λους τοΰ συμβουλίου τή; έπικρατείας και τοΰ άνουτάτου δικαστηρίου 
κ. τ. λ. ωραίου και άκμαιοτάτου ετι γέροντος.

Ήγε\ιονύπα.ιδ(<:.

1. — Ό διάδοχος (Nasljednik) Λανεήλ-’Αλέξανδρος 
(Daniel-Alexandre) έγεννήθη έν Κετίνη τήν 17| 29 ’Ιουνίου 1871·

2. — *Ό  ήγεμονόπαιςΜΙνΚο (Δημήτριο;) έγεννήθη τήν 5[ 1 7 
’Απριλίου 1879.

3. — Ή ήγεμονόπαις 2Κ0ρκα (Αυγή), ή σύζυγος τοΰ σέρβου 
πρίγκηπο; Γεωργίου Καραγεώργεβιτς, άγει τδ 4 9 07 έτος τής ήλι- 
κίας της.

4. — Ή ήγεμονόπαις Μελετβα ( Άκριβοΰλα ) τδ 17°'.
5. — Ή ήγεμονόπαις ^Ετάνε (’Αναστασία) τδ 1 β0,1.
G. — Ή ήγεμονόπαις Χοφεα τδ 1 5
7 ■— Ή ήγεμονόπαις Μαρία τδ I 40?.
8. — Ή ήγεμονόπαις Ελένη τδ 8°'·
9. — Ή ήγεμονόπαις Ssvoa (Ζηνοβία) τδ 2°\

Χυγγενεες τών A. A. V. λ*.

Αςίίδε..7γοι τοΓ· '’Ιγειιόνος

-1. — Ό Βοεβόδας Μπόζος Πέτροβετς-Αοέγος ( Voe- 
vode Bojo Petrovich—Njego.-ch ) πρόεδρος τοΰ συμβουλίου τής 
έπικρατίας, υπουργό; τή; δικαιοσύνη; καί προσωιινώ; έπί τών έσω- 
τεοικών καί πρόεδρο; τοΰ ανώτατου δικαστηρίου.

2. — Ό Βοεβόδας Τζοΰρος ΙΙέτροδετς-Α^έγος (Υοό- 
vode Tzotii’O Petrovicli-N|ego-'<‘li) υποστράτηγος.

3. — Μπλάζος Πέτροβετς-Αοέγος ( Blajo Petrovich- 
Njegosch ) α.' υπασπιστή; τοΰ ήγεμόνος.

4. — Μάρκος Πέτροβετς-Α^έγος (Marc Petrovich- 
Njegoscb ) διαγγελεύς τοΰ ήγεμόνος.

Οί τέσσαρες ούτοι είσίν αδελφοί.
5. — Ό βοεβόδας 2Ετάνκος Ήάδονετς ( Voevode Slanko 

Radonich ) υπουργός έπί τών έξωτερικών καί μέλος τοΰ συμβου
λίου τοΰ κράτους.

β.—Ό αδελφός αΰτοΰ Χτέφος ’Ι*άδονετς,  (Stefo Ra
dome.ι ), έπίτιμο; υπασπιστή; τοΰ ήγεμόνος.

7. — Χάκος ΙΙέτροβετς-Λίοέγος, ( Sake Petrovich-Nje- 
goseh). υπασπιστής τοΰ ήγεαόνος.

8. — Ό αδελφός αυτοΰ Φέλεππος Πέτροβετς-Α^έγος, 
Γεν. Γοαμν.ατευ; τοΰ υπουργείου τών εσωτερικών.

9. —Μ. Βούκοτετς ( al. Voukotich) αδελφός τής ήγεμο- 
νίδος, μέλος τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου.

4 0. — 'ο Σερδάρη; ΤΕάββας Πλάμ.ενατς (Savo Plame- 
nach) γαμβρός τοΰ Ήγεμόνος.

14. — Ή Κυρία ΤΕλατάνα (Slatana) έξαδέλφη τής ήγεμο- 
νίδος καί έπίτιμος κυρία τής αυλής.

Λεπλωμ.ατεκόν σώμ,αΑγγλία.— Kirby Green, έπιτετραμμένος.Αυστρία. —'Ο συνταγματάρχη, baron do lhoemmel, πρόσε- 
δρος υπουργό;. — Γραμματεύ; ο κόμ.η; Armand λλ ass.— ’Ακό
λουθο; Καραμπάϊτ; (Caiabaieb).Γαλλία. — 'Ο baron de Montgascon έπιτετραμμένος. — Γραμ- 
ματεύς Gustave Cirilli.— Διερμ,ηνεύς Bapliael Janni.Ελλάς. — Άνδρέας Γ. Ψύλλας, πρόσεδρος υπουργός. — Υπο
πρόξενος γοαμματεύς’Αλέξανδρος Α- Λεο βάρδος.Ιταλία. — L. Maceio, έπιτετραμμένος,Ρωςςια. — Alexis de Speyer, επιτετραμμένος.Τουρκία.—Riza-bey, έκτακτο; απεσταλμένος καί πληρε
ξούσιο; υπουργός. — Γραμματεύ; Gabriel Noradounghian.
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Ήγεμ.ονεκός οεκος.—Μ^τρόπολες. Ί’ηουργεϊα.— 
Άρχαέ. Λημ,όσεα καταβτήμ.ατα.

' Ηγεμοηχϊς οιχος. — Πλήν τών μνημονε θέντοον ανωτέρω, είς 
τη> υπηρεσίαν τοΰ ηγεμονικού οΐ/.οα άνηνουσι καί οί έξης:

’Ιατρός γο» zjvfyxj/'oc, ό 'Ρόκκος Μίσετιτς ( R.OCCO Mi-olich).
4 ιΛάσχα.Ιυζ τοΰ όιαΛόγου, ό Κ. ΙΙιγκέ (Ε. l'igui'l) ’Ελβετός. 
4·ει·θύ?τρια τής αγωγής των ι'ιγειιοιοπαίόων, η δεσποινίς Ε. 

Φρέϊζιγκερ, Γερμανίς.
'Υπασπιστής τοΰ όιαόόγου, ό Μίσιες Βίδακ (Misclio Vidak).
’Επιιιε.Ιητής, Σ. Κουστόδιας ( Steffo <aislodia ). Δέκα σωμα

τοφύλακες ( abadahie.-) καί 100 χωροφύλακες ( peiianil<>).

Μ y ρόπο.Ιις.— Μητροπολίτης (\ladika) ό Βησαρίων Λιοα- 
μπίσας (Vissarion i/ubi-sa).
'Υπουργεία.— 'Υπουργός τής Ίιχαιοσΰνης, 5 βοεβόδα; Μπά

ζα. Πέτροβιτς-Νιέγος καί προσωρινώ; έπί των 'Εσωτερ'χων αοτλ 
τοΰ τέως όπουογοϋ βοεβόδα Μάσου Βρβίτσα (vcevutle .Ma>cbo 
Vrbits·.). — Γραμματέας ό Φίλιππος ΙΙέτροβιτς Νιέγος.

'Υπουργός τών Έζωτεριχών. — eO βοεβόδα; Στάνκος ΓΡάδο- 
νιτς.— Γραμματείς ό Δημητριος Βάκιτς, ( 'lit ΙΓ Bacca).

'Υπουργός τών Στρατιωτιχών, ό βοεβόδας Παπαηλία; Πλά- 
μ.ενατς ί Pope Elia Plainaaacf). —Γραμματέας 5 Μόλος Μαρτίνυ- 
βητς, ( lilo.-. Martinovich'.

'Υπουργείο? Οίχοτομιχώ?.— ΔιεαΟύιων αύτο ο Νικόλαο; Μχ- 
τάνοβιτ; (Niko Malanovicli) αντί τοΰ τέως υπουργού βοεβόδα Δ. 
Τσέροβιτς ( \ odvode 1). Iserovicll) Γραμματέας ό Σπυρίδων Ό*  
γνένοβιτς ( Spiro Ognenovicb ).

Συιιΐ’οό.Υον τής έπιχρατείας χΎι ανώτατου όιχαστήριον. — 
ΙΙρόΐδρο; ό βοεβό'ας Μπόζο; ΠέΤροβ·.τ;-Νι-:γο;. Αντιπρόεδρος 
ό άοχιβοεβόδας II :τ;ος Στεφάνωφ Βούκοτιτς. — Μέλη, ο βοεβόδα; 
Τζ ιύοος Μζτάνοβ.τς (Vo;v ado T'.onro Ma'.anoviedi) ό βοεβόδα; 
Στάγκος Ί’άδονιό βοεβόδα; Παπαηλίας ΙΓλάμενατς, ό βοεβό
δα; Σια,ών Πόποβιτ; (Vouvode Simon l’opovidi) διοικητής Άν-
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τιβάοεως, Δουλτσινίου καί Ποδγοοίτσης, Π. Σ. Βουκοτιτς, Γιάγος 
'Ράδοβιτς ( Jagos Radovich) Γ. Βουκοτιτς και Γάβρος Βοόκο- 
τιτς (Gavro Voukoticli).

Αιευθυντης της αστυνομίας καί τοΰ σωφρονιστηρίου. — Ό 
καπετάν Θωμάς Βουκοτιτς (Capilaine Thomas Voukoticli).

διευθυντής τοΰ Ταχυδρομείου.— ΓΟ Ν. Δοέτσουν (Ν. Dre- 
tsouii). Υποδιευθυντής ό Σ. Βίτσκοβιτς, ( Steffo Vitskovich ).

διευθυντής τοΰ Ίηδεγραφείου. — 'Ο Ν. Ίβάνοβιτς (Ν. Iva
novich).

διευθυντής τοΰ ήγεμανιχοΰ τυπογραφείου καί συντάκτης ττ.ς 
εφημερίδος « ή Φωνή τοΰ Μαυροβούνιου » ( Gias Tsernagorlsa) δ 
•Ιωάννης Παύλοβιτς (Jean Pavlovich).

δ ιευθυντης τοΰ άριστειοκοπείου.—fO Μίλος Μαρτίνοβιτς.
Γύμνασών και σχοδεΤα.— Καθηγηταί, Η.Βεάρας (Elie Bearra), 

'Ματαούλιας (Mataoul) Μπόζος Νοβάκοβιτς (Bojo Novakovich). 
— Παύλος 'Ροβίνσκης (Paul Rovinski) συγγραφεύς και αντα
ποκριτής περιοδικών έν 'Ρωσσία συγγραμάτων.

δ ιίυθύντρια τοΰ αντοκρατορικοΰ παρθεναγωγείου. — 'Η κυρία 
Ναταλία Δέ Μεσσαρός (Nathalie de Messaroche).

διευθύντρια τοΰ σχοδείου τών κοραοίων. — 'Η κυρία 'Ελένη 
Βίτσκοβιτς (Helene Vitskovich).

διευθυντης τοΰ ί/γεμονικον Νοσοκομείου καί Φαρμακείου. · . 
............... Βοηθός τοΰ νοσοκομείου δ ελλην Βασίλειος Θεοδωρίδης 
(Basile Theodorides).

διαχειριστης τοΰ ύπό τοΰ ήγεμόνος Ξενώνος έν Κετίνη, δ δη
μοτικός πάρεδρος Βοΰκος Γιέφτο Βούλετιτς ( \ ouko Zefto Vou- 
letich).

’Επιμεδητη' τοΰ αναγνωστηρίου, δ Πέτκος (Petko).

\7\/\ζ

Τά έν τή μικροσκοπική τοΰ Μαυροβούνιου πρωτευούση Κετόνη 
μονόροφα οικήματα καί αί καλύβαι δεν ύπερβαίνουσι τάς εκατόν 
■καί δ πληθυσμός αυτής τάς έξακοσίας ψυχάς'τό ολον δέ τοΰ πλη-

10
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θυσμοΰ τής ήγεμονίας άνήρχετο μέχρι τέλους τοΰ έτους 1882 
τας 240,000 περίπου ψ^χάς.

Έν Άίήναι; Σεττέμβριο; το5 1883.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A. ΛΕ0ΝΑΡ40Σ.
Ο ΠΡΩΤΟΣ IT Ρ·Ο· >7

Ζ\/\/ΧΖ\Ζλ ζ\ζ\ /Α/Ά/Υ/Χ/ΧΖ\ΖνΆΖ\/\/Χ

I

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΦΟΣΚΟΛΟΥ

ΤΡ^ω; ^οδ{ κΑ

δ φθινόπωρου τοΰ έτους 1866 έδρόσιζε καί 
άνεζωπύρει τήν ’Αττικήν καί άνέζη σφριγη
λότερα ή έκ τοΰ θερινού αυτής ήλιου έκλυ- 
θεΐσα ζωή καί ό πληθυσμός τού ωραίου και 
ποθεινού άστεο; έπυκνοϋτο καί αύθις. Κατά 

τοιαύτην εποχήν αι ’Αθήναι άπεικονίζουσι τδ έαρ, διότι επανέρ
χονται τότε οί αστοί και οι ξένοι, έν οίς διακρίνονται οί σπουδα- 
σταί, ώς φαιδοαί χελιδόνες, εις τδν πλήρη ζωής καί χάριτος καί 
πάντοτε ήβώντα αυτών ορίζοντα.

Δείλην τινά τοΰ ’Οκτωβρίου, έν τινι αιθούση τής ωραίας συ
νοικίας τής Νεαπόλεως, φίλων καί γνωρίμων, άμφοτέρων των φύ
λων, ζωηρά συναναστροφή, έξ εκείνων τάς οποίας αί ’Αθήναι μό
νον γνωρίζουσι, διήρχετο τήν ώραν ευφρόσυνος.

Νεάνις, ής δ Μάιος ειχεν δπωσούν παρέλθει, έλάλει περί τής 
ποδς λευκόμαλλον καί ώραΐον κυνάριον, δπερ έθώπευεν έπιχαρίτως, 
άπεκάλει δέ Σάχ, αγάπης της, ύπεραίρουσα, μετά διαλανθανού- 
της τινός πικρίας, τήν πίστιν καί άφοσίωσιν των αννών" άλλη έζύ- 
μνει τδ έαρ, τδ φέρον τούς πανσέδες, καί τά ρόδα, άλλη τδ φθι- 
νόπωρον, τήν ρεμβώδη εποχήν τών μελαγχολικών καί ρομαντι
κών περιπάτων καί άλλη τδν χειμώνα, τδν πατέρα τών καλλι- 
τέρων συναναστροφών" άλλη περιέγραφε μετά λυρικού ενθουσια
σμού τά θέλγητρα τοΰ Βοσπόρου, όπόθεν προ μικρού ειχεν έπανα-
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κάμψει. Ξζνθδς νεανίας, έρωτότροπος, όστις έλεγεν, ότι εϊνε φοι
τητής τής ’Ιατρικής, ώμίλει μετά στόμφου περί τών (άνυπάρκτων) 
μεγάλων καί πλουσίων ιδιοκτησιών του, ας έλεγε/, ότι ειχεν εις 
τήν Φθιώτιδα καί δύο-τρεΐς νεάνιδες έ—ίστευον, ότι εύεισκον έν 
τοΐς λόγοις αυτού τήν σπανιωτέραν ευγλωττίαν καί χάριν. ’’Αλλος 
έδημηγόρει κατά τοΰ κόμητος Σπόννεκ. Μία γεροντοκόρη έξεθεία- 
ζεν έν ώραΐον μυθιστόρημα, δπερ είχε’αισθώσει χάριν αυτής άπδ 
τδ βιβλιοπωλείου τού κ. Ναδίρη ό έξάδελφός της’ άλλη υπερύμνει 
τήν κ-θάραν καί τοΰ χοροΰ τάς τέρψεις, άλλη τά άνθη της, και 
άλλα, περί ευφυολογίας, λογοπαί-νια’καί άλλα έτύρβαζον. Ούτως 
ή συνδιαλεςις εζωηροΰτο έπιτερπής καί ποικίλη, καθ’ήν ή ευστρο
φία καί χάρις τοΰ Αθηναϊκού πνεύματος ήκτινοβόλουν έράσμιαι.

Ξανθή τις, ζωηρά καί εύμορφος, κόοη έυ.ενεν, ώς επί τδ πολύ 
• σιγώσα. ’Ολίγον προσεΐχον εις αυτήν, διότι^ή ξανθή κόοη δεν ήτον 

ή βασίλισσα τής συναναστροφής καί, άν προέκειτο άγων περί κάλ
λους έν αυτή, τέσσαρες ή τρεις τουλάχιστον άλλαι εδικαιούντο 
ν’ άμφισβητήσωσιν αυτή τδ άθλον τής Κορνηλίας Σεκέλυ. Άλλ*  
ενδιαφερόμενός τις ή κατάσκοπος ήθελε καταλάβει τδ γλαυκόν 
καί γλυκύ της βλέμμα, συναντώμενον άπδ στιγμής εις στιγμήν 
μετά τού βλέμματος παρακαθημένου τινδς νέου έν αγγελική τρυ- 
φερότητι καί συμπάθεια. "Οστις έμαθε τήν γλώσσαν τών οφθαλ
μών τής πλήρους πυρδς, άλλά καί δειλής, πρώτης νεότητος, δύ- 
ναται νά νοήση πώς συνηντώντο τά βλέμματα εκείνα τοσούτω 
συμπαθή, καί τί έςέφραζον διά τής μυστηριώδους αυτών γλώσσης.

Ήτο ακριβώς ή στιγμή, καθ’ ήν τδ σκιόφως ήρξατο υποχωρούν 
εις τάς σκιάς τής έσπέοας.

Έν τή ζωηρότητι τής συναναστροφής λαθόντες, προσήγγισαν 
ολίγον άλλήλους. Ό νεανίας, περιδεής, είπε σιγά τή ξανθή κόρη, 
πάλλων «Μ’αγαπάς;» ΓΗ κόρη έσίγα καί ό νεανίας έψέλλισεν 
αυτή πάλιν ένάρρήτω οδύνη « ’’Ω, δέν μ’άγαπάς !» Τότε δέ εκείνη, 
άτενίσασα αύτδν συμπαθέστερου, ποοσέκλινεν ολίγον μετά χά- 
ριτος τήν κεφαλήν καί έψιθύρισεν εις τδ ου; τοΰ νεανίου δειλή και 
περιπαθούς « Σΐ ,Λζ.-ρεύω! » προσφέρουσα αύτώ σφριγών καρυό
φυλλου, φέρον τδ χρώμα τής πορφύρας τών χειλέων της.

Εις τήν φράσιν αυτήν έσκίρτησεν ό νέος, ώσεί διήλθε επ’ αυτοΰ 
ηλεκτρικόν ρεύμα, ήσθάνθη διαχυνομένην εις τήν ψυχήν του, μα
γείαν άπερίγρκπτον. Έπειράθη νά τή ειπη κάτι, άλλ’ ουδέ λέςιν 
πλίον ήδυνήθη ν’ άρθρωση’ έθετο δέ μόνον τήν χεϊρα εις τήν κάρ- 
δ αν διά νά συστείλη βίαιον παλμδν, συνταράσσοντα τά στήθη 
του’ Πόσον ήτον ευδαίμων ! Πόσον ήτον ευδαίμων !.........................

Μειδίαμα έπεοάνη επί τών χειλέων του καί τής ξανθής κόρης 
τδ χείλος εις δμοίαν έκφρασιν διεστάλη. Χαρά αγνή, καί τή; εω
θινής αύρας άγνοτέρα, διέλαμψεν εις τήν μορφήν των. Καί, άν τά 
χείλη των έμειναν άφωνα, μέ τδ διπλοΰν όμως αγγελικόν έκεϊνο 
μειδίαμα πολλά πάμπολλα αι ψυχαί των έλάλησαν. Σχεδόν είπον 
δλα, οσα είχον νά ε’ίπωσι.

Μετ’ ολίγον ή συναναστροφή διελύθη. "Ότε δέ ό νέο; έκεϊνος, 
άπεχαιρέτισε τους άλλου; καί τελευταίου τήν ξανθήν κόρην, πάλ
λων, καί έξήλθεν εις τήν όδον, ένόμισεν, ότι είχε πτερά καί ΐπτατο 
άντί νά περιπατή.

’’Εσπευδεν ανήσυχος, ώς οδοιπόρος, εχων σάκκον χρυσού καί 
άδαμάντων, καί περιδεή; εις πάν του βήμα, μ ή συνα.τηθή μετά 
ληστών.

II

Ή ρωμαντική εκείνη δείλη, ήν ή κυρίως απαρχή πολυθέλγη
τρου ειδυλλίου, τοΰ π(ώιου ί'ρωτος τών νεαρών εκείνων υπάρζεων, 
τής θειοτέοα; ευδαιμονίας τή; άνθρωπίνης ζωής.

Παοακολουθήσατέ το μετ’ ενδιαφέροντος όλοι, όσων η νεοτης 
δέν παρήλθεν ανέραστος, όλοι, όσων ή καρδία, άφυπνιζομένη ήδη 
καί θερμαινόμενη, σκιρτά εις του; πρώτους παλμούς.· ’Ίσως πολ
λοί ευρητε άντιγοαφήν τών ευδαιμονούν τής ζο>ής σας ημερών 
άλλ’ ή άντιγραφή αύτη είνε πάντοτε πρωτοτυπία χαριεσσα, εν ή 
άπλήστως τρυφα ή ψυχή· Έάν δε ευρητε πτωχάς τάς μικρας 
ταύτας σελίδας, σείς — καί χωρίς νά σάς το ειπω — θελετε συμ
πληρώσει διά τή; καρδίας καί τή; φαντασίας τής γραφιδος την 
ατέλειαν’ διότι δέν υπάρχει γραφίς ικανή νά περιγοάψη άκριβέ· 
στατα τήν έκστασιν καί τήν ευδαιμονίαν τοΰ προυτου έρωτος, την 
οποίαν νά αισθανθή τις δύναται μόνον.
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Οί δυο νέοι, ού; εΐδετε έν τή συναναστροφή τής έν Νεαπόλει 
οικίας, δέν είδον τό πρώτον άλλήλου; τήν δείλην εκείνην' έγνωρί- 
ζοντο άπό πολλών ημερών.

*0 Διόδωρος —ούτως έκαλεΐτο δ νέος —ήτο σπουδαστής' Ύπό 
τά δεκαοκτώ άκμαΐα του έτη έπαλλεν αγνή καί παρθένος καρδία 
καί έσφρίγα φαντασία, δνειροπόλος και ρεμβώδης. Το έτος έκεΐνο 
■ήλθεν είς ’Αθήνας και ένεγράφη είς τήν Νομικήν σχολήν. Ό Διό
δωρος ήτο πτωχός. 'Η πενία εινε πολλάκις άριστος παιδαγωγός 
και δέν έγνώρισεν είς αυτόν τούς κύκλου; τών ηδονών τοΰ κοι
νωνικού βίου. ΓΗ ζωή του δλη ήτο κυρίως τό δωμάτιόν του, τά 
βιβλία του, τό Πανεπιστήμιον, τό ταχυδρομείου, τό ξενοδοχείου, 
περίπατος, συνήθως προς τόν Ίλισσόν καί μία φίλη οικογένεια, 
είς ήν ειχεν έκ τής πατρίδος του συστηθή.

Πρό ήμερων εύρέθη έν στενοχώρια, διότι ό υπάλληλος τοΰ τα
χυδρομείου, δν ήρώτα, άν ειχεν επιστολήν, τώ ένευε καθ’ έκάστην 
■άποφατικώς. Είχε μείνει μέ 1 5 λεπτά. ’Επί πέντε ημέρας αυτή 
ήτον ή δλη του περιουσία.

Μια τών ημερών τούτων, μελάγχολος καί σύννους, 
ύπό μάλην τά ποιήματα τοΰ Ζαλοκώστα καί πορεύεται εις 
Ίλισσόν. IIτο δείλη δροσερά τοΰ Σεπτεμβρίου. Είσήλθεν είς 
’Άντραν τών ΛΙυμφών καί έκάθησεν ύπό τινα φυλλάδα 
άνεγίνωσκε τόν βορειά ποΰ τ' apraxia παγόχ-ει. Άφηρέθη 
γράμμα, προσηλωθείς εις τή 
τοΰ ποιητοΰ, καί ούδέν ήκουεν

λαμβάνει 
τόν 
το 

.. καί 
κατά 

ήν περιπάθειαν τής πολυπόνου λύρας 
, ούδ’ έβλεπε πέριξ αύτοΰ................

— ’Αγαπάτε τίποτε, Κύριε ;
Τώ είπεν οξεία φωνή ύπηρέτου τοΰ έν τώ *Αντρω  καφείου, ήτις 

άσπλάγχνω; έτάραξε τούς κύκλους του,
'Ο Διόδωρος ύψωσε τούς δφθαλμούς, 

μήν καί, ένθυμηθείς τήν άθλιότητα τοΰ θυλακίου του, 
ξηρώς.

— ’Αργότερα.
Καί δ ευφυής ύπηρέτης, ρίψας έπ’αύτοΰ έκφραστικώτα τον βλέμμα, 

, απήλθεν.
Άλλ’ δτε ύψωσε τούς δφθαλμούς, δ Διόδωρος εΐδεν είς δλίγων

ήτένισεν αυτόν έπί στιγ- 
άπήντησε 

βημάτων άπόστασιν δύο άλλους γλαυκούς, ζωηρούς καί πυρώδεις, 
πλήρεις μαγείας, λάμποντας είς πρόσωπον συμπαθητικώτατον, 
δπερ είχε τό έράσμιον ροδοειδές χρώμα, καθίστατο δέ έρασμιώ- 
τερον ύπό φακών τινων, δι’ ών ή φύσις τό είχε κατακοσμήσει. 
Τήν έπαγωγόν αύτήν κεφαλήν έστεφε κόμη χρυσή, δλόχρυσος καί 
εΰπλόκαμος.

’Ητον εύσωμος καί ζωηρά ξανθή νεάνις, ρόδον δεκαέξ περίπου, 
ώς έφαίνετο, Μαΐων, καθημένη είς πλησίον τράπεζαν μετά δύο 
άλλων Κυριών. Τόν παρετήρει έκ περιεργείας απλώς.

«Εις τινας ώρας καί κατά τινα; περιστάσεις τό θεωρεϊν τήν 
θάλασσαν καί τήν γυναίκα είνε δηλητηριώδες ! » εΤπεν δ Hugo. 
Μεγάλη αλήθεια, άποδεικνυομένη άπειράκι; είς τή; ανθρώπινη; 
ζωής τό μυθιστόρημα.

Μόλις τά βλέμματα έκεΐνα συνηντήθησαν—ας άονώνται, ooot 
θέλουν, τόν ζωικόν μαγνητισμόν! —Ό Διόδωρος ήσθάνθη έν έαυ · 
τώ κάτι νέον καί άγνωστον. fH καρδία του έκαμνε τίκ-τάκ.

Νάρκη τις, άγνωστος τέως αύτώ, διεχύνετο είς τό σώμα του 
καί δ νοΰς του έπασχε ποιάν τινα δίνην καί άφαίρεσιν.

Έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν" πλήν χωρίς νά τό θέλη, χωρίς νά τό 
νοήση, ήγειρε πάλιν τούς δφθαλμούς. Κατά τύχην συνήντησαν πά
λιν τούς τής ξανθής κόρης συμπαθεστέρου; I 'Η σιγ/.τεωσι; έπανελή- 
φθηκαί πάλιν, καί πάλιν, καί πάλιν. Ό Ζα.Ιοχώστας τώ έγεινεν 
άφόρητος. Άπεπειράθη ν’ άναγνώση καί αντί στίχων, ένόμιζεν, δτι 
έβλεπε τού; μάγου; τή; κόρη; δφθαλμούς. ’Ηθέλη-ε νά φύγη καί 
δέν ήδυνήθη, ώσεί τι; είχε καθηλώσει αύτόν είς τό κάθισμά του.

Μετά τινα ώραν, ήτις τώ έφάνη δευτερόλεπτον, αί γείτονέςτου 
ήγέρθησαν καί άπήλθον. Ό Διόδωρος έστενοχιορεϊτο νά μείνη πλέον 
εκεί. Ένόαισε μάλιστα, δτι ή ξαν^ή κόρη κάτι τοΰ άφήρεσε κα» 
παρ’ δλίγον ν’ άναφερθή εΐ; τινα αστυνομικόν κλητήρα, έκεΐ πε- 
ριδιαβάζοντα· Ήγέρθη, έξήλθε, καί ήκολούθησε τά ίχνη της αυ
τομάτως. Μετά τινα δμως βήαατα συνήλθεν είς εαυτόν, έσκέφθη, 
έγέλασε καί ώπισθοδρόυ.ησε. Μετενόησεν έπειτα καί έδοκίμασε νά 
έπανεύοη τόν ξανθόν αστέρα του· Άλλ’ ήτον αργά. Τό άστρον 
του είχε δύσει, παρακάμψαν τήν Αγγλικήν έκκλησίαν.
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Τοιοΰτοι αυτοματισμοί άπαντώσι συχνάκις έν τώ βίω. Μάλιστα 
οί γλυκύτεροι καί φλογερώτεροι έρωτες έκ τοιούτων συμπτώσεων 
γεννώνται, πριν ή δ νους σκεφθή και ταλαιπωρηθή ή καρδία. Κυ
ριεύουν ούτως είπεΐν έξ εφόδου και άνευ στρατηγικών σχεδίιον και 
διατυπώσεων.

Ό Διόδωρος έπανήλθεν οίκαδε- Δι’ όλης της εσπέρας κατά 
γόητα αντικατοπτρισμόν είχεν ενώπιον του τό εράσμιον πρόσω- 
πον τής ξανθής κόρης. Ηΰχήθη έκ ψυχής νά τήν ίδη έν δνείρω·. 
’Αλλά φευ τής ματαίας έλπίδος ! Τήν νύκτα εκείνην είδε καθ’ ύ
πνους, άντ’ έκείνης, σκυθρωπόν τον ξενοδόχον του, ζητούντα τήν 
έξόφλησιν ενός μικρού λογαριασμού. Ούδέν άνιαρώτερον ή νά διώ*  
κης άηδόνα και νά έμπίπτης εις όνυχας νυπός.

Τήν έπαύριον ό Διόδωρος ήγέρθη ολίγον δύσθυμος. Τά μαθή
ματα τής ημέρας έκείνης τόν κατέστησαν ψυχρόν εις τήν άνά- 
μνησιν τής ξανθής κόρης. Έσκέφθη άλλως, δτι ή άνάμ,νησις αυ
τή ήν φαντασιοπληξία, διότι ούδέν προς εκείνην τόν συνέδεε. Τό
σον ένινε συνετός, ώστε τήν δείλην έκαμε περίπατον ποός τά Πα
τήσια. Έν τούτοις παρετήοησεν, ότι δ περίπατος εκείνος, πολυάν
θρωπος άλλους, ήτον έρημος καί άχαρις καί πως βεβιασμένος. Ά- 
πέδωκε τούτο εις κακοδιαθεσίαν και εφησύχασε.

Τήν επιούσαν είχεν επιστολήν και χρήματα. Τί χρήματα; 55 
δοαχμάς παλαιάς, διότι μέ τόσας μόνον συνετηρεΐτο κατά μήνα. 
Εσπευσε νά έξοφλήση τά χρέη του, άνερχόμενα εις δραχ. 1 i, θθ/θθ. 

Μέ τό υπόλοιπον ήτο Συγγρός δ Διόδωρος, διότι ήτο καί πολύ’ 
ολιγαρκής.

Τήν δείλην έξήλθεν εις περίπατον μέχρι τού Κήπου τού λαού· 
Ένόμισε καλόν νά προχωρήση εις τάς στήλα; (ώς έλέγοντο τότε) 
τού ’Ολυμπίου Διός. ’Ό, νά τό "Αντρον τών Νυμφών!.......... πο
ρεύεται εκεί αυτομάτως. Συνέβη αυτώ ο,τι καί εις τά πλοία, τά 
πλησιάζοντα προς τό μυθώδες μαγνητικόν όρος και χάνοντα τά 
σιδηρικά των, προς εκείνο ιπτάμενα-

Εις τήν αυτήν τής προχθές θέσιν καί τράπεζαν ακριβώς έκά- 
θητο ή ξανθή κόρη μετά τίνος σεβάσμιας γραίας. Τώ έφάνη, οτο 

τόν άνέμενον. Ούτως ένόμισεν δ Διόδωρος. Έτοποθετήθη εις πλη
σίον τράπεζαν καί τήν έθεώρει έν έκτάσει. Τήν έθεώρει μόνον ■ 
’Όχι ! τήν κατέτρωγε διά τών οφθαλμών, ώς αρχαιομανής καλ
λιτέχνης τό ένθεον άγαλμα τής ’Αφροδίτης τών Μεόίκων. Τήν 
εύρεν άσυγκρίτους ώραιοτέραν καί συμπαθητικωτέραν. Τό βλέμμα 
τής κόρης έμάντευσε τήν καρδίαν τού Διοδώοου, διότι ή νεότης, 
ώς προς τούτο, έχει μυστηριώδη τινά αγχίνοιαν καί διαγνωστι
κήν, καί συνηντατο συμπαθώς μέ τό τοΰ άγνωστου ©ίλου της. 
Ό Διόδωρος διετέλει έν μαγγανεία καί ένόμισεν, οτι διέκρινεν 
εις τά χείλη της κολακευτικώτατον έλαφρόν μειδίαμα. Ήτον 

εϊλως της πλέον.
’Βγέρθησαν έκεΐναι, ήγέρθη καί αυτός. «Έξήλθον καί έξήλθε. 

Χωρίς νά γνωρίζη τί κάμνει, τάς παρηκολούθησεν, ώς δορυφόρος 
ουράνιον πλανήτην. Έβάδιζεν, ώς υπνοβάτης, μηδέν πέριξ βλέ- 
πων πλήν τής ξανθής του. ’Επί τέλους μετά πολλούς ελιγμούς, 
αί Κυρίαι εισέρχονται εις τινα θύραν τής συνοικίας τής Νεαπό- 
λεως. Ό Διόδωρος έστη" καί μετά κρύφια; χαράς, διότι καί αυτός 
κατώκει έν τή αυτή συνοικία, περιειργάζετο δήθεν τήν επιγρα
φήν τού φαρυ.ακείου τού κ. Καρύδα, κυρίως όζους τά παράθυρα 
πλησίον οικίας. Μετά πέντε λεπτά ανοίγει έν τούτων καί έπιφαί- 
νεται ή ξανθή κόρη τού Ίλισσού άνευ πίλου καί έπενδύτου. 
Τήν εϊδεν ίλαοώς" άλλ’ εκείνη υ.όλις τόν ήτένισεν, άπεχώρησε 

σοβαρά.
^Ητο σώφρων καί αγνή ή ξανθή κόρη καί εύρισκε πολύ τολμη

ρόν τό τελευταίου διάβημα τοΰ Διόδωρου. Άλλ’ ούτος έξέλαβεν,. 
οτι θά τήν έφώναξεν ή μάμμη τη; (διότι μάμμη της βέβαια θά 
ήτον ή γραία τού περιπάτου) καί δεν παρεξήγησε τήν σοβαρότητα. 
Τουναντίον άπήλθε περιχαρής, ώς νικητή; ένθριάμ.βω.

Τήν εσπέραν έκλείσθη ένωρίς εϊς τό δωμάτιόν του. Ήσθάνετο έν 
έαυτώ άγνωστόν τινα ευδαιμονίαν καί ουρανίαν ηδονήν. ’’Ελαβεν- 
άνά χεΐρας τήν 'Ιστορίαν τοΰ 'Ι*ωμ.αέκοΰ  Λεκαέον, άλλ’ 
ιδού τί άνεγίνουσκεν έν αυτή καί τί έμονολόγει. « — ’Εκεί λοιπόν 
ή ξανθή μου κατοικεί ! — Πόσον είνε ώραία, πόσον είνε ουραία 1 
— Τί οφθαλμοί γόητες, τί μαγνήται ! — Τί κόμη χρυσή καί άβρά I
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— ΤΙ Θελκτικόν και έπαγωγόν πρόσωπον ! — Πόσον μ’ αρέσει νά 
την βλέπω ! — Χίλια έτη ήθελον νά τήν ατενίζω ! — Διατί, όταν 
έβάδιζε, μοί έφαίνετο, ώς φεύγον δνειρον γλυκύ εαρινές νυκτός; 
—"Ολα τά δένδρα κα'ι οί θάμνοι τού Ίλισσούήσαν άνθοστόλιστοι> 
δτε εκείνη ήτον εκεί πλησίον μου ! — Πώς νά την λέγουν; — *Ω,  
άν εΐξευρον τό όνομά της ! — «Είς το ρόδον, λέγει δ Μεταστάσιος, 
δότε οίονδήποτε θέλετε όνομα-θά διαμείνη ρόδον».—Συγγνώμην, 
φίλε μου Μεταστάσιε. Δέν θέλω έγώ τό ρόδον μου νά λέγηται μο- 
λόχη ή άγρωστις ! — Θέλω ή ξανθή μου νά λέγηται "Αγγελος, 
νάρκισσος , έλίχουσος, 'Υάκινθος, παραδείσιου πτηνόν, Ναϊάς, Έσμε- 
ράλδα, Λάουρα, Χάρις, Αίγλη, ’Αηδών, 'Αρμίδα, Γαλάτεια, ’Α
παλά, Στέλλα, Βεατρίκη............. και πάλιν δέν ευχαριστούμαι,
Μ εταστάσιε. Θέλω νά έχη όνομα όλων αυτών δμοϋ γλυκύτερου» 
άρμονικώτερον.—ΤΙ έχει ή καρδία μου και πάλλει τόσον; — Διατί 
υγραίνονται οί δφθαλμοί μου ; — Διατί τό σώμα μου κυριεύει 
γλυκυτάτη ατονία ; -— Θεέ μου, πόσον την αγαπώ, πόσον την 
αγαπώ! Πόσον την άγαπώ..........

Ούτως έμονολόγει δ Διόδωρος, καρδιαλγών, έπι τρεις περίπου 
ώρας, δτε δ, ευεργέτης τών πασχόντων, ύπνος έπεκάθησεν εις τά 
βλέφαρά του. Κατεκλίθη καί μετ’ ού πολύ άπεκοιμήθη, ψελλίζων· 
«Καλήν Σου νύκτα, 'Αρμίδα μου! ύπνον γλυκύν, Βεατρίκη μου!»

III

Διέρρευσαν έκτοτε είκοσι περίπου ήμέραι, κατά τό μάλλον καί 
ήττον άκριβές αντίγραφου ή μία τής άλλης. 'Ο Διόδωρος ήσθά- 
νετο βαθμηδόν το πάθος του, αυζάνον. Πεπειραμένος εραστής ή- 
θελεν εκβιάσει μίαν λύσιν είς τό διάστημα τούτο. Άλλ’ δ Διό
δωρος ητον άτολμος και αμήχανος. Νά είπη είς την ξανθήν του 
δύο λέξεις, τό ευρισκε τόλμημα ακατόρθωτου’ δμοίως δέ καί νά 
τή γράψη. ’'Αλλως τε ήτο τόσον εύτυχής ήδη, κατά τήν ιδέαν του, 
ώστε έπίστευεν, δτι ήτον είς τό άκοον άωτον τής μακαριότητας. 
Ώ άγναΐ καί αφελείς πεποιθήσεις, ώ χρυσοί χρόνοι τής άγνοιας 
καί τών παλμών, πόσον εΐσθε γλυκείς καί αιθέριοι, πόσον εισθε 
πράγματι ευτυχείς !

'Ο Διόδωρος, δπου δήποτε ήθελε νά ύπάγη, διήρχετο έκ τής 
-οικίας τής ξανθής του Τήν έβλεπε συνεχώς μακρόθεν. ’Ατελεύ
τητοι συι/π ιώσεις συνετέλουν είς τήν ευτυχίαν του αύτήν. "Οπως 
.είς πολλάς έν γένει περιστάσεις τού βίου, ούτω καί είς τόν έρωτα 
-αί συμπτώσεις πολλά απεργάζονται. Έ/.είθεν έπορεύετο είς τό 
Πανεπιστήμιου’ έκΐίθεν πανταχού. Τήν έπανεΐδεν έν τώ μεταξύ 
δκτάκις είς τόν ’ίλισσόν καί δίς είς τον Βασιλικόν κήπον, μειδιώ- 
σαν πάντοτε καί εύχαριν. Καθίστατο δσημέοαι ρεμβώδης καί μι
σάνθρωπος- ολος δ άλλος κόσμος τώ ήτον αφόρητος, διότι ή ξανθή 
του ήτο τό σόμπαν "Οπου ήτον έκείνη, έκεΐ ήνθει έαρ μυροβόλον 
καί έμελώδουν ζέφυροι Παραδείσου. "Οπου δέν ήτον ή ξανθή, έκεΐ 
ήτον έρημος άγρια καί άσφυκτική. Άλλά Rien ne suffit a l’amour· 
On a le bonheur, on veut le paradis; on a le paradis, on veut 
le ciel. 'Η καρδία του έπλημμύρει καί ήθελε νά τή λαλήση. Πώς 
■νά γίνη τούτο ! ’Εσκέπτετο, έσχεδίαζεν, άπεφάσιζε.......... διήρ
χετο δμως διά τής οικίας της τήν έβλεπε μόνην είς τό παράθυρου, 
διήρχετο πολύ πλησίον, ήγειρε τήν κεφαλήν, ήνοιγε τά χείλη. . . 
πλήν φεΰ ! γλωσσοπέδη μυστηριώδης καί άλυτος τόν έκράτει ά
ναυδου. 'Η σκηνή αύτή έπανελήφθη πεντάκις είς μάτην- έν τώ 
δωματίω του μόνος ήτον εύγλωττος- ένώπιον έκείνης δμως άγαλμα 
βωβόν. Τώ έφαίνετο παράδοξον, άνεξήγητον, νά δένηται ή γλώσσα 
του είς τήν θέαν έκείνης. Έσκέφθη νά τή γρήψη καί έπί τεμαχίου 
ωραίου χάρτου μετά πολλάς απόπειρας, έγραψε τήν φράσιν «Σέ 
άγαπώ ! » Δέν κατώρθωσεν δμως νά τή τό δώση. 'Ο Διόδωρος ού
τως ήρχιζε νά ύποφέρη πολύ, είδος τι ήδέος μαρτυρίου. Ήρώτα 
τά λευκάνθεμα, άν τόν αγαπά, καί αί άπαντήσεις των ήσαν άν- 
τιφατικαί· Ούτε όνειρα καν τόν παρεμύθουν. "Εβλεπεν ένίοτε τήν 
ξανθήν του καθ’ ύπνους, άλλ’ ουδέποτε μόνην- πάντοτε ήτο μαζή 
της ή ύποτιθεμένη μάμμη της. "Εν τενι ονείρω άπεπειράθη νά 
φονεύση τήν γραίαν δι*  Εγχειριδίου καί δ υπαστυνόμος τού τμήμα
τος τόν έρριψεν είς τόν Μενδρεσέν. ’Εγείρεται καί ευρίσκει τό κη
ρίου τής τραπέζης του χαμαί καί τεθραυσμένον καί τό έφύλαξεν» 
•ώς προσφιλές ένθύμημα. Μυρία άλλα έπασχεν..........

Μιά τών τελευταίων τούτων ημερών δ Διόδωρος εύρεν άνέλπι- 
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στον ευτυχίαν. Διελθών τοΰ Ίλισσού, έπορεύθη εις τον βασιλικόν 
κήπον. ’Εκεί είδε τήν ξανθήν του, καθημένην παρά τή μικρά λί- 
μ.νη τών κύκνων. Ή κόρη έτέρπετο και έρέμβαζε, θεωρούσα αυ
τούς έπιχαρίτως κολυμβώντας. "Οτε όμως ειδεν εγγύς διελθόντα 
τδν Διόδωρον, ή δψις της έγένετο υπωχρος κα? εϊτα ροδινοτέρα. 
Έλαφρδν άγγελικδν μειδίαμα έσκίρτησεν εις ·ά ρόδα των χει- 
λέων της. Ό Διόδωρος, ύποτρέμων, άφήκε νά πέση πλησίον της έκ 
τής χειρός του Sv μικρόν άνθος, δττερ ο άνεμος παρέσυρεν εις το- 
άκρον τής έσθήτος της. Μετά τινα βήματα δ Δ.όδωρος, στοέψας 
τήν κεφαλήν, είδεν, ότι εις τδ αυτό μέρος είχε πέσει τδ μανδή- 
λιον τής ξανθής κόρης και, ότι αυτή, κύψκσα, τδ έλαβεν, έν ώ 
οι ωραίοι της βόστρυχοι έχρύσιζον εις τάς ακτίνας τοΰ δέοντος 
Φοίβου. Μετά πολλούς διαδρόμους τοΰ κήπου, 5 Διόδωρος, έπι- 
στρέφων, είδε μετ’ άρρητου χαράς τδ άνθύλλιόν του εις τδ αβρόν 
στήθος τής κόρης. Τή έμειδίασε σκιρτών καί έφυγεν, ώσεί μηδέν 
τι πλέον άλλο είχε νά ποθήσή.

Μετά μίαν σχεδόν ώραν ο Διόδωρος, εύθυμος καί ζωηρός, διήρ- 
χετο έκ τοΰ φαρμακείου τοΰ κ. Καρύδα. Έπανεΐδε κκί πάλιν τήν 
κόρην τών παλμών του. Αλλά ποία ύπήρξεν ή χαρά του, ποία ή 
έκστκσις, ότε ή ξανθή κόρη έκλινε τήν έρασμίαν αυτής κεφαλήν 
κκί τδν έχαιρέτισε συμπαθέστατα ! Ό Διόδωρος είδε τήν φύσιν 
μαγικόν δαίδαλον, τώ έφάνη, ότι εύρίσκετο εις τούς κήπους τής 
Καλυψοΰς, ότι ήκουε μελωδικότατα πτηνά, κελαδοϋντα έν με
θυστική αρμονία, ότι αυτός ήτο τοΰ παντός τήν στιγμήν έκείνην 
ό βασιλεύς καί κύριος !..........

Άπήλθεν άντιχαιρετίσας έξαλλος έκ χαράς. Έδείπνησε iieya- 
.Ι:Λξ>ρ.~τώς, διότι έφαγε μάλιστα καί γλύκισμα. Μετά τδ δειπνον 
μετέβη εις εσπερίδα παρά τή φιλική οικογένεια, εις ήν είχε συ- 
στηθή στενώς.

Ήτο πολύ φαιδρός έν τή έσπερίδι. Ή οικοδέσποινα, κυρία ’Ελ- 
μίνα ήτο γυνή ευγενής πνευματώδης καί καλλίστη. 'Ο δέ οικο
δεσπότης κ. Μίνως ήν αγαθός καί καλλίστης συναναστροφής άν
θρωπος. Πρωίμως είχον εκτιμήσει τδν Διόδωρον καί εδωκαν αύτώ< 
θάρρος στενού συγγενούς. Δέν είχε παρέλθει μήν, άφ’ οτου έγνω-

- ρίσθησαν καί τδν έθεώρουν σχεδόν, ώς ίδιον τέκνον. Ή κ. Έλμίνα? 
ΐδοΰσα τδν Διόδωρον, παρά τδ σύνηθες, εύχαριν, ήθέλησε νά μάθη

-τί τώ συνέβη. ’Επειδή όμως εκείνο; έφαίνετο δυσχεραίνουν, ώς ευ
γενής καί άβρόφρων κυρία, μετέβαλεν εΰφυώς τής ομιλίας τδ θέμα. 
Ή έσπερίς διήλθεν ευφρόσυνος.

Πώς δ Διόδωρος μετά τοιαύτην ήμέραν διήλθε τήν υπόλοιπον 
νύκτα, παρακαλώ, φίλοι άναγνώσται, νά τδ ύποθέτητε.

’Επί τρεις ημέρας ή καρδία του ήτο τδ κέντρον πάσης χαράς 
καί πάσης χίμαιρας.’’Εβλεπε συνεχώς τήν ξανθήν του, κκί άντήλ- 
λασσε σιγηλούς χαιρετισμούς, διερχόμενος τής οικίας της. ’Αλλά 
τήν τετάρτην δέν τήν είδε ποσώς. Έστενοχωρήθη μεγάλως" ήτον 
απαισιόδοξος κκί έφοβήθη πολλά. Ή στενοχώρια του μετεβλήθη 
εις αγωνίαν, διότι δεν τήν είδε καί τήν έπομένην. Quelle choshe 
sombre de ne pas savoir ? adresse de son ame! Μετέβη εις τής 
κ. Έλμίνας άλλ’ ούδ’ αυτήν εύρεν έκεΐ, έμαθε δέ παρά τής υπη
ρέτριας, ότι ή Κυρία της έλειπεν άπδ χθές εις έξοχήν χάριν δια
σκεδάσει»; μετά τίνος φιλική; οικογένειας, καί ότι θά έπιστρ,έψω- 

•σιν εις τάς 4 Μ. Μ.
Άπήλθε βαρύθυμος. Άλλ’ εις τά; 5 Μ. Μ. μετέβη πάλιν εις 

τή; κ. Έλμίνας, ήτις είχεν έπανέλθει. Ποία όμως ύπήρξεν ή έκ- 
πληξί; του, ποιον τδ θάμβος, ποία ή εκστασις, ότε, μόλις εισιλθών 
εις τήν αίθουσαν, βλέπει μετά τή; κ. Έλμίνας καί τήν ξανθήν 
κόρην τού Ίλισσού καί τοΰ βασιλικού κήπου, τήν ποθεινοτάτην 
φίλην του, κιθαρωδοϋσαν !.............

Ή κιθάρα καί τδ άσμα έπαυσαν παρευθύς. Ή κιθαρωδός άπώ- 
λεσε τήν γαλήνην τή; μορφής της, βεβαίως δέ και τήν τής καρ
διάς. ΓΟ ιΔιόδοορος, χαιρέτισα;, έκάθισεν. Ή κ. Έλμίνα, φαιδρά 
καί άνύποπτος, συνέστησεν αυτόν εις τήν φίλην της. — Σάς γνω
ρίζω, είπε, τδν κ. Διόδωρον, πολύ καλόν νέον, φοιτητήν τή; Νο
μικής και φίλον τής οικογένειας μας.

-- Καί η δεσποινίς ονομάζεται; εΐπεν ό Διόδωρος, προλαμβά-
- νων τήν κ. Έλμίναν καί ώσεί πάντα τά άλλα τά κατ’ αυτήν 

. έγίνωσκε.
— Ί’όζα ! ύπέλαβεν ευθύ; ή ξανθή κόρη.
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Τά χείλη τοΰ Διοδώρου διεστάλησαν λεληθότως, ώσεί έπανα— 
λαμβάνοντα τδ όνομα, Ρόζα : μετά μύχιας χαρας. Τώ έφάνη με- 
λωδικώτατον

—Είνε χρυσή φίλη μου, ζ. Διόδωρε, προσέθηκεν ή κ. Έλμίνα καί 
σπανία κόρη, πολύ καθώς πρέπει· Έν έτος γνωριζόμεθα καί τήν 
εύρον πάντοτε άγγελον. Βλεπόμεθα δέ συχνά οπωσδήποτε, διότι 
δεν κατοικεί πολύ μακράν μας·

Ό Διόδωρος καί ή ρόζα, μετά τάς εις τοιαύτας περιστάσεις, 
συνήθεις φιλοφροσύνας, έδωκαν άλλήλοις τήν χεΐοα, πάλλοντες. 
'Ο Διόδωρο ς εσφιγξε τήν χεΐρα της ολίγον και τώ έφάνη αφρώδης, 
ώς τιλτδς βάμβαξ. 'Η 'Ρόζα ήρυθρίασε, χωρίς όμως νά δείξη, ότι 
δυσαρεστεΐται·

Ή κ. Έλμίνα δεν έγνώριζε, τί μεταξύ τών δύω τούτων φίλων 
της συνέβαινε. Μετά δέκα λεπτά, άτινα διήλθον δμιλούντες περί 
τών θελγήτρων τής έξοχης καί τής εκδρομής των, ή 'ρόζζ ήγέρθη 
ν’ άπέλθη. 'Η κ. Έλμίνα έσπευσε νά τή φέρη τδν πίλον της. Έμε- 
σολάβησεν έν λεπτδν τής ώρας, πλήρες μαγείας. Μαζή του καί 
μόνη ! δ Διόδο'ρος δεν είχεν ίδει εις τήν ζωήν του στιγμήν, ήδονι- 
κωτέοαν. Ήτένιζον άλλήλους περιπαθώς. Έν τώ νώ του έστροβι- 
λίζοντο λέξεις, φράσεις, ιδέαι, βοτρυδόν. ’'Ηθελε νά τή λαλήση, 
άλλ’ ήγνόει, πώς ν’ άρχίση, καί ή γλώσσα ήτόνει. Άλλ’ δτε ή- 
κούσθη τδ βήμα τή; έπανερχομένης κ. Έλμίνας, δ Διόδωρος συνε- 
κέντρωσε τά; δυνάμεις του, έλαβεν έσχάτην άπόφασιν καί έψιθύ- 
ρισε τή 'Ροζα έξαλλο; καί στ-νάζων «Σε αγαπώ!» 'Η 'Ρόζα κα- 
τεβίβασε τά βλέφαρα, μηδέν άποκριθείσα.

'Η κ. Έλμίνα εΐσήλθεν ε’ς τήν αίθουσαν. Μετ’ δλίγον ή Ρόζα 
άπεχαιρέτισε μειδιώσα καί άπήλθεν. 'Η κ. Έλμίνα έπληροφόρησε 
τότε τδν Διόδωρον πεοί τών κατά τήν 'Ρόζαν καί ότι αύτη ήν 
όαφανή πατοδς κόρη, υίοθετηθεϊσα ύπδ πλουσίου τινδς, άλλά φυ- 
λκργύρου θείου της, άπαιδος καί συνεπλήρωσε τάς συστάσεις τή; 
φίλης τη;, έκθειάζουσα αύτάν μετά γυναικείου λυρισμού καί δια- 
βεβαιούσα, ότι ή 'Ρόζα, αν δέν ηνε ή ώραιοτέρα (τήν στιγμήν αυ
τήν δ Διόδωοο; συνέστειλεν ολίγον τού; δφρεΐς), εινε δμω; ή συμ— 
παθητικωτέρα καί έρασμιωτέρα κόρη τή; συνοικίας.

Μετά ήμίσιιαν ώραν δ Διόδωρος άνεχώρησεν εΰχαρις καί γαλή
νιος. ’Ησθά,θη μεγίστην άνακούφισιν ή ψυχή του, άφ’ ής είπε 
τή 'Ρόζα τά; δύο έκείνας λέ ξεις.

.Ιδού λοιπόν πω; έγνωριζοντο αί δύο αύταί υπάρξεις· Μετά δύο 
ημέρας έπανεΐδον άλλήλους έν τή συναναστροφή τής έν Νεαπόλει 
οικίας τής κ. Έλμίνας, όπου ή 'Ρόζα έψιθύρισεν εις τδ ούς τοΰ· 
Διοδώρου « Σέ λατρεύω!» ώς έν άρχή ειδετε.

IV

'Ο Διόδουρο; έπορεύθη ευθύς εις τδ δωμάτιόν του . ΤΗτο τδ ευ
τυχές έρμαιον τής γλυκυτέρας χαοόίς καί τής ίδανικωτέρας ευ
δαιμονίας.

Ποΐαι χίμαιραι καί πόσαι κατεκήλουν τήν αγνήν του ψυχήν ! 
Ποια ηδονή έξοίστρει τήν παρθένον καρδίαν του ! Ποία φλδξ διέ- 
τρεχε τάς φλέβας του ! Τδ ίνδαλμα τών ονείρων του ήκτινοβόλει 
εις τούς οφθαλμούς του ....

Arclet atnans Diclo, traxitque per ossa furorem.
— Λοιπδν, έλεγε, μέ λατρεύεις, έρατεινέ μου άγγελε ! Μοί τδ 

ειπον πρδ μικρού τά ίδια χείλη Σου, άκριβήμου Ρόζα ! — Πόσον 
ή φωνή της είνε εύλαλος καί γλυκεία, πόσον είνεπάσης μ.ελωδιας 
μελωδικωτέρα ! — Δέν θά πηγαίνω πλέον ν’ ακούω την αηδόνα 
τού Βασιλ. κήπου. ΓΗ φωνή σου, γλυκυτάτη μου 'Ρόζα, είνε καί 
αυτής τής άηδόνος, είνε καί χιλίων έτι άηδόνων μουσικωτέρα !— 
Σε αγαπώ καί μέ λατρεύεις. Δέν έχω άλλην ευτυχίαν νά ποθήσω’ 
δ κόσμο; όλος δέν μέ χωρει. Δότε μοι στρυχνίνην ν’ άποθάνωεύτυ 
χής, νά διατρέξω τούς πλανήτας καί όλα τά ουράνια σώματα, 
διά νά ίδητε, ότι ουδασ.ού διαλάμπει τόση ευτυχία ! — Εινε αδύ
νατον, άπολύτως αδύνατον, νά εύδαιμονώσιν ούτω καί αυτοί οί 
άγγελοι ! — Τις σκαιδς, τί; διεστραμμένος, τίς χαιρέκακο; είπε 
τήν γήν κοιλάδα κλαυθμώνος ; Τίς ικτερικός καί άνέραστο; μεμ- 
ψιμοιρεί αιωνίως κατά τής ζωής ; Δυστυχείς, δυστυχεί;, έάν ήθέ- 
λετε γνωρίσει τήν 'Ρόζαν ! —'Ρόζα μου, άρχάγγελε, Κυβέλη πά- 
σης μου χαράς, με λατρεύεις! — ~Ω άγγελοι τού ουρανού, ώ θε-
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■σπέσια Χερουβίμ, τοκίσατε εις θεία; κιθάρας άρμενιχωτάτας ώδάς 
καί στήσατε έξαλλον χορόν ! — Μή άναθάλης, ρόδον τής άνοίζεως. 
Τών άνθέων ή πολυθέλγητρος άνασσα εΐνε ·η άγάπτ, μου, ή άπο- 
πνέουσα όλα τά μϋρα και τάς χάριτας τοΰ εαρος ! — Ευλογητή 
έστω ή στιγμή, καθ’ ήν, 'Ρόζα μου, Σέ εϊδον τό πρώτον ύπό τά; 
φυλλάδας τοΰ Ίλισσοϋ ! — Πόσον ήσο ωραία, 'Ρόζα μου ! — 
Διατί έκτοτε ή είκών Σου εΐνε αναπόσπαστος τής καρδία; καί 
τής μνήμης μου ; — Άφ’ ής στιγμής, 'Ρόζα μου, τά ήδύλαλα 
χείλη σου μοί ειπον τ’ όνομά σου, άφ’ ής μοί έψιθύρισαν «Σέ λα
τρεύω», ώ, ποία μεθύσκει τήν καρδίαν μ.ου ηδονή καί χαρά, ω, 
πόσον είμαι ευτυχή; ! —Καί θά ήμαι πάντοτε ευτυχής. Δέν εΐνε 
αληθές,'Ρόζα, ότι θά ήμαι πάντοτε ευτυχής; —..........

Ό Διόδωρος τήν ν ύκτα εκείνην κατεκλίθη πολύ βραδιού;. 'Ο ύπνος 
του ήτο βραχύ; καί διαλείπων. Περί τό λυκαυγές μόλις άνεπαύθη 
πλειότεοον. Καί,δτε τοΰ καταοάτουσαλεπιοπώλου ή δζυτάτη φωνή 
τόν άφύπνισεν, άφήκε βαθύτατου στεναγμόν. ''πδιστον δνειρον τόν 
κατέθελγεν: έβλεπεν ότι έςεδόθη νέα έφημερίς, ύπό τόν τίτλον 
«Σέ λατρεύω», ότι τό καφεΐον τοΰ Ίλισσοϋ μετωνομάσθη «Σέ 
λατρεύω», δτι έπλήρουν τά κέντρα τή; πόλεω; θεατρικά προ
γράμματα, άναγγέλλοντα τήν παράστασιν νέου δράματος «Σέ λα
τρεύω», ότι εις τά ανάκτορα έδ.δετο χορός καί εΐσήνετο νέον 
βάλς τοΰ συρμοΰ, τονισθέν ύπό τοΰ μουσουργοΰκ. Πολίνη, καί κα- 
λούαενον «Σέ λατρεύω», ότι τέλος πάντων ή γλυκυτάτη αυτή 
φράσις έπλήρου τόν κόσμον όλον- ώ, ποιας αδυναμίας έχει ή Φυ- 
χή, ποιους ίδιοτοόπους οίστρους ή καρδία, ή νεαρά, ή παρθένος καί 
κατά πρώτον έρώσα καρδία !

'Ο Διόδωρος ήτο ήδη τελείους ευδαίμων. Ούτε ειχεν, ούτε έγνώ- 
ριζε, τί άλλο πλέον νά ποθήση. Τήν ήγάπα καί τόν έλάτρευεν, 
ιδού τό παν. Αί ήμέραι των διέρρεον έν έκστάσει αγγέλων. Τάς 
καοδία; των έπλήρου μέχρι στεφάνη; γλυκυτάτη ευδαιμονία, καθ’ 
έκάστην στιγμήν ζωπυρουμένη καί άνανεουμένη έκ θείων χιμαιρών 
καί παλμών.

Ό Διόδωρος έγένετο ρεμβώδης καί φιλέρημος. Οΰδέν ήδύνατο 
νά τόν έλκύση προς τόν υπόλοιπον κόσμον. Τό παντού ήτον ή 'Ρό-

ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ
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ζα. Οί φίλοι του τδν εβλεπον πολλάκις ρεμβάζοντα 
σδν και τδν Βασιλ. κήπον έν βαθεία άφαιρέσει. Πλήν πρδς ούδένα 
ποτέ ήνέωςε τήν καρδίαν του. Εινε μυστηριώδης ό βαθύ; 
ληθή; έρως- Ζή, ώς ό Ούγολϊνο;
λο; εκείνο;, ό κομπαστή; καί φλύαρος, είνε ψευδή 
έρως. Έπι έτη όλόκληοα ό Διόδωρος δέν 
προσφιλή του τοπεία, όπου τδ 
τή έδω <ε τδ ώραίον άνθύλλιον, χω 
χής ήδύτατα. Ήγάπα περιπαθώ; τού

Σελήνην, διότι ένόμιζεν, ” 
του συγκοινωνοΰσι μετά 

ραν σεληνο.φεγγή, τή έλεγεν. 
λισσα τή; νυκτός. Άλλ’ 
βλέμμα και §ν μειδίαμα, 
μορφήν τη;, ότε μοΐ είπε

τδν Ί Λ’.σ-

την 

αοί

κα'ι α
ς, δάκνων τάς σάρκας του. 'Ο άλ- 

ς -/.«.ί κάπηλος 
ήδυνήθη ν’ άτενίση τά 

ώτον είδε τήν "Ρόζαν, και όπου 
νά στενάζη έκ βαθέων ψυ- 
ς αστέρας και προ πάντων 
τών άκτίνων της οί οφθαλ- 

, 'Ρόζας του. Μίαν δέ έσπέ- 
<είσαι λαμπ 
προβάλη ή

ότι διά 
τών τή
«ει<

ζας του.
> X ? f ρ rίζζτ. και ωοαια, co οασ;-

ΓΡόζα μου, μέ έν της 
εις τήν υ.αρμαίρουσαν 
εύρέ νέφη νά κρυβής, 

ώσεί χιλιάδες ήλιων
Αλλοτε προσήλου τους 

ον κυανοΰν τοΰ ουρανού καί άλ
του Παρθενώνος, αΐωρούμενος 

και κόσμου;, καθ’ οΰ; έπό-

■Α αν 
άτινα έλαμπον 

«Σε λατρεύω 
διότι θά Λάμψη θά θαμβωθή δ κόσμος όλος,
άνέτελλον συγχρόνως εις τδν Ουρανόν !» 
οφθαλμού; βαθέως εις τδ άπ 
λοτε έμονολόγει επί τών έοειπίων 
διά τής φαντασίας εις άλλους καιρούς 
θει νά έζη μετά τής ’Ρόζας του.........

'Ο Διόδωρος έβλεπε συνεχώς τήν φίλην του παρά τή κ. Έλ- 
μίνα συνήθως. Είχε καταστή δι’ αΰτδν ατμοσφαιρικός αήρ. Μίαν 
ημέραν, άν δέν τήν έβλεπεν, έφοβεΐτο ότι θ’ άποθάνη ές άσφυζίας. 
^Ομοίως δέ έπαθαίνετο καί η ’Ρόζα. Ήθελε νά γνωρίζη εις πάσαν 
ώραν και στιγμήν, ποϋ εύρίσκεται ό φίλο; τής ψυχής της. Έζή- 
τησε μάλιστα και έλαβε παρ’ αύτοϋ αντίγραφου τοΰ προγράμμα
τος τών παραδόσεων τή; Σχολής. Τόσον ή υπαρζίς της συνεδέετο 
ή άκριβέστερον συνεχέετο μετά τή; τοΰ Διοδώρου, ώστε 
ημέραν φίλη τις τήν έζ.άλεσεν εις περίπατον 
’Ρόζα άπεκρίθη, άφηρημένη «όχι εις τάς S. Μ: 
μεν Καλλιγάν 5—6 !»

Ό Διόδωρος έσχετίσθη μετά τής οικογένεια; 
κ. Έλμίνας. Έκτος τούτου μετωκησεν εις ετε

, οτε ιχιαν
1 \ Μ Γεις τας 5 μ. μ., η 

συγχωρείτε. Ήχο-

τής Ρόζας διά τή;
;ον δωυ.άτιον, τυ-

11
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χαίως κενωθέν, πλησιέστερον τής φίλης του και έκ τοΰ εξώστου 
τοΰ οποίου έβλεπε την 'Ρόζαν, ποτίζουσαν τά άνθη έν τώ δώμα- 
τι τής οικίας της.

Έβλέποντο και έλατρεύοντο. Καί, όπως δ Βολωνιακός λίθος, πε
ρί ού λέγεται, ότι έκτιθέμενος εις τόν ήλιον, διαπεράται από τάς 
ακτίνας του και λάμπει ούτω και νύκτα, ούτω καί εκείνοι, χωρι- 
ζόμενοι υπό ζωηροτάτας έντυπώσεις καί έμπνεύσεις, ένόμιζον, ότι 
καί έπί πολύ ύστερον έβλεπον άλλήλους, ώσεί πάντοτε ήσαν μαζή.

’'Εχει παρατηρηθή, ότι πολλάκις έρασταί έπαναλαμβάνουν προς 
άλλήλους μυριάκις τήν φράσιν «Μ’ αγαπάς;» προς θεραπείαν άο- 
ρίστου τινός άνάγκης ή φόβου τής ψυχής. ’Αλλά τούτο δέν συνέ- 
βαινε μεταξύ τών δύο τούτων υπάρξεων. Τόσον ήσαν πλήρεις πε- 
ποιθήσεως αί καρδίαι των, ώστε ουδέποτε ήρώτων άλλήλους περί 
τούτου, ούτε έγνώριζον τί έστί ζηλοτυπία. Μίαν δέ ημέραν δ Διό
δωρος ήρώττ,σεν αυτήν, «Ζηλεύεις 'Ρόζα μου;» καί ή 'Ρόζα διερ- 
ράγη εις όξύτατον γέλωτα. Δέν εΐχον έλπίδας, ούτε άμίλησάν ποτέ 
περί τοΰ μέλλοντος. Ή έλπίς είνε ή προσδοκία μελλούση; εύτυ- 
χίας καί αυτοί ήσαν έν τώ παρόντι πανευδαίμονες. Ουδέποτε «ο
μίλησαν ούδ’ έφαντάσθησαν νά δμιλήσωσι περί γάμου των. ’’Ηρκει 
αύτοϊς, ότι έλατρεύοντο, δ δέ γάμος τοΐς έφαίνετο σκαιά τις πε- 
ζότης.

Αί ψυχαί των έζων έν άτμώδει τινί καταστήσει. Αί όψεις των 
έχρωματίζοντο υπό διαρκούς φαιδρότητος καί άφελείας. Ουδέποτε 
έσχεδίασάν τι διά τήν έπαύριον. Αί συνεντεύξεις των ήσαν πνοαί 
εωθινής αύρας. Ούδεμία τών άπειρων εκείνων, μικρών ή μεγάλων 
τού έρωτος άλγηδόνων έθλιψε ποτέ τήν καρδίαν των.

Μόνοι ή μετ’ άλλων εις συναναστροφής, διασκεδάσεις, πεοιπά- 
τους, πάντοτε έν τή αυτή έτρύφων ευδαιμονία.

Ηύδαιμόνουν, ώς άγγελοι.

V

Τάς εσπέρας των διήρχοντο μαζή συνήθως παρά 
ήδίστας, οικογενειακής εσπερίδας. 'II 'Ρόζ 

Έλμίνα
κ ήτο πάντοτε τής

συναναστροφής ή αηδών. Τόσον εύμολπον ήτο τό άσμά της, ώστε 
ή έξαδέλφη της Σοφία τήν άπεκάλει άηδοη· Οτε ήδεν ή 'Ρόζα, 
ούδέν άλλο στόμα ήνοιγεν. ή μάλλον ήσαν όλα ανοικτά διά νά 
πίνωσιν άπλήστως τό μέλι τοΰ κελαδήματος της. Μίαν εσπέραν ή 
Σοφία άνεγίνωσκεν εις έπήκοον όλων τό μυθιστόρημα «Ματθίλθη» 
έν συγκινήσει, ής συνεμερίζοντο οί άκροαταί. Άλλ’ ή 'Ρόζα, λα- 
θούσα, λαμβάνει τήν κιθάραν καί άδει γλυκύ τι άσμάτιον, δπερ 
συνείθιζε καί έν τώ δποίω άπαντώσιν οί στίχοι.

«Τό φιλί ϊέ? είναι κρίμα. 
Είναι πρδγμα φυσικόν»...........

Ή κιθαρωδία παρηγκώνισε τό μυθιστόρημα προς λύπην τής ρο
μαντικής Σοφίας καί άπλετον χαράν όλων τών άλλων. Ή Σοφία, 
δργίλη, τή έψιθύρισεν εις τό ούς «είσαι αδιάκριτος έξαδέλφη μου ! » 
Καί ή 'Ρόζα τή άπεκρίθη. «Τί μέ μέλει! είμαι τόσον ευτυχής έγώ 
καί δέν θέλω ν’ ακούω τοιαύτας αηδίας !» — «Ή ΜατύΙΙΘη αη
δία ; Σας συγχαίρω!» —· «Ευχαριστώ. ’Αλλά τί τό θέλεις έξα
δέλφη μου ! Δέν μ.’ αρέσει ν’ άποκοιμώμαι εις τάς συναναστροφής!»

Περιττόν νά εϊπωμεν, ότι ή κυρία Έλμίνα και ή κ. Σοφία, αί 
μάλλον συναναστρεφόυ.εναι τήν 'Ρόζαν, εΐχον κάτι αμυδρώς υπο- 
πτεύσει. Ή κ. Σοφία μάλιστα παρετήρει, ότι ή 'Ρόζα έκόσμει τό 
στήθος μέ δυ.οιόν τι πάντοτε άνθύλλιον, έφ’ ού ήδέως προσηλοΰτο 
τού Διοδώοου τό βλέμμα. Άλλ’ ή δειλία καί άκρα τούτων προφύ- 
λαξις δέν είχε δώσει εις έκείνας άφορμάς πλειόνων υπονοιών.

Έν τούτοις αίαν Κυριακήν τού Νβρίου η κ. Έλμίνα ανήγγειλε 
τώ Διοδώοω, ότι ή 'Ρόζα, κακοδιαθετούσα ολίγον, έκάλεσεν αυτήν 
διά τήν έσπέοαν έκείνην παρ’ αυτή εις συναναστροφήν.

— Πηγαίνομεν μαζή, Διόδωρε ; προσέθηκεν.
'Ο Διόδωρος εΐχεν ιδιαιτέραν πρόσκλησιν. Αλλά προσεποιήθη 

αφέλειαν καί άγνοιαν καί ήρώτησε.
— Χωρίς νά προσκληθώ;
— Δέν πειοάζει, διότι ε’ιμεθα πολύ γνώριμοι μέ τήν οικογέ

νειαν αυτήν. ’’Αλλως τε θά μέ συνοδεύσεις.
— 'Ας ήναι. Σάς προσεκάλεσε βεβαίως ό θεϊός της.
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— Ό θείος καί ή θεία τη; λείπουν ποΰ τεσσάρων ήμερων είς 
Κόρινθον.

— Και μένει μόνη ή κ. 'Ρόζα;
— ’'Οχι την συντροφεύει πάντοτε ή έξαδέλφη της καί δ μικρό; 

ανεψιός της.
— Πιθανόν νά έλθω.
— ’'Θχι π/Αακύ·' ’ Θά με υποχρέωσης πολύ. Κακοδιαθετεΐ δ 

Μίνω; και δέν έχω καβαλιέρον.
— Καλά λοιπόν θά έλθω.
— Ευχαριστώ.
— Και ποιαν ώραν θά πηγαίνωμεν ;
— Είς τάς 8' μοι παρήγγειλεν η 'Ρόζα.
— Είς τάς 8 παρά τέταρτον θά ήμαι εδώ. Χαίρετε.
— Au ri'voir.
— Ό Διόδωρος άπήλθεν ευφρόσυνος. Πριν ή διαβή δετόν ου

δόν τή; έξωθύρας ή κ. Έλμίνα τώ έφώναξε.
— Διόδωοε, είς τάς 8 παρά τέταρτον σε άναμένω.
— Πολύ καλά. Θά ήμαι εδώ.
Τήν 8ην ώραν ή κ. Έλμίνα καί δ Διόδωρος άνήρχοντο τήν οί- 

κιαν τη; Ροζας.
Ή 'Ρόζα καί ή κ. Σοφία έδεςιώθησχν αυτούς, όσον εύγενώς, το- 

σούτω καί φιλικώς.
Εισήλθον είς τήν αίθουσαν τή; συναναστροφή;, φωτιζόμενης 

λαμποώ; υπό μεγάλης πετρελαιολυχνίας. Ή θερμάστρα άνέδιδε 
πολύ πύο καί ή ατμόσφαιρα τοΰ δοοματίου ήτο χλιαρά καί ηδυ
παθής, αυροβολοΰσα έκ δύο μεγάλων τρυφερών ανθοδεσμών, κει
μένων έπί τής έν τώ μέσοι ευμεγέθου; τραπίζης.

Έκάθησαν κύκλω αυτής. Ό Διόδωρος ήτον, ώσεί μέθυσος έκτης 
χαράς του. 'II 'Ρόζα έκαμνεν, ώ; τρελλή.

Ώμίλουν, έλογόπαιζον, ήστειεύοντο, άπήγγελλον στίχους καί 
ποιην.άτια, διηγούντο μικρά άνέκδοτα, έπαιζον καί ή ώρα πα- 
ρήρχετο.

Ίΐ υπηρέτρια έκόμισε φρούτα καί ραβανί, είς τά οποία έκαμεν 
έφοδον δ Μάντης, δ μικρός τής 'Ρόζα; ανεψιός.

— Pas trop <1ιι zele ! ανόητε τώ παρετήοησε σοβαρώς ή κ. 
Σοφία.

— Κατά τάς περιστάσεις ! προσέθηκεν δ Διόδωρος ιιειδιών.
— Καλέ, μεταξύ μας είμεθα, ύπέλαβεν ή κ. Έλμίνα. Άφετε, 

παρακαλώ τήν έθιμοτυπίαν. Τ,ώγε, Μάντη μου, έλεύθερα.
— Έγώ δεν ξεύδω Ίταδικά, θείτσα’ δός μου διγάκι δαβανί ! 

ειπεν δ Μάντης, δστις ήτον ολίγον τραυλός καί πάντα, δσα δέν 
ένόει, έλεγεν, δτι ήσαν ’Ιταλικά.

— ’'Εχει δίκαιον τό παιδί, προσέθηκεν ή 'Ρόζα. Καί θά συνο
μολογήσεις, έλπίζω — εξηκολούθησεν αποτεινόμενη προς τήν έξα- 
δέλφην της — δτι παν λόγιαν δέν έφαρμόζεται παντού καί πάν
τοτε.

— Δέν συμφοονώ άπεκρίθη μετά δογματικού στόμφου ή κ Σο
φία. Έχω πλειοτέραν σού πεΐοαν τού κόσμου και έπιμένοο, ότι 
αυτό τό ρητόν, πανταχοΰ καί πά.τατε πρέπει νά έφαρμόζηται. 
Εΐνε ώφέλιμ,ον εί; πάσαν περίστασιν, εί; τά γλυκίσματα, είς τήν 
φιλαρέσκειαν, είς τήν ευφυολογίαν, είς τήν φιλοδοξίαν, είς δλα 
καί είς αυτόν ακόμη τόν έοωτα.

Είς τήν τ ελευταίαν λέξιν ή'Ρόζα καί δ Διόδωρο; ήρυθρίασαν ά*  
κουσίως. ’Αλλά προσεποιήθησαν θάρρος καί αφέλειαν.

— Καί τίνα σχέσιν έχει τό δητόν σου μέ τόν έρωτα ; ήοώτη- 
σεν ή 'Ρόζα υπέρυθρος.

— Καί πολλήν, φιλτάτη μου, άπεκρίθη ή Σοφία. ’Αν θέλης μά
λιστα, είς τόν έρωτα δέν χρειάζεται ποσώ; ζήλο;, διότι εινε τρελ- 
λος καί ιδιότροπο;· Ή δέ φίλη μου ή Άερόπη υ.οί έλεγε προχθές, 
δτι εΐνε καί τυφλός, άφ’ δτου ήκουσεν, ότι γερμανός ιατρό; ήγά- 
πησέ ποτέ καί ένυμφεύθη μίαν άράπισσαν !

— Ό έρω; εινε τυφλό; καί δ ιατρό; ήτο θεότυφλος! λέγει μει- 
διώσα ή κ. Έλμίνα. ’Ακούει; έκεΐ άράπισσαν! Μά τότε, δτανπη- 
γαινη; είς τού; κήπου;, διατί δέν κόπτεις μολόχας, άλλά προτι
μά; τα ρόδα ; έγώ νομίζω δτι πρέπει νά διευθύνη ή καλαισθησία 
και δ νοΰς.

— Καί ή καρδία; ύπέλαβεν δ Διόδωρος.
’’Ω, ώ, ή καρδία ! Ή καρδία ει·.αι έν μικρόν παιδίον, άποκρί- 
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νεται η κ. Σοφία' όπως τήν μάΟης. Δίδε του στερεάν τροφήν, δίαι
ταν και ύπνον, νά έχη υγείαν. Δίδε του ζαχαρικά, κοάτει αυτό 
άϋπνον, νά τοΰ σαπήσουν τά δόντια, νά παθιάση. Σκέπτεται, 
γνωρίζει ποτέ, τί κάμνει ή καοδία;. .

— Μέ συγχωρ-ϊτε! διέκοψε, δειλή πω; ή σιγώσα Ρόζα. ’Εγώ 
δέν γνωρίζω άπ’ αυτά τά ποάγματα. Άλλ’ ακούω, ότι ούδέν γλυ· 
κύτερον τοΰ έρωτος.

— Και εγώ σοί λέγω, επαναλαμβάνει ή κ. Σοφία, ότι ούδέν αύ- 
τοΰ πικρότερου. Βλέπεις την Θάλασσαν την πρωίαν και έκ της 
άκτής ήρεμον και νομίζεις, ότι εινε όλη και πάντοτε γλυκεία 
καί μαλακή, ώς βρέφος. Νά άναχθής, αηδόνι μου, εις τδ πέλαγος, 
νά φυσώσι λυσσαλέοι οί άνεμοι, νά σέ κτυποΰν κύματα μεγάλα, 
ώς βουνά, νά ναυτίας νά πνίγησαι, εί; τρικυμίας, νά παλαίης μό 
νη καί έρημο; μέ όλα τά στοιχεία της φύσεως, ν’ άναμένης σω
τηρίαν καί σωτηρία νά μη φαίνηται, νά έπικαλήσαι τδν Θεδν και 
νά σοί άποκρίνηται τών κυμάτων ό άφρδς, νά χάνης τδν νουν σου 
καί τότε............. καί τότε, Ρόζα μου, έλθέ νά μ’ είπης, «Ούδέν τοΰ
έρωτος γλυκύτεοον !»

— "Οπως τδν σπουδάση κάνεις, παρετήρησε μετά λεπτής τι- 
νδς χαιοεκακία; ό Διόδωρος. "Αν όλα αυτά δέν ηνε υπερβολαί, θά 
ήνε όμως έςαιρέσει; ατυχείς. ’Εγώ, έςηκολούθησε, παρατήρησα? 
την συυ.παθώς άτενίζουσαν αύτδν 'Ρόζαν, εγώ, κ . Σοφία, συμφωνώ 
μ.έ τήν έζαδέλφην σας. Άνέγνων δέ εις έν ώραίον βιβλίου, ότι, εάν 
ούδείς ύπήρχεν έρών εις τδν κόσμον, ό ήλιο; θά έσβύνετο.

— Αύτά εινε λόγια τού άέρος, φίλε μου, προσέθηκεν ή κ. Σο
φία, κινούσα τήν κεφαλήν. Πολύ, πού τδν μέλει τδν ήλιον διά τδν 
έρωτα ! . .. . ’Εγώ πάλ ιν άνέγνων εΐ; έν άλλο βιβλίον, ότι ό έρωί 
ΐίνε ένα; καλός άνθρωπ.σκο; από μάρμαρον, ή άπδ πορσελάναν ή 
από γύψον, μέ μίαν βελονοθήκην καί μέ πτερά εις τδν ώμον καί 
έχει έν μανδήλιον άπδ πατίσταν διά τά μάτίά του ! .. ..

Έμεσολάβησαν στιγμαί σιωπής.
'II Ρόζα, βλέπουσα τήν κ. Σοφίαν, έλεγε καθ’ έαυτήν «Τί κα

κία άφόρητος!» δ Διόδωοο; διενοεΐτο «εις τί σχολείου νά έδιδά- 
χθης άραγε αύτά, δυστυχή Σοφία!» 'Η δέ Σοφία, «Στοιχηματί

ζω, Έλμίνα μου, έψιθύρισεν εις τήν παρακαθημένην φίλην της, ότι 
αυτοί οί δύο άγαπώνται!» 'Η κ. Έλμίνα έμειδία.

'Η υπηρέτρια έφερε τδν καφέν πρδ μιας στιγμής.
— Γελάτε βεβαίως, κ. Έλμίνα, μέ τάς άπαισιοδοζίας τής φί

λης σας. Δέν είναι άληθές; είπεν ό Διόδωρος.
— ’’Ω, όχι' άπήντησε ζωηρώς. Έγώ δέν έχω συμφέρον νά πο*  

λυαναμιγνύωμαι εις αύτά. Χαίρω μόνον, διότι ό καφές σας έχεζ 

tfyp/r.
— Δέν σας εννοώ.
-— Νά ! αύτή ή έπιπλέουσα εις αύτδν πομφόλυς λέγεται ψυχή 

Μ’ εννοείτε τόρα;
— ’’Οχι άκόμη.
— Καί αύτή ή ύυχη δηλοϊ, ότι έχετε άλλην τινά ψυχήν, ήτις 

σάς λατρεύει καί ε’ισθε εύτυχής. Τόρα ’ίσως μ’ ένοήσατε.
— Σχεδόν ούτε τόρα ! είπε, βεβιασμένως καί πως θορυβηθείς ό 

Διόδωρος.
— Τότε λοιπόν.........λόγια τών γυναικών ! έφώνησεν εύστρό ■

φως ή κ. Έλμίνα. Άς έχη καθείς τήν ιδέαν του καί ά; μαςείπη 
ή Ρόζα κανέν τραγουδάκι.

— Ευχαρίστως, εύχαρίστω; ! ειπεν ή Ρόζα, άμέσως καί λαμ- 
βάνουσα τήν κιθάραν της, μή βλέπουσα τήν στιγμήν νά διακόψη 
τήν ερωτικήν συζήτησιν.

— Καί τι τραγούδι σοί άρέσκει έξαδέλφη μου ; ήρώτησε χα- 
ρίεσσα τήν κ. Σοφίαν.

— “Ο,τι θέλει;' όλα, όσα τραγουδέϊς, μ’ άρέσουν, άηδόνι μου.
— Πόσον είσαι πάντοτε καλή καί υποχρεωτική ! έπανέλαβεν 

ή 'Ρόζα, τονίζουσα τήν κιθάραν της.
— Τί λόγος ! προσέθηκεν ή κ. Σοφία, συσπώσα τά χείλη καί 

διαστέλλουσα τάς όφρείς.
— Τδ τραγουδάκι, 'Ρόζα, τδ τραγουδάκι ! άνεφώνησεν ή κ. 

Έλμίνα.
—— Μπά ! έχάλασε μία χορδή. Τδ .Ιά δέν συμφωνεί.
— ’'Ελα τόρα καί σύ ! ειπεν ή κ. Σοφία' ό Παγανίνη; έπαιζε 

μέ μίαν καί μόνην.
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— ’Ας ηνε λοιπόν, άπήντησεν ή 'Ρόζα, πορφυρόχρους’ καί ο: 
άβροί της δάκτυλοι έθιζαν τά; χορδάς καί ή κιθάρα άφήκε γλυ
κείς στεναγμούς. Είτα έπλήρου την αίθουσαν ηδυπαθής αρμονία, 
καθηδυνουσα τόν Διόδωρον, και, ώ; άπό λάρυγγας άηδόνο;, διε- 
χύθη φωνή εΰμολπος, λιγυρά και πεοιπαθεστάτη.

Την ήκουον έξεστηκότες και ή 'Ρόζα εψαλλεν.

*Αχ θ-λω, σαν πουλί,
Κ’ έγώ νά κελλαδήσω ....
Νεότης μου τρελλη,
ΓΊά δέν γυρίζει; πίσω ;

«£υμάσ’ εναν καιρό;
Στα χόρτα τ’ ανθισμένα
Έστήναμε χορό 
Πουλιά ξελογιασμένα.

«Παρέκ’ ή Θεανώ
Μα; έκοβε λουλούδχα
Καί σκοϋσε τ’ άροανό 
Άπ’ τά πολλά τραγούδια.

ΤΙ (ζξξ>(>ίφη[ΐα, αηδόνι μου,! διέκοψεν ή κ. Έλμίνα, χειροκρο
τούσα.

— Είσαι τέταρτη χάρις, προσέθηκεν ή κ. Σοφία.

• ΈκεΤ, στόν’Ιίισσό,
Στους κήπου: β·άου-βράου,
Μ’ ξνα —ουί ΐ χρυσό
Γυρ-.οΟσα στο σκοτάοι

'Ο Διόδωρος έδάκρυεν έκ συγκινήσεων.

• Έπρόοαλλεν αυτό, 
Κρυβόταν τό φεγγάρι.
Έπαιζαν τό κρυφτό
Μέ νάζι ζαί μέ χάρι !. · . . . .

’Ισχυρός κρότος της εςωθύρα; διέλυσε την μαγείαν τών κύκλιυν 
των.

Ή 'Ρόζα, άφεΐσα τήν κιθάραν, ήνέωξε τό παράθυρου και πριν 
ή προλάβη νά έρωτήση, τί; εινε, ήκουσε βραγχνώδη φωνήν καί, 

στοέψασα, είπε κάτωχρος.
— Ό θείος! ! !
— Τί ώρα είνε, κ. Διόδωρε; ήρώτησεν ή κ. Σοφία.
'Ο Διόδωρο; είδε τό ώοολόγιόν του καί είπε «Δώδεκα».
— Δώδεκα αα; ! ! έφώνησεν έκπληκτος ή 'Ρόζα καί, λαβοϋσα 

κηρίον, έσπευσε εις τήν κλίμακα, μηδέ συγγνώμην ζητήσασα.
— Πώς κάμνει ούτως ή ’Ρόζα ; ήρώτησςν ή κ· Έλμίνα.
— Δέν σας τό είπον ; άπήντησεν ή κ. Σοφία, χωρίς νά ένοήση 

τι δ Διόδωρο;, 8στι; έν τούτοι; έκυριεύθη υπό αίφνηδία; λύπης, 
όπω; ένίοτε ό καταγάλανο; καί μειδιών τοΰ έαρος ουρανό; καλύ
πτεται άπροσδοκήτω; από μαύρα; καί απαίσιας νεφέλας.

— Μετά πέντε λεπτά δ θείος καί ή θεία άνήλθον, κεκμηκότες 
έκ τοΰ οχληρού ταςειδίου, διότι ό καιρός ήτο βροχερός καί ακα

τάστατος.
Έχαιρετισαν τού; έν τή αιθούση καί διηγήθησαν έν ολίγοι; τά 

τοΰ ταςειδίου των, καί ότι έκτακτο; αφορμή ήνάγκασεν αυτούς 
νά ταχύνοοσι τήν επάνοδον. Ίΐ κ. Έλμίνα δέν παρέλειψε νά έκ- 
φοάση τήν χαράν της, ότι έτυχε νά ηνε έκεΐ τότε προ; διασκέδα- 
σιν τής 'Ρόζας, ήτις ήτον ολίγον κακοδιάθετο; καί νά λάβη τήν 
εύχαρίστησιν νά τού; υποδεχθή καί αυτή.

Μετά §ν τέταρτον ή κ. Έλμίνα καί δ Διόδωρο; ήγέοθησαν καί 

άπήλθον.
'Ο Διόδωρο; τήν συνώδευσε μέχρι τή; οικία; τη;. Καθ’ οδόν 

συνωαίλουν. — «Είδε; τί ώοαΐα έπεράσαμεν ; — Αλήθεια, αλλά 
πώ; έτελειώσαμεν ! — Πόσον γλυκά τραγουδεϊ ή Ρόζα ! — Εινε 
άγγελος, κ. Έλμίνα! — Καλά μοί τό έλεγε καί ή Σοφία! — Τι 
σά; έλεγε ; — Μοί έλεγε ·. ... μοί έλεγε .... τίποτε δέν μοί έλε- 
γεν. — Είνε σπουδαίου καί απόρρητον; — "Ω, όχι. Νά, μοί έλε- 
γεν, πώ; ένόησεν, ότι ευρίσκει; τήν 'Ρόζαν άγγελον ! — Καί; — 
Καί .... καί αΰριον τά σπουδαία ! ....
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"Οτε δ Διόδωρος άπήλθεν εις τδ δωμάτιόν του, ήτο μία μετά 
τδ μεσονύκτιον. 'Η καρδία του έπαλλε σφοδρώς έκ τών ήδίστων 
συγκινήσεων τής συναναστροφής, ή φαντασία του άνέπλαττε παρα
δείσους ευδαιμονίας, έμονολόγει, παραληρών, ή κεφαλή του έπύ- 
ρεσσε και εις τά ώτα του ήχει γλυκύτατου τδ άσμα τής 'Ρόζας 
καί ιδίως ή στροφή,

• ΈκϊΤ στον Ίλισσό,
Χτού; κήπου; βαάίυ-βράδυ,
Μ’ ένα πουλί χρυσό

ΓυρνοΟσα στό σκοτάδι» ....

VI

Έκ τοΰ εξώστου τοΰ νέου του δωαατίου δ Διόδωρος, έβλεπεν, 
ώς ε’ίρηται, τδ δώμα τής οικίας τής φίλης του. 'Η 'Ρόζα έγένετο 
σφόδρα φιλανθής καί συνεχώς ανέβαινε τδ δώμα διά νά έπιμελή- 
ταιτών άνθέων της. 'Ο Διόδωρος εΰρισκε πληκτικόν τδ δωμάτιόν 
του καί έξήρχετο συχνότατα εις τον εξώστην. Έκεϊθεν έβλέποντο, 
άντήλασσον μυρίους αιθέριους χαιρετισμούς καί ηύδαιμόνουν.

Άλλ’ ήτον ήδη Δεκέμβριος καί ό Διόδωρος, μένων τοσοΰτον εις 
τδν εξώστην, προσεβλήθη όπδ στηθικοΰ κατάρρου, δστις περιώρι- 
σεν αύτδν εις τήν κλίνην του, έπί μίαν εβδομάδα.

Ήδημόνει αυτός καί ή 'Ρόζα ήγωνία, αγνοούσα τδ αίτιον τής 
απουσίας του. Έπί τρεις ήμέοας δένήρώτησε περί αύτοΰ έκ φόβου 
μή παρεξηγηθή. Αλλά τήν τετάρτην έπληροφορήθη παρά τής κ. 
Έλμίνας, ότι κακοδιαθετεΐ. Κατεθλ βη ή τάλαινα. Κκί, άφοΰ έπί 
τρεις έτι ημέρας εις μάτην άνέμενε νά τδν ίδη, μετά δεινήν πρδς 
εαυτήν πάλην καί μυρίους δισταγμούς, έτόλμησε νά στείλή τδν 
Μάντην εις τδν Διόδωρον, ϊνα μάθη, πώς είνε.

'Ο Διόδωρος, ίδών τδ παιδίον, έσκίρτησεν έκ χαράς, ήν έκορύ- 
φωσεν ή πληροφορία τής αποστολή; του. Τώ είπε δέ, οτι ήτο κα
λά πλέον καί ότι μετά μεσημβρίαν θά έξήρχετο μέχρι τής κ· Έλ- 
μ.ίνας.

Εις τάς 2 Μ. Μ. δ Διόδωρο; διήλθεν έκ τής φίλης οικίας. 'Η 

'Ρόζα ήτον έκεΐ. 'Η ολιγοήμερος απουσία τοΰ Διοδώρου είχε πλη
ρώσει τήν καρδίαν της αγωνίας καί ήθελε νά τώ λαλήσή. “Οτε δέ 
ούτος, εϊσελθών, τήν έχαιρέτιζεν, ή 'Ρόζα μετ’ άκρα; προσοχής έ- 
θηκεν εις τήν παλάμην του κάτι, δπερ έ κείνο; άκαριαίως καί ά- 
διοοάτως άπέκρυψε. Ταΐς διηγήθη έν δλίγοις τά τής νόσου του καί 
άπήλθε βιαστικός, προφασηΟείς, ότι δ ιατρό; τώ είχε διατάξει 

περίπατον.
"Οτε έξήλθεν εις τήν οδόν, έχώρησε πρδ; τδ πεδίον τοΰ ’’Αρεως, 

παρατηρών κύκλω του άεννάως, ώ; κλέπτη; πρωτόπειρο;. Ίδών 
δέ, ότι ήτο πλέον μόνος καί ύπ’οϋδενδς παρετηοεΐτο, έξήγαγεν 
έκ τοΰ θυλακίου του έκεΐνο, τδ όποιον πρδ μικροΰ ή 'Ρόζα τω ε - 
δωκεν. ^Ητο μικρόν τεμάχιον χάρτου, κυλινδροειδώ; τετυλιγμέ" 
νον, ώς τά έν τοΐς ζαχαρικοϊς ένστιχα" δ Διόδωρος ήσθάνθη τήν 
καρδίαν του, πνιγομένην έκ παλμών καί τήν πνοήν του συγκο- 
πτομένην. Άνέλιςε τδ χαοτίον, τρέμοον, άφοΰ τδ κατησπάσθη, καί 
άνέγνω. «’’Αγγελε φύλαξ μου! Διατί μέ έγκατέλιπες; Πόσον εί
μαι σήμερον ευτυχής! δ Θ. καί ή Θ. προσεκλήθησαν απόψε παρά 
«τή κ. Έλα. Εις τάς 8 θά ήμαι μόνη. Έλθέ νά σέ ίδω. ’'Εχω 

νά Σοί ε’ίπω πολλά, πολλά, πολλά !»
'Ο Διόδωρος έν έκστάσει κατεφίλησε κατά γράμμα τδ έπιστό- 

λιον καί τδ έθετο εις τδ χαρτοφυλάκιόν του. Άνέμεινε δέ τήν εσ
πέραν μετά καταφλέγοντο; πόθου καί οίστρου. ’Απερίγραπτου 
είνε τί τώ συνέβαινεν. Αί μεσολαβήσασαι έξ ώραι τώ έφάνησαν έξ 

αιώνες.
Τήν 8ην Μ. Μ. ώραν ακριβώς δ Διόδωρος, λιπόθυμο; έκ δειλίας 

καί πόθου, διηυθυνθη παρά τή 'Ρόζα. 'Ο καιρός ήν ψυχρό; καί συ- 
νεφώδης δ ώραΐος ουρανός τή; ημέρας.

Ευρε τήν 'Ρόζαν του μόνην, λυσίκομον καί άναμένουσαν. Εις 
τδ στήθος τη; δέ έφερεν άνθύλλιόν τι, μεμαραμένον, δπερ δ Διό
δωρο; άνεγνώρισεν, οτι ήτο τδ άνθύλλιόν του, τδ όποιον τή είχε 
προσφέρει εί; τδν Βασιλ. κήπον παρά τή λίμνη τών κύκνων, καί 
δπερ ή 'Ρόζα ειχεν έκτοτε διαφυλάξει, ώ; τιμαλφές τι καί ιερόν.

Αι έρώσαι καρδίαι, όταν ευρεθώσιν έλεύθεραι, έχουν μυστηριώ
δεις καί παράφορου; αυτοματισμούς.'Ο Διόδωρο; καί ή 'Ρόζα, μό
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λις ευρέθησαν μαζή καί μόνοι, πριν ή χαιρετίσωσιν άλλήλους, 
χωρίς νά τό σκεφθώσι, χωρίς νά τό θέλουν, χωρίς νά τό νοήσωσι^ 
πώς συνέβη, έρρίφθησαν εις τόν τράχηλον άλλήλων, περιεπτύχθη- 
σαν σπασμωδικώ; καί μυρίκ άντήλλαξαν θερμότατα καί γλυκύ
τατα φιλήματα εις τά χείλη, τά; παρειάς, τούς οφθαλμούς, τό 
μέτωπον καί την κόμην. Ποιητή; δέν έφαντάσθη ποτέ τρυφερωτέ- 
ραν καί συγκινητ/κωτέραν σκηνήν, ούτε ένεπνεύσθη καλλιτέχνης 
έςαισιώτερον και άρμονικώτερον σύμπλεγμα. 'Εμειναν έν τη στά- 
σει ταύτη, έςεστηκότες καί άναυδοι, ψελλίσαντες μόνον φράσεις 
τινάς, ά; ούδ’ αυτοί οί ίδιοι άντελήφθησαν. Ήσαν εις τό ζενίθ- 
τής ευδαιμονίας !

Μετά δέκα λεπτά τή; ώρας έκάθησαν είς τό άνάκλιντρον. Ήτέ- 
νισαν έπί πολύ άλλήλους, μειδ.ώντες καί έν βαθεία ρέμβη. Είτα 
έλάλησαν.

— Διόδωρε!
— 'Ρόζα μου !

Καί τά φιλήματα έπανελήφθησαν γλυκύτερα καί περιπαθέ- 
στεοα.

— Διόδωρε, πόσον σέ αγαπώ!
— 'Ρόζα μου, πόσον είσαι ωραία καί έρασμία, πόσον είμαι ευ

τυχή,, όταν σέ βλέπω, πόσον σέ λατρεύω!
Και τά φιλήματα έπανελήφθησαν έτι γλυκύτερα, καί έτι περι- 

παθέστερα.
— Δέν θά μ’ άγαπφς πάντο-ε καί τόσον, ακριβέ μου ;
— 'Ο έρως σου μοί εινε ζωή μου, και θ’ άποθάνω, όταν μοί

λειψή. 'Ο έρως σου μοί εινε δ νοΰ; μου, καί θά τρελλαθώ, όταν 
στερηθώ αύτοΰ. 'Ο έρως σου μοί εΐνε ή καρδία καί θ’ άπολιθωθώ^ 
όταν δέν θά μέ ζωπυρή πλέον. Καί, όταν συλλογίζωμαι, ότι θά 
με λατρεύης, 'Ρόζα, αιωνίως.......... δέν θά μέ λατρεύη; αιωνίως,
'Ρόζα μου;

— «Ιίόσον μέ παρηγορεΐ;! πόσον καλά όμιλεϊς! ανακράζει ό 
εξαίρετος ’’Αγριος. ’’Ηθελες λοιπόν μέ ακολουθήσει είς τήν έρημον;» 
Ή Μήλα τόν έθεώρησε καί τώ ειπεν «Εΐνε, ώς, έάν τό ρυάκιον 
ελεγεν είς τό άνθος, τό όποιον άπέσπασεν από τήν όχθην του καί 

τό όποιον σύρει, δέον- «'Ανθος θέλεις ν’ ακόλουθός τό κύμα μου ;» 
Τό άνθος ήθελεν άποκριθή" «όχιδιν τό θέλω»’ καί έν τούτοι; τά 
κύματα θά τό ωθούν ήρέμα προ αυτών.» Διόδωρε, είσαι σύ δ 
Ούτουζάρ καί έγώ είμαι ή Μήλα τών Νατσαίων \

Καί τά φιλήματα έπανελήφθησαν αυτομάτως ραγδχΐα, γλυκύ

τατα καί περιπαθέστατα.
Συνετούφησαν ούτως έπί ήμίσειαν ώραν είς γλυκυτάτας τοΰ άγ- 

νοτέρου έρωτος έκστάσεις. Είτα ήσθάνθησαν ακούσιον φόβον, πα
γερόν, συστέλλοντα τήν καρδίαν των.

— Ή ώρα παρέρχεται καί θά πηγαίνω, 'Ρόζα ! ειπεν δ Διό
δωρος, έγε.ρόμενος, στενάζων, καί κάτωχρος.

— Διατί πάλιν φεύγεις; Ποΰ μ’ άφίνεις ; Άπήντησεν έκείνη 
παραληρούσα.

— Εΐνε 9 καί αν έλθουν,. . .. έχάθημεν !
'Η 'Ρόζα έμεινεν άκίνητος καί άναυδος, ώ; Καρυατις τοΰ Παρ- 

θενώνος.
Είτα έστέναξεν, ίξερράγη εί; λυγμού; καί δάκρυα καί τώ ηΰ- 

χήθη καλήν νύκτα.
— Au revolt- έν δνείρω! άπεκρίθη δ Διόδωρος.
Τόν συνώδευσε, μέχρι τή; έξωθύρας καί άπεχωρίσθησαν έν μέσω 

φιλημάτοον παραφορών, ήδίστων στόνων καί αγγελικών περιπτύ

ξεων.
Ήτον ή εσπέρα τής 1ί Δεκεμβρίου 1866. ’’Εμεινεν άνεξάλει- 

πτος άπό τής μνήμης των.
Ή νύξ παρήλθε τρικυμιώδης διά τόν Διόδωρον. Ήγρύπνει, πα- 

ρελήρει, έπεκαλείτο τήν 'Ρόζαν άεννάως, έκλαιεν, έγέλα έν ταυτω, 
ώ; παιδίον, ήδε, έβημάτιζε, γλυκυτάτων χιμαιρών έρμαιου, έστέ- 
ναζεν καί έκαίετο υπό πυρό; θείου, ώς έν φλογέρα καμίνω, δι’ όλης 

τή; νυκτός.

VII

Τήν επαύριον δ Διόδωρο; ήτο δύσθυμο;. 'Η προτέρα του νόσο;, 
α; συγκινήσεις καί ή κακοκαιρία τή; προτεραίας, είς ήν ειχεν έν 
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τη μέθη τής ευδαιμονίας του έκ-εθή, καί ή παθητικωτάτη τήί 
νυκτδς αγρυπνία, τω έπήνεγκον υποτροπήν.

Ένεθυμήθη την ΓΡόζαν καί ήρυθρίασε. Διενοεΐτο έν τη άγνό- 
τητ! του, δτι ή συνέντευξις τής χθες ήτον έγκλημα καί δτι οι 
ασπασμοί, ους άντήλλαξαν, ήσαν ανοσιούργημα. Ένόμιζεν, δτι 
είχε πέσει εις αχανή άβυσσον !

Καί δμω; ήθελε νά τήν ΐδη. Έλίμωττεν έν βλέμμα της. Καί- 
περ κακοδιάθετων, έ'ήλθε. Διήλθε τής οικίας της. Ή Έόζα ήτον 
εις τδ παράθυρου. Μόλις δμως τά βλέμματά των συνηντήθησαν. έν 
άκαρεί καί αυτομάτους συνεστάλησαν καί κατεβ βάσθησαν υπ’ αί- 
δ-,ϋς τά βλέφαρα καί ή Έόζα έφυγεν έκ τοϋ παραθύρου.

7) Διόδωρος διηυθύνθη εις τά Χαυτεϊα, τδ προσφιλές καί θερ
μόν κέντρον τής ζωηρά; Πανεπιστημιακής νεολαίας. ’Εκεί εύρε φί
λον του, ιατρδν, δστις, ίδιον αυτόν, κακοδιάθετου, τόν συνεβού- 
λευσε ν’ άποσυρθή ταχέως εις την κλίνην του.

Μετά δ ύο έυρας ήσθάνθη έλαφρδν ρίγος καί άπήλθεν οικαδε. 
’Αλλά τδ ρίγος έδιπλασιάσθη καθ’ οδδν, δτε είδε κλειστόν τδ 
προσφιλές τής Έόζας του παράθυρου. "Οτε δέ έφθασεν εις τδ δω- 
μά,τιόν του, κατελήφθη ύπδ πυρετοΰ.

'Η υποτροπή έδείνωσε την νόσον. Δεκαεπτά ακριβώς ημέρας 
έμεινε κλινήρης δ Διόδωρος. Ήτον αξιοθρήνητος ή θέσις του. Έ- 
πασχε πολύ, έπασχε διττώς. ’Ενώ δεινή έταλαιπωρει ή νόσος τδ 
σώυ.α, κατεβασάνιζε την άλγοΰσαν ψυχήν του άλλη νόσος δεινό
τερα, αδιόρατος εις τήν οξυδέρκειαν τοΰ Ίατροΰ. rO Ίατρδς τω 
είχε διατάξει αύστηροτάτην νοσηλείαν. ’.Αλλ’ ή διάγνωσις ήτον 
έτεροσκελής καί ατελής. Ύφίστατο μαρτυρίου ο ταλαίπωρος, μή 
δυνάμενος νά καλέση, μηδέ νά ΐδη καν, τδν ιατρδν, δστις, καί 
νεκρόν ακόμη, ήτον ικανός νά τδν θεραπεύση. ’Εκείνος δέ μόνον, 
δστις έτάζει τά: έσώσας καί άλγούσας καρδίας, εκείνος μόνον γνω
ρίζει, οία καί όπόσα έπασχεν δ πτωχός Διόδωρος !

Έδυσφόρει καί ήγωνία έρημος καί δυστυχής. Ένόμιζεν, δτι είχε 
χάσει τήν ορασιν καί έζη έν τω σκότει. Άνεπόλει τδ παρελθόν, 
τδν Ίλισσδν, τδν Βασιλ. κήπον, τάς εσπερίδας τήν Έόζαν του, καί 
ηύφραίνετο διά τών ήδίστων αυτών αναμνήσεων καί έφρικία, φο

βούμενος, μή άποθάνη. Μίαν δέ στιγμήν ή νοσηλεύουσα αυτόν 
οικοδέσποινά του, δεισιδαίμων γραία, κατ αλαβοΰσα αυτόν έν 
τοιαύτη παλίρροια συγκινήσεων, έσταυροκοπήθη καί είπε θλιβερώς 
τω συζύγω της. «Καλέ, θά έχη δαιμονοπείραξιν ! είδες, πού δέν 
έφωνάξαμεν τδν παπά νά τδν διαβάση;»

ΓΟ κ. Μίνως καί ή κ. Έλμίνα τον έπεσκέπτοντο συνεχώς, τεν 
παρεμύθουν, τον ένεθάρρυνον καί τδν έπεριποιοΰντο, ώς τέκνον 
των. Αυτοί ήσαν ή μόνη του μικρά άνζκούφισις. ΓΙλήν φεΰ, ποια 
περιποίησής, ποια φιλοστοργία ήδύνατο νά θεραπεύση τήν βα- 
ρυαλγοΰσαν ψυχήν του, άφοΰ ή 'Ρόζα του είχε γείνει άφαντος ;

Καί εκείνη ;
Τά αυτά και δεινότερα έπ ασχεν ή τάλαινα. 'Ότε επί δύο ημέ

ρας δέν τδν είδεν, δτε έμαθε παρά τής κ. Έλμίνας τήν υποτρο
πήν τής νόσου του, έθλίβη βαρύτερου, υποθέσασα μάλιστα, δτι 
ή συμπεριφορά της ήτον ή αφορμή τοϋ δυστυχήματος. Πόσον δέ 
μετημελήθη, πόσον πικρώς έκλαυσε, διότι έφυγεν έκ τοϋ παραθύ
ρου τήν τελευταίαν φοράν, καθ’ ήν τδν είδεν.

Ήτο καί αυτή έρημος καί δυστυχής. Τδν έπόθει. Τήν ζωήν της 
έδιδε νά τδν έπανίδη! .... Post, ubi (ligressi. . . . Sola (ΙοΓΠΟ 
moeret vacua.......... Ilium absens absentem auilitque videt-
<]ue. ’Επληροφορεΐτο τακτικώς τά κατ’ αύτδν παρά τής κ. Έλ
μίνας. Έγέυετο θεοσεβεστέρα καί ηύχετο άεννάως διά τήν άνάρ- 
ρωσίν του. Τήν δεκάτην ημέραν καταληφθεΐσα υπό αγωνίας, έστει
λε πρδς τδν Διόδωρον τδν μικρόν ανεψιόν της μέ μικράν τρυφε
ρήν ανθοδέσμην, εΐποϋσα αΰτω, δτι τήν στέλλει .... ή κ. Έλμί- 
να !! Ή Διόδωρος, ΐδών τδ παιδίον, έσκίρτησεν εις τήν κλίνην 
του, καί άκούσας αυτό, έλαβε, πάλλουν έκ χαρά:, τήν ανθοδέσμην, 
ής ένόησε τήν καταγωγήν, καί τδ κατησπάσθη.

Ό Μάντης έκτοτε τδν έπεσκέπτετο δίς τής ημέρας, άνθοφόρος 
συνήθως, καί έπληροφόρει τήν Έόζαν. fO Διόδωρος άνεκουφίζετο 
καί χάρις εις τδν άπτερον αυτόν καί ευεργετικότατου Έρμήν, καί 
εις τάς έπιμελεΐς περιθάλψεις καί τήν άκραν προφύλαξιν, ανέ
κτησε βαθμηδόν τάς δυνάμεις του καί άνέρρωσε τήν I 7ην ημέραν, 
"ίσως δέ συνετέλεσεν εις τούτο κατά τι καί ή τελευταία έπίσκε- 
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ύ'.ς τοΰ Μάντη, καθ’ ήν τώ ειπεν ό προσφιλή; μικρός, δτι, δταν 
νίνη καλά, τώ ειπεν ή 'Ρόζα, δτι θά τώ δώση §ν μυθιστόρημα 
ποό; διασκέδασίν του.

Τήν 3ην Μ. Μ. τή; 31 Δβρίου ό Διόδωρο; έξήλθε. Διέτρεξε τά; 
οδού; ΑΙό.Ιου καί ' Εηιιοϋ έπί πολύ διασκεδάζων μέ το αφελές τή; 
ποωτευούση; εθιμον τή; άποπον.πή; τοΰ οΐχομένου έτου; διά συ- 
οιγμών καί παντοειδών θορύβων. Ήγόρασε δέ έκ τοΰ φιλοκάλουκα
ταστήματος τοΰ κ. Μαϊφαρτ ίνα προσφέρη τή 'Ρόζα, ώ; έπινο- 
μ.ίδα, μίαν καλλιτεχνικωτάτην πυξίδα τιμαλφών κοσμημάτων, 
περιέχουσαν κομψότατου επισκεπτηρίου, φέρον χρυσοί; γράμυ.ασι 
τήν επιγραφήν « A toi pour toujours». καί μίαν γραφικωτά- 
την μικράν εικόνα, παριστώσαν ζωηρόν καί άτίθασσον λέοντα, εφ*  
ού έβαινεν ιλαρόν καί Οεοείκελον πτερωτόν παιδίον καί έπί τής ο
ποία; δπεσηυ,ειοΰτο « L·*  amour vainer la forc.R». Έπανήλθεν 
εΐ; Νεάπολιν. Διήλθεν έκ τοΰ γνωστού φαρμακείου. Είδε τήν 'Ρό- 
ζαν, πετών έκ χαρά;. Τή ύπέδειξεν, δτι θέλει νά τήν ίδη έκ τοΰ 
πλησίον. Ή 'Ρόζα τώ άπήντησε συνθηματικώς «Εΐ; τά; 6 Μ. Μ».

’Επανήλθε κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν. Τό σκιόφω; τή; εσπέρα; 
επυκνοΰτο. Ή 'Ρόζα, άναμένουσα τόν είδε καί κατήλθεν εΐ; τήν 
θύοαν. 'Ο Διόδωρο; έπλησίασε καί εΐσήλθεν, ύποχωρησάσης έκεί
νη; ένδον. Έχαιρετίσθησαν τρυφερότατα καί περιπαθέστατα με 
ενα έγκάρδιον ασπασμόν. 'Ο Διόδωρο; τή προσέφερε τήν πυξίδα, 
λέγων μετά φωνής, υποτρεμούση;, «'Η έπινομί; μου». ’Εκείνη δέ 
τώ έδωκε πράγμα τι, τετυλιγμένον, ώσεί μικρόν βιβλίον, προ- 
-σθεΐσα «Αυτό εΐνε τό μυθιστόρημα!»

VIII

Χωρίς νά ηνε πολύ φίλο; τών μυθιστορημάτων, ό Διόδοορο; 
ήσθάνθη παρευθύ; ύψιστον πόθον, δπω; το άναγνώση. Τό άπέ- 
κρυψε καί άπήλθεν οϊκαδε.

Ένεκλείσθη εΐ; τό δωμάτιόν του, ήναψε δυο φώτα, έκαλλωπί- 
σθη, ώ; προ; ηγεμονικήν υποδοχήν, έκάθησεν έπί τοΰ γραφείου του, 
έστέναζε περιχαρή; καί έλαβε τοέμων, άνά χεΐρα; τό μυθιστό-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
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ρήμα. Γλυκυτάτη προσδοκία έμέθυσκεν αύτδν καί έμειδίχ αχ.’.· 
νητος.

’'Ελυσε τά; μεταςίνου; κυχνά; ταινία;, αΐτινε; τδ περιετύλισσον 
άφήρεσεν Sv κάλυμμα έκ λείου ’Αγγλικού χάρτου καί δεύτερον 
κ,αΐ τρίτον δμοιον. Οί οφθαλμοί του προσηλώθησαν έπί κχλλιτε*  
χνικωτάτου και περίχρυσου Album γραφή;, έφ’ ου εΐδεν, άπο· 
πνέοντχ μεθυστικώτχτον πχτσουλί, μικρόν επιστολικόν φάκελλον 
ανοικτόν. Περιέπεσεν εΐ; εζ.στασιν αγγελική; ηδονή;.

'Γπδ τδ κράτο; μυρίων παλμών καί συγκινήσεων απερίγραπτων, 
δ Δ.όίωρο;, έ'ήγχρε τδ έν τω φχκέλλω. ’flτο μικρό; βόστρυχο;, 
χρυσομετάςινο; και στιλπνότατο; έκ τή; άπαρχμίλλου κόμη; τή; 
'Ρόζα;. Τδν έλαβεν εΰλαβώ; εί; τά; τρεμούσα; χεΐρα; του, τδν έ- 
θεώρει άτενώ; έπί πολύ, δακρύων έκ γλυκυτάτη; συγκινήσεω;, 
τδν έφερεν εΐ; τη? καρδίαν καί τά χείλη, τδν κατεφίλει πολλάκις 
παραφόρω;, και τω προσεφώνει μυοία όσα παραληρών, καί μετά 
στοργή; αγγελική;, ώσεί διαβλέπων έν αυτω αυτήν ταότην τήν 
'Ρόζαν ............

Γπδ τοιαότχ; συγκινήσει; ανοίγει τδ χχριτόορυτον .Ιεύχωχ α· 
Διέρχεται άτάκτω; τά φύλλα του. ’[{σαν κατακεκοσμημένα ές 
ωραίων άπεζ ηραμμένων άνθέοον και χαλκομανιών θελκτικωτάτων. 
*Ολαι δέ αι σελίδ»; του, πλήν έζ, χειρόγραφοι διά καλάμου, καλ
λιγραφικού.

’Αόριστόν τι μυστήριον συναίσθημα κατέλαβε τήν ψυχήν 
τοΰ Δ-.οδώρου καί πόθο; ακατάσχετο; νά τδ άνχγνώση κατά σει
ράν».

*Αρχεται άπδ τή; πρώτη; σελίδο;. ’Ητο κεκοσμηχέ<η δι’ ένδ; 
τεχνητού ζωηρότάτου ρόδου, υπό τά κινητά οόλλα τού όποιου 
ηυγαζε παγκάλη μορφή μειδιώντο; αγγέλου.

Έν τή 2α άνέγνω. «'Οταν ή καρδία ήνε πλήρη;, έχει ανάγκην 
διαχΰσεω;, δπω; άνακουφισθή. ’Αλλά, πού ν’ άνοίζη τά; μυστη
ριώδεις πτυχά; τη;; ό μόνο; παρήγορο; καί έχέμυθο; φίλο; είνε 
•συνήθω; 5 κωφάλαλο; χάρτη;.·

Έν τή 3η «Τί οχληρό;, πού είνε ό κόσμο;! Έςήλθ.μεν σήμε
ρον εΐ; περίπατον. Τί ήθελεν εκείνο; εΐ; τον κήπον τοΰ ’.λισσοΰ

12
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πάλιν; Φαίνεται, ώ; νά μέ καταδιώκη ! Μοί έγινεν άφόρητο; ?
— ’Αλλά πάλιν, διατ· μ’ αρέσει νά τδν βλέπω;
— Καί τί θέλε·, νά διέρχεται τόσον συχνά; Καί διατί, όταν 

δέν διέρχηται, αισθάνομαι περί έμέ, κενόν;»
Έν τή 4η «Ωραίο; είνε 5 Ίλισσός, άλλ’ ό Βασιλ. κήπο; είνε 

χαοιτόβουτο;. Πόσον είνε ήδύ καί μαγευτικόν νά βλέπη; τού; κύ
κνου; εκείνου;, κολυμβώντας, καί έν ώ ρεμβάζει; ουτω, νά διέρχε
ται εκείνο; πλησίον Σου, νά σοί ρίπτη έν άνθος καί νά κοσμή; διΤ 

αυτού το στήθος σου!

«'Ιΐσάν κύκνο; έπι λίμνη; ύύατο; διαυγέστατου 
Κολυμόδί ύτερηφάνω; καί άπονη τά πτερά του, 

Καί σϋ εϋχαρι; βαδίζει;
Καί τών καρδιών τά φύλλα δ'α’πα; καί μαγνητίζεις»

Έν τή 5η. «Διατί απόψε είμαι τόσον μελαγχολίαν;; Τί έχω καί 
πάσχω , Μ’ έχαιρέτισεν. Ποία ευτυχία!

Ή θεία αου μοί είπε ποδαικοού. «Μέ έκούωσε; εΐ; τον κήπον ;» 
καί έχάθην έξ αΐδούς.

Μοί εφεοαν αλθαίαν καί τήν έχυσα. ’Αλθαίαν θέλω εγώ, ή νά 

βλέπω εκείνον άδιακόπως α:ο>νίω;;»
Έν τή 6 η. 11 Τδν είδον παρά τή κ. Έλα. Πόσον ήτο συμπαθές 

καί έοασμία ή οψι; του! πόσον σεμνέ καί εϋγε·ή; έ συμπεριφορά 
του ! Είχε; πολύ δίκαιον, φίλε μου !

— Μέ αγαπά! μοί είπε. Δατί είνε τόσον μελωδικόν αύτδ το 
όήυ.α εις τά χείλη του ; Διατ! δεν ήδυνήθην ν’ αποκριθώ;»

Έν τή 7η HayderrMc έρως' οιαι στιγμαί ήδισται διά μίαν 
«νέαν κόρην, οπότε, μόλι; διέρχεται τέν παιδικήν ήλικίαν, γχν- 
«νάται έν τή καρδία τη; ό πόθο; ν’άγαπήση καί άγαπηθή. Πόσον 
«είνε ευτυχής, άκούουσα τά; γλυκεία; λέξεις τοΰ έρωτος καί τή; 
«φιλία;, τάς οποία; ό αγαπητό; τη; τή ψιθυρίζει, καί τή; λα- 
«τρείας, τής οποία; αΰτη είνε τδ εΐδωλον, καί όλων εκείνων τών 
«τόσω θελκτικών αικρών καί άσημάντων, άτινα κοούουσι την 
«καρδίαν τη; δ·.’ άπαραμίλλου ηδονή; καί άφυπνίζουσι τέν ψυχήν 
«τη;, κοιμωμένην ακόμη. Κατά τά; στιγμάς ταύτας τδ παν είνε 

«χαοά καί ευτυχία δι’ εκείνην, τδ παν καλλύνεται διά τοΰ έρω- 
«τό; τε;· Εινε δ καιρδ; τών ονειροπολημάτων καί τών χρυσών ό- 
«νείρουν, είνε δ ωραιότερος, δ ποιητικότερος, καί έπί πάσιν δ εύ- 
«δαιμονέστερος καιρδς τής ζωής !»
. Ή 8η σελίς ήτο λευκή.

Έν τή 9η άνέγνω. «’Οτε τδ πρώτον τδν ειδον, Θεέ μου, πώς 
έγινα! ... ότε μοί είπεν, ότι μ’ αγαπά, τίς μ’ έκυρίευσε ψυχική 
τοικυυ.ία ! ... ότε τώ έψιθύρισα «Σέ λατρεύω» καί μ’ έμειδία έ- 
ξεστηκώς, δέν ύπήρχεν εις τδν κόσμον γλυκυτέρα ευδαιμονία νά 
παραβληθή πρδς τήν έδικήν μου !

— Τον λατρεύω, τδν λατρεύω, τδν λατρεύω ! Δέσποινα τοΰ 
ουρανού, τδν αγαπώ πλειότερον τοΰ τέκνου Σου!

Έν τή 1 Οη. «Τό άσμ.α μου τδν καταθέλγει καί είμαι τόσον 
ευτυχή; !

— Αί ΐδιοτροπίαι τή; έξαδέλφη; μου δέν έχουν όρια!
— Τί γλυκυτάτην διήλθομεν εσπερίδα! Ουδέποτε θά την λη

σμονήσω !
— Πολλάκις τά άπρόοπτα ήμαύρωσαν ήδίστας ευτυχίας !...
— ’’Εχεις καί τήν Θ. ... ήτις Σοί λέγει σύνοφρυ;' «Δέν μέ 

αρέσει κόρη μου αυτή ή κακοδιαθεσία Σου!» Βλέπετε μία κόρη 
δέν έχει τδ δικαίωμα νά κακοδιαθετή ! »

Έν τή 11η «’Ασθενεί»! Αύτδς ασθενής ! Πώς τρέμω όλη, υψιστε 
θεέ! Διατίνά μέ ασθενώ έγώ καί αύτδς νά ήνε καλά : ’Αχ, πότε 
θά τδν ϊδω ;

— Πώς τδ έπαθα καί τώ έγραψα; ε’ΐμην φρενήρης !»
Έν τή 1 2η*ζατακόσμω  έκ πανσέδων άπεξηραμμένων. «Διατί 

τόσον πάσχω άπόψε ; ώ νύξ θεσπεσία, μέ ήφάνισας ! Πόσα^-μυσιή 
βιβ.Ιία άντηλλάζαμεν, παράφοροι καί μεθύοντε; έκ τής χαράς ! 
Πώ; έγινε τούτο; Είμαι πλέον αιχμάλωτός του! ώ, ά; έπέστρεφε. 
νά τώ δώσω χίλια άλλα Cc6.Ua χ^υσά !»

Έν τή 1 3η.

«Les bluets sont bleus, les roses sont roses, 
Les bluets sont bleus, j’ aime mes amours ! »

Cc6.Ua
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'Η I 4η ήν πλήρης έκ τοΰ ονόματος τού Διοδ&υρου. At γ?«μμ·*ι  
ήσαν ποικίλα·, καί άπετέλουν σύμπλεγμα, έκφράζον τάς λέξεις 
«Σέ λατρεύω».

Έν τή I 5η σελίδι άνέγνου θυμήρης.
«'Η Τιτίκα ήτον ευδαίμων, και δ Μάριο; ηύχαριστη μένος. Έζων 

«εντός τοΰ θελνήτοου έκείνου, τό όποιον δύναται τις νά δνομάση 
«θάμβος ψυχής έκ ψυχής. . — Τί συνέβαινε μεταξύ τών δύο 
«τούτων πλασμάτων; Τίποτε. Έλατρεύοντο. — Οί δέ λόγοι των 
«τί ήσαν ; Πνοαί. Οΰδέν άλλο.— Αί, ναί’ παιδαριώδη πράγματα, 
«παλιλλογία·., γέλωτες διά τίποτε, μάταια·, λέξεις, άνοησίαι, παν 
«δ,τι υπάοχει εις τόν κόσμον ύψηλότερον και βαθύιερον! Τά μόνα 
«πράγματα, άτινα ά'ίζουσι τόν κόπον νά λεχθώσι και ν’ άκου- 
«σθώσι! Μάλιστα, αύτάς τάς ανοησίας, αυτά; τάς μωρίας, δ άν- 
«θοωπος, δστις δέν τάς ήκουσεν, δστις δέν τάς προέφερε ποτέ, 
«εινε άνθρωπος εύηθέστατος, βλάξ, κακός άνθρωπος !»

Έν τή 4 6η «Πάλιν αυτός ασθενής! Εινε φρικώδες ν’ ασθενή αυ
τός, έν ώ τοΰτο μέ κάμνει τόσον δυστυχή!

— Δέν γίνεται, Θεέ μου, ν’ άποθάνω έγώ, δ.ά νά υγιαίνη 
εκείνος ;»

Έν τή 17η «Εις μάτην ποτίζω τά προσφιλή μου άνθη, δ έξώ- 
στης εΐνε πάντοτε έρημος. ’Ακοίμητος δ τρόμο; μέ εκνευρίζει.

Τί νά κάμνη δ αγαπητός μου ; Τώ στέλλω διά τής αύρας μο
ρίου; χαιρετισμούς γλυκυτάτους. Τούς αισθάνεται άρα γε;»

Έν τή 18η «Μόνη κ’ έρημος πάντοτε. ’Αλλά τί λέγω ; Τά χεί
λη μου ψάλλουν άεννάοις τό προσφιλές του όνομα και ή εϊκών του 
ζωηρά λάμπει εις τούς δφθαλμούς μου ! Και, όταν τούς κλείω, 
τόν βλέπω ακόμη! ώ έρως, τίς μωρός σέ είπε τυφλόν ;»

Έν τή 19η «Πόσον σέ ζηλεύω, πόσον σέ φθονώ, φιλτάτη μου 
Σελήνη ! ’’Ω, έάν ε’ίμην μία τών ακτινών Σου ! Θά εϊσέδυον μέχρι 
τοΰ κε.Ι.Ιίου τοΰ έρημίτου υ.ου καί θά έλαμπον, ώς ήλιος!»

Έν τή 20η «Διατί είμαι τόσον δύσθυμος σήμερον ; είδον καθ’ 
ύπνους Άθιγγκνίδα μάντιν, ήτις, κατασκοπήσασα τήν παλάμην 
μου, ε!π:ν ή άθλια. «'Ωραία βαρκούλα μου, είσαι πρωτοτάξειδη.

Άλλά σέ πρώτη φουσκοθαλασσίά θά χάσης τά νερά σου!» Πόσον 
εΐνε οχληρά τά όνειρα, δταν πάιχη ή ψυ/ή!»

Έν τή 21η “Ακόμη ασθενής!'Οποίον άτελεύτητον μαρτύριαν ! 
Πώς δέν παρεφρόνησα ακόμη!

Έχάθη ή γαλήνη τής ψυχής μου, έχάθη και δ ύπνος μου! Ώ 
ιατρέ, έάν έγνώριζε; ! ....»

Έν τή 22α. «Μοί τό ειπεν δ Μάντης. Έλαβε, σκιρτών τήν 
άνθοδ έσμην μου ! (Άπαταται ή έρώσα καρδία ; ) Τήν είχον ραν 
τίσει μέ τά δάκρυά μου, τώ έστειλα έπι τών άνθέων της φλογερά 
καί γλυκύτατα γρυσά βιβΛία.»

Έν τή 2υή. «Πόσον περισσότερον άγαπώ τόρα τήν κ. Έλμ. 
ποΰ τόν περιποιείται! Φεΰ, διατί νά μή δύναμαι νά τόν νοση
λεύσω μόνη ;»

Έν τή 24η. «Πόσον είμαι ευτυχή: ! Καθ’ έκάστην ό Μάντης 
τώ δίδει τά άνθη μου καί γίνεται καλλίτερα. Μ’ έλυπήθη ό πανά
γαθος Θεός

Ή 25 η σελίς ήτο λευκή.
Έν τή 26η άνέγνω. «ΙΙοία χαρά ! θά τόν έπανίδω έντός ολί

γου τόν φίλον τής ψυχής υου ! Λησμονώ τάς όδύνας μου δλα; · 
θά τόν ίδω αύοιον. Δέν θ’ άσθενήση άλλοτε ό καλό; μου ! Είμαι 
εϋδ αίμων, τοισευδαίμων! ·

Αί λοιπαί τέσσαρες σελίδες ήσαν λευκαί. Δεν είχε όέ άλλα, 
φύλλα τό λεύκωμα.

'Ο Διόδωρο;, δστι; καθ’ δ‘ην τήν άνάγνωσιν διετέλει έν μ.κγ- 
γανεία καί μέθη, έστέναζεν έκ βαθέιον ψυχής, έδάκρυε καί έμζιδία,. 
έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν τετράκις, κατεφίλησε τό τιμαλφές μι>- 
θιητύρηιια κα· έαεινεν «πί μακρόν, ρεμβάζουν, έως ού άπεκοιμήθη. 
έπι τοΰ γραφείου του.

IX

Εΐδετε τόν ήλιον, δύοντα υπό αίθριον ουρανόν, πόσον εινε θελ- 
κτικώτερος είς τάς τελευτχία: του χρυσακτίνου; αναλαμπα;; 
’Ακούσατε τού; έκπ-έοντα; μελιχρούς τόνου; τής κιθάρα; και τοΰ*
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κλε·δοκυμβάλ·υ, πόσον κατακηλοΰσι τάς αισθήσεις; ’Ηκροάσθητε 
ποτέ των περιπαθεστάτουν μελωδιών τοΰ θνήσκοντος κύκνου ; Εί- 
δετε, πώς στίλβουσιν υπέρλαμπροι τής αυγής οί μαγικοί αστέρες, 
έν ώ ή γόησσα θερινή νύξ στρέφει τά νώτα, φεόγουσα προς την 
δύσιν ;

Τό έτος 1867 άνέτειλε διά τδν Διόδωρον καί την 'Ρόζαν υπό 
οιωνούς γλυκύτατους.

Δςήλθον ημέρας εύδαίμονας καί άγγελικάς έν συναναστροφαϊς, 
έν περιπάτοις, έν έκδρομαϊς καί έξοχαϊς, οπού έδρεπον άφθονα άνθη 
αμυγδαλής καί ία μυροβόλα καί έν εσπερίσιν άδιακόποις επί ένα 
καί ημισυν περίπου μήνα. Τδ άσμα καί ή κιθάρα τής 'Ρόζας αντη
χεί θελκτικόν. Οΰδεν νέφος δε έπεσκίασέ ποτέ τήν αγνήν καί 
άκμαίαν πάντοτε φαιδρότητά τουν.

’Αλλ’ αί Άπόκρεω τοϋ έτους έκείνου υπήρξαν τ, διαπασών τής 
ευδαιμονίας τών ευτυχών εκεί νουν υπά οξέων. ’Επί δουδεκα συνεχείς 
νύκτας μέχρι τής Καθαρά; έβδομάδος δ Διόδωρος καί ή ΓΡόζα συν- 
διεσκέδζζον παννύχιοι έν άσυ.ασι, μουσική καί χοοο'ϊς2 παρά τη κ. 
’Ελμίνα καί άλλαις φιλικαϊς οικογενείαις, άποτελούσαις διαρκή 
έναρμόνιον διασκεδάσεων κύκλον. 'Αβραί δέσποιναι καί δεσποινί
δες άβρότεραι, έμποροι, επιστήμονες, σπουδασταί, ποικίλα πρό
σωπα, συνηντώντο καθ’ έκάστην εσπέραν, καί χαρμόσυνοι διεσκέ- 
δαζον μέχρι τής αυγής, έν τέρψεσιν, ών τήν κλείδα γινώσκει μόνη 
ή ωραία, πνευματώδη; καί πάντοτε χαρίεσσα πρωτεύουσα. Δύο 
πλαγίαυλοι, τρεις κιθάρα·, καί ίν βιολίον, άνακρουόμενον υπδ πε
ρίφημου τεχνίτου τοΰ κ. Τ. ηΰφοχινον τδν συνευθυμοΰντα κύκλον, 
τοΰ οποίου μέλος άπετέλει καί ό διάσηυ.ος κιθαρωδός τής έποχής 
εκείνης κ. Σ. δστις ήδύνζτο, ζδων, νά αποσπά τά δάκρυα ή τήν 
έξαλλον φαιδρό.ητα τών ακροατών του κατά βούλησιν. Έκεγ 
έλαμπον κάλλη, πλήρη γοητείας καί πυρδς καί ή λεπτότης καί 
χάοις τοΰ ’Αθηναϊκού πνεύματος ήκτινοβόλουν, καταθέλγουσαι· 
Εν μέσω δέ τών λαμπρών εκείνων παννυχίδων, ό Διόδωρος καί ή 

'Ρόζα έμεθύσκοντο έκ τοΰ αγγελικού αυτών έρωτος λατρευό- 
μενοι καί τρισμάκαρες.

Καί διέρρεεν ευδαίμων ό καιρδς, ό μόνος καιρός, καθ’ 8ν πράγ_ 

μάτι έζεσαν, δστις άφήκεν εις τάς ψυχάς τουν άνεξιτήλους γλυ
κύτατα; αναμνήσεις, ζωπυρούσας πολλάκις τδν κατόπιν βίον, καί 
δ οποίος υπήρςε τής χρυσή; αυτών ηλικίας τό θελκτικώτατον εΐ- 
δύλλιον καί ή πάγχρυσος έποχή.

X

'Υπάρχει, πιστεύω, αδιόρατο; τις ειμαρμένη, δεσπόζουσα τών 
ανθρωπίνων, ήτις πολλάκις δυστυχείς έγείρει τήν επαύριον εύδαί
μονας καί τάνάπαλιν.

Ό πατήρ τοΰ Διόδωρου ήτο μέτριας τάξεους έμπορος έν Καλά- 
μαις. Άλλ’ ή πτώχευσις μεγαλεμπόρου τίνος τών Πατρών, πρδς 
ον είχε κάμει σπουδαίας επί πιστώσει άποστολάς προϊόντων, 
παρέσυρε καί εκείνον εις τδ ναυάγιον τοΰ έμπορίου.

Τρεις έβδοσ.άδες ειχον ήδη παρέλθει, δτε μίαν πρωίαν δ Διό
δωρος έλαβεν έκ τής πατοίδο; του επιστολήν, ήτις τδν άφήκεν 
έννεόν. ΈπληοοΦοοήθη δι’ αυτής τήν άπαισίαν είδησιν καί εκα
λείτο νά σπεύση εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα.

’’Ετοεξεν εις τδ δουμάτιόν του καί έκλαυσε πικρότατα, ώς παι- 
δίον μετζ λυγ.υ.ών σπαρακτικών. Τδν έθλιβεν ή συμφορά τοΰ πζ- 
τρός, αλλά τον έφόνε>ε ό από τής 'Ρόζας του απροσδόκητος χου- 
ρισυ.ός. Πόσον ήτο δυστυχής, πόσον αξιοδάκρυτος, εις ποιαν ευρέθη 
άπόγνωσιν καί άγουνίαν, πέίυς κατηράτο τήν ημέραν, καθ’ ·ην εγεν- 
νήθη, πώς έβλασφήμει τήν, μή προνοοΰσαν, Οείαν πρόνοιαν! Τό
σον έοεβος, τοιαύτη Φρενήρη; θύελλα έπλήρου καί εμ.άστιζε τήν 
■ψυχήν του.

"Οτε τά δάκρυα τδν άνεκουφισαν όπωσοΰν, καί είδεν, δτι τρεις 
μόλις τω ύπελείποντο ήμέραι, έσκέφθη ν’ άναγγείλη πάραυτα 
τή 'Ρόζα τήν διπλήν συμφοράν. ’Αλλά, πώς νά τή τδ ε'ίπη; ευρέθη 
έν αδιεξόδου λαβυρίνθου καί νέα δάκρυα έρρευσαν από τών οφθαλ
μών του.

Μετά μεσημβρίαν διηυθύνθη παρά τή κ. Έλμίνα, ήτις συνεμε- 
ρίσθη έκ ύυχής τοΰ άλγους του καί τδν παρεμύθησεν ολίγον. Μετ’ 
ού πολύ έφάνη, εισερχόμενη, ή'Ρόζα, εύχαρι; καί ζωηρά, ώς τής 
άνοίξεω; ή πρώτη χελιδών.
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Μόλις ή 'Ρόζα είδε τοσοΰτον βαρυαλγεΐς τδν Διόδωρον καί τήν· 
κ. Έλμίναν, ώχρίασεν έζ αορίστου τρόμου. Άλλ’ δτε ήθέλησε νά 
μάθη τί συμβαίνει καί δ Διόδωρος, μη δυνάμενος νά λαλήση, τή 
ένεχείρισε τήν άπαισίαν επιστολήν, ή 'Ρόζα άνέγνω αυτήν τρέμου- 
σα και κάτωχρος ή τάλαινα, καί άνέβλυσαν είς τάς ωραίας αυτής 
βλεφαρίδας δύο δάκρυα, διαυγείς μαργαρίτα', τής τουφεράς και 
συμπαθέστατης άγάπςς της. Θλιβερά ήτον ή εικών τής σκηνής 
εκείνης, ήτις διέλυε τόσον σκληρώς και τόσον άποτόμως τά γλυ
κύτατα τής ζωής των όνειρα.

— Καί φεύγετε λοιπόν ; ήρώτησεν αίφνης τδν Διόδωεον.
— Τήν προσεχή δευτέοαν ανυπερθέτως.
— ’Ανυπερθέτως;
— Δυστυχώς! είναι μεγίστη, αναπόδραστος, σιδηρά ανάγκη:
— Πόσον εινε φοβερόν τοΰτο! Καί θά έπανέλθητε ; προσέθηκεν 

ή 'Ρόζα , προσπαθούσα νά μειδιάση.
— Τίς οίόεν ! Ίσως μετά ενα μήνα.
— Μετά ένα μήνα !
'Ο Διόδωρος ήθέλησε νά τήν παρηγόρηση και τή άπεκρίθη. 

’ Άδηλον. Ίσως και ταχύτεοον».
— Μά βέβαια ! προσέθηκεν ή 'Ρόζα. Δέν πρέπει νά διακόψητε 

τάς σπουδάς σας!
Μετ’ ολίγον δ Διόδωρος, μή δυνάμένος ν’ άνθέ'η, άπήλθεν.
Διήλθον τήν νύκτα έν βασάνοις κολάσεως" δμοίως και τάς δύο 

έπομένας ημέρας. Οί οφθαλμοί των έςοιδήθησαν έκ τών δακρύων 
καί τών λυγμών.

Άνέτειλε τέλος ή σπαρακτική ήμέρα τοΰ χωρισμού των. 'Ο 
Διόδωρος είδε πεντάκις τήν 'Ρόζαν, ήτένιζε δέ άπλήστως τούς 
οφθαλν.ούς της, ώσεί έμελλε νά μ.ή τούς έπανίδη ποτέ πλέον Άν- 
τήλλαςαν άνθη, εΰχάς, όρκους αγάπης, οΰς πρώτην τότε φοράν 
ώμοσαν, έλπίδας καί πυρώδεις ασπασμούς παράφοροι. Καί τήν 
ύστάτην στ·.γμήν, τήν πικροτέραν πασών, ή 'Ρόζα τώ έδωκε μίαν 
έπιστολήν καί περιεπτύ/θησαν τρυφερώτατα ολολύζοντες καί άπε- 
χωρίσθησαν τήν 7ην Μ. M.J ώραν τής 26 Μαρτίου 1867 έν άφάτω 
ίδύνη καί διαπύροις στεναγμοΐς.

Ό Διόδιορος άφήκε τήν 'Ρόζαν, καί έτειδή τήν κ. Έλμίναν 
καί τούς άλλους φίλους καί γνωρίμους, ειχεν άποχαιοετίσει άπδ 
τής δείλης, μετέβη οϊκαδε, δπως διευθέτηση τά τοΰ ταςειδίου.

Πονώνκαί πάσχων, ήνέω’ε τήν έπιστολήν τής 'Ρόζας του, έπί 
τοΰ φακέλλου τής δποίας αντί έπιγραφής, ήσαν αί λέςεις «Διά τήν 
εικοστήν έβδόμην σελίδα τοΰ μυθιστορήματος», καί άνέγνω, στε
νάζουν καί δακρύων.

«’’Αγγελέ μου,
Θά φύγης λοιπόν!... Αύριον δέν θ’ άτενίσω τδ βλέμμα Σου 

διά ν’ άντλήσω ές αύτοΰ χαράν καί ζωήν. Ποία μαύρη καταδίκη 

μέ περιμένει!
Μή φεύγη:, Διόδωρε ! ’Αν δέν μ’ άγαπας, λυπήσου με καν, φίλε 

τής άπορφανιζομένης ψυχής μου Σύ, δ τόσον πάντοτε καλός, δέν 
εχεις εύσπλαγχνίας κόκκον; Παγόνει τδ αίμα είς τάς φλέβας μου, 
ακριβέ μου Διόδωρε ! Νεκροΰται ή καρδία μου καί χάνομαι...........
Δέν φοβούμαι, μή άποθάνω, διότι δέν έχει δι’ έμέ πλέον χάοιν ή 
ζωή. Φοβοΰυ.αι, ιζή παραφρονήσω ή τάλαινα!

Τίς είδε πότε θά Σ’ έπανίδω! .... Μαραίνομαι ές οδύνης καί 
φρίττω ές άοείστου τίνος ακουσίου τρόμου.

lElft ή τύχη φθονίρά, χαι ή ζωη ό.ΐίγη’»·

Κατηραμένη Άθιγγανίς ! ....
Άλλ’ εις μάτην φεύγεις Θά Σε ακολουθώ παντού, ώς σκιά, φύ- 

λαζ Σου άγγελος αόρατος.
Κατά πάσαν εσπέραν τήν 8ην ώραν θά ρε-αβάζω μονήιης διά 

Σέ. Ένθυμοΰ με καί Σύ, καί αί ψυχαί μα: θά συναντιόνται καί 
θά αίσθάνωμαι τδ άρωμα τής ψυχή; Σου, φώς μου, φώς μου !

Πώς θά έπαναβλέπω έρημα τά προσφιλή μέρη, όπου Σέ είδον 
καί Σέ ήγάπησα τόσον ! Πόσον είμαι δυστυχής έγώ !

θά έρ/ωμαι κατά πάσαν νύκτα εις τά όνειρά Σου, καί θά Σοΰ 
καθηδύνω τδν ύπνον καί, όταν έςυπνάς τήν αύνήν, καί Σέ κατέ- 
χη άκόμη γλυκεία τοΰ ύπνου νάρκη, θά έρχωμαι πρώτη μέ τον 
πρώτον λογισμόν Σου, μέ τδν πρώτον Σου παλμόν, μέ τήν πρώτην 
τοΰ φοιτος τής ημέρας ακτίνα, νά Σοΰ άνοίγω τούς οφθαλμούς.
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Ερημο; καί ιι.6νη, ποία συμφορά, όποιον μαρτύρων ? Αισθάνο
μαι τήν καρδίαν μου, έγκα ταλϊίπουσαν τό σώμα μου.

Ύγίαινε, ακριβέ μου καί μή με λησμονεί !
Αειποθυμώ καί ή χειρ μου άτονεί. Σέ λατρεύω άκόυη καί πάν

τοτε. Αιωνίους θά Σέ λατρεύω, Διόδωρε! Καί αν χρησιμεύη διά τήν 
ευτυχίαν Σου ή ζουή μου, άς διαρραγή, ώ; πομφόλυξ, διά νά ζή- 
■σης Συ ευτυχής !

Δέχθητι μύ ρια 6ι6.11α χρυσά και πήγαινε εις το καλόν, άγγε
λέ μου. Au revoir. Μή με λησμόνει !

’Ρόζα ».

Ό Διόδωρο 
εις λυγμούς, 
προς τον 
τησε τή;

’Ολην τύν νύκτα διήλθεν άϋπνο; καί 
τήν 27 η ' σελί ία 
θυμίαν τή; 'Ρόζκ; 
ζων εις ήδίστας -

Τήν δέ ίην πρωινήν όύριν έγκκτέλι 
δαιμονίαν του, άναφωνών. «Χαίρετε 
δεύτερα μου πατρίς ! Έχε ύγιείαν, ' 
νεότητά; μου άστραν καί όνειρον χρυσούν!

Έπεβιβάσθη έπί τοΰ άτμοπλοίου, 
τών όρέουν έχρύσ-,υ τό ροδινόν λυκαυγές, 
μνης σύννους καί άτενίζων πρός τήν γην 
καί τών γλυκυτ’ρων ονείρων του, έου; οΰ, 
έξηοάνισεν από τών οφθαλμών του τον Παρθενώνα 
φήν τοΰ Αυκαβητοΰ.

ς, ά^αγινώσκων, έχυνε πικρά δάκρυα καί
Τρις τώ έπήλθεν ή ιδέα νά μή αναχώρηση, 

πατέρα στοργή, ή ελπίς τή; ταχείας επανόδου, 
φωνή; τής καρδία;.

, ί πάσχων. Έκόλλησεν εί; 
: τοΰ λευκώματος τήν επιστολήν κατά τήν έπι- 
ς, ήτοιμάσθη καί άνέμενε τήν αμαζαν, ρεμβά- 
τ,ΰ έρωτός του αναμνήσεις.

τά;’Αθήνα; καί τήν εΰ- 
Άθήναι μου, γλυκυτάτη 

Ρόζα μου, πολυθέλγητρου τής
»

στενάζουν, οτε τά; κοουφάς 
Έκάθησεν έπί τής πρύ- 
τοϋποώτου του έοωτος 
φεΰγον, τό πυρόσκαφον, 

καί τήν κορυ-

XI

Ό Διόδ ·>ρος επανήλθε-. εί; τήν γενέτειραν βκρυαλνής. Αί ύπο- 
ι; τοΰ πατρό; του έ/ρειάσθησζν δύο ι<ν. ·κ; ν’ άποκαταστα- 

■θώσι. Δέν ήδυνήθη νά έπανέλθη καί έμεινε διά τον Σεπτέμβριον.
Έζη μονήρη; καί μελάγχολος, άναπολών πάντοτε τήν ’Ρόζαν· 

Ούδέν ήδύνατο νά τόν ευχαρίστηση, οΰδεν νά τον ανακούφιση. 
Άπεχώρει δέ συνήθως εΐ; του; ωραίου; τή; πατρίδο; του πορτο
καλεώνας καί έκεΐ έμ.ονολόγει, δακρύων, στενάζων κκί πυρέσσων.

*Ητο μισάνθρωπο; πλέον.
Κατά τό διάστημα τή; απουσία; του τετράκις έγραψε τή κ. 

’Ελμίνα, δίς δ’έ'.είνη τώ άπή<τησε. Έκ τών επιστολών των δέν 
έλειπε τό προσφιλές τή; 'Ροζχς όζομκ. ’Αλλά ό Διόδωρος δέν είχε 
συνεννοηθή μετά τής φίλη; του, πώ; ν’ άλληλογρκφώσιν, ούτε 
είχον έξηγηθή πρός τήν κ. Έλμίναν τόν έρωτά των κκί ούδεμίαν 
άντήλλαςκν άπ’ευθείας επιστολήν. Κατά δέ τόν τελευταίου μήνα 
δ Διόδωρο; έστερεϊτο τοιαύτη; καί έκ μέρους τή; κ Έλμίνας.

Διήρχετο συνεχώς τάς ώρας, άναγινώσκω < τό τιμαλφές λεύκω
μα τής ’Ρόζα;. Μίαν ήμέραν, έγραψεν εις τήν λευκήν 8ην σελίδα 
«Σέ αγαπώ, ’Ρόζα. ’Ιδού ή κατή/ησίς μου" δστι; άγαπα είνε 
ορθόδοξος. Ό έρως είνε τό φώ; καί ή μόνη ευδαιμονία. ’Ολα τά 
άλλα είναι σκιά καί πόνος. Σ’ενθυμούμαι, ’Ρόζα παντού καί π-'ν- 
-τοτε». ’’Αλλοτε δέ συνεπλήρουσε τήν 25ην λευκήν επίσης, διά τών 

εξής στίχων.

«Beaux jours 1 Manuel etait fier et sage 
Paris s’ asseyait a de saints banquets, 
Foy lancait la foudre, et votre corsage 
Avait une Gpingle, oil je me piquais.

J’ errais avec toi, pressant ton bras souple 
Les passants croyaient, que Γ amour charme 
Avait marie, dans notre heureux couple, 
Le doux mois d’ Avril au beau mois de Mai.

Te rappelles-tu nos bonheurs sans nombre, 
Et tous ces fichus changes en chiffons ? 
Oh ! que de soupirs, de nos coeurs pleins d' ombre, 
Se sont envois dans les cieux profonds I »·
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Παοήλθεν οΰτω; δ πυλύδαζρυς καιρός και ήλθεν δ Σεπτέμβριος, 
δτε ό Διόδωρος έπανήλθεν εις Αθήνας προς έξακολούθησιν τών 
σπουδών του.

’Επί δέκα περίπου ήμέοας ήτον εύχαρις και ανήσυχο;. Έφυλ- 
λομέτρει και τά λεπτά τή; ώρας. Ό ναυαγός και ό πλάνης, ό έ- 
πανεο/όμενος εις τήν εστίαν μετά κινδύνους πολυχρονίους καί 
άπέλπιδας, δ παθών χιονιάν νόσον καί άνακτών τήν ύγιείαν 
■του, δ έπαναζάμπτων εις τήν γην τής επαγγελίας ’Ιουδαίος, ή 
χελιδών, έπιστρέφουσα εις τά θερμά τής Μεσημβρίας κλίματα, 
δέν ήσθάνθησάν ποτέ τήν χαράν, ήτις έμέθυσκε τον Διόδωρον, 
διαπλέοντα τάς άκτάςτής Μεσογείου καί έπαναζάμπτοντα εις τάς 
•προσφιλείς του ’Αθήνας. ’Αγγελικής ευδαιμονίας μαγικός δαίδαλος, 
δν έπέστρεφεν δ θείος έρως τής 'Ρόζας του, ζατέθελγε τήν ψυχήν 
του καί τω ένέπνεε ποιητιζωτάτας χίμαιρας μέλλοντος πανευδαί- 
μ,ονος. Θά τήν έπανίδν)! ποια χαρά καί ποία έκστασις!

Ιδού ή Αίγινα. Ιδού δ θείος Παρθένων καί δ Αυκαβητός! "Ω, 
νά καί δ προσφιλής Πειραιεύς!.. . .

’Απεβιβάσθη πρώτος καί έπάτησε τήν φιλτάτην γήν, πάλλων 
καί ενδακρυς. Άνήλθεν εις τάς ’Αθήνας πάραυτα καί διηυθύνθη. 
εις νέου οίκημα έν τή συνοικία Καλαμιώτου. Διηυθέτησε τά πράγ
ματά του καί, επειδή ή ώρα είχε παρέλθει, είχε δ’ έλαφράν κακο
διαθεσίαν ένεκα τοϋ μακροΰ ταξειδίου, έμεινεν έν τώ δωματί» 
του καί ζατεζλίθη ένωρίς, αφού πρότερον ώ/ειροπό'/ησε τά τή; 
επαύριον καί άνέγνω τό λεύκωμα τής ’Ρίζας δί;, έγραψε δέ εις. 
τήν ί8ην λευκήν σελίδα του τούς ωραίου; τούτου; στίχους.

«Que <ira-t-elle ; 
Que feia-t-elle, 

Quaud me vena de ses deux yeux 
Religicux ?·....

Xll

’Ανέτειλεν ή ποθεινή, μετά τόσας βασάνου; καί δάκρυα, ήμέρα·.- 
Ό Διόδωρο; έπορεύθη εις τήν συνοικίαν τής Νεαπόλεως, σζιρ—
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τών έκ χαρά;. ’Αναζητεί, ώς ή διψαλέα ελαφος πηγήν υδατος, 
τήν ’Ρόζαν του. Φεΰ! ή οικία της η το κλειστή καί έρημον το 
φίλτατον δώμα. Έστέναξεν έκ βάθους καρδίας δ ταλαίπωρος· Τρέ
χει εις τον οίκον τής κ. Έλμίνας, άλλ’ εύρεν έκεί οΐκοΰσαν άλλην 
άγνωστον οικογένειαν, παρ’ ή; έπληροφορήθη, δτι ή κ. Έλμίναμε- 

τώκησε παρά τήν Μητρόπολιν.
Σπεύδει φρενήρη; καί τήν ανευρίσκει. Μετά βραχείας δέ προσ

ρήσεις καί συνδιαλέξεις τήν έρωτα.
— Καί ή κ. ’Ρόζα τί κάμνει; Γήν βλέπετε;
— Δυστυχώς έχω δύο σχεδόν μήνας νά τήν ίόω.
— Δύο μήνας ! άνεφώνησεν, αμήχανων, δ Διόδωρος. Πώς τούτο;

— "Εφυγεν άπό τάς ’Αθήνα;.
Ό Διόδωρο; ήσθάνθη αμφίστομου μάχαιραν, διαπερώσαν τά 

•στήθη του διαμπάξ.
— "Εφυγε ;. . . . Καί πότε ; πού ; ήρώτησεν ωχρός.
— Πεοί τα τέλη τοϋ ’Ιουλίου μετά τής οικογένεια; τοΰ θείου 

της εις Κωνσταντινούπολή.
— Τήν είδετε «νκχωροΰσαν ;— Ναί! ΎΠτο μελάγχολος, απαρηγόρητος, βαρυαλγής, διό η 

ήγνόει, έάν καί πότε θά έπανέλθτ,;, ώςμοί έλεγε τότε άπελπις καί 
τά δάκρυα της έρρεον κρουνηδόν, δτε μέ άπεχαιρέτιζε. . . .

— Καί τί σας έλεγε ;— Τίποτε δέν μοί έλεγεν’ έκλαιε μόνον καίώλόλυζεν ή δύστη

νος, ώς πρόβατου αγόμενου επί σφαγήν.

— Καί θά έπαυέλθη ;
— Δέυ πρόκειται νά έπαυέλθη πλέον·

— Διατί κ. 'Ελμίνα;— Διότι ποόκειται ν’ άποκατασταθή εις τινα πόλιν τής Θρά

κης, ώς μοί έλεγεν ή μακαρίτι; Σοφία.
— Μακαρϊτις ή Σοφία ;
— Δέν τό γνωρίζει; ; άπέθανεν ή δυστυχής προ δεκαπέντε η

μερών έκ πυρετού κακοήθους.
— Φευ! Τό παν λοιπόν κατεστράφη ! είπε, τεθλιμμένο; καί 

δακρύων δ Δ άδωρος.
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Καί άπήλθεν, έγκλείων έν τή ψυχή του τάς τρομερωτέρα; τοΰ- 

Άδου βασάνου:.
*Εκτοτε ό Διόδωρος έζησεν έπί μήνας δλους δυστυχής καί 

μονήρης μέ τάς γλυκύτατα; τοΰ παρελθόντος αναμνήσεις’ εξα
κολούθησε τάς σπουδάς του έπιμελώς καί δ χρόνος, δ πάντων τών · 
πόνων μοναδικός ιατρό;, έθεράπευσε τό άλγος τής καρδία; του 
μετά τινα έτη. Ουδέποτε πλέον κατώκησεν εΐ; τήν συνο·κίαν τής 
Νεαπόλεως. Καί μόνον, δτε έπανέβλεπε τά προσφιλή του μέρα, 
όπου έγνώιισε καί ήγάπησε τήν 'Ρόζαν, διιφλέγετο έκ πυρωδών 
στεναγμών καί οϊστραλατεϊτο υπό ζωηρών καί μάγων άναμνήσεων.

Ουδέποτε πλέον έπανεϊδε τήν 'Ρόζαν, ούτε έγνώριζε, ποΰ αύτη 
διαμένει, ούτε, άν ζή. Ούδ-μίαν δέ ήδυνήθη ν’ άρυσθή ποτέ πλη- 
ροφορίαν περί αυτής. Ούτε ήγάπασε πλέον μεθ’δσας τρυφερότατος 
καί πάθους ειχεν αγαπήσει τήν'Ρόζαν, ούτε έπανεΰρε ποτέ πλέον 
τόσον γόητα, τόσον ευτυχή, τόσον περιπαθή, τόν έρωτα.

Τρία έτη παρήλθον έκτοτε, δτε δ Διόδωρος, περατώσας τάς 
σπουδάς του, εΐσήλθεν εις τόν λεγόμενον πρακτικόν βίον. Πριν,, 
ή έγκαταλίπη τάς Αθήνα; τό ύστατον, αποχαιρέτισε περιπαθώς 
τδν Ίλισσόν, τδν Βασιλ, κήπον καί τήν Νεάπολιν, έκλείσθη έν 
τώ δωματίω του, συνεκέντρωσε τάς προσφιλεΐ; του άναμνήσεις;. 
καί έκλαυσεν, ώς δ ’Αδάμ, δ έξωσθεί; τοΰ Παραδείσου τής τρυ
φής. Άνέγνω πολλάκις τδ προσφιλές λεύκωμα τής 'Ρόζας έν Οείοο 
μέθη τής ψυχής καί έγραψεν εις τήν 29ην λευκήν αύτοΰ σελίδα- 

γόρ ;. 'Η ζ··.ή του έρρεε δύσθυμο; καί οίονεί μισά-θρωπο;. ΊΤγάπα 
τάς ερημιάς καί τού; ρεμβασμούς. Μετά δύο έτη έμαθε καί τδν 
θάνατον τή; κ. Ελμίνας, τελευτησάσης έκ συγκοπής τής καρδίας 
καί έπένθησεν έπί μακρδν ή ψυχή του, έντελώς άπορφανισθεΐσα.

Έν τή μονώσει τοϋάτερποΰ; βίου του, έπανησθάνθη τήν ανάγ
κην τή, καρδίας ν' άγαπήση πάλιν, έλπίζων νά ΐπανεύρη τήν συ
νέχειαν τού πρώτου έκεί-ου πολυθελγήτρου δνείρου του. Άνεζήτει, 
ώς δ Νικόλαος Φλάμελ, τήν φιλοσοφικήν λίθον. Ήγάπησε πάλιν 
καί ήγαπήθη πολλάκις κατά τδ μάλλον καί ήττον φλογερώς. Εις 
μάτην όμως έκρουε νέας καρδίας δ εύτυχής υπνοβάτης εύδαιμο- 
νεστάτου παρελθόντος. Εύρισκε τδν έρωτα προσποιητόν, μεμψί
μοιρου, αψίκορον, εγωιστήν, ΐδιοτελή, πολυστένακτου, κάπηλον*  
υποκριτήν καί χυδαΐον. Ούδεις τών νέων ερώτων ήδύνατο νά πα- 
ραβληθή προς τδν τή; 'Ρόζας. Ήσαν ύαλοι ένώπιον άδάμαντος. 
Ό αδάμα; έκεΐνο; ειχεν άπολετθό διά παντός μέ τού; πρώτους 
τής καρδίας του παλμούς, μέ τά γλυκύτατα τής νεότητάς του 
όνειρα καί δέν έπανευρέθη ποτέ, ώ ποτέ πλέον! Τδ ρόδον έμα- 
ράνθη μοιραίους, κάλυξ ακόμη καί ίν ώ μόλις διήνοιγε τά εύώδη 
του πέταλα καί άνέδιδε τδ άμβρόσιον αύτοΰ άρωμα.

• "Ώ 1 έ’πρεπεν ή ευτυχία 
Εις θάνατον ν’ αποκοιμάται, 
Πριν άνατεΐλη ή πρωία, 
Καθ’ ήν ή συμφορά πλανϊται. 
“Υπνου ενίαίμονο; ονείρου; 
Αυτή άποδεικνόει λήρους, 
Κ’ έκεΐνο;, ό’στι; άγαπδται, 
’Εγείρεται ένέρημίαΐ

(Δ. ΙΙαπαρρηγόπουλος »

'Ο Διόδωρος άποκατέστα έν τινι πρωτευούση νομοΰ, ώ; δικη-

’’ίσως ήτον εύτυχής δ Δ άδωρος, δτι δ πρώτος έρως του εκείνος 
έξέλιπεν έν δλη τή αγγελική αύτοΰ γοητεία καί λαμπηδόνι, ώς 
μάγον όνειοον, ώ; ’ίρις εύχαρις, ώ; τοΰ λυκαυγούς τά ρόδα καί. 
ή δρόσος, πριν ή έπέλθη δ κόρο; και τδν μαράνη ή άνία και ή 
ψυχρότης. Ίσως δέ διά τούτο καί ούδέποτε έλησμόνησε τήν Ρόζαν.

Καί εις πάσαν τοΰ βίου του περίστασιν, ευτυχή ή δυσδαίμονα, 
παντού καί πάντοτε, έκείνη ήτον δ πολικός άστήρ παντδ; πόθου 
καί πάσης χίμαιρας του. Καί εΐ; αύτάς δέ τάς φλογερωτέρα; και 
πεοιπαθεστέρας τής καρδία; του κλίσεις, διέτήρει πάντοτε ζωη- 
ράν τήν γλυκυτάτην καί ρεμβώδη τή; 'Ρόζα; άνάμνησιν. *Εως  
ού έπί τέλους μετά έτη δλόκληρα, άπελπισθείς νά έπανευρη τδν 
άπολεσθέντα του παράδεισον, τήν εύδαιμονίαν'τοΰ πρώτου έρωτος 
κατά τινα διάστερον φθινοπωρινήν νύκτα, άπεχαιρέτισε τδν τε
λευταίου, καταοιλών σπασμωδικώς καί τρυφερώτατα τδν προσ- 
ιφλέστατον καί πολύτιμον βόστρυχον, καί συμπληρώσα; καί τήν
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i't'/'i.zry λευκήν σελίδα τοΰ λευκώματος τής 'Ρόζας, οπερ ήτον ό 
άχώριστο; αυτού φίλος και σύντροφος, διά τών εξής περιπαθε- 
«τάτων στίχων τοϋ κ. Κλέωνος 'Ραγκαβή, οίονε'ι επιτύμβιου άνε- 
γείρων εις τήν άποπτάσαν καί μόνην αληθή τής ζωής του ευτυ
χίαν.

• Ό-tav ή πλάσι; ήρεμή. κ’ έπι τήν γήν τάς μαγικά;
Αυτή; άκτΤνα; έφαπλοϊ γε)όεσ:α σελήνη,
’Οταν τό κϋμα Οραύηται εΐ; μελψδία; θελκτικά;,
Κ*  έπΐ τή; γή; διστόζωσιν ό ύπνο: κ’ ή γαλήνη,
Εΐ; τή; ψ·/ή: μου τούς μυχούς, ώ: άπό λΰρας ορφικής,
’Ακούω αϊφνη; σιγηλούς ήχοϋντας τόνου; καί γλυκείς.

Θροϋν άσπααμών.

«’Οταν πλανώ τά ομματα εΐ; παρελθούσα; έποχάς,
Άναπολών τά; χαρμονά;, τά; τέως μυζηδείσας,
Πολλά μοί κρύπτει ό καιρό; εΐ; τά; πυκνά; αυτοί πτυχάς
Κ’ εΐ; άμορφαν τό πάν σωρόν παρίστησι συγχύσα;,
Εις τή; ψυχή; μου τού; μυχούς, ώ; άπό λύρας ορφική;
’Ακούω δμω; σιγηλού; ήχοϋντας τόνου; και γλυκεΤς,

Θροϋν ασπασμών.

«Όταν τό βλέμμα προσηλώ εις τόν ορίζοντα δειλόν,
Τής Μοίρας οπω; τάς πικρά; ίουλάς έ:ερευνήσω,
Όταν κυμαίνωμαι τρυυών έντό; ό.είρων απαλών,
Καί σκέπτωμαι ιδίως τί έπΐ τή; γή; ποθήσω,
Εΐ; τής ψυχή; μου τούς μυ/ού;, ώ; άπό λύρα; ορφικής,
’Ακούω αϊφνη; σιγηλού; ήχοϋντας τόνου; και γλυκείς,

Θροϋν ασπασμών!»
Εν Αργεί Αύγουστο; 1883.

ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡ40ΤΝΙΩΤΗ2.

Έν Άδή'
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Μ όλις τδ πεντηκοστόν έτος της ηλικίας του άγων ο Γου- 
•σταύος Δορε, άπέθανετήν23 Ίανουαοίου ·1883.Βλέπων τις τά έργα 
του και μη γνωρίζων αύτδν, τον έφαντάζετο άγριον .γίγαντα’ 
άλλ’ απεναντίας ητο γλυκύς τδ ύφος εις άκρον δε φιλόφρων κα'ι 
κοινωνικός. ’Αναστήματος μετρίου, φυσιογνωμίας έκφραστικω- 
τάτης, βλέμματος δε πάντοτε ρεμβώδους. 'Ο Γουσταυος Δορε 
ύπήρςεν δ μεγαλοφυέστερος καλλιτέχνης των ημερών μας’ ανήκε 
εις τήν άνωτάτην εκείνην τάςιν των έμπνεομένων ύπδ τού θείου 
καλλιτεχνών ών τά θαυμάσια έργα έκπλησσουσιν ημάς μέχρι της 
σήμερον. 'Ο Δορε συνηνωνε έν έαυτω τον ζήλον και τον μετά σε
βασμού πρδς την τέχνην έρωτά του μετά τής απέραντου αύτοΰ 
φαντασίας. ''Εν δε έκ τών σπανίουν αύτοΰ προτερημάτων ήτο ότι 
δεν είχε καταληφθή ύπδ τού πρδς κερδοσκοπίαν πάθους, εργαζό
μενος μόνον διά την Τέχνην, καί ούδόλους σκεπτόμενος περί τής 
υλικής αύτοΰ ώφελείας. 'Ενδεκαετής ήτο δτε έδημοσίευσε τάς 
πρώτας αύτοΰ λιθογραφίας’ και δεκαεςαετής δτε Ζρχισε τήν έν 
τή «ΖοιίΓά&Ι ροΜ 
άστειοτάτων επί τών άθλων 
ράν περίφημων ’έργων, δι’ ών

■■ δημοσ'ευσιν σειρά; γελοιογραφιών
τοΰ'Ηρακλέους. Έκτοτε ήρχισε σει ■ 
κατέστη γνωστότατος’ αλλά τά έργα 

ταϋτα δενήσαν ε:μή αρχή μόνον' ή δόςα τοΰ Δορε καί ό δι’ αύτδν 
θαυμασμός τών ειδότων ήρςατο άφ’ής εποχής (1833) έ'αβετδ 
θάρρος νά έκθέση έργα του έν τή Καλλιτεχνική τών ίύαοισίων 
έκθέσει. Τον Δορε έν ταϊς συναναστροφές διέκρινε χάρις έκτακτος 
καί εύθυμία’ ήγάπα τά λογοπαίγνια, τά αινίγματα καί τά τοιαΰτα' 
ούδέποτε έν καιοώ ευθυμίας έσπουδαιολόγει ούτε μετεβάλλετο εις 
σοβαρόν. ’Εραστή; θερμός τής μουσικής καί τής δραματικής, έσύ-

13
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χναζε τακτικώς είς διάφορα τών Παοισίων θέατρα’ το ιδανικόν 
δμως τοΰ θεάτρου ήτο δι’ αυτόν ή παντομίμα. Προσέτι ήγάπα 
ύπερβολικώς τάς σχοινοβασίας καί έν γένει τάς σωματικάς ασκή
σεις εις ας καί έπεδόθη μετά μεγίστης ί~ιμελείας καί επιμονής, 
ώστε εντός ολιγίστου χρόνου, ό μέγας καλλιτέχνης κατέστη καί 
δεινός παλαιστής. Τό εύθυμου τοΰ χαρακτηρος του δεικνύει καί 
τό ακόλουθον έπεισόδιον.

'Ημέραν τινα προσεκλήθη νά γευματίση παρά τινι πλουσίω οι
κονομολόγοι, δστις έπεθύμει τοσοΰτον μάλλον νά συνδέση μετά 
τοΰ Δορέ φιλίαν, καθ’ δσον φίλος άμφοτέρων τόν έβεβαίωσε περί 
τοΰ λίαν άλλοκότου χαρακτηρος τοΰ Δορέ.

— Προσέξατε κυρίως πώ; θά είσέλθη εις την αίθουσάν σας, 
ειπεν ό φίλος εις τόν έκατομυριοΰχον, δύναμαι νά σας βεβαιώσω 
έκ τών προτέρων δτι θά είσέλθη διά τρόπου λίαν περιέργου και ου
δόλως κοινού. Πραγματικώς’ την όρισθέϊσαν διά τό γεύμα ημέραν, 
ένω τά έν τή αιθούση τοΰ οικονομολόγου πρόσωπα περιέμενον 
μετ’ άνυπομόνου βλέμμ.ατος τήν είσοδον τοΰ άναγγ ■ιλθέντος ήδη 
Γουσταύου Δορέ, αίφνης είδον δύο πόδας διαπερώντας τήν θύραν 
καί κινουμένους !

’Ητο 5 καλλιτέχνη;, δστις είσήοχετο βαδίζων διά τών χειρών.
ΓΟ οικονομολόγος γελάσα; πολύ διά τον αστεϊσμόν τούτον, 

ώμολόγησε, δτι πραγμ.ατικώς, 5 τοόπος ούτο; τοΰ είσέοχεσθαι 
ήτο λίαν πρωτότυπος καί οΰχί είς πάντα.ς προσιτός.

ΕΡΩΣ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡ

ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ

Πρόσωπα

Χαρίλαος, Ασπασία.

'Η σκηνή σύγχρονο; έν Αθήνα:;,

[Θάλαμος έν τή οικία της ’Ασπασίας. Έοραι, ανάκλιντρου και έν τώ 
μέσιρ τράπεζα, έφ’ η; πλούσια ανθοδέσμη έντός εύγλύπτου αλαβάστρινου 
δοχείου. Δεξιοί κύμβαλον καί έπί της πτέρυγο; αύτοΰ κείμενα μουσικής. 
Άριστερ3 έστίακαί έπι τοΰ μαρμάρινου αύτής γεισώματος κομψά έρωτι- 
δέων καί σατυρίσκων μικροτεχνήματα, αρχαϊκά ειδώλια έξ οπτής γής, 
αμφορείς, λήκυθοι, κυαθίσκοι, κλπ. Εΐ; τό βάθος βιβλιοθήκη. Έπί τοΰ 
κατά μέτωπον τοίχου ήρτηνται εικόνες καί έπί τών πλαγίων ελαιογρα

φίας τοΰ Βύρωνος καί τοΰ Ούγκώ],

ΣΚΤΙΜΙ I

■ον καγχασμόν, 
σ-υνσκ την έργασ αν

ριχάπτου χειροτέχνημα-

τοιαύτη δύναμις έν τώ έρω- 
άπονεκροΰσα πάσαν άλλην επιθυμίαν καί 

σκέύιν καί άφοπλίζουτα τόν άποπειρώμε- 
άντιστή;Καί δμως προ μικρού ήλπι- 

φερον ασφαλή θώρακα κατά πάσης 
έπιδρομής, πρός ήν άντέταττον

τό οίκτον ή
Κατα/.’·—την έργασ’χν ζναπαύ·: ζπ. τη; την ζζ^α/η/

Καί σήμερον ; ω, δέν αναγνωρίζω έμαυτήν πλέον. 'II έργασία 
πλήττει’ ή πνευματική ένασχόλησις καί ή μελέτη μοι προ- 
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ξενοΰσιν i'/'.v.·). Αισθάνομαι κενόν έν τή ψυχή, όπερ οΰδέν έςαρ- 
ζεϊ νά πλήρωσή είμή ή ανεκλάλητος γοητεία εκείνου. . .

( μετά μιχράν σιγήν)

*Α ! όχι δέν πρέπει νά ήττηθώ. Ό,τι δήποτε καί αν συμβαίν'ιρ 
έν έμοι, δέν οφείλω ·Λ< το έρευνήσω. Πρέπει νά έπανεύρω δ,τι ά- 
πώλεσα, τήν χαράν καί τήν γαλήνην.

(Βαίνε: πρΐ>; τό παράθυρου Οεωμένη εκτός ί

'Η φύσις πάσα άποστίλβει υπό τδν διαφανή ουρανόν και τάς από
πνοιας τοΰέαρος- μακράν έν άπόπτω εκτυλίσσονται θελκτικαί 
αί σκηνογραφίαι τών αγρών καί τών λόφων. Τό παν γαλήνη καί 
φως καί ζωή, ένώ έγώ φέρω τήν θύελλαν καί τήν σκοτοδίνην υπό 
τδ στήθη. Τις είπεν ότι, διά νά ίδη τις τήν αίγλην καί τήν γα
λήνην τής φυσεως, δέον πρότερόν νά φέρη τήν αιθρίαν καί τήν 
γαλήνην έν τή ψυχή ; *Οχι,  όχι’ ανάγκη νχ κατανικήσω τον 
έρωτα αυτόν, πριν ή με καναστήση παράφρονα έκ τής υπέρτα

’Αληθώς λοιπόν αγαπώ τδν Χα- 
νά λησμονήσω τδ αίσθημα αυτό 
ί φαίνεται τόσω εςοχος φύσις, 
διψώσκ υπεοτέεου έοωτος, ώστε 
τοΰ μέλλοντος ; Καί άν ό έρως 

:ν έ/ουσιν ατομικότητα αΐσθή- 
> άν εΰρωσιν αυτό. Καί άν με- 

θεαύση τδ όνΐΐΰοπόληυ.ά του, 
ήν τής ψυχής έγγυς άλλης; A ! 
ρίλαε ; δια τί όταν σκορπίζης με- 
ληοο'ϊς τον άτυιόσφαιρκν ταύτην 
οζίνεται ότι στενάζουσιν οι άγ- 
τ-ζύτα ;

όποιον ι/.αρτυοιον είχες δοκιυ.άσει 
Τις οίδεν οποία άνωνία έθρυπτε 
τά δάκρυά σου.
ΰρα; ζά: άπολ’.'ύε·. τή; οες'.δ; ΐν οάκρυ 
ίΐ τζ ποό αίτή; άνΐη

της ευδαιμονίας, ήν μοι εμπνέει, 
ρίλαον ; Τί οφελέϊ, αφού οφείλω 
πριν τδ έννοήσω βαθύτερου ; Μ λ 
πνεύμα ανυπότακτου καί ψυχή 
φοβούμαι Τίς μοι ένγυζτχι περί 
του παρέλθη ; Οί καλλιτέ/ναι δ; 
μ.ατος. Άναπώσι το ωραίου οποί 
θ κύριον, όταν ή πραγματικό της 
έπιζητήση νέου ιδανικόν καί τροφ 
διατί νά με σαγήνευσής ουτω Χα 
λωδ'κς έκ τού κυμβάλου καί π 
τών έςαισίων σου άεμονιών, μοί 
νελοι τοΰ Θεού ύτο τά πλήκτρα

Πτωχέ Κίμιον ! ’Ιίδη μαντεύω 
όταν άπέκρουον τδ αίσθημά σου. 
τά στήθη σου κ’ ένώ ένέλων εις

-Ζ τή; παρειά;. έν’·> ?:χ τής έτϊρα; Οωπεν

Πτωχά μου άνθη ! ’’Αλλοτε ή ψυχή μου έπέτα άμέριμνος καί 
άγνή ώς τό άθώον μΰρον σας καί τώρα. . . .

( Βυθίζεται εις παρατεταμένους διαλογισμούς)

(Κξοΰεται ή θνξα).

Είσέλθετε.

ΣΚΗΝΗ II

Ασπασία, Χαρίλαος.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ. ( εισερχόμενο; )

Χαϊρέ μοι, 
διαλεγομένην

Νομίζεις ;

πασία. Σέ έπανευρίσκω υπδ ευτυχή οιωνόν, συν- 
ά τής πλούσιας αΰτής ανθοδέσμης.

Α ΠΑΣΙΑ (οΐξινυμένη α'τ\ν)

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Πώς όχι ; Τί αγνότερου τής αρρήτου ταύτης συνεννοήσεως ; Ή 

ευωδία τής ψυχής σου προς τδ άρωμα τών αγνών αυτών αριστοτε
χνημάτων τής Προνοίας. Έσπούδασες τήν γλώσσαν τών άνθέων ; 
Αέγουσιν ότι εϊνε ή προπαίδεια τοΰ έρωτος, ή πρώτη έκφρασις 

καρδίας έρώσης.
ΑΣΠΑΣΙΑ

*Ο/ι, Χαρίλαε. Έσπούδασα τήνγλώσσαν τών αριθμών. Άλλοτε 
δ κόσμος έζη διά τοΰ ενθουσιασμού καί τής ιδέας' σήμερον κινεί
ται διά τών μαθηματικών υπολογισμών. Τά άνθη, ή μουσική, 
αί έκ τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ ωραίου συγκινήσεις, εϊσίν ή ποιητική 
χοοιά τής ζωής, ήν άπέσβεσεν όσημέραι η πραγματικότης. Σή
μερον δ άνθοωπος σκέπτεται' δέν ένθυυσια. ”Αλλοτε μετηρσιοΰτο 
εις τους αιθέρας άναζητών τδν θ-.όν' σήμερον έρπει, ιός σκώληξ, 
επί τοΰ βορβόρου γογγύζων. Ό νεώτερος πολιτισμός μετέβαλε 
τδν βίον άπό άσματος ομηρικού εις Αριθμητικήν ξηράν. Σκέπτο

μαι’ ιδού.
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Άπατάσαι ή παίζει;, ’Ασπασία. Ή ποίησις ενυπάρχει τή άν- 
θρωπίνη φύσει, ώς πέραν τοΰ πεπερασμένου κόσμου ή ιδέα τοΰ ά 
πείρου. Έαν ελειπεν άφ’ ημών τό θεόσδοτον τούτο φώ:, δπερ κα
λείται ψυχή, ποίησις, θεός— δ,τι θέλης, — ή ζωή ήθελεν εΐσθαι 
νύξ ατελεύτητος. *Η  μή πρεσβεύης και σύ τήν θε&ιρίαν τοΰ αυ
τοματισμού καί τΤ,ς έξελίζεως;

ΑΣΠΑΣΙΑ

’Αναμφιβόλως. Τι άλλο έσμέν, ειμή τά αυτόματα τής μυθο
λογούμενης Αίσης, δούλοι τοΰ πεπρωμένου και τής ανάγκης ; Πι
κρά τοΰ δημιουργού ειρωνεία! Ένεχάραξε τήν ιδέαν τοΰ τελείου 
εις τδ άτελέστερον τών κτισμάτων αυτού - τον άνθρωπον.

ΧΑΊ \ \ΟΣ

Καί ή λογική λοιπόν, τδ ιδεώδες; ό κόσυ.ος τή; διανοία; καί 
τής συνειδήσεως ;

ΑΣΠΑΣΙΑ

’Εξαίσια φιλοσόφων ή ποιητών ληρήματα, Λ·.*  ών άποκοιμί- 
ζηται ή άνθρωπότη; έν τή οδύνη καί τώ σπαραγν.ώ αυτής.

X \ ;·Ι \Λ ιΣ Ι·ι·.τ' ΐκπ'·.ήξ-ωτ)

’Ασπασία παίζεις, δεν είνε αληθές ;

ΑΣΙΙΑΪΙΑ

Περίεργον! Δεν δύναυ.αι νά σοι έμπνεύσω εμπιστοσύνην ;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

’Αλλά σύ σαυτήν διαύεόδεις. Σύ σκεπτική καί απαισιόδοξος, 
ή τις άποπνέ ι; ακόμη πο’τ.σιν καί γοητείαν και θάμβος ; Σκέ
πτεσαι καί λάλε·; ώ; χοηχατιστή; ή έμπορος σύ, ή ονειρόπλα
στος καί αιθεςία κό;η, έν τή πυωίκ ακόμη τής ζωής, όλη άρωμα 
καί φώς καί δρόσος καί άοΆονία ; ’Α ! όχι' δ,τι καί άν μοι εΐποις, 
δεν θά σε πιστεύσω ποτέ. 'Υπό τάς εμπνεύσεις σο·> αισθάνεται τας 
εύγενεστέρα; πτήσεις ή φαντασία μου καί έκ τής λαλιάς -.ών 
χειλέων σου έμουσούργησα τάς περιπαθεστέρας μελωδίας, δ·.’ ών 
κατεκήλησα τόσον κόσμον. Μοί φαίνεσαι, ώ πίστευσόν μοι, ή θελ- 

κτικωτέρα δασις, ένθα αναπαύω τά όνειρά μου, τδ γλυκύτερου 
Ονειροπόλημα καλλιτέχνου, καί μάτην ζητείς νά παρεξήγησης, νά 
μεταφράσής, νά παραποιήσης τήν εΰγενή σου φύσιν, ώς οι απει
ρόκαλοι τοΰ Όμηρου μεταφρασταί, πειρώμενοι νά μεταφέρωσι 
τάς καλλονές αύτοΰ έν τώ πεζώ λόγω, ώσεί ήτό ποτέ δυνατόν 

ν’ αντιγραφή δ ήλιος ή ό ουρανός επί πίνακος.
ΑΣΠΑΣΙΑ

Χρωματίζεις ώς άριστος καλλιτέχνης τά πράγματα, ή μέ κο

λακεύεις υπέρ τδ μέτρον.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

λέγω δ,τι αισθάνομαι, εις ό,τι πιστεύω·
ΑΣΠΑΣΙΑ (σοδαρώς)

’Ασφαλέστερου τδ διστάζειν εις δ,τι προέρχεται έξ ενθουσια

σμού ή στιγμιαία; παροδική; μέθης.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

’'Εστω' δεν επιμένω.
(κατ’ ιδία-/)

Όποια μεταβολή !
(Περιάγει το βλέμμα περιεργαζόμενος τον διάκοσμον του θαλάμου).

ΑΣΠΑΣΙΑ (πρός έαυτήν)

Καί δμω; μοί εμπνέει τοιοΰτον έρωτα, ώστε φοβούμαι μή εν
νοηθώ μέχρι τέλους. ’A ! δεν πρέπει νά υποχωρήσω. Όσω 
πλειότερόν με μαγεύει, τόσω μάλλον τρέμω τδ αίσθημα αυτό.

(Γεγονυία τή

Τί παρατηρείς μετά προσοχής, Χαρίλαε ;
ΧΑΡΙΛΑΟΣ (έπαναστρεφόμενος καί μειδιών)

Ζητώ νά μαντεύσο» άν τήν στιγμήν ταύτην εΐσήλθον εκ λάθους 
εις γραφεϊον κολλυβιστοΰ ή τραπεζίτου, ή άν ευοισκωμαι εδω εις 

τδ ποιητικόν καί ρεμβώδες α.ντρον τή; ’Ασπασίας.
ΑΣΠΑΣΙΑ

Ευφυής αστεϊσμός. Τί εννοεί; ;
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Άλλ.ά πώς θέλεις νά σε πιστεύσω, ’Ασπασία, άφοΰόλος αυτός 
5 καλλιτεχνικός μικρόκοσμος σέ διαψεύδει ; ΤΙ θέλουσιν αύταί 
εκεί αι είκό<ες δύο έζόχων αριστοτεχνών, τά λείψανα αυτά τής 
αρχαίας τέχνη;, τά άνθη, τά μουσικά τεμάχια, οί τόμοι τοΰ Λα- 
μαρτίνου και τοΰ Γκαΐτε, ολη αυτή ή άρωματώδης ατμόσφαιρα, 
ήν αναπνέεις εις τον παρθενεκόν σου αυτόν ναόν, ένθα ή ήβη σου 
έγκλείεται εδώ ώς μύρον ή ίνειρον, ώσεί προσευχή διηνεκής πρδς. 
τδν θεδν τοΰ άγαθοΰ, πρδς τδ αθάνατον κάλλος τοΰ ωραίου ;

ΑΣ11ΑΣ1Α

Καί όμως. . . .
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

”θχι δεν θέλω ν’ άκούσο) ούδέν. Τήν θέσιν εδώ τοΰ κυμβάλου 
έπρεπε νά κατέχη χρηματοκιβωτίου Βερτχά'ίμ καί αντί μουσι
κών βιβλίων κύλινδροι χρεωγοάφων. Διατί αντί τών εικόνων αυ
τών δεν άναρτας καν πίνακας τοκαρίθμων καί δεν αντικαθιστάς 
τά σεπτά αυτά τής αρχαίας δόςζ,ς μνημεία δι’ έκβολάδων τοΰ 
Λαυρίου ή άλλου μεταλλεύματος ;

(Δε’.κ/ύων τήν βιβλιοθήκην)

Τί ζητοΰσιν εδώ κεκλεισμένοι οι λογογράφοι και ποιηταί, ενώ 
τήν θέσιν αυτών έπρεπε νά κατέχωσι λογιστικά βιβλία καί συν- 
αλλαγματικαί; Λέν μοι έλεγες πρδ βλίγου ότι 5 βίος εινε αριθ
μητική ; Μόνον ύπδ τοιούτους όρους θά σε έπίστευον συνεπή πρδς 
έαυτήν, ’Ασπασία.

ΑΣΠΑΣΙΑ (γε)ώσα)

Καί διά νά συμπλήρωσε·) τήν φαίδραν αυτήν εικόνα, φαντά- 
σθητ: επίσης σαυτόν μεσίτην ερχόμενον νά μοι προτείνης κάμμίαν
αγοράν χρεωγοάφων εις τδ χρηματιστήριον.

Καί διατί νά μή με φαντασθής ερχόμενον νά σοι προτείνω τήν
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ευδαιμονίαν τοΰ μέλλοντος;
ΑΣΠΑΣΙΑ (άοιζφόρο;)

'‘Ονείρου άβεβαιότερον τής κυβείας. *Αλλως  τε διατί απορείς;

7,& έν τώ παρελθόντι. Μοί αρέσκει νά έ'··ρυφώ εις τήν μελέτη καί 
τδν θαυν.ασν.δν παρωχημένου βίου, διν νά ζαθιστώ) ήττο> >ν·.·»ράς 
τάς εντυπώσεις τοΰ παρόντος. Πιστευτόν, Χαοίλαε. Τό ώραΐον εί- 
μαρται νά ζή έν τώ κόσμω τούτω ιός ιδέα, ώς άνάμνησις, ώς σνει- 
ροπόλ,ημα, ώς άπιθανότης.

ΧΑΙΊ V \/ΙΣ (καΟήμενο: πζσά τρ Άπιτι μετά ιτεριπαΟ-ό; τίννυί

’Αλλά δεν ήγάπησες λοιπόν ποτέ, ’Ασπασία ; Έν τή άθωότητι 
τών παοθενικών σου ρεμβασμών δεν έπλασες ποτέ καί σύ έν ονει- 
ρον, μίαν έφεσιν, έν ιδανικόν ευτυχίας πληρεστέρας, ήτις νά πε- 
ριβάλλη ώς αιθήρ, ώς διαύγε' 
σου Έδέμ ; Δεν έπεζήτησεν ή φαντασία σου 
εις 8 νά προσηλωθή πασά σου σκέψις, παν α 
είς καν παλμός έν τή καρδία καί δεν 

ειζ, ώς θεότης τάν δροσεράν τής ήβης 
έν ε’ίδωλον λατρείας, 

,ίσθημα; Δεν άφυπνίσθη 
έφυγε τοΰ στήθους σουο

είς ποτέ στεναγμό:;
(‘*11  ’ Χτπκσ’κ κλ·\δ: τήν κεφαλήν σιγώσκ

Σοι εΤνε άρά γε ουτω; επαρκές το παρόν, ώστε δεν σέ ηλέκτριζε 

ή έλπίς ολβιωτέοου μέλλοντος; Διατί σιωπάς, ’Ασπασία;
ΑΣΠΑΣΙΑ Άσί: άποπνίσσινστΟλ·?:?»·» σζί!/·.νί

’’ίσως. Ουδέποτε ήρεύνησα έμαυτήν. Τί πζράδοςον; Όνειροπο- 
λεΐν καί έλπίζειν δεν εινε δύω όροι απαράβατοι έν τή συνθήκη τής 
ζωής; Τί όφελελ ; Καί εϊ ποτέ έπλασα ιδανικόν τι ευτυχία; καί 
εΐλκυσέ με έν όνειρο· γλυκύτερου πρδς το μέλλον, δεν τολμώ) έν 
τούτοις νά ένγίσω τδ ονειρον αύτδ, μή άποπτή έν τή πραγματι- 

κότητι.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Δεν συμ.βαίνει τοΰτο πάντοτε. Υπάρχει καί πλήρης ευτυχία 

έν τώ κόσμω, ’Ασπασία.
ΑΣΠΑΣΙΑ

Μόνον όταν δεν προσδοκώμεν αυτήν. Ή αληθής ευτυχία έγκει
ται ούχί εις τήν άπόλαυσιν άλλ’ ε’ς τήν έπιζήτησιν αυτής. ’’Αλ
λως ό βίος ούδέν θά είχε θελγητοον. Βλέπεις ; Ειμί σύμφωνος πρδς 
τάς θεωρίας σου. Τί συγ/ρατεϊ τδν θνητόν μετά τής ζωής; Ή 
έλπίς πρδς τδ μέλλον. ’Αλλά τί άλλο εινε ή έλπίς αυτή ειμή διη-
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νΖΛτ,ί προσπάθεια ποος βελτίωσιν τοΰ παρόντος, τδ όποιον επο
μένως δέν έπαρχε! προς ευτυχίαν; "Οσω πλειότερον πάσχει τις έν 
τώ παρόντι, τόσω μάλλον ποοσηλοΰται εις τδ μέλλον, ου τδ optoν 
συμπίπτει πρδς τδ τελευταίου δριον τής ύπάρξεως ημών. Τοΰτο 
καλείται ζωή. Άναμιμνήσκεσθαι καί έλπίζειν, μη ζήν δηλονότι έν 
τώ παρόντι. ’Οστι; άν είποι «Είμί ευτυχής, οΰδέν έχου νά έλπίσω 
ούτε ποθώ τι είς τδ μέλλον» οφείλει νά παύση τοΰ ζην, διότι έπαυ
σε πάς λόγος τής ύπάρξεως αύτοΰ. Μόνον τά κτήνη ούτε άναμι- 
μνήσκονται ούτε έλπίζουσι. Καί δι’ αΰτδ ζώσι

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Δέν δύναμαι νά έννοήσω, ’Ασπασία, τήν ανένδοτον αυτήν σου 

ισχυρογνωμοσύνην.
ΑΣΠΑΣΙΑ

’’ίσιος έννοήση; αυτήν βραδύ -ερον ή είθε μή ποτέ έννοήσης αυ
τήν. Γνωρίζει;, Χα.ίλαε, διατί· πολλάκις Εκατομμυριούχοι συμ
βαίνει ν’ αΰτοκτονώσιν έν τή ακμή και τή εξωτερική περιφανεία 
τοΰ βίου αυτών ;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Φρενόπληκτοι. Ές ιδιοτροπίας ακατανόητου, λέγουσιν.

ΑΣΠΑΣΙΑ
'Οχι' ές υπερβολικής ευτυχίας, Χαρίλαε, ναί. Διότι αΐσθανθέν- 

τες τήν ζωήν έν μέσω τοΰ χρυσοΰ και τοΰ βύσσου άπήλαυσαν 
άκόπω; τ-z πάντα πριν προφθάσωσι νά έλπίσωσί τι' διότι έχυντες 
τά μέσα τή; εϋπραγ.ας ήδυνήθησαν νά πραγματοποιήσωσι καί 
τάς μάλλον παραδόξου; έπιθυμίας' διότι αφού έγεύθησαν πάσαν 
ήδονήν καί άπόλαυσιν δέν ειχον πλέον οΰδέν νά έλπίσωσιν ή έπι- 

Ουμήσωσι καί άπ:μει<αν ένδεεϊ. h μέσω τοΰ άμυθήτου αυτών 
πλούτου. ι<αΐ άφοΰ άπεσβισθη έν τή καρδία αύτώ/ ή έλπίς, συ- 
νέτριψεν τόν βίο·», ώ; θουμμα-ίζυυσι τό φιά ιον άμα εξαντληθώ 
τδ έν αυτή μΰοον. Φοβοΰ τήν ύψίστην ευτυχίαν, Χαρίλαε. Φο
νεύει τήν ύπαρξιν.

ΧΛΙΊΛ \< »Σ
Νή τήν Πάνδημον, μοί φαίνεται δτι ακούω ιεροκήρυκα άγο- 

-ρεύοντα έπ’ άμβωνος. Ζητείς νά μοι έμπνεύσης τδ δέος καί τήν 
φρίκην ώσεί μοί έλάλεις, οΰχί περί ευτυχίας, άλλά περί τών βα

σανιστηρίων τής κολάσεως.
ΑΣΠΑΣΙΑ

’Ατυχής ή πα ρομοίωσις’ έστω. Δέν ζητώ νά κλονήσω τάς πε
ποιθήσεις μου. Δικαιολογώ τάς ίδικάς μου

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Άλλ’ Ασπασία, προς τί ή πεισιθάνατος καί απελπιστική αυτή 

■•φιλοσοφία, ήν ακολουθεί; άπό τίνος; Σύ τόσω αβρά παρθένος, 
άσειπλασθείσα άπδ φώς καί όνειρα καί δρόσον, υπόπτερος είσέτι, 

.ώς χουσαλλίς έπί ρόδου, έκ τοΰ πρώτου σφιίγου; τής νεότητος, 
δμιλεΐ; ώσανεί συνετρίβης ύπό τοΰ κόρου, ώσανεί ηύλάκωσεν ή ρυ- 
τί; τά: παοειά; σου καί έλεύκανεν ό χειμών τοΰ βίου τήν κόμην σου ; 
Παράδοξο: τρόπο; τοΰ σκέπτεσθαι ! Τρέμεις νά έγγίσης τή< πραγ
ματικότητα μή δίαλυθή ή δπτασία, μή έξαντληΟή ή έλπίς σου’ 
άλλ’εξαντλείται ποτέ ή ψυχή, καί ή άγαπώσα ψυχή μάλιστα ; 
’’Οχι, Ασπασία Υπάρχει άληθή; ευτυχία έν τώ πραγματικού βίω 

.καί αυτήν έρχομαι νά σοι άποκαλύψω.
ΑΣΠΑΣΙΑ

Εύγε? άνευρες λοιπόν σύ τδ μυστήριον αΰτδ, δπερ άπησχόλησε 
τούς αιώνας, τήν επιστήμην, τά έςοχώτερα τής ύφηλίου π.εί- 

•ματα;
ΧΑΙΊ\ΑΟΣ

Ναί" άρκεΐ νά έτιζητήση τις τήν ευτυχίαν ένέαυτώ, έν τώ βά 
' θει τή; ιδίας συνειδήσεως, έν τή έρεύνη τοΰ εσωτερικού άνθρώπου. 
"Οστις έπιδιώκει τήν ευδαιμονίαν έκτο; εαυτού, οΰδαμοΰ εύιίσκει 
αυτήν. Μέ έννοεΐς, Ασπασία; Εΐνε έννοια καθαρώ; ήθ·.κή. άνευ- 
ρισκομένη έν τή αρμονική διαθέσει οΰχί τοΰ εξωτερικού άλλά τοΰ 

.έν ήμϊν, τοΰ υποκειμενικού κόσμου. Ούτως δ κόρος, 8/ τρεμε ς 
σήμερον, ουδέποτε θέλει ύποτιμήσει τήν ευτυχίαν, ήτις πηγάζει 

-έκ τοΰ συνειδότος τής ψυχή; καί οΰχί έκ τής αίσθητικότητος τής 
-περί ημάς ύλης. Ό ύλεκός κόσμο; δέν εινε δ τελικός σκοπό; άλλά 
•τό υπηρετικόν μέσον αΰτής.
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ΑΣΠΑΣΙΑ
Εξαίρετοι κληθώ; θεωρίαι, αλλά θεωρίαι μόνον, Χαρίλαε, δι*  

ώ' οί δραματογράφοι έπιτυγχάνουσι τήν ήθοποιΐζν τών ήρώων 
των καί οί άεροβάμονε; έρασταΐ καλλύνουσι τά ερωτικά αυτών 
ινδάλματα. ’Αλλά δέν γνωρίζεις λοιπόν, Χαρίλαε, εις όποιαν κοι
νωνικήν περίοδον ζώσ.εν ; Δέν έσκέφθη; λοιπόν οποία πεζότη; και 
ηθική άσφυζία και πνευματική ραστώνη παραλύει τήν έεστώσαν- 
εποχήν καί εκνευρίζει τήν γενεάν αΰτής ; Ό περί ημάς κόσμος 
τής σήμερον έρπει καί συ πτεροΰσαι εις τούς αιθέρας. ’Αλλά δί'ν 
βλέπεις καν ότι ή σύγχρονος νεότης, μαχητική καί έρρυτιδωμένη. 
ώς γραία, δέν έχει πτέρυγα; νά πετάση, νά άνυψωθή υπεράνω 
έαυτής, τό δέ αίμα αυτή; λιμνάζει καί σήπεται έν τή ΐλύϊ τοΰ·· 
σκεπτικισμού ; Αί, Χαρίλαε, έχεις δίκαιον. Ζή; έν τή χώρα, τού 
ιδανικού καί πλάττει; τον κόσμον ραδινόν καί εΰδαίμονα, ώ; ή- 
καρδία σου. Φέρεσαι έκ τού ενθουσιασμού, τού. ενυπάρχοντας τή. 
εξαιρετική ιδιοφυία σου καί δέν έπιέσθη τό στήθος έκ τή; βαρείας 
κοινωνκής ατμόσφαιρας, διότι συ δέν έμολύνθη; ίσως ακόμη- 
*Εχεις δίκαιον. Ψυχρά όμως παρατηρικότη; καί α'στησοτέΰκ 
κρίσις ήθελε σοι άποκαλύψει μικροσκοπικόν καί ειποντκ τον κό
σμον τή; σήμερον.

X API Λ ΛΟΣ τί 5τ ]T-a)

Οχι, ’Ασπασία. Έπιχέ/ει; ακτήν. Έν δσω έχω σέ ενώπιον 
μου, ενόσω ή λαλιά σου κηλεΐ τήν ψυχήν μου καί τό το ,ϊλέμμχ 
σου πίπτει, ώς άκτί; φωτός καί θάλπους, εις τού; μυχού; νΰ ή;" 
ενόσω ή σπκν’α λεπτοο/ίχ τών αισθημάτων καί τού χαρακτήρό; 
σου μέ κρατεί υπό γόητρον αδιάλειπτου καί με διδάσκει τήν ευ
δαιμονίαν, ώ; πλήττω καί ποθώ αυτήν, ουδέποτε θά δυνηθή; νά 
με πείσης περί τού εναντίου. ’Ασπασία, διατί καν δέν πιστεύεις 
εις τον έρωτα, δστις δΰναται νά σοι δωρήση τήν γλυκύτερα·' ευ
δαιμονίαν ;

ΑΣΠΑΣΤΑ

Χίμαιρα τής νέα; ηλικίας, τής ευφαντάστου, τής εύαπατήτου. 
Μοί λαλεΐ; περί έρωτος ’Αλλά δεν γνωρίζεις ότι ό έρως τελευτά 
ακριβώς εκεί, ένθεν άρχεται ή πραγματική αυτού άπόλαυσι; ; Δέν 

φοβείσαι τον γάμον τον διαλύοντα τήν άτμώόη ποίησιν τού έρω- 
•το;, ώ; τό εωθινόν φώ; τά; θελκτικά; τή; νυκτό; όνειροπλάστου; 
μαγείας ;

ΧΑΡΙ ΧΑΟΣ

fO γάμος, ’Ασπασία, είνε κοινοινική συνθήκη καί οΰδέν πλέον. 
*Ω; θεσμός, είνε τό εξωτερικόν περίβλημα, δπερ ενδιαφέρει τήν 
κοινωνίαν, ένώ ό ύπ’ αυτό έρω; ενδιαφέρει μόνον τά συνδεόμενα 

καί άγαπώμενα δντα.
ΑΣΠΑΣΙΑ

Μόνον όταν ό έρω; έπιζή τού γάυιου, τούθ’ δπερ ουδέποτε ή 
■σπανίω; συμβαίνει. ’Εάν 5 έρω: είνε έμπνευσι; πηγάζουσα έκ τής 
ψυχή;, δ γάμο; τουναντίον είνε μίμησις, καθήκον, υποχρέωσι; επι
βαλλόμενη έξωθεν.

ΧΑΡΙΑΑΟΣ πρύ; έα-υ-ύν)

Έχεις άδικον, ’Ασπασία. ΓΟ γάμο; στηρίζεται έπΐ φυσικού δε

δομένου πάντοτε, επί τή; αμοιβαία; 
αλληλα.

ΑΣΠΑΣΙΑ

κλίσεω; τών φυλών προς

Άκοιβώ; τούτο πρεσβεύω. Καί όταν ή κλίσι; αϋτη δέν ΰπάρχη 
ή παυη νά ύπάρχη, δταν ό ενθουσιασμό; τού έρωτος έκλίπη, τί 
άλλο τότε σκοπεί ό κοινωνικό; γάν.ος ειμή τήν έκβίασιν αντιθέ
των χαρακτήρων, ψυχών μή άγαπωμένων καί παρεςηγουσών άλ- 
λήλας, εΐ; δεσμόν αφόρητου ; Μαντεύει;, Χαρίλαε, εΐ; όποιον 
μ.ζρτύριον συνήθως απολήγει ό μέχρι αλλοφροσύνη; πολλάκις έρω;, 
δοκιμαζόμενο; δια τού γάμου;

ΧΑΡΙΑΑΟΣ

’Ασπασία, διολισθαίνει; ώ; σοφιστής. Πόθεν χρονολογείται ή 
άπό τον. ο; αυτή μεταβολή τών ιδεών σου; Μέχρι τή; χθες, νομίζω, 

έτρεφε; αντιθέτους πεποιθήσεις.
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ΛΣΙΙΛΣΙΑ

Άφ*  ή; ήρξάμην νά δυσπιστώ πρδς έμαυτήν καί πρδ; τήν εύ~- 
τυχίαν.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ (μετά πίκρα.-;

Μήπως άφ’ δτου εύρέθημεν σύμφωνοι πρδς τάς ιδέας και τά' 
αισθήματα ημών;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
’’Ισως. Είπέμοι Χαρίλαε, άγαπας πάντοτε τήν μουσικήν ;’Ο

νειροπολείς πάντοτε τήν δόξαν τοΰ ’Ροσσίνη και φλέγει τήν ψυ
χήν σου δ άσβεστος πόθος νά κατακτήσης φήμην αριστοτέχνου-, 
καί νά σαγήνευσής τδν κόσμον διά τών μελοποιημάτων σου ;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Λατρεύω τήν θείαν αυτήν τέχνην, ήτις άνυψοϊ τδν άνθρωπον 

μέχρι τοΰ Θεού. Ή μουσική εινε ή έκφρασις τής δημιουργίας. Έάν· 
δμιλοΰσιν οί ούρανίωνες εκεί εις τά αθάνατα αυτών ενδιαιτήματα,, 
άναντιρρήτως ή μουσική εινε ή γλώσσα τών Θεών.

ΛΣΠΛΣΙΑ
Εύγε" συμφωνώ. ’Αλλά τότε τί εύγενέστερον ιδανικόν τούτου· 

επιζητείς ; ή διατί Θέλεις νά καταστρέψης αύτδ είς τήν στενήν 
καί πνιγηράν ατμόσφαιραν τοΰ οικογενειακού βίου ; "Η έξοχος 
μουσουργός, άνήκων είς τδν θαυμασμόν τοΰ κόσμου καί τήν ιστο
ρίαν, ή ακριβής σύζυγος ανήκουν είς τήν οικογένειαν. Τδ §ν θ’ α
πορροφήσει κατ’ ανάγκην τδ έτερον. Προτιμάς ν’ άνταλλάξτς τάς 
δάφνας καί τά χειροκροτήματα τοΰ κόσμου άντί τών βραγχών 
κλαυθμηρισμάτων τών τέκνων καί τών τυπικών καί μονοτόνων 
θουπειών τοΰ συζυγικού βίου ;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Καί άν συνυπάρχωσιν άμφότερα ; ’Εάν ή δόξα άμιλλαται πρδς 

τήν ευτυχίαν;
ΛΣΙΙΛΣΙΑ

Αδύνατον. Μή πλανάς σαυτόν. ’Εάν κερδίσης τήν ευδαιμονίαν 
τοΰ έρωτος, θ’ άπολέσης τήν αθανασίαν τοΰ αριστοτέχνου. Μή 
παρεξηγή; τδν μέγαν προορισμόν δι’ ον σε έξελέξατο ή φύσις.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ μ.Ξτχ Ο/.’.όϊοα; έκφράσεω; κκΐ ϊνδακρυ;

’Ασπασία, μέ καθιστώσι δυστυχή καί άλλόφρονα οί λόγοι σου·.

ΑΣΠΑΣΙΑ
Έάν υ,οι έπέτοεπες ήθελόν σοι δώσει συμβουλήν τινα. Είσαι 

νέος’ ή ευτυχία ακόμη σοι υπομειδιά καί ή δόξα μόλις ήδη ανοί
γει τάς άγκάλας διά νά περιβάλη ώς δ ήλιος τδ όνομά σου. ’Ενθυ
μείσαι, όταν πρδ ολίγου χρόνου έξετέλεις τδ μουσικόν εκείνο άρι- 
στοτέχνημα, προς ο ή έκλεκτοτέοα συνάθοοισις έξέχυνε τδν θαυ
μασμόν αυτής είς επευφημίας καί στεφάνους; ’'Ημην κάγώ εκεί 
Τότε ανακάλυψα όποιον μέλλον σε αναμένει καί οτι δεν δύνασαι 
είς ούδέν άλλο ν’ άφιεοώσης τον βίον ή μόνον είς τήν τέχνην. Δός, 
Χαρίλαε, τον έρωτά σου, τάς θωπεία: σου, τά χείλη σου είς πά
σας τάς καλλονάς, αλλά μή ποτέ προσηλωθής είς τδν έρωτα μιας 
μόνης γυναικός. Ή μεγαλοφυΐα άπόλλυται ύπδ τδ συζυγικόν σκήπ
τρου καί ή αηδών θνήσκει άφωνος εντός τοΰ κλωβού. Θά σβεσθή 
τδ φώς τής ψυχής σου ύπδ τήν ύγρασίαν συζυγικών φιλημάτων. 
Ό ’Ηρακλής ύπήρξε νάνο; παρά τά γόνατα τής Όμφάλης καί δ 
’Ιούλιος Καίσαο ήλίθιος ύπδ τά νεύματα τής Κλεοπάτρας. Δέ- 
χθητι τδν έρωτα πάση; γυναικός, άλλά μήποτε έμπιστευθής τήν 
ύπαρξίν σου είς τήν αγάπην μιας καί μόνον. Διότι θά ύπνωσης 
μίαν νύκτα εύφρόσυνον έν τη μ.έθη τοΰ έρωτος καί θα έγερθής 
τήν ποωίαν πτώυ.α συντετριμμένου. *Ακουσόν μου, Χαρίλαε. Μή 
δώσηςώςαντάλλαγμα τής συνήθους συζυγικής ευτυχίας τήν αθα
νασίαν ήτις σέ άναμένει.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Άπδ τά χείλη σοΰ, ’Ασπασία, τοιοΰτοι απαίσιοι χρησμοί; ’Αλλά 

τότε διατί εμπνέεις τόσην γοητείαν, άφοΰ διδάσκεις συγχρόνως 
τόσω σκληρά καί οδυνηρά μαθήματα; ’Ώ ! άν έγνώριζες δπόσας 
νύκτας διήλθον άγρυπνος καί ποσάκις έχυσα τδ άλγος τής ψυ
χής μου τδ άρρητον είς μουσικούς τόνους καί σημεία.

(Αακρύ’ΐ,)
άν έγνώριζες ότι συ ύπήρξες ή θελκτικωτέρα εποποιία τής 

ψυχής υιου καί οτι είς τάς μελαγχολικωτέρας συνθέσεις μου διερ
μήνευσα τδν άπελπιν αύτδν έρωτά μ.ου, ώ δεν θα μοι ιομιλεις 
τοιαύτην γλώσσαν.

ΛΣΙΙΛΣΙΑ 'έγειοηΰνη κ-Α στ-ι'φουϊα τά π-όσωπον ύπομάνν-ι κρυφ'ω; εν ξάκρυ. 
3Ι-ξτά προσπΐπούηαένης άταραξ'.α;·)
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ή δόξα τοΰ κόσμου ; Προαισθάνομαι, όχι, είμί βεβαία δτε θά με 
έμίσει ήμέραν τινά ώ; σύζυγον. Καί δεν θά ήτο σκληρόν νά τον 
άποσπάσω από τά; δάφνα; καί τού; θριάμβου;, οΐτινε; θά κατ- 
αυγάσωσι το μέλλον αύτοΰ, διά νά καταδικάσω την έξοχον αυ
τήν φύσιν εΐ; την ασφυξίαν τοΰ συζυγικού βίου;

(Μετ’ άποφασιστικότητος)

Ά, δχΓ πρέπει νά τον λησμονήσω διά παντό;. Θά δυνηθώ άοά 
γε ; αλλά ποΰ νά προσήλωσα) την καρδίαν και τήν διάνοιάν μου 
διά ν’ άνεύρω τήν λήθην ; ’Εάν έζη καν ή μήτηρ μου!

(εγείρεται και Γσταται προ τής εικόνας τής μητρός της)

Καλή μου μήτερ, διατί νά με έγκαταλίπη; ορφανήν τόσω ένω- 
ρί; ; νΩ, θά σε ήγάπωνκαί παρά τη λεπτοτάτη καί άνεζαντλήτω 
στοργή σου θ’ άνεκουφίζετο δ πόνο; καί ή οδύνη μου, ή δεν θά 
έχώρει έν τη καρδία μου άλλο αίσθημα. Καί τώρα; μόνη, άνευ 
φίλτρου καί αγάπη; καί ίεροΰ δεσμοΰ, φοβοΰμαι μή τυφλωθώ έκ 
τοΰ πάθου; καί δράμω ακόυσα έπί τά ίχνη τοΰ Χαριλάου.

(Μετά μακράν σιγήν)

’Εάν ήμην καν βεβαία οτι δ Κίμων αγαπά εμέ. Μοί ζητεί τήν 
χεΐρά μου. Μοί παρέστησε τοσάκι; τήν ήρεμον ευδαιμονίαν τοΰ συ
ζυγικού, τοΰ θετικού βίου, καί τά; γλυκεία; καί άθορύβου; αύτοΰ 

ορέγεται μάλλον τη; προικό; μου, αί δέ 
αυτήν ; Ιοου η εζευ- 

αηδία;. Καί 
χαρακτήρ. 

αι ύπδ τή; κρίσεω; μάλλον ή τή; καρδία;. Γνωρίζει κάλ- 
ών συζυγικών απολαύσεων καί τών ο.'κογε- 

;ρ δ Χαρίλαο; ούδέποτε ίσω; θά ένόιι. Άλλ’ 
πί; τή; προικό; μου τδν εμπνέει αόνον ; 

δεν είσαι τήν στιγμήν ταύτην έγγύ; μου, 
ών συμβουλών καί τή

απολαύσει;. Άλλ’ εάν ό, 
διαβεβαιώσει; καί ο: δοκοί του άναφέρονταιεί; 
τελιστικωτέρα ιδέα, έξ ή; δυνατόν ν’ άποθάνω έξ 
δμω; δ Κίμων εΤνε θετικό;, σώφρων καί υπερήφανο, 
'Οδηγείται ύπδ τή; κρίσεω; μάλλον ή τή; καρδία;. 
λιον τδ μυστήριον τ 
■νειακών φίλτρων, άπ 
εάν με άπατα ; ’Εάν ή έλ 
*Α! μήτέρ μου, διατί 
διά νά μέ σώση; διά τών συμβουλών καί τή; παραμυθία; σου. Τί 
σοι έπταισα, Χαρίλαε, καί μοι άφήρπασε; τήν χαράν καί ~ήν ησυ
χίαν; Ποΰ νά ευρώ γαλήνην τή; καρδία; μου; *Α  ! έμπρό; .’ ή βού— 
λησι; υποτάσσει τά πάντα. Ιδού έν σχέδιον.

(ΚάΟηται παρά τή τραπέζη και γράφει επιστολήν, ήν άναγινώσκει μεγάλη τή 
μετά το πέρας)

ωνή
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«Κύριε Κέμ,ων

Μοι ζητείς τήν χεϊρά μοη καί μοι δίδεις τό ονομά σου. Sr 
»εύχαρισιώ δ,ιά τήν ιδιαιτέραν τιμ,ήν, ΆΛ.Ι' άτυχης σύμπτωσις! 
ι> Μικρόν πρό τής προτά^εώς σου διέθεσα ίίπασαν τήν (χ 2ό’Ο 
^χιλιάδων δραχμών κληρονομικήν περιουσίαν μου δωρήσασα 
ναύτην εις τά ενταύθα φιλανθρωπικά ιδρύματα, κρατήςασα δι 
νέμαυτήν μικρόν μόνον εισόδημα διά τάς λιτάς άνάγκας τοΰ 
ναΰτάρκους μου βίου. 'Ο γάμος έπιβάλλει θυσίας και ύποχρεώ' 
«σεις, έγώ δε μή δυναμένη νά συνεισφέρω εις αύτάς, έστερημένη 
ν περιουσίας, αδυνατώ συγχρόνως ν' Αποδεχθώ τήν περί γάμου 
νπρότασίν σου».

Άσ^αβία
'πτύσσε', καί σφραγίζει την επιστολήν)

Ιδού! έροίφθη δ κϋβος. Το χρυσίου, λέγουσι, δοκιμάζεται εις' 
τδ πϋρ άλλά και ό άληθής έρως διά τσΰ χρυσίου. ’Εάν. δ Κίμων 
έξελεγχθή άνάξιος τής ύπολήψεως και τής χειρός μου, αύριον ά- 
ποπλέω εις ’Ιταλίαν παρά τή οικογένεια τοϋ θείου μου. Τίςοίδεν ! 
’'Ισως εκεί έν τή τύρβη τών μεγαλοπόλεων καί τή πολυδαιδάλω 
καί τεράστιοι εξελίξει τής ευρωπαϊκής ζωής, δυνηθώνά λησμονήσω 
τδν πρώτον καί ύστατον έρωτά μου. ’Η καν θ’ άποκοιμίσω τήν 
οδύνην μου καί θά εξαγιάσω αυτήν γιγνομένη έστιάς οικογε
νειακής ιερότητος.

(Μετά μικράν σιγήν)

3A ! Χαρίλαε, διατί νά σε άγαπήσω μετά τόσης θερμότητος ; 
’Εάν δέν ήσο καν τόσω ονειροπόλος καί δέν σε είλκυεν δ πρδς 
τήν τέχνην καί τήν δόξαν υψηλδς έρως σου.

^Κρούει τδν κώδωνα και εισέρχεται μικρά παιδίσκη)

Φέρε πάραυτα τήν επιστολήν ταύτην πρδς τδν Κίμωνα.
•/II παιδίσκη λαμβάνει τήν επιστολήν κά·. απέρχεται. Ή Άσπασ'α βυθίζεται εί; 

παρατεταμένους διαλογισμούς καλύπεουσα δ.ά τών χειρών το πρόσωπο/

Y^/V\/VA/\.'VAZ

ΣΚΗΝΗ IV

Ασπασία, Χαρίλαος.

[Εισέρχεται ό Χαρίλαος, βραδεί και τρέμοντι βήματι, κατηφής, ωχρό; και περί- 
λνπον εχων τήν ά'ψιν. Ή ’Ασπασία ταράσσεται. ]

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Πριν ή φύγω μακράν σου, πριν ή άποκομίσω τδν σπαραγμόν 
έν τή καρδία καί τήν βλασφημίαν εις τά χείλη' πριν ή με συν
τριβή δ πόνος καί ή απελπισία, άκουσον τδ τελευταΐόν μ.ου μέλος., 
’Ασπασία. Είνε δλολυγμδς έρωτος παράφρονος. Είνε θύελλα άγω- 
νιώσης ψυχής.

[Κάθηται πρό τού κυμβάλου και εκτυλίσσει κύλινδρον χάρτου σκορπιζων τά οα- 
κτυλα έπΐ τών πλήκτρων)

ΑΣΠΑΣΙΑ

Όποιοι λόγοι 1 Χαρίλαε, παραφέρεσαι.'Ημέραν τινά άντί έρω
τος ή ευγνωμοσύνη θά δδηγήσει τήν μνήμην σου πρδς τήν άνάμνη- 
σιν τής πτωχής ’Ασπασίας, όταν σέ ήλεκτρίση ή λαμπρό της καί 
τδ μεγαλείου τής δόξης. Κλείω τούς κόλπους πρός σε, διότι αύ
ριον θ’ άνοιξη δ κόσμος τάς άγκάλας καί θά σε περιβάλη.

(Ό Χαρίλαος παίζει έπΐ του κυμβάάλου, έκτελών θαυμασίαν μουσικήν σύνθεσιν, 
ένω ή ’Ασπασία πίπτει έπΐ τού κλιντήρος, περιβάλλουσα οι’ έρωτικωτάτου καί υγρού 
βλέμματος τδν Χαρίλαον. Σιγή βαθεία καί μόνον οΐ ήχοι τού κυμβάλου πληρούσι τδν 
θάλαμον κατανυκτικής αρμονίας. ΜΙ ’Ασπασία φαίνεται βαθέως συγκεκινημένη.)

ΧΑΡΙΛΑΟΣ (εγειρόμενος καί προχωρών πρδς τήν Ασπασίαν)

’Εάν εξέπνεε καν καί ή ψυχή μου μετά τής τελευταίας πνοής 
τοϋ κυμβάλου. ’Εάν έτελεύτα μετά τοϋ άσματος αύτοϋ καί δ ύστα
τος τοϋ στήθους μου στεναγμός.

ΊΙ ’Ασπασία ήμικλείει τούς οφθαλμούς ώσεΐ έν έκστάσει)

Δακρύεις, ’Ασπασία ; Άφοΰ μέ ρίπτεις εις τήν άβυσσον, διατί 
καν δέν έχεις τήν δύναμιν ν’ άντιμετωπίσης τδ κατ’ έμοϋ έγ
κλημά σου ;

ΑΣΠΑΣΙΑ (μετ’ έπιτετηδενμίνης αδιαφορίας)

Δακρύω ; Μέ συνεκίνησεν ή μουσική. Γνωρίζεις δτι μέ θέλγει 
καί μέ βυθίζει εις έκστασιν.
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ

’Αρκεί, ’Ασπασία. ’Εννοώ καλώς πλέον. Μάτην σέ έκούρασα καί 
έπεκαλέσθην μάτην, διότι ουδέποτε μέ ήγάπησες. Και ήλπισα έν 
τοσουτω και έπλασα εγγύς σου κόσμον έρωτος καί ευτυχίας, πριν 
ή έρευνήσω άν σοι ήτο δυνατόν νά με άγαπήσης. ’’Ηδη μαντεύω. 
Άγαπας άλλον βεβαίως. ’'Αλλως δεν θά έκλαιες. 'Η μουσική 
άποσπα ευχερέστερου τά δάκρυα ψυχής έρώσης.

(Λαμβάνει τρέμων καϊ μετά σεβασμού την χεΐρα τής ’Ασπασία;)

’Ασπασία, χαϊρε, συγχώρει με καί λησμόνει. 'Υπήρξες πλέον 
ή επιεικής πρός με, δστις δεν ήδυνήθην νά διΐδω οτι προ έμοΰ έχει 
κατακτήσει άλλος θνητός τον έρωτά σου. Χαίρε, ’Ασπασία.

(Κινείται πρόςτήν Ούραν) 
ΑΣIIΑΣΙΑ άναστέλλουσα αυτόν

XaXps Χαο/λαε. νΑφες την άτυχή ’Ασπασίαν έν τή γαληνη καί 
τή άφανεία αυτής. Σέ άναμένει ό κόσμος καί ή αθανασία.

('Ο Χαρίλαος εξέρχεται ένω αυτή λύεται εις δάκρυα)

ΣΚΗΝΗ V

ΑΣΠΑΣΙΑ (μόνη)

Μοί έπέποωτο λοιπόν νά θάψω έν τω βάθει τής ψυχής μου το 
σφοδρότερου αίσθημα πριν ή ακόμη εννοήσω καί έμπιστευθώ αυτό 
εις έμαυτήν ; ”Α, μήτέρ μου ! διατί νά μή ήσαι εγγύς μου όπως 
μέ σώσης κλυδωνιζομένην διά τής στοργής σου ;

(Προχωρεί προ; την Ούραν) -»

’’Εφυγεν ! Ύγίαινε, Χαρίλαε. Ή φαντασία μου θά φέρεται έσαει 
επί των πτερύγων τής φήμης, ήτις θέλει σπείρει αυριον παντα- 
χοΰ τό ό'νομά σου. ’Εάν ήρνήθην νά σοι δώσου ευτυχίαν εφήμερου, 
άλλ’ έσωσα καν τό μέλλον καί τό κλέος σου. Τίς οιδεν ! Άπώ- 
λεσα έν δνειρον, τό γλυκύτερον έν τώ βίο», άλλ’ έδώρησα εις τον 
κόσμον μίαν καλλιτεχνικήν δόξαν.

ΙΙ·πτει ώσεϊ λιπόψυχο; κα'ι εξαντλημένη επί τινο; έδρα;. βαΟέω; άναπν έθυσα. Σιγή 
βαΟεϊα· Μετά μικρόν εισέρχεται η παιδίσκη έγχειρίζουσα αυτή επιστολήν. 'II Άσπα· 
σία εκτυλίσσει και άναγινώσκει την επιστολήν μεγάλη τή φωνή

’Λ σπασεα.
«Τύχη αγαθή ! ’Έλυσες αισίως πάσαν αμφιβολίαν. Θαυ- 

»μάζω και συγχαίρω σοι έπί τή γενναιότητι των αισθημάτων σου. 
»"Ο,τι ύπελάμβανες ώς κώλυμα ανυπέρβλητον, τούτο ακριβώς 
»κατέστησε βεβαιοτέραν την μέλλουσαν ημών ευτυχίαν. Πόσον 
Λθά ή μην ευτυχής ar συμμετεΐχον κάγώ επ’ έλάχιστον τής ένα- 
ΐρε'του σου πράζεως. Σε ικετεύω θερμώς όπως διάθεσης .καί τό 
Λύπόλοιπον εισόδημά σου ύπέρ τού ασύλου των εκθέτων. Λός την 
“>ζωήν εις τά δύσμοιρα τής κοινωνίας απόβλητα, άφοΰ 7/ περιου- 
“σίαμου μόνη αρκεί νά σοι έήασφαλίση άνετον τον βίον. θά σε 
οόδηγήσωείς τάς έζοχικάς μου έπαύλεις καί εκεί εν μέσω άναπε- 
»πταμένης φύσεως, εις τάς καλλιαμπέλους και καταφύτους γαίαζ 
»μου, μακράν τού φθόνου καί τα>ν ηβικών βασάνων τής πολυ- 
»κυμάντου κοινωνικής ζωής, θέλομεν δημιουργήσει μικράν 
*Έδέμ πανευφρόσυνον, ένδιαιτώμενοι εις αυτήν έν αγάπη καϊ 
» ευδαιμονία άτελευτήτω. θά καλλιεργείς τά άνθη τού κήπου 
“>μου, θά επιμζλήσαι τού πτηνοτροφείου καί θάενοΐς τά α,σματά 
*σου προς τό κελάρυσμα τού ρύακος καί τον ψίθυρον τής έλά~ 
»της, ενώ έγώ θά θηρεύω εις τό μικρόν μου δάσος. Μετά τήν 
οάγάσην μου, ή μουσική καί ή μελέτη θ' άπασχολή τάς ώρας 
»σου. ϊ"πό τήν στέγην τού ναΐσκου, όστις εγείρεται εις τό βά- 
“θος τής αγροτικής μου κατοικίας υ.τδ πυκνάς κυπαρίσους, θά 
» επικαλείσαι τήν ευλογίαν τού Θεού καί τής μητρός σου υπέρ 
οτής ευδαιμονίας ημών άνά πάσαν πρωίαν, ενώ ό μικρός έργα- 
»τικός πληθυσμός, όστις καλλιεργεί τά κτήματά μου καί όστις 
“θά σε άγαπα ώς βασίλισσάν του, θά παρασκευάζη τό πρό- 
»γευμα ύπό δροσοβλητον καί μυροβόλον, ώς ή ψυχή σου, φύλ
ο λωμα. Αντί τής τεχνητής καί ψευδούς ζωής τών πόλεων, ήτις 
“φθείρει τήν ΰπαρζιν καί παραλύει τήν καρδίαν, θέλομεν εχει 
“προ ι}μών τήν φύσιν δαψιλή καί ζείδωρον καί τάς άνζκλαλή- 
“>τους αυτής καλλυνάς. Λεν θά σοι άρκέσει άρά γε αύτή καί ή 
“αγάπη μου νά σε καταστησωσιν εύδαίμονα ; ’Ασπασία, αυριον 
“τελειοϋται τό ονειρόν μου.»

1<ίμ.ων
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Α, Κίμων’ δέν γνωρίζεις νά έμπνέης τρελλδν έρωτα, άλλ’ 
ήξεΰρεις άναμφιβόλως νά έπιβάλλη; τδ σέοας καί τήν συναίσθησιν 
τοΰ καθήκοντος. Τοποθετείς ασφαλέστερου την ευτυχίαν, έν τή 
ήρέμω καί μεμετρημένη απολαύσει τών δώρων τής φύσεως, και 
οΰχί έν τή παραφορά καί τή άποπλανήβει είς τήν σφαίραν τοΰ 
ιδανικού κόσμου. Ύπδ το too τους ορούς, Κίμων, υπάρχει βεβαίως 
ή έρατεινοτέρα πβίησις έν τφγάμω. rA ! Κίμων, πόσον σέ ήδίκησα 
καί έμαυτήν συγχρόνως. Ό έρως σου δέν με θαμβόνει, ώς ό ήλιος, 
■άλλά μέ θάλπει καί μοΰ φωτίζει τήν ψυχήν, ώς ή εστία τοΰ χδι- 
μώνος. Και τι άν δέν σε άγαπώ σήμερον ; Αισθάνομαι έμαυτήν 
ίκανήν νά σε λατρεΰσω βραδύτερον.

(Κρούέι tbv κώοωνχ. EU-py-ta*.  η 1Τ5«'αβχη)

Ειρήνη, έτοίμασον τάς άποσκευάς μου πάσας. *Απδ  τής αυριον 
θίλομεν κατοικήσει όριστικώ; εις τά κτήματα τοΰ Κίμωνο?.

(Κατ’ ιδ'χν άνατείντυσα προ: τόν ουρανόν τά ομματα)

’□ μήτέρ μου, δό; μοι τήν ευχήν καί τήν ευλογίαν σου, όπως 
λησμονήσω τδ παρελθόν καί λατρεύσω τδ μέλλον. Τίς οϊδεν ! Ή 
ευτυχία συνήθως ευρηται έκεΐ, ένθα δέν άναμένει τις αυτήν.

Οχτώ Αέριος. I όΉ.

Kqnxt. Φ. Σκοκοϊ.

ΦΩΤΕΙΝΗ Α· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(Απίθανε τήν 2%/)ν Μαρτίου 1883.)

— 'Η φύσι? άπετίνασσεν ήδη τήν νάρΛην τοΰ χειμώνας, είς φώς 
καί|δρόσον και άρωμα λουομένη, δτε, μετά τών ποώ+ων τοΰ έ*-  
ρος μυροβόλων πνοών συναναμιγείσαν, παρέδιδε τήν ύστάτην 
πνοήν πρδς τδν ύψιστον συμπαθής καί μουσόληπτος παρθένος, έπί· 
ζήλον τοΰ νεωτέρου ήμών Παρνασσού σέμνωμα, ή πολύκλαυστος 
Φωτεινή Οικονομ,έδου.

Γόνος μι&ς τών διαπρεπών παρ’ ήμΤν οικογενειών, άνεψιά τοΰ 
αοιδίμου έξοχου διδασκάλλου τοΰ ’Έθνους Φιλίππου Ίωάννου, 
είχεν έπιδοθή άπδ τρυφερά? είσέτι ηλικίας περί τήν θεραπείαν 
τών Μουσών, καλλιεργούσα δι’ έπιμεμελημένης άνατροφής ψυχήν 
εύαίσθητον καί διάνοιαν λεπτήν, δι’ ών ήν πεπροικισμένη ύπδ 
τής φύσεως. Θελγομένη έξ έμφύτΟυ πρύαιρέσεως είς τάς πνευμα
τικά ς ενασχολήσεις, άντί τών συνήθων κενοσπούδων καί ματαω- 
φρόνων διατριβών, διήνυε τδ δροσερόν τής ήβης έαρ έν συγγραφή 
καί μελέτη, παρακολουθούσα τήν σύγχρονον φιλολογικήν κίνησιν, 
και έμπιστευομένη τάς εμπνεύσεις, τά δάκρυα, τδν πόνον τής 
ψυχής καί τά όνειρά της είς τήν παρθενικήν μόνωσιν καί σιγήν 
τοΰ σπουδαστηρίου αυτής. Έφιλοτέχνησε πολλά κατά καιρούς λυ
ρικά ασμάτια, έν διαφόροις περιοδικοί? καταχωρισθέντα φύλλοις, 
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ατινα διαπρέπουσι έπί πρωτοτυπία καί καλλιτεχνική ύφη, χα
ρακτηρίζονται δέ διά τήν δύναμιν τής έκφοάσεως και τοϋ πάθους, 
εΐ και μονότονα έν πολλοΐς, καθδ χρωματιζόμενα άείποτε εκ τίνος 
αορίστου άλγους καί μελαγχολίας, υπδ την έπίδρασιν ής διετέλει 
η ευπαθής αυτής φύσις. 'Υπόδειγμα χρηστής και ενάρετου θυγα- 
τρδς, διαθρυπτομένη τήν καρδίαν υπδ τών τρυφεροτέρων φίλτρων, 
έφείλκυε τήν ύπόληψιν και τήν αγάπην τής κοινωνίας ήτιςέκλαυσε 
και συνησθάνθη βαθέως τδν θάνατον αυτής έν τή ακμή εΐσέτι 
τής ζωή; καί τών έλπίδων.

Τής Φωτεινής Οεκονομίδου ούχί ολίγα εϊσί τά παρ’ 
αυτής έκδοθέντα, έπίσης δ’ ικανά τά εΐσέτι ανέκδοτα. Εν τοϊς 
στίχοι; τής πολυκλαύστου έλληνίδος πασα καρδία καί μάλι
στα καρδία γυναικδς, δύναται ν’ άνευρη μετά τδν στόνον αυτής 
τήν άνακούφισιν καί τδ έλεος. Άτυχώς έκλεισε τού; οφθαλμού; 
ή άγαθή κόρη καί σεμνή τών Μουσών λάτρις ένωρίς, πολύ ενω
ρίς, εις στιγμήν καθ’ ήν έμελλε ωραιότερα νά προσφέρη άνθη 
αισθημάτων τρυφεροτάτων.

'Η ΠοικίΛη Στοά πενθούσα τή άπωλείμ πολυτίμου συνεργά- 
τιδος καί ίερδν έπιτελοϋσα καθήκον, άποτίθησι μετά πόνου τάς 
ΰλίγας ώδε γραμμάς εις μνήμην άίδιον τής άφ*  ημών μεταστάση; 
έμμ.ούσου κόρης, ής τδ άσμα, ή έλπίς καί ο πόνος εΐμαρτο νά σβε- 
σθώσιν ουτω προώρως υπδ τήν άλυτον τοϋ τάφου νύκτα.

’Εκ τών εύρεθέντων ανεκδότων αυτής έργων ή Έφηαερις έδη- 
μοσίευσε έν συμπαθές ποίημα να κλαίω. Ή
ΠοικίΛη Στοάνόν καταχωρεί κατωτέρω εις μνημόσυνου προσφιλές» 
έτερον έργον ανέκδοτον τής προσφιλούς ποιητρίας, ώ; όλα τά έργα 
αυτής χαρακτηριστικότατου καί ώραΤον.

1

κυΛινδοΐτσ-ΐ

/Λ έορτάζωσί φαιδροί οί αΛΛοι τήν ημέραν 
Καθ ήν πρώτον έγνώρισαν δ,τι ζωή καΛεΐται, 
Τήν ΘΛίζ-ιν μου αισθάνομαι εγώ πΛήν βαρυτέραν 
Τό δάκρυ μου θερμότερον ή πρώτον κυΛινδοϊται 
Πώς νά μήν κΛαύσω ! έχασα ενα μου ετι χρόνον 
Χωρίς νά ίδω πόθον μου πΛηρούμενον κανένα 
Πας φεΰγων χρόνος ρ'υτιδοΐ τό μέτωπον μου μονον 
Καί επ' αΰτοϋ τά ίχνη του ιϊφίνει χαραγμένα' 
Πώςνά μήν κΛαύσω \ έζησα χωρίς χωρίς νάζήσω 
Καί θ' άποθάνω τήν ζωήν προτού νά τήν γνωρίσω.

t

Ούχί, ζωή δέν Λέγεται ή συνεχής οδύνη.............
Ουδέ αισθάνεται πώς ζή ύ ζών δεδεσμευμένος 
’Ώ ! ή ψυχτ’ι μου άντ’ αυτής τόν θάνατον προκρίνει 
Έ.Ιεύθερος ό Άνθρωπος υπάρχει πεπΛασμένος. . . 
Τά βάθη τής καρδίας μου προς τί π.Ιήν έκκαΛύπτω ; 
Λέν είναι αφροσύνη μου προς κέντρα νά Λακτίσω . . 
Ώς μέχρι τοΰδε έκρυπτον τούς πόνους μου ας κρύπτω 
Τό μυστικόν μου νά ταφή μ' εμέ άς προτιμήσω 
'Ίσως ποΛύ ώμίίησα. . . σιγήσωμεν γραφίςμου 
Άς μείνωσιν Απόκρυφοι οί πόνοι τήο ψιγγήίζ· μου.

Αθήνα·. 22 Δ-κεμ^ρίου 187· · ·
ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΟΤ
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ΚΜΗΑλ'ΟΓΗΛ X. 2TP A ΤΟ ΥΛΛ ΚΗ U
'H Πο<*ί.1η  Στ»Α μετά συντριβή; καί άλγους χαράττει καί 

τάς βραχείας ταύτας γραμμής βΐς μνημόσυνου προσφιλούς συνερ
γάτου καί φίλου ποεητοΰ» ου τδ νήμα τής άνβηρίς ζωής έμελλε 

ν’ άποκόψφ ουτω σκληρώς ή Μοίρα έν τή άκμή είσέτι τοΰ ποιητι'- 

κοΰ σταδίου.

(Άπξβανεν *ήν  Ήην Μαώυ |SSJ.)

Δέν ειχεν είσέτι βλαστήσει ή φιλέρημος πόα έπί τοΰ νωπού 
τάφοι· τής Φωτεινής Οίκονομίδου, δτε τά ρόδα τοΰ αύτοΰ εαρος 
ε’μαρτο μετά μικρόν νά στέψωσι νεκρόν τδν νεαρόν ψάλτην τών 
Κρητικών αγώνων Εμμανουήλ Χτρατουδάκην, προσφιλή 
έπίσης συνεργάτην τής ΠοιχίΛης Στοάς, 8ν προέπεμπεν έν είλι- 
κρινεΐ εκδηλώσει θλίψεως είς τόν τάφον ή ομήλικος αισθηματική 
νεότης τής πρωτευούσης.

Πόνος και άσμα ύπήρζεν ή σύντομος ιστορία τοΰ βίου τοΰ 
^Βτρατουδάκα], Φλέγόμενος ές εμφύτου πρδς τήν ποίησιν πυ- 
ρδς ειχεν εκπονήσει πλεϊστα λυρικά ποιήματα, δι’ ών έκόσμει 
συνήθως τήν πενιχράν παρ’ ημΐν φιλολογίαν, χαρακτηριζόμενα 
διά τήν τολμηρότητα και τήν ποικιλίαν τής έμπνίυίεώς, τήν 
έκφοασιν τοΰ πάθους καί τήν πατριωτικήν χροιάν έν πολ- 
λοϊς. Τήν κοατίστην τών λυρικών αύτοΰ συλλογών τάς «Κρη- 
τικάς ’Εμπνεύσεις» συνέθετΟ έν μέσω τής πυρίτιδος καί τών 
φλογών τής τελευταίας κρητικής έπαναστάσεως, είς ήν έδοαμε 
μετά τών πρώτων γενναίος πολεμιστής, υπείκων εις τήν φωνήν 
τής προσφιλούς αύτώ μητοδς Κρήτης, ής τά μαρτύρια καί οι 
υπέρ ελευθερίας αιματηροί άγώνες, υπήρξαν τδ γλυκύτερου ονει- 
οοπόλημα καίή προσφιλεστέοα πηγή τών εμπνεύσεων τοΰ ποιητοϋ·

'Η ποίησις τοΰ άτυχούς Έμ.μ.ανουήλ Χτρατουδάκη 
διεκοίθη διά τήν φυσικήν αυτής αρμονίαν καί ρέουσαν στιχουρ
γίαν. Έν τοΐς μέχρι τούδε γνωστοί; έργοις αύτοΰ, έν τοϊς ηρωικοί; 
ιδίως, δπου έπιτυχώς έψαλλε τής Κρήτης τους θριάμβους, ανα
φαίνονται πλεϊστα ποιήματα ιδίου λόγου άξια διά τε τδ απέριττου 
τοΰ αισθήματος καί τδ αληθές ποιητικόν πυεΰμα.

ΑΚΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ

Άκτίς έκοιματο είς τάς άγκάλας τοΰ ’’Ερω
τος, ώ; τδ παιδιού είς τά θερμά τής μητρός 
του στήθη. Έκοιμ&τΟ. . . καί τά χρυσά αυ
τής όνειρα έθώπευεν ή γλυκεία τοΰ ζεφύρου 
αΰοα. Πέριξ έθαλλενδ Μάϊος μεστός άρω- 
μάτων, πλήρης ζωής καί έλπίδος’ ή δέ αη

δών έπί τοΰ χλωρού τή; μυρσίνης κλάδου έτόνιζε τδ μελαγχο- 
λικδν αυτής άσμα, καθιστώσα μαγευτικώτερον τδ ούοάνιον έκεΐνο 
θέαμα τοΰ εαρος.’Οποία αρμονία ? ’Οποία χαρά! Πανταχοΰέπλα- 

■νατο μειδίαμα καί φαιδρότης.
Τής ’Ακτΐνος τδ ούρανόχρουν δμμα, μόλις ειχεν ατενίσει δε- 

καεπτάκι; τήν άνοιξιν, τδ δέ άσμα αύτής μόλις ειχεν ηχήσει έν 
μέσω τών φυλλωμάτων άμιλλόμενον πρδς τδ τή; άηδόνΟς. ’Ητο 
νύμφη τοΰ άγοοΰ καί τών λιμνών, ώς Νηρηίς πολλάκις άναδύουσα 
έκ τών κρυστάλλινων ύδάτων άτινα κατέρρεον έν τή άβύσσω τής 
‘θαλάσσης, δπως ούδενδς θνητού χείλος ποτέ βαλσαμώσωσι διά 
τής γλυκύτητος αυτών. Ή χρυσή αύτής κόμη έκοεμαίνετο έπί
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χιονώδους στήθους, οι δέ μάγοι οφθαλμοί αυτής έτόξευον φλογε- 
ρώτατα βέλη’ έπί δέ των χειλέων της έθαλλον τά δροσερότερα 
του Μα'ί'ου ρόδα. Έμειδία’ εις δέ τδ μειδίαμα αυτής άνταποκρί- 
νοντο τά γλυκά τής φαιδρότητο; άσματα. Έβημάτιζε’ και εις 
παν βήμά της έθαλλον τά ωραιότερα άνθη τής φύσεως. "'Εψαλλε' 
και οί μυρόεντες ζέφυροι άπέπνεον. ""Ετρεχεν εις τούς αγρούς’ κα'ι 
Ακολουθούν αυτήν άπειροι χρυσαλλίδες, όπως τη έναποθέσωσt 
τοΰ έρωτος τδ άγνδν φίλημα. Τήν ένθυαοΰνται οί ποιμένες, δια- 
τρέχουσαν τάς κοιλάδας και ψάλλουσαν, ένώ ούτοι διά τών αυ
λών των έβαυκάλιζον τδ ποίμνιόν των. Τήν ενθυμείται ή Αυγή 
δροσόεσσαν ώς αυτήν. ΤΗτον άγγελος επίγειος. — Πλήν ήράτο. .

’Αλλά πώς ή αηδών αυτή έκλινεν εις τάς άγκάλας τοΰ ’'Ε
ρωτος ;

II

Πρωίαν τινά, ενώ έπαιζε έν μέσω χλοερών πεδιάδων μετά τής 
τριγόνος, συνήντησε παρά τινα κρήνην νέον ευειδή, ώς τήν λάμ- 
ψιν τοΰ ’Απόλλωνος, φέροντα έπί, μέν τοΰ μετώπου τήν "Ηβην 
θάλλουσαν, έπί δέτών χειλέων τήν δρόσον τοΰ έαρος’ καί δ νέος 
εκείνος ήτον δ *Ερως.  Τώ έρριψεν ή Άκτίς £ν βλέμμα καί έτράπη 
πρδς τήν τριγόνα της, φεύγουσα. . . . Καί έφευγε ταχύτερον τοΰ 
άέρος’ άλλ’ ήσθάνετο βαρύτατα άλγη εις τήν καρδίαν της έζήτεε 
νά καταβάλλη τά βέλη αυτά, άποσπώσα τδν νοΰν της, καλλιερ
γούσα τά άνθη της, άλλ’ ήτον αδύνατον, διότι ήσθάνετο μύχιον 
άλγος, άτενίζουσα εις παν βήμα αυτής τήν μορφήν τοΰ Έρωτος, 
συντρίβουσαν παν ήδύ αυτής δνειρον.

Ό έρως μεταβληθεί; εις ώραΐον νεανίσκον καί αύτοΰ τοΰ Άδώ 
νιδος έρατεινότερον, προσήοχετο πρδ τών ποδών της γονυκλινής, 
αϊτών νά άσπασθή τούς αβρούς τών χειρών τη; δακτύλους’ άλλ’ 
ή Άκτίς προβλέπουσα τήν καταστροφήν αυτής, άπέφευγε τοΰ 
’’Ερωτος τάς έπιθέσεις. Πλήν ήράτο.............

III

Τάς νύκτας ή Σελήνη άπλέτω; διέχεε τάς αργυρά; της ακτίνας 
καί τήν γλυκύτητα, εις άπασαν τήν φύσιν, ή δέ ’Ακτίς καθημένη
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παοά τήν ακτήν έθεάτο τδ κοιμώμενον κΰμα καί έθαύμαζε τήν 
πλάσιν. Έθεάτο τήν καταστίλβουσαν τά πελάγη Σελήνην καί ένε- 
θυμεϊτα τδ ώραΐον παρελθδν αυτής πικοοτάτου; έκπέμπουσα στό- 
νους. Ουτω, έπί πολλάς έρέμβαζεν ώρας. Πλήν πάντοτε μόνη. . . 
Έζήγειρε δ’ αυτήν έκ τοΰ ληθάργου ή έκ τών δνείρων αυτής τδ 
γλυκύ τοΰ "Έρωτος άσμα. Έξίστατο ! . . . έπεζήτει τήν δδδν τής 
φυγής. . . άλλ’ ΐστατο περιδεής καί μελαγχολική, έπαναλαμβά- 
νουσα τάς τελευταίας στροφάς τοΰ άσματος τοΰ Έρωτος.

Μέ τό δάκρυ εις τό ΰμμα, 
Καί τόν στόνον εις τά χείλη, 
’Ώ καρδία έρωτϋλη,

Σιωπώ.

Σιωπώ, πλήν ΰποφε'ρω. 
’Υποφέρει ή ψυχή μου, 
Και μαραίνετ’ ή ζωή μου.

’Αγαπώ 1

Εϊτα έφευγεν, έφευγε. . . . καί πλήρης χαράς ήρχετο εις τάς 
άγκάλας τοΰ έρωτος καί έκεΐ έκοιμάτο.

IV

Παρήρχετο δ χρόνος, ταχύτερος καί αυτής τής αστραπής συμ- 
παρασύρων εις τάς άβύσσου; τής λήθης, τά γλυκύτερα τής ’Ακτί
νας όνειρα, τδ μειδίαμα καί τήν δρόσον αυτής. Παρήρχετο δ χρό
νος άναρπάζων εις τάς πτέρυγας αύτοΰ τάς έλπίδας τη; ολας. Έ 
χαρά αύτής μετεβλήθη εις μελαγχολίαν καί τδ άσμα της εις δά

κρυ, διότι ήράτο έμμανώς.
Τήν ήμέραν βαυκαλιζομένη υπδ τών θωπειών τοΰ έρωτος, ήτο 

ή εύτυχεστέρα έν τη ύφηλίω’ διότι έλησμόνει τδ πάν εις τάς 
άγκάλας αύτοΰ. Τήν νύκτα όμως, περίδακρυς, ώχρά καί μελαγ
χολική παρά τδ κΰμα καθημένη, έπανελάμβανε πλήρης πάθους 
τά χρυσά ταΰτα έπη «Χαρά ’<· εκείνη την χαοδιά ποΰ δεν την 
δέρνουν πόνοι'» βαθυτάτους έκπέμπουσα στόνους καί αυτού; τούς 
βράχου; δυναμένους νά διαρρήςωσι.
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”Ηνθει καί ή Άκτίς άλλοτε, ήτο φαιδρά καί ώς τό έαρ δρο- 

σόεσσα, άλλ’ήρξαντο μαραινόμενα τά ρόδα τών χειλέων τηςτ 
διότι ήλγει ή νεαρά αυτής καρδία. — Ή ρατο.

V

’Εφ’ όσον ή μαγική εικών τοΰ έρωτος παρίσταται προ τοΰ> 
βλέμματος γλυκεία καί πχρήγορο;, έπί τοσοΰτον άποδεικνύεται 
άστατος ή σκιά αύτοΰ και αυτού τοϋ κύματος άπιστοτέρα. Ώς 
λίαν εύφυώς έξεφράσθη ό προσφιλή; ποιητής τοΰ Φαέθοντο; δτι-

*'θ έρως σπίρπι arspor χαΐ ύρε.τει. τρικυμίας*

Ώ έρως είνε άτρωτος, είνε άθάνατος !.. . . ένώ ή Άκτίς, τρυ
φερόν άνθύλλιον καταπίπτον εις την πρώτην πνοήν τοΰ βορρά.— 
Ώ ’’Ερω; άρέσκεται, ώ; ή Χρυσαλλίς, εις την ποικιλίαν καί έκ- 
τείνων τάς πτέρυγας δθεν διέλθη εγκαταλείπει τον στόνον καί- 
τάς φλόγας.

VI

Μάτην ή τάλαινα Άκτίς άναζητεΐ αυτόν έν μέσω τών κοιλά
δων κα'ι τών βράχων, μάτην επανερχόμενη εις την ιδίαν θέσιν, 
ένθα συνήντησεν αυτόν, ένθα ηκουσε τά θελκτικά άσματά του. 
Τό παν έκάλυπτε πένθιμη σιγή, ήν διέκαπτεν ενίοτε ό μονότονος 
ήχος τοΰ βαρρέως, κομίζοντο; πολύ μακράν τό παράπονον τής 
Άκτΐνος.

Έπήλθε τό φθινόπωρου τής Άκτΐνος καί ήρχισε μαραινομένη 
καί πίπτουσα, ώς τά φύλλα τών δένδρων. Πάντοτε μόνη, ωχρά 
καί περίδακρυς, έπλανατο ζητοΰσα γωνίαν τενά νά ώρύζη τύν τά
φον τη;, διότι τοΰ έρωτο; τά βέλη ειχον κατασπαράζει τά στήθη 
αυτής καί άνελύετο ώ; ό κηρός.

Τάλαινα Άκτίς ! ήγάπησας, πλήν δέν έζετιμηθη ή εύγενεστέρα 
καί άβροτέρα καρδία, ήν ό "Τψιστος έν τώ κόσμω έπλασσε, κα- 
ταδικασθεϊσα εις αιώνιον άλγος. — Τήν νύκτα δέ ή ’Ηχώ. περι- 
φέρουσα τούς στεναγμού; τής Άκτΐνος κατεσπάραττε διά τών 
παραπόνων αυτής καί αύτάς τάς πέτρας.

VII

Μετ’ οΰ πολύ χρυσίκομός τε καί άβροδάκτυλος άγγελος έπέ- 
θετο θαλερόν στέφανον έπί τάφου νωπού, 3ν ύγραινον διά φλο
γερών δακρύων δύω πολιαί υπάρξεις.

Ό τάφος ήτο τής Άκτΐνος καί ή τάλαινα εκείνη πολιά δυάς 
οί γονείς αυτής.

Τάλαινα Άκτίς ! Πόσα ύπέστης δεινά χάριν τοΰ αγνού έρω
τός σου ! πόσον ήγάπησας !. . . . Πλήν ούδαμώς έξετιμήθη τό 
άγνον τής ψυχής σου αίσθημα, δώτι εκείνος Σέ έγκατέλειψε. — 
Τοιοΰτοι οί άνδρες, οϊτινες καί τολμώσι νά καταδΐκάζωσι τό 
λεπτοφυές καί ώραΐον ρόδον, δπερ έδωρήσατο ό Πλάστης εις τον 
άνθρωπον ινα διαχέη τά ευώδη αυτού μύρα εις τάς όδυνηράς 
τοΰ βίου στιγμάς καί παρήγορον φώ; εις τόν ζοφερόν τού βίου 
μας ροΰν.

Έπίτρεψόν μοι, περιπαθής σκιά τής Άκτΐνος, νά έπιθέσω ολίγα 
άνθη έπί τοΰ ιερού σου τάφου άναγράφων τούς στίχους μου τού
τους έπ’ αέτοΰ

*Εχ' ή αγάπη βάσανα, τή νειότη μα; μαραίνει 
Και μέ τήν άσδοστη φωτιά 

Στέλνει ’ςτό μνήμα τήν καρδιά 
Στήν άβυσσο μ2; στέλνει.

δπως διερχόμενοι τής γή; οί διαβάται σπένδωσι δάκρυ οίκτου 
καί εύσπλαγχνίας υπέρ τοΰ θύματος απίστου καρδίας.

VIII

Τάς νύκτας δέ διακρίνεται εις τάς εκτάσεις έν γλυκύτατον 
άστρον μαρμαίρον. — Λέγουσι δτι τό άστρον εκείνο είνε ή ψυ
χή τής Άκτΐνος, έπαναπαυομένη εις τάς άγκάλα; τοϋ Ύψίστου.

Έν Αθήνα·.; 30 Νοεμβρίου 1873
Μ. ΚΟΤΤΟΤΒΑΛΗΣ

(Ιατρό;)



LOTJTZS BLANQ

r0 Louis Blanc έγεννήθη έν Μαδρίτη τήν 29ην Όκτωμβρίου τοΰ 
1881. Ό πατήρ του οικονομικός επιθεωρητής, άνήκεν εις οικο
γένειαν πολλή ύποστάσαν, ή δέ μήτηρ αύτοΰ έκ Κορσικής κατα- 
γομένη άνήκεν εις τήν οικογένειαν του Pozzo tit Borjo.

Περατώσας έν τώ σχολείω τή; Rodez τά; σπουδά; αύτοΰ ό 
Louis Blanc έπανήλθε τώ 1 830 εις Παρισιού; προ; συνάντησιν 
τοΰ πατρός του. Ένταΰθα άπεφάσισεν, όπως έξοικονομεΐ τά προς 
τδ ζην, νά παραδίδη μαθήματα μαθηματική;· Έπί τινα δέ χρό
νον διετέλεσε καί γραμματευς παρά τινι δικηγόρω. Κληθείς έν 
έτει 1832 εις Arras ώς έπιμελητή; τή; έκπαιδεύσεως τοΰ υιοϋ 
τοΰ κατασκευαστοΰ μηχανών Hallette, και έπί διετίαν μείνας 
εκεί συνέδεσε φιλίαν μετά τοΰ Frederic De-George, διευθυντοΰ 
τοΰ « propagateur du Pas-dc-Calais,*  και έδημοσίευσεν έν τή 
έφημερίδι ταύτη, μετά διαφόρων άλλων πολιτικών καί φιλολο
γικών άρθρων, δύο ποιήματα, τον « Mirabeau et Γ Hotel des In
valides^ καί « Eloge de Manuel, » άτινα έβοαβεύθησαν ύπδ 
τή; ακαδημία; τής .lrrcts.

Μετά τάς έπιτυχίας ταύτα; ό Louis Blanc έπανήλθε εις Πα- 
ρισίους τώ 1834 και είσήλθεν εί; τον κύκλον τής αντιπολιτεύ
σεων εδωκε άρθρα τινα εϊ; τήν « National ι> έλαβε μέρος εί; τήν 
σύνταξιν τή; « Revue republicainc,y> ή; ή έκδοσις άπηγορεύθη τδ 
1835, και εί; τήν « .Vo«t*eZ/e  .limerve ». Τώ δέ 1836, έγένετο 
διευθυντής και συντάκτη; τής « Bon Sens » ή; τήν διεύθυνσιν 
διετήρησε μέχρι τοΰ 1838, δτε έγκαταλείψας αύτήν, ίδρυσε τήν 
« Revue de Progres, » εις ήν έγραψε τά περί «διοργανώσεις της 
εργασίας’’* άρθρα του, ά συλλέξα; κατόπιν έξέδωκε ιδιαιτέρως εις 
ενα τόμον. LOUIS BLANC
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Αίαν γνωστό; ήδη ών ώς έγκριτος δ ημοσιογράφος δ Louis Blanc 

απέκτησε τάχιστα μεγάλην φήμην καί ώςιστορικός,άμα τή δημο
σιεύσει, έν έτει 1841, τών πρώτων τόμων τής υπ’ αύτοΰ γραφεί— 
σης «'Ιστορίας τών δέκα ετών (1830—1840). Μετά την εντελή 
έπιτυχίαν τοΰ έργου τούτου, ήρχισε νά παρασκευάζη τήν μεγά
λην «'lot ofiar τηζ γα-Ι-Ιικί/ς έιτακαστάσεως,» ής δ πρώτος τό
μος έδημοσιεύθη τώ 1847.

"Οτε έςερράγη ή έπανάστασις τοΰ 1848, δ Louis Blanc τ,το 
εϊς τών πρώτων συντακτών τής «Re forme» και ή δημοτικότης 
του ήτο μεγίστη παρά τώ έργατικώ λαώ τών Παρισίων, δι’ § 
έξελέγη και Αντιπρόσωπος τοΰ αοι/ωκιογ/οΰ έν τή προσωρινή κυ
βερνήσει. Αυτός δέ μετά τοΰ Ααμαρτίνου κατώρθωσαν ώστε νά 
δεχθή ή προσωρινή κυβέρνησις τήν κατάργησιν τής θανατικής 
ποινής εΐ; τά πολιτικά έγκλήματα’ ύλίγα δέ έτη μετά ταΰτα 
έξελέγη αντιπρόσωπο; έν τή cvrraxri.xfi συχε.Ιεύσει. Καταδιω- 
χθείς μετά τά συμβάντα τοΰ Μαΐου και ’Ιουνίου 1848, κατέφυ*  
γεν είς ’Αγγλίαν, ένθα διηύθυνε έπι διετίαν τήν μηνιαίαν έφημε- 
ρίδατόν «Νέον Κόσμοι», και έπεράτωσε τήν «'Ιστορία?· τής Έ- 
παχαστάσεως’» προς τούτοι; δέ συνέγραψε και άλλα διάφορα έργα 
ιστορικά και φιλολογικά ώς τάς «ΠερΙ'Αγγ.Ιίας ίπιστοίάς του» 
καί έτέρας σπουδαιοτάτας συγγραφάς.

Έπιστρέψας εις Γαλλίαν μετά τήν 4 Σεπτεμβρίου έγένετο μέ
λος τής Έθηχής Συνε.Ιεύσεως, καί βουλευτή; μέχρι τοΰ θανά
του του. Δύο έτη δμως προ τοΰ θανάτου, ή κατάστασι; τή; υ
γείας αύτοΰ τόν άπεμάκρυνε τής ένεργοΰ πολιτικής.

45
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Η ΑΛΩΣΙΣ των ΑΘΗΝΩΝ

W /'

I

πάρατος ό υιός τή; Αιγύπτιας ! — Εϊπεν 
ή ίερόφαντις|τής πολιούχου ’Αθήνας έν άπο- 
γνώσει Οεωμένη τήν υπνώττουσαν πάλιν καί 
τάς άπηνθρακωμένας πυράς τοΰ εχθρικού 
στρατοπέδου.—’Επάρατος ό παρέγγραφος 
’Αθηνίων, δστις περιε'ιδε τον λύχνον σου, ώ

Θεά, έσβεσυ.ένον καί τούς άθηναίους θνήσκοντας τής πείνης ! Τίς 
οίδεν! ’'ίσως τήν ώραν ταύτην ό νέος Πεισίστρατος οργιάζει μετά 
τών εταίρων, ένώ οι λεγεώνες τοΰ Σύλλα περιζωννύουσι το άστυ· 
καί τον Πειοαιά. . . . ’’ίσως δέ καί καθ’ ύπνους δρα τον Μιθριδά- 
την μετά στόλου κατερχόμενον έκ τοΰ Πόντου εις τά ύδατα τοΰ 
Αιγαίου δπως σώση τον εΰνοούμενον σοφιστήν. Άλλ’ είθε νά μή 
ύπερβώσι τά τείχη ταΰτα οί στρατιώται τής 'Ρώμης καί οί άθη- 
ναίοι μόνοι νά τιμωρήσωσι τον ίερόσυλον !

Ούτως ηύχετο ή ίέρέια τής Παρθένου ίσταμένη προ τοΰ ναού 
καί ή ηχώ μακρόθεν έν τή σιγή τής νυκτδς έπανελάμβανε βρα
δέως το τελευταίου ήμισυ τής ευχής - . . .Καί οί άθηναϊοι μόνοι 
νά τιμωρήσωσι τον ίερόσυλον !

’'Επειτα στραφεΐσα προς τον Φείδωνα, δστις περίλυπος παρά 
τδν βωμόν έθλιβεν εις τάς άγκάλας του τήν Μιλητίαν'—Νΰν ας 
τελεσθώσιν, εϊπεν, αί βουλαί τών Θεών, διότι, έάν ποτέ οί αστέρες 
ώχριάσωσι καί τδ φώς τής ήοΰς λευκάνη τών βουνών 
ρείας, ούδείς πλέον δύναται διαλαθών τούς ιππείς νά 
τείχη ταΰτα καί πρώτιστα σύ δ υβρίσα; χθες έν τώ 

τάς άκρω- 
υπερβή τά 
Κεραμεικώ

τδν άρχοντα τής πόλεως. Ούτε δέ τοΰ ναοΰ τά άδυτα, ούτε δ 
βωμός ούτος δ ιερός θά προστατεύσωσι τον ικέτην, Οί δορυφόροι 
τοΰ τυράννου, οίτινε; έλήστευσαν τώ έν Δήλω μαντεΐον, θά πκρα- 
β.άσωσι καί τδ άσυλον τοΰτο άμα τής ημέρας έπερχομένης. Άλλ’ 
ήδη τά πάντα ήτοιμάσθησαν' δλίγαι δέ μόνον υπολείπονται στί
γμα». εις έμέ μέν νά αφυπνίσω τούς καθεύδοντας νεωκόρους, εις 
υμάς δέ νά άποχαιρετίσητε άλλήλους·

Είπε καί άνήρχετο τάς βαθμίδας τοΰ ναοΰ, ένώ ή Μιλητία ώ; 
άπδ ληθάργου άνανήφουσκ ήγέρθη τοΰ βωμοΰ περίτρομος.

— Εινε λοιπόν ή φυγή ή τελευταία ελπίς; ήρώτησε τήν ιέρειαν.
·— 'Η τελευταία καί μόνη ! Άπήντησεν εκείνη καί ήφανίσθη 

όπισθεν τών παραστάδων.
’Εάν ή σελήνη προέκυπτεν άπδ τοΰ 'Υμηττού τήν ώραν ταύ

την δέν θά ήτο τοσοΰτον ωχρά δσον η θυγάτηρ τοΰ Ετησίου, δτε 
δ Φείδων έλαβεν αυτήν άπό τής χειρδ; καί ώδήγησεν αυθις προ 
τοΰ βωμοΰ.

— Όλίγαι υπολείπονται στιγμαί εϊπεν ή ίεοόφαντις, ώ Μιλη- 
τία, άλλα θάρσει διότι αί ήμέραι αύται δέν θά παρέλθωσιν άγο
νοι. Έάν δέ τι; έλθών σοι είπη δτι δ Άθηνίων θά άρχη έπί μα- 
κρδν τή; πόλεω;, τούτον οί θεοί ουδέποτε ένέπνευσαν νά είπη 
τήν αλήθειαν.

— Καί λοιπόν παρήλθεν ήδη τδ ήμισυ τή; νυκτό; ; Διατί νά 
μή παραταθή αυτή έπί μικρόν έτι ; ~Ω Χρόνε, Χρόνε, διατί δέν 
έγεννάσο χωλός ώς δ ’'Ηφαιστο; ! Τί; θά μοι είπη αύριον δτι 
ό Φείδων μου έσώθη μακράν τοΰ άστεως ;

— Πέοαν τών τειχών τούτων δέν δύναται νά φθάση ή οργή 
τοΰ τυράννου ή έφ’ δσον μόνον τά βέλη τών μισθωτών του. Επά
νελθε εΐ; τον οίκον τοΰ πατρό; σου Μιλητία καί είπε εις αυτόν ότι 
έζεπλήρωσας τήν εντολήν του" δτι δ λύχνος τή; θεοΰ ήνήφθη καί ή 
πόλις έσώθη. ’Εγώ δέ έπί τοΰ βωμοΰ τούτου ομνύω δρκον ιερόν. 
—Ή καρδία μου θά άνήκη πάντοτε εις σέ δπω; εΐ; έκείνην δ 
βραχίων μου.

Καί έξέτεινε τήν χεΐρα έπί τοΰ βωμοΰ, έπιμαρτυρόμενος τού; 
θεούς.
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— Νά φύγης σύ ! ειπεν ή Μιλητία ριπτομένη εις τάς άγκά- 
λας του — νά είσαι μακράν μου ! νά στερηθώ τής γλυκείας μορ
φής σου ! Τίς άρα δαίμων έφθόνησε τήν ευτυχίαν μας ;

— Οί Θεοί είπον τοΰτο. Εύφήμει Μιλητία ! Αυτοί θά συνδέ- 
σωσι πάλιν τδ κοπέν νήμα· Άλλ’ ά; έκραγώσι τάχιον τά μέλανα 
ταΰτα νέφη διά νά παρέλθη και ή θύελλα ταχύτερον. Μετά την 
θύελλαν ή γαλήνη παρατείνεται μ.ακρότερον.

— ’'Εστω' πλήν έάν τρις ίδω τδν ήλιον άνατέλλοντα καί δύ- 
οντα πάλιν εις τά κύματα τοΰ Αιγαίου και δεν ίδω σέ έπανεο- 
χόμενον, είπε μοι ποΰ θά σπεύσιο τότε αναζητούσα τά ίχνη σου, 
τίνα δδδν θά τραπώ ;

— Την άγουσαν είς ’Ελευσίνα . . . ! Άπήντησεν έκεινος και 
ήσπάσθη τδ μέτωπον τής νέας κόρης. Είτα θαρρών έβάδισε πρδς 
την άκραν τοΰ τείχους όπου ώδήγει αύτδν ή ίέρεια τής πολιούχου 
Άθηνάς καί περιζωσθείς τδ σχοινιού"—Ουτω καν δεν θά άποθάνω, 
ειπεν, άδοξον θάνατον ! Άλλά σπεύσωμεν ένόσω οί ιππείς καθεύ- 
δουσιν έν τώ φυλακείω.

— ’Αγαθή τύχη! άνεφώνησεν η ίέρεια καί οί νεωκόροι καθείλ- 
κυσαν τδν νεανίαν άπδ τής ρωγμής τοΰ τείχους·

Δοΰπος ήκούσθη μικρός" είτα σιγή έπεικολούθησε βαθεΐα.
— Έσώθη ! — ειπεν ή ίερόφαντις και έδειξε πρδς τήν Μιλη- 

τίαν τδν Φείδωνα άπομακρυνόμενον τοΰ άστεως διά τής ιερά; οδοΰ.

II

οι-*
:ήν

Ητό ποτέ δ έκλεκτδς τοΰ λαοΰ αρχών δ Άθηνίων, 8ν άπδ τοΰ 
Πόντου κατήγαγον είς τήν ’Ελλάδα αί νήες τοΰ Μιθριδάτου μετά 
δισχιλίων δορυφόρων. ’’Εφερε πορφύραν αντί τοΰ έσχισμένου 
βωνος, μεθ’ού προσήρχετο είς τήν άγοράν πριν ή άναβή εί; 
αυλήν τοΰ βασιλέως και ήγετο έν θριάμβω είς τήν πόλιν τοΰ Κέ- 
κροπος έπι άργυρόποδο; φορείου. ’’Ανδρε;, γυναίκες, παιδία έξήρ- 
χοντο είς ύπάντησιν αύτοΰ και δτε παρελθών έπί τδ βήμα τοΰ 
Κεραμεικοΰ συνεβούλευεν είς τούς ’Αθηναίους πόλεμον κατά 
τών ρωμαίων, μυρία στόματα άνευφήμουν τδν σωτήρα τής πόλεως.

Ό σοφιστής ήτο ήδη στρατηγός έπί τών όπλων ένώ δ ’Αρχέλαος 
έφρούρει τδν Πειραιά καί τά τείχη. Τίς ήδύναιο να δνειρευθή μει- 
ζονα δόξαν ή νά έλπίση πλείονα;

’Επάρατος δ υίδς τής Αιγύπτιας! — Ειπεν δμως η ιέρεια. . Τι 
έσήμαινον οί άπαίσιοι οΰτοι λόγοι;

Τήν έπιοΰσαν δ Άθηνίων έλησμόνησε τδν έσχισμένον τρίβωνα, 
ένδυθείς τήν πορφύραν, δ σοφιστής έγένετο τύραννος. Άθοοα 
δέ ή πόλις άνεβόα λιμώττουσα' — Ποΰ τώρα οι έν μύρτου κλαδί 
φορήσοντες τδ ξίφος;

Άλλ’ ούδεις φέρων δπλα άστδς ήδύνατο νά ίδη τδν άρχοντα, 
§ν έφρούρουν δισχίλιοι μισθωτοί καί δστις έδείπνει ήσυχος έν τώ 
Πουτανείω μετά τών εταίρων.

Καί νΰν δ άνθοσμίας έπλήρου τούς κρατήρας καί αί αΰλητρίδες 
έν ρυθμώ παρελαύνουσαι έστεφον κύκλω τούς συμπότας δι’ ευω
δών άνθέων, ένώ δύο τών μαθητών έγερθέντες άπήγγελλον εις επη ■ 
κοον τούς Πέοσας τοΰ Αισχύλου. ’Εκείνος δέ θερμός έκ τοΰ οίνου 
έσπενδεν άπδ χρυσής κύλικος εί; τούς άθανάτους καί έπειτα α - 
ναστάς" — Σπείσατε, άνέκραξε, καί υμείς εις τδν σωτήρα Δία ! 
'II δέν ήκούσατε παρά τοΰ άγγέλου δτι δ κριός έπαυσε νά διασεΐη 
τά τείχη ημών καί οί στρατιώται ύπδ τάς χελώνας νά δρυσσωσιν 
υπονόμους ! Μή δ Σύλλας άνεχώρησε κρύφα είς 'Ρώμην ένδυθείς 
τήν στολήν τής Μετέλλας ; Σπείσατε άκρατον εί; τούς άθανάτους 
καί τις άναβάς έπί τοΰ τείχους άς άγγείλη διά τυρηννικής σάλ— 
σϊιγγος είς τδν Αρχέλαον καί τού; ΙΙειραιεΧς δτι τδ άστυ έλευ- 
θεροΰται, έτερος δέ λαβών φόρμιγγα άς ψάλη τά έπινίκεια.

Ούτως έλάλει έξαλλος ύπδ του ο’ίνου δ βασιλεύων τής πόλεως 
καί δ άοιδός έψαλλε πρδς φόρμιγγα νικητήριου παιάνα, δτε βοή 
απαίσια καί θρηνώδεις κραυγαί διέκοψαν τδ άρήϊον άσμα. Αι 
γυναίκες τής πόλεως είσώρμησαν είς τήν αυλήν τοΰ Πρυτα
νείου’ ειχον αί μέν θηλάζοντα βρέφη είς τάς άγκάλας, αί δέ ήγον 
άπδ τής χειρδς πειναλέα ώχριώντα νήπια.

—— Τί ζητεί δ συρφετός ούτο; γυναικών καί παίδων ; — Ήρώ· 
τησεν δ άρχων. —Δέν φυλάττουσι τάς θύρας πλέον οι τοξόται ;

— Τόπον είς τάς ίκέτιδας!—έφώνησε γέρων λευκός τήν κό— 
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μην καί λευκότερος τον πώγωνα ττροβχς εις τδ μέσον καί θαλόν 
δάφνης άνασε ων έν τή χειρί.— 'Αρτον εις τούς πεινώντας ! Έαν 
έχετε σπλάγχνα, εάν δεν έγεννήθητε λίθοι....

Οί δαιτυμόνες άνέστησαν άπδ τών κλινών περίτρομοι. — Ό 
Κτησίας ούτος ή εκείνου ή σκιά ; — Ήρώτουν άλλήλους διαπο- 
ρούντες. — Δεν έπεσε πληγείς θανασίμως προ τών τειχών τοΰ 
Πειραιώς, δτε δ ’Αρχέλαος έςώρμκ της πόλεως ;

— Είθε νά άπέθνησκον τότε ! — υπέλαβεν δ γέρων — Άλλ’ 
ούδένα έξ’ υμών κινούσιν εις οίκτον τά θνήσκοντα ταΰτα νήπια 
καί οί κοπετοί τών γυναικών ; Εΰωχεϊσθε αμέριμνοι καί έστεφα- 
νωμένοι διά ρόδων, ενώ τήν πόλεν μαστίζει ό λιμός ; Μή άπο- 
στοέφετε τά πρόσωπα έπί τή θέα ημών ! Οί τρεφόμενοι διά βολ
βών καί θνησιμαίων τωόντι δεν έχουσιν ώς υμείς τήν δψιν άκμά· 
ζουσαν, ουδέ άλείφουσι τήν κόμην διά μύρων, ούτε σπένδουσιν άπδ 
χρυσού έκπώματος. Δότε υμείς οί τρυφώντες εις έκαστον αυτών 
ήμίεκτον σίτου, ϊνα μή αυριον άρχητε ερήμου πόλεως.

— Τοξόται’ άποδιώξατε τάς γυ?χΐκας καί παράδοτε τά; ά*  
πειθούσας εις τούς πρυτάνεις! — Προσέταςενό Άθηνίων. —Δέκα 
μεδίμνους σίτου όπεσχέθην εί; τήν πόλιν’ αυτούς δέν θά κυριεύση 
πλέον ό Σύλλας καθ’ οδόν. — Άποδιώξατε τάς γυναίκας καί 
οδηγήσατε ενταύθα τούς συλληφθέντας φυγάδας.

Άλλ’ οξεία φωνή άπδ τού πλήθους συνετάραξε τδ Πρυτανείου.
—■ Τέκνου μου. . . ! ’Απέθανες καί σύ ώ υστάτη τών ελπίδων 

μου ! — ανέκραζε, θλίβουσα εις τάς άγκάλας τδ νεκρόν της τέ
κνου ή δύστηνος μήτηρ.

Καί, ενώ αί άλλαι γυναίκες περιεκύκλουν αυτήν λιπόθυμον, 
ό Κτησίας άρπάσις τδ νεκρόν τέκνον διά τών δύο χειρών άπέ- 
θετο αύτδ εκτάδην έπί τής κλίνης, έφ’ ής πρότερον άνεπαύετο δ 
αρχών. —Ιδού τύοαννε ο: άθλο! σου ! —Ειπεν — άλλ’ είθε νά 
υ.ή άποθάνης τδν θάνατον τού νηπίου τούτου.. . !

Οί στρατιώται ώρμησαν νά πλήξωσι τδν γέροντα, δτε τις τών 
προσαχθέντων φυγάδων διασπάσας τά πλήθη έτάχθη μεταξύ αυ
τών καί τού πατρδς τής Μιλητίας. Ό Άθηνίων άνεγνώρισε τδν 
υοριστην του Κεραυεικου.

— Σύ δ θρασύς νεανίσκος, δ έπιτιμών τούς άρχοντας, είπε 
πικοώς μειδιών δ ’Αθηνίων, έρχεσαι καί τώρα νά έλέγξης ήμάς ; 
Λησμονείς δτι δ έγκαταλείπων τδν παραστάτην καί αΰτομολών 
πρδς τούς έχθρούς κηρύσσεται άπόκληρος τής πόλεως ;

— Φονεύετε τούς γέροντας, πωλήσατε τάς γυναίκας ώς αίχμα- 
λώτιδας, άφετε τάτέκνα νά άποθάνωσι τή; πείνης καί έπειτα ζη
τείτε παρά τούτων—ειπεν δ Φείδων δεικνύων τούς μετ’ αυτού 
συλληφθέντας —νά πολεμήσωσι πρδς τον Σύλλαν, ενόσω υμείς 
ευθυμείτε έν τή Άκροπόλει ή τφ Πρυτανείω. . . !

— Δέν θά τιμωρήση τις τδν αυθάδη τούτον ; άνέκραξεν εις 
τών συνδαιτυμόνων τού Άθηνίοονος, καί άρπάσας τδ δόρυ ένδς 
τών ιππέων ώρμησε νά πλήξη τδν νεανίαν. Αί γυναίκες καί τά 
παιδία έξέβαλον φωνήν. Λυσίκομος δέ έφάνη ή Μιλητία διασχί- 
ζουσα τά πλήθη καί έσπευσε νά ίκετεύση γονυπετής τδν άρχοντα 
υπέρ τού πατρός. ’Αλλ’ δ υπερήφανος γέρων έκοάτησεν αυτήν 
άπδ τού βραχίονας. — Αίσχος ! τέκνον, ειπεν’ ουδέποτε δ Κτη
σίας θά ικέτευε τδν τύραννον ! Καί περιέβαλε δι’ άμφοτέοων τών 
χειρών όδυρομένην τήν Μιλητίαν, ήτις βλέπουσα άπαγόμενον καί 
τέν Φείδωνα μετά τών άλλων, άφήκε κραυγήν άπέλπιδα καί προ- 
σέκλινε λιπόθυμος έπί τής πατρικής άγκάλης, όπως δ νεοθαλής 
τοΰ κλήαατος βλαστός, μή δυνάμενος νά συγκρατήση τδν ώρι- 

μάζοντα βότρυν.
Άλλ’ άκαμπτοι οί στρατιώται πρδ τοΰ θεάματος τούτου άπε- 

χώρισαν τδν πατέρα άπδ τής θυγατρδς καί άπήγαγον μετά τών 

φυγάδων.
Μετ’ ολίγον συμπόται, αύλητρίδες, δορυφόροι καί γυναίκες 

ήφανίσθησαν παρέμενε δέ, γλαύξ θρηνωδούσα έντδς έρήμου ναοϋ, 
ή μήτηρ τοΰ νεκρού παιδός.

III
'Ο πατήρ ή εκείνος ; Τίς έκ τών δύο θά άποθάνη καί τίς θά 

έξέλθη τής ανήλιου φυλακής ; Ό τύραννος έπέτρεψεν εις τήν Μι- 
λητίαν νά δνομάση εκείνον οστις ελεύθερος θά έπανίδη αυριον τδν 
ήλιον, δ δέ δήαιος αναμένει τδ υπολειπόμενον θύμα.
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Δΐς ή κόρη προσήλθεν έτοίμη νά άποθάνη υπέρ έκείνων καί 

δες απώθησαν αυτήν έξω τής αύλείου θύρας δλοφυρομένην οι τοϋ 
Άθηνίωνος πιστοί δορυφόροι. Μόνη ή ιέρεια παοηκολούθει τήν 
θυγατέρα τοϋ Κτησίου καί μόνη αΰτη ύποσχέθη νά σώση άμφο- 
τέρους.

Και ήσαν έτι θυραυλοϋσαι δτε συνήντησεν αΰτάς δ βασιλεύς 
ίξερχόμενος.

’Ατό έφ’ άρματος καθήμενος έπΐ τοϋ άργυρόποδος θρόνου καί 
ήγετο έν ήχω σαλπίγγων, δπου δ ίερεύς έμελλε νά τελέση θυσίαν 
υπέρ τής πόλεως. Δοϋλοι φέοοντες έπΐ χρυσών δίσκων τάς ούλάς, 
δι*  ών δ βασιλεύς και δ θύτης θά έπιπάσωσι την κεφαλήν τοϋ θύ
ματος, παρεπορεύοντο πεζοί καί εΐποντο τοϋ τεθρίππου οί έκ τοϋ 
Πόντου στρατιώται.

— Στήτε ! — Έφώνησεν ή Μιλητία πρδς τούς ήνιοχοϋντας καί 
ώς παράφοων διασχίζουσα τά συνωθούμενα πλήθη έζήτει νά φθάση 
μέχρι τοϋ Άθηνίωνος άντιπαλαίουσα πρδς τούς άποκωλύοντας 
αύτήν δορυφόρους"— Θέλω νά ίδω τον άρχοντα, θέλω νά λαλήσ» 
προς αυτόν !

'Ο βασιλεύς, άναγνωρίσας τήν θυγατέρα τοϋ δεσμώτου γέροντος, 
διέταξε τούς ήνιόχους νά κρατήσωσι τούς ίππους.—Μάτην αιίκε- 
σιαι—είπε προς αυτήν—Έάν, ώ κόρη, υπέρ άμφοτέρων αίτής χά- 
ριν. Άφοϋ δέ ουτω δυσχερής είνε ή έκλογή, εύχου νά εύνοήση αϋ- 
ριον δ κλήρος εκείνον, δστις σοι εινε μάλλον προσφιλής. Σύ δέ έπΐ 
τώ άδήλω τής τύχης άμφοτέρους νόμιζε νεκρούς και προσελθοϋσα 
δδς δβολδν εις έκάτερον ΐνα πληρώση εις τον Χάρωνα τά πορ
θμεία. Δέν θά κωλύσωσι τήν είσοδον οί φύλακες εις τδν έπι- 
δεικνύοντα τον δακτύλιον τοϋτον, δστις ένθυμοϋ δτι μοι είνε πο
λύτιμος.

Και τείνας πρδς αυτήν τον χρυσοϋν δακτύλιον, έν φ ην έγγε- 
γλυμμένη ή τοϋ Μιθριδάτου είκών, διέταξε νά μαστίσωσι τούς 
ίππους.

— Καλώς ? — Εϊπεν άναλαμβάνουσα τοϋτον ή ιέρεια, ής τήν 
δψιν έφώτισεν άκτίς χαράς—Έάν οί θεοί εΐσΐν ευμενείς ούδεΐς 
αυτών θά άποθάνη!

IV
δύσιν του άπηυδημένος, ώς δ γεωρ

γός, δστις έπανέρχεται τήν αύτήν ώραν έκ τών αγρών. Καί ήδη 
σκότος έπλήρου τήν ειρκτήν, δπου ήσαν κεκλησαενοι ο Κτησιας 
μετά τοϋ Φείδωνος, λαθοαίως δέ άπο μιας θυριδος μονής εισεδυε 
τδ λυκόφως τής εσπέρας.

Παρά τδν κοιμώμενον γέροντα ήγρύπνει δ νεανίας 
έν άπογνώσει έμονολόγει.

'Ο ήλιος έβαινε προς τήν

καί ούτως

άλλ’ ιδού αυτός άντ’ έμοϋ 
ις ! Νά άποθάνω ουτω διά 

. ! Καί νά μή ίδω καν έτι άπαξ τούς ωραίους

• » ·
— Ήθελον ν’ άποθάνω προκινδυνεύων τής πόλεως καί ούτος 

φθονήσας με και τήν μέλλουσαν τύχην μου δι’ αισχροϋ θανάτου 
εζήτει προλάβουν ν’ άφανίση! Ήθέλησα νά φύγω καί έπανερχό- 
μενος μετά τών άλλων φυγάδων νά παραδώσω εις τήν οργήν τοϋ 
λαοϋ δέσμιον τδν έπίορκον άρχοντα' 
δικαστής καί έγώ άντ’ εκείνου δεσμώτη 
χειρδς τής δημίου. . 
δφθαλμούς τής Μιλητίας !

Ταΰτα έψέλλιζε περίλυπος 
κρότον χαλωμένων κλείθρων καί στραφείς είδεν άνοιγομένην την 
θύραν καί τήν ειρκτήν πληρωθεΐσαν φωτός.

. . . ; Είπε καθ’ εαυτόν. ’Αλλά τά φώτα 
ύς του, συνειθισμένους εις τδ σκότος, και 

διακρίνωσι τήν Μιλητίαν, ή; ή φωνή επληττε 
τάς άγκάλας του

δ Φείδων δτε αίφνης ήκουσε τον

— 'Αρά γε δ δήμιος, 
έθάμβουν τούς οφθαλμού 
δέν ήδύναντο νά 
την άκοήν του καί ήτις πρώτη έρρίφθη εις 
κλαίουσα υπδ χαράς καί λύπης.

— Ιδού έγώ! Δέν μέ έκάλεις πρδ ολίγου, 
έπλανάτο τδ όνομά μου εις τά χείλη σου;

— ’λ ! τώρα Μιλητία, δέν θά μοτ ηνι 
τος. Τώρα αποθνήσκω ευτυχής.

— ’’Οχι δέν θά άποθάνης ! Διά τούτο ήλθον εδώ. Άλλ’ δ πα
τήρ μου Φεϊδον. . . ;

— Ιδού αυτός έψιθύρισεν δ νεανίας—αλλά μή άφυπνίσης τδν 
γέροντα σύ, Μιλητία,διότι καί ή υπερβάλλουσα χαρά φονεύει ένίοτε. 
Πλήν πώς είσήλθετε ένταϋθα ; Τίς σάς ήνοιξε τάς πύλας;

ώ Φεΐδόν μου; Δέν

ουτω αλγεινές δ θάνα-
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— Ό δακτύλιο; ούτο;, Sv ύπεσχέθην ν’ άποδώσου πάλιν εις 
τδν κύριόν του.

— Ουδέποτε έζήτησα παρ’ έκείνου χάριν, ειπεν αγέρωχο; δ 
Φείδων άναγνωρίσα; τδν δακτύλιον τοΰ Άθηνίωνο; — Σύ έπραξα; 

τοΰτο ; καί θέλει; τώρα νά δεχθώ τήν ζωήν ώ; δώρον!
— ’Αλλ’ ουδέν ούτό; σοι προσφέρει, άφοΰ αύριον η τύχη θά 

άποφασίση πάτερο; ές ύμών θά άποθάνη. Μοι έπέτριψε μόνον τδ 
ύστατον νά ΐδω άμφοτέρους πριν ή δ δήμιο; έλθών άπαγάγη τδ 
θΰμά του’ ούδένα έντοίτοι; έζ υμών θά εύρη πλέον έντχΰθχ. ’□ ! 
τότε ημείς θά εΐμεθα μακράν, πολύ μακράν.

— Καί οί φύλακε;. . . ; ήρώτησεν δ νεανία;.
— Οί φύλακες άπεκρίθη προχωρούσα ή ίέρεια, ήτιςϊστατο έω; 

τότε παρά την θΰραν κατοπτεύουσα την δδδν — κοιμώνται και θά 
έςυπνίσωσι πολύ αργά. Θά ήτο κάλλιον δ·.’ αυτού; έάν μή έπινον 
εκ τοΰ οίνου τδν δ ποιον οί νεωκόροι προσήνεγκον εί; αυτού;. 
Άλλά σπεύσωμεν. ’Αφυπνίσατε τδν γέροντα τούτον.

— Δεν κοιμάται πλέον! — ειπεν ή Μιλητία και διά τών λευ
κών τη; βραχιόνων πεοιβάλλουσα τδν Κτησίαν — Πάτερ μου, 
πάτερ ! Φίγωμεν ! Ούδέν άλλο έχω νά σοι είπω τώρα.

Και δ γέρων όρθούμενος. — Αοιπδν δέν ήτο δνειοον. . . ! άνε- 
φώνησε νεάζουν ύπδ τή; χαρά;. Νά φύγωμεν ; Άοπλοι ;

— ’’Εχομεν τά δόρχτα και τάς ασπίδα; τών κοιμωμένων φυ
λάκων.— ύπέλαβεν ή ίέρεια καί έξήλθεν δπω; άφοπλίση αυτούς, 
ένώ δέ ήνοίγετο ή θύρα φωναί συγκεχυμέναι καί κλαγγή'δπλων ή- 
κούσθη άνά τήν πρότεοον σιγώσαν πόλιν.

•“’Ακούετε; — άνεφώνησεν δ δεσμώτη; γέρων — Οί έχθρο'ι 
προσβάλλουσι τά τείχη ήμών. Τί; θά πολεμήση πρδ; τού; ρω
μαίου;, αφού δέν ύπάρχουσιν άθηναΐοι έν τώ άστει ; Οί διαφυ- 
γόντε; τήν μ,άχαιραν τοΰ δημίου είσίν έςόριστοι. 'Η μή άναμέ- 
νομεν νά σώσωσι τήν πόλιν οί βάοβαροι τοΰ Μιθριδάτου ; ’’Εστω’ 
ημεΐ; οί ύπολειπόμενοι θά άποθανωμεν τουλάχιστον ύπέρ αυτή;.

— Άγωμεν — προσέθηκεν δ Φείδων — ’Ακούω ήδη φωνά; γυ
ναικών διερχομένων έςωθεν. Φθάνωμεν δεύτεροι εί; τήν μάχην.

Καί δ Κτησίας λαβών άπδ τή; χειρδ; τήν Μιλητίαν, είπε, πα- 

φχδίδων αυτήν εί; τήν ιέρειαν τή; Άθηνάς.— νΕσω ή μήτηρ τη;, 
άφοΰ έκείνη δέν υπάρχει πλέον. ’Εάν δέ τι; σ’ ερώτηση περί τοΰ 
πατρό; τη;, είπέ δτι έπεσε μαχόαενο; ύπδ τά τείχη ταΰτα.

Καί ήσπάσθη κλαίων τήν θυγατέρα του. Πρώτον δέ έςήλθον 
ή ίέρεια μετά τή; Μιλητία;, είτα δ Φείδων καί δ Κτησία;, άμφό- 
τεοοι κρατούντες δόρυ καί ασπίδα.

V

Έπληροΰτο τδ πεπρωμένον. .. !
Οί θεοί έγκατέλιπον τήν πόλιν τού Θησέως άπροστάτευτον. 

Μάτην δέ δ άθηναΐος δπλίτης έπειράθη νά καταβάλη τδν Μάρκον 
Τηίον, δτε κατά τδ Έπτάχαλκον πρώτος έπέβη τοΰ τείχους περί

μέσα; νύκτας.
Έκεΐθεν είσώρμησαν οί πρώτοι στρατιώται τή; ’Ρώμης. ”Ηδη 

καί δ Σΰλλα; αΰτδ; είσήλαυνεν εί; τδ άστυ, κατασκάψα; τδ μ.ε- 
ταξύ τή; πειραϊκή; πύλη; καί τή; ιερά; καί ήχουν αί σάλπιγγες 
καί τά πολεμικά κέρατα καί άλαλαγμοί καί κραυγαί έπλήρουν 
τδν άέρα. Οί πολιορκηταί έφέροντο διά τών στενωπών, άνασπά- 
σαντε; τά ζίφη. Έδώ έσφάζοντο παιδία καί μητέρες, έκεΐ έπι- 
πτον γέροντες πληγωμένοι, καί έπί τών σο»μάτο>ν αυτών διήρ- 
χοντο οί έχθροί. Οί δορυφόροι τοΰ Άθηνίωνο; ριψάσπιδες έφυγον 
μχκοάν τού τόπου τής σφαγή; καί μόνοι παρέμενον έτι ευάριθμοι 
νεανίαι προτάσσοντε; τδ στήθο; εί; τά βέλη καί τά; λόγχας τοΰ 
εχθρού. ’Έκλαιον αί γυναΐκε; τούς πίπτοντας συζύγους καί οί 
θρήνοι αυτών ήσαν δςύτεροι τών αλαλαγμών τοΰ είσωρμήσαντος 
πλήθους. Οί ζώντες άριθμ.οΰνται" άλλ’ ούχί καί οί νεκροί. ’Άλλοι 
άποσφάζουσιν εαυτούς, δπως μή ιδωσιν, άνατέλλοντος τού ήλιου, 
διαρπαζόμενον τδ άστυ.

Παρά τήν αγοράν συνάπτεται ή τελευταία μάχη. Έκεΐ παρά 
τά; μυρρίνα;, δπουϊστανται αί άνθοπώλιδε; έκάστην εορτήν πω- 
λοΰσαι άνθη καί στεφάνου;, δ Κτησία; πίπτει θανασίμως πλη
γεί;" καί δ Φείδων άνεγείρων διά τών χειρών τδν ψυχορραγοΰντα 
πειράται νά διέλθη διά μέσου τών έχθρών.
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— Στήτε βάρβαροι ! Μή τις έξ υμών έγγίση τάς πολιάς του 
τΡιΧκ4·— Έφώνει πρδς τούς τελευταίου; έναπομείναντας ρωμαίους 
ο νεανίας προασπίζων τδν ψυχοροαγοΰντα.

Καί οι θρασείς εκείνοι στρατιώται πτοηθέντες υπεχώρουν ό ίίς 
μετά τδν άλλον σιωπηλοί, μέχρι; ού άφήκαν μόνους τούς δύο μα- 
χητάς, έξ ών δ ήττον πληγωμένος έφύλαττε τδν έπιθάνατον.

*Ηχουν ήδη αί σάλπιγγες μακράν καί άπδ τών έρημων στενω- 
πώνκατήρχοντο άναζητούσαι τούς οικείου; αί γυναίκες, μετ’αυτών· 
δέ ή θυγάτηρ τοΰ Κτησίου καί ή ίέρεια τή; Άθηνάς. Την ώραν 
ταύτην δ τύραννος έπυρπόλει τδ ’Ωδεΐον καί άνήρχετο εις τήν· 
Άκρόπολιν. Εις δέ τήν ανταύγειαν τών φλογών ή Μιλητία είδεν 
μέν αίφνης ένώπών τη; ίστάμενον τδν Φείδωνα άλλα μάτην οί. 
οφθαλμοί της άνεζήτουν τδν έτερον μαχητήν έν μέσω τή; φωτι- 
ζομένης άγορας.

— Μόνος !—Ήρώτησε δειλή καί άπαίσεα μαντευομένη—Και 
δ πατήρ μου. .

Ό νεανίας ούδέν άπεκρίθη, άλλ’ έδειξε μόνον διά τής χειρδς 
τδν εκτάδην γέροντα»

— Νεκρός λοιπόν! — Έφώνησεν ή κόρη καί έξαλλο; έρρίφθη εί; 
τά; άγκάλας τοΰ θνήσκοντος’ έκεϊνο; ήτένισεν αύτήν δακρύων 
καί τά βλέφαρά του ταπεινούμενα έκάλυψαν τούς οφθαλμούς του 
καί τά δάκρυα.

— ’Απάγετε τδν νεκρδν εντεύθεν— ειπεν δ Φείδων καί τήν δύ
στηνον ταύτην κόρην, είς ήν οί θεοί μέ ήκουσαν ποτέ νά δμνύω 
αιώνιον έρωτα. Άλλ’ ώρκίσθην έπίσης μετά τοΰ γέοοντος τούτου 
νά μή άποθάνη υπδ ξένης χειρδς δ παραδούς τήν πόλιν εί; τούς 
ρωμαίους καί έκ τών δύο δοκισθέντων είμαι έγώ δ έπιζήσα; !

VI
Τήν έπιοϋσαν οί νεκροί έκάλυπτον τάς δδούς, καί έρρεεν έτι νω- 

πδν τδ αίμα. Κήρυξ δ’ έκάλει τούς στρατιώτας νά παύσωνται τής 
σφαγής, διότι δ Σύλλας έδωρεΐτο είς τούς άπολειφθέντας τήν 
ζωήν.

I

Μάτην έτόξευεν έτι άπδ τής Άκροπόλεως δ τύραννος τούς 
έφορμώντας ρωμαίους. Μετ’ ολίγον ύπδ τή; δίψη; π-.εσθείς ήνοιξε 
τάς πύλας είς τούς στρατιώτας τοΰ Κουρίωνος. ’Ενώ δέ ικέτης 
παρά τδν βωμδν έπεκαλεΐτο τδ έλεος τοΰ νικητοΰ, βέλος, μα- 
κρόθεν άφειμένον, έπλήγωσεν αύτοΰ τά στήθη. Καί δ Άθηνίων 
έκσπάσας τδ θανατηφόρου έγχος είδεν άνωθεν τής αιχμής προ- 
σηρμοσμένον τδν δακτύλιον τοΰ Μιθριδάτου. — Τοΰτο—ειπεν έκ- 
πνέων—μοί πέμπει δώρον δ Φείδων !

Νοέμβ'.ρος 1883. Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ
./Χ/Χ

γλωσσολογία έκτδς τών άλλων ζητημάτων, περί 
ά άσχολεϊται, δέν άφήκεν άθικτον καί τδ ζήτημα 
τοΰτο: Πόθεν δ άνθρωπο; έδιδάχθη νά έκδηλοϊ 
τδ σέβα; αύτοΰ καί τήν φιλίαν πρδς τού; άλ

λου; ; 'Η επικρατούσα ήδη γνώμη εΐνε δτι ώ; τά πτηνά υπήρ
ξαν οί διδάσκαλοι αύτοΰ ώ; πρδ; τήν μουσικήν, ούτως αύτά 
ταΰτα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώ; τά δποδείξαντα αύτώ καί τδν
ταυ'.χ υυ»·*»»<Α,·.  ---------

χαιρετισμόν. Ή Σπίζα διά τού άσματός της έκάλει τδν φίλον της, 
όστις φιλοφρόνω; άνταπήντα έκ τοΰ ετέρου μέρους τού δάσους, 
δ δέ άνθρωπος έσκέφθη αμέσως, ότι ή άμοιβαία αύτη προσφώ- 
νησις ήτο τών πτηνών ή γλώσσα. ’’Εμφυτον δέ ήτο καί αύτώ 
ή πρδς κοινωνίαν έφεσις καί χπρά, ήν έξεδήλου διά τής γλώσσης
καί τών έξωτερικών σημείων.
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"Οπου καί άν πορευθή τις, είτε έν τή πεπολιτισμένη Ευρώπη, 
είτε έν τοΐς άγρίοις τή; ’Αμερικής, ε’ίτε έπισκεφθή τις τδν άξενον 
βορράν, ένθα οί άνθρωποι μετά κόπου παλαίουσι πρδς τδν βίον, 
ε’ίτε τήν ποιζ.ιλόχρουν και εύφορον μεσημβρίαν, ένθα άπόνως τις 
■προσπορίζεται τά τοϋ βίου, πανταχοϋ ευρίσκει τδν άσπασμδν έν 
τή κοινωνίοι ώς δείγμα πασιφανές, δτι αγάπη καί φιλία έκτείνουσι 
τήν ίσχύν των έπΐ πάσαν τήν γήν, καί τοι αύται πολλάκις και 
διά τδ δυσμενές τής φύσεως καί διά τήν πολύ ταπεινήν βαθμίδα 
τής άναπτύξεως πολλών εθνών δλίγιστα δΰνανται νά παραγάγω- 
σιν άνθη. Ό ασπασμός εινε αληθής φύσις, καί εις υψιστον βαθ
μόν κάτι τι ώραΐον. Διά τοΰτο και έν τή φυσική καί ζωηρά λυρική 
ποιήσει ευρίσκομεν πολλάκις αύτδν έν χοήσει. Ό ποιητής πέμπει 
τού; ασπασμούς του ου μονον πρδς τδν προσφιλή του φίλον, ποδς 
τήν έρωμένην του, άλλ*  εις παν ο,τι άξιέραστον, δ,τι ανταποδίδει 
αγάπην, ή φαίνεται τώ ποιητή ώ; τοιούτον". εις τδν ωδικόν θία
σον τών πτηνών, εις τού; γελόεντας λειμώνας τοϋ έαρος, εις τήν 
προσφιλή τής πατρίδος κοιλάδα

Άλλ’ οσω διάφοροι είνε οί λαοί κατά τήν γλώσσαν, ενδυμα
σίαν καί ήθη, τόσω ποικίλος είνε καί δ ασπασμός των. ’Αναρίθ
μητοι δ’ εινε αί φράσεις, δι’ ών οί άνθρωποι έκφράζουσ*.  τού; ασπα
σμού; των, ώ; καί τά έξωτερικά σημεία, τά συνοδεύοντα τάς 
φράσεις ταύτας, άτινα καί μόνα συχνάκις δηλούσι τδν ασπασμόν.

Ό ασπασμός εις έθνος τι κατά τήν περίοδον τοΰ χρόνου δια- 
μορφοϋται εις εκούσιον μέν, άλλά σταθερόν νόμον, εις 8ν έκαστος 
οφείλει νά υποτάσσηται, άν μή θέλη νά νομίζηται άγροϊκος. Συ
χνάκις έν τώ άσπασμώ συμβαίνει, ώστε δ,τι παρά τινι λαώ είνε 
κόσμιον, νά θεωρήται παρ’ άλλω λίαν άκοσμον.

Οί Αάπωνε; π. χ. χαιρετώντες πιέζουσιν ΐσχυοώς πρδς άλλή- 
λου; τάς ρϊνάς των, δπερ παρ’ ήμΐν ού μόνον άκοσμον, αλλά καί 
ώς παράφρον θά έφαίνετο Άλλαχοϋ δέ πάλιν, ώς έν τή μεσημβρινή 
Γερμανία, έθος υπάρχει δ νεανίσκος χαιρετών κυρίαν νά άσπάζηται 
αυτής τήν χεΐοα, τοϋθ’ δπερ παρ’ ήμΐν καί έν ’Ιταλία θά ένομί— 
ζετο κακόν. ’Επίσης ΐνα μεταχειρισθώμεν 3ν παράδειγμα, όπως 
παρά τοι; μεσημβρινούς Γερμανοΐς άσπάζονται τών κυριών τήν 

χεΐρα, ούτως έν 'Ρωσσία άσπάζονται αυτών τδ μέιωπον. Έν τή 
βορείοι ’Αμερική καί έν τή αρχαία ’Αγγλία ή κυρία χαιρετά κατά 
πρώτον τον κύριον καί νομίζεται αγροίκος δ πρότερον τήν κυρίαν 
χαιρετών.

Ό ασπασμός παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς καί υπό πάσας τάς ϊδια- 
ζούσας μορφάς του σκοπόν έχει νά εκδήλωσή έξωτερικώς προς τούς 
όμοιους ημών ανθρώπους σέβας καί φιλίαν, καί είνε έν χοήσει 
κατά τήν συνάντησιν ήμών μετ’ άλλων. Έκ τοϋ σκοποϋ τούτου, 
ού ενεκα βεβαίως πολλάκις αντί σεβασμού δύναται νά ύποκατα- 
στή ώς άκριβεστέρά έκφρασις ή λέςις ύποτέλεια, προέρχονται αί 
πολυάριθμοι τοΰ ασπασμού τών ανθρώπων μορφαί, έπίση ς ποι
κίλα*.,  ώ; ποικίλαι είνε αί τοϋ έδάφους σχέσεις, τδ κλίμα, δ κοι
νωνικός βίος, ή πνευματική άνάπτυξις, καθόλου δέ ή τοΰ πολι
τισμού βαθμίς τών καθ’ έκαστα έθνών. Οί Πέρσαι π. χ. διερχο · 
μενού τού βασιλέως διεπέρων διά τή; χειρίδος τά; χειρ ας, ώ; ση- 
μεΐον, φαίνεται, υποταγή;’ δ Κύρος έφόνευσε δύο έπισήμου; Πέρ- 
σα; «δτι αύτώ άπανσώντε; ού διέοοσαν διά τής κόρη; τά; χεϊρας, 
3 ποιούσι βασιλεΐ μόνον,» ώ; λέγει δ Ξενοφών. Πολλά άλλα έθνη 
είνε τόσω κατώτερα κατά τδν πολιτισμόν, ώστε δ τρόπος αυτών 
τοΰ προσαγορεύειν άλλήλους είνε ήμΐν ακατάληπτο; καί πολλά
κις γελοίος. Πολλάκις τυχαία*,  περιστάσεις, εις χώραν τινά προ- 
σιδιάζουσαι, έπιδρώσιν έπί τδν άσπασμδν καί χρωματίζουσιν 
αύτδν ιδιαζόντως. Έν χωρίο*.;  τισί τή; Σερβία; π. χ. μεταξύ 
φίλων εινε συνήήης δ παράξενος άσπασμδς «υπάρχουσι δρϋς; » 
ισοδυνάμων πρδς τδν ήμέτερον «πώς είσθε ; πώς έχετε ; » Προήλθε 
δέ τδ έθος τούτο τού χαιρετίζεσθαι έζ. τούτου, δτι τής Δρυδς 
ή καλλιέργεια είναι λίαν σπουδαία τοι; εκείνων τών τόπων κα- 

τοίκοις.
Έν τή άρχαιότητι τά διάφορα τή; ’Ασία; καί Ευρώπη; έθνη 

είχον έπίση; ιδιάζοντα τού άσπάζεσθαι τρόπον. Ούτως έν τώ 
άσπασμώ αύτώ κάλλιστα άπεικονίζετο τδ έλεύθερον τοϋ Έλλη- 
νο; καί τδ δουλοπρεπές τοΰ ’Ασιανού. Οί αρχαίοι έλληνες προση- 
γορεύοντο διά τοϋ άπλουστάτου καί χαρακτηριστικού «Χαΐρε», 
ώς οί 'Ρωμαίοι διά τού Salve καί vale, έτι δε διά τού «υγιαινε»,
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χαί έπί Άριστοφχνου; καί διά τοΰ άσπάζεσθχι, θεωροΰντες τδ, 
χαΐρε, ώς χίαν άπηρχαιωμένον

• Χαίρειν μεν ύμας εστιν, ώ ανδρες δημόται, 
άρχαιον ηδη προσαγορεύει*/  και σαπρόν*  

άσπάζομαι δέ·» (ΊΙλουτ. 322).

Και τούς νοσοΰντας ή δυστυχοΰντας οί αρχαίοι προσηγόρευον 
δια τοΰ χαΐρε ή καλώς έχε. "Ολως δουλικός και ανελεύθερος ήτο 
δ τών Αιγυπτίων χαιρετισμός, καθ’ Sv αντί τοΰ «προσαγορεύειν 
άλλήλους έν τήσι δδοΐσι προσκυνέουσι κατιέντες μέχρι τοΰ γού- 
νατος τήν χεΐρα». Έν τοΐς μεταγενεστέροις δμως χρόνοις και 
έν Έλλάδι εΐσήχθη έξωθεν, φαίνεται, τδ έθος τοΰ νά φιλή την 
γεΐγα δ κατώτερος τοΰ άνωτέρου ή τδ στήθος αύτοΰ και τδ 
γόνυ. «Οίδέ σεμνότεροι καί προσκυνεΐσθαι περιμένοντες, ούπόρ- 
ρωθεν ούδ’ ώς Πέρσαις νόμος, άλλά δει προσελθόντα καί ύποκή- 
ψαντα καί πόρρωθει τήν ψυχήν ταπεινώσαντα καί τδ πάθος αύ
τής έμφανίσαντα τή τοΰ σώματος δμοιότητι τδ στήθος ή τήν δε
ξιάν καταφιλεΐν.» 'Ως δέ παρ’ ήμΐν ουτ ω καί παρά τοΐς άρχαίοις 
μετά μακράν άπουσίαν έπανιδόντες άλλήλους φίλοι ή συγγενείς 
έφίλουν τά στόματα ή τά; παρειάς άλλήλων.

Έν ταΐς πεπολιτισμέναις τής Ευρώπης χώραΐς άπδ τοΰ δεκάτου 
έκτου αιώνος ώς γενικδς ασπασμός εισήχθη τδ έθος τοΰ άφαιρεΐν 
τδν πίλον, έκτδς δέ τούτου καί ή χειραψία, καί ή ύπόκλισις εΐνε 
τρόποι τοΰ άσπάζεσθαι. 'Η κυρία ποιεί απλώς έλαφοάν τινα υπό- 
κλισιν τοΰ ανω σώματος ή έκφέρει όλίγας τινάς πρδς τοΰτο λέ
ξεις. Οί βόρειοι γερμανοί λέγουσιν ώς γνωστόν κατά πάσαν τής 
ημέρας ώραν «Uteil QlOl’gen» (καλήν πρωίαν), δ μεσημβρινός 
γερμανός «.«iott griisse dich» "Ο έστι «δ Θεός νά σέ άσπασθή!» 
Έν ταΐ; καθολικαΐ; χώραις τής μεσημβρινής Γερμανίας καί Αυ
στρίας εΐνε έν τοΐς χωρίοις δ υπό τοΰ Πάπα Βενεδίκτου δεκάτου 
τρίτου τώ έτει 1728 συσταθείς ασπασμός «Ευλογημένος έστω δ 
’Ιησούς Χριστός» ή δέ άπάντησις, «’Αεί, άμήν !» Παρ’ ήμΐν δ συνή
θης ασπασμός εΐνε «καλή ήμερα!» ή «καλή εσπέρα» έν δέ 
τοΐς χωρίοις πολλών μερών τής Ελλάδος «ώρα καλή, γυιά σου !» 
(δγιεία έστω σοι).



I

ΚΟΜΗΣ ΣΑΜΒΠΡ

(ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΤΟΥ 1883)

Έν ΆΟήναις εχ τού τυπογραφείου Άνίρίου Κορόμηλά, 1883 Β'. 038·
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r0 ασπασμός τών άνωτέρων π. χ. τών ηγεμόνων έκ μέρους τών 

υπηκόων έν Ευρώπη αποβάλλει δσημέραι τδν δουλικόν και ανά
ξιον τώ άνθρώπω χαρακτήρα, καθ’ δσον εξαφανίζεται δ δεσπο- 
τισμος και είσάγεται τδ συνταγματικόν πολίτευμα. Μόνον έν 
'Ρωσσία: και παρά τοΐς ’Ασιανοί; πίπτουσι πρδ τών ποδών τοΰ δε
σπότου έν τώ άσπασμώ.

Παρά τοΐς στρατιωτικοί; δ ασπασμός έχει σπουδαίου μέρος. 
’Ενταύθα δ χαιρετισμός δέν εΐνε έκουσία τι; πράξις, ώς παρά τοΐς 
πολίταις, άλλά διαταγή, υπαγόμενη είς την στρατιωτικήν πει
θαρχίαν, η δέ στρατιωτική υποταγή απαιτεί ώς άσπασμδν έξω- 
τερικόν μόνον σημεΐον, δπερ έκαστος οφείλει νά γινώσκη·

’Επίσης καί δ έν τώ ναυτικώ στρατιώτη; ύποχρεοϋται είς τδν 
άφωνον τούτον άσπασμδν, καί τοι πολλάκις ένταΰθα ηχεί και δυ- 
νατωτέρα τις γλώσσα, ή τών πυροβόλων.

Δέν εΐνε δέ ανάγκη ένταΰθα νά γείνη μνεία, δτι έν τινι έθνει 
αί διάφοροι τάξεις, τά έπαγγέλματα, ή ηλικία, έχουσι τούς ιδιά
ζοντας αυτοί; ασπασμούς, ώ; δ γεωργός έν τοΐς αγροί;, δ ναύτης 
έν τη θαλάσση, δ σπουδαστή;, δ ίερεύς κλπ.

’Εν ταΐ; μή Ευρωπαϊκαΐ; χώραις, έν τή ’Ανατολή, εκτός δλι~ 
γίστων έξαιρέσεων δ ασπασμός φέρει τδν δουλικόν τόπον, διότι καί 
αί Κυβερνήσεις εινε δεσποτικαΐ καί δ κοινωνικός επομένως βίο; 
έτι άμόρφωτος. Ον μόνον δέ δουλικήν υποταγήν εμφαίνει δ άσπα- 
σμδς τών ’Ασιανών και ’Αφρικανών άλλά καί αξιοπαρατήρητου; 
καί δυσεξήγητους ιδιότητας.

fO δουλοπρεπής τοΰρκος σταυρώνει τά; χεΐρας, θέτει αυτά; έπι 
τού στήθους καί κύπτει. Μόλις δέ δυνάμεθα νά κρατήσωμεν τδν 
γέλωτα βλέποντε; τδν παράδοξον τρόπον τοΰ ασπασμού τών μεγι
στάνων έν τώ Διβανίω. 'Ο κατώτερο; έκβάλλει τά; έμβάδα; τοΰ 
ανώτερου καί Θέτει παρ’ έαυτώ, μεθ’β δ έτερος τδ αΰτδ πράττει. 
'Ο '’Αραψ/αιρετών φωνεΐ «Saleai aleikllili» (ειρήνη υμΐν) καί θέ
τει έπί τοΰ στήθους τήν χεΐρα, ίνα δείξη δτι τοΰτο ποθεί έγκαρ- 
δίως.

'Ο Πέρσης προσκαλέσας ξένον τινά είς δεΐπνον τδν υποδέχεται 
ώς έξη;: Εξέρχεται είς προΰπάντησίν του καί τώ άποτείνει πολλάς 

16
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φιλοφρονήσεις, έπειτα οπισθοχωρεί ζ,αί χαιρέτα, πάλιν αυτόν παρά 
την θύραν.

Παρά τοΐ.ς ’ίνδοϊς δ συχνάκις πολύπλοκος του ασπασμού τρό
πος δεικνύει δουλικόν χαρακτήρα. Οϋτοι θέτουσι την δεξιάν των 
εις τό μέτωπον καί κλίνουσι την κεφαλήν η ύποκλίνουσιν εχοντες 
έπί τού στήθους την χεΐρα, πολύ βαθέως, καθ’ ήν ύπόκλισιν δνο- 
μάζουσιν εαυτούς «ύποτεταγμένους δούλου; τού δεσπότου.»

’Εν Κίνα δ ίππεύς, έν θερμαΐ; μάλιστα ήμέραις, ευρίσκεται εις 
δυσχερή θέσιν, άν συνάντηση άνώτερόν του. ’Οφείλει δηλονότι ν’ 
άφιππεύση και νά περιμένη, μέχρι; ού ούτος διέλθη.

Τον τύπον τής μεγίστη; υποταγή; φέρει δ άσπασμός τού Επί
σημου Ίάπωνος. 'Ο μικρότερος έν τοιαύτη περιπτώσει εκβάλλει 
τά σανδάλιά του, κρύπτει την δεξιάν χεΐρα έν τή αριστερά χει- 
ρίδι, άφίνει τούς βραχίονας του ηρέμα νά καταπέσωσι καί άνάν- 
δρως φωνεΐ: « Augll ! Aiigh ! » (Μηδέν πάρασχέμοι κακόν!) 'Ο 
ανώτερος δε ύπερηφάνως διέρχεται πεζή η έφιππος καί μόλις κρί
νει βλέμματος άξιον τον πτωχόν. Καί έν ’Αφρική δ άσπασμός εϊνε 
δουλικός. Γονυκλισία'., ευπειθέστατα', φράσεις, έδαφιαϊαι υποκλί
σεις πανταχού άπαντώσιν. Άλλ’ ούχ ήττον έν Αϊγύπτω δ άσπα
σμός, μεθ’ού δ λαός χαιρέτα τού; δμοίου; του είνε άπηλλαγμένος 
πάση; δουλοπρεπείας. Είκοσι διάφοροι τρόποι τού άσπάζεσθαι 
ύπάοχουσι π. χ. έν Κα'ίρω καί τοΐς πέριξ λέγουσι «καλήν ημέραν» 
η αισθητικώτερον, «Είθε ή ημέρα σου νά ήνε λευκή» προ; 8 ή ά- 
πάντησις: «Είθε ή ιδικήσου νά ήνε ώ; γάλα ! »

*Εν τισι ίθαγενέσι φυλαΐς τή; μεσημβρινή; Αφρική; δ χαιρε
τισμό; εινε βραχύ; καί άνευ πολλών φιλοφρονήσεων. Ό πρώτος 
λέγει « Σύ; » δ δέ έτερος άποκρίνεται « Ναί ! »

’Επί τής προς βορράν τή; Αυστραλία; κειμένης νήσου νέα; 
Γουινέα; καλύπτουσιν έν τώ άσπασμω την κεφαλήν διά φύλλων, 
οπερ συνάμα είνε σημεΐον τή; ειρήνης.

Οί Γεωγράφοι πληροφορούσιν ημάς, ότι παρ’ ούδενί λαώ έλλεί- 
πει ή θοησκεία, ούτε παρ’ αύτοΐς τοΐς άγριωτάτοις καί εύτελε- 
στάτοις. Τό αυτό ακριβώς δύναταί τις νά ε’ίπη καί περί τυύάσπα- 
συ.ού, ότι καί αυτοί οί άγριώτατοι λαοί έχουσιν εΐδός τι χαιρε

τισμού καί μεθ’ ολα τά άγρια πάθη δ άνθρωπο; τείνει την αδελ
φικήν χεΐρα προ; τον όμοιόν του διότι κατά τον σοφόν Σταγει- 
ρίτην «φύσει κοινωνικόν δ άνθρωπος.»

Κατά Νοέμβριον τοϋ 1883.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ.

ΙΒΑΝ ΤΟΤΡΓΚΕΝΙΕΦ

— ’Οτε πρό διετίας είς έκ των φαεινοτέρων τή; όωσσικής φιλολο
γίας αστέρων, δ ΑΚοττ'/.γιε'ρτζζ, ς. εδυε λησμ.ο-
νηυ.ένος σχεδόν, δ σκιαγραφών τότε έν τή «Niva» τόν άνδρα κ. 
Σολοβιέφ, έγραφε τάς άκολούθου; γραμμάς κλαίων την μοίραν 
των κρατούντων σήμερον τόν κάλαμον άνδρών. «"Οτε ή παιδεία 
χάνει τινά τών ηγητόρων αύτή; καί την πένθιμον ταύτην άγγε- 
λίαν διασαλπίζει δ τύπος, αί κοινωνία·, συνήθως συγκινούνται έπί 
τινας ημέρας άναγινώσκΟυσαι τάς καλλιεπείς νεκρολογίας εις τάς 
έφηυ.εοίδας. Παρέρχεται όμως ολίγος χρόνος, δ κόσμος ήσυχάζει 
καί έκαστος ακολουθεί τόν δρόμον του μή σταματών μήτε βλέμμα 
νά ρίψη έπί τού έγκλείσαντος μίαν μεγάλην ύπαρξιν τάφου. 'Ρί- 
πτεται εις λήθην τό όνομά του καί τά συγγράμματά του τά κα
λύπτει ή κόνις τών βιβλιοθηκών, ώς τό σώμά του τό χώμα τού 
τάφου.»

Ή μοίρα όμως τού Το’υργχένεεφ δεν είναι δμοία τής τοϋ 
άτυχούς φίλου του άποχωρών τής σκηνής τού κό
σμου τούτου άφίνει ανεξάλειπτα ίχνη διότι δ θάνατός του δέν
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υπήρξε μόνον φιλολογική άπώλεια, άλλά πένθος δπερ περιβάλλει 
πάντα άνθρωπο', δστις αισθάνεται ότι έν τή άπωλεία αύτοΰ άτώλ- 
•λετο ούχί μόνον μία δημιουργός νοερά φιλοπονία, άλλά και είς 
ύπέομαχος τών λαϊκών ελευθεριών, ούτινος τό όνομα συνδέεται 
αχώριστοι; μέ τήν ιστορίαν τής πα τρίδος του καί τήν άνάπτυξιν 
τών νεωτέρων κοινωνιστικών ιδεών. Ό Τονργκένεεφ δέν άνε- 
φάνη μόνον θελκτικός συγγραφεύς, άλλά ό διδάσκαλος τή; ρωσ- 
σική; κοινωνίας, 5 ζωγράφος δ δώσας σάρκα καί αίμα εις τήν 
ύπερφυά γραφίδα του καί έκθέσας ώ; ζωσχν εικόνα τά; σκέψεις, 
τούς παλμού;, τά παράπονα καί τήν κατάστασιν τών δουλοπα
ροίκων καί διά τών εικόνων τούτων συντείνας υπέρ τής χειραφε- 
τήσεώς των, όσον ούδεις τών ρώσσων συγγραοέων.

Γεννηθείς τήν 28 ’Οκτωβρίου τοΰ I 818 ό Ίβάν Τουργκέ- 
νεεφ έν τώ πλησίον τοΰ Άρέλ χωρίο» Σπασκόγιε-Λουδομπίνω©, 
δπερ ήτο κτήμα τής μητρός του, διήλθεν έν αύτώ τά ακύμαντα 
τή; παιδικής ηλικίας του έτη, άνατρεφόμενος ύπό τής μητρός 
του, ήτις τώ ένέπνευσε τά φιλελεύθερα αισθήματα άτινα ει’σί τό 
κύριον χαρακτηριστικόν τών συγγραμμάτων του. *Ή  ανατροφή του 
ήτο λίαν έπιμεμελημένη άλλ*  ούχί καί υπεροπτική ώς τών άλλων 
ρώσσων εύγενοπαίδων. Διελθών τήν παιδικήν ηλικίαν έν τώ χω
ρίω πλησίον τών δουλοπαροίκων, ήκουσε τούς στεναγμούς των, 
είδε τήν δυστυχίαν των καί τά δάκρυά των, καί αί εντυπώσεις 
αύται έμειναν τόσον ίσχυρώ; έντετυπωμέναι έν τή μνήμη} του, 
ώστε μετά πάροδον τόσων έτών καί έν τή ξένη περιγράφων τά 
ήθη καίέθιμα τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ, τόσον πιστώς άπεικόνισεν αύτά, 
ώστε νομίζει τις ότι έπιτοπίω; ό συγγραφεύς έζωγράφη τόν ρωσ- 
σικόν βίον. «'Η έν Σπαοκόγιε διαμονή μου ήτο, έρραφεν δ ίδιος 
έν επιστολή πρός τινα φίλον του, ή θελκτικοτέρα περίοδος τής 
ζο»ής μου Έκεΐ έξέμαθον τήν Γαλλικήν καί Γερμανικήν, έκαμα 
τάς πρώτα; γνωριμίας μου μέ τήν ρωσσικήν φιλολογίαν άρχίσας 
άπό τή; ρωσσιάδο; τοΰ Χαρασακώφ, ήν μ.ί άνεγίνωσκε κρύφα θα
λαμηπόλο; τι; τή; μητρό; μου καί έγραψα τά πρώτα ποιήματα 
μ.ου δωδεκαετές έτι παιδίον’ μετά λύπη; έγκατέλειψα τό χωρίον 
κείνο, ίνα κλεισθώ εις τό έν Μόσχα έκπαιδευτήριον \\ diner 

garnier'·, ένθα συνεσπούδαζον μέ τού; γνωστού; σήμερον καθη- 
γητά; Παγαρέλσκη καί Κλιούσηκωφ » Περάνας τά; γυμνασιακά; 
σπουδάς του έν τώ λυκείω τούτω, ένεγράφη είς τήν φιλολογικήν 
Σχολήν τοΰ έν Μόσχα πανεπιστημίου καί τό άκόλουθον έτο; με- 
τεγράφη έν τώ τής Πετρουπόλεως, έν ω έδωκε καί τά; εξετάσεις 
του άναγορευθείς διδάκτωρ τώ 1838. Άναχωρήσας τό αύτό έτο; 
είς Βερολϊνον πρός συμπλήρωσή τών σπουδών του, διέμεινε έν τή 
πόλει ταύτη έπί πενταετίαν μελετών τήν γερμανικήν φιλολογίαν 
καί έκμανθάνοον διαφόρους εύροιπαϊκάς γλώσσα;.

Έπιστρέψας έν τή πατρίδι του διωρίσθη έν τώ υπουργείο) τών 
Εσωτερικών, άλλά δημοσιεύσας άρθρα τινά έν οϊςήπτετο τοΰ ζη
τήματος τών δουλοπαροίκων έπαύθη καί έκτοτε άφιεοώθη εί; τήν 
φιλολογίαν μ.όνον, έχο»ν ώς σύμβουλον εις τα πρώτα φιλολογικά 
βήματά του τόν διάσημον κρητικόν Μπελίνσκη, μεθ’ ού συνεδέθη 
διά στενής φιλίας. Τήν έποχήν ταύτην έδημοσιεύθησαν τά ποιή
ματα του «δ Γέιων Βαγιάρος», “ή παλαιά δρυς® συλλογή ποιη
μάτων λυοικών καί τό άρ στον τών έμμετρων έργων του "ή Πα- 
ράσα» έν οίς καταφαίνεται ή έπςοροή ήν εςησκησεν επι τής Μου- 
ση: τον ή ποίησις τοΰ Πούσκιν. Τά έργα ταΰτα εκρίθησαν ευμενώς 
ύπό τοΰ Μπελίνσ<η, δστις δέν έγνώριζεν είσέτι τόν νεαρόν ποιη
τήν. Άλλά τά καταστήσανσα γνωστόν τόν Τουογκένιεφ ήσαν «αί 
άναμνήσεις» καί «αί σημειώσεις κυνηγού», έξ ών λυπούμεθα μή 
δυνάμενοι έλλείψει χώρου, νά δημοσιεύσωμεν, άποσπάσματά τινα, 
έπιφυλασσόμενοι νά προσφέρωμεν τοιαΰτα τοΐς άναγνώσταις τής 
«77. Στοάς1» τό προσεχές έτος. Τά συγγράμματα ταΰτα έ»ώ άφ’' 
ενός καθίστων γνωστόν τόν ποιητήν, άφ’ ετέρου έδημιούργουν αυ· 
τώ φήμην έπικινδύνου είς τό καθεστός συγγραφέως. ’Έκτοτε ήο- 
ξαντο αί κατ’ αύτοΰ καταδιώξεις, επιστολή του δέ πραγματευο- 
μένη περί τοΰ θανάτου τοΰ ένδοξου συγγραφέως τών «νεκρών ψυ
χών» Νικολ· Κώγκολ, δημοσιευθιΐσα έν τοΐς «Νέοις τής Μόσχας®, 
έγένετο αιτία νά φυλακισθή Έξελθών τών φυλακών ήναγκάσθη 
νά φύγη είς Γερμανίαν καί κατόπιν εις Γαλλίαν εν ή εγκατεστα · 
θη διαοκώς. Έν ταΐς περιπλανήσεσι ταύταις συνεπλήρωσεν δ 
ΊΓουργκένεεφ τάς κοινωνικά; αύτοΰ μελετάς. Αναμιγνυόμενος μέ 
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δλα; τά; τάξει; τή; κοινωνίας, ήδυνήθη νά σπουδάση κατά βάθος 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν καί έκ τή; άνεξαντλήτου ταύτη; πηγή; 
ήντλησε τήν ύλην τών συγραμμάτων του, άτινα θεωοοϋντα’. έν τή 
Ευρώπη, ώ; τά άριστουργήματα τοΰ είδους των, ό δέ συγγραφεύ; 
των έν Άγγλί^ ιδίως και Γερμανία, ό ύπατο; τών πραγματιστών 
(realit-te).

Αί πλ-ΐσται τών συγγραφών του ΊΓονργχένεεφ εισι περιγρα- 
φαί τών ήθών και έθίμων τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ’ αί δέ διακρινόμε- 
ναι έζαυτών εΐσίν, «αί σκηναι τοΰ ρωσσικοΰ βίου», «τά Μοσχοβι» 
τικά διηγήματα», «αί σημειώσει; κυνηγού», «ό Ρούγκην», «οί 
πατέρε; και τά τέκνα», «τά απομνημονεύματα μεγιστανος», «ή 
Πουνίνη καί Βαβουρίνη», «οί καπνοί» και τδ θεωρούμενον ώ; τδ 
αριστούργημά του «αί παρθένοι γαΐαι», έν ω παρηκολούθησε 
μετ’ ακρίβεια; τά; προόδου; τών ρώσσων έπαναστατών, έφευρών 
αΰτδ; τήν λέξιν καί δώσα; τδ όνομα Nilrli'iii1· (ούδενισμδ;), 
δπερΐπήγαγεν ώ; συνέπειαν, ότι έδόθη όνομα καί πρόγραμαα γενι
κόν εί; τά πολλά καί διάφορα τμήματα τών ρώσσωνέπαναστατών.

Εξόριστο: τή; πατρίδο; του,ήν μετά πάθους ήγάπα 5 Τοχ>ρ· 
γκένεεφ, έφιλοξενήθη καθ’ δλον τδ διάστημα τή; έξορία; του, ήτι; 
έληξε μέ τήν ζιοήν του, έν τή οικογένεια τής διασήμου αοιδοΰ κυ
ρία; Βιαρδώ, μεθ’ή; γνωρισθεί; έν Πετρουπόλει συνεδέθη διά τρυ- 
φερωτάτη; φιλία; εΐ; ήν διέμεινε πιστώ; μέχρι τή; τελευταία; 
τοΰ βίου του στιγμή;. Έν τή οικογένεια ταύτη έθεωρεΐτο ώ; συγ
γενή;. Έν Βάδεν-Βάδεν ήγόρασέποτε ώραίανβίλλαν, έν ή συνηθροί- 
ζοντο πάσαι αί γερμανικά! έξοχότητες, έν αί; ί αύτοκράτωρ Γου- 
λιέλμο; καί δ κ. Β’σμαρκ, εΐ; τά; φιλολογικά; εσπερίδα; τή; κυρία; 
Βιαρδώ,ΐνα άκούσωσι τον Το’υργκενεεφ άναγινώσκοντα τά; κοι
νωνικά; αΰτοΰ μελέτα; Τήν βίλλαν ταύτην έδωρήσατο τή κ. Βιαρδώ 
ήτι; πωλήσασα αύτήν άνεχώρησεν εις Παρισιού; μετά τοΰ Το\>ρ- 
γχένεεφ- έκτοτε ό ποιητή; δέν έγκατέλειψεν αυτού; εΐμή άπαξ 
κατά τδ 1877 έπιστρέψα; εΐ; 'Ρωσσίαν μέ σκοπδν νά διααείντι 
διαρκώ; έν αυτή, πλήν ταχέοι; ήναγκάσθη νά τήν έγκαταλείψη, 
και πάλιν, «διότι» έγραφεν, ή διαμονή έν 'Ρωσσία κατέστη αφό
ρητος, όχι διότι τδ πολίτευμα είναι μοναρχικόν, άλλά διότι ού- 

δέν πολίτευμα ύφίάταται. Τδ δλον σύστημα είναι αναρχικόν.»
Πάσχων έκτοτε άπεσύρθη έν Βουγγιβάλένθα και άπέθάνε πήν 27 

Αύγουστου τοΰ 1 883, ό έξοχο; συγγράφει·;, δ αληθή; ποιητή;, ό 
θερμδ; πατριώτη;, δ ύπέρμαχο; τών έλευθεριών τοΰ άτόμου, δστις 
μέ τούς τίτλου; τούτου; παρουσιαζόμενο; έν τή ιστορία κληρο
δοτεί σεμνδν τδ όνομά του εΐ; τού; αιώνα;.

Όκτώμβριος 1883

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ, ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΥΝΣΤΑΝ

Φίλε Κύριε Άρσένη

Εις αγιασμόν τον τόσα βέθηία περιέχοντας'Ημερολογίου Σου, 
εγνων νά σοι άποστείλω τον βίον ενός τών μεγάλων τής χα- 
θολιχήί εκκλησίας Λειτουργών, τοΰ άγιου Dunstan, άγ' ού, δια
θέσιμος εις υποσχέσεις εύρεθείς, επηγγειλάμην σοι συμβολήν 
εις την καλήν ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΣΤΟΑΝ Σου. 'Ιδού σοι ούτος 
χατά τούς ύπ όάιν μου χρονογράφους, χαι rd; χατά φιλοσοφίαν 
αισθηματικός χαι ιίλλας επεισοδιακός εμάς παρενθέσεις χαΐ 
προσθήχας.

Αί έκκλησίαι τής εποχής τοΰ Λουνβτόιν όπως χαι τών προ- 
τέρων χαΐ ύστερωτέρων αυτής χρόνων δέν ήσαν όπως τανΰν 
στείροι σπουδαίων μυστών, αποστολήν τοΰ βίου των μόνην 
ταύτην θεωρούντων, νά συντελώσι, χατά τάς περί τούτου ιδέας 



248 ΠΟΙΚΙΛΗ ΖΤΟΑ 249

wr, εργοις τε καί λόγοις εις τήν εύεήίαν αύτών, εις την στε- 
ρέασίν των, εις την δόζαν των, άντλουντες έκ της τοϋ ίεροϋ 
αύτών καθήκοντος τούτου άσκήσεως καί τιμήν και εύκλειαν τοϋ 
ονόματος αύτών, καί άζιούμενοι ούτω ΐνα και έν τοΐς διπτύχοις 
αύτών χρυσοϊς γράμμασι άναγράρρωνται, και έν τοΐς άγίοις αύ
τών προϊόντος τού χρόνου, δτε καί άρρειδέστερον αί άγιωσύναι 
παρείχοντο, νά καταχωρίζωνται και κατ' άκολουθίαν τούτου 
^ταλμοΐς ν.αί ύμνοις καί ωδαΐς πνευριατικαΐς νά γεραίρωνται. 
Πού νΰν τά τοιαΰτα’·, *//  ταλαίπώρος 'Εκκλησία νΰν κατέστη 
πως έργαστήριον βιομηχανικόν, εμπορικόν χρηματιστήριονμετά 
χοροστασίας πυκνής κολλυβιστών καί. ΐερομεσιτών, βρΐθον αρ
παγμάτων, και τό χρίσμα αυτής τό άγιον πράοιμον' ή δέ σω
τηρία τοϋ πληρώματος αύτής τό άσχετον, ή τό έσχατον, τών 
μεριμνών τών σιτευτών μόσχων της. Ό θεμελιωτής αυτής δεν 
έπήρε μεθ' έαυτοΰ τό φραγγέλιόν του, υπάρχει τούτο έπί γής, 
άλλ ούδείς τολμά νά τό λάθη και νά διώζη εκ τού ναοΰ ρρραγ- 
γελιστί καί λάζ τούς έν αύτώ πωλοΰντας και αγοράζοντας, τούς 
παντοίους μεγαλόσχημους και μικροσχήμους πρατήρας, τούςτά 
άγια βεθηλοΰντας. Ή έζαίρεσις πάντοτε έζαίρεσις. Eire ολίγον 
έν τώ πολλώ, καί ρ’ανϊς έν τώ όμθρω. (*) Έν τφ μοναστηρίψ τούτφ, κατά τήν άπιστον πίστιν των τότε, έ- 

κειντο τά Ιερά λείψανα τοϋ περιβόητου προστάτου και πολιούχου τής 
’Ιρλανδίας άγιου Πατρικίου, και, θαύμα είπεΐν, τά τοϋ άπό ’Αριμαθαίας 
πλουσίου Ιωσήφ, τοϋ καθελόντος τό σώμα τοϋ Ίησοϋ άπό τοϋ σταυροϋ, 
έν συνδόνι καθαρή τυλίςαντος αυτό και έν τφ έν τή πέτρα λελατομομένιμ 
καινφ αύτοϋ τάιρω θέντος αυτό. Καί περί μέν τοϋ άγιου και Οαυματουρ- 
γοϋ Πατρικίου είσηγητοΰ καί θεμελιωτοϋ τής χριστιανοσύνης εΐ; Ίρλαν 
οίαν σιωπώμεν τό γε νϋν είναι, ϊπερκαι συμφέρει αύτφ, περί δέ τοϋ άπό 
’Αριμαθαίας ’Ιωσήφ σημειοϋμενμόνον δτι,κατά φιλότιμον παράόοσιν,ό από
στολος Φίλιππος έ'πεμψε τοϋτον κατά τό 63 μ. X. έ'τος (ΰπέργηριν βέβτια 
οντα)εΐς Μεγάλην Βρεττανίαν. Μετιβάς δ’έκεΐ έγκατεστάθη εις Γλιστω- 
νίαν,δ'πουκαι νϋν έτι οί εγχώριοι ξεναγοί δεικνύουσιν ακανθαν βλαστήσα- 
σαν έν τφχώρω σ’που έστήριξε κεκμηκώς τήν βακτηρίαν του.ζII άκανθα δέ αίί- 
τηλέγουσιν οτι κατ’έ’τος τήν ήμέραν τής Χρις-οϋ γεννήσεως αναθάλλει, βλα- 
στάνει. Ειπονοέ ότι καί έκαθάρισι διά παντός ό’Ιωσήφτήν Ίρλανοίαν άπό 
τών τέως έν αύτή άπειρων ιοβόλων ερπετών, άλλά τό θαύμα τοϋτο θεωρεί
ται ώς σφετερισμός ιδιοκτησίας κατ’άναχρονισμόν, τοϋ άγιου Πατρικίου.

Ζηλωτήν τών τότε χρόνων αναγράφει ή δυτική εκκλησία τόν 
αρχιεπίσκοπον Λουνστάνον, 8ν, ύστερον έν τή εύθηνΐα τών 
παροχών της, εις τόν κανόνα τών άγιων της κατέταζε, και θαυ
ματουργίας αύτώ ό θεόληπτος κόσμος άπέδωκε, διότι δεν έν- 
νόει πώς δύναται νά ήναί τις άγιος χωρίς νά ηναι καί θαυ
ματουργός. Τό θαυματουργεΐν ή το τότε τών ών ού άνευ τοΐς 
άγίοις, ήτο τό απαραίτητον θεύσδ οτον ένδεικτικόν καί ή άνω
θεν μαρτυρία καί θεθαίωσις τής άγιωσΰνης. "Αγιος άνευ θαυ
μάτων ήτο καθηγητής άνεν πτυχίου· Καί ταΰτα μέν ώς έν 
προοιμίω, μεταθαίνομεν δέ ήδη εις τήν ουσίαν τής ύποθέσεως 
τήν τε αληθινήν καί τήν ύποθετικήν, Ιιοηηί δέ soit qui mal 
y pense (ανάθεμά τον πού βάλει κακό ό νους του}.

Δ. ΠΖ.

Ο άγιος τοϋ οποίου το συναξάρι τοϋτο γράφομεν, έξ άσφζ- 
λών καί άξιολόγων πηγών αυτολεξεί τάς ειδήσεις άρυόμενοι, ονο
μάζεται Dunstan, ητο δέτην εθνικότητα άγγλοσάξορν και ηκμασε 
κατά τον δέκατον αιώνα, γεννηθείς έν τη νήσω της ’Αγγλίας 
Γλαστωνία έν έτει 924' άνετράφη δέ καί έπαιδεύθη υπό τών έν 
τώ περιφημω Μοναστηοίω τής Γλαστωνίας μοναζόντων ’Ιρλαν
δών κληρικών (*)  Έγένετο ούτω παιδευθείς ο Δουνστάνος κάτο
χος τής λατινικής γλώσσης καί τής φιλοσοφίας. Έσπούδασε τάς 
Ιεράς Γραφάς καί τών πχτέρων τά συγγράμματα, έμαθε μουσικήν, 
ζοϋγραφικην, μεταλλουργίαν καί χορευτικήν. II εις ταΰτα καί εις 
πρόσκτησιν καί άλλων ποικίλων γνώσεων άγώνές του έπήνεγκον 
αΰτώ φρενών διατάοαξιν, έν τή άκμη τής οποίας κατέπεσεν εις λή
θαργον καί έγκατελείφθη υπό τών οικείων ώς τεθνεώς' άλλ’ ούτος, 
νύκτωρ έξελθών όρμητικώς τοϋ δωματίου του, κατέπεσεν, κεκλει- 
σμένων ούσών τών Ουρών, διά παραθύρου έντδς τοϋ ναοΰ, ένθα 
εΰρον αυτόν την πριοί'αν όλως άβλαβή έκ τής πτώσεως, κοιμώμενον 
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δέ, ώ τοΰ θαύματος! ήρεμα και γλυκερώς, και τελέως ίαθέντα τής 

τών φρενών έκστάσεως. ’'Ελεγε δέ ίαθείς, δτι τήν παραφροσύνην 
έπήνεγκον αύτώ δαίμονες ύπδ σχήμα αγρίων κυνών αύτδν διώ- 
κοντες.

Τόσον δέ ό περί αύτοΰ θρύλος εύνους διεδόθη, ώστε τδ καλο
γεροπαίδι ό Danstan είσήχθη, τή ένεργεία δμως και τοΰ θείου 
του ’Αθέλμου αρχιεπισκόπου Καντεβουρίας, εις τήν αύλήν τοΰ 
βασιλέω; Άθελστάνου. Εις τοΰτο δέ συνετέλεσε καί αύλικδν δί
καιον, διότι ό Δουνστάν έπιστεύετο ώς καταγόμενος έκ βασιλι - 
κοΰ γένους. ’Εν τή αύλή ό πολυμαθής, εύφυής, ευαίσθητος καί ιιη- 
χα,ΐητήί· Δουνστάν έκέρδησε (δέν ήτο δά καί δύσκολον εις τέτοιο 
καλογεροπαίδι) τήν εύνοιαν ιδίως τών κυριών, αΐτινες μάλιστα 
καί ώδηγοΰντο παρ’ αύτοΰ (ωραία) εις τά σχέδια., τδν διάκοσμον 
και τήν ποικιλίαν τών κεντημάτων αύτών. Ούδέν δμως λέγεται 
άν ή τοιαύτη διδασκαλία έπέφερε καί καρδιακά κεντήματα έκα- 
τέρωσε, ή έφύλαττε άπδ τούτων και ταύτας καί εκείνον ή προσευχή 
«Καί μή είσενέγκη; ημάς εις πειρασμόν», ής ή δόναμις δέν βοη- 
θεΐ τδ παρίπαν τκνΰν καί μύστας ολίγους καί άμύστους πλείουί 
τών ολίγων. Αί έ'ο/οι τεχνοσυναι του παρέσχον αφορμήν είς τήν 
γλωσσαλγίαν νά διαλαλήση δτι ό ήμέτερος άγιος ήρω; μεμαθη- 
κώς έποιεΐτο χρήσιν εθνικών επωδών, γοητειών καί μαγγανευ- 
μάτων. Ούτος δέ αντί ν’ απόκρουση, ώ; είκδς, καί κατασβύση τήν 
φήμην ταύτην, έκαμάρωνεν, ώς άλλο είκδς, 
διδομέναις τερατουργίαις- έν ω δέ ποτέ έν 
κής καί εύγενοΰς δεσποίνης Έθελουίνης ί 
τημάτων, λύρα άνηρτημένη εις πάσσαλον ήρξατο μέλπουσα 
κτος άσμα. 'Η δέσποινα καί αί άβραι αύτής 
εςω τοΰ θαλάμου, άνακράζουσαι δ τι 
στερος ή κατά άνθρωπον’ τδ γεγονδς 
μάγου ύποψίαν, καί πάραυτα ό γόης 
τδ παθαίνουσιν οί τά δρια, άς εϊπωρ 
χόμενοι.

Πιστευθείς ώς μάγος καί γόη; ώφειλε νά ύποστή τήν διά ψυ
χρού ύδατος δοκιμασίαν, (θεοδικίαν, ordeal ordalie), κατά τά 

έπί ταϊς αύτώ άπο- 
τώ Οαλάμω τής αύλι- 

ίχνογράφει πρότυπα κεν- 
άθι- 

ώρμησαν φεύγουσα’· 
5 Δουνστάν είναι εύμηχανέ*  
δε τούτο έστερέωσε τήν περί 
άπεπέμφθη τής αυλής, δπως 
εν, τής άνθροιποσίνης παρερ-

έν τώ μεσαίωνι δεδογμένα. *Οτε  τότε κατηγορεΐτό τις έπί έγκλή- 
ματι καί ιδίως ώς μάγος καί τά παρόμοια, έθεωρεΐτο άθώος άν 
ακέρωτος καί άνεπηοέαστος έβάδιζεν έπί πεπυρακτωμένου σ·δή· 
ρου, ή πυράς, ή έκράτει εις τάς χεΐρα; τοιοΰτον, ή έμβαπτιζόμενος 
είς ψυχρδν ή ζέον ύδωρ άνέδυεν άβλαβή;, άσινής.

Τά περί θεοδικίας τοΰ μεσαίωνος πιστευόμενα δέν ήσαν άγνω
στα καί άχρηστα καί παρά τοΐς ήμετέροις άρχαίοις. θύτου εύ- 
ρίσκομεν έν τη Άτιγόνη τοΰ Σοφοκλέους δτι, δταν ό Κρέων έπιζή- 
τει νά μάθη παρά τοΰ φύλακας τδν παρά τά βασιλικά προστάγ
ματα κτεοίσαντα τδν νεκρδν τοΰ Πολυνείκους, άπολογούμενο; ού
τος προτείνει εις βεβαίωσιν θεοδικίας δοκιμαστήρια λέγων

ΤΗμεν δ’ έτοιμοι και μύδρους, αΐρ-ιν χεροιν, 
και πυρ διέρπειν ; και θεούς ύρκωμοτεΐν 
τδ μήτε δμασαι μήτε τω ξυνειδεναι 
τδ πράγμα βουλεύσαντι μήτ’ ειργασμενω.

Καί έν τώ τοΰ άκμάσαντος κατά τδν Β' ή Γ' μ. X. αιώνα 
παγκάλω μυθιστορήματι Άχιλλέως Τατίου. «Τά κατά Λευκίω- 
παν καί Κλειτοφώντα» μνημονεύονται θεοδικίαι ώς ελεγκτήρια 
ένοχης ή άθωότητος ερωτικών υποθέσεων γλυκεία; ποιότητος. Καί 
άλλα πάντως μαρτύρια τόσα παρά τοΐς άρχαίοις ύπάρχουσιν 
άλλ’ ή μνήμη ημών δέν μάς βοηθεΐ’ είναι καί αυτή κυρία καί ώς 
είκδς καί συνήθως καί τδν κακόν της τδν καιρδν έγκαταλείπει 
τούς γέροντας ίσως ίνα μή ένθυμώνται τά νεΐάτα των.

Ό D install ούν ύπεχρεώθη, ώ; ιδίως οί μάγοι έκρίνοντο, νά 
ύποστή τήν τοΰ ψυχοοΰ υδατος θεοδικίαν. Έν ώ δέ ούτος άπήρ- 
χετο τή; αυλής κατηφής καί περίλυπος, τών αύτόσε νεανίσκων 
τινές καταλαβόντες αύτδν φεύγοντα, τδν κατεβίβασαν άπδ τοΰ 
'ίππου του καί τδν ερριψαν εί; πλήρη ψυχρού υδατος λάκκον. "Οτε 
δέ ούτος κατόρθωσε ν’ άνέλθη είς τδ χείλος τοΰ λάκκου, άπέλυ- 
σαν τού; κύνας των νά τδν κυνηγήσωσιν. Ή άπάνθρωπο; αυτή 
δοκι αασία ανεστάτωσε τδν νουν του ζ.αί ιδού ουτος φαντα ζόμ ενός 
αύθι; δτι καταχθόνιοι δαίμονες άπελύθησαν έναντίον του.

Συνελθών είς έαυτδν, κατατεθλειμμένο; έκ τών είρημένων γε
γονότων, κατέφυγε πρδς Έλφήγην τδν Φαλακρδν έπίσκοπον τότε 
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τής Οϋϊντσεστρίας. Καίδέν έτυράννει αύτδν μόνον ή τοϋ παθήμα- 
τός του άνάμνησις, άλλά καί ή πάθους άλλου, έρωτος άσβεστος 
φλδζ, έκαμίνευε δεινώς την ταλαίπωρον καρδίαν του. Έν τή αυ
λή ώς εΐρηται ένδιαιτώμενος ό εύφυάς καί ευαίσθητος Dunslau, 
καί τά τών ποικιλμάτουν τών εκεί κυριών σχέδια έν παρόδιο κα- 
τεργαζόμενος, δέν ήδυνήθη νά μή έπηρεασθή έκ τοϋ ιμέρου τών 
βλεμμάτων καί τών γλυκασμών τών χαρακτήρων των. Έν μέσω 
τοσούτων καί τοιούτιον νυμφών τις ήθελε δυνηθή νά μένη άτρωτος ; 
Μάτην Σελήνην, ούδ’ αύτδς ό κρύοςφίλος μου^Αγ... Έπί πόσον ή τοΰ 
ήρωος Δουνστάν ερωτική πληγή έμενεν ανίατος αγνοείται. Τοιαϋ- 
ται πληγαί είναι βέβαια ανίατοι, άλλ’ ούχί καί θανατηφόροι’ 
βάσανον άρα διαρκές, άλλ’ ούχί καί δυσάρεστον, ώς έλεγέ μοι δ 
μακαρίας λήξεως ηγούμενος. . . . Τά μυστήρια τής καρδίας είναι 
άνεςερεύνητα, καί τά έξωτερ·ζά σημεία τών τοιούτων τραυμά
των απατηλά, δυσδιάκριτα. *Αν  υπήρχε καί έν τή νυν έποχή έρως 
αληθής καί γνήσιος, οίος έν έκείνη καί άχρι τοϋ 1837, ήθελεν 
έννοηθή ή άθλια έσωτερική κατάστασις τοϋ Δουνστάν, καί ήθε
λεν έγείρει ή διάγνωσις συμπάθειαν πρός τε αύτδν καί πρδς κά- 
νεναν άλλον Δουνστάν, έξαίρεσιν τής άγόνου εις αισθήματα άλη- 
θοϋς αγάπης τής νυν έποχής. Τδν έρωτα τότε δέν έσβυνεν ούτε ή 
απουσία δσον μακρά καί άν ήτο, ούτε ή άπόλαυσις" απεναντίας 
ή απουσία, τδν έκραταίωνε καί ή άπόλαυσις τδν διετήοει ζωηρόν 
καί άκμαΐον. Τά αισθήματα τότε ήσαν ανεπίδεκτα ΐξασθενουσεως, 
καί αί άπας συνδεθεϊσαι καρδίαι διετέλουν αχώριστοι, τώρα . . τί 
νά τα λέγητις; Καλότυχε άναγνώστα.

Ό Φαλακρές επίσκοπος θείος τοϋ Δουνστάν δέν είχε τήν συνήθη, 
τοΐς φαλακροϊς πραότητα, έλευθεροφροσύνην, ειλικρίνειαν καί κα~ 
θαράν καρδίαν, άλλ’ ήτο, ώς ολίγοι τών τοιούτων, παράξενος, 
φανατικός καί έχθρδς τοϋ γάμου, άφ ού φαίνεται ήτο εις αύτδ 
άνάανησις καί ιστορία πλέον. Τών τοιούτων φαλακρών τινι είπε 
φιλόσοφός τις παλαιός Σέ μέν οΰγ ύάρι'ξω, τάς όέ τξίχας σου 
ίπαιΐ'ύ ότι χαχό>· xga'/ior έζίφυγον. Διαγνούς ο Φαλακρός την 
οξύνοιαν, τά προτερήματα καί τήν παιδείαν τοϋ άνεψιοϋτου, άπε- 
φάσισε νά κατασκευάσή αύτδν μοναχόν, δθεν χειροτονήσας αύ- 

τδν ιερέα τον άπέστειλεν εις τδν τότε ιεροδιδάσκαλον πεοιώνυμον 
Fleury ίνα διδαχθή παρ’ αύτώ τδ μ.οναστικδν σύστησ.α τών Βε
νεδικτίνοι καί έθισθή εις τδν βίον τών τοϋ κόσμου δραπετών, 
τδν μακάριον καλογηρικδν, τδν θεϊκώ έρωτι πτεροϋντα αύτούς. 

"Η τοϋ Fleury διδασκαλία καί οί μοναστικοί κανόνες κατέστη
σαν τδν ευμαθή Δουνστάν άοιστον μεγαλόσχημον. Έν ένθουσια- 
σμώ δέ άσβέστω υπέρ τοϋ σχήματος καί τοϋ κράτους τών ιδεών 
τών Βενεδικτίνων, έπανήλθεν εις τήν μονήν έν ή τδ πρώτον έδι- 
δάχθη, τήν έν Γλαστωνία.. ’'Εκτισεν έν αύτή υπόγειον κελλεϊον 
μικρών εύρους, μήκους καί ύψους διαστάσεων, καί έν αύτώ έμε- 
λέτα, έκοιματο καί εϊογάζετο, άγων άναχωρητοϋ βίον, άλλά μνή- 
μων πάντοτε, ώ; είκδς τοϋ αύλικοϋ βίου, καί τών ποικιλματικών 
σχεδίων. "Οπου καί άν ήναι δ άνθρωπος είναι άνθρωπος. Καί έχει 
μέν δ μοναχός άγγελον φύλακα έκ δεξιών, άλλά καί δ διάβολος 
δέν τοΰ λείπει έξ εύωνύμων.

Προϊόντος τοϋ χρόνου τά τέως κατ’ έπιφάνειαν έσβεσμένα ήφαί- 
στεια τής καρδίας τοϋ αγίου ήρξαντο σαλεύοντα, ζωογονούμενα, 
πυρφόρα και ή λάβα των άναθρώσκουσα. 'Ο τέως έν νάρκη έρως 
τής αύλική; εκείνης έξύπνησε, καί ιδού πάλη σφοδρά ισοδυνάμων 
αισθημάτων, κόσμου καί μοναστηριού, μοναχού καί αύλικοϋ. "Οπως 
απαλλαγή τών έγκοσμίων βασανιστικών άναμνήσεων, κατεστείλη 
τήν έπχνάστασιν τής καρδίας του κατά τών καθεστώτων τοϋ 
μοναχικού σχήματος, κατέφυγεν εϊς νηστείας καί εϊς έργασίαν 
μεταλλουργικήν, άτε γιγνώσκων καί τήν σιδηρουργικήν, ώς φθάν- 
τες εί'ποαεν" κάυ,ινος έξωθεν ορατή, καί κάμινος έσιοθεν άόρατος. 
Έν τούτω τοϋ βίου τοϋ άγιου ήμών συνέβη αύτώ καί δ εξής πει
ρασμός, έν απουσία ίσως τοϋ άγγέλου φύλακος. Έν ώ, άποφεύ- 
γων τήν συνήθως πολυαγάπητον τοΐς μοναχοΐς άογίαν, ήσχο- 
λειτο έν σιδηοουογείω κατασκευάζουν ήλους ή άλλο τι, φορών μά
λιστα μίτραν δίχαλον, παρέστη αύτώ δ διάβολος έν τύπω ώραίας 
κόρης, καί ήοξατο πειράζων αύτδν, όπως αί διαβολευμέναι κόραι 
τότε συνήθιζαν νά πειράζοοσι καί νά γοητεύωσι καί τούς αγίους 
καί τούς άνθρώπους. Έν τοΐς, ώς εικδς, θορυβηθεϊσιν έκ τής ό'ψεως 
τής παιδούλας αίσθήμασι τοϋ άγιου Δουνστάν έπεκράτησε τδ
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zntifow. Ή προσευχή «πζΰσον τά; δρμά; τών παθών, σβέσον. τα 
»πεπυρωμένα βέλη τοΰ πονηρού τά καθ’ ημών δολίω; κινούμενα, 
»τά; τή; σαρκδ; ημών επαναστάσεις ζατάστειλον, και παν γεώ- 
»δε; καί υλικόν ημών φρόνημα κοίμισον» εϊχεν είσακουσθή καί· 
ουτω έφωδιασμένος ό άγιος, είπε τή κόρη «ύπαγε οπίσω μου Σα
τανά» ταΰτα δέ είπών έννόησεν οτι τδ φάντασμα δέν ήτο κόρη, 
άλλ’ αΰτδ; ούτος δ Σατανά; έν μορφή κόρη; (ό.Ιίγη, ασήμαντος 
// διαφορά η uci.l.iov £ν καί· τό αυτό.) *Οθεν  έξαγαγών δ άγιο; έκ 
τή; καμίνου πεπυρακτωμένην την πυράγραν, συνέλαβε δι’ αυτή; 
άπό τή; ρινδ; τον Σατανάν" άμα δέ τή τοιαύτη ρινολαβή άνέ- 
λαβεν δ Σατανά; τδ σχήμά του τδ αληθινόν, δπω; φαίνεται έν 

τή εΐκόνι ταύτη, τδ γεγονδ; τούτο παριστανούση·

Ουτω καυτηριασθείς δ Σατανά; έβαλε κραυγήν άκουσθεΐσαν εις 
τά πέρατα τή; επαρχίας, όπου ήτο τδ σιδηρουργείου, και εγε- 

νέτο άφαντο;. Ή κραυγή κατετρόμαξε του; κατοίκους, οϊτινε; 
μαθόντες, άμα τή ημέρα έπιφωσκούση, τδ γεγονός, έδόξασαν τδν 
θεόν, τδν ρυσάμενον άπδ τοΰ πονηρού τδν σιδηρουργόν άγιον, τδν 
μέλλοντα τοΰ παραδείσου πολίτην. Τή αληθείς ολίγοι τών παρ’ 
ήμΐν τήν δδδν τής. άγιωσύνης ποοευομόνων μελανειμόνων θά ήδύ- 
ναντο ν’ άνθέξωσιν εις τοιοΰτον πειρασμόν. (Φεΐσαι ημών δ Θεός!) 
Δέν λείπουσι όμως καί οί τήν συνέντευξίν του θηρεύοντε; χάριν 
ποικιλίας. ΓΟ άνθρωπος είναι άνθρωπος καί είναι μεγάλη καί α
ναντίρρητο; η αλήθεια « Ί’όιιέν πνεύμα πρόθυμον, ή δέ σάρί; ασθε
νής.» ’Ητό ποτέ καιρός, καθ’ δν οί άνθρωποι, άμελοΰντε; τής 
εαυτών σωτηρία;, μή συμβιβαζομένων τών απαιτήσεων τη; προ; 
τάς κοσμικά; Ορέξεις, έπεθύμουν τουλάχιστον τήν σωτηρίαν τή; 
ψυχή; τών τέκνων των. Τών τοιούτων γονέων τι; παρέδωκε διετή 
τδν υίόν του εις Μοναστηριού ν’ άνατραφή, νά μεγαλώση καί έγ- 
καταβιώση εί; αύτδ εις σωτηρίαν τή; καΰμένη; τής ψυχή; του. 
Ό άγιος ηγούμενος καί οί πατέρες κατηχοΰντε; τδν νεανίσκον 
τώ παρίστων πάντοτε τδν διάβολον ώ; τδν άσπονδον τοΰ ανθρώ
που έχθρδν, τδν θηρεύοντα νέου; καί γέροντας ΐνα πλήρωσή τήν 
κόλασίν του κ.τ.λ. Τδ παιδίον έτρεμεν δσάκις ήκουε διάβολον, 
έσταυροκοπεϊτο, έλεγε τά πατερημά του. Άπδ τή; εισαγωγής του 
εις τδ Μοναστήριον άχρι τοϋ δέκατου καί εβδόμου έτους τή; ή- 
λικίας του δέν έξήλθε τή; Μονή;. Τούτων δέ τών ημερών τινά 
συμπαρέλαβε μεθ’ εαυτού εί; τήν πόλιν τδν δόκιμον έφηβον ή 
πρόσηβον δ ηγούμενος. ’Απορών καί έκστατιζώς ήρώτα Ο νέος περί 
πάντων ά έβλεπε, δ δέ ήγούαενος τώ έδιδεν έζηγήσεις. Οτε δε 
είδε ώραίαν κόρην συμβαδίζουσαν μετά τή; νέας μητρος της, κα^ 
λοξοματιάσασαν αύτδν, ήρώτησε τδν ηγούμενον κάπως ά.ΙΛος εζ
Ά.Ι.Ιου γενόμενος, αύτά τί είνε, γέροντα ; Κάμε τδν σταυρόν σου, 
τεκνον μου, άπεκοίθη δ ηγούμενο; έμφύσησον καί έμπτυσον αύτά’ 
αύτδ; είναι δ διάβολος, δ σαγηνεύων τους άνθρώπου; διά τδ πύρ 
τής κολάσεως. ΓΟ νέος, λησμόνησα; καί πώ; ποιούτι τδ σημεΐον 
τού σταυρού, αντί μέ τήν δεξιάντου τδ έκαμεμέ τήν αριστερήν, δέν 
είπε δέ τίποτε, άλλά τδ βλέμμα του δέν τδ έςεκόλλησεν άπδ τούς 
δύο αυτούς διαβόλυο; ενόσω δρατοί αύτώ ήσαν. Τδ εσπέρα; έπα-
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νήλθον ιί; τήν Μονήν. Οί μονάχοι, οί άλλοι δόκιμοι συνάδελφο1 
τοΰ έπισκεφθέντο; τήν πόλιν, τον ήρώτησαν μετά τδ άπόδειπνον 
πώς τω έφάνη ή πόλις, τί τοΰ ήρεσεν εν αυτή ; δ δόκιμος άπε
κρίθη, πολλά πολλά πράγματα, αδελφοί μοι άγιοι, είδα καί έθαό- 
μασα έκεΐ, άλλά μά τήν άλήθειαν δ διάβολος ποΰ μοί έδειςε δ 
ηγούμενος ήτο τδ καλλίτερο πράγμα ποΰ είδα' αχ, τι νά σάς είπώ, 
άν ήξευρα ποΰείναι τδ Μοναστήρι τοΰ διαβόλου αύτουνοΰ, ήθελα 
πάραυτα υπάγει είς αΰτδ νά βάλω τήν μετάνοιάν μου. ΓΟ Μύθο; 
δηλοΐ κ.τ.λ 'Αν τώ ήξευρεν δ Δάρβιν ήθελεν αυξήσει κατά μίαν 
τάς περί γεννέσεω; τοΰ ανθρώπου θεωρίας του, ή μάλλον τάς 
πλάνας καί οπτασία; του. Άφίνομεν τδν δόκιμον καί τόν διάβο
λόν του καί έπανερχόμεθα είς τδν πυρακτώσαντα τόν διάβολον 
τουτονί άγιον Δουνστάνον.

Θχνόντος τοΰ Άθελστάνου, δ διαδεξάμενος αυτόν βασιλεύς 
Έδμοΰνδο; μετεκάλεσεν είς τήν αυλήν τδν δαιμονοκαύστην Δουν
στάνον, κατέστησεν αυτόν σύμβουλόν του καί ήγούμενον τοΰ βα
σιλικού έν Γλαστωνία Μοναστηριού. fO Δουνστάν κληρονομήσας 
τήν περιουσίαν έν πλούτω καί κυρίω θανόντος συγγενούς του, άνε- 
καίνισε τδν οίκον τής μετάνοιας του τουτονί, είσήγαγεν είς αύ
τδν τόν Βενεδικτίνον κανόνα καί ήγωνίζετο τούντεΰθεν δπως δ 
κανών ούτος είσαχθή είς πάντα τή; χώρας τά Μοναστήρια.

Έπί τή; βασιλεία; τοΰ Έδρέδου, δστις ήτο προσωπικός φί
λο; του, ή δύναμίς του ηύξησε πολύ, καί κατέστη σχεδόν παντο
δύναμο;, άνεδείχθη Πρωθυπουργό; καί ανώτερο; άρχιμηχανικός 
τών τε εκκλησιαστικών καί τών πολιτικών υποθέσεων. ΓΟμολογη- 
τέονδέ δτι τίμιο; ώνκαί της ευδοξία; αύτοΰ κηδόμενος δέν έξέπι- 
πτεν είς καταχρήσεις, περιέστελλε δέ τού; έκπίπτοντας εί; 
τοιαύτας αύλικούς καί υπαλλήλους. ΙΊ τοιαυτη διαγωγή του ό
μως έδημιούργει δσημέραι αύτώ έχθρούς, καιροφυλακτοΰντας νά 
τδν πολεμήσωσι καί άπαλλαγώσι τοΰ ελέγχου του' τοΰτο δέ 
κατώρθ.οσαν μετά τόν θάνατον τοΰ Έδρέδου, Sv διεδέξατο δ δε- 
κατετραέτη; νεανίσκος άνεψιός του Έδούϊος. Διά τών ενεργειών 
τούτων τό βασιλεΰον παιδάριον άπέβαλε τδν Δουνστάνον, δστις 
ύπεχρεώθη καί νά καταλίπη τήν πατρίδα του, καταφυγών είς

ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ)
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Φλανδρίαν προς χαράν τών παραλύτων αύλικών καί τοϋ καψο- 
μύτου διαβόλου μένεα πνέοντος κατά τοΰ σιδηρουργού Dunstan. 
*Αλλ’ ανεκλήθη ένταϋθα παρά τού κατόπιν βασιλέως ’Έδγαρ, 
δστις έκαμε αυτόν επίσκοπον τής Όύορσεστρίας και τού Λονδίνου, 
διατηρούντα δμως και την ήγουμενίαν τού Γλαστωνίου Μοναστη
ριού' μετ’ ου πολύ δέ ποουβιβάσθη αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, 
δστις είναι ύπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αγγλίας, καί διετέλει 
ών πράγματι κυβερνήτης και αρχών τής πολιτείας, βασιλεύοντος 
μόνον τού Έδγάοου. ’Επειδή δέ προς τοΐς άλλοις Απήτει καί τήν 
Αγαμίαν τών κληρικών και τοΐς τοιούτοις παρείχε και Αξιώματα 
και προσοδοφόρους ενορίας, οί έγγαμοι ιερείς συνεννοηθέντες έπο- 
λέμησαν αύτόν τόσον έπιτηδείως και ΐσχυρώς, ώστε έκλόνισαν 
κάπως τήν.θέσιν του και τήν παντοδυναμίαν του. Μετ’ ού δέ 
πολύ βασιλεύοντος Έθελάδου τοϋ Β' ή του Δουνστάν δύναμις ή- 
λαττώθη έτι μάλλον’ δθεν ολίγον πλέον ένεπλέκετο ταΐς τής πο
λιτείας υποθέσεσι και τέλος περιωρίσθη εις μόνας τάς τής Αρχιε
πισκοπής του άχρι τοϋ 988 δτε ηύδόκησε νά μεταβή έκ τοϋ Αρ
χιεπισκοπικού παλατιού του εις τον τάφον, προσδοκών έν αύτώ 
Ανάστασιν νεκρών. 'Η μνήμη δέ αύτοϋ ώς αγίου τής Δ. έκκλη
σίας έπιτελεΐται τή 19/1 Μαΐ’ου. Τοιοϋτος γέγονεν δ μέγας και 
πολύς και θαυματουργός άγιος Dunstan.

Οί Δ. μονάχοι παριστάνουσιν αύτόν ώς τον σοφώτατονκαί δεξιώ- 
τατον τών τής έκκλησίας των λειτουργών και τον έξοχώτατον τών 
τής έποχής του πολιτικών. ’'Αλλοι, λαϊκοί άνθρωποι και πιστεύοντες 
πάνυ δρθώς δτι τό ράσον δέν κάμνει τόν άγιον, ήδίκησαν αύτόν εί- 
πόντες τον δ,τι δ Οίδίπους τόν Τειρεσίαν «Λ/άγοζ, μηχαγορράφοτ, 
di.kor &γύζτηνΐ> και δτι έθαυματούργει «έκ τωάρχοΓτι zurdai- 
jiorlur^ δπως και περί τοϋ Ίησοϋ εύηοεστήθησαν νά εϊπωσιν οί 
ανόητοι Φαρισαίοι, δταν δ λαός έλεγεν «ΟύΑέ.τοΓε έφάνη ούτως 
εν τφ ΊσραήΛ” Αυτή είναι ή τύχη τών μεγάλων τοϋ παντι καιρώ 
παρά ταΐς έγκέφαλον μή έχούσαις κεφαλαΐς. Οί νεώτεροι δια- 
μαρτυρόμενοι, οΐτινες δέν παραδέχονται δτι μετά τήν Αποκατά- 
στάσιν τής έκκλησίας έγένοντο πλέον θαύματα και φυλάξαντες 
τήν εαυτών δραπέτιδα τής δυτικής έκκλησίας δμάδα καθαράν τών 
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τοιούτων παραβιάσεων τών κανόνων και τής λειτουργίας τής φύ- 
σεως, έχαρακτήρισαν τά θαύματα τοϋ άγιου Δουνστάνου ώς τής 
ύποκοίσεως αύτοϋ πλοκάς. ”Αλλοι δμως δικαιότερου ειπον,δτι δ Δουν
στάν ήτο τώ δντι φωστήρ τής έκκλησίας τοϋ καιρού του, πολύς 
καλόγηρος, επιδέξιος πολίτικος, καί δτι οί μεταγενέστεροί του 
έπινοήσαντες τάς θαυματουργίας έκόσμησαν δι’ αύτών τήν μνή
μην του, ΐνα στερεώσωσι τήν έν τοΐς άγίοις χοροστασίαν του. Σύγ
χρονοι δέ αύτοϋ συγγραφείς θαυμάζοντες τον άνδρα ούδέν περί 
θαυμάτων λέγουσι. Το δέ σπουδαιότερου αύτών, τότής ριτάγρας 
τοΰ διαβό-Ιου θεωρείται ώς άλληγορία, διότι ή παρουσίασις έν 
καιρώ θερμότητος τών αγίων ουραίας κόρης τι άλλο είναι παρά 
διάβολο; καί πειρασμός, έπίβουλο; τής αρετής, δέλεαρ εις φθοράν 
τής άγνείας’ ή σωτηρία δέ τοϋ πειραζομένου υπό τοιούτου δια
βόλου θεωρείται ώς νίκη τής αρετής καί ήττα τής άμαρτίας. 
Τοιαϋται δμως νικητήριοι δάφναι σπανίως στέφουσι τών νΰν Δουν- 
στάνων τά; φαλακρά; ή δασείας κεφαλάς, καί πιθανότερου οί 
νεαροί δαίμονες έπιστρέφουσιν οίκαδε έν θριάμβου. Αί πυράγραι 
τών καλών χρόνων τής έκκλησίας μετεβλήθησαν εις άργυρά- 
γρας καί δ πολιτισμός καί ή εύγένεια έδημιούργησεν ώς καθή
κον νά γίνωνται εύπρόσδεκτοι αί επισκέψεις τών δαιμόνουν, καί 
ώ; βαρβαρότητα τήν αχρηστίαν καί άποπομπήν αύτών.

Κλείομεν τήν ιστορίαν διά τοϋ Πλουταρχείου ρητού «’.-ίπο.έοίυ'ΓΟ 
κακώς οί τούτους τι ποιεί? η πάσχει? αισχρό? ΰπονοοΰττες'» 
τό όποιον κλέψαντες οί φράγγοι, ώς συνήθως γίγνεται παρ’ αύτοίς, 
είπον nllonni soil qui mal y pens?.»

Τή 20 Ό/.τωμβ/ου 18'3.

ΔΗΜΗΤΡ1ΟΣ ΠΛΝΤΛΖΗΣ-

Η ΩΡΑΙΑ ΧΡΥΣΑΛΙΣ

ν τώ μέσω ευώδους άνθώνος περικυκλούαενος άπό τά ώραιό- 
τερα ρόδα τής έποχής, άπό τά ώραιότερα άνθη τής άνοίξεως j 

Τά άδολα μϋρά των ευφροσύνου; τήν ψυχήν μου πληροϋσιν, ώ; το 
διαυγές ύδωρ τής έρήμου κατευφραίνει τήν καρδϊαν άπηλπισμένου 
δδοιπόρου. Τά ποικίλα άσματα τών πτηνών τέρπουν τά; άκοά; 
ήμών" ή λεπτή άμμο; ή καλύπτουσα τούς δρομίσκους τοϋ άνθώ
νος καί τά ένθεν καί ένθεν ποικιλόχροα χόρτα μοϋ ήδύνουν τήν 
δρασιν' οί μικροί ρύακε; οί κατά διαφόρους διευθύνσεις διακλα- 
δούμενοι, καί δ υπ’ αύτών παραγόμενος ψιθυρισμός, μοί προξενούν 
θέλγητρα μετά κατανύξεως, τά υπερήφανα δένδρα, ών ή κορυφή 
νομίζεις δτι θά έγγίση τόν ούρανόν, προσθέτουν έν τή φαντασία 
μου §ν έτι λαμπρόν θέαμα. . . Αυτή ή εικών τοϋ τερπνού έκεί- 
νου άνθώνος, έντός τοϋ όποιου συνέλαβον τήν χρυσαλίδα, ήν τό
σον περιπαθώς ήγάπησα! ’Αλλά τις ή εικών τής Ώραέ 
■Χρυσαλίδος ;

*0 Μάιος προσήγγιζεν εις τό τέλος του, δτε ημέραν τινα 
εύδίαν καί μοσχοβόλον, άπεφάσισα νά κάμω μικρόν περίπατον 
έν τή έξοχή. Κάμψας μικοάν δδόν κεκαλυμμένην άπό βαθύσκια 
δένδρα έπαύλεώς τίνος έξοχικής, εϊσήλθον έν δδω ήττον πληκτι
κή ένεκα τών έκλιπόντων δένδρων, καί έκεΐ έν δλη μου τή άνέσει 
έθαύμαζον τά έρατεινά κάλλη τής άνοίξεω;! Φεϋ ! πόσον ήρέμα 
•ήθελον άπολαύσει τούτων, έάν μή τυχαίους δέν διέβαινεν έμπροσθεν 
μου ώραία τις χρυσαλίς. Ή χρυσαλί; αΰτη πλήρης χρωμάτων, 
πλήρηςζωής, φαιδρά, πετώσα άπό άνθους εις άνθος μετά μοναδικής 
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ταχύτητος, μειδιώσα είς αυτά, ώς ή φιλόστοργος μήτηρ μειδι^ 
προς τά τέκνα της, προΰξένησε μ ύχιον παλιόν έν τή καρδία 
μουδν αόλις και μετά βίας ήδυνήθην μετ’ ολίγον νά καταστείλω.

Άνευ της ελάχιστης σκέψεως παρασυρόμενος έκ τής τυφλής 
συυιπαθείας ήν προς αυτήν έλαβον, άνευ τοΰ ελάχιστου δισταγ
μού τρέχω κατόπιν της, προσπαθών, εΐ δυνατόν, νά τήν συλλάβω. 
Μάταιος άγων! ήτο ταχυτέρα έμοΰ καί συνάμα ύζυνουστέρα. .. 
άλλ’ αίφνης άνελπίστως σταματα τήν ταχεΐάν της πτήσιν, στρέ
φει τό έοατεινόν της σώμα πρός εμέ, ώσεί ήθελε νά ίδη έάνπαοη- 
κολούθουν αυτήν. Μετά χαράς άφάτου εισέρχεται είς άνθώνα μα
γευτικόν, ένθα ήσαν τά ωραιότερα άνθη τής φύσεως. Έκεΐ έν τω 
μέσω τής θαλλούσης φυσική; καλλονής, τήν είδον νά έπισκέπτητε 
δλα τά άνθη και άνθήλια μέ τδ χαμόγελου είς τά χείλη, και ή 
έπιθυμία ήν ές άρχής έλαβον νά τήν συλλάβω έφθασεν εις τδν 
υψιστον βαθμόν' εισέρχομαι, άθορύβως προσπαθώ δσον τδ δυνα
τόν νά κρυφθώ καλλίτερου μήπως μέ ϊδη καί πετάξη, και τότε. . . 
τετέλεσται τδ δνειοόν μου έσβέσθη, αί έλπίδες μου έψεύσθησαν. 
Άλλ’ ιδού ! έκάθησε. .. . ποΰ; είς τδ ωραιότερου ρόδον' διατί; 
διότι έχει τδ αΰτδ χρώμα, τήν αυτήν έπιβάλλουσαν ωραιότητα 
και τδ ίδιον μεγαλείου. Πλησιάζω, ή χείρ μου τείνει νά τήν συλ- 
λάβη ωσαύτως, τδ δέ πρόσωπόν μου έρυθρια έκ φόβου μή δέν απο
λαύσω τοΰ ποθουμένου! 'Η λεπτή άμμος ώς’καίοί σμικροί χάλικες 
έτριζον ύπδ τους πόδας μου και έφοβούμην μήπως δ θόρυβος τήν 
έξεγείρει έκ τοΰ ληθάργου είς δν είχε παραδοθή πρδς στιγμήν 
δπως γευθή τής φύσεως τήν σιωπήν. Μόλις πλησιάζω βήματά 
Ttva καί εύθυς πέτα περιδεής καί κάθηται μετά πολυειδεϊς περι
στροφής έπι ενός μεγαλοπρεπούς κρίνου.

Οία οδύνη ανεκλάλητος ! νά προσπαθή,ς νά συλλαβής μίαν jpy- 
γήζ, καί νά σοΰ διαφεύγη ώς ό ταχύς χρόνος τής ζωής: μίαν ψυ
χήν ήτις ένώ είς τους οφθαλμούς φαίνεται μικρά και αδύνατος, 
εινε δμως μεγάλη καί ισχυρά. '"Οποίαν βάσανου δοκιμάζει τις είς 
τήν σύλληψιν καλής ψυχής. . . . δσον, μάλλον κοπιάζει, τόσον ή 
έπιθυμία αύτοΰ κορυφοΰται Τίς δέν άγαπα τδ ώραΐον, καί τί; 
δέν σκιρτά μετά κατανύξεω; εις τά θέλγητρα αύτοΰ ; πάντες, μη- 

δενδς τιθεμένου είς άποστρατείαν καί αύτοΰ τοΰ γέροντος ακόμη. 
Λοιπόν σφάλλουσιν οί λέγοντες «αταιοεης ; ό πολύκλαυστος Πα- 
παρρηγόπουλος λέγει !

Μή διώκαιμεν μβταίως τήν ποικΐλην χρυσαλίόα 
ήτις περιϊπταμένη πρυκαλεΤ τόν στεναγμόν

"Α; άφήτωμεν νά χαίρη τήν έκρεύγουσαν ελπίδα 
άνθη δρ2πουσι τό έ’αρ, καί ίλπίζει ό χειμών.

Άπαυδήσασα ίσως νά πετόί άπδ άνθους είς άνθος, είτε σκε- 
φθεΐσα δτι ούτως ή άλλως δέν θά διέφευγε τών χειρών μου, έκά- 
θησεν έπί ένδς reseda περιμένουσχ τδ άποβησόμενον. Σείεται 
ήδη σιγά, σιγά ώς ή τής πρωίας πνέουσχ αύρα σείει τά φύλλα 
τών δένδρουν' πλησιάζου αυτήν καί πριν έτι τήν συλλάβω έρει- 
δόμενος έπί ένδς δένδρου μέ πρόσωπόν ποοφυοοΰν ένεκα τοΰ ήλιου 
καί άπηυδισμένος έκ τής οδύνης ήν μοί έπροξένησεν αυτή, ανα
φώνησα '·

« Έλθέ έρασμίχ καί χαριτόβρυτος ψυχή νά ίδης έν τή κζρδία 
μου οποίαν άρίστην έντύπωσιν ϊποοξένησες κατά πρώτην φοράν, καί 
πώς έσκιαγραφίθη έναύτή μέ τά υπάρχοντα ζωηρότερα χρώματα' 
καί πώς προσέτι πάλλει άναλογιζου.έυη ότι ήδύνζσο νά πετά- 
ζης χωρίς τουλάχιστον νά παιατηρήτης τά ώραιά σου χρόιμα 
τα ές ών ή πρόνοια τοΰ παναγάθου Θεοΰ ήθέλησε νά σέ προίκιση’ 
έλθέ. . . διατί φεύγεις; φοβείσαι μήπως σέ κακοποιήσω; ώ ! δέν 
είμαι τόσον κακός σοΐ τδ όανύω: θέλω νά σέ συλλάβω νά σέ ίδώ 
καί μετά ταΰτα. . . άπελθε άπελθε ώρχΐε οδοιπόρε τοΰ βίου μου: 
άλλά θάείπης Διατί έζήτησε; νά συλλαβής έ ι.ϊ ένώ υπάρχουν τόσαι 
άλλαι αάλλον άρεσταί έμοΰ ; τί τδ ώραΐον εύρες έ < έμοί; ώ βέβαια, 
καλή χρυσαλίς, βέβαια υπάρχουν καί άλλαι άλλ*  ένώπιον σου 
πάσα κόπτει.» Έν έτι βήμα και είτα έχω είς χεΐρας μου τήν 
Χρυσκλίδα ήν τόσον διακαώς έπόθησα. Οί άγώνες μου νΰν έτε
λείωσαν. Κρατώ, αυτήν ! πόσον είναι ουραία, πόσον είναι θελξι
κάρδιος, μάτην προσπαθεί νά δραπετεύση, εΐνε ύπδ τδ αύστηρδν 
βλέμμα άγρύπνου φρουροΰ καί μάλιστα αύστηροΰ φίλου·

”Ω! έπρεπε νά έτύγχανες έκεΐ, φίλε άναγνώστα, ίνα ίδης.
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δτι άκουσίως ήθελες αΐσθανθή μεγάλην τέρψιν ε?ς τδ νά τήν θεω- 
ρης μόνον, άλλ’ ό μηδέν ϊδών ούδένα πόθον έχει, ό άποκτήσας 
υ.όνον ζημιοΰται αληθώς... καί έγα> τοσαϋτα άπώλεσα» εϊπεν 
ό έξοχο; περιηγητής Άραγώ.

Πάτραι ’Απρίλιος 1>>83
Κ. Λ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Λεν είναι ευπρεπές δ προσκαλούμενος sic δεΐπνον νά παρου- 
σιασθή πρό τής τεταγμένης ώρας' διότι ενδέχεται ή νά ι/ρέρφ 
πρόσκομμα εις τους άνθρώπους τής οικίας, ή νά μήν εχη εϊς συ
ναναστροφήν αύτιώ, είμή rd έπιπλα τής αιθούσης έν ή εύρίσκε- 
ται· ’Α.Ι.Γ άν δέν ή> αι ευπρεπές νά ύπάγμ ενωρίς, δέν πρέ
πει ωσαύτως νά βραδύνη χαι νά νοιάζη άζιον νά προσμένηται 
ϋπό τών άλλων. Τούτο είναι συγκεχοιρημένον εις κυρία / ·, ου
δέποτε όμως εις κύριον, έχτός άν ήναι λειτουργός έι[·η.1ών 
δημοσίων έργων, ό'στ/ς νά μήν δύνηται να διαθέσρ πάντοτε 
έ.Ιευθερως τον καιρόν αύτον·

«MARRONS AU CARAMEL- 

“ΚΑΣΤΑΝΑ ΣΑΚΧΑΡΏΤΑ>
/wwx/\zvx

Λάβετε ωραία κάστανα, άςραιζέσατε τό πρώτον έζώφλοιον, 
και cigioB ώηθώαιν είτ τό ίίδωρ, άτραιρέσα τ ε τό δεύτερον έζώ~ 
τρλαιον χαι σπογγίσατε ταΰτα μέ γει ρόμακτρον. Λάχετε 133 
δχ-άμια σακγά,ρεως διά δώδεκα κάστανα· εβι/σατε τήν σάκγα~ 
ρινείς μικ( άν χύτραν, εις τρόπον ώστε νά συνδεθή πολύ μέ χρώ
μα διαυγές, τήν όποίκν διατηρείτε εϊς τον αυτόν βαθυόν τής 
θερμ'·τητ ς επί τέφρας θερμήν, ή πρδς τήν γωνίαν τής έστίας. 
ρίΰα-Ζ rd κιίστανκ ΐν πρδς έν, καί αναιρέσατε ταΰτα μέ περό- 
ι ην. “Οταν άποσύρητε ταΰτα, εκβάλατε διά βελόνης έιι. ράμμα 
κατάλληλον διά ν' άποσταγθώσι και ζηρανθώσιν.


