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Απέναντι δλων τδν έπιμόνων προ· 
ιηαθειών καί των έρευνών τοΟ ίνθρω - 
[ivau νο^ς, ή φόβις παρομοιάζει ή» 
μίν βάρβθρα σκοτεινά χαΐ βαθέα, Ιμ- 
«ροββεν τών δποίων ή δζυδέρχεια ά·· 
Λοβαίνει τυφλόίης, ή τόλμκι φόβο; ά- 
«οτυχίας χαΐ ή πεποίθπσι; έντελής ά- 
«οθάρρυνβις. δταν St ίπιχειρήβωμεν 
'** ρίψωμεν άμυδρί>ν φδς ίντίις των 
Νοτηριοιδών τούτων βαράθρων, τό φώς 
HCto δεν μΛ; δειχνύιι είμτΐ τά φά-

σμκτκ τής ίδί»ς ίμ ω ν άμαΟείας, vttv 
δέ x*i dSuvripav έντύπωβιν τής άδ«- 
νοτμίας χαι ίθλιότιιτος ήμων δφιβτάμεθα 
έκ τής ματαίας τ*5τϊΐί άιιοκείρας.

Εις τοιαύτην Οίοιν εδριβκόμεβα £- 
παβχολούμενοι tv* ίνιχνεύβωμεν τ* 
e tn a  τής κληρονομικής προδιαθίοεως του 
ά*θρύπο«. Το ώί>ν έμπεριχλείει έν αΰτώ 
οϋχϊ μόνον τ6ν άνατομιχον δργανιβμβν 
του άτόμον, άλλα καί ττ,ν xpftoiv αύ- 
τοΰ, τον χαρακτήρα, τας ιδιότητας, 
τ*  αισθήματα κ*1 τά ; ιδίας, ίι^ τω 
ώω τούτφ έμπεριχλείεται το μέλλον 
υχάρζεω; παρομοίβ; Tij των γονέων βχε* 
δον πάντοτε φ'.*σιολογικδς, πολλακις 
παθολογικώ;, οΰχΐ δε οπανιω; χαι ψ^- 
χολογιχώς.

ό  άνθρωβο; μετβδίδει εις τού; α
πογόνους autoD, έκτος τ^ς ίδιας μορ
φής, καί δλας τές  φ,ισικάς, οργανικάς 
τε καί Ί^ιχάς μερικότιμας. Αν ή {-
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ί ιό τη ς  αυτη καθίστατο διαρκές φ*ι· 
νόμενον, τά  τέκνα πάντοτε ήθελον &· 
μοιάζει προ; το ύ ; γονείς, * ί 8ε νϋν 
γενεαΐ ήθελον εΐσθαι πιοτί) τοϋ π α -  
ρελθόντο; άπεικόνισι;. Λπαντες δμω; 
γινώσκομεν δτι δεν γ ίνετα ι ούτως. Η 
έμοιότης κα ί α ί κλίσεις τοϋ πατρό; 
δεν άπαντώ ντα ι πάντοτε έν το ΐ; ,τέ- 
χνοις.

Η κληρονομική διάθεβις ε/ει ν’ άν- 
τιπαλαίσιρ κατά πολλών άλλων κω 
λυμ άτω ν, ά τινα  τείνουσι πρύ; πέριορι- 
ομόν V) καί παντελή αύτή ; Ιξαφάνιβιν. Η 
επιρροή τοϋ πατρό; ?! τής μητρο; έπΐ 
τοϋ τέκνο» αδνών, ή καθόλου ζω ή, 
το κλ ίμ α , κα ι πλεΤστα άλλα  α ίτ ια  
μεγάλως έπιδρώβιν επ ί τοϋ παιδίου.

Η κληρονομική διάθεοις πρό; τόν 
σωματικόν σχηματισμόν είν^ι ή κα- 
ταφανεστάτη πασών. Γίάντε; γινώσκο- 
μεν ότι ή ώραιότη; ?ι ή δυσμορφία 
του προσώπου καθίστανται φαινόμενα 
κληρονομικά ει; τινας οϊκογενεία;, 
ών πολλαί εχουσι χαρακτιριστικά δλως 
διόλου ιδιαίτερα, άπό γενεά ; εις γε
νεάν μεταβιβαζόμενα. Κατά τού; αρ
χαίους χρόνους Ιν Ελλάδι η φοβική 
ώραώτη; τής μορφή; καί το5 σώμα- 
toc κληρονομικώ; έξηκολούθει ε ι; τινα ; 
οϊκογενεία;.

Αλκιβιάδη? δ ωραιότερο; τών Ελ
λήνων τή ; έποχή; αυτοϋ, κβτήγετο
εκ προπατόρων όνομαστών έπί καλ
λονή.

Λα'ίς ή Κορινθία ήτο, κατά τόν Α
ριστοφάνη τον Βυζάντιον, θυγάτηρ τοϋ 
Χαρμίδουι, ον έκάλουν έν Σιχυώνι v t o r  
i f )C Α φ ρ ο δ ί τ η ς .

II χιριτόβρυτος Στρατονίκη ητο θυ
γάτηρ Δημητρ'.οι» τοϋ Πολιορκητοΰ, ού* 
τίνος αί Άθήναι Ιθίύμαζον τήν καλ
λονήν.

Παρά τοϊς Γάλλοις, δ Barberoux δ 
έπ ίκληθει; r su z ep o c  A n dd Ju r ,  κατή* 
γετο έκ μήτρας, $ν έθεώρουν ώ ; τήν 
ώραιοτέραν τ ή ; Γ αλλ ία ; γυναίκα.

II pi; είναι εν τών χαρακτιριβτι- 
κών ίχϊίνων τών ευκολώτερον μεταβι-

βαζομένων. Η τή ; οϊκογενεία; τώ« 
Βουρβόνων καί τή ; τών Βορρομέων τών 
Μεδιολάνων καί τό εΰρύ τών Mont
morency μέτωπον, είνα ι , ίκανά παρα
δείγματα.

ίδιάζοντα τών αισθητικών οργά
νων φαινόμενα μεταβιβάζονται κληρο- 
νομικώς. Τπάρχουσιν άνθρωποι μή δυ· 
νάμενοι νά διακρίνωβι τά χρώματα, 
ό  περίφημο; Αγγλο; χημικό; Αάλτων 
καί δύο αυτοϋ αδελφοί ειχον τό έ- 
λάττωμα τοϋτβ ές οΰ καί ή λέξι; 
ό α Α ίο η σμ ό ς  (daltonisme) προσδιορί' 
ζουσα τού; μή δυναμένους νά διακρίνωιι 
τά χρώμα-α.

0  κληρονομική διάθεσι; εκτείνει τήν 
δύναμή αυτή; μέχρι χαί αυτή ; τή; 
δικρκιία;* τή ; ζωή;. Πλεϊσται οίκο' 
γένειαι μεθ δλα; τά ; προφυλάξ^ι; 
δεν δύνανται νά υπερβώσιν ώρισμέ»»’' 
τινά ήλικίαν. Ούδεί; c>c τής οί*ογι* 
νεία; τών Turgot υπερέβη τά πεντί- 

. κοντά sty). Οτε δ υπουργό; δ δόξά" 
βα; τό ονομα τή ; οϊκογενεία; ταύτκ  
είδε πλησιάζουσαν τήν άπαιαίαν iso ' 
χήν, καί τοι υγιέστατο;, διηυθέτηοε τά; 
οικογενειακά; αυτού υποθέαει;, βέβαιο; 
ων περί τή ; περιμενομένη; αύτοϋ τό· 
χης. Καί δντω ; δ θάνατο; τον ευρε 
το πίντηκοοτον τρίτον ετο; άγον
τα.

I) πιδανωτέρα έλπ ί; μακροβιότατο; 
είναι ή οτηριζομένγ) ε ί; παραδείγματι 
προγόνων άποθανόντων έν προβεβηκυί* 
ήλικί^. έ ν  ’Αγγλί$ αί «οφαλιστικ»!
εταιρί«ι βαβίζουβι τού; υπολογιαμοίι; 
αυτών έπί τοιοότων διδομένων. Απει' 
ράριθμα παραδείγματα έναργέοτατα « '
ποδεικνύουοιν δτι ή μακροβιό-η; εί·
ναι κληρονομική, ό  Thomas Parr 
είδε δέκα βασιλεϊ; καί βασ ιλ ίο»;
τή ; Α γγλία; έπί τοϋ θρόνου, άκ ί '  
θανε δέ έν ηλιχίφ 168  ετών και®· 
λιπών υίον άριθμοϋντα τύ 1 2 7 0V au* 
τοϋ έαρ.

Τή 31 Ιουλίου 1 5 li4  δ καρδινά
λιο; d’ Arm agnac διερχόμενο; «εζ? 
δδόν τινα τώ* Παριοίων, είδεν όγδο'

ηκοντούτη γέροντα καθημενον πρ^ τής 
θΰρα; τήζ1 οικίας αδτοϋ καί κλαίοντα. 
0 Καρδινάλιο; πληβιάβα; ιήθέλη^ε νά 
«ληροφορηθή δποία ητο ή α ιτία  τών 
ιάανθμών το5 γέρο ντο;.

— 0 πατήρ μ,ου με ϊδειρεν, εΐπεν 
(Κείνο;, δεικνυων ετερον γέροντα έντδς 
τή; οικία;.

ή  βυτοϋ Σεβασμιότη; «ληβιάσαοα τίιν 
Ιτβρον γέροντα, τί> <05 τή ; ήλικία ; αυ- 
ιοΰ άγοντα, ήρωτηβε τ ί Ικραζεν δ υίό; 
του.

— Δεν έίεβάοθη τ?»ν πάππον του, ά- 
Μκρίθη δείξας άλλον πβρακαθήμενον 
γέροντα.

0  πάππο; ητο ήλικ ία ; 130  Ιτών.
Δυστυχώ; τύ άνθρώπνον γένο; κλη

ρονομεί βύν το ΐ; άλλοι; καί σώμα- 
τικά έλαττώματα παρά τών προγόνων 
βΰτοϋ. Ταϋτα δμω; εύτυχδ ; δεν μ ε
ταδίδονται * ί; πάντα τά  τέκνα, άλλ 
ίί; εν μόνον ί) καί πλειότερα. Απαν- 
τώμεν παρά Πλινί(^ δτι Γάϊο; δ 0 -  
ράτιο; μετέδωκε μόνον εί; τά ; θυγα
τέρα; αυτοϋ τήν πολυδακτυλίαν του. ό  
Maupertius άπέδειξεν δτι οί ϊ% δά” 
χτυλοι τοϋ Jacob Rube ήιαν κληρο
νομιά μητρική. 0  δέ φυσιολόγο; Bur* 
dach αναφέρει πλ ιΐσ τα  οαχ τοιχϋτα 
παραδείγματα.

ΐ ΐ  παραφροσύνη μεταδίδεται έπίση; 
χληρονομικώς. 0  Esquirol εύρε μεταξύ 
1375 παραφρένων, 337 έ< κληρονομι· 
*ή; προδιαθέσεως τήν αρχήν εχο»- 
τα;.

Εν τούτοι; δυνάμεθα νά ιΐπωμεν 
δτι ή κληρονομική μεταβίβασι; σωμα
τικών καί ψυχικών ιδιοτήτων είναι φαι- 
»6μενον σύντ,θες μέν, οϋχί δαω; καί δι- 
ίρκώ; πάντοτε επαναλαμβανόμενον.

Η πολυτεκνία ουδεμίαν ποιεί εςαί» 
ρεσιν εί; τά ; κληρονομικά; προδιατε
θεί;. Οι πρώτοι τέσβαρε; Guise ε
ίχαν 43  τέκνα. 0  υίο; καί δ έγγονο; 
ο̂ϋ μεγάλο» Χ,ονδΙ Ισχον δμοϋ άμ* 

?ότεροι 19' δ πρόπαππο; αυτών, φο* 
•ϊιιθεί; έν Larnac, 10. έ Αχιλλεύ; 
ie H arlay , δ πατήρ τοϋ πρώτου προ

έδρου τοϋ κοινοβουλίου τών Παρισίων, 
εσχεν 9 τέκνα’ δ πατήρ του ήρίθμει 
10  καί δ π ά π π » ; α&τού 4 8

Η ΐδιοσυγχρασία ·?5τοι είδικαί τ ινε ; 
διαθέσει; τοϋ ανθρώπου παρέχουσι κά* 
ποτς τή Ιπιστήμ-ΐρ περίεργα φαινόμενα’ 
ΐπάρχουσιν άνθρωποι εχοντε; τήν αύ· 
τήν άποστροφήν, ήν ϊΐχον καί οι γο- 
ν ιΐ ;  αύτών ε ϊ; 'φαγητά τινα ή φάρ
μακα. ό  Lucas άναφέρει νέον τινα  
δστις, ών καθ’ υπερβολήν δυσκοίλιο;, ^ο- 
νεΐτο νά ποίηση χρήσιν κλυστηρίου. ’ λ -  
“πεδείχθη δέ δτι καί οί γονεΤ; αυτοϋ 
ουδέποτε ήνέχθησαν τ* ίτχτρικον τοϋτο 
μέσον, δτε δε ήνάγκασαν τύν κάσχοντ* 
νέον νά υπακούση τή ιατρική συμβουλή, 
άπέθανεν.

Νευρικοί έρεθισμοί καί φυσικαί ά- 
ποστροφαί πρό; τινα πράγματα είσί 
μεταδοτικά. ’Ιάκωβο; δ τή ; Αγγλία® 
βασιλεύ;, ετρεμε καί έλειποθίμει ε ί; 
τήν #ψιν γυμνοϋ ξίφου;. Τή; μητρο; 
αυτοϋ Μαρία; Στουάρτη; Ιγκυμονούσης, 
Σκώτοι μεγιστ&νε; είσελθόντε; ίφό- 
νευσαν πρύ τών δφθαλμών αυτή; τον 
γραμματέα τη ;, ό  φόβο; τή ; βασιλίσ- 
*η; ΰπήρξε τοσοϋτο;, ώστε εσχε τήν 
επιρροήν αϋτοϋ καί έπί τοϋ βρέφου;.

Νοσήματά τινα τοσοϋτον άπηνώ; τήν 
ανθρωπότητα καταμαστίζοντα, ώ ; λ. 
χ . ή φθίσ ι;, ϊύναντα ι νά μεταδοθώ* 
σιν έκ τών γονέων ε ί; τά  τέκνα. 
Κατά τί>ν Pidoux, τύ τέταρτον τών 
φθιβιώντων 8u at έκ κληρονομική; προ- 
διαθέσεω;. ή  νόσο; αυτή έν ΙΙαρισίοι; 
φέρει κατ’ ετο; ε ί; τί>ν τάφον πλέον 
τών όκτακισχιλίοιν θυμάτων, άφαιρεΐ 
δε, δίκην δεκάτης, έξ δλη; τή ; Γαλ
λ ία ; τό κέμπτον τοϋ πληθυσμοϋ 
αυτή;.

0 καρκίνο;, τρομερόν νόσημα, δπερ 
ή έβιστήμη δέν ή^υνήθη εΐσέτι νά ύ- 
περνικήση, είναι έπίση;, κατά τά ;

(1 ) Benoiton do C h ilc aan eu f. M em oire s a r  
la  duree de la  v ie dcs fam ilies nobles eu  F rar^  

— Annales d’ H vg iin e  1 8 i6 .
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παρατηρήσει; τω ν ιατρών, νόση
μα κληρονομικόν. *) ή  σοβαρότη; τοΟ 
καρκίνο» καθ ίστατα ι σημαντιχω τάτη , 
καθότι οί ές αώτου θάνατοι έν Γαλλία  
αναβαινουσιν είς τρεΐ; το ί; έκατόν 
επί τής γεν ική ; θνησιμότητος.

έ ;  δλων των Ασθενειών τών κλιι- 
ρονομικώς μεταβιβαζομένων s i; τά τέ
κνα, α{ νευρικαί κατατάσσονται έν 
ταΐς πρώταις. ή  έπιληψία, ή γεν ι
κή $ μερική παραλυσία, καί η φρε- 
νοβλάβεια είναι απαίσιο; κληρονομιά 
τών γονέων ιίς  τά  τέκνα.

«Τπάρχουσιν οίκογένειαι» λ έ γ ιι ·  
L u cas, α(2; δλοκλήοβυ; προσβάλλει η 
«φρενοβλάβεια. Π άντι; οί άρρενε; ί -  
»πόγονοι ευγενοΟ; τ ιν ίι;  ο ίκ ο γ κ ιί» ;  
* τ ή ; Ά μ βούργη ;, ί*  τοΟ προπάππου, 
«Ανδρο; διακεκριμένου διά τά  μ εγ ά -  
»λ* αΰτοΰ στρ ατιω τικ ά  προτερήμ»- 
» τα , κατά  το τεσσαρακοστόν Ιτος 
•  έγένοντο φρενοβλαβής. ΚΙ; μόνο; ά -  
» πόγονο; είχε μείνει στρατιω τικός, ώς 
»καί δ πατήρ αύτοϋ, ε ί; 3ν ί) Γερου- 
»σια  τή ; ιιόλεω ; απηγόρευσ* τον γ ά -  
*μον. Τή; κρίσιμου η λ ικ ία ; έπελθού- 
»σης, όπέπυψε καί οδτο; ε{; τό οίκο- 
ϊγ ϊνε ια κ ό ν νόσημα.»

Καίπε» τή ; Ατομικής έλενθιρία; 
παραβιαζυμένη;, ούχ ηττον 6μω ; δποΐον 
μέγιοτον καλόν ήθελεν ιισ θα ι etv έμ- 
«οδίζοντο φθοροποιοί τ ινε ; διά τά  ά 
τομα κα ί τήν κοινωνίαν πράξεις.

Τα I< κληρονομική; προδιαθέσεω; 
φαινόμενα νοερών καί ηθικών ιδ ιοτή
τω ν είσί σπανιώτερα. όλόκληρον σει
ράν τοιούτων παραδειγμάτων δ ιατρέ-  
χοντϊς, εκ*ληττόμεθα βεβαίως έ* τή ;  
ισχύος αυτών^ ί ι ι ι  μ εγ ίσ τη ; δυ
σκολία; μέρος τοΟ α ιτίου ε ί; την κλη
ρονομικήν προδιά^εσιν αποδίδομεν. ’Εν 
το ίχ ο ι; παρατρεχομεν ισω ; χά^ιο * 
τον μέγιβτον Αριθμόν φαινομένων πα
ρομοίων, ιυδόλω ; τήν α ιτ ία ν  · «ΰτώΥ

(1) Broca, Traiii des lamewi, Paris. 186Θ |
(2) Broca. itiJ,

έ* κληρονομική; προδιαθέσεω; ποριζο· 
μένων. ΊοιαΟτα Απατηλά φ«ινόμε»α 
δεν είναι άνευ τινός ώφελεία;, καθότι 
έγένοντο πρόςενβ έρεύνη; μεγίστου εν
διαφέροντος.— Κατά τόν Galton έν 
τή οίκογινεία τοΟ περιφήμου Αγγλου 
έλληνιατοΰ Richard Porson τό μνημο- 
νικόν ε ί; τ·σοϋτ»ν βαθμόν ητο Ανε
πτυγμένο*, ώατε εμεινε «αροιμιώδ»; 
the Porson memory, ύ  λαίδη Έ- 
σθηρ Stanhope ή τόν περίπλοκον έ- 
κείνον διατρέξασα βίον, Αναφέρει με- 
ταζυ τοσούτων άλλων παραδειγμά
των δμοιότητος, μεταςυ αύτή; καί 
τού πάππου τη ;, καί τό τή ; μνημης. 
• Εχω του; όφθαλμοί»; φαιοϋ; καί τό 
»μνημονικόν τού πάππου μου— λέγει.— 
«Οταν ςβλεττε λιθάριίν τ ι έπί τή; 
»δόοΟ τό διετηρει |ν τή μνήμη—ταυ* 
»τό καί etc *με βνμβαίνει. Οί οφθαλ- 
»μοί βυτοΟ αμανροί euvr,0ca; καί ώ- 
»χροΙ ελαμπον όπως καί οί έμοί δ- 
τ*ν ώργίζετο.—  »

ϊ ΐ  έκ κληρονομική; προδιαθέ'ίίωι 
ίη ίδοοι; ε ί; τά ; ωραία; τέχνα ; καί 
την ποίησιν είναι ουνεχΙ; φαινόμενον 
κατά τόν Galton1 J) δ δ  ̂ Th Ribot 
Ιν τφ  εβχά^ως έκδοθέντι ουγγράαματι 
α§τοΟ 2) έπιμήκη αναφέρει κατάλο
γον ζωγράφων, ποιητών καί μουσικών, 
(.ιτινί*· άρκοΟ«αι είσί μαρτυρίαι τή; 
έηιοροή; τώ ν προγόνων έπί τών άπο- 
γόνων αυτών. ’Εν τούτοι; υπάρχουοι 
καί περιστάσεις καθ’ &; >.ίαν Αμφίβο
λο; καθίστ-χται ή έιειρροή αδτη. Ου* 
τω π. χ. οί σνγγραφεΐ; οδτοι ευρίσκου· 
σι κληρονομικήν προδιάθεβιν είς τό;
ajpo»va, Goethe καί S ch ille r , διότ
κατώρθωσαν νά άνακαλύψιοσιν είς τού 
προγόνου; αύτών πάθη τινά , έλαττώ 
μβτα προιερήμαια, Suva θεωρού 
σιν ω ; τά άποφασίβαντβε τήν τύχ/. 
τών άϋογόνων α ίτια . Τό βέβαιον εί

(1) Hereditary β β φ 3. London 1869
(2) Herediti, ses pheuomines, sea lois eloi

Paris in 8, 1873
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ν«ι δ π  ποτέ δεν εΐίομεν μέγαν ποιη
τήν εί; του; προγόνου; βδτοΟ δφείλον- 
τα τήν δόζαν του.

1Ϊ τή ; ζωγραφικής καί μουσική; προ- 
διάθεσις είναι φαινόμενον μεγαλητέρας 
παρουσιάζον βεβαιότητας.

Εκ 42 τιεριφήμων ζωγράφων Ι 
ταλών, Ιοπανώj καί Φλαμανδών δ 
Gallon ευρίσκει 21 , ι ίτ ιν ε ;  είχον 
γονείς επίσης δίομαστοός. 0  B ellin i, 
Carrache, Teniers, Van Ostade, 
M ierisvan der Velde, Vernet Αρ
κούντως μαρτυροΟσι τήν υπαρξιν όλο - 
κλήρων οικογενειών ζωγράφων, ή  ο ι
κογένεια τοΟ Τιτιανοϋ 9 Αριθμεί το ι-  
ούτονς.

Η τών μουσικών (ατορί* παρέχει 
μεγαλήτερα είσέτ» παραδείγματα, ή  
οικογένεια τών Bach ίοχετα ι τό 1550, 
καί λήγέι τό 1800. 4)

ό  πατήρ τοΟ άθανάτο» Μοζαρ ητο  
δεύτερο; μουσουργός έν τή  Εκκλησία: 
τοΟ πρίγκηπος επισκόπου τοΟ Salz- 
bourg. ό τού Beethoven ητο υ ψ ί
φωνο; έν τή  έκκλησή  τοϋ Εκλέκτο* 
fo; τή ; Κολωνίας, ό  πάππο; αύτοΟ 
ΐτο  άοιδός, μετέπειτα  αρχιμουσικός 
τή; ιδίας έκκλησίας. Ό ί τοΟ Ρωσσίνη 
γονείς ίμουσούργουν έν τ α ΐ ;  πανηγύρε- 
«ι τής Ιταλίας.

Ανερχόμενοι βαθμηδόν τήν φυσιο< 
λογικήν καί παθολογικήν κλίμακα τήν 
■ί; τήν τοΟ πνεύματος ένεργητικότητα 
%δ; άγουσαν, βλέπομεν τά παραδείγτ 
|*«τ* Ασθενέστερα νά γίνωνται.

(1) C’ esl un spectacle assez beau (la famille 
Back) pour qu’ on Γ admire el assez rare 

poor qu’ on le regretle, qus celui de celte 
Permanence de la faculty musicale dans uno 
!| longue succession d* homines du meme sang
* He mime nom. h’ esprit se demande si Γ he- 
'Mile des professions a?»c tous ses inconfe- 
'•ents n’ entralnait pas aussi qnelques avan-
**Ses, et si les Bach auraient verse des torrents
* harmonie pendant deux siecles rn AI- 
'!®agne et en Anglelerre sans les habitudes 
*< carte qui portaient alors chaque generation

imiter sa devancidre. (Les Musicieni celibrej 
W Felix Clement. Piiris, 1868)

Η περί τήν πολιτικήν ίκανότης καί ή 
στρατηγική μεγαλοφ·,ία κάποτε διαι- 
ωνίζονται είς δλόκληρον σειρνά γ ε 
νεών. Εν τοότοις τά φαινόμενα ταΟ- 
τα δεν είναι «υχνά. Εαν Αναφέρων- 
Tat> χρ*1»'μεύουσι μάλλον ώς σπάνια
παραδείγματα, ουδόλως δέ πρέπει νά λη- 
σμονώμεν δ τι πολλά τούτων χρίωοτοϋνται 
• Ες τήν έκπαίδευσιν μ ίλλον ^ τήν κλη 
ρονομικήν προδιάθεσιν.

Οταν βλέιιωμεν ν’ Αναφαίνωνται έν 
ταΐς οίκογενείαις όντα Ανώτερα ουδό* 
λω ; τών γονέων οδτών μετέχοντα καί 
ουδέν είς τά ίδια τέκνα μεταδίδον- 
τα , δεν πρέπει νά λησμονώμεν, δτι 
το πνεΟμα φνσιολογικώ; είναι μία α 
νωμαλία, καίτοι Η κλνιρονομικαί, ώ ; 
εϊδομεν, α ί  ανί«μαλίαι, εχουσι ν’ Αν~ 
τιπαλαίσωσιν ίναντίον Απειραρίθμων 
προσκομμάτων ί** διαιω 'Ίίθώσιν.

Γποθιτέον δ τ ι άνθρωπο; πνεύματος 
εζόχου νυμφεύεται γυναίκα έκ τών 
τοΟ λαοΰ, άν*υ οδδενό; ϊδ ιάζοντ*;
προτερήματος’ τά τέκνα, καίτοι δμοι* 
άζοντ* φυσικώς τό> πατρί αυτώ ν, 
δυνανται νά κληρονομήσωσι τάς τής μη- 
τρό; ιδ ιότητας,ώ ; συνίβη ecc τόν ενδοζον 
τοΟ Φ άουο ΐ  συγγραφέα, ό  Goethe 
νυμφευθε’ς τήν δπηρέτριαν αύτοΟ 5-
σχεν υιόν, δστι; φυσικώ; μέν τω  ώ -
μοιαζεν, αλλ είχε τό πνεύμα τή ; 
μητρό; αυτοΟ* οί δέ Γερμανοί τόν 
Απεκάλουν. * 0  υιό; τή ; υπηρέτριας.»

ύ  J .  J .  Rousseau, φιλόσοφος 
μέν, οΰχί δέ κ»1 φυσιολόγος, {φοό- 
V5C οτι τά πανδία γεννώνται ά\ε.» 
προδιαθέσεαίν, καί δτι μία καί ή αύτή 
έκπαίδευσι; δύναται νά έζαρκέση είς , 
άπαντα, όποιον λάθος 1 Τό παιδίον έ 
χει οδχί μόνον τήν ιδιοσυγκρασίαν, 
καί τ«ς νοσηράς προδιαθέσεις τών γ ο 
νέων αυτού, Αλλά καί τάς Αρετάς καί 
έλαττώματα αυτών. II Ανατροφή καί 
δ τόπος συντελοΰσιν ενίοτε πρός τρο* 
ποποίησιν, Αλλά πολλάκι; μετά μ ε 
γίστου κόπου καί μόχθου. £«ίοτε 
τά πάντα καθίστανται μάταια πρός 
δπιρνίκησιν τών κληρονομικών κλίσεων
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ή  κατα κληρονομικήν προδιάθεσιν 
οίτευι «ρός το ίγκλημα είναι μία έζ 
εκείνων τών έναργέστατα άποδεικνυο- 
μένων. Οίκογένειαι τινες άπό πατρός 
εις wlbv ευρίσκουσι τόν θάνατον έν ταίς 
φυλακαίς 9) έπί τοϋ ικριώματος, καί 
αν τό κακόν των γονέ?·>ν παράδειγ
μα, ή αμέλεια τή ; ανατροφή; κτλ, 
έϊακολοκθώσι νά διαφθείρωσι τά δυ
στυχή τα·τα  θύματα γενεά; έζαχρει· 
ωθβίση;, επόμενον είναι αυτή διαδο- 
χικώς νά βαίνη εί; την τοϋ κακοΰ 
τελειοποίησιν.

e j ’ a i trouve,» λέγει δ ιατρός Μο- 
®rel, Γ heredite dans le crime chez 
les jeunes detenus dont Γ arret de 
•developpement physique, la  vici- 
»euse conformation de la  tete ne 
»revelaien t que trop 1’ origine.
» J ’ a i ete saisi d’ un profond sen
t im e n t  de tristesse en pensant que 
»ces etres, devies flu type normal 
»de Γ hum anite, etaient destines 
»un jou r a  propager la  degene· 
«rescence dont ils etaint attem ts,»

‘f i ;  παράδειγμα τή ; ίσχύο; κληρο
νομικών τινων εμφύτων διαθέσεων, δ 
ϊχτρϊίς Lucas άναφέρει νέαν κόρην, η; 
δ πατήρ κατεκυριεύετο δπό άκατανι- 
κήτου πάθο»; άνθρωποψαγία;, δπερ υ
πήρξε καί ή αιτία διαφόρων φόνων. 
Καίτοι τβδ πατρό; άνελθόντος 1st τή ; 
λαιμητόμου, δτε αδτη «το βρέφος ε ί- 
βέτι, καίτοι άνατραφείσα έν μέσοι 
άξιοσεβάστων ανθρώπων, ή νέα αυτή 
υπέκνψιν ώ ; και δ πατήρ αυτής εί; 
τό άκαταμάχητον πάθος τή ; δρέξεω; 
ανθρώπινης σαρκό;.

Η κληρονομική προδιάθεσι; τών ή- 
θικών προσόντων $ έλαττωμάτων έ 
ναργέστατα άποδείκνυται δι άναριθ- 
μήτων παραδειγμάτων έζ ών άναφέ- 
ρομεν τά άκολουθ*.

Η οικογένεια τών Pepin παοήγα- 
γε μεγάλους άνδρατ, απο to& Pepin 
Landen, Pepin d ’ H erista l, Charles 
M artel, Pepin le Bref μέχρι Καρό
λο» τοϋ μεγάλο», τοϋ μεγίστου και

τελευταίο» τή ; οϊκογενεία; ταύτης ά- 
πογόνου.

Ανατρέχοντες ει; τήν ιστορίαν βλε· 
πομεν τό ϊγκλταα  καί τήν διαφθοραν 
κληρονομικώς μεταβιβαζόμενα ^είς τα ; 
οϊκογενεία; Ιωάννου τοΰ IB . Βενε- 
δίκτο» τοϋ Θ'. Σίξτου τοϋ Λ . καί 
τώ· Βοργίων.

Παρά τή οίκογενεία τοϋ Βισκόντη 
τών Μεδιολάνων, ή θηριωδία συνοδευο- 
μένη υπό τή ; δίψη; τοΟ βασαν.ζειν η· 
τβ κληρονομική. Εις Luchino ρίπτει 
άνθρώπινα πλάσματα πρός βοράν τών 
κννών. Ε ί; B arnabas, δ ανεψιός αύ· 
τοΰ, εφευρίσκει νέα τρομερά βασανι
στήρια προς τέρψιν τών οφθαλμών 
το». Είς G alea, αδελφός τοϋ προτέρου, 
φέρει εις τόν άνώτατον τής τελειο- 
ποιήσεως βαθμόν τήν οικογενειακήν κλί - 
otv, καί κ ιθ ίστατα ι δ έφευρετής τή;
περιφήμο» τών τεσσαράκοντα ήμερών 
βασάνου. Πλείστα συγγράμματα πε·» 
ριγράφουσι τήν βάσανον ταύτην" αι τρίχες 
-ή ; κεφαλή; ορθο&νται υπο τοΰ τρό
μο», ρίγος γενικόν καταλαμβάνει τό 
σώμα, καί δ αναγνώστη'; φρίττων 
απορεί πώ ; ·ζ φύσις* έγέννησε τέρας 
οΐο; δ Galeas έπί τή ; γής-

Παρά τή οίκογενεί* τών Μεδίκων 
άπαντώμεν τήν φιλαοχίαν, πορά τή 
τών 2τ»αρτών τήν πεισμονήν, τόν φα
νατισμόν καί τήν υπερηφάνειαν.

Πρός υποστήριζιν τοϋ νόμου τή;
μυστΛριώδο»; επιρροή; τή ; κληρονομικά; 
προδιαθέσεως, έπιτοαπήτω ήμΐν ν ά- 
ναφέρωμεν καί τινα άλλα παραδείγματα.

Πέτρο; δ Σκληρό;, βασιλεός τϋί 
Καστιλλίας, ί,το υιός Λλφόνσο» τοΟ 
Ιλ\ δστις εζη έν διχονοίο: μετά τή; 
γοναικίς αυτοΟ. 0 βασιλικό; οικο;
αέννάω; διεταράττετο υπό σκανδαλω
δών σκηνών δργΫίς, ζ/ιλοτυπία; κι'· 
παραφορά;. Καρπό; τοϋ ζεύγο»; τού
το» υπήρξε Πέτ-ρο; δ Σκληρό;, τέρας 
φ»σική; καί τζθική; δυσμορφία;.

Οι γονείς τοϋ Ρα^αήλου, πατήρ 
τε καί μήτηρ, αμφότερβι ήσαν ζωγράφοι
ό  υίό; αΰτών τοϊ; πκβιν γνωστό;.
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Ισως τ ις , άντικρούων τήν αρχήν 
τής κληρονομικής προδιαθέσεως, άνα- 
φέρη πλείστους τών άρχαίων καί vs- 
ωτέρων χρόνων, οϊον Σωκράτην, Πλά
των*, ’Αριστοτέλη, Buffon,W ath, Cuv
ier κλπ. οΐτίνίς ουδέ τήν έλαχίστην 
δόσιν τή ; έαυτών μεγαλοφυΐας χατέ- 
λιπον ιίς  τοϊ»; άπογόνους των. ’Αλλά 
τοιοϋτοι νόις είναι πλάσματα τή ; φύ- 
οεως λαβόντα τό υψίστον τών δο')ρων, 
τόν θεϊον έκεΐνον σπινθήρα, τήν μεγα- 
λοφ^ίαν παρ αυτής τ 1(ς φύσεως, η τ ι; 
ουδειιοτε μεταδίδεται, άλλά φαίνεται έ* 
νίοτε παρά το ϊ; άνθρώποις ώς τά δι- 
«τρέχοντα φωτεινά τόν ουρανόν μετέωρα.

Ανατρέχοντες εις τήν νϋν έποχήν, *αί 
έν τώ ίδίω ημών κύκλοι τό βλέμμα 
ρίπτοντες, ο&δεμίαν άπαντώμεν δυσκο
λίαν καί ίδιοι; έφθαλμοί; νά ίδωμεν 
καί άναγνωρίσωμεν τό αληθές τή ; εκ 
κληρονομική; προδιαθέσεω; έκ τών γο
νέων εις τά τέκνα μεταβιβάσεω; ιδ ι
οτήτων φ»σιχώ* τ ι  καί ήθικών. Εκα
στο; ίν  το ϊ; ίδιοι; συγγενέσι καί παρά 
τοϊ; οικείοι; καί φίλοι; πλεΐστα δύ- 
ναται ν’ άνακαλύψτρ τοιαΰτα παρα
δείγματα έναργέστατα άποδεικνύοντα 
τήν έπιρροήν ην οι γονείς εχουσιν επί 
τών άπογόνων αυτών.

Δύσκολον 5̂ καί αδύνατον καθίστα
ται νά άποδείξωμεν oaoio; έκ τών 
γονέων εχει πλειοτέραν έπί τοϋ τέ 
κνου έπιρροήν. F elix  qui potuit r e 
rum cognoscere causas. ή  έπιρροή 
τή; κληρονομική; δυνάμεως είναι βα
θύτατα έρριζωμένη. Φοσικαί % ιζθι^αί 
τ ινις ιδιότητες φαινόμεναι on  έ ;η - 
λείφθησαν εκ τίνος οίιιογενείας έπα* 
ναφαίνονται κάποτε μετά παρέλε^σιν 
πολλών γενεών. Τά τέκνα κληρονο- 
μο&σι κρασιν, άσθενείας, έλλίίψεις καί 
πρ»τερήματα οΰχί μόνον τών γονέων 
«υτών, άλλά τών πάππων κ»ί προπάπ
πων πρό πολλών έτών άποθανόντων.

Η προγονική αυτη έπιρροή, ην Α-  
t a 6 ia p d r  έκάλεσαν, ητο γνωστή καί 
«βρά τοϊς άρχαίοις, κατ’ αυτόν τόν 
Πλούταρχον, δστις διηγείται περί γ » -

ναικός τινβς, ητις, κατηγορηθείσα έπί 
μοιχεία ώς γεννήοασα τέκνον χρώμα- 
το; μαύρου, ύπερήσπισεν έαυτήν άπο- 
δείξασα δτι κατήγετο έξ Αίθίοπος. 
£ν τοΰτο δεν είναι άληθε?, ούχ ήττον 
δμως δεν είναι καί αδύνατον.

ΙΪ έπιρροή τοϋ πατρός έπί τών οΰπο> 
γεννηθέντων τέκνων γ»να ικός ε ί
ναι ΐσχυροτάτη καί δυσνοητοτάτη. Τ έ
κνα γεννηθέντ* έκ δεύτερο» γάμου 
δό «ανται νά φέρωσι τοός χαρακτή
ρας τοΰ πρώτου συζύγου πρό πολλών 
έτών άποθανόντο;. Φαινόμενα το ιαΰτ* 
καθ ημέραν παρατηροϋμεν έπί αυτών 
τών ζώων.

Εάν έκ τής άπηδείςεως τών γεγο 
νότων θελήσωμεν νά είσχωρήσωμεν εις 
τάς παραγωγούς αιτίας περιερχόμεθα 
εις τήν άνάγκην νά δμολογήσωμεν τήν 
πλήρη ήμών αγνοιαν. Quel mon- 
xstre est ce, αναφωνεί δ M ontaigne, 
• que cette goutte de semence, de 
»quoi sommes produit porte en soy 
*les impressions nonde la  forme 
«corporelle seulement mais des pen- 
»sements et des ioclinations de nos 
» peres. Cette goutte d’ eau oil loge- 
»t*elle ce nombre in fin i de formes ? 
®et comment porte-t-elle ces re s- 
» semblances d’ un progrez si 
»tem eraire et si deregie que 
»l· arriere - petit - f ils  repondra 
»a  son b isaieu l, le  nepveu a  Γ 
»oncle ? »

Αλλ έκτός τοΰ Montaigne καί αύ
τή ή νεωτέρα επιστήμη δεν δύναται 
νά άπαντήση είς τήν έρώτησιν ταύτην, 
ή δέ γή θέλει έζακολουθήσει νά στρέ- 
φηται ετι έπί μυριάδας ίσως αίώ·? 
νων περί τόν ά;ονά της, πριν 9ι δυ- 
νηθή νά άπαντήση.

ϊνα δ άνθρωπο; άνακαλύψτι τοιαΰτα 
μυστήρια έχει ανάγκην νοό; άνωτέρο» 
έκείνοκ, τόν οποίον έδώρησεν η φύσις 
ε ί; αυτόν.
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β :

ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΛΛΓΓΕΧΝ ΑΙ

(Σ ενέχ ίΐι ϊρ α φ ϋ λ . Ζ.)

Το καφφενεΐον ητο πλήρες ανθρώπων 
καθημένων έπί θρανίων κατά σειράν ώ ; 
έν θεάτρ<ο τεθειμένων χ«ί ά*ροωμένων 
όθ^μαν^ν -tivat Μετά χ (*) ές Ανατολή; 
διηγούμενον εί; του; θαμώνα; τοϋ καφ
ενείου παραμύθια, ά ίΐν*  έκεϊνοι ή*ρο· 
ώντο μετά προσοχής xai χάσκοντε;. 0 
ρήτωρ έφαίνετο κάτοχος έντελής τοϋ 
έπαγγέλματός του* ή διήγησίς του γ ι- 
νομένη ώς έπί το πολύ εις γλώσσαν 
ΙΑ φαζά— καθαρεύουσαν θά έλέγομεν ή- 
μεΤ;— ϊρρεεν άχωλύτω; χαί άπροβχόπτω;, 
οί δέ μορφασμοί χαί οί κινήσει; του 
οσάκις ήθελε ν’ άπομιμηθή συγχρόνως τήν 
δμιλίβν καί τ ίν  χαρακτήρα τών δρών- 
των έν τή, Stiny^oet προσώπων ησαν, 
κ α ιά  τού; άκροατάς, εύτελεί; xai προ- 
εχάλουν γέλωτας, καγχασμού; καί ά- 
πείρα [ια σ ια . ΐά  ! ευγε δήλον δτι τουρ
κικά’ ώστε τά ριπτόμενα είς τύν α κ ί  
ώρας είς ώραν περιερχόμενον δίσκον 
τοϋ εϋτυχοϋς χαΐ θριαμβεύοντος 6πο- 
κριτοϋ $ άγορητοϋ, δπως θέλει αδτον 
6 αναγνώστης, είκοσάρια καί γρόσια δίν 
έρρίπτοντο άδίχως. όλίγον μ ειά  τήν 
εϊοοδον τοΟ νεανίου ό ρήτωρ προητοι- 
μάζετο νά άρχίση τήν άφήγησιν νέου 
■t(νέ>ς παραμυθιού του·

Τήν διήγ/,σιν ταύτην, καίπερ ουδό
λως συνδεομένην μετά τοϋ παρόντος 
διηγήματος, άναφέρομεν ενταύθα αυ

τολεξεί σχεδόν* γράφομεν εργον ή9ών 
xai έθίμων, νομίζομεν δέ άναγκαϊον

(*) όνομάζονται οδτως si επάγγελμα εχβντες 
τήν άφήγτ,σιν παραμυθιών έπί μιοθω.

νά «ιαράσχωμίν ακριβή δσον ϊν ε σ τ ι αδ- 
τών εί<όνα. 0  Μ ετάχ "Xoiwbv ή ;ζατο  
άφτ,γούμενο; τά

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΤ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

έ π ί τής βασιλείας του Σίδ*Οΰδ- 
’λλ·Ρουχέμ Ιζη εις Σαρμακά<δαν τζο- 
βα'ίρτζή; τ ις ,— σάν νά λέμε άδαμαντοπώ- 
λης πλούτος. Τί» κατάστημά του χείμενον 
είς το μεγαλείτερον 6 ιζ ε a i e n o r  τή; 
πόλεω;— σημειώσατε ότι κατά τήν έπο- 
χήν έχείνην ήτο μ εγ ίβ τη—■-ήτο μεγάλο· 
πρεπέστατον. ‘ Ο Μεχμέτ Καδέρ, οδτω; 
έκαλεΐτο, είχε γυναίκα Φατιμέ δνομα* 
ζομένην, ν)τις ητο ώραιοτάτη. Περιώρι·· 
ζεν όμως αύ:ήν πολύ, και ουδέποτε 
τή έπέτρεπε \ά έξέρχτιται τή ; οικίας 
φοβούμενος μή μαντεύϊωσιν, άφοϋ δέν 
ίτο  δυνατήν νά ϊδωσι, τά κάλλη το; 
κάιωθεν τοϋ γ ια σ μ α κ ιο ύ .  (*) Ά λλ  ή μι· 
κρά γ«νή δι’ αυτί) τοΟτο άκεφάβισε νό 
έχδιχη8ξ τον σύζνγόν ττ,ς έχδίκκιοιν 
τρομεράν.

’Ακέναντι τής οίχίας τοϋ Μεχμέτ 
Καϊέρ εχειτο υπερμεγέθη; Τιχές  (**) 
έν φ  διιρτ&ντο ά«ειροι Δερβίσαι. Ου* 
τοι δρίζουν, ώ ; γνωστόν, δι’ έαυτού; 
διαφόρους υιτ/ιρεσίας. Τινες έξ αύτών, 
τού; ή'εόρετε, περιφέρονται είς τ » ; 
οδούς ήμίγομνοι χρατοΰντες δοχεΤον 
έν ε’ίδει μικροσχοπική; λέμβου χαί δι’
γ > , , « /#**)ενός, γ ια χ α  π α ρά  μ χ α μ π α γ ια  ( )
ζητοϋοιν έλεημοβόνην. Πολλοί «πό σά; 
έτυχε νά ΐδωσι τοιοότους νά περιπατώβι 
γυμνοί xal άνυπόδο-τοι,εχοντες χαρ<ρωμέ<* 
έπί τών ώμων έν εΐδει έπωμίδων τών 
άζιω ματικώ ν, καί έπ ί τών μαστών» 
δίκην παρασήμων τοΟ ό σ μ α ν ΰ , πέτα* 
λα ίπ π ω ν, νά τρώγωαι κάρβουνα 
αναμμένα, νά θαυματουργώσι xai ε* 
π ιιτ α  νά ζητώ σιν ελεημοσύνην, προ'

(*)*ΛευχΙν ϋφασμ.* Si’ ou al δ0ωμχ>ιί86ς κ*' 
λιίπτίυσι τό πρόοωπον ·χτβς τ ίς  ρινδ; x«t των 
}φθ«λμ»ν.

(**) Είδος μονής. j
{'") Kufie, χρήματα είς τ’ίν πατί}*·
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τείνοντις τήν λέμβον των. Οί Μου
σουλμάνοι δίδουσιν ιΐς  β&τούς τοιαύ- 
την, xal πρέπει νά πράττω σι τοΟτο 
άιρθόνω;, διότι οί άνθρωποι αυτοί εινε 
άγιοι. Φέρουσι ιιέριξ τής έσφύο: α υ 
τών ολόκληρον καφφενεΐον, έν τω  δ- 
•κΛω ευρίσκει τ ις  ταργ ιΜ ,  «ϋρ, χαφ· 
φε, δπιον· δσάχις δέ νομίσωσι καλύν, 
χαθήμενοι έν τβ ϊς  δδοίς, χά/trovr χ ίφ ι  
κίνοντε: Κ ϊφφέ xai ροφώντε; ναρ
γιλέ. Αυτοί είνε οί λεγόμενοι άσχη- 
τ«1, νά ίχω μεν τήν ευχήν των. Α λ
λοι κοσμιώιερον τούτων ένδεδυυ,ένοι, 
9»ροντες υψιστον xaJnax ior  έ«1 τής κεφα 
λής, πρασίνου χρώματος τ ζ ο ν μ π ϊ ,  (*) έρυ 
8ρά πέδιλα καϊ κίτρινα μέστια  (**) έκ- 
τελοΟσιν «λλας έλαφροτέρας υπηρεσίας.

ΐχ ή ρ χ ε  λοιπήν είς τύν τόπον έ* 
κείνον Δερβίσης τ ις  τ&ν δποΐον ώ ; ά -  
νίχανον δ ι’ άμφοτέρας τάς υπηρεσίας, 
διωρισε τύ  συμβούλιον νά χοπαν {ζ«« 
ρυζι κα ί νά ετοιμάζει τό χιΑάφι> τί» 
(ποιον, απερχόμενοι οί Δερβίσαι xal ά -  
ναμιγνύοντες μ ετά  τώ ν έν τή λέμβψ  
««ριεχομένων φύρδην μίγδην άρτου, τ υ -  
ροΰ, φαγητώ ν, διαφόρων οπωρών και 
λοιπών,— έφρόντιζον μόνον νά έξάγωσι 
th άργύριον— χατεβρόχθιζον.

II Φατιμε εσπέραν τ ινά  [προμηθεύ- 
ϊ ΐα ι  ποτόν τ ι  ναρχωτιχον καί δι αυ· 
τοδ αποκοιμίζει τον σύζυγόν της βο- 
ΐθεί^ δέ τών σκλάβων της φέρει au- 
^ ν  είς τον T ix ir ,  xal τον άποθέτει 
(ϊ» τήν θέσιν του ρυζοκοπανιστοΟ Δέρ* 
^ιση, διά τοϋ αύτοϋ δέ ποτοϋ καί τής 
•ύτής βοήθειας φέρει τύν Δερβίσην είς 
^  άνάκτορόν της. Εννοείται δτι ίγε ινε  

ή άλλαγή τών φορεμάτων. Μή μέ 
Ερωτήσητε πώς δέν παρετήρησε κάνεις 
ιήν Φατιμέ μεταφέρουσαν τοιουτοτρόπως 
'ούς δίο έχείνους άνδρας, διότι δέν 

τ ί νά σας άποκριθώ. τύ  πράγμα  
/̂■ίινεν δπως σάς το λέγω* φαντασθήτε 

Κόνον τήν θέσιν είς τήν οποίαν ευ-

(*) EiSo; ezcvKtou.
(**) Γ πο8ήί.α -ι sx λεπτοτ4του 8ίρμ*τθς.

ΖΑΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟΣ. Α.

• ρέθησαν xai οί δύο. 0  μέν Δερβίση» 
ίδών εί; τί> ονειρόν του δτι έχοιμήθη 
πολύ xai δτι ητο άνάγχη νά χοπανίσ?/ 
τύ ρύζι *ai φοβούμενος μή φάγη τρ ι
άκοντα χαί έννέα ξυλια ΐς άνιπήδησεν 
έπί τής κλίνης του. Α λλ’ δποία έστάθη  
ή Ιχπληξίς του ! Α ντί νά ίδιρ τ6  μ α -  
γειρεΐόν του, τά  χ α ί ά η ά  του τ ί  Ter- 
τζ/piiia  row, ϊβλεπεν όλόχρυσ* π α -  
ραπ ίτάσμ ατα , τάπητας πολυτίμους,άδαν- 
μαντοστόλιστα  ώρολόγια.

— Εινε δνειρον, έψιθύριζεν, είνε δνει- 
povj

Εκλειε τούς δφθαλμούς, διά νά μή  
χάσ·») τοιοϋτο δνειρον’ τούς ήνοιγε π ά 
λ ιν , τού; ϊτρ ιβεν, ένόμιζεν δ τ ι ή πρ^ 
αυτών άχλύς διελύετο, xal δ τι εΰρί* 
σχετο πάλιν έν τώ  μαγειρε(θ) το υ—  
δέν’ έπίστευε τύν έαυτόν του δ δυστυ
χής— αλλά μ ετ ’ όλίγον έπανευρίσκετο 
έν τ φ  πολυτελεί δωμάτιο;. ’Εστράφη 
περί έαυτύν, διά νά παρατηρήστ) κα 
λώς* άλλη ϋχ* \ ηξις ! Πλησίον του έ -  
κοιματο γυνή ώραιοτάτη, ονρΐ  τοϋ π α 
ραδείσου, τήν δποίαν δέν έτόλμγσε νά 
έγγίσιρ φοβούμενος μή άναληφθή άπ ’ 
έμπροσθέν του.

— Τί διάβολο λοιπόν συμβαίνει; 2- 
λεγε καθ' εαυτόν. Οί συναδέλφοι μου 
Δερβίσαι θά περιμένωσι, φ α ίνετα ι, σ ή 
μερον τό π ιλάφ ι διότι βεβαίως εδώ 
δέν εινε Τεχές οδτε μαγειρεϊον ουτε 
χ α ζ ά η α  ουτε τ&ντζ$ρέδι.α. Εδώ εινε 
δ παράδεισος χαί Ιχω πλησίον μου Ιν 
οϋρί.

Παρετήρήσεν άπαζ ετ ι τήν παρακειμέ- 
νην γυναίκα. Επέθηχε φ ίλημα  έπί τοϋ 
μετώπου της.

— Ας τ^ν φιλήσω, είπε, πρίν άναλη* 
φθή.

Α λλ’ δπόσον ηΰξησεν ή Ικπληςίς του, 
δταν, αντί νά τήν ϊδτρ άναλαμβανομέ· 
νην, ήκουσε φι>>νήν γλυκεΧαν λέγουσαν 
αΰτώ .

— Σύ είσα ι; έζύπνησες, ψυχή μου ;
— Εγώ ε ίμα ι, φώς μ.ου, άνεφώνησεν 

δ ρυζοκοπανιστή;, έγώ ! A  / έδώ εινε, 
έξηκολούθησε καθ’ έαυτύν δ ευτυχής
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Δερβίση;, εδώ είνε δ παράδεισο; ! σ ’ τ’ 
ανάθεμα καί μαγειρεΐον, και χ α ζ ί ν \α 
καί rsrrC ifeJia  καί Δερβίσηδες !

Η γυνή έτεινε τα ; λευκά; αυτή; χεί* 
ρας καί τού; ωραίου; καί τορνευτού; 
βραχίονα;.

— Ελα, φώς μου, ελα, ‘μμάτι* μου, 
ειπεκ.

0  Δερβίση; δεν πιριεμενΐ δευτέραν 
πρόσκλησιν.

— 0  άλλο; ;— Ερωτατε, τ ί άπέγεινεν 
δ άλλο; ; — Εκοιμχτο είσέτι διότι ουτω; 
ήτο συνειθισμένος, δτε έλθών Δερβίση; 
τ ι ;

— Α'ί ! άρκαντάς, (συνάδελφ*) τω λέ
γε ι, κοιμασαι άκόμη ;

0  Μεχμέτ Καδέο άνεπήδησεν έντρο
μο; νομίζων οτι τόν κλέπτουαι. Αλλα 
τ I βλέπει ! Ητο πολιορκημένος ύ jso 
xaC ar lu y ,  τ η τ ζ ε ρ ί ό ω γ  και λοιπών" ε- 
τριβεν δ δυστυχή; τού; δφθαλμού;.

— ΓΙοϋ είμαι; ήρώτησεν έκπληκτος.
— A ! τ ι πράγμα εινε αυτό πάλιν, 

ύπέλαβεν δ συνάδελφό; του' έντό; τοϋ 
μαγειρείου σου, άδελφέ 1 όλο; καί δ- 
λο ; X xqq αν Δερβίση; κοπανιστή;.

— Τί ; Χασάν Δερβίση; ! Είμαι δ Α· 
χμετ Καδέρ δ τζοβα'ϊρτζής.

— Ελα δά ! έτρελλάθης αδελφέ ! 
ελα, ελα, «άρε τον κόπανο σου κ’ 
Ιμπρός, διότι 6* μείνωμεν σήμερον νη
στικοί.

0  άτυχή; Μεχμέτ έδίσταζεν, άλλά 
βροχηδόν κατέπεσαν eni τ^ ; ράχεώς 
του οί ραβδισμοί.

Εννοείται δτε τό δνειρόν του διελύ- 
θη ταχυτερον τοΰ τοϋ Χασσάν κοπα- 
νιστοϋ. Επήρε τήν δρυζαν, τον κόπα
νον, τά δποΐα είχεν έτοιμάση άπό τή; 
χθες δ Χαοαχν, διότι άλλως ουδέ Οά 
ηδυνιτο νά τά εύρη, καί ηρξατο κο
πανίζουν.

Τώρα θά με έρωιήσετε πώς οι δόο 
autol άνθρωποι δεν ήθελησαν νά μά* 
θωαι πώ ; ευρέΟησαν ουτω π ώ ;, καί δ 
Ά χμ ετ ΰπελήφθη υπό τών Δερβισών 
ώ ; Χασσάν; 2α ; άπαντώ λοιπόν καί 
οδ; λέγω δτι δ μεν Χασσάν 0 i  ητο

τρελλό; νά έγκαταλείψ·/) τήν ευτυχί
αν ίο υ , ούδ ήρώτηοε μάλιστα πώ; 
ευρέθη εν τοιούτ(<> άνακτόρω. όαον 
δ'ε περί τοϋ Μεχμέτ, τά χρονικά δέ» 
λέγουσι τίποτε. Τόσον μόνον άναφέρου- 
σιν, ότι γ) γυνή αυτοϋ Φατιμ'ε είχε δια- 
κηρύςη δτι δ σύζυγό; τή ; ήτο άσθε- 
νή; καί διά τοϋτο το άδαμαντοπω- 
λεΐόν του εμενε κεκλειβμένον.

Νύκτα τινα , ενώ δ ευτυχή; Δερβί
ση; εΐχε κατακλιθϊ) μετά τή ; Φατιμέ, 
άκούεται κρότο; έπί τή ; δροφής, άνοί- 
γεται οπή τ ι ;  έν εΐδει καταπακτή?, 
καί φαίνεται 8ν τι υιιεράνθρωπον κα- 
τερχόμενον xal έ;ερευγόμενον έκ τοϋ 
στόματο; πϋρ και καπνόν* συγχρόνω; 
άκούεται φο>νή τ ι ;  άνω τή ; [οροφή;

—  Μωάμεθ καί δ άγγελο; αυτού ! 
λίγουσα.

0  Μωάμεθ επειτα στραφεί; πρό; 
τά άνο> άνέκραζε μεγαλοπρεπώ;.

— Δι’ la s  ή Χανούμ, υπασπιστά 
μου, διά σε ή σκλαβχ !

Τό θέαμα ^το περιεργότατον συνά* 
μ* κπί ώραιότατον. Εολεπον άνθρω
πον κατερχόμενον ήρέμα, ουτινο; τό πε· 
ρικαλλε; πρόσωπον έφι>τίζετο δπό τοϋ 
έ< τοϋ στόματος έζερχομένου πυρός καί 
•ηκουον κρότοι»; κ»1 βροντά; έπί τή; 
οροφή.;.

0  κοπανιστή; Χασσάν άνεπήδιυεν 
έντρομο; άκοΰσα; τήν λαλιάν τοΰ Προ* 
φήτου" άναπηδών δμως άπεκάλυψε τ* 
ωραία κ«ί λευκά σ-ήΟη τή ; Φατιμ^, 
τοθ9’ όπερ έκίνησε μάλλον τήν όρεξι* 
•τοϋ Προφήτου Ιπισπιΰσαντο; τήν κα· 
τάβασιν.

Αμα τή καθόύύ) του ήκούβΟη κρό· 
το; βαδίσματο; !σχυρί>; ϊ « ί  Ίή ; δροφή; 
συνοδευόμενο; υπο ήχου κωδώνων. Bj* 
βαίο>; δ υπασπιστή; άγγελο; άπήρχετα 
πρ6;  τήν θαλαμηπόλον.

0  Δερβίση; άμχ ά*ούια ; τ&ν κρό* 
τον έρρίφΟη et τ ή ; κλίνη;, έγονυπέ' 
,τησεν έπί τοϋ έδάφου; καί ή ? ;* ι9 
προσευχόμενο; καί κράζων. Act 1.1 ά.14 
Αάχ, ρέ σ ov . i l  ί.Ι Α.Μάχ ! ΐ ί  ωραί* 
Φ·*τμέ έμειδί*.— AS copstai γυνα ΐκϊί

ίΐνε π ά ντ ΐτε  εύφυεΐ; έκτο; έάν η»ε 
βλάκεί.— Ελεγε λοιπον καθ έαυτήν. 
— Αλλην προσπάθησε νά άπατήση;, κα- 

)έ μου Μωάμεθ, έμε ό μ « ; δχι". άλλ’ 
ΕΪτε εισκι προφήτη; εϊτε δχι, χαλώ; 
ήλθες, ίδον καί| άλλη έκδίκησι; διά 
τ6ν ζηλότυπον άνδοα μου. Καί έγώ ί  
ανόητο; ! έςέλεξα αυτόν τον βρωμε
ρόν Δερβίσην.

Είτα δε υψ';0σα τήν γλυκεΐαν καί με
λωδικήν τη ; φωνήν

—  Κλθε, άγιε Μωάμεθ, δψιστ» Προ· 
φήτα όστι; έπ έβ λ ίψ ϊ; έπί τήν ταπεί- 
νωσιν τή ; δούλη; σου, είπε.

— Δερβίση ! Λέγει μετά φωνή; βρον- 
τωδου; ώ ; δ κεραυνός δ Προφήτη:, 
κρύψου υπό τήν κλίνην διότι δέν εί
σαι «ς ιο ; νά βλίβη; τόν δψιστον Προ* 
φήτην άπολαμβάνοντ* χήν υπερτάτην 
ηδονήν μετά ώοαία; γυναικό;.

Εφοβεΐτο <5 v t jr ia io c Προφήτης  μή 
τυχόν ίάναγνωοισθή τήν έπιοϋσαν.

0  Δερβίση; ήτοιμάζετο νά έκτε- 
λέστρ τό προσταχθέν άλλ’ ή ωραία 
Φατιμ£,

— Οχι, καλλίτερον νά προσεύχεται 
Κατα τό διάστημα τοΰτο, είπε, μαν- 
τεύσασα τόν φόβον τοϋ Προφήτου, άλλ* 
άφ ετέρου θέλουσα ν ί  τιμωρήση καί 
τόν Δερβίσην βστι; γονυπετήσα; πρό 
ιή ;  κλί*η<τ καί τύπτο»* τήν κεφαλήν 
του χαμαί άπήγγειλεν δσα; προσευ- 
χά; ήδυνήθη νά κρατήσγ) έν τή μνήμ^ 
του.

Μετά μίαν ώραν άκριβώ; ιζ«ούσθη- 
σαν σί αυτοί κρότοι καί αί αίιταί 
βρονταί επί τή ; οροφής. 0 άγγελο; 
ΰπασπιστής άνήγγειλε δι α&τών δτι και* 
ρό; ήτο νάναχωρήσωσι διότι υπέφω- 
σκεν ή ημέρα. Καί ή μεν Φατιμε ήθε- 
λεν άκόμη νά κρατήσν) τόν Προφηττ,ν 
άλλ’ ουτο; έδικαιολογήδη είπών δτι I* 
πρεπε τήν ώραν εκείνην νά παρευ- 
ρίσκεται ει; τόν ούοανόν. Εγένετο λοι
πόν ή αυτή άνάβασις δηλαδή μ*" 
άστραπών καί βροντών. Τήν Ιπομένην 
ήμέρα* δ Δερβίση; ηίνήθη νά έγγΐβί! 
τήν γυναίκα ήν καθηγίασεν δ Προφή

τη ;. Αλλά καί ή Φχτιμέ προετίμ* τόν 
ώρ«\ον καί ευωδιάζοντα Προφήτην ?) τόν 
δυσειδή καί έλιεινόν Δερβίσην. έ π α ν α -  
λαβοϋσα λοιπόν τό υπνωτικόν τη ; φάρ- 
μακον μετέφερε τόν μέν Δερβίσην ε ί; τόν 
Τεκέν τόν δ* σύζυγό» της είς τήν ο ι
κίαν.

Τήν έπιοϋσαν μόλις ά/οίζας τούς 
έφ θ ιλμ ο ύ ; δ Δερβίση; είδεν δτ ι ευρί- 
σκέτο έν τώ  μαγειρείω του. Κ αί ήδη 
δ δυστυχής ένόμισεν δ τ ι ώνειρεύετο* τούς 
εκλεισε, καί πάλιν κατά  μικρόν τούς 
9)νοιξε νομίζων δ τ ι ούτως Αδύνατο νά 
άποδιώζ») τήν δπτασίαν, άλλά καί πά
λιν τά  αδτά. Εψηλάφισεν ϊν  πρός 
I» τά  καζάνια , τά  τεντζερέδια δια νά 
ιδη μή άπ α τ*τα ι. ’Ενόησεν έπί τέ*  
λου; τήν πικράν αλήθειαν.

— Α; λησμονήσωμεν, εψιθύρισε, τήν 
ώοαίαν δπταο ίϊν , καί έπανέλαβε τόν 
κόπανον.

ό  Μεχμέτ /Γαδερ έγερθεί; καί ίδών 
δχι είρίσκετο έν τ^ οικία του, καί 
πρό πάντων δτι εΐχε παρ αυτω την 
ώραίαν σύζυγόν τον έθαύμασε καί ο - 
φυπνίσας αυτήν, τ^ είπε τά παντα κα 
ήρωτΤ/σεν αυτήν τ ί ουνέβη.

— ένω  ου έκοιμασο, τω  είπεν, δ 
Π ροφήτη ; μέ έπεσκέφθη, καί σε συ- 
νέβησαν βσα μοί διηγείσαι.

0  άγαθό; Καδέρ έδόξασε τόν 6ψι- 
στον καί παρεκάλει τόν Μωάμεθ δπως 
τόν καταξιώσει ν ά ' τόν ΐδη, κατά πρό
σωπον.

— Θά τόν ι δ η ! ,  τώ  λέγει ή Φατιμέ, 
διότι ΰπεσχίθη δτι θά μέ έπισκέπτε- 
ται συχνά.

Τώρα πάλιν ίσως Οα μέ έρωτησετε 
πώ ; είιρέθη δ Προφήτη; είς -τό δωμά- 
Ttov τή ; ωοαίας Φατιμέ. Π έρο^τησις 
σα; είνε δι**ία καί οφείλω νά σά; 
απαντήσω. Πλησίον τή ; οικίας τοϋ Κα* 
δέρ κατώ<ει χριστιανός τις νεανίας, 
δστις άκούων, ώς καί όλοι οϊ άλλοι, 
έκ φήμη; ωραιότητα τή ; Φατιμέ, 
ήτις καί Ντουνιά- ΓχιουζέΛ ώνομάσθη, 
έπεθύμησε νά τήν ϊ5ιρ. Βλεπετ* ; τό 
ώοαίον δσον χαϊ ocv τό προφυλάσ-
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ση τις, είνε άδύνατον νά τό κρύψγ) εντε
λώς. Ηνοιξε λοιπόν δπήν σανίδος τ ί 
νος, τί τις πρότερον ίτο  παραθυρόφυλλο* 
παραθύρου, τό δποΤον έκλείοθη κατά 
διαταγήν τοΰ Μεχμέτ, διότι έβλεπεν έν 
τή βύλή καί τφ  κήπω τή ; οικίας του, 
καί δια τή ; δπής ταύτης καθήδυνε καθ’ 
εκάστην τό βλέαμα το» παρατηρών τήν 
Φατιμέ, άλλα με τό p a t e  μ ά τ ι α  ψ ά ρ ια  καί 
χοιΛιά  π ιρ ίύρομο  δέν χορταίνει κάνεις. 
Η έπιθυμία του ηυξησε καί ήθέλησε 
νά τήν πλησ ιά^ . 0  υπηρέτης, δστις
ύπήρξεν ευτυχέστερος τοϋ κυρίου του, 
(Μ τι κατώρθωσε νά κερδσίγ] τήν εύ
νοιαν τή ; θαλαμηπόλου είς τήν οποίαν 
έ;εμυστηρεύθη τον πρός την Χανοόμ 
Ιοωτα τοϋ κυρίου του, βκεφθεί; ά η -  
κάλυψε τό μέσον διά τοΰ δποίου η- 
δύναντο νά φθάσουν είς τόν σκοπόν των.

Κατώρθωσε νά πείση την θαλαμη
πόλον νά τφ  έπιτρέψη νάνοίξν] οπήν 
είς την οροφήν τοϋ μαγειρείου δπως
St’ αυτής άναβΑς έπιτύχη νά πράξη 
τό αυτό άκριβώ; είς τό μέσον τοϋ
θαλάμου τής κυρία;, δπερ καί επραξεν
άπούση; αυτής. Εννοείτε τά λοιπά.

Η χαρίεσσα σκλάβα μετά τά ανω
τέρω συμβάντα άνήγγειλεν ημέραν τινα 
εϊς τόν έραστήν αυτή; δτι δ κύριος 
της έπεθυμει πολυ νά ϊδ») τόν Προ- 
φητην τόν οποίον καθ εκάστην προ* 
«ευχόμενος ευχαριστεί διά τήν καλο- 
κάγαθίαν του' τοϋτο δέ δ ευφυής υ 
πηρέτης άμέσω; έγνωστοποίησε τφ  κυ* 
ρ'ω τον, δττις έπληρώθη χαράς. Απε- 
φασίβθη λοιπόν τό εσπέρας νά γείνη 
ή έμφάνισις.

0  Μεχμετ-Καδέρ άκούσας τόν γνω
στόν κρότον καί θόρυβον πάραυτα £- 
γονυπέτησε. Διέκρινι τόν τριγμόν τή ; 
καταπακτής, τό μόνον δέ δπιρ καλώς 
«ντεληφθη ηιο οτι άπαν τό δωμάτιον 
κατηυγάζετο υπό φωτός ουρανίου, ό  
ΙΙροφήτη; τωόντι κατήρχετο έν δλη 
αύτοϋ τ$ δόξγι. Ευχηθείς δέ τόν Καδέρ 
προσήλθεν είς τήν σύζυγόν του ην ένηγ- 
καλισθη μετα αλλοχίτου τινός στοργής.

Μϊίνας sap ’ αυτή ώρα; τ ινα ;, α ιτ ι-

νες δμως είς τόν μακάριον σύζυγον 
έφάνησαν στιγμα ί, ήτοιμόζετο νάπέλβ^ 
διότι έπί τής δροφής έκρότει μετ’ α
δημονίας δ άγγελος υπασπιστής βεβαίως 
φοβούμενο; μή έκ τής παρατάσεω; τή; 
έπισκέψεως προέλθϊΐ τ ι άπευκταίον. ό 
Μεχμέτ έςηκολούθει προσευχόμενο;, ό δέ 
Προφήτη; στάς εις τό μέσον τοϋ δω
ματίου καί άναλαβών άπασαν τήν προ
φητικήν αύτοϋ μεγαλοπρέπειαν είπε διά 
φωνής βροντώδους.

— Μεχμέτ, δοϋλε πιστέ καί αγαθέ 
έγείρου, 2έ ευλογώ εγώ δ πρώτος τ ώ ν 
Προφητών ! Τδ γεννηθίΐσόμενον 2 ιε -  
ται μέγας άνήρ, ( ίοω ς  είνε δ Ταμερ- 
λάνος) καί σί» θά ελθτς μετά τής 
γυναικός σου κατ’ ευθείαν εί; τόν πα
ράδεισον.

0  Μεχμετ ^γέρθη δλιο; τρέμων.
— Σέ παρακαλώ, Τψιστε Προφήτα, είπε, 

νά έπισκέπτεσαι συχνά τήν πτωχικήν 
μου κατοικίαν καί τήν γυναίκα τήν 
έποίαν εξέλεξα, ώς ευτυχή σύζυγον 
επί τής γής καίτοι έχων έν τφ  ου* 
ρανφ ώραιοτέρας άσυγκρίτως τής 
άθλιας μου συζύγου.

— όσάκις δύναμαι νά διαφεύγω, τω 
άπαντα; δ Προφήτης μέ τήν θείαν φω
νήν του, τά  έν τφ  οδρανφ πολυπληθή 
ο&ρί θά εοχωμαι νά σας βλέπω.

Τά χρονικά δέν λέγουσι πόσον δι- 
ήρκεσαν α( επισκέψεις αίιται. ’Αναφέρουσι 
μόνον δτι έπίίδή τό σχοινίον διά τοϋ 
δπσίου δενόμενος δ χριστιανός κ ιτ έ τ  
βαινεν είς τόν θάλαμον τής Φατιμέ 
έφθάρη, καί επειδή δ Προφήττς δέν 
έσκέφθη νά προφητεύσιρ δτι ητο έν- 
δεχόμενον νά συμβή τοϋτο, διότι δέν 
τό έβλ ϊπεν έν τ?} σκοτία άφίνων αυτό 
έν τ -ij οροφή, τό σχοινίον λέγω, ένώ 
ουτο; νύκτα τινά κατήρχετο, έκόπη 
καί δ Προφήτης κατέπεβεν έν τφ  μέσω 
τοϋ θαλάμου έκβαλών άλγεινότατον «χ  ! 
ου ένεκα δ Μεχμέτ περιδεής έγένετο. 
Αλλ ή ωραία καί εύ-ρυής Φχτιμέ

— Πρόφθασον, τφ  λέγει, διότι τό 
κάμνει διά νά σέ δοκιμάσ/ι* τρέξε καί 
φέρε τον εί; τ ΐν  «λίνην.
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‘Ο Μεχμέτ εδραμε παρευθίις κ·»ί ε- 
ξετέλετε κατά γράμμα τήν διαταγήν. 
0  Προφήτη; προσεπάθει νά κρατ^ 
τάς άλγεινάς κραυγάς του αΐτινες i -  
ξήρχοντο υποκώφως. Τήν πρωίαν δ Προ
φήτης έκφραζων τήν ευαρέσκειάν του 
είπεν δτι θά διαμείνη δλίγας 2τι στιγ* 
μάς μετά τής Φατιμέ, δπως βραβεύση 
τήν υπηρεσίαν η» τφ  προσήνεγκεν δ 
Μεχμέτ τήν νύκτα, καί δτι είναι πε· 
ριττόν νά περιμένη την άνάληψιν, άλλ 
ότι ητο προτιμώτερον νά υπάγη είς 
τό κατάστημά του έπειδή κατά τήν 
ίμέοαν εκείνην θά πωλήσει «ολλο?»; ά- 
^αμαντας καί κοσμήματα. Εννοείται 
ότι πάντα ταϋτα έγένοντο δπως i  πε~ 
Βτωκώ; Προφήτη; δυνηθ^ άνετώτερον ηαί 
εύκολώτερον νάναχωρήση.

Λέγεται δτι τό παράθυρον εμενε 
κεκλεισμίνον, μόνον δτ*ν δ Μεχμέτ 
ίτο  έν τϊ> οίκί$, δ Μεχμέτ τόν δποϊον 
βλέποντε; οί έν τή άγορςε τοσοδτον 
περιχαρή, πάντοτε ήπόοουν καί ήρώ- 
των τό ο’ίτιον τή ; χαρά; του εκείνη;. 
Α)λ βδτό; έσιώπα, κατά διαταγήν 
τοϋ Προφήτου, οστι; έφοβεϊτο, καί 
δικαίως* διότι δλοι ot άνθρωποι δέν 
(ίνε Μεχμέτ Ε,αδέρ.

(άκολουθεϊ)

Λ .  Γ .  Π α ν αΓΙΩΤ0Π0ΓΛ02··

Η ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΣΛ.

Ι Ο Ρ Α - Ι Σ Τ Ρ Ι Α

Σ Χ Ε Λ Ι Α Σ Μ Α  

Π .  Χ Ι Ω Τ Ο Γ

(2ανέχ ίΐα  *α ι τέλος, Spa φυλλάδιον ΙΑ'.)

Εις τάς αυτά; διαμονά; τή ; σοφη; 
Σταέλ, τοϋ ίστορικοϋ Γίβωνος, τοϋ 
φιλοσόφου Ρουβώ, άναπνέουσα έλευθέ- 
Ρ<»; ή Δώρ« Ίστρία έν Ελβετία;, νίρχιβε 
ν* mvij τόν νευρώδη τη ; κάλαμβν x«l

μέ αρχέτυπον εύγλωττίαν μεγαλοφώνως 
νά κηρύττη, τήν πνευματικήν καί πο
λιτικήν έλειιθ^ρίαν τών λαών. Κήρυγ
μα τοιοϋτο έκ γραφίδο; γυναικό; ί -  
φείλκυσε τήν προσοχήν μεγαλεπιβό- 
λων άνδρών. Ά λ λ ’ οί λαοί τή ; ’Ανα
τολής, οί Χριστιανοί, έφέλκουσι τό δμ- 
μα της περισσότερον παντός άλλου, t c u ;  

οποίου; επισκέπτεται. Ε ί; αυτών τήν 
κατάστασιν ένατενίζει, καί ε ί; αύτου; 
μονομερώς διεοθύνει δλην τήν ροπήν 
αισθημάτων πρός τήν πνευματικήν καί 
πολιτικήν ελευθερίαν. Αυτά ώς 2μφυ- 
τα ι δρμαί καρδίας αναφαίνονται α ύ -  
τη βκ παιδικής ηλικίας. Εθνικότης είς 
τήν οποίαν καυχάται δτι άνήκει, καί 
λαοί Χριστιανικοί, οιτινες περιστιχοϋσι 
τόν τόπον τή ; γεννήσεω; αύτής * ί- 
σέτι παλαίουσιν οΰ μόνον προ; άπό- 
λαυσιν πλήρους άνεξαρτησία; i n  τοΰ 
πρώην κατακτητοΟ, άλλά καί πρός τά 
δεσμά, τά δποϊα άπιστοι καί δόλιοι γ ε ί
τονες χαλκεύουβι νά περιβάλωσιν αυτούς, 
ΐ ί  πάλη αυτη εδρε θερμουγόν τό πατρι
ωτικόν φρόνημ* καί ισχυρόν φιλελεύ
θερον αίσθημα τής Δώρας ’ίστρία ;. 
At’ έργου καί λόγου πρόμαχο; άνεδεί- 
χθη χριστιανικών λαών, καί εί; αύ- 
τήν δφείλουσιν συνηγορίαν υπέρ ά νε- 
ξαρτησία; καί ήθική; άναπλάσεως, Ρου
μάνοι, Βλάχοι, Σέρβοι, Μολδαϋοι, Βουλ- 
γάροι, Ελληνες, ’Ιταλοί. Ανέλαβεν υ
περασπίσεις δικαιωμάτων, Επιχειρήσει; 
βελτιώσεων, μετοχά; είς πολιτικοί»; ά -  
γώνα; ελευθερίας καί εύημερίας. ί'ίς μισο- 
τύρ«νος έλάλησεν, εγραψεν, έκινδύνεο- 
σε κατεδιώχθη, προεγράφη έξωρί- 
σθη ( ΐ )  Τό καρτερικόν, τό ζωηρόν

(1) Οί Αΰστριικοΐ έν Πεσκίρορ τής Λομ®*ρ- 
δ ί χζ ,  έρ ιυνήυ ιντε ; τό κιέώτιόν μου, 8τ ι  περι-
ηγούμην τΑ» ίτ χ λ ί ιν  τί^ 1863 , ευρον τήν ι ί -  
κόν« τής πρ ιγγιπ ίααης. Δώρ*ς Ιο τρ ίις  Swpvi* 
θεΐσα μοι βΰτοχειρί έν Λ ιίόρνων, t i i  μνείαν. Εκ 
τούτιυ μέ έξέΧαδον ώ ; πολιτικήν πράκτορχ χ ι ϊ  
ουνομώτην, κ ι ι  συγκοινωνοϋντ* μ ϊ «ξορίοτους 
πολίτικους εξ ίλης τής Αϋοτρι«κής επ ικρατεί*?, 
έκ τών οποίων καί τι Δώρα ίσ τρ ί* ' διότι ί~ 
λ ίδ ι  τ ϊ  μέρο; τώ» 6 π * ν* α ;* τη ϊ* ντ »ν  έν Β ιν ιτ ί$
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τή ; γυναικδ;, ουρείς έάν μή ΐδη. αυ
τήν καί συνομιλήσ/ι δύναται νά πΐατεύ- 
οιρ. Εν Λιβόρνφ συνομιλών μέ αδτή,ν 
ϊίς  την μεγολοπρεπή κατά τα ; ’λρδέν- 
τσας οικίαν της, έθχύμασα τδ έξαίσιον 
μνημονικόν τη ;, ττγ,ν εΰΐοαδή στομυ- 
λ ίαν, ττ,ν καθαρότητα τών εννοιών, τήν 
ευαισθησίαν τή ; καρδία;. ί ί ;  ρεύμα 
χατέφερε I» τον στόματος ή γλώσσα 
ο,τι μελέτη, πολυμάθεια, καί αναμνή
σεις άνθρώπων χωρών καί βιβλίων 
πλουτιζουσι διάνοιαν και καρδίαν.—  
Η γλυκεία λαλιά της, οί άπαστράιετον- 
τ ε ; έφθ<*^μ°ί της, ί  λάμπουσα ίύ - 
μορφία έγοήτευον του; παρεστώτας.—  
Μόνη αδτή ητο τδ σέμνωμα σπου
δαίας καί λογίας συναναστροφής, έν 
fi έτυ^ον, άντικείμενον λατρείας, κή
πο; άνθυφόρος Μουσών καί χαρίτων.— 
Και ζώσαν νΟν έν τϊί όμονύμφ έπαύ- 
λει τή ; Φλωρεντίας, είναι τδ αγλά 
ισμα τή ; Φλωρεντινής «οινωνίας, εί; 
*flv «αντοχόθεν τή ; Ευρώπης συρρέ- 
ουσιν άνδρε; περιφανείς, άγωνιζόμενοι 
δ*έρ πολιτική; καί διανοητική; ελευ
θερίας καί πάσης άνθρωπίνου εύ»)μετ 
ρίας. 0  έλεύθερος λαδς τής| Ελβετία; 
Ιπρόσφερί λατρείαν εί; ταύτην την 
νύμφην τή ; ’Ανατολή;, ή  δυτική Ευ
ρώπη έξέφρασε τδν θαυμασμόν της τρα-

χατα το J 848, και συνεκοινώνει μ& τον Μα- 
ν ίν  και Τομαζαιον. Κατέλαβον ουν όσα ευρον 
χειρόγραφά μ©υ, σημειώσεις ίστορι*άς, κ α ι μ ίαν 
ψαλτικήν έλληνική ς εκκλησίας, της όποιας τά 
μουσικά σημιιόφωνα άγνοοϋντες, έστοχάσΟησαν 
γράμματα συνωμοτικά αλληλογραφίας. Και διά 
ταΰτα ηθελον νά μΙ κατακρατήσωσιν είς τάς 
φυλακάς της Ήζσκέρας, κα ι άποστείλλωσι τά 
χειρόγραφά μου προς τήν Αττυνομίαν είς Βε
νετίαν, οπως έρευνηΦώσιν» Αλλά δείςας *γώ το Αγ
γλικόν διαβατήριον και νήν Αύτοκρατορικήν άδειαν, 
tjv «κ του Αύστριακοΰ υπουργείου ελατόν τ^ με- 
σιτεΐφ του Αγγλου πρέσβεως κατά σύστασιν του 
Αρμοστοΰ Στδρξ, 6πως ϊιέρχωμαι άπςλύτως βι- 
βλιοθήκας και άοχειοφυλάκεια προς ερευνάν, ά- 
πέδειξα τήν άθωότητά μου. Και κλαίων και ό- 
δυρόμενος διά τήν μόνωσιν μ*υ και τ&ν κίνδυ
νον άπελύΟην. ΚάΙ ταΰτα σημειώ ινταΰθα, όπως 
δείξω δτι και τά φωτογραφα κα ί εικόνες προ- 
γραμμένων εσυρον τάς υποψίας δέσποτικών κυ- 
ί̂ονήσεων.

γωδοΰσ* κα’ υμνοϋσ* καλλ ον«; καί 
προτερήματα. ή  Βούλή τή ; ΈΛλάδος 
εδγνωμονούσ» δι δσα περί Ελλάδος !·  
γραψ ϊν , ΐ«α προσ/ιλώτΥΐ βλέμμα π ολ ι
τ ικώ ν καί σοφών Ευρωπαίων εύμενέ,-, 
έπολιτογράφησεν αυτήν οϋθιρμητω ς.—  
Η Ι τ α λ ία  καυχωμένη εί; την κατορ- 
θωθεϊσαν Ι'ωσιν διεκήρυξε πανδήμω; 
τά α ισθήματα τή ; ευγνωμοσύνη;. Οί 
δημοσιογράφοι, δ :γανα  εθνικών α ία θν  
μάτω ν, ζωηρώ; αυτά έ'έφρασαν. Επι
στημονικά! έτα ιρ ία ι, Α καδημίαι γραμ
ματολογία ; φιλοσοφίας καί ώοαίων 
τεκνών, σύλλογοι φιλολογικοί π ο λ ιτ ι
κοί ηθικοί, σκοπεύοντες βελτίωσιν τοΟ 
γυναικείου γένους, παρέλαβον αυτήν ώ; 
έπ ιτίμ ιον μέλος, καί άηοδίδουσιν τ4» 
ίπαινον, δστις έφε ίλετα ι ώ ; μισδρ; 
τή άρετ^.

ίδιον δέ τρόπον κατώρθωσεν ί  
π ρ ιγκ ιπ έισα  Ίστρ ία  ε ϊ; την συγγραφήν 
τη ;' διότι ώς μεγαλοφυή;, πάντοτε 
δημιουργεί ίδίαν μέΟιδον έίς παράστα* 
σιν εννοιών. Κ ατά δέ τ&ν ίδίάζοντ*  
χαρακτρρα τω  σκοπίδ έκαστου θέμα
τος, δ δ ιαπραγματεύετα ι, σχεδιάζει τ4 
δλον τή ; συγγραφή;, καί τελειοποιεί 
ακολουθοδσα τού; άρμοδίους κανόνα; 
ε ί; τδ ύφασμα τώ ν λόγων.— &έν κ α τα 
φεύγει ε ί; ίιχ νην μορφήν επ ιστήμη; μ* 
ξηρά; διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις τοϋ 
δλου, καί μέ άγόνρυς πολυμαθείας έ* 
πιδείξεις απραγματοποίητους ούτο' 
π ια ; καί θεωρίας. Απ Ιναντία ; κατα
τάσσει καί συναρμολογεί τοσαύτην 
ποικ ιλίαν υποθέσεων καλλιπρεπώς έπί 
την πρακτικωτέραν έφαρμογην παντόί 
φιλοσοφήματος. Είκονογραφικ» ίριστο»  
τεχνήματα εθνογραφίας καί μεγαλο
πρεπούς φύσεως, χαρακτήοεί 6ψηλοί( 
κόσμος ήθικδς θρησκευτικές πολικικδς 
οταθεράνν απαρτίζουσιν ενότητα έν τή 
συγγραφή τής Λώρας Ιστρίας καί ασφα
λώς φέ?ουσι τον Αναγνώστην είς τδ 
σκοπούμενον. Ουδόλως δμως είς τοι· 
α ίτη ν  μέθοδον μ ιγνΰει ποίησιν μετά  

ί εθνογραφίας, ή' άποπλαναται είς τέρα'
I τώδη πλάσματα καί είς λαβυρίνθους
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πολυμαθείας. 11 Λώρα, ώ ; ’Ανατολι- 
xn την καρδίαν καί Αυτική τάς εςεις 
Αντιλαμβάνεται τδ ίδανικδν τή ; φύ- 
βεω;, μέ ισχυρά; έντυπώσεις έςάλλου 
φαντασίας. ί\Ιορφό\ει δμω; αδτδ καί 
Οραματίζει μ’ έμβρ(ίίεΐι*ν κρίσεω; υπερ- 
bopiou άνδρδ; καί σκέψιν δρθονοίας. ΐ -  
π-ίρμαχος προσφιλέστατη τής ελευθε
ρίας τής Δΰσεω;, θερμότατα συνηγορεί 
ύπερ ιή ;  Ανατολής. Εί; κήτον καρ- 
ποφόρον μελέτη; βαδίζει ώ ; χάρες ά- 
βρό.ιους. Είς αύιοϋ τά ; πολυίιδεΐς 
β*ηνάς καί άνθώνας εισέρχεται, καί 
χόπτει έιιείθεν φι,όμενα άνθη καί κ^ρ- 
Βθύς· Ζωγραφίζει κάλλιστα τά ωραι
ότατα ούτοΰ τοπεία, καί ε ί; τά |ν- 
τδς ποτιστικά κρυσταλώδη νερά κατο- 
κτρί^ει τήν μεγαλοφυίαν της. Χωρία 
«υγγριφέων παρενθέτει ενίοτε, ούχί ί -  
«ιδεΐΛνΰουσ« ζηράν πολυμάθειαν, άλ
λά κϋρος καί φώς έπιχέουσα είς τάς 
ίίαλλιπρεπεϊς εκφράσεις. Κρίβις αισθη
τική, φιλόκαλος υφή λόγου, ύψος εν
νοιών, πλούτος φιλολογίας, πραγμα
τική έμπειρία, χάρις καί μεγαλοπρέ- 
*εια, ιδού τά χαρακτίριστικά τών 
ουγγραμμάτων τής Δωρας Ίστρίας, ά 
Ο σοφδς κόσμο; έζετίμησεν κΑ η δό
ξα της περιλάμπει εϊ; θέαμα τής ίσχυ- 
fa ; διανοίας τών αϊώνων.

Τά πονήματα τή ; ΙΙριγκιπέοη; Δώ· 
ρας ’ίστρία; διαιρούνται ε ί; περιηγητι
κά, εθνολογικά, ήθικοπολιτκά;, θρη
σκευτικά, πολιτικά, ίστορίκά, γραμμα- 
ΐολογίκά, μυθιστορικά. Βιβλιογραφούν· 
ίβ ι δέ ώ ; Ιςής Γαλλιστί γραφέντα.

Α 7.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ

1. II Γερμανική Ελβετία καί ·ή ά- 
νάβασις είς τδ δ;ος Μούνχ 1 8 5 6 , τό
μοι 3 , μετεφράσθη Α γγλιστί, Γερ- 
^«νιοτί κοί Ιταλιστί.

2 . 1|] Ιταλική Ελβετία, σχεδιογρα-
?ί« , 18ο6  "Ιταλιστί.

3 . 0  π;>τ»μός Τίκινος, Ιταλιστί 
185G.

4 . Τοπεία (paysages) καί άναμνή- 
οεις τής Ιταλικής Ελβετίας καί έπ ί” 
σνεψις είς τδ μοναστήιιο» Βηγόοιον 
1 86 0 .

5. Αποσπάσματα τής Ιταλικής Ελ*· 
βε·.ίας 1856 Ιταλιστί.

6 . Αναμνήσεις τής Κυοίας Δώρας 
Ιστρίας illustration 1857.

7. ή  άνάβασις είο τδ δρος 2 αν- 
σαλβαδώρ 185G.

8 . Εν καλοκαίριον εις τάς δχθας 
τού Λανουβίου 1 8 GI .

9 . Εκδρομή είς Ρούμελην καί Πε
λοπόννησον 2  τόμοι.

10 . Περίπατος περί τάς δχθας τής 
Μείζονος Λίμνης ( Lago M aggiore ) 
Ιταλιστί 1 8 ό ί.

11 . Περίπατος έν Τοσκάνή 4866 .
12 . όδοιπορί* ε ί; τδ μ*ημείον τοϋ 

Δ ίντου.

Β '.

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ.

ϊ .  ή  Ρουμανική έθνικότης" κατά
δημοτικά $σματα 1859.

2 . II ‘ Ελληνική έθνικότης ?ιαρ ;-
στορικοίς 1 8 6 0 .

3 . II Σέρβική έθνικότης κατά δη
μοτικά όεσματα 18 6 5  μετεφράσθη I*
ταλιστί.

4 . II Αλβανική1 έ9νικότη.ς κ ιτ ά
δημοτικά ι^σματα 18 86 . μετεφράοθη 
Ελληνιστί όπδ ίερέως Θεριανού Ζακυν- 
θίου εν Κλειώ, καί Ιταλιστί καί Αρ- 
βανιστί υπδ Λημητρίου Κ,αμαρδύ ίερέως 
τής έν Λιβόρνο,) εκκλησίας τών Οΰ- 
•ιτών Γραικών.

5. ΙΪ Ελληνική έθνικότης κατά
δημοτικά άσματα 1867 μετεφράσθη 
’Ιταλιστί.

6 Σχεδιάσματα Αλβανικά 1868 
μετεφράοθη ‘Ελληνιστί.

7 . Σκηναί Σερβικού βίου 1 868 .
8. ΟΊ χλέπται τής νέα; ‘Ελλάδο;.
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ΗΘΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

At γυναίκες έν Ανατολή 2  τ ό 
μ ο ι  18 6 0  μετεφράσθη Ρωσσιστί χαί 
‘Ελληνιστί, ύπ4 Αιμιλίας Σκουζέ.

2 . At γυναίκες «ν τή Δύσει μετε
φράσθη Ιταλιστί, Γερμανιστί καί ‘Ελ
ληνιστί έν Πανδώρο:,

3 . Επιστβλαί πρ 4ς φιλόσοφον Α- 
Or.uaϊον ‘ΕλληνιοτΙ έν Αίώνι 1860 .

4 . Ερως καί γυναίκες έν βίω κλε
πτώ ν 4 868 Γερμανιστί.

5· At Ά νατολίτιδες έν Παρισίοις 
18 6 7 .

6 . Περί γυναικών υπ& γυναικίις 
1862  τόμοι 2  μετεφράσθη Ρωσσιστί, 
και ’ίταλ ιστί.

Δ'.

Θ ΡΗ ΣΚΕ ΥΤΙΚΑ .

1· Η Μοναστική ζωή παρά τή Α- 
νατολικορθοδόξω έκκλησία 4 858 μ ίτ ε - 
φράσθη Ελληνιστί καί Ρωσσιστί.

2 . Η Ρουμανία καί ή όρθόδοξος 
εκκλησία.

3. Ot Ρουμάνοι και δ Παπισμδς 
18 5 6  μετεφράσθη Ίταλιστί.

4 . Εκκλησία καί Αδτοκρατορία έπί 
•τοϋ Δ . αίώνος υπ& τοϋ Πρίγγιπος Βρο· 
λή 4 856 ίταλ ιστί.

5 ‘Ο Ελληνιχος κλήρος Γερμανι- 
c t i  4 868 .

Ε '.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

1. Παρατηρήσεις περί διοργανισμοϋ 
των Παραδουναβίων ήγεμονειών 1856 
Ιταλιστί.

2 . Περί άδελφ&>σεως των Λατινικών 
λαών, και ισχύος «ύτών είς ένάπτυξιν 
τοΰ άνθρωπισμοϋ.

3. Εί; ξένο; Πρίγγιψ έν Μολδο
βλαχία 18 5 6  Ίταλιστί.

4 . Ρώμη 1 8 ίί 6.
5. Η Αδστριακή Προπαγάνδα είς 

τάς Παραδουναβίους ήγεμονεία; 18 56 . 
ίταλ ισ τί.

6 . Εί παλαιά κυβε'ρνησι; καί η 
έπανάστατι; έν Σικελίφ ’ίταλ ισ τ ί 1 860.

7  0  Ιταλία έγένετο (Italia
έ fatta) 1860 Ελληνιστί έν αίώνι.

8. Η Ρώμη καί οι Βούλγαροι 18 6 1 
‘Ελληνιστί έν Αίώνι.

9 . ή  Κρητική έπανάστασι; 1867 
Γαλλιστί καί ’ίταλ ισ τ ί.

10. ΙΙ νήσος Κρήτη 1 8 6 7 .
11 . Απάντησις ε ί; την ‘ Ελληνι

κήν αντιπροσωπείαν έλθοϋσαν έκ Τερ
γέστη ; είς Λιβόρνον 1867 .

12 . Απάντησις προς τ ί  ΐϊπειρο- 
θεσσαλομακεδονικον κομητάτον τών Γυ
ναικών 1 8 6 7  μετεφράσθη Αγγλιστί καί 
έδημοσιεύθη έν Αμερική.

ΣΤ/

ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Α .

1. Ot Ηρωες τής Ρουμανίας 4 856
ίταλ ισ τί.

2  ώ  έιτανάστασις τών Σέρβων 1 867 
Γαλλιστί χαί ίταλ ισ τ ί,

3 Τά κατορθώματα τοϋ Μάρκου 
1856

4 At Ρουμανικαί εορταί.
5 Αφήγησις περί τών έορτών τοΟ 

Δάντ·υ έν Ραβένη Ελληνιστί.
6 Βασιλική.
7 ό  ταγματάρχης Πάνσς Κορωναϊο; 

και Ιωάννης Ζιμβρακάκης αρχηγοί τών 
επαναστατών τής Κρήτης.

8 Γρηγόριος I. Γγίκας καί ή Βε
νετική Πολιτεία.

ζ /

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

< At I^yiot νήσοι xal ο ί  ποιητή

Σολωμ^ς καί Βαλαωρίτης 1858  μετε-  
9ρασθη  ̂ έλληνιστί υπ& Ράλλη. 

2 ή  ιστορία τή; έπτανήσου καί 
i  ίστοριχός Χιώττ,; 1875

3 0 [ Α λβανΐτα ι συγγραφείς τ ή ; με
σημβρινής ίτα λ ία ς  4 8 6 7 . Μετεφράσθη 
ΓερμανιβτΙ καί ίτα λ ισ τ ί onb τοϋ κα- 
θηγητοϋ^ Καμάρδα έν Παλέρμκ>.

4  Η Ρουμανική γραμματολογία  
1 867  ίτ α λ ισ τ ί

5 Μια έπίσκεψις εις Tb μουσείον 
Σκιαβόνη 1 8 6 0 . ,

Η/

Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α

1 0  προγραφείς Βιβιρστεήν.
2  Τά παρόχθια τών έλβετικών λ ι 

μνών, δπου δύο μυθιστορήματα τί> μέν 
ίλεονίρα Αλτίνκεν (άναμνήσεις τής Αύ- 
λής τής Δρέσδη{) το δε Χ ιολαίνη (α 
ναμνήσεις τής Ε λβετική; ’ίταλ ίας).

3 ό  Βενετί; ( la  v e n e z ia n a )  άνα- 
|i*/.oet; τή; πολιτικής άναγεννήσεως· καί 
ίνώσεως τή; ίταλία; 1867 μετεφράσθη 
ϊλληνιστί uieo Δραγούμη.

4 Tb καρναβάλιον τής Βενετίας 
1867.

C1EN101 ANAMNHSE1S

(Συνέχεια: ϊρα φόλλ. I'.)

Καθ δσον οί δύβ έρωμένοι £μενον 
ιν τή  έκκλησία άκροαζόμενοι, ώ ; φα ί-  
Ηται, τ ή ; θείας μυσταγω γίας, έκρινα 
άλογον νά μή έξέλθω τ ή ; βιβλιοθή- 
*ΐ)ς, Jib έν τή  κατά  μέρο; παρατηρή
σει τώ ν τοϋ Πεντουρικίου ζωγραφιών, 
*»τ ίναγκα ΐον λόγον έγεννήθη έν τή  
^«νοία μου παραλληλισμό; τ ις  μετάξι» 
’ δν ζωγραφιών τούτων καί τώ ν τ α ϊ ;  
*?οηγουμέναις έποχαΐς άνηκουσών.

Εν ίταλίοε καί άκων τις  Αποκτά γνώ -  
*£ιί  περί τ ά ; τέχνας, εχων δέ y.al δ ι-  

ZAR. ΑΝΘ, ΕΤΟΣ. α '.

άθεσιν τινα  καλλιτεχνικήν, δύναται ού/ί 
μετα πολλής δυσκολίας νά σχηματίση 
κρίσεις ώ ; πρδς τήν εποχήν, τάς σχο
λάς καί τί> ίδιάζον αδταίς 6φος. Ει- 
χον δέ έιτισκεφθή ούχί όλίγας δημο
σίας τε καί ίδιωτικάς πινακοθήκας, ε ι- 
χον άναγνώσει συγγραφάς τινας έπ ί 
τών τεχνών, καί ειχον συνάψει φιλικάς 
‘’ χέϊεις μετά διαφόρων ειδημόνων τού
των. έντεϋθεν δέν ήδύνατο νά δια- 
φΰγιΐ τήν προσοχήν μβυ ή μεταξϋ τής 
βυζαντινήο σχολής καί τών ζωγραφι
ών, έθεώρουν. άπόστασις. Κατά τάς 
προγενεστέρας έποχά; τώ δ ν τ ι ,  ώ ; -^δη 
ειπον, ή έν γένει τέχνη είχεν οίκτρώς 
καταπέσει, νϋν δέ προσθέτω δτι ΐ τ ι  
οίκτρότερον ή ζωγραφική, καθ’ οσον ένώ 
ή Αρχιτεκτονική είχε μνημεία ά ρ χ α ι ί  
τε καί νεώτερα, έν οί; καί τ6 λεγό
μενον γοτθικήν δφο;, καίτοι τών Γότ
θων μή είσαγαγόντων ουδέν άρχιτεκτο- 
vtxbv είδος— ένώ υπήρχον λαμπρά τής 
γλυπτικής παραδείγματα—·ή ζωγραφική 
τουναντίον έστερίΐτο παντελώς καλών 
προς μίμησιν τόπων, καίτοι ή βυζαν
τινή αυτοκρατορία είχε τά μάλα προ- ■ 
στατεύσει αύτήν, «ν  καί κατά τινα διά- 
σημον συγγραφέα, ή προστασία αυτη 
προύξένησεν έναντία αποτελέσματα, ώς 
έκ τής μεγίστης έ* τή τέχν·») ταύτν> 
καταχρήσεως. Εζωγραφίζοντο a I έκκλη- 
σίαι, α ί  οίκίαι, τά δημόσια καταστή
ματα έντός τε καί έκτος «ίπδ τών 
χκτωγαίων μέχρι τών άναφωτίδων* ώς 
έκ τούτου δέ κατ’ άντίθετον λόγον 
προέκυψεν άντίδρασις, ήτις καί αυτη 
συνετέλεσέ πως ε ί; τίιν σχηματισμόν 
^ής αίρέσεως τών εικονοκλαστών, οι- 
τ ινε ; ούχί μόνον έκώλυσαν άνεξαιρέ- 
τω ; τήν χρήσιν οίασδήποτε εί«ό»ο; άλλά 
x*l του; ποιοϋ»τα; αδτά; χατεδίωξαν, 
διο κατά τί>ν Ιβδομον καί ίγδοον at* 
ώνα, μέγα; άριθμδ; ζωγράφιον μ ετώ - 
Χϊΐσεν εί; ’Ιταλίαν ώ ; καί ακολούθως 
εγένετο έν καιρώ τών σταυροφοριών, 
οΤε κατακυριευθείσης τής Κωνσταντι- 
νοπόλεως 6πb τών σταυροφόρων, ot κα« 
λόγηροι καί ot ιερείς τών Λατίνων

48
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μετέφερον εί; Ιταλίαν πολλάς γραι- 
κικάς εικόνας' διδάσκαλοι δέ γραικοί 
ένίδρυσαν σχολήν πάνυ άπέχουσαν τή ; 
Αρχαία; ελλ/νική; τέχνη;, ής υπόδειγμα 
ην το ώραϊον.

Παρατηρών λονπδν τάς τοΰ Πιντου- 
ρικίου ζωγραφία;, ένόμιζον δτι Ιβλε- 
«ον ώς έξ έπτικής απάτης άντιπαρι- 
σταμένας τάς τών βυζαντινών διδα
σκάλων με τούς εύμεγέθεις αυτών δ- 
φθαλμούς, τήν μακράν καί γρυπήν ρίνα, 
τδ στενδν καί συνεσταλμένον στόμα, 
τδν βραχύν πώγωνα, τάς μακράς-, ί* 
σχνάί και αΐχμηροδακτύλους -/εϊρας, τους 
ευθείς καί ακιδωτούς πόδας, τδν κατά 
κάθετον η κατά γωνίας πτυχώδη ί»  
ματισμδν, τδν μελανοκίτρινον και έρυ- 
θρδν χρωματισμόν άνευ σκιών, τών με
λών διακρινομένων διά μελανών γραμ
μών, άνευ μεμορφωμένη; ιχνογραφίας 
στάσεως καί άνευ έκφράσεως, άνευ κίνησε 
ως, άνευ ζωή;. Αί τοιαΰται δέ ζωγραφίαι 
ήσαν σχεδδν άπασαι θρησκευτικά!, πλεΤ- 
σται δέ τούτων παρίστανον την 0 εο- 
μήτορα, οί δέ ζωγράφοι, ώς φαίνεται, 
είχον υπ’ οψιν εις την έργασίαν ταύτην 
τδ μέλαινα είμη έγώ καί καλά τοϋ 
Ασματος, άκριβώς μέν τελοΰντες αύτδ 
ώς πρδς τδ πρώτον μέρος, λίαν δέ 
παραμελοΰντες τδ δεύτερον, και τοιού- 
του είδους ήσαν αί εικόνες τής Παρθέ
νου, ά ; οί στρατηγοί τής αυτοκρατορίας 
έφερον έπί κεφαλής τών στρατών, &ί- 
τινες ώς έκ τούτου καί όδηγήτριαι 
ώνομάζοντο.

Καί υπήρχε μέν έν Ί τα λ ί$  κατά 
την έποχήν τής γραμμικής σχολής καί 
έτέ;α καθαρώς ιταλική, ούχΐ όμως 
μείζονος άξίας εκείνης, έκ δέ τής συ- 
ναντήσεως αυτών προέκοψε τρίτος τ ύ 
πος, έν ω άνεμιγνίυντο άμφοτέρων τά 
οτοιχεϊα, η μάλλον ελαττώματα, μέχρις 
οΰ κατά τδν ΙΓ\ αιώνα έγεννηθη ή 
τή ; άπομιμησεως λεγομένη σχολή δτε 
οί τεχνίτα ι ολίγον κατ’ δλίγον έννοη- 
σαντε; τάς άτελείας τής τέχνης, ώς 
έχρώντο αδτή, πλην στερούμενοι ιδίας 
δυνάμεως οπως τάς άνορθώσωσιν, έλάμ-

βανον ώς δπόδειγμα τά έγκριτόιερ* 
Εργα τής γραικικής εικονογραφία;, ηη  
ένίοτε περιεβάλλετο χαρακτήρά τινα α· 
φελείας καί σεμνότητος σχετικώ;,βεβαίω; 
πρδς τδν βαθμδν τοΰ θρησκευτικού αΐ- 
σθημκτο;, υφ οΰ ένεφοροϋντο οι ζω 
γράφοι και τής μείζονος 9] έλασσονο; 
ηττον άπλότητος καί άγνότητος τή; 
ψυχής τω ν, διδ καί δ τύπο; έκεΐνος 
έθεωρηθη κοί κάπως θεωρείται είσέτι 
έν τή άνατολική έκκλησία ώς ιερό;. 
Μεταξύ τούτων διαποέπουσιν οί Guido 
da Giesa καί Giunta Pisano οΐτι- 
νες σ/ίμειοϋσι τδ λυκαυγές τής άνα- 
γεννήσεως τής ζωγραφικής. Καί δ μέν 
πρώτος υπήρξεν δ θεμελιωτής τής σιε- 
νείας σχολής, άποκαλεΐται δέ θαυμαστός 
Ε νεκα  τών πλείστων βελτιώσεων α ;  έν 
τώ γραικικφ τύπο» έπηνεγκεν, καίτοι 
μη χειραφετηθείς τούτου, ώς άποδει- 
κνύουσι πρδ πάντων ή έν τί) έκκλησια 
τοΰ άγιου Δομίνικου έν Σιένη είκών 
τής Θεομήτορος καί δ Εσταυρωμένος, ον 
οί Σιένειοι εφιρον έν τή αίματηρα 
μάχη τοΰ Montaperto, περί ης θέλω 
διαλάβει ακολούθως—-δ δέ δεύτερος ως 
έκ τή ; άξίας του βεβαίως έπονομα· 
οθεις pittore, συλλέξας παν δ ,τ ι κάλ
λιο» παρεΐχεν ή γραικική ζωγραφία. 
ώς μαρτυροΰσι τά έν τή έκκλησία τοδ 
S. Francesco d ’ Assisi διατηρούμενα 
έργα αΰτοΰ ήδυν^θη νά υπερβή απαν
τάς του; συγχρόνους του καί νά κα- 
θιδρύστ) ουτω την Πισίαν σχολήν. Α* 
γνοεϊταε δέ άμφοτέρων δ χρόνος τήί 
τε γεννηβεως και τοΰ θανάτου, άνη* 
κουσιν όμως άναμφιβόλως εις τδν ΙΓ. 
αιώνα, ου; όμ«ς ι,υπερέβη δ Cimabue 
γεννηθείς έν Φλωρεντία κατά τδ 4 240 
έκ τή ; ευπάτριδος οίκογενείας τών Cl* 
mabue. Τούτον είχεν δ πατήρ autoO 
έμπιστεκθή εις τινα συγγενή αυτού δι
δάσκοντα τά γράμματα εις την S< 
M aria Novella, άλλά έργαζομένων έκ«ϊ 
ζωγράφων τινών γραικών, εφευγε συχνά* 
κ ΐί άπδ τού σχολείου καί διηνυεν δλο·* 
κλήρου; ημέρας παρατηρών τούς ζωγρ* ' 
φους έκείνου; δφ’ ών έπί τέλους έδι*
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δάχθη. Τοιαυτας δέ βελτιώσεις έπ^νιγ- 
κεν εί; την ιχνογραφίαν, ώστε κατέστη 
δ πατήρ τής φλωρεντινής σχσλής, τά 
δέ έν τή ρηθείσή έκκλησίοι τοΰ άγίου 
Φραγκίσκου σωζόμεναεργα του παρέχουσι 
την άπόδειξιν τής έπί τών άλλων τή ; 
έποχής ζωγράφων υπεροχή; του.

Ταύτα ένθυμούμίνος κατ’ άνάγκην 
άνεπόλουν είς την μνημην μου πάσαν 
τήν μετά ταΰτα πρόοδον τή ; ζωγρα
φικής, καί ιδού παώτος μοί ένεφανίσθη 
5 Giotto di Bondone, είς δν άναμ
φιβόλως ανήκει ή δόξα τής ίδρύσεως 
»έας καθ έαυτδ σχολής, διδ καί δ Δ ά ν  
της λέγει έν τώ Καθαρτήριο» (ασμα
1 στιχ. 9 4 -9 6 )

Credette Cimabue nella p in tu ra
T ener lo campo ed ora ha Giotto it grido ,

S i che la  fam a di colui oscara. 

ό  Γκιόττος ούτο; έγεννήθη τδ 1276 
είς Bondone έζ οδ καί έπωνομάσθη, 
εύχαριν έξοχήν τής Τοσκάνης. Εοο~ 
σκε καί ουτος πρόβατα καί έτέρπετο 
άπεκονίζων ταΰτα έπί τοΰ έδάφους. 
Κατά συγκυρίαν δ Cimabue είδεν 
αΰτδν ένασχολούμενον είς τοιαύτην έρ
γασίαν καί έκπλαγείς έπί τή άκριβεί^ 
τών εικονογραφιών τούτων, τάς δέ είς 
την καλλιτεχνίαν διαθέσεις αΰτοΰ 
κατανοησας, παρέλαβεν αυτδν είς τδ 
έργοστάσιόν του, δπου διηύθυνε καί ά·  
'έπτυξε τδ πνεΰμά του, καί δπου έν 
τάχει δ τή ; τέχνης νεόφυτος υπηρέτης 
πάντας τούς συμμαθητεύοντας άπομιμού 
με/ο; τήν φύσιν, ην μόνην έλαβεν δ- 
δηγδν καί διδάσκαλον. Διά τούτο θε
ωρείται καί δικαίως δ έφευρετής τής 
νέα; ζωγραφικής.

ίπάρχουσιν έποχαί, καθ ας ώς έν 
τή φυσική τάζει αί ίφα'.στειοι έκρηξεις 
ίπερφυηί άνάπτυζις ηθικών δυνάμεων 
«αλεύει έπί τών βάσεων αΐιτής την 
κοινωνίαν, θαμβαλέα δέ λάμψις έκχέε- 
ται έπί τού δ^ίζοντο; σκοτίζουσα καί 
*Λταπληττ»υσα τά πνεύματα. Αί ί -  
«οχαί αυται δνομάζονται αιών τού 
Περικλέους, αιών τού Αυγούστου, α ι
ών Λέοντος τού ΐ/  αιών Λουδοβίκου τοϋ

ΙΔ. ?| φέρουσιν έπί κεφαλής τά δνόματα 
Αλέςανδρο;, Ιούλιος Καΐσαρ, Ταμερλά" 
νο;, Ναπολέων, όμηρο;, Δάντης, Σασκ*- 
πήρος, Κοπέρνικος, Γαλιλαίος Νεύτων—  
έγχαράττουσι δέ είς τήν ζωήν τής άν- 
θρωπότητος άνεξάλ ειπτα  σημεία δπερ-  
βίου υπάρξεως. Αλλ’ δποι* τά  α ίτια  
τού φαινομένου τούτου ; Μήπως έν -ή  
γιγαντιαί(£ πάλη τή i n  αιώνων συγ- 
κροτουμένη μετ«ςύ δλη; καί πνεύμα
τος έξϊρχόμενον τούτο, νικηφόρον Οέλεε 
νά καταδείξνι τδν θρίαμβον αύτοϋ δ ι’ 
εύρυτέρας αυτού φανερώσίως ;

Εν μι^ τών τοιούτων έποχών, γεν
νηθείς καί δ Γκιόττος, δχι μόνον 
σύγχρονος άλλά χαί φίλος τοΰ μ έγ ι
στο* τή ; ’Ιταλίας ποιητοϋ, οΰτινος 
έζωγράφισε τήν εικόνα, καί ώ ; ΙκεΙνος 
περιπλανηθείς καθ’ άπάβας τάς πόλεις 
τής Ιταλίας, εφερεν έν αύταϊς τήν δ^- 
δα τού νέου φωτδς, έγκαινιάζων ου - 
τω τήν νέαν τής ζωγραφικής σχο
λήν. Τά εργα αυτού μαρτυροΰσι τδ γόνι
μον τής δίανοίας του, συμπαραβαλλόμενα 
κατά τδν άριθμδν πρδς τά ετη τή ; 
ζωής του, έξηκοντα μόνον διαρκεσάσης 
τδ περηφημότατον δέ πάντων έστί τδ 
μωσαϊκ,δν τδ λεγόμενον Barca di S. 
P ietro, υ«δ την στοάν τής βατικα- 
νής μητροπόλεως, κατά παραγγελίαν 
τού Πάπα Βονιφατίου τοΰ Η . τ ε -  
λεσθέν, πρδς άμοιβήν τοΰ δποίου ελα- 
βε δυο χιλιάδας διακόσια χρυσά φ ι
ορίνια.

Κατά τήν έποχήν εκείνην, έφ’ η ; δ 
Δάντης ένεκόλαψε τδ άθάνατον αύτοΰ 
Ονομα, άπανταχοϋ τής Ιταλίας εζεί 
πνεύμα άναπτύζεω;, πνεύμα προόδου, 
πνεύμα πολιτισμού. Ούχ ηττον τών 
τεχνών τά γράμματα, αί έβιστήμαι, 
ή γεωργία, ή βιομηχανία, τδ έμπόριον, 
νέαν έλάμβανον ώθησιν, καί πρδς ταϊς 
σχολαΐς τών έλευθερίων τεχνών ίδρύ- 
οντο δημόσια έκπαιδευτι/ipta, ηνοίγον- 
το παντδς εϊόους τεκτονεΐα, συνίσταντ 
το τραπεζικά καταστήματα με 
πρακτορεία έν Γαλλί^, Α ίγύπτω κα? 
Συρία:. Τοιοοτοτρόπω; δέ διά τής συ-
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σχετίσεω ; τών σπουδών xal τώ ν έ -  
πασχολήσεων τούτω ν, xal της επωφε
λούς έπιδράοεω; τής μ ια ; έπί τ ί ;  ά λ 
λ η ;, έδημιουργεϊτο έκεΐνο; δ φω τα γω 
γός π ολ ιτ ιυμ δ ; δστις διεδόθη καθ’ «* 
πασαν τήν Ευρώπην, xal Ιθηκε τά  
στοιχεία καί τά  θεμέλια  τής τών 
έπιρχομενων γενεών κοινωνικής κ ατα -  
βτάβεως.

Εννοείται εντεύθεν κάλλιστα δ- 
ποιαν έπιρροήν ένήσχησεν έπΐ τής ζω
γραφικής το πνεΰμα τοΰ Γχιόττου διό 
καί βλέπομεν έγειρόμενον έφάμιλλον 
αύτοΰ τδν έκ Σιένης Σίμωνα Μέμμην, 
γεννηθέντα τδ 1 2 8 4 , άποβιώσαντα δε 
τδ 1344, χαΐ άπαθανατιοθέ*τα υπό τοΰ 
Πετράρχου, δι’ 8ν έποίησε την τής πε~ 
ριφήμοι* Madonna L au ra  εικόνα, ώ ; 
πρός τήν οποίαν άναφερω μόνον ένταδ- 
θα τδ δεύτερον τετράστιχον τοΰ Μ θ'. 
δεκατετράστιχου τοΰ μελιρρύτου ποι- 
ητοΟ, έν φ  λέγε·

Ma certo i l  mio Sim on fa .n parad iso ,
Onde q aesta  gentil donna s i parte ;

I v i  l a  T id e ,  e  l a  r i l r a s s e  i n  c a r t e ,

P e r  far fede quaggiu  d e l suo be l y iso .

Πλεϊβτοι δέ άλλοι ζωγράφοι άνε- 
φάνησαν, χατά τδ μάλλον κα ί ^ττον 
άχμάσαντε; έν τή  πρώτη τής ά να -  
γενν ίσ εω ; περιόδ^, έξ ών μνημο
νεύω μόνον τους Tommaso di Ste- 
fano, γεννηθέντα τ δ 1 3 2 4  έν Φλω
ρεντία , καί επονομασθέντα Giottino,
δι ην κατέβαλε σπουδήν προς άπομί- 
μησιν τοΰ Γκιοττου, κ α τα σ τά ; ίσως καί 
ακριβέστερος τούτου, περί ου δ Αάν- 
“*810;  λέγει, οτι διά τοΰ θανάτου του, 
συμβάντος τδ 1 3 5 6  έκ φθίσεω; έξέ- 
λειπεν ο καλλίτερο; κλάδο; τών Γχιοτ- 
τ ιβ τώ ν— Taddeo Gaddi κβΐ Andrea di 
Cione Orgagna, τοΰ; δύω άξιολο- 
γωτερους τοΰ Γκιόττου μαθητάς, τόν 
μέν  ̂ πρώτον έπί εϊκοαιτέασαρα έτη  
μετ αυτοΰ συνεργαβθέντα, καί γενό- 
μενον έφάμιλλον αύτοΰ έν ταΤς ζω -  
γραφ ία ΐ; τή ; έν Φλωρεντί?  εκκλησί
α ; ι ή ;  Santa M aria Novella, xal 
οττιςιοιωσαντα εν ήλικί^ πεντήκοντα ε

τών περί τδ 1 3 5 0 — τδν δέ ζωγρά
φον, γλύπτην, άρχιτέχτονα χαί ποι
ητήν συνάμα, τδν δυνηθέντα τδ πρώ« 
τον νά άπινδαλματίση την φαντασία* 
τοΰ Δάντου, άρυσθεΐ; έκ τών άσμα- 
των αύτοδ τά αντικείμενα τών πολ
λών συνθέσεων δι’ ών διεκόσμησε την 
ρηθεΐσαν εκκλησίαν, ζήσαντα δέ εξήκον
τα έτη μέχρι τοΰ 1 3 7 0  $ 4 S80 — 
τον λεγόμενον Στέφανον εγγονον τοδ 
Γχιόττου, γεννηθέντα* τδ 1301 xai 
αποβιώσαντα τδ 4 350 , βελτιώσαντα 
δέ την διοπτιχην (prospettiva), χαί 
πειραθέντα χάπω; νά είσαγάγ/ι τήν 
κατ’ έπιτομήν (scorcio) ί/νογραφίαν.— 
F ra Giovanni da F iesole, βιώσαντ* 
άπδ τοΰ 1387  μέχρι τοΰ 14 5 5 , καί 
δόντα τοσαύτην χάρ ιν , τοσαότην γλυ- 
κυτητα χαί τοσαύτην συνάμα ζωηράν 
έχφραστικότητα εί; τά ; εικονογραφί
α ; του, ώστε έπωνομάσθη 1’ A nge
lico , ένφ δ βιογράφος Βαζάρης ελεγε 
περί τών εικόνων αδτοΰ «non pos- 
sono essere altrim enti in  cielo» 
δηλ. δ η  δέν ήδυναντο νά έχωσιν άλλως 
έν τφ  ούρανφ. Ην δέ τοσοΰτον αΐ- 
οθαντικδ;, ώστε άπειχονίζων τδν'Χριατδν 
συνεκινεϊτο μέχρι δακρύων—-τδν Paolo 

U ccello , φλωρνντινδν τδ ετος 1 3 8 9 — 
γεννηθέντα, ουτω δέ έπονομασθέντα ε* 
νεκα τή ; ίκανότητός^του εις τδ ζωγρα* 
γραφίζειν ζώα καί μάλιστα πτηνά. 
Διηύθυνεν οΰτο; τά ; γραμμά; έν τή 
διοπτική εί; gv τοΰ όρίζοντο; ση- 
μεΐον, χαί διη^θέτησε τήν τών προ
σώπων χαί πραγμάτων στάσιν έπί τών 
έπ ιπ ίδων, χαθ βν ί  δετική διδάσκει 
τρόπον, ώστε ούχΐ τυχαίω ;, ώ ; πρότε- 
ρον, άλλα χατά τά ; πρδ; αυτά άπο- 
στάσεις βαθμηδόν νά μειώνται καί νέ 
άμυδίώνται, έζησε δέ μέχρι τοΰ 1 472
— Masolino da Panicale di Val- 
delsa άποσκιρτήσαντα άπδ τοΰ δφου; 
τοΰ Γκιόττου, μεγαλοπρεπε^τέρα; έκτε- 
λέσαντα εικόνα; χαί μαλακώτερον τδν 
ιματισμόν, άποβιώσαντα δέ έν ήλικίι^ 
37 ετών τδ 1 4 1 5 — Andrea Man
tegna, γεννηθέντα έν Πατανΐω τδ ί ·
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τος 1 4 3 0 , χαΐ τελευτήσαντα τδ 1506, 
δστις έγκαταλιπών καί οΰτο; τδ ποί- 
μνιόν του ηγαγεν έπί τά πρόσω τήν 
ζωγραφικήν ενεχα τών ίστοριχών του 
γνώσεων, χαΐ τής έπί τών άρχαίων 
μνημείων μελέτη;, καί ού τίνος τδ 
«εριφανέστερον εργον έβτίν δ θρίαμβο; 
τοΰ Ιουλίου Κβίοαρο;, έκ Μαντού η; 
μεταβιβασθέν ε ί; Α γγλ ίαν έν τφ  με- 
γάρί,» τοΰ Hampton Court— χαί τέ 
λος Melozzo da F o rli, τδν είσαγα* 
γόντα τήν κατ’ έπιτομήν ζωγραφίαν 
τών θόλων.

Δλλ ίδου ή εποχή ή φέρουσα επί 
ιοΰ μετώπου αυτή; τδ εΰκλεέ; δνομα 
Masaccio. Καί άν μέν δ Γκιόττο; πα 
ριστάνει τήν πρώτην πρόοδον τή ; ά- 
ναγεννήσεω; τή ; ζωγραφική;, έπί τή ; 
δευτέρα; ιβταται δ Μβζάκιο;, έζ οδ 
χαί ηρξατό πω ; ή άνακαίνηβις αυτή;. 
Εγεννήθη ο£>το; τδ 1402 εί; τδ C a- 
stello S. Giovanni di Valdarno, 
άπέχον 18 μίλια τή ; Φλωρεντία;. 6 
*ατήρ αδτοΰ, Ser Giovanniv de’ Guidi 
della Scheggia, ην συμβολαιογράφος, 
είχε δέ δνομ* Tommaso. ’Επειδή 
δμως έκ νεαρά; του ηλικία; άρωσιώθη 
όλο; εις τήν τέχνην, παρημέλει δέ 
6ύ μόνον τάς υποθέσει; -ου, άλλά καί 
βυτον τδν Ιματισμόν του, διά Γτοΰτο 
έπωνομάσθη χλευαστικώ; Masaccio, έν 
δέ τή ιστορία τή ; ζωγραφική; γνωρί
ζεται υπδ τδ δνομα Masaccio di S. 
Giovanni.

0 εξοχο; ουτο; άνήρ ευρε μέν τήν 
ζωγραφικήν είς πολυ διάφορον κατά-
οτασιν εκείνη; εί; ην είχε πρδ τοΰ Γκι- 
οττου ίϊεριπέσ·/ι, ώ ; έκ τών οδχ δλίγων 
επενεχθειοών αΰϊή  βελτιώσεων έν τφ  
διαστήματι μ ι α ;  καί ημισείας περίποι» 
«•«ατονταέτηρίδος, έστερείτο δμως αδτη 
ΐα έ τ ι άκριβοΰς σχεδίου εϋαρμόστου χρω
ματισμοί, ευρύθμου καί συμπαγοΰ; συ- 
νόλου, χαΐ ταΰτα κατώρθωβεν δΜα- 
ζάκιος μετά τελειοτέρα; διοπτική; δ- 
δηγούμενο; υπδ τή ; φύσεω; καί χοώ-
μενο; μεγίστη άπλότητι καί άκρι-
δεί^, διδ καί ό βιογράφο; Β»ζάοης

έγραψε περί βυτοΰ «in  Vero le cose 
fatte innanz ia lu i si possono ch ia· 
m are dipinte e le  sue vive e 
naturali* '(άληθώ; τά πρδ αύτοΰ γ ε -  
νόμενα έργα δύναταί τις νά τά κ α - 
λέσιρ έζωγραφισμένα, τά δέ αυτοΰ ζών- 
τα καί φυσικά.) Αλλά, κατά κακήν μοΐ- 
ραν, βραχύ; δ βίο; του, διανύιαντο; 
έπί τή ; γής έτη 41 μέχρι τοΰ 1443 . 
Ίδοί» δέ τδ έπιτάφιον, όπερ δ Αη- 
nibal Caro δι αυτδν έποίησεν.

P in s i, e la  m ia  p ittu ra  a l y e r  f a  pari:
L ’ a lte g g ia i ,  1’ av v iya i, le d ied i il molo,
Le d ied i affetto: insegni il kBuonarruoto 
A  tu tt i g li  a ltr i, e da me solo im pari.

Παρατηρητέον ομω; ένταΰθα, δτι ά< 
έποιησάμην μείναν τοΰ Μαντέγνου πρδ 
τοΰ Μοζακίου, καί περ τούτου προη- 
γηθέντος έν τή γεννήσει έκείνου, τοΟ
το έπραξα καθ’ δσον δ Μαντέγνος 
έβάδισεν δπωσδ^ηοτε έπί τά ’ίχνη 
τοΰ Γχιόττου, ένφ δ Μαζάκιο; ένε- 
καίνισε υφο; δπδ πασαν έποψιν νέον, 
τεϊνΟγ οδχί άπλώ ; πρό; τήν άναγέν- 
νησιν, αλλά πρδ; τήν άνάπλασιν τή ; 
ζωγραφική;. Προς τδ αποτέλεσμα τοΰ· 
το τά  μάλα συνετέλεσεν έτερόν τι γεγο- 
νδ{, ή έφεύρεσι; τουτέστι τή ; δι έλαίου 
άναλύαεως τών χρωμάτων. Μέχρι τή ; 
έποχή; εκείνης αί ζωγραφίαι έτελοΟν-* 
το διά υδροχρωματισμοί·, τών χρω
μάτων προσκολλωμένων διά ώοΰ $ 
διά κόλλη; έπί κεχρυσωμένη; έπιφα- 
νείας. Α [ εικόνες έγίνοντο συνήθως έπί 
σανίδο; λίαν συμπήκτου καί έπ ιδεκτι- 
*ή ; μεγίστη; λειώ τεω ;, προκειμένου δέ 
ΐνα η είκών καταρτισθή έκ διαφόρων 
τεμαχίων, συνηρμόζονιο ταδτα διά 
λινοΰ υφάσματος, δπερ έκαλύπτετο υ 
πό γυψίνου μίλτου, έφ’ οΰ ώ ; έπί τδ 
πλεΐστον ετίθεντο έν % δύο στρώμα
τα χρυσοφύλλων. Ε ί; τδν Φιλλανδδν 
ζωγράφον Van Eych, γνωστδν υπδ 
τδ δνομα Giovanni da Bruges, γ«ν- 
νηθέντα τδ 1370 , άποδίδεται ή τιμή 
τής έφευρέσεω; τ ϋ ; έλαιοζωγραφική;. 
Διατείνονται τ ινε ; δμω; δτι xal πρδ 
αδτοΰ έγνωρίζετο έν ’ίταλί^  τδ εΐδο;
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τούτο τή ; ζωγραφία ;, άναφέροντε; πρδς 
άπόδειξιν διατριβήν μοναχού τίνος Θεο
φίλου, ζήσαντος κατά τήν όϊκάτην ε
κατονταετηρίδα, εχουσαν τίτλον, De 
coloribus et de arte colorandi v i-  
tra , έν η διδάσκει «ώ ; δίναταί τις νά 
διαλύβη τά χρώματα διά τού λινε
λαίου. Οπωσδήποτε δμως είτε έφευρων 
είτε βελτίώσας τήν έλαιοζωγραφικήν, 
δ Van Eych υπήρξε πάντοτε εκείνος, 
δστις χατέστησε κοινδν τδν τρόπον τού
τον, δι’ ού έπηνέχθη σπουδαία μεταβολή 
εις τήν ζ<ε>γραφικήν τέχνην. 0 ζωγράφο; 
Antonello da Messina ίδών εικόνα 
τινα  τού Van Eych, μετέβη εί; Bruges, 
όπου κατώρθωσε νά μάθη τδ νέον τούτο 
είδος τού ζωγραφίζειν, δηεο έπανακάμ- 
ψας εί; Ιταλίαν καί έν Ε*ετικώ άπο- 
καταστάς, μετέδωκε* είς τδν Domenico 
da Venezia, ούτος δέ, κατά τδ 4 430 
9) 1440 έφανέρωσεν εί; τδν Φλωρεν-
τινδν Andrea del Castagno, δστις προ; 
άμοιβήν τδν έφόνευσκν ίν «  μείνη μό
νος κάτοχος τού μυστικού τούτου.

Η τέχνη περιελθοΰσα εί; τόν βα* 
θμδν, ε ί; δν τήν άνεβίβασε τδ πνεύμα 
τοΰ Μαζακίου, ήτο δμως είσέτι έλλει
ψής £νδς τών κυριωτέρων στοιχείων 
τής τελειότατο;, τής γνώσεως τουτέστι 
καί τής εφαρμογής τή ; άνατομία;. At 
ζωγραφίαι μεν δεν έγίνοντο πλέον ί) 
λίαν σπανί«ι; έπί κεχρυσωμένβν πεδίων 
άντικαταστάντων τών χρυσοφύλλων διά 
ρωπογραφιών, άπόψεων καί παντοίων ά λ
λων αντικειμένων* αί εικόνες έτελούντο 
μετά μείζονος άκριβογραφία;, εΰκαμψίας 
καί κανονικότατος· αί μορφαί ήσαν ζωη
ρότεροι, άπλούστεραι, έκφραστικώτέραι 
καί ποικίλαι* αί συνθέσεις κατηρτίζοντο 
κατά λογικώτερον, άρμονικώτερον καί φυ- 
σικώτερον τρόπον’ ό ίμ,ατισμδς περιετύ- 
λισσε τά σώματα άνευ βεβιασμένων 
διευθύνσεων, δ δε χρωματισμδς έφηρ- 
μόζετο καταλλήλως πρδς τά πρόσωπα 
καί τά πράγματα* πλήν αί θέσεις καί 
αί διάφοροι ένέργειαι τών μελών 
καί μυώνων είχόν τ ι τδ ατελές 
καί τδ άνάρμοστον τών ζωγρά

φων έκ παρατηρήσεως μόνον, ούχί δ 
καί έξ έπιστημονική; άντιλήψεως δι* 
ευθετούντων αύτάς. Καί πρώτο; έπιδο- 
θεί; εί; τήν τής άνατομία; σπουδήν
υπήρξεν δ Lucca S ignorelli da Cortona 
δ καί τήν γυμνογααφίαν επιχείρησα;, 
καί ουτινος τάς έν τή έκκλησία: τής 
Θεοτόκου είς όρβιέτον εικονογραφίας 
έμιμήθη αύτδ; δ Μιχαηλάγγελος είς 
τδ θαυμάσιον εργον αυτού τής ύ ιν τ ίρας  
n a p o j a l a ; ’ μετά τοΰτον δε δ μ έγ α ς ίεο ·  
nardo da Vinci καί τελευτβΐον, Τν* 
μή δνομάσω είμή τους πρωτίστου;, δ 
Μιχαηλάγγελος δ καί χρησάμενος μά
λιστα τή άνατομία μέχρι καταχρήσεως, 
ώστε έγένετο άφορμή μεγίστου κιν*
δύνου προ; νέαν τή ; τέχνη; κατάπτωσιν, 
διότι οί θελήσαντε; νά τδν άπομιμη» 
θώσι μή ζωοποιούμενοι ύπδ τού δαι- 
μονίου πνεύματος, δπερ ένεφώλευεν έν 
τή ψυχή τού τεραστίου έκείνου άνδρδ;, 
δν δ δμηρικδς Αριόστος καλεί,

Michel piu che mortal angel di- 
vino, κατήλθον είς ιδιοτροπίας είς 6- 
περβολάς, είς παρεκτροπάς, μεγίστην
έπένεγκούσα; βλάβην εί; τδ φιλόκαλον 
καί τήν ευπρέπειαν τή ; τ έ χ ν η ; .

Εν τούτοι; έν Βονωνία, έν Νεαπόλει, 
έν Μαντούη, έν Λομβαρδία, βραδύτερον 
έν Ενετίβ:, νέαι άνηγείροντο σχολαί, 
πρδς πρόοδον τής τέχνης. Λεν σκοπώ 
δμως είς τάς άναμνήσεις ταύτας νά
προβώ καί περαιτέρω, διδ διατρέςας 
τά κυριό>τερα γεγονότα τής άναγεννή- 
σεως τής ζωγραφικής, καί φθάσας μέ
χρι τοΰ Μαζακίου, προστίθημι δτι μετά 
τούτον, τή συνδρομή τών έπιστημών καί 
δυνάμει τής μεγαλοπηβόλου εύφνΐας τών 
έκλεκτών «νευμάτων, άτινα κατά τήν 
έποχήν έκείνην ερριψε σωρηδδν διά νέος 
έκρήξεως ή φύσις, γιγαντιαίοις βήμασι 
προέβη ή τέχνη αυτη εί: τήν τ ιλ ε ΐ ' 
οποίησιν αυτής. Λ; έκ τούτου έσχημα* 
τίσθησαν αί μεγάλαι σχολαί αί όνο" 
μαζόμεναι. Ρωμαϊκή, ή πηγάζουσα If .  
τής μεγάλη;Οΰμβρικής, έν ή διαλάμπου- 
σιν οί Pietro Perugino, Baffaello 

I Sanzio d’ Urbino— Φλωρεντινή, fa
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περεκοσμοΰσι οί Ghirlandaio,Leonardo 
da V inci, MichelangeZo— Ενετική έν 
ή διαπρέπουσ οί Bellin i, Giorgione 
Tiziano, Tintoretto— Λομβαρδική έξ 
η; έξήλθον ό Antonio A llegri da Cor
reggio— Βονωνικτ, ην λαμπρίνουσιν οί
Carracci, Guido Beni, Domenichino, 
Guercino, A lbani.— παραλειπομένων 
προ; βλαχυλογίαν μυρίων άλλων ά- 
νηκόντων είς τ ά ; σχολά; τβύτα ;, έν 
οί; μάλλον διεκρίθησαν ·οί France
sco B aibo lin i, λεγόμενο; i l F ran - 
cia, P isanello , Andrea Verrochio, 
Bartolommeo di S . Marco, Andrea 
del Sarto, Giulio Bomano, Poli- 
doro C aldara da C aravaggio , Pie* 
rin del V aga, Francesco Maz- 
zuoli δ λεγόμενος i l  Parm igianino, 
Andrea Schiavone, Paolo C agliari 
λεγόμενος i l  Veronese, L u ig i Cardi 
λεγόμενος Cigoli, Benvenuto Garo- 
falo, Bartolommeo Schidone, F ran 
cesco Vanni, Giacomo Cavedone, 
Mattia P reti, λεγόμενος i l  Calabrese, 
Salvator Bosa.

Καί άλλαι σχολαί συνεστήθησαν έκ- 
τδς τή ; Ι τα λ ία ;, οϊον ή γαλλική ή; 
ΰπήρξεν ιδρυτής δ Σιμεων Βερνέ καί 
ην λαμπρύνει δ Νικόλαο; ΠουσσΤνος 
καίτοι ρωμαίος μάλλον κατά τήν τέ 
χνην θεωρούμενος — ή γερμανική, άν 
καί τοιαύτη δύναται νά θεωρηθή, ην 
όμως άνεκαίνισεν δ Αλβέρτ·; Λούρος 
— ή Φιλλανδικη ής έστιν άρχηγδς δ 
Πέτρος Παύλος Ρούβενς, έκλεκτδς δέ 
δηαδδς δ Αντώνιος Van-D yck-καί 
η ολλανδική ^ν έθεμελίωσεν δ Luca 
di Leyde, καί άνύψωσεν δ υίςς ένδς 
μυλωθρού, δ Bembrandt.

Νΰν δέ τέλος μετά τήν έκδρομήν 
ταύτην, έν ή ίσως υπέρ τδ δέον 
παρεξετράπην, δομηθείς, ώ ; έκ τής πε*· 
ριστάσεως ΐνα διέλθα» λίαν άκροδιγώς 
τήν πρόβασιν τής ζωγραφικής, επανέρχο
μαι είς ην θέσιν εΰρισκόμην θανμά· 
ζων τάς τοΰ Οιντουρικίου ζωγραφίας. 
Καί περί τής άξίας αδτών ηδη ειπον* 
Βαριστάνουσι δϊ βύται τά  σπο«δ*ιότ

τερα συμβάντα τοΰ βίου τοΰ πάπ α  
Πίου τοΰ δευτέρου διά υδροχρωματιτ 
σμού έπί τών τοίχων άπεικονισθέντα 
καί κατ’ έντέλειαν σωζόμενα.

Αλλά έν τή βιβλιοθήκη ταύτη τη 
ρείται τ ι λίαν περίεργον. Επί μαρ- 
μαρίνου κίονος ΐοτατα ι σύμπλεγμα έκ 
λευκού μαρμάρου τών Χαοίτων, ών 
έκαλυψαν πρδς εϋσχημοσύνην την γ υ 
μνότητα. Καί τινες μέν φρονοΰσιν οτι 
είναι εργον δύσμορφον* δ Βισκόντης 
τδ νομίζει μέτριας άξίας* άλλ’ δ Meyer 
τδ θεωρεί εργον τοΰ χαΛοΰ *xaepoO 
εύσύ»θε-ον καί εύχαρι. Μεταξύ τδν 
διαφόρων τούτων γνωμών έγώ λέγω 
μόνον, δτι δ ΐν δύναταί τις νά έννοήαγ] 
πώς τδ άνόσιον καί είδωλολατρικδν 
τοΰτο εργον έτέθη ώ ; κόσμημα έν 
τφ  ίεροσκευοφυλακείφ. έκείνω. Αλλά μή
πως καί ή λατρεία δέν εχη τήν χά- 
ριν της !

Ταΰτα διαλογιζόμενος έξήλθον τής 
έκκλησίας, άφ’ ί,; είχον ηδη αναχωρήσει 
δ Ερρίκο; καί ή ερωμένη του.

(έπεια; συνέχεια)

Κ. Μ εϊιδ λ δ ς .
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βΐβοοσ» ώς έν τ -rj πρώτη πράξιι.

ΣΚΗΝΗ Α/

Θηρεσ ία  J μό νη .

Ακόμη δέν έςέρχεται ή Λουίζ*. Με 
καθικέτευσε νά την Αφήσω, καί οΰδεν 
ήθέλησε νά μο'ι εϊβη . .  . πλήν ή καρ- 
δία μου προαγγέλλει δυστυχία; . . . 
ή ώχρότη; έκείνη, ή λβιποθυμία, ή 
Απελπισία τη ;. . . ίδοό αδτή, πόσον ε ί
νε καταβεβλημένη !

ΣΚΗΝΗ Β/

Α ον i ( a  xal ο ί  ακω

ΛΟΤΙΖ. Αχ ! Αδελφή μου, Θηρεσία μου, 
ώ ! πόσον είμαι δυστυχή; !
ΘΗΡ. Εδώ έλθΙ, έδώ εί; τά ; Αγκά- 
λα ; μου. Αλλά θά μοί εΐητι; τά πάντα, 
αλήθεια ;
ΛΟΤΙΖ. Δέν 0ά λάβω ποτέ τδ θάρ
ρος.
ΘΗΡ. Αλλ’ έλθέ έδώ. (καθίζουσα Αυτήν 
πλησίον της) Αέν είμαι πλέον ή Α
δελφή σου, ή καλλίτερα φίλη σου ; Εί; 
τά στήθη μου δει/ έναπέθεσας πάντοτε 
τά ; λύπας σου, δέν Απέμαξα έγώ τά 
δ'άκρυά σου ; Τέλο; Λουίζα, Λουίζα, δέν 
είμαι έγώ πλέον ή φιλοστοργοτάτη 
μήτηρ σου;

ΑΟΪΙΖ. Α ΐ ναί, πάντοτε, πάντοτε. 
ΘΗΡ. Λοιπόν!
ΛΟΤΙΖ. Θά μάθτρς τά  πάντα.
ΘΗΡ. Αφόβως λοιπόν δμίλει.
ΛΟΤΙΖ. Εν τώ πύργω, δπου1'σχεδόν Α·· 
κοοσίω; σου υπήγον, at έορταί, at δια
σκεδάσει; καθ’ έκάστην διεδέχοντο άλ“ 
λιόλατ, πλήν πρδ; πάντα ήϊιαφόρουν 
οΰδέν έφείλκυε “r-Jiv προσοχήν μου. Ε- 
σ*έραν τινά ίδίδετο /ορό;, έγώ δε κα- 
θ/,μένη εί; Απόκεντραν Ttve γωνίαν 
καί μακράν δλων, εβλεπον χορευούσα; 
πάσας τά ; ευδαίμονα; έκείνας νεάνιδας, 
καί σοΙ τό δρκίζομαι, έφθόνουν τήν 
Αγαλλίασίν των. Πλήν δεν μέ ε//ελλε 
διά τήν καλλονήν τω ν, δέν τ « ;  έφΟό' 
νουν ϊ ιά  τά πλούτη τω ν, όχι, άλλ αύ~ 
ται είχον φίλου;, πατέρα, μητέρα. . 
καί έγώ , πτωχή, δρφανή, μόνη, παν
τέρημος (χ Λ α ί ι ι ) .
ΘΗΡ. Σέ έννόησα, πλήν λάβε θάρρο;, 
Λουίζα μου, καί έξακολούθει.
ΛΟΤΙΖ Εμενον υπό τό αχθο; τών λυ
πηρών σκέψεών μου, δτε φωνή τ ι ;  ά 
γνωστο; ψιθυρίζει λέξει; τ«νά; πλησίον 
μου . . . ταράσσομαι . .  . δέν Αντελή- 
φθην άμέσω; τ ΐ μο'ι ελεγε . . . μέ προ- 
σεκάλει νά συγχορεύσωμεν.
ΘΗΡ. Θά ητο νέο; τις τών τή ; συνα
ναστροφής.
ΛΟΤΙΖ, Τοσαύτη ΐτ ο  ή θλίψ ι; μου, 
τσσαύτη ή ταραχή μου . . . τέλος έ- 
δίσταζον ν' Απαντήσω' έκεΧνο; μέ λαμ
βάνει έκ τή ; χειρός, έγώ δέ μηχινι* 
κώ ; εγείρομαι at τετράζευγοι είχον ή
δη σχ*ματισθί} καί δέν εδρομεν θέ- 
σιν* έκεΐνο; Ικάθησε πλησίον μ ο ύ . . 
καί δέν άπεμακρύνθη καθ δλην τήν 
εσπέραν. Από τή ; στιγμή; Εκείνη; δέν 
ήμην πλέον μόνη. . . Ητο τόσω Αξι
αγάπητος, τόσω αίδήμων, μή ώμίλησε 
περί φ ιλ ία ;, επείΓα. . .
ΘΗΡ. ^Επειτα περί έρωτος;
ΛΟΤΙΖ '« !  ναί, μέ ήγάπα;5 δποί*, Θη
ρεσία μου, βποία ύπερτάτη ευδαιμονία τό 
ν’ άγαπαται τίς!
ΘΗΡ. Καί σοΙ ώμίλησε περί γάμο»; 
ΛΟΤΙΖ. Mot εδωκε τό δακτυλίδιον τοΟτο.
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ΘΗΡ. Δέν επρεπε νά τό δεχθϊ};. 
ΑΟΤΙΖ. Mol τό έδωκε καθ’ $ν στιγμήν 
Ιμελλον ν’ Αναχωρήσω, ώ ; ένθύμιον. 
Είνε τόσο; γλυκεΐ* ή άνάμνησι; τοΟ Α- 
γαπωμένου προσώπου I Mol εγραφε 
ιτάντοτε* αί έπιστολαί του κ α τ ’ Αρχάς 
ησαν δλαι φλόξ, έπνεον τόν θερμότε- 
jov Ιρωτα . . .Αλλ’ επειτα έπήλθε ψυ- 
χρότης. · . Τόν έπέπληξα έν τ α ΐ ;  έ- 
«ιστολαϊς μου. . .
ΘΗΡ. όποια Αφροσύνη !
ΛΟΤΙΖ. Τέλο; παρήλθεν δλόκληρο; μήν 
άφ' δτου έστερούμην έπιστολή; του* 
κατελήφθην υπό Απελπισία; και Απήλ- 
θον, Θηρεσία, καί ήλθον παρά σοί, καί 
ηλπιζον ακόμη . . .  αλλά τώρα τετέ- 
λεσται (Ιγεί^ται) μ ’ έλησμόνησε, δέν 
μέ άγαπ^ πλέον.
ΘΗΡ. Νά λησμονήση σέ τ 6σ($ νέαν,
τόαε̂ > Αγαστήν ! όχι μή τό πιστεύ- 
?«·
ΛΟΤΙΖ. ΦεΟ, προβλέπω τόν θάνατόν 
μου.
ΘΗΡ. Θάρρος, Λουίζα, θάρρο;* θέλω νά 
τόν ίδω νά τώ  έμιλήσω. Ειπέ μοι 
ποΟ κατοικεί, καί έγώ φροντίζω. 
ΛΟΤΙΖ Αλλά τόν γνωρίζει;.
ΘΗΡ. Εγώ ; τ ί ;  είνε λοιπόν ;  τ ί ;  εί-
ν* ;  *
ΛΟΤΙΖ. (κιλυπτοίλέντ! τ'ό τρόσω-ον) ό  
Αλφρέδο; !
ΘΗΡ. 0  Αλφρέδος! αθλία !
ΛόΤΙΖ. Αδελφή, Βυγγνώμην, Αδελφή 
μου.
ΘΗΡ. Αφες με, αφες με πρό; θεβϋ.

Σ Κ Η Ν Η  Τ.’

Σ τέφανος  έορ τασ ίμω ς  Ι ν ό ώ νμ Ι τ ο ς  

καI α ί  a r t )

ΣΤΕΦ. (τεθορυδη έ̂νος) Κυρία Θηρεσία 
κυρία Θηρεσία.. ·
ΘΗΡ. Τί θέλετε ; τ ι τρέχει ;
ΣΤΕΦ. Αλλά τ ίεχ ε τ ε - ;
ΘΗΡ. έ γ ώ  ; τίποτε. Λέγετε λοιπόν, 
τί θέλετε ;

ΖΑΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟΣ. α\

ΣΤΕΦ. Εγώ ; δέν θέλω τίποτε . . .  Αλ 
λ ’ δ Ισίδωρο; . .  . τόν είδον.. .
ΘΗΡ. Λοιπόν ! τελειώσατε.
ΣΤΕΦ. Δέν κατώρθωσα νά τόν Απο
τρέψω . . . ήτο εί; τήν εξαψιν τοΟ χαρ
τοπαιγνίου. . .
ΘΗΡ. λ  ! παίζει, Ατιμάζεται I 5 χ ·  
θλιο; !
ΣΤΕΦ. Τον παρέσυρον ε ί; εν καφφε- 
νεΤον. . .
ΘΗΡ. ’Αλλά ποιος ; ποιο; ;
ΣΤΕΦ. 0  Ραβουρδέν . . . δέν σά; τό 
είπα έκατοντάκι; ;
ΘΗΡ. 0  Ραβουρδέν ! δ κακό; του 
δαίμων 1 τόν έπανεΐδε; μέ προδίδει, μέ 
Απατά καί αϋτό; . . . ώ ; ή Αδελφή
μου !
ΣΤΕΦ. Τί ;
ΛΟΤΙΖ. (γονυπξΤίΰσα) Α ! συγγνώμην, 
συγγνώμην.
ΣΤΕΦ. Δεν ιξξεύρω περί τίνο ; πρόκει*·
Tat . .  . άλλ’ ίδέτε πώς κλαίει, «ώ ς 
σά; παρακαλεΧ’ αί μητέρε; είνε Ιπ ιει- 
κ ε ΐ ; ! . .  . Εκείνη έσυγχώρει (πριοέλέπων 
τ^ν ίίχόν»)
ΘΗΡ. Μήτερ ! ένίσχυσον τήν άτυχή 
θυγατέρα σου. . . Λουίζα.
ΛΟΤΙΖ. (Εγειρου-ενη) Α !
ΘΗΡ. Δυστυχή; θύγατερ ! Λυστυχή; 
Λουίζα μου 1 (tfiv ίνιγκαλίζεται)
ΣΤΕΦ. (καθ’ έιιιΛν) Κλαίω *σάν 
παιδί. Τήν άποκαλεΧ θυγατέρα της. Κ«1 
άν είχε ’δικάτη; τέκνα, πόσον θά τά 
ήγάπα (ση^αίνουσι τρεις &ραι.)
ΛΟΤΙΖ. ΤρεΧ;.
ΘΗΡ. ΤΙ Ιχεις ;
ΛΟΤΙΖ. Ερχεται.
ΘΗΡ. έκϊΧν.ο; I
ΛΟΤΙΖ. Mol τό υπεσχέθη.
ΘΗΡ. Λοιπόν θά τόν έπαννδω. 
ΛΟΤΙΖ. Σύ;
ΘΒΡ. Πλήν πρέπει νοζ μή σέ ϊδη. 
Στέφανε, Αγαθέ μου Στέφανε, οδηγήσατε 
τήν Α ουΙζαν διά τ^ ; μικροί; κλίμακος 
είς τήν οικίαν σας . . .  θά σά; εΐπη 
τά πάντα. Πηγαίνετε.
ΣΤΕΦ. Μείνατε ίισυχο; ,  . · άλλ εάν 
ίδήτι τόν Ισίδωρον. . .
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ΘΗΡ. Μη φοβήσθε Σεΐ; μοί άνεμνή-
σατε τά χαθήκοντά μου . . .  θά τά
εκπλήρωσα) δλα. ( h Στέφ. καί ή Λου
ίζα ! εξέρχονται δια τοΰ δωματίου ώ-
ίν τ^ πρώτ  ̂ πράξει) Ερχεται! δποία 
σκληρά δοκιμασία ! Ω μήτερ, μήτερ
μοιι, οί» έμπνβυσόν μοι λόγους ! Καί 
πρό «ϊάντων στήριξαν το θάρρος μου ί 
Ας άπομάξωμεν τά δάκρυα* είνε τά
τελευτα ϊι χυνόμενα δπέρ τοΰ έρωτος τού
του. λ· iS o i  τον.

1ΚΙΙΝ Η  Α.'

’Λ .ίφρΙάοc  >.al ή d r u .

ΑΛΦ. Λουίζ* μου . . .  θεέ μου! ή Θη
ρεσία !
ΘΗΡ. Ναι, έγώ είμαι, κύριε Αλφρέδε.
άλλά διατί ταράττεσθε ; δ ιατί; ή Λου
ίζα μοι ένεπιστεύθη τά πάντα,
ΑΛΦ. Προς σάς ;
ΘΗΡ. Προς έμέ άναμφιβόλως* ή μή* 
•τηρ δεν εχει το δικαίωμα νά 3)ναι έν 
γνω ίε ι ολων; Πραόνδητε δμως, μή φο
βήσθε είμαι μήτηρ επιεικής.
ΑΛΦ. Η Λουίζ* λοιπόν θά σας είπε. . .
ΘΗΡ. ό τ ι υπεσχέθητε νά την άγα-
πάτε πάντοτε' ότι έπίστευσεν εί; τούς 
δρκους σας. . . και ησαν ειλικρινείς, π ι
στεύω, ήσαν ειλικρινείς, καί δέν θά τούς 
αθετήσετε.
ΑΛΦ. Ναί, Θηρεσία, Αγάπησα την ά^ 
δελφήν σας . , . μέχρι τής ήμέρας 
καθ’ ην άλλη τ ι ς . . .
ΘΗΡ. Αλλη! . .
ΑΛΦ. Τήν δποίαν τότε δεν έγνώρι-
ζον. . .  πλήν δεν ηδυνήθην νά νικήσω τήν 
καρδιάν μου. Ηρχισα πρώτον θαυμάζων 
ουιήν, τον δέ θαυμασμόν μου διεδέ- 
χθη ό έρως’ τήν ευρον εδγενή, άκλήν 
και μεγάλην hi τή Ικπληρώσει τών 
καθηκόντων αυτή;, αυτη δέ ή «λλη . . 
ΘΗΡ. Αρκεϊ, κύριε, άρκεϊ’ δεν δφείλω,
δεν θέλω νά μάθω ποια είνε.
ΑΛΦ. Αλλά. . .
ΘΗΡ. ό χ ι, δχι, δέν δύνασθε νά ά-
γ»πήσητε άλλην περισαότερον τή ; Λου*

ίζη; ! Είσθε έντιμος άνήρ, και έάν μό· 
νον έβλέπετε πώς ή παρατεταμένη 
σιγή σας έσπάραξε τήν νεαράν έ· 
κείνην καρδίαν, έάν «γνωρίζετε πόβα 
δάκρυα. . . είς όποιαν τέλος άπελπι- 
σίαν θά έρρίπτετε τήν άτυχή κόργιν 
έγκαταλείποντες αυτήν. . .
ΑΛΦ. Λυστυχής Λουίζα ! Πλήν δέν δΰ* 
ναται νά γίνη ίδιχή μου !
ΘΗΡ. Καί τ ί ;  είνε μάλλον έκείντι; 
άξια τοΟ νά γίνη σύζυγός σ α ; ; Εκιί. 
νη ην ένομίσατε ότι αγαπάτε, έχείνιι 
ην θά προετιμάτε . · .
ΑΛΦ. Τί λέγετε ;
ΘΗΡ. Δέν δύναται νά εχη τάς χά* 
ριτας τής Λουίζης. έκείννι, ώς έγώ, 
άλλο δέν δύναται νά γίνε $ άτυχή; 
κόρη ά»ευ άνατροφής, άνευ προτερη
μάτων, δ νους τής οποίας δέν έκαλ* 
λιεργήθίΐ ώς ό τής άδελφής μου, ένφ 
αυτη θέλει είσθαι τό άγλάϊσμα τ ι;  
οίκογενείας σας, κα ΐ'θ ’ άποτελέσει τήν 
εϋτυχίαν σας, διότι σάς άγαπαί, καί σά; 
άγαπα: πολύ.
ΑΛΦ. Πλήν ηλπιζον είς τόν έρωτα 
άλλης τινό; . . . Επίστευσα δτι άνεγί- 
νωσκον έν τοΐς δφθαλμοΐ; αυτής δτι 
θά μέήγάπα  ήμέραν Ttva.
ΘίΙΡ. Α ! μή το πιστεύσητε* και έάν 
διά τών περιποιήσέών σας έφειλκύετε τδ 
ένδιαφέρον τη ;, θά έδέχετο αυτη κ«ρ* 
δίαν μή άνήκουσαν πλέον είς σ ά ς; δέ 
ήκροάζετο όρκους διά τών οποίων πα· 
ρεξετρέψ-χτε μίαν άλλην, δέν θά άπε- 
κρουεν δλαις δυνάμεσιν έρωτα δστις 0i  
προδ'ένει τήν άπελπισίαν μιάς δυστυ' 
χοΰς ; . . . ά, δχι, Αλφρέδε, δχι, αυ
τή μόνον τρυφερά και φιλόστοργος ά' 
δελφή δύναται νά νιναι πρός δμάς..· 
αυτη καί δι’ δπερτάτης θυσίας 0* 
σάς ένισχύσει ϊνα ήμέραν τινά σά; εί' 
πιρ « άγαθέ μου φίλε, ή Λουίζα μας εί- 
νε ευτυχής, άμφότεροι έξεπληρώσβ" 
μεν τό ήμέτερον καθήκον, καί δ Θεό{ 
θέλει μάς άνταμείψει.»
ΑΛΦ. ί !  Θηρεσία.
ΘΗΦ. ίδού τ ΐ θά σά; ελεγεν εκεί' 
νη, είμαι βεβ»ί* περί τούτου, διότι

βίοθάνομαι δτι χαί έγώ αύτή, «ν παρ’ 
ύμών ήγαπώμην, αϋτά θά σάς έλεγον. 
ΑΛΦ Είσθε άγγελος ! 0  άρετή σας
άφυπνίζει τήν Ιδικήν μου, καί δταν 
σάς βλέπω, δταν σάς ομ ιλώ , άδυνα- 
τώ νά παρακούσω ύμ ά ;.
©HP Θά ττ,ρήσετε λοιπόν τούς δρκους σας; 
ΑΛΦ Σάς τό υπόσχομαι, χαΐ τήν
στιγμήν ταύτην τρέχω νά ριφθώ εί; 
τούς πόδας τοΟ πατρός μου* θά τώ 
ομολογήσω τόν ερωτά μον, θά ίδης
δτι ίφείλω  νά τηρήσω τήν όπόσχεσίν
μου, καί θά τώ είπω* δότε μοι σύ
ζυγον τήν Λουίζαν, πάτεο μου, διότι
είς έμέ άνέθηκε τάς έλπίδας της, δό- 
τε μοι αδτήν, διότι μόνον ουτω πράτ- 
τοντες άποκαθιστάτε εύδαίμονα τόν « ι
όν «ας.
ΘΗΡ. Είσθε εντίμος νέος χαί έλπ ί- 
ζω) νά σας έναγχιλισθώ ώς άδελφόν, 
ΑΛΦ. Ευτυχής 6 άνήρ δστις ώ ; σύ
ζυγον σας έναγκαλισθη. (εξέρχεται)
ΘΗΡ. Εύχαριστώ, εύχαριστώ, μήτερ 
μου, ού εζ ουρανού επιβλέπεις τήν θυ
γατέρα σου. Ελθέ, έλθέ, Λουίζα·

ΣΚΗΝΗ Ε'·

Λ ου ίζα  κ α ί  ή

ΛΟΤΙΖ. Λοιπόν, άδελφη μου ;
ΘΗΡ. Μακράν πλέον αί λύπαι, μα- 
χράν τά  δάκρυα . . .  Σέ άγαπ^Ε, Λουί* 
ζα μου, πάντοτε σέ άγαπ£·
ΛΟΤΙΖ. Αλλ’ δ γάμ ο ς.. . .
ΘΗΡ. Δι’ έσέ έπρόκειτο, δι’ έσέ μό
νην. Συ θά γίνης σύζυγός του, θά εί
σαι ευτυχής* τρέχει νά λάβΐ} την βυγ- 
Χατάθεσιν τοΰ πατρός του.
ΛΟΤΙΖ. Είς r l  θά χρεωστώ τήν γα 
λήνην δλου μου τοΰ βίου* (έναγκαλίζον- 
ται).

ΣΚΗΝΗ ST'.

' Ισ ίδω ρος  e a a d t r  xal α ί  αγω .  

ΙΣΙΔ. (ϊδβν). *Ζήτω τ ’ άοήμι χτλ·»

ΛΟΤΙΖ. 0  Ισίδωρος !
ΘΗΡ. Α ! τόν έλγισμόνϊ,σβ.
ΙΣΙΔ, (ίπΐ σκηνης) *Γειά σας, προ- 
βατούλαις μου, καί ζήτω  ή συντροφιά.
(εύθυμος).
ΑΟΤΙΖ. (Π όσον Μ ε ι ιγό ς  ί γ ι ι γ ε ί )  
ΘΗΡ. (χαθ ’ έαυτήγ)  Θάρρος, (κλιιδίνει
τί,ν Οΰραν χαι λαμβάνει τ̂  χλειδίον.
ΙΣΙΛ. ί\:α καλή, χαί διατί χλείς τό 
κλουβί;
ΘΗΡ. Διότι δέν θέλω νά έζέλδης. 
ΙΣΙΔ. 12 ! ώ! ‘ γείά καί χαρά εί; τλ 
καινούριο άφεντιχό μου ! καί γ ια τί 
σοΰ κατέβ ί νά μέ κλείδωσης.
ΘΗΡ. Διότι δέν έτήρησας τόν λόγον 
σου, διότι έπανεΐδες έκεΐνον τόν ά 
θλιον Ραβουρδέν, διότι θά δπάγτρς π ά 
λιν, χαί διότι δέν θέλω νά τόν έ - 
πανεύρη: ποτέ πλέον.
ΙΣΙΔ. ΕΙ ε !  άνοησίαις! Καί ποιος 
σοΰ είπε . . .  Μά ςτό κάτω κάτω τής 
γραφής δέν είμαι παιδάκι* ηλθα νά σοΰ 
’πώ δύο λόγΐχ χαί έπειτα νά φύγω · . 
Τέλος πάντων άνοιξε νά τελειόνουμε. 
ΛΟΤΙΖ. Θηρεσία, πρόσεχε . .  .
ΘΗΡ. ή  1 θά μείνης, θά μείνή; . . .  
ΙΣΙΛ. Τί λέω λ έ ς ; θά μέ βάλης είς 
τήν βάγια τώρα ; Εμπρός φάσχιωσέμε, 
Ιτοιμασέ μου τά νιανίά. Ανοιξε, σοΰ 
λέγω , καί μέ περιμένουν.
ΘΗΡ. 0  Ραβουρδέν ϊιω ς  ;
ΙΣΙΛ. Να!, δ Ραβουρδέν, δ άληθης 
μου φίλος, δ σύντροφός μου, έκεΐνος 
δποΰ άξίζει περισσότερο άπο σέ, χαί 
θά μέ πλουτίσει, θά μέ πλουτίσει, κα
ταλαβαίνεις ;
ΛΟΤΙΖ. (Λ υσ τν χ ε ΐζ  )
ΘΗΡ. Θά σέ πλουτίσει 1 διά τοΰ χαρ
τοπαιγνίου, αλήθεια ;
ΙΣΙΔ. Καί διατί δχι ; χαλλίτερ* νά 
παίζη χάνεις παρά νά έ^γάζεται. Λοι
πόν άνοίγεις;  μί«> Α νο ίγεις ; δύο . · .  
έλα, τήν έδωσα. · .
ΛΟΤΙΖ. Αδελφέ μου.
ΙΣΙΔ. Δέν άνοίγεις; χαχϊ» ’δικό σου, τρεις, 
(δι’ ένός γρόνϋου συντρίβει τ& κλεϊΒρον) 

Εκεί. Κλείσε τώρα I 
ΛΟΤΙΖ. Α /



3 88 ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ ΑΝΘΩΝ 389

ΙΣΙΔ. Ορίστε με τ α ΐ;  οίκονομίαι; σου, 
«έταζε  πέντε oo>S'ot νά βάλης τήν 
κλειδαρίά. Δεν φθάνει δμω; τοΰτο. 
Κυρία Θηρεσία, μου χρειάζονται χρή
μ α τα  . .  . έγώ Siv εχω , σι» εχει;, λοιπόν 
νά μου δ ώ ι tjς.
ΘΗΡ. Εγώ !
ΙΣΙΔ. Nat, Ιού. Ε ! μοΰ τό είπε δ
Ραβουρδέν, άν ή άδελφή σου έλαβε καμ- 
μΐά κληρονομιά, νά λάβης τό μερίδάν 
σου.
ΛΟΤΙΖ. (itp i; τήν θηρεσία») Αλλά τ ι 
λέγει τώρα ;
ΘΗΡ. Είσαι τρελλό;, δέν εχω χρήματα. 
ΙΣΙδ. Εχεις, σοΰ λέω, καί πολλά" άλλα 
’ ξεύρεις, είμαι γενναίος, δό; μου κάτι τ ι 
και σοδ χαρίζω τό υπόλοιπον.
ΘΗΡ. Σοί έπαναλαμβάνω δτι άπατδ-
οαι.
ΙΣΙΔ. Α ! άπατώμαι ; «μη έκεϊ, νά 
σέ χαρώ, έκεΐ τ ί είναι ;
ΘΗΡ. Στάσου άθλιε !
ΙΣΙΔ. Βλέπεις. . . ψεΰστρα !
ΘΗΡ. Λοιπόν ναι, έχει μέσα υπάρχουσιν 
ολίγα χρήματα, χρήματα κερδηθέντα 
δι’ ένδελεχοΰ; έργασία; τεσσάρων έ- 
τώ ν , χρήματα σΛσσωρευθέντα ολίγον κατ 
έλίγον κατόπιν άγρυπνιών καί ιδρώτων, 
άφ’ ή ; ήμέρας έστερήθημεν τής άτυχούς 
μητοό; μας
ΛΟΤΙΖ. και ΙΣΙΔ. Τής μητρός μας ! 
ΘΗΡ. την ευλογημένη* ! πριν ·}) έκ- 
πνεύσιρ, κατά τάς έσχάτας τοΰ βίου της 
στιγμάς ή9έλησε νά Εδη δλου; σας. 
Θηρεσία, μο'ι είπε, φέρε Ιδώ τά τέκνα 
μου νά τά ΐδω μίαν ετι φοράν, καί 
έγω σάς ώδήγησα είς τόν κοιτώνα της, 
παρά τήν θανατικήν αυτής κλίνην. . . 
A I σείς τότε δέν έγνωοίζετε είς οποίαν 
σας κατεδίκαζεν ό οδρανός άπώλειαν, 
καί σδ, Ισίδωρε, σδ αδτό; καίτοι 
πρεσβύτερο; δέν έγνώριζε; τό βάρος* 
αφού δέ ενώπιον αδτή; δπεσχέθητε νά 
μέ άγαπάτε καί μέ δπακούητε, μέ 
τρέμουσαν χεΐρα μάς ηδλόγησε, κα ί, 
«Θηρεσία, μοί είπε, Θηρεσία μου ου τώρα 
νά ήσαι μήτηρ των. . .  ώ τέκνα μου » . .  
δυστυχή μου τ έκ να ,. .® καί ή φωνή τη ;

έζέλειπε, καί έγώ σάς έσυρον έζω icO 
κοιτώνος, καί εμεινα μόνη μετ’ αυ
τής, τό στόμα μου έπί τοϋ στόμα
τος ττ.ς εχουσα, τά  τελευταία *ατο- 
πτεύουσα βλέμματά τη ; τν,ν τελευταίαν 
ροφώσα πνοήν της· *Εκείνη δέ έψιθύριζεν 
(ώ  τέκνα, μου πτωχά μου τέκνα ! ό 
πατήρ των χοεωκόπος . . δι’ αυτά. . . 
μακράν. . . A J ή ατιμ ία , η ατιμ ία. . .» 
καΐ ή άτυχή; μήτηρ έξέπνευσε! 
ΑΟΤΙΖ h  δυστυχή; μήτερ.
ΘΗΡ. Ω ! ναι* δυστυχεστάτη, διότι 
άπέθ»ησκε τήν άπελπισίαν φέρουσα έν 
τϊι Λαρδία: . . . άλλ’ έγώ ήκουσα τ ί  
παντα, καί γονυπετήσασα πρό αυτής 
μή δυναμένης πλέον νά μέ άκούσιρ έπί 
τής γής ταύτης άλλ’ έκ τοΟ οδρα- 
νού έπιβλεπούσης ήμας, ώρκίσθην, αν δ 
θεός μοί εδιδεν ίσχύν καί θάρρο;, νά 
έκπληρώσω δλόκληρον τήν τελευταίαν 
εδχήν της, τόν δστατον λογισμόν της* 
καί άπ έκείν/ις τής στιγμής υπεβλή- 
θην είς τήν έργασίαν, ήψ*ΐφ*!σα στε- 
νοχωρίας καί μόχθους, καί κατ’ έμαυ- 
τήν Ιλεγον" ήμέραν τινά θά μέ βοη
θήσει έ άδελφός μου, καί περιέμεινα 
είς μάτην. . . Δέν ηλαττώθη δμως τό 
θάρρος μου, καί καθ’ έκάστην ήμέραν 
καί άνά πάσαν εβδομάδα βλέπουσα 
αδζάνοντα τόν καρπόν τών οικονομιών 
μου, τών ιδρώτων μου, καί θλίβουσα 
υμάς έντός τή ; άγκάλη; μον ενδο-
μύχω; έπανελάμβανον. Μήτερ μουί τό 
βλέπει;, τηρώ τήν υπόσχεσίν μου, τά 
τέιινα σου, μήτερ, έχουσι φορέματα, άρ
τον, τρυφβρώ; άγαπώνται, καί πρό πάν
των μετ οδ πολυ άνακτώσιν δνομα 
άσπιλον, ϊντιμον. Καί έμέτρων τά χρή
ματά μου, καί τά  παρετήρουν μετά
παραφορά;, μέ έρωτα . . . έγεινα φ ι
λάργυρος, φιλάργυρος έγώ . . . Διά νά 
έζαγοοάσω τό δνομα τού «ιατρό; μας. 
ΙΣΙΔ. Καί διά τοΰτο λοιπόν. . .
ΘΗΡ. (άνοίξασ® τδ γ*ζοφυλέκιον λαμβάνει 
-.'ο χιέώτιον) Καί ου έρχεσαι τώρα 
καί μοί ζη τεί; αυτά τά χρήματα, 
τά δποΐα στάζουσιν αίμα ; Λά
βε τα λοιπόν, τά χρήματα ταΰτα είνε

ή τιμή τών άδελφών σου, τή ; άδελ- 
φ ή ; σου, είνε η τιμή τοΰ πατρό; σου, 
δ θησαυρό; δλών ήμών, ώ ! πήγαινε 
τώρα, λάβε τα , πήγαινε νά πα ίζη ;, πή* 
γαινε νά «αίζιτ,ς.
ΙΣΙΔ. Κ αί έ*έρδισες τόσο χρ υσ άφ ι, 
σύ ! καί δέν είνε άκόμη συμπληοωμένον 
τό ποσαν ; θέλω κ έγώ τώρα νά παίζω  
κα ί να κερδίσω τό μερίδιόν μου (λιμ:· 
έίνει Tb κιβώτιο» καί εξέρχεται τρέχων), 
ΘΗΡ. Ηφανίσθημεν (*άθηται)
ΛΟΤΙΖ. Α ! Ισίδωρε, άδελφέ μου, στά- 
σου, ού μάςχαταστρέφεις. (ti{ rt παράθυρο») 
Δέν άκούει, έφυγε I Α·' δέν τόν βλέπω 
πλέον.
ΘΗΡ. Τί έπραζα, θεέ μου ! τρέχει εί; 
τό χαρτοπαικτεΐον.
ΛΟΤίΖ. Θηρεσία μου ήρανίσθημεν /

ΣΚΗΝΗ Ζ/

Σ τΙφ ανο ς  κ α ί  α ί  α,νω

ΣΤΕΦ. Τί συνέβη, κυρία Θηρεσία ; Α- 
πήντησα τόν άδελφόν σα; Ισίδωρον, δ 
οποίος έτρεχεν ώ ; απελπισμένο; καί 
Ικράτει τό κιβωτάκι σα;, έκεΐνο μέ τά 
χρήματα . . .
ΘΗΡ. Καί πώ ; γνωρίζετε ; . . 
ΑΟΪΙζ·’ Α. ! ναι, έπήρεν δλα τά χρή
ματα τή ; άδελφής μου.
ΣΓΕΦ. Δυστυχία / έγώ πτα ίω .
ΘΗΡ. Πώ; ;
ΣΤΕΦ. Ναι, σήμερον τό πρωί μέ είδεν 
ΙκΛ.
ΑΟΤΙΖ. ΤΙ λέγετε ;
ΣΤΕΦ. Θά σά; τό έλεγον άκολούθως, 
διότι σά; άγαπώ τόσον, κυρία Θηρε
σία, καί πάντοτε νίλπιζον, καί πολλά- 
χις είπον, τ ί ;  οίδε, πιθανόν ν» συγ
κατανεύσω νά γείνττι σύζυγό; μου> καί 
τότε θά σά; ώμολόγουν τά πάν
τα . . .
ΘΗΡ. Αλλ έπί τέλους τ ί ;
ΣΤΕΦ. Καί σεΐ; θά μ ' έσυγχωρεΐτε. . . 
ΘΗΡ. Τί νά σά; συγχωρήσω;
ΣΤΕΦ. Αλλά τώρα . .  . τώρα δέν υ
πάρχει πλέον έλπ ί;.

ΘΗΡ. Πρό; θεού, έζηγηθήτ*.
Λ01ΙΖ ά  θεέ μου δ Αλφρέδος.

ΣΚΗΝΗ Η/

Λ.Ιφρίδος xal ο ί

α ΛΦ. Λουίζα μου I 
ΘΗΡ. Λοιπόν ;
ΑΛΦ. όποία άνέκφραστος άγαλλίασι; 
είδον τόν πατέρα μου, έπικυροΐ τήν 
Ικλογην μου.
ΘΗΡ. Α !
ΑΛΦ. Ναι, Θηρεσία,, ναι αδελφή μον ! 
Τήν εδιυχίαν σου μόνον έπιθιιμώ, μοι 
εΐπεν δ πατήρ μου, άδιεφορώ ώς πρός 
τά  πλούτη, άρκεΐ έκείνη τήν δποίαν 
θά λάβης ούζυγον νά ψ α ι  έντιμου 
οίκογενείας, νά φέρτρ δνομα άκηλίδω- 
τον καί έγώ συγκατανεύω ε ί; β λ * . .  
ΘΗΡ. Οδτως είπε ;
ΛΟΤΙΖ. Θεέ μου !
ΑΛΦ. Αλλά τ ί έχ ε τε ; διατί ή σύγ
χυσες αδτη 5 διατί κλαίετε ;
ΘΗΡ. Κύριε Αλφρέδε, δ μετά τή ; ά
δελφής μου γάμος σας, δτε περί αύτοΰ 
σάς ώμίλησα, ητο ή ένθερμοτέρα τών 
*ΰχών μου . . . άλλά τώρα . , .
ΑΛΦ. Τί ;
ΘΗΡ. δ  γάμος οδτο; είναι άδύνατον 
νά γείννι.
ΑΛΦ. ’Αδύνατον !
ΣΤΕΦ. όταν δ πατήρ του συγκατα
νεύω είς δλα.
ΘΗΡ. Συγκατανεύει διύτι δέν γνωρί
ζει.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Ίο ίύωφος  χ α ί  ο ί  a r u .

ΙΣΙΔ. Τά γνωρίζει, τά γνωρίζει ολα 
καί μάλιστα τώρα λέει τό ναι π ε 
ρισσότερο.
ΘΠΡ. Αδελφέ !
ΛΟΤΙΖ Τ< λέγε ι; ;
ΣΤΕΦ. ’Ισίδωρε ;
ΛΛΦ. £ ΐδε; τόν πατέρα μου
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ΙΣΙΔ. Τί καλδ; άνθρωπο; ! τ ί  έξαίρε- 
τος πρόεδρο; ! Είς δύο λόγια  τοΰ τά 
ειπα δλα (πρός τόν Αλφρέδον) Σείς
λοιπδν, κύριε Αλφρέδε, άγαπατε t-Jjv 
αδελφήν μου; ά / Si’ auto με υπερα
σπισθήκατε; γ ι’ άγάπη τοΰ βασιλικοΰ, 
νά ποΰμε, έποτίβθηχε κ' η γάστρα . 
(πρός τήν Λουίζαν) ό  πατέρας του σ’ 
άγαπ άει, ’ςεύ,-εις; σέ θαυμάζει, τοΰ είπα  
π  ίο  εΐΊ ΐιι i ^ i j t τη, τ ΐ  θυσίαις ε*α*
μες. πρός τήν Θηρεσίαν), Εμέτρησε
τά  χρήματα, καί I jisitx είπε. Κ αί εί- 
νε δυνατήν ! ώ αξιέπαινος κόρη! Και
εκλαυσε, ’ξεύρβις; Ικ,λουοε. Κ αί μέ άγ· 
χάλιασε ! Γνωρίζει τδν δήμαρχον τής 
όρλεάνης καί θά διορθώσει τήν υπύ- 
θεσιν, καταλαμβάνεις, καταλαβαίνετε ; 
τέλος πάντων είνε ευχαριστημένος, μά  
πολύ εδχαριστημένος, σας νυμφεύει, σας 
δίδει την ευχήν ton, κ«1 είπε πώ£ μοΰ 
δίνει κ έμέ την εδχ/, του !
ΘΗΡ. Πλήν τά χρήματα δεν ηοκουν . . .  
ελειπον ακόμη £ξ χιλιάδες φράγκων καί 
έπέκεινα. . .
ΙΣΙΔ. Μίαν στιγμήν . . . τωόντι. . . Συ, 
Θηρεσία μου, μοΰ είπες ωραία πράγ
ματα . .  . άλλ έγώ σέ σΊοτιζω’ δέν 
σοΰ είπα δτι ό προϊστάμενος μου μοΰ έ 
πρόσφερε ενα καλδν ποσδν χρημάτων διά 
νά ύπάγω είς τήν ’Αλγερίαν διά λο
γαριασμόν του;
ΘΗΡ. Λοιπόν ;
ΙΣΙΔ. Λοιπδν μπράμ μπράμ μοΰ τά 
μετράει ευθύς, καί έγώ τά ενόνω μέ 
τα  450 0  φραγκα σου. (ή θηρεσία πη
γαίνει πρός τό γαζοφυλάκιον).
2ΤΕΦ. ( ί  f εύγε, Ισίδωρε.
ΘΗΡ. Αλλά δέν είχα τόσα.
ΙΣΙΔ. Μά ναί, ησαν 4 5 0 0  φρ. είμαι 
βέβαιος.
ΣΤΕΦ. ( Σ ιώ π α  Ι ο ί δ ω ο ι  σ ιώ π α )
( ί  θηρεσία θεωρεί αυτόν).
ΘΗΡ. (πρός τόν Στέφανον) Α τά πάντα 
έννόησα !  ψυχή γενναία /
ΙΣΙΔ. Καί τώρα α ; *πδόν κατά διαβό
λου η τρέλαις* άπ’ έ3ώ κ’ έμπρδς δουλειά, 
ταξείδια καί φρονημάδα. Πάω εις τήν 
’Αλγερίαν νά πουλήσω κλειδοκύμβαλα

ε?ο τούς Μαροκκάνους.. . Καί άν ευρω 
τδν Λβδέλ Κ,αδέρ θά τδν πιάσω  άπδ 
τ ’ β ύτ ιά .
ΛΟΤΙΖ (πρός τόν Αλφρέδον) ίίμεΤς εϊμβ- 
θ* εδτυχείς!
ΙΣΙΔ. Σείς πηγαίνετε . . . πηγαίνω  *’ 
έγώ, κ’ έσύ μένεις μέ τδν Βενιαμίν, οί
δυό σας.
ΘΗΡ. X ! δχ ι. (μειδιωσα κ*ί τείνουσ® τήν 
χ3ϊρα πρός τόν Στέφανον) Μένομεν τρεϊς.

^Τ Ε Λ ,Ο Σ  ΤΟ Υ ΔΡΑΜΑΤΟΣ>>

Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Α'. 

Ε!Σ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΝ

Αχ ! νά ’μπορούσα όλονυχτίς v i μένω ’ ς τό πλιυρό
(οου,

Χρυσή μου άγάπη άρρωστη, [κα\ ναμ' έγώ για*
(τρός o°u·

Να μ ‘ χ^ς \  τό προσκέφαλο τής πίστις σου ά-
f o iSt’Σαν μιαν εικόνα τοΰ Χριστοΰ παρηγοριά κ’ έλ-

, , _ f
Σαν τοΰ Χριστοΰ τό δάκρυ μου νά σ’ ήνε σωτηρία,

’Σαν τοΰ Χριστοδ ό πόνος μου /αρά γ ιά  σέ

Δχ ! νά μπορούσα όλονυχτίς νά μένω ’ς τό πλευρό 
, , , ·0 ον0 !

Τά ^μάτια μισοανοίγοντας νά βλίπιρς τ ’ όνειρό σου. 
Τά μάτια μισοκλείνοντας ναμ’ όνειρό σου πάλι, 
Νά λές πως είσαι πιό καλά μέσ* ’ςτή βαθειά σου

(ζάλη,
Νά λές πως θα γενής καλά όίμα ξυπνάς καί μ είδες, 
Να λες’ Εισ αρρωστ ή καλά μεσ’ ’ς τί); χρυσαΐς

(έλπίδαις ;

Ι χ  ί μ’ άφίνουν άγρυπνιά νά μ ’ εχ^ ’ςτό πλευρό
(α,υ>Να σοΰ ήμ έγώ άναπνοή, αγέρας, οϊρανός σου.

Νά ξίρ» πως ’ς τά χέρια μου κι’ άν χάθηκες θά ζή
. . .  . (σ?4>Γ ιατί κ έμέ 'στερνή πνοή 'ς τόν κόλπο σου θά κλεί-

(®? 5·
Κάθε στιγμή σου κίνδυνος, κάθε στιγμή πεθαίνω,
Αχ ! τώρα πες ’π s θ ά ν * μ ε ,  κοντά σου έγώ δέ

(μένω.

«*es£i«ss®§*

ΑΝΘΩΝ 391

Β'.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΣΙΝ ΤΙ1Σ

Σάν ήλιου άχτίδ* τρεμουλή, όποΰ τά νέφη σχίζει, 
Οταν δροχή τής άνοιξις τόν πρδτο άνθό ποτιζν),^ 
Ετσι σηκώθ’ ή άγάπη μου ή άρρωστη άπ’ τήν κλί-

Η ι
’Στής λ6πης μου τή συννεφιά χρυσή π·>λι οψι δίνει. 
Γιατί ει-ιεή άγάπη μας άχ ! μιά χαρά, μιά λύπη, 
Ιάν πρώταις ’μέραις άπριλιοϋ ποΰ ό ήλιος βγαίνει,

(λείπει.
Γιατί είνε ή άγάπη μας ’ς τό πρωτό της λουλοϋδι, 
Ποΰ άθελα λυπητερό γεννιέται τό τραγούδι, _
Σάν νά μή ξέριρς ειν’ άρχή καλοκαιριοΰ ή τέλη, 
Ποΰ, ’μοιάζει σά Τρεχούμενος i  ήλιος π ’ ανατέλλει.

Μά τώρα μοΰ εγινε καλά, λουλούδισ ή μορφή της, 
Λές κ ’ εσβυσ’ άπό έ’ρωτα ή άδυνατη φωνή της 
όχ ι άπό άγάπη, άπό καϋμό: Κι’ δταν εις τήν άγ-

(κάλη
Τήν πέρνω, εχει μιά ζωή γ ι*  μέ, γ ι’ αΰτήν^μιάν

(άλλη.
Ετσι ξυπν^ τό αιγόκλημα’ λες κ’ εινε λογισμένο, 
Μά τό βαραίνει τό άνθι τ ίυ  τό  ̂μοσχομυρισμένο. 
Τήν πήρα κ’ εέαδίσαμε μαζΰ άγάλι άγάλι, 
Τίερπάτει κα ί ’ς τόν ωμό μου άκούμπαε τό κεφάλι. 
Με τ ί γλυκό χαμόγελο, μέ φλόγα π ιά  ’ς τό μάτι 
Εδγαιν’ άπό τά χείλη της λαλιά καρδιά γεμάτη ! 
Κι’ ό’ταν έσταματήσαμε κ’ |εϊπα νά χωρισθοΰμε, 
’Λέκρώθηκα, κ’ είπα μαζΰ πως κα ί νεκροί θάζοΰμε.

’Αθήναι, 13—16 Ό κτ. 1875.

I .  Κ . Κ αΜΠΟΓΡΟΓΑΟΣ.

II ΚΟΥΚΟ ΥΒΑΓΙΑ.

(μ ύ θ ο ς )

όταν ό καλός μας εζη Αίσωπος, το παν ωμιλει, 
Κ»ί ή γλώσσα τοΰ άνθρώπου καί τών ζώων ήτο φ ί-

(λη.

Σ. Ζ. Α. Δημοσιεΰοντ«ς ευχαρίστως σήμ·ρ«ν τον 
άνωτέρω μΰθον τοϋ φιλτάτου Y/J-ών Κ. Ε. Δαντς, 
αίτοΰμεν παρ’ α^τοϋ συγγνώμην, έάν ένεκεν ά- 
πορίας χώρον, δέν κ*τεχ_ωρίσ*μεν ίύτό» προη
γουμένως.

Είς αίιτοϋς λοιπόν τους χρόνους τά πτηνά συνήλ-
(θον, κ ειπον,

Μέ ορμήν νά δοκιαάσουν τών πτερύγων των τόν
(κτύπ3ν.

Πρόδροαος αύτών 5 κόραξ ϊκ νής κρυπτής του
(τρεχάτος,

Πεινασμένος, διψασμένος, καί άπό θυμόν γεμάτος, 
Φθάνει, καί κατόπιν τούτου στιφηδόν ίμοΰ τά αλλα, 
Παντός γένους, ήλικί»ς καί φωνής, μικρά, μεγάλα- 
Παρατάσσονται ιίς δύο στρατιάς ώς πολεμά^χοι· 
Πλήν άκέφαλα ώς ήσαν, θέλουν άρχηγόν νά αρχ7|. 
Εν τω μέσω παρεμβαίνει τότε έν πομπ1̂  και δοξτρ,
0  καλόφωνος κυρ κόραξ ώσεί ρήτωρ ΐνα κρώξιτ;. 
Καί μέ ήθος κρεοπώλου ’λίγα λόγια θέλει τάχα,
Νά είπή καί υπόδειξη τόν κλητόν έκεΐνον χάχα 
Μέ φωνήν λοιπόν γλυκεΐαν εψαλλε καί είπεν οσ< 
Ούδ’ αΰτοΰ τοΰ Δημοσδένους δέν άνεφερεν η γλώσσα. 
Καταλήξας δέ, προσεΐπεν, ϋπό τής άγίλης πάσης, 
Βασιλεύς νά γείντ] ο’στις φέρει βάδισμα άνασσης. 
Καί άμ’ έ'ποςκαί άμ ’ εργον, έψηφίσθη τό παγώνι 

Βασιλεύς, V* καμαρόνιρ

Τήν άρίθμησιν τοϋ πλήθους διατάσσει παραχρήμα,
Τό παγώνι· άλλ' όποιος θύρύβος, όργή ; τ ί κρίμα ! 
Π£ς j τ ι Γαχα νά συμβαίννι ; ποιος λείπει ; ποιος

(λείπει ;
—ΐί κυρία κουκκουβάγια I—ώ ,τ ί  λύπη ! ω, τ ίλ ύ -

(πη !
Τρέχουν, τήν ζητοΰν, τ ή ν ’βρίσκουν ε ίς  τήν τρύ

παν της κρυμμένη, 
Οπου ητον ή καλή σου, φάρδος, μάκρος, ’ξαπλω-

(μένη.
«Κυρά κουκουβάγια, σήκω, εΰθυς σήκω, σε ζη ϊε ι.. 
—Καλέ, τ ίς ;—0  βασιλεύς μας—Ποιος είπατε ;

(πώς ; τί ;
—Ελα, σήκω, φθάνει πλέον ελα, ελα, κουκκουβά-

(Τ1*·
—ΚαλΙ, ’πήρ’ ό νους σας βάγ’ α ;

tAev μέ βλέπετε πώς είμαι γραία πλέον ή καϋμένη 
«Ασθενής καί μαθημένη ;» 

Απεχώρησαν.Τήν μάχην, τό τοΰ ποιητοΰ μας στόμα 
Αποσιωπ^, καί φέρει άλλοθι ταχϋ τό ομμα.
Μέγ* γεΰμα πιρετέΟη πρός τοΰ λυκαυγοΰς τήν ώραν 
Καί χορός μετά τό γεΰμα,είς τήν πτηνοτρόφον χώ-

(ραν.
Καί προπόσεις, καί ουρά,
Καί τραγούδια καί χαρα.

0  κυρία κουκκουβάγι* έξετρυπωσε και κείνη- 
«Διατί ή κουκκουβάγια εξω τοΰ χορού νά μείνιρ ;, 
Ειπ« μόνη· τρέχει,φθάνει, καί μέ κούνημα και νάζι 
Τήν έπισημότητά της ’στον χορόν παρουσιάζει. 

Χ ίλια πλήν τότε,^ «οτάσου !
«Ε ίπέ,» ειπον, «τ’ ονομά σου.»

—Τήν κυρίαν κουκκουβάγιαν άγνοεϊτε τάχα, φίλοι; 
«Εγώ είμαι. —Σΰ ; σΰ τάχα ; άλλά, πώς »δω, σΰ

(φίλη.
«Ελα δα, παρουσιάσου ε ί; τ ό ν  βασιλέα πρώτον 
Ελ* τοΰ θανάτου κόρη, ψάλτρια κακών ερώτων.» 
Προχωρεί αύιή κινοϋσ* τό κομψόν άνάστημά της, 
Καί ταχΰ ί'ν κοΰ κοϋ κοΰ της, προσφωνεί τό ονο-

(μά της.
Κοΰ κοΰ, λέγει, καί στενάζει 
Πάλιν κοΰ κοΰ κοΰ φωνάζει ■
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’Δω άπλόνεί τά πτερά (
Καμαρόνει μιά χαρά.
’Κεί τεντόνεται πολΰ,
Καί μέ ζέσιν όμιλεϊ.

«Αλλά, είς τήν μάχην τότε διατί 5έν παρευρέθης ;» 
Είπε τέλος τό παγώνι, « τ ί κοϋ κοΰ λοιπόν αλέθεις ; 
«Τ ί τό νήμα τδν βεσμων σου στρίβεις πέριξ ήλα-

(κάτης. . .
«Και ώς κόπτης φίνος, κόπτεις, κ«1 ώς ράπτης 

, (φίνος, ράπτεις;
«Εις τους πονους μας απείχες, απεχε καί τής χα-

Α 'ί »* > , . (ρ*ς t1·®5’ι r «Λαοε ηοη τας άρας μας·
«Και εις της νοκτδς τά σκότη το θρηνώδες σύν

θημά σου,
«Δίδε μονον, θρηνψδοϋσα μετ* αύτοΰ το 3νομά σοο» 

ΕΠΙΜΓΘΙΟΝ

Εν Αθηιναις.

Ε γγενιος Ααντς·

Η Μ Α Ρ ΙΑ  ΜΟΥ Α1ΙΕΘΑΝΕΝ

'Σ  τό μ ν ή μ α  σου ,  Αγάπη μ ο υ ,  
Μ έσα  ς  γο μ α ν ρ ο  μ ν ή μ α ,  
Έ χ ε ι  μ ο ν ά χ ο ς  θέ ν ά  'Λθώ, 
Τ ή ν  ά γ ι α  π .Ιάχα  ν ά  φιΑω, 
’Σ ά ν  τό γ ιαΛέ τό χ ίμ α .

Κ '  έγώ ’χ ι ϊ  μ ί σ α  θά  ταφώ ,  
’Σ  τό π λ ά γ ι  σου ,  Μ α ρ ία *
Γ ια τ ί  ώ ρχ ισ θήχαμ ε π ισ τ ο ί  
Μ  έχειό τό πρώ το  μ α (  y U l ,  
Λ γάπ η ν  α ίω ν ία .

Θ υμ ά σα ι  τ ί  έΛέγαμε,
Σ ά ν  μ  εΊδες xal σ ά ν  σ' ε ίδα ,  
Τ ή ν  πρώ τη  έχείνη τή  φορά ,  
Π οΰ έχάραζε  μ έ ς  τ ή ν  χ α ρ δ ίά ’ 
Τ ο ϋ  ερωτος ή Ι .Ιπ ίδα  ;

Θ υμά σα ι  πώς έτρέμαμε  
Σ  τό πρώ το  φίΛημά μ α ς ,
’Σ ά ν  ν ά  μ α ς  ε.Ιεγε ή χ α ρ δ ίά ,  
Πώς ’χε ιά  τ ά  ά γ ια  μ α ς  φ ι .Ι ΐά  
Θέ νά  ”ν α ι  τ ά  στερνά  μ α ς !

Ο.Ια, ή έΛπίδες, fj χ α ρ α ΐς ,  
Επέταξαν, Μαρία'
Οπως μαρα ίν ε τα ι  ’ς τή γ η ,  ’ 

,Σ  τήν  άχαρη  μας  τή ζωή,
‘/7 νειότη χ ’ ή ι ν τ ν χ ία  !

'Σ  είδα 'ς τόν  χόσμο ό.ΜΑαμπρη, 
Κ α ϊ τώρα 'πεθαμμ ίνη '
*Η πονεμένη μ ο υ '  χαρδ ϊά ,
Τέτοια μιγάΛη συφορά  
Ά χ  1 πΜ ον δέν ϋ π ο μ έ ν ι ι !

Περίμενέ με , χ έφθασα,
Τό μ νήμα  μάς χω ράε ι '
’Σ  τήν  άγχαΧίά σου θέ νά  6ρώ, 
Χ ωρίς  ποτέ νά  χωρ ισθώ ,
Τ ά  ΛούΛουδα τοΰ Μάν-

Κ ι '  ό ταν  τή ν ύ χ τα  Λέγουνε, 
Πώς y  ψυχαΧς ΛαΛοννε,
ΟΧαις μ α ζ ή  ενα σαρό ,
Σ  τόν χόσμο χάνωντας χορό ,

Κ ι  ύΛονυχτ'ις π ιτοΰνε ,

Εμείς ας  τα ΐς  άφ ίνουμε ,
Ψυ'ΐ?) μου Αγαπημένη'
Σ  τήν  α.ΙΛη χάνε τή ζωή,
Ν ά μ α σθι πά>τα μοναχο ί ,
Κ α ί  σφ ιχταγχαΧιασμένοι .

Φ.

ΑΤΣΙΣ

ΤΟΤ ΕΝ Τί? ΙΑ'. ΦΤΛΑ. ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ

Σ ίτο ς— σοτίς.

ΑΙΝΙΓΜΑ Θ'.

Η αρνησις άποτελεί μέρος του σώματός μο:/,
Και ib λοιπρν του σώματος το ημισυ του κόσμον· 
Tb σώμα δεν θά ωριζε ποχ  ̂ ή Γεωμετρία 
Δνει* εμοί»· μ ’ έννςήσας ; έν είμαι άπδ τά τρία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Σ Ι Η Μ Ο Ι Ο

(0ρ* φυλλ. I·’)

(1) Ε< τ δ  ποιήματι τούτφ , ου 
μόνον ό λ ίγ ι; στοοφα; ένταϋθα πα- 
ρατίθεμεν, περιγράφεται ή πολύδακους 
θέσις τοϋ Δόν Ροδρίγου, τελευταίου βα- 
σιλέω; βυιγότου τής Ισπανία; μετά 
τήν άνεπανόρθωτον $τταν δπέστη
μαχόμενο; κατά τδν Αράβων Ιν μά- 
Υ(Ι τής Γουαδαλέτη; την 2 6  Ιουλίου 
7 1 1 . Τοιαΰτα ποιήματα διήγειρον, λέ
γει δ Σισμόνδης, παρά τφ  μάλλον εύ- 
φαντάστ(0, έάν όχι παρά ιώ  έμφρο- 
νεστέρω λαδ τή ; Ευρώπη;, τοαοϋτον 
ζωηρόν ενθουοιασμον, ώ«τε οI στρατί» 
ωτα ι  εμελπον αΰτά κατά τάς Οδοι
πορίας των, οί χωρικοί έν μέσφ τών 
έργων των, καί αδτβΐ αί γυναίκες κατά 
τά ; νυκτερινά; συναναστροφά; των.

(2) Μαρία Πα τσέκου, χήρα τοΰ Δον 
ίωάννου τή ; Παδίλλης, ου ηδη έποιη- 
σάμεθα μνείαν έν Λροηγουμένη σημει
ώσει, καί ε ι; το όνομα τοΟ ίποίου προσ- 
τίθεμεν έν τη παροόση ώ ; φόρον σε
βασμού καί παγκοσμίου ευγνωμοσύνη;, 
τά όνόματα τών δύο μεγαθόμων αύ
τοϋ έν τή δυστυχίο: συντρόφων, δηλ. 
τοϋ Α&ν ίωάννου Μπράβου καί τοΰ 
Δον Φραγκίσκου Μαλδονάδου. Η εζοχο; 
αδτη γυνή δέν άπηλπίσθη, ουτε άπέθα- 
νεν έκ τή ; έδύνη; άναγινώσκουσα έν 
f ^ έπιστολ^ ην δ διάσημος αυτή; σύ
ζυγο; άπηύθυνεν αυτί) πρίν η ά*έλθγ) 
τό Ικρίωμα τά ; ακολούθου; λέξεις. «ΣοΙ 
κληροδοτώ τήν ψιιχήν μου, διότι ούδέν 
άλλο μοί έπιτρέπεται νά σοΙ άφήσω® ·

(*) Τάς σπουδαίας ταύτας σημειώσεις μή 8υ" 
νηθέντες έ'νεκεν ίπορίας χώρου, νά καταχωρίσω- 
με>, ώς ύπεσχέΟημεν, ay τφ προηγουμίνω φυλ- 
λαδίω, ϊημοσιεύομεν σήμερον ϊν παραρτήματι.

Σ, Ζ. Α.

Αλλ απεναντίας βοηθουμένη υπί> τής 
έκτακτου αυτή; διανοία; καί τής ά - 
τιθάσσου ισχύος τής καρδίας τη ; ου- 
δέν άλλο έπεδίωξεν ?| τήν έκδίκησιν 
τοϋ θανάτου τοϋ συζύγου τη ;, αμα δέ 
'ή ν  έξακολούθησιν τοϋ έργου οδ έκεΐνος 
προκατήρξατο, δθεν καί πολιτικό; Αρχη
γέτης καί στρατηλάτης ευκόλως άνεδείχθη 
■η γενναία αυτη γυνή, Οί στρατιώτ»ι αυ· 
τη ;, καθά διηγείται δ Σανδοβαλ, εφερον 
τή διαταγή αυτη; άντι έθνοσήμου μικρόν 
έσταυρωμένον είς τόν «ΐλον, αυτη δέ πεν
θηφορούσα καί έπιβαίνουσα ήμιόνου, 
ένώ παρ’ αυτή μέν ίστατο δ έπίση; 
πενθηφορών υίός τ η ; ,  πρό δ’ «ύ^ή; έ·» 
κυμάτιζε σημαία όπου έφαίνετο έζω - 
γραφισμένη ή καταδίκη τοϋ σοζύγου 
τη ;— τοσοϋτον ήλέκριζε τάς δμάδας xal 
τόν στρατόν ωστε κατά διαφόρους έ - 
ζόδους άπέκρουσεν ίσχυρώ; τά  τήν πό- 
λιν πρΟοβαλόντα βασιλικά στρατεύματα. 
Οπω; δέ τά ; άνάγκα; τών περί έαυ- 
τήν θ ζ ρ χ π ε ΰ α γ ,  κατώρθωσε νά τύχιρ τής 
χρηματική; συνδρομή; τοΟ κλήρου, ούχΐ 
έχθρικώ; τότε (ενεκεν ιδιαιτέρου συμ
φέροντος) πρό; τοίι; Αντάρτα; διακει- 
μένου, ώ ; δι’ ευσεβούς Απάτη; είχε 
προηγουμένω; στερήσει τήν περίφημον 
τού Τολέδου μητρόπολιν πλείστων δσων 
πολυτίμων σκευών" άλλ’ όταν επειτα 
ϋπ αδτοΰ τοϋ ίδίου κλήρο», τοϋ δ· 
ποίου τά ; έπιθυμία; είχεν ικανοποιήσει 
ή Κυβέρνησι;, οΰ μόνον έγκαταλείφθη, 
άλλ ώ ;  ̂ αύρηλιβνή Παρθένο; έπί μα- 
γείοί έκατηγορήθη·—-όταν οί άγνώμονε; 
καί άνόητοι κάτοικοι τοΰ Τολέδου π α - 
ραδοθέντε; ε ΐ; τόν βασιλικόν στρατόν διά 
τη ; β ίις , τήν έδιωξαν έκ τή ; πόλιώ ; 
των, αυτη κατέφυγεν εί; τήν άκρόπο- 
λ ιν, δπου ήδυνήθη ν Αντιστή τέσσαρας 
$ τ ι μήνα;, εω ; δτου άποβαλοΰσα πάσαν 
έλπίδα, διέφυγε μετημφιεσμένη τδ ά - 
γρυπνον όμμα τών έχθρών τη ; μετα- 
Saivouta εϊς τού; έν Πορτογαλλί$ βυγ- 
γενεΐ; τη ;.

(3) Οπω; αί ρήσεις τών δύο τούτων 
προσώπων τοσοϋτον διαφόρων τόν χα
ρακτήρα καί τά φρονήματα μή κατα- 
ατήσωβιν αμφίβολον τήν Αλήθειαν ε ί;
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τού; άναγνώστας εκείνους, Si ους ιδίως 
έγράφησαν αί παροΰβαι σκ*ναί, άνκγ- 
καϊον νομίζομεν όπως ΰηοκριθώμεν τδ 
μέρος τρίτον προσώπου.

Διεξελβόντες λοιπόν μετά πάσης α 
κρίβειας και άμεροληψίας τήν εκτενή 
χαί πολυτάραχον ιστορικήν περίοδον, 
εις -5)< ανήκει ή περίφημο; ισπανική έ- 
πανάστασις ή άπδ τού 152,0 μέχρι τ ο ύ - 
\ 522  δ\*ρχεσασα, έν δίίγαις λέςεσι συμ- 
περαίνομεν ώς εττεται.

α\  δτι τδ  κίνημα εκείνο ητο νόμι
μον καί δίκαιον ώς έκ τών άφορήτων 
αύθαιρισιών τής βασιλείας κοί τή ; ά- 
ριστοκρατίας εν γένεις. Β . ο τι έτ ι νο- 
μιμώτερον Οφείλει νά θεωρηθή ώς έκ τ5ίς 
μακροχρονίου καί «ροπετοϋς άμελείας 
μονάρχου άπέναντι τδ ν  γενικών διαμαρ- 
τυρήσεο>ν. Γ . δτι ή άποποίησις τής 
i I ( p d c  Ε π ιτ ρ ο π ή ς , αντιπροσώπου τώ ν 
ανταρτών μή «ποδεξαμένη; τούς έν α 
κούσιοι τού Καρόλου υτεο τώ ν α ντ ιβα 
σιλέων προταθέντας ορουί συνδιαλλαγής, 
ου; οί άντιβασ ιλεΐ; υπέσχοντο νά πείσωσιν 
αυτόν νά παραδεχθώ, δ ικαιολογείται ύπδ 
προηγουμένου γεγονότος, οπερ έστί τδ έ·> 
ξή ;. Απελθόντες είς Γερμανίαν οί ά- 
πετταλμένοι τής ρηθείσης άντιπροσω”· 
πείας απ&>; υποβάλωσιν ε ί; τδν αΰτο- 
κράτορα έμφρονεατάτην πρότασιν α ε- 
ταρ£υθμίσεως, έπληροφορήθτ-σαν άσφαλώς 
παρα τή ; α υλή ;, OTt έάν έπαρουσιάζοντο 
είς τδ* ήγεμόνα, ήΟελον διακυβεύσει τήν 
ίδ ίϋν αυτών ζωήν. Ο: αγέρωχοι ‘ Ισπα
νοί ύπέστρεψαν λίαν παρωργιομένοι· έ 
καστο ; δέ δύναται νά φ ϊντασϋή  έάν 
ή άφβων καί απάνθρωπος άλαζονία τοδ 
Καρόλου ήδύνατο νά ουντίλίστι εις ε ι
ρηνικήν λύσιν τοΰ ζητήματος. Κ αί πράγ
μ α τ ι, «ώ ς  ήδύναντο μετά τδ γεγονδς 
τούτο νά θρέψωσι τήν Ιλαχίστην έλ*· 
π ίύα  δτι 0ά εΰρισκον β’-γκατάβασιν 
καί αγαθοπιστίαν έν τοσούτον πεπωρω* 
μένω άνθρώπφ ; Καί πώς ήδύναντο άφ’έ -  
τέρου νά έμπιστευδώσιν είς τήν μεσολάβη- 
σιν μιάς τάξεω* ανθρώπων άμιλλωμένης 
πρδς τδν τύραννο* κατά τήν ώμότητα ; 
Μή τ ι ;  δμως πιστεύσιρ δτι συμμεριζόμιθα 
τδ φρόνημα έκβίνων, ο ΐτινε; μή συγχω*

ροΟντες τή ν  Ι λ α χ ίσ τ η ν  παρεκτροπ/ ,ν το θ  
α ν τ ιπ ά λ ο υ  τ ω ν ,  θεω ροΰσιν ά να γχ α ϊα  κ α ί 
δ ίκ α ΐ ϊ  τ ά  ίδ ια  Ι α υ τώ ν  π α ρ α π τ ώ μ α τ α , 
κα ί 8 τ ι  έντεΟΟϊν έ π ιδ ο κ ιμ ά ζο μ ίν  τ ά  έν
Σεγοβία, Βούργω καί ά λλα ι; πόλεοι 
διαπραχθέντα κακουργήματα καί τά  
πάντων οτυγερώ τατα, ά τ ινα  έν Βαλ»ν- 
τίο: και Μαϊόρχκ διεδίαματίσθησαν.
Μόνον άρκούμεθα παρατηροΰντε; οτι ® 
καλδς καί πράγματι ίερός άγοιν ουδέ
ποτε κηληδοΰται υπό οίουδήποτ* λ ά 
θους ή ανωμαλίας παρακολουθούσα; αΰ- 
τδν, διότι τά  το ιαΰτα  λά θη  καί ά-  
νω μαλία ι δέον ν '  άποδίδωνται είς ί ·  

κείνου;, ή μοχΟηρία τών δποίων ε ίνα ι 
ή α ιτ ία  παντδς κακοΟ. ένταΟθα δέ 
αρμόδιον κρίνομεν ν άναφέρωμεν τούς 
άκολοΊθους πολυσημάντους λόγους τοΰ 
Ροβερτσώνος άγχινουοτάτου καί λίαν ου- 
νετοΟ ίιι-ορικοϋ. «Α! πράζεις τών Δη
μοτών δέν ήταν μόνον άποτέλεβμ* ο- 
χλαογωγικτ,; κα ί στα ιπαοτιχη; μανία ;, 
καθ δοον αύτα ι έβκόπουν τήν μεταρρυ- 
θμ κτ ίν  πλείοτων πολιτικών καταχρήβίων 
κα ί τήν έπ ί Ασφαλούς βάδειος άνίδρυβιν 
τ η ; δημοσίου ελευθερίας' τοιοΰτος δέ 
υκοπδς είναι άξιος τοΰ ζήλου δν έ- 
κεΤνοι εν τ^ ερ ιδ ι τούτ^ αείποτε ε δ ε ί '  
ξαν. * Τδ βαρύτατον καί δλέθριον λάθος 
τώ ν έιιαναυτατώ ν ητο δτι οπεΐκον 
είς χαμερπη πάθη, καί οτι οπηζίονν 
νά ουνενώ ιω βιν, ώς πρέπει νά πράξω- 
οιν αδελφοί κα ι ούντροφοι έν τ·η δυ
στυχ ία , τού; σκοπούς αύτών καί δυνά
μεις. «Εθνική ομοσπονδία* προστίθηβιν 
ό άν«μντ.σ§ίίς ίστορικδς «ήθελεν έμ ' 
ποιήοει σέβα; είς τάς ομάδας καί δέο; 
εί; τδν ηγεμόνα, οστις αδυνατών ν ’ άν- 
τ ισ τή , θά εσιεργε «δν ό ,τι έκ.είνη θά 
τ φ  επέτασσε.» Τούτων ουτω τεθέντων, 
Ι^ιμένομεν οπως αείποτε άποδίδηια ι 
άντάςιος φόρος οεβασμοΰ «ρδς α τ* ν·  
τας έκείνους τούς φιλοπάτριδας, ο ΐπ -  
νες άπ/ιλλαγμένοι τή ; σημερινής λύμης 
δηλ· τοΰ παγ'εροΰ έκείνου έγωΐσμοΰ δ- 
στις μ ετ έλίγον ϊσως θέλει δεσμεύ' 
σει τάς ήμβτέρας χεΐρας διά τώ ν άρτι 
καί τοσοΰτον Ιπιπόνως συντριβεισών ά· 
λύseuy, προεκινδύνευσαν ίτάντοτ» uj?sa
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τής πατρώα; γή ;, έν οί; χαίρομεν ά - 
ναφέροντες τδν ένδοξον έκεΐνον λόχον 
τών i t f toi* τδν ϋπδ τοΰ επισκόπου τή; 
Ζαμόρρα; στρατολογηθέντα, τδν μεθ’ ή- 
ρωϊκοΰ θάρρους τήν πόλιν Τορδϊσίλλας 
κατα τοΰ βασιλικοΰ στρατοΰ υπερασπί- 
σαντα, τδν υτέρ τής έλβυθερίας σφα* 
γιασθεντα καί ουτω έξαγνίσαντα τήν 
φαυλότηπα πλείστοιν οίλλων αΰτβκα- 
λουμέν(«ν [ερέων. Πρίν ?] δέ πεοάνω- 
μεν τήν οημείωσιν ταύτην, έπιτραιτήτω 
ημΐν να προσθέσωμέν τ ι λίαν σπουδαϊ- 
βν.

Οί Καστιλλιανοί κεκτημένοι τδ *ο- 
λιτικον εκείνο εμφιτον, οΰ μόνον ή 
Αγγλία μετά ενα αιώνα παρέσχε 
τεκμήριά τινα ήττηθέντε; δπδ τών έχθίών 
των { ευπατριδών κατά τδ πλεΐ- 
στον καί πολϊώ  μάλλον έμπειροπο- 
λέμων) αλησμόνησαν διά ' μ ια ; τδ πο
λυτίμου εκείνο καί θειον πλεονέκτημα 
τή ; έλενθερίας, πρδς άπόκτησιν τής ό
ποιας τοσοϋτον ήγωνίσαντο καί επα- 
Οον, καί μεταβαλόντες εϊς ένθουσια- 
σμδν τδ κα ιά  τοΰ υπούλου αυτών δε
σπότου πρότερον αυτών μΐσο;, τδν ux 
πηρετουν (ί·/ΐ6λοίθως έν πάσν) οδτοΰ 
έπιχειρησει μετά τής γνωστής αυ
τών άνδρία; καί πίστεως. Εκ τούτου 
δήλον προκύπτει είς *οίους «αραλογι- 
ομούς, βίς όποια τερατώδη παραπτώματα 
περιπίπτει λαδς ευφυής καί φιλελεύθερος, 
δταν κατέχηται 6πδ τής μανίας τοΰ νά 
υηερβ’5 δλους τούς άλλους κατά τήν 
υλικήν δύννμιν. Αξιοθρήνητος μανία, μά
λιστα πανολέτειρα λύμη, ήτις ίτ έ  μέν 
I* μια ότέ i s  έν άλλη χώοα 
αναφαιν^μένη, ναί μέν έπιτείνει ώ ; ή 
φοενΐτις τά ; δυνάμεις τοΰ υπ ’ αυτή; 
καταλαμβανομένου έπ’ όλέθρω τών α
φρόνων καί αδυνάτων, άλλά κατά τδν 
αΰτδν καιρδν παρασκευάζει εϊς τού; βε- 
βακχευμένου; νικητάς φρικώίδίς συμφοί 
ράς έν τώ μέλλοντι.

( ί )  Μετανοήσ«ς βεβαίως έπί τή άπδ 
τοΟ θρόνου παραιτήσει του, δ Κάρολος 
μετά Ινδ; Ιτου; διαμονήν έν τ5) μονή 
τοΰ άγ. ίούστου, κατευνασθέντος τοΰ 
οργασμού, δστι; έκεϊυε τδν ήγαγβν, αμα

δέ έξατμισθείσης τής ηδονής έχείνης ·?,ν 
δ νεωτερισμό; αείποτε συνεπάγεται, πε- 
ριήλθεν είς άδημονίαν καί εί; άλλό· 
κοτον δυσθυμ.ίαν.

Τ ούτοις «ροβδετέον ότι Φίλίττπο; ό 

Β/. έ ανταζιος αυτοΰ υίδς, τώ άπέτιε 
δυστρόπως τήν σύνταξιν τβν 100 ,000  
σκούδων, ατινα εκείνο; εί; εαυτόν έπε- 
φυλαξε, τοΰθ οπερ ώφειλε πολύ νά τδν 
λυπηστ) καί ως πατέρα καί ώ ; ήγεμόνα. 
Βεβ»ιον δ’ εττ ιν  ότι μάλλον ενεκεν 
οργής καθ ΙαυτοΟ τοΰ ίδίου, ή ενεκεν 
ε^ί ΥΧου> 0 άπηλπισμένος αϋτοκράτωρ 
έπέβαλλεν έαυτώ τάς σκληραγωγίας έ- 
κείνα;, α'ίτινε; ϊ τ  ι μάλλον έτάραξαν 
το πνεύμα του. Μίαν τών ημερών τώ 
έπήλθε κα ί ά νοίν ν’ αφύπνιση άπδ 
βαθίος ύπνοι νέον τινα δόκιμον μο
ναχόν, πλήν c ύ τ ο; άνοίγων νού; όφθ ιλ- 
μού; άνεφώνησεν άνευ πολλών φ ιλ.;- 
φρηνιί,τεων «δέν ήρκέσθη λοιπόν δ άν- 
θρω~οΧ otTtf » ίνατρέπη τδν κό
σμον έπί τοσοΰτον, άλλ ήδέλησε νά 
ταράξη τήν άνάπαυσιν δυστυχούς δο
κίμου ! # Επί τοΰ «ροκειμένου τούτου 
m l πρδς βεβαίοισιν τών δσων πρό ό- 
λίγου ειπ*μεν, κρίνομεν έπάναγκες νά 
υποδε’.ζωμεν είς τούς ήμετέρου; άνα- 
γνώβτας τδν 65ον διάΛογογ  τών N e - 
xpCir τοΰ διασήμου Φενελώνος, δστις 
κατα προιτην φοράν καί κατά τύχην 
περιήλθεν υπδ τά όμματα ήμών ήδη 
συνταζάν των τας ανωτέρω γραμμά;. 
Εν τώ διαλόγφ τούτφ δ Κάρολος Ε/̂ 
λεγει είς τόν νέον μοναχόν. «D ieu veu il- 
le que tu ne le sois point mecom · 
pte comme raoi,en quittant le monde 
dans ce noviciat» Οΰτοι δέ οί λίαν 
πολυσήμαντοι λόγοι σχολιάζονται υπό 
πολυμαθούς τίνος κριτικοΰ διά τών α
κολούθων λέξεων- «Comme la  vie 
et le pouvoir n’ elaient qu’ un pdjur 
lu i (1 empereur), il se repentit de 
son abdication. On pcut cro ire 
que ce chagrin abregea s a v ie .»

(δ) Εάν τινά πρόσωπα είσαχθέντα 
είς τάς σκηνάς ταύτβς άποδίδωσιν είς 
τδν Κάρολον Ε\ τδν τίτλον «βασι» 
λ ε ύ ; « « ί  οδχί «αυτοκρατωρ,» ό-
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φείλομεν νά ένθ^ηθώμεν οτι έκτος 
τής πρ&ς τούς Γερμανού; άντιπαθεία; τών 
‘ Ισπανών, ώς έκ τών διαφόρων τά 
σεων χαΐ εξεων τών δύο λαών, ot 
‘ Ισπανοί άγέ?ο>γ' ι  αμ* δέ καί δξυ“ 
δερ*εΐ;, είδον πάντοτε μετά δυσαρε- 
οκεία; τον Ηγεμόνα των κύριον ξέ
νης χώρας και τοσοϋτον κραταιάς ως 
j) Γερμανία.

(6) Ούδ'εν 3λεθριώτερον τής συν
θήκης, ^ν Φραγκίσκος 5 Α\ δπως ά- 
νακτήση τήν έλευθερίαν του, ήναγκά- 
σθη νά υπογράψω ύπερ τοΰ Καρό
λου Ε\ τοϋ έπισήμου έκείνου 
διδασκάλου τών νεωτέρων πολιτι
κών πειρατών. Διά τής συνθήκης ταύ~ 
της δπεχρεοϋτο νά παραχώρησή £να 
τών ώραιοτέρων άδβμαντων τοϋ γα λ 
λικού στέμματος, τουτέστι τύ δουκά- 
τον τής Βουργουνδίας μετά τών έςαρ- 
τημάτων του, νά παραιτήση πασαν έν 
Ιταλί$ άξίωσιν καί παν δικαίωμα κι> 
ριαρχίας επί τής ’'Φλάνδρας καί τής 
Αρτεσίας κ τλ . ΤπεχρεοΟτο πρί>; τού- 
τοις νά έγγυηθ^ τήν έκτέλεσιν τής 
συνθήκης ταύτης, στέλλων ώς δμήρου; 
η τούς δύο μίγαλητέρους αύτοΰ υ ι 
ούς τόν Δελφίνον καί τύν δοϋκα τ ϊο  Αύ- 
ρηλία;, ΐ| δώδεκα τών έπίσημοτέρων 
γάλλων ευπατριδών, δολίως καί έπι- 
βούλως υπ’ αύτοϋ τοϋ Καρόλου υπο- 
δειχθέντων. 0  Λουδοβίκη έκ Σαβοΐας 
μήτηρ τοϋ Φραγκίσκου, καί Αν- 
τιβασίλισοα, μή θέλοοσα νά στερήση τί> 
έθνος τή ; πολυτίμου συνδρομή;, ·?,ν άν- 
δρες τοιοϋτοι ήδύναντο έν δυσχερέσι 
περιστάαεσι νά παράσχωσιν, άπεφάσισε 
νά στείλη προς τί>ν αύτακράτορ* τούς 
ίγγόνους της. 0  Δελφίνος ηγε τί> όγδοον 
2το ; τής ηλικίας του, δ δέ δούξ τή ; 
Αύρηλία; μόλις τί> έβδομον. Ούχ ή τ - 
τον καί αύτύ τ!» μέτρον δέν ήμοίρει 
κινδύνων, καθότι δ Φραγκίσκος έσκό- 
πευε νά παραβή τά υπεσχημένα. Καί 
αύτή ή μάλλον άπάνθρωπο; καρδία 
μαλάσσεται άναγινώσκουοα έν τί) 
«ερισπουδάστω βίβλω τοϋ Μινιέ πώς 
δ Κάρολος προσηνέχθη πρύ; τά δύο 
άθώα έκεΐνκ παιδία, ών ή χάθειρξι;

διήρκεσεν έπί δλην τετραετίαν. Κ ατ  
άοχά; ίκλείσθησαν είς τύ φρούριον τής 
Αμπουλδίας, άκολούθω; είς τί» τοϋ Βι· 
λαμπάλδου μετά πολλών δμως υπηρε
τών. Τέλος μετηνέχθησαν είς Πεδράτσαν 
δέ ΛαΣιέρ ε ί; τή* έίχατιάν τώ* δ· 
ρέων τή ; Κ αστιλία;, δπου στερούμενοι 
τή ; συντροφιά; τών συμπατριωτών των 
δέν έφυλάσσοντο $ υπί> άγροίκων καί 
βαναύσων ‘ [τπαιών στρατιωτών. Άκρι* 
βώ ; 2**τά τήν έποχήν ταύτην κλητή? 
τ ι ;  τή ; βασιλομήτορο; άποσταλεί; εί; 
‘ Ισπανίαν *tpi; έπίσκεψεν τών βασιλο- 
παίδων, μετά πολλά; δυσκολίας γεν- 
ναίω ; καί καρτερικώ; νικηΟεισα; και 
lot πάντοτε προ; τοΰτο έδεικνυε την 
άδιιαν τοϋ Καρόλου— έτυχεν έπί 5λί- 
γα ; σ τιγμά ; τή ; χάριτος νά τού; ΐδ ί;. ό  
άγαθί»; ούτο; άνθρωπος δνόματι Βορ- 
δΐνο;, εύρε τούς βασιλόπαιδα; καθημέ* 
νους έπί δύο μικρών λίθινων εδωλίων 
έν σκοτεινφ δωματιω δλως γυμνώ μετα 
παραθύρου λίαν δψηλοϋ άνοιχθεντος εί; 
τοίχον δέκα ποδών πάχους καί έφω- 
διασμένου διά διπλής κιγκλΐδος. ό  Α
πεσταλμένο; υποκλίνα; ένώπιον αύτών 
έπανέλαβεν ει; αυτού; δακρύων τού; λό
γου; τοϋ πατρό; καί τή ; μαμμη;. 0  
Δελφίνο; τον ηκουσε μ ίτά  χατηφοϋ; 
ύφους, καί έπειδή δ Απεσταλμένο; ώ- 
μίλει γαλλιστί δ βασιλόπαις έστράφη 
πρύς τδν μαρκήιιο* Βερλάγκαν στρα
τάρχην τής Καστιλιας φύλακα δε αυ- 
τοϋ τε καί τοϋ άδελφοϋ του καί πα
ρόντα it ;  τήν συνέντευξιν, δπως ουτος ευ
αρεστηθώ νά Ιρμηνεύση τού; λό
γου; έκ»!ν·«ς ε ί; τήν Ισπανικήν γλώσ
σαν. Προ; έπίμετρον δυστυχία ; τά 
ταλαίπωρα εκείνα παιδία ηρχιζον ^ήδ« 
ν’ άπομανθάνωσι τήν πάτριον αυτών 
γλώσσαν ! Ασπιλα πάση; ένοχή;, τά  ά- 
θώα ταϋτα θύματα έζήγνιζον π αρα' 
σκονδίοα' %» άφορμαί σπουδαίοταται, ών 
ή άνάπτυξι; λίαν σχοινοτινή; θά άπε· 
βαινιν έν άπλϊ) σημειώσει, δύνανται ϊ" 
σω ; νά δικαιολογήσωσιν.

)

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Η evjtsyrjC ύπούοχή ή( ό Ζ α κ ν κ Ο ι ο ς  A y  θ ω r  ε ιν χ ΐΥ  d r ea r - 
ζαχοϋ r>~,c Έ .ΙΙάδος  και τής A .U vicu ifc i  xal α ί  Η α π ί . Ι ^ ψ ί ν α ι  ί γ θ α ?ξ ΰ γ α η ς  ί ί -  
πα^τος a\i36r τοϋ αθηνα ϊκού τύπ ου , χατά δ ιαφόρους έποχάς ύπ ϊρ  τοΰ ήρ* ’ 
τίρου πί(ίΐοδ»χοΰ &noynraftirov, ίπι6ά.ΜουσΐΥ ί)tu i r  τό καθήκον όπως κατ ού·  
0er .Ιογιζόμενοι τάς  δαπάνας  κα ί τούς ά ιρ ύ τ o v c  κόπους, οϋς ύπέσνημιν, συ/8- 
X laup tr  τό ύπό τοσοϋτον α ίσ ιους  οιωνούς dp£ if i e ro r  ή u k t p o r  t p y o r .

Λ.Ι.ί i d r  ή έζαχοΑούθησις τοΰ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ , μ ετά  ιοσαυτας  χοΧαχιντικας  
κρίσεις ά,ποδαί,τ), ώς εϊπομβΥ, πρώτιστον  ήμών καθήκον, γ ρονοϋμ ΐν  δτ ι τούτο 
δέν δννάμεθα δεόντως νά  έχπ.Ιηρώσωμεν *, προ£?πα<?<ΗνΓί; r d  ώραίσωμεν έπ ί 
μα .ΙΙον  x a l  μά.Ι.Ιον τόν  ήμέτερον κήτον ,  εύρύνον  rfc τά  ό'ρια αύτοΰ , ή λο υ  τ ί -  
ζοντες αύτόν  δ ιά  νέων άνθέων κα ί προσκα.Ιοΰντες έτέρους πεπειραμένους γ ίωΡΛ 
γούς πρός τε.Ιειοτίραν αύτοΰ δ ιαρρύθμ ια ιν  x a l  φυτοκομίαν·

'Τπο τοιούτων ιδεών όρμώμενοι, παρεχα.Ιέσαμεν τρεις ήαετέρους συμποΑίτας 
δ ια π ρ ίπ ο κ α ς  έπ\ πα ιδε ία  xal xoivwnxjf θέσει, τούς Κ .Κ .  Κ . Μεσαά.Ιαν, Φ. 
K app ipn r  χα\ Μ. Μαρτί,ώχην (ενεχα  ΛθΛΛ&Υ ύπ'οθέσενν πρό^ u r a r  ytpr&r t i j c  
σνντά ϊεω ς  ά π ο χ ω ρ ή ο α η α , )  δπως μετά  τ ^  &pxa^r αυντακτώ τ χα ΐ ιδρυτωΥ  του 
Ζ α χ υ ν θ ί ο υ  Ά  r  θ ώ r  ο c  ταχτιχώς ονν  εργαζόμενο ι,  χαταστατήοωαι σ π ου -  
δα ιό ιερον  τό ήμέτερον περιοδ ικόν ού μόνον  δ ιά  τώΥ ΐδιωΥ αύζών εργωζ, α.Ι.Ιά 
χα ΐ δ ι  έχείνωτ τ $ ν  μ α λ ί ο ν  δ taxεxp ιμ ίtω r τής 'Επτανήσου Λογ'κύΥ, ων τ ιν έ ς  
τ υ γ χ ά v o om r  άτομ ιχό ΐ αύτδ,ν ψί.Ιοι. Περιττόν δ.ίως χρ ίνομεν νά  ε ϊπωμεν δτ ι  
άπαντες ο ί άνωμνησθέντες κύρ ιο ι ,  χζ ίπερ ύπό ποΑυειδ&τ haxo.li&r ά ν τ ιπ ερ ισ πώ -  
μενο ι ,  άπεδέζαντο τήν έντοΑήν ταύτην  μ ετά  προθυμ ίας  έγγνωμένης πλήρη  τοϋ
έργου τήν εύόδιχ)αιν.

Τοιουτοτρόπως τό έπ ί δ.Ιως νέωτ βάσεων στι,ριζόμΐΥΟΥ ήμέτερον π ερ ιο δ ι 
κόν προβα ίνε ι θαρρούντως εις τήν δημοο ιότητα  έ ν οπ ιρ ίζ ο ν  έτ έαντφ  τήν έπτα-
ν ή α ο ν  ευφυΐαν χα ί ο υ ν ίχ ο ν  αύτήΥ έν άδε.Ιφιχω άσπασμώ  μ ε τ  έχείνης προσφ ι
λών κα ί δ ιακεκρ ιμένων όμογενών xal λογ ιώ ν  τής πρώτευουσης*

Ή  τ φ ή  τοϋ Ζ α κ υ ν θ ί  Q υ Ά  r  θ ώ ν ο ς, ένύσω 0 i r  αυξάνε ι ό ά -
ριθμός τών σ ελ ίδω ν ,  ύφ ίσ ια τα ι  ή αύτή.

Τό πρώτον τεϋχος τοϋ δευτέρου ίτο ιις , ίχδοθι'ισεται άμα  τί} ίπιοτροφτ) τώr  ά γ·  
γελ ιών.

Έ ν  Ζ α χ ύ ϊθω , τή 1 3  Ιανοναρ ίου  1 8 j6 .

0  έκδοτη;

I , Τ Σ Α Κ Α Σ Ι Α Λ τΟ Σ .



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Ο ΧΑΚ.ΤΝΘΙΟΣ ΑΝΘΩ* αναγγέλλει ιτδ* β.,δλίον, ο ί Svtitajtev ηέμ- 
ηετα ι wpi; τϊιν Δ'.εΰθκνβιν.

ΟΙ προμιοθευοντες 1 0  β^ νδρομ ιιτ ί; εις τ!>ν ΖΑΚΤΝΘΙΟΝ ΑΝΘΩΝΑ η αο- 
*λιιρ6νοντα; τη/ ετιο ιίαν σννδρομιί,ν τω ν, λαμβάνουσιν έ«ι £ ϊ ιο ;  a i - 
τδν δωρεάν.

ΟΙ άλλάβσοντε; διαμον/ίν συνδρομίΐταί παρακαλοΰνται νά είδοποιώβιν ^ ?·βά* 
J>«C τ*.ν Λιεύ%νοιν ws?i τούτα-» ΐνα γνωρίς», κοΰ «ρέπει νά στέλλ 
αά φυλλάδια.

ΟΪΔΕΜΙΑ έκ τώ ν επαρχιών α ϊτη β ι;, 5νεο τοΰ ποσοΰ τή ; ί ιν ,σ ίσ ;  β«ν- 
δρομίς, λαμ β άνετα ι υπ ’ δψιν.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ δεον νά ωαιν ά ΐϊϊ,λλαγμ ένα ι ταχυδρομικών τελών **ί νά 
Ικ ιγράφω ντα ι ουτω -

Πρ<5ς « φ  4u6Guvoiv ίο υ  Περιοδικ. Σ νγ γ ρ ά μ .  « Ζαχδνδιος Ά νδ ώ ν»  

είς Ζάχυνθον.
- ·' ^  ^  · i  - i}\&> . ' .

ΑΙ ηεβιέχουβαι χρήματα i n «ττολα* πρέηει νά βτέλλωνται ίκ ί  β«3Τάσει
ΑΙ ΣΤΝΔΡΟΜ ΑΙ ίρ χ ο ντα ι ττιν 1 » ν ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΪ καί είναι u*oyes<«- 

τ ικώ ς έτήοιαι.

n o  * w u ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προπληρωτέας Iv Ζαχύν0ω.

ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩι ............................. * · ^?βχ »ά ίν έα ς  $» Τ ίΐι ΠΡΩΤΕΤΟΤΣΗ, καί τ α ΐ; ΕΠΑΡΧΙΑΙ2 » · 9* ΤΟΤΡΚΙΑι χαί ΑΙΓΓΠΤΩι . . . φράγκα JQ>/ Ρ Ω Σ Σ ΙΑ ι.................................... * · ρούβλια «ργκρβ 3
ΤΑΙΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΙΣ . . • · φλωρίον 1» ΤΗι ΑΟΙΠΗι ΕΤΡΩΠΗι . . . · φράγκα 4 2

Αϊ SViXAPOMAI ΓΙΝΟΝΤΑΙ
. , EV _Z a*6vV  « p i  Τώ ixSoTT) K . «  Ί ω ά ν ν *  Τσαχαο ιά»®  xai  

n*pdc f u  A u vO uvi^  -sea · ι« « ο γ ρ α φ 5ί» «  ή « Α Ϊ Γ Η »  x .  Δ ι9* ν 0 ·ω  
Φ ρ β γ γ β τ ίο α λ ω .


