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Παν το έν τφ «Ζακυνθίω Ανθώνι» καταχωριζόμενον πεζόν τε καί 
εμμετρον ές-ΐν ιδιοκτησία τοΰ βυγγράφοντος, επομένως εί; οΰδένα 
επιτρέπεται ή άνατύπωσις αύτοϋ άνευ προηγουμένης του συντάξ«ντ·ς 
κδείας.
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Το γραφεϊον τη ; διιυθΰνσεως τοΟ « Ζ Α Κ Υ Ν Θ ΙΟ Υ  Α Ν θ Ω Ν Ο Σ » με- 
τεκομίσθη έν τ^ Πλατεία τοϋ «Ποιητοΰ» παραπλευρως τοϋ Ξενοδο
χείου δ «Φοϊνιξ*. Οι δε άνταλλάσσοντες μεθ’ ημων, ?ι οι άλλοι; βου- 
λόμενοι πρδς την Σύνταξιν τΐ ν άποστείλωσι, 7ΐ*ρχ»κλοΰνται ν’ ά*
πενθυνΟώσιν αυτοΰ.
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"Canta carmi di foco, e sftda i g u a i; 
Dell’ incendio di Dio tu morirai.

[G. R e g a l d i . 11 poeta].

Θέλει;, άναγνωστά μου, νά με ακό
λουθη® ;̂ εις ΰπερωκεάνειον έν μέσ  ̂ χει- 
μΟνι έκδρομ·ην; tl\ μνι σε πτοήστι το 
ψυχρόν τη; ώρα; και δ θροϋ; τών κρο- 
τούντων κυμάτων! Δεν σοί δπισχνοϋμαι 
νά σέ περιαγάγω, ώ; άλλο; ξενζγός, εις 
τάς ευρείας και πολυάσχολου; τής Οΰα* 
βιγκτώνο; άγυιάς, η μεταλλεΐόν τι x?j; 
Καλλιφορνία; α.-τά σοϋ ν’ άνορύςω' δει/

πρόκειται περί οδοιπορία;, την πληρωσιν 
τη; πολυπράγμονος καί φιλοκαίνου επιθυ
μίας σου σκοπούσης, δεν πρόκειται περι 
π>οΰ, ου ή κερδοσκοπία ώρισε τον σκο- 
πον καί την διάρκειαν' ποόκειται, αν*-  
γνωστά μου, περί προσ<.υνησεως· Ναϊ, 
ενα τάφον καί ημ̂ ις μελλομεν να προσ
κύνησα) μεν, τ^φον αγνοίστον ισως τοΤς 
πλείστοι;, τάφον έγκλείοντα την τέφραν 
μάρτυρο; μη μνημονευόμενης εν τ/) βί
βλοι τής εκκλησία;, άλλ’ έν πάση ευγενεϊ 
καρδία ώ; έν βωμω ε̂ >ρευουση;, τάφον 
παρ* φ οί άνθρωποι όεν έκτισαν τέμ,ενος, 
άλλα περί δν η φύσις οιπασας τας καλλο- 
νά; αυτής συνηγαγεν.

ΐδου ενώπιον ήμών το πολύανδρον καί 
ευπαγές Νεωβόρακον' Ιδού αI ευμεγέθεις 
οικοδομά!, αί καλλίκρουνοι κοήναι, ot συ- 
νηρεφείς τής άμερικανικής μεγαλοπόλεως 
παράδεισοι' πλην οΰχι ένταΰθα, άλλ ολί
γον πορρωτέ?ω αναμένει ημάς δ ζητοΰ-
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μένος τύμβο;. Κ,αί δντω; αί μεγαλοπόλεις 
πλειστάκις ακατάλληλοι ήλέγχθ/,σαν οπως 
εν τζ> περιβόλφ αύτών έγκλείσωσι τού; 
τάφους εκείνους, έν οϊ; μεν κεΐται το τε- 
θνεώ; σώμα, εφ ών όε το αθάνατον δνομα. 
Εις το Στράτφορδ, καί οΰχί εις το Λον- 
δΐνον, έκληροδότησε την xovtv του ο Σα· 
κεσπήρο;' έν Αοκουα, κ« ί οΰχί έν Ρώμη, 
καθεύδει ο Πετράρχης, καί χί> Πλατσ- 
βοΰργον, άντί τής Νέας Τίόρκης, έξένισε 
το σκήνο; τή ; Λουκρητίας Μαρίας Δά- 
βίδσων.

I

Εν  Πλατσβούργορ, τή 27 Σεπτεμβρίου 
1 8 0 8 , λέγει ήμίν ή άψευδής καί πένθιμος 
του τάφου μαρτυρία, έγεννήθ/ι ή Λου
κρητία Μαρία Δίβιδσων. 0  μέγας δέ<ατος 
ογδοος αιών βεβαίως την έγέννησε, καί 
μετ όκταετή εγκυμοσύνην έτεκεν αΰτήν 
έν τή ηβ·/ι αυτής ή ήδη γηράϊκουσα ημε- 
τέρα έκατονταετηρίς. Πράγματι ή Λου
κρητία μετείχε τοΰ δημιουργού καί και- 
νοτόμου χαρακτήρος τοΰ τελευταίου αϊ- 
ωνος αμα δέ τοΰ μεταφυσικού καί ρεμβώ- 
δους των καΟ ήμας χρόνων. Η το  δ τε
λευταίος άσπασμ-ός τής δυούσης προς την 
άνατέλλουσαν εποχήν.

Εν  Πλατσβαύργοι έγεννήθη λοιπόν ή 
Λουκρητία. Το δμμα αΰτής, μόλις εις τό 
φως έμβλέψαν, δεν έθάμβησεν ή ερυθρά 
οτολή τού άγγλου στρατιώτου' η κλαγγή 
τοΰ ξενικού ξίφους δεν διέκοψϊν άποτό- 
μως τον βρεφικόν αΰτής κλαυθμηρισμόν' 
πολϊτις έθνους έλευθέρου έθήλασε γάλα 
εύχυμον καί αρρενωπόν, δπερ δεν έδηλη- 
τηρίαζε τής δουλείας ή έχεπικρος θλίψΐ;. 
Ι Ϊ  καρδία, εξ ής το γάλα έκεΐνο άπέρρεεν, 
ήδύνατο ν’ αγαπά τό βρέφος έκεΐνο, χωρίς 
ν άνησυχησ/ι περί τοΰ μέλλοντος του' το 
μητρικόν στόμ.α ήδύνατο άφόβως νά τό 
άσπασθή, καθότι μετά τον ασπασμόν 
εκείνον δεν έμελλεν άπέλπιδ* άράν νά 
τοξευσν;.

Εκείνα, άπερ ή συνθηματική τών αν
θρώπων γλωσσά ώνόμασεν έτη, έρρεον ε’ν 
τούτοις παρά τή κοιτίδι τής Λουκρητίας' 
έκαστον δε απερχόμενον κατέλαπεν αΰτή

τον στέφανον τών άνθέων του, καί άπή- 
γε μεθ’ εαυτού τό δοχεΐον τών δακρύων 
του. Τά μέλ/\ άνεπτύσσοντο, ή διάνοια 
έσχημ-ατίζετο' ή φύσις, άρεσκομένη εις τό 
δημιούργημά της, δι* ενός άσπασμοΰ έπί 
τοΰ παιδικού εκείνου στόματος έφοίνισσε 
τό χείλος, έλείαινε την παρειάν καί ενε- 
φύσx την μεγαλοφυΐαν.

Τετραετής ήόη έγένετο η Λουκρητία, 
άλλ ή νηπιότης δι’ αΰτην ωχετο άπιούσχ. 
Δεν έπεζήτησε τό κούκον άθυρμα τής 
τέρψεως, άλλα τον βχρύν σταυρόν τής μ ε 
λέτης' δεν έπόθησε τον πάταγον τής σφρι· 
γώσης υλης, άλλα την ρέμβην τής οΐ- 
στρηλατουμένης διανοίας. Λυστυχής κό 
ρη! Κ,αθ ?|ν ηλικίαν άφροντις καί θαρ
ρών δ άνθρωπος διασχίζει τό άπειρον επί 
τοΰ άερίου πτίλου τής χρυσαλλίδος, καθ’ 
ην ηλι κίαν δ κόσμος όλος κλείεται εις 
τον κάλυκα τοΰ ρόδου, καί τό μυστήριον 
τής φύσεως κρύπτεται εν τφ έλατηρίω 
τοΰ παιδ«οΰ πλαγγόνο;, ή Λουκρητία 
ήιθάνθη την ενθεον εκείνην βακχείαν τήν 
καταβιβρώσκουσχν τά σπλάγχνα τοΰ 
προνομ,ιούχου η αποκλήρου έκείνου δ'τος, 
έν τή ψυχή τού οποίου ο Θεός έσώρευσεν 
όλας τάς θυέλλας τών ωκεανών του, έν 
τή κεφαλή τοΰ δποίου άνέφλεξεν δλους 
τούς κρατήρας τών ήφχιστείων του, καί 
επί τοΰ μετώπου τοΰ οποίου ώς διά 
κεραυνού ένεκόλαψϊν" Ε ίσ α ι Tcotr\z^c !

Βεβαίως ή μ"/)τηρ τής δαιμονίου εκεί
νης παιδίσκης δεν ήδύνατο νά καταΌηση 
τού; πόθου; τού ΐλιγγιώντο; εκείνοι πνεύ
ματος, τής κλυδωνιζομένη; εκείνης κχρ- 
δίας. Ακίνητος καί σιγηλή ή έπταετής 
κόρη ηκ,ολούΟει τήν πορείαν τής αΐθερο- 
δρόμου νεφέλης’ άνθους ήκροχτο τόν δού- 
πον τού καταπίπτοντος κεραυνού' ανάρ
παστος έθεατο τήν πολύχροον ·?ί,ς ΐριδος 
μαρμαρυγήν' παρήτει τον στενόν κόλπον 
τή ; μητρό;, ινα έντρυφήσνι έν τώ εΰρεΐ 
καί απέραντος τής φύσεως.

Καί ήρξατο £εμβάζουσα' ήρξατο άνα- 
γινώσκουσα, καί άποσταλάζουσχ, ούτως 
ειπεΧν, έκ τ ώ ν  βιβλίων τό ζείδωρον έκεΐ· 
νο μύρον τό !κ  τών μαοανθέντων άνθέ
ων τού παρελθόντος κχτχσκευαζόμε^ον.
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Απογαλακτισθεΐσχ ύπό τή; μητρός ήο- 
ξατο νά θηλάζω τήν φύσιν άπασαν, καί 
έκ τών μ,υρίων αΰτής μ,αστών ν άντλή 
τό γάλα τής άθανασίας. Ε «  τής επταε
τούς εκείνης χειρός άνέθορε γοργός καί 
κεραύνειος δ στίχος' ό στίχο;, φωνή μυ
στηριώδης, σύνθημα άναγνωοίσεως μετα
ξύ Δημιουργού καί δημιουργήματος ! Ηρ- 
ξατο ή π*λη ή άγρία, ή λυσσώδη;, ή ό- 
λέτειρα τού πνεύμ,ατος καί τή ; υλης, ο δε 
στίχος ήτο τό κήρυγμα τού μεγάλου τού
του πολέμου !

Αλλ έκ τών πρώτων τούτων ποιητικών 
δοκιμίων, οΰδέν, ?, σχεδόν ούδέν, έκληρο- 
δότησεν αύτη ιοΐς μεταγενεστέροι;' οί έ
ξαλλοι εκείνοι στίχοι, μετά πυρεσσού- 
σης γοργότητος αυτοσχεδιαζόμενοι, α
δυσώπητους έπυρπολοΰντο. 11 διάνοια δεν 
εύρισκεν άκόμη τόν πλαστικόν τύπον τοΰ 
αισθήματος καί τή ; άντιλήψ:ως' δ καλλι
τέχνη; κατεσκεύαζε τό άνδρείκελόν του, 
καί μή εύχαριστούμενο;, κατέθραυεν αΰ- 
το υπό τήν σφύραν τή ; μ.ετανοίας του. 
Αλλ έκ τών πρώτων τούτων αγώνων ψν- 
χή ; οργώσης προς έξοδον, αυτη διέσωσεν 
επιτάφιόν τι ποίημα, όπερ επταετής έτι 
συνέταξ-:ν επί τώ θανάτ&ρ άηδόνο;. Τό 
φιλέρημον τούτο πτηνόν καιρίως τροιθέν 
προσέδραμεν εις τ· κηπάριόν της, οπω; 
«ποθάνν  ̂ υπό τήν σκέπην τοΰ άμφιλα- 
ψοΟ; έκείνου φυλλώματο;' αυτη δέ, ώς 
αντάλλαγμα τού πενθαλέου έκείνου φίλ
τρου, τώ άνταπέδωκεν Ιν  δάκρυ καί τήν 
αιωνιότητα !

Ι ί

Οί μεγάλοι συγγραφείς τή ; Α γγλία ; 
καί έν γένει τής Ευρώπη; άπάιης άνε- 
‘τέμνοντο, ούτως ειπεϊν, καθ’ έκάστην έπί 
|ίή; τραπέζης τής δωδεκαετούς ποιητρίχς. 
Ως άλλος τυμβωρύχος, αυτη άνώρυσσε 
τούς πόθους των, τάς θλίψεις των, τά; 
χαράς των έκ τών βιβλίων των, έκ τών 
μικρών εκείνων τάφων, ένθα άκοίμητος 
λανθάνει 5 νους τοΰ μετασιάντος. Ετί- 
νασσε τήν κόνιν τών αιών&>ν όποις άνεύ- 
ΡΌ τόν λησμονηθέντα άδάμαντα, κατήρ- 
χετο εις τούς κευθμώνας τή ; ιστορίας

όπ&)ς άνακαλύψ·/) τά λείψανα τών μαρ
τύρων τοΰ πνεύματος. Αν:γίνωσκε με 
γάλη τή φωνή τά άσματα τών εΰνο- 
ουμένο^ν αυτή; ποιητών' έτεινε τό ους 
δπως έν Ικάστω στίχω άκούσνι τού; γό 
ου; τή ; άπεγνωσμένη; ό>Υινης ί) τό πτε
ρύγωμα τής άνηβώσης έλπίδος' τόν ά- 
νϊγίνωσκε δίς καί τρις οπ&>; κατανόησή 
εάν ό ρυθμός ό τονίσας αΰτόν ήτο δ 
μονότονος σταλαγμός τοΰ δακρύου ?ι ό 
φευγαλέος τ&ΰ φιλήματος θρύλλος.

Εν  τούτοις ή έξωτερική μορφή έξε- 
τυλίσσετο συμ,φώνως τή εξωτερική δια- 
πλάσει. Εάν ή ψυΧ Ι̂ ό παράδεισος, 
τό ειλημα αΰτή; ήτο ό οί’θήρ. Μεγά
λοι κ»ί άκτινοβόλοι οί βφθαλμοί έφαί- 
νοντο πυρήνες δύο νέων κόσμων' θελ* 
κτήριος καί ερατεινός δ έπί τοΰ πώ- 
γωνος λακκίσκος έφαίνετο μαρτυρών τήν 
πίεσιν μακροΰ καί περιπαθούς φιλήμα
τος' ευρύ κχϊ λευκότατον τό μέτωπον 
έφαίνετο πλάξ στιλπνή έφ’ ή ; ϊσω; θείος 
δάκτυλος έπεφυλάσσετο νά χαρά'/) ού- 
ρά«ιόν τι άγγελμα πρός τήν άνθρωπό- 
τητα.

Καί νΰν ήρξαΌ δ ενεργός, δ παλ- 
μώδης βίος τής έξαιρίτική; ταύτη; παρ
θένου, τού, ώς λέγει ήιάσημός τις Ιτα 
λό; συγγραφεύ;, μοναδ.κοΰ τούτου χα- 
ρακτήρος έν τή γυναικεία φυσιολογία. Π ; 
η πρώτη άνάπ^λσις τής διττής ζωής 
αγγέλλει εϊς τήν γυναίκα τήν μητρότητα, 
οΰτω ή Λουκρητία άπό τής ήλ κίας έ- 
κείνης ή^θάνθη έν τοΤς στέρνοις αΰτής 
σκιρτών καί πάλλον τό έμβρυον τή ; με- 
γαλοφυΐ*;. Επώδυνο; καί υπερφυή; κυο- 
φορία, ή ; πολλά'-ι; δ μϊίευτήρ είναι 
ό νεκροθάπτη; ! Αλλ  έπρεπε νά £εμβά- 
ζη καί νά στιχουργή, άδιάφορον έάν την 
άνέμενεν ό στέφανος παγκοσμίου δ ό 'η ; 
η ή πλάξ αφανούς τάφου ! Δύναμις α 
κάθεκτο;, σφοδρά, ήλαυνεν αυτήν άδυσω- 
πήτως ει; τήν ειμαρμένην αΰτή; πορεί
αν. Τό άνθος οφείλει νά μυροβολήση μή 
συνειδό; τήν προσεχή μάρανσίν του' δ 
ρύαξ πρέπει νά κελαρύση καίπερ πρό 
τών στομίων τοΰ ποταμού άποβάλλων 
ζωην καί δνομα' ή καρδία πρέπει ν ά-
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γχπήσ·£, κχίπερ εις τύ τέρμα τή ; αι
θέριου αυτής πλχνήσεως υπολανθάνει ή 
άπογοήτευσις η ορθοϋτχι δ θάνατος !

Οΰτω λοιπον ή θεόληπτος εκείνη νε- 
δνις υπεικεν εις τον μυστηριώδη αυτής 
προορισμόν. Κατώπτευε τον -ήλιον άνχ- 
τέλλοντα, ώς εραστήν εις συνέντευξιν 
σπεύδοντα, και έδέχετο ευλαβής και ί-  
γαλλομένη την πρώτην αυτού άκ-ϊνα, 
ώς το φαεινόν αύτοϋ φίλημα. Νομ,ίζουσχ 
ΐσως αύτ?>ν άγγελον άκουσίως εις την 
γήν έπιφαινόμενον, δπως έκπληροΐ τά; 
βουλάς τοϋ Αημ.ιουργοϋ αύτοϋ, «πηύθυ- 
νεν αύτώ στίχους μεστού; πάθους κχί 
ερ&>τος δπως προτρέψη αύτον νά πα
ρατείνω την διαμονήν του' δτε δε δ χου- 
σοφεγγής αύτοϋ δίσκος έδυεν, ώ; ή αν
θρώπινη ελπίς, όπισθεν τή ; λίμνη; τοϋ 
C h am p la in ,  ή οιστρηλχτουμένη παρθέ
νος έκλχιεν άνακαλοϋσχ αύτον καί έξορ- 
κίζουσα δπως σκεδάση τον προβχίνοντα 
ζόφον . . . .  Ο ΐμοι! φως, καί μ-όνον φ··>ς 
επόθει η μακαρία εκείνη ψ υχή ! Κρίνον 
άγνον καί μ,υρυβόλον διχνοΐγον τά φύλλα 
αύτοϋ εις τήν ημερησίαν ακτίνα, καί ώς 
εν άθυμία καί λύπη κλεΐον αύτά, άμα 
τής άκτΐνος εκείνης έκ^ιπούσης!

Αλλοτε εδραττε παράφοροςκχί άλλοφρο- 
νοϋσα τον κάλαμον, και έγραφεν. I I  τρο
μώδης χειρ έχάρχττεν επί τοΰ χάρτου 
άίίτραπαίους τούς στίχους, ώς δ κεραυ
νός χαράττει τον αύλακα αύτοϋ εί; τον 
αιθέρα. 0  έμψυχος εκείνος κάλαμο; έχώ- 
ρει γοργος καί ακατάσχετος ύπο τήν 
λεπτοφυή εκείνην άλλά μεγαλουργόν χεΐ- 
ρα' νιτο η μεγαλοφυ'ί'χ έν τ'$ ασκήσει των 
λειτουργιών της, νιτο ή ίεροφάντις τελού
σα τά μυστήρια τής μεγάλης τοϋ έπους 
θρησκείας. 11 φύσις, η άνθρωπότης, τά 
στοιχεία υπείκοντα εις τήν επιταγήν τ ή ς  

δχιμονίου έκείνης φαντασίας συνέρρεον 
άβρόχ έπί τοϋ χάρτου εκείνου, καί άπέ- 
τιον πειθήνια καί ύπο ταγή τον φόρον τής 
υποτελείας των. Αλλά τά στοιχεία έκεϊνα 
δεν συνήρχοντο έκεϊ βλάσφημ.α και ιερό
συλα δπω; κατά τοϋ Δημιουργού αυτών 
οτασιάσωσιν' ούχί'ή  πο'.ήτριχ, ή καλέσασχ 
κύτά. άπέδιδε δι’ αυτών τω Θεώ αύτής τον

θρόνον βν δ ασεβής σκεπτικισμός τώ ήρνεΐτο.
Εν  τούτοις ή νεδνις έτρεμεν, άνεσκίρ- 

τα, έσφάδαζεν' εκάθητο, ήγε;ρετο, ετρε- 
yz  φρενητιώσχ άνά τί> δωμ.άτιον' οί ό- 
φθχλμοί δτέ μέν διεσταλμένοι καί απλα
νείς έφαίνοντο έν προφητική έκστάσει 
τήν καταστροφήν τοϋ σύμπαντος ατε- 
νίζοντε;, δτέ δέ ^εμβώδεις καί Ημίκλει
στοι έφχίνοντο υπο τή ; φωνής των μα- 
κά5(»ν έν νιοχελεΐ ίνειρώξει βχυκαλιζό- 
μενοι' ή κόμη ώρθοϋτο κχί έταράσσετο, 
ώσεί άλλου κόσμου πνοή zU αύτήν ένε- 
φιλοχώρησε' το στόμχ σπασμωδικώς κι- 
νούμενον, δτέ μέν έκλε;ετο στεγχνώς, ώς 
ΐνχ κωλύσγ) τήν τή ; ψυχή; άπόδρασιν, 
δτε δέ ήνοίγετο χαίνον ώσεί μ,έλλον νά 
δεχθή τήν έμφύσησιν νέας! Τέλος ή χειρ 
κεκμηκυΐχ, πεπονημένΊ έσφενύόνιζε μα
κράν αύτής τήν ήδη άχρηστον γραφίδχ' 
ή κεφχλή ήγείρετο μεγαλοπρεπής, καί δά
κρυα άφθονα κχί διακαή, έκ των μυχαι- 
τάτων τής κχρδία; άναθρώσκοντα, έβ*- 
πτιζον έν άφώνο> τελετή το αθάνατον ε
κείνο τής φαντασίας νεογνόν! Τότε αυ
τή το άνήγειρε σεμνοπρεπής καί τροπαι- 
οΰχο;' έξετύλισσεν έν πυεετώδει απαγ
γελία τάς καλλονάς αύτοϋ ένώπιον τή; 
μόνης αύτής άκροατρίας— τής φύσεως . .. 
Οί προσενεχθέντες φόροι άντ χπεδ^δοντο 
δαψ'.λώς έν τή Οεσπεσ'α εκείνη είκόνι' δ ή· 
λ'ος ανεύρισκε τήν δύσχσαν αύτοϋ ακτίνα, 
το ά ν θ ο ς  το άποπτάν αύτοϋ 5ρ">μα, δ άν- 
θρωπος τον άπολεσθέντα αύτοϋ Παράδεισον.

Αλλά δεν εμ.ενε πολύ ή ποιήτρια έν τί| 
άγερώ'/ω έκείνϊΐ καί μεγαλοπρεπεϊ στασει. 
I I  υλί,, οίονεί διαμχρτυρομένη κατά τής 
έπ’ αυτή; άσκουμένης πιέσ-:ως, έχαλά- 
ρου τά νεϋρα, έφρχττε το αίμα καί πχ- 
ρέλυε τούς μϋς. Λιπόθυμος καί σχεδόν 
έπιθάνχτος έρρίπτετο ή προ μικροϋ ούρα- 
νοδρομοϋσχ επί τοΰ πεζού ανχκλιντήρο; 
τοΰ δο»ΐίατίρυ της. Τά μ.έλη έναρκοϋντκ' 
ή χειρ εκείνη, ή δράξασα το σύμπαν, κα- 
τέπιπτε νεκρά καί χαύνος' τον ποιητήν 
διεδέ^ετο δ άνθρωπος .(*)

(*) Μνί τις διτολάβϊΐ μ! τιριτολογιΰντ» Ιι τ?
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Ούτως εζη, οδτω βαθμηδόν «ή κ ε το  
ί μεγαλοφυής έκείνη νεάνις Αλλ ενώ ο 
νονς αύτή; ω ?γ« προς το άπε^ον, ένω ή 
ο5ρανοβίμων αύτής φαντασία συνί)·.ηλλατ- 
, 6 τον Πλάστην μετά τοϋ πλάσματος εις 
τά δψη άχ*·^ϋς ιδανικού μετεωρισμένη, 
tv τώ νεχρώ αύτής στηθεί ηκμαζεν ή- 
U *  κχί άνέσπερος ή προς τήν πατρίδα 
στοργή- Το μεγαλεπήβολο  ̂ πνεύμα όεν 
η:κεΐτο εις το σύμπαν, άλλ ή έρώσχ κχρ- 
iix  ήγάπα τήν γενέτειραν Αμερικήν. Εν 

ρεμβώδει αύτής έκστάσει ^ένώπιον τού 
μεγάλου έκείνου ποιήματος, δπερ ή φυσις 
χαθ" έκάστην άνείλισσε προ των τεθχμ- 
βημένων αύτής ίφθα^μών, άνεμιμνήσκετο 
πάντοτε δτι τον ήλιον εκείνον, 6ν ήθελε 
ν’ άποπλανήσν) τή ; πεπρωμένης αύτοϋ 
τροχιάς, έπεσκότισεν άλλοτε τή ; τυραν
νικός τ6 μελάμπτερον νέφος' δτι ν>,ν 
μινυρίζουσχν εκείνην λίμνην, ?] μαλλον τόν 
ρευστοποιηθέντα εκείνον αίθέρχ, παρ ή ε- 
γεννήθη, δι/.υλάκωσεν άλλοτε δι έρυθρο- 
βχφοΰς κηλΐδος ή έριννύς τοϋ πολέμου. 
Αλλ’ υπέρ παν άλλο . τ όνομα  ̂ τοϋ 
Οΰασιγκτώνος ηλέκτριζε καί ^γοήτευε 
τήν μετάρσιον έκείνην ψυχήν'βένθους ά 
μα καί περιδεής προσεβλεπεν εις τ ίν  ει
κόνα τοϋ μεγάλου πολίτου, καί έκ τών 
άφωνων αύτοϋ χαρακτήρων έφαίνετο άρυ- 
ομένη τάς εμπνεύσεις θουρ'ου καί νευρώ
δους ποιήσεως. Η εύπαθής τή;^ φύσεω; 
λάτρις έζηφχνίζετο ενχντι τοϋ αρειμανί 
ου τών πολέμων βίρδου' τί) βχρύβρομον 
τής μ,άχης τηλεβόλον εσκιαζε προς στιγ 
μ,ήν διά τοΰ καπνού αΰιοϋ τον^πραυ- 
γελων άς-έρχ τών ρεμβασμών της. Εψχλλε 
τούς άγώνχς καί τ’ άνδραγαθήματχ τών 
πχτέρων της' έστηλίτευε τάς ωμότητας 
καί τάς άτασθχλίας τών τυράννων των, 
οί δέ Ιγερτήριοι έκεΐνοι φθόγγοι έφυγά- 
δευον ετι απαξ ένώπιον τοϋ άκροωμένου 
τάς άγγλικάς στρχτιάς, κχί άνεστήλουν 
τά σύμβολα τής ελευθερίας. Α λλ έν τώ

*ιρι·γρ»φ5 τ » ύ τ τ .  ‘ Ο  βίλων να * t t o S ,  ττ.ς
τώ» λόγων «ο», &c V  «>?*

ir,i άα«?.**νίΧο4 ^.inrptTi τ*ς
ΐ*ατ*33ΐς χ * ι  'ώ δ ϊν * ί τών vor,TC*<ov αυττ,ς τ ο κ .τ ω ..

μέσω τής περιδινουμένης εκείνης τύρβης 
ήρωϊκών εικόνων, εν πρόσιοπον άνίκυπτί 
πάντοτε, περιβεβλημένον ολην την λχμ-  
π η δόνα τής Θεότητος" το πρόσωπον 
τούτο ήτο δ Ούάσιγκτων. 11 λυρχ τής 
παρθένου έκείνης τώ άπένεμε τ η ν  άσπι
λον έκείνf,v δόξαν, -?ιν ισως πολλάκις τώ 
ήονήθησαν οι σομ.πολΐται του τα ^χκρυχ 
αύτής, δτε οί περί αύτήν τή ήμφπβήτουν 
τήν πατρότητα τών υπέρ α£τοΰ ς-ίχωντης, 
άπετέλουν τούς στιλπνότερους άδάμ.αντας 
τοϋ ς-εφάνου του' οί παλμοί τή ; άνυποκρί- 
του έκείνη; κα:δϊας έ 'ήγγίλλον τής ύςερο- 
φημίχς τήν άπρόληπτον γλώσσαν.

I Τοιουτοτρόπως ή Λουκρητία έζύμνει την 
πάτριον δόξαν. Λνχφχνεϊσα  ̂ μετά τον 
σάλον τού υπέρ άνεξχρτησίας άγώνος, ή- 
δύνχτο νά κληθή ή μετά τήν θύελλαν πχ- 
ρήγορος ίρις, τύ πρώτον μειδίαμα τής 
άνχτειϊ.άσης έ? ευθερίας" καί εάν άληθεύη 
δτι τοϋ νοητικοϋ καί ηθικού τών λαών βί
ου προΐστχνται πάντοτε, καΟ ίστορικύν 
νόαον, οί μεγάλοι ποιΐΐταί, βεβαίως ίθύν- 
τοΐρ τής πχρθένου έκείνης κοινωνίας έ 
πρεπε ν’ άναδε’.χθή ή παρθένος ποιήτρια!

111

Υπάρχει μ ί*  γλώσσα έν τή φύσε .̂, υ
περφυής, μυστηριώδης, ήτις εάν ήδύνα- 
το ώρισμ-ένον νά περιβληθή τύπον, θά 
μάς άνεκάλυπ-.εν ’ίσως το μ»στήρ·ον τής 
δημιουργίας, καί, ώς ’ίχνος άλάνθαστον, 
θά' καθωδήγει τήν άλήτιδα ημών διά
νοιαν προς ευοεσιν τοϋ αφ ον εζετράπημίν 
Ιΐλά'ϊτου. I I  clotyi είναι ο ρ-ου-
οική. Λυτη περιέχει έν έαυτή τήν γ/,θόσυ- 
νον τής μακαριότατος έκστασιν, την έν- 
αγώνιον τής έλπίδος συγκίνησιν, την 
άσχάλλουσαν τής στερήσεως οδύνην, την 
πικράν ήδυπάθειαν τής άναμνήσεως. Ε 
καστος έν τώ βίω αυτού εόοκίμασε πό 
σον ή αόριστος αύτη διάλεκτος άναφλέγει 
τήν πεπηνυϊχν τοϋ πχρελθοντος τέφραν, 
άνορύσσου'ΐα ζοιηράς κχι εναργείς τάς 
λησμονηθείσα; έντυπίοσεις. Τ ι ;  οιύε μή 
ή υπ αύτής έπαγομένη εις ήμας γλυ- 
κύθυμος κατήφεια h n  ή μεμακρυσμένη
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και έμφυτο; άνάμνησις τής προτέρας η 
μών έν άλλω κόσμω μακαριότατο;!

 ̂T/jv έπιρροήν τής άφηοημένης τχύτης 
ηόυτητος ^έπρεπε να ΰποστή καί ή Λου- 
κρητίχ. Εξωθεν της θυρ'δος τοΰ δωμα
τίου της αιολική κινύρα φθεγγομένη ήρ- 
μήνευεν αυτή έν τακεοαΤς μολπχΐς τούς 
ύτο τής αύρας κομιζομένους πρός αυ
τήν τών μακάρων πόθους' (* ) έν δε τή νυ- 
κτ ί το αυτόματον εκείνο μέλος έφαίνετο 
χορωδία έρώντων πνευμάτο>ν συναυλούν- 
των, ώς κοινοί έρασταί, υπό τό παρά- 
θυοον τής ΰπ αυτών άγαπωμένης. Α λλ ’ 
έκτο; τής οργανικής, Απερίγραπτος ή εις 
αυτήν προξενονμένη υπό τής φων/ΐτικής 
μουσικής γοητεία και έκστασις. Γνωστόν 
£^1 οτι έν τή σιγή τών έαρινών καί ένχ- 
οτρων έκεινων νυκτών, ών διάδοχον νο
μίζει τις ουχΙ τόν ήλιον άλλα τόν πα
ράδεισον, tq αόελφή αΰτή;, έπιτηδεία ά* 
οιδος, εψχλλε κατ έπίμονον αυτής πχ* 
ράκλησιν τήν περιπαθή ωδήν τοΰ Μούαρ· 
Dear harp of my country! In darkness I found thee

αυτη δε άκροωμένή τοΰ άτματος τούτου 
άνεσκίρτα, ώχρία καί σχεδόν έλειπο&ύμει. 
0  άνθρωπος, ό έγκαταλείπων τόν βίον 
του, τή εφαινετο πράττ6)ν τι κοινόν και 
«σημον αλλ έ ποιητής δ εκουσίους πχ- 
ραιτών την κινύραν του, η φρικώδης αυτη 
αυτοκτονία τοΰ πνεύματος, τή έφαίνετο 
ο,τι λυπηρόν καί άποτρόπαιον !

Τότε έγραψε προς τήν αδελφήν αυ
τής του; ακολούθους στίχους, ους ένταύθα 
μετοιγλωττ ζομεν, μή άξιοΰντες έν τή 
πεζή ημών μεταφράσει η άσθενή άντα- 
νακλασιν τής μεταφυσικής έκείνης ποι- 
ησεως να μεταδωσ&)μεν, *ην ο συνεπτυγ- 
μένος καί άνεξάρτητος χαρακτήρ τής 
αγγλική; γλωσσης περιβάλλει άμίμητον 
δραστικότητα.

Ο τα ν ι) ίσττίρα x v x Ju  εχτεΐνη rdc 
cx ia  c av rijc , δταν τά σχότη έζαπ.Ιών- 
r a t  Μ  τοΰ o vp ario v  3-όΛου, οΰόεϊζ

( ) Λ ϋ λ ιις γ )  χ ν ΰ ρ *  x aX g trsc  vSv , ώ ς  'γ ν ω ιτ ο ν ,  μ ου*  
. σ ι . ί ν  τ , o ,1avav  ίχ ο ϋ ν  ΐν ιρ γ ιί *  ρ ιία ιχτίς  i e W
* π  α ΰ τ ο ΰ  ί ι ι ρ / ^ ο α έ ν ο υ *  '  *

fit y yo r , ovtfeic ψιθυρισμός ταράτια 
την φι,ΐοπαίγμονα φαντασίαν'

Ό τ α ν  ύ εύρύς χαϊ χρυσύηματοc 
τΰς σε.ίήνης (Ucxoc μαρμαίρτ) Ιν  Γ(; 
στ*ρ»ώματι, ή όε ιρύσις ύπό τής πρά
εlac  έχείνης .Ιαμπψΐόνος 3·ωπενομ^ 
φαίνεται ήρεμονσα έν έπισή/ιω γα· 
.Ιήνγ '

O ta r  o i Λογισμοί ή/ιων μεκα· 
ρίι,ωνται άνω τοΰ κόσμου τούτον, ά
νωθεν va v rd c  οπερ ύ χόσμος oiro( 
cΗναται νά χορι,γΛστγ ώ ! τότε, «- 
ih j f r /  μου, γά.1.)ε τό προσιρι.Ιές μοι 
ac/m , x a l εγώ ${.1ω σε άχροάοθα, 
μιτα  όαχρύοιν ινγναμοσύνης.

Τ ό  ουράνιον ίχ ιΐνο  ασμα ε.τ'ι τ&r 
πτερύγων των άγγί.Ιω ν χομιζύμενοτ 
χαί ύπό τήζ πνοι'κ αύτών όιαχεό/ιενοr, 
ίιρόσν.ΐον βά ?μο νά ΙπαναΛηφθτ) ir  
τώ μέσω τοΰ τής ήμίρας φωιός' ω 
όόε.ΐφή [ιου ! άΛε.Ιφή μου ! έπανά.ΙηΜ  
μοι ετι απαζ τό άσμα ίχεΐνο, οπερ S i t  
fytvtTO  ό ici τd ώτα τών ^ντ}ιών !

Η το  δεκατεσσάρων ετών^ ότε συνέτα^ε 
τούς  ̂στίχους τούτους' ή δε φλόξ, ή κα- 
τατρύχουσα αΰτήν, όσημέραι έπετείνε-ο. 
Ηναγκασμένη νά διαμένη διαρκώς έν τώ 
ο’ίκ^ , κα&ό αιδουμένη ττν προσοχήν 
Ιπ  ' αΰτήν έν ταΐς έδοίς έπεσπϊτο ή έξ- 
αισία αΰτή; καλλονή, έστιχούργει, δι' έ
καστου δε στίχου προσετίθει μίαν ετι 
βαθμ,,όα &π&ίς αναβή εις τόν Πλάστην 
ττς. Πολλακις κατεβ οαζε τά πχρχπε* 
τασματα τοΰ δωματίου της, ΐνα σχημχ- 
τιση το ηδυπαθές έκεΐ»ο σκιόφως τό άπ· 
ινδαλματίζον μετά τοσχύτης γραφικό- 
τητος την διηνεκή εκείνην άντίθεσίν τήν 
άποτελοΰσαν τόν νόμον τής ΰπάρξεως 
καί τήν βάσιν τής τέχνης. Εγραφε' τέσ- 
vyfoc η πεντε 7Γ0ΐ/}μχτα tvjv τζ^έραν* μΊ} 
δυνχμένης δέ τής νωΟρας δλης ν’ άκο- 
λουθηση τά ύψίβατα τής φαντασίας έ- 
κείνης έρμηματα, έπεθύμει δύο χεΐρας 
προς ταχυτέραν τών ϊδεών της έ;ωτερί- 
κευσιν. Ηδύνατο νά γράφη opOist χωρίς 
να παρενοχλήται υπο τών περί αΰτήν 
γινομένων συνδιαλέξεων' ή δ’ έξις τής 
συγκεντρωίεω; όλων τών νοητικών αΰ"
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τΐ; δυνάμεων επί £ν σημεΐον τοσοΰτον 
βπέσπχ αύτήν τοΰ έξωτερικοΰ κόσαου, ώς- 
is πολλακις, ώς άνέγνων έν τώ άγ* 
γλικώ περιοδικω Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  
κέραμος πίπτων, όχηρ.χ δρομαίως έλχΰνον 
μικρού δεΐν κχτέθραυον τό δαιμόνιον έκεΐνο 
μίασμα. Ποσάκις τό άνθος πχτηθέν 
ίφνλλορρόησεν υπό τόν πόδα τοΰ κτήνους!

IV

Ηγάπησεν ή Λουκρητία; I I  καρδία 
«ΰτ·?ς, άντιποιουμένη προς στιγμήν τόν 
βίτχυρόν τής φαντασίας της, δεν έπει- 
ράθ/i όι αΰτοϋ νά ένδύσ·  ̂ εΰδχίμονά τινα 
θνητόν, έν αΰτώ τέλος άνακαλύπτουσα 
τό έπί μακρόν ζητούμενον ιδανικόν της; 
Εν τώ κλύδωνι τών ιδεών, τών κοχλα- 
ζουσών έν τή καμινεύσει τής δίμιουρ- 
γί*ς, δεν έπεφάνη θεοείκελον ομοίωμα, 
■μονιμοποιούν τά συμφυρόμενα έκεΐνα 
στοιχεία ; Δεν ησθάνθη τό άχθος τής 
μονώιεως, τό καί αυτόν τόν Πλάστην 
ίνο^λήσαν, δεν συνησθάνθη τή^ άνάγκην 
W, περιπαθούς εκείνης δύο ψυχών κοίνω- 
ν'·*ί> ^  >!, ώς λέγει γερμανό; τις ποιητής, 
ί χαρά διπλή έστι χαρά, ή δέ θλίψις ή· 
μίίειά ές-ι θλίψις; (*)Δ έν  ώρθώθη καί αυτη 
1ί τή άπεγνο^σμένη ταύτη μονώσει άν- 
Ταρτις καί άγανακτοΰσα κατά τοΰ Δη· 
μιουργοΰ αΰτής, αίτουμένη λόγον τοΰ εις 
«“τήν έπιβληθέντος κλήρου, καί ώς άλλη 
Κασσάνδρα τοΰ Σχίλλερ άσπαίρουσα υπό τον 
ζ-ϊυρόν τής μεγαλοφυΐας, δέν ερριψεν εις τόν 
Π λ ά σ τ η ν  τήν λύραν της κράζουσχ' N itn m  
liein fa ls ch  G e s ch e n k  z u r i ic k !

ΟχΓ ή Λουκρητία δέν ηγάπησεν ιδ'οι, 
«λλά συλλήβδην' ηγάπησε τήν οικογέ- 
yE'.av, τήν πατρίδα, τήν φύσι,ν. Τήν οΐ- 
’"•γένειαν ήγάπησε μετά παραδειγματι-

( ) X a p iv  των τλν γ ιρ μ α ν ιχ ^ ί ι ί ϊό ιω ν ,  χ ι : « τ ί β η -  

I "  ιν ττρωτοτΐίπω το ΰιριιο’τχτον τ ιτ ρ ά ττ ίχο ν , ΐξ  ου 

■V̂ T- fi άνω σ*ίψ ις .

Sei docli befriedigt oder leide,
Das Herz bedarf ein zweites Herz'; 
Getheilte Freud’ ist doppelt Freudt, 
Getheiltcr Scbmcrz nur halber Schmcrz.

κοΰ φίλτρου' πρόθυμος ύπεΐ/,εν εις πάσαν 
αΰτής θέλησιν' ύπέκλεπτεν άγογγύστιυς 
ολοκλήρους ώρας εις τήν άθανασίαν ό- 
ποίς δχπχνήση αΰτάς περί τάς ίχλη-  
ροτέρας τοΰ οίκου φροντίδας. Μετά πε
ριπαθούς προσοχής έφιλοτιμεΐτο ν’ άπαλ- 
λχττη  τήν μητέρα τών μάλλον έπιπόνων 
έργασιών έπιτελοΰσα αΰτάς ή ιδία, χαί 
πολλάκις ό όάκτυλος δ ΐχνηλατήσας τά 
βήματα τής Θεότητος, ήκολούθησε τα 
πεινός καί μικοόσχολος τήν τής βελόνης 
πορείαν. Αφελής καί άπέριττος πρός τήν 
οΐκογένειάν της έν γένει, |ν μόνον πραγ- 
μ χ  προσεπάθει, άλλά ματαίως, νά τή 
υποκρύψΐ} —  τήν μεγαλοφυ'ίαν της. Ισως 
έφοβεϊτο μή ή μεγάλη έκείνη υπεροχή 
έπισύρν] έπ αΰτήν τό δέος τοΰ σεβα
σμού, οΰχί δέ τήν οίκηότητα τοΰ φίλ
τρου. Ιΐθ ϊλε ν άγαπάται, οΰχί νά θαυ- 
μάζηται' ίση ενώπιον τών άνθρώπων, 
όέν ήθελ ε̂ νά φχίνηται μεγάλη ή ενώ
πιον τού Θεού. Α λλ ’ ίσως καί ετερόν 
τι αίσθημα άπέτρεπεν αΰτήν τής πρός 
τά μάλιστα πεφιληαένα αΰτή ό<τα ά- 
ποκαλύψεως τής διανοίας της. ϊτως έμ- 
φύτως έφοβΰτο μή ή μετάρσιος αΰτής 
ψυχή προσκρούστ, εις τήν χαμαίζηλον 
τών άνθρώπων άνοιαν' έτρεμε μή ή ΰψι- 
κέλευθος τής φαντασίας τ ί ς  ναύς εις τήν 
άλίμενογ άκτήν τής άναυθησίας οΐκτρώς 
έςοκει)/).

Πλήν, έκτος τών μνησθε'ντων φίλτρ(ον, 
ειπον, οτι f, Λουκρητία δέν ήσθάνθη 
έκεΐνο δ κυρίως δνομάζομεν έρωτα, 
ίίπατήθην' αυτη ήράσθη —  ενός άστέ- 
ρος. Εξχντλή σχσα όλην τήν πί.γήν τών 
έμπνεύσεών της, κενώσασχ τό κύπελ- 
λον τών οίκογενειχκών αγαλλιάσεων, 
ησθάνθη εαυτήν ξένην εν τώ κόσμοι τού- 
τω, τήν άποϊτολήν της ύπέλαβε περαι- 
ωθεΐσαν, καί προηλείφθη πρός τήν ε;ς 
άλλους κόσμους άνάβχσίν της. Αγγελος 
έξορισθείς τοΰ ούρανοΰ άπήρχετο τοΰ 
προιτου τούτου σταθμού τής υπερορίας 
του μεταβαίνων εις δεύτερον, άλλά πλη- 
σιεστερον τής πρώτης αύτοΰ κατοικίας.

Τον μυστηριώδη τούτον καί ΰπερφυα 
έρωτα πρός τόν αστέρα ή Οεσπιωδοΰσα
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ποιήτρια azsOavaTKTSJ έν τώ άκολούθω 
άσματι, δπερ ούδείς δ μή γινώσκων εκ 
ς-ήθους έν Αμερική καί δ tip τοσοΰτον έ- 
πιτμχώς εις τήν ίταλίδχ μεθηρμήνευσεν 
δ κάλαμος τοϋ διάσημου συγχρόνου ποι- 
ητοϋ Ανδρεου Μαφφέη.

Σ χ ίΜ ω ν  άστήρ τής έσπέρας, άδάμα 
έπί τοΰ μετώπου τοΰ ούρανοΰ σεΛαγί- 
ζων ! Ώ  ! έάν to πά.Μον ( f lu t te r in g )  
τοΰτο πνεύμα ήτο έ.Ιεύθερον, με$ ' οπό- 
σης όρμής χρος σε θ' άπεπτα I

Πόσον πρανς καί φαεινός δια,Ιάμ- 
πεις, ώς ή δάς, ή διά τοΰ παρθένου 
αύτής φωτός τον βω μόν τής ά,ρετής κα- 
ταυγάζουσα ! Βεβαίως ό εις 8ν άνήχεις 
πανό.Ιδιος κόσμος ουδέποτε ήμάρτησεν, 
ούδέποτε έΛυτρώθη.

Ε χ ε ι  δντα άοπι.ΐα ώς αυτός ό αήρ 
τοΰ ούρανοΰ κοινωνοΰσιν ά.Ι./ή.Ιοις τάς 
χαράς , τάς ί.Ιπίδΰ,ς των, ένω άγγελοι 
έφιπτάμενοι ra c  κινΰρας των κρούουσι, 
καί τά Σεραφϊμ. τήν προστάτιδα αυ
τών πτέρυγα έχτείνουοιν.

’Ε χ ε ι  άνέ<ρε;Ιοι ήμέραι και νύχτες 
ύπο τών ουρανίων αχτίνων φωτιί,όμε- 
ναι' έκεϊ αί ώραι, r a  ετη άθορύβως όέ· 
ουαι χωρίς ή ψυχή r a  τ’ άριθμήση καί 
ίπωδύνως r a  τ A vax a Jso y .

Μ ικρέ  ά,στήρ τής εσπέρας, άδάιια έπί 
τοΰ κυανού οΰρανοΰ δια.Ιάμπων, ώ ! 
μ ιθ ' όπόσης όρμής θέ.Ιω δράμει προς 
σέ, δταν αυτή ή ψυχή τής ειρκτής αύ
τής δραηετίύοτι !

Α λλ  εις τοΰτο το υπερανθρώπειον έκ- 
χείλισμα πάθους καί ποιήσεως ή υλη δεν 
ήδυνήθη πλέον ν άντιστ·?). Τδ έν τη κε 
φαλή αύτής έκρηγνύμενον ήφαίβτειον Ε
πρεπε νά κατάχωση υπο την λάβαν αύ- 
τοΰ το υποκείμενον σώμα. Αϊφννς ή δε- 
καεπταετής νεάνις ητθάνθη το κενόν έ- 
κεΐνο έν τφ έγκεφάλορ, το προσημαΐνον 
την δύσιν εκείνην τής ζο>ής, ην δνομά- 
ζομεν θάνατον, :η την δύσιν εκείνην τή; 
διανοίας, ην ένομάζομεν παραφροσύνην. 
Εγραψεν ετι στίχους τινάς μεστού; άλ
γους κχί άπογνώσεως, άλλά τδ άσμα 
αυτής δεν ήτο πλέον το μειδίαμα τής

νεαζούσης φύσεως’ ήτο δ ρόγχος τοΰ ψυ- 
^ορραγοΰντος κόσμου.

Δεν έβοάδυνεν ή ταλαίπωρος οϊκ.ογέ- 
veta. νά κατανόηση τδ μέγεθος τής συμ
φορά; τ η ; ' άλγοΰσα καί περιπαθής ε*ί· 
κλοισε τήν παρθενικήν εκείνην κλίνην ρ*ί· 
νουσα αυτήν δ'.ά των δακρύων της'  ̂
δε Λουκρητία έν τώ τέρμα τι τής βρα
χείας άλλ’ εργώδους αυτής πορείας ε· 
πείσθη δτι ές δλων τών έπί γής άγαθδ» 
μόνη ή άγάπη προπέμπει ημάς εί; ι\ 
μνήμα. Απορφανισθεϊσα τή ; φανταοί;; 
της, συνησθάνθη ζ&ιηρότερον τήν άσβεβτοι 
τή ; οικογένειας της στοργήν, αγέρω
χος δέ έν τή στοργή ταύτη ένόμιοε* 
δτι ήδύνατο νά παλαίση κατά τής si· 
μαρμένης, καί κατά τοΰ πελέκεως αί· 
τής τον μητρικόν άσπασμδν ν’ άντιτά'| 
ΐίΟελε νά ζήση ακόμη έν γλυκεία ίσότητι 
μετά τών δμοίων τ«ς, άλλά δεν έφοβϊϊτι 
τον τάφον' το φέρετρον, δπερ οί άσϊβί; 
νομίζουσι τοϋ μηδενδς τήν χέλυν, αδϊ) 
έθεώρει τής Δευτέρα; ζωής τήν κοιτίδα.

Καί όντως δ θάνατος καθ’ έκάστϊΐ 
έ/ώρει πλησιέστερον, δ θάνατος, δ b  
σιμέριμνος ουτος άγγελος τοΰ Ύψίστου, ! 
άποδίδων αύτώ τά πλάσματά του, δ μ!' 
γιστος έκεϊνος ποιητής, δ έκπνευματίζ»' 
τή/ ΰιιαρζιν, δ μεταβάλλων τ ’ ovojU 
εις άνάμνησιν, τδ φίλημα εις προσευχή 
τή^ άγάπην εις θρήσκευμα ! Η  Λουκρτ,τίι 
ησθίνθη αΰτδν τέ^ος έπί τοΰ προβ*Γ 
φαλαίου αυτής καΟήσαντα, καί εις n 
ους αυτής δποτονθορύσαντα το σύν9ΐ]« 
τοΰ Παραδείσου. Τότε, έπί τοϋ στ’Λ1 
τά βιβλία καί χειρόγραφα αύτής (ft 
βουσα, άκροωμένη τή ; μολπής τή ; »■' 
λική; αυτή; λύρας καί τδν άστέρ* β 
τής άτενίζουσα, άπέθανε τήν ΙσήΜ 
τή ; 27 Αϋγούστου 1 825  έν μέσω ή 
πυρώδους τών προσφιλών τούτων άντι»9 
μένων άτμοσφαίρας, ώς δ φοΐν.'ξ δ Λ 
λευτών έν μέσω τή ; φλογδς, rlv διά w 
κλάδοιν τής φωλεάς του ά>ερρίπισεν!

Εγραψα βιογραφίαν \ Εγραψχ [ΑελετΤ,ν

Α Ν Θ Ω * 125

Ι’^-τέραν τούτων ακοιβώ;^ άναγκά^ομαι 
4 δαολογησω. Α ;  έζαφετική καί μονα- 

άνεδείχθη V  μεγαλουργός αμερικανική 
-,ηΟένος, τοιουτοτρόπως αλλοια, κα'-τοι 
, , Ι  ανεπαρκή;, άπρεπε νά η τοϋ β ? α- 
ρτάτου αυτή; βίου ή άφήγησις- Β.ος, 

τ0ιοϋτος, άαοιρος δραματικών πε- 
Βίπετειών, άλλ’ εμπλεως έκτάκτων ψυ-, 
ϊ«δν φαινομένων, βίος ούχί έν τή τύροη 
,ί; κοινωνίας άλλ’ έν τή μονώσει τής με- 
>ίΐΥΐ; ^εύσας, δφείλει έζ ανάγκης νά περι- 
Μ ή  έκτιθέμενο; αύτ^ράν έν τή διασκευή 
»ίτοΰ Ινότητα. Καί αύτο τή ; οίκογενείαςτο 
ί,δαλμ-x μόνον έν παοέργο) καί έν άσθενεΐ 
ίιαχρώσει δύναται νά υπηρέτηση τδ ϊρ- 
ρυθμον καί τήν αρμονίαν τής καθόλου εικο- 
νο;! Τον Γολγοθάν τοΰ πνεύματος ή Λου- 
χρητί* άνήλθε μόνη' τήν έν τώ θχνάτα> 
κοΟέωσιν μόνη κατενόησε' δέν έζοσε 
μετά τών άνθρώίΐων οπως μετ αυτών 
έν συ[Λ7Γ^έγιΐ.χτι ττ*ν απε&κ.ον',<τω|/.εν.

Ημ,ΐν τοΐς μεταγενεστέροις κατέλιπε 
δίϊκόσια έβδομήκοντα δυο ασματα, c., 
μϊγίλα ποίημαta , τρία ήμιτελή μυθι- 
5:ορίματα, μίαν. τραγωδίαν, δεκα
τριών έτών οΰτα συνέγραψε, και τινας 
ΐίΐϊτολάς πρδς την μητέρα αυτής άπευ- 
θυνομ,ένας, δτε έπ ολίγον χρόνον εμαθ/ι* 
tsuscv έν τώ εκπαιδευτήριο! V i l la r s .  Α λ 
λά καί αυτο ή καταπληκτική δαψιλεια 
εγγραφών έν δλιγίστων έτών διαστή- 
ματι δεν μαρτυρεί πιστώς την μεγις-ην 
τοϋ νοδς αυ τής γονιμότητα, διότι, πλην 
τδν στίχων τής παιδική; αυτή; ηλικία;, 
Λων, ώ; εί^ομεν, πυρποληθέντων, αυτη 
εκαιε τουλάχιστον τδ τρίτον μέρος τών 
ΰπ’ αύτής εκάστοτε γραφόμενων. Οθεν δι- 
ωίως είς τών άγγλων αυτή; βιογράφων 
Φ30ν5ΐ δτι πλήν τοϋ C h a tte r to n  καί τοΰ 
K irke W h iteo - jS  έποτεάνεφάνη τηλικαύτη 

τοσοΰτον πρόωρος νοητικη α v ϊπ τJζ ,.ς. 
Ενταύθα, άναγνώστά μου, περαιοϋται 

X ήμ,ετέρα προσκύνησις. Ας έπανέλθωμεν 
εΐ; τήν εστίαν ημών, καί ας άφηγηθώ- 
μεν ©jTi δ τάφος τή ; παρθένου έκείνης 
ίμ.*ς έδίδαξεν. Αλλ ισως σύ Οελε’.ς να 
^*θης πώς έν τ·̂  επιστήμη ονομα,εται 
® μυστηριώδης εκείνος τής Λουκρητίας 

Ζ Α Κ . ΑΝ© . Ε Τ Ο Σ  Α '.

άστήρ,η ς-ίλβουσα έκείνη σφαίρα, πρδς h  
καθ’ εσπέραν άνήρχοντο τής μεγαλοφυίας 
οί πόθοι. Αγνοώ, άναγνώσ-α μου, πώ^ ή 
έπιστήμη άπεκάλεσε τον άστέρα τοϋτον 
γινώσκω όμως δτι ή τέχνη έν αύτφ διορα. 
ούχί κόσμον πραγματικόν έπί τοΰ ουράνιου 
θόλου κρεμάμενον, άλλ άλληγορικον ή 
μάλλον συμβολικδν άπεικόνισμα τοϋ υψι 
στου τών αίσθητ.κών στοιχείων. 0  αστηρ 
οότος, ή κάμινος πάσης έμπνεύσεως, το 
δρμητήρι,ον πάσ^ς καλλιτεχνίας, ο αστηρ 
οΰτος, πρδς δν διηνεκώς η ποιητρια προσ* 
βλεπε, καλείται Π Ι2 Τ Ι2  !

μ ε μ χ ω χ  Μ Α Ρ Τ Ζ Ω Κ Η Σ .

H 0 I R M  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι -

Ο i  I U  s  Κ Α Α Ο S.
(Συνίχ,ίΐ* χ * ι τ ίλος ,  ορ* φνλλάΧιον S .)

γ '.

Ούδείς, πεποίθαμεν, αμφισβητεί την 
σπουδαιότητα τοΰ εφ’ οϊ> ένδιατρίβομεν 
άντικειαένου' ώς έκ τούτου πιστεύομεν 
δτι οΰδεις θά έμόρφασεν άναγνους έν 
τώ τέλει τοΰ δευτέρου μέρους της δι
ατριβής ταύτη; έντδς παρενθέσεως . την 
λέξιν ιάχοΛουθεΐ.»  όπωςδήποτε ημείς ε- 
νοντες πλήρη τήν συναίσθησιν τής bapu- 
τητος ·?1ν δ διδάσκαλος περιβάλλεται εν 
τή κοινωνία, δέν διστάζομεν τδ ημετε- 
ρον ίργον νά έ'ακολουθήσωμεν.

' Ε λ τών μέχρι τοϋδε λεχθέντων^ πας 
τις άναμφιβόλως κατενόησεν δτι οί λό
γοι ήυ,ών ουδόλως άποβλέπουσι τους κα- 
θηγητάς τών άνωτέρων σχολών, οιτινες 
δεν άσχολοΰντα·. περί τήν μόοφωσιν τών 
άκροωμένων αυτών, οΰς ευρίσκουσιν ήδη 
μεμοοφωμένους, άλλά μόνον παρέχουσιν 
αύτοΤς τον μίτον τον δυνάμενο^ν να τους ο- 
δηγήση εις τον πολλάκις άδιέξοδον τών ε
πιστημών λαβύρινθον. ’Αναγκαίοι μεν οϋ- 
τοι, άλλ’ αναγκαιότερος δ διοασκαλος, 
διότι χωρίς τούτου κατ’ ούδεν χ ^ ι -
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μεύουσιν εκείνοι. Ο μεν έστίν ή βάσι; τή ; 
πυραμίδος, ot δέ ή κορυφή.

Ο τι δε ημεΐ; δέν «πατώμεθα ταΰτα 
λέγοντε;, αρκεί ν άναφερωμίν το εξής γε
γονός. Ναπολέων ό μέγα ; εκαλέσατο η
μέραν τινα του; καθηγητάς του Πανεπι
στημίου, ούτοι δε, ός είκδς, έσπευσαν νά 
παρουσιασθώσιν ενώπιον τοΰ τιτάνος έ- 
κεινου, μύρια έν έαυτοις διαλογιζόμε οι 
ώ ; προ; το αίτιον τής προσκλήσεως. Ο 
τε οε,ο Ναπολέων είδε.περί εαυτόν άπαν- 
τας του; διασημοτέρους περί τάς έπι- 
στγ)|ΛΛζ τοΰ >cattροΟ εκείνου |/.ε&“
διών καί ευπροσήγορος ειπεν αΰτοΤς' «ο 
φείλω νά ομολογήσω εις ύμάς, δτι άν 
έγω ημαι τι είς τόν κόσμον, τδ χρεω- 
στώ ^κατά μέγιστον μέρος εις τους όποι
ους έσ^ον έν τη νεότητί μου διδασκά
λου;. Ηταν όχι μόνον καλοί καί άγα- 
θοί διδάσκαλοι, άλλά καί εύπαίδευτοι το- 
σοΟτον, ωττε χ.ατενοουν τάς άνάγκας μου 
καί τοιουτοτρόπως δεόντως μέ έξεπαίδευ- 
ον. Παρακαλώ λοιπόν υμάς, κύριοι κα- 
θηγηταί,όπως εύαρεστηθήτε νά παραδίδη- 
τε απαξ της εβδομαδος καί προκαταρκ· 
τικά μαθήματα, τουθ’ δπερ δέν σάς τα
πεινοί, άλλά μάλλον σά; άνυψοΐ.» Οί κα- 
θηγηταί δέν ειχόν τι ν άντείπωσιν εις την 
παράκλησιν ταύτην, ητις ή τ0 διαταγή, 
και έπροθυμοποιηθησαν νά την έπιτελέ- 
τωσιν. Πολλοΰ λογου αξίαν οφείλει πάς 
τ ι; νά θεώρηση τ ήν πράξιν ταύτην τοΰ 
μεγάλου έκείνου άνδρος, ήτις μία είναι 
καί τρανή άπόδειξις περί του πόσον έν- 
οιαφερεται ή κοινωνία ΐνα εχη χαλούς καί 
κατά πάντα ικανούς πνευματικούς τρο
φούς τών τέκνων της.
, Κα ί δ έτερος τή ; άοχαιότητος τιτάν, 
ο Αλέξανδρος, ελεγεν οτι ήγάπα τον δι
δάσκαλόν του Αριστοτέλην ούχ ήττον τοΰ 
πατρός του, καθ όσον είς τοΰτον μέν ώ- 
φειλε τδ^ ζήν, είς εκείνον δέ τδ καλώς 
ζήν' Ινώ δ πατήρ αύτοΰ Φίλιππος, δταν 
προσεκάλεσε τον Αρις-οτέλην όπως διδαξη 
τόν υιόν του, ήμειψεν αΰτδν διά τή ; ά- 
νοικοδομησεως τής πόλεμος τών Σταγειρι 
τών, ^πατριδος τοΰ Αριστοτέλους, $ν αύ- 
ΊΟς ό Φίλιππος είχε κατεδαφίσει, καί

συνέλεξεν έν αυτή δλους τού; ένθεν κά«| 
θεν διασπαρέντας πολίτας ή καί έν 
λεί<? διατελοΰντας, δπως καί πάλιν 
την οίκίσωσιν.

Καί τί δέν έπραξαν έν διάφοροι; 
ροΐς έξοχοι ανδρες, καί υπέρτατον Μ 
τεχοντε; άξιωμα, διακυβεύσαντες έν jjj. 
^επαΐς παρεστάσεσι καί αΰτήν τήν U7uj. 
ξίν των, δπος τιμήσωσι καί σώσωσι το* 
διδασκαλους αυτώ ν; Αναξαγόρας, 5 Ji. 
δάσκαλος τοΰ Περικλεούς έκείνου τοΟ Jj. 
νηθέντος διά τής δυνάμεω; τοΰ πνίόμι· 
τός του νά υπερισχύση πάντων, νά λίξ, 
εις χεΤράς του τάς ήνίας τής άθηναϊ^ 
δημοκρατίας, καί νά δώστ) τ* δνομά το; 
είς τον α!ώ·»α έν φ έζησεν, αμέλησα;:: 
συμφέροντα του, οπως δλως άφιερωθ^ si; 
τας φιλοσοφικά; του μελετάς, κατέχω:; 
ήμεραν τινα άθυμος, περί πάντων ok 
γωρών, και περικεκαλυμμένοε τίιν κερ 
λήν, μη θελων δέ νά λαβή πλέον βρώίΐι 
όπως ουτω τελευτήση τήν ζωήν m 
Μαθων τοΰτο κατά τύχην δ Περικλή; ί 
σπευσε προς αυτόν κατατεθλιμμένο; καί ίο1 
ζατο θερμώς καί εν δακρύοις νά τον <ϊ 
ρακαλή δπως φεισθή τής ζωής του, οί· 
χ ι μονον οικτείρων τον άνδρα, άλλά μάΐ· 
λον οικτείρων εαυτόν,καθδ κινδυνεύοντκ » 
απολεση τοιοΰτον σύμβουλον εί; τάτή;ιτο· 
λιτεια;. Οταν δε γενομένου τοΰ IIερικλε- 
ου; αντικειμενον φθονου,Διοπήτης τι-ς τ ο* 
νομα προετεινεν ε:; τήν εκκλησίαν τοΰλ*· 
οΰ άποφασιν, καί ταύτης ετυχε παρά το# 
λαοΰ εκείνου,— τοΰώς έπί τδ πλεΐστον τι· 
μησαντος μετά θάνατον τούς εύεργέτί! 
του, οπως καταδιωχθώσιν οι πρεσβεύο»· 
τες οτι δεν υπάρχει θεδς έπί σκοπώ « 
ενοχοποίηση τον ΐίερικλή, ώς διδαχθέντί 
υπδ τοΰ Αναςαγόρου τοΰ λίαν έλευθέρωί 
περι τα τοιαΰτα φρονοΰντος, δ Περικλή; 
φοβούμενος μή δέν δυνηθή νά τδν σώσιΐ 
τής τοιαυτης κατηγορίας, τφ παρέσχ» 
τά μέσα νά μεταναστεύσει, καί μάλιστα 
συνώδευσεν αύτδν έκτος τής πόλεως, U  
μάλλον ποιων καταφανεστέραν τήν μετ’ 
αυτοΰ συνάφειαν καί φιλίαν καί έπισφί” 
λεστέραν τήν ιδίαν αϋτοΰ θέσιν. Κα ί Κρι
τών δ τοΰ 2ωκράτους μαθητής προαιί·

ΑΝΘΩΝ 127

αύτώ τά μέσα ΐνα έξέλθη τής φυ- 
uoJlaU;, καί διέμεινε παρ’ αύτφ μέχρι τή ;
«i [{ίίτνις αύτοΰ στιγμή;, κατ’ ούδέν λο- 

Λμενος τάς ένδεχομένας τής τοιαυτης 
^οίίωσϊως συνεπείας.

fjtb τοΰ αύτοΰ αισθήματος έμφορού- 
ρο ι οί δύο τρομεροί σκαπανείς τής πα- 
)*ιά; κοινωνίας, ‘Ροβεσπιέρρος καί Μα- 
ρίτος, ίδόντες ημέραν τινά είς τον υπ’ 
αύτών έξεταζόμενον κατάλογον τών κα- 
υ^ικασθέντων καί τά όνόματα δύο Ιε 
ρέων χρηματισάντων διδασκάλων τής νε- 
όττιτός των, έσπευσαν μεθ ορμής άκαθέ- 
MDU νά δώσωσι διαταγάς προς άποφυ- 
λάκισιν αύτών, καί έπεμψαν αύτούς έπί- 
ο/,ς έκτος τής Γαλλίας δπως τού; άπαλ- 
λαξωσι παντδς μέλλοντος κινδύνουυ, πρα- 
ξι; «υτη ήτις ήδύνατο νά καταστήση υ- 
ποπτον τήν φοβεράν ταύτην δυαόα κατα 
τά; αποφράδας έκείνας ημέρας έν αί; 
η έξαγρίωσις τών παθών καί ή θηριω
δία τών τελουμένων ειχον φθάσει είς τΐν  
ίίέρτατον βαθμόν τής άπονοιας.

Μυρία δσα θά ήδυνάμεθα τοιαΰτα ν’ 
βναφέρωμεν παραδείγματα' πλην θέλο- 
μεν περιορισθή είς ολίγα τινά, δπως δι- 
ωιολογήσωμεν, άν χρήζ·ρ δικαιολογη- 
σεως τδ θέμα τοΰτο, τήν έπ αύτοΰ ή 
μετέραν μακρηγορίαν.

0 αύτοκράτωρ Τΐτσς Αντωνΐνος, δ έ
νεκα τών πλείστων αρετών του περικο- 
ίμηθείς διά τοΰ νέου καί ένδόξου τίτλου 
ιΕνσεβής,«υιοθετηθείς παρά τοΰ προκατό- 
χου αύτοΰ Αδριανοΰ, υιοθέτησε κατά δι
αταγήν τούτου τόν Μάρκον Αύρήλιον 
καί χδν άδελφόν αύτοΰ Λούκιον Κόμο- 
ο̂ν· διανοούμενος δέ ν’ άναθέσ/) τήν αυ

τοκρατορίαν είς τον πρώτον, ώς καί έ 
Βραξεν έν ώρα θανάτου, μεγίστην κα τέ
βαλε φροντίδα πρός έκπαίδευσιν αυτοΰ, 
ι̂ό έκάλεσεν έκ τής έν Συρία Χαλκίδος 

^πολλώνιον τόν Στω’ϊκόν. Τούτου δε, αμα 
άφίξει αύτοΰ είς Ρώμην, προσκλτ.θέν- 

“τος υπό τοΰ λντωνίνου 'ίνα μεταβή εις 
Τ ανάκτορα, καί άπαντήσαντος μ?τ α- 
Υερω^ίας δτι δ μαθητής οφείλει νά πο- 
ρεοθή 7ϊρός τόν διδάσκαλον, δ Αντωνΐνος 
διέταζε τόν Μάρκον Αύρήλιον, καίτοι ε 

πίδοξον αύτοκράτορα, νά τόν έπισκεφθή.
Κα ί παρ’ ετέροες διδασκάλοις έμαθή- 

τευσεν δ Αύρήλιος, παρ’ ών δ>ων έδιδάχθη 
τά γράμ,ματα, τό δίκαιον, τήν φιλοσο
φίαν, περιβληθείς καί τήν τών φιλοσόφων 
τήβεννον, καί ούχί μόνον έξετίμα καί 
συνεβουλεύετο τούς διδασκάλους του ζών- 
τας, άλλά καί μετά θάνατον τούς τά
φους αύτών έπεσκέπτετο καί δι άνθέων 
έρραινε. Ελεγε δέ δτι παρά τοΰ παιδα
γωγού αύτοΰ, ούτινος εκλαυσε πικρώς τον 
θάνατον, έμαθε νά μή φατριάζη, νά υ- 
ποφέρή τούς κόπους, ν’ άρκήται εί; ο 
λίγον, νά ΰπηρετήται μόνος, νά μή άκρο- 
άζηται τών καταμηνυτών'— παρά δέ τοΰ 
Διογνώτου, Ρουστίκου, Απολλώνιου, Σέξ- 
του, Αλεξάνδρου, Μαξίμου καί Φρόντοι- 
νο;, νά ήναι έλεύθερο;, σταθερό;, καλο
κάγαθο;, απέριττος, ευπροσήγορος πρός 
τού; φίλους' ν’ άνέχηται τήν αμάθειαν 
καί τήν απερισκεψίαν, νά μή έπιπλήττη 
τούς Εσφαλμένως διαλεγομένους, νά βδε- 
λύσσηται τό μίσος, τήν άπάτην καί τήν 
τών τυράννων υπουλότητα' νά ηναι με
τριοπαθής, γλυκύς καί ευπρεπής τά 
ήθη' ούδαμώς αμφιρρεπής άλλ’ οΰτε τα
χύς είς τάς πράξεις του ουτε βραδύς, 
καί νά δεσπόζϊ) έαυτοΰ έν πάση περι·· 
πτώσει. Τις δέ δύναται ν’ άναγνώση άνευ 
τής ήδυτέρας συγκινήσεω; τήν μεταξύ 
αύτοΰ, τή ; αύτοκρατορική; οίκογενείας 
καί τοΰ διδασκάλου του Φρόντωνος 
αλληλογραφίαν; Τήν πολύτιμον ταύτην 
συλλογήν εύρεν δ τοΐς πάσι γνωστός 
Μάη έν τή λμβροσιανή βιβλιοθήκη όπδ 
τόν τίτλον «Φρόντων», ή δέ αγάπη, 
δ σεβασμός καί ή χάρις καθιστώσι στίλ- 
βοντα κειμήλια τάς έπιστολάς έκείνας, 
έν αϊς δ αύτοκράτωρ καί δ διδάσκαλος 
συγχωνεύονται, “ να μή εΐπωμεν οτι ο 
μέν αφανίζεται έν τή ίδιότητι αύτοΰ 
απέναντι τή ; τοΰ δε, ή τις μεγαλυνεται 
καί άνυψοΰται. «Σε άσπάζονται τά τέ
κνα μου», έγραφον αύιφ δ αυτοκρατο^ρ 
καί ή αύτοκοάτειρα' δ δέ, * ασπασαι τα 
ευτραφή χερύδρια καί πόδι* αύτών» ά- 
πήντα.

δταν δ Κωνσταντίνος κρατών τοΰ κό·
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σμου μετά την ήτταν τοΰ Αικινου ή- 
θέλησε νά βχσίσ·/) τήν νέχν πολιτικήν 
έπί νέου θρησκεύματος, ώ; εκ τούτου δ’ ά- 
πεφάσισε νά μετενέγκη τήν αύτοκρατο- 
ρικήν έδραν εκ Ρώ μη ; εί; Βυζάντιον, ό 
πως άποφύγτ} πόλιν τηροΰσχν είιέτι ά- 
πάσας τάς είδοιλολατρικάς παραδόσεις, 
καί άνεγείρτ) άλλην πόλιν παρθένον έν 
θέσει ΰγιεΐ, εύχερ?ϊς εχουσαν τά; συγ
κοινωνίας, και δυναμένην νά έπιβλέπη 
τάς άρκτικάς τών βαρβάρων είσβολάς —■ 
εκτισε δε τήν πόλιν, εί; ·?,ν έδωκε τ ’ ό 
νομά του, δαπχνήσας εξήκοντα χιλιάδας 
χρυσοΰ διά τά τείχη, τάς στοάς καί τά 
υδραγωγεία, δ Κωνσταντίνο;, λέγομεν, δ 
αρχηγέτης ουτος τή; μεγάλη τέρας τών 
επαναστάσεων, προβαίνοίν εί; τήν διοο- 
γάνωσιν τοΰ κράτους, ού μόνον δεν πζ- 
ρημέλησε τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαοΰ, άλ
λά τήν υπεστήριξε, καί ίσχυρώς τήν προ- 
ήγχγεν. Αρκεί ν άναφέρω^εν δτι θέλων 
νά καταρτίσν? καί τά έν Γαλατία εκ
παιδευτήρια, άπήλλαξ-: τού; ιατρούς, τούς 
γραμματικούς καί τούς τής γραμματο
λογίας καθηγητάς τής στρατιωτική; υ
πηρεσίας, τοΰ βάρους τής ξενίσεως, τών 
δημοτικών τελών καί υπουργημάτων, κα
θόσον ταΰτα ούδέν παρεΐχον προνόμιον 
καί περιέβχλεν αυτούς άνωτέρα; λειτουρ
γίας μεθ ών συνε'χοντο καί προνόμιά 
τινα" άπηγόρευσε νά καταδιωκωνται άδίκοις 
έπί δικαστηρίου ?) νά προσγίγνηται αύτοί; 
άλλο>; άδικία" διέταξε νά καταδιώκνται 
ό τυχόν αυτούς κακοποιών, υποβαλλό
μενος εις πρόστιμον εκατόν χ  λιάδων νο
μισμάτων, ?] δερόμενο;, έάν έτύγχανε δοΰ- 
λος, υπο τοΰ κυρίου του- αν δε δ κύ 
ριος ουτος ή'' συνένοχος, ν’ άποτίη καί 
αύτός ε’ί*οσι χιλιάδας νομισμάτων, 
τοΰ δούλου κρατουμένου ώς ένέχυοον. 
Κωνστάντιο; δε δ υιός αύτοΰ διώρισε τον 
ύπατον Εύμένειον πρύτα-ιν τοΰ έκπαι- 
δευτηρίου τοΰ Αύγουστοδούνου (A u tu n ) ' 
τούτου δε διστάζοντος νά παραιτηθνί τής 
υπατείας, ό αύτοκράτωρ εγραψε πρός 
αυτόν ταδε' » μή φοβοϋ" at νέαι σου 
λειτουργίαι δεν σε ταπίΐνοΰσι" γνώθι 
δ ί καλώς δτι η επιστήμη, $ν άσπάζε-

σαι, δΰναται νά π-:ρικοσμήση παν άξίωμ,
Ούδείς δε δύναται νά ίσχυρισθή J. 

τά τοιαΰτα έπραττον αύτοκράτορε;, ο[) 
δ Αντωνϊνος, δ Μάρκος Αύρτ^ 
καί ο Κωνσταντίνος, γενναιόφρονε; j 
παντε;, καί έπί πλείσταις άρεταϊ; ϊ» 
πρέποντες, διότι έχομεν Ούαλεντινι»* 
τον αύτοκράτορα, δστις ένώ έτέρκ:, 
εις τήν ποίησή, τήν ζωγραφικήν ^ 
γλυπτικήν, διέταττε νά καη έν τφ μ|̂  
τοΰ αμφιθεάτρου αύτοκρατορικός Tt;fc 
λαμηπόλος κατηγορούμενος έπί υττεξτ,· 
ρέβει" άπεφάσιζε διά τών λέξεων 
νεύσατε αύτον» έν πάση κατηγορία:,^ 
καί άν προέκειτο περί παιδός λύσαντι 
λίαν ταχέως τον κύνα, η περ! τενιί 
του κατασκευάσαντο; ώραϊον μέν θώρα̂  ̂
πλήν κατά τι έλλ πή ώ; προς το oufift» 
νηθέν βάρος, καί ήρέσκετο νά βλέπή κ*« 
σπαρασσομένου; τού; καταδίκους υπό ή  
εΰνοουμένων του δύο) πελωρίων άρ/.τίΛ 
ά; ώνόμαζεν Ιννοκεντίαν καί Χρυσοψΰρ, 
καί έκράτει πάντοτε παρά τφ  δωμιατίι 
αύτοϋ. Καί δμω; ό άνήρ οϋτος έχίΐ; 
σεν εΐ; τά έντρυφή άνάκτορα τών Τ;> 
βήρων, ταύτης τής άρκτώας ‘Ρώ μη;, Μ 
βορδιγάλειον ιστορικόν Αΰσώνιον, ν 
προσεπικληθέντα «άμίμητον» ενεκα ΐ  
εύρυμαθείας αύτοΰ, ώ; διδάσκαλον 
υίοΰ του, τοΰ Α’ύγούστου ΓρατιανοΟ.

Εΰγνο>μονών δε ΰ Γρχτιανός προ; τ*1 
διδάσκαλόν του, άνηγόρευσεν αύτόν 
πρώτον κόμητα τοΰ Πα>ατίου, μετά τ»1' 
τα δί; ταμίαν, ακολούθως τοπάρχην I' 
ταλίας καί Αφρικής, ύστερον δέ Γάλα™ 
καί έπί τέλους ύπατον μετά τοΰ όλυβ:'·' 
ου. Εγραφε δ αύτφ έκ Συομίου, ί1 
τώ μέσο) τών νικών αύτοΰ κατά 
βαρβαρο)ν.« ΙΙμ η ν  οφειλέτης σου, κ ϊί1 
γίνωσκον τάς επιθυμίας σου. Συμβουλί> 
θεΐς δέ μετά τοΰ Θεοΰ, καί τούτου ■ 
κρίναντος τήν άπόφασίν μου, σέ <Sli 
ρισα ύπατον» δο^ρησάμενος αύτώ 55 
νάμα τήβεννον οιαν περιεβάλλοντο 
αύτοκράτορες κατά τήν ημέραν τοΰ if· 
αμβου των. Εν  γένει δ άφωμοίου 'Ιί! 
καθηγητάς προς τάς ύψη) οτέρας «Η1 
τοΰ κράτους πολιτικάς τ ϊ κ* ί οτρ*"·1
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τικάς, καί ώριζεν υπέρ αύτών άφθονους 
προμήθειας σίτου, οίνου καί έλαίου Καί 
δώδεκα μέν μερίδες άπετέλουν τήν άμοι- 
βήν τών διδασκόντων τήν άττικήν καί 
ρωμαϊκήν γραμματικών, είκοσι δε καί τέσ- 
σαρε; τήν τών διδασκάλων τή ; ^ητορικής- 
0  αύτό; Γρατιανός εγραψεν εις τον έ
παρχον τοΰ πραιτωρίου τή ; Γαλατίας 
ταδε. «Θέλομεν νά ίδωμεν έν ταΐς Tij σ^ 
έπιμελεί? άνατεθείσαις έπαρχίαις άκμα- 
ζούσας καί διαπρεπούσας τάς μεγάλας 
πόλεις έπί έξόχοις διδασκάλοι;, άλλά 
δεν έννοοϋμεν ΐ»α έκάστη πόλις τού; ά 
μείβ/ι κατά τό δοκοΰν αύτη.»

Συνεχ'ζοντες τό έργον Τοΰτο δέν θε- 
ωροΰμεν άπό σκοποΰ ν άναφέροψ.εν καί 
τό ακόλουθον άλλως πασίγνο>στον άνέκ- 
δοτον. Θεοδόσιος δ αύτοκράτω^ ούδέν 
παρημέλησεν δπως ό υιός αύτοΰ λρκάδι· 
ος δ μέλλων ν’ άνέλθΐ} έπί τον θρόνον 
τή ; Κωνσταντινουπόλεως, τύχϊ) καλής ά- 
γω γή; καί παιδείας. Τούτου ’ένεκεν πα- 
ρεκάλϊσε καί αυτόν τόν Πάπαν νά τώ 
πέμψη ανδρα κατάλληλον πρός τοιοΰτον 
ίψηλόν σκοπόν, καί ό Πάπας άπέστειλεν 
αύτώ τόν ’Αρσένιον, διάκονον τής £ω· 
μα'ίκή; έκκλησίας, δν δ Θεοδόσιος λίαν 
<ρ·.λΓ-φρόνως υπεδέξατο. Αναθείς δ αύτώ 
τήν έκπαίδευσιν τοΰ υίοΰ του, τώ ειπεν’ 
«έγώ θέλω 'ίνα άπό τοΰδε θεο)?ϊ); σεαυ- 
τόν πατέοα τοΰ υίοΰ μου μ.αλλον ?ι έ
γώ ». Εις δέ τόν υιόν αύτοΰ έπέταξε νά 
ύπακούη μάλλον τόν διδασκαλόν του η 
αύτον, καί θίωρ'Τί έκεϊνον μάλλον ή τοΰ 
τον πατέρα του. Μίαν δέ τών ημερών 
είσελθών 6 Θεοδόσιος εις τό μελετητήοι- 
ον τοΰ ήγεμονόπαιδος, καί ευρών τοΰτον 
μέν καθημενον, τον δέ Αρσένιον όρθιον, 
διέταξε τόν μέν υίόν του νά εγερθο. τόν 
δέ διδάίκαλον προσεκάλεσε νά καθήση, 
άπαγορεΰσας τώ Αρκαδίω νά φέρΐ} διαρ- 
κούσης τής μετά τοϋ διδασκάλου με
λέτης ούδέν τοΰ άξιώματός του σημεΐον, 
καί έπιλέγων δτι άνάξιος θά ήλέγχετο 
τής αύτοκρατορίας, έάν δέν έμάνθανε 
ν άποδίδη εί; ε<αστον δ,τι τώ άνήκε 
καί νά η ευγνώμων καί εύλαβής.

Ενταΰθ* θά έτερματίζομεν τήν σει

ράν τών παραδειγμάτων τούτων, ΐνα 
μή επί μακρόν ετι τόν λόγον παρα- 
τείνωμεν, έάν μή ή ιστορία παρεΐχεν 
ημϊν ετερον καί έπιφανέστατον δείγμα 
τοϋ πρός τον διδάσκαλον ό^ειλομένου 
σεβασμού καί άγάπης·

TvJ 7 Μαϊου 1 4 58 έγεννήθη έν 
Ούτρέχτ τή ; Ολλανδίας έκ πατρός κατά 
τινας μέν ταπητουργοϋ, κατ άλλου; δε 
ζυθοποιοϋ, ’Αδριανό; δ Ψλωρέντιος, δστις 
έξελέξατο τό κληρικόν στάδιον. Αγνο- 
οΰμεν τούς λόγους, uv ενεκεν οδοιπορών 
νΰκτωρ, έν καιρώ χειμώνο;, κατελήφθη 
υπό τής χιόνος, καί ίσως θ άπϊθνησκεν, 
άν κατά συγκυρίαν δέν διέβαινεν έκεΐθεν 
έφιππος ζωγράφος τις, δστις άκούσας 
τας οιμωγάς τοΰ κ·.νδ>νεύοντος καί λα
βών έπί τοϋ Τππου του, ηγαγεν αύτον 
εί; τήν έν Γάνδη οικίαν του, δ που ο 
Φλωρέντιος διέμεινε γενναίως φιλοξενού
μενος, ΙΙμέραν τινά περί τήν δείλην έξ- 
ήλθε τοΰ ο;κ»υ ΐνα περιεργασδ^ τήν πό
λ ιν ,  περιφερόμενος δέ ένθεν κάκεΐθεν, ά- 
φίκετο τέλος ένώπιον μεγαλοπρεπβΰς-οί- 
κοδομής,ίξ ή ; αίφνης εδραμον πρός αύτον 
•ΰπηρέται πλο«σίως ένδεδυμένοι, ο'τινες 
μετά μεγάλου σεβασμοΰ τόν παρεκαλεσαν 
νά τούς άκολουθήσ·/!· ’Εκπλαγείς έπί τή 
τοιαύτ/ι προσκλήσει, ήρώτησεν δ Φλωρέν- 
τιος τούς ύπηρέτας μή έκ λάθους αυτόν 
άντ άλλου έξέλαβον, πλήν έκείνων επιμε- 
νόντω;, ήναγκάσθη νά τούς άκολουθήση εις 
τόν άνακτόοιον έκεϊνον .οικον, δπου αφοΰ 
διήλθον διάφορα πολυτελή δώματα, οι ΰ- 
πηρέται είσήγαγον καί έγκατέλιπον αύτον 
εί; αίθουσαν δπου κατέκειτο κλινήρης ω
ραία τις γυνή, παο -(ΐ έκαθητυ εύειδης 
νέος, οστις αμα ίδών αύτον τόν επλη* 
σίασεν εϋσεβάστως καί τώ είπεν. (ίΐδού 
γυνή χρήζουσα τής ύμετέρας πνευματι* 
κής βοήθειας" θέ\ει \ά έξομολογηθή* ‘ 
καί ταΰτα λέγων άφήκεν αύτον μόνον 
μετά τής κατακλινοΰς. 0  ίερεύς δστις 
ένόμιζεν δτι ώνειρεύετο, προσπελασας τή 
γυναικί ήρώτησεν αύτήν κατά τί ήδυ- 
νατο νά τή άποβή ωφέλιμο;, αυτή δέ ως 
παράφρων άνέκραξεν" «ώ πάτερ μου, έγω 
τόν άγαπώ έμμανώς, άλλ έκεϊνος δέν
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μ.’ άγαπα» προσθεΐσα και άλλα τούτοι; 
παραπλήσια έν μεγίστη έξάψει νοδς καί 
ταραχή καρδίας. Π>ήν τοΰ ερεθισμού 
τούτου ολίγον κατευνασθέντος, ό ίερεύς 
επέρανε το εργον του, και ταύτο/ρόνως 
είσήλθε πάλιν εις τδ δωμάτιον ό νέος, 
δστις κλίνων τήν κεφαλήν, ευχαρίστησε 
τδν Αδριανδν έφ ή έτέλεσε λειτουργία' 
Αλλ’ οταν ό ίερεύ; χαιρετών Ανεχώρει, δ 
άγνωστος έκεΐνος νέο; διεκο'νωσεν αύτώ, 
καίτοι μετά τοΰ μάλλον εύγενοΰς και 
ευλαβούς ύφους, δτι δέν ήδύνατο τοΰ 
λοιπού νά εςέλθτρ τού οικου έκείνου. 0  
πνευματικός έγίνωσκε βεβαίως οικογενεια
κόν τι μυστήριον. Ούδείς λόγος ϊσχυσεν 
δπως ελευθερωτή τδν έμβρόντητον κλη 
ρικόν τ ϊ , ς  φιλόφρονο; αιχμαλωσία; ιί ; -̂ ν 
κατεδικάζετο' ύποκύψας δέ είς τνιν Α
νάγκην κατέστη δ διδάσκαλος τού παι 
δος, δστις έμελλε νά κληθή Κάρολο; Α . 
έν Ισπανία και Κάρολο; Ε .  έν Γερμανία. 
Αλλά τ ί; ητο ή κατακειμένη γυνή και 
τίς δ παρ αυτη νέο; ; Ησαν άρά γε ί 
ωά*να ή Τρελλή και Φίλιππο; δ Ωραί
ος, ή μέν θυγάτηρ τής ίσαβέλλης βασ'.- 
λίσσης τής Καστιλλίας καί Αραγώνα<, δ 
δέ ι̂ίδς Μαξιμιλιανού Αρχιδουκδς τής Α υ 
στρίας και Μαρίας θυγατρδς Καρόλου τοΰ 
Τολμηρού ; Δέν δυνάμεθα νά τί> βεβαι 
ώσωμεν' είναι δμω; Αληθές δτι δ ίερεύς 
λδριανδς Φλωρεντιος έξεπαίδιυσε τον Κ ά 
ρολον οί) απέκτησε τήν εύνοιαν, τήν ά- 
γ ίπ ην  και τδν. σεβασμόν. Τούτων ενεκα 
προεχειρίσθη εί; την τή ; Τορτώσης έπι- 
σκοπήν, προ/,χθη εις τδ Αξίωμ,α τού Καρ 
διναλίου, χαί διωρίσθη υπδ τού αύτο- 
κράτορος Καρόλου Αντιβασιλεύς έν ίσπα- 
νίοι. Εν  Μαδρίτη διατελών έμ,αθεν δτι 
εΤχεν Αφιχθή πρό τινων ημερών ζωγρά
φος τις, καί έκ τοΰ δνόματο; αυτού έ- 
βεβαιώθη δτι ήτο αυτδ; έκεΐνο; δ σώ- 
σας αυτόν άλλοτε Απδ τού θανάτου, καί 
επί τώ λόγς> δτι ειχεν ανάγκην τής ύ- 
π/,ρεσίας του μετεκαλέσατο αύτδν είς τά 
ανάκτορα. Εκαστος ευκόλως δύναται νά 
κατανόηση την έκπληξιν άμα δέ καί την 
χαράν ην ν5σθάνθηοαν οί δύο φίλοι ά 
ναγνωρίζοντες Αλλήλους, αλλ’ οϋδείς δύ*

ναται νά φαντασθή τον θαυμασμόν αμ- 
φοτέρων, δταν αίφνης είδον είσερχόμενον 
τον αΰτοκράτορα Κάρολον καί κλίνοντα . 
γόνυ ενώπιον τού καρδιναλίου αντιβασι* 
λέω;, δστις μή γινώσκων εις τί ν Απο- 
δωση τήν ταπεινήν ταύτην συμπεριφο
ράν τού κραταιοτάτου τών τότε ήγεμ.όνων, 
τού δικαίως λέγοντος δτι δ ήλιο; ουδέ
ποτε δύει είς τά κράτη του, έψέλλιζε 
λέξεις άκαταλήπτους, προσπίπτων τώ αύ- 
τοκράτορι. ’Αλλ  ουτος Αναχαιτίσας αυ
τόν, έξήγαγί τού κόλπου του περγαμη
νήν εγχείρισα; αΰτώ Ανεφοινησεν" «είς 
έμέ Ανήκει νά προσκυνήσω τον ΓΙοντί- 
φηκα Φώμης·». ΙΙράγματι ή περγαμηνή 
εκείνη περιείχε τήν ψήφον τού ιερού τών 
καρδιναλίων συλλόγου, τοΰ έκλέξαντος 
αΰτδν Πάπαν' τοΰτο δέ συνέβκνε κατά 
τδ έτος 1522  καί άναμφιβόλως, ώς ή 
ιστορία διαβίβαιοΐ, τή επιρροή Καρόλου 
τοΰ Ε .  όθεν λαβών δ ’λδριανδς Φλω- 
ρέντιος τ δνομα « λδριανδς ΣΤ*. * μετέβη 
εις τήν άγίαν Εδραν, δπου πολλά; έ- 
πόνεγκε μεταρρυθμίσει; εις τά κακώς 
κείμενα ένεκα τής έπί έννέα μήνας τού 
παπικού θρόνου χτρεύσεω;, μεγίσττ,ν. όέ 
οικονομίαν εις τήν διαχείρισιν είσήγαγεν, 
άποβιώσας τώ 1523.

Ε< τών παραδειγμάτων τούτων τής 
αφοσιώσεως καί τού σεβασμού 8ν το- 
σοΰτοι έξοχοι καί κραταιοί ανδρες τώ 
διδασκάλω έπεδείξαντο, γίνεται έτι μαλ* 
λον, φοονούμεν, κατάδηλος ή σπουδαι- 
ότης αύτοΰ. Πλήν φαίνεται μοι δτι τι* 
νές μ,οί λέγουσι' σύ έμόρφωσας ϊνδαλ" 
μα, δπερ εθηκας έπί άπαστράπτοντος βω
μού, δπως έν εϋόσμοις θυμιάμασι τδ λα- 
τρεύσωμεν, τδ Αποθεώσωμεν, καθόσον έζ 
αυτού έξήοτηται ή ήμετέρα σωτηρία. Α λ 
λά καί έπί τη  υποθέσει δτι ή κοινω- 
νία δι’ αύτοΰ θά έσώζετο, πού νά τδ 
ευρ&>μεν;

Τάς αντιρρήσεις ταύτας ήμεΐς προεβά- 
λομεν, οΰχί διότι ένδομύχως πίπεισμεθα 
δτι καί έσκεμμένως θά γίνωσιν, αλλ ι- 
να ϋπδ πασαν δψιν έκτυλίζωμεν τδ προ* 
κείμενον θέμα.

’Α λ λ ’ έχομεν ανάγκην νά εΐπωμεν ο*
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τι δ άνθρωπος;, ή κοινωνία, τδ παν 
ταλαιπωρούνται, κατατρύχονται, κατα
πονούνται υπδ τή ; άεννάου καί πει
σματώδους πάλης έν τε τώ φυσικώ καί 
τώ ήθικώ κόσμω, υφισταμένης μεταξύ 
δύο άντιθέτων καί ί.ιχυρών δυνάμεων ; 
Εν τώ μέσ^ τηλικούτου άγώνος άνικα- 
νεΐ βεβαίως νά πράξη τι δ διδάσκαλος, 
τδ φρύγανον τούτο τού στροβίλου, πλήν 
δύναται καί πολύ νά κατορθώση καθό
σον θ άναπτύξη μέν πάσας τάς <2ρετάς 
καί θά κατιπνίξη πάσας τάς κακίας 
έν τή καρδίαι, θά έθίση δέ τον νουν νά 
σκέπτηται δρθώς καί εύθυφρόνως. Εξ  
αύτοΰ οί μαθητευόμενοι θά μάθωσι ν’ ά- 
γαπώσι τήν αλήθειαν καί ν’ άποστρέ- 
φωνται τδ ψεΰδος —  νά ώσι μέν εύσε- 
βεΐς, οΰχί δέ καί δεισειδαίμονε;— ποια 
τά χρέη άτινα δφείλουσι νά έκπληρώ- 
βωσι πρό; τε τδν ©εδν, πρδς εαυτού; 
καί τδν πλησίον, καί δποΐα τά δικαιώ
ματα οίς δύνανται νά χρασθώσιν έν τή 
κοινών^ άνευ βλάβης τών άλλων —  
νά έχωσι κοσμίαν, εύπρεπή καί έμφρονα 
τήν συμπεριφοράν —  νά μή κατασπατα- 
λώσι τδν βίον των έν τή νωθοότητι καί 
ραθυμία —  νά ώσι τούτέστιν έντιμοι, 
δίκαιοι, άβρόφρονες, φιλόκαλοι, φίλεργοι, 
έπιμελεΐς, έ>ί λόγ^ , ένάρετοι. Οΰχί μέν 
πάντες θά εΰδοκιμήσωσι, διότι ούδέν 
τέλειον έπί τής γης- δύναται δμως τδ 
Κακδν έπί πολύ νά μετριασθή, τά πα
ραδείγματα τοΰ καλοΰ νά πολλαπλα- 
σιασθώσι, καί ή κοινωνία ν’ άποκτήση 
φιλοπάτριδας πολίτας, αγαθού; καί φιλο- 
πόνου; οίκογενειάρχα;, άνδρα; εύπαιδεύ- 
του; καί διαπρέποντα; περί τά ; έπιστή· 
μα; καί τέχνα ;’ τδ δε ώραΐον φυλο^ 
ίνοπτριζόμενον εις τά ; εικόνα; ταύτας 
τής χρηστότητος, τής άγαθωσύνης καί 
τής ένεργείας, νά δποχοεωθή νά έκτιμα 
τδν καταστάντ» άληθώ; σύζυγον καί 
σύντροφον τοΰ βίου του, νά συγκεν- 
τρώνη έν αΰτφ καί έν τή οίκίο: πά- 
σαν φροντίδα καί μέριμναν' διά δε 
τών  ̂ θέλγητρων τής καλλονή; του, τών 
χαριτων καί τή ; άγνότητος τοΰ η* 
θ^υς του> TOy έναρμ.ονίου τοΰ φθόγ

γου του, τών θησαυρών οδς έγκλείει έν 
τή καρδίο: του, έν τή διανοίοι του, έν 
τή ψυχή του, νά η δντως ή άγαλλίασι;, 
ή παραμ,υθία, ή δασις τή ; οΐκογενείας, έν 
τ ή *-*1 ε* τή λύπη, έν τή ήρεμίοι
καί έν τώ κόπφ, έν τή εύπραγίοι καί 
έν ταΐς κακώσεσι τοΰ βίου, καί νά μή 
έχη καν πρόφασιν δικαιολογίας υπερ τών 
παρεκτροπών καί τών άνωμαλιών τής δι- 
αγωγής του τά έπιλήψιμ.* παραδείγμ,α- 
τ «  τού κρατοΰντος αύτοΰ φύλου.

Ταΰτα πάντα τ’ άγαθά δύνανται νά 
έπέλθωσιν έν τή κοινωνίοι άπδ τδν διδά
σκαλον έάν ούτος τυγχάνη ών οΐον αύτδν 
εσκιαγραφήσαμεν. Καί δ τοιοΰτος δέν 
είναι απλώς άπεικόνισμα. τής ήμετέρας 
φαντασίας, διότι υπάρχουσιν άνδρες κε- 
κτημένοι τήν άπαιτουμ.ένην ικανότητα 
οπως τελεσφόρως τήν αγωγήν τών νέων 
άναλάβωσιν (* ) ' άρκεΐ ή κοινωνία ν’ ά- 
νεύρη αΰτούς, νά τούς έκτιμήση δεόν τως, 
νά τού; άναγάγη εις ?,ν ανήκει αύτοΐ; 
περιωπήν, νά παράσχη αύτοΐς τά μέσα 
δπω; άνέτως ζήσωσι ,κά τούς καταστήση 
κατά πάντα Ανεξαρτήτους ίνα έν γαλήνη 
νοδς καί Ηρεμία καρδίας τελέσωσι τδ 
ιερδν έργον τής άναπλάσεως. Τοσούτον 
δ εδκολωτέρα Αποβαίνει ή άνβύρεοις 
τοΰ Ανθρώπου τούτου, καθόσον δέν εί
ναι άπαραιτήτο>ς άναγκαΐον καί τδ εΰρύ 
τών γνώσεων μάλιστα ώς πρδς τά προ
καταρκτικά παιδεύματα’ άλλ’ δπερ θεω- 
ροΰμεν Αναγκαίο τατον έστί πλήρης καί

( (  )  Ο ΐ ά ν » γ ν δ ι τ « ι  το3 «Ζ « *υ ν 9 ίο u λνΒω νο ;» t 5- 
ρίσ*ουσ( tp * v r iv  ά π ο ϊίιξ .ν  -τ£>μ δφ’ ία ώ ν  π ιρ ί 3 ι- 
5α α *»λου λ ιχβ ίντω ν t l ;  rb »  μ ιτ ά  xo<j*ur*? ·γ»«- 
φυρΟΓΥΐτος και βαθυνοί*ς έ κ η δ ίμ ιν ο ν  βίον τοϋ Μ ού- 
τσϊΐ, οστις ν]το ε ξ ο ouv a j i a  Ss άτυχτίς δι- 
δαβκΛλος* ε^ουσι δε υπο τους οφβαλ^ούς των τον 
Ι7γ1 τρ ι*χο ντ*επ α ν  κ * ι  εττίκβινα ΐκττ * {5 ιύ (χ *ν τ ι σχι-  
Sov δλτιν τ^ν ν ιο λ * ί*ν  Ζχκύ νθου , Λου^οβΓκον κα ι 
αύτον^λι*γο4α«νον, Μ α ρτζώ κϊΐν , τον συν τγ( εύρe ta , ιμ ·  
βριβεΓ χ » ι  ττοίΛίλιρ ουνινοΰντα σ7τάν»α τη-
θίκά  <7Γροτεριίαατ«, ά γω γ^ν εύγενη κ α ί άδροφρον* 
συμπεριφοράν, κα ι οστις κα ί αύτος εΤνα» διδάσκαλος. 
Δέν ανηχει εις τιαάς νά λαλτίσωμιν ir ip t  τ95ς άζίβς 
του ανδρος τιτις άλλως τε εΤναι πασίγνω στος' άλλ’ 
*η6ελτ)σαμεν νά ττοΐΥΐσωμιν μνείαν αύτου οπως δώτω- 
μ ιν  ζωσαν άποδειΕ(ν οτι 5έν εΤναι Γνδ βλ μ * · ΟΦ* ή -  
{χδν  περιγράφεις διδάσκαλος. * Κ.. Μ .
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λεπτή διανοητική και ηθική παίδευσις τού 
διδασκάλου ώς πρδς εκείνο δπερ οφείλει 
νά διδάξη τού; νέου;, του; ίργώντας να 
βαπτισθώσιν εί; τά νάματα τή ; σοφία;. 
Κα ί εις τοϋτο συνίσταται τδ παν, διότι 
ούχί μόνον δ διδάσκαλος οφείλει να 
ερμηνεύηι τοΐ; μαθηταΤς αύτοϋ τά ; υψη- 
λάς ιδία; καί έν γένει το πνεΰμ,α των 
συγγραφέων εφ ών ερε'.δεται η μελέτη 
των, άλλά καί τά υπ’ αυτών τών μα 
θητών συντασσόμενα την εσθήτα τη ; καλ- 
λειπείας καί όρθοεπείας νά περιβαλλη, 
ένισχύων έν αύτοϊς τοιουτοτρόπως συν 
τώ αίσθήματι τοΰ ωραίου και την εζ'.ν 
τής λογική·, τών δύο τούτων κυριοίτερων 
στοιχείων τή; νοητικής τελειοποιήσεως.

Νΰν δέ άποτίθεμεν τον καλαμον, τοΰ- 
το μόνον έπιλέγοντες ότι δ πολιτισμδς 
τών έθνών δέν συνίσταται μόνον εί; την 
υλικήν ευημερία* αλλα κυρ'.ω; εις την 
ηθικήν διαμόρφωσιν αυτών" ή δέ περί τού
του ολιγωρία είναι άσύγγνωστον αμαρτη- 
μα καί ανόσιος κατά τής κοινωνίας έπι- 
βουλη.

Κ .  Μ Ε Ϊ Σ Α Α Α Ϊ .

Η Θ Ι Κ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ώ Μ Α Τ Α

Τ Ω Ν  Τ Ε Κ Ν Ω Ν  Ε Π Ι ΤΩ Ν  ΓΟ Ν ΕΩ Ν .

C O C O

Οί εις το άγνότερον ίσως τοΰ βίου 
στάδιον άποδυόμενοι, οί άφιεροΰντες τάς 
εαυτών δυνάμεις προς προαγωγήν τών 
κοινωνικών δυνάμεων, οί συνιστώντες τέ 
λος οικογένειαν, καί δι’ αυτή; τήν υπαρ- 
ξιν τή ; άνθρωπότητο; συνεχίζοντε;, ποος- 
παθοΰσι δι’ υπεράνθρωπων ένίοτε δυνά
μεων ν’ άναπτύξωσι τά προσφιλή αυτών 
τέκνα, ού μόνον τά υλικά αύτοϊς μέσα 
παρέχοντες, άλλά καί υπέρ τής ηθικής 
εαυτών μορφώσεως άτρύτως φροντίζον- 
τες· Θαυμασία είναι ή είκών σώφρονος 
οικογενειάρχου, λατρεύοντος τήν έαυτοΰ 
σύζυγον, γαλουχοΰντος τους άπ αυτών 
προσφιλείς βλαστούς, καί διά τής ερ

γασίας καί τής μακράν τών άχαλινώτων 
παθών διανύσεως τοΰ βίου του απεργα- 
ζομένου τήν ευημερίαν τής όλης αύτοΰ 
οίκογενείας, καί προ παντός την τών τέ
κνων αύτοΰ άνάπτυξιν την ωραιαν όμοις 
καί τηλαυγή ταύττ,ν εικόνα διασπα αί
φνης ή τής προνοίας έμφάνισις, και ιδου 
άποσ-ερεΐται αΰτη τών θεμελίων, έφ ών 
έστηρίζετο, έρημοϋται τοΰ μοχλωδεστέ- 
ρου προσώπου ύφ ού Ινισχυετο, και την 
φαιδρότητα βαθυτάτη θλίψις διαδέχεται !
0  πατήρ τής οίκογενείας, τήν θλιβεράν 
τών φυσικών νόμων έπίδρασιν υφιστά
μενο;, άποχαιρετα μ.ετά στοργή;, $ν έν- 
ισχύει ή άπελπισία τή ; θέσεω;, άποχαι- 
ρετα τ*ιν ίεοδν βωμδν τή ; οίκογενεία; 
του’ δστις άπόλλ-tJiv ήδη τδν σεπτήν 
λειτουργόν του' τήν οδυνηράν ταύτην ει
κόνα διαδέχεται ή είκών τών δικαιωμά
των καί συμ,φερόντων* ή σύζυγος, οί συγ
γενείς, οί ξένοι πολλάκις, τέλος αυτα τα 
τέκνα διανοίγουσι τάς έπί τοΰ πατρος 
ή τής μητρδ; δέλτους τών εαυτών δι
καιωμάτων, άπ’ αύτών κυρίως άντλοΰν- 
τες τάς προς διέλευσιν τοΰ έπί τής γής 
βίου απαραιτήτους δυνάμεις των.

ή ;  πάν έργον καί πασα ιδέα μετέ
χει τή ; υλης καί τοΰ πνεύματος, ούτω 
καί το δικαίωμα, τήν αυτήν υφιστάμε
νον ιδιότητα, εις υλικόν -„αί ήθικδν νά 
άναχθή δύναται' εχομεν επομένως δικαι
ώματα τήν ΰλην άντικείμενον εχοντα καί 
δικαιώματα τήν ηθικήν άποβλέποντα. ό 
σον άφορα τά υλικά δικαιώματα, ούδείς 
σχεδόν σήμερον άμφισβητεΐ πλέον, δτι τα 
τέκνα δικαιοΰνται νά διαδέχωνται τήν 
περιουσίαν τών εαυτών · γονέων' αί θεω- 
ρίαι τοΰ Προυδδώνο; καί τών όμοιων 
αύτώ, μόνον άσυλον εύρον έξαλλα τινα 
πνεύματα, τήν άργίαν εις επιστήμην ά- 
νυψώσαντα, καί τάς απολαύσεις ώ; μό
νον σκοπδν τοΰ βίου διαγράψαντα. Του
ναντίον αί θεωρϊαι τοΰ Τιερ, αί έν τδ 
περί ιδιοκτησίας αύτοΰ σοφωτάτω συγ- 
γράμματι γλαφυρώς χαραχθεΐσαι, αίθεω* 
ρίαι αυταί κατέκτησαν τάς διανοίας τή; 
άνθρωπότητος, αί δέ πράξεις αύτής κατί

1 τάς σωτηριώδεις ταύτ^ς ίόεας κανονιζον*
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ταΓ ή κληρονομιά τέλος, ώς διάσημος 
τ:*ρ’ ήμΐν νομομαθή; έδογμάτισεν, είναι 
δικαίωμα εί; τήν ηθικήν καί τήν άνε- 
ζχρτησίαν τοΰ άνθρώπου στηρ'-ζόμενον, 
jj δέ παντελή; άπόσπασις τή ; περιουσία; 
άπδ τού; οικείους είναι ή έσχατη ά- 
(τπλαγχνία.

Ταΰτα έν συντόμω περί τών υλικών 
δικαιωμ.άτων, διότι δέν πρόκειται περί 
αυτών έν τή υπ’ δψιν μελέτη, άλλά πε
ρί τών δικαιωμάτων τών ήθ.κών. I I  ίκα- 
νότης, ή τιμ.ή, τδ καλδν λεγόμενον δ- 
ιοαα, δλα έκεΐν* τά προσόντα τέλος τά 
βχετικώς τέλειον έπικοσμοΰντα άνθρωπον, 
μεταβαίνουσι ταΰτα καί εις τά τέκνα;
} κάλλιον, δικαιοΰνται τά τέκνα ν ά- 
ποκτώσι παοά τών οικείων, πορά τής κοι- 
νωνίας, παρά τοϋ Εθνου; αυτοΰ τελο;, 
δικαιοΰνται ν άποκτώσι, λόγω τών πα- 
τρκών αύτών προσόντων, τήν υπόληψιν 
καί τον σεβασμόν αύτών ;

Μόνη ή έρευνα τή ; ανθρώπινη; φύσε- 
ω:, αυτη μόνη έπαρκεϊ νά πείση, δτι 
τά ήθικά ταΰτα δικαιώματα, ώ; άναπο- 
"πάστω; τω προσό>πω συνδεδεμένα, δέν 
5ΐνανται, ώ; τά υλικά, ώ; ή περιουσία 
νά μεταβιβασθή καί εις σά τέκνα αύτών. 
Βϊβαίω; ή υπόληψι; το άγαθ&ν ονομα τών 
γονέων, καί έν τφ μέλλοντι έπικοσμεΐ 
:ήν άπ’ αύτών γενεάν, ούχί όμοι; καί ώ 
ρισμένον πρόσωτον τή ; γενεά;, διότι άν 
τέ/.νον τι, ώρισμένον φερον δνομα, στηρι- 
ζό(Λΐνον έπί τοΰ άστηρίκτου συνηθω; στη
ρίγματος τών γονέων, έκτραπή τή ; ευ
θείας δδοϋ, έπιδοθή δέ εί; έργα κλονίζοντα 
τήν έλπίδα τή ; έντιμου υιτάρξεω; αύτοΰ, 
εί; τί δύναται νά ώφελήση αύτφ ή τή ; 
πατραγαθία; έπίκλησι; ! εύχερεστέρα εί- 

ή άπόδειξι; τή ; μή τών ηθικών δι- 
Χαιωμάτων εί; τά τέκνα μεταβιβάσεω;, 
h  άπί» τοΰ χ^ηστοΰ δνόματο; καί τή ; 
ίιπολήψεω;, μεταβώμεν εί; τδ στάδιον τή ; 
ιιανότητο;, τδ όποιον δύναται νά θεω- 
ρΐθή υπέρ παν άλλο προσωπικόν, ό  πα
τήρ ώρισμένου τέκνου αναφύεται εϋθου- 
οιώδη; ποιητής ?ι βαθύνιυ; φιλόσοφο;, η 
ε;ογο; πολιτικό;’ τ ί; μαγική Μωώσηο; 
ρίβδο; δίναται νά μεταβ.βάση τά έξο- 
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■/χ ταϋτα τοΰ πατρδ; προτερήματα εί; τά 
έαυτοΰ τέκνα; καί όμως ύπάρχουσιν άν
θρωποι, έπί τής άνα τροφής στηριζόμενοι, 
δτι δύνανται τά τέκνα νά καταστώσι τών 
γονέων άντάξια, δπάοχουσι δέ καί τέ
κνα, τοσαύτην περί τής ύπ’ δψιν δια
δοχή; πεποίθησιν εχοντα, ώστε καί αύ
τήν τήν μελέτην ΘεωροΟσι περιττεύουσαν, 
διότι άρκούντως ενεργεί ή τής φύσεοις 
καί τοϋ αίματος δύναμις ! Τδ χείριστον 
δμως πάντων είναι, δτι τέκνα ένδόξων 
ή ευυπολήπτων γονέων, έκτρεπόμενα εις 
ποάξεις άμ.αυρούσας τδ εαυτών δνομα, 
έχουσι τήν άπαίτησιν νά τψ.ώνται ύπδ 
τή; κοινωνία; και τοΰ εθνου; μόνον τίτλον 
προ; τοϋτο προσάγοντα;, τάς πατραγα
θίας καί τών γονέων τδ δνομα ! έγνω- 
ρίσαμεν άτυχώς έν Αθήναις γόνον εν
δόξου τή ; πατρίδάς ήμών οίκογενείας, 
κυλιόμενον άπαύστως έπί τοϋ σταδίου τών 
παθών και τή ; έσχατης έξαχρειώσεως, 
έρημον φιλοτιμίας, άδαή παιδείας καί 
τών στοιχειωδεστίρων έτι γνώσεων, διο· 
ριζόμενον δμ,ως υπο τών εκάστοτε κυ· 
βερνή,σεων εις έπιζήλους δημοσίας θέσεις, 
μισθούμενον, πλην ουδέποτε έργαζόμενον, 
άπαιτοΰντα δέ παρά τή ; κοινωνία; δσων 
άκριβώ; ητο ανάξιος' τδ θλιβεοώτερον 
δέ δλων, δτι καί « ί κυβερνήσεις καί 
πολλά τή ; κοινωνίας μέλη τών πα
τραγαθιών τδ έμβλημα πρδς δικαιολό
γησαν των, δι’ ·?|ν παρεΐχον υποστήρι^ιν, 
προσήγον' έν ‘ Ε λ λ ίδ ι κυρίω;, λόγω τής 
προσφάτου έπαναστάσεως, τοσοϋτον συ
νεχώς ή τών πατραγαθιών έπίκλησις α 
ναφαίνεται, ώστε πολλαί θέσεις, τας 
οποίας άνδρες νουνεχείς καί σπουδαίοι, τδν 
βίον αύτών εί; μελέτα; διανύοντε;, συμ.- 
φέρον τή πατρίδι τ , τ ο ,  αύτοί νά κατέ- 
χωσι, κατέχονται ένίοτε καί σήμερον έτι 
υπο τών μάλλον άκαταλλήλων, λόγω 
τοΰ γελοίου έπιχειρήματο: τή ; τών πα
τραγαθιών ίκανοποιήσεω; ! Λέν άξιοϋμεν 
δτι αί ύπηρεσίαι τών άνδρών τής έπα- 
ναστάσεω; πρέπει νά μείνωσιν άνευ α 
μοιβή;, άνευ τινδ; ίκανοποιήσεω;' φρο- 
νοϋμεν ομω; δτι τά πρδς τοΰτο μέσα 
ποέπει νά μήν έξίονωνται τών δρίων τών
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τιμαλφεστέρων συμφερόντων τής πατρί
δος' προτιμώτερον νά «ανοποιώνται τά 
τέκνα τοιούτων Ανδρών δι’ αδρότατων 
ουντάξεων, παρά νά διορίζωνται είς υ* 
ψηλάς θέσεις, απαιτούσας εξοχον διά
νοιαν, Ακριβή τών πραγμάτων έκτίμησιν, 
καί τάς είς τοιαύτα; θέσεις Απαιτου- 
μένας γνώσεις' δ λόγω πατραγαθιών 
διορισμός είς τοικύτας θέσεις έκτίθησιν 
εις κίνδυνον τά τιμαλφέστερα πολλάκις 
τής πατρίδος συμφέροντα, ώσεί οί πχ- 
τέρες τοιούτων τέκνων είργάσθησαν μ ό 
νον, υπέρ τής υπό τών ιδίων αυτών 
τέκνων έκμηδενίσεωε τίς  πατρίδος αυτών ! 
Η  ιδέα οθεν της διάδοχης τών ηθικών 
δικαιωμάτων Από τών γονέων καί εις 
τά τέκνα μεγάλω; επικρατεί έν Ε λ 
λάδα δύναται δε εΰλόγως νά κχτχταχθή 
εις τά οΰχί Ακί*δυνχ, νοσήματα αυτή;. 
Τρανωτάτην Απόδειξιν τής Ικτεθείσης Α- 
"ληθείας παρέχει το επόμενον περιστα
τικών το <5ποΐον διηγήθη ήμΐν Ανώτατος 
τής Θέμιδος λειτουγός. Νέος τις, διατρε- 
χων τό 25ον ετος τής ηλικίας αύτοΰ, 
Ανήκων εις οικογένειαν ήτις όμολογου* 
μένως πολλάς τή πατριέ κατά τόν 
Αγώνα αυτής υπηρεσίας προσηνεγκε, διε- 
πραξε φόνον έξ Αμελεί*;, ώ; έλεγεν, Α λη 
θώς όμως εύρεθείς εί; βρασμόν ψυχική; 
ορμής' ο Εισαγγελευ; τυχών έπ αύτοφώ- 
ρω σχεδόν τοΰ Ιγκλημχτος διέταξεν 
αυθωρεί την ούλληψιν αύτοΰ' ό νέος 
Ανθίστατο έπιμόνως καί μετά κυνικής Α
ναίδειας, λέγων «έμεϊς εκάμαμεν τό έθνο; 
καί άν φονεύσωμεν καί εναν άνθρο,πον, 
πρέπει νά τιμωρούμεθα. καί ημεΐ; ; Λι η
μάς πρέπει νά παραβλέπτι ό νόμος χά- 
ριν τών υπηρεσιών ά; πεοέσχον οί γο 
νείς μα ; κατά την Απελευθερωσιν αύτοΰ!» 
Τοιαϋται ίδέαι έ«ικρχτοΰσ«ν έν Ελλχδι 
παοά πολλοί; καί τοιαύτην Απχιτοΰσιν 
ίκανοποίησιν τών υπηρεσιών αύτών. Είναι 
μεν Αληθέ;, ότι τό είρημένον συμβάν πα* 
ριστα τι ’έκτακτον, είναι όμως πλέον ?) 
Αληθές, οτι πάντες σχεδόν, εκτός ελά
χιστων έξχιρέσεων, οί καταγόμενοι Από 
γονέων ύπηρετησχντων την εαυτών πα
τρίδα κατά τάς κρίσιμους αΰτής στιγαάς,

Απαιτοϋσι τιμάς καί προνόμια έπί τώ 
πατραγαθιών στηριζόμενοι, δλίγον φρον 
τίζοντες περί τής ουσιώδους μ,ορφώσΐί,ΐ; 
αύτών. Αν έξετάσωμεν δποϊα Απέβ/ιααι 
τά τέκνα, τών μεγάλων τήν έπαναστ*. 
σεως Ανδρών, θέλομεν δυστυχώ; Αποδεί^ 
ότι κατά τά τρία τέταρτα κατηντηβη 
όλως κοινοί καί ελάχιστης σπουδαιότα
τος, τινές δ αύτών καί πρότυπα xq- 
φήνων έν τή Ιλληνική γή ' τοιαύτην δυστυ
χώς δλεθρίαν έπιρροήν έπί τών τέκνω* 
ενασκεί η έπικράτησις τή ; ιδέας τδν 
πατραγαθιών. Ε ί; μάτην τό σύνταγριι 
διαγράφει τούς τίτλου;, Αναγνωρίζον έα· 
μέσοις ώς μόνην υπεροχήν τήν Ατομική 
ικανότητα, καί την διά τών ιδίων δυ
νάμεων Ανύψωσιν καί προαγωγήν' έν ταϊ; 
καρδίαις πολλών τών Ιλλήνων έπιχρι· 
τεΐ Αντίθετος ιδέα τής υπό τοΰ ew 
τάγματος καθιερουμένης ^/,τώς.

Υπάρχει παρά τοΐς Σίνχις νόμο; Si' 
ου οί γονείς Απολαύουσι τιμών καί δ· 
πολήψεως, δταν τά τέκνα αύτών Am· 
βχίνωσι χρηστοί πολιται καί προάγων· 
ται ϋκαστος κατά τάς έμφυτους δυνί 
μεις αύτών' αί όε πρός του; γονεϊ; τιμ» 
είσιν έπί τοσοΰτον ανώτεραι, έφ όσοντί 
τέκνα αύτών, ώ; έκ τή ; Αρχική; «ΰτών 
θεσεως έπί μάλλον προάγονται. Ο ν6μθ( 
οότο; στηρίζεται έπί τή ; δρθοτάτη; Ui· 

ας, ότι διά ν’ Αποβώσι τοιαΰτα τά τί· 
κνα, έπενήργησε σπουδχίως ή υπό τώ» 
γονέων δοθεΐσα Ανατροφή δίκαιον επο· 
μένως είναι ν’ Αμ,είβωνται καί υπό τί; 
πολιτείας οί τοιούτου; πολίτας Απεργ*ζό' 
μενοι Δύναταί τ.ς ένταΰθα νά παρατηρώ’! 
ότι ή  Ανατροφή έλαχίστην ένασκεϊ ί π ψ  

ροήν, καθόσον εχομεν παραδείγματα οτι 
πολλά τέκνα, καίτοι έπιμελώ; Ανατρϊ' 
φέντα,δεν Απέβίσαν Αντάξια τή ; δοθείβί! 
Ανατροφής· Τοΰτο βεβαίως στηρίζεται ίβ 
τή ς  πείρας, καθ έκάστην δέ σχεδόν t 

Αλήθεια αύτοΰ ένισχύεται' Αλλά τίς <>r 
ναται νά δι*μφισβ/)τήση τήν έπί τής μορ' 
φωσεω; επιρροήν τή ; Ανατροφής ; Τά ί' 
ναντία παραδείγματα, η Ανάγονται εί! 
άλλην πηγήν, :ή παρίστανται ώ; έξαιρε- 
σεις, τοΟ κανόνος τήν υπαρξιν βϊβχιοΰβ*1.
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Στουδαϊον είναι τό παράδειγμα τό έφ- 
ίρμοζόμενον έπί τών Αδελφών' ισχυρί
ζονται ότι εν τινι οίκογενεία υπάρχου- 
ci δύο η πλείονα τέκνα' ώς τής αύτής 
οικογένειας βλαστοί, Αναπτύσσονται υπό 
το αύτό σύστημα, τής αύτής έν γένει Α- 
ιιολαύουσιν Ανατροφής' έν τούτοις τό μέν 
ίναδεικνύεται Αντίθετον τοΰ ετέρου, ή δέ 
ΑντίΟεσις δέν έχει βεβαίως πηγήν τήν 
φυσικήν ιδιότητα τοΰ ατόμου' πώς λέ- 
voutiv επέρχεται τοιοΰτον Αποτέλεσμ,α ; 
Α :*  δέν είναι ή έπιοροή τής Ανατροφή; 
ί μορφοϋσα τά τέκνα' οί ταΰτα ομως 
ξυριζόμενοι λίαν προχείρως Απεργάζον
ται τήν ποικίλην υλ'Λν του θέματος αυ
τών. Ακριβέστεραι ερευναι καταδεικνύου- 
«ν, ότι τά τής αΰτή; οίκογενείας τέκνα 
ίυνήΟως μορφοΰνται κατά τόν αύτόν σχε- 
Sov τρόπον, μόνη δέ δ-αφορά υφίσταται 
w; πρός τά; φυσικά; ιδιότητα;, αΐτινες 
ό[λολογουμένως διαφεύγουσι τήν έπίρροιαν 
τής Ανατροφής. Αν ένίοτε τέκνα τής αύ- 
τΐ; οίκογενεία; ΑντιΟέτω; μορφοΰνται, 
τοΰτο προέρχεται καί έκ τή ; διαφόρου 
χαταστάσεως είς ^ν πολλάκις οί γονείς 
εΰρίσκονται, ότε Ανατρέφουσι τά τέκνα 
«ΰτών. Τποθίσωμεν γονείς εύτυχεΐς Α
ποκτώντας τέκνα' μετά τινα ετη απέ
χεις περιστάσεις καθιστώσίν αύτους δυσ
τυχείς, πχραλύονται αι δυνάμεις τοιν, 
περιορίζονται τής Ανατροφής τα μεσχ, 
n»i αύτή τέλος ή έπιτήρησι:, Αδρχνής 
«ποβαίνει ώς έκ τών περικυκλουσών αύ- 
τού; Αναγκών' από τοιούτων γονέων μορ- 
Οοΰνται τέκνα Αντιθέτων κλίσεων, ολω; 
διαφόρου χχρακτήρο;, καί πολυ αφιστχ- 
(λενα τοΰ δεσμοΰ τών Αδελφών. Εν  τοι- 
sijtij «εριπτώσει πρέπει νχ πχραδεχθώ- 
μεν τό ανεπ/ιρέαστον τής Ανχτροφή;, η 
ιήν ώς έκ τής διαφορας τών περιστάσε
ων, δ.άφορον καί τής Ανατροφής επιρρο
ήν ; Τοιαύτην φρονοΰμεν πηγή^ εχουσι 
ta προτεινόμενα παραδείγματα ώς τη ">J  ' 
νήΟημεν ίδίαις αίσθήσεσι ν’ Αντιληφθώμεν 
έκ τής όλιγοχρονίου πείρας ήμών’ ή Ανα- 
'Γροφή επομένως σπουδαίω; επενεργεί έπί
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τής μορφώσεω;, εύλογος έπομένως καί 
λίαν ορθός έλέγχεται ό ρηΟείς νόμος τών 
Σινών.

0  υίός τοΰ Γκχ ΐτε  θαυμάζων τό με- 
γαλεϊον του δνό{/.ατος του εχυτοΰ τζχ~ 
τρος έδυ<ϊ<ρ6ρει δια τούτο ^*εγων, ούδεν 
βαρύτερον είναι τοΰ δνόματο; ένδοξου πα- 
τρό;' «Π n’ y  a r i en  de p lus  g r a v e  q u e  
le nom  d’ un i l l u s t r e  pere ». To μεγα- 
λεΐον τή ; οίκογενείας δι άνθρωπον συν- 
αισθανόμενον τήν Αζίαν αύτοΰ, μάλλον ως 
τίτλος τής Αναπτύξεως καί τής δ.ά το»ν 
ιδίων δυνάμεων ανυψωσεως τών τέκνων 
παρίσταται, παοά to; μ.εσον περιφρονησε- 
ω; τών ηθικών τοΰ κόσμου αρχών, και 
τή ; έντεΰθεν Από μόνης τή ; πατραγα- 
θίχς Αντλήσεως τής υπεροχής αύτών' εύ- 
τυχή όμως τά τέκνα εκείνα, ατινα ανα- 
πολοΰσιν είς τήν μνήμην των τούς βα- 
θεΐς λόγους το"' υίοΰ τοΰ ένδοξου ποιητοΰ, 
καί διά τών ιδίων αύτών δυνάμεων προ- 
σπαθοΰντα, άν ούχί νά Ανυψώσωσι, τού- 
λάχιστον νά διχτηρήσωσι τ<ί μέγα ονο- 
μα καί r>v ΰπόληψιν τής οίκογενείας αύ- 
τών.

Ε ;  οσων Ανωτέρω διεγράψαμεν Απο- 
δεικνύεται, ότι τά ήθικά προσόντα τών 
γονέων δέν μεταβιβάζονται είς τά τέκνα, 
ότι έπομένως δεν ποέπει οι απ ένδόξων 
ή έπκρχνών καταγόμενοι, νά Ανχρτώσιν 
Από τών γονέων τήν ύπόληψιν κχί προ
αγωγήν αύτών, εί; έπουσιώ^η στρέφον- 
τε; τά ; δυνάμει; των, Αλλ έτι μάλλον 
πρέπει να συναίσθάνωνται οτι ή τοιαύ- 
τη αύτών καταγωγή Απαιτεί όσον οιόν τε 
πληρεστέρχν ενέργειαν, όπως συνεχισωοιν, 
εί δυνατόν, τό επίζηλον δνομα τή ; οίκο
γενεία; α ύ τώ ν .  Τήν ακριβή τελο; εικόνα τή ; 
υπό τήν εποψιν τή ; καταγωγή; σχέσεω; 
τών τέκνων πρ'>; τού; γεννήτορα;, παρι- 
στα έξαισίως τό μυθολογικόν τοΰτο ποί
ημα, τό όποιον λίαν έντέχνω; συνέθοκεν ο 
περί τά τοιαΰτα έντριβή; ημών φίλο; κ . 
Φέρμπος διά τής συγκρίσε<»ς τή ; φλονός, 
καί τοΰ καπνοΰ.
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Φ Λ Ο Ξ . Κ Α Ι  Κ Α Π Ν Ο Σ .

« 'Ε Λ ε γ ε  [ l i a r  ημέραν p i  μεγάΛην άπορίαr
C την μητέρα του την ΦΛόνα  ό Καπνός μ ο υ ν τ ζ ο ν ρ ί ύ  μ  6 r  ο ς' 
d ia t i  χ έγω μητέρα, δέν μοΰ Λέγεις τη/· αιτίαν,
J<ar2 χ  έγώ d i r  Λάμπω, ένφ είμαι γεννημένος
άπό σε τηr  ιρΑόγα ί'μις παντού τόσην Λάμψιν χύνεις ;
χαϊ τόν σκοτεινόν υιόν σου d iaz l d i r  τόν Λαμπρύνεις ;  »

αΈ μ ε ι δ ί α σ ε ν  έκείνη  χ α ι  τοΰ  s i x e r ’ —  ώ π α ι δ ί  μου,  
ή έρώ τησ ίς  σον α ΰ ιη  δ έ ν  μ  έκπΛήττει παντεΛ ώ ς'  
d ’. a t i  d i r  o i  Λ αμ πρύνει  ή Λ αμ π ρό ιη ς  ι) ι)ιχή μου' 
την α ι τ ί α ν  τούτου δΛοι την ή ζ εύ ρ ου ο ι  χαΛ ώς.  »

z 'A x o u o o r Λοιπόν, Καπνέ μου, τί ψρονοΰοι περί τούτον,
— χαι εϊς τούτο πας μεγάΛος χαΛόν είναι rd  πειοθή—  
'έκαστος d id  rd  Λ ίμπ η  εΐνε χρει' έαυτοΰ του 
r  άποχτ'ήστ) uvti/r την Λά/njriv . . . όχι rd  τήν δανειοθΐ) . . . 
did  τονιο x a i rd  ζέχνα d id  r d  άναδειχθώσι . .  
d$r άρχει άπό μεγάΛους χ (ΰγενεΐς rd  γεννηθώσι . .  ,

Η  ανωτέρω είκών, θχύματίο>;, φρονοΰμεν 
παριστα τήν δπό τ.'.ν έποψ'.ν τών ηθικών 
προσόντων σχέσιν των τέκνων πρδς ιού; 
γονεϊ;' οΰχ ήττον έξαισίχ είναι, ή επί τοϋ 
αύτοΰ αντικειμένου είκών του H u g o  άπο- 
φχινομένου, δτι «το έναβρύνεσθαι έπί

Ε Ρ Ω Σ

Σ Υ Ζ Υ Γ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν .

J  / ί ί , ~ I ο Κ ***Εσπερχν τινχ τη ; αποκρεω του I 8 a 
ενω δ κόμη; Οΰβερτο; μετά μεγάλη; 
προσοχή; ήκροάζε-ρ έν τώ βασιλικώ θε- 
«τρω τοϋ Τουρίνου τό έμμελε; καί εκ
λεκτόν ί^σμχ τή ; άλβιονίδο; Αλβερτίνη, 
«ιυ,νοδευόυ.εναν υ—ό τοΰ ήχήεντο; καί ι 
σχυρού τοϋ Φρασκίνη, έν τφ μελοδρά 
μ ι  τι ΣτυφέΛιος  τοϋ μελοποιοϋ Βέρδη, 
άντελήφθη ότι, κύοιό; τ ι; έλθών πλη- 
βίοιν του προσεπαθει νά τον ίό/) κα- 
τά πρόοωπον, Στραφεί; ολίγον, μεγάλω; 
ΐ|ετ;λχγνι ΐδών ενχ φίλον ^ου, άφ ου

τη εϋγενεία των προγόνων, ομοιάζει ΐ 
ζητεΐν έν τή ρίζη κχρπού;, οΰ; έπρεπε ν 
ζ/,τώμεν έν τοΐ; κλάδοι;-» ευτυχεί; οί τ! 
ίίκόνας ταΰτα; άναλογιζόμενοι, /.αί ώφ 
λουμένοι άπό τών διδαγμάτων αύτών.

Δ. 2ΩΛ1ΕΡΠΊ1

προ πολλών έτών άπεχωρίσΟη. Τήν 
ξιάν του αϋΟορμήτως έτεινε πρό; ν 
τοΰ φίλου, ·?,ν μετ ένθουσιασμοΰ έθλι! 
Πλήν ή στιγμή έκείνη δεν ήτο κατά- 
ληλος πρό; έκφρασιν τών έν τη κα 
δίοι των διεγερΟεντων αισθημάτων, δ» 
μή ταράςω^ι τού; μετά προσοχής άχ-f 
ωμένου; τοΰ μελοδράματο;.

Κχτχπετχ^θείση; τή ; αΰλχίχ;, ήρξϊ 
λίχν ζωηρχ ή μεταςύ τών δύο φί) 
συνδιάλεξι;, καί ταχεϊαι διεδέχοντο 
λήλα; αί περί τή ; υγείας καί εύημερί 
έκαστου έρο>τήσεις. Αφοΰ συνδιελέχθ'/ι1 
περί διαφόρων οικείων τε καί οΐκογεν 
ακών αντικειμένων, ατινα άναμιμνή^χ! 
τ χ  αυτοις τήν νεανικήν των ή λ α 1, 
προσφιλή άπέβαινον τη καρδία το)ν, 
κ. Φροέλη ; (οΰτο)ς εκαλείτο ό y i 'f i

Α Ν Θ Ω Ν 137

δϊίκνύων τώ φίλω του ΐσόγαιόν τι Οε- 
(ύριΐον, ειπεν αύτώ'

,— Βλέπεις τήν νέχν έκείνην κυρίαν ;
— Ναι.
■— Μήπως τήν γνωρίζει; ;
— Βεβχίως.
— Πχρετήρησας πώς είναι ώχρα καί 

πεοίλυπος ; Λεν σοί φαίνεται πάσχουσα ;
— Καί πάσχει πολύ, αγαπητέ μοι' μά- 

‘Χιςι δε πάσ/ει τήν καρδίαν.
—  ΓΙώ; ονομάζεται;

»ι t ΓΓ> ***— Μαρκεσια 1.
— Τί τά θέλει;, φίλε μου. ΑΙόλι; εί;· 

ήλθ^ν εΐ; τ/]ν πλατείαν μεγίς-ην μοι πρού- 
ζένησεν έντύπωσιν τό ώχρόν εκείνο πρό- 
σωπον, καί έπί πολύ δεν ήδυνήθην ν’ ά- 
ποϊπάσω τά βλέμματά μου* έχει τήν 
ακινησίαν τοΰ μαρμάρου. Θά έξελάμβα- 
νέ τι; αυτήν αντί καθημένου αγάλματος. 
Οΰχ ήσσον εί; τήν άρχήν τή ; δ»υτέοα; 
ποαςεω; οι οφθαλμοί αυτή; υγρά.θησ.αν, 
καί δάκρυ κυλισθεν μέ^ρι μέση; παρειας 
βι^ραπηδόν διά τοΰ ρινομάκτρου άπεμά- 
χθη. Αναμφιβόλως υπό τήν ωχρότητα 
έκείνην κρύπτεται πάθημά τι.

— Εχεις δίκαιον, φίλε μου' ή ώχρό- 
της έκείνη καί έκεΐνο τό δάκρυ κρύπτει 
μίαν ιστορίαν, καί ίστορίιν μοιρϊίχν. 
Από πολλοΰ ήδη παρακολουθώ τήν κυρίαν 
εκείνην -̂ ν έγνώρισα άλλοτε έκ τοϋ πλη- 
σίον, ούχί περίλυπον καί ώχραν, ώς είναι 
τώρα, άλλά νεαράν, άφρόντιδα καί χαρί— 
ευσαν ώς δύναται νά ήναι μία κόρη. Ε ί ;  
έκάστην αυτής λέξ'.ν έμειδία καί χαρωπώ; 
ϋπετονθόρυζεν άσμάτιόν τι, ώ; τό πτηνόν 
τοΰ άγροϋ κατά τήν ανατολήν τής ήοΰ;.

— Οί λόγοι σου διεγείρουσιν έν έμοί 
ου μόνον τήν περιέργειχν άλλά καί τό 
ζωηρότερον ενδιαφέρον τοϋ νά μάθω τό 
παρελθόν τή ; γυ-αικό; έκείνης.

— Ας έξέλθωμεν λοιπόν άπ’ εδώ καί 
α; υπάγωμεν νά κχθήσωαεν εΐ; τόν διά
δρομον, έκεϊ δε θά ευχαριστήσω^ κατά 
το ένόν μοι τήν περιέργειάν σου. 
* · · · · · ■ · ·  

Ο ,τι ρέλλ&ι νά σοί διηγηθώ, έζηκο· 
λούθησεν ό κόμης Ουβερτος, μόλις έκά- 
Οηοε μετά τοΰ κυρίου Φιρρέλλη i ~ !. τίνος

τών περικειμένων σκιμπόδων, 0 άποτε- 
λέση άφήγησιν συνεχή' θά σοί έκθέσω 
τά γεγονότα ώς άν.τελήφθην αυτά, άνευ 
τάςεως, άσυνάρτητα, και κατά διαφό
ρους έποχάς. Θά σοί είπω ο,τι ε^δον 
καί οσα μοί άφηγήθησαν- παν δ,τι είόον 
άναφέρεται εις δυο επισκέψεις μου πρό; 
-τόν στρατηγόν μαρκήσιον II. .. εί; άφε- 
στώσα; ίτζογί;. Οτε ήτο άπλοΰ; τα γ
ματάρχης, παρουσιάσθην αύτώ έν Α λε
ξάνδρειά; διαβά; έκεϊθεν οτε έταζείδευον 
πρό; διασκέδασιν. 0  ταγματάρχη; διε- 
τέλει έκεϊσε φρουρών, καί διήλθον παρ 
αύτώ εσπέρα; τινά; μετά τινων άζιω- 
ματικών τοϋ τάγματό; του.

Μετά παρέλευσιν πολλοϋ χρόνου διερχό- 
μενος τή ; Γενούη;, έμαθον ότι ό τα γμα 
τάρχης μετετέθη έκεϊ μ.ετά της φρουράς. 
Εκρινα καθήκον μ.ου νά τόν έπισκεφθώ.

I l t o  τότε πεντηκοντούτης, ζωηρά εί
χε τά χαρακτηοις-ικά τοΰ προσώπου του, 
σκυθρωπήν τήν δψιν, άγρίαν τήν φω
νήν καί οξύ τό βλέμμα. Λίαν αυστη
ρός έν τω ταγματί του πρός τούς υπο
δεεστέρου;, άκαμπτος εις τάς κρίσεις του, 
θά ήτο άντικείμενον άποστροφής, άν δέν
ήνου ΰψίοτην άνΰρίαν μ.ετ αΰστηρας τι
μιότητας καί ειλικρίνειας' ήτο έν συν- 
τόμφ άληθής άρχαϊος στρατιώτης.

Μοί είπον δτι δ ταγματάρχης ένυμ.- 
φεύθη. Υπέθεσα δε δτι καί οΰτο;, ώ; 
τόσοι άλλοι, θά συνήψε γάμον έκ συμ.- 
φωνίας, συμπεραίνων δε έκ τε τής ηλι
κίας καί τοϋ έξωτεοικοϋ του, τη αλή
θεια ούχί πολύ έλκυστικοΰ, έφανταζόμην 
τήν σύζυνον παν άλλο ή νέαν' τήν έ- 
βλεπον σκυθρωπήν, σιωπηλήν καί ές ά- 
νάγκης υπείκουσαν εΐ; τά; θελήσει; του.

Παρουσιάσθην αύτώ' μέ υπεδέχθη δέ 
έν τινι ϊσογαίω δωματί^), αί θύοαι τοϋ 
δποίου, καί ώς παράθυρα χρησιμεύουσαι, 
έβλεπαν εϊ; τερπνότατον περιβόλιον βοί— 
θον εύοσμων άνθέο>ν, ή εύωδίχ τών ο
ποίων έφθανε μέχρι; ημών.

Συνδιελεγόμεθα ήδη περί διαφόρων αν
τικειμένων άφορώντων εις τήν στρατιωτι
κήν υπηρεσίαν, τήν πειθαρχίαν, τήν στρα
τηγίαν κ * ΐ πχραπλόιιχ άλλα, συνδιάλεξ-.ς

άνδ
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ή-ις πράγματι οχληρά μοί άπέβαινεν, I 
?ταν αίφνης οιεκόπημεν υπό φωνής έξ- 
ερχομένης τοΰ παρακειμένου δωματίου, 
φωνής γυναικείας άργυροήχου καί έμμΐ-  
λοΰς έπαναλαμβανούση; τήν επωδήν ά 
σματός τίνος.

— -ιωπα, Αδελαίς, είπεν 5 Ταγματάρ
χης άνοίξας ολίγον τήν θύραν τοΰ δω
ματίου- έχω έπίσκεψιν, μή κάμνη; θό
ρυβον.

—  Τίς είναι έκεϊ ; ήρώτησα, Αμέρι
μνων διά το απρεπές της έοωτήσεως, 
μόλις συνήλθον έκ του θάμβους του έ'/— 
πο'.ηθέντος μοι υπό τοΰ ζο>ηροϋ έκείνου 
ασματος παο άνδρί τοσοϋτον αΰστηρω.

— 11 σύζυγός μου μετά τής αδελφής 
της εργάζονται είς τό σπουδαστήριον, 
απηντησεν δ ταγματάρχης.

Εσκεφθην οτι ή σύζυγός του θά είχε 
νεαράν αδελφήν μήπω νυμφευθεϊσαν. καί
ο  V *» ^οτι αυτη ηοεν.

Εζηκολουθήσαμεν συνδιαλεγόμενοι, καί 
δ ταγματάρχη; μοί ώμίλει περί τών κτη
μάτων του, χωρίς νά έλκύη έπί πολύ 
τήν προσοχήν μου. Ποτέ δέν είδον Φυ
σιογνωμίαν τοσούτω ψυχράν πνέουσαν αυ
στηρότητα. Αίφνης είδον, ΐλίγω  μ.ακράν 
είς τάς διόδους τοΰ περιβολιού, διερχο- 
μ έν α ς  δυο γυναίκα:, αίτινες πότε πάντη 
είηφανιζοντο έν μεσω τών άφθονων φυ
τών, πότε έ« μέρει άνεφαίνοντο. Αναα· 
φιβόλως ήσαν ή σύζυγο; τοΰ ταγματάρ
χου και ή αδελφή της διαβασαι έκ τοΰ 
σπουδαστηρίου είς τό περιβόλιον. ΐ'ΐ μ ία 
τούτων έφαίνετο τριακονταέτις" ήτο με- 
λαγχροινή, υψηλή, ΰπωχρος, καί ένέφαινε 
φυσικήν πάθησιν. Είς τόν βραχίονα ταύ- 
της έστηριζετο νεαπ;, ή χαρίεσσα τής 
όποια; είκών ουδέποτε θά έξαλειφθή έκ 
τής διάνοιας μου. Ϊ Ιτ ο  δεκαεννεαέτι;^ λε
πτοφυής, άβρά, χαρίεσσα καί λευκή ως 
δ αλάβαστρος* ή κόμη της χρυσόξανθος 
έρωτικώς έθώπευε τόν κύκνειον λαιυόντης.

Μετά θαυμασμού έμεινα έπί πολύ θε
ωρών αυτήν, ένω δ ταγματάρχης έ;η-  
κολουθει δμ.ιλών περι παρατάξεων καί άλ* 
λων αντικείμενων, ε:ς α ουδόλως προσ- 
εΐχον. Επ ι τέλους έσιώπησε, καί εννό

ησα; ποϋ διηυθύνοντο τά βλέμματά μου' 
— Πρέπει, είπε, νά σας παρουσιάσω 

πρός τήν σύζυγόν μ.ου.
Κα ί μ.έ φωνήν ίσχυράν έκραξεν* λ- 

όελϊ'ί’ς ! ... Αδελαίς ! ... Εΰθύ; δέ προσέ- 
δραμεν ή χαρίεσσα εκείνη νεανις ·?,ν ε- 
θαύμασα,_ κρατούσα δέσμην ποικιλοχρόων 
άνθεων. Ιΐτο  ή σύζυγος τοΰ ταγματάρχου, 

Οταν με είδεν, έστάθη, ήρυθρίασεν, ά* 
φήκε νά πέσωσι τά άνθη άπερ έκ,ράτει 
καί προσεπάθησε νά λάβιρ σοβαρωτεραν 
θέσιν, ήτις κατέστησεν αΰτήν έτι ώραι- 
οτέραν.

Προσκληθείς είς γεϋμα παρά τοΰ ταγ
ματάρχου, ήδυνήθην νά έκτιμήσω τήν 
ραφαηλικήν καλλονήν τής μαρκεσίας ή- 
τις μετά ίδιαζούση; χάριτος μά; περι- 
εποιήθη είς τήν τράπεζαν. Ε κ  τής φω
νής καί τών βλεμμάτων της έσχημ,άτισα 
ίόέαν περί τής ευτυχίας της, διότι a- 
γνοοΰσα είσέτι τάς τοΰ βίου πικρία;, 
δέν είχεν ένώπιόν τη ; η άδιάλειπτον ολβι- 
οτητα. Τί θά έφοβεΐτο ένου^α καοδίαν 
τόοω άγνήν καί άδολον ; Λσμ.ατα και 
γέλωτες ήτο καί ώφειλε νά ήναι δ βίο; 
αύτής.

Μετά τό γεΰμα, δ ταγματάρχης ή- 
θελησε νά έςέλθ/ι είς περίπατον έφιππος 

Τον ίππον εφερεν δ υπηρέτη; είς τή* 
αυλήν, ή δέ μαρκησία πλησιάσασα αυ
τόν, τόν έθώπευσεν, είσήγαγε παίζουσα 
του; λεπτοφυείς αΰτή; δακτύλους έν τ/ί 
χαίτη, του προφεοουσα ταύτοχρόνως λόγου; 
θωπευτικούς, οιτινες διά τή ; γλυκεία; 
καί νεανικής φωνή; αΰτής καθίσταντο 
τρυφερώτεροι. Οτε δέ ό σύζυγο; έμελλε 
νά ιππεύση, ή μαρκησία, έκεϊνος δ άγ* 
γελος άγνότητος, τω παρουσίασε τό μέ* 
τωπον έφ οΰ ό ταγματάρχης άπετύπωσ» 
θερμόν φίλημα. Κα ί καλπαζων άνεχώρη>ε.

Μετά μίαν ώραν έξ/κολούθουν τό τα- 
ζ-ίδιόν μου σκεπτόμενος, άκουσίως, περί 
τοΰ χαριεντος έκείνου πλάσματος. Διατί 
ή χαρίεσσα είκών της, διατί τό γελόεν 
σύμπλεγμα οΰτινος ήτο τό κύριον πρό' 
σωπον, μοί ένέπνεε πένθιμους σκέψεις; 
Διότι ή καρδία μου προνισθάνετο τό {μέλ
λον της.

ΑΝΘΩΝ 139
Μετά παρέλευσιν δύο ετών διελθών 

τήν Ενετίαν, τήν Λομβαρδίαν, τά Δου
κάτα καί τήν Τυρρηνίαν έπανήλθον κατά 
τόν παρελθόντα χειμώνα είς τήν πατρί
δα μου. Εμαθον δτι δ μαοκήσιος χ * * * } 
προαχθείς στρατηγός, μετετέθη ένταΰθα. 
Εύθΰς άνεμνήσθην τής περικαλλούς συ
ζύγου του, τής χαριέσσης εκείνης γυναι- 
κό; είς τό άνθος τών έ'ώ ν της, ή άνά- 
μνησις τής οποίας καί άκοντα μέ έλύ- 
πησε, καί ήτις πρό δύο ετών μοί ένε- 
φαν'σθη άνθη είς τάς χϊΐρας εχουσα καί 
τήν χαράν είς τήν καρδίαν.

Αδυνατώ νά σοί έκφράσω, φίλε μου, 
τήν συγκίνησιν, τήν ταραχήν μ.άλισϊα 
ήτις μέ κατελαβεν έν τΐ} άναμ-νήσει αυ
τή;. Μοί ήτο ξένη, καί ομως ή καρδία 
μου έπαλλεν ώς εί εμελλον να έπανίδω 
μίαν μου αδελφήν. Είδον αΰτήν παρά τω 
«υζύγω τη ; τόσω άγνήν, άσπιλον, πλήρη 
πίστεοις, ώστε ήγάπων αΰτήν ώς αδελ
φός, άφοϋ π..ν άλλο αίσθημα έλογιζόμην 
ιεροσυλίαν.

Τήν έπιοΰσαν τή ; έν Τουρίνω άφίξε- 
ώς μου έπληροφορήθην ποΰ κατέλυεν δ 
μαρκεσιος Τ *** . Κατώκει έν τω μεγα- 
λοπρεπεΐ μεγάρω τοΰ '* *  όδός Δόρα Γρό 
σα. Μελαγχολική ήτο ή ήμερα εκείνη, 
διότι λεπτή πλήν αδιάλειπτος έπιπτε 
βροχή. Οποία διαφορά από τής ημέρας 
καθ ·?,ν τό πρώτον είδον τήν μαρκεσίαν 
Αδίλην’ τότε δ ήλιος έλαμπεν έν δλγι 
τή λαμπρότητι αύτοΰ !

Κίσελθών είς τό παλάτιον τοΰ μαο- 
n/ισίου, εΰρον αυτό πολυτελώς κεκοσμη- 
μϊνον' τό παν έόήλου μεγάλην εύποοίαν. 
Πλήν άγνωστόν τι αίσθημα κατ’ εκείνην 
την στιγμήν μοί κατεπάγωσε τά μέλη. 
Η μαρκησία Αδελαίς, ή φαιδρά καί γε- 
λόεσσα νεάνις έγινε μεγάλη δέσποινα.

Εισήχθην εις τινα όωμάτιον μετά π ολ
λή; τής καλαισθησίας κϊκοσμημένον' έ- 
Χεΐ ητο ή οικοδέσποινα πρός ήν άνηγ- 
γέλθην. έ,ύρον αύτήν καθημένην εντός εύ- 
ρείας καθέδοας' πρό τών ποδών της ώραΐ- 
•ν πρωτοετές βρέφος έξηπλωμένον έπί 
τοΰ τάπητος έπαιζε μέ χρυσά ψέλλια, 
«τινα ή μήτηρ άφηρεσεν ε’κ τών βραχι

όνων αυτής οπως τό έπασχολήσ^' μέ- 
λαιναν έφόρει εσθήτα, έφαίνετο δε άλλο- 
φρονοΰσζ καί ουδόλως περί τοΰ τέκνου 
της φροντίζουσ». Εν τή δψει αύτής έ- 
νόμισα δτι ώνειρευόαην, διότι ήτο κ ά 
τισχνος' άςιοσημείωτος κατάθλιψις όπήρ’  
χεν έν αΰτή, ώς εί ή ψυχή εκείνη, ή 
άλλοτε τόσορ χαρίεσσα, ΰφίστατο άλγος 
δπερ έπεθύμει νά κρύψ-ij από ξένα βλέμ.- 
ματα. Τό πρόσωπον αΰτής, άλλοτε ερυθρόν 
καί δπό ζωηρότητος ακτινοβολούν, έγινεν 
ωχρότατον' τού; οφθαλμού; είχε πνέον
τας ατονίαν καί μελαγχολίαν, τά χείλη 
οΰχί πλέον μειδιώντα, άλλά συνεσφιγμέ- 
να' έν συντόμω απασα ή φυσιογνωμία 
της  ̂Ιξεφραζε καταθλιπτικήν λύπην.

Ω ! φίλε μου, άνέκραξεν δ κόμης εμφο
ρούμενος υπό τοΰ άλγους δπερ είσέτι πρού- 
ξένει έν τή ψ'·>χή του ή δ ήγησις, έάν έ
βλεπες τήν τόσω περικαλλή έκείνην νέ- 
αν έν τφ  βραχεί διαστήματι δύο ετών 
ουτω μεταβληθεϊσαν, θά συνεκινεϊσο μ έ 
χρι δακρύων !

Μετά τάς πρώτα; προσρήσεις, ή μαρ
κησία μ^ί ένευσε νά καθήσω, καί

— Αν δέν σφάλλω, ειπεν, έγνωρίσθη- 
μ.εν Ιν  Γενούη, είς τό μικρόν περιβόλιον, 
ώραίαν τινά εαρινήν ημέραν πρό δύο ετών.

— Τωόντε, κυρία μαρκησία, τή άπε- 
κρίθην. Αφιχθείς έκ τίνος περιοδείας έν 
τή χ/ω καί τή κεντρική ’Ιταλία χθές, 
καί μαθών οτι κατοικείτε έπί τοΰ πα
ρόντος ένταΰθα, έσπευσα ινα έλθών πλη- 
ροφορηθώ περί τής υγείας υμών τε καί 
τοΰ κυρίου μαρκησίου, τοΰ άγαθοϋ φίλου 
μου. Μετά μεγάλης έμαθον εΰχαριστή^ε- 
ώς μου δτι προήχθη είς τόν βαθμόν ς-p*' 
τηγοΰ.

Είς την παρατήοησίν μου ταύτην, ο- 
λίγαι ασήμαντοι λέξεις έξήλθον τοΰ στό
ματός της, καί ψυχρά έξηκολούθησεν ή 
συνδιάλεξις ήμών, διότι μεγάλου; κατέ- 
βαλεν αγώνας δπως εΰγενέστερον προσε- 
νεχθή μοι. Προσεπάθησα νά μαντεύσ&ι τίς 
άρα νά ήτο ή αιτία τής τόσφ παραδόξου 
μεταβολής συμβάσης εν διαστήαατι τό
σω ολίγου χρόνου, πλήν οΰδέν καιώρ- 
Οωσα. λ
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’Ηρώτησα αύτήν μήπως ητο άσθενής' 

μοί άπή'τησεν άποφχτικώ;, πλήν εύθύς 
ψελλίζουσα ποοσέθηκεν ότι ησθάνετο ά- 
δυναμίαν, κχ ί ηλλαξεν δμιλίχν. Παρετή- 
ρησα τό βρέφος’ ητο εύρωστον *αι υγιές' 
ούδεμία δθεν έκ τούτου ανησυχία αδύνα
το νά προέλθη προς τήν μητέρα. Μήπως 
τοϋ χρόνου προϊόντος ό δεσποτικός καί 
απότομος χαρακτήρ τοϋ ς-ρατηγοΰ άπέ- 
βη σκληρότερος καί έβάρυνεν έπί μάλλον 
έπί τής νεαράς εκείνης κεφ αλή;;

Ηλθεν ό μχρκήσιος. Προσενεγκών μοι 
μετά φιλικής στοργής τήν χεΐρχ προέ^η 
πρός τήν σύζυγόν του ής τό μέτωπον ή- 
σπάσθί μετά τρυφερότατος καταπληξά- 
σης με. Συνδιαλεγέμενος έπειτχ μετ έμοϋ 
ήτιχσατο τήν μαρκησίαν έπί υποχονδρία, 
έφανη άχθόμενος κατά τής καθεστικής ζω
ής ·?,ν έπιμόνως αυτή διήγε, κχτηοά- 
οθη τάς στρατιωτικές ασχολίας ένεκα τών 
όποιων τόσ,υ συνεχώς άπεχωρίζετο αύ- 
τ ή ;,  έν συνόψει δε τοσαύτας παρέσχεν 
αύτή αποδείξεις ένδιαφέροντος ώστε αν 
ποτε rj μαρ'κεσία ’Αδελα'ις ήδίνατο ν’ ά- 
γαπήση τον σύζυγόν της, άναμφιβόλως ή 
στιγμή έκείνη ήτο ή προς εύχεοή έκ- 
πλήρωσιν τοιούτου καθήκοντος καταλλη
λοτέρα.

I I  τραχεία τοΰ γέροντος στρατιώτου 
συμπεριφορά γλυκυτέρα άποκαθίστατο 
ζώ*τος μετ αύτής' έγινε τρυφερός καί 
πλήοης στοργής. Το παν, πρέπει νά σοί 
τό ομολογήσω, τό παν μετεβλήθη έν έ
κείνη τή οίκογενεία. ‘ Η μαοκεσία δεν ή
το πλέον ή γυνή -ην είόον εί; έποχήν ούχί 
πολύ άπέχουσαν' ό στρατηγός, άποβαλών 
τό τραχύ τοΰ χαρχκτήρός t o j , δέν ήτο 
πλέον ό πρώτος άνθρωπος.

Συνδιαλεγόμενοι, είθύς έξωκε'ώθημεν 
έπί μάλλον. 0  μαοκέσιος μεΟ’ υπερηφα- 
νείχς μοί έδειξε τό βρέφος, μοί ώ μίλη- 
σε περί τών τέρψεων κχ ί διασκεδάσεων 
α.ς συχνάκις παρείχε πρό; τήν Άόέλην του, 
καί Ιν  αίς αύτη έλαμπε καί έθχυυάζετο. 
Ταΰτα άκούουσα ή μαρκησία έμειδ'α μει
δίαμα σπαράττον τήν καρδίχν μου.

Ηγέρθην έπί τέλους, κχί ένώ άπηο- 
χόμην, άνηγγέλθη ό κόμη ; Αιμίλιος Ζ ***

υπασπιστής τοΰ στρατηγού. Η το  ώραϊο; 
νέος, χχρίεις καί εύγενής τούς τρόπου;, 
Είς τό ό'νομχ έκεϊνο ή μαρκησίχ ώχρί*- 
σεν, είτα έλαφρώς ήουθρίχσε τάς πα
ρειάς. Ούδεις θά ήννόει τοϋτο, άλλ’ ε
γώ . . .  .

Δυστυχής γύναι! ανέκραζα καταβαίνων 
τάς κλίμακας.

ϊδού λοιπόν εγώ τυχαίως γενόμενο- 
κάτοχος τοϋ μυστικοϋ τ ίς  πασχούσης |· 
κείνης καρδίας. Η  μαρκησία ήγάπχ το» 
Αιμίλιον, καί κατ’ ευτυχίαν άντηγαπάτο 
παρ’ αύτοΰ. I I  ειμαρμένη επήγαγε τό» 
νεαρόν άξ ωματικόν παρά τη οίκογενείβ! 
εκείνη, παρ’ ή) έξ ανάγκης ώφειλεν έπί 
πολύ νά μείνη καθ’ 8 εις ιήν τοΰ στρα- 
τηγοΰ ύπορεσίαν άφιερωμένος· Αμφότερ* 
τοΰ έρωτος τά θύματα ήταν εις ήλικία» 
καθ’ -?,ν τά πάθη άστραπηδόν άνάπτουιι, 
καί πο)»ύ σπχνίως ή αρετή δύναται νά Ss-| 
σπόση τούτων. Οί νέοι έκεϊνοι έτρεμο» 
συνεχώς καί ώχρίων ένώπιον τής σκλη· 
ράς σκέψεως τοΰ νά προδώσωσι τόν πο- 
λιόν, τόν σεβάσμιον καί φοβερόν έκεϊνο» 
γέροντα' έπί πολλούς μήνας.έζησαν έν τί 
παλμώδει άγωνία τοΰ νά έκδηλώσωτι» 
η οχι τόν έρωτά των, δεν έτόλμησαν ού
τε νά προσβλέψωσιν άλλήλους, διότι άμ
φιό τεροι ποοησθάνοντο τήν απειλούσαν αύ· 
τού; δυστυχίαν. Εντός όλίγου δυσθυμί* 
καί σκυθρωπότης κατέλαβε τόν κόμητιχ, 
ί, δε μαρκησία έγινε κατηφής καί μελαγ- 
χολική' μία λέξις, έν βλέμμα, £ν κίνη
μα δεν ήλθον όπως ταράςωσι τάς σκ" 
ψεις τών δύο έκείνων δυστυχών δντων 
έν Ιχυτοΐς συγκεντρωθέντων.

Μή θχυμάζης, άγχθέ μόυ φίλε, πώς 
δυνήθην νά μάθω τά ίδιχίτερχ ταϋτί 
συμβάντα' πολλά μεταγενέστερα πχρις-χ· 
τικά τά έφερον εϊς γνώσίν [/ου.

‘ Ο έρως έκεϊνος ήτο πράγματι ερως 
άγνότητο;, πρός αυτόν δε ό μέν κόμί! 
άντέτασσε τήν ίσχύν, ή δέ μαρκεσι* 
τήν έγκαρτέρτ,σιν. Ιίλήν ή χαρα άπέπτί 
έκ τής καρδίας τής γελοέσση; γυναικο; 
αΰτη δεν έμελπε πλέον, τά άνθη ούδέι 
δι αύτήν είχον ελκυστικόν' όνειρα φρί' 
κώ^η έτάρχσσον αύτην, κχί συνεχώς εΐ-
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s l ;  υψου πρός τόν Θεόν, βοήθειαν καί 
προστασίαν έπικχλουμένη.

0 κόμης Ζ  ειχεν εύγενή κχί εί- 
>ιχρ’.νή^ καρδίχν" ήγάπχ τήν μαρκησίαν 
Αδελχΐόχ, διότι ο ερως δεν έ^χρτάτχι 
παρ’ ημών, ούτε δυνάμεθχ κατά βούλη- 
σιν νά τόν διευθύνωμεν' ήγάπχ αύτήν 
ΐγκχταλειπόμενος κχί άγνοών ποΰ θά τόν 
είυρεν ό έρως ουτος' υπέφερε σιγών κχί 
άουσίως, διότι ήνόησε τήν μχρκησίαν, 
καί τήν ήγάπα μέ αίσθημα άγνοΰ κχί 
τίμιου έρωτος. Ετρεμε νά έκδηλώση τόν 
έρωτά του, διότι ό έρως ουτος ητο έγ- 
αλ/μχ πρός τόν στρχτηγόν, ου τίνος ή 
ςολιχ άπητει σεβασμόν.

Ούχ ήσσον κχθ ’ έκάστην έβλεπον άλ- 
ληλιυς, συνεχώς δέ έμενον μόνοι, καί αί 
δυναμ,εις τή ; δυστυχούς μαρκησίας έξην 
τ),οΟντο έν τή άδιαλείπτω πάλη μεταξύ 
£ρω - ο, καί καθ/ϊκοντος. Εσπέραν τινά 
χαΟ ·?,ν ό μαρκόσιος εΤχεν έξέλθα τή ; 
οικίας,  ̂ό υπηρέτης ανήγγειλε τόν κό- 
μίτα Εμιλιον. Είσελθών καί χχιρετήσχς 
ό νεαρό; άξιωμχτικός έκίθησε, κχτά πρός- 
ϋ>ησιν τή ; μχρκησία;, πρός τό άντικεί- 
ρον τή ; εστίας μέρος, πχρ’ fi αύτη έκά- 
δίτο μετά τοϋ τέκνου της. ό  κόμης ή- 
hte νά όμιλήση, πλήν αί λέξεις άπέ- 
Kvsov έπί τών χειλέων του. Κάτωχρος 
Ιτρεμεν ένώπιον τής άγνή; έ κ ε ί ν η ;  μάρ- 

W t  έθλιβεν εις τάς άγκάλας τη ; 
γ  ωσει θελουσα νά θωρακίση
fx'Jtr.v, καί δεν ησθάνετο τήν ϊσχύν τοΰ 
νι συνάντηση τά βλέμματα τή;" μαρ- 
ρΊϊίας.

Αδυνατώ νά φαντασθώ τί συνέβχινε 
Ιη  Κείνην τήν στιγμήν έν τή καρδία 
W  νεαρα; γυναικός- Γσως καί αύτή αΰτη 
° ίγνόει. Πλήν στρχφεΐσα βραδέως πρός 
^  κόμητχ, με τό μέτωπον έξχστρά- 
tt0'' υπό απερίγραπτου αίγλης άγνότη- 
?> διχ τοΰ άγιου τοΰ πόνου μεγαλείου 

όλη γαλήνιος καί έγκαρτεροΰσχ οδ- 
ω διέρρηξε τήν σιγήν"
| Κόμη Εμίλ-.ε . . . μέ αγαπάτε' καί 
ω οας αγαπώ . . .

τήν άπροσδόκητον ταύτην έκφρα- 
ο νεαρός άξ-ωματικός πρώτον έτα- 
2 Λ Κ . ΑΝ© , Ε Τ Ο Σ  V . '

ράχθη ώς άπό βχθέως ύπνοι 
μεν^ς, έπειτα έκ βάθους καρδίας' έξέ- 
πεμψεν άναφώνησιν εΰδχιμονίχς κχί θάμ- 
βιυς.

Εύθύς ομω; ή μαρκησία έξηκολούθησε.
Πρέπει ν’ άπομακρυνθήτε έντεΰθεν" 

διότι, βλέπετε, ή ειμαρμένη μου θέλει ινα 
ολην έμαυτήν θυσιάσω εις τά συζυγικά 
και μητρικά καθήκοντα μου. Είναι άνάγκη, 
επαναλαμβάνω, ν’ άναχωρήσ/ιτε, διότι έάν 
μείνητε άποθάνω.

Αδελαί'ς I . . .  . άνέκραξεν δ κόμης 
μετά τρεμουσης φωνής" νά σας έγκα- 
ταλειψω . . . νά μ.ή σάς ΐδω πλέον ! . .

— Λεν γίνεται άλ)ως πως, διέκοψεν 
αύτόν ή μαρκησία, οφείλετε ν’ άναχω- 
ρήσητε, σας παρακαλώ . . .

Αφοΰ λοιπόν τό έπιθυμήτε, υπο
τάσσομαι, άπεκρίθη ό υπασπιστής έν ά- 
Λελ^πιστική λύπρ.

Ναι, Εμίλιε, όσον τάχιον θ ' από- 
μακρυνθήτε άπ’ έμοΰ, έξηκολούθησεν ή 
μαρκησία, διότι είσθε έντιμος καί εύγε
νής άνήρ. Ε κ  κακής δι’ έμε μοίρας πρ«- 
ήλθεν ή έν τ ?  οΐκίβε μου έλευσις υμών, 
δ.ότι, πλήν τοΰ πολιοϋ γέροντος τοΰ έξ* 
αγαγόντος με έκ τοΰ μοναστηριού, ού- 
δΐνα αλλ.ον έγνώριζον. ^ ;ϊ; μοί άπεκα- 
λύψατε νέαν ζωήν, έν τή καρδ'α μου 
διηγείρχτε αισθήματα άγνωστά μοι, άλλ’ 
Χπώλεσα τήν ηρεμίαν τής ψ^χής μου, 
κχί κ χ τ  ούδένα τρόπον ευρίσκο) γα λή 
νην- άπό ήμέρας εις ημέραν μελαγχολι- 
κωτέρα καθίσταμαι, διπλασιάζεται έν έ· 
μοί ή ενδόμυχος ταραχή, ή καρδία μου 
έξογκοΰται, τό αίμα σταματόό εντός τών 
φλεβών μου’ πάντα δε ταΰτχ εΐσίν άπο- 
δειξεις OTt σάς άγχπώ, κχί φοβούμαι ιόν 
μοιραΐον τούτον έρωτα.

Εις τούς λόγου; τούτου; ό κόμ/;ς, μετά 
θάμβους θεωρών τήν μαρκησίαν, έκλαιε.

— Κλαίετε; υπέλαβεν ή άτυχης γυνή' 
•ϊτως είναι χρείχ ΐνχ εγώ, άγ.οοΰσχ καί 
τι εστι παθημα, διδάζω υμάς τήν έν 
τώ πόνω έγκαρτέρησιν ; Αναχωρήσατε ! 
ο Θεος ώρισεν εις έκαστον ημών τό πε* 
πρωμένον του, ·καί ούδεις έχει δΐ- 
κ χ ’.ωμα νά μεταβάλη αυτό ! 0  Θεός με

19
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’έθεσε πλησίον γέροντος ΐν χ  τον άγαπώ 
ώ; θυγάτηρ, καί τδν σέβωμαι ώ; πα
τέρα" ώ; ε* τούτου τον βίον μου δλον 
θέλω ν’ αφιερώσω εις την Ικπλήρωσιν τών 
καθηκόντων μου. Ούχ ήσσον 0 άναμι- 
μνήσκωμ.αι υμών ώ; γλυκέος τίνος ορά
ματος, την μνήμην τοΰ οποίου ά.νευ ε
λέγχων δύναμαι να διαφυλάττω. Δέχθητι 
οΟεν ι ον άπο/αιρετισμόν (λου ως ποοερχο- 
asvbv παρά τνίς προσφι'Χε^τέραςαδελφής?*;.

— Ναι, χαίρετε, έψιθύρισεν δ κόμης 
άπομάσσων τά έπί τών παρειών του ρευ- 
σαντα δάκρυα" είσθε άγγελος αγνοτητος 
καί ειλικρινείς. Σας άγαπώ, Αδελα:ί;, σας 
αγαπώ, δ δε Ιρω ; ούτος θ’ ανυψώσει την 
ψ·.>χη) μου, θά μ ένίσχυσει κατα τας σκλη· 
ράς δοκιμασίας, ας δ Θεδς μοί Επιφυ
λάσσει εν τώ μονήρει β'.ω μου τδ ονομα 
καί ή άνάμνησις υμών πάντοτε μετ εμού 
θέλουσιν είσθαι, καί άπδ παντός θα με σώ- 
σωσι κινδύνου ώς αί πτέρυγες τοΰ φύλα- 
κος αγγέλου. Αύριον θ αναχοίρησω και 
θά υπάγω μακράν άπ’ εδώ’ θά έπανέλθω 
είς τδ τάγμα μου. 0  Θεδ; άναμφιβό>ω; 
θ’ αποδώσει ύμΐν την γαλήνην παρά τ<5 
στρατηγώ καί τώ αθωω τεκνω σας. ίσως 
με λησμονήσητε, ή μ ενθυμήσθε μόλις to; 
φίλη, πλήν έγώ θά σάς αγαπώ έν  ̂δλη 
τή παραφορά τής ψυχής μου και θα έ- 
παίοομαι δτι ήγαπήθην ύπό καρδία; τόσω 
εύγενοϋς καί άγνή;.

— Αγαπάτε με, ναι, άγαπατε με ώ; 
άγαπώσι τού; δυστυχείς, . . . .

— Την χείρα σας, Αδελαίς, είς τεκμή- 
ριον αποχαιρετισμού καί άναμνήσεως. Τις 
οιδεν έάν ποτε έπανίδωμεν άλλήλους !

— Εάν δχι έπί τής γ ή ;, τουλάχιστον 
είς τον ούρανδν, άπεκρίθη η μαρκησία 
εγειρόμενη καί βραδέως τείνουσα την χεϊ- 
ρα τώ κόμητ'·.

ΟΟτος ήρπασεν αύτήν καί έπετυπωσε 
θερμότχτον φίλημα, επειτα

— Χαίρετε, άνέκοχξεν άναχωρών, χαί
ρετε ! . .  · 
. · . · · · · · · * ·

— Ας έπανέλθωμεν, φίλε μου, είς την 
■πλατείαν, προσέθηκεν δ κόμης Ούβέρτη 
διακόπτων την διηγΐσιν αύτοΰ. ηρχισεν

Χορη δη η τρίτη πράξις. Εχάσαμεν τόν 
Επειτα εξακολουθώ τήν λυπηράν Ις-ορί 

— Καί διατί δεν δύναται νά %  
λουθησης αύτήν τώ ρα; ήρύτησε μ: 
προθυμίας δ κύριος Φιορελλη;. Τ ι με jij 
λει διά τήν τρίτην πράξιν;

— Κατά τήν πράξιν ταύτην κυρίω· 
χω άνάγκ/.ν νά κάμω παρατηρήσει; 
νάς ώς πρδς τήν έν λόγω κυρίαν' 
ΰπόνοιάν τινα, ·?,ν καί φοβούμαι νά« 
ληθεύσω, ούχ ήσσον ήθελον νά βέβαια 

—  Αοιπδν πράττω ώς θέλετε, θά  ί 
ληθώ καί εγώ τής περιστάσεως οπω; 
ρατηρήσω τήν κυρίαν εκείνην ήτις ιο 
τής άφηγήσεώς σου έπί μάλλον διί] 
τδ ενδιαφέρον μου.

Κα ί άμφότεροι είσήλθον εί; τήν

0 ποιητής ομοιάζει τφ θυμ,ιάματι, ο· 
sp καθαρίζει τηκόμενον.

£ £ .  c ff ia / e iy .

Αγαπάν έστί θαυμάζειν διά τής καρ- 
st;' Οαυμάζειν ές-ίν αγαπάν διά τοΰ πνεύ- 
χτο;.

^ a u / c e / · .

τειαν.

Μετά τήν παράστασιν, δ κύριος Φιο] 
λης έξερχόμ.ενος τοΰ Βασιλικού βει; 
πρώτος έστρεψε ιδν λόγον περί τή; J 
κησιας Σ.

— Π  ! πόσον, φίλε μου, πόσον Sal 
χής καί βαρυαλγοΰσα μ,οί έφανη κατί 
τελευταίαν πράξιν. Κατά τήν μον« 
μάλιστα τοΰ Στανκάρ Ινόμισα δτι 
ολίγον έλυποθύμει, ένώ τδ πρόσωπον 
γέροντος στρατηγοΰ φρικωδώς έσκοιι 
‘ I I  ατυχής εκείνη γυνή ούύε πρδς στιι

αύτής τδ σώμα at δε χεϊρες της ησχν 
νημμέναι ώ; αν ή^ελε νά ύετ.θή.

— Τωόντι' τάς αύτας καί εγώ ε* 
παρατηρήσεις. Δυστυχής I πόσον ύπο̂ ϊ

μαρτύρια, απεριγραπ 
λ ’ είσέλθωμεν είς τδ Εθνικδν κχφφενί 
διότι ή νυκτερινή αύρα είναι ψυχρ* 
δε έν άνέσει θά εξακολουθήσω την 
γησίν μου.
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Βαδίσατε έπί κεφαλής τών ιδεών τοΰ 
5»ό; σας, καί αυται θέλουσι οά; ύπο- 
ιΐρίξεΓ βαδίσατε κατόπιν αύτών, καί 
Ιουσι σάς παρασύρει" βαδίσατε κατ αύ- 
, θέλουσι σάς ανατρέψει.

(% ίγ ισ & ύon 111.

Λησμονεί τις τήν καταγωγήν τοΰ νε-
διέφυρε τά βλέμματά μου" έπί μίΐ ‘ούτου, δταν ουτος τήν ένθυμήται" τήν 
ώχρίασεν έάν τοΰτο ητο δυνατόν. Φρ ψεΐταί τις ομως δταν εκείνος τήν 
λέος τρόμος έφαίνετο καταλαβουν 1 *ρ·θνή.

*
*  *

Η  υπόνοιά μου έπί μάλλον είς θετιχΐ ανθρώπινα προτερήματα μειοΰνται 
τα μεταβάλλεται . Σκληρά ύφίσΐ δε’·κνύμενα, ώς τά έμπορεύματα είς 
μαοτύρια, άπείίγράπτους βασάνους.. · προσόψεις τών εργαστηρίων.

(έκ τοΰ ιταλικού) 
Γ . Κ .  ΣΦΠί*:

*
Κ *

(E im n  tb τίλος)

ΐμέτερα έλαττώματα δμοιάζουσι 
» ^ίλετέρους όνυχας* δσον τού; κό- 
ψ·ϊν, τόσον οΰτοι αναφύονται.

& e m a rc / .

11 άρχαιότης είναι ή άριστοκρατία τής 
ίστορί».;.

Η  άρετή είναι ή νόμιμ-ος θυγάτηρ τής 
θρησκείας, ή δέ μετάνοια, ή θετή.

Λ ί

Η  σημαία, -̂ ν έκ δειλίας κρύπτεις εν
τός τοΰ θυλακίου σου, δεν είναι σημαία, 
άλλά ρινόμακτρον.

S . p 'iM r c / in .

*  
m *

0  βίος έατίν δ πρόλογο; τοΰ βιβλίου 
τή ; αίωνιότητος.

£ £ c e u / ie r.

Οί παΐδε; είσίν άνθρωποι μικροί, οί 
δέ άνθρωποι παΐδίς μεγάλοι.

£ . .j.

*
*  *

Διά χρυσών νομ,ισματων κτίζει τις
ανάκτορα μεγαλοπρεπή, πλήν δι’ ένδ; 6- 
βολοΰ αγοράζει τήν θέσιν αύτοΰ εν τώ 
παραδείσςο.

>ue S / fy a fa d .

*
*  *

Η  }λοναξίχ έσιί τδ χωνευτήριον τοϋ 
πνεύματος' τδ μέν άγαθδν καθαίρεται, τα 
δέ πονηρδν έξατι/.ίζεται.

< % e ra / ry .
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Hit Φ  1  fit I B  1  I ,

T cD  ε. ά σ μ α τ ο ς  τ /ίς  Ιίο λ ά σ εω ς έκ. τ?ίς Θ εία ς Κ ω μ ω δ ία ; 

τοϋ ΑΑΝΤΟΓ, υπο Φ. Κ Α Ρ Ρ Ε Ρ .

^ \ Ν Τ {Κ Ε (Μ Ε 1 ^ 0 1 Ν ^

. . .  . , - . .  ------- ,  .......  _..x (A t»cm Tai
χα ι* β Ως -ττίφτιι το vexρο χορα ι, ξαπ λώ νιται ’κει χά α ου» .

ή ;  είχα πεί, κατέβ«κχ κάτω \  τον δευτερόνε
Κύκλο, απ τον πρώτο πλέον {χικρο κι άκόμιη πλέον στενάνε,
Μ άν χΛ ε ι·?) τόπο λιγώτεοο, τά βάσανα είν’ δίπλα,
Ποϋ ot κολασμένοι ρυάζονται έχει, σαν τά σκυλιά.
— την θυρα μ αγριαν θοιριά, μουγκρίζωντα; ό Μίνω;

Στέκει καί του; αμαρτωλού;, ’ποϋ μπαί/ουν, κρένει εκείνο;, 
Καί κρενοίν με το ζώσιμο ή άπόφασί του; βγαίνει"
Θα πώ' ή Ψ'-'Χ'! ποϋ βάλθηκε, διά νά V  δυστυχισμένη,
2 την γην εμπρός του ‘σαν σταθή μόνη ξομολογιέται,

Κ ι  αύτό; ποϋ ’ν γνώστη; τσ’ αμαρτία;, στέκει καί συλλογιέται, 
1  την Κολασι ποϋ πρέπει τη ; νά πάη, κι’ δσαι; ζωσθή 
Με την ούρα, (α) τόσου; βαθμού; πλέον κάτω νά βαλθή. 
Εμπ ρο; του πάντα βρίσκονται πολλλϊ; ψυχαϊ; και μένουν, 
Κα ι καθε μια με την σειρά την κρίσι του; προσμένουν, 
Αενε, κι α«οϋν άπόφαιι διά τ αμαρτήματα του;,
Κ  ^ευθύ; ;  τά κάτω στρέφουνε τά μαΰρά βήματά του;.
~  Σ το άσυλον τό θλιβερόν τοΰ πόνου, —  ό Μίνιο; κοάζει 
Α μα  με είδε,— πώρχεσαι— σ’ εμένανε φωνάζει,
Αφίνωντα; κατά μερη; την σοβαρή εργασία,—
Γό πώ; έμβηκε;, στέψου το, κι άν σώδωκε καρδία 
1Ϊ πυλη ή πλατύτατη νά μή τό εμπιστευΟή;.
0  δέ όδηγό; μου (β ) πρός αυτόν' —  κ ’ εσύ, κ ’ εσύ ’μιλεϊ; ;

(α) Ε7; τών σχολιαστών τοϋ Λάντβυ δια
τείνεται οτι ό ποιητής, μή δυνάμενο; νά 
κοίμηση τόν Μινών διά τής τηβέννου, δι’ 
Ινεδύοντβ άλλοτε cl δικατται, ώ; στολισμόν 
τώ εδωκε τήν οίραν, μέ τό ζωσιμον τή; 
έϋ ϊία ; άπεϊαίνετβ ό Μίνω;, ε’ς ποιαν Οί-

σιν τή; κολάιεως Οά ΙτίΟεντο Λ  άμ*?ΐ( 
λοί, μή καταδεχόμενος, ενεκεν τοϋ όψ1̂  
τής ϋέσεώς του, νά έλθη εις συνά^!! 
μετ’ αΰτών άλλως πως.

(4) ‘Ο Βιργίλιος οςτις δδηγει t iv  Α*1 
την έν.ός τής Κςλάσ.ω;.
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Αστονε, τήν πορε'α του μή θέλη; νά τοΰ κλείσγι;,
Κ ’ είναι άπ’ τή μοίρα του γραφτό, και μή τόν έμποδιση;’
Κ. έκεϊ θά κάνν) οπου κανεί;, ορίζει οπω; θέλει.
Καί ο,τι θέλει' μή ’μιλή ;, καί πλέον ά; μή σε μ έ λ η !—
’Σ τήν θέσι τούτη αρχίζουνε αί ΟλιβεραΙ φωνα'ι 
Νά μοΰ κτυποΰν τήν »κοή αιώνιαι καί συχνά'.'
Εφθασκ κεϊ ’ποϋ ; τήν καρδιά ό πόνο; του; σ άγγιαει,
Σε τόπο τέλο; ‘π άπό <ρώ; παντέρημο; περνάει'
Κ ι  οποί; ή θάλασσα βοα ;  τήν ζάλη τήν μεγάλη,
Ποϋ σπρώχνουν οί άέριδε; φ τή μία μεριά ς τήν άλλη,
Ετσ ι καί τ αδου ή τρικυμιά α’ώνια δεν σιγάει,
Τού; κολασμένους τού; κτυπα, τού; φέρνει καί τού; πάει, 
Με βία πάντα ’δώ κ έκεϊ, γλ ίγojpa τού; γυρίζει,
Καί τού; γυρίζει, τού; βροντά, τού; καταβασανίζει.
Και όταν ;  τά υψη φΟάσουνε, τόν μέγα τόν κρημνό,
Στον βράχο τόν απότομο, σκληοόνε καί γυμνό,
Ε κ  ΐ  πλειά τότ αρχίζουνε ή κλάψχι; ν’ άντηχοΰνε,
Κα ί τοΰ Θεοϋ τήν δύναμι αύτοί >ά βλασφημοΰνε.
Μοΰ είπε, ’ποϋ τόν ’ρώτησα, δ όδηγό;'— τού; τόπου; 
Τούτους τοΰ αδου, ‘ποϋ θωρεϊ;, αυτοί ’ναι διά τσ ανθρώπους 
Τού; ασελγείς, ’ποϋ ένίκησε τή ; σάρκα; ή μωρία, 
όποΰ υποτάξανε τόν νοϋν σε τέτοια επιθυμία.—
Κ ι  ώ; τά ψαρώνια τά πτερά σηκώνουν απλωμένα,
Κ ι ; τόν χιονιά ολα μαζή εν σώμα στρυμωμένα,
Ετσ ι κι έκε ό τό φ5σημα τχ  πνεύματα τ άχρ*ϊ*
Μαζή τά φέρνει εδώ κ ’ έκεϊ, κάτω, ψηλά, μακοόα,
Χω ρί; ποτέ παρηγοριά ή έλπί; σ’ αυτά νά δίνη,
Αν όχι παυσιμο κακοϋ, ούτε πώ; θά μικρύνη.
Κ ι  ώ; κράζουνε οί γερανοί συχνά ; τό πέταμα του;, 
’Ποϋ κάνωντας μακρυά σειρά λέν τά παράπονά του;,
Ε τ σ ’ είδα κ ’ έγώ νάρχωνται με μιά φωνή μεγάλη 
Πολλαϊς ψυχαϊ; ‘ ποϋ τσ’ εσπρωχνε έκεϊ ή ανεμοζάλη. 
Ωστε κι έγώ ανέκραξα'— ’Σάν ποιοι αυτοί νάναι,
Ποϋ οί σκοτεινοί άέριδε; τόσον πολύ κτυπανε ! —
Κ ’ έκεϊνο; μ ’ άποκρίΟίκε' —  Η  πρώτη άπ τά ; ψυχά; 
Οπ’ ερχεται, καί όποϋ γι’ αυτά; νά μάθη; μ  έρωτα;, 
Εστάθηκ’ αϋτοκράτειρα, εθνη πολλά κοκτοϋσε,
Γλώσσες πολλαϊ; ’μιλούσανε έκεϊ ποϋ κυβερνούσε.
Λια τήν λαγνε'α τέτοιανε αΰτ’ ειχ’ αδυναμία 
Ωστε τό παν έπέτρεψε δι’ αυτήν τήν αμαρτία,
Τόν νόμο αυτό τόν εκαμε διά δικαιο^όγησί τη ;'
Κ ι ’ αυτή % α ι ή Σεμίραμις, 4ποϋ λέν’ οί ιστορικοί τη ;, 
Πώ ; εις τοΰ Νίνου τ ’ άνδρα της τόν θρόνον ε!χ άνέβη> 
’ς  αυτήν τήν γή ‘ποϋ σήχερα ό Τοϋρκος βασιλεύει.
Κ ΐ ’ ή άλλη είναι ή ψυχή έκ'ίνη ή ερωτευμένη, 
όποΰ στην γή ’σκοτώθηκε μονάχη ή καϋμένη,
Κα ί δποΰ μ ' αύτό ποϋ £καμε τ ’ απελπισμένο βήμα, 
Απιυτο; ’ς τοΰ Σιχαίου της έφάνηκε τό μνήαα.
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Κ ’ ή Κλεοπάτρα πώρχεται, ή λάγνος, εΤν* τξ ά λ λ η .—  
Κ ι  Ελένην είδα πώγεινε δ'/ αύτήνε τέτοια πάλη,
Ο πόλεμός ο τρομερός, *7500 μέ την διάρκειά του 

όσου; καιρού; έβάσταξε, τόσ’ ήτον τά κακά του.
Κ ι  Αχιλλεύς ό ένδοξο; εύθύ; εμπρός μου έφάνη,
Ο π επολεμησε χαλά και τόσα εΐ/ε κάνει,

I I  εμα^ετο, έπολέμαε καλά διά τον σκοπό του,
Κ ι  ό Ερως τώφερε άκαιρα, σκληρά τον θάνατό του. 
Τριστάνον (α) είδα, Πάριδα, μέ δάκτυλον πολλά;
Μοΰ έδειξε περσότερον άπό χιλίας ψυχάς,
‘Ποϋ δ Ερω ; του; άφαίρεσε τήν δόλια του; ζωή’
Κ ι ’ άφοΰ γιά τσ' ήρωες ακόυσα δ δάσκαλος νά π ?,
Κα ί ταΐς γυναίκες ταΐς παλνιαΤς νά μοϋ τσ' δνοματίσΥΐ, 
Εγω  π  ̂ από τή λύπη μου σχεδόν λειποθυμήσει 
Ε ίχ α  δι αυτούς’ —  Ευχάριστα —  τοΰ λέγω —  ποιητή, 
Εμιλουνα σ αυτόν; τού; δυο, που πάνε έτσι μαζτο,
Και λέ; άφ’ τή ταχύτητα τ ’ άέρο; ποΰ τού; φέρει,*
Π ώ ; είναι ελαφρότεροι κι’ από αύτδ το αέρι—
Κ  έκεΐνο;^ μ αποκριθηκε —  όταν σιμά μα ; φθάσουν,
Θά τού; ϊδή; καλύτερα, καί όταν μάς πλησιάσουν
Παρακλησιν, και θαλθουνε, καμε ιΐς  τού; καϋμένους,
~  τον έρωτα του; ποΰ μαζή τού; φέρει ενωμένου;.—

Ετσ ι κι εγω τσ ωμιλησα όταν έκεΐ σιμά μα ;
0  α ερ ας του; πλησίασε, τού; έφερε κοντά μα ;, 

^ίί^πικραμέναι; μου ψυχαΐς, είπέτε μας, ’μιλάτε,
Κι^ αν δεν σάς εμποδίζουνε ς έμάς εδώ έλάτε.— *
Κ ι  όπως τα περιστέρια μέ τά πτερά κ(νοΰνε,
Με τα πτερά του; απλωτά καί στέρεα πετοΰνε,
Και^ τρεχουνε ;  τό πέταμα, πρός τήν γλυκεία φωλιά τους, 
Τόσ ειν̂  έπιθυμι* τους νά φθάσουν ’ς τά παιδιά τους, 
Ετσ ι κι εκείνοι πρός έμδς άπ τής Διδοΰς τήν τάξι,
Ιό ν  ακοτεινόνε σχιζωντας αέρα είχαν πετάξει,
Τόσον πολυ τσ έμπορεσε τσ αγάπης ή φωνή !

ίϊ ζωντανέ μου, έσύ καλέ, —  μοΰ λέγουνε αυτοί’
Ποΰ πόίς τον κοκκινόμαυρο νά έπισκεφθή; αέρα,
Εμεις^ π are αίμα εβάψαμε τόν κόσμον έκεΐ πέρα,
Λν είχαμε τοΰ βασίλειά τοϋ κόσμου τή φιλία 
Δια την δικη σου ικέτευσι θά κάναμε ησυχία,
Αφου^ καί σύ διά τά δεινά δείχνεις πώς μάς λυπάσαι,
Κα ί ς τήν δεινή μα ; συμφορά εσύ μάς συλλυπάσαι.
1 ια ο,τι θέλεις νά μα ; πή; ευχάριστα θ’ άκοϋμε,
Κ ι  ό,τι^ ν̂  άκούσης ’πιΟυμεΤς, ΙμεΤς θά σου τό ’ποϋμε,
Ίώ ρα π̂  ο άερα; έπαυσε χωρί; πνοή καί μένει,
Τωρα π ο αέρας δέν φυσά; ώ ; νάθελε σωπαίν^.

(ο) Τριατανος περίφημος περιπλανώμενος 
Ιππότης τή; αυλής τοϋ Ά ρ:οϋ  βαίιλέως 
τής Βρεπανίας, τόν όποιον έc iy y jje v  βδ-

τος ο βασιλεύς, διόrt άνεκάλυψε καί έπ’ αυ- 
τοφωρω συνέλαδεν αυτόν έρώμενον τής y j·  
ναικίς τιυ βααιλίσσης Ίοόττης.
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Ά  γη  δπ' έγεννήθηκα σ' ακρογιαλιά άκουμπάει (α)
’2 τήν θάλασσα, ’ ς  τήν εκβολή τοΰ Π ίδου, ‘ποΰ εκεί πάει 
Μέ τά παραποτάμια του ’;  τήν θάλασσα νά βγοΰνε,
Εκεί ποΰ ’βγαίνουν τά νερά ώ; διά ν’ άναπαυΟοϋνε.
Ερω ;, ‘ποΰ σ’ εόγενή καρδιά γλίγωρα βασιλεύει,
Μέ τήν καλήν μου ώμορφιά τοϋτον έδώ ρωτεύει,
‘ Ποΰ μοΰ τήν άφχιρέσχνε, καί ακόμη μέ τρομάζει,
Κ ι ’ ακόμη δ τρόπο; δ σκληρό; τοΰ τέ>ου; του μέ σκιάζε·.· 
Εροι; εκείνος, ’ποΰ ποτέ, ποτέ δέ συ χωράει 

εκειόν δπ’ άγαπώμενο; νά μήν άνταγαπάη,
Διά τοϋτον τέτοια μώδωκε ήδονική χαρά,
’Ποΰ ακόμα δέν μέ άφησε καί δέν μ ’ άπαρατ^’
Εοω ; τόν θάνατο ’ ς  £μά; τόν έφερε μαζή,
Κ ι ’ εκείνον ’ποΰ μά ; ’σκότωνε ή Κάϊνα (β Γ)  καρτερεί.—
Κ ι’ άφοΰ όλα τ’ άνω ακόυσα, τή ; τόση; δυστυχία;
Τά βάσανα τά θλιβερά, ’ποΰ εΐπανε ς έμάς,
Τήν κεφαλήν μου έκλινα καί έκράτησα γυρτή,
ί"ί; όπου μοϋ πε δ ποιητής’ —  τί σκέπτεσαι εσύ;—
Εγώ  σάν άποκρίθηκα, τοΰ λέγω’— ώ δυστυχιά 1
Τ ί στοχασμοί γλυκύτατοι, δποία έπιΟυμιά
Τού; δυστυχεί; τού; έσπρωξε τό βήμα τό π ικρό! —
Κ ’ έπειτα έγύρισα ’;  αυτού; κ ι έ|ΛΪλησα εγώ’
*— Φραγκίσκα, τά μαρτύριά σου, τή ; λέω έγώ, κυρά μου, 
Τόσο μέ θλίβουν, μέ λυποΰν, ’ποΰ κλαΐνε τά όμματά μου. 
Μά πέ; μου, τότε πώβγαιναν θερμοί οί στεναγμοί σα;,
Εις τί καί πώς επέτρεψε, πουταν κρυφοί οί καϋμοί σας,
‘θ  έρως, καί τήν ’μάθατε τήν κρύφΙα έπιθυμία ; —
Κ ι’ «ύτή "ς εμένα άπήντησε’— Μεγάλη ή δυστυχία 
Τό νά θυμάσαι τ*Τ; στιγμαΧ; ταΐ; πολυευτυχισμέναι;
Σέ ώραις κακοροίζικες, μαύραις καί πικρνμέναις"
Κα ί τό γνωρίζει τοΰτο ’δώ κι’ δ δάσκαλός σου ακόμα...
Μ ’ αν θές νά μάΟης τήν αρχή, άπ’ τό ’δικό μου στόμα. 
Εγώ  θά κάμω ’σάν έκειόν όποΰ ένώ σοΰ λέει,
Τόν άνθρωπον δπ’ δμΟεΤ καί ‘ π’ ομιλώντας κλαίε:. 
Ανύποπτοι έδιαβάζαμε διά τή διασκέδασί μας 
Τοΰ Ααντσιλότον (γ ) τσ’ έρωτες μία ‘μέρα μοναχοί μ α ;’

(a ) Είναι ή δμιλιΰια σκιά τής Φραγκί
σκος τοΰ Ρίμινι, v.ai ή Ραβέννα etvat ή πα· 
πρίς της. ‘ I I  Φραγκίσκο ητο Οογάτηρ τοϋ 
Ουίϊου τής Πε<λεντας (G u id o  d a  P o le n t a )  

Δεσπότου τής Ραδέννης, νυμφευΟεϊτ* μεΟ’ 
ένός τών υΙών τοΰ Μιλατεστι, Δυτιό- 
του τίϋ Ρίμινη, άνδρϊς μέν ανδρείου άλλ’ 
εί3εχΟοΐ3ς μορφής. "Evsxa τούτου ή Φραγ- 
Χίσκα ήροιτεύΟη τοΰ άν3ρα5έλφ:υ της Παύ
λου ωραίου καί κομφοϋ νέου. ΣυλληφΟέν- 
τΐς δέ ίπ' αυτοφώρω τοϋ συζύγου της,

ΙφονεΰΟησαν ζαρά τοΰ ίδιου δι’ ένός καί 
τοΰ οΰτοϋ κτυπήματος.

(δ) Κάϊνα μέρος τής κάτω Κολάσεως 
ούτως Ιπονομαοθέν Ικ  τοϋ Κάϊν οστις 
έφόνευσε τόν αδελφόν τβυ. Εις τήν Κάϊναν 
τιμωρούνται οσοι προδοτικώς «ονεΰουσι 
τους συγγενείς των.

(γ) Λαντσιλότος, Ιππότης περ’φημος διά 
*τάς ανδραγαθίας του καί διά ιόν έρωτά 
του μετά τής Γ;νέδρης ουζΰγου τοΰ δ ' 
λέως Άρτοΰ,
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Πολλοί; φοραΐς ’ς τά μάτι* μας αυτή νά ίδωθούμ,ε 
Μ α ; εσπρωξ’ ή άνάγνωσις συχνά νά κυττ/χθοΰμε,
3Ν’ άλλάξ? χρώμα η δψι μα ; καί να μα ; κοκκινίσ^'
Αλλά σέ μία περίοδο μα ; είχ’ αυτί) νικήσει.
Τί) χεϊλο το γλυκόγελο, 'σάν φθάσχμε εδεκεΤ,
Από ένα τέτοιον εραστή αυτό νά φιληθή,
Τούτος εδώ οπού άπό μέ ποτέ δέ θά χωρίση,
Μ ’ είχε ’ς το στόμα τρέμωντας γλυκά γλυκά φιλήσει. (α) 
Τήν βίβλο ποϋ έδιαβάζαμε είχ’ ό Γαλιότθς γράψει 
Κ ι ’ αΰτη την ’μέρα ώς έκεϊ έμεΐ; είχαμε πάψίΐ —
Κ ’ ένώ η μια άπ’ τά; ψυχάς τούτα ’ς εμένα λέγει,
Μέ τόση Ολ'-ψι άρχισε ή α λ )η  ευθύ; νά κλαίγγ,,
ΙΙοϋ  τέτοια λίπη αίσθάν&ηκα βαθειά ’ς τά σωθικά 
I I  ώ ; νά τιε&άνω έτρέκλισα, ακούστηκα κακά,
Κ ι ’ δ κόσμο; δλος ’χάθηκε ευθύ; απ’ έμπροστά μου,
Κ ι ' ώ; πέφτει τό νεκρό κορμί, ’ξαπλώθηκα έγώ χάμου.

(β) Ε ί ;  τών σχολιαστών τοϋ Δάντου λέ
γει ότι ί  Παύλος άοπαζόμενος τήν Φραγ- 
•/.ισ'λην ωδί'ύο καί άπωθείτο ΰπδ δύο ολως 
αντιθέτων αϊοΟημάτων, ύπδ υπέρτατης έπι- 
Ουμ.ας κ»ι μεγίστου φόβου· ππρατίθησι δ έ  

το βκολουθον χωρίον του θεοκρίτου έκ της 
«Φαρμακευτρίας», ου ιδού ή έν τι) δημώ- 
2ει ήμών γλώσοτ] μετάφρασις·

Τον Αέλφιν φιρνιι οπ ΐ,τ ι μ ο ν  καί μ ο \ · ( ξινοίγ» 
Τό έλβφρό πόδι ν» στ#65ί 'ς τ ίς  6ύρβς τό κατώφλι, 
(Γιά^ά*ουοε, ieXr,*7i μου, πώ; μχδρβε ο ερωτά; μ,ου)
^  , eWr/Û   ̂ 70 ο ώ μ *  έ π α ^ ω ο α  ττερσοτίρο ά π ό  yetovt, 
Κ ι ο έ ρ ω τ α ς  uo ’j  ε χ ιιν ε το  ά π ό  τό  προ’ο ω π ό  μοι>

Ίδ έ  τον ήλιο· τοΰ βουνού 
Τήν κορυφή χρυιόνει,
Καί μέ λαχτάρα ή Οάλαοσα 
Κρυφή τόν καμαρώνει·

Τδ μοσχοαγέρι της αυγής 
Σκορπάει μιργαριτάρια 
’Απάνου εις τά τριαντάφυλλα 
Καί ’ς τ’ ανθηρά χορτάρι»·

Ευπνίΐ τούς κρίνους έλαφρά 
Μέ τά γλυκά φιλιά του,
Κ ’ έκεΤνοι ανοίγουν για νά πιοϋ/ 
Τό μίσχο, τή δροτιά τ:υ.

Ά λ λ ά  γιατί δέν ακόυσα 
Τ ’ αηδόνι νά λαλήτϊ),
Καί μέ τραγούδ α τήν αίγή 
Γλυκά νά χβιρετήον]

Πουλιά μου, ή α^γουλα έπροβαλε·
Γιατί δεν τραγουδάτε j__
‘ I I  οΰγή μας δέν έπρόβαλε·
‘ I I  αγάπη σου κοιμάται.

Υ Α Κ ΙΝ Θ Ο Σ .
— ο —

Α Ϊ Σ Ι Σ  Τ Ο Ϊ  Ε Ν  Τ Ω  Δ '.  Φ Ϊ Α Α Α Δ Ι Ω  Α ΙΝ ΙΓ Μ Α Τ Ο Σ  

A5IUX-MHN-NHMA.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  Γ .
Τ ώ ν  τ ε τ ρ ά π ο δ ω ν  κ * ι  π τ τ ιν ώ ν  τ* ά να ίσ δ ν ,το ν  τό  σ ώ ϋ ι*  
λ λλ α σ ο Ε ϊ π ά ν τ ο τ ε  5 ί ’ ίρ ιοϋ κ α τ ά σ τ α σ .ιν  χ α ι χ ρ ώ μ α *  
Α κ ε 'φ ιλ ο ς  τό ν θ ά ν α το ν  σ υ χ ν ά κ · ς  ε π ιφ ίρ ω ,
Πλιην τ ρ υ φ ε ρ ά ν  π α ρ χ ο ο λ ά ν  τ ο : ;  π ο ιτ ,τ α ΐς  προσφερο»· 
Αν Ομως Θιλτ,ς τό ν  λ χ ιμ ό ν  νά  σ τ ιρ τ .δ ώ  κ ’ ε κ ε ίν ο ν , 
Φ ύ γ ε , α ν  δέν δ ε 'λτς σ ύ ντρ ο φ ο ν  vi λ * 2 ϊ {  τό κ ιν ίν ο ν .

Τώ πρώτω λύοοντι τδ ανωτέρω αίνιγμα, 
η Συνταςις δωρήοεται εν άντίτβπον τών διη- 
γηματίων «Μή άπελπιζείΟε» καί «ΜυΟι- 
οτορημα πλουσίου νέου.»

E <i*ev ΐ λ λ ι ί ψ ί ω ;  χώ ρου  ά ν α β ά λ λ ο μ ίν  e ’ c το 
π ρ ο o e y e ;  τ ^ ν  δ / ,α ο ο ί ιυ ι ι ν  τώ-» Ο νομάτων τ ώ ν  π ί ^ ψ ί ν -  
τ ω ν  γ,^ιλ* Tr,v TaD έν τ ω  δ ' ,  ς υ λ λ α δ .  Λ ίν ί^ α β τ ο ;.

ΒΙΒΜ4 Μ0Φ4Η.

Ο  Ζ Α 5 . Υ Ν Θ Ι0 Σ  Α Ν Θ Ω Ν  ά γ γ έλ λ ε ι « 3 ν  β(βλί·ν πεμπόμενον  

προς τήν ΔιεύΟονσιν.

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  T O T  ΙΟ Ν ΙΟ Τ Κ Ρ Α Τ Ο Τ Σ  Α Π · Σ ΪΣ Τ Α Σ Ε Ω Σ  Α Τ - 

Τ Ο Τ  M E X P IS  ΕΝ Ω ΣΕΩ Σ (ετη  1 8 1 5 — 1 8 6 4 )  το μ . Α'. ί -  

πλ Π. Χ ιώ το υ  ίς-οριογράφου κλ. Εν Ζακύνθοι τυπογραφείο» 

ί  «Επτάνησος » 1 8 7 4 .  Τ ιμ . . .  ;  · Αρ. 6 ,—

Η Ε Φ Ε Τ Ρ Ε Σ ΙΣ  τοϋ Α ΙΘ Ε ΡΙΟ Υ  ΠΗΔΑΑΙΟΤ ητοι δ ΝΕΟΣ 

ΒΑ ΣΙΑ ΕΤΣ τώ ν ΠΤΗΝΩΝ, Π ραγματεία επιστημονική υπό 

ΕΠΑΜ ΕΙΝΩΝΔΟΤ ΑΝΝΙΝΟΤ, Ιν Κεφαλληνία 1 8 7 4

ΣΥΓΓΡΑΜ Μ Α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΊ

Δ1Σ Τ Ο Υ  Μ Η Ν Ο Σ  Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  

t q  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  ο ια ψ ο ρ ω ν  λ ο β ί ω ν  κ α ί  ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν

(Ε τ ή σ ιο ς  ουνόξομη (pp. 20 ) .

ΕΝ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.« ν *

*Απο5ίδοντες τόν άδελφικόν t ημών άσκασμόν πρός τό» νέον τοϋτον συνά

δελφον, καί ουνιστώ ντε; αυτόν ε ίς*τη ν  τώ ν απανταχού ομογενών συνδρομήν, 

ευχβμεθα άπό καρδίας δπως «βαδίστι άπροσκόπτως τό  εύγενές αδτοΰ σ τ ά 

διον, καί τοιουτοτρόπω ς καταστΫ) εΐς τώ ν νοητιχών Ικείνων πυρήνων 

τώ ν  ©πουδαίως έν τ^  άλλοδχπ? άπΐρετούντων τήν μεγάλην τοϋ Ε λληνισμ ό!

έπ ο  στολήν.
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έπιγράφωνται ουτω'

Πρές τήν ΔιευΟυνσιν τοδ Περιοοικ. Σνγγράμ. «ΖαχύνΟιος Ανθών»

i t ;  Ζάχυνθον.

ΑΙ περιέχουσαι χρήματα έπιστολαί πρέπει να στέλλωνται έπί βυστάοει.

ΑΙ ΣϊΝΔΡΟΜΑΙ άρχονται τήν 4τιν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ καί είναι ίποχρεωτι- 

κώς έτ'/βιαι.
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