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γαπώ ν με, 2τι μάλλον ήγωνία καί έ
φρ ιττε μήπως πείσας με, ώς ένόμιζε, 
ν ’ ακολουθήσω την γνώμην του, μέ κα 
τέστησε·/ ούτως αιωνίως καί άμετακλη- 
τως δυστυχή. ‘Ο ενάρετο; καί εελς— 
κρινης Ικεΐνος φίλος μου, υπ'  άπεοι- 
γράπτου δέους κατελαμβάνετο άνα- 
λογιζόμενος τδ ανεπανόρθωτο·/ τής θέ- 
σεώς μου, τδ μέγεθος τοϋ κωλύματος, 
τδ ανυπέρβλητον τεΐ/ος, τδ δποΐον 
άνηγέρθη μεταξύ έμοΰ καί τής Ζ(··ής 
διά τής έν τα ΐς μοναχικαΐς τάξεσ ι κα 
τ α τ ά ξ ε ις  μου. Καί ομως δ ’Αλέξαν
δρος ήπατατο , διότι ούδέν κ α τ ’ αύ- 
τοΰ παράπινον είχον ούτε ήδυνάμην 
νά εχω. *Αν καί Ακολούθησα την γνώ 
μην του, αν καί διά τοΰ μέτρου, οπεο 
ελαβον, επέβαλον εις ολόκληρον την ζω - * 
ην μου τα  δάκρυα, ούχ ήττον ούτε 
τδ μετενόησα, ούτε επιέσθην υπ1 o i-  - 
δενός. ‘Ο ερως μου, καί μόνος δ έρως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ και

(ουνεχ. of* r.pοηγ. φυλλ )

XIV

‘ Ο. ’Αλέξανδρος διαλογιζόμενος οτι οι 
λο*, •οι του έπέδρασαν τοσοΰτον Ιπ ί την 
οιάνοιάν μου,άποτελεσματικώς συντελέ- 
σαντες εις την εκτέλεσιν τής τ ελ ευ 
τα ίας άποφάσεώς μου, νά Ινδυθώ, δη
λονότι, τδ μοναχικδν σχήμα, σφο
δρά ελυπεΐτο καί Ικεΐνος. ‘Ο καλδς 
οΰτος φίλος μου υπερμέτρως εθλίβετο, 
διότι φοββύμενος άμφέβαλλεν, αν δρ- 
Οως η ήμαρτημένως με εΤχε συμβου
λεύσει. Προβλέπω·/ καί προαισθανόμε~ 
νος τδ μέγεθος τής συμφοράς, την 

' προαγγελλομένην σφοδρότητα τής έπί 
τής κεφαλής μου Ιπικρεμαμένης λα ί- 
λαπος, ειλ ικρ ινές δέ καί αδελφικώς ά-
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μου μοί επ έτα ξε τοιουτοτρόπως νά 
πράξω. Πλήν, άν και έμαστιζόμην υπο 
δεινής απελπ ισ ίας, άν καί εν τοϊς δα- 
κρύοις καί έν μόνοις τοΐς δακρύοις άνεύ- 
ρισκον παρνιγορίαν τ ιν ά , ουχ’ ήττον άπε 
πειρώμην,πρός έμαυτόν ισχυρώςπαλαί·*ν 
άποκρυψω την οδύνην μου, νά κρα- 
τήσ<» τά  δάκρυά μου, κα ί προσποιού
μενος έμειδί·· ν ινα διά τής συμπε
ριφοράς μου ταύτης άποδείξω τώ  φίλω  
μου καί πείσω αυτόν ότι ουδόλως κ α τ ’ 
αΰτοΰ Αγανακτούν, δ τ ι ουδόλως εκεί
νον ήτιώμην επί τη έπελθούση μοι φο- 
βερωτάτη έκείνη συμφορά· Έ μ εδ ί 
ΐύΊ . . .  να !, έμειδίων, ό τά λα ς , και ΰπό 
τά  επ ίπλαστα  εκείνα μειδ ιάματα  έ 
καλυπτετο  δ ενδόμυχος και άπεριόρι- 
στος τής καρδίας μου ζόφος.

Χάριν διασκεδάσεως της θλίψεώς 
μου κα ι, εί δυνατόν, προς παρηγορίαν 
μου, άπεφασίσθη μετά τοϋ ’Αλεξάν
δρου ή εις τον ^Αθω καί ‘Ιερουσαλήμ 
περιοδεία μας, ΐνα  ούτος τοιουτοτρό
πως με καθοδηγήση εις τά  πρώτα τα ΰ - 
τα  βήματα τής νέας μου ζωής. ’ Α- 
νεχωρήσαμεν λοιπόν μετά τοϋ ’ Αλε
ξάνδρου, καί δ'ηυθύνθημεν κατά πρώ
τον εις τον ^Αθω, δπο« φθ σαντες 
διεμείναμεν περί τούς δύο μήνας" 
μετά ταϋτα  δε άπήλθομεν εις ‘Ιε
ροσόλυμα.

Τά τής περιοδείας μας ταύτης θέλω 
σοί παραλείψει, δντα δλως άσχετα 
προς την ιστορίαν τούτη ν ' τοϋτο μό 
νον σοί λέγω  δτι ούτε τά  νέα α ν τ ι
κείμενα, οπερ είδον, ούτε οί ξένοι 
άνθοωποι, τούς όποιους έγνώρισα, ή- 
δυνήθησαν κάν προς σνιγμήν νά σκε- 
δάσωσι τής ψυχής μου τά  σκότη, ού
τε  ν’ απο > ακρύνωσιν έκ τής δυινοίας 
κα ί τής καρδίας μου την αλγεινήν « -  
μα δε κα ί γλυκεϊαν τής Ζωής μου 
ανάμνησιν. Κατά τό πεντάμηνον τοϋ
το διάστημα, ούτε επιστολήν ούτε 
εϊδησιν ούδεμίαν ελαβον περί τής Ζωής 
μου' έπανηρχόμην λοιπόν εις Κωνσταν 
τινούπολιν άνησυχών μεν, πλήν χ α ι
τών κα ί ελπίζουν. Ναί> φίλε μου, ξ -

χαιρον καί ήλπ ιζον δτι εκεί τουλά* 
μιστόν θά έμάνθανον τά  την Ζωήν 
μου άφορώντα, καίπερ παρ’ έμοϋ α
ναμενόμενα, συμβάντα. Ταϋτα δε εμα- 
θον ό ταλαίπωρος έκ τών δύο ακολού
θων πρός με διευθυνομένων υπό τής 
Μαρίας ατίαισίων καί θλιβερών Επι
στολών.

Ή  M a f i a  ixpdc του Γ ιώ ρ γ ι ο γ
Νεάπ&λις 15 Είπτεμίρ i«a 

Γ/ώργι έ μ ο ν ,
Καίτοι μαθοϋσα τ τ ν  έκ Κωνσταν* 

τινουπόλεως άναχώρησίν σου, ουχ 
τον αΰτόσε διευθύνω την παροϋσάν 
μου, άφ’ ενός μέν άγνοοϋσα τόν τό* 
πον τής μεταβάσεώς σου, άφ’ ετέρου 
δε έλπίζουσα δτι επί τέλους θά την 
λάβης.

Θλιβερωτάτη βεβαίως, Γεώργιε, ε ί
ναι ή λαχοϋσά μοι εντολή, τό νά |* 
π ιφα ίνωμαι πάντοτε ένώπιόν σου άγ
γελος κακών ειδήσεων' άλλ ’ όσον θλι
βερά, άλλ ’ δσον έχέπικρος καί άν η* 
να ι ή εντολή αυτη , η πρός σε φιλία  
μου μοί επ ιβάλλει αυτήν νά εκπληρώσω.

Είσαι άνήρ, Γεώργιε, καί γενναίος, 
ή δε τελευτα ία  άπόφασίς σου νά,ένδυθης 
τό μοναχικόν σχήμα, νά τελέσης 
τουτέστι τήν μεγίστην τών θυσιών, 
προσφερόμενος εκούσιον ίλοκαύτωμα y 
πέρτοϋ Ιρωτός σου,ετι μάλλον μοί άπο* 
δεικνύει τό μεγάθυμον καί γ^νναΐον 
τοϋ χαρακτήρός σου, καί ετ ι μάλλον 
μ ’ ενισχύει 'να  προβώ θαρραλέως είς 
τήν πένθιμον άφήγησίν μου' δ ιότι ε
κείνος,δστις, ώς σύ,άπεφάσισεν απέναντι 
τής Ικπληρώσεως το9 καθήκοντος τά  
πάντα  \ά θυσιάση, τούς παλμούς τής 
καρδίας του νά κατασιγηση , τάς προσ
δοκίας, τάς έλπίδας του νά έξαφανί- 
ση, είναι αδύνατον νά μή ύποστη καρ- 
τερικώς καί γεννα ίως τά  υπολειπό- 
μενα αύτώ μαρτύρια. ^Ακουσον λοιπόν, 
φίλε μου, τά  τελευτα ία  περί τής Ζωής 
συμβεβη/ότα. "Αμα αυτη εμαθε, Γεώρ
γ ιε , τήν εις τό μοναχικόν σχήμα μ ί- 
ταμόρφωσί'^σου, τόν ίριστικόν δηλονό* 
τ ι  τούτον χωρισμόν σας, κατεληφθ ΐ
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ή δύστηνος υπό μεγίστης μελαγχολίας 
καί υπερτάτης θλίψεως. Πασα ημών 
απόπειρα άπεβη ανωφελής, μή δυνη- 
Οέντων κ α τ ’ ούδεν νά μεταβάλωμει 
τήν θέσιν της, μή δυνηθέντων ν’ άπο- 
σπάσωμεν έκ τώ ν χειλέων της ουτε 
κάν στιγμιαΧον μειδίαμα, μή κατορ- 
θωσάντων ν’ άπομακρύνωμεν έκ τοϋ 
νοϋ της τήν θυμοβορον κα ί μαστίζου 
σαν αυτήν ιδέαν τοϋ αιωνίου χωρισμού 
σας. Ούτε οί λόγοι τής μητρός της, ούτε 
nl  παοακλήσεις αί ίόικαι μου ήδυνήθη- 
σαν νά τήν παρηγορήσωσιν. fH θλίψ ις, 
Γεώργιε, έχει καί έκείνη τά  δριά της, τά  
όποια άδύνατον δ άνθρωπος νά υπερπη- 
δήση. Ή  ένδόμυχος αύτη λοιπόν π ι
κρία μετεβλήθη δυστυχώς εις σπουδαι- 
οτάτην άσθένειαν. Ναί, Γεώργιε, ή 
Ζωή σου, πρέπει νά τό μάθης, ήσθένη- 
σε καί ήσθένησε βαρέως. ΓΩς έννοεΐς,
£ν τοιαύτη τώ ν πραγμάτων καταστα- 
σει, οι γάμοι άνεβλήθησαν έπ ’ άορίστω.
Ή  ασθένεια, Γεώργιε, παρήλθεν' ή 
Ζωή σου έσώθη έκ τού επικειμένου 
κινδύνου, πλήν, άν καί παρήλθεν ή ά- 
βθένεια, κατέλ ιπεν ΐχνη αναλλοίωτα . 
Γεώργιε. πρέπει νά τά  μάθης δλα . . . 
ή Ζωή σου τήκετα ι . . .  ή Ζωή σου 
φθίνει. Αιμάσσει ή καρδία μου, φίλε 
μου, ένω σοί τά  γράφω. Πίστευσόν με, 
^ ιλ ιάκις κατηράσθην τήν σ τιγμ ήν, καθ’ 
νΐν σας έγνώρισα, καθ’ ?,ν κοινωνός τής 
ύμ ιτέρας άγάπης κατέστην. Ά λ λ ’ α- 
φοϋ άπαξ σας έγνώρισα, άφοϋ μοί άπε- 
καλύ]<ατε τά  μ υχα ίτατα  τής καρδίας 
σας, άφοϋ μοί έχορηγήσατε τήν άδο- 
λον καί ειλικρινή φ ιλίαν σας, πρεπει 
κα ί εγώ ν’ άνταποκριθώ εις τά  προς 
με αισθήματά σας μετά τής αυτής 
καί ίσης φιλίας καί άγάπης. ’Οφείλω 
νά σε βοηθήσω, δφείλω νά σε ειδοποιη- 
<Γ», καί άς κλα ίω  καί άς στενάζω . 
Μάθε λοιπόν, Γεώργιε, δτι άν καί ή 
ασθένεια παρήλθεν, ή Ζωή σου εξακο
λουθεί νά υποφέρν), νά πάσχη. Περί
λυπος καί σιωπηλή δεν άπαντ^  εις 
τάς έρωτήσεις μας ειμή μόνον διά μο
νοσυλλάβων. Τά χείλη της ώχρίασαν.

αί παρειαί της άπώλεσαν τό ρόδινον αυ
τών" δεν είνα ι τέλος ή Ζωή σου τής 
Ζακύνθου, ή Ζωή σου ήλλοιώθη, η Ζωη 
σου, Γεώργιε, δσημέραι άλλοιοϋτα ι.
Καί υπάρχει, φίλε μου, δηκτικωτερος 
σκώληξ, δστις περισσότερον να καταο ι- 
βρώσκη, \ά φθείρη τόν άνθρωπον η ό 
παραγόμενος έκ τής θλίψεως καί τής 
οδύνης, α ίτ ινες πηγάζουσιν έκ τών 
παθημάτων τής καρδίας ; Γ0  Θεός ας 
γ ίνη  Γλεως, δ Θεός άς εύσπλαγχνισθ^. ΤΙ 
νά πράξης, δεν γνωρίζω νά , σοί ε ιπ ω , 
δέν τολμώ νά σε συμβουλεύσω . . . Ν« 
ελθης ή νά μή ελθης ; . . · πραξον Γ«- 
ώργιε, δπως ένκρίνεις. Παρακαλεσον 
τόν Πλάστην νά σε έμπνευση δπως 
πράξης δ ,τ ι άομόζει.

Περαίνουσα, πρέπει νά σοί υπενθυ
μίσω , Γεώργιε, δτι οί εκλεκτοί τώ ν  
ανθρώπων είνα ι έκεΐνοι, ο ΐτινες περισ
σότερον έν τούτι^ τώ  κόσμίο π ά -  
σχουσι. Γινώσκω δτι είνα ι σκληρά και 
κενή ί  παρηγορία αυτη" πλήν, Γεωρ- 
γ ιε , ίχ ε ις  καρδίαν γενναίαν και γεννα ί
ω ς ’ υπόμεινε τα  δεινά τοϋ κοσμου. Ε- 
ναπόθες δέ εις μόνον τόν ^Γψιστον α -  
πάσας τάς έλπίδας σου, δ ιότι έκεΐ- 
νος μόνος δύνατα ι να σε παραμυ-  
θήση-

‘// τ ι θΛ ιμμ Ι ϊ η  xal x J a l o v c a  ιρΜησου 
Μ α ρ ί α

'Η Μ α ρ ί α  πρ^ς τ ί» ' I  t u p y i o r
Νείπολις 28 Νοίμ.έ?ίοο

Γεώργιέ μου 
Μή λαβοϋσα είσέτι άπάντησιν εις τήν 
τελευτα ίαν έπιστολήν μου, τήν πρ» 
δύο σχεδόν μηνών σταλεΐσαν σοι, κα- 
τεπεινόντ<«ς σοι *^ραφω την παροϋσαν, 
έλπίζουσα δτι αύτη θά λάβη καλλιτέραν 
τύχην τής πρώτης.

Γεώργιε, γινώσκω οτι αποτείνομαι 
εις μεγάθυμον καί γενναϊον ανόρα, οστις 
καρτερικώς οφείλει να υποστή τα  δει 
νά τοϋ κόσμου, καί διά τοΰτο θαρροϋσα 
ποοβαίνω εις τήν άνακοίνωσιν τής 0>j.- 
βεοάς εϊδήσεως, ήν εχο> νά σοί α ναγ
γείλω . θλ ίβομα ι, πονώ, καί τήκομαι, 
Γεώργιε' ο ί δφθαλμοί μου πληροϋνται
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δακρύων, ή καρδία μου άίμάσσει, πλήν 
οφείλω ν ί  σοί γράψω, δφείλω νά σοί 
Αποκαλύψω δλνιν την αλήθειαν. Μά
θε λοιπδν,  ̂ Γ*ώργιε, δτι καθώς σοί 
εγραφον δ α τής προηγουμένης μου ε
π ιστολής, δ άμεσος κίνδυνος εΐ/ε τϊα- 
ρ .λθει, και ήλπιζομεν νά σώσωμεν την 
Ζωήν σου'-πλήν Ατυχώς αί ελπίδες μας 
οικτρώς έψεύσθησαν. ‘ II ασθένεια, Γε- 
οιργιβ, μετ επ ιτασεως έπανήλθεν. . .
■η Ζωη σου εξακολουθεί πάσχουσα . . . 
ή Ζωη σου μαραίνεται, ή Ζωη σου, Γε 
ωργιε, δσημέραι φθείρεται. ‘Η πρδςΑμφο 
τερους α/άπη μου μοί επ ιτάσσει νά σοί 
εϊπω , νά σ  ̂ συμβουλεύσω, νά σέ πα- I 
ροτρύνω, νά σε βιάσω νά έλθης εις 
Νεάπολιν, διότι η ένταΰθα παρουσία 
σου καθ ίστατα ι κατεπειγόντως αναγ
κα ία , διότι άν ύπάρχη ελπίς τ ις  σω
τήριας, μονη η παρουσία σου δύναται 
την σωτηρίαν ταύτην νά έπενέγκη. 

Ολόκληρός ή οικογένεια τής Ζωής I 
δυστυχώς αργά πλέον, τδ γινώσκω’ 
μ επεφορτισε, μέ παρεκάλεσε ν ί  σοί 

γράψω νά έλθης. ’Εγκατάλειψον λο'ι- 
πδν τά  πάντα , καί έλθε, τρέξε, π έ - 
ταξε , διότι τά  πάντα  ισως Από σέ 
κρέμανται.

ή f i h )  σον  
Μαρία,

XV

Ά πδ τάς τρεμούσας χεΐράς μου ε- 
ξεφυγον τ ’ απαίσ ια ταΰτα  γράμματα. 
Αλαλος καί εμβρόντητος έπί τ ι) ά - 

ναγνιοσει αυτών Απομείνας, ούτε φω-
V̂ V , V* ήδυνηθην, ουτε λέξιν
ν αρθρώσω ούδεμίαν. ’ ΐΐτο  λα ΐλαψ 
εκείνη πανολέτειρα, ητο κεραυνδς θα
νατηφόρος, δστις έπ ί τής κεφαλής αου 
ειχεν ενσκήψει. Μετά την Ανάγνωσιν 
των ολέθριων εκείνων γραμμών η α
πελπ ισ ία  μου έφθασεν είς τδ κ α τα - 
κορυφεν αυτής σημείο ν, δ ιότι, ώς σοί 
ειπον, έπανηρχόμην εις Κωνσταντινού
πο λή  χαίρων καί έλπ ίζων. Ναι, φ ί
λε μου, πίστευσόν με, έχαιρον καί %χ.

πιζον;  ΠαραδοθεΙς ε>ς τ ήν τύχην 
απεσοεσα τής καρδίας μου τούς φλο
γώδεις^ ποθους, έθέσπισα τής if/jvTj- 
μου τδν αι’ώνιον ζόφον. ’Επέβαλον 
προς εμαυτδν τά δάκρυα, τάς δδύνας, 
τας 6ασανους, τά  μαρτύρια- υπέαεινα , 
συνεμορφωθην εις τήν ιύχην μοϋ, π α - 
ρηγορηθην, πλήν ήλπιζον, πλήν ήθελον 
πλήν Απήτουν καί έγώ ν ' ακούω α ύ -  
την τουλάχιστον χαίρουσαν, ύγια ίνου- 
σαν, ευδαιμονούσαν ! Ά λ λ ’ δπως κατα - 
στϊ )  τέλειον καί πλήρες τδ εογον τής κα 
ταστροφής, καί τούτο μοί ήρνεΐτο 
καί τούτο ανηλεώς μοί Απηγόρευεν 
V σκληρά καί απάνθρωπος ειμαρμένη 
μου. 1Γ

, <0 ’Αλέξανδρος προσεπάΟει νά έπ ι-  
χυση επί τών αίμασσουσών πληγώ ν 
μου τδ ξλαιον τής παρηγοριάς, ά λλ ’ 
υπαρχουσιν Αλγηδόνες καί πληγα ί έν 
τή καρό ία, ανίατοι, ανεπούλωτοι, «ς  
ουόεμία λέξις, ούδεμια δύναμις ίσχύεΐ 
να_ θεραπεύση. Πλήν, άν καί οί λόγοι 
του φίλου μου άπέβαινον ανεπαρκείς 
καί ανίσχυροι Τνα μέ παρηγορήσωσι,

I (*οι όιεπίστουν τουλάχιστον την πρός 
με Απεριόριστον αγάπην του, μοί διε- 
τρανουν διά νέων Αποδείξεων την 
ειλικρινεστάτην αυτού φιλίαν.
 ̂ Δέν είχον ούδένα πλέον ένδοιασμδν 

θ'·ως μη μεταβώ είς Νεάπολιν’ ούτε 
ο φίλος μου μέ Απέτρεπε, τουνα-,τίον, 
μ άλ ισ τα , δ ’Αλέξανδρος μέ παρώτρυνεν 
οσον τάχ ισ τα  νά τδ πράξω, καί Απο- 
φασίσας νά με συνοδεύση, ώς πάντοτε, 
ετυχε τής ττρδς τούτο άδείας άπδ τους 
ιεραρχικώς άνωτέρους μας. Ά λ λ ’ εάν 
παλιν ηθελεν υπάρχει ε’μπόδιον ·>, 
ενδοιασμός τ ις , ή Ακόλουθος ποός με 
οιευθυνομένη επιστολή τού πατρδς

I ·%, Ζωής ηθελεν ολοσχερώς τδν εξα 
λείψει.

‘Ο Uarr'/p r/)c ^oy/c rd*·
/ euipytoy .

j Ν ε ά - ί λ ΐ ί  7  isy .s jA ifi- .u

Z1t u p y i i  μ ο ν  
v τεταραγμένον έχων τδ* νοΰν,

' τ ο ν  ζοφον έ ν τ η  καρδία, έν τ ή ψ υ χ ^
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την απελπ ισ ίαν, επιχειρώ,Γεώργιέ μου, 
ίνα σοί γράψω τάς ολέθριας ταύτας 
γραμμας. Δεινδνκαί άπεγνωσμενον τδ έ 
Βΐχειρημα μου, ά λλ ’ οφείλω νά τδ εκ
πλήρωσα), διότι έν τώ  βίω τού ανθρώ
που παρουσιάζονται περιστάσεις, καθ’ 
«ς οΰτος, υπ ’ αυτών ήττώμενος, Οφεί
λει να υποστή τάς συνεπείας τών 
πράξεων του, οφείλει ν’ άναγνωρίσν) τά  
λάθη του. Οΰτω καί έγώ Γεώργιέ μου, 
απέναντι μόνον τής έπαπειλούσης 
ρ ς  κατα ιγίδος— άργά πλέον, τδ ήξεύ- 
ρω— έδιωξα έκ τών Οφθαλμών μου 
την καλύπτουσαν αύτους άχλύν’ πολυ 
άργά, τδ γινώσκω , άνεγνώρισα δτι έ- 
πταισα, δτι ήμάρτησα. Περίφοβος 
«αί ολως τρέμων, προσέρχομαι σήαε- 
ρον ένωπιόν σου, έγώ, δστις ^ρνηθην 
uî v μου νά σ’ άποκαλέσω, δ δυστυ- 
^εστατος τών πάτερων, ο τα λ α ίπ ω 
ρος γέρων, δ υπό σοΰ δικαίως 
εκλαμβανόμενος εχθρός σου,καί σοί φω 
νάζω' να ι, ημαρτον, πλήν συγχώρη- 
50ν με, Γεώργιε, συγχώρησόν με.’

Η Μαρία, Γεωργιε, δια όύο αΰτής άλ- 
).?παλληλων επιστολών σοί άνεκοίνωσεν 
WV] τάς την Ζωήν μας άφορώσας ά π χ ι -  
ίιας ειδήσεις επειδή δε δεν έλάβομεν 
|ίέχρι σήμερον ούδεμίαν εις τά  γράμ
ματα ταΰτα  άπάντησιν, καί πεοί τού- 
•9'j τα  [/,ΐγιστα άννί'τυ^οΟρ.εν, μ.ετχ 
Μεμούσης χειρδς καί μ ετ ' άλγούσης 
βάρδιας, επείγοντος τού κινδύνου, έ- 
"ιχειρώ τάς ειδήσεις ταύτας νά συμ
πληρώσω,ϊνα σπεύσης,Γεώργιε, εις Νεά- 
®>λιν, οπού καθ ίσ τατα ι κατεπειγόν- 
Τως Αναγκαία ή παρουσία σου.

 ̂Μάθε λοιπδν, Γεώργιε, οτι ή Ζωή 
^•.ακολουθεί πασχουσα, οτι ή Ζωή κιν- 
Οκνεύει. ’'Ακουσον καί τήν φρικωδξστά- 
">ΐν τών ειδήσεων' ή Ζωή μου, . . 
ΐό ρόδον μου . . . τό φώς μου . . .  τδ 
^κνον μ ο υ . . .  ά^ώλεσε, Γεώργιε, ή 
^στηνος . . . τάς φρένας ! Έν δε τή 
^αφροσύνη  της, ή ταλαίπωρος, καί 
£ν τοίς παραλογισμοΐς τής Ασθενείας 

σε μόνον, τέκνον μου, ενθυμείται, 
'Qv Γεώργιόν της μόνον καλεΐ, τδν Γε

ώργιόν της μόνον θέλει. Ό ’ ιατρός μας 
λέγει δτι δεν δύναται ούδεν νά έγγυηθή, 
δτι μικραί μόνον ελπίδες τώ  υπολείπον
τα ι, καί οτι αν πεπρωται να σιοθή ή 
Ζωή μας, μόνη ή παρουσία σου ένδέ/ε- 
τα ι τοιοϋτον aifjuov άτ:οτέλε<7|Λα νά έ- 
7w£v£yx,Y), Ελθε λοι^ον, υιέ ρ.ου tvot σώ 

την θυγατέρα μου.
Γεώργιέ μου, τέκνον μου, γινώσκω 

οτι έχεις δίκαιον, γινώσκω καί Ανα
γνωρίζω δτι είμαι α ϊτω ς τών επελθόν- 
των τούτων κακών, έγώ δ πρόξενος τής 
επικειμένης καταστροφής ταύτης, έγώδ 
απολακτίσας σε έκ τώ ν Αγκαλών μου, 
εγω δστις δεν ήθέλησα τέκνον μου νά 
σ ονομάσω, δ άφρων, δ δεισιδαίμων, δ 
άπληστος, δ ένοχος έγώ ε ίμ α ι’ τδ γ ι-  
νωσκω, τδ Αναγνωρίζω, τδ δμολογώ. 
Πλην, Γεώργιε, ένώπιόν σου κλίνω  τήν 
λευκότριχα κεφαλήν μου, κάμ πτω  τους 
γεγηρακότας πόδας μου, καί γονυκλι
νής καί κλαίουν ένώπιον σου, ήμαρ- 
τον, σοί φωνάζω, να ι, Γεώργιε, ήμαρ- 
τον, εισάκουσον τάς παρακλήσεις μου, 
εισάκουσον τάς ικεσίας μου, ο ιότι άν 
ησο φιλέκδικος, Αρκούντως ήδο έξεδική- 
θης, διότι αυστηροτάτη είνα ι, τέκνον 
μου, ή τιμωρία , τήν δποίαν νύν υφ ίστα
μ α ι' αναλογίσθητι δέ δτι Ανωτάτη έ - 
σετα ι δια σέ ικανοποίησις τδ ν’ Απο- 
δωση,ς τήν θυγατέρα εις τά ς Αγκάλας 
εκείνου, οστις σκληρώς πρδς σέ τήν 
ήρνήθη.

Γεώργιε, τέκνον μου, έλθε εις τάς 
αγκαλας, εις άς σε περιμένει δ 
πενθών καί σκληρώς νΰν τιμωρούμε
νος διότι δεν ήθέλησε νά κληθΤί π α 
τήρ σου

Ι Ί α ι η ρ  τΓ/c Ζω ής·
Μετά τήν ανάννωσιν τοιούτου νράι/.-, r » i k i

ματος, εκ τού οποίου έμαθον τάς Αλ
λεπαλλήλους καί φρικωδεστάτας εκεί- 
νας ειδήσεις, οΰδεν άλλο μοί υπελείπ ε- 
το ή νά κλαίω  καί πικρώς νά κλαίο/ 
πλήν καί τά  δάκρυα έν τη δλεθριωτά- 
ττι εκείνη στιγμή μ ’ έγκατέλειψαν, 
στειρεϋσασών τών πηγών, ές ών ταΰτα  
Απέρρεον. "Οταν τά  δάκρυα στειρεύ-
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σωσι κ » ! εκείνα, ούδέν άλλο άπομέ- 
νει εις τον άνθρωπον ?ι ν’ άποθάνη, 
δ ιότι συν τη άποιλεία τούτων άνεπι · 
στρεπτε! εξαφανίζονται άπασαι αί προσ
δοκίαν, άπασαι α ί ελπίδες του. Καί 
δμως, φίλε μου, δέν άπέθανον, δχι ά*λ’ 
εζησ* διότι έπέπρο>το, φεΰ! νά ζήσω 
'ίνα δποφέρω. Δεν ήρκει ή συμφορά 
μου, το φοβερδν τής συμφοράς μου 
δεν ήρκε·/ επρεπε νά έπ ιστεγασθη το 
στυγερόν οικοδόμημα,επρεπεν επ ’ αύτοϋ 
να στήθη τοϋ μαρτυρίου μου δ σταυρό;. 
Τρελλή ή Ζωη μου κα! θνήσκουσα ! έκ 
βάθου; καρδίας εφών/ισκ' καί είναι « — 
ληθέ;, Θεέ μου, το τοιοΰτον ; . , . . ώχ, 
ν*Γ άληθέστατον, φ ε ΰ ! καί άναμφί 
βολον η το. Μο! έπεφυλάσσετο παρά 
φρον* νά την έπανίδω, όπως μ ετά  
τα ϋ τα  πτώ μ α  την άσπασθώ.

Δυο ημέρας μετά την παραλαβήν 
τοϋ γράμματος τούτου τοϋ πατρδς 
τής Ζωής άνεχωρήσαμεν \).ζτ% τοϋ ’Α
λεξάνδρου ε ί; Νεάπολιν, δπου εμελλε 
νά εκτυλιχθή ή τελευτα ία  σκηνή τοϋ 
φοβερού τούτου δράματος.

( έ π 5ΐ * ι  t i  τ έ λ ο ς )

Φ. ΙνΑ ΡΡΕ Ρ.

Π. ΧΙΩΤΟΥ.
θ ε ο α ω ρ ο ϊ ; κ α ρ ο γ ς ο ς

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

( Σ υ ν έ χ ε ι *  κ α ί  τέλο{)

Έ καστος τώ ν νϋν φιλοσοφούντων 
προςκολλάται εις σύστημα φιλοσοφικής 
επ ιστήμης, το όποιον μάλλον ?) ή τ 
τον συμμορφοϋται μέ την διαγωγήν 
του, προάγει τάς οξείς τοϋ βίοο του, 
γαργαλίζει τά  πάθη του. Ούτε δ ‘Υ 
λ ιστής φιλόσοφος ήθελε λατρεύει την

ύλην ώς άηδίως υφισταμένην κα! ά- 
λόγως καί κ α τ ’ ειμαρμένην ενεργούσαν 
καί μορφόνουσαν τδ σύμπαν, εάν μή 
ένετρύφα δρέξεις σαρκδς ε ί; πλητμο- 
νήν ήδυπαθείας, ήν άφθόνως ευρίσκει 
έν τη ύλη. Ούτε δ πνευματιστής πρός* 
είλκυε τάς πεποιθήσεις του ε ΐ; Θεδν 
άϋλον πνεϋμα, άναοχον, δημιουργοί 
καί διευθύνον τδ σύμπαν, πηγήν πά- 
σης άγαθότητος, και θέλοντα ίπόλο* 
γα δλα τά  έν τώ  κόσμο) λογικά δν·· 
τα  διά τάς έν τώ  βίω πράξεις τ«ν , 
έάν μή ήθελε δλας τάς πράξε'.ς τή; 
ψυχή ; του συμφώνους πρδς τάς άλη- 
θεΐς και επουσιώδεις τής θείας άγ«* 
θότητος. Ούτε δ έκλεκτικδς προέβαινε 
εις έξέτασιν τοϋ δυσεξηγήτου τώ·) 
σχέσεων τοϋ αισθητού μετά τοϋ νοε
ρού, σώματος κα! ψυχής, άνθρώπο',ι 
και Θεοϋ, πλάστου καί πλάσματο;, 
έάν μή ήθελε τάς ϊνεργείας του νά μΐ 
ύπερβαίνωσι τά  δρια πάση; εϋσυνηδτι
βίας πρδς διάκρισιν τοϋ άρέσκοντος κ«! 
άπαρέσκοντος τ φ  Θεφ.

‘Ο Καροϋσος ουν τάς χριστιανικά; 
άρετάς καθ’ δλον τδν βίον εξασκώ?, 
καί θέλ(ϋ> νά διάγη συμφώνιο; 
πρδς τά  φιλοσοφούμενα περί άγαθό
τητος τοϋ Θεοϋ υπο Πλάτωνος, έφι· 
λοσόφει κατά τδ σύστημα τούτου το5 
*Ε*ληνος φιλοσόφου. Τδ γνώθι σαυτδν, 
ώς ήννόει δ Σωκράτης, καί ε ις ,τ ί £<ρί- 
σ τα τα ι ή γνώσις αύτοϋ ευρίσκων ώ{ 
απαραίτητον δρον τής επιδόσεω; εί; 
τήν αρετήν, κατέστησεν άντικείμενον 
τώ ν φιλοσοφικών μελετών του. Διδ 
μόνον τδ Πλατο>νικον σύστημα θερί' 
πεύει του ; πόθους τής ψυχής του" «ί 
άλήθειαι αύτοϋ άνυψοΰσι τήν διάνοι
αν. Έ ξ αυτοϋ άποθησαυρίζει τά  με
γάλα  κεφάλαια τής έπιστήμης προ; 
έξάσκησιν τοϋ καθήκοντος £>υτού ει; 
άγαθοεργίας πατρίδος οικείου, συμπο
λίτου. Την Σοικρατικην φιλοσοφίαν on 
μόνον έπρέσβευεν ώς δδηγδν πάσ'ί; 
άληθοϋς γνώσεως τοϋ σκοπευομένον 
άγαθοϋ έν πρακτικφ βίω αρετής, άλ* 
λά και ώς συνάδουσαν μέ τάς έρεύν**
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*ης περί θεοϋ και δημιουργίας τής 
ούσεως, κατά  τά  διασαφιζόμενα έν 
τή θεοβνεύστω άγία ημών Βίβλω, ά - 
<rtva καταρτίζουσι τάς Ορησκευτικας 
πεποιθήσεις αύτοϋ. Μόνος δ νοϋς τοϋ 
Πλάτωνος έπιστημονικώς βαδίζων, έ 
πλησίασεν εις σύρανούς ινα ευρη την 
αλήθειαν, -V ουδέποτε ανθρώπινος δ ιά 
νοια δύναται νά γνωρίση, κα ί μόνον 
έξ ουρανού έβεβαιώθη διά τών θεόπνευ
στων άνδρών,

Θεδς ουσία άϋλος άτρεπτος άπειρος 
ίιέντρον τών τελειο τήτω ν, πάνσοφος 
πανάγαθος, πηγή ανεξάντλητος νοε
ρών και υλικών ουσιών υπάρχει άφ ε- 
«υτοϋ, λέγει δ Πλάτων, εις τ* βάθη 
τής αΐωνιότοτος πριν δημιουργήση 
τδ πάν. Αυτδς παρήγαγε τδ πάν κ α τ ’ 
{δίαν βούλησιν καί ούχ! έξ άνάγκης 
κατά τδ αρχέτυπον, δ είχεν έν τη α- 
πείρω διανοία του άπλαστον, άτρε- 
πτον, τέλειον ώς ή ί*έα, b  λαμβάνει 
δ τεχν ίτη ς, δστις θά τήν μορφώση έπΐ 
άκατεργάστου υλη ;. Εις το αρχέτυπον 
εκείνο ένε^αράσσετο πάν δ ,τ ι υποπί
π τ ε ι εις τάς αισθήσεις ημών, πάν 
ο ,τ ι άφαιρεΐτα1 έκ τής ενεργειας αυ 
τώ ν. ‘Ως δε τό υπέρτατον δν εννοεί 
πραγματικάς ίδέας, είχεν εν τ φ  απει- 
ροτελείο> νώ τδν κόσμον πριν τον κ»- 
ταστήση δρατδν έν υλη, αρα ο κοσμος 
υφίστατο καθ’ δλην τήν α ιωνιότητα 
έν τη άπείρω ίδέ<? και νοήσει τοϋ Θεοϋ. 
‘Ο Θεδ; ποιητής δλου τοϋ άγαθοϋ 
ά ντιμά^ετα ι τδ κακόν, ο πολ-μει εν 
τί5 υλη * Διδ δ Μεδς πηγή παντδς ά 
γαθοϋ, ή ύλη πηγή παντδς κακού. ''Οτε 
οε δ Θεός κατά  τδ άριστον πρωτότυπον 
εκείνο, δ ενυπάρχει έν τ5) αύτοϋ βου- 
λήσει και ενεργεί* ήθέλησε νά δια- 
τάξη τήν υλην εις μόρφωσιν καί διά 
κρισιν, ί  άπειρος αύτοϋ σοφία έθεσεν- 
εΐς κίνησιν τά  εις τδ χάος ευρισκό
μενα, άφοϋ ήτοί[Αασε ψυχήν (δύναμιν) 
ένεογοϋσαν τήν κίνησιν. Έ κ τής δια-

' f Μ νχωρίσεως τών ετεροφυών και συνοεσεως 
τών δμοφυών έμορφώθη το συμπαν. 
Νοεράν δε τινά  άρχήν ώς ψυχήν τοϋ

κόσμου ώρισεν έν τώ  κεντρω τοϋ π α ν 
τδς. ή τις διεθύνει το σύμπαν πρδς 
σοντήρησιν.

Τής θείας διανοίας άπαύγάσμα ε ί
ναι ή ψυχή άϋλον πνεϋμα άορατον 
καί λογικόν. Λυτη είσερχεται εις το 
ανθρώπινον σώμα τδ υλικόν και θνη
τόν. Καθεδρεύουσα έν τώ  έγκεφάλω 
ένιργει διευθύνει τ ά ; δια τών αισθη- 
τηρίων ίξωτερικας αντιλ.ηψεις. Δ ια
κρίνει έκ τών λογικών παθών τα  α 
λόγα , ά τινα  έμφωλεύουσιν ως θνητη 
τ ις  ψυχή η σωματική δυναμις έν τη  
καρδίιχ τοϋ σώματος. Τοιαϋτα είναι 
έπ ιθυμ ίαι άγαθών, θλίψεις οδυναι δια 
τήν στέρησιν αύτών, τόλμη φοβος Ου- 
μδς έν τή άπολαύσει αυτών. "Ολα; 
δέ τάς άτάκτους οργάς τών αλόγων 
παθών χαλινόνει ή άθάνατος ψυχή, 
και υποτάσσει εις έαύτήν, ή τ ις  έχει 
τδ κ α τ ’ εικόνα καί δμοίο>σιν θεοϋ έν 
τη συνειδήσει ώς απαύγασμα θείας 
νοήσεως. Ούτως δ Πλάτων άποφαίνε- 
τ α ι, πάν δ τι αγαθόν είνα ι εις το πάν 
καί εις τδν άνθρωπον ιδιαιτέρως π α - 
ράγεται έκ τοϋ υψιστου θεοϋ, και πάν 
δ εύρίσκβται εν αυτώ  ελλειπες συντε- 
λεΧται ύπδ τοϋ έμφωλεύοντος εις τήν 
υλην έλαττώ ματος. Τδ υπέρτατον δν 
δ πατήρ δ ποιήσας τδ σύμπαν, ίδών 
τδ ποίημα δμοιον πρδς τδ παράδειγμα 
8 έπενόησε, ήγάσθη κα! εύφράνθη— » 
Θνητά γάρ κα! άθάνατα ζώα λαβών, 
κα! συμπληρωθείς δδε κόσμος, ούτω 
ζώον δρατδν τά  δρατά πιριέχον είκών 
τού νοητού θεοϋ, αϊσθητδς μ έγ ισ το ; 
κα! άριστο;, καλλ ιστό ; τε  και τελειω - 
τατος γεγονεν είς ουρανος όύε μο ■ 
νογενής ών — ».

Τις λοιπδν δέν κατανοεί, δτι τ α ι-  
αύτη φιλοσοφική ερεννχ τοϋ Π λάτω
νος έν τώ  Τ ιμαίω , περι δημ ουργιας 
φύσεως κα! ψυχής ανθρώπινης υπδ θεοϋ 
άόλου κα! πχντουργοϋ,  ̂ δέν συμφωνεί 
πρδς τά  υπδ τοϋ Οεοπνεύστου Μωϋσέως 
έξηγούμενα έν τη έξαημέρφ δημιουρ
γία  τοϋ κόσμου; Διότι το» εν αρ
χή’ δ θεδς έποίησεν τδν ούρανδν' κα!
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δι ενος μόνου λόγου γεννηθήτω, 
καί έγένετο αμέσως, συνάδει με τδ 
Πλατωνικόν— » ή άπειρος του θεοΰ 
βουλησις καί νοησις εύδοκήσασα π « -  
ρήγαγε το παν, καί κατέστησε πραγ
ματικόν κατά το έν τη διάνο ία α 3- 
χυτυπον—  ».

_ Το δε Μωσαϊκδν— » ή γή καί τδ 
σάμπαν ήσαν αόρατα καί άκατασκεύα- 
. y ,  και σκότος επάνω τή ; αβύσσου' 
και πνεύμα Οεοϋ έπεφέρετο επάνω τοΰ 
υόατος— « ’ παρατίθετα ι πρδς τδ Πλα
τωνικόν χάος τής ύλης. Τδ δέ χάος 
τούτο δυνάμει τής δημιουργηθείσης 
ψυχής τοΰ κόσμου, ή τις εννοείται ή 
δύναμ ι; καί ενέργεια τώ ν νόμων τής 
θείας προνοίας είς μόρφωσιν καί δια- 
τήρησιν τής φύσεο>ς, ό'ιεχωρίσθη είς 
έκαστον ολικόν είΦος, εμορφώθη καί 
κατέστη δρα-δν καί)’ όλα ιά  είδη, τά 
συντελοΰντα τδν κόσμον. Πάλιν η Μωσα- 
ίκη δ ιηγησ ις»— έποίησεν άνθρωπον καί 
ένεφύσησεν αϋτώ πνοήν ζωής, καί έγένε
το δ άνθρωπος είς ψυχήν ζώ σ α νκ α τ ’ ει
κόνα καί όμοίωσιν θεοΰ, τα υ τ ίζ ε τα ι μέ 
την Πλατωνικήν ιδέαν περί δημιουργίας 
αυλου ψυχής άθανάτου, παραχθείσ/)ς έκ 
τής απείρου νοήσεις τοϋ θεοΰ, καί διά 
τοΰτο είκών καί δμοίωσις αύτοϋ. Αυτη 
εισερχόμενη είς τδ ανθρώπινον σώμα 
διοικεί τδ άλογον ζώον καί κτηνώ 
δες αΰτοΰ, καί μετά θάνατον επανέρ
χ ε τα ι, οθεν έξήλθε, υπόλογος όλων 
τώ ν   ̂πράξεων αυτής. ’Εάν δέ διατήρη
ση άλώβητον τδ άλληθες κάλλος της, 
άποκαθίστατα ι είς τήν ευδαιμονίαν τών 
μακάρων. Καί π *λ ιν  τδ Μωσα'ίκδν— ». 
Και συνετέλεσεν δ θεδς τή ήμέρα τή 
έκτη ειδεν δ θεδς τά  πάντα  δσα ε- 
ποίησε καί ιδού καλά λίαν Καί ε υ 
λόγησε καί^ κατέπανσε τή έβδομη καί 
ήγιασεν α υ τ ή ν — ». συμπαραβάλλεται 
προ; τδ Π λατωνικόν'— - ‘Ως δε κ ινη- 
θέν αύτδ (τδ σάμπαν), καί ζών έννε- 
νόηκε δ^τών άηδίων θεδς, γεγονδς ά 
γαλμ α  δ γεννησας πατήρ, ήγάσθητε 
και ευφρανθείς Ιτ ι δή μάλλον όαοιον 
προς το παράδειγμα έπενόησε άπ--ρ-

γάσασθαι.— »
Καί ή μέν τοϋ Πλάτωνος έξηγησις, 

ως ανθρωπίνου νοδς γέννημα§ καί υπδ 
μυθικήν παράστασιν, στερείται βεβαί
ως αΰθεντείας καί κύρους έξ οίρανοϋ 
σοφίας, οία φέρουσιν αί Μωσαϊκαί εξη
γήσεις^ at παρά Θεοΰ έμπνευσθεΐσαι, 
και ές ούρανοΰ έπισημοποιηθεΐσαι.. Το 
τοιοϋτον όμως δέν ά φ α υε ϊτα ι τά  πιστά 
ορθής δοξασίας διά φιλοσοφικού λόγου 
έρευνηθείσης. ‘Ο Πλάτων καϊτοι πεπει- 
ρασμενου νοδς ώς άνθρωπος, κα ί έν 
‘Ιππία   ̂ μείζονι περί καλοϋ λέγει— 
» ’Ανθρώπων δ σοφώτατος προς θεον 
πίθηκος φανεΐτα ι καί σοφία καί κάλλει 
καί τοϊς άλλοις πάσι σοφώτερον τών 
άλλ-.ν — »ή<υνήθη ν ’ άναβιβάση τήν 
διάνοιαν πλησιέστερον είς τδν ουρανόν 
καί ερευνών είσέλθη είς τά  άδυτα τών 
μυστηρίων θεοϋ καί φ ύσ ε ις . Όλοσχε· 
ρως δέ άφοσιωθείς είς τήν σπουδήν τής 
φύσεως, άνεζήτησε τάς πρώτας άρ- 
χάρ καί τά  πρώτα α ίτ ια , καί έπη- 
σχολήθη είς τήν παρατηρησιν τοϋ ήθι 
κου κόσμου. ‘Ο δέ Καροΰσος τάς φιλο 
σοφικ»ς έρεύνας τοΰ Πλάτωνος ευρίσκων 
εφαρμοστούς είς τάς Ορησκευτικάς π ε 
ποιθήσεις κ α τ ’ αΰτάς έφιλοσόφει Ερεύνα 
εμελέτα τδν ήθικδν κόσμον, τήν εννοι 
« ν  τής τελ ικής α ιτ ία ς, τδ ου ένεκα 
καί τδ τέλος πρδς δ, ε<αστον τώ ν δν - 
των χρησιμεύει.

Ούτως έφαρμόζων τδ νέον στοιχεΐον 
ο  ̂ κύριον γνώρισμα είς τήν φιλοσοφι
κήν έπ ιιτ^μ ην ί  Σωκράτης έθηκεν, ή 
τοι τήν άρχήν τής σκοπιμότητος είς 
• ην φύσιν, και τήν θεΐαν νόησιν είς 
τδν άνθρωπον καί τήν άνθρωπίνην βόύ 
λησιν, περιεποιεΐτο τδ γνώθι σαυτδν 
ήτοι τήν γνώ σ ιν τής έαυτοϋ άξίας 
ως δρον  ̂απαραίτητον τής έπιδόσως 
ε ., την αρετήν. Τοσοΰτο το <ρ&λοσοφεΐν 
κα ’ ^ Πλατωνα και ή ^αινομένη ά - 
γαθότης τής ψυχής τοϋ Καρούσου καθ’ 
δλον τδν πρακτικδν βίον πρδς οικείους 
προς μαθητάς πρδς εϋεργέτας άποδει- 
κνύοοσι δ ιανοητικά ' εργασίας φιλοσό
φου συμφώνους μέ τδν πρακτικδν βίον
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τής αρετής.
Βεβαίως έ Καροΰσος δέν έπροίκισε 

τδν σοφδν κόσμον μέ ϊδιον αύ- 
τοϋ σύστημα φιλοσοφίας, ?ι εΰρε μέ
θοδον νέαν είς τδ φιλοσοφεΐν. Περιω- 
ρίσθη είς ακριβή άνίχνευσιν καί γνώ - 
σιν δλων τών φιλοσοφικών θεωριών 
τοϋ Πλάτωνος, καί τοϋ τρόπου καθ’ 
6ν άνεβίβαζεν τήν ψυχήν δ Σωκρά
της είς τά  δ|ιστα φιλοσοφήματα πε
ρί άγαθοϋ, δικαίου, πολιτείας, ανδρείας, 
άληθοΰς ερωτος καί κάλλους, αθανα
σ ίας, είτε συνδιαλεγόμενος, εΐτε συσκε- 
πτόμενος. Καί διά τα ΰ τα  ήδυνή,θΊ *ά 
έξηγήση οϋ μόνον πραγματικώς τδ φ ι- 
λοσοφεΐν τοΰ Πλάτωνος, άλλά καί 
νά διακρίνη καί έπικρίνη πάντα  άλλον, 
οστις ήθέλησε νά έξιχνιάση τδν τρό
πον τοϋ φιλοσοφεΐν τοϋ Πλάτωνος. 
Πασιδηλοΰσι τοΰτο αί δημοσιευθεΐσαι 
έν Πανδώρα φιλοσοφικαί μ ελέτα ι, καί 
ή έκδοθεΐσα έν τώ  περιοδικώ Βύρωνι 
εσχάτως βιβλιογραφική έπίκρισις τής 
φιλοσοφίας τοΰ Σωκράτους υπδ Ά λ -  
φρέδου Φουϊλιέ. (F o u illce).

Καίτοι τδ σύγγραμα τοΰτο προτα- 
θέν ώς διαγώνισμα έστέφθη μεταξύ 
δκτώ ώς τδ άριστον υπδ τής ακαδημίας 
τών ήθικοπολιτικών έπ ιστημών έν Πα 
ρ·.σίοις, δ Καροΰσος ένεΰρε πλεΐσ τα  τ ινά  
’ ντίδοξα είς τά  φιλοσοφήματα τοϋ 
Ιωκράτους. Σκοπεύων δ Φουλιε να υ- 
τοβάλλη τδν Σωκράτην είς τάς έπ ιχει 
ρήσεις τής μαιευτικής τέχνης του, π α - 
οενθέτει νόθα καί ύπόβλητα δι’ έλλει- 
Ίι\ί αυθεντικών μαρτυριών περί σπου- 
υαίου τινδς ζητήματος’ ώστε δ συγ- 
γραφευς λέγει δ Καροΰσος αυτδς εαυ- 
τδν μα ιεύτα ι. Ούτε παραδέχεται την 
δοξασίαν τοϋ Φουλιέ δτι ή έπίκρισις 
τής θεωρίας τοϋ Άναξαγόρου περί φύ 
σεως παρέσχεν αφορμήν είς τδν Σω
κράτην, ΐνα  μεταρρυθμίζη τάς φιλοσο- 
φικάς αύτοϋ άρχάς. καί έκ πρώην φ ι
λοσόφου φυσιοδύφου καί μετεωροπόλου, 
μ εΐατραπή είς δίαλεκτικδν καί ψυχο
λόγον. Τδ γνώθι σαυτδν, ήτοι ή αύ- 
αύτογνωσία τής ηθικής έαυτοϋ άξίας, 

ΖΑΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟΣ Β'.

έπησχόλησεν άεί τδν Σωκράτην άπέ-  
ναντι τώ ν περιεργαζομένων τά  έπ ί γής 
καί τά  ούράνια. Σπουδάζων δέ ούτως 
α ύτδ ϊ εαυτδν, ανευρίσκει τήν άνθρω- 
πότητα , προχωρεί είς τά  καθόλου, και 
είς τούς γενικούς νόμους, καθ ους η 
άνθρωπότης άναπτύσσετα ι.

Ούτε περιστρέφεται δ Καροΰσος εις 
τά  αυτά ίροθέσια μέ τά  δπο α διακρίνει 
δ Φουλιέ τ ί  τδ φιλοσόφημα τοΰ δι
δασκάλου Σωκράτους, κα ί τ ί τοϋ μα- 
θητοΟ Πλάτωνος, καί τ ί  δύναται νά 
παραδεχθή ή ιστορία τής φελοσοφίας 
ώς Σοικρατικήν φιλοσοφίαν καί τ ί  ως 
Π λατωνικήν’ διότι δ Φουλιέ άποδίδει είς 
μέν τδν Σωκράτην τδ ψυχολογικον και 
λογικδν μέρος περί τής τοϋ εμφύτου επ ι
στήμης διδασκαλίας: Εις δε τον Πλά
τωνά τδ μυθικδν καί μεταφυσικδν, το 
δποΤΙον πηγάζει έκ τοΰ συνδιασμοϋ 
Πλατωνικών ιδεών μετά τής τώ ν Π υ
θαγορείων μετεμψυχώσεως. Τοιαυτην 
δ Καροΰσος νομίζει βεβιασμένην δ ι-  
χοτόμησιν. Λιότι δ μεν Σωκράτης με 
τήν μαιευτικήν του τέχνην έβοηθει τους 
είσέτι απαιδαγώγητους νέους είς 
τήν φιλοσοφίαν, όπως αυτοί άφ εαυτών 
εύρίσκωσι καθολικάς έννοιας υπαγο- 
μένας είς τήν ενότητα τοϋ απολυτου 
τής επ ιστήμης, δ έμφυτον είνα ι εις την 
νόησιν. Ό  δέ Πλάτων άφ’ υψηλοτέρας 
σκοπιάς έξετάζων τήν φύσιν τών  ̂ ον- 
τ(ον, υπολαμβάνει δτι ή καθολική ι
δέα είνα: έμφυτος είς τον άνθρωπον, 
δτι ή έπιστήμη δέν προσλαμβανεται 
έξωθεν έτοίμως, εΤναι έπεισακτος. 
Ά λ λ ’ ή νόησις άπόρροια οΰσα αυτής 
τής θεότητος, έν μέσω τοϋ περιστο ι- 
χίζοντος αυτήν αίσθητοϋ κόσμου θεω
ρούσα τάς ποικιλίας αυτοϋ καί με- 
ταβολάς, έπαναστρέφει είς έαυτήν, καί 
ερχεται είς έπ ίγνωσιν τώ ν συμφύτων 
αυτή ιδεών, α ΐτ ινες άπαρτιζουσι την 
ουσίαν αυτής καί υπόστασιν. Τήν θεω
ρίαν ταύτην ^υνήθως ο Πλατών περ ι
βάλλει διά ποιητικής είκόνος καί θρη
σκευτικών συμβόλων, ως εν τω  Φαιδρω 
καί εν άλ"λοις διαλόγοις.
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ΛιαφωνεΧ ποδς τούτο ι; ό Καροΰσος 
προς τδν Φουλιέ λέγοντα . Κατά τήν 
Σωκρατικήν διδασκαλίαν ή διαλεκτική 
απεργάζετα ι ού μόνον τδ δρθως δια- 
νοεΐσθαι, αλλ* κα ί τδ κ α τ ’ αρετήν 
πράττε ιν ' διότι ή κατορθουμένη διά τής 
δ ιαλεκτικής τάξεως τώ ν  εννοιών τών 
γενών κα! τώ ν ειδών, θέτουσα τό γ ε -  
νικώτερον άγαθδν πρδς τδ μερικώτε- 
τεοον κα! μάλλον προωρισμένον, τάξις 
λογική ίΐν άποτελεΧ ή επ ιστήμη, μ ετα 
βαίνει εις τάς πράξεις, κα ! γ ίν ετα ι ά - 
ρετη. Οθεν Τνα ηναι τ ις  ένάρετος, 
αρκεί νά έπ ίσ τα τα ι νά ταξινομή τά  
παντα  φαινόμενα άγαθά πρδς χρήσιν 
κα! ωφέλειαν σχετικήν πρδς τά  μερικά 
κα! τα  καθολου. Ούτως δ Σωκράτης 
διανύων δλην τήν συστοιχίαν τών πε- 
περασμέννων κα! σχετικών αγαθών κα! 
χρησίμων, κατα ντά  εις τδ απόλυτον 
άγαθόν.

Αλλ’ ο Καροΰσος θεωρών δτι κα
τά  τήν Σωκρατικνν διδασκαλίκν τδ 
απόλυτον άγαθδν άστατεΐ, κα ! ούδέν 
λαμβανει θετικόν κα! συγκεκριμένον 
προσδιόρισμα, άποφαίνεται ότι ή Πρά- 
ξις τοϋ άγαθοϋ κατά  Σωκράτην ε ί
να ι ή επιστήμη αύτοϋ’ διότι δστις έ- 
π ίσ τα τα ι τδ άγαθδν, άναγκαίως πράτ
τ ε ι αύτδ, άλλά τ !  τδ ποιδν κα! καθο- 
λικδν αύτοϋ δεν δ ιασαφίζετα ι. Μόνον 
τδ όντως άγαθδν τοϋ άνθρώπου, όπερ 
α π α ιτ ε ί δ λόγος, ε ίνα ι άπειρον κα! ά- 
πολυτον. Εις δε τδν λόγον είνα ι τδ ση- 
μεΐον, εν ω απαντά τα ι τδ προσωπικδν 
ήτοι τδ άτομικδν συμφέρον, κα! τδ 
καθολικον' ήτοι τδ άποτεινόμενον κα! 
μη άντικείμενον εις ά λ 'ω ν  όντων συμ
φέροντα. Τοϋτο δε τδ άπόλυτον άγα 
θδν τδ χρήσιμον κα! άναλλοίοιτον είναι 
η εύδαιμονία. Αυτη δμως ούδόλως πρέ
πει νά συγχέητα ι μετά τ ? ς  ευτυχ ίας, 
ήτις ει\αι αποτελεσμα τυχαίων 7ΐεοι- 
στάσεων. Συνίστατα ι δέ εις τήν κα- 
λούμένην υπδ τοϋ Σωκράτους εύπ :α - 
ς ια ν, ητις θέτετα ι εις την ενδόμυχον 
αύτάρκειαν, ήν απεργάζεται ή !μ φ ?<„ν 
κα! έπιλελογισμένη τοΰάνθρίδπου ενέρ

γε ια . ’Επειδή >οιπδν 5 άνθρωπος βού
λετα ι πάντοτε τδ άγαθδν, ώς εκτού- 
του καταλαμβάνετα ι κα! ή έκλογή 
τών μέσων πρδς έπ ίτευξιν  αύτοϋ. Τά 
δέ μέσα τής έκτελέσεως πρέπει νά ηναι 
άγαθά ως αύτδ τδ καθολικον άγαθδν, 
κ-»ί νά μή ά ντίκη ντα ι πρδς βλάβην 
άλλων μερικών ή σχετικώ ν συμφερόντων.

Αύτά κα ! άλλα πολλά περί τής 
Σωκρατικής φιλοσοφίας λεγάμενα υπδ 
Φουλιέ αποκαλύπτει δ Καροΰσος ώς 
μή ερμηνευθέντα καλώς. Πόθεν δέ 
προέκυψεν τοιαύτη διάγνωσις παρά τού 
Καρούσου κ α ! έρμηνεία άληθής εις τ ά ;  
διδασκαλίας τοϋ υπάτου τών φ ιλο
σόφων ; ’Αποκρινόμεθα ή έμβρίθεια α ύ 
τοϋ είς τήν επιστήμην, ή έρθή σκέψις 
κα! κρίσις τοϋ νοδς, κα! ή μεγάλη έμ 
πεοία τής γλώσσης, καθ’ ήν έγράφη- 
σαν τά  φιλοσοφικά συγγράμματα τοϋ 
Πλάτωνος. Κα! τούτο άποόεικνύεται 
ότι ούδείς τών παρ’ ήμΧν ^φιλοσόφησε 
κατά  Πλάτωνα όσον δ Καροΰσος: ούδέ 
τ ις  τών αλλογενών άμφίλεξεν αύτφ  
εις τά  παρατηρηθέντα περί τού Γάλλου 
συγγραφέως τής φιλοσοφίας τοΰ Σωκρά 
τους. νΗθελε δέ γράψωμεν περισσότεοα 
περ! τώ ν φιλοσοφημάτων τοϋ Καρούσου, 
έάν ήθέλαμεν ι’δή τάς άνεκδότους κα 
ταλειφθείσας συγγραφάς του. ‘Ιστο
ρία τής φιλοσοφίας. Αί Π λατωνικα! 
μ ελέτα ι. ‘Ο Σωκράτης πρόδρομος τοϋ 
Χριστιανισμού. Κριτική εκθεσις τοΰ ύ 
πό Ρενάν βίου τοΰ Ίησοΰ Χριστοϋ. 
Σωκρατισμδς και χριστιανισμός. ‘Η 
Χριστιανική άγιότης. Έ λπίζομεν δέ δτι 
οί συμπολΧται Κεφαλλήνες, οΐτινες ή- 
ρεύνησαν τοιαΰτα έργα, κα! μνείας με 
γάλης άξίας ποιούνται αυτών, θέλει 
έ^πληρωσωσιν εί'τι ή μετριοφροσύνη τοΰ 
άνδρδς, κα! ή πολυχρόνιος άσθένεια 
κα! ο πρόσφατος θάνατος κρατοϋσιν ε 
π ί τοϋ νΰν άδτμοσίευτον. Τοιαΰται αξ 
έμβριθέσταται φιλολογικαί καί φιλο
σοφικά! συγγραφα! τοΰ Καρούσου, αι 
τινες ύπδ πολλών λο· ίων ‘Ελλήνων 
κα! Ευρωπαίων έπηνέθησαν, κα! διά 
τάς οποίας άνεδείχθη ισως δ βαθύτε
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ρος τών δημοσία φιλοσοφησάντων νε- 
ωτέρων ‘Ελλήνων (1)

Τάς 3 Νοεμβρίου 1876 άπέθανεν δ ά- 
γαθδς διδάσκαλος Θεόδωρος Καροΰσος έν 
ηλικ ία  6ό έτών. Απασα ή κοινωνία 
’Αργοστολιού κα ! Λυξουρίου έθρήνησαν 
τδν θάνατον αύτοϋ ώς άπώλειαν ού 
μόνον πατρίου τ ιμ ής τής Κεφαλλη
νίας, άλλα κα ! έθ ν ικ ϊς  δόξης. Έκη- 
δεύθη μεγαλοπρεπώς. Ολοι οί· έντέλει, 
οί προύχοντες τοϋ τόπου, Γυμνασιάρ
χης, καθηγητα !, διδάσκαλοι, μαθηταί 
πολ ιτα ι π ά ιη ς  τάξεω ς συνδραμόντες 
πανταχόθεν τής νήσου άνά χ ιλ ιάδας, 
'Ο ίεοος κλήρος άμφωτέρων τώ ν πόλι- 
ων συνώδευσαν τδν νεκρόν, άπδ τοϋ 
ναοϋ μέχρι τού κοιμητηρίου προπορευ- 
ομένης τής φιλαρμονικής μουσικής. ‘ Η 
διαθήκη του, δ ι’ ής άφίνει πλούσια κλη
ροδοτήματα καί εις συγγενείς κα! τήν 
σύζυγον' κα! εις τον έθνικδν στόλον 
κα! τδν σύλλογον περ! διαδόσεως τών 
γραμμάτιων, κα! εις δρφανά κα! ναούς 
κα! εις τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην καί νο- 
σοκομεΧον καί φίλους, προσεκτήσατο 
αύτώ  σεβασμδν καί αίωνίαν μνήμνην 
παρά τε  τώ ν  συμπολιτών κ>! τοϋ 
Πανελληνίου. Λόγους επικήδειους έξε- 
φώνησαν I. Κοφινιώτης, Νεόφυτος Κα- 
λόγηρος, άναγνώστης Τυπάλδος Φωρέ- 
στης καί άλλος τ ις  μαθητής αύτοϋ, 
κα! ήρωελεγεΧον ό Γεράσιμος I. Κυπρι- 
ώτης. ‘Ο δέ Παύλος Γρατσιάτης εσχά
τως έδημοσίευσε τδ έγκώμιον αύτοϋ 
μ ετά  συντόμου βιογραφίας.

ΕΝ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΕΓΩΤΟΣ

"ΐΐτο  ή ήμέρα τής πρώτης Μαΐ'ου, 
έπο/ή, κατά  τήν δποίαν δ ήλιος τοξεύει 
φλογωδέστερας τάς άκτΧνάς του, δτε 
ή φύσις ολόκληρος άναγεννάτα ι, δτε

*  Ορα Θεόδωρος Καροΰσος j Tt b  Π αύλοϋ Γ ρ α -  
τ σ ιά τ τ ο υ  Κ ε φ α λ λ η ν ία  1 8 7 6 .

τά  άνθη άνακτώσι τδ πλήρες αύτών 
άρωμα κα! καλλονήν, κα! 8τε, ώς είς 
άπόκρυφον πρδς τήν φύσιν συγγένειαν 
ύπείκοντα, άναθάλλουσιν έν ταΧς νεα- 
νικαις καρδίαις φλογωδεστέοα κα ! άκ- 
μαιότερα τδ  εύγενή κα! άβρά α ι
σθήματα.

‘ Υπήρξέ ποτε νέος μόλις τδ είκο- 
στδν ετος τής ήλ ικ ίας του συμπλη- 
ρώσας, έξ εύγενοϋς οίκογενείας κ α τα 
γόμενος, μετρίου άναστήματος, χ α -  
ρακτήρος δέ μάλλον φαιδρού κα! καρ- 
δίαν τρυφεράν καί εύαίσθητον κ εκτη - 
μένος.

Ουτος κατά  τήν ρηθεϊσαν ημέραν 
άπεφάσισεν όπως μονήρης έπ ιχειρή- 
ση εκτενή καί μάλλον ρωμαντικδν 
περίπατον ίνα  δ ι’ αύτοΰ διαθρέψη 
κα! κορέση τδν δφθ^λμόν του έκ 
τών άπεράντων έκείνων καλλονών 
τ*ς φύσεως, έν αίς τοσούτον έντρυφά 
νεαρά καρδία ύψηλώς άνατραφεϊσα κα! 
ύπεράνω τής τύρβης τοϋ κόσμου μ ετε- 
ωριζομένη. ’Επιστρέψας έκ τού τερ* 
πνοΰ εκείνου περιπάτου, δπου τδ πάν 
πρδς αύτδν έμειδία, ενθα ή μυροβόλος 
αύρα, ή πάντοθεν αύιδν περιπνέουσα, 
Ιφαίνετο παοασκευάζουσα αύτδν εις τδ 
σφοδρδν έκεΐνο φίλτρον, δπερ έντδς ό-* 
λίγου εμελλε νά έκραγή έν τή  άγνη κα! 
ήρέμφ καρδί«* του, έπιστρέψας, λέγω , δ- 
λως κεκμηκώς έκ τής μεμακρυσμένης 
ταύτη ς περιδιαβάσεως,έπορεύθη είς τ ιν *  
φ ιλικήν οικίαν πρδς έπ ίσκεψ ιν, ενθα 
εΰρεν έντώ  δωματίω  τής υποδοχής πλεί 
στας δσας κυρίας κα! δεσποινίδας συν- 
διαλεγομένας πρδς άλλήλας περ! δ ια 
φόρων αντικειμένων τής ημέρας κα! 
ιδίως περ! τώ ν  άφορώντων τδ  ίδιον 
αύτών φΰλον.

Ά φ ’ ού έξεπλήρωσε τά  τής έθιμοτα- 
ξίας καθήκοντα, καθήσας επί άνακλίν- 
τρου, ήρχισε καί ούτος συνδιαλεγόμενος 
μ ετ ’ αύτών. Δεσποινίς τ ις  είς μίαν τών 
μάλλον εύπολήπτων οικογενειών τοΰ τό
που άνήκουσα, κεκοσμημένη, δέ δι’ δλων 
έκείνων τώ ν συμφυών καί έπ ικτητω ν προ 
τερημάτων, απερ άφ* ένδς μέν μαρτυροΰ-
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<7t τήν εύνοιαν δαψιλοΰς φύσεως, άφ’ 
ετέρου δέ το τέλειον υψηλής ανατροφής, 
τώ  άπηύθυνε τον λόγον κατά  διαφόρους 
περιστάσεις.

‘Η συμπεριφορά τής νεάνιδος, τό λε
πτοφυές ανάστημά της, τό ίσάγγελον 
πρόσωπόν της, ώς άλλης ραφαηλείου 
είκόνος, καί δ ίδύς τόνος τής φΐυνής της 
ένεποίησαν τοιαύτην έντύπωσιν καί έ- 
σωτερικόν σάλον είς τόν νέον, ωστε έπί 
τ ινα ς  σ τιγμ άς έμεινεν εμβρόντητος 
κα ί άλαλος, ώς έάν ήθελε διά τής 
σιωπής του ταύτης νά τη  απόδειξη 
εκείνο τό όποιον αύθορμήτως κατά  τήν 
σ τιγμήν εκείνην ήρχιςεν έν τη καρδία 
του δι’ αύτήν βλαστάνον.

‘Η μεταξύ αύτών συνδιάλεξις ήρχι- 
σεν ολίγον κ α τ ’ ολίγον υφος οίκειό- 
τερον προσλαμβάνουσα, καί ένώ τά  χ ε ί
λη άμφοτέροιν έκινοΰντο καί οί δφθαλ- 
μοί των καθίσταντο έκφραστικώτεροι, 
ε τ ι περισσότερον έπαλλεν δ καρδία 
τοϋ ήδη τρωθέντος νέου, καί οί λό
γοι μικρόν κατά  μικρόν έξέλειπον' τοι 
ουτοτρόπως έγεννήθη ή ισχυρά α γά 
πη , ή τις εμελλε νά υπόταξη άμφο- 
τέρους εις τήν αύτήν μοίραν, κα ί ή- 
τ ις  κατά  τήν στιγμ ήν έκείνην ά 
γνωστός πρός άλλήλους άνέτελλεν.

Παρήλθον πολλαί ήμ,έραι, κα ί δ νέ'ΐς 
ού μόνον δέ,ν συνήντησεν ούδαμοΰ τό 
πεφιλημενον τώ ν πόθων του άντικείμε- 
νον, ά λλ ’ ούτε καν μακρόθεν τό έθεά- 
θη' τοϋτο δε, αντί νά καταστείλη , ετ ι 
μάλλον άνερρίπιζε τής καρδίας του τήν 
φλόγα.

ΙΙρχισαν ήδη αί σ τ ιγμ α ί τώ ν άλ- 
γεινών σκέψεων καί τής ζοφερ&ς με- 
λαγχολίας τοϋ νέου* ούτε φ ιλ ικα ί σχέ
σεις, ούτε εύθυμοι συναναστροφαΙ, ούτε 
φαιδρά συμπόσια ήδύναντο από τής 
άποκλειστικώς κατεχούσης αύτόν ιδέ
ας ν* τόν περισπάσοισιν. Ά ν  ποτέ 
οί οφθαλμοί του, ύπο τό άχθος τής ά - 
γρυπνίας βεβαρημένοι, πρ'.ς στιγμήν 
εκλειοντο, μύρια όνειρα δυσοίωνα ετά - 
ραττον και όιεκοπτον τόν δλιγόλεπτον 
εκείνον δπνον. Ήγείρετο τής κλίνης,

καί παραφόρως ώδευεν εντός τοΰ πεοι- 
ωρισμένου κοιτώνός του, ώς κατάδ ι
κος εκτελέσας εν τών στυγερωτέρων 
κακουργημάτων κα ί από στιγμής είς 
στιγμήν άναμένων τήν είς τόν θάνα
τον άπαγοιγήν του.

Άφοϋ σπου^αίως έβασάνισε τόν νοΰν 
του διά διαφόρων σκέψεων καί σχε
δίων ΐνα  έξεύρη θεραπείαν καί έπ ι- 
χύση, εί δυνατόν, βάλσαμον έπί τής 
καταβιβρωσκούσης αύτόν πληγής, ά- 
πεφάσισεν όπως άποστείλη τη άγα- 
πωμένη νεάνιδι τήν έξή ; επιστολήν. 

hi i^oi . lor τή (  ψ v\i}c μον
« Ά ν  υπό τό κράτος τής βαρυαλ- 

γούσης καρδίας μου διατελών, τολμώ 
να καταδέσω προ τών ποδών σου τήν 
πρωτην καί τελευτα ίαν μου ταύτη ν 
εξομολόγησιν, μή, πρός Θεοϋ, δργισθής 
ενάντιον μου, καί μέ νομίσης κοϋφον, 
ηλίθιον ή άγροΐκον. Οί παλμοί τής 
καρδίας μου, οί άφωνοι οΰτοι φθόγγοι 
πάθους αρρήτου, αντικατέστησαν εν 
έμοί πάσαν άλλην τής ζωής λειτουρ
γίαν. Ούτε πρωινή άκτ ίς , ούτε εσπε
ρινή σκιά δύνανται νά περιστείλωσι 
την άκατάσχετον αύτών σφοδρότητα' 
ουτε τής οίκογενείας τό φίλτρον, ού 
τε τών συγγενών αί συμβουλαί καί 
τώ ν έπιστηθίοαν καί ειλικρινών φίλων 
αι παραμυθίαι δύνανται νά έπουλώσο)- 
σι τό τραϋμα,όπερ δσημέραι δεινούμενον 
είς τό χείλος τοΰ τάφου μοιραίως μέ ά 
γει. Τό παν δι’ εμέ είνα ι σκότος, κόλα* 
σις' καί αύτό τό ιερόν αίσθημα τής 
φ ιλίας, είς 8 έν έσχατη απελπ ισ ία  
προστρέχει τό δύστηνον τής τύχης θϋ- 
μα,ώς είςύστάτην τοΰ βίου παραμυθίαν 
εξαφανίζετα ι α π ’ έμοϋ, καί σχεδόν τό 
άποστρέφομαι. ‘Ο Π λάστη;, πρός τόν 
όποιον ημέραν καί νύκτα απευθύνω δε
ήσεις, καί πρός ον έναπέθηκα τάς ελ
πίδας μου, φα ίνετα ι κωφεύων είς τήν 
φωνήν μου, καί μ ’ εγκαταλείπει ώς 
εάν ήμην άλλης τινός δυνάμε · ς δη
μιούργημα, ώς έάν προέβλεπε μέγα δπ’ 
έμοΰ κ α τ ’ αύτοϋ καί τής Κτίσεως δι- 
απραχθησόμενον κακούργημα. Παρ’ ού-
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δενός τέλος καί ούδαμοΰ δύναμαι νά 
επιτύχω άνακούφισιν καί σ τ ιγμ ια ία ν  
καν παϋσιν τών βασάνων μου' κλυ- 
δωιίζομαι έν μέσω άχανοϋς πελάγους 
ως πλοΐον άνευ πηδαλίου, υπό μό
νων τών ανέμων διοικούμενον κ.αί ά- 
γνοοΰν άν είς εύλίμενον ακτήν μέλ- 
λη νά προσορμισθή ή νά συντριβή έ
πί άξενων σκοπέλων.

Έ ν τοιαύτη δεινή τής ψυχής μου 
θυέλλη, συ μόνη δύνασαι νά οί/.τείρης 
τήν οδύνην μου, νά κατευνάσης τήν 
απελπισ ίαν μου, έάν έπ’ όλ'γου χάρτου 
δι’ ολίγης μελάνης μοί χαράξης μίαν 
ενθαρρυντικήν λέξιν , ή έάν χα- 
ριεν με'δίαμα έπί τών κοράλλινων 
^ειλέων σου πλ^νώμενον μοί άποδώση 
τήν φυγαδευθεΐσαν ελπίδα. ^Ω ! τότε 
Οά νομίζω έμαυτόν τόν εύτυχέστ*- 
τον τών θνητών, τότε θά λάμψη 
ό ανέσπερος εκείνος τής εύδαιμονίας ά- 
στή3 , έν τώ  >.ύκλ&> τοϋ οποίου υπεράνω 
τοϋ κόσμου αίωρούμενοι, θέλομεν διέλ- 
θει τόν βίον μας έν ειρήνη καί αρ
μονία, άληθές άπεικόνισμα τών α γ 
γέλων καί τοϋ παραδείσου των γε- 
νόμενοι®· 4

Ο .Ιά, ΐρΐζ σον

Ά ποπερατωθείσης τής επιστολής 
ταύτης, δι/ινηργήθη διά μέσου τινός 
καί ή αποστολή της είς τόν πρός όν 
όρον, έναγωνίως δέ ό γραψας περιέμε
νε τήν άπάντησιν τής νεάνιδος. 
Τέλος μετά παρέλευσιν ολίγω ν ημε
ρών άπήλαυσε τής ύπερτάτης εύδαι- 
υ,ονίας να τύχη άπαντήσεως, ήτις από 
τής άθυμίας καί τής άπογνώσεως τόν 
άνήγαγεν είς τήν άκτινοβόλον σφαίραν 
τοΰ όνειρευθέντος ίδανικοΰ του.

Ά φ ’ οίι λοιπόν τοιαύτης άπαντήσε- 
ως ετυχε , καί άφ’ ού τοιουτοτρόπως 
έπεσφραγίσθη δ άμ-οιβαΐος αυτών έ- 
ριος, ούδέν άλλο υπελείπετο , ή μόνον 
ή συγκατάνευσις Ικ μέρους τών οικο· 
γενειών τω ν. ‘Ως έκ θαύματος ένί στό- 
ματι καί μ ια  καρδία άμφότεραι έπε- 
δοκίμασαν καί ηύλόγησαν τήν αγάπην

τώ ν τέκνων τω ν , καί δ γάμος έπ α ι-  
σίοις οίωνοΐς συνωμολογήθη.

Φαντάσθητε τήν άγαλλ ίασ ιν , την 
μ,ακαριότητα τών δύο έκείνων περιπαθών 
όντων, συνδιαλεγομ.ένων νϋν ακ,ωλύτως, 
συμπεριπατούντων, στηριζομένων τοϋ 
μέν έπί τοϋ δέ έν τή άβιάστω οικειο- 
τη τ ι τής κοινής ευδαιμονίας, άναμε- 
νόντων παλμωδώς τήν ήμ.έραν τοΰ υ 
μεναίου τω ν, όπως έ τ ι περισσότερον καί 
διά θοησκευτικοϋ κρίκου συνόεθώσι και 
ίεροποιήσωσι τό φίλτρον των.

ΓΌλοι τών άνθρώπων οί οφθαλμοί 
έστρέφοντο μετά συμπαθούς ενδιαφέ
ροντος έπί τοΰ άπαραμίλλου τούτου^ζεύ- 
γους, καί έν ώ άφ’ ενός μ.έν απαντες 
έθαύμαζον τήν άγνήν καί άθώαν ά - 
γάπην τω ν, άφ ’ έτέρου εζήλευον τήν εύ- 
τυχ ία ν τω ν. Ά λλα  φεΰ ! πόσον ταχέως 
έν τώ  γηί'νω τούτω  κόσμω αί ευδαιμ.0 - 
νία ι με ταβάλλονται είς δυστυχήμ.ατα, 
αί τέρψεις είς δάκρυα, καί έν τούτοις 
δ άνθρωπος επ ιδιώκει, ώς έάν ένόμιζεν 
εαυτόν άθάνατον, δόξαν, χ·χραν και 
πάσαν ευπραγίαν τοϋ προσκαίρου τού
του βίου !

‘ Π νεάνις κ α τ ’ άρχάς προσβληθεΐσα 
υπό τίνος μικροϋ καί άσημάντου νοσή
ματος ήναγκάσθη νά περ·.ορισθή κατά 
δ ιαταγήν τοϋ θεράποντος ιατροϋ εν 
τη οικία της'δ πυρετός,καίπερ ούχί σφο 
δρός. ήνώχλει ούχ ήττον αύτήν διαρκής 
καί επίμονος, πολλώ δε μάλλον επελ- 
θόντος τοϋ βηχός.

‘Ο εραστής της διέμενεν έκεΐ υ
πηρετών αύτήν ημέραν κα ί νύκτα .

Παρήλθον άρκεταί ήμέραι, καί ή 
θέσις της, α ντί νά βελτιοϋτα ι, έτ ι μάλ
λον έδεινοϋτο' αί τοΰ ίατροΰ έπισκέ- 
ψ ε ι; έπολλαπλασιάσθησαν, αί ύπόνοιαι 
ηύξησαν, οί φόβοι έκορυφωθησαν. ΙΙρ- 
χισεν ήδη μικρά α ιμοπτυσια , και ο
λίγον κ α τ ’ ολίγον αι δυνάμεις της ε- 
ξέλειπον' ή οψις της κατεβαλλε- 
το, καί άλλεπάλληλα συμβουλια εγε ■ 
νοντο, καθ’ ά οί ιατροί άπεφαινοντο οτι 
δευτέρα ή τρίτη αιμοπτυσια τής πρώ
της σφοδοοτέρα βεβαίως θ απέτεμνε
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τό νήμα τής ζωής τ η ; .  Ά ναλογίσθητε 
τήν θέσιν τοΰ δυστυχούς έραστοϋ της, 
την θέσιν τω ν γονέων, συγγενών καί 
ο ικείω ν' ρίψατε 2ν βλέμμα έπ ’ αύτής 
τής νοσούσης νεάνιδος, ή τις έν τή ακ
μή τ ή ; ηλικίας κα ί τώ ν ελπίδων 
εγκαταλε ίπει τά  πάντα  έν τώ  κόσμφ, 
καί Sl j  είς τά  σπλάγχνα  σας δέν κρύ- 
π τη τα ι λ ίθ ινο ; καρδία, θέλετε δακρύσει, 
θέλετε θρηνήσει την μοΐράν της.

‘Ημέραν παρ ήμέραν ηύξανεν ή αγω 
νία κα ί άπελπ ισ ία  τοΰ δυστυχούς νέου, 
καί μάλιστα  άφ’ οτου παρά τώ ν ιατρών 
έπληροφορήθη £τι πάσα έλπ'ις πλέον 
έςελ ιπεν. Οΰχ ήττον, κα ίτο ι έκφρων, 
κα ίτο ι απολέσας σχεδόν καί αύτήν 
τοΰ νοεϊν την δύναμιν, ουτε ίν  δευ- 
τερόλεπτον άφήκε τήν κλίνην ιή ς  ε
ρωμένη; του, οί δέ οφθαλμοί του έ- 
πληροΰντο δακρύων, ά τινα  εφοβοϋντο 
να ρεύσωσιν δπ&>ς μη καταστή- 
σωσιν ε τ ι δεινοτέραν την κατάστα - 
σιν τοΰ πεφιλημένου έκείνου ό'ντος. 
’Αν δέ ποτε ύπνος έπηρχετο επ ’ αυ
τή ς , τότε γονυκλινής έτεινε χεΐρας 
ικέτιδας προς τον Δημιουργόν τοΰ 
παντός, έπικαλούμενος παρ’ αΰτοΰ τήν 
άνάρρωσιν τοΰ πλάσματος έκείνου, ε* 
νεκα τοΰ δποίου καί αυτός έζη.

Μ άταιαι α ί παρακλήσεις καί δεήσεις 
προς τόν "Γψιστον, μ άτα ια ι αί κα- 
ταβληθεϊσαι προσπάθειαι, μ άτα ια  τά  
ιατροσυμβούλια, τά  πάντα  μ άτα ια - ή 
νεάνις, δσημέραι φθίνουσα, ήγγιζεν ήδη 
είς τό τέρμα τής ζωής της. Έ πέ- 
πρωτο δ άστήρ της μόλις άνατείλας 
παραυτα να δύση υπό ζοφωδών νεφών 
σκιαζόμενος! Ψ ιθυρισμού; άρχισαν ν’ 
άνταλλάσσωσι πρός άλλήλους οί οικείοι 
ως ττρός τήν έκπλήρωσιν τών χρ ιστια 
νικών καθηκόντων τη ς ' οΰδείς δμως 
αυτών ωπλισθη δια τοΰ προσήκοντος 
θάρρους ίνα  τή  προβάλη τοιαύτην πρό- 
τασ ιν. Πλήν αδτη έξ ιδίας προαιρέσεως, 
προαισθανομένη τόν έπικείμενον θάνα
τον, διά νεύματος προσεκάλεσε τόν 
μελλόνυμφόν της, κα'ι διά κεκομμένης 
φωνής τώ  έζέφρασε τήν εΰσεβή άμα δέ

καί πένθιμον έπ ιθυμ ίαν της. Ό τ:ο ία  
ύπήρξεν ή θέσις τοϋ δυστυχούς έκείνου 
νέου, καθ’ $ν στιγμήν τοιαύτη εκφρα· 
σις έξήλθεν έκ τών χειλέων τής έρω- 
μένγ,ς του ! Ουχ ήττον Αναγκασμένο; 
τά  πάντα  άγογγύστυς νά όφίστατχι 
καί μάλ ισ τα  νά έπινοή παρηγορητικού; 
λόγους όπως φυγαδεύη τάς υπονοία; 
της, δέν έστέναξε, δέν έδάκουσεν ένώ- 
πιόν της σπεύσας τόν πόθον της πά ■ 
ραυτα νά έκπληρώση.

Ό  αντιπρόσωπος τοΰ Ύ ψ ίστου καί 
άγιο ; πνευματικός, γέρων σεβάσμιο; 
καί υπό πάση; αρετής κεκοσμημένος, έπί 
τοΰ προσώπου τού δποίου άπεικονίζετο 
ή θεία αύτοϋ αποστολή, δλως συγκε- 
κινημένος καί ένδομύχως συμμεριζόμε- 
νος τό άφατον πένθος τών γονέων καί 
τοΰ δυστυχοϋς έκείνου έραστοϋ, παρίσ- 
τα τα ι έν τώ  κοιτώνι τ ή ; ψυχορραγούσης, 
8 .του, ένδυθείς τόν θώρακα τής π ίστεως, 
έκπληοοΐ τά  τής υψηλής αΰτοΰ θέ- 
σεως καθήκοντα.

Μόλις έγένετο ή έξομολόγησις, ή νεά- 
νις έκάλεσε τόν έραστήν της, πρός 8ν 
χαμηλή τή φωνή καί μ ετά  μεγάλης καρ
τεροψυχίας άπηύθυνε τούς εξής λόγου;.

τελευτα ία  σ τιγμ ή  τήςύπάρξεώς μου 
ήδη πλησιάζει" βαίνω πρός τόν τάφον, 
πλήν κατέρχομαι είς τόν σκοτεινόν αΰ
τοΰ κόλπον γενναία καί ευτυχής, διότι 
δ πρός έμέ έρως σου έξωμοιώθη πρός τό 
μέγεθος τήςημετέρας συμφοράς. Σ’ εγκα
ταλε ίπω , αλλά μή λυπήσαι έάν σέ άφίνω 
προσκαίρως έρημον καί τεθλιμμένον έπί 
τοΰ φθαρτού τούτου κόσμου" τοιοϋτο ήτο 
τό πεπρωμένον, οπως άποδειχθή έτ ι σ τα - 
θερωτέρα ή αμοιβαία αγάπη μας. ’Έσο 
λοιπόν γενναιόψυχος" έκει έπάνω σέ π ε 
ριμένω, καί έκεϊ θέλεις μέ εΰρεί παρ
θένον άγνήν, διατηρούσαν άπαραβίαστον 
τόν δοθ?ντασοι ορκον.. .  μή λυπήσα ι,ε
κεί σέ περιμένω». Είς τοιούτους λόγους δ 
ταλαίπωρος δέν ήδυνήθη πλέον νά κρά
τηση τούς ρέοντας δφθαλμούςτου,καί χ εί
μαρρος δακρύων έξήλθεν έξ αΰτών πο- 
τ ίσας τάς παρειάς τής νέας. Λέξιν δέν 
ήδύνατο νά προφέρη, αλλά μόνον διά
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τών άτενών οφθαλμών του τή  υπ/σ^ε- 
τ» τήν άκριβή τών παραγγελιών τη ; 
έκπλήρωσιν.

’Ακολούθως έγένετο ή μετάληψις τών 
θείων, υεθ’ δ αυτη ανύψωσε τούς οφθαλ
μούς της πρός τόν ούρανόν ώς θ ελ ίσα - 
σα νά συστήση πρός τόν Πλάστην τήν 
άθώαν καί τρυφεράν ψυχήν της.

Τραγικώτατον θέαμα παρ ίστατα ι έ- 
νωπιον ήμών, καθ’ $ν στιγμήν αυτη 
αποδίδει τό άσπιλον πνεϋμά τη ; πρός 
τόν ^Γψιατον. Κύκλω τής κλίνης της 
ισταντα ι οί γο νε ΐ;, δ δέ δυστυχής έ- 
ραστής παράφ:ων καί ήμιθανή; α
ποδίδει αΰτή τήν δστάτην υπηοεσίαν 
κλείων τά  υπό τού θανάτου διασταλέν- 
τα βλέφαρά τ η ; .— Σπαραξικάρδιο; είναι 
ή σ τιγμ ή , καθ’ ήν δ τελευταίος ασπα
σμό; τή ; τεθλιμμένης μητρός καίάτυ^οϋς 
τατρός άποτυποΰται έπί τών πελιδνών 
/'ίίλέων τη ; Παντού άκυύονται κλαυθμοί 
καί όδυρμοί, παντοΰ στεναγμοί καί οί- 
(κογαί, παντοΰ κοπετοί καί λειποθυ- 
ρ.ίαΓ καί αΰτών τών πλησιεστέ- 
ρων συγγενών καί έπιστηθίων φίλων 
έξέλι πον αί παρηγορητικαί εκφράσεις, 
καί άν προ; στιγμήν το ιαϋτκ ι ΰπήρ- 
χον, οΰδέν αποτέλεσμα θά ήδύναντο 
νά έπιφέρωσι. Μετά πολλού κόπου καί 
σχεδόν διά τή ; βίας ήδυνήθησαν ν’ 
άποσπάσωσι τούς γονείς έ/. τοΰ θαλά
μου τής νέκρα; θυγατρός τω ν , κατε- 
βλήθησαν δέ καί πλε ΐσ τα ι προσπάθειαι 
ίνα άπέλθη τοΰ νεκρικοΰ έκείνου κοι- 
ϊώνος δ ταλαίποιρος έραστής" πλήν 
τοΰτο υπήρζεν αδύνατον. Ουτος διέ- 
μ«ινεν έκεΐ περιποιούμενος τό ψ^χρόν 
πτώμα τής πεφιλημένης του πρός οΰ- 
ί·ένα έπιτρέψας ούτε καν νά τόν βοη- 
θ/,ση.

'Ας άναλογισθώμεν ολίγον τήν θέσιν 
"οϋ δυστυχούς έκείνου νέου, καθ’ flv 
«τιγμήν κεκλεισμένος έν τώ  πενθίμω 
έ<ίε!νφ δωματίω  έθεατο άφωνον καί 
πεπηγός τό σώμα έκεΐνο, έν ω ά λ 
λοτε ένεσαρκοΰντο δλοι του οί πόθοι, 
ολαι του αί ελπίδες. "Ας θαυμάσωμεν 
“to θάρρος και τήν καρτεροψυχίαν του

ινα ταΰτα  χρησιμευσωσιν ως υπογραμ
μός, τυχούση; α νάγκη ;.

Ά φ ’ οΰ μ ετά  τής μεγαλητέρας έ- 
π ιμελείας τήν έστόλισε διά τώ ν κο
σμημάτων έκείνων, ά τινα  έμελλον νά 
τή χρησιμεύσωσι κατά  τήν ημέραν 
τοΰ γάμου τω ν, άφοΰ τήν κεφαλήν της 
έστεψε διά τοΰ διαδήματος τής αγνό
τητας καί τής παρθενίας, έΟηκεν αύτήν 
έν τώ  φερέτρω, έν τή αίωνίορ ταύτη  κ λ ί
νη τοϋ ανθρώπου, καί τοιουτοτρόπως 
τήν προητοίμασεν ώς νύμφην σπεύδου- 
σαν πρός τόν ούράνιον νυμφίον της.

Διαρκούσης τής προπαρασχευής τα ύ - 
της ρίγος υπό πυρετού συνοδευόμενον 
είσέδυε μέχρι τοΰ μυελοϋ τώ ν οστών 
του’ άπασαι αί σω μ ατικα ί καί νοητι- 
κα ί δυνάμεις του, ήδη έξηντλημέναι, 
συνεκεντροΰντο σπασμωδικώς έν τώ  ύ- 
σ τάτω  έκείνοι άγώνι" έπί δέ τοΰ προσώ
που του έπεκάθητο το ιαύτη  πελιδνή 
ώχρότη;, ώστε πάντες ήπόρουν πώς 
ή ζωή ήδύνατο ακόμη νά λειτουργή 
έν τώ  σώ μ ατι έκείνω.

Προε"> οιμασίαι ήδη έγένοντο παρά τών 
οικείων ίνα  ή κηδεία τελεσθή δσον οίόν τε 
μεγαλοπρεστέρα, ώρίσθη δέ καί ή δωδέ
κατη ώρα τής έπιούσης διά τήν εκφοράν.

Καθ’ δλ/ιν τήν νύκτα ούτε μ ίαν σ τ ιγ 
μήν δ άπαραμύθητος νεανίας κ α τέ - 
λ ιπε τό πλευρόν τής θανούσης έρωμέ- 
νη ; του, δέν έπέτρεψε δέ είς τόν ύπνον 
ούτε έ,τί ίν  λεπτόν νά έπικαθήση έπ ί 
τώ ν βλεφάρων του, ίσως φοβούμενος 
μή αυτη αίφνης άφυπνιομένη ζητήση 
τήν αρωγήν του όπως απαλλαγή δρι- 
στικώς τώ> δνύ/ων τοΰ θανάτου ή 
μή, έστω καί έπί τινα  λ επ τά , σ τε - 
ρηθη τή ; θέας τοΰ πεφιλημένου έκεί
νου πτώ ματος.-—^Ορθιος ιστάμενος καί 
ε ί; τό ακίνητον πρόσωπόν τη ; τού; 
οφθαλμούς άτενίζω ν, έφαίνετο έρωτών 
τήν γνώμην της ώς πρός τό ήδη παρ’ 
αΰτοΰ άποφασισθεν σχέδιον" έν τοιαύτη 
δε στάσει διήνυσε τήν ολην νύκτα , 
χωρίς νά α ίσθάνηται έν τή  δλική ναρ
κώσει τών αίσθ/,σεών του τήν παρέλευ- 
σιν τοϋ χρόνου.
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Ά νέτειλεν δ ήλιος τής έπιούσης, καί 
αί συλλυπητήριοι έπισκέψεις ήοξαντο. 
Πλησμονή λαοϋ πάσης τάξεως συνέρ- 
ρευσε προς συνοδείαν τής μεταστάσνις, 
τ ινώ ν μεν υπο άπλής περιεργείας κ ι- 
νουμένων, «λλοιν δε υπο τοΰ καθήκον
τος άγομένων.— ‘Ο νεκρώσιμος κώδων 
ήρχισεν ήδ/) νά σημαίνη άγγέλλων τήν 
προσέγγισήν τή ; δωδεκάτης. Πόσαι έπί 
τώ  πρώτο) άκουσμα τ ι τής πενθηράς 
ταύτης ήχτ,σεως ευαίσθητοι καρδίαι 
δεν διερράγνισαν ; Τίνος ή ψυχή δέν 
συνεκινήθη έπί τή θέα ?| έπ ί μόνη 
τή ιδέα ένθεν μέν τών άπορφανισθέντων 
γονέων, κα· τοΰ τάλαινος έκείνου νέού, 
ένθεν δε, τής σεμνής εκείνης παρ
θένου κοιμωμένης έν τώ  ανθεί τής ηλι
κίας της τον ΰπνον τής αιωνιότητας ; Οι 
ιερείς συνήχθησαν,ή εκφορά έγένετο, καί 
η νεκρική ακολουθία έψάλη μέχρι τοΰ 
κοιμητηρίου, δπου καί λόγοι έπιτύμβιοι 
έξεφωνήθησαν. ‘ Ο έραστής της ήρεμος 
καί άτάραχος ποτίζων μόνον τήν γήν 
διά τών δακρύων του, ώς έάν ήθελε 
δι’ αυτών ν’ άποπλύνη το μέγα αμάρ
τημα , δπερ έμελέτα , μόνος καί άσκε- 
πής ήκολούθει τό φέρετρον. Τέλος έ- 
φθασαν είς τον τάφον παρά τώ  δποίω 
έχαινεν έτερος λάκκος κατά  διαταγήν 
τοΰ νέου ορυχθείς, οστις έκβχλών π ι-  
στόλιον έξεκένωσεν αύτό καθ’ εαυτοΰ 
λέγω ν, καί ώσεί άποτεινόμενος είς 
τήν μεταστάσαν’ άν «άνωτέρα χειρ 
ήθέλησε ν ’ άποκόψη το νήμα τής ζύ>- 
ής σου, καί ουτω νά παρεμποδίση τήν 
σύζευξίν μας έν τώ  φθαρτώ τούτω  
κόσμω, κρύα πλάξ άς σκεπάση άμ - 
φοτέρων τά  π τώ μ α τα  καί ας ποαγ- 
ματοποιηθώσιν οί διακαείς πόθοι μας 
έν σκηναΧς δ ικα ίω ν.»

*  *  *

Η Ε Ι'ίΠ Γ Ο Σ Ι! Ε\ Ι Σ Π Α Μ ι

( Oja φυλλ. θ.' )

Δέν διστάζομεν νά είπωμεν δτι τό 
βιβλιον τοΰ K.ou De Am icrs ε ίνα ι έκ 
τών πνευματωδεστέοων καί χαριεστέρων 
πονημάτων τών έν Ι τ α λ ία  άπό τινο ; 
χρόνου δημοσιευθέντων. νΙσως οί αυ
στηροί καθαρισταί θά διέστρεφον ενί
οτε τό πρόσωπον έπί τή άναγνώσει 
τοΰ βιβλίου τούτου, καθό μή άοκούν- 
τως διά τοϋ άκαδημαϊκοϋ σήστρου έκ- 
πιτυρισθέντος, καί τηδε κάκεΧσε οζον- 
τος ξενισμού. Πλήν καί αί γλώσσαι γεν* 
νώ ντα ι, άνδρεύονται, γηράσκουσι καί 
άποθνήσκουσι, παρακολουθοϋσι δέ κατά 
πάντα  τήν τύχην τών έθνών, ών είσί 
τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν, διότι 
δ ι’ αύτών δ ιατυποϋντα ι καί έξωτερι- 
κεύονται οι έν τώ  νώ άνα?λύζο\τες δια* 
λογισμοί καί τά  έν τη  καρδία κοχλά* 
ζοντα πάθη. ΆπλαΧ, άκατέργαστοι, α- 
γριαι κ α τ ’ άρχάς, έντεΰθεν δ’ άτε- 
λεΧς, καθ’ δσον άρκοΰσιν είς τάς ά- 
νάγκας τοΰ βίου, πο ικ ίλλοντα ι, τορ
νεύονται, απαλύνονται ολίγον κατ’ 
ολίγον μέχρις ού καί τελειοποιούνται, 
έφ’ οσον αί πνευμ ατικα ί δυνάμεις ά- 
ναπτύσσοντα ι, τά  περικλείοντα τούς 
λαούς δρια έπεκτείνοντα ι, at σχέσεις 
πολλαπλασ ιάζοντας καί ώς έκ τούτου 
ή άνάγκη νέων ονομασιών, νέων ο* 
ρων, νέων τρόπων συναλλαγής γίνε* 
τα ι έπί μάλλον καί μάλλον έπαισθητή 
έν τη  κοινωνία ' έπί τέλους δε καμ- 
φθεΧσαι καί άρμοσθεΧσαι πρός άπάσας 
τάς λεπτότητας τής διανοίας καί τάς 
άπαιτήσεις τοΰ θέματος, μεσταί καλ
λονής καί χάριτος, καί άναβιβασθεϊσαι 
είς τόν κατά τήν φύσιν έκάστης υψ ι- 
στον βαθμόν τής τελειότητος, παρακ* 
μάζουσι καί άπογηράσκουσι, καί ώς δ 
άνθρωπος, δ τήν εσχατιάν τοΰ γήρατος 
διερχόμενος, καθ ίσ τατα ι ιδιότροπος, 
μεμψίμοιρος, άπα ιτητικός, ουτω καί 

1 έκεΧναι άπυκηούττουσι πάν τ ι καί επ’
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ίλ ίγο ν έξερχόμενον τοΰ καθιεοιοθέντος 
συστήματος, άποσ.τρέφονται πάντα  νεω
τερισμόν, δργίζονται κατά παντός τολ 
μήματος' πλήν μή δυνάμεναι ν’ άν- 
τ ίσχω σιν είς τήν δρμήν τής άνάγκης, ά- 
ποκάμνουσι τέλος καί άποθνήσκουσιν, η 
άναγεννώνται έν νέφ βα πτίσμ α τι. 'Η 
σανσκριτική , φερ’ είπ εϊν , ή Ιβραϊκή, ή 
λατινική  καί άλλαι πολλαί άπέθανον' 
καί ή ελληνική έπίσης άπέθανε, διότι 
ή νΰν ζώσα δέν είναι ή άρτιγίννητον 
τέκνον αύτής, βιώσιμον μέν, άλλ’ δ* 
πωσδήποτε άτελές, καί μή δυνηθησό- 
μενον πώποτε νά δμοιάση καθ’ άπαντα  
τήν εαυτοΰ μητέρα.

Μεταξύ τώ ν  νεωτέρων τής μεσημ
βρινής Ευρώπης γλωσσών ή ιταλική  
εΊναι ή τελευτα ία  άναδειχθεΧσα ώς τοιαύ 
τη,προηγηθεισών αύτής τώ ν τοΰ o il καί 
τοΰ oc καί τής έν ‘ Ισπανία τοϋ si καί 
αυτής. Πρό πολλοΰ έν 'Ρώμη δ ί/λος 
μετεχειρίζετο βαρβαρισμούς καί σολοικι
σμούς έ'νεκα τής τών ξένο>ν εισροής, 
οταν at κατά  την πέμπτην έκατονταε- 
τηρίδα άρξάμεναι είσβολαί τώ ν γερμα
νικών λαών παρέσχον αφορμήν είς τόν 
άπανταχοΰ τοϋ ρωμαϊκοϋ κράτους 5- 
χλον, 'ίνα άφ’ ενός μεν έμπολιτεύση 
πλείστας ξένας λέξεις, άφ’ ετέρου δέ 
παραμορφώση τάς τής ίόίας διαλέκτου. 
Έ κ τούτου προέκυψε τό κράμα έκεΧ- 
νο, οπερ έκ τοϋ volgo (δχλος) έκλή- 
θη lin g u a  v o lgare  (χυδαϊκή, κα 
θομιλουμένη), ή τ ις πρώτον μέν έλαλεΧ- 
το μόνον υπό τοΰ λαοϋ, τηρουμένν-ς 
τής λατιν ικής παρά τοΧς λογίοις, έν τοΧς 
συγγράμμασι καί τοΐς δημοσίοις έγ- 
γράφοις, οταν έπί τέλους διαχωρισθεί- 
σης ταύτης άπό τής άλλης έπί το- 
σοϋτον ώστε νά καταστη  άκατάληπτος 
είς τόν δχλον, έγένετο χρήσις τής νέας 
καί είς τά  δημόσια έγγραφα περί τήν 
δωδεκάτην εκατονταετηρίδα. Οί ποιη* 
τα ί πρώτοι έχράσθησαν αύτη δπως 
εύαρεστήσο>σι τό ώραΧον φΰλον, δπερ 
δέν έννόει πλέον τήν παλα ιάν, τήν δε 
νέαν έκόσμει διά τών χαρίτων του, καί 
έζωογόνει διά τοϋ αίσθήματός του, 

ΖΑΚ. ΑΚΘ. ΕΤΟΣ Β'.

’'Ηκμασεν αυτη έν τώ  τότε βασιλείου 
τής Νεαπόλεως, τώ  λεγομένου Ducato 
di Bencvento, έν ώ είχε διατηρηθή πο
λιτισμός τ ις  4πό τών Γραικών καί τών 
Σαρακηνών είσαχθείς, κυρίως δέ έ» Σικε
λία  έπί Ο'.-ϊλλέλμου τβΰ Α'. δπου οί "Α
ραβες είχον άηοκτήσει μεγίστην παρά 
τή αύλη τοΰ ΙΙανόρμου έπιρροήν, έκρά.- 
τουν τοΰ εμπορίου καί μετήρχοντο δλας 
τάς τέχνας, διό καί ή γλώσσα εκαλείτο 
Σικελιανή διάλεκτος. ’Ακολούθως νέαν 
έλαβεν ώθησιν έπ ί τοϋ βασιλέως Φρι- 
δερίκου τοΰ Β'. δστις, κα ίτο ι ξένος 
καί πολέμιος τής ιταλικής άνεξαρτη- 
σίας, ήρέσκετο δμ «ς είς τήν έν τη 
νέ<* ταύτη  δ ιαλέκτω  ποίησιν, δούς 
ουτω τό παράδειγμα είς τόν γραμ 
ματέα  αύτοϋ P ie r d e lle  V igne, είς 
αύτούς τούς υιούς του καί είς άπαντας 
τούς αύλικούς καί δσους συνέγραφον

V ersi d’ am ore e prose di rom anzi 
Dante P urg . X X Y I-115  

καθό άπομιμούμενος τούς tro vato ri 
p rovenzali, ουτω καλουμένους έκ τοϋ 
ρήματος tro vare , ευρίσκω, κατελθόν- 
τας είς ’Ιταλίαν περί τόν δωδέκατον α ι
ώνα,καί οίτινες περιερχόμενοι τάς αύλάς 
τών βαρόνων καί τά  τώ ν βασιλέων 
μίγαρα έψαλλον, ένίοτε δέ καί αύτο- 
σχεδίως, έρωτικά άσματα, ή έξύμνουν 
ιπ π ο τκ α  άνδραγαθήματα.

Καίτοι δέ έν Σικελία διεκρίνετο ή
δη αύλική τ ις  διάλεκτος λεγομένη 
lin gu a  co rtig ian a , δέν είχεν δμως 
ε ίσέτι άνυψωθή ή νέα γλώσσα είς έ- 
θνικήν περιωπήν.Πλήν τής νέας ποιήσε- 
ως καί τής νέας πεζογραφίας δ ιαδοθει- 
σών δλίγον κ α τ ’ δλίγον άπανταχοΰ 
τής’Ιταλ ία ς, έφθασε τελευταΧον ή γλώ σ 
σα αυτη καίείς Τοσκάνην μεσοϋντος τοϋ 
ΙΓ\ αίώνος, δπου,καί μάλιστα  έν Φλοι- 
ρεντία, άνεπτύχθη, έπαγιώθη,άπέκτησεν 
έκείνην τήν γλαφυρότητα καί χάριν, 
έκείνην τή ν  ένάργειαν καί ευκρίνειαν, 
έκείνην τήν γοργότητα καί ρώμην, την 
τελε ιό τη τα , ΙΛ λόγφ , έκείνην, δι’ ής 
κατέστη ή πλουσιωτέρα,ό άρμονικωτέοχ 
και ή σείνοποεπεττέρα συνάμα τών νε-
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(.j-τέρων τής μεσημβρινής Ευρώπη; γλω σ 
σών. ‘Ο ρ.έγιστος τών τής ’Ιταλίας 
άοιδών, διά τής ισχύος τοϋ πνεύματός 
του συνέλεξεν εις tv τά  είσέτι διεσπαρ
μένα μέλη α υ τ ί ; ,  κ » ι έδημιοΰργησε το 
μεγαλόπρεπε; εκείνο μνημεϊοντοϋ παντδς 
ένασκήσας οδτω τήν μεγαλητέραν έπιρ- 
ροήν έπί τών συγχρόνων αμτώ ποιητών. 
Ό  μελίρρυτος τής Λαύρας έραστής 
καθωράΐσε τήν γλώσσαν ταύτην διά 
πλείστω ν καλλονών, διά τής εύκαμψίας 
κα ί τής κανονικότατος είς ά ; τήν ύπέβα 
λε,κατέστησεν αυτήν άρμοδίαν ίνα έκ- 
φοάση τά πά ντα , τέλοςύπήρξεν ό δημι
ουργός τή ; νέας λυρική; ποιήσεως, δ διά 
τής άγνίσεως τοϋ αισθήματος θεοποί
ησα; τον Ιρωτα, 8ν 
. .  . . in G recia nado e nudo in Rom a 

O’ un velo  candid issim o adornaudo 
R endeva in  grem bo a  V enere celeste.

Ugo F osco lo—Sepo lcri.
‘Ο δέ τρίτος τής δαιμονίου ταύτης 

τριανδρίας, δ επιστήθιος καί ισόβιος 
τοϋ Πετράρχου φίλος, έπλούτισεν, 
έποικίλωσε καί ελάμπρυνε τον πεζόν 
λόγον διά νέων λέξε&ιν καί φράσεοιν, 
κα ί διά τ ή ; Λιχαημέρον ,  υπδ τήν φ ι
λολογικήν μόν^ν Ιποψιν θεωρουμένης 
ένεκαίνισε νέον είδος συγγραφής, το 
τοϋ διηγήματος, έν ψ  πρώτος διέπρεψεν 
ώς έκ τής άφελείας, τής κομψότητας, καί 
τής κανονικότητας τοϋ λεκτικοϋ καί τοϋ 
ΰοου;.

Πολλοί δε κα ί άλλοι συγγραφείς 
προσήνεγκον τή  νέα γλώσσν) κα τα σ τά - 
ση ήδη ιταλ ική  τον φόρον τής εαυτών 
ικανό τη το ς κα ί έπ ιμελείας, ά λλ ’ ή φύ- 
σις εΐχεν άπαυδήσει μετά τδν τοκετδν 
τώ ν τριών εκείνων άνδρών, καί εΐχεν 
ανάγκην άναπαύσεως’ διδ κατά  τδν 
ΙΕ', αιώνα, αν καί ή ιταλ ική  φιλολο
γ ία  εΐχε διατηρήσει πασαν αυτής τήν 
λαμπρότητα, τά  πνεύματα  ομως, κα
θδ μή εχοντα ιδίαν έφευρετικήν δύ- 
νκμ ιν , έπεδόθησαν εις τήν άπομίμη- 
σιν τώ ν αρχαίων προτύπων, άφέντα ου- 
τω  τήν μητρικήν αΰτών γλώσσαν ώς 
παρακαταθήκην είς τδν λαδν, οστις

δεν ήδύνατο ή ολίγον κ α τ ’ δλίγον 
νά τήν διαφθείρη. Κατά τήν διάρκειαν 
λοιπδν δλοκλήρου σχεδδν τή ; ΙΕ', 
εκατονταετηρίδας, ή κυρία τών λογίων 
ένασχόλησις ύπήρξεν ή τών άποβιω- 
σασών γλοισσών μελέτη, ήν υπέθαλψαν 
οί τής ’Ιταλίας ηγεμόνες διά τής υπ ’ αΰ
τών έπιδαψιλευθείσης εις τά  γράμματα 
προστασίας, ήτις ήν μέν πραγματική, 
αλλά , κατά  πάσαν π ιθανότητα , προΰ- 
τίθετο καί τδν σκοπδν νά κα τα - 
στείλη τήν πρόοδον τής νέας γλώ σ - 
σης, καθδ άπαυγάσματος τοϋ λαοϋ καί 
συμβόλου τής υπδ τοϋ Δάντου καθιε- 
ρωθείσης έθνικής σχολής, τής περί τώ ν 
πατρ ίων άσχολουμένης. Τοϋτο δέ μή 
δυνάμενοι νά πράξωσιν οί ηγεμόνες ά- 
ναφανδδν, έπειράθησαν νά έπ ιτύχο σ ι 
διά τής ένθαρρύνσεως τής περί τους αρ
χαίους μελέτης, βραβεύοντες τους είς τά  
το ιαϋτα  άσχολουμένους διά σπανίας έ- 
νίοτε έλευθεριότητος καί γενναιοδωρία;.

Κατά καλήν ομως τύχην Λαυρέντιος 
δ τών Μεδίκων, δ καί δικαίως Μ ι γ α -  
Λοτρ ιπής  καλούμενος, δ έξοχος, νουνε
χής καί πεπαιδευμένος αρχών τής 
φλωρεντινής πολ ιτε ίας, μάλιστα  τής 
’Ιταλίας άπάσης, άπδ νεότητος αΰτοϋ 
είς τήν ιταλικήν ποίησιν έπιδοθείς, 
καί έν ταύτΐ} εΰδοκιμήσας, άν καί με- 
ταχειρισθείς τραχεΐαν μάλλον τήν 
γλώσσαν, κατέστησε τδ μέγαρον αΰτοΰ 
τήν εστίαν τ ή ; ιταλικής φιλολογίας, 
τής φιλοσοφίας, τώ ν τεχνώ ν,α ΐτ ινες το - 
σοϋτον ελάμπρυναν τήν ’Ιταλ ίαν κατά 
τδν ΙΣΤ'. αιώνα,οϋ μικρδν μέν προηγήθη 
δ Πολιτιανδς, δ αρχηγέτης οΰτος τής ε
πικής ποιήσεως, αλλά καθ’}8ν έξέλαμψαν 
δ Άριόστος καί δ Τάσσος. Καί άν μέν τδ 
μέγα τοϋ πρώτου εργον δέν δύναται νά 
θεωρηθή ώς απολύτως έπικδν ποίημα, 
είνα ι ομως βεβαίως ή άνωτέρα τελειο- 
ποίησις τής ρωμαντικής έποποιίας, 
ώς είναι ή πλουσιωτέρα αποθήκη τών 
καλλονών, τώ ν έπ ιχαρ 'των ρήσεων, 
τ ή ; καλλιεπείας, α ΐτ ινες έπί τρεις εκα
τονταετηρίδας καθωράΐσαν τήν ιταλικήν 
γλώ σσαν,— ένώ τδ τοϋ δευτέρου είναι

μέγιστον καί μεγαλοπρεπές μνημεϊον 
άληθοΰς έπικής ποιήσεως, δπερ κ α τα 
τάσσει τδν συγγραφέα είς τήν χορείαν 
τών μεγαλητέρων ποιητών τοϋ κόσμου.

Ή  γλώσσα είχε καταρτισθή άπδ τοΰ 
ΙΕ', αίώνος, καί διά τ ή ;  ισχύος τοϋ 
πνεύματος τηλικούτων άνδρών τ ε -  
λειοποιηθή' ή στιχουργία ειχε ρυθ- 
μισθή άμετατρέπτω ς, καί ή έν γένει 
ιταλική  γραμματολογία περιεβάλλετο 
δόξαν άγήρατον διά τοϋ τηλαυγεστάτου 
φωτδς διαλάμπουσα" άλλά  έκ τοϋ υψ ί- 
στου τούτου βαθμοϋ τής καλλιεπείας, 
τή ; γλαφυρότητος καί τής γοητείας,κα
τά φκσικδν λόγον έπήλθε μακοδς χρόνος 
απειροκαλίας, ώς έκ τώ ν έν τή  εποχή 
ίκείνη καταμαστισασών τήν ’Ιταλίαν 
συμφορών, καί τής χαυνώσεως, ήτις 
προέκυψεν έκ τής καταπιέσεως τής 
διαδεξαμένης τήν δεινότητα καί τδ 
καταστρεπτικόν τών έπ ί πεντήκοντα 
έτη διαρκεσάντων πολέμων. Ά νέμ - 
πνευστοι καί ψυχροί συγγραφείς έπει- 
ρώντο διά τής υπερβολής κα ί τοϋ 
παραδόξου τής φράσεως, διά τής τερ- 
θρείας καί τώ ν λογοπαιγνίων νά κα- 
λύψωσι τδ άγονον τής διανοίας τω ν , 
μέχρις ου, μ ετά  παρέλευσιν μιας καί 
ίμ ισείας σχεδδν ίκατονταετηρίδος, οί 
αΰλικοί πο ιηταί τής Πάρμας καί τής 
Βιέννης, δ Φρουγόνης καί δ Μ εταστά- 
σιος, δ μέν διά τώ ν πολυειδών α
σμάτων του, δ δέ διά τών έρωτοπνεύ- 
στων καί ήδυπαθών μελοδραμάτ&>ν 
αύτοϋ ήδυνήθησαν ν’ άνορθώσωσι τήν 
τοϋ ΙΗ/ αίώνος ιταλικήν φιλολογίαν, 
έπαυξηθεϊσαν ώς έκ τής άναπτύξε- 
ως τής δραματικής τέχνης κωμικής 
τε καί τραγικής. Πρδς τδ αποτέλε
σμα τοϋτο τά  μάλα συνέτειναν αί έν 
τώ ρηθέντι χρονικώ δ ;αστήματι ίδρυ- 
δεΐσαι άκαδημίαι ώς ή z&r *Λρχ<ί- 
t i u r  καί ή προ αύτής A ccadem ia 
d e lla  C ru sca^ T i; συνέταξε τδ λ ε 
ξικόν τής ιταλικής γλώσσης έν 
Φ έναπεταμίευσεν άπαντας τούς θη
σαυρούς αύτής, καί οπερ δύναται νά 
θειορηθή τδ πρώτον βήμα πρδς τήν

ιταλικήν ένότητα, είς ήν ή τένι- 
ζον πάντοτε οί τής χερσονήσου έγ- 
κάτο ικο ι, κα ί έξ αύτών τώ ν σιδη- 
ροκιγκλιδωτών θυριδίοιν τής ειρκτής 
ή έκ τοΰ αίματοφύρτου ικριώματος 
τής λαιμητόμον;.

Πλεΐστοι είσίν οί συγγραφείς πο ιη τα ί 
τε καίπεζοί οί συγγράψαντες περί τά  τ έ 
λη τοϋ ΙΗ' αίώνος καί τάς άρχάς τοΰ 1Θ' 
ένο ϊς κυρίως διαπρέπουσιν ό Παρίνης, δ 
Μόντης, δ Φώσκολος, δ Άλφιέρης,δ Ν ι- 
κολίνης,δ Βόττος, δ Κολλαέττας καί ά λ
λοι πολλοί οδς βεβαίως παραλβίπομεν, 
δ ιότι δέν έπιχειροϋμεν ένταϋθα τήν ι 
στορίαν τής ιταλικής φ ιλολογίας. Προ 
πολλοϋ όμως ή καθαρότης τής γλώ σ- 
σης εΐχεν έν γένει παραμεληθή, κα ί 
μάτην οί καθαρισταί διεμαρτύροντο 
κατά  τών άλλοκότων ιδ ιω τισμών, με
ταφορών καί συντάξεων, ών έγίνετο  
χρήσις. Πρδς τούτοις υπήρχε καί ού- 
χ ί μικροϋ λόγου άμφισβήτησις με
ταξύ τώ ν δύο τούτων γνω μώ ν, τής 
μέν τώ ν φρονούντων ότι ώφειλε νά 
η κοινώς έν χρήσει ή φλωρεντινή δ ιά 
λεκτος, καθδ πλουσ ιω τάτη ’ τής δέ τώ ν 
σκεπτομένων δτι ήδύνατο άδιακρίτως 
νά χρησιμοποιηθή οίαδήποτε λέξις η 
ρήσις ανεξαρτήτως τής καταγω γής 
αύτών, ήρκει μόνον νά ώσι τοΐς π α - 
σι κατα ληπτα ί. τοΰθ δπερ, ένούμενον 
μετά τής πολιτικής διαιρέσεως έν ή 
έτήρει τήν ’Ιταλ ίαν ή πανοΰργος κα- 
ταδυναστεία  τώ ν ηγεμονίσκων αύτής, 
ήγειρε μέγιστον έμπόδιον έναντι 
τής καθόλου γενικεύσεως μιας καί τής 
αύτής γλώσσης καθ’ δλην τήν χερ
σόνησον. Έ ν τούτοις τά  γαλλ ικά  δόγ
ματα  καί δπλα είχον εισβάλει είς 
Ι τ α λ ία ν ’ ώς εκ τούτου δέ ή γλώσοα 
ύπέστη καί άλλας τοιαύτας μεταβο- 
λάς καί χαλαρότητας έπ ί τδ γα λλ ικώ - 
τεραν, τοσαΰται δέ λέξεις καί φράσεις 
γαλλ ικα ί είσήχθησαν ώστε πολλά έγ
γραφα άπέβαινον άκατάληπτα  υφ ιστα
μένων ήδη ανεξάλειπτων τών ιχνών 
τής ξένης ταύτης έπιρροής. ΙΙλήν 
έν τω  μέσφ τώ ν δυσχερείων τούτων ή
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καρτερικώς έν τοΐς μαρτυρίοις στομουμέ- 
νη κατά  τής δεσποτείας άντίδρασις έτή - 
ρει ενότητά τ ινα  έν τή  γλώσση, όπως 
διακοινώνται άπό τώ ν *Αλπεων μέ
χρι τής Αίτνας τά  σχέδια καί οί σκο
ποί, αΣ έλπίδες καί οί φόβοι, τά  εργα 
καί οί κίνδυνοι τώ ν ένεργούντων τήν 
εθνικήν παλιγγενεσ ίαν.

Αύται υπήρξαν α ί περ ιπέτεια ι τ ι ς  
t-αλ ικης γλώσσης, άς δέν ένομίσα- 
μεν άσκοπον νά διέλθωμεν έπιτροχά- 
δην, ένασχολούμενοι περί πονήματος 
συγγραφέντος είς τήν οποίαν δννάμε- 
Οα νά καλέσωμεν νεοϊταλικήν γλώ σ
σαν. Νυν δε τοϋ μεγάλου της ένότη- 
τος έργου έπ ιτελεσθέντος, έπετα ι δ- 
τ ι  καί ή γλώσσα , άναβαπτιζομένη 
έν τή κολυμβήθρα τής έθν.κότη- 
τος καί πλουτιζομένη δι’ δλων 
έκείνων τών στο ιχείων, aTtva ώς έκ τής 
νέας τοϋ τόπου σ υσ τά σ ε ις , τώ ν νέων 
σχέσεων, τών νέων εφευρημάτων, τής 
έν γένει κοινωνικής άναπτύξεως, άπο- 
βαίνουσιν αναγκαία, θέλει άναλάβει τήν 
εθνικήν αυτής μορφήν, και καταστ?) ή 
κοινή τών έγκατοίκων διάλεκτος, δ 
σύνδεσμος καί το σύμβολον συνάμα τής 
ιταλικής άποκαταστάσεως. Δεν άποκρύ- 
πτομεν οτι ή νϋν κατάστασις αύτής *χει 
καί τ ι  το επικίνδυνον, καθ’ δσον ευκό
λως όύνανται νά παρεισφρήσωσιν έν αυ
τή  ξενισμοί, ε ίτε έξ άμελείας ένεκα τής 
έςεως τής άποκτοψένης έκ τής συνε
χούς έπαναλήψεως λέξεων ή ρήσεων τ ι -  
νών, ε ϊτε έκ προθέσεως, προερχομένης έκ 
τής έπιδείξεως, $ν εύαρεστούμεθα κά- 
πω^ ποιούμενοι περί τήν γνώσιν έ Γ έ ρ ω ν  

γλωσσών' είτε ϊκ  τίνος κομψοεπείας καί 
συρμοεπείας είς άς ένίοτε ένασμενιζόμε- 
Οα. Πιστεύομεν δμως δτι θέλει ύπερισ^ύ- 
σει πάντοτε καί ώς προς τήν γλώσσαν τδ 
έθνικον αίσ'ϊημα, καί ώς έκ τούτου 
άποβληθή παν δ ,τ ι δύναται νά τήν 
κιβύηλεύση.

Ε;ς τήν άναβαπτισθεΈσαν λοιπόν τα ύ - 
την γλώσσαν συνέγραψεν, ώς είκός, 
καί ό κ. l)e  A m icis τήν έν ‘ Ισπανία 
πϊρ ιηγησιν αυτοϋ, ήτις ώς έκ τούτου

όζει κάπως νεωτερισμού, otv καί ί  1 
χάρις καίτδ πνευματώδες τής έκθέσεω? 
καλύπτουσι τά  ένιαχοϋ άπαντώμενχ 
έλα ττώ μ α τα .

(E n sx il τό τέλο;)

Κ. Μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

ΟΙ ΦΟΡΟΙ.

'Ημέραν τ ινά  έξερχόμενος τής οι
κίας μου άφήκα άπροσέκτως τήν θύ- ; 
ραν άνεωγμένην, δτε δέ έπανήλθον, 
εύρον, ή, ινα  ομιλήσω άκριβέστερον, 
δέν ευρον πλέον σχεδόν τ ίπο τε . Κλέ- 
π τα ι τής λησμοσύνης μου έπωφελη- 
θέντες μοί άφήρεσαν πάντα  τά  πολύ
τ ιμ α  σκεύη καί άλλα διάφορα α ν τ ι
κείμενα αξίας" ευτυχής δέ λογίζομαι, 
δτι έσεβάσθησαν τά έπ ιπλά  μου. Χ ω
ρίς νά άπολέσω καιρόν, εδραμον αμέ
σως— καί τήν φοράν ταύτην έθεσα είς 
κίνησιν δλα τά  κλείθρα κλείων ουτω 
τον κλίοβον, άφοϋ έφυγαδεύθησαν τά 
πτηνά— εδραμον, λέγω , είς τδ γρα- 
φεΐον τ ί ς  άστυνομίας, έόωκα τήν μή- 
νυσίν μου, ό υπάλληλος μοί άπηύθυνε 
πολλάς καί ποικίλας ερωτήσεις, ελα- 
βεν άκριβεϊς καί σχετικάς πληροφορίας 
καί άκολούθως μέ άπέλυσε.

Μετά τινας ημέρας οί κλέπτα ι ευ- 
ρίσκοντο είς τάς φυλακάς καί τά  κλα- 
πέντα  είδη εΐχον σχεδόν πάντα  άνευ- 
ρεθή" έν όλίγοις, έπανέκτησα πάν δ,τι 
μοί έκλάπη καί οί ένοχοι έδικάσθησαν 
είς έξαετή ειρκτήν.

Έ πιστρέφων άπο το δικαστήριον, 
δπου είχε συζητηθή ή ύπόθεσις, έσκε- 
πτόμην κ α τ ’ έ[Λαυτόν : Πόσους, έλε- 
γον, άνθρώπους έθεσα είς κίνησιν έγώ, 
ταπεινός καί άσημος πολίτης, διά μι- 
κράν τινα  κλοπήν, ήτις μοί συνέβη ; 
Τίς οίδε, πόσοι φρουροί καί φύλακες, 
πόσοι αστυνομικοί καί άλλοι υ ττά λλν
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λοι, πόσοι κατάσκοποι έτέθησαν είς 
ενέργειαν, δπως άνακαλύψωσι τούς αυ
τουργούς τοϋ εγκλήματος, καί οποίων 
τεχνών καί μέσων έγένετο χρήσις προς 
τον σκοπόν τούτον ! ά λλά  καί άν προ- 
έκειτο νά έξοδεύσω κά τ ι τ ι διά πάσας 
ταύτας τάς έρεύνας, θά το έπραττον 
προθυμότατα, διότι τή άληθεία είμαι 
άρκούντως ικανοποιημένος.

Ά λλά  « σπεύδε βραδέως » ελεγον 
οί αρχαίοι σοφοί. Λεν έδαπάνησα, ε ί- 
πον, οβολόν. Είναι αληθές, δτι σή
μερον, χωρίς νά θέσω έν τώ  θυλακίω 
τήν χεΐρα, ειδον τιμωρούμενον τον 
προσβαλόντα τήν ιδιοκτησίαν μου καί 
τά  κλαπέντα  μοι είδη έξησφάλισα, 
πλήν μ ετ ’ ολίγον όφείλω νά έμφανι- 
σθώ προς τον είσπράκτορα καί νά πλη
ρώσω τούς όφειλομένους φόρους.

Έ π ί τή τελευτα ία  ταύτη  σκέψει διερ- 
ρύθμισα τού ; συλλογισμούς μου.

θά  άποτίσω λοιπόν τούς φόρους... 
Τί είναι άρά γε αυτοί οί φόροι καί 
προς τ ί χρησιμεύουσιν ;

«Φόρος είνα ι ή μερίς εκείνη τής !-  
«δ ιω τικής περιουσίας, τήν όποιαν ε- 
«καστος ημών δίδει προς τήν Κυβέρ- 
«νησιν, δπως αύτη φροντίζτι νά μάς 
« έςασφαλίζη τήν έλευθέραν τοϋ ύπο- 
» λοιπού άπόλαυσιν, καί δπως δύναται 
»νά έκπληροΐ τάς πρδς τήν κοινωνίαν 
* υποχρεώσεις της καθοδηγούσα αύτήν 
»κα ί συντελούσα είς τήν ήθικήν καί 
«υλικήν αύτής ευδαιμονίαν.

’Αλλ’ ίδωμεν νϋν, τ ίνα  πο ιε ίτα ι 
χρήσιν ή Κυβέρνησις τών χρημάτων 
τούτων ;

ΓΩς είπον, μέ εΐχον κλέψει ποτέ" 
δεν έδαπάνησα οβολόν, καί έν τοσού- 
τω  καί τδ έμον άπέκτηοα καί οί κλέ- 
π τα ι έτιμ,ωρήθησαν. Πώς τα ϋ τα  έπε- 
τεύχθησαν ; Βεβαίως διά τών έκ τών 
φόρων χρημάτων, δ ι’ ών ή κυβέρνησις 
μισθοδοτεί τούς άστυνομικούς υπαλ
λήλους, οΤτινες άπεδέχθησαν τήν μή- 
νυσίν μου, τούς χωροφύλακας, οΐτινες 
άνεκάλυψαν καί συνέλαβον τούς ενό
χους καί άνεϋρον τά  κλοπιμαία , καί

τούς δικαστάς, οί όποιοι έδίκασαν καί 
κατεδίκασαν αύτούς.

’Έ/ομεν (ή μάλλον καταγινόμεθα νά 
άποκτήσωμεν) στρατόν καί ναυτικόν ά - 
ξιόμαχον, δπως δι’ αύτών καθ ίστα
τα ι σεβαστή, προασπίζηται κατά πά 
σης προσβολής καί διεκδική τά  άπα- 
ράγραπτα αύτής δικαιώματα ή ήμετέ- 
ρα πατρίς. ’'Ανευ φρουρών καί φυλά
κων, θά ήμεθα εκτεθειμένοι άκαταπαύ- 
στως είς τάς προσβολάς τοϋ ίσχυοο- 
τέρου. Τίς διατηρεί τάς δυνάμεις ταύ 
τας ; ‘ Ηυ-ε ς̂ αυτοί διά τών ποσοτήτων 
έκείνων, τάς όποιας πληρόνομεν προς 
τήν κυβέρνησιν ύπο τδ όνομα τδ ν  φό
ρων.

Σήμερον είναι ανάγκη νά άνασκευα- 
σθή γέφυρά τ ις  ένταϋθα, αύριον σιδη
ροδρομική γραμμή εκεί, άλλοτε ό λ ι-  
μήν εκείνος έχει άνάγκην φάρου, ή 
έπαρχία εκείνη ταχυδοομείου ή σ τα 
θμού τηλεγραφικού. Ιδού ή κυβέρνη- 
σις καί 5 δήμος δίδουσιν άλλήλο ις τάς 
χειρ ας καί εγείρεται ή γέφυρα, ή ά - 
τμομη^ανή αίρουσα τήν άπόστασιν προ
σ εγγ ίζε ι δύω μακράν άπεχούσας χ ώ 
ρας ή πόλεις, δ φάρος φω τίζε ι καί κα
ταυγάζει τοϋ λιμένος τά  υδατα, 5 
τηλέγραφος μ ετ ’ αστραπιαίας τα χ ύ - 
τητος μεταδίδει τάς ιδέας τών κα 
τοίκων δύω διαφόρων πόλεων, και το 
ταχυδρομεΐον κα τα γ ίνετα ι είς τήν έγ ■ 
καιοον άσφαλή καί ταχε’ϊαν άποστο- 
λήν, παραλαβήν καί διανομήν τών επ ι
στολών. Πάντα ταϋτα  δεν γ ίνοντα ι βε
βαίως διά θαυμάτων, ών παρήλθε π λ έ
ον ή έποχή, ά λλ ’ έκτελοϋνται διά τών 
χρημάτων, τά  οποία ή κυβέρνησις καί 
ό δήαος άποταμιεύουσιν είς τά  μεγάλα 
εκείνα ταμ ιευτήρ ια , έν οίς πάς αγαθός 
πολίτ<·ς άποτίθησι τούς φόρους.

Οί φόροι, ε ίτε δημόσιοι, ειτε δημο
τικο ί, εΤναι κοινωνική άνάγκη, ή 
μάλλον είπεΐν είναι δρος απαραίτητος 
τού κοινωνικού βίου. ’Επειδή, οπως οί 
κυβερνήται τής άπειροπληθοϋς οικογέ
νειας, ήν κοινωνίαν προσαγορεύουν, έκ- 
πληοώσι τήν εντολήν ήν αύτη ή κ ν .”
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νωνία τοΤς άνέθηκεν, ήτοι νά προ- 
στατεύω σιν αυτήν κατά  πάσης προσ
βολής, ή τ ις  πιθανόν νά γίνη καί έ- 
καστω  τών κοινωνών ιδία καί εις σύ- 
νολον τδ κοινωνικδν σώμα, ε ίτε πρδς 
τδ πρόσ&ιπον, είτε εις την ιδιοκτησίαν, 
οπως τέλος δύνανται νά μεριμνώσι καί 
έπ ιβλέπωσιν είς την π ίστην καί αύστη- 
ράν τώ ν νόμων εφαρμογήν, άνευ τών 
οποίων είναι αδύνατος τής κοινωνίας 
ή ΰπαρξις, (δρα φυλλ. Ζ. Α. ε/ Β.') καί 
οπως προνοώσι διά τάς μυρίας καί πο ι
κ ίλας έκείνας άνάγκας, α ΐτ ινες είναι 
αναγκαϊον τοϋ κοινωνικού βίου επακο
λούθημα, πρέπει νά τοϊς παρέχωνται 
τά  πρδς τοϋτο μέσα. Τίνα δέ είσί τ * ϋ -  
τα  ; Οι φόροι τούς οποίους χορηγοΰ- 
σιν αύτοΐς αυτοί εκείνοι, ο ΐτινες άξιοΰσι 
νά χαίρωνται τώ ν τοσούτων καί τη λ ι- 
κούτων ευεργετημάτων.

ΓΙΙ τώ ν φόρων λοιπδν άπότισις 
είναι ουσία ενεστώσα, ή μάλλον προ
καταβολή τ ις , συμψηφιζομένη μέ άνα- 
λόγους παρούσας καί μελλούσας ώφε- 
λ ε ία ς ’ είναι οφειλή ιερά, την δποίαν 
οφείλομεν ευχαρίστως καί άγογγύστως 
νά καταβάλλωμεν χάριν ήμών αυτώ ν, 
φροντίζοντες μόνον νά έξελέγχωμεν 
κα ί έπιβλέπωμεν την τ ιμ ία ν , την αύ- 
στηράν, την σκόπιμον αυτών διαχείρι- 
σιν εκ μέρους τών κυβερνώντων.

I- ί  ΚΡΑ«Α<

ΤΟ ΡΟΔΟΝ Κ Α Ι ΤΟ ΙΟΝ

ίι

ΔΥΟ A E SE IS ΠΕΡΙ ΑΝΘΕΩΝ

«M adre, consolati, se la lua fiplia 
A bclla maramola lutla Som alia , 
Ne mai iagnarli, se d’ srti e senza· 
Che f jr  deli’arli do?’ e innocenza?»

Bertola.

Η μεγαλουργος χειρ τοϋ Πλάστου 
ή έκ τοϋ μηδενδς είς τδ είνα ι παρα-
γαγοϋσα τους κόσμους, ή τούς ουρα

νούς διά τών αστέρων καθωραίσασα, 
καί τήν ήμετέραν γην διά πλουσίων 
καί παντοδαπών δώρων πλουτίσασα, 
έν τή  άπείρω Αύτοϋ Σοφία: έδωρήσατο 
ήμϊν καί τά  άνθη, ά τινα  πλεΐστον ά- 
ναμφιβόλως συντείνουσιν είς την ολην 
αρμονίαν τοϋ κόσμου. Ταϋτα τά  μ ι
κρά άψυχα οντα, ά τινα  διά μυρίων 
ζωηρών χρωμάτων καταθέλγουσι τούς 
οφθαλμούς ημών καί διά τής μαγευ
τ ική ς αύτών ευωδίας κατακηλοϋσιν 
ημας, πολλάκις εύγλωττότερα καί αΰ
τών τώ ν εμψύχων μυρία έμπνέουσιν 
ημΐν α ισθήματα κατά  τάς διαφόρους 
περιστάσεις. Καί όντως, τ ίς  πολιδς γ έ 
ρων επ ί τή θέ^ δροσεροϋ άνθους δέν 
άνεμνήσθη τών χρόνων καθ’ ο υ ς  καί 
αύτδς ήνθιζεν ώ ; εκείνο, δταν οί πά 
γο ι τής γεροντικής ηλικίας δέν είχον 
ε ίσέτι ψυχράνη τήν φλογέράν αύτοϋ 
καρδ ίαν; Τίς τρυφερά δεκαοκταέτις 
χειρ δέν άπεφύλλισε τδ ταπεινδν άν
θος τώ ν λειμώνων έναγωνίως προσ- 
δοκώσα νά μάθη παρ’ αύτοϋ εάν άν- 
τ α γ α π ά τ α ι; Τίς παρθένος δέν επόΟη- 
σε, δέν ώνειρεύθη έπί τοΰ παρθενι- 
κοϋ αύτής μετώπου στέφανον έξ άν- 
θέων πορτοκαλέας !

Καί τ ίς  δέν έχυσε θερμόν δάκρυ 
επί τή  θέα πολύχρου πα» οε άναμ ιμνή- 
σκοντος αύτώ  τδν μακράν άπόντα 
φίλον ! Καί τούς ναούς ημών, όπου η 
ψυχή άφαρπαζομένη τών γηίνων συν- 
α γάλλετα ι τώ  Πλάστη, δ ι’ άνθέων 
περικοσμοϋμεν. Έ π ί τοϋ φερέτρου ραί- 
νομεν άνθη, ά τινα  έκεΐ μαραίνονται, 
δεικνύοντα δ τι καί αύτά θρηνοΰσι τδν 
ήμέτερον θάνατον. Καί έπί τής κρυε- 
ράς τοΰ τάφου πλακδς, δπου πάντες 
σκληρώς έγκαταλείπουσιν η μ ας, τ ίς  
έστιν δ πιστότερος ημών φύλαξ καί 
σύντροφος ; Ά λ λ ’ ώς ποικίλη έστίν 
■ή αρμονία τοΰ παντδς, ουτω πολλά 
καί ποικίλα είσί τά  άνθη, άπδ τοϋ 
ρόδου μέχρι τοΰ εύτελοΰς άνθους τής 
άκάνθης. Καί τούτων άλλα μέν ύ- 
ψοΰσιν άγερώχως τδ λεπτδν καί εύ- 
λύγιστον στέλεχος, ώς φιλάρεσκος
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νεάνις, άλλα δέ κύπτουσι ταπεινο 
φρόνως, καί τούτων πάλ ιν  τ ινά  μέν 
είσί λευκά ώς ή χ ιώ ν, σύμβολον π α ι
δικής άθωότητος, τ ινά  δέ ροδινά, καί 
έτερα πρικιλόχροα. Τίς ομως δύναται 
ν’ άρνηθή, τ ίς  δύναται νά μη όμολο- 
γήση μεθ’ ήμών, δτι μεταξύ δλων 
τώ ν άνθέων δύο πρωτεύουσι, τδ ρό- 
δον καί τδ ίον; Τδ ρόδον ότέ μέν ί-  
ρυθροϋν ώσεί πορφύρα τής Τύρου, ό
τέ δέ λευκότερον καί αΰτοΰ τοϋ κρί
νου, καί πολλάκις ώχρότερον καί αύ
τών τών παρειών έρώσης νεάνιδος, ώς 
χαριέντως λέγει Ί τα λ ίς  γράψασα περί 
άνθέων, μ ετ’ άλαζόνος άσιατικής με- 
γαλοπρεπείας εκθέτει τά  «λούσια α ύ 
τοϋ κάλλη, καί νωχελώς άνοίγει τδν 
κάλυκα, ώς υπερήφανος Ό δαλίσκη ε
πιδεικνύει τά  άλαβάστρινα στήθη, καί 
δέχεται την δρόσον ώς φόρον δν η 
Αυγή χρεωστεϊ είς τά  θέλγητρά του. 
Οί πρόγονοι ημών διά ρόδων έστε- 
φάνουν τάς κεφαλάς τώ ν θυμάτων, 
και την πολιάν τρίχα τοΰ μελωδι
κού ψάλτου τών Χαρίτων. Τδ ίον έξ 
εναντίας, άγνωστον καί ταπεινδν, κρύ
πτει τά  σεμνά αΰτοϋ κάλλη υπδ πράσι
νον χορτάριον,οπόθεν κόπτει καί στολί
ζει τδν παρθενικδν κόλπον εύγενής καί 
φιλέρημος ώς αύτδ ψυχή, έλκυομένη 
έκ τή ; εϋοσμίας, ήν περιχέει τδ εύγε— 
νές τοϋΊΟ άνθος, δπερ Ομοιάζει πρδς έ* 
κείνας τάς καθαράς καρδίας α ΐτινες ζώ - 
σι μακράν τών κοσμικών ταραχών. . . 
*Ω Παρθένοι, μή φθονήσητε τήν άγε- 
ρωχίαν καί τήν ματα ιότητα  τοϋ ^όδου, 
ουδέ τά  επ ιδεικτικά αύτοϋ χρώματα. 
’Εστέ άγνα ί, εύγενεΐς, ταπεινα ί ώς τδ 
ϊον, καί ταχέως θά διαλάμψωσι τά  
κεκρυμμένα υμών προτερήματα διά 
τής ευωδίας, ην άκουσ'ω; χέει πέριξ 
ή αίδημων άρετή, δηλαδή ή αρετή 
εκείνη ήτις άποφεύγει τάς ματαίας πομ- 
πάς καί επ ιδείξεις.

Έ ν Κέρκυρα τή 1 7 Α πριλίου 1 8 7 7 .

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  S T A Y P O S .

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ.*

— Μ άλιστα, μοί έλεγε'χθές φίλος μού 
τ ις , σάς έπαναλαμβάνω δτι δίδετε πολ- 
·̂α χ είς τδν υίόν σας.

1— Καί έγώ λέγοι δτι δίδετε πολύ ό- 
λ ίγα  ε ίς  τδν υμέτερον. Ό  υίός σας 
είνα ι είκοσαέτης’ χιλίοιν φράγκων έ- 
πιχορήγησις ! δέν άρκεϊ !

— νΙΙ μην είκοσιπενταετής, καί ό πα 
τήρ μου δέν μοί έχορήγει πλέον τών 
τριακοσίων.

■— Τά πράγματα δέν έχουν σήμερον 
τήν αύτήν άξίαν, καί οί νέοι τήν αυτήν 
ηλικίαν. Τριακόσια φράγκα τότε ?:α- 
ρίστανον ποσδν πλέον η χ ίλ ια  σήμε
ρον, ένώ τά  είκόσιν έτη σήμερον είναι 
άνώτερα τών είκοσι π έντε τότε.

— 'Βέβαια έ'νεκα τής ματαιότητος τώ ν 
νέων ! τώ ν  παραφορών των ! τώ ν ιδιο
τροπιών ! τών δαπανηρών εξεών 
τω ν !

— Ούχί ! ένεκα τής έν τη κοινωνία 
θέσεώς των ! γνωστδς είνα ι ό σήμερον 
είκοσιπενταετής' βουλευτής, έκλογεύς 
είς τδ ί ν  καί είκοσι. Πολλάκις Επιστή
μων, βιομήχανος, έμπορος πρδ τής νο
μίμου ηλικ ίας.

— Κακόν !
1— ’Έ στω ! ά λ λ ’ είναι γεγονός ! έάν 

ταχύτερον άναπτύσσητα ι σήμερον ό 
νέος αλλά κα ί ταχύτερον άποβαίνει 
άνήρ. Ή  ήλικ ία  τώ ν ηδονών έρχεται 
πρωίμως, αλλά πρώίμα καί αί υποθέσεις. 
Προσθέσατε τάς ευκαιρίας καί τούς είς 
δαπάνας πειρασμούς, ά τινα  έδεκαπλα- 
σιάσθησαν, Πόσοι προϋπολογισμοί ά 
γνωστο ι τοΐς πατράσιν ημών ! Ε ν τ υ 
πώσεις περιηγήσεων, έκ τής επιστήμης 
τέρψεο^ν, αναζητήσεων, έργων εΰσπλαγ- 
χνίας, διαμονών έν έξοχαϊς, άλλά καί 
ταχυδρομικών καί τηλεγραφικών.

— Παρελείψατε τά  καλλίτερα ! Ά λ λ ’ 
ουδέποτε θέλω άναλάβη τδ οίκονομικδν 
αΰτδ υπούργημα ! Λιά τοιούτων προϋ
πολογισμών καί χρήματα σπαταλώμεν
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κα! ελα ττώ μ α τα  άποκτώμεν, καθήκον 
δέ τοΰ πατοδς δεν είναι το ύποθάλ-ι 7
πειν τά  έλα ττώ μ ατα  τοΰ υίοϋ.

— Τά ελα ττώ μ α τα  ; ούχί! άλλά τον 
νόμιμον προς το ώραΐον έρωτα, να! ! 
Δεν ε!ν’ έγκλημα πασα παραφορά τής 
νεότητος. Τίς ένέπνευσεν αυτή την προς 
τδ διαπρέπειν τάσ ιν , τον έρωτα πρδς 
τδ έπιδείκνυσθαι, την άνάγκην τοΰ ά - 
εννάως κινεΐσθαι, την μανίαν πρδς τάς 
διασκεδάσεις ; Βεβαίως τ ις , οστις κα
λώς έγίνωσκε τ ί  έπραττε, νομίζω . Δέν 
πρόκειται περ! άνατροπή;, άλλά χ α - 
λ ιναγωγήσεως άμα δέ και ίκανοποιή- 
σεως τώ ν κλίσεών της.

— Τίνι τρόπο) ; μήπως άναλόγως τή ; 
τρέλλας των ;

— Ούχί ! άναλόγως τής ε'ν τώ  κο
σμώ θέσεως τών πατέρων αυτών. ’Εκεί 
έγκ ε ιτα ι τδ παν ! Ό πόταν ο[ γονείς 
είναι π τω χό !, ενδεείς, όπόταν μόλις ά
πο ζώσιν έν ίδρώτι τοΰ προσώπου τω ν, 
όπόταν καταναλίσκουσι την μικράν τοιν 
περιουσίαν ενίοτε δέ κα! τήν ζωήν τω ν, 
όπως έπαρκέσωσιν είς τάς δαπάνας τής 
έκπαιδεύσεο>ς τώ ν τέκνων τω ν, όπόταν 
μετά μεγίστης δυσκολίας συνάγουσιν 
ευτελή τ ινα  προίκα διά τήν κόρην τω ν, 
αίσχος, μυριάκις αίσχος τοΐς υίοίς εκεί
νο, ς, οιτινες αύξάνουσι τήν ίεράν αύτών 
π τω χεία ν ά ντ ! νά τήν άνακουφίσωσιν, ο ί  
τ ινες  άνοίγουσι ρήγμα είς τήν εύτελή 
ταύτην προίκα ά ντ ! νά τήν ένισχύσωσιν, 
ο ΐτ ινες σπαταλώ σι τά  προϊόντα τής 
εργασίας τώ ν  πατέροιν των άντ ! νά τά  
δ ιπλασιάζωσιν ! Γ0  νέος δστις πρδς ί-  
κανοποίησιν τώ ν παθών του, καταδ ικά
ζει τήν μέν μητέρα είς στερήσεις, τήν 
δέ αδελφήν είς άπομόνωσιν ή είς γάμον 
δυστυχή, ο νέος ούτος είναι ούχί μό
νον αγνώμων , κα! άσεβή;, άλλ ’ είνα ι 
βδέλυγμα ! Ά λ λ ’ είπόντες τήν άλήθειαν 
τοΐς υίοΐς. είπωμεν αύτήν κα! τοΐς π α - 
τράσι. Τί παραδοξότερον, τ ί  ολεθριώτε- 
ρον, τ ί  άγενέστερον πατέρων άσώτων 
μέν δι’ Ιαυτούς, φειδωλών δέ πρδς τους 
υιούς, ούδέν μέν υπέρ εαυτών άποποι- 
ουμένων, είς ούδέν ο μ οι: σ υνγκατα τ ι-

θεμένων υπέρ τώ ν υιών των ; Πλεί- 
στων παραδειγμάτων δύναμαι νά μνη
μονεύσω.

— Έμοΰ πρώτον, δέν έχει ούτο>ς;
— ’'Εστω, ποΰ ! πώς ; Ύ μ ε ΐς  άγετε 

βίον άνθρό»που πλουσίου ! διατηρείτε 
άμ αξαν! ή τράπεζά σας είνε περιζήτη
τος, τδ οίκημά σας κομψότατον, θεω- 
ρεΐον είς τδ μελόδραμα ! ό υιός σας 
ζή έν μέσω τής πολυτελείας ταύτης . .

— Κα! απολαύει τών άγαθών αύτής ! 
κα! παρακάθηται είς έκείνην τήν τράπε
ζαν, έχει θέσιν έν τώ  θεωρείο) εκείνο)! 
κα! βαίνει έπ ! εκείνης τής άμάςης !

— Μ άλιστα, άλλά τά  παρεπόμενα ! 
ό στολισμός ! αί διασκεδάσεις ! α ί ι*ετά 
των νείυν σ υναστροφαι ί παν ο ,τ ι α- 
φορά, παν δ ,τ ι άρέσκει αύτώ  ιδ ια ιτέ
ρως ! λαμβάνετε περί τούτων πρό
νοιαν; Ούχί ! Ούχί άπαξ σας εΐδεν άπο- 
λέσαντα ε’ίκοσι λουδοβίκια έν τ ιν ι έσπε- 
ρίδι, -ενώ υμείς τδν ονειδίζετε διά δεκά- 
φραγκον μετ* τώ ν φίλων του δαπάνην. 
Τώ παρεστήσατε μέν, έστω , ολόκληρον 
τήν σειράν τώ ν δένδρων τοϋ άπη- 

ορευμένου καρποΰ' άλλά τδ  τοιοϋτο 
έν στέφετα ι υπδ επ ιτυχ ίας, έάν μ ή 

έπαναλαμβάνηται συνεχώς ή παράστα- 
σις. Καί όμως ενώ δεικνύετε τδ δεν- 
δρον είς τδν υιόν σας. πρδ τών ο
φθαλμών του υμείς αύτοί γεύεσθε τι.ϋ 
άπηγορευμένου καρποΰ.

— Βραδύτερον κα! αύτδς θέλει 
γευθή.

— Πότε ; όταν δέν θά έχει πλέον 
οδόντας ;

— νΟ χ ι! "Οτκν άποκτήση τδ δ ικαί
ωμα, ώς έγώ , δ ι’ είκοσιπενταετοϋ: 
εργασ ίας! Σπεύδω πρδς τδ τέ ος. 
Μεμφεσθέ μου τήν πολυτέλειαν, 
τδν άφθονον κα! πεοιζήτητον βίον, άλ·· 
λα τά  έκέοδισα καί ε ίμα ι άξιος, ε ί
μαι άξιος καί τά  ήγόρασα ού
χ ί μόνον διά τής εύφυ'ί'ας και τής ερ
γασίας μου, άλλά καί διά μακροχρο
νίων στερήσεο>ν καί στενοχώριών ! Μέ
χρι τοϋ τριακοστοΰ] έτους τής ηλικ ί
ας ούδεποτε έσχον πΰρ έν τώ  οωμα_

τίο) μου ! μέχρι τότε τά  ημερήσια 
τ ή ;  τραπέζης μο« έξοδα ούδέποτε υ- 
περεβησαν τά  τεσσαράκοντα σολδία, δ- 
λα δε τα  λο ιπά, έξοδα ενδυμασίας 
κλ . τα  τριακόσια φράγκα έτησίθ)ς ! 
’'Επαθον, υπέφερον ! Καθ’ δλον αύτδ 
τδ διάστημα έδίψων άν ούχί υδατος, 
αλλ  ηδονών ! Ά ς  πράξη ώς έγώ !

—  Ά λλά  δεν δύνατα ι, καθόσον δέν 
έλαβ* τήν αύτήν μέ ύμας άνατροφήν ! 
Μήπως ύμεΐς δύνασθε νά καυχηθήτε 
έπ ί τή εγκρατεία σας ; Έ κών άκων ού
τως ώ φείλετε νά πράξητε— ‘Ο π α 
τήρ σας χορηγών υμΐν τριακόσια φράγ
κα έξετέλει τδ καθήκον του, ήτο 
σχετικώς πτο)χός.

—  Δέν εννοείτε αρα τήν άπειρον 
διαφοράν τήν διακρίνουσαν τούς υιούς 
τώ ν πλουσίων άπο τών υιών τών π τ ω 
χών ; "Ολως διάφοροί είσιν at ά νάγ- 
και τω ν , ώς ολως διαφόρου ούσης τής 
ανατροφής των ! Πάντη διάφορα τά  δ ι
κα ιώ ματα  καί καθήκοντα ώς πάντη  
διάφοροι αί θέσεις των ! Δέν λέ
γω  νά έγκαταλείψητε τδν υίόν σας χ ά - 
ριν άσυνέτου γενναιότητος είς οκνη
ρίαν ήτις θά τδν άπεχαύνου. ‘Η εργασία 
είνε νόμος καί διά τδν πλούσιον καί 
διά τδν πτωχόν. Ά λ λ ’ έμπνεύσατέ του 
τδν έρωτα πρδς τήν εργασίαν δ ι’ εύ- 
φυοΰς έλευθεριότητος, ά ντ ί νά τδν ά- 
ναγκάσητε είς τοΰτο διά τής άδίκου 
γλισχρότητός σα ; ! ‘Ηθικοποιήσατε αύ
τδν δ ι’ αύτής τής πολυτελείας !

— Πρδς θεοϋ ; δηλαδή πώς ;
— Μή χορηγοΰντες είς αύτδν ή δ ,τ ι 

άξιζει ! ’Επιθυμεί τήν διασκέδασιν ; 
Χορηγήσατε την, άλλ ’ άφοΰ πλήρωση 
πρώτον αύτήν διά διπλώματος ουτινος 
έπαξιως ετυχε. Ποθεί περιηγήσεις ; 
Ας κερδίση τοΰτο δι’ έπ ιτυχ ίας έν τώ  

επιστημονικό) του κύκλω, δ ι’ έργου τ ι -  
νδς σπουδαίου, τής κτήσεως τής γλώ σ
σης τής χώρας ήν ζη τεί νά ε’πισκεφθή ! 
Ας μετέχη δλων τών τέρψεων ών δύ- 

νατα« νά άπολαύη υίδς έξαιρέτου οί
κογενείας, άλλά δ ι’ υμών! έάν μή, 
θέλει τάς προμηθευθή άνευ υμών" θέλει 

ΖΑΚ. ΑΝΘ. ΕΤΟΣ Β'.

συνάψει χρέη !
— Δέν θά τά  πληρώσω.
“ Θά τά  πληρώσητε !

Ο ύχ ι! Ούτε τά  χάριν τής τιμής 
χρέη, καλούμενα ούτως άναμφιβόλως 
διότι είσ! τά  ηττον έντ ιμ α , ούτε 
Τ* π Ρ°μ>;θευτάς τοκογλύφους
έάν δανείζεται παρά τώ ν λεγομένων 
φίλων. Ας υποφέρη μή δυνάμενος νά 
πληρώση .. άς πιεσθή . . . άς καταδ ίω 
ξ ή ·  · • ας . . τόσω τδ καλλίτερον. . . 
πρδς τιμωρίαν του ! . . .

Και η τ ιμ ή  τοΰ βνόματός σας ;
Το ονομά μου δέν είνα ι χρεώγρα- 

φον τών παραλογισμ,ών ένδς απονε
νοημένου . . . άλλως τε  δέ, σώζω ίσως 
το ονομα τοΰτο τιμωρών προσηκόντως 
την πρώτην παρεκτροπήν εκείνου δστις 
τδ φέρει. Ούδέν άπελπ ίστικώτερον 
τών δήθεν φιλανθρώπων έπιχειρημ.ά- 
των σ**ς οπερ τής καταργήσεθ)ς τής 
προσωπικής κράτήσεως ! ’Εάν καταρ- 
γησητε τον σωτήριον τοϋτον νόμον, 
όποιος χαλινός υπολειφθήσεται είς 
τας χεΐρας τών πατέρων κατά  τώ ν μέ 
πλείστας όσας άξιώσεις υιών τω ν , οι- 
τινες άτιμάζοντες ταύτοχρόνως τδ ό
νομα τοϋ υιοϋ καί τής οίκογενείας, κη - 
λιδοΰσι μεν τήν ύπόληψίν τω ν , σπατα- 
λώσι δε την περιουσίαν τω ν, καταστρέ- 
φουσιν ένταυτώ  τήν υγείαν τω ν και 
ριψοκινδυνεύουσι τήν τιμήν μας έν τοΐς 
σκανδαλοις τώ ν όργίων τω ν ; Τ ιμω -
ρητεον το πτα ίσμ α , δπως μή ίδωμεν 
κατόπιν τδ πλημμέλημα, ίσως δέ 
και το κακούργημα. Ά φώμεν αύτούς 
να παριστώσιν ενώπιον τοϋ έμποροδι— 
κείου, δπως τοΐς φράξωμεν τήν είς τδ  
κακουργιοδικεΐον άγουσαν.

• A ! τούς άφρονας ! ανέκραξα ά- 
κουσιως μου ! πνεύματα βία ια , α τ ινα  
ουδεποτε θέλουν να ίόωσιν έν τοΐς
πράγμασιν είμή τά  έσχατα , έν τοΐς
άνθρώποις είμή τέρατα ! Έ !  άφετε
λοιπον τάς εξαιρέσεις. Δέν πρόκειται 
ενταύθα περί σοχρρονιστ:κής άστυνο- 
μ ιας, και κακουργιοδικείων' έ τ ι μάλ
λον δεν πρόκειται περί τώ ν άσώτων
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εκείνων, δι* ους τινας ούδεμία περιου
σία ήθελε θεωρηθή επαρκής, καί δι’ 
ούς είσιν έκ τών ών ούκ άνευ αί δ ικα- 
στικα ί συμβουλαί. Είς το ανάθεμα, 
ώς και υμείς τοΐς λέγω  καί έγώ .

— Ά λ λ ’ δμιλήσωμεν περί τής δμά- 
δος τώ ν υίών ! 'Ομιλήσω με ν ώς άν
θρωποι περί τοϋ τακτικού βίου. Λοιπόν, 
ποιον είναι το καθήκον ήμ.ών τώ ν π α - 
τέο ω ν ; Νά τιμωρώμεν τά  σφάλματα 
τών υ ίώ ν ; Ναί ! Ά λλά  προ πάντων 
καθήκον ήμών είναι νά τά  προλαμβά- 
νωμεν. Υ πά ρ χε ι τ ι χείρον τοϋ δανείου 
εν τ φ  χρίει, το πρόσωπον δπερ παρι- 
στα  δ δανειζόμενος. Έ ξαναγκάζειν τον 
υίόν ένεκα γλισχρότητος είς τήν θλιβς- 
ράν αυτήν δοκιμασίαν, σημαίνει συ- 
νειθίζειν αΰτόν εις ποταπά προς ε π ι
τυχ ία ν  μέσα, ποταπούς δόλους, ένίοτε 
δέ και είς χαμέρπειας. Δεν δανείζε
τ α ι τ ις  έπ'ι πολύ χωρίς νά άπολέση 
τήν άξιοπρέπειάν του, πολλάκις δέ τήν 
ευαισθησίαν του !

Ό  φίλος μέ ενατένισε προς σ τ ι
γμήν εν σιγή και μοί εΐπε"

— Πόσα δίδετε κ α τ ’ έτος είς τον υίόν 
σ α ς ;

— Πλείω ή ύμεϊς, καί τοι τυγχάνετε 
τρις έμοϋ πλουσιώτερος.

— Καί τον άρκοϋσι ;
— Το πιστεύω .
— Είναι πολλά δι’ υμας ;
— Τουλάχιστον δέν δύναμαι νά δια

θέσω περισσότερα.
— Ούτως, έπ ιβάλλεις είς εαυτόν σ τε

ρήσεις χάριν τοΰ υίοΰ ;
— Ίσ ω ς ' ουτω πώς αισθάνομαι τοΰ

το. Θέλω δ υιός μου νά βλέπη κοινω
νίαν εκλεκτήν, μεγαλοπρεπή μ άλισ τα , 
καί θέλω νά διαπρεπή ούχί ώς αρι
στοκράτης, ά λλ ’ ώς εύγενής. Δεν θέλω 
νά φα ίνετα ι υποδεέστερός τίνος, δ ι' δ
περ ήθελε παρίστασθαι λίαν ισως συγ
καταβατικός, ή λίαν πρός τούς άλλους 
ύπόχρεως. ’Εντός τών όρίων τής η
θικής καί τής άξιοπρεπείας δ νέος δέον 
νά συμμορφοϋται πρός τόν περί εαυτόν 
κόσμον. Τούτου ένεκεν, αναγκαία τινά

έξοδα δι* εαυτόν, στερήσεις τινές δι’ εμέ· 
Ά λ λ ’ είς τήν ηλικίαν μου, στέρησις, 
ήν δ ι’ αΰτόν υφ ίσταμα ι, ούχί οδύ
νην ά λλ ’ ηδονήν μοί φέρει !

— Νομίζετε δτι σας είναι ευγνώμων 
διά τήν θυσίαν ταύτη ν ;
— Βεβαιότατα 'γινώσκει δτι είνα ι Ουσία.

— Ούτως έλπ ίζετε δτι διά τών θεο>- 
ριών σας καί τής εφαρμογής των συν- 
ετελέσατε ώστε νά άποφύγη άπαντα , 
οσα τόσω ζωηρώς πεοιεγράψατε, ε
λα ττώ μ α τα  ;

— Ά λλά  ! τ ί έχετε ; τόν διέκοψα. 
Τί σημαίνουσιν δλαι αύτα ι α! ερο)- 
τήσεις; πρός τ ί  τό κουψίνουν αυτο ύ
φος ; Γ ινώσκετ’ άρα μυστήριόν τ ι ,  οπερ 
δέν τολμάτε ν’ άποκαλύψητε ;

— Ναί! γινώσκω t r ,  μοί άπεκρίθη οί- 
ονεί άποτόμως δ φίλος, καί το μυ
στήριον τοΰτο εΐν’ απόρροια τής αφρο
σύνης καί τών παραλογισμών σας. 
— νΛ ! Εΐσθε δημοκράτης, καί θέ
λετε δ υιός σας νά συγχρωτίζετα ι μετά 
τοΰ πλουσίου καί αριστοκρατικού κο- 
σμου. θ έλετε  δπ «ς διδαχθή εκεί τήν π ε 
ρί τά  ήθη κομψότητα . . . . Καί λοιπον, 
έδιδάχθη άλλο τ ι.

— Δηλαδή, τ ί  ;
•— Ή γοράσατε με χρυσά νομίσματα 

£ν έλάττω μα  διά τόν υιόν σας. Παί
ζουν πολύ έν τώ  μεγαλω κοσμώ. Ο 
υίός σας έλαβε κλίσ ιν πρός τό χ αΡ" 
τ ο η α [ γ η ο ν .

— Α υτός;
— θέλετε νά διαπρέπη ώς εύγε

νής 1.  . . Σάς ύπήκουσεν. rΓπερέβη καί 
τούς υποκόμητας! Έ στο ιχηματισεν. . . . 
επαιξεν . . . έχασεν . . . !

— ’Έχασεν ;
— ’'Εχασε τέσσαρας χ ιλ ιάδας φράγ

κων με τήν άδειαν σας.
•— Αδύνατον !
— Αδύνατον ; ’ Ηλθε νά τάς δανει- 

σθή παρ’ έμοΰ τήν πρωίαν ταύτην ! 
Ά πεποιήθην μετά λύπης, άλλ ’ άπεποι- 
ήθην. Κ αλλίστη ήτο ή ευκαιρία οπως 
δώσω καί είς αΰτόν καί είς ύμάς εν 
μάθημα. Ιδού, ποϋ άγουσιν αί ώραΐαι
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περί έλεθεριότητος άρχαί υμών ! ’'Ηδη, 
πληρώσατε ! Τέσσαρες χ ιλιάδες φράγ
κων δέν είναι πολλά πρός τιμωρίαν. 
Μόνον, τό υπόλοιπον θέλω σάς ειπει 
όταν λάβητε τήν άπόδειξιν έξοφλή- 
σεως. "Οστις έπαιξε, θέλει καί πάλιν 
π α ίξε ι' καί είνα ι μυριάκις εύκολώτερον 
νά μή συνάψη εν χρέος ή νά συνάψη 
μόνον έν. Ιδού, σάς ειδοποίησα! ’Εάν δέν 
έχητε πρόχειρον τιμωρίαν αΰστηράν καί 
αποτελεσματικήν, σάς οίκτείρω ! . . .

Ούτως είπών μ ’ έγκατέλειψεν άπο
τόμως, ήττον λυπούμενος διά τήν 
θέσιν μου, ή έπαιοόμενος δτι έδ ικαι- 
ώθη ! Δέν έσκέφθην νά τόν κρατήσω. 
Διετέλουν άπολελιθωμένος ! ’Ησθανό- 
μην τήν καρδίαν μου κατασπαρασσο- 
μένην ! Πώς δ Μαυρίκιος δέν έστη 
προ τής σκέψεως τοΰ κακοΰ, δπερ 
μοί εποίει ; Πώς μοΰ άπέκρυψε τό 
σφάλμα του άμα διαπραχθέν ; Πώς 
τό άπεκάλυψεν είς ξένον ; Ή  άγνω - 
μοσύνη του μέ κατέθλιβεν, ή έλλειψ ις 
εμπιστοσύνης του μέ κατεπλήγου ! *Ε- 
φριττον προ τών μελλόντων κινδύνων 
του! Οί έλεγχοι τοΰ συνειδότος τέλος, 
να ί, οί έλεγχοι τοΰ συνειδότος προσε- 
τίθεντο είς τόσω δξείας άλγηδόνας !

Εΐχον πράγματι μέρος είς τό 
σφάλμα τοΰτο. ΓΗ άποονοησία μου, 
ή ματαιότης μου ίσως τόν είχον ρίψει 
έν τώ  κόσμω έκείνω, τώ  καταλλήλω  
πρός άπώλειάν του. Πώς λοιπόν, ούχί 
νά τιμωρήσ6>, άλλά νά θεραπεύσω 
τό τέκνον αυτό : Δι’ αυστηρών έπ ι- 
πλήξεων ; 12 ! η τεταραγ[/.ενη φυ-
σιογνωμία του, ή άφωνος οδύνη του, 
ή άξιοσημείωτος στενοχώρια του μοί 
λέγουσι πάν δ,τ ι καθ’ έαυτοϋ λέγει ! 
Τί διά τών λόγων μου δύναμαι νά 
προσθέσω ; Κτύπημα κατά  τοΰ βάθους 
τής καρδίας δέον νά τοΰ επιφέρω ! Α 
νάγκη νά συναισθανθή σπουδαίως τό 
π τα ίσμ α  του, άνάγκη νά φρικιάση προ 
τών τύψεων τής συνειδήσεως! *Εν μόνον 
μάθημα θέλει καιρίως τόν προσβάλει, 
ό τι έμέ αΰτόν θέλει προσβάλει.

Δοκιμάσωυ.εν !

Τόν έκάλεσα παρ’ έμοί. ‘Ο φ ί
λος μου εΐχεν έπανέλθει οπως μάθη 
οποίαν άπόφασιν εΐχον λάβει.

—  Ούδεμίαν είσέτι,εΐπον, άλλά μεί
νατε καί χρησιμεύσατε ώς μάρτυς τής 
διαγωγής μου.

‘Ο Μαυρίκιος είσήλθεν. Αί έσω- 
τερικαί ταπεινώσεις καί πικρίαι άς ά - 
πό δύο ημερών εΐχεν υποφέρει ά νεγ ι- 
νώσκοντο έπ ί τής μορφής του.

—  Μαυρίκιε,τώ εΐπον ψυχρώς, δ φ ί
λος μοί γνωστοπο ιεί δ τ ι σύ έχασες 
τέσσαρας χ ιλ ιάδας φράγκων είς τό χαρ- 
τοπαίγνιον.

Άνεσκίρτησε.
—  Λυποΰμαι δτι δέν μοί τό έγνω - 

στοποίησας σύ αύτός. Νομίζω δτι τό 
ήξιζον,άλλά τοΰτο είναι επουσιώδης λ ε
πτομέρεια. ‘Η σπουδαιότης τοΰ ζη τή 
ματος έγκειτα ι είς τήν έξόφλησιν. *Α- 
νοιξον τό γρα^εΐον μου' πρός τόάριστε- 
ρόν ευρίσκεις φάκελλον καί έν τώ  φα - 
κέλλω  τό άναγκαιοϋν σοι ποσόν. Λάβε 
καί πλήρωσον.

Ήγέρθη χωρίς [νά άπαντιίση ' έκ 
τοϋ τόνου τής j φωνής μου ένόησεν 
δτι δέν ήτο στιγμή δΓ δμ ιλίας' ή λ -  
θεν είς τό γραφεΐον καί Ιλαβε τόν φά
κελλον, ά λλ ’ αίφνης ήρξατο τρέμων 
φρικοοδώς. Εΐχεν άναγνώσει τήν έπιγρα- 
φήν, « X ρ ή μ α τ α  π ρ ο υ ρ ι σ μ έ ι α .  d i d  τό t i c  
KaCpor τ ι ζ ι ΙΛ ι ό ν  pot»».

—  Διά τό ταξείδ ιον! μοΰ είπε μ ετά  
λυγμών, διά τό ταξείδιον δπερ δ ιατρός 
τόσο} έπ ιβλητικώς σας συνιστά ! Διά τό 
ταξείδιον δπερ μόνον δύναται νά συν- 
τελέση είς τήν έκ τής τρομεράς άσθε- 
νείας σας άνάρρωσιν!

—  Νομίζω, πράγμ ατι, δτι είχον α 
νάγκην.

—  Α νάγκην; άνέκραξεν,δ ιατρός μοί 
είπεν δτι έάν δεν διέλθητε τόν χειμώνα 
έν Κα'ϊρω ή υγεία σας κλονισθήσεται 
δ ιά παντός !

—  Πιθανόν, άπεκρίθην' άλλ ’ υπάρ
χει τ ι  πολυτιμότερον τής υγείας μου, ή 
υπόληψίς σου. Τό χρέος ώφειλεν ήδη νά 
ήναι πληρωμένον.Πήγαινε νά πλήρωσής!
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— Ά λλά  !
— Ά 'παγε !
Έ ξήλθε κλονούμενος, κα! ώς άνθρω

πο ; ούχ! με σώας τάς φρένας.
— Α δ ελφ έ ! είπεν ό φ ίλο ;, σκληρό

τατο '; ήτο το κτύπημα !
— Καί αποτελεσματικόν, εύελπίζο- 

μα'.. "Η δεν γνωρίζω τον υιόν μου, η 
ούδέποτε θέλει έγγ ίσει παιγνιόχαρτα.

— Ά λλά  νομίζω δτι έδιοοθώθητε 
και υμείς επίσης !

—-Ό λιγωτέραν άνάγκην διοοθώσεο>ς 
εχω έγώ η υμείς, φίλε μου.

— Πάλιν έγώ ; άνέκραξεν. '’Ε ! άπό 
τ ί  θέλετε νά διορθωθώ ; τό παράδειγμά 
σας δέν μέ δίκαιοί έκατοντάκις ;

— Ούχί! Μόνον έπ’ έμού ρ ίπτει τοάδι- 
κον, έπανέλαβον μ ετ’ αύστηρα; θλίψεως. 
Μη χάριν τώ ν σφαλμάτων μας άπο- 
κρύπτωμεν την άλήθειαν ! ’ Ωθησα είς 
τά  έσ/ατα μίαν ύγια  αρχήν, και δ ι
καίως έτιμωρηθην. Γ0  υιός μου έπραςε 
πραξιν άξιόμεμπτον, και σκληροτάτη 
ήτο ή ποινή του. Ούχ ήσσον α ; άρ- 
χα ί μου δεν παύουσιν οϋσαι καλα ΐ, 
δσον αί ήμέτεραι όλέθριαι. Ή  ασύνε
τος έλευθεριότης μου εληξεν είς την ά- 
πώλειαν χρημάτων, τής τιμής μη ριψο 
κυνδινευθείσης, ένώ η υμετέρα γλίσχρος 
αύστηρότης δύναται νά παρασύρη τόν 
υιόν σας.

— Ε τ ,; ■
— ΙΙλέον η είς ά 'υ να μ ίαν  ! Δέν ό- 

μ ιλώ  μόνον περί τοκογλύφων πρός 
ους τόν παραδίδετε, περ! εργασιών 
βαναύσων είς ά ; τόν καταδ ικάζετε , 
περ! άνταρτικών και οργίλων αισθη
μάτων δ ι’ ών ποτίζετε τήν ψυχόν του. 
Δέν ίμ·.λώ επίσης περ! τώ ν σκαιών 
κα! άπο τροπαίων έκείνων επιθυμιών, 
δ ι’ άς, κατά  τήν τρομεράν τοϋ Μολιέ- 
ρου εκφρασιν. «Δι* άς οί υίο'ι μετρώσι 
τάς ημέρας τών πα τέρ ω ν .»— Καρπούς 
πικροτέρου; έτ ι δύνανται νά γεννήσωσιν 
άρχα! οΐαι at ήμετέραι. Α ναπολήσατε 
τό παράδειγμα τοϋ στρατηγού Η.

— Όποιον παράδειγμα ;
— ΓΩ; υμείς, 5 στρατηγός άπεπ .ιε ϊτο

είς τόν υιόν του ο ,τ ι ήδύνατο, κα! κ α τ ’ 
εμ έ,δ ,τ ι ώφειλε νά τώ  χορηγή.'Ημέραν 
τ ινά  τόν συνέλαβε τήν χεΐρα έχοντα 
είς τό ταμεΐον του.

— Τ! ; τόν έκλεπτεν ό υιός του ;
— Μάλιστα
— Και δεν τόν έφόνευσεν ;

Ούχ! ! είς τά  μυθιστορήματα μό
νον φονεύει ό πατήρ τόν ένοχον υ ’όν 
του. Δέν τόν φονεύει, άλλ ’ άποθνήσκει 
υπ ’ αισχύνης. Σκέψασθεγενικώτερον.

( ϊλ  τοΰ γ«λλιχο5)

Δ. Δ. Κ.

Είς πεντήκοντα πέντε χιλιομέτρων 
άπόστασιν βορειοδυτικής τής Ιερουσα
λήμ, κ εΐτα ι ή πόλις Ίόπη , ή άρχα ία 
τώ ν ’Ιουδαίων Ίάφα , ώκοδομημένη έν 
είδει άμφιθεάτρου κα! έπιβλεπομένη 
υπό τή ; κατερειπωμένηί αύτής άκρο 
πόλεως. ‘Η πόλις αυτη κέκτητα ι ά 
πειρα τουρκικά τεμένη κα! τρία μο
ναστήρια.

‘ II άγ· ρά αύτής παρέχει όψιν όλως 
πενιχρά·/. Αί.όδο! είσ! στενά! κα! ακα- 
θαρτοι, ώστε είς πολλάς αύτών υπο- 
χρεοϋταί τ ις  ν’ άναρριχαται. Τά πέ- 
ριξ δμως κ α τ ’ άντίθεσιν διά τώ ν ά- 
πειραρίθμων κήπων καταφύτω ν υπο 
δένδρων καρποφόροι-; οιον λεμονεών, 
πορτοκαλλεών, βερυκοκκεών κλπ . παρόν» 
σ:άζουσι θέαν θελκτικοτάτην.

‘ II είσοδο; τοϋ λιμένο; δεν έχει εύ- 
χάριστον τήν οψιν. Προκυμαία ές όγ* 
κ -δών βράχων άποτελουμένη, επ ικει- 
τ α ι τ ή ; θαλάσση;, ε ί;  πλέον τοϋ ένό; 
χιλιομέτρου άπόστασιν άπό τή ; ακτής. 
Δύο δε έχει πλω ΐ'μο 'ς πορθμούς τό προ- 
χοιμ.α τούτο. Κα! έν μέν γαλήνη τά ές 
Αλεξάνδρειάς έμπορικάάτμόπλοιαάγκυ- 
ροβολοϋσιν είς δύο χιλιομέτρων άπόστα-
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σιν άπό τή ; πόλεως" έν τρικυμία δμω ;, 
πνέοντο; σφοδρού ά\έμου έπ! τής άκτής, 
ύεν αποπειρώνται ποσώς τούτο, άλλά 
διευθύνονται κ α τ ’ άνάγκην ε ί; Bc,- 
ρυττόν. Έ άν έν τή  πρώτη περ ιπτώ - 
σει, έκτο ; τών εμπορευμάτων μέλλουσι 
ν' άποβιβασθώσι κα! έπ ιβάτα ι, σμήνος 
λεμβούχοι Αράβων περιστοιχίζουσι τό 
«τμόπλο:ον άμα τή αγκυροβολήσει, με
τά  κραυγών δέ κα! πατάγου ε ίιεο - 
χόμενο. προσφέρονται τοΐς ταξειδ ιώτ^ ις.

Τό νϋν ένεργούμενον έν Ίόπη Εμπό- 
ριον είναι σχεδόν άσήμαντον’ συνίστα- 
τα>. δ’ ιδίως είς τά  έξ Α ίγύπτου κο- 
[ Α ΐ ζ ό μ ε ν α ,  σίτον, ορύζιον κα! λινόν, προ
σέτι δ’ είς ελαιον, πορτοκάλλια κα! 
σάπωνα, ά τινα  είσΐν ή τροφή, ουτ^ς 
είπεΐν, τοϋ τόπου τούτου.

Έ π ! τής βασιλεία ; τοϋ Σολομών- 
τος, ή Ίόπη ήν '.ό κέντρον τού ναυ
τικού εμπορίου τής ‘Ιερουσαλήμ. Ε ν 
θάδε έπεβιβάοθη ό ’Ιω νά ;' αύτόθι δε 
ό άπόστολο; Ιίέτρο; άνέστησε τήν 
χήραν θαβ ίλχ . Συγγράφει; δέ τινες ισ
χυρίζονται, δτι ένταύθα ή Ανδρομέδα, 
θυγάτηρ τοϋ Κηφέω;, βασιλέως τής Αι
θιοπίας καί τής Κασσιοπείας έκτεθεΐ- 
σα, κατά  τόν χρησμόν τοϋ μαντείου 
τού ’Ά μμωνος, είς βοράν τοϋ θαλασ
σίου τέρατος, τό όποιον ό Ποσειδών 
είχε στείλη κατά  τής χώρας της, ά -  
πηλλάγη διά τοϋ Περσέω; φονεύσαντ^ς 
τό θηρίον κα! λαοόντος αύτήν ε ί; γ υ 
ναίκα έξ ής έγέννησε διάφορα τέκνα .

Κατά του; χρόνου; τή ; άρχαιότητο;, 
κατά τόν μεσαιώνα, κα! κ α τ ’ αύτού; ετι 
του; νε··οτέρου; χρόνου;, ή Ίόπη ύπήρ- 
ξετό θέατρον σπουδαίων πολιτικώ ν συμ 
βάντων. Κυριευθεΐσα κα! έπανακτη- 
θεϊσα έναλλάξ παρά τών Α ιγυπτίων 
κα! τών Άσυρίοιν, έπυρπολήθη βραδύ- 
τε;ον υπό Ιούδα τού Μακκαβαίου. Ό  
Ρωμαίο; στρατηγό; Κέστιος κατέστρε- 
ψεν αύτήν' μόλις δε άνεγερθεΐσαν έκ 
τώ ν έρειπίοιν της κατερήμωσεν. αύτήν 
ο Βεσπασιανό;. Κατά τόν Ζ'. αιώνα κα- 
τελήφθη υ7;ό τών Σαρραζινών, κατά 
δέ τόν IB’ , οί σταυροφοροι κυριεύσαν-

τ ε ;  αύτήν δ ι’ εφόδου, κατέστησχν κο
μητείαν δωρηθεϊσαν τώ  Γωθιε δέ Βρι - 
έν (G authier tie B rienne).

Βραδύτερον άκόμη, ή Ιόπη περιήλ- 
Οεν ε ί; χεΐρα; τών καλιφών τής Αί
γύπτου άλλ ’ άφηρέθη αύτο ΐ; υπό τών 
Τούρκο>ν. Ά πό τούδε κυρίως χρονολο
γ ε ίτα ι ή πραγματική κατάπτο ίσ ις τής 
πόλεοι; ταύτης άπειρου; μεταβολά; 
διελθούση; κα! υΛοβληθείσης χ ω 
ρίς νά ΰποκύψη είς τοσαύτας κα - 
ταστροφά;.

Μεθ’ δλην τήν λυσσώδη ά ντ ίσ τα - 
σιν $ν συνήντησε παρ’ αύτη 5 στρα
τηγός Βοναπάρττϊς, έκυριεόσατο αύτής 
κατό τό 1 7 9 9 . Δεν έπέπρωτο δμως νά 
διαμείνη έπ ! πολύν χρόνον ή Ίόπη εις 
την κατοχήν αύτοϋ, καθ’ δ τ ι, ολίγον 
έπ ε ιτα , ή πανώλης ήνάγκασεν αύτόν 
νά τήν έγκαταλείψη .

'Ο κατά  τό έτο ; Ί 837  έπισυμβάς 
έν Ίόπη φοβερό; σεισμό; κατέστρεψε 
τό μεγαλήτερον μέρος τής πόλεως 
ταύτης, \ 3 ,000  κάτοικοι τής οποία; 
άποΛέσθησαν. Ό  σημερινό; δμο>; αύ
τή ; πλυθυσμός δέν ύπερβαίνει τάς 
6 ,0 0 0  ψυχών' σύγκειτα ι δ’ έκ Τούρκοιν, 
χριστιανών καθολικών, Ε λλήνω ν καί 
Αρμενίων.

Κατά το 1840 οί Ά γ γ λ ο ι άφηρε- 
σαν τήν Ίόπην άπό τήν κυριότητα τοϋ 
ΙΙασσα τής Α ίγύπτου δπως άποδώσωσιν 
αύτήν τή Τουρκία, ή τ ι;  κα! κα τέχ ε ι 
αύτήν μέχρι σήμερον.

Ά π α ν τ ε ; σχεδόν οί είς /Ιερουσαλήμ 
μεταβαίνοντε; προσκυνητα! διέρχονται 
διά τή ; Ίό πη ;, $ν θεοιροϋσιν τόν συνή
θη τόπον τή ; συνεντεύζεως αύτών. Δ ;α- 
βαίνουσι δέ έφιπποι οδό; μακράν κα! 
επίπονον, δύο μόνον σταθμούς έχου- 
σαν. Έσχάτο)ς έγένετο λόγος περ! κ α 
τασκευή; σιδηροδρόμου άπό Ίόπη ; είς 
Ιερουσαλήμ, ΐσ ω ; δέ δέν θά παρέλθη 
πολυ; χρόνο; κα! θά ίόωμεν του; σ ι
δηροδρομικού; τροχού; δ ιατέμνοντα ; 
τ ά ; άνωμάλου; άλλά μεγαλοπρεπείς ά- 
πεοάντου; έκτάσει; τ ή ; χώρα;, έν ή 
έζησεν ο θείος ημών Σωτήρ, και δπου
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εχ,κτε τ ο  πανάχραντον αύτοϋ αίμα είς 
α ντά λλα γμ α  τής λντρώσεως τοϋ αν
θρωπίνου γένους.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

Γ0  σταυρός έστίν είς τών θεμελιω
δών τύπω ν παντός έπ ί τής γής σχήμα
τος. Έ ν άπασι τοΐς βασιλείοις τής φύσε- 
ως καί έν τή καθόλου ιστορία οΰτος έπε- 
κράτησε πάντοτε, καί τήν ίσχύν αύτοΰ 
μυριοτοόπως κατέδ ειζ ϊν . Οί εθνικοί έν 
αύτώ  διέγνωσαν το κράτος τώ ν θεών 
τω ν , οί δε ΙΙροφήται πολλά περί αύτοΰ 
προήγγειλαν. Οί Άραβες ήξίουν ποτέ, 
οτι ή πρώτη έπιφάνεια έν σχήματι 
σταυροΰ διεγράφη, οτι το σχήμα τοΰτο 
προεκυψεν έκ τής επιρροής τώ ν  άστέρο/ν 
συγκρατοϋ# έν έαυτφ άπασαν τήν οργανι 
κήν καί πνευματικήντής (ρύσεως δύνααιν' 
— ότι τό σύμπαν, άτϊοτελοϋν άνω και 
κάτω  κόσμον, υπό τοϋ μέσου κόσμου 
διασχιζομένους, έκτίσθη κατά τό σ νή -

~ tr \̂ ρ , , -μα εκείνο, απασαι os αί εγκοσαιοι 
χώραι έν σταυρώ έπίσης διετέθησαν. 
Ό  σταυρός άπετέλει ίερόγλυ.φον παρ’ 
Α ίγυπτίο ις έμφαΐνον τήν μέλλουσαν 
ζωήν' ώς έκ τούτου άπαντες οί θεοί 
αύτών έκράτουν τοΰτον έν χερσίν.

Καί αύτή ή Σίβυλλα πολλά περί τοΰ 
συμβόλου τούτου προήγγειλε'/ δ δέ Μω- 
ϋσής έξεικόνισε τοΰτο διά τοΰ έν τή 
ίρήμο> ό'φεως. Παντοΰ έν τη  φύσει δ 
σταυρός έπ ιφαίνεταΓ τά δένδρα βλα- 
στάνουσι κατά  τό σχήμα αΰτοΰ, τά  
έν τώ  αέρι ίπτάμενα  όρνεα τόν σταυρόν 
διά τώ ν  αναπεπταμένων πτερύγων σ;/η- 
ματίζουσΓ καί αυτή ή μορφή τοϋ αν
θρώπου κατά  τόν τύπον τοΰτον διε- 
πλασθη. Οταν επ ί τοϋ εδάφους οΰτος 
βαδίζη, καί έν τοΐς ίίδασι πλέη, τό avj- 
μεΐον τοϋτο πάντοτε πο ιε ί- κατά τό 
αυτό σημεΐον την γήν διά τοϋ άρο
τρου άνασκάπτει' όταν δ ’ επ ί τοϋ 
πέλαγους ίστιοπορή, οί ίστοί καί τά

ίστία  συνέχονται κατά  τό σχήμα τοϋ
το, καθ’ 8 χαράσσεται καί δ τής νηός 
δλκός. "Οτε οί Ρωμαίοι ήγειρον τά τρό
πα ιά  τω ν , έν τώ  σχήματι τούτω  τά 
όπλα έξ αύτών άνήοτων' έν αύτώ δε 
δ δεόμενος άνατίθησι τήν πρ»σφοράν του 
είς τό τής λατρείας του άντικείμενον. 
Τέλος δ σταυρός έστί τό σημεΐον, δι’ 
ου ή άίδιος νίκη ένικήθη, καί τό άΐ- 
διον άνετέθη άνάθημα, έν τώ  δποίω ό 
νέα Πλάσις έδημιουργήθη, κα 
8 ή νέα έποχή στρέφεται.

(Ε κ  τ ο ΰ  γ ε ρ μ α ν ικ ο ύ )

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟ*
‘ Η φιλαργυρία είναιτό άφρονέστερον 

τών παθών' τά  μέν άλλα πάθη υπάρ- 
χουσι χάριν διασκεδάσεως, αύτή δέ μέ 
ταλαιπωρίαν \ν.αί ελλειψιν διατρέφεται. 
‘Η ήλικ ία , ένώ τά  μέν άλλα ελα ττώ 
ματα καταπραύνη, αυτήν έπαυξάνει' 
όσον δ θάνατος πλησιάζει, τοσοΰτο> 
δ φιλάργυρος μετά θρησκευτικού ζήλου 
δ ιαφυλάττει τόν θησαυρόν του' έγκλείων 
παν αύτοΰ έλάττω μ α  έντός τοΰ χρη
ματοκιβωτίου του, ζή έν δποψίαις 
κα ί παλμοΐς, φοβείται τούς κλέπτας, 
τά ς χρεοκοπίας, τάς πυρκαΐάς, καί τήν 
πενίαν. ‘Οποία ζωή ! δικαίως υπό τών 
Λ ατίνων δ φιλάργυρος καλείτα ι πένης, 
m iser.

Φιλάργυρος τ ις  έν άγωνία θανάτου 
ευρισκόμενος, άνοίξας τούς χαλαρούς ο
φθαλμούς του, ε ίδ ί λαμπάδα άμυδρώς 
καιομένην, καί μέ τήν ύστάτην πνοήν 
ήτις τώ  άπέμενε, έσβεσε τό φώς εκείνο 
καί έξέπνευσε.

’'Αλλος τ ις  γράφων, χάριν οικονομίας 
μελάνης ούδέποτε μετεχειρ ίζετο ύπο- 
διαστολάς, λαμβάνων δέ μέτρον δ ι’ έν- 
δύματα, ήναγκάζετο νά διακρατή τήν 
άναπνοήν του όπως τήν γαστέρα ά - 
ποκαταστήση μικροτέραν καί ούτως έ- 
ξοδεύση ολιγώτερον ύφασμα.
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Ά λλος τ ις , δ ιέταξε τόν υπηρέτην 
του νά έκπληρώση τήν άκόλουθον ημέραν 
διαταγήν τ ινα , έγερθείς δ’ ένωρίτερον 
έκείνου έξεπλήρωσεν αύτός άφ’ εαυτού 
τήν δ ιαταγήν. Ό  υπηρέτης έγείρεται, 
ένδύεται, άλλά δέν ήδύνατο νά εύρη τά 
υποδήματά του. Έ πιστρέψας ύ κύριος 
έπέπληξε τόν οκνηρόν υπηρέτην, έκεΐνος 
δέ μετά θαυμασμού θεωρών αύτόν εί
πε' “Θεέ μου ! φσρεΐτε τά  υποδήματά 
μου.» «Α νόητε, άπ.ίντησεν δ φιλάργυ
ρος, έπίστευσας OTt έκτελών τάς εργα
σίας σου ήθελον φθείρει τά  ίδικά μου 
υποδήμ ατα ;»

’Άλλος τ ις άπολέσας τήν δρασιν ή- 
ρώτησε δφ^αλμιατρόν τινα  πόσον έ^ρει- 
άζετο διά νά γείνη ή έγχείρησις τοΰ κα- 
ταράκτου, δ δέ ίζήτησε πεντήκοντα λου- 
δοβίκια. Γ0  φιλάργυρος ήθέλησε νά τά 
διαφιλονεικήση,άλλ’οΰτος εμενεν άκαμ
πτος. ‘ Η έγχείρησις έγένετο είς τόν 
ενα δφθαλμόν καί άπέβη εύτυχε- 
στάτη . Ό  φιλάργυρος πλήρης /αρας α 
νέκραξε OTt έντελώς βλέπει. « ’Άς έλ- 
θωμεν καί είς τόν άλλον» είπενδ ίατρός. 
«Μίαν στιγμήν, άπήντησεν ούτος, σείς 
ζη τείτε πεντήκοντα λουδοβίκια δ ι’ όλην 
τήν έγχείρησιν, όθεν είκοσιπέντε δ ι’ έ
καστον οφθαλμόν, είς οφθαλμός μοί άρ- 
κεΓ ν’ άναλάβω τήν ορασιν καί τοΰ 
δευτέρου μοί είναι περιττόν, θά η το 
μάλιστα πολυτέλεια .»

Τούρκος *ις φιλάργυρος έγγύς τοΰ 
θανάτου ευρισκόμενος διετάχθη υπό τοΰ 
πνευματικού πατρός του νά διανείμη 
χρήματα είς τούς πένητας % ν ’ άπο- 
στηθίση στίχους τοΰ Κορανίου. Έ ςε- 
λέξατο, ώς ήτο επόμενον, τό δεύτερον, 
διότι, ώ ; ελεγεν, είχε παρ’ αύτώ τό βι- 
βλίον τοΰ Προφήτου, τά  δέ ποίμνιά 
του ήσαν πολύ μακράν. Δερβίσης δέ τις 
τώ εΐπεν , «Α ίτιον τής τών παρακλή
σεων εκλογής σου είναι ότι α ύτα ι εύ- 
ρίσκονται είς τά  άκρα τών χειλέων σου, 
τό δέ χρυσίον είς τάς π τυχάς τής καρ
διάς σου.

I. Σ. Μ.
(ίκ τοΰ ίΐϊλικίϋ)

II ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΤΩ'· ΦΙΛΩ; 

ΙΩΑΝΝΗ Γ . ΤΣΑΚΑΕΙΑΝΩ

Αυγή χρυσόφτερη, άνθοντυμένη,
ΙΙοϋ ’χ ε ις ’ς τ ά  χείλη γέλοιο γλυκό,

Σά νύφη φαίνεσαι στεφανωμένη 
Μέ τόν Απρίλη τό ξανθονειό.

Έδώ σ’ έγέννησε ώραία Φύσις 
Είς τής Ελλάδος τόν ούρανό,

Νειότη καί ’Έρωτα νά ζωγραφίσης 
’Σ τόν κόσμο τοΰτο τόν θλιβερό.

Κύττα τούς κάμπους, βουνά, λαγκάδια , 
Πού λουλουδόπλε/τη φορούν στολή !

Σάν άσπρα σύγνεφα πλήθος κοπάδια 
Κ ινούντα ι, ’βρίσκουν χλωρή τροφή.

Καί είς τό πλάγ ι τους δροσοκυλάει 
Νερομονρμούρισμα ’ς τήν αύλακιά ,

Λές κ’ είναι θρήνος δπ’ άντηχάει 
Α π ’ ερωμένη γλυκειά  καρδιά.

Παντοΰ βελάσματα, παντοΰ φλογέραις, 
Παντού τραγούδια, παντοΰ χοροί,

Π’ άπομακραίνουν τα ΐς  μαύραις ’μέραις 
Τής δυστυχίας ‘ ποΰ μας φθονεί.

Ινορασιδούλαις κρινοπλασμέναις
Κλειοΰντόν Παράδεισο’ςτήν α γκαλ ιά .

Μην α π ’ τά  σπλάγχνα σου είν’ γεννη-
μέναις

Γ0ποΰ σοΰ μοιάζουν, Πρωτομαγιά ;

Αύρα δροσόβολη μοσχοβολάει,
Τό κάθε άνθος λές καί ‘μ ιλεϊ,

'Ωραία ή φύσις χαραΧς γεννάει,
Ά χ  ! καί τή νειότη μας ένθυμεΐ,

Ποΰ ’σάν έσένα, Πρωτομαγιά μου, 
Γλυκεία κ ! ’ ώραία γλά ’λίγο ζή ! . . .

Νειότη καί Έ ρωτα ή φαντασία μου 
Ι ίάντα  έμπρός σου θά ζωγραφη.

α γ ι ς τ Ε ι λ π ι  κ α ψ ο κ κ φ α λ ο ς .

1 8 7 4 .
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Μουπες πώς οποίος πα ίζει 
Κ’ εις τδ πα ιγν ίδ ι χάνει, 
Είς άλλο άπολαμβάνει—  
Ό  Έρως τδν βοηθεΤ.

Μούπες πώς οποίος παίζε*·
Κ’ εις τά  χαρτίά κερδίζει, 
Αΰτδς άς μην έλπίζη 
ΙΙώς θε ν ’ άγαπηθή .—

Αυτά μην τά  π ιστεύης,
Ε ίν’ δλα παραμύθια'
Σε τέτο ια  λόγια  αλήθεια 
Δεν εύρηκα ποτέ.

Κ’ εγώ , ψυχή μου, πα ίζω ,
Κ έσυ τδ ’ξέρεις— χάνω, 
Πλην δεν άπολαυ-βάνω 
’Αγάπην άπδ Σ έ !

Α!» ΑΛΙΙΘΕΥΕ

Ά ν  ητο, φώς μου, αλήθεια 
Πώς ο καθείς Γποϋ χάνει,
Ε?ς τδν χαϊμδ λαμβάνει 

Τδν ερωτ’ αμοιβή,

θ ε  νά ’πα ιζα , σ’ ορκίζω,
Κι’ αϋτή τήν υπαρξί μου—  
Νά χάσω τή ζωή μου 
Γιά νάχω τή ζωή !

ΪΑΚΙΝΘΟΣ

ΓΙΑ SENA

Γΐά σε ζητ^ς, άνθόπλαστη, 
Τραγούδι άπδ ρένα ;
Και γΙά ποίά άλλνι έγραψα, 
Α γάπη  μου, άπδ σένα ;

Γΐά ποια έχω ό άμοιρος 
Τά στήθεία πληγωμένα 
Κα! τήν ψυχή περίλυπη ;

Τδ ’ξέρεις πώς γ ΐά  σένα!

ΓΓ·ά ποία άλλη άσήκωσα 
Τ ά ’μ άτια  δακρυσμένα 
Σ τά  ουράνια, κ ’ εδεήθηκα ;
’ Ω ! πάντοτε γΙά σένα !

Γΐά ποία άλλη , άν μώλεγε :
«Μή γράψης πλε ’ά κανένα»
ΙΙοτε δεν θά ξανάγραφα ;
Κι’ αυτδ μόνον γΙά σένα !

T ta ποία . . . ; τέλος ’πές μου το 
"Οσα έγραψα, παρθένα,
Τά καίω ’μπρδς’ς τά  πόδια σου, , 
Ων ! μά εσέ ! γ ΐά  σένα !

I. Γ. Τ.

Λ ίσ ις  teu έν τω  θ . '  φύλλ. αί*ίγΐΑ*το;. OINOS. — ΟΝΟΣ. — Λ ύτα ι. Λ Ανοινο; — Λ. 
— Ι· β . Μ:ρ/.ά;^ς — — Π. Ξ ιιδ ίι; .  xx i Φ. Κ ΐίβ ίλ λ α ς .

ΑΙΝΙΓΜΑ

Δισύλλαβον τδ ονομα πεντάς τδ σχηματίζει 
Ουχ’ ήττον εις τούς κόλπους του πολλά πλαστά  κομ ίζει. 
Τον τράχηλον άπόβαλον άφοΰ τ  άναγνωρίσης 
Κα! πόσον είναι ώφέλ<μον ευθυς θ’άναφωνήσνς.
Το τρίτον πρώτον άν γενΐιπεντάς πάλ ιν  νά μείνη,
Ζακύνθου νέον καύχημα αμέσως θέλει γείνη.



Παρακαλοΰνται οί λαβόντες αγγελίας τοϋ Γ '. έτους τοϋ «Ζακυνθίου ’Αν
θώ νος» νά έπιστρέψωσιν αύτάς οσον τάχ ιον ε ίτε υπογεγραμμένας ε ίτε μή ο
πως μ ή βραδύνν; ή έκδοσις τοΰ Α'. φυλλαδίου τοϋ ρηθέντος Ιτους.

Ό  έν Πάτραις Κ5ς Α. Σ. ’Αγαπητός αγγέλλε ι τήν είς τρεις τόμους έκδοσιν τών 
βιογραφιών τώ ν ένδοξων άνδρών της Ελληνικής Π αλιγγενεσίας. Ο ιντος ολίγου 
έκδοθησόμενος Α'. τόμος περιέχει 80 το ιαύτας, τ ιμ ά τα ι δέ φρ. 3.

Θερμώς σ υν ιιτώ μ εν  τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις τήν άπόκτησιν τοϋ σπου- 
δαιοτάτου τούτου βιβλίου, όπως θαρραλέως προβη εις τήν έκδοσιν καί τών 
δύο άλλων τόμων ό φιλογενής έκδότης.

Παρακαλοΰνται οί λαβόντες αγγελίας τοϋ δράματος Λουκρητία Μαρία Δά- 
€ιδσων νά έπιστρέψωσιν αυτάς, διότι μ ετ ’ ού πολύ άρχεται ή έκτύπωσις αυτοΰ.

‘Ο παρά πάντω ν έκτιμώμενος άξιότιμος Διευθυντής τοϋ ένταϋθα Μηχανικού κ. 
Δ. Νοταρας έξέδοτο κ α τ ’ αϋτάς « μ ε λ έ τ η ν  έ π ί  τ ώ ν έ ν  έ σ π α  ρ μ έ ν η  
τ ά ζ ε ι  ά σ κ ή σ ε ω ν τ ο ϋ  π ε ζ ι κ ο ϋ ,  τ ο ϋ  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ,  κ α ι  
τ η ς  δ υ ν ά μ ε ω ς  τ ώ ν  τ μ η μ ά τ ω ν  μ ά χ η ς » .  Συνιστώμεν τοΐς περί 
τά  το ιαΰτα  άσχολουμέ\οις τήν άξιόλογον ταύτη ν μελέτην τοϋ δραστήριου καί 
φιλοτίμου Κου Νοταρα.
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