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Ώ  νυξ,διαφανής χ«ί κεριοδιχή <jx.tar,>*t4»*vov 
- 0ΰ βι^υτάτου έχεινου σχοτβυ;, to itotsv ijx tit* s· 
τήν άβυσσον, πριν ή πανχοδυναμος θίλησις τοΰ Θιοΰ 
διαχρίνη τ ί  στοιχεία καί δημιουργήση τον χόσμον 
Σύ λαμβάνεις τό ήμι^υ τουλάχιστον όλοχλήρου τή: 
δυστυχοΰς ήμών υπάρξεως, έν ω τό ετερον ήμισυ χα- 
ταναλίσχεται είς τήν διεξοδιχή* ήμών νηπιότητ», ιίς 
τήν χενόσπουδον παιδαγωγίαν, « ί; τάς παντοδιπάς 
νόσους, είς τας άλλεπαλλήλους συμφοράς χαί τας ά* 
διαχόπους θλίψής τοΰ βίου, ώστε μόλις πολλοστημό* 
ριον μόνον υπολείπεται πρός άνάπτυξιν τοΰ ήμεχεροι> 
λογιχοΰ χαί άληθή άπόλαυσι» τής ζωής. Σΰ έπιταχυνεις 
τήν αΰξησι* χής όργανική; ουσίας· άλλά είς s i έδόθη 
έμοίως χαί νά άνάπτης τόν πυρετόν, νά διεγείρης τοΰ; 
πόνους τοΰ άρρωστου, νά παράγω χαί νά χαχαστρίφζς 
τήν δντότητά του. Ό ταν έχτείνΐ)ς έπί τής γή ; τόν μελα 
νόχροον πέπλον σου, διακόπτονται πράς χαιρόν οί 
μόχθοι καί οί περισπασμοί τών άνθρωπων, ανακου
φίζονται τά χεκμηχότα μέλη τοΰ φιλοπόνου γεωργού, 
ιοΰ τεχνίτου χαί του δδοιπόρου' ί  αγαθός αναπαυι- 
χαι γευόμενος άίθο*ον τό νέχταρ τής γλυχυθυμίβί, 
6 »ίλος τής μελέτης άνα^ιπίζει τάς ίδεας του, ό 
αγρονόμος ανευρίσκει είς τόν ουρανό» νέους πλανητα:, ό

Τύμ . Β'.

„  νουνεχής διαδουλευόμενος διευθετεί π«3ας τάς υποδε · 
*εΐς του1 έξ εναντίας δέ si τύραννοι, οί λγ;ς·αί, οί xaxcup* 
γοι,οί έπίβουλοι χών άλ^ων τσράττονται χαί «αραληροΰ- 
siv έπί τής χλίνης των, οί δέ Ιμπαίζοντες τή» θρησκείαν, 
οί καπηλευόμενοι τά ίερβ ΰπίρ τών χοσμιχών, βί προ- 
διδό»χες χαί πίσην χαί τιμήν χαί έθνος διά πρόσ* 
χαιρά τ :ν ι  ωφελήματα χαί οί Εμπορευόμενοι τά 
ναυάγια χής παχρίδος άγρυπνοΰσιν υπό τή ; αυνειίή. 
σεως ώς υπό Έριννυων βασανιζόμενοι.

7Ω νυξ, συγχώρησόν μοι νά εμβατεΰσω είς τή» μυ. 
στηριώδη χώραν τή ; τεραστ'ας σου δυνάμεω;, χα- 
δώς ευλαβείς τινες έλαβ?ν τήν άδεια* νά χατα- 
βώσιν εις τόν άδην, άλλοι δέ έπλησίαζον έντρο
μοι είς τά Ιερά χαί χατάπυκνα δάση διά νά μυ- 
σταγωγηθώσι τής θεομουσου σοφίας τα έλευσινισ, 
ή χαί νά έρωτήσωσι χό μαντείο» περί τής τύχ η ; 
των. ’Επιθυμώ, χαί συμφέρει ίσως, νά μάδωσιν οί 
άπλουστεροι ότι σί» περιλαμβάνεις τά σπέρματα χής 
ζωής χαί τοΰ θανάτου’ άλλά «ρό πάντων ότι 
διά Σοΰ όπωσοΰ» ά»αχαλύπτεται τής άθανασίας τοΰ 
ανθρώπου τό άχαχανόητον μυστήριον’ διότι χα*) ύ 
πνους ή ψυχή ήμών περιπολοΰσα ώς άϋλος συνανα- 
εχρεφεται μετά τών πνευμάτων, τηλεσχοπεΐ ως άπό 
σχοπια;, είς έχχεταμένην πεδιάδα, ή αχανή θάλασ- 
ιαν τό άπειρο* μέλλον χαί εύδοχοΰνχος τοΰ ‘Υψ'στου 
δύναται νά στροφηικύστβ είς τ»ύς θνητούς τήν «ίμ-τρ- 
μένην των.

Ά λλά  πριν φθάση χις είς τόν σχοπόν τοΰτον τή; β- 
νειρομαντείαί, πόσα άπα»τα έ* τώ  μεταζυ παρεμπι-
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πτοντα περίεργα ! Πόσα χαί 5 υπνβς αδτδς έπιφέρει 
αποτελέσματα ίπ ί τ* τ ω ν  Φυτών χαΐ τ ώ ν  ζ ώ ω ν .

Πράγμα παράδοξον είς πολλούς, άλλά κατά πάντα 
έκιστημονιχώς βέβαιον, τά φυτά ύπόχεινται χαί αύτά 
μέχρι τινδς ιίς  την δύναμιν τοΰ ΰπ*ου. Έπικρατούσης 
της νυχτδς τά φύλλα χαί οί καυλοί των άπορροφώσι 
το 3ξυγό*ον, άποκρίνουσι δέτό άνδραχικόν πνεύμα, χα 
θώς τοΰτβ πράττουσι πάντοτε αί ρίζαι. Καί τήν μέν ή- 
μέραν γιννώ*ται τά έλαια χαί τά χάλια, τήν 84 *ύκτα 
τάδξέα. Πολλά φυτά χοχχινίζουσι τό βάμμα τοΰ ήλιο 
τροπίοι» τό πρωί, άλλά πιρί τήν μεσημβρία* δεν ένερ- 
γοϋσι πλε'ον δμοίως* ουτω το Bryophyllum caly- 
cinum δ;ύ τήν γεΰσιν άνατιλλοντος τοΰ ήλιου, γίνε· 
τα ι άχυμο* μεσουρανοΰντος, δΰοντος δέ μεταβαλ- 
λεται είς πικρόν. ^Link. Elemenla philosopkiae 
botanicae.)

Πολλών φυτών φύλλα κλείονται πόλο, ή ολίγον πιρί 
το Ισπέρας,κεκλειομένα ενια μάλιστα συστρέφονται xai 
σπιιροειδώς.Ή λευκή νυμφαία κλίνει τόιε πρός τόυοωρ 
άνεγείρεται δέ περί τήν αύγήν άλλοτε φέρονται οί 
χλάδοι πρός τή< γήν, οίον οί τού Achynanlhcs lap 
paceum.Ol σπάδικες πολλών γερανίων καί βατρα'/ίων, 
άλλά χαί ο! μίσχοι τινών καρπών νεύουσιν εις 
τά κάτω, ή διατόρως άλλως κινούνται, χαδώς πάιχουοι 
τοΰτο ή σαρχόχρους όξαλίς, τό κυανοΰν μιλίλωτον, 
χαί δ όξυφοίνιξ.

Αύτά ταδτα συμβαίνουμε ταχτικώς χαί όταν τά 
φυτά μένωσι κικρυμμέ»α εις σκοτιΐνόν τόπον διότι 
στρέφονται πάντοτι πρός τό τιχνητόν, ή φυσικόν ςώ ;.

Άλλ* δ ύπνος καταφαίνεται μάλιστα έπί τών ζώ»>ν, 
διαφέρει δέ μόνον καθότι υπάρχει άτιλής έπί τών μη 
ίχόντων βλέφαρα, καί ή άνάπαυσις αύτών γίνεται 
άτάκτως χαί είς απροσδιορίστους ώρας1 άλλά τα 
*τη»ά, τά άναμηρυκίζοντα, τά τετράχειρα δηλ. οί 
πίδηκοι χοιμώνται ταχτικώς άφ’ εσπέρας μέχρι πρωίας.

Οί ΐχδεις κρύπτονται έπίσω τών πετρών διά ν* 
κοιμηδώσιν, οί κροχόδιιλοι εις τήν ί/,ύν τών ποταμών, 
αί χελώναι εις τάς τρώγλας, δ λύκος, ή τίγρ ι; εί; 
τάς λόχμας καί τά σπήλαια* μόνος δέ σχεδόν έ 
λεων ώς πεποιδώς είς τής αλκής του τήν ύπιρονήν 
κοιμαται άφόβως εν μέσω τής πεδιάδος.

Τά πλεΐστα τώ* πτη»ών ζητοΰσι τούς υψηλούς 
τόπους* τινά ομως, καθώς ή υπολαίς, τά ς-ρουδια, τά 
ετεγανόποδα, χοιμώνται χαί χατά γής, άλλά πάντα 
συνέρχονται τότε χατά ζιυγη, ή άγέλας.

Έ ν γένει τά ζώα κοιμώμενα πιριστιλλονται δια 
νά έλαττώσωσιν είς τό περτέχον τήν έπιφχνειάν των, 
οί ίχθιΐς καί όφεις συσπειροΰνται, αί χ ιλώναι ελκου 
σιν είς τά έσω τήν κεφαλή», τά πτηνά συγκαλύ- 
«τουσιν αυτή/, ή τουλάχιστον τό ράμφος ύπό τήν 
άριστεράν «τέρυγα. Τό σαρθερίον, δ κύων, δ έχΐνος 
φαίνονται ώς οφαϊραί, ήδέικτίς σκεπάζει τούς δφθαλ- 
μούς διά τής οΰρας' οί πυργίται ώς έπί τό πο>ύ 
χοιμώνται δρΘιοι* τά μακροσκελή στηρίζονται έπί 
«*4ς μόνον σκέλους κτλ. χαί οί ίπποι προσέτι χοι- 
μώνται ίστάμινοί- ίχτός βέ τών χητών σπανίως τ ά 
ένυδρα υπνώττουν! νηχόμενα, χαθώ; δ θαλάσσιος 
χύ»ν. Πάντα ταΰτα χαταχλίνονται έπί τής κοιλίας,

5 δέ χάστ*»ρ χεί τά άλλα θηλαστικά ότι μέν έπ 
αύτής, ότί δέ έπί τώ* πλευρών.

‘Ο άνθρωπος χαταχλί*εται άλληλοδιαδόχως έπί 
τώ* πλευρών χαί τών νω τω ν χαί ύπτιος μέ* διιμέ· 
ν»* αναπαύεται πλειότερον, όταν τύχ^ κατάκοπος* 
αλλ υπαρχουσης μεγάλης χαί χατεπειγούσης τής 
άνάγχης ένίοτε,^ ό δπνος έπέρχεται χαί κατ’ άλλας 
τοΰ σώματος θέσεις, χαθώ; συμβαίνιι ιίς τά m i·  
δια καί τους νέους* πολ.λοι μάλιστα στρατιώτα*, 
ή ταχυδρόμοι χοιμώνται χαί έφιπποι.

Ούδέ* τών άλλων ζώων OLijftivtTZt tojo'jtco άχά. 
δίχτον τήν χοιίαν τοΰ ύπνου, oxsv ο άνθρωπος, μάλι· 
στα δέ μετά τάς διανοητικά; εργασία;· όθεν όταν 
χαθυστιρή τοϋ φυσίκοΰ χρέους τούτου ή άπόδοσις, 
προστίθεμεν ε’ τ ιιτα  καί τόν τόκον εί; τό κεφάλαιον. Αί 
γυναΐχες κοιμώνται δλιγότερον παρά τούς ά>δρας, τά 
δέ παιδία καί οί γέροντες αισθάνονται μεγαλητέραν 
τήν χρείαν τοΰ δπιου.

Όσα ζ ώ ϊ εχουσι ταχεΐαν του αΓϋϊτος τήν κυκλο
φορίαν, α ίοθίνοντϊΐ, ή καί κινούνται όςύτερον, αύτών 
χ ιι ό δπνος γίνεται ίλαφρός ένταυτώ καί βραγύς. 
Κατά τούτο τά πτηνά ΰπιρτεροΰσι τών θηλαστικών 
άλλά τά γαμψώνυχα, είτε άρπαχτικά καί σαρκοβόρα* 
ενεκα δέ τούτου και τώ* άλλων αλχιμώτίρα Ιχουσι 
τόνδπνον βαθύτερον παρά τά ψοφοδιή χαί τά ποηφάγα.

Ό  δέ άνθρωπος κοιμάται βαθύν μέν ύπνον έπί τής 
παιδική; ηλικίας, και ώ ; άνήρ, έλσφρότερον δέ χατά τό 
γήρας χ®ί ώς γυνή

Τοιαύτη διαφορά έχτείνεται καί είς άλλας περι- 
3τά:εις. Ό  ύπνος ύπάρχιι τωόντι βαθύς μέν κατ ’ 
ά ?χά ;, ελαφρότερος δέ μ ιτά  ταΰτα, ώττε πιρί τά 
τέλη έγειρόμεθα ύπό τοΰ έλανίστου ηνου, ή τ ίς  τυ* 
χούσης έ*οχλή·:ιως.

Ό  ύπνος έπερχιται κατά φύσιν, άφ’ ου τά αίσδη- 
τήρια χοπιάσωσι χαί τό σώμα χαταπονηθή* άλλά 
συν/,δως καθίσταται άναγκαϊος κατά τινας καιρούς, ώς 
χαί άλλαι περιοδιχαί χρειαι. Ό  οκνηρός, άν χαΐ ου
δόλως έκίνήθη, ουτε ένήργησε, καταφιριται όμως είς 
ύπνον' άλλ' ό άόύνατος καί άρρωστος πάσχιι άγρυ- 
πνίαν όδε* δ ύπνος γίνεται κρίσιμος είς τάς νόσους 
και προαναγγέλλει αισίαν τήν άνά^ρωσιν,

Φίύγει δ δπνος τόν άνθρωπον, οταν 4 νοΰς ένα- 
σχολήται έντόνως είς ερευνάν τινα, ή ή καρδία τα - 
ραττ»ιται υπό παθών διαφόρων, δεδόοθι* καί ίλαρών, 
οποία η έλπίς καί ή χαρά' επειδή όμως καί τών ψυ
χικών τούτων κίνήσιων ή δρμή ίξαμβλύνεται βαδ- 
μηίον, ά» χρονίζω»!, σπανίως δ δπ*ος άναστελλεται. 
Ούτως δ Κλεγχόρν παρετήρησεν ότ: οί χαταίεδιχα- 
σμέ*οι η η ει; θά*ατον μόνον τήν πρώτη* νύκτα μέ- 
νουσιν ύπό τής λυ»ης άγρυπνοι, άλλά τήν προηγου- 
μένην αμέιως τής χεφαλικής ποινής διάγουσιν ήσύ. 
χως χαδιύοοντε^ Οδτω καί δ ’Αλέξανδρος έχοιμόίτο 
ύπνον βα'ύν χαΐ τήν πρό τής έν Άρβύλλοις, ή έν Ίσσώ 
μάχης νύχτα δ δέ μέγας Ναπολέων άνεπαύετο χαί 
αύτός άταραχως τή» πρό τής ’'Αουστερλίτσ.

Ό  ύπνος ύπόχειται ε ί; τήν δόναμιν τής έξεως, χα* 
δως χαί τόσαι άλλαι ένέργειαι τοΰ άνδρωηίνον σώ
ματος* διότι δ ^χο; τοίϊ χι*ουμένου μύλου ούτ* χά*

ϊιβχόπτιι τ·ϋ παρα*οιμωμέ*ου μυλωθρού τήν άνά- 
καυσιν.

‘Ο πυρετός, αί φλεγμοναί, ή νηστεία, δ χαίές, τά 
όξέα, ή χατάχρησις τών αφροδισίων, οί σπασμοί, έμ- 
«οδίζοι*σιν, ή συντιμ*ουσι τό» ύπνον, ομοίως δέ xai οι 
ύτεο^ολιχοί χόποι τοΰ σώματο;, ή τοΰ πνεύματος ως 
ταράττο/τις άναλόγως τή* κυκλοφορίαν, ένίοτε δέ χαί 
τώ» ποδώ» τό ψύ/ος ώς έρεθίζον διά συμφορήσιω; 
τοΰ βίματος τόν έγχέφχλβν* άλλα τό γενικόν ψύχος 
άποκοιμίζιι, χαθώ; τούναντίον ή ύπερβολιχή θερμότης 
τοΰ πιριέχοντος έπιφέριι αγρυπνίαν.

Τό άνάπαλι* τά ναρκωτικέ φάρμακα χαί τά μεδυ 
στιχά ποτά είς μεγάλη» ποσότητα λαμβανόμινα φέ· 
po’joiv δπ»ο».

Έχ τώ< αίσθήσιων ή ά<οή, τελιυταία τώ» άλ 
λων, ίξαμβλύνεται, πρώτη δέ έξεγιίρεται έχί τοΰ ελά
χιστου κρότου* όθεν αμα έξ ονόματος χαλέσωμεν τον 
χαθεύδονια, εύθύς άνίσταταΓ Οδτω καί ή μήτηρ άφυ- 
πνίζιτα ι κλαυθμυρίζοντος, ή δπωσδήποτε χινουμένου 
τοΰ βρέφους* παλαιός 8έ τις σαμβυχιστής κοιμώμενος 
«άντοτι, έφ’ όσον δέν ίπαιζεν, έξύπνει παρευθύς, αμα 
έθίγοντο τοΰ οργάνου, τό όποιον έχρουεν, οί χορδαι. 
Πολλάκις φιλάργυροι έξεγιίροντο, ότε ετίθετο εΐ, 
τάς χεϊράς των βαλάντιον πλήρες χρημάτων. ‘Ο λέων 
κοιμάται βαθέως ώς βαρυήκοος. I οΰναντίο» δέ πρώ
τον πάντων τών αίσθητηρίω» άναισθητεΐ ή ορασις κ«1 
τελευταία δμοίως άναλαμβάνει τήν συνήθη ένιργειβν.

Οί γέροντες πρό πάντων άποχοιμίζο»ται ιύ/.ολω- 
τατα ώς μή έλκυομέντις τή ; προσοχής των ύπο τών 
ιιέριξ πραγμάτων.

‘Ο Άδισσών αναφέρει Ά γγλον τινα κοιμώμενο* 
ληθαργικώς κατ’ έτος άπό τής Ε . μέχρι τής 1. Α . 
Αυγούστου' άλλοι δ' έξ έναντίας μόλις όλίγας μόνον 
ώρας αναπαύονται.

Δυστυχείς οί μεταβάλλοντες τήν ημέραν ιις νύκτα 
καί τήν νύκτα ι ί ;  ημέράν ! Βεβ^θια-μένοι είς τήν μαλ 
θακότητα καί διατιιροΰντις επέκεινα τοΰ δέοντος όρι- 
ζόντειον θέσι» πιριπίπτουσι, χρόνου προϊόντος, ιις  ει 
ϊός τ ι χλωρώσίω ί, καί ύποχονδρίαν, πάσχουσι δε 
πάντοτε δυσπεψίαν καί ανορεξίαν* όθιν έπιθυμοΰσι 
πιρίπαθώς τά άρωματικά, ή δριμέα βρώματα. Συ 
νήδως δε γίνονται τρυφηλοί καί ακόλαστοι κα\ ανε
πιτήδειοι «ίς πασαν διανοητικήν καί σωματικήν έργα. 
σίαν, διότι χαυ<οΰται κατ’ όλίγον καί ό νοΰς αύτών, 
χαθώς καί τό σώμα, τά δέ νεΰρα παθαίνονται καί 
ερεθίζονται χατα  πασαν περίστασιν εύκολώτερον. *Αν 
οί τοιοΰτοι έκτεθώσιν είς τάς έλαχίστα; τής άτμο 
σφαίρας μεααβολάς, κινδυνιύουσι νά νοσήίωσι κα- 
ταρ^οάς καί άλλα άρόωστήματα έχ τής παλινδρομή- 
σειος τοΰ ίδρώτος προερχόμενα-

Είς τήν έκ τής μακρας καταχλίσεως χαυνωσιν τής 
κυκλοφορίας τοΰ αίματος χαί τής πέψεως άποδίδοται 
ή πληθώρα τού φλέγματος τών άνδρώπων τούτω ν έ 
υιιδή ώς γαστρίμαργοι έπιφορτίζουσι τό» στόμαχον 
ΐίοιχίλην τροφήν, ητις μένει έπί πολύ άπιπτος* διά τοΰ. 
■χβ πνιγόμενοι ύπδ του σιέλου καί τών ητυαλων, με- 
ΐζ^χμρίζονται έξ ά'άγχης συχνάχις καδάρσια, έξ ώ» 
βποχτώσι κατ’ δλίγον χρονικήν γαστρΐτιν. Ή  νη·

στιία Ιμιλλε νά τούς ώφελήση πολύ μάλλον, καθότι 
συμφέριι νά συμμετρώμεν καί τήν τροφήν πρός τούς 
κόπους, ώστε εΐτις μένει άργός καί άχίνητος Ιπρεπι 
καί νά τρώγη ολίγον* διότι αδύνατον νά τραφή δ ά«- 
θρωπο;, ά» δέ» άποβχλλη άναλόγως διά τώ» έκκρί- 
σιων μέρος τώ» λααβανομενων σιτίων.

Τοιαύτη σχιδόν, ύπάρχιι ή.κατάστασις κυρίως τώ* 
Έκκλησιαστιχώ» τ ή ;  ά»ωτέρας τάξεως, ο ίο* άρχιε- 
ρέω*, ηγουμένων και καθιξής. Διάσημος τις ιατρός 
τής ‘Ρώμιης, έ L aac is i, » ί; τή» προκειμένην δίαιτα* 
δηλ. τήν γαοτριμκργ'.χν καί τήν ακινησίαν, άποδίδει 
τό* συχν:* θάνατο  - τ ώ ν  Κχκλησιαστικών τής αύ- 
λής τοΰ i-i-ίπα. 'Ετερος δέ ούχ ηττβν χαί αύτός έν
δοξος, ό B ag liv i, λέγει ότι ή νεωτέρα ‘Ρώμιο όλως 
ίκκλησιαστική χ ιί πυρέσσουσα και χρείαν εχουσα άλ. 
λεπαλΛΛΑων καδαριιων, διαφέρει πολύ τ ή ;  άρχαίας 
όλως πολεμικής και δ;γώ3η; ύπό δημοκρατικού 
ζήλου.

Είς τή* αυτήν σχεδό* κατηγορία* υπάγονται καί 
ά*άλογα σχιδόν πατχουιι χαί πολλοί έκ τών λο
γιών διά τάν εδραίο*, ^ιβν καί τή* συνήθη είς αύτούς 
αγρυπνία*

Έ κ τών είρημένων ποριζόμεθα ότι ή πολυϋπνία 
αποβαίνει έν γένει βλαβιρά ιίς  πννι^ς. ‘Q; μέτρο* 
δέ τοΰ δπνου άρχει καί μόνη ή ήλικία" οδτω τό μέν 
βρέφος πρέπει νά κοιμαται όσον θέλιι, δ νέος έκτώ , 
ένίοτε καί δέκα ώρα;, ο άνήρ §ξ μέχρι τών οκτώ, ο 
Si γέρων οκτώ καί δέκα, συ^νάκ.ς δέ καί ετι πλέο*.

Τά σκληρά ς-ρώματα δέν ά'απαύουσ ν ά.το*/ρώντως* 
άλλά τά καθ' ύπιρβολή» μαλ»κά, ώς άναλόγως και 
θερμότατα βλάπτουσι, πολύ δέ μάλλον τά έκ πτίλων.

Τά σφόδρα παχέα καί πυκνά έγκοίμητρα, ή σκε
πάσματα ώ ; βαρύτατα καί δζρμά ένοχλοΰοι* μεταλ
λάσσονται δέ έν γένει καί αύτά κατά τήν ώρα* τοΰ 
έιους. Διά τοΰτο τά έκ πτίλων ώς διρμόν ένταυτώ 
καί έλαφρότατον πρέπει νά προτιματοιι ύ .τό τών εύ- 
πορού»των έ» καιρώ χειμώνος.

‘Ο ΰπνο, άποβαίνει έπιχίνδυ»ος εί; τόπους λίαν πε* 
ριωρισμ,ένους, ή όπου έπιπολάζουσι χαί άναδίδονται 
μιάσματα, ή κ ιΰτα ι άνθη καί άλλα σώματα όδμηρά, ή 
ένδιαιτώνται πολλοί άνθρωποι. ‘Ο κοιιών πρέπει νά 
Ιχη ικανόν φώς και νά καταπνίηται, αί δέ θυρίδις του 
καί αί θύραι νά μένωσιν άνοικταί δί ό/.ης τήςήμερας, 
ιί δέ δυνατόν ουτε νά χρησιμεύη εΐ; άλλην χρεία* 
παρά τήν τοΰ υπνου. Τά παραπετάσματα, τά όποια 
σχεπάζουσι τήν κλίνην, έμτοδιζουσι τήν κυκλοφορία* 
τοΰ καθαροΰ άέρος, όθεν συμφέρει νά λεί«ωσι. Καχή 
συνήθεια υπάρχει προσέτι καί ή κατασκευή δό?ων, ή 
έστεγασμένων τόπων πρός τοποδέτησιν τής κλί<ης.

Συχνάχις κινήσεις λαβοΰσαι άρχήν, πριν άποκοιμηδή 
δ άνθρωπος, έξαιολουθοΰσι καί μετά τό» ύπνον* οθεν 
έπί τών δυσχερών καί βιαίων οδοιποριών στρατιώται 
έκοιμώντο χαί περιπβτοΰντες, άφυπνίζοντο δέ δτ* 
δ λόχο;, ή τό στράτευμα έστάδμιυεν. Οί μηναγύρτβι 
μουσικοί παίζουσιν ένίοτε τό τρίχορδον κοιμώμενοι.

Ούτως άρα έν μέρει καί άτελώ ;, ώς φαίνεται, δια
κόπτεται ή αισθητικότη:, χαδώ; καί ή βούλησις, ώςτε 
έκ των έ»εργειών τοΰ σώματος αί μέν διαλείχουσιν,



αί Si έξαχολουθοίσι σ ιΐνιχώ ;, καβώ; πολλά ίργανα 
έν*ρ·J0U71V άκαταπαύττω;, άλλα δέ μόνον itpsc χαιρόν.

Μη θαυμάσι;; λοιπό» άν χαί π λ ιΐίτβ ι νότοι προ· 
έρχωντβι άπό τή ; καρδίας, ή τώ* πνευμόνων- διότι 
«χ πά*των τώ» οργάνων αύτά άϊιακόπως Εργάζονται 
άπό τής γενέιιω ς αΰτής μέχρι τοΰ βανάτοο.

ΙΙώς τά άϋλότερα, ούτως &ίπιΐ», τών όργάνω», οΐ>ν 
ή διάνοια, καταπονούνται ταχύτερο» χαί διά τοΰτο μά 
λίστα Ιχουσι» ανάγκην άναπαύσιως ; Πώ; δί δ νοΰς, 
τόν ίποϊον θεωρούμε» ώς άβιον, δέν δύναται νά ίνερ. 
γή χαί ιίκοσιτέσσαρας ώρας έπί συνεχείς ;

Έ ν γένιι άμα κβτενεχθώμεν «ι; ύπνον ή βούλησις 
αφανίζεται, απαντις οί μύις ήμών πάλλουν, χα
θώ ; πρό τής λειποθυμίας χαί τοΰ θανάτου, μετά 
τώ* δποίων συγγενεύει τοσοΰτον ό δπ*ο; ί Έκτοτε 
δέ κάμπτονται βαθμηδόν καί διά τοΰτο άπολυομεν δ,τι 
Ιτοχε νά χρατώμεν εί; τά ; χ*ΐρας. Μετά ταΰτα αυ 
ξάνει μέν ή διαφόρησις, τελειοΰται δί διά τη ; θερμότη- 
τος χαίτης ακινησίας ή πέψις,καί πλεονάζει ή άναμυ 
ζητική δύναμις- ο9εν τότε μάλιστα τά μιάσματα *ίς- 
χωροδσι» ιίς τά έντός τοΰ σώματος, χαί διά τοΰτο 
χινδυνΐύομεν προφανώς κοιμώμενοι εις ίλώδεις 
τόπους.

Πολλά μαστοφόρα φαίνονται δνειρευόμενα,άλλά κατ’ 
ίξοχήν όνειριύεται ό άνθρωπος άπό τών πρώτων έπ τΐ 
έτών τή ; ήλικία; του. Τινές όμιλοΰσι χαδ’ ύπνον περί 
πάντων τών καθ’ εαυτούς' οδεν ερωτώ» αυτούς δύ- 
ναταί τις νά μάθη τότε ό,τι διαβουλεύονται καί φυλάτ 
τβυσιν ώς απόρρητον. Γνωρίζομεν δικηγόρον ένταΰθα 
«ύφυέστατον καί φανταίία; πλήρη, όστις έχει τοΰτο 
τής υπνολαλίας τό παράδοξον πλεονέκτημα’ άλλοι δί 
όνειρεύονται δ,τι άλλος τις ψιθυρίζει εις τά ώτά των.

Ώς όνειρα δέ έννοοΰμεν οόχΐ τάς φαντα;ιώδει; 
εικόνας, τάς δποίας *··ίοτc βλέπομε*, άποθησαύρισμα 
άντιλήψεων τής δράσεως καί άλλων αίιδηιηρίων, οΐ 
ον νεφέλας, καί άποστίλδοντβ,ή καί ζοφερά στίγματα, 
χρωματυμ«να|τημιία,και βροντάς καί εδώδιμα χαί πο 
τά διάφορα κτλ. άλλά σειράν τακτικήν λόγων καί πρά* 
ξιω ν, ώς δραμα παριστα/όμενον ενός, ή δύο, ή και 
πλειοτέρων ά*θρώπω». ‘Η φαντασία παρασκευάζει au 
νή9ως τή» σκηνογραφίαν τώ» τοιούτων φαινομένων 
ή δέ μνήμη προσφέρει τήν άκατέργαστον υλην. Τότι 
δέν Ιχομεν τήν συνείδΐ}σιν τή; μετά τώ» περ! ήμας σχέ- 
σεω ;’ κα! ομως «ίδούμεθα, ή δειλειώμε* καί δυσφοροϋ 
μιν. ή δπωσδήποτ» άλλως κατά τάς περιστάσεις διατι- 
θέμ?δα. Ό  νοΰς δέ ίξάπτεται τοσοΰτον ώστε πολλοί 
βυνέδεσαντά άριστα τών πονημάτων δνβιρευόμενοι’ ο δ 
τως ό Cardan συνέταξεν ε» έκ τών συγγραμμάτων του’ 
δ Κονδιλλιάκ εδρισκεν έπεξειργασμένον εωδεν τό ερ 
γο» 13U" ό Βολταιρο; ώνειρεύθη ποτέ μίαν έχ τών ώ 
§ών τής Έρρικάδος όλως διάφορον παρ’ δ,τι ήτο •ή
δη' ό K ruger δμολογει ότι βαηθβύμενος έκ τών δ 
νείρων ελασε μαθηματικώς προβλήματα, καδώς καί δ 
M aignan καί άλλοι.

Έπειδή καί τά ζώα φαίνονται σπώμενα,ή ίκτελοϋν- 
τά τινας κινήσεις, ότα» δνιιρεύωνται, όδεν ίχνηλατοίαι 
καί δλακτοΰσι,συμπεραί*ομεν ότι ή βούλησις ένεργεΐ ί  
πι τών μυών’ μέχρι τίνος, καδώς έπί τών φωνητικών

4ργά*ων διά τής οπ»ολ«*»5ς άλλ’ ευρίσκει αύτους 
δυσιτειβεις* τοΰτο δέ συμδ»ί*ει έπί του εφιάλτου, οτ» 
ζητοΰμι* »ά άποφύγωμέν τι,α  κίνδυνον, άλλ’ ώς έαέ 
τό πλεϊστο» μένομε» άκί»ητοι.

Πολλάκις άφυπνισθέντο; του ανθρώπου διακόπτε
ται ή σειρά τοΰ ονείρου' Ιπειτα δέ άποκοιμηδέντος 
παλιν επαναλαμβάνεται ή ou-έχεια αύτοΰ ώς δεατρι*ή 
τις παράστασις.

Γά ίνειρα συμφωνοΰσι προς τούς συνήδεις ήμών 
λογισμούς, τά ; κινήσεις,τάς ασχολίας, τόν χαρακτήρα, 
τά πάθη xai τά ; επιθυμία; ( I ) .προσέτι δέ χαί τήν χα· 
τάστασι* αυτή» του σώματος- όδε» πολλάκις έξ αύ- 
τώ* ποριζόμεθα οΰχ! μόνο» προφητείας, άλλά καί πα- 
ραινέιεις.

‘Η φαντασία του Σωκράτους ήτο προβεβλημένη 
έκ τών περιστάσεων τής κατ’ αύτοΰ κατηγορίας. Έ - 
γνωριζεν δ σοφός τήν άστασίαν τοΰ λαοΰ καί τή» 
δύναμιν τή ; συκοφαντίας- έπειτα άνεπίλε* κατά 
τύχην χαί τού; στίχου; τοΰ ποίητοΰ- όθεν προ- 
•ΐδι τόν θάνατόντου, διότι θεότης τόν ά.ήγγειλεν είς 
αύτό».

1Η μ α ζ ί  χεν  τρ ιτάτω  Φθίην i f i C u J o r  ϊχο ιο

Ουτω καί ή Καλπουρνία ίσως πρ·εί5ε τόν θάνα. 
τον τοΰ Καίσαρος, διότι έφαντάζετο συνεχώς τή* ε- 
χθρα» τοΰ άνδρός τη ;, έγνώριζε πόσον ^το ψέκτης xai 
άκατάπληχτος δ άχαδημιαχός Βροΰτος, πόσον δέ φθο
νερός καί έπίμονος δ στυγνός καί φαρμβκερός Κάσ- 
σι·ς . . . .

‘Ο Καλιγοώλας, ά* καί τόραννος παράφορος, *ιχε» 
ομως νοΰν και έχρίνεν άριστα τήν άρχήν τών ονείρων- 
όθεν έφόνιυσεν άδυσωπήτως πάντας, δσοι ώνειρευθη· 
σαν ότι τόν έδολοφόνησα».

‘Ως έπί τό πλίΐστο» τά όνειρα περιστρέφονται είς 
άπόντας άνθρώπου; καί εί; πράγματα, τών δποίω» 
στερούμεδι καί είς τά πιθανά μάλλον, ί  τά βέβαια.

Τά άξιομ*ημόνευτα καί σπουδαία συμβαίνουσι μετά 
τήν πέψιν- διά τοϋτο ένΐίχΰονται δτό τή ; νηστείας,καί 
τών έρεδιστιχώ» ποτώ», οίον του τέ xai τοϋ χβφέ.

Ό  ένοπνιβσμός μάλιστα άποδιικνΰιι πόσον έξέχει 
ή ψυχή καί υπάρχει της δλης άνεξάρτητος. Διότι 
έ* ω τά αίσδητήρια πά*τβ κοιμώντβι, τά δέ διάφορα 
μέρη τοΰ σώματος αναπαύονται, βύτή εξακολουθεί 
ενεργούσα σχεδόν δμοίως εως δτου τό σώμα άνανήψβ* 
έκ τών κόπων έπβναλάβj  τή» μετ’ βυτοΰ κοινωνιβ* κβί 
συνανβστροφή», ώς-ε κατ’ βύτόν τόν λόγον διωρούμενα 
τά ένύπ»ια φαίνονται ώ ; παίγνια, ή διβτριβα! τής 
ψυχής μεμονωμένης ήδΐ) καί έλευθέρας (Religio me. 
d id by sir T. Brown).

. . . . Cum prostrata Sopore
Urget membro quies et mens sine pondere ludit 

     (Petr.)

( \ )  ”Eotxe xai i r  zoic v : t r o i (  ε ίς  τό β ά θ ο ς  τοϋ  
σώ υατβc ί ί σ ό ΰ σ α ,  xai z u r  έχζος ά π οχω ρήσα σα  α ί ·  
σθητών τής χα τά  σώ μα  ό ια θ έ σ ιω ς  α ί ο θ ά η σ θ α ι ,  
π ά ντω ν ,  ών ορέγετα ι , τούτων , ώς ήδη παρόντω ?  
Λαμβάνε ιν  φ α ν τ α σ ία ν  \τΛ. (ΓαΛ ητύς . )

Ά λλά  τότε καί ή δύ»αμι; τής ψυχής πολλαπλα- ψυχή βλέπει καθαρά» τήν άλήθιια», διακρί»4ΐ τά !»*“
σιάζεται- διότι τά εργα της έκτελοΰ»ται καί ταχύ
τερα χαί έναργέστερα- δ μογίλάλος γίνετοι ρητορι- 
κώτατος, δ κατηφή; εδ9υμο; καί φαιδρό;, ό δέ 
ευήθης «ύφυέϊτατος καί άγχίνοο;. Λιά τοΰτο πλη 
σιάζο*τος του δβνάτου, ώς άπολυομένης ήδη τής ψυ- 
7 ή;, οί λόγοι τοΰ ά'δρώπου «ξέχουσι κατά τή* έμ 
βοίδειαν, τή ν  ευκρίνειαν καί τήν οΰνεσιν.

Άξιο» παρατηρήϊεως προσέτι υπάρχει ότι τά *α- 
6r, χΐνοΰιι σφοδρότερον τήν ψυχή», όταν χοιμωμεδα' 
οj t i j ;  ή χαρά καί ή λύιη  προξενοΰσι πολύ περισσό
τερα» ηδονήν κοί θλ ίψ ιν άλλά καί ή πρό; τόν θεόν 
εύλαβιια τότε ά»αφλέγεται άναλόγως, κβθώς χαί τά 
άλλα αίιθήματα.

Τ έλος τ ί;  δύναται νά διαγράψη τήν δημιουργική» 
δύναμιν τής ψυχή;, ότε τοιαΰτα παριοτάνονται 
αντικείμενα οΐο» θάλα ϊΐα ι καί πεδιάδις καί Ορη και 
κήπουι καί πόλεις καί τοσαΰτα άλλα ή δέ ψυχή φαινε- 
τβι καί δέατρον καί υποκριτής καί δεατής συναμα ;

Βεβαίως πάντα τά ένυπνια δέν ά»ακαλύιιτουσιν εί; 
ήμας τά μακράν ήδη ήμώ» συμβάντα, ουτε το μέλ
λον προφητεύουσΐ’ πολλά δμω; έξ αύτών εχουσι τό 
πλεονέκτημα τοΰτο, ώ ιτ ε  καδώ; έπί τοΰ μαγ»η^ικοΰ, 
είτε τεγνητοΰ, δμοίως καίειιΐ τοΰφυσικοΰ υπ*ουη ψυχη 
άπολυομένη ήδη τών δεσμώ» τοΰ σώματο; και απηλ- 
λαγμένη τώ» αισδητών βλέπει εί; μακράν άπόστασιν 
τόν τε χρόνον καί τόπον, τοΰτέςΊ διακρίνει τά μέλλον
τα καί τά παρελθόντα, τά έγγύ ; καί τά πόρρω διε-
στώτα, χαδώ; βλέπομεν άπό τή ; άκροκεραί»; άχα-ή 
θάλβισαν, είτε είς τά έμπροσθεν εΓτ» είς τά όπίσω 
άφορώντος.

Ό τι λοιπόν τινά όνειρα γίνονται μαντεία τοΰ 
μέλλοντος, κβδώ; καί ό Τερτυλλιανός όοξα^ει, ουδείς 
αμφιβάλλει, ά* πιστεύη τάς άγίας γραφάς, κα! ίχ ΐ  
ννώσιν τής έδνικής ιστορίας. Διαμένει μόνον άδηλον 
xai άμφισβητούμενον, άν δ ασαφής ο&τος οιωνισμές 
«ηγάζι; έκ λαθραίας τινός δυνάμεως τής ψυχή; κατά 
τή» άφηρημένην αύτής έπί τοϋ δπνου χατάοτασιν, ή 
ίκ  κοινωνίας τίνος μετά τοΰ υπερτάτου δντος, ή καί έξ 
Ινεργείας τι»δς τών πνευμάτων.

Έκ τών άρχαίων φιλοσόφων, τού; δποίους πρεπει εν 
*ασΐ νά συμβουλευώμεθα, οί περιπατητικοί Ιλεγον ότι 
αί ψυχαί τών άνθρώπων περιέχουσιν ώς μαντείο» τ ι, 
ώστε προαισθάνονται τό μέλλον, ή διότι τό πνεΰμα 
καταλαμβάνεται υπό θείας τινό; ίμπνοίας, είτε διότι 
κινείται έλευθέρω; άποχωριζόμενον τοΰ σώματος.

Κατ’ βύτούς προσέτι δ κόσμος υπάρχει πλήρης 
πνευμάτων κοινωνούντων πρός άλληλα κα: μετά
των ανθρωπίνων ψυχών.

‘Ο Πλάτων ένάμιζεν δτι θειον πνεΰμα ανακα
λύπτει τό μέλλον κατ’ ό»αρ είς τόν άνθρωπον.

‘Ο Πυθαγόρας παρεδέχετο καί αύτός τή» προμαν- 
*είαν τών Ενυπνίων.

Ό  Άριςοτέλης έβεώρει ταΰτα ώς θείας έμπνεύσεις.
Κατά τόν Δημόκριτον καί τδ σύστημα τών Γνω 

στικών τ ά εξωτερικά άντικείμενβ άνταναχλώσιν εί; 
ήμδ; τάς εικόνας των κατά τήν νύκτα. Τότε δέ ή

στώτα, τά παρελθόντα καί τά μέλλοντα κβί xotvtmi 
μετά τοΰ θ*οΰ.

Ό  Στρατών έφρόνει δτι τά ο*ειρβ παριστά»ουσι» 
είς ήμας τήν άλήθειαν- διότι τήν νύκτα δ νοΰς ήμδν 
υπάρχει ένίργότεροςχαί καθαρώτερος παρά τήν ημέραν.

‘Ο ‘ Ηράκλειτος ένόμιζεν ότι δ ύπνος δίδει νέαν εις 
ήμας δπαρξιν καί περιστοιχίζει τόν άνθρωπο» διά 
νέου κόσιιου.

Διά νά γνωρίσωμε» καλώς τήν ψυχή*. Ιλεγιν δ 
Ζήνων, άνάγκη πασα νά σπουδάσωμεν έπιμελώς τά 
0<ειρα- διότι τότε ή ψυχή άπηλλαγμένη τών αισθη
τηρίων φαίνεται καδαρώτερον.

‘ Η Πεντάτευχο; πλήδει δπτασιών- οί πρβφήται 
εΐδον πολλά τοιαϋτα όνειρα. Δί αύτά δ ’Ιωσήφ έδο* 
ξάσθη καί άνηγορεύθη κυβερνήτης τής Αίγύπτου. Διά 
τήν π«ρί αύτά επιστήμην έτιμή9η δ Δανιήλ παρά τοΰ 
βαιιλέως τών Ά σσυρίων άλλ’ ένταΰθα περιοριζόμεδα 
είς τήν συλλογήν ολίγων παραδειγμάτων έκ τής έξω- 
τερική; ιστορίας μόνον.

Ό  Δικτάτωρ Σύλλας όλίγον σεβόμενος τήν άλή- 
διια» έξερχομένη» έκ τοΰ στόματος τών άνθρώπων, 
έδιώρει αύτήν ί«ράν, οσάκις έκοινωνεΐτο διά τοΰ 
Μορφέως. Όθεν Ιλεγεν οτι δπέρ πάντα όφείλομεν 
μάλιστα τά όνειρα νά πιστιύωμεν.

’Ολίγφ πριν φονευθή ό 'Ιπαρχος τύραννος τών Ά »  
βηνών ώνειρεύθη οτι ή Αφροδίτη έρ^άντιζε κατά τοΰ 
προσώπου του αίμα, τό δποίον έλάμβανεν έκ τίνος 
φιάλης,

‘Ο κο'.μώμινος,ώς ειπαμιν ήδη, διατηρεί τάς εξεις 
κβί τό ηδος τοΰ άγρυπνοΰντος- δδεν τά δλιβερά καί 
τρομακτικά όνειρα άνήκουοι μάλιστα είς τά ; ένοχους 
συνειδήσεις, τά δέ άγοδά τουναντίον πέμποντοι ώς 
ανταμοιβή τών άγαθώ* κα! έναρέτων ψυχών.

Ό  Σκιπίω», υιό; τοΰ Παύλου Αιμίλιου ε!χιν άξίως 
μεγάλας καί εΰγενεΐ; ιδέας διά τε νυκτός κα! ήμερα;' 
οθεν ε» έκ τών όνε'ρων του διεσώθη μέχρι; ήμών.

Είδιν έν μέσφ νυκτός τόν ένδοξον πάππον του 
Σκιπίωνα τόν Αφρικανό*. Τοιοΰτοι άνθρωποι άναγ- 
καίως περί άρετή; καί ελευθερίας καί δόξης καί πα* 
τρίδο; έμελλον νά διαλέγωνται. Διά τούτο ή αθάνατος 
έκείνη σκιά προείπεν είς αυτόν ότι έμελλε νά καταστρέ- 
ψη τήν Νουμαντίαν, νά κατεδαφίοη τήν Καρχηδόνα καί 
νά άναβή έν θριάμβω τό Καπιτώλιον- επειτα έκ δευτέ
ρου γινόμενος δικτάτωρ, ήδελε στερίώσει τή» δημοκρα- 
ίαν, άλλ’ ήθελε θανατωθή ύπό τής μιαιφόνου χειρός 
τών ιδίων αύτοΰ συγγενών.

Εί; ταΰτα άναβοήσαντος τοΰ νέου μαχητου ό πάπ- 
πος ειπε.

Άκουσόν μου, ώ τέκνον, καί 5ιά νά ένθα^ρυνθής 
έ'τι μάλλον είς τήν ύπηρεσίαν τής πατρίδος σου, μάθε 
ότι υπάρχει εί; τούς ούρανούς ιδιαίτερός τις τόπος 
ύπέρ τών. δπερβσπισβέντων καί διασωσάντω» καί με* 
γαλυνάντων τήν ιδία» βδτών πατρίδα. Εκεί άπο- 
λαύουσι τής αιωνίου μακαριότητος. Διότι έκ πάντων 
τών έπί τής γής ούδέ» άλλο άρέσκει ιίς τό* δπέρτα- 
τον Θεόν τόν πρυτανεύοντα τά τοΰ κόσμου παρα τάς 
δμηγύρει; τών άνδρώπων, αί δποίαι συνδέονται διά κοι*



νών χαί ισοτίμων νόμων, λέγονται ίέ  κοινώς δημο
κρατίαν

Αύτόθεν προήλθον οί δ^βυΟ ν̂οντβς χαΐ διέποντες ιά  
βασίλεια· αύτόΘι δέ χαί έπιστρέφουσι μετά τήν ζωή» 
ταύτην,

Έπειδή δέ δ νέος Σκιπίων έτόλμηη νά έρωτήση 
τήν θεσπεσίαν έχείνη» οχιάν, ά* αύτός τε xai ό βίος 
αδτοϋ πάπος Παύλο; Αιμίλιος μεταστάντες έ< τοΰ 
κόσμου τούτου  ηΰλίζοντί έ* τώ  είρηκένω /ώρω, μά
λιστα, είπε» έ ’Αρριχανός· διότι ζώσι πα/τ.ς ο ιοί 
άπηλλάγησαν ώ ; έχ δετμωτηρίου τοϋ σώματος. Toy 
ναντίο» ίέ  ό,τι αΰ λέγεις ζωήν υπάρχει άληδή; Θά
νατος.

Άνοιξον δέ τά όμμάτιά Σου καί ίδέ.
Τότ* άναβλέψα; *?5·» ό Σκιπίων τον πατέρα αύτοΰ 

Ιΐαΰλον Αιμίλιον, ουτος δέ τάν έοεο ιιω ΐί»  οτι ό Θ ό; 
έδωχεν εις του; ανθρώπους ψυχήν, μιρο; τοΰ άϊόίου 
κείνου έκορός τώ» λεγομένων άοτρω·<· οφείλεις άρα να 
πιριέπης τήν ψυχήν οου, ιίπε, διά νά χαταλά?5 έ»5ό- 
ξως τόν προωρισμένον ιίς  αυτήν παρά τοΰ Θεοΰ τόπον.

Χάοιν τούτου άχολούθει το παράδειγμα τοΰ Σχι- 
πίωνο; χαί έμοΰ αύτοΰ, αγάπα τήν δικαιοσύνην, σέβου 
τούς γονείς χαΐ τού; συγγενείς, έτι as μαλλο» ά 'ά -  
πα τή» πατρίδα σου. Τοιοΰτος βίος φέρει είς τά» 
ουρανόν χαί ει; τήν δμήγυρι» τώ» περικλεώ» άιδρώ», 
όσοι φθάσαντες ήδη έζησα». Διότι απαλλαγμένοι τή; 
βαρχός χατοιχοϋσιν ι ί ;  τόν Γαλαξία».

Τοτε δ νέος Σκιπίω» είδεν άπέραντόν τινα ζώνην 
υπό λαμπρότατων χαταπεποικιλμένη» άστέ:ων καί 
πλήρη δαυμασίων αντικειμένων ή γή δέ αυτή τώ 
ίφάνη οτι κατείχε τοσουτο» μικρόν τόπον έν μ ί;ω  
τβΰ άπειρου διαστήματος, ώστε ήιχύ<θη διά τή» μη- 
δαμινότητα τή; δημοκρατίας μόλις ^αινομίνη; ώ ; άμυ- 
δροΰ σημείου.

‘Ο δέ πάππο; αύτοΰ ώρελούμινος έχ του θαυμα
σμού, τόν όποιο/ έχίνητιν ε ί; τόν έγγβνό» του τό 
μεγαλοπρεπές έχεΐνο θέαμα, τώ παρέβαλε τήν διτρ 
κείαν της άνθρωπί»η; ύπάρξεως πρός τήν άτιλεύεη 
ίο» αιωνιότητα τών ουρανίων ικείνω» «*5ια·.τημιάτω». 
Ή  διατριβή αυτη υπάρχει τό χέντραν πάντων τώ< 
άγαδώ», δια έπιδυμοΰσι ψυγαί ενάρετοι· άνυψίοιον 
άρα τά βλέμματά σου αύτό5ι χαί ιτίρασχευάζ^υ νά 
μιταβής είς τή» άίδ ον ταΰτην πατοίδα.

Μή περιόριζες τήν ελπίδα Σου εί; tcu; ματαίου; 
τών άνδρώπων έπαίνουί, ούτε τήν παρ3δ:κή* άντα- 
μοιβήν, όσην επί τή ; γή ; λαμβάνούσι». Μό<ον τό σώ 
μα ίχ ιις  θνητόν, έσωτεριχώ; δέ φέρει; θεότητα, ήτ:ς 
κινείται, αισθάνεται, ένδυαιιται. προορα χαί διέπει 
τό σώμα, χαδώ; αύτός δ Θ·;ός δ.οιχεΐ τό» χόψον.

"Οσον μαλλο» ή ψυχή Σου υπάρχει ένάρετο; καί 
ένεργός, τόσω ταχύτερο» χαί «ύχολώτερο» θέλει άνα- 
βή είς τή» κατοικίι* ταύτην ώς φυσικήν αυτής δια* 
τριβή».

Τβύ»αντίον δέ αί ύποχείμεναι εις τά αίσθητήοια 
ψυχαϊ, αί παραβαίνουν τούς ουρανίους xai ανθρωπί
νου; νόμους γίνονται δοΰλαι τών παθών, περιπολοΰ- 
»ΐν έπί πολυν ί ι ι  χρόνον είς τήν γήν, άρ’ ου έξέλθωσι

του σώματος, μόλις δέ μετά πολλοί»; αιώνας 6*s* . 
νων χαί πόνων χαταντώσιν είς τδν τόπον τούτον.

Ταΰτα έχφωνήσασα ή σκιά ήρανίσβη, δ δέ Σχιπίων 
έξύπνησ».

Ιοιοΰτο βνιιρον βεβαίως ήτο άξιον γέννημα ή τής 
άρετή; τοΰ ηρωος, ή τής ευφυΐας τοΰ Κ:κέρω»ο;.

ί ίω ;  ίιά  τη» αμετρον αύτοΰ φιλοδοξίαν χαί τή» 
επιθυμία* τή ; »ίχη; δ ’Αλέξανδρο; πολιορκώ» τήν 
Γυρο* ειΟεν ότι ο "Ηρακλής έτεινε πρό; αύτόν τάς 
χεΐρα; εχ τοΰ υψ;υς τώ» επάλξεων, ύπό δέ τβΰ φό- 
6ου τή; έπαπειλουμένης άλώτεως πολλοί τώ» Τυρίων 
ωνειριύδηιαν καί αυτοί ότι το άγαλμα τοΰ ’Απόλλωνος 
ι}ΐοιμά^ίτο να χαταλιπ^ την πό 'ΐν τω». Καταφρονίΰμεν 
δέ ώ ; μυθώδι; ίσως χαί τό επόμενο». Ό τε πολλοί 
τών στρατηγών αύτοΰ έχειντο τετραυματισμένοι έχ 
τήί μ ί ΐ ' Κ  ιοβόλων βελώ», δ αύτός ’Αλέξανδρος 
είδε δράχοντα (;) /.ρατοΰ«τα ει; τό στόμα β 3τάνην 
τίνά άλεξ'φάρμαχον, είπόντα δέ εί; τό» Βασιλέα χαί 
τόν τόπον, δπου είφίσχετο· ιύρεθέν δέ τό φυτό» {«- 
τρευιε τού; πάσχοντα;.

Παραλ.ίπομεν καί τό δνειρον τοΰ ’Αγησιλάου, 03τις 
διαταχδεί; χαθ’ υπ·»ου; υπό τοΟ ’Αγαμέμνονο; πρί» 
έιστριτευσΐ) χατά τή; ’Α,σίας,έδυσίασεν εί; τήν Αύλίδα 
ελαφον· άλλ’ οί χάτοιχοι παροξυνθέντε; έχ τούτου 
ώ; παραβι*σθείση; τή ; ά 'εξιρτήτου χώρα; των η ι· 
πασα» τό θΰμα έχ τοΰ βωμοΰ, οθεν άπέτυχε τοϋ 
τ-ιοποΰ τής Ιχστρατει'α; καί μετά πολλάς μάλιστα 
νίχας χατά τών Ηερσών.

Ά »  ό Σδλλας, πρί» δρμήι^ χατά τής ‘Ρώμη;, ένε- 
δ'/ρρϋνδη παρά τη ; "Ηρα; έπιφανείίη; x a t’ οναρ χαί 
ταραδού^η; τό» κεραυνόν χτλ. ούδέν παράδίξον* διότι 
σί τύραννοι δ»ειρεύονταΐ τόν νύχτα τό αίμα, τό δπβϊον 
^ύ»3υσΐ τήν ήμεραν.

Ό  Β/σιλεύ; τών Βϊνδήλων ήρχεν είρηνιχώς τ^ς 
Άφριχδς, χαί έδόξαζε τήν άρχαίαν ά»τίζηλον τής 
‘ Ι’ώμη; Ηαρχη?ό»α. ‘ U αδύνατος Ιουστια»ός έφιβεϊτο 
νά χινηδη χατ αύτοΰ, δ ότι συγκλητικοί χαί στρατη
γοί έχνενιυριομένοι ήδη υπό τής τρυφής χαί τής 
2ουλεί«ς έτρεμον, ότι ά»ελογίζοντο τό» Καρχηδονι- 
χόν πόλεμον, μό>ον δέ ό Βελισάριος χαί ολίγος 
τΐ»ές ανδρείοι μαχηταί ένθυμιζο» είς τό συμβούλιο» 
τή» άρχαίαν δόξαν τή ; ‘Ρώμη; χαί έγνωμοδό-ουν τήν
έχδ;χη3ΐ».

Έν τώ μεταξύ τούτου τοΰ φόββυ εμφανίζεται ίε> 
ρεύ; τις χαί λαβώ» τό» λόγον διηγήδη ότι είδεν άγ· 
γελο» θεοΰ κατ’ έχείνην τήν νύκτα διατάττο»τα νά 
προτρέψζ τόν αύτοχράτοοα νά διωξΐ) τόν Αρειανισμόν 
χαί τού; Βχνδή'ους έκ τής ‘Ρώμης, υποσχόμενος ν ί
κην βΐβ^ίαν έν δνόματι του Θιοΰ.

Τά ένύπηον τοΰτο ένεψίχωσεν απαντας* ή έλπίς 
άνεπλήρωσε τήν δειλίαν, ή δέ τόλμη τόν δισταγμόν' 
οθεν έχδοθεΐίώ» διαταγών, άνεχώρησιν δ Βελισάριος, 
ή Καρχηδών έχυριεύθη, δ Γελιμήρος έξεθρονίσδη,  ̂
δέ Άφριχή ύ,τετά/η παλιν άπασα είς τά Βυζαντινόν 
χράτος.

Τοιαυται δπτασίαι άληθιϊς, ή προσποιηται, γέννη
μα βιαίων παθών, δργης, ζηλοτυπίας, μάλιστα 2έ

πατριωτισμοί χαί ζήλου βρησχιυτικοΰ Ι·ιρο» πολ- 
λάχΐς ανάλογα αποτελέσματα.

Έχ Toioutwv αισθημάτων χινηθιΐσα ή Ιωάννη 
d A rc ένθουσίαοε τού; άπηλπιτμένου; Γάλλους χαί 
όρμήσασα χατά τώ* Ά γγλω » ήλευθερωσε τή» πατρίδα 
της έχ της δουλείας.

Αί ίίρειαι τών άρχαίων καί οί ποιηταί έτιμώντο 
έξαιρέτως διά τήν μαντικήν των σοφίαν, Χρυοή κόλις 
εκλάπη έχ τοΰ ναοΰ τοΰ ‘Ηρα«λέους· δ ήοως έπι- 
βανείς καθ ΰπνους ε ί; τόν Σοφοχλέα έδήλωσε τόν 
ιερόσυλον· ό δέ ποιητή; κατεμήνυσεν αύτόν ε ί; τόν 
“Αρειον Πάγον όθεν ουλληφθιΐς ήναγχάσδη νά δμο· 
λογήσζ ότι αύ:ός ήτο πραγματικής δ κλέπτη;.

Πολλαί μητέρες έλέγετο ότι ώ<ειρεύδησαν τάς πα
ραφοράς χοί χαχουρ^ίας τών υιών.

Ούτως ή ‘ Εκάβη είδεν ότι έγέ/νησε δαλόν διάπυρον.
‘Ο γεννηθεί; υιός αύτή; Πάρι; διήγιιρε τήν ‘Ελ

λάδα »ατά τή; 'Γρωάδος χαί ή πόλις τοΰ Ιλίου έγε 
νετο παρανάλωμα τοΰ έχθριχοΰ πυρός.

‘Η Όλυμπισς έ»υπ»ιασθη ότι έτεχε δράκοντα.
‘Ο γεννηθεί; αύτή; υίός Αλέξανδρος χατέφαγε τω 

όντι άπαεαν τή» ’Ασίαν
‘Η μήτνιρ Διονυσίου τοΰ τυράννου έφαντάσθη χατ 

βναρ δτι έγέννησε μιχρόν Σάτυρον.
‘Ο υιός αύτής ε ίχ ι παν ιϊδος κακίας,
‘ Β μήτηρ τοΰ τυράννου Φαλάριδος είδε το αγαλμα 

τοΰ ‘Ερμοΰ κρατοΰν ε ί; τάς χεΐρας ποτήριον, οθιν 
Ιρ^εε χρουνηδόν τό αίμα.

Καθώ; δ Θεός έπλασε τόν άνθρωπο» χατ εικόνα χαί 
καθ’ δμοίωσιν, καί δ ά»θρωπος κατά δυστυχίαν παρέ 
στησεν Ιχπαλαι τόν θιό» κατά τήν ιδία* του φύσιν,
άποδιδούς «ίς έκιϊνον δσα αύτός πά ιχ ε ι πάθη τδν έ 
ρωτα, τό μ ί:ος, τό* θυμόν κτλ.

Διά τοΰτο, χαδώ; ό Όμηρος έλεγε* ότι τά όνειρα
ήσαν θεία χα! παρά τοΰ Διό; επεμποντο, πολλοί πα 
τέρες τής Εκκλησίας άπέδωχαν αύτά «ίς τή» θεία» 
ευνοια*.

Ά λλ ’ ίσως δέν έχομεν ά»άγχί)ν νά χαταβίβάζωμεν 
τόν θεόν άπό τοΰ ύψους τής ούρανίου αύτοΰ μεγαλείο 
τητος εις τά χαμαίζηλα κΛ ταπει»ά ήμών πράγματα 
‘Η ψυχή αύτοΰ τοΰ ά-θρώπου, ώ ; πολλάχις είπομεν 
αισθάνεται καί προνοει δηλ. βλέπει μακράν όταν δέν 
έπιπροσθήται υπό τών παθών, καθώς τά τηλεσχόπιον 
ή καί γυμνός δ οφθαλμό; ύπό τή ; ομίχλης καί τών 
νεφών.

Επίσκοπος τής Νεαπόλεως πρδ πολλών έτών τε- 
λιυτήσας καί ύπό τών χριστιανώ» ώς άγιος τιμώμε 
νος ένεφανίσθη καθ’ ύπνους «ί; Ιερέα τινά διατάττων 
νά είπ») είς τόν Φιρδινάνδον τόν έξ Άραγωνίας νά 
άνασκάψ») τινα τόπον, τούτου δέ γενομένου εύρέθη 
βιβλίον περιέχον προρρήσεις περί τής μετ’ δλίγον 
μελλούσης είίβολής τών τε ‘Ισπανών χαί τών Γάλλων 
ε ί; τό Βασίλιιον.

‘Ο Σουλτάν Όσμάνη; είδεν ότι ίπορεύετο είς τήν 
Μέκαν, καθ’ όδδν δέ ή χάμηλος αύτοΰ άπέβη είς τούς 
ούρανοϋς, έμειναν ?έ μόνον αι ήνίαι αύτή; είς τάς 
χεΐράς του.

Οί μάντεις προεΐπον ότι έμελλε νά άπ«λέσ$ τδ^ τι

βασίλειον χαί τβ ίντ ι μετ’ ίλ ίγα ; ήμέρας δ Ό ϊμάν 
έπνιγη !

Αλλά πολλά τών άκολούθιον φ”*ί»ονται πιθανότερα 
διότι τά τοιαϋτα όπάρχουσι κ ϊ ί  κοινότερα ώς έχ τή< 
ά»αλογίας τώ» περιστάιειον.

*0 Γράκχος μελετών τήν ανατροπήν τή; Γεροοσίας 
είδε τόν αδελφόν του κατ’ οναρ προλεγο»τα είς αύτόν 
έπικείμενσν τόν θάνατον.

‘Ο ’Αννίβας φοβίύμινος μή έμποδισθή έπί πολύ 
έμπροσθεν τή ; πολιορ«ουμένη; ύ π ’ αύτοΰ πόλιως τών 
Σ3ραχου3ών,ώ·»ε'ρεύδη ποτέ δτι ίδ ιίπνίι eic τ.να ΐκ τών 
μεγάλων οίχιών τή ; πόλεως ΐχείνης’ τή δέ έπαύριον 
ή πόλις ίχυριιύθη.

‘Ο ’Αλκιβιάδης ένυπνιάσθη ότι ητο ένδιδυμένος τά 
Ινάτια τής εταίρας του1 ολίγαι; δέ ήμέραι; ύστερον 
οί στρατιώται τοΰ Σατράπδυ φονεύσαντις χαί σχυ- 
λεύταντε; αύτόν άφήκαν γι·μ ον έπί τή; οδίΰ. Τοτε 
ή παλλακίς αΰτοΰ άφυπνιιδεΐία έκ τοΰ θορύβου έζήλθε 
βυίω ς τή; οίχια;· έπε3εν έπί τοΰ νέχροΰ, τόν χατέβρε- 
ξε διά τών δακρύων της, χαί τόν έχάλυψε διά τοΰ ίδιου 
τη; μανδύο3.

Δίς τό αύτό φαιμα έπεφάνη εις τόν άτρόμητον 
Βροΰτον Ιπϊπειλοΰν ώς ταχΰν τόν δά<ατό» του οστις 
χαί πραγματιχώ; μετ’ ολίγον έπήλθε».

Ό μέγα; Κωνσταντίνο; δ; · τ ά y 9 η καδ' ύ.τνους νά 
λάβζ ώ ; σημεΐόν τόν σταυρόν, τον δπβϊον ειδε τήν 
ήμέραν ιίς  τά νέφη κατηστιρισμενο». Έχτοτε τό 
λαβαρον άνεπ/ήρωσε τους νικηφόρους τής 'Ρώμτ,ς 
αετού;, ό στρατό; ώρμησε» ένδοj ;  ιίς  τη» μ α χ ψ ,  ό 
Μ ϊξέϊτιος έφονεΰδη, ή ‘Ρώμη ένιχήδη, οί Θεοί τοΰ 
Ολυμπου έόιιό^δησα» έχ τοΰ Πανθέου, τό δί κράτος 
όλον εχηρύχΟη γ ριστιανκόν.

Τήν προτιραίαν τοΰ θανάτου τοϋ Δευτέρου Ερρίκου 
ή 3υζυγος αύτοΰ Αίχατίρίνα τον παρεχάλεσε νά μή 
χαταβή *ίς τήν μονομαχίαν' διότι τό» εϊδι κατ’ ό»αρ 
ώχρδ» καί ύπό λύθρου κίκαλυμμενο».

Ενα μήνα μτ,^α πριν ό ‘Ραμβαλίάκ δολοφονήσει 
τόν άγαθόν Ερρίκον Δ\ ή έκ Μιδί<.(ών Βίαρία έξυ· 
π»ησε, χαθώ; ή σύζυγο; τοΰ Καίσαιο:, πνιγμένη ι ί ;  
τά δάχρυα χαί δλολύζουσα! έπειδή δέ ό Έρρΐχβς 
ίζήτει νά μάδη τήν αιτίαν τοΰ τοιουτου βόβου, είπεν 
οτι τόν είδε δολοφονημένον. ίναιά δυστυχίαν ομως 
δ Ερρίκος κατεφρόνησε τήν οπτασίαν ττύτη» λέγων 
« Les souges ne sout que ties mensonges ! · 

Γιιτόνισσά μου ή Κ. Μ. λέγει δ κόμης Σιγχιούρ, 
άγχινουστάτη χαί αξιέραστος, τήν οποία» δέν δύναταί 
τ ι ;  νά μή πίστευση, οταν τή/ άχούση, ούιε νά μή 
τήν άγαπήσ>) όταν τήν ίδή, μοί διηγήθη έσχάτως ότι 
ήτο βυθισμένη ιίς μεγίστην λύπη» διά τήν νόσο* τοΰ 
παιδιού της. Διήλθε ήμέρας καί νύχτα; πολλά; άϋ· 
πνος χαί ανήσυχος άπό τό* φόβον κα; τήν θλιψιν, 
άλλά τέλος τό παιδίον διεσώθη έχ του προφανοΰς χιν- 
δύνου, τά συμπτώματα έξέλιπον κτλ. όθεν ύποχωροΰ- 
σα χαί ή ιδία μήτηρ είς τάς παρακλήσεις τών συγγενών 
άπεχώρησεν είς τδν κοιτώνα καί άπεχοιμήθη ήσυχος. 
Έξαίφνης όμως κατά τά μέσα τής νυχτδς ιφαντασθη 

είδε πλησίον τής κλίνης τδν ιατρό* της χαλοΰντα



αύτήν σπουδαίω; « Τ( πράττεις δυστυχής μήτηρ! 
καθεύϊιις, χαί όμω; τό τίχνον σου άιιοθνήσχιι. >

Μόλις άχούϊατ* ταΰτα, ά»»βόησε* ή άθλια μήτηρ, 
ίξύπ »η ϊΐ» , ήγερθη, ίδραμεν «ίς το δωμάτιο/, όθεν πρό 
3λί ^ων ωρών άνεχώρηαεν άφοδος, έκάλεσ» ατενάζουσα 
τήν τροφόν, αυτή δέ ίξυπνήσασα έζήτησε νά μάθ>) 
τήν αιτίαν τοΰ τοιούτου φόβου' το παιδίον σου, elite, 
δγιαίνιι xai κοιμάται ήσυχο» είς τά ; άγκάλα; μου

Ά λλ ' οι λόγοι ουτοι ούδαμώ; ένεθάρ^-ΐναν τήν μη-| 
τέρα, τοσοΰτον έκ του ενυπνίου τεταραγμέ*ην· λαμβά
νει λοιιχάν λύχνον εις τά ; χείρα; xai ε”ρχεται πλησίον 
τουπαιδίευ· ώ δυστυχία! ή ώχρότη; κ α ι  συστολή του 
προσώπου, ή αναστροφή καί ένατένίσι; τών όμμάτων 
αΰξάνουίΐ τήν φρίκην της· αρπάζει τότε τό βρέφος ίκ 
τών κόλπων τη ; τ ιτθή ;, κάθηται χαί σπουδάζει παν 
τοιοτρόπω; νά άναζωπυρήσι;τήν ζωήν, θερμαίνουσα τό 
παιδιον’ άλλά to δυστυχές αύτό έψυχο£>ράγεί ήδη 
xat  έξέπνευσεν εΐ; τά γόνατά τη ;.

‘Ομολογώ ότι ή μητρική φιλοστοργία βλέπει τήν 
νύκτα τού; κινδύνου;, τού; όποιου; έφοδεΐτο τή» ήμέ- 
pav άλλ’ ή μήτηο αΰιη ήτο ήδη άποχρώντως άφο 
6ος . . . Καί ά» δοθή δ» ότι ή έκπλήρωσι; τοΰ νυκτι- 
ρινοϋ τούτου χρησμού ήτο σύμπτωσι; τυχαία, κινεί 
δμως τή* καρδίαν, έξισ-α τόν *οΟν, καί ταράττει τό 
λογικό*.

Φ’.λος τοϋ συγγραφέα»; τή ; παρούση; διατριβή; 
ύπώπτευε μέν άορίστω; ότι άπευχαΐόν τι συνέβη εί; 
λ ιχ ώ  συγγενή του μακράν άποΰσαν άλλ’ ούδαμώ; 
έφοβείτο ούτε χάν ήτο πολύ ύπό τή ; ίδέ α ; προ- 
χατιιλημμένο;. Αίφνιδίως δέ είδε κατ’ ο ,αρ τήν 
γυναίκα ταύτην ώχράν xat όλως χατα πάντα ήλοι 
ωμένην, ώστε ούίείς έδύνατο να τή* γνωρίσει χαί 
όμως αύτός τήν περιποιήθη ώ ; ά* μη άμφιβελλε παν
τελώς περί τή ; ταυτοτητο;. Ε πϊΐτα λαβών αύτήν 
μετέφερεν έκ τή; κλίνη; ε ί; σχίμποδα· επειδή δέ κατ 
αυτήν τή» περίστασι» άνε3ύρθη »ί; τά άνω τοΰ ίματίου 
τη ; τό κράσπιδον εϊ5;ν ότι ητο λελυμένο* χαί πι- 
πτωχό; τών πιρισχελίδων t»s; τό δέμα, ό')«ν έσπερε 
νά το λάβι] έχ τοΰ έδαφους κα! έγχειριβη εί; βύτή*. 
άλλά τοτε παρετηρηαε* ότι ητο τοσοΰτον πρησμένο» το 
μέλο; ώστε έφοβήθη,

Μετοί τινα ; δ ημέρα; έμαθε» οτι ή γυνή έπαδε 
δει»οτάτη» φλεβίη» κατόπιν τοΰ τοκετού, κατ* έκεΐνο 
ακριβώς τά μελό; τοΰό.τοίου ητο λελυμένη ή περι- 
σκ«λ!ς χα! μολι; διά πολλώ» χαί αλλεπαλλήλων 
τοπικών άφαιμάξεων διεϋώθη.

*0 ®οβο;, καί ή υποψία έδύναντο χάλλιστα νά πα 
ραστήσωσι πάσχονσαν τήν γυ*αίκα, άλλ’ ό π ρ ϊ» ' 
διορισμό; καί τοΰ τοπου τή ; νόσου υπερβαίνει πασα» 
έξήγησιν.

Διά τοΰτο οί διαλογιζόμενοι πόσον όλίγον γνωρίζο 
με» χαί τάν χοσμον xai αύτήν τή* ιδίαν ήμών φύσιν, 
δέν διστάζουσι νά παραδεγθώσι πολλά; τοιαύτα; τή; 
ψυχής οπτασία; αί όχοίαι συμβαί'ουσι μάλιστα συχνά- 
x i; πληαιαζοντο; τοΰ θανάτου.

Διά τοϋ'ο χαΐ & γινικός τών άνθρωπίνων δεισιδαι
μονιών χαί προ/ήψίων σατυριστής χαί κωμφίός Βολ- 
ταίρο; έπίστευ» χαί αύτός άπο-χρώ*τω; εις τή* άλή

θιια» τινών ό«ειρων χαί Ιλιγι* τά θεωρώ ώς χυριαν 
χ** ?υσικήν άρχήν τών πρώτων προφητειών.

Αλλ όσα δλέπσμεν γινόμενα χαί όσα πράττομιν 
ήμεί; αυτοί, οιαν έγρηγβρώμεν, διαφέρουσιν άρά γε 
πολύ τών ονείρων ■

Ιό κατ εμέ αγαπώ μάλλον τά 3*ειρα τή ; νυχτό; 
παρά τα τη ; ημέρα;· πρώτον ώ ; σύντομα, δεύτερον δέ 
ώ ; άβλαβή σχεδόν, ή τουλάχιστον ταράττοντα πολύ 
ολιγοτερον παρά τα άλλα1 διότι τήν μέν νύκτα όνει- 
ρευόμεθα μονοί, τήν δέ ημέραν πολλοί όμοΰ συνερ
χόμενοι.

Ανάγνως, λέγει δ Σεγκιούρ, μεταξύ πολλών άλλων 
βιβλίων τά ; έπιστολά; τοΰ Κκέρωνος πρός Α ττικόν, 
καί τάς τή; Κυρία; Σίβινιέ.

Δια τών ζωηρότατων έκείνων είκονογραφιών μετα· 
φιρόμεθ* ε ί; άπωτάτα; χώρας καί πιρελ0όντα; α ίώ . 
νας. Βύρισκόμιθα έν μέιω  τή; ‘ Ρώμη;, παριττάμεδα 
«ί; Η)* συνελευσιν τοΰ λαού, ιίς τά ; συνεδριάσει; τή ; 
Γερουσία;, ε ί; τού; 0ρΐσμδου;, ε ί; τά; έχστροτεία;, 
ι ί ;  τά ; δημοτελεϊ; έκείνα; εορτά; χαί πανηγύρει; καί 
δημο0οινίας· ε’ πειια δέ ε ί; τήν λαμπροτάτην ουλήν 
τοδ μεγάλου τή; Γαλλίας μονάρχου θίυμάζομεν τήν 
ίυ*αμιν τής Π ισιλεία;, τήν επιμονήν τών άποφσ3 ΐων, 
τα ; ραίιουργία; επί τή; ε ιρήνη ;,  τή» ά»αξίαν έπί τώ» 
πολέμων, τήν διαφθοράν τών ·ή0ών, τήν ύποδ;υλωσιν 
ιών πνευμάτων, καί τά ύτοφώσκον λυχαυ^έ; τών έπι- 
οτημο/ΐχών άναχαλύψεων.

Εν γένει τοτε ζώμεν μεταξύ τών ‘Ρωμαίων καί τών 
Γάλλων, μεταλαμβάνομεν τή; γνώμη; των, φοβοΰμε- 
Θϊ , ελπίζομε», χαίρομεν, χαίδλιβόμεβα ώ ; αύτοι κατά 
τά; διάφορου; πιριστάσει; αι όποίαι ηγον και εφερον 
τ ;υ ;  λαc»u; εκείνων τώ» έποχών.

‘Η κοινωνία τώ* ‘Ρωμαίων, καθώ; καί τών Γάλλων 
φαίνεται ε'μπροσθίν ήμώνδραςηρία καί ένεργητικωτάτη, 
διότι ή δύναμί; των συγκι*εί καί τόσα άλλα έθνη !

Αλλά κλείομεν τό βιβλίον χαΐ «μέσω; τό πδν έξέ- 
λίπεν ώ ; καπ>ό;, τό παν ήφανΰδη, τό παν άπώλιτο.

Οΰδέν έχ τώ» υποκειμένων εκείνων, ά»δ:ών,ή γυνα ι
κών, τώ» όποιων έδαυμάζο^εν τήν ευφυΐαν, τήν δό
ξαν, τά πλεο»ε*τήμιτα, τά ; άρετά;, τά κάλλος, τών 
Ο'των έχείνων, τών όποιων ώνειδίζομεν τά έλαττώ- 
ματα ούδέν υπάρχει πλέον είς τήν σκηνήν.

Τοσαύτη ταραχή παδών, τοίοΰτο; όμιλος χαρα
κτήρων παντο'.ων, τοσαύτη συμπ)ο<ή διαφόρων συμ
φερόντων διά μια; έπαυσε χαί σιωπή πένθιμοι τό 
παν διαδέχεται.

11 άπέγεινεν ή δόξα ; ποΰ άπέβη δ φθόνος χαί τό 
μίσος; τι»α καρπό» άπέφερον τοσβΰτοι πόλεμοι, οι 
όκοΐ^ι έβαψαν τή» γή* διά τοΰ ανθρωπίνου αίματος;

11 οσάκις τά πράγματα μετεβλήθησαν εχτοτε ! Αί 
σ*η*ογραφίαι τοΰ θεάτρου μετηλλάγησα*' άλλαι δρα
ματικοί παραστάσεις Ικτελοΰνται, »έοι ύποχριταί 
αναφα/*ονται τουτέστί νέα απάτη, ητις δέν θέλει διαρ
κέσει πλειότερον.

Ό ταν τά δ>ειρα τή ; ήμερα; ύπάρχωσι τοσοΰτον 
άστατα χαί αβέβαια, διατί νά χαταφρονώμεν τά τή ; 
νυχτο ;; μήπω; δέ» ά ήκουσι χαί ταΰτα είς τόν άν- 
θρωπβν; δέν προέρχονται άπό μυστιχάς δυνάμεις

μεταβολή;, ή επιρροή τή ; Θρη3«εία; χαθιστώσιν απω- 
οοΰν δύσχολον τή» επανάστασιν τοΰ λαοΰ τ ί ;  ‘ Ρώμη;' 
άλλά δέν δύναμαι νά εννοήσω πώ ; δ λαός αύτός πεί
θεται εύχαρΪ3τω;.

Ιδού ή πιθανότατη έξήγησι; τοΰ φαινομένου. ‘ Η 
απόλυτος αρχή τοΰ Πάπα δέν βαρύνει πολύ «π! τοΟ 
λαοΰ, έτι δέ όλιγώτερον τόν καταθλίβει ή δυναμί; 
τών μεγάλων.

Καθ’ δλα; τά ; σ·/έσει; τών μιγάλων πρό; του; 
μεγάλου; καί τού; μικρούς έπι κρατεί άμοιβαία τι« ή 
μερότη; καί πεποίΟησις γε»κή* διότι ή τύχη εξα· 
σκεί ένταΰθα πάσα; τά; ένδεχομένα; ιδιοτροπία; καί 
μάλιστα μεταχειρίζεται τό :α  μέσα κρυφίω; καί σι- 
ωπηλώ; διά τών ύπηρετών, τών καλογήρων, τών 
γραμματέων, ή καί τών γυναικών αύτών,ώς·ε ®ΐ/χνάχι; 
2έν γνωρίζει τ ι;  άκριβώ; μετά τίνο; πραγματεύεται, 
ούτε συμπεραίνει ευκόλως τήν τάξιν, ή επιρροήν τών 
άνθρώπων, καί τοΰ προστυχόντο; μάλιστα· έπει- 
δή ίσως ώ ; αύριο» ό πτωχό; εκείνο; ίεριύ; γείνη 
άρχιεριύ:, δ §έ άρχιιρεύ; άναγορευθή χαρδινάλη;. 
ν1σω; τριοβολιμαϊός τις καί ώ ; έκ τοΰ εξωτερικού σχή- 
ματο; περιφρονητό; άνθρωπο; φθάση νά γείνη γραμμα 
τ εύ ; δυνατοΰ t j v o ;  τής ημέρας. Διά τήν αμφιβολίαν 
ταύτην καί τά ενδεχόμενα, πάντες θεραπεύονται αμοι
βαίο);, οι γλυκεΐ; λόγοι έχφερονται άφθόνω; πρό; 
πάντας, πάντες ύπομ.είδιώσι ορός άλ/.ήλβυς καί τεί 
νουσιν ώ ; παλαιοί φίλοι τήν δεξιάν.

Οί ‘Ρωμαίοι υπέρ πάντα; τού; άλλους άλλάσσου- 
αλμ εΰκόλω; τήν φυσιογνωμίαν των, ή μαλλο» είπεΐν

δέν ίχουσιν παντιλώς φυσιογνωμίαν !&ίαν, μ ιταχει- 
ϊίζονται δέ καί τήν μεταβολήν ταύτην χαταχρηστι- 
κώς, χαθώ; χαί τά ; φιλικά; χειρονομίας και φράσει;.
Διά τοΰτο μεταξύ τω» ούδέποτε άπατώνται δηλ. 
ούδείς πιστεύει είς τού; λόγου; κ α ίε ι; τό-πρόσωπον, 
άλλά μόνον ε ί; τό ένδεχόμενον μέλλον.

Θέλει; νά μάθης πώ ; φέρονται π. χ . χαρδινάλη; 
πρός χαρδινάλην, όταν μάλιστα β δεύτερος ουτος χα- 
τ ίγη  θέσιν τινά πολιτικήν; Εισερχόμενος είς τόν 
πρώτον πρόδομον, όπου μένουσίν οί άπλοι ύπηρέται 
χαιρέτα, είς τόν δεύτερον δέ, όπου εύρίσκονται οί θα
λαμηπόλοι υπομειδιά, εις δέ τόν τρίτον, οπου διατρί- 
βουσι συνήθω; οί εύγενεΐς, προσφέρει xai λαμβάνει 
τήν γείρα, εί; δέ τόν τέταρτον, οπου κάθηται δ είσα- 
γωγό; χαιρέτα, υπομειδιά, λαμβάνει πήν χεϊρα καί 
συνομιλεί ε»ταύτώ· τέλος άφ’ ου έμβ^ είς τόν θά
λαμον τοΰ συναδέλφου του, φαίνο/ται και οί δυο οτι 
περιπτΰίτονται άλλήλου; ώ ; στενότατοι φίλαι, έν ώ 
πραγμαιικώ; ώ ; αντίζηλοι έπιθυμοϋσιν ίσως νά πνι· 
ξωσιν δ ε ί; τόν άλλον.

Δ;ά τού; λόγους τούτους πάντε; οϊχονομοΰσι τήν 
ίίλοτιμίαν τών άλλων χαι οί μικροί δέν καταδυνα» 
στεύονται ύτό τών μεγάλων.

Τέλο; χαθώ; παντοΰ, οπου έπικρατεϊ μόνον δ άρ - 
•/ηγό; τή; εξουσία;, οί δέ νόμοι Εμπαίζονται, ή χρη- 
σιμευ5υσι μόνον πρό; έκτέλεσι» τών σκοπών του, 

ς ή μικοά περιουσία συσχετίζει και παραλληλίζει πάν
τα ; τ ο ν :  ανθρώπου; καί πάσα; τά ; τάξεις- ούδεί; υπε
ρέχει τοΰ ετέρου- άλλ’ έμοιάζουσι πάντε; πρός τούς 
στάχεις, τού; δποίου; ό περίφημο; Περίανδρος τής 
KopivOoj, ή ό Ταρκΰνη; τή ; ‘ Ρώμη; έκούρευε διά »ά 
τού; φέρη πάντας εί; τό αυτί» υψο;· όθεν πάντες δμοίως 
xai έμαλώ; δέχονται καί βαστάζουσι τά βάρος τής 
άιιολυτου εξουσία;.

Έ χτά; τούτων ούδείς ‘Ρωμαίος Ιχει περιττά 
πράγματα, πάντες όμως εύποροΰσι τώ» άπολύτω; α 
ναγκαίων. άλλά τά αναγκαία ταΰτα περιορίζουσιν εις 
ολίγα πράγματα.

‘ Η πείνα τιοόντι δέν βασανίζει τό* άνθρωπον είς 
τήν 'Ρώμην, καθώ; καί ( ί ;  τά άλλα θερμά κλίματα- 
αρκεί νά φάγη τ ι;  άπαξ τή; ήμέρας όπώρα;, όσπρια, 
καί ολίγου; ίχ τών μικρών ίχθυων, πολύ δέ όλιγότερο» 
κρέας.

‘ Β δίψα δέν καταναλίσχει ο?νον, άλλ’ απαιτεί δρο- 
σισιιχά ποτά, λειμώνια, πάγον κτλ·

Τήν δέ ένδυμασίαν ή θερμότης τοΰ κλίματος περί. 
ορίζει εΐ{ τό ίμάτιον' όστις δέν περιφέρεται γυμνός 
θεωρείται ένδεδυμένο;,

‘Η δέ άνάγχη σαρκιχή; τίνος ηδονή; άλλης ευρίσκει 
ευκολίαν μέ» άχραν είς τά ήθη, συγχατάβασιν δέ με- 
γάλην ώ ; έχ τή; θρησκεία;.

’Αλλ’ έκτός τών φυσιχώ» άν αγχών δ άνθρωπο; έχει 
καί ήθικήν τινα άλλην πολύ ένίοτε σφοδροτέραν, διά τή» 
όπαίαν καταναλίσχει τάς δυνάμεις του ι ί ;  τά έ’ξω, 
καί ουτω διασκεδάζει, ή προλαμβάνει τήν ανίαν’ οθεν 
κινείται άνω κα! κάτω, έφευρίσκε:, επιμελείται τάς 
τέχνα ;, χαί έπιστήμα;, γράφει, όμιλε ι καί ζητεί έχ 
παντός τρόπου τή» βελτίωσι» τώ» πραγματων.

τ * υ ;  ̂ δεν άπίδει/.νΰουσ'. πλί'.ίτιρβν τών ίλ λω » μά· 
λ υ τά  ότι φαινόμενο; φθαρτό; χαί πρόσκαιρο; ένταΰθα 
περιλαμβάνει όμω; ΐν εαυτώ αιωνιότητο; δικαιώματα 
χαί προωρίσθη εί; ζωήν άλλην χαί άλλον κόσμον;

7Ω νύξ παράτεινι έτι, εί δυνατόν, τά ; σιωπηλά; 
ώρα; Σ»υ· βοήθει τά ειρηνικά μου εργα καί Ιμπνεέ 
μοι διά παντό; ιδέα; μέν ώρελίμου; χαί εύσεβεί;, 
αισθήματα δέ άξια γενναιόφοονο; χαί άγαθοΰ ΐολίτου.

/. Ν. Λ εβαδ ίύς .

Ο ΠΕΡΙΒΓΠΤΠΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

Γ

Έ κ ιΡώ ίΐηζ .

Π ώ; οί ‘Ρωμαίοι διάγουσιν ευτυχεί:, τουλάχιστον 
χατά τό φαινόμενον, ύπό τόν ζυγόν τόσον απολύτου 
«ξουαία;, ύπηρετοΰντε; τόσα; υπαλλήλου; δυναμίΐ;. 
ταλαιπωρούμενοι υπό τή ; πενία; καί ύποφέροντες α
πό τοσαϋτα έλαττώματα πονη;α; καί διεστραμμένη; 
κυβερνήσεω; ;

Καταλαμβάνω ότι δυστυχή; vai βάναυσο; λαό 
πολλάκι; υποτάσσεται όπου επικρατεί η διαφθορά τής 
εξουσία;. Έ πειτα, ή εξι; τή ; δουλεία;, ή έλπί; τής



Ή  άναγχη αυτη ύπάρχιι μιγαλητ/ρ», ή μιχροτέ' 
ρα χατά τδν βαθμό» τρΰ πολιτισμού καί τήν θιρμο- 
χρασία» τών χλιμάτω».

Είς τη* ‘Ρώμην όμως ιυρίσχιται χαι αύτή πιριω· 
ραμένη, καθα»; χαι αί αλλαι χρείϊΐ, διά τήν στάσιμο» 
πολιτικήν τής χωράς. Τό ‘Ρωμαϊκό» κράτος τωόντι 
*μπιριλαμβοίν«ται μέν ιίς  τή* Ευρώπην, i d '  ίξβ ι- 
ριΐται τών κοινωνιών της, cure χινιϊται μ ιτ ’ αυτής, 
ours έμποριχώς συμπίριφέρεται, cure χλονιΐται tύχό- 
λως από του; πολίτικους ηλεκτρισμούς έκιίνους, οί 
όποιοι ό;ατηροΰσι, παροξυνουσι χαι άναπτύσσουσι τήν 
αίσθηιιχότητβ τα.ν έδνώ».

Ο,τι περισσεύει μ ιτά τήν έχπΑήρωσι» τών πρώτων 
χριιώ», οι ‘ ί'ω*αΐοι τό δαπανώσιν ιίς  ύπνον, ιίς 
«ρωτάς, ι ί ,  ματαιότητας, βίς Ιριδας θεολογικάς χαΐ 
«ίς λιτανείας.

Α̂ πό τό άρ.στον μεταβαίνουσίν ΐνταΰθα άμέσως είς 
τόν ύπνον,χό!. υνται δέ ιχ έ χ ρ t ς έκτης ώρας τής έσπέ- 
ρας· άλλ ίγερθε'ν«ς τ ί πράττουσιν άρα γ« ; οΰδι*, ή 
ούδαμ,ΐ/ά' ιπ«, θ;ύσης δε τή ; νυχτίς παύουσ: μέν πάν
τα τά ΐργα χχΐ κλείονται τά έργα ϊτήρια άνίρες δέ 
xat γυ»αΰες χαι νεανιδε; έξερχονται μεχρί τρίτης 
πρωινής ώ,/ας' τοτε περιπατ;ΰο ι είς τή* όδδν τοΰ 
Corso (δρομου) ή συναναστρέφονται είς τού; χατά με. 
ρος συλλογους, ή τ-ρώγουσι» είς το: ξενοδοχεία.

.Εκαστη νυς θεωρείται ώ ; δημόσιος εορτή, τήν 
οποίαν S.e■ j 21»yse καί δ ιιξάγιι ό ίρως, όστις εμως 
υπάρχει ύ λ ί<i - καί χαμαίζηλος. διότι αί αίσδήσεις 
μονο* δμιλοΰσι* i t ;  τάς βίιθήσεις, x a i  «ΰκόλως συν* 
ακούονται, ή ή ματαιότη; ι ί ;  τήν (Λαταιότητα* σπα- 
νιως δέ η x a ;5 t a  x a i  ή φαντασία είς τή* καρδιάν χαι 
είς τήν ραντασίβν.

Λείπει -έκ τή ; ‘Ρ ομη; η ηθική εκείνη σίμνότης, ήτις 
«ύρίσκεται άλλαχοΰ.

Δυο περιστάσεις αύξάνουσι δαυμασίως τών ‘Ρω 
μαιών τήν ευτυχίαν* ή Θρησκεία δ;ά τών άρέσιώ» 
της ευγκαλυπτει τό παρελδόν, διά δέ τών ύποσχέ· 
σ«ων της παρις-άνει τ«ρπνόν τό μέλλον άρκεΐ ό λαός 
νά παριυρίσκηται τοκτικώς είς πάσας τάς ίεροτελ* 
βτίας δηλ. «ίς τά Θεάματα, χαΐ νά ψιδυρίζΐ) τινάς 
λέξεις, δ ούρανός τότε ανήκει είς αυτόν.

Ή  αρχαία ‘Ρώμη ήτο τ«χνητή, είτε Ιργον μόνον 
φιλοδόξου καί μιγαλιπηβόλου κυβερνήσεως, ήτις όμως 
δέ» έδυνατο νά διαιώνιση. Ή  αληθής χαί φυσική ‘Ρ ώ 
μη ύπάρχιι όποιαν σήμιρο» τήν βλέπομιν. Ούδέποτι 
οί ‘Ρωμαίοι Θέλουσιν Ιχει αλοφυείς άνδρας «ίς τάς
τεχνας χαί έπισιήμας, τουλάχιστον άν θέλωμι» νά 
χρίνωμεν έκ τών παρόντων* άλλ’ ό,τι άρέσκει χαί 
κ ιν ιϊ τους άλλους δέν άποτ«λ«ΐ χαι ιήν ιυτυχία» τινδς 
λαοΰ.

Καδώς οί ί?ιώται, δμοίως xai οί λαοί όσο» ύπάρ- 
χουβιν «ξωτεριχώς έπίρδονοι διά των πλ«ονεχΐημάτων 
τόσο» άποβαίνουσι χαί δυοτυχέστεροι χαδ’ έαυτους.

Έ κ  ‘Ρ ύ μ η ς .

Είπα ϊιά  μιας τών Λροηγηθιισώ» έκιστολων μου

8τ ι οί ίφημέριοι χρησιμιίουβιν ένταοθα ώς ίργ*»* 
τής πολιτικής κυβίρνήσιως.

Εφημέριοι τοιοΰτοι ύ«άρχοι>σί ο1>,ή0ως {vvĝ xo>ta 
«ίς τήν Ρώμην, άποβ«ίνουσι δέ ώς έχ τ^ς im jpufc;
των υπάλληλοι σχεδόν τής αυτονομίας.
„ ’AfAa T<̂ ,Tt 6 «?>ΐμ«ριος χαταμην6ο5 πολίτην δηλ. 
άνθρωπον του κοινοΰ λαοΰ, ουτος συλλαμβάνιται καί 
φυλβχίζεται* διότι οί τής άνωτέρας τάξεως καί έν- 
ταΰθα, καδώς άλλοΰ, γνωρίζουαι νά υπεραοπίζωνται 
έαυτους*

Αλλ’ δ λαός έχει υπέρ έ«υτοΰ τό έγχιιρίδιον, δί 
αυ.οΰ δΰνβται τωόντι και τους αύτογνώμονας εβημε* 
{.ίους νά φοβίσ^. Είδον εφημέριον, όστις τρέμων τήν- 
μα**ιραν δέν «τόλμα ουτε τής οικίας του νά έξέλθ]).

Ιΐαντες οι καθολικοί ορκλουσι νά μ«ταλαμ6χνω 7ΐ 
κατά τήνέορτήν τοϋ Πάσχα, έπί τ ί , ι  &( ί  γε π01νξ ^  
ίφορισμβΰ, όστις δηλ. τους «μποδίζει νά μ«ταλ«μ· 
βανωσιν!

Ολίγας ημέρας μετά τό Πάσχα οί ερημέριοι άπα- 
ριθμοΰσι τού; παραβάτας τοί3 κανόνος τουτου, xat 
άπ«ιθεΐς «νορίτας, τόν δέ κατάλογον π*ρ*δίδουσΐν 
«ίς τήν Κυβερνηπν τήν δέ ήμε'ραν τοΰ άγίου Βαρθολ«- 
μα.ου δημοοι«υονται πάντ«ς of κατάλογοι ουτοι μ ιτά  
τοΰ γενικού άρορισμοϋ.

ϋρηαερ:ός τις ομως κατεκρινιν έμπροσθεν μου ώς 
σκανδαλώδες τό τοιοΰτον εθιμον* έγώ, Ιλιγε, δέν βυν- 
τάττω  καταλογους' αν δε τις τών ένοριτών μου παρ- 
ημίλησε τδ χρέος του, άρ’ ου τδν ελέγξω μ ιτακα- 
λών είς τήν 66ραν τής εκκλησίας, τδν πέμπω ιίς τή» 
^υλαχίζν, τότι δε μεταλαμδανιι xat άκουσίως. Διίτ^· 
ρησα ε»α τοιοΰτο» εξ έοδομάδας ρυλακισμένον, εως ο» 
τέλος ή-αγκάοθη νά μεταλάβΐ].

Έ κ ‘Ρώ μης .

‘Ο Γκιδης (Guide) παρέστησεν άλληγορικώς τή» 
ανατολήν τής Ηοΰς έπί τοΰ φατνώματος τώ» μ ιγά - 
ρων τοΰ ‘Ροσπιλιόση.

Ωρσΐαι γυναίκες, αί οποιαι οΰδεποτε «ξυπνήσατε 
ένωρείς ώστε νά ίδήτ« τήν αύγήν, προϊεχιτ».

*Εν ώ είσέτι ή νύξ κατασχιάζει τήν άχανή θάλασ
σαν, ήτις όμως βωτίζιτα ι έκ διαλίίμμάτων υπό τών 
ρωσροριζόντων κυμάτων της, άναραίνιται αίρνιδίως 
έχ του άρρου αυτών ιίς  τό» αέρα ή Ή ώ ς, νέα περί- 
καλλης, περιβιβλημένη πολυχροα καλλύμματα κοκκι- 
νι,οντα χατ ολίγον τών παραχολουδουντων αυτήν ν ι-  
ρών χαΐ κρατούσα ιίς  τ άς χ.Γρας ά,θη, προβαίνιι δέ 
βλέπουσα είς τά δπίσω συμπαθητικώς τόν ήλιον, 2 - 
στις xai αυτός ουχ ήττον ερωτικώς τήν προσβλέπιι 
άχολοοδών.

Η Η ω; χαι δ ήλιος τωόντι οδδέποτε ρθάνονται, 
μόλις δέ βλέπονται πρός ολίγον χατά τάς λαμπρΑς 

ι ρ[*ι Ρβς» Ε» τούτοις τέσσαρις υπίρήρανοι Γχ-sot 
υπερβαινουσι αλίμενοι τά χυανα κύματα, τά δποία 
ρλογιζομενα φέροιιοι τδ χρυσοΰν άρμμα.

Αί νιωταται θυγατέρες τής Ήοΰς,αί πρδται ω ρ α ι ,  
αί δποΐαι τοσοΰτον δμοιάζουσι πρός άλλήλας χαί προς 
τΐΐ'* μ^τιρα τ « »  χρατουμι»«ι διά τ » »  χ«ιρώ» μι^-

ίιώσι πιριξ τής άμάξης, δ δέ Iρω;Γ.Ιστάμ£»ος μετα
ξύ τής θιας καί τώ* Γππω» κρατεί τόν πυρσόν τοΰ 
■ίλίου, μόλις δέ τόντΐνά»σει έπί τοΰκόσμου χαί παρευ· 
θΰς λάμπει ή ήμερα.

‘Οποία δυστυχία οτι δ χρόνος αποσβένει άκατα- 
παυστως τήν ώραίαν ταυτην εικόνα!

‘ Η Ή ώς άπό ήμέρας είς ήμερα» γίνεται ώχρο- 
τέρα, δέ* έχη πλέον τούς δακτύλους ροδοβ’ ρείς, θέ* 
λει δέ χαταντήσιι έντδς όλίγου νά άναγγείλ5 τάς ή
μέρας τοΰ χειμώνος.

Ά ν καί ή είκών αυτη θαυμ-ίζηται άξίϋΐς,ιρίρει ομως 
τινά έλαττώματα1 διότι ή Ή ώς Φαίνεται υπερβαλ
λόντως καίηρή;, ουχϊ δέ άποχρώντως ευκίνητος- τά 
τρέμοντα είς τά άκρα τών βλιφάρων τη ; 2άκρνα δέν 
φαίνονται πολύ έρο>τικά· έπρεπε νά σΰρηταί, ουτω; 
ιίπεΐν , έπί τοΰ άέρος, αύτή 4έ κινείται' έπειτα τίνος 
ί/ ίχ ζ  έδόδησαν είς αάς χεΐράς της τόσα 5«μέ»α άνθη εί; 
φάκ«λλο*; διατί cute εν π ίπ τ ίι έκ τών χηρών της ;

Έ κ 'Ρώμηα.

Δέν ώμίλησα μέχρι τοΰδ« περ! τής έχκλησίας τοϋ 
άγίου Πέτρου' διότι αδύνατον νά εΰρη τις είς ούδεμίαν 
γλώσσοιν ρράοει; αξίας τής καλλονής xai τοΰ μ«γα 
λείον τη ;.

Ή  πλατιΐα , όπου χεΐται δ ναός ουτος, «ξεχει ίσως 
τών άλλων ποσών τής Εύρωπης.

Έν μέσΐιΐ λίαν εκτεταμένου περ.βόλου, περικυκλω* 
μένου δέ στιρανοειδώς υπό εύρυχωροτάτης στοάς όπου 
τετρακόσιοι κίονες βαστάζουσι δ:ακόσια άγάλματα 
κολοσσοί*, ΰψοΰται πομπωδώς εις τόν αερα μεγάλο- 
πρ«πέστατος δβϊλίσχος έχων ένθεν χαί ένθεν δυο μ ι-  
γάλας δεξαμενάς, έξ ώ< άναπηδώσιν, άχτίνοβολοΰντα 
χαί πίπτουσι ψ.θυρίζοηα νυχτδς χαί ήμέρας διαυγέ
στατα κσι αέναα υδατα.

‘Ο οβελίσκος έκ σοενίτου λίθοι* «λαξιυθη είς A c 
γυπ το ν , άνηγερθη δέ παρά τοΰ Ε . Σϊξτου.

Ουδέ* παράδοξον *ν ή έκχλησία τοΰ άγίου Πέτρου 
άπέβη θαυμασιώτατον οικοδόμημα' δ.οτι ο χενοδοξος 
’ Ιούλιος Β'. όστις ή9ελ« ναόν τόν τάρον του, έμελέ 
τησε νά τήν οίχοδομήση' δ μεγαλορυής Λεων ίέχατος 
τήν έπεχ«ίρησ«ν, έπιθομώ* έχ πάντω* τών άριστουρ* 
γημάτων τής τέ/νης νά άποτελεση ε» έξοχον αρι
στούργημα* τέλος μετά πολλούς αιώνας άπεπερατώίΐη 
£πό τοΰ Ε’. Σϊξτου, όστις ήθελε τά πάντα νά ρέρ^ 
« ς  αίσιον τέλος.

Ή  έκχλησία αυτη θεωρείται ώς εν έκ τών μ εγ ί1 

βτων χτιρίων διαιρεί «ίς δυο τό βουνόν Βατικάνον, 
χαλΰπτιι τδ ίπποδρόμιον τοΰ Νέρωνος χαί τή* περ»- 
φημον δδό» τών θριάμβων, ήτις άοχθρ;*η έκ τής ‘Ρώ 
μης «τελευτά «ίς τό» λοιπό» κόσμον.

Ούδ«ίς λόγος «ξιχ*«ιται νά έκφραση τδν θαυμασμόν 
τοΰ ανθρώπου όταν είσε’ρχηται κατά πρώτον είς τή* 
ίχχλησίαν ταυτην χαί ΐσταται έκπληκτος έπί τοΰ μα- 
χροτάτου έκιίνου έδάρους μ ίταξυ δγκωίεστατων στυ
λών,έμπροσθεν κιόνων όρειχαλκίνων καί διαφόρων άλλων 
θεαμάτων χαί μαυσωλείων καί θυσιαστήριων καί ίιπο· 
χάτω τ«ραοτιου δόλου, ένί λόγω έ»τδς τβΰ περιβόλου,

δπου ή άλαζονία τώ» ϊια ίημοτάτω» π6»τΐφίχω» χαί ή 
φιλοτιμία πασώ» τών τεχνών δέν παυουσι» ά π ’ αίώ« 
νων νά αΰξά<ωσι τόν υπάρχοντα συινίιη» λίθο», τδ» 
χρυσόν τό μάρμαρον, καί νά προσθέτωσι μεγαλο
πρέπειαν καί διάρκειαν πλειοτέρα». Δυναται ίσως τ ις νά 
άνεγιίρη υψηλότερον, ή καί πλατΰτερον οικοδόμημα* 
εκ τοσούτου ομως πλήθους κοίοσσαίω» λίθων νά ά~ 
ποτ«λέσιρ όλον τοιοΰτον μεγαλοπριπές, τοΰτο μόνον δ 
μεγαλορυής Μιχαήλ ’Αγγλος ήτο άξιος νά κατορ- 
θώση.

Δέκα όκτώ δλόχληρα έτη τής ζωής αύτου άφιέ' 
ρωσεν «ίς τήν εκκλησίαν ταύτην.

Έ κ 'Ρώμης.

Εξέρχομαι ή?η έκ τής εκκλησίας τοΰ μοναστηριού
τοΰ άνίου Όνουφρίου.

Και τ ί υπήγες νά κάμ^ς είς τήν έκχλησίαν τοΰ 
άγίου Ονουτρίου ;

Νά ίδω τήν δόξσν *αθ’ όλην αύτής τήν ματαιότητα, 
τήν  τύχην, κ*θ' όλα; ούτή; τά ; ιδιοτροπ;ας, τδ έξο
χον πνιΰμ* καθ’ δλην του τήν δυστυχίαν.

‘ Υπήγον δηλ. νά ίδω τήν κόνιν τοΰ άδανάτου έκ ιί. 
νου πο:ητοΰ, τό» όποιον ή βΰσις ήνάγκασε νά στιχουρ- 
γήση περί τό έβδομο» τής ήλιχίας του ετος, νά τ ι .  
λε-.ώση τήν έλε-^θερωμένη* ‘Ιερουσαλήμ κατά τδ τρια* 
χο.ττόν καί νά ίιαμείνη ΐρωτόληπτος μέχρι δανάτου’ 
επειδή άρ' ού κατηνάλοισε το πλεΐστον του βίου οτέ 
μέ» εί; -.ή* αυλήν ότέ δέ ιίς τήν εξορίαν, ή Ε?ς τά 
δεσμά, τιμώχενος έναλλάξ ώς δαιμόνιος, ή τιμωρού
μενος ώς φρινήρης, έξαίρνης περί τδ τέρμα αύτό 
τοΰ σταδίου π :.οσ=κλή'η νά στεφδή ή'δη λευχοπόλιος 
εις χό Καπιτώλιον· άλλά Si άλλη» τής τύχης ιδιοτρο
πίαν άπεθ ινί τήν προτεραίαν αύτήν τής προκιιμένης 
3τ έΊ -ω ;  ιίς τλ μίναστήριον τοϋ άγίου Ονουρριου.
( τ ή  2  V A . * p i > . .  1 5 9 5 ) .

Ί5ού άξία τοΰ Τάσσου επιγραφή.

Torqnati Tassi 
Ossa hie jacent· 
Hie, ne nescius esses, hospes 
Fratres hujus Ecclesiae 
Poserunt ^1)

To τέλος τιμά τους £νεγ«ίραντας τό μνημεΐον 
τοΰτο μοναχούς.

Διϊσγυρίζονται ότι δ Τάσσος περιέπεσ«ν εις φρε- 
νοβλάβίίαν, άλλ’ αύτή ήτο ύπερβολική μόνον ιύαισθη* 
σία και έξοχος μεγαλορυία.

Δυσκόλως φανταζόμιθα είς ποΐο* βαθμό» άθλιοτη- 
τος ή τόγη κατεβίβασε τον Τάσσον ή χ«ιρ «κιΐνη 
ήτις εικονογράφησε τή» ‘Αρμίδην, την Έρμινιαν, τήν

(I) Ε ν τ α ύ θ α  χ ε ϊν τ α ι  τά  ό σ ζ ΰ  τον Τ άσσον .  
Λιά γ ά  μ ίκτ) γ νωστόν  .τοΰ ητο ό Τ άσ σο ς , έ π ί γ ρ α -  
f a r  τ α ΰ τα  ο ί  μ ο ν α χ ο ί  τοΰ μονηδρ ίον  τούτον.



Χλωρίνδην, τά» 'Γαγχρέδον έσημιίωσι λαθραι«ς ίκ  
τοΰ βάθους της ιιρκτής σιδηροδισμι*ς ήδη τάς λέΕεις 
ταύτας, « Ώ ς άν μή ήρκιι ή ίξορία χαί ή ρυλαχή χαί ή 
νόσος καί ή σιωπή τής «ρημίας, μοί άπηγόριυσαν 
προ;έτι καί τό νά γράρω. »

Πόσον κινεί συμπάθειαν ή Ορηνωδία αυτη τοϋ Τάσ- 
σου· όποία βαρβαρότης! εμπόδισαν τον Τάσοο* νά 
γρα®5 ! ! !

77* ‘Ρώαης.

ΓΙρίν αναχωρήσω ούριον ιίς Νεάπολιν άπιράσισα 
νά σο! γράψω τήν τύχην τών ‘Εβραίων τή; ‘Ρώμης* 
διότι τή» θεωρώ άθλιωτε'ραν παρ όσον άλλοΰ όπου- 
δήποτε’ έπειτα δέ περί τών ένταΰθα τελετών' διότι 
χαί αϋταί μοί έράνησαν περίεργοι.

Οί ‘Εβραίοι ουτοι μόλις ύπιρβαίνουσι τάς 8 — 9 
χ ιλ . τοίς απαγορεύεται νά χατοιχήσωσι χωριστά' άλλ1 
είς μίαν κοινήν συνοιχίαν, οπου χατά πασαν εσπέραν 
χατακλειοντϊΐ ώ ; έ<τός ρυλακής.

Κατά πασαν δέ eh - i  ά ία  καταδικάζονται νά αχού· 
ωσι κατηχητικήν διδ*: '««λίαν, οτε ό κατηγητή; ίι·  
ραποστολος τούς ύ!ρίζει όιαρόρως, αν δέ ραίνωνται 
όπωσοΰν άπροσεκτοϋντίς, χαί ραβδίζονται. (1)

"Οστις Έ β;α ΐο ; δέν τ: ρευρίσκεται εί; τήν τοιαύ· 
την διδαγήν υποβάλλεται εί: πρόστιμον.

Ά ν  δέ ποτε τύχη ν ί s#tp;r-g τις ‘Εβραίος τά ; λέ
ξεις ταύτας «Θ ίλω ν ά γ ; ί*ω χριστιανός» εύδύς πέμ- 
πεται είς τούς χατχνοθμένο^ς έπί δύω ετη· άν δέ 
μιτανοήση έπειτα, αδιάφορο*, πρέπει νά έκτελέση τήν 
ποινήν.

λ ί  δέ γινόμεναι τελ^ταί ύπάρχουσι πάμπολλαι, 
άλλ’ ολίγον κινοΰσΐ’ διότι ί,ύιε σεμνότητα, ούιε άξιο- 
πριπή τινα πομπήν ρέρουσι μεγάλην,

‘Η λεγομένη τής άγιας δωρεάς, εχει μόνον τον 
πάπαν καί τάν λαόν ώς καλλωπισμόν.

Πάντες ο! μοναχοί, 0? έρημεριοι, οί αρχιερείς, οί 
καρδινάλιοι καί τά λοιπά μοναστικά τάγματα προε
τοιμάζονται ήδη είς τήν παράταξιν.

‘Οποιος όμιλος καί ψιθυρισμός, οποία σΰγχυσις ! έ 
λαός έμβαίνει καί έκβαίνιι ά*αταπαυστως, ή παλί^. 
ροια αυτη τών κυμάτων τοϋ πλήθους διαρκιΐ πο)ύν 
καιρόν. Ευλαβείς διαριλονειχοΰσι τίς πρώτος νά κα- 
ταριλήση τούς πόδας του πάπα. Διαρόρου δέ γένους 
χαί ηλικίας άνθρωποι γονυκλιτοΰντες έμπροσθεν τοϋ 
πλήθους τών μοναχών έξαγορεύονται καί δέχονται τήν 
άρισιν τών αμαρτιών παρ αύτοΰ" στίρη νέων καί 
νεανίδων περιπλανωμινων άπά τάρων ιίς  τάρους 
αστεΐζονται χαί παίζουσιν έριοτικώς. Οί Ά γγλο ι μ ι- 
τροΰσι το υψος καί τά πλάτος τών κιόνων, οί Γάλλοι 
περιφερόμενοι ώς κέπροι γιλώσιν, οί Γερμανοί θαυ- 
μάζουσιν εύρίσκοντες ιίς  τάς πύλας τής πρωτίστιις 
τών έκκλησιών τής οικουμένης άντικείμενα άσελγιίας, 
σειραί χαλογήοων κλίνουσι τάς κεραλάς καί δερα- 

, πεύουσι τούς καρδιναλίου; διαβαίνοντας· τέλος ®ί έπαϊ

(1) Τοΰτο συνέβΐ]  χαί κατά  τά  τ ι . Ι ΐ ν τ α ία  ϊ ΐ η ,  
ΰ η , Ι  τό 1823.

ται άνοίγουσι πάσας αύτών τάς πληγάς καί τ ές  
πηρώσεις.

Δοθέντος τοΰ συμβόλου τ ίς  κινήσιως έξέρχονται 
εκατοντάδες ^υπαρά ενδεδυμενων χαλογήοων, όθεν χι- 
νοΰϊΐ πανΓαχοΰ πολλάκις τάν γέλωτα·' άχολουδοΰοι 
κατόπιν ο\̂ άρχιερείς καί καρδινάλιοι Χ«ί δπάπας αύτάς 
οστις ευρίσκει μετ ολίγον τά στρατιωτικόν του τάγ
μα και το ιπ ιτιλείον, τά δποίον τάν περιμένει. Εύδύς 
ήχοΰσι* οί σάλπιγγες, ό μέγας άρχιιριύς χαί δ βα
σιλεύ; σογχέονται,καθώς ή τιάρα καί τά στέμμα' αύτός 
δέ άναβάς έπί τίνος σανιδώματος κάδηται ενώπιον τώ* 
άχράντων μυστηρίων’ άλλ’ ώς έκ τής δέσεως χαί 
τοϋ σχήματος καί τής τάξεως τών εύτρεπισμάτων 
ιραΐνεται ώς γονυχλιτών. Τά σανίδωμα τοΰτο κινείται 
βαιταζομενον υπά δώδεκα ^ωμαλαίων άνδρών, ουτω 
δέ ό πάπας προβαίνει κρατών το άγιον δισκοπότηρο* 
εις τας χειρ ας καί άτενίζων πρά; τού; ούρανούς δα- 
χρυει έκ διαλειμμάτων κατανυκτιχά τωό*τι δάκρυα.

Έ* τούτοις ά λαός ψιθυρίζει πανταχόθεν' ί'ςύ> 
πώς ό πάπας έχει καλήν οψιν.

Ά ρ’ «υ δέ είσέλδΐ) ή παράταξις, αί χιλιάδες λαμ- 
παδων παρις·ά*ουσι δύο σειράς καθ’,ολον τόν νάρθηκα καί 
πέριξ τοΟ μεγάλου θνσιας-ηρίου' ά πάπας τότε καταβαί- 
»ει, άποθέιει τάαγ ια  μυστήρια, γονυκλιτει, εγείρεται, 
εΰλογβϊ τούς παρες-ώτας,καί τοπανένταΰθα Ιλαβε τέλος.

‘Οποια αντιπαράδεσις τών εορτών τούτων πράς 
τάς Ιορτάς τής άρχαίας ‘Ρώμης, οτε οί ίερεΐς σ τε ' 
ρανωμένοι διά δάρνης, αί δέ ίέρειαι διά μύρτων καί 
νεάνιδες καλλωπισμένα! διά πολυ'/ρόω* ανθών, καί. 
έ^τιάδες, καί οίωνοσκόποι, καί ρλαμένται, οί λογάδες 
τών γερόντων χαί νέων, ρέροντες μαχρούς καί πο
δήρεις μανδύας, οπου Ιλαμπεν ή πορρύρα καί ό χρυ
σός, συνώδευον εν ήχω σαλπίγγων χαί κυμβάλων 
αγάλματα έκ χρυσοϋ χαί έλέραντος τής 'Ήραί, τής 
Κυβέλ ης, τής Δήμητρος, τοϋ Διάς, τά όποια περιχυ- 
χλωμένα ύπό τών τροπαίων χαί τών λαρύρων τής 
Άσίας έρέρονχο έπί αμαξών, αύτάς δέ εσυρον λε'οντες 
καί λεοπαρδάλεις καί χατεβαινο* μεγαλοπρεπώς άπά 
τά Καπιτώλιον. Παραχολουθούμινα δέ ύπό τοϋ λαοϋ 
μετά τοϋ όποιου οί βασιλείς τών ίθνών συγχέοντο, 
διηρχοντο διά μέσου τών όδών τής πρωτευούσης τοΰ 
κόσμου ύπά τάς θριαμβευτικάς αψίδας, έμπροσθεν τών 
άνδριαντων τών μεγάλοι» άνδρών χαί τών οιχων τών 
Καισάρων ή ι ί ;  τό Άριιον πεδίον, ^ ιίς τήν αγοράν, 
ή «ίς τά πάνθεον..............

Εχ Ν ίαπύ .Ι ιω ζ

Νά ίδή τις πρώτον τήν Νιάπολιν κα! έπειτα ν’ άπο·- 
θάνη, λέγουσι παροιμιαζόμενοι οί Ιταλοί' έγώ δέ 
τουναντίον λέγω νά ίδίί τ ις τήν Νιάπολιν καί επιιτα 
*ά ζήση.

’ Εμπροσθιν τής Νιαπόλιως χα! δεκαοχτώ μίλια 
μαχρά/ είς τήν θάλασσαν βλέπει δ περιηγητής τήν 
Καπραία» ένθυμίζουιαν τάν θηριώδη Τιβέριον.

Δυο σειραί λόρων, ή βουνών διαλαμβάνουσι τήν θά
λασσαν ταύτην χ«ί ραίνονται οτι συνάπτοντα! ιίς. 
τήν Καπρέαν διά νά ίμποδίσω»! τόν δΐάπλαυν τ α »  
πλοίων,

Έκαστον τών βουνών τούχων διαπρέπει χατά τά Δέν γνωρίζω διά τίνος μαγίχΐς δυναμιως ελχιι 
χά)λη τής ρύσεως καί τώ* τεχνών. Ένταΰθα βλέ- τάν θεατήν ό Κβρρήγιος είς τάς ειχΟνας του, κα ινόν 
πσυεν τά Portici, τήν ‘ ΙΙράκΑιιαν, τήν Πομπηία. *»μ*«9είας· διότι και άρ ου
έκεΐ τά* ώ^αιον περίπατον χαί τήν άξιοθέατον χρη* παύση ηδη νά βλέπη τά .ίχονιζόμενα, εξακολουθεί νά 
πίδα de Chiaja χαί πλήθος παλατίων. τά ένθυμήται, ρανταζόμενος μ αλυτα  και αχουσίως

Έ π! τοΰ ένος τών βουνών τούτων ύψοΰται και 
καπνίζει τό Ούεσσουρ* δρος* άλλ’ έπ! τοΰ τάρου τοΰ 
Βιργιλίου ή δάρνη ί θάλλει αμάραντος ιίς τό ειερον 

Τά έξέχον είς τήν  θάλασσαν φρουριον, τά π·»ρ αυ· 
τώ  παλάτια κχί οί ύπερκείμεν:ι λόροι καί το Ού^σου- 
ιον, καί τά διατρέχοντα έπ’ αύτής ά^άτια, καί οι

τά προσριλέιτατα άντικιιμενα.
"Ωστε νομίζω ότι cl μέν άλλοι ζωγράφοι ιίργά- 

ζοντο διά τής Φαντασίας, τοΰ λογικού, τής μνήμης, 
ή άπλώς διά τής κιραλής, μόνος δέ ό Κο^νίγιος 
ιίργά^ετο διά τής καρδίας.

υΰδέποτε θέλω λησμονήσει τήν ώραίανεικόνα τής
κινοϋντες ούτή* άνεμοι καί ή κατά τά άκρ* ούτοΰ]άγί^  Αικατερίνης, τής παρθέ»ου Μαρίας καί τοΰ Ίη ■ 
νήσος Καπρια, τέλος δέ ά ήλιος, οστις πασα» ήμερα·ί Χοιστοΰ.
μεταβαίνει άπά ταύτης τής άκτή; εις έχείνην, παντα| K ii τίς δύ»αται νά λησμονήτη τήν συμπαθεστά.

τ ιΰ τα  μαγεύουσι τό* θεατήν καί άδύνατο» νά ικρpa?r, ·■' 
τά θέλγητρά των.

Μόλις Ιρθασα εις τήν Νεάπολι», έ*νοησι ότι ο 
Βιργίλιος αύτόθι έποίησι τά γεωργικά του, χαί οτι 
δικαίως ύπά τών εύπαδών κοι εόαισθήτων άιΟ;ίύπ(»ν 
συγκριθιΐσα πρός ώραίαν νεάνιδα ώνομάσθη πορΟενώ.τη.

Έ χ Νεακό,Ιεως.
Τά Capo di monle σΜχνάζεται ύπά του περιη 

γητοΰ διά τά έν αύτώ άποτεδησαυρισμέ*α Ιργα τή: 
τέχνης.

Τούτων πάντων ίσως έξεχει ή Δανάη τοΰ Τιτιανοϋ.
‘ Η Δανάη αυτη ραίνεται ώραία τωόντι· άλλά πά 

τοτε ή αύτή γυνή, τήν δποίαν πολλάκις δ Ταιανάς 
παριστάνει ότέ μέν ώς Δανάην, ότέ δέ ώς Άρροδίτην, 
άλλοτε δέ δΐ άλλου δνόματος.

Ά λ λ ’ δ Τιτιανός άρά γε δέν εϊδεν άλλην γυναιχα 
ούτε ήγάπηιεν ιίμή μίαν μόνον;

‘Οπωσδήποτε Ιχ ιι τά πραγμα, ό Τιτιανός κατ 
έμέ κριτή* μόνος έζωγράρησιν άληθώς τοϋ άνδρώπου 
τήν ρύσιν, οί δέ άλλοι απλώς σχεόάζουσιν, έπειτα δέ 
καί τή» χρωματίζου».

Άρά γε ή ραντασία μόνον ιΰρίσκει τή* ρύσιν τοΰ 
άνθρώπου είς τάς ιίκόνας τοΰ Τιτιανοϋ ; ούχί β ιβϊίω  
άλλά χαί αύτάς 5 γυμνός άρθαλμάς, δ,ότι ή μίμησις 
υπάρχει εντελής.

Ά ν  ό μέγας αύτάς ζωγράρος ιιχ ε  πλειοτέραν 
ραντασία», άποια άριστουργήματα ήθελε κληροδοτήσει 
ιίς  ήμας, ώς ιύδοχιμών υπέρ πάντα άλλον είς τήν εί 
κονογραρίαν τοΰ άνθρώπου, καθώς άλλοι είς τήν τοΰ 
ούρανοΰ, τών ύδάτων τών άνθέων καί καθεξΐς.

Ά λλ ’ δ Τιτιανός εύστόχει μάλλον είς τά τοΰ σώ 
μοτος παρά τά τής ψυχής, όλίγον έγνώριζε τήν γλώσ 
*αν τώ» παθών καί πολύ όλιγότερον τήν ώμίλει.

Τά δώρον τοΰιο έπιρύλαττεν ή ρύσις ιίς τάν 
«παράμιλλον Κορρήγιον. Πόσον αύτάς χατελάμβανεν 
ιδιαιτέρως τά τρυρερά αισθήματα’ αύτά έγένοντο ώς 
τά χύριο* άντίχείμενον τής προσοχής του- ώς τά Ιδα 
ρος, ούτως είπεϊν, έπ! τοΰ άποίου προσιτίθιντο τά 
λοιπά πάντα. Ό θ ιν δυνάμεθα νά είπωμι» ότι όσα 
πρόσωπα ιίσήξι» είς τάς είχόνας του, ή ήγάπω» ήδη 
ή ήγάπησάν ποτε.

Πόσον άριλώς γελα τά πίΐδίβ» 1 πόσον αληθώς 
ΰπομεΐδια ή νιά*ις αυτη.

ϊυτην νεά*ιδα. Δί δποίας εύλαβείας επικαλείται
, υίίν τη ς ! γονυκλιτεΐ, τά πάθος βεβαίως συνά- 
ει -;άς νεΐρας τη;· το δέ παιδίον βλέπον τήν μη- 

£:,Ί υπομειδιά, υπομειδιά δέ καί καί αύτή ούχ’ ηττον 
νατε··· ’ είς αύτό !

Ό  ύ :ατής παρατρέχει εύχαοίστως τάς μαχας, 
καί τ ιύ :  έμ ρησμούς καί τά έργα τών άλλων ζωγρά- 
ρων, ι;τα τα ι δέ μόνον έμπροσθεν τής αγίας Μαγ δα- 
ληνής τοΰ Γ/.ί-η, κα! τή ; ‘ Ραχήλ, τοϋ Άλβά»η.

‘Οποίον ώραΐον ταί ούράνιον πρόσωπον, όποια παρ- 
ενία είς τού οφθαλμούς, τά χείλη καί τά μέτωπον 
ής νέας ‘Ραχήλ ! Κινδυνεύει καί ή άθωότης προσ- 

βλέπουσα ιίς πολλή» ώραν τήν εικόνα ταύτην τής 
άδωότ^τος.

Πλησίον είδον ενα έρωτα τοΰ Γχίδη, γυμνόν xo r 
μώμενον, χαριέστατο*· έπειτα δέ ομοίως κατα τά 
δος τών αρχαίων κεραλήν νεχροϋ καί έόδα κείμενα.

Ειδον έτι ήδίως πολλάς είχόνας τοΰ Schridour, 
μαθητου τοΰ Κίρρη^ίου. ‘Ο ζωγράρος ο&τος έδειξε 
πολλαχοϋ τά πνεΰμα τοΰ διδασκάλου, ένίοτε δέ καί 
τήν ψυχήν αύτήν.

Δέν αγαπώ παντελώς τήν Άρροδίτην τοΰ Καρ£ά- 
χου, ούτε τάν θάνατο* τοΰ Ταγχρέδου, ή τής Ά ρ - 
μίδης χαί τοΰ ‘Ρενάρδου· δ Κα^ράχος πραγματεύεται 
τά υποκείμενα ώς ίστοριχάς αντί ποιητοΰ.

Είς τό αύτά παλάτιον ειδον μέγαν ογκον κρυστά
λλου ρυσιχοΰ άποστίλβοντα άρδόνως τάς ακτίνα; τοϋ 
ήλίου.

Ηαρετήρησα προσέτι καί πολλά εργαλεία τώ* τε
χνών συνήθη ιίς  τήν Όταϊτήν, μάλιστα δέ αύλάν 
έμρυσώμινον διά τής ρινος,

‘Η συλλογή τώ» νομισμάτων ΰπάρχιι πλουσιω- 
τάτη χα! αξία τοΰ μουσείου τής Φλωρεντία;, ώς λέ* 
γεται. Βέβαιοί τήν ραντασίαν, ή χαί αύτά τά λογικόν 
τά όποιον βαθμηδόν καταντά ν’ άμριβάλλη περί τής 
ύπάρξεως τών ‘Ελλήνων χαί τών ‘Ρωμαίων.

Ε ξέτασα πάντα τά νομίσματα έχεΐνα, διήλθον 
ταχέως τά μιγάλα του χρόνου διαστήμοτα, έκ τών 
όποιων διαχωρίζονται. Τά. νομίσματα μοί ραίνονται 
ώς σημιία ιίς  τόν χρόνον τιθειμένα, έπί τών δποΚΛ* 
αναπαύεται ή μνήμη.



ο  α λ ι γ ε ς  m  n n m .

Κα^ΐς »tvai ίϊχραχόδιρμόν τι ιίς μέ» τβΰ; Παρι- 
βίοο; ίγνωτμέ*ο» ί>ηό χό δ*ομα C reyette, άλλαχοΰ 
3έ δπό χό Salico t ή Salicoque. Εις τά δυχιχά όμως 
τής Γαλλίας μέρη δνομάζουσιν αύχό συνειθέστιρο» 
Chevrette. λυ :η  δέ ή λέξι; παριστα ζώο» τι δμοιά 
ζον μέν πολύ τά; Καραβίδα:, στερούμινο» ομως χών 
πλατιιώ» χαί «χερεώ» χηλών, α ; έχεΐναι Ιχουσι. Το' 
οττραχόδερμον περικάλυμμα too εϊ»ι ΰποπράσινον μέ 
λιυχοφαίους σπίλους. ‘ Η ουρά του σΰγκειτκι έ< τεσ
σάρων μερών, α Suva tat νά συσχρ έφη xai ν’ άνοίγη

όταν βέλη. Έκαστον έ ξ ’’βυτων εινε πχιλωχό* ι ί ;  τα 
είνε οί μαχρυχιροι· έπειδή εχουσι» ιΐς ιά άκρα δπλήν 
xt»a, δι η ; το ζώον άρκάζχι τάς χροφάς ton. Έ ξ έ 
τεροι ισομεγέθεις (άνευ δπλών) επο*χαι χών δυο β ρ α- 
χ ι ώ ν ω ν  πιρατθυμένων υπό χ ε ι ρ ώ ν ,  χβί προη
γούνται δέκα έχέρων αύξανόνχων χατά to μήκος έν 
οσω προχωροΰσι xat διαφερόνχων τών προηγηθέντων 
κατά ιά ; δποίας Ιχουτι βραχείας τρίχας. At θήλιαι 
ωιτοχοΟοιν ώ ; ο! χαραβίδις. ή δ’ έπογή της ώοτο· 
κιας προαγγήλλιχαι διά τίνος μιταβολής χρώματος 
ν;* λαμβάνουσι τότε, xat εΐ; ?(» ουδόλως ύπόχεινται οί 
ά^ εν ις ,

Αί γνώσιις, άς έ’χομεν s’ s! τών ιδιοτήτων τών χβ. 
ρίδων, εινε βεβαίως δλίγαι. Ούχ ητχον όμως όμο-

Πa ~c ά.1·ενων Kapldac·

ίκρ », xat μάλίϊΐα  τά ούο έξωχερίκά ε?»ε έφωδιασμε' 
να St άκρων λαμπρών εις τά Ιξοί. 'Απ’ ένα*τία; τό 
*ροσψ*ΰον τό ι’σωχερικό* μέρος στιριιται «ύ ιώ ν τών 
αμυντικών όργάνων. Ταΰτα δέ τ ί  λίαν θαυμασίως δια 
τεθειμένα προς ταχεΓιν νήξι» όργανα τελευτώσιν είς ο
ξείας άκρας. Σημειωτέα έκτό; τούτου δυο ΐιομηχεις μέ 
τ ί  σώμα χεραΐαι- έξέχοντες έν σχήματι βράχιω, 
βίφ*;νος, λαμπροί οφθαλμοί· ίπ ί τοΰ έμπροσθίου μέ- 
ροτς της χεφαλής έτέρα τις σκευή πρός κίνησιν, δ 
μοιάζουσα μέ £ίπίδα, εις τά άκρα, ώς η οΰρά, πτι- 
λωχή, διαφανής, ιΐκαμπτος, λεπτότατη καί πλέγμα- 
1*5 βχερεώχάτου. Οί δύο έμπροσθΐ*οί πόδες αύτών

λο ητε'ων Stt άλιεόομιν τάς θαλασσίους ευχόλώχερον 
τον έν χαΐς ποχαμοΐς καί ρύαξ. Κακώς δέ προσά- 
πτουσί τινες εις χούς ά '.ιεΐ; παχυλήν τινα άγ»«ιαν ην 
βΰδόλως δύνανιαι, ώς καί οί φυσιογράβιι, οιτινες τά 
μέγιστα ιρροντίζουιι νά πρβγματοποιώσιν παν ό,τι 
ραντάζοντα:, ν’ άπσκραύσωσι. Δέν δυνάμεδα βεβαίως 
νά βλέπωμεν τά υπό τά υδατα toD ώχεανοΰ, ή μά
λιστα τά έν τή Μεσογείω πράγματα, είμή σπαν’ώ τα- 
τα, χαθ’ δσα ολίγοι τινές χατώρθωσαν χατά xa:pet»; 
νά διαχρίνωσι έπί όλίγας στιγμάς χωρίς, φοσιχώ τώ 
λόγω, νά δυνηθώσι νά τά θεωρήσωσιν ΰιιο διβφόρους 
οιίιιΐς, ίπειδή itvat ολίγον γνω*τά, οίδεμίαν, δ:ά τ®2·

υ  παρέχοβιιν ώρέλει«ν ιίς ιήν ίπιβιτίμη». ‘Η f«· 
®ιχή ίσιορία τών έπί ιής ζηρας C(*(*v, δυνατόν νά 
τεΧεισποιηθή μέ τό* χ*ιρό»- ait’ έναντίβς δέ δύσχο- 
λον τό ν' αΰξήτωμεν ίβ ιισθητώς τάς όλίγας,ώς είίΐο* 
με*, γνώσεις, άς έχομεν iitl τών πολυαρίθμων ίχθύων.

‘Η άλιιία τών χαρίδων είνε είχωλοτάτη, ιίς τοιοΰ 
ίο* μάλιστα βαθμόν, ώ»τ« παιδες μή δυνάμινοι νά 
πιάσωσι χώπην τοΰ πορθμέως, Suvaviat νά τάς άλι· 
ιύωσίν. Φθάνει μό-ον νά έ'μβη τις εντός τοϋ υδζ- 
τος υπεράνω τών γονάτων, Ιχω* μίαν ύ π ο χ ή ν ,  
παγίδα έχτιινομένην έν σχήαατι σάχχου, Χ'/ί υποτει 
νομέ*η* χατά τή* άχραν δί ημικυκλίου ξη^ί οιι >α! 
χορδής τίνος άποτελούσης χήν διάμϊΐρον. Κίς δέ τό 
μέεον αύτής είναι προσκικολλημένη χαιά ινν  μίαν 
άχραν ράβδος, ή λαβή χις* έηίσ«ς εϊ; τό αυτό μβρο; 
χαί χό μέσα* χοΰ ξυλίνου ήμιχυχλίου' οί δέ άλιεΐ; 
χή* μεχαχειρίζονται οπως ξύωσι τό* Λυόμενα μέ χή* 
χορδήν τής ύπο/_ής, κρατούντες συνάμί τή* έτέριν 
ά*ρα* τής λαβή; παρά τά στήθος του έστηριγι/ίνη/. 
Ουτω λοιπόν έν χαίρω γαλήνη; άΛίίύουτι» αύτά; ά 
χολουθοΰντί; τάς χινή:ει; τώ* ύδάτων ιίς  άβαθε': μο 
νον παραλίας. Διά ν’ άποχαταστήσω;·. δέ τήν ά tεί 
αν των έπιχερδεστεραν xai άλιεΰωσι* ε ί; μεγα/ειτέ 
ραν επιφάνειαν θαλασσή;, δύο &Αΐε:;  λαμβάνοιισι α*α 
τιόν τι χαί χρεΐς, ή τέσσερα; π α γ ίία ; outto ιω »  χα 
τεσχευασμένα; ώ^* νά|περιτρίχωσι xiv βυθό' ώ ; άρ<ε 
τά μβγάλαι ύποχαί’ ^ίπτοντε; λα πόν καί· άνασύρέο*τε; 
ecu τας άπό καιρόν εις καιρόν άλιεύουοιν άρθ^να'ότιρα 
κόδερμα. Τι νά δέ έξ αυτών τών άκατίων είνε ενίοτε 
χωρητικότητος πολλών τόνων.

Αί καρίδες, ώ ; ολα χά έστραχόδερμα, τρώγονται 
μόνον όπταί. "Οταν δέ πρόχηχαι νά οτείλλωσιν αύ 
χάς εις πλησίον χόπου;, τάς βράζουσιν επί δέκα μό 
νον στίγμάς, επειδή ή έπί πλειίτερον χρόνον βράσΓ; 
χάς σχληρύνει χαί άποχαθιστα τήν γεΰσίν τ(Λν πολύ 
έλιγώτερον νόστιμο*· καί ομω; οπως στείλλωσι* αύ 
τάς άσφαλώ; ε ί; χόπου; απέχοντας πολί> τή; θαλάσ 
σης αναγκάζονται νά παρατείνωσιν αύτή/. ‘Η έν 
Γαλλία χαχα*άλωσις αΰτώ* εινε πολΰ όλιγωτέρα χης 
ί* Α γγλ ία , ής έπιμελεία τών άλιέων, δλαι αί άγο- 
ραί γέμουσιν έξ αυτών. Ε ΐ ;  χάς πολυτελείς τράπεζας 
μεταχειρίζονται αδτάς ίρ ’ ου πρότερον χάς προπσρα 
οχευάσωσιν, ο βεβαιοΰσι χά πιριεχοντα αύτάς άγγεΐα. 
Εις χήν πρωχεύουσαν, χατά χό λέγει* τών πολιτών 
χώ* καρίίων, υπάρχουσι μόνον άπό τάς χοΰ λιμένος 
τής Pagwell, είς χόν όποιον άλιεύονται αί περίφημο 
τεραι ίξ  αύτών, ώς fpovoOatv ολοι οσοι τάς γνωρί* 
ζουσι. Οί ολιγότερο* εύποροι άγορασχαι αύχών δέν 
άκαιχοϋϊΐ νά χρωγωσιν πάνχοιε άπό χόείδος χοΰτο’ αυ 
χοίευχαρίσχοΰνχαι χαί μέ βραστάς άς άγοράζουσι μέ 
τό gallon, μέτρον ούδόλως μή ίμοιάζων μέ χό διά 
χά υγρά δμώνυμόν xou, συγκείμενον δέ έχ χεσσάρων 
Γαλλικών χοινίκων.

Αί χαρίδες χοχχινίζουβι ψηνόμεναι ώς αί χαραβί- 
2({, οί χαρχΐνοι κλ. Έςαιροϋηαι ομως ίχεΐναι άς ί -  
λιεύωσίν ιίς τόν Γαρούναν ποχαμόν άπ’ ενανχίβς 
έξ αύχών αί μέν ζήβασαι ιίς γλυκά δδαχι λιυχβί- 
νονσιν, αί Si μείνασα; έβδομά^ς xtvcf μόνον ιίς  χά

θαλάσσια ώς οί λοιπαι χοκκινίζουιιν. Παράίοζο;, τώ 
όνχι, φαίνιται ή ΐδ.ότης αΰιη.

ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΤΑ ίΡΟ Ε ΙΑ Ο Σ.
Οί Άγγλαμεριχα»οΐ χών ‘Ηνωμένων Ιπικραχειδ> 

έδωσαν τό όνομα β ά τ ρ α χ ο ς  ta vp o e td rn  είς χό* κά
τοικον τών έλών χοΰ χόπου των, ουτινος ή φωνή ή ή- 
χήεσσα, όμοια μέ τόν μυκηθμόν τοΰ βοός, είναι ανυ
πόφορος κατά τήν νύκτα. Τό είδος χοΰτο διεσπαρμέ- 
νον εις απασαν χήν άρκτώ*» Αμιρικήν, δέν iivat 
γνωστόν ιίς  τό μισημβρινόν μέρος τ ί ;  ιδίας επικρά
τειας. άλλα χαί οί λοιμώδεις βάλτοι χης Κολομβίας, 
Γουϊάνης χτλ. πλήρης τών άσχήμων χούιων ζωαρίων 
ει.αι ωσαύτως θορυβώδεις ώς οί πρός άρκτον.

‘Ο β ά τ ρ α γ ο ς  ό τ α νρ ο ε ιό η ΐ  υπερβαίνει πολύ κατά 
to μέγεθος ό/α τά ιύρωπαϊ<ά εΓδη. Τό σώμα του 
(έξ’ ΐρ υμένων τών ποδών του) είναι πλεΐον ή εξ δα
κτύλων *α;ά μάκρος, καί χεσσάρων χατά πλάτος- εΰ- 
οίσχονταί π^.λάκις τοιαϋτα άτομα ζυγίζοντα δύω 
/ίτρα;· ιό xu:ic< χρώμα xou είναι πράσινον άνοικχόν, 
ο ΐια ί κηλίδις, κατα τό μάλλον καί ηιτον βαθύχροες, 
ίί* ι δι«σπαρμέ*αι έπί τών πλευρώ* καί τή; χεφα· 
ΐ,ζ, έ ώ χό *άτω τοΰ σώματος Et*at γενιχώ; λευ- 

*όφ·>ιον. ”Απα·χα χά άβαΟή σχάσιμα υδατα εί*αι 
ιό άρμοζα» αύχοΐ; χαχοιχηχήριο*, ένθα έντρυρώσ; υ- 
icDrTec τήν κεφαλήν έν χώ μ.έσω τώ* νυ  μ φ α ί ω ν 
χαί άλλων φυτών ότα έκτεί ουτι τά φύλλα τω» έπί 
χή; έπιφανίί-ις τοϋ ύνροΰ. Οί πλωτοί ούχι τάπητες 
δύ ct»χαι νά η/»ι πεφορχυμένοι χεφαλών βατράχων 
ya-pi; ό παρατηνΤ/.ής ό ίστάμενος έπί τοΰ χείλους 
τού ΰδατο; νά ouvatat νά 8ίακρί»η εν χούλάχυχον 
χώ* ζώων xoutiuv, δ;ότι τό πράσινον χοΰ δερματό; 
των συγχέιται μέ τό χών φυλλω». Πάνχοτε γρηνο- 
ροΰντα; χαί ετοίμου; ν ΐ  βυθισθώσι* ε ι; χό έλάχισχον 
φαινόμενο» κινδύνου, οί περίεργοι δυσ/.ολώτατα χοΰς 
ι.λησιάζουσ!. ά» δέ ποχε χΰχ/i νά συλ)άβωσί τινας 
ε!ναι βίβ ι̂ο*. δτι θά τοΐς έκφύγη α ι  cuxct 3έ» χόν 
χτηπήσωσι δυνατά ώ ίτε νά ζαλιοθή. Καί έν χούχοις 
τό δειλόν χοΰτο ζώον υπόχειχαι είς διάφορο* ηθικήν 
μεταμόρφωσιν και μάθησιν' δύναχαι δηλαδή νά έςοι- 
χειωθή, νά έξημερωθίί, νά προσέλθη είς πρόσχληϊΐν 
οίονδήπποτε καί εϊ; μυρί* όσα. Τό χοιοΰχον πείραμα 
έγινε μετ’ επιτυχίας.

"Αποιχό; χις άμεριχανός ευη πλησίον τοΰ Βουφ* 
φάλου, πρός χήν έσχαχιάν χης λίμνης Έριέ- χά χχή- 
ματά χου έκεινχο εί; μέρο; διαχοπχόμενον άπό δάσ5 

χα! μι*ρά< λίμνα; ίχθυώδεις, εις άς δ άποικος διασκέ
δαζε άγρεύων άμέας. ‘ Ημέρα* τινα καθ’ η» 6 αλιεύς 
μας χαχεγίνεχο «ϊς χήν Ιργααίαν χαύχην, είδε μέγα» 
βάχραχον χαοροειδή διαχετρϋπημένον άπό (ϊχανθαν ξύ
λου, βύντριμα δένδρου χαχαπεσόνχος εν χ? λίμν»)· ή- 
θέλησε λοιπόν νά συλλαβή διπλήν άγραν *αί κατόρ
θωσε δαυμασίως, μεχά χινας λεπχώ* προφολάξιις, 
νά χάμ5 χον βάχραχον νά διχθή χήν χροφήν η» χαχά 
χά φαινόμενα ευριν εύάρεσχον. ‘Ο παραχηρηχής, μεχά 
χή? *ρώχην χαυχην σϋνδιάλεξιν, διισχέδαζε χαδ ίκά·



στην πρωίαν μέ τήν νέαν τούτην γνωριμίαν, χα! Ι5λβ- 
πεν όχι ή έμπιστοσύνη άδιαχόπως ηΰξανεν. Τό evu- 
δρον ζώον δε* έφοβείιο πλέον νά έγκαταλείιχη τήν συ
νήθη του καχσικίαν οπως tupij έπί τής γής τόν ΙλιυΘί- 
ριον όψωνην του· άλλά μέχρι τή; στιγμής τοιύτης δέν 
είχε κατορθώσει νά χάσί] τό ζώον ούδ’ έλάχισχο* 
τής άνεξαρτησία; του μέρος, xoi έπρόκειτο νά τό 
συνειθίση εις τήν έχμαλωσίαν. Διά νά φδάση δέ τό 
σκοπούμενον, 5 άποικος έπαρουσίασεν εις τό* βάτρα- 
χόν του, δ:ά τοΰ άκρου καλάμου τεμάχιον εΰμέγεδες 
δέλητος, ώιχε νά μη δύναται νά τό καταβροχδίση εΰ 
κολως, χοί τό άόδηφάγον ζώον μετά άσδενή άντί- 
στασι* άφεδη έξ ολοκλήρου. ’Ιδού λοιπόν αυτό άνα 
παυόμενον έπί πλοιαρίου, μεταξύ τών χειρών ανθρώ
που, ουιινος ή πρώτη φροντί; ήιο νά απαλλάξη τοΰ 
δέλητος τοί μή καιαβροχθιζομένου. Α! απόπειρα! αύ 
ται ύπήρξαν δυσγερείς, διότι καί ή άγω*ί» τοΰ ζώ 
ου ήχον ύπερ*ιλ.<ή· ό παρατηοηιής τά έλυπήδη, καί

μίτο μία* ώραν τκληρών προσπαθειών, έπανέθεσε τό* 
βάτραχο» εί; τά γενέθλια ΰόατά του. Έπερίμενε 
λοιπόν νά μή τόν έπανίδη πλέον . . . .  τήν επαύριον 
έπαν έλαβε τή* συνήθη του στάσιν, χαί τών καδημε» 
ρινών έπισχέψεων ί ξακολουδουσάν, 5 βάτραχος πά 
ραυτα αύδορμήτως άνερρήχδη έπί τοΰ πλοιαρίου του 
αποΐκου, έοέχθη τό σιτηρέσον του έπί τών γονάτων 
τοΰ όψώ»ου του, άφησε νά τό» ψιλαίήση χαί νά τόν 
δωπευ^η- δέ* Ιλειπε δέ χαί από τοΰ >α τρέ'/η είς τό 
ο*ομα Ρ ά λ ψ ,  οπερ τω έδόδη, ‘Η ήΟ«ή του άναπτυ- 
ξις έφαίνετο αρκετά προχωρημένη ώ τ te νά προσπα- 
δήσωσι πλέον νά πιέοωσι πλαότερον τά δεσμά τής 
ανεξαρτησίας· έ παιδαγωγός έλαβε τόν μαδητήν του 
xai τόν άντιχατέστησε πλησίον τής κατοικίας του, είς 
μιχρον άβ^δή ρύαχα, r /οντα έν τώ μέσω μέγαν λί
θον ύψούμενον ά*ω τοΰ ΰδατος, έ*ώ χ® χεί·/η τής φυ- 
λρ-ίήί τ?ν ησαν κιγκλ’ϊες ξύλινο!. Πρέτει όμως νά

τ’ δμολογήσωμεν Sit ή χοχοιχία ούχη νέα του έρημί- 
του δέν ήχο χειρ»τέρα τής ποοτέρας. Έν τούτοις ώ- 
ραίαν τινα ήμεραν ήγέρθη χενή- b άποιχος έσυλλογί* 
σδη οτι δ βάτραχος εγινι λιία  ιχθύος τίνος ή άλλου 
«ινος σαρχοβορου ζώου* άλλά δέν ειχεν ούτως ήδέλησε 
μόνον νά άναπαυδη όλίγον περισσότερον. ‘ Γπερβάς τόν 
περίβολον τής στενοχώρου φυλακής του, ό βάτραχος, 
έλιύδερος ηίη ών. δέν έτόλμησε να ώρεληδή έχ τής 
έλευδερίας, κα! διά τοΰτο, όιε έφαιράδη είς τά χείλη 
του ρύακος ύπήκουσεν ε ις  τήν πρόσκλησιν τοϋ πά ' 
τρονος του, ην εύδύς άνεγνώρισε. 'Αλλά πώς χοτώρ- 
ίωσεν ο ερημίτες νά διαφεόγη τής ιρυλαχής του οπως 
άνετώτερον πλεύση ; ‘Ο παρατηρητής έςέλεξε σκοπ.άν 
πρός τοΰτο άρμοδίαν, έ*δα ήδύνατο νά δεωρί) απαρα
τήρητος, καί τωόντι εγινε μάρτυς όλως άν«λπίσ;ϋ> 
δεάμαχος. Καχά τήν διάρκειαν τών πρώτων τής α ιχ 
μαλωσίας το» ήμερων, έ φυλακισμε-ο; βάτραχος εγυ- 
μνάσδη πηδών μέχρι τής χατά χάδετον έπιφανείας 
τώ* δρϋρράκτων περισσότερον δηλ. τών τριών ποδών 
α/ωδεν τοΰ λίδου ένδα έστεκε χοτά τόν καιρόν της 
άναπαύσεως ; έπιδεξείως δε πάλιν πρός τό 25ωρ πη- 
δών, έγένετο λίαν ελεύθερος. ‘Η παρατήρησις αΰτη 
άπεβο ετι ολέθριος εις τό δυστυχές ζώον* διότι άντί 
του λίδου οστις τώ έχοησίαευεν ώ ; προσδιωριτμένον 
τοΰ άλματοί σημειον, δέν τώ άρησαν νά αναπαύεται 
έςω τοΰ 25ατος ή έκιπλέον τι τιμάχιον ξύλου, είς 
τρόπον ώ?τε ή έπ.δίξιόχης καί αγώνες του άπέβαινον 
άχαρποι. Ή  δοκιμασία δ’ αυτη δέν «ροέβη περαιχερω. 
‘Η ίστορίο τοΰ ‘Ράλο τελευτά καδ’ ην στιγμήν επί 
μάλλον τόν περίεργον ένδιαιρέρει. ‘Ο πρώτος του παι
δαγωγός έχομε δώρον τόν μαδνιτή* του είς αδελφήν 
ριλου τίνός, ή νέα δ αυτη δέσποινα ΰπέσχετο νά πα- 
ρατηρήση μέ άχραν προσοχήν παν τό ενδιαφέρον τόν 
έναδρον υπότροφόν της’ άλλο τρομερά χαταιγίς αυμ* 
τιαρέσυρ3 πολύ μακράν τήν κιγχλιδωτήν φυλαχήν, χοΐ 
τήν σήμερον αγνοείται τί άπέγει·εν ό χατάδιχος.

Ήδυνήδημεν ήδη να ίδωμεν οτι τό εϊ5ος τοΰτο του 
βατράχου είναι λίαν σαρχοβόρον. ‘Η έξή; δέ άποδει- 
ξ'.ς μας χαταδειχνυει οτι «ί διαρπαγαί αύχαι γίνονται 
ενίοτε πρόξ3»οι πολλών βλαβών. ’Αποιχδς τις γ ιίιω ν  
τοΰ θεάτρου τών χατορδωμάτων τοΰ ‘Ράλφ έ’σχε τά 
σχέδιον νά άναδρέφη νησσάρια χαί πρός τυΰτο έπρο. 
μηδεύδη μέ χαλάς όρνίδας. Τό παν έοάδιζε κατ’ ευ
χήν μέχρι τής στιγμής, καδ’ ην τά νεογνά πτηνά άρ - 
χο/τα ι τής εί; τά υίατα προσχ/ήσεως. Εχτοτε δέ 
παρετήρουν όχι χαδημερινώς ά  λιγόστευε·/ ό άριδμός 
χων. Έζήτησαν λοιπόν τήν αιτίαν τής απώλειας 
τούτω», χαί άνεχάλυψαν ότι βάτραχοι ταυροειδείς, ένε· 
δρεύοντες έντός τών ΰδάτων τών συχναζομένων υπό 
τών νησσαρίων, ήξευρον δαυμασίως νά τά πιάσωσι 
έ* τών ποοών, νά τά σύρωσι πρός τό ΰδωρ, χαί νά 
πνίγωσι όπως έσδίσωσιν έπειτα τήν σάρχα των.

‘Ο νυχτερινός θόρυβος τών β α τρ α χ ω ν  τούτων άχοβε- 
ται ώς λεύγης άπόστοσιν. Τούς τοιούχους τρώγουσιν 
έν τή ’Αμερική άφοΰ τους προετοιμάσωσιν ώς τούς ί * 
τή Εύρώπ^. Καί οί μέν εύρίσχουσιν όχι ή τροφή ουτη 
είναι πάντοτε δυσιμάσσηχος’ οί δέ τήν χρί ουσι* άξια» 
νά προσχεδή όχι είς εύτιλή τράπεζα*. Ο. Α. Λ.

Ο ΛΕΠΡΟΣ ΤΒΣ ΑΟΣΤΗΣ.

(Συνίχιια καί τέλος ίδέ Τείχος Κ λ ')

—  Η λεπτομερής Ικθεσις τών ενασχολήσεων έ*άς 
ϊρημίτου χαθώ; έγώ δά ε?ναι πολύ μονότονος δί άν. 
9ρωπον τοΰ χόσμου, όστις ιύρίσχει τήν εύτυχίαν του 
είς τή» ενέργειαν του χοινωνίκοΰ β:ου.

—  όλίγον γνωρίζεις αύτόν τόν χόσμον ό
όποιος ποτέ δέν μοΰ έ5«χε τήν ευτυχίαν. Συχνάκις 
μονάζω κατ’ εκλογήν και μεταξύ τών Ιδεών μα; ίσως 
ύπά;·/ε! περιοσοτέρα άναλβγία πο^ όπως στοχάζεσαι’ 
έν τούτοις όμολογώ ότι ή παντοτινή έρημίβ μέτρο 
μάζει χα! δυσχολεύομαι νά τήν Ιννοήιω.

—  Ό στις άγαπα τό χελλίον του θά εδρει IκεΓ τήν 
ειρήνην. ‘ Η διδασκαλία τοΰ Ιησοΰ Χριστοΰ μας τό 
διδά5<ει. ’Αρχίζω νά δοκιμάζω τήν άλήδειαν τών 
παρηγορητρών τούτων λόγων. Όποιος έργάζεται ποτέ 
δέν είνοι καθ’ δλοχληρίαν δυστυχής, καί τή; ιδέας 
ταύτης έγώ είμαι ήάτόδειξις. Τήν καλοκαιρίαν ή καλ 
λιέργεια τοΰ χήπου χα! τής πρασιας μου μέ ένασχο- 
λεϊ άρχοΰντως* τό» χειμώνα κατασκευάζω κάνιστρα 
xai ψιάθους, ράπτω έπίσης τά ένδύματά μου* καθ’ 
ημέραν δέ μογειρευω μόνος τήν τροφήν μου, δ not «ν 
μοΰ τήν φέρουν άπό τό νοσοχομεΐον, ή δέ προσευχή 
πληρόνει τάς ώρας όσας μου οφίνει ή έργασία. Τέλος 
πάντων J χρόνος παρέρχεται καί, μετά τήν πάροδό* 
του, έξαχολουθιΐ νά μοΰ φαίνεται ότι υπήρξε πολύ 
βραχύς.

—  Αιών έπρεπε νά σοϋ φαίνεται.
—  Τά δεινά xai αί λύποι κάμνουν τάς ώρας νά 

φαίνωνται μακραΐ, πλήν τά έτη πετουν πάντοτε μέ 
τήν αυτήν ταχύτητα. ’ Αφ’ έτέρου ύπάρχει πρός τού 
τοις είς τό τελευταΐον όριον τής ατυχίας άπόλαυσίς 
τις χαράς, τήν οποίαν οί κοινοί τών άνδρώπων δέν 
δύνανται νά γνωρίσωσι καί ητις θά σα; φα*ή πο)ύ μο
ναδική· ή εύχαρίστησις τής ύπάρξεω; καί τής άνα- 
πνοής. ΓΙερνώ όλοχλήρσυς ήμέρας τής καλοκαιρίας 
ακίνητος είς αυτό τό περιτείχισμα, άπολαμβάνων τόν 
αέρα καί τήν καλλονήν τής φύσεως. Ό λαι αί ίίέαι 
μου είναι τότε άταχτοι, αόριστοι ‘ Η θλίψις ανα
παύεται ε ’ς τήν χορδία1' μου χωρίς νά τήν βορύνη· 
τά βλέμματά μου πλανώνται είς ταύτην τή» π·δ:άδα 
καί είς τούς βράχους οί όποιοι μα; περιχυκλόνουν 
Τά διάφορα ταΰτα θεάματα είναι τοιουτοτρόπως έν- 
τετυπωμένα είς τήν μνήμην μου ώστε αποτελούν, ου 
τως είπεΐν, μέρος έμοΰ τοΰ ίδιου, χαί πατα θέσις είναι 
φίλος τόν δποΐον βλέπω μετ’ εΰχαριστήσεω: χαθ 
ίχάστην

—  Τοιοΰτόν τ ι ΐδοκίμασα συχνάχις χαί έγώ. ‘Ο 
σάκις J[ λύπη μέ χαταπλακόνει καί δέν ευρίσκω είς τήν 
χαρδ-.αν τών άνθρώπων 5,τΐ έπιδυμιΐ ή χορίία μου, ή

θέα ττς φύσεως χαί τών άψυχων πραγμάτων μέ πα· 
ρηγορεί. Ένασχ^ολοΰμαι μέ τούς βρά·/ους χβί μέ τά 
δένδρα, χαί μοΰ φαίνεται ότι δλα τά πΐιάσαατα ε?-οι 
φίλοι τούς όποιους μοΰ εδωχεν ο θεός.

—  Μοΰ δίδεις θάρρος νά σοΰ έξηγήσω τό έπ’ έμοι 
τί γίνεται είς εμέ. ’Αγαπώ μέ τά οωστά μου τά άν. 
τι«είμενα τά οποία είναι, οδτως είπεΐν, οί σύντροφοι 
ιο ί βίου μου χαί τά όποια βλέπω χαθ’ έκάστην. Δί 
αυτό χαθ ειπέραν, πριν τραβιχδώ είς τόν πύργον, 
ν.τάγω κα! άπο^αιρετώ τού; βράχους τοΰ 'PautT^p, 
τά σκοτεινά δάση του ορού; τοΰ ά γ ίο j Βερνάρδου κκί 
το ποικιλοχρίυν έκλειπον φώ ; τό όποΓον επικρατεί 
είς τήν κοιλάδα τοΰ Ρέμ. Μολο <OTt ή παντοδυναμία 
τοΰ θεοΰ ε ίναι έπ σης καταφανής εις τήν πλάσιν τοί 
μύρμη<ος χαί τοΰ σύμπαντος, τό μέγα διαμα τών 
όρεων καταπλήττει έν τούτοις περισσότερον τβς αί- 
σθητεις μου. Δέν ήμπορώ νά ίδώ τούς ύπερμεγέδεις 
εκείνους όγκου; κεχαλυμμένους μέ παντοτι»ού; πά
γους χωρίς νά μή δοκιμάσω θρησκευτικόν θαυμασμό*. 
Πλην εί; τήν έκτεταμένην ταύτην εικόνα ή όποία μέ 
περικυ<λονει έ/ω θέσεις τάς οποίας αγαπώ χοτά 
προτίμησιν' έκ τοΰ άριδμοΰ δέ τούτων είναι ή έρημιχή 
xaioui* τήν όποιον β/,έπεις έκεΐ έπάνω είς τήν κορυ
φήν τοΰ όρου; Σορβονσόδ. Έρημος έν μέοω τώ* δασών, 
π/.ησιον έρημου πεδ;άδος, δέχεται τάς τελευταίας 
ακτΐ»ας τοΰ δυοντος ηλίου. Μολονότι ποτέ έκεΐ δέ* 
υτήγα, οίϋδά'ομαι ομως ιδιαιτέραν εύχαρίστησίν νά 
τη* βλέπω. Οταν αρχίζη νά βραδυάζη, καθήμενος είς 
τόν κήπο* μου, προσηλόνω τά βλέμματά μου εις τή* 
μεμονωμένην εκείνην κατοικίαν χαι ή φαντασία μου 
έιι αυτής αναπαύεται. ίίγε'.νε τρόπον τινά δί έμ! 
ιδιοκτησία μοΰ φαινετοι οτι συγκεχυμένη τ ις ένθύμη- 
σις μοΰ λέγει ότι έζησα έκεΐ άλλοτε, είς καιρού; εύ· 
τυχεστέρους τών οποίων ή μνήμη έξηλείφθη είς έμέ.’Α 
γαπώ πρό πάντων νά παρατηρώ τά μεμακρυσμένα όρη 
τά δποΐα συγχέονται ει; τον ορίζοντα μ» τόν ουρανόν. 
Καδως το μέ/λον, ςυτω και ή απόστασι; χάμνει νά 
γεννατϊΐ εντός έμαυτοΰ τό αίσθημα τής έλπίδος. Ή  
κατατεθλιμμενη καρδία μου πιστεύει ότι ί’:ω ς υπάρχει 
γή πολυ μεμακρυσμένη, εί; τήν οποίαν, έν μελλούση 
εΒ,χ ΐ ,  θέλω ουνηδή νά γευδώ τελευταΐον εκείνην τήν 
ευτυχίαν διά τήν οποίαν στενάζω, καί τή ν  όιιοιον 
κρυφιον ενστιγμα μοΰ παρουσιαζει άδιαχόπως ώς 
δυνατήν.

Επειοη εχεις ψυχήν τοσοΰτον θερμήν, καθ ύ· 
περβολήν βέβαια δά ήγωνίσθης διά νά ύποφέρι;ς τήν 
μοίραν σου καί νά μήν έγκαταλειφδής είς τήν άπελ. 
πισίαν.

_ Ηθελα σε άπατήσιι άν σ ’ άφινα νά νόμισες 
οτι πάντοτε υπεφερα τήν τύχην μου. ΓΙοτέ δέν κα- 
:ώρθωσα νά αισθανθώ τήν αΰταπάρνησιν εκείνην τήν 
οποίαν άλλοι άναχωρηταί έπιτυχώς ή^θάνδησαν. Ή  
πλήρης θυιια ολων τών άνδρωπίνων διαθέσεων ακόμη 
δέν έςετελέσθη. Ζώ είς άένναον πάλην, χαί τής δρη- 
σχειας αυτής ή ίσχυρά άντίληψις δέν είναι πάντοτε 
ικανή νά καταστείλτ; τάς όρμάς τής φαντασίας μου; 
Αυτη μέ σύρει συχνάχις, χωρίς νά τό δέλώ, έΐς ώχεα 
ν»» χ«μ*ριχών έπιθυμιών, αί όποιοι μ’ έπαναφέρουν
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iXat πρός τόν χόσμον έχείνον πιρί το1; όποιου Siv 
ϊχ ω  τήν παραμιχράν ιδέαν xat τοΰ όποιου ή φαντα
στική είχώ* είναι παρούσα πάντοτε διά νά μ έβ ΐ3«* ίζ ;.

—  "Αν ήμπ?ροΰτα *ά σέ χάμω ν’ άναγνώο»|ς ιΐς 
τή* ψυχήν μου, χαί νά οοϋ δώσω περί τοΰ κόσμου 
όποιαν ιδίαν περί αύτοΰ έχω, δλαι αί έπιδυμίαι χαί αί 
λύπαι σου ήθελον ά^έσω; έςελειφθή.

—  Μάτην μ’ έδιδϊξαν μεριχά βιβλία περί της χα* 
κοηθείας τών ανθρώπων xai περί τών ay ωριστων 
άπό τήν ανθρωπότητα δυστυχημάτων ή καρδία μ:υ 
δέ» θέλει νά τά πιστεόΐΓ,. Φαντάζομαι πάντοτε χοι 
νωνίας ειλικρινών χαί έναρέτων φίλων νυμφίους άρ* 
μόζοντας, τούς όποιου; ή υγεία, ή νεότης χαί ή τύχη, 
συνηνωμέναι, πληροΰν εύδβιμονίας. Τού; φαντάζομαι 
πιριδιαβάζβντας μ»ζή έντός δίνδρώ/ων ιύθαλεστέρων 
χαί δροσερωτέρων έχιίνων οίιινες μοΰ δανείζουν τήν 
σχιάν των, λαμπρυνόμενων δι ήλιου λαμπροτίρου 
έκιίνου δ ιτ ι ;  μέ φωτίζει, ή δί τύχη των μοΰ φαί
νεται δτ! είναι μάλλον επίφθονος άφ’ δ,τι ή «δική μου 
είναι έλεεινή. Είς τάς άρχά; τού έαρο;, δταν φυοα 
εΐ; τήν κοιλάδα μας δ αήρ τοΰ Πεδεμοντίου, αΐίθάνο. 
μαι ιίσδύουταν ίν έμαυτώ τήν ζωογόνον του θερμό 
τητα χαί σχιρτώ άπό χ»ρά* χωρίς *ά τδ θέλω. Αί. 
σθάνομαι έπιθυμίαν άνέκφραστον χαί το συγχιχυμένον 
αίσθημα άτελευτήτβυ ευδαιμονίας τήν δποίαν ήμποροΰσα 
ν’ απολαύσω χαί τήν όποιαν μοΰ ήρνήθηιαν. Τότε 
φιύγο> άπά τό χελλίον μου χαί πλανώμαι είς τήν πε
διάδα διά ν ’ άναπνεόσω μέ πιρισσοτέραν έλευθερίαν. 
’Αποφεύγω νά μέ ίδωσιν έκεΐνοι οί Γδιοι άνθρωποι 
τους δποίου; φλέγεται ή χαρδία μου ν’ άπαντήση, χαί 
τά βλέμματά μου, κιχρυμμένου μεταξύ τών βάτων 
ώ ; Ιλαφος, φέρονται άηδ τής χορυφήί τοΰ λόφου προς 
τήν πόλιν τής Ά ό ιτη ;. Βλέπω μακρδθεν, μέ 
δμματα φθόνου, τούς ευτυχείς κατοίκους της οίιινες 
μόλις μέ γνωρίζουν γογγΰζων δέ, τείνω πρός αυτού; 
τ ά ; χεΐρας, καί ζητώ πα^ αυτών της εύδαΐμονίας 
μου τό μερίδιον. Ε ΐ; τήν παραφοράν μου, νά σοΰ τό 
σμολογήιω ; έσφιγξα ένίοτε είς τάς άγχάλας μου τά 
δένδρα τοϋ δάσους, πιραχαλών τόν θεόν νά τούς δώσζ 
ύυχήν δί έμέ χαί νά μοΰ δώσιρ φίλον ! Πλή* τά δέν
δρα είναι ίφωνα. ‘Ο ψυγρό; φλοιός των μέ απωθεί' 
τ ίπ ο τ ι κοινόν δέν Ιχει μέ τήν χαρδίαν μου ή όποια 
πάλλει καί ή όποια φλέγεται. Βεβαρημένος άπό χδιιον, 
άπηυδηκώς νά ζώ, άποούρομαι έχ νέου είς τό χα- 
ταφύγιόν μου χαί έχθέτω είς τδν βεόν τά  βάσανά μου, 
ή δέ δέησις επαναφέρει κάποιαν γαλήνην είς τήν ψυ
χήν μου.

—  ‘Υποφέρεις λοιπόν, δυστυχισμένε πτω χέ, δλα 
τά δεινά, καί τής ψυχής συνάμα καί τοΰ σώματος ;

—  Τά τελευταία ταΰτα δέν είναι τά σκληρότερα
—  Σέ άφίνουν λοιπόν ένίοτι εις άνεσιν ;
—  Όλους τούς μήνας αυξάνουν χα! ολιγοστεύουν 

μέ τδν δρόμο* τής σελήνης. Ό ταν αδτή άρχίζ») νο 
μαίνεται, συνήθως πάσχω περισσότερον’ ή νόσο; ακο
λούθως χαλλιτιρεύιι χαί φαίνεται ν’ άλλάζΐ) φύσιν,διότι 
τδ δέρμα μου ξηραίνιιβι χαί λιυχαίνιτα ι χαί σχεδόν 
3έ* αισθάνομαι πλέον τό χακβν μου' θά $τ* f i  πα ν

τοτε υποφερτόν, άν έλιίπον οι τρομεροί άυπνίαι τάς 
όποιας μοΰ προξενεί.

—  Καί πώς I guu 5πνον δέν ε-/εις ;
—  "Αχ ! κύριε, αί άϋπνία ι! αί αϋπνίαι! δέ* ήμ- 

ποριΐς να φαντβσθής πόιο* ιΐναι μαχρά χαί θλ βερά ή 
«υχτα τήν όποιαν ενας δυστυχής περνά όλδνληρον 
χωρίς νά σφαλίοξ μάτι, καί συλλογιζόμενος άδιακό- 
πως χατάσταη/ φριχαλέαν xai μέλλον χωρίς ελπίδα. 
Ό χ ιΙ  κανείς ίέν ήμπορεΐ νά τό χατα/άβξ. Αι ά ησυ·' 
χίαι μου ιύξάνουν καθ όσον ή νύξ προχωρεί, καί, 
όταν αδτη πλητιάζη νά τελειώ ιη , αίοίανομαι τόση* 
ταραχήν ώ ιτ ε  δέν ήξεύρω τι θά γείνω. Οί στοχα. 
ίμοι μου γίνονται συγκεχυμένοι χαί διατίθεμαι τόσον 
πϊραδόξως δποϋ έχτδς εκείνων τών θλιβερών στιγμών 
ποτέ ά*.λοτε δέ* μοΰ συμβαίνει τό τοιοΰτον. Ά λλο τ ι 
μοΰ φαίνεται οτι ακαταμάχητος δύναμις μέ σύρει είς 
αχανές βάραθρον* άλλοτε βλέπω μαύρος χηλίδας ένώ- 
πιο» τών οφθαλμών μου’ ένώ δέ τάς παρατηρώ, αύ. 
ξίνουν μέ τήν δρμήν τής αστραπής, έξογχοΰντιι, ένώ 
πλητικζουν πρός έμέ, καί μετ’ δλίγον γίνονται δρη τά  
όποια μέ πλαχόνουν μέ τό βάρος των. ’ Αλλοτε παλιν 
βλέπω νά έβγαίνωσιν όλόγυρά μου σύννεφα άπό τήν 
γή*, καθώς δταν φουσκώσωσι κύματα, τά δποΐα συμ
πυκνώνονται χαί άπειλοΰν νά μέ πνίξωσι" καί, καθώς 
κάμω νά σηκωθώ διά νά άποσπαοθώ άπ’ αυτά; τάς 
ιδέας, αισθάνομαι ώς ν ’ έμποδίζωμαι άπό δεσμούς 
άκρατους οιτινες μοΰ άφαιροΰν τάς δυνάμεις, θά  νο
μίσεις ίσως δτι είναι δ*ειρα· ά λ λ 'β χ ι, είμαι μέ τά 
ιωστά μου έξυπνος' διότι βλέπω πάλιν άδιαχόπως τα 
ίδια αντικείμενα, και φρικτή έντύπωσις ίιπερβαίνει δλα 
μου τ’ άλλα διινά.

—  Ενδέχεται νά έχη; τόν πυρετόν ένώ σέ τυραν* 
νοΰν αί άυπνίαι, καί αυτός βέβαια σοΰ προξενεί αυτό 
τό είδος τής παραφροσύνης.

—  Νομίζεις νά προέρχεται άπό τόν πυρετόν; 
Ά χ ! άμκοτε νά έλεγες αλήθειαν έγώ έφοβούμην 
εως τώρα μήπως αύτά τά δράματα ήσα» σύμπτωμα 
παραφροούνης, καί δμολογώ δτι τοΰτο πολύ μέ άνη- 
σύχει. Νά δώσ? ό θεός νά προήρχοντο πραγματιχώς 
άπό τόν πυρετόν !

—  Μέ κινείς εις ζούηράν συμπάθειαν, διότι δμο- 
λογώ δτι δέ* ήδυνάμη* ποτέ νά συλλάβω ιδέαν κατα- 
ατάσεως δποία είναι ή έδιχή σου. Φρονώ έν τούτοις 
ότι ή κατάστασίς σου θά ήτον δλιγώτερον θλιβερά 
όταν Ιζη ή αδελφή σου.

—  Έ νας θεός τδ ’ξιυριι τ ί έχασα μέ τάν θά*ατον 
τής αδελφής μου. ’Αλλά δέν φοβείσβι ευρισκόμενο; τό
σον πλησίον μου. Κάθησαι ει; αυτή* δά τή» πέτρα», 
έγώ υπάγω νά σταθώ δπισθεν τών φυλλω» τοΰ δέν
δρου, χαί θέλομεν συνομιλήσει χωρίς νά βλεπώμεθα.

—  Καί δ ιβ τ ί; Ό χ ι ί δέν θά μ ’ άφ^σεις· στα'σοι» 
πλησίο* μου. (Ταΰτα λέγων,δ δδοιπδρος Ικαμεν άχού- 
σιον χίνημα διά νά λάβ^ τήν χ(ΐρα τοΰ λεπρόν δστις 
τήν άπέσυρίν Ινθέρμως).

—  Ά ν ίη τ* ! δλίγον έλειπε νά πιάσξς τήν χεΐρά μου!
—  Καί μ’ αύτό 1 ήθελα τήν σφίγξει ά π ί χαρδίας.
—  Διά πρώτην φοράν θέ μβΰ παρεχωριίτβ τβιβώ-

τ η  εότυχία· δ ιίτ ι ποτέ δέν έσφιγςιν άνθρωπος τήν 
χεΐρά μβυ.

—  Έχτάς λοιπόν τής άδελφής σου, κερί τ ίς  όποιας 
μοΰ έκααε; λόγον, δέν είχες μέ κ ιν ίνα  άλλον ©ιλι- 
κν;ν σ/έσιν, δέν υπήρξε; άγαπητός είς χάνένα τών 
όμο ω- σου ;

—  Λ ;ϊ τήν εΰ:υχίαν τής άνθρωπότητος, δέν έ'/ω 
κ/.ίο· δμοιόν μου έπί τή; νής.

—  Μ έ  χάμνεις νά φρίττω !
—  Συγχώρησε με, οίκτίρμε··ν ξένε, ήξεύρεις οτι οι 

ίυστυχεις άγαποΰν νά δμιλώσι διά τάς δυ?ϋχ ί* ί Τω».
—  Ό μίλει, δμίλει, άνθρωπε όποΰ μ’ ένδιαφερεις ! 

Μοΰ είπες ότι ποτέ χαιρόν έζη μαζή σου μία άδελφή 
χαι · ’ εβοήθει *ά ύποφέρης τα δεινά σ«υ

— Ή τον ό μόνο; δεσμός διά τοΰ όποιου έςηκο- 
λούθουν νά ήμα. συνδεδεμένος μέ τούς άλλους θνη- 
τοϊς· πλήν ό θεός ήθε'λησε νά διαρρήξί τόν οεσμον 
αύτον χαι νά μ’ άοήσι; έρημον χαί μον»χόν έ̂  μεσω 
τοδ κόσμου. ‘ Η ψυχή τ«ς ήιον άξια τβΰ οΰρανοΰ εις 
δν ήόη ένοικεΐ *α: τό παράδειγμά της μέ ύπεστήριζε 
κατα τής άθομίας ήτις άπό τοΰ θανάτου της μέ κα. 
ταλαμβάνει συνήθως. Μολοντοΰτο δέ* έζώμεν τήν 
γ/.οκεϊαν εκείνην ουνένωσιν τής όποιας έχω ιοέαν 
και ήτις έπρεπε νά ένώσ^ φίλους ουιτυχεΐ;, διότι η 
φύσις τοΰ πάθους μας μδς έστέρει τοιαύτην παρηγο- 
ρίαν. Καί δταν άχόμη συνηρχδυεθα διά νά κάμωμεν 
τήν ποοσιυχήν μας, άπεφεύγομεν άμοιοαιως νά κυτ- 
ταχθώμεν, φοβούμενοι μήπως ή θέα τοΰ πάθου; μας 
διαταράξη τήν προσευχήν μας, τά δέ βλέμματά μα; 
ι ί ;  τδν οόρανδν μόνον συνηνοΰντο. Μετά τήν προσευ
χή1'» ή αδελφή μου άπεσύρετο συνήθως ιίς τό κελλίο* 
τη ί ή ύπό τάς λεπτοχαρυάς αΐτινες εύρίσκονται εχεϊ 
όποΰ τιλειόνει ό κήπος, καί ιζώ μ ιν πά*τοτι σχεδόν 
χωριστά.

—  Ά λλά διατί έπεδάλλιτι ι ί ;  έαοκύς αύτήν την
•χληράν στινοχω^ίαν; , , , Λ

—  Ό ταν ή άδιλφή μου, προσβληθεΐσα οιπδ την χολ 
λητιχήν νόοον τής όποιας δλη μου ή οίχογενεια υπήρξε 
βΰμα, ήλθι νά συμμεριιθή τήν έρημίαν μου, δέν εΐ- 
χομεν άχόμη ιω ς τότε ποτέ μα ; ίδωθή' Ιφριξε^ δέ 
μ ιγάλω ς, βλέπουσά με διά πρώτην φοράν. *0 φόββς 
λοιπόν μή τήν λυπήσω, χαί τό χειρότερον μήπως, 
κλησιάζων αύτήν,αύξήσω τδ κακόν της,μ ειχεν αναγ- 
χάσει νά παραδεχθώ αύτό το θλιβερόν σύστημα τοΰ 
βίου* διότι ή λέπρα ε ίχ ι προσβάλει μόνον τό στήθος 
της καί έξηχολούθουν νά σώζω κάποιαν ελπίδα να τήν 
(δΰ ίατρευμένην. Βλέπεις αυτό τό διασωθέν μέρος 
τοΰ φράχτου δποΰ παρημέλησα* αύτοΰ τότι ήτο 
φραγμός άπό βρύα, τδν δποίον διετήρουν επψελώς 
χαί δοτί; έχώριζι τάν κήπον είς δύω μερη. Οίκονο 
μησα άπό τό ε* χαί άπό τό άλλο μέρος στενόν δρο- 
μίσκον, χατά τό μήκος τοΰ όποιου ήϊυνάμεθα νά πε- 
ριπατώμιν xar νά συνομιλώμι* el δύω μας χωρίς νά 
βλιπώμεθα χαί χωρίς νά ήμεθα πολύ πληιιον.

—  Ήμποροΰσι τ ι ;  νά πή δτι δ θ εό ; ηύχαριστείτο 
νά φαρμακών^ τ ά ; θλιβερά; απολαύσει; δποΰ σας 
ίφ ινε .

—* Τουλάχιστον τότι δέν ήμην μόνος. ‘Η παρου-

σία τή ; άδελφής μου άποχατέσταινι ζωηρόν το χα- 
τοίχημα τοΰτο- διότι ιίς  τήν έρημίαν μου ήχουα τέν 
κρότον τών βημάτων της, καί δταν, καθώς ήρχιζε 
νά φέγγυ, ύπήγαινα νά κάμω τήν προσευχήν μου 
υποκάτω αύτών τών δένδρων, ή Ούρα τοΰ πύργου 
ήνοίγετο σιγά, ή βέ φωνή τής άδελφής μου έμιγνύετο 
άνεπαισθήτως μέ τήν έδιχή* μου. Τά εσπέρας κάλιν, 
όταν έπότιζα τάν κήπόν μου, εκείνη έπεριπάτει ένίοτε, 
όταν έδυεν ό ήλιος, εδώ, είς τδ ίδιον μέρος όποΰ σοΰ 
όμιλώ, καί έδλεπα τήν σκιά* τη ; νά ύπάγ5 καί νά έρ
χεται έπάνω είς τά άνθη μου. Ακόμη χαί όταν δέν 
τήν έβλεπα, εΰρισκα παντοΰ ίχνη τής παοουσίας τη ;. 
Τώρα δέν συμβαίνει πλέον ν' άπανχώ εις τόν δρόμον 
μου άνθος ξιφυλλισμένον ή τίποτε κλωνάρια θάμνων 
τά δποία, καθώ; έπερνοΰσεν, άρινε καί τής έπιπτον. 
Είμαι έρημος. Δέν υπάρχει πλέον ολόγυρά μου ουτε 
χίνησις ουτε ζωή, χαί δ δρομίσκος δστις έφερεν είς 
τδ άγαπητό* της μικρόν δάσος γίνεται ήδη άφαντος 
ύπό τά χόρτο*. Χωρίς νά φαίνεται δτι φροντίζει δΐ 
έμέ, έπρόσεχιν άδιαχόπως είς δτι ήμποροΰσε νά μοϋ 
προξε>ήιη εΰχαρίστηοιν. "Otav έμββινα ιίς τά δω- 
μάτΐόν μου, έθαύμαζα μεριχαίς φοραΐς εύρίσχων αγ
γεία μέ νέα άνθη ή ώραΐόν τινα καρπόν τόν όποιον 
είχε περιποιηθί μό.η της. Εγώ δέν έτολμοΰσα νά 
τής κ ά μ νω  τάς περιποιήσεις δποΰ αύτή μοΰ έκαμνε, 
χαί μάλιοτα τήν είχα παραχαλέσει νά μήν έμβαίνί 
ποτέ είς τό δωμάτιον μου άλλά ποίος ήμπορεΐ νά 
θέσΐ) δρια είς τήν φιλοστοργίαν μιας άδελφής ; Έ* 
μόνον φέρσιμόν της ήμπορεΐ νά σας δώσ^ ιδέαν τής 
πρός έμέ τρυφερας αγάπης της. Μίαν νύχτα ιπερε- 
πατοΰσα μέ μεγάλα βήματα είς τό κιλλίον μου βα
σανιζόμενος ά«ά τρομερούς «ονους. Τά μισάνυκτα, 
μόλις ι ίχ ’ άποθεθή ν’ άναπαυθώ, ήκουσα σιγαλόν κρό
τον ιίς  τό έμβασμα τοΰ δωματίου. Πλησιάζω, βάζω 
τδ αύτίον μου. Φαντβσθήτε τόν θαυμασμόν μ ο υ ! 
ΤΗτον έξω ή αδελφή μου ήτις έδέιτο τοΰ θεοΰ σωστά 
εις τά κατώφλιον τής θΰρας μου. Ή  φιλοστοργία της 
τήν έφόβισε νά μέ ταραξξ, άλλ’ ήρχιτο ώ »τ ι νά 
ήμπορέσ») νά μέ βοηθήση εις τήν ά*άγχην μου. Τήν 
ήκουσα άπαγγέλλουσαν μέ χαμηλήν φωνήν τά, Κύριε 
έλέηοον. Έγονυπέτησα πλησίον τή ; θύρας χαί, χωρίς 
νά τήν διακόψω, ήκολούθησα νοερώς τά βήματά της. 
Οί οφθαλμοί μου ήταν πλήρεις δαχρύων. Ποιος δέν 
ήθελι συγκινηθή άπό τοιαύτην φιλοστοργίαν ; Ό ταν 
έχατάλαβα δτι ή προσευχή της έτελείωσιν «ύγ ία ινι, 
» άδιλφή μου, τής t 'na  μέ χσμηλήν φωνήν, ύγίαινι, 
» τρββιίσου, αισθάνομαι δλίγον χαλλίτιρα. Νά σ’ εύ- 
s λονήση δ θεάς χαί νά σέ άνταμιίψη διά τήν άδιλ- 
* φικήν αγάπην σου. » ’Ετραβίχθη σιωπηλώς, κα! 
άναμφιβόλως ιί»ή*ουσι Κύριος τής δεήσεώς της, διότι 
έκοιμήθην τέλος πάντων δλίγας ώρας ήσυχον δπνον.

  Πόσον θλιβεραί πρέπιι νά σοΰ έφάνησαν αί
πρώται ήμέραί μετά τόν θάνατον αυτής τής ακριβής 
άδελφής !

  Λιά πολύν καιρδν διετέλεσα ύπό Ιν είδος άναι-
σθησίας ή ίποία μοΰ άφαιροΰσι τήν δύναμιν νά α ι
σθανθώ δλην τήν δυστυχίαν μου. Άφοΰ τιλιυταίον 
συνήλθα χαί ήμπόρεσα συγχρόνως νά χρίνω τήν θέσιν



μου, όλίγον Ιλ«ιψε νά τριλλαδώ, ‘ Η εποχή αΰτή| 
θά ε*ναι διά παν τάς χατά διπλού» λόγον Θλιβερά δί 
εμέ' διότι μοΰ έ»θυμίζει τήν μεγίστην τών δυστυχιών 
μου καί τό I-/κλήμα τό οποίον όλίγον έλειψϊ νά τ ήν 
παρα κολσύθήση.

—  Έγκλημα ! δέν ήμπορώ νά σέ δεωρήιω ικανόν 
εγκλήματος.

—  K it μολοντούτο σοΰ λέγω τήν αλήθειαν. Κα
ταλαμβάνω οι:, διηγούμενος αύτήν τήν ίποχήν τοΰ 
βίου μου, 6ά γάσω πολύ ε ί; τήν ύπόληψίν sou- πλήν 
Λ’έν θέλω νά παραστήσω έμαυτόν κα'νλίτερον άφ δ,τι 
είμαι, ίσως δέ καί σύ μέ συμπονέση; χαταδιχαζων με. 
Μερικαΐς φοραϊς δταν μέ χατελάμβανε μελαγχολία, 
είχε παρουσιασθή εις τόν νοΰν μου ή ιδέα ν’ άρήσω 
θεληματιχώς αύιήν τήν ζωήν· άλλ’ δ φόβος τοϋ θεοΰ 
μ’ ε ΐχ ι κάμει πάντοτε νά τή» άπομαχρύ»ω( όποιαν 
«εριστατιχδν άπλούστατον χαί, χατά to φαινόμενο», τό 
δλιγώτερον κατάλληλον νά μέ ταρίςη ολίγον ελειψε 
νά μέ y άση διαπαντός. Πρό ολίγου είχα δοκιμάζει 
viuv θλίψιν. Πρό τινων έιών μας είχαν δώσει ενα μ ι
κρόν σκύλον. Αύτόν τόν σκυλον τόν εΐχ ιν άγαπήσιι ή 
άδ«λφή μου, κα! ομολογώ δτι, άφοΰ εκείνη δέν υπήρχε 
πλέον, τό κοϋμένον τό ζώον ^το δί εμέ ζωντανή πα- 
ρηγορια. Τήν έκλονήν του δτι κατέφυγεν εις τήν 
διαμονήν μας τήν έχριωστούσαμιν άναμφιβολως είς 
τήν δυσμορφίαν του. Τόν έδίωκαν δλος ό κόσμος, 
άλλά διά χήν οικίαν τοΰ λεπρού έξηκοΛουδιι νά η<αι 
θησαυρός. ‘Η αδελφή μου, εύγνωμονοδσα εί; τόν Θεόν 
διά τήν χάριν δποΰ μας παρεχώρησε δίδων ιίς ήμας 
αύτόν τόν φίλον, τόν είχεν ονομάσει Θαύμα, τό δέ 
£»ομά του, τό δποίον εύρίσχετο εις άντίθεσιν μέ τήν 
άσχημίαν του, καδώ; καί ή διηνεκής ευθυμία του μας 
εϊχον συχνάκις άποσπάσει άπό τάς λύπας μας. Μ’ 
όλη» τήν περί αύτοΰ φροντίδα μου, μερικαΐ; φοραί; 
έφευγε χαί ποτέ δέν μου έπέρασεν άπό τόν νοΰν δτι 
τοΰτο ήμπορόΡσε νά βλάψ/) άνθρωπον. ’Αλλ’ έν τού- 
τοις μερικοί άπό τους κατοίκους τής πόλεως έταρά* 
^θησαν δί αύτό, χαί ένόμισαν δτι ήιλποροΰσε νά τούς 
δπάγη τόν σπόρον τή; νόσου μου. ‘Αποφασίσαντ«ς 
λοιπόν, έξέθεσαν δί άνϊφορας των τά παράπονά των 
είς τόν διοικητή» δστις διέταξε νά σκοτωδίί άμέσως δ 
σκύλος μου. Πρός έκτέλεσίν δέ τής οχληράς ταύτης 
διαταγή; ζλθο* έν τω άμα εί; τήν κατοικίαν μου στρα- 
τ ιώ τα ι μοζή μέ μερικού; κατοίκους. Τοΰ έπέρασαν 
είς τήν παρουσίαν μου εν σχοινίον εί; τόν λαιμόν, καί 
τόν έσυραν μεδ’ Ιαιίτών. Καθώς έφθασε* είς τήν θύ- 
ραν τοΰ κήπου, δέν ήμπόρεσα νά εμποδίσω τό* εαυτόν 
μου άπό τοΰ νά τόν παρατ*ιρήση άλλη* μίαν φοράν. 
Τό* είδα νά βτρέψ») τούς οφθαλμούς του πρός έμέ, 
ζητών βοήθειαν τήν όποιαν δέν ήμποροΰσα νά τοΰ 
δώσω. Ήθελαν νά τόν πνίξωσιν είς τή* Δοάρ, άλλ’ 
ό όχλος, οστις τόν έπρόσμενεν έξω, τόν κατηφά*ι®« 
μέ ταΐς πέτραις. Ήκουσα τάς χραυγάς του κα! εμ- 
βήχα πάλιν εις τόν πύργον νεκρός μάλλον ή ζωνχα. 
νός. Τά γόνατά μου έτριμαν, ώστε δέν ήμποροΰσα νά 
βταθώ είς τους πόδας μου· έπισα λοιπόν εις τήν 
χλί*η* μου είς χατάστασιν άπερίγραπτον. Ή  θλίψις 
μου δέν μ' ΐίυγχώ^ησε νά 1$Δ ι ί ;  ταύτην τήν δ;χαία»,

πλήν αύστηραν, διαταγή* είμή σχληράν χα! άνωφελί) 
βαρβαρότητα' χαι μολονότι έντρεπομαι σήμερον διά 
τά αίσθημα τό δποίον μ’ ΐνεψύχονε τότε, δεν ήμπορώ 
άκόμη νά τό συλλβγισδώ με χρύσν οϊμα. Επέρασα 
δλην τήν ήμεραν εί; μεγίστην ταραχή», δ:ότι δ,τι 
προ όλίγου μοΰ άπεσπασα» ητο δί έμέ τό τε/.ευταϊο* 
έμψυχο» ο ι ,  ωστι αύτή ή νέα προσβολή ειχεν ά·οιξει, 
πάλιν δλας τά; πληγάς τή ; καρδία; μου.

Τοιαύτη ητο» ή χατάσταοί; μου δταν τήν ιδίαν 
ημέρα», ένώ ίπλησίαζε νά δύση δ ήλιος, ζλθα καί 
έκάδησα είς αυτήν δά τήν πέτ;αν όποΰ κάθεσαι 
Ιΐτο κάμποση ώρα δποΟ έσωλ^ο/ιζόμην τή» βλιβερίν 

μοΐράν μου δταν έκεΐ κάιω , πρός έχείνα; τάς δΰω 
οημύδα; όποΰ τελειό»ουν τό περίφραγμα, είδα *ά 
παρουσιασδ^ ε» νυμφικόν ζεύγος πρά δ ίγευ σϋζεοχ 
δεν. Έπρο-^ώρησαν είς τόν δρομίσκον διά μέσου τοϋ 
λειμώνο; καί έπέρα5αν πλησίον μοο. ‘Η ηδονική γα· 
λή-η, τήν οποίαν εμπνέει δετική ευδαιμονία, διετυ- 
ποΰτο εις τήν φυιιογνωμίαν τω». ’ (ΐπεριπατοΰσαν 
άργά, οί δέ βραχίονές των ησαν συμπεπλιγαένοι·. 
Αίφνης είδα νά σταματήσωσιν. ‘ Η νέα !<λινι τήν 
χεφαλήν εί; τό* κόλπον τοΰ νυμτιίοιι της, δατις τήν 
έδλιψεν ένδέρμως είς τάς άγκάλας του. ‘ Η καρδία 
μου τότε έχλιίίδη Νά σοΰ τό δμολογήσω ; Ό  φδό·ος 
παριισέδυ:ε πρώτη» φοράν ιίς τήν καρδίαν μου. Ποτέ 
ή ίίκών τή ; εύιυχίας δέ* μοΰ ειχε παρουσιασδή 
τόσον ισχυρά. Τού; ήκολοιίίησα μέ τούς δφδαλμούς 
μου εω; όποΰ ιελιιόνει δ λειμών καί έπλησίαζα νά 
τού; χάσω άπό τήν ο;ασιν μέσα «ίς τά δένδρα, 
όπόταν κραυγαί άγαλλιάσεω; προσέβαλαν τά ; άχοάς 
μου. ’ Ησαν αί οίκογε»ειαί τω* συ^αδροισμέναι αιτι- 
νις ηρχοντο νά τού; συναπαντήιωσι. Κα! γέροντες, 
καί γυναίκες, καί παιδί*, τού; έπερ:κυκλοναν. Ήκουα 
τόν συγχεχυμένον δόρυβον τής χαράς. Έβλεπα με* 
ταξύ τών δέ»δρων τά λαμπρά χρώματα τώ» φορε
μάτων των, χαί δλη εκείνη ή σινάδροίσις έφαίνιτο 
περικυκλωμένη άτ.ό νέφος εύδαιμο»ίας. Δέν ή,μπόρεσα 
νά υποφέρω έχεΐ/ο τά δεαμα' τά βασανιστήρια τοΰ 
όίδου είχα* έμβή είς τή* καρδία» μου. ’Απέστρεψα 
τά βλέμματά μου και έτρεξα μετά σπουδής εις τό 
κελλίον μου. Θεέ μου ! πόσον μοΰ έφάνη Ιρημον, 
ζοφερόν, τρομερόν ί Έδώ λοιπόν, ι?πα κατ’ έμαυτόν, 
είναι προσδιωρισμέ/η διά παντός ή χατοικια μου. Έδώ 
λοιπόν, διάγων άςιοδρνίνητον β.ον, &ά περιμένω τό 
βραδύ τέλος τών ημερών μου. ‘Ο Θίάς διέχυσ* τήν 
εύοαιμονίαν τήν διέχυσεν άφιιδώ; είς πάσαν ψυχήν 
ζώσαν, καί ’γώ , μόνος έγώ ! νά μην εχω υπερασπι
στήν, νά μήν έχω φίλους, *ά μην εχω σύντροφον... 
‘Οποί®* φριχτόν πεπρωμένονί

Πλήρης τοιοΰτων θλιβερών διαλογισμών έλησμό· 
*ησα δτι υπάρχει έ< παρήγορον ον, έλησμόνησα τόν 
εαυτόν μου. Διατί, έλεγα κατ’ έμαυτόν, μοΰ ίδοδη 
τά φώς ; δ.ατί ή φυσις ιΐναι καί αυτή άδικος καί 
μητρυιά μόνον δί έμέ - Όμοιος μέ τό άποκληρωδέ» 
τέκνο»,εχω κάτω τώ» έφδαλμών μοι» τή» πλουσία» π ε
ριουσία» τής ανθρώπινης οίχογενείας xat δ φειδωλός 
Θιός μοΰ άρ**ϊται τό μέρος μου. Ό χ ι, όχι, ίρώ*α- 
ζ* ιιλεοταΐβ* ιίς  Υπερβολή* λύσσης, δέ» ύπάρχιι διά

®έ ευδαιμονία έπί τής γή ;. ΆπόΟαν», δ«*τ»χι*μί·ε. 
άπόδα»ε ! Ηαραπολύ> καιρό» έμόλυνες τή* γή» μέ 
τή ν  παοο>σ'·*ν σου. Ά μποτε νβ σέ χαταπίη ν ,ωντα . 
καί ί χ ν ο ;  νά μήν άρη7g τή; μισητή; σου ύπάρξεω; ! 
Έπειδή δε ή άλογος μανία μου τ,ύ;α·»ε «αιά βαδ 
μου;, μέ κατε/αβε< ή έπιθ^μία τής αυτοχειρίας καί 
έπ’ αύτή; δλαι μου αί σχεψεις προσηλώδησ»*· Συνέ-
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xiί ί  |Αου, Χ'Χί *ίω το’̂  rcupii παραβάλω* I
μτ. ο θ ε  τι όπου ήαΛοροΰσε ν’ ά<ρηη) άνάμνησίν μου. 
Τεταρα μένο; δέ χαί μανιώδη; έβγήχα εις τήν πε5ιά 
δα χαί έαλα ή5ην χαμποσην ώριν είς το σχοτος,Ι 
« ιρ ιξ τής κατοιχία; μου Αχ-ΰσιο όλολυγμοι έβγαι 
ναν άπό τό χατατεθλιμμε»ον στήδο; μου καί ίτρόμα I 
ζαν εμέ τόν ίδιον είς τή ' σιγήν τής νυχτάς. Κ ϊτα  I 
τιλυσσασ^έ»ο; έμοήχα παλιν ει; τήν κατοικίαν μου| 
χαί έκραύγαζα. Καταστροφή ε ι; εσέ, λιπρε ! χ.ατα 
στροφή είς έ ;έ  ! Καί ωσάν έπριπεν δλα » ϊ  συντελέ 
σωσι» είς τόν άφα»ισμόν μου, ήχουσ* τήν ηχώ η τις, 
έκ μέσου τώ» έρειπίων τοϋ πυργου B ram aiaa , έ 
πανέλαβε καθιρά* καταστροφή «ίς έσε ! Έσταμάτη-Ι 
σα, φρίττων δλος, είς τήν δύραν τοΰ πύργου, καί ή 
ασθενής ή-/ώ τοΰ ορονς έπανέλαβε πολλή» ώραν υστε- 
ρώτερα. Καταστροφή ιίς εσέ 1

Έπήρα ενα λύχνον, καί, αποφασισμένος νά βάλω 
πϋρ είς τήν κατοιχία- μου, κατέβην είς τά χαμηλό
τερο* δωμάτιβ* φερων μα^η μου κλήματα και 
κλωνάρια. *Ητο τό δωμάτιο* εί; τά^δποΐο* έχατοι^ 
κοΰσεν ή άδελίή μου και δπου δέν είχα έμβή άφου 
άπέδανεν. Ή  κ α δ έ ίρ α  τη ; «ΰρίσκετο άχόμη καδώ; 
δταν τήν έσήχωσα απ’ αυτήν διά τελευταία» φοράν. 
ΉσθάνθΓ,ν ρίγος φόβου, βλέπων τό κάλυμμά τη;^ και I 
μερικά άπό τά φορέματα της διασκορπισμένα είς το 
δωμάτιον. Οί τελευταίοι λόγοι τους όποιους έπρόφερε 
πριν έξέλθϋ τοΰ δωματίου ένιχαράχθησα* πάλι» είς 
τήν διάνοιαν μου. « Δέν θά σ’ έγκαταλε.ψω άποθ-ή 
σκουσα, μοΰ ε’ λιγε»· ένδυμοΰ δτι δά είμαι παρούσα 
είς τάς αγωνίας σου. » ’Αποδέτων τό* λύχνον ιίς τήν 
τράπεζαν, διέκρι*α τήν ται«ία< του^ σταυροΰ τόν ^ό
ποιον έφεριν είς τό* λαιμόν της καί τόν όποιο* ειχεΙ 
βάλει ή ιδία ανάμεσα εις δυω φύλλα τή ; δείας γρα I 
φής !η ς. Είς τό θέαμα τοΰτο ώπισθοπόρησα, τρέμων 
δλος άγιο* τρόμον. Τό βάθος τής αβύσσου δπου ή- 
μην έτοιμος νά χρημνισθώ έπαρουσιασθη αίφνης είς 
τους έξηπατημένου; εως τότε όφθαλμούςμου. Τρέμων,I 
Ιφιρα πλησίον μου τήν ίιράν βίβλο*. ’Ιδού, ίδοιι, έ- 
φώναξα, ή βοήθεια τήν δποία; μοΰ υπεσχέθη ! Καί, | 
ενώ έτραβοΰσα άπό τήν βίβλο» τόν σταυρόν, ηυρα 
έχει εν σφραγισμένον γράμμα όποΰ ή καλη μου αδελφή 
*ΐχεν αφήσει δί έμέ. Τά δακρυά μου, τά οποία εβα- , 
οτοΰσεν εως τότε ή λυπη, ίρρευσαν άφθονα. Ό λα μου 
τά ολέθρια σχέδια διιλύθησαν έν τω άμα. Έθλιψα 
πολλήν ώραν «ίς τήν χαρδίαν μου εκείνην τήν πολύ
τιμον έπιστολήν πριν δυνηθώ νά τήν άναγνώσω, χαί, 
γβνυπετήσας διά νά έπιχαλεσθώ τήν θείαν εύσπλαγ- 
χνί*», τή» ά*οιξα xat ά*έγ*»σα, λύζων, του; λόγοος 
τούτους ιιτινες θά είναι αίωνίως χαραγμένοι εί; τήν 
Χ»ρδ!*ν μου. «ι ’Αδελφέ μου, (*«τ’ όλίγον σέ άφίνω

άλλά δέν θα σ’ έγκαταλείψω. Έκ τοΰ ούρα*οΰ ένθα 
έλπιζω νά μεταβώ δελω άγρυπ»«ί έπί σοΰ. θέλω  ι 
κετεύσει τ ίν  θεάν νά σοΰ δώσ5 γενναιότητα νά υπο- 
ρερης μέ χαρτεοίαν τήν ζ«>ήν μεχρισοϋ εύδοκήση νά 
ua, ένώση εί; άλλο/ κόσμον. Γότε δελω δυ-ηδή να 
σοΰ δείζΌ δλην τήν φιλοστοργία* μου' τίποτε πλέον 
οέν θ ι μ εμποδίζει νά σέ πλησιάζω, χαί τίποτε δέν 
θέλει δυνηδή νά μά; χωρίση. Σοΰ άφίνω τάν μιχρόν 
σιαυρό* τά» δποίον έφερχ έπάνω μου έπι ,ω ή ;. Αυ* 
τό; τών πόνων μου έγε»ετο συχνάκι; παρήγορο;, και 
άλλο; παρ αυτόν ποτέ ?έν όπήρζί μάρτυς τών δα
κρύων μου' έ*9υμήίΟυ, Οταν τον ίδης, οτι τελιυταΐα 
υου »ύχή υπήρξε νά ζή’ ης καί ν άποθάν^; καλός χρι
στιανό;. »

'Ακριβή έπιστολήΐ Ποτέ δέν θά τήν άφήσω άπ- 
επάνω μοι;' θά τήν φέρω μαζή μου xai μέσα είς τόν 
;τάφον. Αΰιή θά μοΰ ά-οίξει τά ; θύρας τοϋ ούρανοΰ, 
ίτάς δποία; το έγκλημα μου εμελλε διά παντος να 
μσΰ σφαλίοη. Άφοΰ έτελείωσα τή» άνάγνωσιν, μοΰ 
έφά»η ώς νά έλειποδύμησα, διότι πα* ο,τι προ δλι* 

Ιγου έδοχίμασα εΐχ ιν έ;αν τλήσει τάς δυνάμεις μου. 
ΕΪ5α νά έκτυλίσσεται είς τή* δρασίν μου νέφος, καί 

[διά κάμποσην ώραν «λησμόνησα συγχρόνως και τά 
[δεινά μου κα! τό αίσδηαα τή ; υπάρξιώ; μου. Οταν 
Ισυνήλδα, ζτο προχωρημένη ή νυξ. Καδοσον δέ εγί* 
νοντο καδαραί αί ίδέαι μου, ^σδανόμην άόριστόν τινα 

]ειρήνην. Τά ουμβιντα τής έσπέρας μοϋ έφαίνοντο 
[όνειρο*. Τό πρώ:όν μου κί/ηαα υπήρςι νά υψωσω 
τιύς δφδαλμούς πρός τό» ούρανάν *ά τόν ευχαριστήσω 

[διότι μ' έσωσε» άπό τά μέγιστον τών δυστυχημάτων. 
Ποτέ δ ουρανός δέν μοϋ είχε φανή τόσον αιδριος 
xai ώ.αίος. Λαμπρός άστήρ ε'Λαμπιν ενώπιον τοΰ 
παραδύρου μου. Τά* παρ«τήρησα πολλήν ώραν μέ 
ανέκφραστο* χαράν, ευχαριστών τόν Θίάν διότι μοϋ 
παρεχώριι άκόμη τή» εύχαρίστησιν νά τον βλέπω, 
καί ήσδανόμην μυστικήν παρηγοριάν, συλλογιζομενος 
δτι μία τών ακτινών του ητον έ» τούτοις προσδιωρι- 
σμένη διά τά θλιβερόν κελλίον τοΰ Αιπροΰ.

Ά 'έβην είς τό δωμάτιό* μου ήσυχώτερος. Εξωδευσα 
τό έπίλοιπον τή ; »υκτός άναγινώσκων τήν βιβ'.ο» τοΰ 
Ίώ β , καί ό άγιος ενθουσιασμός τάν δποίον μετέδωκεν 

ιαυτη είς τήν ψυχή» μου διέλυσε τελευταίο* ολοκλη
ρωτικοί; τάς μαυρας ιδέας αίιινες μ’ ε’χον περικυ* 
κλώσιι. Ό ;α *  εζη ή αδελφή μου, ποτέ μου δέν είχα 
αίσθανθϋ τοιαΰτας φρικτάς στιγμάς, διότι, διά^να 
Ιήμαι ήσυχώτερος, μοΰ έφθανε >ά ήςευρω δτι είναι 
πλησίον μου, καί τό νά συλλογίζωμαι τήν φιλοοτορ- 
γίαν όποΰ είχε δί έμέ ήρκει νά μέ παρηγορή καί *ά 

ι μοΰ κάμνη καρδία*. Οίκτίρμων ξενι ! Να σέ φυλαζη 
4 Θεός νά καταντήσης ποτέ να ζήσης μονός ! ‘Η 
αδελφή μου, ή σύντροφός μου, δέν υπάρχει πλέον* 
άλλ δ θεάς Θέλει μοΰ δώσει τήν δύναμίν νά υποφέρω 
μέ γενναιότητα τ ή/ ζωήν. Ελπίζω νά μοΰ τήν  δωσην 
διότι τόν καθικετεύω έν συντριβή χαρδία;.

—  Ποίαν ηλικίαν «ϊχεν ή άί«λφή σου δταν τήν 
Ιχασες ;

'  —  Μόλι; ητον είκοοιπένιε έτώ*· πλή,ν τά βάσα»« 
[τήν ί*αμ»α» νά φαίνεται μεγαλιιτέρα. Κ*ίτοι άκ»



▼Λβυτην άποθβνουσα νόσον, 4α ίς ήλλοίωσ* τούς 
χαρακτήρας τη ;, θά ήτον ωραία άχόμη ά» τής έλ«ιπε 
μ ία  τρομερά ώχρότης ή όποίβ τήν Ικαμνε» άσχημον. 
Άκεΐχόνιζ* ζωντανό» θάνατον xai δέν ήμποροΰσα νά 
τήν ίδώ χωρίς νά φρίξω.

—  Πολύ νέαν τή» έχασες !
—  ‘Η ασθενής xat ευπρόσβλητο; κατασκευή της 

ϊέν ήμποροΰσε »’ άντισταδή είς τόσα δεινά, όλα μ*ίη· 
Πρί τίνος καιρού έκαταλάμβανα ότι ήτον άφιυκτος 
ό δάνατός της, καί τοιαύτη ήτον ή θλιβερά της τύχη 
δποΰ ήναγχαζόμην νά τόν έπιθυμώ. Βλέπων αυτή* 
μαραινομένην χαί φδειρομένην καθ έχάστην, παρετή* 
ρουν μέ όλεδρία* τι»ά yapav προσιγγίζον τό τέρμα 
τών δεινών της. Ή  αδυναμία της έν πρώτοι; ε»α μή«α 
πρό τοΰ θανάτου της είχε» αυξήσει· συ·/ ναι λειποδυ 
μιαι άπιιλοΰσαν τή» ζωή» της άπό ώραν είς ώραν. 
Μίαν δ έσπε'ραν (περί τάς άρχάς τοΰ αύγούστου) 
τήν ειδα τόοον άδυνατισμένην, όποΰ δέ» ήδέλησα ν* 
τή» άφήσω. Έκάδητο ιίς  τήν καόέδρα* της, διότι 
πρό τινων ήμερών δέ» ήμποροΰσε πλέον »ά Ciicopepv; 
τήν κλίνην. Έκάθησα καί ’γώ πλησίον της, καί εί; 
τό βαδύτατον σκότος συνωμιλήσαμεν τή» τιλ ιυτα ία» 
συνομιλίαν μας. Τά δάκρυα μου δέ» ήμποροΰσαν νά 
χαυσωσι, διοτ( οχληρόν προαίσδημα μ’ έβασάνιζε». 
Διατι κλαίεις ; μοΰ έλεγε, διχτί λυπεΐσαι έτση ; Δέν 
•ά α έγκαταλιίψω άποβνήσκουσα, καί θά είμαι πα - 
ροΰσα είς τάς αγωνίας σου.

Μετ ολίf«ς στιγμ »; μοΰ έξέφρασεν έπιδυμίαν »ά 
μεταφερθή έχτό; τοΰ πύργου, χαί νά χάμη τή» προς 
«υχην της εις τών λεπτοχαρυών τό μικρόν δασο; τ η ; '  
έχει έπερνοΰσε το μιγολείτιρον μέρο; ιής καλοκαι
ρίας. «θέλω , έλεγε, ν άποδάνω βλέπουσα τ ’ » ού* 
ρανον*» πλήν δέν έπίστευα ότι ήγγικι» ή ώρα. Τήν 
έκήρα εις τας αγκαλας μου, βέλων να τή ν  υπάγω βχ- 
•τακτή». · Μέ τή» χεΐρα μόνον βάσταζέ με, μοΰ 
ιίπεν, ισως εχω ακόμη την δυναμιν νά περιπατώ. » 
Τή» ώδήγησα βραδέως μέχρι τών λεπτοχσρυών. Τή; 
έσχημάτισα ε» προσκέφαλον μέ φύλλα ξηρά τά όποια 
Ισύναξε μόνη της, xai, άφοΰ τήν έσκέπασα μέ ε» 
σκέπασμα διά νά τήν προφυλάξω άπό τήν υγρασίαν 
τής νυκτός, έλαβα δ ίιιν  πλησίον της· άλλ' επειδή 
«Ιπεν ότι έπεδύμει »ά ή»αι μόνη είς τή» τελευτ*ίαν 
νοιράν προσευχήν της, άπίμακρύνδη» χωρίς νό 
τήν χάσω άπό τή» όρασιν. Έβλεπα τό σκέπασμά τη; 
έψούμε»ον χατά καιρόν, χαί τ ά ; λευκά; -χεΐρά; της 
διευθυνομένας πρό; τόν ουρανόν. Καδώς δ’ ίπληβίασ» 
*{ς to δάσος, μοΰ έζήτησε νερόν. Τής εφερα μέ τό 
ποτηριόν της. Έβρεξε τά χείλη της, άλλά δέν ήμπό* 
ρεσε »ά πί-g. Αισθάνομαι τό τέλος μου, μοΰ ε?πεν 
άποστρέφουσα τή» χιφαλήν, ή δίψα μο» μ ετ ' ολίγον 
•ά «!ναι οβισμένη διά πα»τός. Βάσταζέ με, αδελφέ 
μου, βοήδει τήν αδελφή» σου νά δ αβή τή» έπιδυμητήν, 
χλην φριχτήν, ταύτην δίοδο*. Βάσταζέ με, λέγε τόν 
άμωμο*. Αυτοί ήσαν οί τελευταίοι λόγοι τους όποιους 
μοΰ απευδυ»ε». Έ ιτήριξα τήν κεφαλή* της είς τόν 
χολπον μου χαί άπήγγειλα τόν άμωμον. · Πέρασε 
«ίς τήν αιωνιότητα ! ακριβή μου αδελφή, τής έλεγα' 
ΐλευδιρωσου άπό τήν ζωήν άφις τό λείψανόν σου είς

τάς άγκάλας μου ! » Τρεί; ώρα; τήν έίάσταξ* χατ’ 
αύτόν τό» τρόπο» άγωνιζομένην τό» τελευταιον τή ; 
φύσεω; άγώνα· έπί τέλοιι; έσβυσεν ήσυ/α, χαί ή ψυ·/ή 
τη ; άπεσπάσδη έλευθέρω; άπό τή» γήν,

Άφοΰ ό Λεπρό; έτελείωσε» αύτή» τή» διήνησιν, 
έσκέπασι τό πρόσωπον μέ τά ; χείρά; του, έ'»ώ ή 
δλιψι; άφαιροΰιε* άπό τόν οδοιπόρον τήν φωνή». Μετά 
μικράν σιωπή» ό Λεπρό; έσηκώδη. ■ Ξένε, είπε», όταν 
σοΰ έλθΐ) λυπη ή άδυμα, συλλογίσου τόν ερημίτην τη ; 
Άόστη;· δέ» τό» έπισκέφδη; άνωφελώ;. »
 ̂ Έ περιπάτησίν μαζή πρό; τήν δύραν τοΰ χήπ«υ. 
Οταν έπροχειτο νά έξελδζ, ό σιρατιωτιχό; έβαλε» εί; 

τήν οεξιάν χείρά του τό χειρόκτιό» του' ποτέ δΐ» 
εσφιγξε; χείρα ά»θρωαου, είπεν εί; τόν Λεπρόν, χάμε 
μου τήν χάρι* νά σφίγςη; τήν ϊδικήν μ ίυ ’ είναι φίλου 
οστι; ένοιαφέρεται δερμώ; εί; τήν τύ'/ην σου. '0  Α ε - 
πρό; ώπισδοπορησε μερι/.ά βήματα μέ κάποιαν φρίχην, 
καί, υψόνω* τού; όφδαλμού; καί τά ; χείρα; ζ ρό; τό» 
ούρανόν Ε ύιργετκε θ .έ  ! έκραυγασεν,' ύπερευλόγηιε 
τοΰτον τό» οίκτίρμονα ξένο» !

Κάμε μου λοιπο» μία* άλλην ‘χάρι», ε?πε πάλ;» ό 
οοο:πόρο;. Είμ ετο μο; *ά φύγω, καί δέν δ* ίδωδώμεν 
ίσω; παραπολύ» καιρόν. Δέ* ήμπορούσαμε» τάχα μέ 
τά ; αναγκαία; προρυλαξει; να γράφωμίν ένίοτε προ; 
άλληλου;; Γοιουτη σχεσις ίσως σέ άνιέκοπτε» άπό τά ; 
άδιακόπου; σκέψ ιι; οου, ε ΐ; έμέ δέ δά επροξενοϋσ* 
μεγάλη» εύχαρίίτησι». ‘Ο Λεπρό; έσκέφδη πρό; ώ ραν ,  
έπί τέλου; δέ, διατί *ά ζητώ ν’ άπατώ έμαοτόν ; «ί- 
πε». Δε» πρέπει να εχω άλλην συναναστροφήν ϊΐμή 
τό* εαυτόν μου, καί άΛλον φίλο» είμή τόν θεό*. Είς 
αύτό* δά ίδωθώμιν πάλι*.

‘Υγίαινε, γεν»οΐε ξένε, εϋ τύχ ε ι. . . .  ΰνίαινε διά 
πάντα. Ό  δδοιπόρος έξηλδί*. ‘Ο Λεπρό; έσφάλισι τή» 
δύραν xai έσπρωξε τού; μοχλ-,ύ;.

(Έ χ τεΰ Γαλλιχοΰ.)

Ι ΙΚ ΙΣ Τ Ι ίΡ Ι Ι  Ε Ρ ίΙΤ Ο Ι,

Έ πί τή ; ‘Ιπποτιχής τοΰ μίοου αίώνος έποχή;, ίτ «  
9 ερω; δέν εύχαριστιίτο διαμένων «ροσφιλέ; έν τή 
καρδία μυστήριο*, άλλ’ έπεδιιχνύιτο το?; πασιν έμ" 
φανώ;, οί δέ έρωτόβλητοι ιππότες παγκόσμιον 0η- 
ρεύοντες δόξα*, ίπειρώντο νά δηλώσι τοΰ έ» αδτοΐς 
ΐμφωλευο»τος πάδους τήν άχμήν δί έπιτόλμω» ά*δρα· 
γαδημάτων ότε αί δέοποι*αι ήσαν ή ψυχή καί ό χό* 
σμος τών δημοσίων άγώ*ων, ό δ’ Ιρως ή μόνη περι
σπούδαστος υπόδεσις παρά τοΐς εύπατρίδαις υψηλά 
καί άμφίβαλα ζητήματα έρωτολογικά αυνιζητοΰντο 
έ* συ*ιλεύσεσιν έμφιγίνέσι χα! χαβίσταντο θέμα πολ- 
λάκις ποιητικών συναγωνισμών τώ» κατ’ εκείνου; 
τούς χρόνους άχμαζόντων ραψερδών. ‘Ω; έ» παρα- 
διίγματι μ*ημονευομεν τών εξής έρωτολογικών ζ ν

τημάτω», δέμα συζητήσεων χαί υπόδεσι; ποιημάτων 
γε»ομένων.

Γί άν είη ανεκτότερο», ό δά»ατο; ή ή άστασία τή; 
πεφιλημι»η; ;

Αίρετώτερον εστι σοι νά μέ ίδξ; πλησιάζοντα τήν 
έρωμέν»ιν σου χαδ όσο» σΰ απομακρύνεσαι ή άποχω 
ροΰντα σοΰ προσερ'^ομένου.

Ί ί; μα Λ/ο» ?υ:ανασχετει, ό σύζυγο;, ου ή γυνή, ή 
ο έρασιή;, c-υ ή ερωμένη απιστεί ;

Εν εκείνα',; τα ι; ημέραι;, ότε ό έρω; έδεωρειτο ώ ; 
πηγη έ;ιυγε*ισμοΰ τοΰ χ^αρακτήρος, 5τε καί επίσκο
ποι έψιλ/,ον τό* έπ*:νον αύτοΰ, καί οί άπαίδευτοι καί 
σχολα<,οντΕ: νοε; τή ; φεουδαλική; εύγενεία; διεκειν 
το έ» αμηχα*ία έκ τή ; έλλείψεω; διανοητικών ψυ· 
χαγωγημάτων, »ί έρωτογενεί; άμφιβολίαι καί δυσ 
κολίαι έγέ»νησα» τά ; έρωτοδίχίχς καί τήν πρός δ:εκ* 
^ικασιν αύτών χαδιδρκσι» ερωτικών δικαστηρίων. 
Πρώτον τοιοΰτο συνισταδη, κατά πασαν πιδα»ότητα, 
έν Προβίγχία χατά τό» δω5έκατο» X. αίύνα. Τά 
δικαστήρια ταΰτα συνεκροτοΰντο έξ ‘ Ιπποτών, ποιη 
τών καί δεσποινών άποφαίνομένω» πιρί τοΰ ύποβαλλο- 
μένου τή κρίσει αΰτώ» ζητήματος, μετά συζητήσεις 
παραπλήσιας τα ί; τώ* βουλευτιχώ» σωμάτων, δί άπο. 
φάσεων ερωτικών,

Τά δι καστήρια ταΰτα άφίκοντο ε ί; τόν χολοφώνα 
τή ; δόξης αύτών έ» Γαλλία επί Καρόλου τοΰ ΣΤ’, 
τή έπενιργεία τή ; συζύγου αύτοΰ τή ; άπό Βκυσρίας 
Ιεαβελλης. Γό δικαστήριο» ταύτη ; συνβστάδη τώ 
1380 . Έ πί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ’. χαδιδρύδη Οπό τοΰ 
Καρδιναλίου ‘Ρ ιχελ ιέω ; άκαδημία τοΰ Ιρωτο; έ» 
‘Ροοέλη κατά μίμησι» τών ερο>τικών δικαστηρίων. 
Πρόεδρο; αύτή; άνεδεί^βη ή Π ριγχιτί; Μαρία Γον- 
ζάγης χαί γενικό; επίτροπο; ή δεσποιν!; Σκουδερΰ.

Περαίνομεν τό γράμμα έπιφέροντε; τήν ύπό τή; 
Κίμήσης Καμπανία; έκδϋβείσαν περίεργον άπόφασιν έ. 
πί τοΰ ζητήματο;, &r d v r a z a i  r a  νπάρζφ  jieza£v  
ο υ ζύ γω γ  ερως άΛηθής.

Λέγομεν χαί βεβαιοΰμεν, διά τών ώ?ε περιειλημ- 
μένων, ότι δ έρω; δέ» δύναται νά έπεκτείνη τά δίκαια 
αύτοΰ έπί τών έν συζυγία συνεστηκότω*. Οί μέν άλ 
λήλου; έρώντες πάντες όμονοοΰσι χατ’ άμοιβή* καί 
έκουσίως, ούδινός καταναγχάζοντος ή ύπο·/ριοΰ»το; 
αυτούς, οί δ' είς γάμου κοινωνία* έληλυδότες ύπο- 
χρεοΰ»ται νά ύπείκωσι» άλλήλοις καί νά μή άπαρνή- 
ται ί  εϊς τοΰ άλλου τό δέλημα. ‘Η ί* πάση «υνέσει, 
καί τξ δοκιμασία πλείστων άλλων δεσποινών, έκδο- 
θείσα αυτη άπόφατις Ιστω δμΤν άκράδαντο* χαί ά- 
να*τί^ρητον δόγμα. Έχρίθη τώ 1174. τρίτ^ Κα 
λινδΰν Μαίου, Ιεδιχτιώνβς έβδομης.

ΒΙΟΣ ΤΗΣ ί Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Ρ Ι Σ Σ Π Σ  
I Ο  Σ D Φ I !t D Σ

π ρ ώ τ η ς  i r z r r o r  T o r  μ ε γ α λ ο τ  

ΝΑΠΟΛΕΟΝΓΟΣ.

Ή  Δέσποινα αΰτη έγεννήδη έν Μαρτινίχη τή» 24  
Ιουνίου 1763 . Μιχράν έτι ε'^ερεν δ πατήρ εις Γαλ. 

λίαν τήν Ίωσηφίνην, Γ»α συζεύξη α5τή* μέ τόν ίιπο- 
χομητα Βωχαρναίσι*, ζηΊηιαντα τή* νέαν ένώ δ[έ- 
τριβεν έ» Μαρτινίκη, ως γινιχός διοικητής τών Ά ν- 
τιλλών. Ητο* φυσικώς λίαν ώραία, χα! πολλών χά. 
τοχος προτερημάτων δί άπαραμίλλου χάριτος διεκρί- 
»ετο τώ* όμοφύλων αύτής Ιφ’ όρου ζωής. ‘Υπανδρευ. 
δείσα έτεχε» τώ  ύποχόμητι συζύγω τέκνα δύο, Ευ
γένιον χαί Όρτενσιαν ήτον δέ τόσον φιλομήτωρ ώ . 
στε άσδενούσης τή; μητρός έ» Μαρτινίκζ, άφησε χαί 
τή ; βάσιλική; αύλή;, έ» fj διέπρεπ» καί Γαχυε, τήν 
λαμπρότητα, καί τόν αύτή; πολυπόθητον υίόν, καί 
παραλαβοΰσα τό θυγάτριον Όρτινσίαν μ τέβη νά « *  
ριπο ηθτι τήν μητέρα, διαμείνασα παρ αύτή τρ ία  όλα
ε”τη, άπό τοΰ 1 7 8 7 — 1790 . Αί έν Γαλλία δέ τότ« 
ίκραγεισαι ταραχαί ύπεχρέωσα» τή» Ιωσηφίναν νά 
έπιστρέψη πάραυτα είς αυτήν, ένθα έφδασε Ικ πβλ- 
λώ* προφανών καί μεγάλων κΐνδυ«ων μόλις διασω- 
δεΐσα. ‘II μέλλουσα λαμπρά α}τής τύχη ειχε προ- 
οητευδή παραδόξως, καί δέ* αμφίβαλλε περί τής πλη* 
ρώσεως τών προρρηδέντων ό ούζυγος αυτής ήτον, έ» 
τη άρχή τής έπαναστάτεως, πασιφανώς δημοκρατικός. 
‘ Η δεσι; δ αύτοΰ άφ ’ έ*ό; καί ή χαλοκάγαδια τής 
Ιωσηφινης ά» ετέρου κατέστησε τήν οίείαν αύτοΰ φυ- 

γιδίυτήριον τώ» διωκόμενων δυστυχών. Άχμάσα*τος 
πλήν τοΰ χρόνου τοΰ τρόμου δ υποκόμη; Βωχαρναί- 
ση; ό έπί κεφαλή; τοΰ στρατοΰ τή; Γαλλίας άνδρείω; 
τήν πατρίδα προασπίσα; έρυλαχίσδη π*ρά τοϋ επα
ναστατικού κριτηρίου καί άπιχεφαλίσδη. ‘Η αύτή 
τυχη ήτον άπεφασισμένη καί διά τήν σύζυγον αύτοΰ, 
άλλά είχε τόσον άδυνατήσει £νεκα τοΰ αδίκου θα*ά- 
του τοΰ συζύγου, ώστε δέν ήδύνατο ούδέ βήμα νά μ ι- 
τατοπήση καί τούτου ενεκα έ:ώ3η έκ τή ; λαιμητό
μου. Μετά τοΰ άπηνοΰ; ‘Ροβειπιέρου τόν δάνατον ή 
Ιωσηφίνα άπελύδη τή ; βυλαχή; ύπό τοΰ Τιλιένου, 8- 

περ ούδέποτε ελησμό.ησεν αυτη, δ δέ υίός Εόγένιος 
άφώρισιν αύτώ άδράν διά β ί:υ  συνταξι*.

Ε ί; τόν Βιρρα* ώφειλεν ή ’Ιωσηφίνα τήν άπόδοσίν 
μέρου; τή ; περιουσία; τοΰ συζύγου τη ;, xai έ* τή οι
κία αύτοΰ μετά τήν 13 Βανδεμιαίρου μη»ός, συνη*- 
τήδη μετά τοΰ στρατηγού Βοναπάρτου, όστις χαί 
πρότιρον διέχειτο εύ»ους αύτή Ινιχα τοΰ έξή; συμβάν
τος. Άποφασισδεισης τής άφοπλίσεω; τών πολιτών, 
δεκαπι*ταιτές παιδάριο» παρασταδέ» έ«ώπιον τοΰ 
Βο*απάρτου έζήτησ* μ ιτά  απουδαιότητος πολλ.ής τοδ 
πατρός αύτοΰ τό ξίφος. Τό παιδίο» τοΰτο ήτον ό Ε4.



γέ*ιος· τόν υίϊχόν ζ»5λον του οποίου βαυμασας ό Bs- 
νακάρτης , ίδιιξεν άρεσιν νά γνωρισΟή μετά της μη 
τρός, χαί τούτου γ ινομένου άφοιιωθη επειτα  ιίς  αΰ 
τη ν .  Ένυμρεύ'ϊη αύτήν τ ω  1796  xai οόδέποτε ίπαυ  
«ε νά σεβηται κ »  »ά τ ψ α  αύτήν καθ' υπερβολήν. Ή* 
χολούθησεγ εις ’Ι ταλίαν  τόν ήρωα, xai διετέλ ι ι  αεί 
ποτε παρ α ύτώ  ώς δαίμων άγαθός’ Ισχε κα ί  διετή- 
ρει μεγ ίστην  έπ ’ αύτοΰ επιρροήν, τήν δέ πρός αύιήν 
αγάπην καί ύπόληψίν αύτοΰ, xat « 5  χαρακτήρος αΰ- 
τής τό έράσμιον, δεικνυουσιν α! προς αυτήν επιστο 
λαί του. ’ Ητον εύνους καί εύπρόσιτος * α π  τή ;  ί ΐ  α υ 
τής επ ιζη το ύν  τήν προστασίαν η τά ελεος του Ναπο- 
λέο,το ;. ‘ Η Ιωσηφίνα μετ ιχε ιρ ίζ ιτο  χήν έπ.ρροήν αύ- 
τ ή ;  υπέρ πολλών μ εταναστώ ν ,  ένεψύχου τάς τ έ ^ να ς  
χαί τήν β ιομηχανίαν , καί επροστατευε και τους ελα 
χ ίσ τους  κβλλ ιτ έχ να ς ,  έάν η>αν ά ξ ι -t. « Έ γώ  μέ», 
ελεγεν αυτή ό Ναπολέων, κερδίζω ,υα/α ; ,  ~υ δ& χαρ 
δίας. » Καί ό>τως b Ν*πολέων δέν ητον δυνατόν νά 
tup5 γ υ ν α ΰ α  εχουοαν συνάμα πάντα^τά προτερήμ ιτα  
τή ; καρδία; κοί τοϋ πνεύματος καί ικανήν διά τοΰτο 
συνοδόν είς τό στάδιον αύτοΰ, ιίς  άνωτερον τ ή ;  Ιω- 
«ηρίνης βαθμόν. Ό  ΙΙολιγνιάκ και ό Ρ.βιέρος ώρει* 
λαν ιίς αυτήν τήν ζωήν των. ‘Η αυλή τ ή ;  αΰ 
τοκρατορίσσης έΟαυμάζετο ιόσον όσον ή δέσποινα αύ 
τη ήγαπατο έν Γαλλία" έρίλεΐ δέ τήν έπίοειςιν. "Οτε 
δ Να πολέων  ένεδείχδη αύτοχράτωρ έγένετοαυιώ  λό
γος π ιρ ί δ ιαζυγίου , πλήν ουτος άπ,ε^όιψι τήν πρότα 
σιν , ή δέ Ίωσηρίνα έστίφθη καί ί ν ΙΙαριοίοις καί εν 
Μιδιολάνοις . "Οτε δέ b Ναπολέων έδειξεν οτι έπε9:> 
μει νά νυμφίυθή ή>εμο<ίδα πορρυρογέννητον έλυπήδη

μέν j) σύζυγος αύτοΰ τά μέγιστα, άλλά ΐ<ε!ωχεν εις 
ο,τι ένόμιζεν ότι συμρέρει ε ι; τήν Γαλλίαν, χα! Αυ
τόν· όθεν άπεσόρδη ιίς  τήν ώραίαν αυτή; έπαυλιν 
Μαλμαιζόν ρέρουσα τίτλον αύτοχράτειρα βασίλισσα 
χήρα (Imperatrice reine douairiere) ίνθα παρηκο- 
λούθησαν αύτήν τά σέβας καί ή άίάπη πάντων τών 
Γάλλων, όνομαζόντω» ταύτην Άστρον τοΰ Ν»πολέ- 
οντος. Εκ^κρωτο διά νά *5)] τή< καταστροφήν τοΰ 
θρόνου, ip ’ όν ποτε ίκάθησε. ‘Ο αύτοκράτωρ 'Αλέξαν
δρος χαί ό τής Πρωσσίας Βασιλεύ; Ιπεσχέρθησαν τή» 
Ιωιηρίναν πολλάκις εί; Μαλμαϊρν δείξαντες, ί  ά 
τούτου ότι εσέβοντο τάς άρε-.ά; αύτής. 'Ή .μοίρα δέ 
τοϋ Ναπολΐοντος υπώρυξε τάς δυνάμεις τη;, έξελδοΰ- 
σα δέ έν τοιαύτη καταστίζει είς περίπατον μετά τοΰ 
Αλεξάνδρου έχρυολόγησε καί άπέθανεν έν τα ι; άγχάλια; 
τών έαυτή; τέκνων τή 29 Μαίου 1814 . Αί πανύστατο: 
δέ λέξεις αύτή; ζ ια / « ή νήσος Έ λβα ! —  ό Ναπο
λέων ! » Τό σώμα τή ; πρωο' αύτοχρατορίσσης έχη- 
δεύθη εν ‘ Ρουέλη μετά μιγάλη; πομπή:, είς η< 5 
στρατηγός Σάκχεν άντιπροσώπευ* τόν ’Αλέςανορον. 
‘ Επτά μετά ταΰτα Ιτη Ιλαβον άδειαν τά τέ<να αυτής 
καί άνήγειρον μνημείο* ι ί ;  τιμήν εκείνης η ι ι ;  έπί το
σοΰτον χρόνον ώνομάζιτο ό Φυλιξ "Αγγελος τή ; Γ αλ
λίας. ‘ U Ίωσηρίνη yjrov ώριΐα , τό 3‘̂ ήμ* αυτή; με
γαλοπρεπές χαί εύγενέστατον, πλήν τά μέγιστα τών 
θέλγητρων της ήσαν ή χάρις καί ή άγαθωσύ·η τή ; 
χαρδίας αύτή;. Βιβλία όλα υπάρ/ουπ περιγράβοντα 
πολλά περιστατικά τοΰ βίου τή ; έπισή^ο.» ταύτην 
Αείποίνη;. *

‘Ο Ν αΙ ς τ ο» Bpad ιγδούργον .


