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Λήγοντος ήδη τοΰ πρώτου έτους της 
«Νέας ‘Επταλόφου», όφείλομεν έν πρώτοις 
νά εύχαριστήσωμεν πάντας τούς συνδρομητάς 
αύτής καί πάντας τούς διά της γραφίδος των 
εύαρεστηθέντας νά τιμήσωσι καί τούς όπωσ- 
3ήποτε ύποστηρίξαντας τό Περιοδικόν ήμών 
Σύγγραμμα.

Κ αίτοι κατ’ ούδέν ίσως παρεκκλίναντες 
τοΰ προγράμματος ήμών, συναιαθανόμεθα δ
μως (και τό όμολογοΰμεν έλευΟέρως) δτι ή Ν. 
‘ Γ π τ ά λ ο φ ο ς  κατά πολύ εΐσέτι τοΰ προο
ρισμού της απολείπεται· άλλ ’ έν τη άπειρία 
ήμών έδιδάχθημεν τ ί τό έλλειπον αύτής καί 
τ ί τό δυνάμενον νά άναπληρώστρ τήν έλλει- 
ψίν της.

Και τήν μέν δυσκολίαν τής θέσεως ήμών 
άναλογιζόμενοι, παρ’ ολίγον άπεθαρρυνόμεθα 
καί τής έπιχειρήσεως άπεχωροΰμεν· ά λ λ ’ εϊ- 
μ:0α νέοι, Κύριοι, καί ή φιλοτιμία ήμών άπή 
τησε μάλλον νά προβώμεν είς τό έ'ργον. Με· 
ταβαίνοντες δθεν είς τήν έκδοσιν τοΰ Β'. έ
τους τής κΝεας ‘ Επταλόφου», άπεφασίσαμεν 
έν πάση θυσία νά έπιφέρωμεν τάς ακολούθους 
ούσιωοεστάτας τροποποιήσεις:

1 . Πεισθέντες δτι αδύνατος ή προαγωγή 
παντός Περιοδικού έάν μή έπερείδηται έπί τής 
συνεργασίας νευρωδών καί εύφυών καλάμων, 
έξητησάμεΟα τήν σύμπραξιν προσώπων, χαι- 
ρόντων πολλήν τήν ύπόληψιν έν τη άνωτέρα 
κοινωνία τών γραμμάτων καί κεφάλαια βα- 
Οέων καί παντοίων γνώ ϊεω ν προσκεκτημένων. 
Εύγνωμονοΰντες είς τούς· μετά προθυμίας

καί εύγενέστατα μάλιστα άποίεχΟέντας τήν 
αιτησιν ήμών καί συγκαταβάντας νά ύποστη- 
ρίξωσι τήν «ίΝέαν Έπτάλοφον>> διά τοΰ άξιο- 
λόγου καλάμου των έν τή νέα αύτής πορεία, 
εύχαριστως άναγγέλλομεν τά ονόματα αύτών 
ίί,; τό δημόσιον.

Μεταξύ τοΰ ’Ορθοδόξου Κλήρου οί έπί έμ- 
βριθεΐ παιδεία δίακρινέμενοι Πανοσιολογιώτα- 
τοί Άρχιμανδρϊται Κύριος Εύστάθιος Κλεό
βουλος καί Κύριος Γερμανός Άφθονίδης, πε- 
ριμενομένης τής συγκαταθέσεως τοϋ Μητρο
πολίτου Χίου Κυρίου Γρηγορίου.

Μεταξύ τών έπί μαθήαει άναδεδειγμένων 
Κυριών, ή Κ. Εύφροσύνη Σαμαρτσιδου, ή Κ; 
Σαπ©ώ Αεοντιάς, καί ή Κ. Α ιμιλία Λεοντιάς.

Μεταξύ τών έπι πολυμαθεια διαπρεπόντων, 
ό Κ. ‘ Ηροκλής Βασιάδης, ό Κ . ’Ιωάννης Φι
λαλήθης, ό Κ. Ί . Δ. Ά ρ ΐ'ο κ λή ς, καί ό Κ. 
Γαβριήλ Σοφοκλής.

Πρός τούτοις ό τήν χάριν απαράμιλλος Κ. 
‘Η λίας Τανταλίοης, ό Κ. ’Αλέξανδρος Ζωη
ρός (έφένδης), ό Κ. Χρ. Σαμαρτσίδης και ό Κ. 
Ι .Γ . Χρυσοβέργης, άξιος γόνος τής οίκογενείας 
αΰτοΰ, ύπεσχέδησαν νά στολίζωσι τό Περιοδι
κόν ήμών διά τής γονίμου αύτών φαντασίας.

‘Ο Κ. Γ. Βαφειάδης, ό καί κατά τό πρώτον 
έτος τής αΝεας ‘Επταλόφου» συντελέσας είς 
τήν διακόσμησιν αύτή>, ύπεσχέθη εύγενώς καί 
τήν νέαν αύτοΰ έπί τούτω σύμπραξιν.

‘Ο δέ Κ. Γρ. Μ. Βαννιέρης, είς τοΰ όποιου 
τήν εύμενη διάθεσιν χρεω-ιτεΐται κατά πολύ 
ή νέα αύτη ώθησις τής ‘Ε π τ α λ ό φ ο υ ,  
συγκατετέθη νά τέρπη έκάστοτε τούς άναγνώ- 
στας αύτής διά τ?;ς εύστροφου γραφίδος του.

’Ιδίως συντάκτης τοΰ Περιοδικού κατά τό 
νέον ετος θέλει είσθϊΐ ό ήδ/] γνω ιτός είς τό
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δημόσ^ν Κ. Σ. Γ. Βουτυράς, παό’ αύτώ δέ ί  
Ιν. Ιί. Ν. Βικέλλας.

2. Τό Σύγγραμμα θέλει περιέχει ύλην: ’Επι
στημονικά, Φιλοσοφικά, Βιβλιοκρισίας, Διη- 
ι'/]μα ,α, ΙΙεριηγησεις, Αναμνήσεις, Βιογραφίας, 

Φυσιογραφίαν, Σύμμιχτα, Ποιήσεις διαφόρους, 
Ε πιφυλλίδά, Είκονογραφικούς τινας Γρίφους 
καί Μυθιστόρημα. Μρος τούτοις κατά τετρα
μηνίαν ασμάτια, τονιζόμενα έπί Ευρωπαϊκής 
ή πρωτοτύπου Μουσικής,

3. ΗκΊΝεα ‘ ΐ-',πταλοφοςχίελει εκδιδεσΟαι άπό 
της ένάρξεως' τοΰ νέου έτους κατά δεκαπενθη
μερίαν είς τρια και ήμισυ τυπογραφικά φύλλα  
(άντί τών μέχρι τοΰδε τριών), ή δέ έτησίασυν- 
ορομή cu  μεν τούς έν τη πρωτευούη συνδρο- 
μητας μενει ή αύτή, ήτοι εν 20φραγκον προ- 
πλί]ρωτεον, διά 0ε τους έκτος πέντε ήμισυάο- 
γυρα μ·δζίτια, ενεκα της έπαυξήσεως τών τα
χυδρομικών τελών, επίσης προπληρωτέα.

4. Πρ5ς τούςνεωστίέγγραφομέ^ουςσυνδρο-'
μητάς δωροΟνται τά μέχρι της λήξεως τοϋ 
παρόντος Ιτους φύλλα τοϋ ήδη εκδομένου  
μυθιστορήματος« Ή  Παράφρων τοΰ Φοσκιέφ».
, ΚΑΙ ή ,Piv  βελτίωσ:ς τ«Λ Συγγράμματος, 
ως δυναμένη κατά τό πλειστον νά ίκανοποιήση 
τάς άπαιτήσεις τοϋ περί ήμας δημοσίου, Ισε- 
.αι καταφανής· έγώ οε, φίλοι ομογενείς, νο
μίζω, ότι μετά τήν ήδη εύγενή συγκατάΟετιν 
τών προμνησΟέντων Κυρίων πρός τή ; ήΟικήν 
ύποστήριξιν τής «Νέας Έπταλόφου», δικαι
ούμαι ί"ως κατά τι νά έξαιτηΟώ καί τήν άπό 
μέρους τών^ συμπολιτών καί ομογενών μου 
συνδρομήν, ινα καί ε ί; τας παρούσας άνάγκας 
τής αΝεας ‘Επταλόφου» έπαρκέσω, καί* εί- 
μείζονας βελτιώσεις αυτής θαρραλέως προβώ 

Έν Κ ω ν-)λει, τή 15  ΙΟβρίου 18^5.
‘Ο Εκδότης.

Δ ΜΚΟΛΑΪΔΠΣ.

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-
|Λκα? ί ρ0(ι , ν ε ί .  Ti c 7 - . ; λ ι ,

σΛεβς Επταλοφου» τεμάχια λόγου τινός 
εκφωνηΟεντος ποτέ ύπό τοϋ Ιν. Σ. I. Βουτυοα.’ 

* χώρα τις προίκισθεϊσ,
,U nXj,,;ro'J δ· ^ ω ν  τών δώρων τή ;  φ,^8ω;) 

χωρα ποονομιουχος, τεθεϊσα Ε’ν μ έσω τών δύο 
'•λ; γη; Ηπείρων; Ευρώπη; καί Ασίας, ύλισαοϋ 
χ*: θεϊσμού, Πνεύματος καί Νοό;, κινήσεω; άλο
γου *5α θεωρία; ηρεμούσες, θεοποιήσεω; τοΰ έ- 
γω και απαρνή,,εως αύτοϋ, δπω; χρησιμεύση ώ; 
σύνδεες, ω; α:μονί«, ώ; λόγο; τών δύο τούτων 
. ν . ι θ * ™ ν  -η χωρ* αυτη ην ή Ελλάς. Ε;ς ^

χώραν ταύτην έθνη έλθόντα τά πλεϊστον έξ Α - 
οια; κατώ^ησαν, συγιάφαλαιούμενα εί; δυο κυ- 
οιώτερα. τού; Πελασγού; καί Ελληνα;, %.μάλλον 
ttxstv εις Ιν, καθ όσον ούδέν άλλο, κατά τού- 
αζιοπιστοτέρου; συγγραφή;, $ „ ν ΟίΕλληνε;’ 
ϊ) εθν-ς τή ; αύτή; προ; τού; Πελασγού; καταγω 
γής, ^μεταγενέστερον δ’ «ΰτών εί; Ελλάδα με- 
τοικησαντες καί μεταβαλόντε; τοΰνομα. Καί 0ί 
μεν πρώτοι εξ/)πλώθησαν εις T̂ v Εχ),^*  
τά ; 2 χ,λ. Πρ Χρ πεντακόσια δέ μόλις πα
ρελθόν ετη, και  ̂ ιδού ετερον έ9νο; προβαίνει έξ 
Ασιας εις τήν Εύρώπην καί όρμισαν είς τήν Θεσ- 
σαλιαν, κυριεύει χώραν τινά μικράν, f a  καί Ε λ 

λάδα ώνόμασεν, οίονεί πολεμικήν τινα ουσαν ά 
γραν, Ονομα συγγενές ίσως τώ Ελωρ και Ελώ- 
ριον και από τοΰ έλω παραγόμενον. Οί Ε λ λ η ν ε ς  

(κατακτηταί) οϋτοι έξηπλώΟησαν μικρόν **-*  
μικρήν άπό τή ; Θεσσαλία; εί; τά λοιπά τή- Ελ- 
λαΛο; μέρη, καί έξέωσαν ; έκεΐθεν τού; Πελασνού;'

I οιαφεθεντες δέ εί; ί  φυλάς, κατώ-.ησαν οί'υέν  
|τας Παραπηνείους χώρα; τή; Εριβώλακος βωτια-  
νειαη; Θεσσαλία; μέχρι τοϋ Παγασητικοϋ κόλ
που, (πονομασθέντες Αίολεΐς (1)· οί δέ τήν δ ε ι 
νήν χωράν Λωρίδα, έπικληθέντε; Δωοιεΐ; (2)· 0Γ & 
την πολύϋδρον τοΰ Πέλοπο; χώρ,,ν,' προσαγορευ- 
θεντε; Αχαιοί (3)· ot 6ε τελευταίοι άπϊκατεστά-  
θησαν εις τήν Αττικήν, άπέστε.λαν ά-οικ'α- ε·’- 
τήν μικράν Ασίαν καί άλλα μέρη, έπίκλησ·,ν ’λα -  
Κοντές Ιωνε; ( ; . Καί ταΰτα μεν άλι; έστωσαν
~Τ. καταγωγή; τών Ελλήνων καί τή ;  κατά  
φυλα; όιαιρέσεω; αύτών.

, “ 0Λ°Ιθί ^  5 πολιτισμό; τή ;  Ελλάδο; κ^τ 
αυτήν ηόη τήν πανάρχαιον ε’ποχήν ; Κ α τ ά τ ά ;  
παραδόσεις τών αρχαίων σ ο γ γ ρ α ρ ^  0[ ποώτ()ί 
κάτοικοι της Ελλάύο; δέν ί ,α ν  λησταί ώ,,.οί κα̂
α ιμ οχαρή ,  i n  άνθρωποι β.-ομ'ήχανοι,‘^χοντε;
/) In ατλα  και ήν,ερα, καί ϊπονέμοντε; εϊ; τά ;  0·ό- 
ποίίθείσα; δυνάμει; τή; φύσεω; λατρείαν, ούδέν 
εχουσαν^ βαροαρον. Απ6 τών άρχαιο ,άτων ή5/; 
χρόνων έκτισαν πόλει; μεγάλα;, καί έϋκτιαένα; 
κατά την εκφρ*σ[ν τοϋ όμήρου, καί τά μνηαεΐ/  
τα Κυκλώπεια Ινεκα τών κολοσσαί<υν αύτώνδ ια-  
στασεων κληθέντα, οί πύργοι, αί πύλαι, οί προ- 
μαχωνε;, έν έρειπίοι; μέχρι σήμερον διασωΟέντα 
τρανώς καί οίονεί φωνί,ν ίποδεικνύουβιν
οτι οι των Ελλήνων πρόγονοι δεν ήσαν άαοιοοι 
ουτε^του πνεύματος τών τεχνών, ο^δε τών'ποα·  
κτικων εκείνων γνώσεων, αΤ7ινε; προϋποτιθέασι 
μακρον παρελθόν, καί πείραν, δ·.ά πολλών δοκι- 
μιων προσκτηθεΐσαν. Ιίαρά τοΐς νοήμοσιν έκεΐνο·;

( ί ) ·  Ι σ ω ς  ir . i  tcD αΓα.

(2) Παρά xsD ουρεα, Δωρ. ώρεα.

«Λί3,ΐ τ Γ *  *"·ί5 Γ’Γ  ΖΪΤΐγωγί5 Ιχέρων
* Teu ·Χ· έν τΐ: ΛΐΓΙ; ^ 5ακόυα ,

(4). 6κ τί? z'ji ζς ΐοω; μ ζΎις το~ j ,  ( i  .
τ ί  ιω, s la t  το Ttspiucpx·. ' Λ ·

λαοι; επολλαπλασιασθησαν επι πολλούς αιώνα; τά 
ες Ανατολών μ,ετενεχθεντα α^θονα κεφάλαια* καί 
ύπερ άνθρωπον αϊλοι έτϊλέ·:θΛσαν κατά τήν επο
χήν ταύτην, την τοσοΰτον δί ήι*ά; σκοτεινήν, 
άφ ή; προήλθον ακτινοβολοΰντα τ'ί νεότητι τό 
τε Ελληνικόν εκείνο εθνο; τών ηρωικών χρ,όνων, 
ούτινος τά κατορθώματα έγένοντο άξια τών ε
πών τοϋ όμηρου, καί ή Ελληνική γλώσσα, ής τά 
πρώτα γραπτά μνημεία διατελοΰσιν οντα ποό- 
τυπα κάλλου; καί χάριτο;.

« Χώρα, οία ή Ελλάς, τοσοΰτον διηρημένη, 
τοσοΰτον διαμεμελισμένη, ουτω; είπείν, έν ή οί 
λαοί χ-οριζόμενοι άλλήλων διά τών θαλασσών 
και τών ορεων ή σαν καταδεδικασμένοι είς παν
τελή μόνωσιν, δεν ήδύνατο οϋδε νά έχη άρ' Ιαυ- 
τή ; ούόε νά διατηρήση έπί πολύν χρόνον τήν α
πόλυτόν έκείνην τοϋ έθνισμοΰ καί τή; διαλέκτου 
ενότητα, ήτις ην ό επικρατών χαρακτήρ τών φυ
λών, τών κατοικουσών τάς εδρείας πεδιάδας τή;  
άνω Ασιας. Κατά τού; ήρωϊκού; χρόνου; ή Ελ
λά; αριθμεί πλήθος άπειρον λαών καί φυλών, 
μάλλον ή ήττον ισχυροϋν, οιακρινομένων άπ* άλ
λήλων ού μόνον δια τή; προσηγορία;, άλλά καί 
ο̂ ιά παραδόσεων ΐδιαζουσών έ-.άστη, δί ιστορία; 
ί^ίας, και πιθανώτατα έπ'.σ·/;ς διά ποικιλιών δια- 
λεκτικών καί διαφόρου προφοράς. Αλλ' υπό τήν 
ύιαφορότητα ταύτην ύπελάνθανεν ή αληθής ένό- 
της, ή  ̂ ηθική ενότη;, ή άίελφοποιοϋσα τούς 
λαούς καί ^έναποτυποϋσα είς τά έργα τή ; μεγα-  
λοφυΐα;, εί καί μή χαρακτήρα ομοιόμορφον, άλλά 
τουλάχιστον σημεία οφθαλμοφανή ομοιότητας.

° Εν τή δαψιλεία ταύτη τών ιδιωμάτων τής Ελ
ληνικής γλώσση; δεν άπώλλυτο ή κυρία αυτή; 
ύττόστασι;. Αί διάλεκτοι δέν ήσαν άμορφα ποοϊ 
όντα άποτυνθέσεως τή ; αρχικής γλώσσης, άλλ' 
ο.υτη ένυπήρχεν ολόκληρος είς έκάστην αυτώ ν καί 
έ<άστη αυτών οΰδέν έτερόν έστιν, εί θεμιτόν εί- 
πειν, αλλ ή ιδιαιτέρα τις έποψις τής αύτής μο^- 
φνις, είτε κατά μέτωπον, είτε έκ τοΰ πλαγίου 
βλεπομενης, ά.\\ ^ ίποτε  ωραίας καί άξιοθεάτου, 
οθεν κα  ̂ ϊδη τις αύτήν. Ολαι αί γνωσταί ημϊν’ 
διάλεκτοι τή:^ Ελληνίδος έχουσι τόν χαρακτήρα 
τοΰ τον" ολαι διέσωσαν τάς πρώτιστας ιδιότητας 
τής απαράμιλλου, ταύτης γλώσσης, τής τοσοΰτον 
ωραίας καί τοσοΰτον πλούσιας, ευκάμπτου τε άμα  
κα, ισχ^α ,,  ικανής τα παντα απεικονίσαι καί τά 
παντα έζ/ιγήσαι, και ενδιόούσης ά ευ προσπαθεία; 
ε’̂ ς ά,.άσας τάς χρείας, ετι δέ καί είς αύτάς τάς 
ιδιοτροπίας τή; διανοίας.

« Η Ελληνική γλώσσα, θεωοουμένη είτε καθ I- 
αυτήν καί έν τή αρχική καί πρωτογόνο) αυτής 
καταστασει, ε’ιτε έν τή άπείρω ποικιλία τών έ- 
ζωτερικών αυτή; εκδηλωσεων, διακρίνεται μεταξύ  
ολων τών γλωσσών διά τοΰ πλεονεκτήματος ε
κείνου, οπερ αποτελεί τόν ύϋσιό)δη χαρακτήρα 
τοΰ Ελληνικού πνεύματος, ήτοι τοϋ μέτρου, τή;  
ποοσφυοΰς συνκράσεω; τής συστηματική; «ϋστη-

οοτητο; πρό; τήν άκανόνιστον άτημελησίαν, τ ή ς  
ισχνοτητο; πρό; τήν δαψιλή περίσίειαν. Δέν έ 
χει, ώ; περί Σανσκριτικής καί άλλω ι λέγεται  
γλωσσών, γραμματικήν σχεδόν Γεωμετρικήν, άλλ' 
ούτε πάλιν είναι, ώς α: νεώτεραι γλώσσα;, σωρός 
λεςεων άσυναρτήτων, καλώς άλλήλαις συγκε/.ολ- 
λημενων ύπό τών περιπετειών τής χρήσεως. Α- 
/τεσκοράκισεν όλους τούς φωνηέντων καί συμφώ
νων συνδυασμούς, τού; δυσαρέστως τά <οτα πλήτ-  
τοντας, και εβιασεν εσθ οτε την Ρραμματικήν 
Ορθοδοςιαν ϊνα  ΰποχωρήσ·/) εί; τάς κομψά; άπαι- 
τήσεις τή; ευφωνίας' ούδεμία ανωμαλία άπαντά-  
ται ειτε έν ταΐς λέξεσιν, ε’ίτε έν τή, συντάξει, μή 
εξηγούμενη ευκόλως υπό υψηλής τινο; άπαιτήσεως 
τή; καλλιλογική; καλαισθησίας.

«Α; λέςεις έν τή Ελληνική γλώσση, διά τής ποι
κιλίας τών κλίσεων καί καταλήξεων αΰ'-ών, ποοΰ- 
χώρουν, κ,ατά τήν ποοσφ·;« έκφρασιν τοΰ ό τ τ ε -  
φρείδου Μυλλερ, ω; ζώντα σώματα, έν ώ είς τάς 
πλειστας τών νεωτέρων γλωσσών περιήλθον εις 
κατάστασιν σκελετών. Η άρχαία περίοδος, ής ά 
παντα τά κώλα ταττονται εν συμμετρία καί ά- 
νευ προσπάθειας κατά τε τήν φύσιν καί τήν α 
νάγκην αύτών, δύναται ορθότατα ν’ άντιπαραβλη- 
θη, ως αΰτός ούτος ό κριτικός φησι, κτιρίω τινί, 
καλώς κατεσκευασμένω, καλώς διατεταγυ.ένω, 
ούτινος θαυμάζει ο όφθαλμ,ός ήμών τήν όίθήν καί 
κομψήν άναλόγιαν. Εϊς δέ τάς γλώσσας,' τάς έ- 
στερημένας καταλήξεων καί κλίσεων, ή τό ζωηρόν 
τή; ,έκφιιασεως παρακωλύεται υπο τής μονοτόνου 
καί αμεταβλήτου πλοκή; τών λέξεων, η άλλως 
6 άκροατή; εϊ^αι ήναγκασμένο; νά έφιστα τήν 
προσοχήν αΰτοϋ, οπως άντιλάβηται τής σχετική; 
ά .αφορά; τών διαφόρων μελών τής φράσεως. Καί 
τοΰτο μεν, κατά τήν ομολογίαν αυτών τών Γερ
μανών, είναι τό πρώτιστον ελάττωμα τής Γερμα
νικής, έκεΐνο δε αμάρτημα τών έκ τή ; Αατινίδος 
γεννηθεισών διαλέκτων’ άλλ ή Ελληνική γλώσσα 
δεν εί/_εν ούτε τό σκοτεινόν τή; Γερμανικής, ούτε 
τήν τετριμμένην καί χυδαίαν σαφήνειαν τών Νεο- 
λκτινικών γλωσσών- ευρίσκει δέ τις έν αυτή χυ.χ  
καί τήν τάςιν, τ ήν ποολαμβάνουσαν παρεκτροπάς 
κινδυνωδεστάτας, καί τήν άτημελησίαν έκείνην, 
άνευ τής όποία; ή εΰουτέρα μεγαλοφυία οϋ δύνα- 
ται έπιτυχεΐν τής πλήρους καί έπιτυχοΰ; έκδη- 
λώσεως άπασών τών κινήσεων τής καρδίας καί τής 
διανοίας.

«Η σκιαγραφία αυτη, οσον ατελής καί άκομψος 
καν η, άρκείσθω πρός ύπόδειξιν τοΐς άκροαταΐς 
ήμών τών θαυμαστών τελειοτήτων τής Ελληνική; 
γλώσσης" ή^η μεταβώμεν είς άντικείμενόν τι,  
ον έκ τών ών οΰκ άνευ πρός τήν όοθήν κατάλη-  
ψιν τών πρώτων δημιουργημάτων τή; ά:/αία;  
μεγαλοφυές, λε-.'oj δε τήν Ελληνικήν Μυθολογίαν.

«Λαο;, πεπροικισμένο; ύπό φαντασία; διαπύρου 
καί εξημμένη;, καί ύπό πνεύματο; μεγαλοφυοϋς, 
λαό; προοδευτ’.ν.ός, δεν ήδύνατο ποτε νά έχη τήν



παχυλήν εκείνην θρησκείαν τών λαών της άκινη- 
τούσης καί στάσιμου Ασίας' δέν ήδύνατο, λέγω, 
νά λατρεύστ, ώ; θεούς τούς λίθους καί τά ξύλα, 
άλλ ^προσωποποίησε τάς δυνάμεις, τάς κινούμε 
νας καί ταραττομένας έν τη φύσει. Πρώτιστος α
πάντων τών θεών ην ο Ζεύ;, πατήρ άνδρών τε 
θεών τε, θεωρούμενος ώς θεός τηΰ ούρανοΰ ί) τοΰ 
άέρο;, ώς καί τής ήμέρας η τοΰ φωτός. Αί δύο 
αΰται tie —ι, σχετικαί άλλήλαις, περιλαμβάνονται 
έν τή ρίζη τής λέξεως, λέγουσι φιλολόγοι τινές, 
ως φαίνεται έκ τής άντιπαραθέσεως τών πλαγίων 
πτωσεων Διός, Δ Λ, Δίχ, προς τάς Λατινικάς λέ
ξεις Dies καί Dium, σημαινούοας τήν μεν τήν ή - 
μέραν, τήν δε τον ούρχνόν η τον άέρχ. Αλλοι ή- 
θελησαν ν άνεύρωσιν έν τή ρίζη τοΰ δνόμχτος 
τούτου τήν τοΰ ζήν, ώς τοΰ Λιός προξένου δντο; 
τής ζωής, άλλοι εύρον ομοιότητα πρδ; το θεό; 
(λατ. Deus) καί άλλοι άλλως. Εί δε συνεχωρεΐτό 
μοι ινα σχηματίσω κάγώ ίδίκν γνώμην, ήθελα 
παραγάγει τό δνομα τοΰ Διός έκ τοΰζεύγω, ούτι- 
νος παραφυάδες τό δέω καί δύο, ώς τοΰ Διός, 
τοϋ ζυγού, τού δεσμοΰ, τοΰ συνδυασμοΰ δντος 
τών διεστώτων στοιχείων τοΰ παντός άναλόγως 
πρός τό έρω; παρά τό είρειν τό σ^ναρμόζειν· 
Τοΰ θεοΰ τούτου, τοΰ τάς αϊθεοίους χώρας οίκούν- 
τος, σύζυγος ην ί, Γή, ΰπό διάφορα θεοποιηθεΐσα 
ονόματα, ώντινα, οίχ τά τή; Ηρας καί Δήμητρος, 
ούδέν άλλο ήσαν η συνώνυμα αΰτής ταύτης τή; 
λέξεω; Γή. Ηρα μέν παρά τό Ερα, Δημήτχρ δέ 
παρά τό Γή μήτηρ. Η ένωσις τών δύο τούτων 
θεοτήτων οΰδέν άλλο ήν, η ή συμβολική έκφρασις 
τής γονιμοποιού τών ΰετών ένεργείχς. 0  Βιργίλιος, 
πιστός είς τάς άρχαίας παραδόσεις, λέγει, έν τώ 
Βω βιβλίω ι τών Γεωργικών αύτοΰ; «Τότε δή ό 6- 
περσθενής Πχτήρ, 5 Ζεύς, κχτίησιν έν εΐδει βροχή; 
ζωοποιού εί; τού; κόλπους τής περιχαροΰς αΰ
τοΰ συζύγου.

«Παρά τώ υπερτάτω τούτω θεώ ήδοευον άλλοι 
θεοί, δντε; κατά τινα τοόπον αί προσωποποιήσεις 
τών ιδιοτήτων αύτοΰ1 διέχεον άντ αύτοΰ τά δώ
ρα τοΰ φωτός, καί έπολέμουν τάς κακοποιούς κα! 
υποχθονίους δυνάμεις· τοιαύτη ή Αθήνα, ή έκ τή; 
κεφαλής τοΰ Διός γεννηθεΐσχ καί ουϊχ προστάτις 
άμα τής σοφίας καί τής άνδρίας- τοιοΰτος 5 Α
πόλλων, δ οδηγό; τοΰ δίφρου τοΰ «Ιλίου. Η Γή 
είχεν ω; a Οΰρανό; τάς υποτελείς αυτή θεότητχς* 
ο Ερμή; έξήγεν έκ τοΰ κόλπου αυτή; ολους τούς 
θησχυρού; τή; γονιμότητας' ή Πεοσεφόνη, η Κόρη, 
ή άλληλοδιχδόχως ζώσα υπό γήν κχί υπέρ γήν, 
ην τό σύμβολον τής γονιμότητος, ής αί ένέργειαι 
μεταβαίνουσιν εναλλάξ άπό τοΰ δυνάμει είς τό 
ενεργεια, κχί άπό τοΰ ένεργε'α είς τό δυνάμει. 
Αι άλλαι φυσικχί δυνάμεις, τ  άλλα στοι/εΤχ, ώς 
έλεγον οί αρχαίοι, έσχον καί ταΰτα  τάς ϊδίχς 
αυτών προσοιποποιήσεις. Ουτω τό δδωρ ην θεότη; 
υπό τό ονομα τοΰ Ποσειδώνος, τό πΰρ ύπό τοΰ 
Ηφαίστου.

Οί Μΰθοι βεβαίως ούδέν έτερον ήσαν κατ άΡ~ 
χά; πχρ Ελλησιν, ή ονόματα συμβολικά’ ά λλ  
ή στοιχειώδη; αυτη κατάστασις έπαυσεν εντός 
μικροΰ, καί - τά  ονόματα ταΰτα  έσχον σώμα, 
ψυχήν καί δψιν, κχί ό άνθρωπομορφισμός οΰκ είς 
μακράν έγένετο πλήρης. Εκαστος θεός έσχεν ιδίαν 
Ιστορίαν, ίδιους άπογόνους, ιδίας άγχιστείας, ε ί
τε μετά τών άλλων θεών, είτε μετά τών άνθρώ- 
πων. ό ανθρώπινος βίος μετηνέχθη έν πάσ-ij τή 
καλλονή καί τώ μεγαλείω αΰτοΰ, άλλά καί έν 
πάσή τή άθλιότητι καί ταϊς κακίαις αύτοΰ είς τά 
θεία δντα, καί, 'ίνα κατά Πλούταρχον ειπω, ή 
Γή συνεχύθη τώ Ούοχνώ.

«Οί θεοί τοΰ όμηρου άνήκουσιν είς τόν ανθρώ
πινον κόσμον, εί δυνατόν είπεΐν" ή συνήθης αΰτών 
διαμονή είναι έπί τών κορυφών τοΰ Ολύμπου’ 
εκεί ό Ζεύς, ώς άλλος Αγαμέμνων προαχθείς είς 
βαθμόν άθανχσίας καί παντοδυναμίας, συγκρο
τεί συμβούλιον κατά μίμησιν τών βασιλέων τής 
ηρωϊκή; εποχή;. Τπάρχουσιν έν τώ παλατίω τοΰ 
Διός ζηλοτυπίαι, μίση ΰπόκοχρα η διακεκηρυγμέ- 
να, καί ή ουρανία δμήγυρις παρουσιάζει τό αΰτό 
θέαμα πάλης, καί ούκ δλιγάκις συγχύσεως, δπερ 
<αί τά συμβούλια εκείνα, έν οίς οί ταγοί τών 
λχών, κατά τήν εκφρασιν τοΰ όμηρου, συνεπώς 
έρίζουσι. Τό δέ τά μάλιστα απασχολούν τούς τόν 
θεσπέσιον οίκοΰντας βηλόν είναι ή τύχη τών ε
θνών καί τών λαών’ έξ αύτών έξήρτηται ή έπιτυ- 
χία ?) ή άποτυχία τών επιχειρήσεων τών ηρώων, 
καί οΰδέν σπάνιον τό βλέπειν αΰτούς άναμιγνυ- 
μένους προσωπικώς είς τάς μεταξύ θνητών μά- 
χας, κχί έκτιθεμένους είς γελοίας άποτυχίας. 
Αλλ οί ήρωε; δεν είναι άνάξιοι τής υψηλής τα ύ 
της μεσολαβήσεως* διότι καί αΰτοί οΰτοί είσιν 
η έκ θεών, ή άπό θεών, και σχηματίζουσι τήν ά- 
λυσσιν, τήν συνδέουσαν τό θειον γένος πρό; τό 
ποίμνιον τών ανθρώπων.

« -κιαγοαφήσαντες άτελώς τήν διάλεκτον καί 
τό θρήσκευμα τών Ελλήνων, μεταβώμεν ήδη έπί 
τό κύριον άντικείμενον ήμών, ήτοι έπί τήν δια- 
ζωγράφησιν τών πρώτων δημιουργών τής άθανα- 
του ταύτης γλώσσης, καί τής θρησκείας έκείνη?, 
τής υπό φαντασίας διαπύρου καί εξημμένης τε-  
κνοποιηθείσης.

ο Εξ ήμέρας έργάσατο, Φιλόμουσοι Κύριοι, δ 
Θεός οπως πλάση τό τελειότεοον αΰτοΰ δημιούρ
γημα, τόν βασιλέα τής κτίσεως, τόν άνθρωπο V 
εξ ώσαύτως αιώνας έμόγησεν ό Ελληνισμός, οπως 
παραγάγν) τόν άριστον τών υιών αύτοΰ, τόν βα
σιλέα τής φαντασίας κχί μεγαλοφυΐχ:, τόν θειον 
Ομηρον* κχί καθάπερ ό Θεός, ινα πλάσή τόν άν
θρωπον, έδημιούργησε πρώτον κτίσματα, άτελή 
αέν παραβχλλόμενα πρός αΰτόν, οΰχ ήττον ο- 
μω; ένδεικνύντα τήν άπειρον σοφίαν καί παντο
δυναμίαν τοΰ Πλαστουργού, ουτω καί δ Ελληνι
σμό;, ώδίνων §ξ αιώνας ίνα τόν Ομηρον γεννή- 
ση, παρήγεν έν τα ΐ;  ώδίσι τέκνα έπισκιασθέν-

τα  μέν υπό τοΰ λλέους τοΰ τυφλού Μχιονίδου, 
οΰχ ήττον δμως διατρανοΰντα καί διασαλπίζοντα 
τό διάπυρον καί έξημμένον τής φαντασίας, τό 
γόνιμον τοϋ νοός, τήν καλαιοθησίαν τοΰ Ελληνι
κού έθνους. Τά πρώτα ταΰτα τέκνα τής φύσεως, 
οί πρώτοι ποιηταί, ή, κατά τήν μόνην έν χρήσει 
παρ όμήοω λέξιν, οί πρώτοι άοιδοί, ών τά ονό
ματα  όπέκλεψεν ή φήμη άπό τοΰ σκότους τής 
άρχαιότητος, ήσαν ιερείς- τό πρώτον τή ; ποιή
σεως σχήμα ην δ ύμνος, ή θρησκευτική ωδή. Επί 
πολλούς αιώνας αί λέξεις άυιδός κχί ίερεύς ήσαν 
συνώνυμοι- βραούτερον, οί άοιδοί έσχον ιδιαίτερον 
στάδιον, είογάζοντο διά τόν λαόν, ήσαν δημιουρ
γοί, κατά τήν νευρώδη τοΰ όμηρου εκφρασιν. Ε- 
ψαλλον μέν εΐσέτι τούς θεούς, άλλ έξύμνουν πρό 
πάντων τούς άθλους τών ηοωων.

Τά πρώτα δοκίμια τής Ελληνικής Ποιήσεως, 
τά  Αίλινα, οί Παιάνες έλαβον τήν αρχήν έξ αΰτοΰ 
τοΰ κλίματος τ ι ς  Ελληνικής γής. Τώ δντι, οί 
βόρειοι λαοί, έν τώ  δμιχλώδει αύτών κλίματι,  
γνωρίζουσι τό έαρ μόνον ώς έκ τής άστρονομίας 
καί τών ποιητικών περιγραφών- έν Ελλάδι δέ τό 
έαρ εΐναι πραγματικότης, άνανεουμένη καθ έκα
στον ενιαυτόν- άλλ’ ή ώρα τής χλόης καί τών άν- 
θέων αντικαθίσταται ταχύτατα  υπό τή ; τών κυ 
νικών καυμάτων, η ΰε λαμπροτης τοΰ φωτός, 
τά  ζωηρά χρώματα, τά  κοσμούντα τόν οΰρανόν 
καί τήν γήν κατά τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους, 
οΰδέν άφαιροϋσι τής μελαγχολικής έκείνης άθυ- 
μίας, $ν έπαισθάνεταί τις θεωρών τά άπεξτιραμ 
μένα πεδία, τά παραμεμορφωμένα καί μεμα- 
ραμμένα φυλλώματα τών δένδρων, τά ωχρά καί 
άπονεκρωθέντα άνθη- δί S οί Ελληνες παρίστων 
τόν άστερισμόν τοΰ Σειρίου ύπό τό σχήμα κυνός 
μανιώδους, ώς σύμβολον τής καταστρεπτικής έ
νεργείας τοΰ θερινοΰ ήλιου, καί έθρήνουν διά πεν- 
Οίμων ωδών, ών μία ήν καί δ Λίνος, κατά τήν 
γνώμην κριτικών τινων, την αποχωρησιν τοΰ 
έαρος. 11 είκαι'α αΰτών ε’κοτολογεΐται άποχρών 
τως έκ τή; περι τοΰ Λίνου έν τοΐς ποιηταΐς πα- 
ραδόσεως* : : r . ra  τούτους, δ Λίνος ήν υιός τοΰ Α; 
πόλλωνος καί μιας τών Μουσών, έκ τώ^άρχαιο- 
τέρων καί έξοχωτέρων άοιδών τής Ελλάδος, 
νικήσας τόν Ηρακλέα έν τή κιθαρωδίά, καί φο
νευθείς υπό τούτου κατά τό άνθος εΐσέτι τή; 
ηλικίας αύτοΰ- υπό δέ τήν διήγησιν ταύτην ένυ- 
πολανθάνει ΐσω; θρηνώ δία τις έπί τοΰ θχνάτου 
τοΰ εχρος. Οπως καν η, τό επιφώνημα: Α’ί, Λίνε, 
άντή/ει συνεχώς είς τήν Ποίησιν τών αρχαίων 
αιώνων" προϊόντος δέ τού χρόνου ή λέξις Αιλινον 
έδιδετο αδιακρίτως ώ; γενικόν όνομα  εί; τάς 
πένθιμους ωόάς. ^

(Επεται τό τέλος.)

Ο Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Α Σ  Ε Μ Π Ο ΡΟ Σ

ΕΞ ΥΠ Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Ο Σ  ΙΑ Τ Ρ Ο Υ .

(ϊυνί^εια κχί τέλος.)

Επί ένα μήνα ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ διέμει- 
ναν είί τά λουτρά' καί τό μέν σκάνδαλον διελύ- 
θη, ή δ έπέμβασις κοινών τινων φίλων συνεβί- 
βασε τού» συζύγους. Αί δαπάναι τής κυρίας Δου- 
δλέϊχ κατέστησαν ήττον παράλογοι, βιχσθείσης 
νά μ.ή πχίζί) πλέον- διότι οΰδείς ήδη έσχε τό 
θάρρος νά συμπαρακαθήση είς τήν αύτήν μετ 
αΰτής τοΰ παιγνιδιού τράπεζαν* συχνότερον δ 
ήδη, ή άλλοτε, λόγο; περί τοΰ προσεγγίζοντος 
γάμου τής δεσποινίδος Δουδλέϊχ έγίνετο. Η μή
τηρ αύτής έπεδόθη, δπως άνακτήσηται μικρόν 
κατά μικρόν δί αγωγής ήττον άσυνέτου τήν εμ
πιστοσύνην, ^ν δ σύζυγος τής είχεν άφαιρέσει 
καί ·?,ν πάλιν μετ ολίγον άπέδωκεν αύτή. Τής 
μεταβολής δέ ταύτης γνωστής γενομένης, οί αρ
χαίοι τής κυρίας Δουδλέϊχ φίλοι έπανήλθον δπως 
λάβωσι παρ’ αύτή τήν θέσιν αυτών. Ταχέως δ ή 
τύχη, ώς ΐνχ παρηγόρησή τόν Δουδλέϊχ £πί τώ  
δυσαρέστω γεγονότι, δπερ τοσοϋτον σφοδρώς αύ
τόν κατετάραξεν, υπερεπλήρωσεν αΰιόν διά νέων 
δώ ρων. Καταστάς δ περιφανέστερος τοΰ άστεο; 
εμ,πορος, εΰκόλως έγένετο λόρδος, δήμαρχος, διευ
θυντής τή ;  ετ α<·ρίας τών Ινδιών, μέλος τής Βου
λή ;’ ή φιλοδοξία δμως αΰτοΰ άλλαχοΰ ετεινεν- 
έπεθύμει μάλλον, έλεγε, νά ή άτλοΰς Ερρίκος 
Δουδλέϊχ ό βασιλεύ; τοΰ χρηματιστηρίου, δ έμ» 
ποοος τοΰ άστεος, οΰτινος δ λόγος είχεν-άξίαν 
-χρυσίου, ούτινος τό συνάλλαγμα ουδέποτε έπε- 
στράφη- έπρεπε νά ϊόή τις αΰτόν έν τώ χρημα- 
τιστηρίφ περιπατοΰντα, τάς μέν δύο αύτοΰ χ : ΐ -  
οας έν τοΐς θυλακίοις τοΰ πεπαλχιωμένου αύτοΰ 
ενδύματος έξ υφάσματος έριούχου καστανόχρου ε- 
χοντα, τήν δέ κεφαλήν άνω^θ-ιμένην κχί τό μει- 
δίααα έπί τών χειλέων, διακοπτόμενον κατά τήν 
πάοοδον αΰτοΰ διά μυρίων περιποιητικωτάτων 
χαιρετισμών, έκεΐ ήν δ θρία αβοί, ή στιγμή τής 
δόξης αύτοΰ' ούτε άντϊ θρόνου θά άντήλλαττε  
τήν οικονομολογικήν καί έμπορι/.ήν ταύτην υπό- 
ληψιν. Ην τύπος αξιότιμος καί μοναδικός έμπορου 
Αγγλου, κράμα άρετής, εύθύτητος, ΰπερηφχνίχς, 
δ^αστηριότητος, πανουργίας περί τήν κερδοσκο
πίαν, εύτολμίχς πρός τάς έπιχειρήσεις καί τάς 
ϊξιοπρεπειας, ήτις παρακολουθεί τήν ανε
ξαρτησίαν καί τήν συναίσθησιν τής δυνάμεως 
αύτής.

Κ ατ’ έτος προσέφερε τοΐς μεσίταις, τοΐς υπαλ-  
λήλοις αυτοΰ καί έκείνοις, με& ών ήμποοεύετο, 
γεύμα μεγαλοπρεπές, καί Κύ;ιος οίόε μετά πόσης 
έκστάσεως παρεκοθητο έν τώ μέσω τής δμηγό- 
ρεως τών υποτελών αύτοΰ’ Κύριος οίδεν Οφ δπ ί ’



Ζ*?®» έπληροΰτο, δτε α[ θορυβώδεις προπό
σεις εξυμνούν τήν δόξχν καί έπανελάαβανον τό 
ονομα αΰτοΰ. Περί τό τέλος μιάς τών εύωχιών 
τούτων, κοτθ στιγμήν δ Δουδλέϊχ ήγείρετο δ
πως ευχαρίστηση τοΐς φίλοις αύτοΰ, δί $ν ούτοι 
προς τιμήν αΰτοΰ είχον κάμει πρόποσιν, εί; τών 
πηρετών όιέκοψεν αύτόν, είδοπο αρ α ;  δτι περιέ
μενε τις αΰτόν έν τώ άντιθαλ άμω' f a  §’ ού'το;

".TOt rt”v° ’ τ ι ;  μυστικώ; τοΰ περιωνύμου . 
1'ροίσου τής πόλεως, ούτινο; τά πλούτη θεω
ρούνται αμέτρητα. Προδκειτο π,οΓτινο; δανείου, 
συμπεφωνημένου μετά ξένης τινός δυνάμεως έφ’
<;> ο μεγας τραπεζίτης προσεκάλει τόν Δουδλέϊν 
οπως συμμετάσχ,. Αγνοώ 2ν «[ το0 &,νου ^

ΐ Ί ϊ Γ  '''' ' V* κολακευ0εί,γι< ματαιοφροσύνης
ί ,  !  ” ! τ  " ·  ί 1’ 4” -  « ί*  < * # « »  I*
• ο παρουσιασθείστι σπουδαία περιστάσει μέοο- τ ι  

της περιεσκεμμένη; τοΰ Δουδλέϊχ διορατικότητα; 
Π ίς ειχε π ε ρ ά σ ε ι  αΰτώ τήν περιουσίαν' πα- 
Ρ^εχθη, «λλ όμως ανευ σκέψεως, τάς γενομένας 
« τ φ  προτάσεις, και έπανελθών ε’κάθησεν, έν -ώ

Ϊ ' Π  ' Τ  V  7  αύΤ>°’ ° ‘TlV£i '~ν.χάρ,σ*ν αΰ-Ι• : όια σορυβωδων ανευφημιών. Τήν έπαύοιον & I
πασαι αι εφημερίδες έδημοσίευσαν τ ή ν  σπουδαίαν
• αυτήν συμβασιν. Πόσοι δέν έ φ θ ό ν η σ α ν  τόνΔουδ- 
όε-.χ. Μετ ολίγον,^ πρός έπ,τήρη,ιν τών συαφερόν-
• ων αυτου καί πρό; κανονισμόν λεπτομερειών ' τι-ί  

νων της σπουδαίας ταύτη; δποθέσεως, ήναγκάσθη 
ν αποδημηση είς την Χείρον, Ινθα δυο όλο J  
μήνας διήλθεν.

Η ^δέσποινα Δουδλέϊχ, μόνη μει'νασα, έπανήλ- 
.» εις τας πρώτα; αύτής Ιξεις, ^φθεΐσα έκ I 

ν ουείς^ άσωτους διαχύσεις, τοσούτω πΐραλογω-  
τερα;, οσον «*ο τιν0; χρόνου ήναγκάσθη νά »ε-  
τριασρ αυτας δί δπερ ού μικρόν έδυσχέραινεν. 
«υδεμιαν λοιπον φειδωλίαν έτήρησεν ένωπλισμένη, ί 
υτως ειπεΐν, δια τοΰ αίσχους, δί ού τό ποώτον 

^ μ β α ν  ειχε καλύψει αύτήν, προσέθεσε νέας1 πρός 
-αι; αλλαις κακοηθείαις- φρενητιώσα παίκτειοα, 

ί γ . , „  . Μ !  τ<3> J . )

,αρ.στην πολλάκις είς αγενείς σκ*νά;, ών έπίσης 
«*ουσιος μαρτυς ην καί ή ά τυχής δεσποινίς Δουδ-

καθΤ ^ Τ κ Ρ α° % 5 - 5^  “δΤη μ ΐ?  Τών
ο Γ ,ο β . Ι  * ’ \ < 7  εΐσ*?*ετ° et’; ™  °txi*v
μας οδτως. Μ

—  Υποφέρεις· καί έγώ έπίσης· ειδοποίησαν νά 
?ερωσι μίαν φιάλην £ουμίου.

(Λγ~  6  Γ ° 1  δουδλέϊχ ην ισότιμον τής
I* τρο, «υτου^ πανομοιότυπον έν ίπποδραμίοις '

: r r r ; r ioii: *\?ά ^  Le*
° , ^ 1κοί  ^  δακτυλοδεικτούμενος διά τό

Γ Γ Γ *  «*«··. ώ  ;4 ι ; 4ι
9 1  εβαρυνετο, καί τήν φήμγ,ν τών

1̂ 0τΡ°πιών «6τοΟ· [Η μήτηρ, 5jTts εΐχε ‘ ζ υ_ |

φλον προς αυτόν φίλτρον, έχορήγει αύτώ άμε-  
τρητως το άναγκαΐον χρηματικόν, δπως' δ'ιάγη 
τούτον τοΰ αίσχους καί τής πολυτελείας τόν βίον. 
οσον ό η ένοχος τής δεσποίνης Δουδλέϊχ έπιείκεια 
υπεχωρει τώ  νεανία, τοσούτω άπαιτητ ίκώτερος, 
όεσποτικωτερος καί άπληστος καθίστατο ουτοϊ· 
έπί τέλους ηρξαντο νά έρίζωσι πρός άλλήλους, η 
δε «αμοτης  ̂ τοΰ «ίοΰ, ΰπό τοΰ παραδείγματος 
τοΰ μητρός^ ένθι^υνομένη, έγέννησε σφοδράς λο- 
γομαχίας, ών τό σκάνδαλον διεδόθη.

Ημέραν τινά ή Κ. Δουδλέϊχ ί,ν μόνη μετά τής 
συγατρος αυτής- ή ώχρότης τής νεάνιδος ταύτη;, 
τα εκ τών ώραίων αύτής οφθαλμών λειβόμενα δά
κρυα υπεδηλουν τήν οίκτράν σφοδρότητα τής πεό 
ολίγου σύμβασης οικιακής Ιρ,δος. ί ί  μήτηο, οίνο- 
δαρης χατά τό έθος αΰτής, εκτάδην έπί ^ινος ά- 
ναχλιντρου κειμένη, ΰπετονθόρυζε λέξεις τινάς o<k 
γη; κατά τής ίταμ ό τη τ3ς'τής κόρης, έπιθυμούσης, 
ω; ελεγε, να^διδάξν) τήν μητέρα τά χρέη αυτής. 
Φωνη τρομώδη; ^ούσθη τότε παρά τήν κλίμακα’ 
, ν  η φωνη τοΰ ^ υ ,  δστι;, άναβαίνω^ τά ;  
3*θμιδας, έτερέτιζεν άσμά τ«, ί,ανώς κακόηνον 
η μέθη αυτου υπερέβαινε τήν τής μητρός, ή ' ί -  

I τακτός ένδυμασία αύτοΰ f a  έν άρμονία μετά τοΰ 
αγροίκου τή ; λαλια; καί τή ;  φωνή; αύτοΰ, πα- 
οαζαλισμένου υπό τών οινωδών καπνών.

Είσήλθε, καί προβάς, *ατέπεσεν έπί τοΰ άνα- 
κλιντρου, ένθα η μήτηρ αύτοΰ κατέκει-.ο.

—  Κυρία μήτέρ μου, έφώνησε Γαλλιστί. ί /ω 
χρε-.αν χρημάτων, έχω άνάγκην.

Καί δ-.ά τινο; χειρονομία; έμφαντική; παρίς-α-
νε̂  την πραξιν τή ; άριθμήσεως χρημάτων ή δέ
μητηρ αυτοΰ, ήμινεναρκωμένη, προσεπάθεί νά τώ  
αποκριθη.

ι —  Εί; τήν κλίνην, εί; τήν κλίνην, άχρεΐε, S- 
παγε να πλαγιαστι;, έχει; μεγάλην άνάγκην’’ « -

[ φησέ μ ε  ησυχον.
—  Α, θά έχω χρήματα, θά μοί δώσητε, δεν 

σα; ακούω’ σα; είπα δτι μοί χρειάζονται.
Κ«ί προσεπάθεί νά έγερθή Λαί νά οτηριχθή έπί 

τών έκ τή; μέθη; δκλαζόντων αύτοΰ γονάτων

' ~  Ύί ! Γ με? πενήντα λ ίΡ“ ιΜ δπου προ-χσε; σοι εδωκα;
—  Πρό πολλοΰ πέταξαν καί πάν. Σεΐ; ήξεύ- 

ρετε, ακριβή μου μητέρα, πώ; πετοΰν τά χρή-
. ματ*. Ε, έμπρό;,^μοί χρειάζονται rp lax d o l a tC .U- 
fiaic στερΛ ίγα ις  δί αύριον τό πρωί, δί αυοιον ά- 
κούετε; 1 ’

, Τριακοσιαΐς λίραι; στερλίναι;! έπανέλαβεν ή 
μητηρ παρωργισμένη.

—  Μάλιστα, κυρία' έπαιξα καί έ'/ασα' ό Κ 
Κ αρολο; δεν θέλε; πλέον νά περιμένη· έδωκα τόν 
λόγον μου, καί δ λόγος μου είναι ίερός, καθώς λέ
γει ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  άπόνηρος πατήο μου’ σά- -ό 
^αναλαμβάνω, μητέρα μου, δτι θέλω /ρήματα, 
και θα τα εχω. ΓU

Προφέρων δέ τά ;  λέξεί; ταύτα ;,  έρ’ριψε βιαίω; 
τον πίλον αύτοΰ εί; τό εδαφο;.

-Ερρίκε! έφώνησεν ή νεάνι; δακρυ^δοοΰοα' εί
ναι αίσχος/ είναι όνειδος.

Καί φέρουσα έπί τών οφθαλμών αύτής τό ρι 
νομακτρον, παρήλθε γοργοΐς βημασιν είς τήν άν- 
τίθετον τοΰ δωματίου ακραν. ό  νεανία; δμως, 
ούδαμώς αΰτή προσέχων, άλλά καθηδύνων τή”  
φωνήν και περιπτυσσόμ.ενος τήν μητέρα αύτοΰ, έ
πανέλαβεν.

—  Ελα) Ελα,^εσο αγαθή μήτέρ μου. Δόσε μοί 
τχ· ένα  ̂ χρόνον δέν θά σέ ζητήσω πλέον οΰτε ο
βολόν, λόγον τιμής, και τοΰτο δέν είναι ασχ/ιμον, 
μοι φαίνεται* έπειδή χρεωστώ πεντακοσίας λίρας 
στερλίνα; σωστάς, ώς σέ βλέπω καί με βλέπεις' 
καί θά μοί τάς ζητήιωσιν είς δύο ήμέρας.

Πώ’ ’̂ πο?ώ κάμω αύτό, όποΰ ζητείς· 
ήξεύρεις, παιδί μου, δτι -^μην καλή διά σέ* άλλά 
τώρα χρεωστώ τριπλάσια άπό έσένα.

Ji μοι λέγετε; δεν ήμπορεΐτε νά μοί δώ-
σητε χρήματα; φλυα-ίαις, ή κάσσα είναι λοιπόν 
αοεία;

— Αί, κατά δυστυχίαν πρό πολλοΰ.
“— Αί, νά πάρ ή ίργή.

_1Ϊ είδησις αυτη έφάνη δτι κατέστησεν αύτόν 
νηφοντα* περιεπάτησε βήματά τινα έντός τοΰ 
δωματίου, ώσανεί σκεπτόμενος, πράγμα παράδο
ξον δι αΰτόν.

, ~  / ·  τό ^Ρ*. τ ° καθώς λέγουν
|ίςΝ Οζφόρτην· τήν τραπεζοσκευήν, μήτέρ μ 0υ· \- 
Οου έτοιμα κεφάλαια. Τί λέγετε;

Η δεσποινί; Δουδλέϊχ ήγέρθη, καθικετεύουσα 
«αι  ̂ περιπτυσσομένη σφοδρώ; άμφοτέοου; καί 
κλαίουσα.

~  Μή, οά; καθικετεύω, μήτέρ μου, ϋή κατα-  
στρεφητε τόν δυστυχή πατέρα μου, μή τόν κάμη 
τε ν αποθάνη άπό λύπην. 2 δς παρακαλώ.
j>r 7~ N3ci’ ,Va‘’ ^ Υ!!ιολοΰθει δ νεανίας, τά σκεύη 
εςαιρετον μέσον’ τ ί  λαμπρά ιδέα' καί σύ, μικροΰλά 
μου, μαδε τό στόμα σου καί δεΐξέ μοι τήν
σου' μήπως σκαμπάζει; έσύ καθόλου άπό ύπο-
θέσει;;

^Και έπλησιασεν, δπω; άσπασθη αΰτήν, άλλ 
αυτη τόν άπώθησε.

—  Λοιπόν, μήτέρ μου, τ ί  λέγετε περί τή; 
καλή; μου ιδέας; γνωρίζω τινά έξαίρετον διά 
τοιαΰτα πράγματα1 αυριον μέ τό καλό’ τελειό- 
νουν τά πάντα* χίλια, t  δύο χιλιάδες λίραι θά 
τ2κτθ7Γθιη<τουν τάς υποθέσεις.

'̂̂ '"'νατον, Ερρίκε, υπελαβεν ή μήτηρ, ουτε 
και άπο τήν ιδέαν σου νά περάση, τοΰτο* άδύνατον!

2άς ειπα ότι είναι ανάγκη, καί θά γείνη 
τούτο, έπανέλαβεν δ νεανίας* ποιος ήμπορεΐ νά 
το έμποδίσγ,;

Τα σκεύη είναι ένέχυρον . . . ένέχυρον, σοί 
λέγω, έξηκολουθει, δψοΰσα τήν φωνήν μετ’ δξύ- 
τητος τρομερά;.

τ Ταυτη τή στιγμή βαιό; τ ι ;  κρότο; ^πληξε τό 
ου; των διαλεγομένων έν τή σκηνή ταύτη προσώ
πων* η ημίκλειστο; μείνασα πύλη διεσείσθη καί 
ηκουτθη κρότο; ι:ίπτοντος σώματος' δ άτυχή- 
Δουδλέϊχ, έπανελθών έκ τής άλλοδαπή;, είσήλθε 
κατόπιν ^τοΰ υίοΰ αύτοΰ* έμεινε δέ παρά τήν πύ
λην, ες ή; ήκουσεν απασαν τήν έπονείδιστον ταυ-
την ν » λ Γλ( ~ ,, ι *)» .uaja Ats,t, /)ν τραύμα εις
tyjv καρόΐϊν αύτου καταφερομενοΜ* ούδέν εκ τής 
περιγραφείιης σκηνής αύτόν διέφυγεν· δ δυστυχής!

έν Λ)νδίνω αντιπρόσωπος είχε τώ άναγγεί'λει 
την κακήν τών υποθέσεων κατάστασιν, καί τήν 
τής συζύγου αΰτοΰ άσωτίαν. Η μεγάλη αΰτη 
^ιχειρησις είχεν άποτύχει, Ιβδομήκοντα δέ 
χιλιάδες λιρών στερλινών είχον θυσιαοθή διά 
την έςαπάτην τοΰ μεγάλου τραπεζίτου, δστις ε- 
συρεν αύτόν είς τήν παγίδα* ίδών τό βάΑαθρον δ 
δυ-τυχής Δουδλέϊχ, έσπευδε πρός τήν ΰποχώαη- 
σ ιν  έςηντλημένος, άπηλπισμένος, έξησθενημένο; 
ψυχή τε καί σώματι, έστη όρθιο; παρά τό' δω- 
ματιον τοΰτο, έν φ  ή σύζυγο; καί δ υιό; αύτοΰ 
«νθήμ^λώντο κατά τήν· αισχρότητα καί συνω
μοτουν  ̂ ύπερ τή ; ατιμ ία ; αύτ*ΰ. Απόπληκτος 
λοιπον έ.τεοε. Διό καί προσεκλήθην.
, 11 κυρ<3£ Δουδλέϊχ καί δ υιό; αύτή; ειχον ηδη 
ανανήψει' δ δέ Δουδλέϊχ έν βαθεΐ ληθάργω, άναί- 
σθητο;^ εκτάδην έπί τή ; κλίνης κείμενος,' ώμοία- 
ζι  πτοιματι, καιτοι ρόγχων θορυβωδεστάτων δ ί 
κην χρεματισμοΰ ίππου έκ τοΰ στήθους αύτοΰ 
έξερχομένων. Η Κυρία Δουδλέϊχ, λειπόθυμος, |- 
κειτο έπί τοϋ τάπητος ήπλωμένη, δ δ’ ΐρ’ρίκος 
γονυπετής παρα τήν κλίνην, προσηλωμένους έχων 
τους δφθαλμοΰς αΰτοΰ έπί τής άξιοσεβάστου 
ταυτη; μορφής, έκάλυπτε διά σπασμωδών φιλη
μάτων καί θαλερών δακρύων τά ; χεϊρα; τοΰ πά-  
σχοντο;, α; έθλιβεν' ή δέ δεσποινί; Δουδλέϊχ, 
ωχρά ώς αγαλμα έκ μαρμάρου, έστηρίζετο έπί 
τοΰ ποδό; τή ;  κλίνη;, εχουσα τού; οφθαλμού; 
άλαμπεΐ; καί οίονεί ηλιθίους.

Γενναία άφαίμαξι; άνεκούφισε τόν πατέρα 
οιεταξα δέ τόν υιόν Δουδλέϊχ δπως μηδέ σ τ ιγ 
μήν εγκαταλειψη αύτόν, έπιτηρών καί τά ;  έλα- 
χιστα; αΰτοΰ κινήσει; καί τήν έλαφροτάτην έκ 
τών χειλέων αύτ0ΰ έκφεύγουσαν πνοήν' επειδή δ' 
ούτος δεν μοί άπεκρίνετο, καί τό θάμβο; αΰτοϋ  
μ έξέπληττεν, έδραξάμην αύτοΰ τή ; χειρός, έπα-  
ναλαβών τά ;  παραγγελία; μου.

( _ ϊα.ρε, ιατρέ, έφωνησε, τόν έοονεόσαμεν!
τον έφονεύσαμ,εν!

Δεκανπενθημερία παρήλθε καί ή θεραπεία τοΰ 
Δουδλέϊχ προέβη πορείαν πολλώ ιαχυτέραν τών 
προσδοκιών μου. Π αρεστήν κατά τήν συμφιλίωσιν, 
αν δύναται τ ι ;  νά δνομάση ουτω τήν γενναιοπρε- 
πή συγγνώμην, -̂ ν παρέοχε τή συζύγω αΰτοΰ. Η 
κόμη αύτοΰ είχε λευκανθή* έκειτο έπί τή ; κλί
νη; τής άσθενείας. Η κυματίζουσα φαιά κόμη, 
<.ολυ «κςηνθΐϊσα, ετί'.πτε περί τούς κροτάφους



αΰτοϋ, οί ωχροί τοϋ προσώπου χαρακτήρες έζε- 
φραζον πόσον είχεν υποφέρει* έτεινε τήν χεΐρα 
αύτοΰ, μηδέν είπών, προ; την παράφρονα, πρός 
την κακοΰργον αύτήν, είτα  προς τόν utov αύτοΰ, 
τοΰθ' δπερ μοι έφάνη υψηλό* διά τε τήν απλό
τη τα  και τήν ειλικρίνειαν τή ; συγγνώμης. Η Κ. 
Δουδλέϊχ, γονυπετήσασ» παρά τήν κλίνην, άνε- 
λύθη εί, δάκρυ*, καί καταληφθεΐσα υπο σφοδρού 
νευρι«,οΰ παροξυσμού ήρςατο νά κανχα (,5 τα παν
τα  λοιπον έφάνησαν, οτι έπανήλθον είς τήν πρώ 
την αύτών κατάστασιν.

Αλλά το κακόν ίγένετο' καθ ·?,ν στιγμήν αί 
υποθέσεις αύτοΰ άπήτουν άπασαν αύτοϋ τήν ε- 
τοιμόνοιαν, ή κεφαλή αύτοΰ έφάνη άσθενοΰσα' ή- 
θέλησε νά έξαργυρώση έπιζημίως καί δπως τύχη* 
τά  τρία τής περιουσία; αΰτοϋ τέταρτα, ατινα υ- 
πελείποντο, έθυσιάσθησαν είς ταύτην τών νομισ
μάτων τήν χρείαν, ών τήν ανάγκην έμεγαλυνε· 
Μετ ολίγον έξέπληξε διά τής διαγωγής αύτοϋ 
τήν πόλιν, νϋν μέν έξαίρετόν τινα κερδοσκοπίαν 
άποφεύγων, νΰν δ’ άναρ^ίπτων τόν κΰβον δι έπι- 
χείρησιν, οΰδεμίαν επιτυχίας ελπίδα παρεχοοσαν· 
Κεταδικάσας δε Ιαυτόν είς αύστηράν οικονομίαν, 
επώλησε τάς οικίας αύτοΰ, ζών καθώς πριν πλου 
τίση, μή μεμψιμοιρών μέν παντάπασι, μηδε φ*ι 
νόμενος οτι έκπλήττεται έπί τή τοιαύτη μετα  
βολή, ύπετάγη καρτερικώ; είς τον φιλόπονον καί 
δουλοπρεπή εκείνον τρόπον τοΰ ζήν, δστις είχε 
καταστήσει αύτόν πλούσιον' ί  δεσποινίς Δουδλέϊχ 
παρηγόρει τήν μητέρα αυτής, ής ή ζωή ην σειρά 
έξάψεων οργής, τύψεως συνειδότος καί μαρασμού' 
δ δέ πατήρ δέν ην πλέον δ αύτός.

Θέσατε σώμα εύκίνητον έπί κεκλιμένου έπιπε 
δου, θέλετε ϊδει αύτό πίπτον, κυλιόμενον καί φεΰ- 
γον, υπ ούδενός είς τήν πτώσιν αύτοΰ κωλύομε- 
νον" ή ταχεία αυτη κίνησις τοσούτω με'.ζων έσε- 
ται,  οσω τό σημεΐον, άφ ού ήρξατο ή κίνησις, κεΐ· 
τα ι υψηλότερα και τό καταπίπτον σώμά εστ 
βαρύτερο·;" μικρά τις μόνον ά>3ΐς αρκεί ιν επι- 
σπεύσνι υπερβαλλόντως τήν άναπόδραστον τα ύ 
την πτώσιν. ί ί  περιουσία τοϋ δυστυχούς Δουδ- 
λέΐχ ταύτην τήν κατωφερή πορείαν ήκολούθησε 
Διακινδυνευθέντος έν πρώτιj τινϊ άπερισκεψία, κα· 
ταφθιρέντος υπό τής γυναικός αύτοϋ, ύιαμελισθεν- 
τος υπό σειοα; ανεπιτυχών κερδοσκοπιών, κατας-ρα- 
φεντος υπό τής ασθενείας τής κεφαλής καί τής ό'υσ- 
τυχοΰς προσβολής τής αποπληξίας, ήτις είχε φθεί
ρει τάς διανοητικάς αύτοΰ δυνάμεις, άπας ο ο'λ- 
βος ούτος κατέρρευσεν ώ; ονειρον. Ταχέως 6 έ- 
γενετο γνωστόν, δτι μόνη ή πίστωσις ΰπεστήοιζε 
τόν άτυχή, τό δέ κενόν αύτοϋ ταμεΐον δέν ένέ 
κλειεν εί μή τόν χάρτην μόνον καί τήν υπογρα
φήν αύτοΰ, τά τοσοΰτον μέ» στερεά ταΰτα στη
ρίγματα, όπόταν Οπό τοΰ /ρυσοΰ σττρίζωνται,  
τοσοΰτον δ επισφαλή, δταν μεμονωμένα τυγχά  
νωσι. Τό παν ην τετελεσμένον ήδη, δέν υπήρχε

πλέον ελπίς" τά  χρηματιστήρια ήσαν κεκλεισμένα 
διά τόν Κ.. Δουδλέϊχ' ην άνθρωπος άπολωλώς· 

ιδιαιτέρα τις μερίς ΰπελείπετο αύτώ είσέτι’ 
είχε δηλονότι ούτος θέσει είς ένυπόθηκον δάνειον 
κατά τά πρώτα τής εύτυχίας αύτοΰ έτη περί τάς 
εξήκοντα χιλιάδας λιρών στερλινών. Η στιγμή  
ήν έπείγουσα, ή ανάγκη μεγίστη" ένήργησε λοι
πόν τήν μεταφοράν τών υποθηκών τούτων ειί νεον 
δανειστήν, έγχειρήσας αύτώ τά περί τούτων συμ
βόλαια. Αλλ ό επίτροπος τοϋ Δουδλέϊχ, άνθρωπος 
καθ εξιν δόλιος, συνεννοηθείς μετα τοΰ ιδιοκτη* 
του τών υποτεθηκευμένων κτημάτω ν ειχε παρεμ
βάλει έν τοΐς έμπιστευθεΐσιν αύτώ συμβολαίοι; 
παντός είδους άκυρώσεις’ πολλαί δηλαδή τών υ 
ποθηκών τούτων δέν ήσαν, εί μή δεύτεραι υποθή- 
και άνευ γνώσεως τοϋ δανειστοΰ, ή b αςια 
τών πρώτων καθίστα οΰδεμιάς άζίας τάς δευ- 
τέρας. 0  Δουδλέϊχ έκίνησε κατά τοϋ επιτρόπου 
αυτοϋ δύο δίκας: τήν μέν είς τήν τιμήν τών υπο
θηκών άναγομένην, ην άπώλεσε, τήν οε περί τής 
δολιότητος τοϋ επιτρόπου, ί|ν έκέρδισεν, έςελεγ- 
χθέντος τοϋ κατηγορουμένου ώς κλέπτου' άλλ ο 
μως δ Δουδλέϊχ δέν ήδυνήθη ν άνακτήσηται τό 
ποσόν, δπερ είχεν άπολέσει" ή κερδηθεΐσα αυτη 
δίκη κατέστη τώ  δυστυχεί έμπόροι π*γή πικρών 
βασάνων’ διότι κατά τάς μακράς μετά τοϋ Δουδ- 
λέΐχ σχέσεις δ επίτροπος αύτοΰ, είσδύσας είς τό 
μυστήριον τών κερδοσκοπιών αΰτοϋ, έδράΐατο νΰν 
τής ευκαιρίας ταύτης δπως άμαυρώση την 0πο~ 
ληΑιν τοϋ εμπόρου, παραστήσας μεν ώς βόε^υράς 
τάς άθωοτέοας αύτοϋ συναλλαγάς, παρίυσιάσας δε 
ώς αισχροκέρδειαν καί παράνομ.ον μον'π^λιον τά  
μέσα, ών έν τοΐς έμπροσθεν έμνήσθημεν. ?ίέος δε 
τις δικηγόρος, εύτυχή θεωρών εαυτόν επί τή εύ- 
ρέσει τοϋ σκανδάλου τούτου, δπως άναπτύςΐ) 'τΎ·'/ 
άξιόμευιπτον αύτοϋ εύγλωττίαν, περιεγραψε ύ:ά  
μελαντέρων χρωμάτων τήν ψευδή κα: επιπλας-ον 
ταύτην παράστασιν. Ανευ θετικής τίνος κατήγο-  
ρίας, διήγειρε κακουργημάτωννδ^τονοίας, εξακοντι- 
σας κατηγορίας αορίστους, προτάσεις τοσούτο» 
μάλλον επικινδύνους, καθόσον, άοριστολογικαι ου- 
σαι, είς πασανδήποτε εικασίαν άφοομήν έδιόον. 
Διττή λοιπόν καταστροφή τόν άτυχή κατεβαλεν’ 
δ άποκαλύψας τλν περιουσίαν αΰτοϋ, ω; κακώς 
δήθεν κτηθεΐσαν, άπατεών, διαφυγών τάς δικα- 
στικάς αποζημιώσεις, άπήλθεν εις τήν αλλοδαπήν, 
αί δέ εφημερίδες διέδοικαν έπανειλημμένως τά  
ψεύδη καί τούς δόλους τοΰ δικηγόρου. 0  Δουδ- 
λέίχ έστερεΐτο χρημάτων, ϊνα έπαρκέση είς τούς 
καταναγχαστιχωτέρους τών δανειστών, ών οί 
πλεΐστοι, λαβόντες οίκτον πρός άνθρωπον, ούτινος 
ή εύθύτης καθίστα άξιον Οπολήψεως, συγκατέ- 
νευσαν εί; τούς προταθέντας αύτοΐς συμβιβασμούς' 
άλλ’ δμως είς αύτών, πρώτος έξάόελφος τοΰ επι
τρόπου, ήρνήθη πάντα συμβ βασμόν' άνθρωπος 
χυδαίος, νομίζων εαυτόν υπόχρεων νά έκδικηθή 
τόν έξάδελφον αύτοϋ, εξακόντισε κατά τοϋ Δουδ-

λέϊχ τήν άπαισίαν περί πληρωμής δικαστικήν ά- 
πόφασιν· ΐ ΐ  πτώχευσις λοιπόν τοΰ περιωνύμου εμ.- 
πόρου, τοϋ άνδρός, δστις πρό ί '  μηνών έχαιρεν 
απεριόριστον π ίσ τω σ « ,  έκηούχθη πλέον.

0  δυστυχής έφάνη ύπό θάμβους καταληφθείς, 
καί έμεινεν άναυδος" ή οιχοότης τοΰ θανάτου έ- 
κάλυψε τήν μιρφήν αΰτοϋ' διήλθε, μακρά βαίνων, 
πεντάκις ?ι εξάκις τό δωμάτιον, τύπτων διά τών 
χειρών αύτοΰ τό μέτωπον, ε ίτα  ώθήιας τήν 
θύραν, έςήλθε βιαίως, έπαναλαμβάνων μετά τόνου 
πλήρους πικρίας καί πάθους.

—  Χρεωκοπία, χρεοκοπία, τί θά είπη δ κό
σμος είς τό χρηματιστήοιον;

ή  θυγάτηρ αύτοϋ ήκολούθησεν είς τό παρα
κείμενον δωμάτιον αΰτοϋ καί έκεΐ έγένετο διά
λογος, 8ν ούδέποτε λησμονήσω’ δ πατήρ έκάθητο, 
ή δέ θυγάτηρ, τρέμουσα, έ^ρίφθη είς τάς άγκά 
λας αύτοΰ·

—  Τί εχεις λοιπόν, μικρά μου; Τί έχεις; καί 
νέσας αυτήν έπί τών γονάτων αΰτοϋ, έθώπευε 
τή χειρί τό ώχρόν μέτωπον καί τήν ξανθήν τής  
θεάνιδος κόαην.

—  Τί έκαμες σήμερον, Αγνή μου; έλησμόνη- 
σας νά περιποιηθή; τήν κόμην σου, ά; ίδωμεν’ 
πρέπει κάπως νά ήσαι φιλάρεσκος' είναι βεβρεγ- 
μένη. Τί έχεις λοιπόν;

Οί λυγμοί κατέπνιγον τήν νεάνιδα" διό ένηγκα- 
λίσθη τόν πατέρα αύτής διά σπασμωδικής περι- 
πτύξεως.

— Πάτερ μου! πολυαγάπητε πάτερ! σάς άγα 
πώ πλειότερον, ναί, έκατοντάκις πλειότερον, άφ 
o,Tt σας ήγάπησα.

0  πατήρ έκλαυσε.
—  Αγγελέ μου, έφώνησε.
Κ,αί άμφότεροι έσίγησαν έπί έν τής ώρας τέ

ταρτον.
—  Εσύ είσαι νέα, Αγνή, δύνασαι νά ήσαι ευ

τυχής' έγώ δμως είμαι γηραιόν δένδρον, έχον 
τά ;  ρίζα; μεμαραμμένα;, ή θύελλα μέ πλήττε ι,  
τέκνον μου' τετέλεσται, τετέλεσται.

Δέν άπϊκρίθη ή νεάνις οΰδέν, άλλ έμενε ποοσ-  
κεκολλημένη τώ πατρί αύτής διά περιπτύξεως 
σφιγκτοτέρας.

—  Αγνή, θέλεις νά μείνης μετ έμοϋ τώρα, δτε 
είμαι επαίτης; δύναμαι άκόμη νά σέ άγαπώ, 
άλλ οΰδέν πλέον.

Καί προσήλιοσεν έπ αΰτής βλέμμα ψυχρόν καί 
απαθές.

Εσίγησαν δ έκ νέου άμφότεροι’ έπειτα καταλι-  
πών αύτήν ήγέρθη καί περιεπάτησεν εντός τοϋ 
δωματίου.

—  Αγνή, τέκνον μου' καί δμως είναι αληθές, 
είμαι χρεωκόπος. ίδού ποϋ κατήντησα.

Καί ήρχισε νά χύνη δάκρυα, κρύπτουν διά τών 
χειρών τήν κεφαλήν αύτοΰ.

Ανακαθήσας δέ προσέθηκε.

—  Διά σέ μόνον, τέκνον μου, κλαίω. Αχ, θεέ 
μου, τί θά άπογείνης;

Καί πάλιν έσιώπησεν,
—  Αλλ έστω. Τούτο είναι ήδη τετελεσμένον, 

δέν υπάρχει πλέον θεραπεία" μάρτυς μου δ Θεός, 
δποίας κατέβαλον προσπάθειας. Ο?μοι, υπήρξα 
δυστυχής, άλλ ούχί καί ένοχος, δέν θέλει μέ εκ- 
λάβει δ κόσμος ώς δόλων.

—  Οχι βεβαίως, καλέ μου πάτερ, ή τιμή  
σου είναι άκηλίδωτος.

—  Θά θελήσωσιν άρά γε νά πιστέύσωσι τοϋτο 
είς τό χρηματιστήριον, δυστυχές τέκνον μου; 
τοϋτο μέ πληγόνει καιρίως.

—  Εμπρός, πάτερ μου, έσο ήσυχος" δπόταν ή 
κρίσιμος αυτη στιγμή παρέλθη, θά δυνηθώμεν 
είσέτι νά ήμεθα εύτυχεΐς" θά ζώμεν μεταξύ μας.

—  Θά δυνηθής, κόρη μου; Θά ϋποφέρης άγογ- 
γύστως τήν ταπεινήν ταύτην ζωήν, νά ύπηρετή- 
σαι μόνη σου;

—  Βεβαίως, μάρτυς μου δ Θεός’ Οά προετίμων 
νά σάς υπηρετώ, πάτερ μου, η νά ήμαι βασι-  
λόπαις.

—  Ας άφήσοιμεν τάς ιδέας ταύτας, τέκνον 
μου, άγωμεν είς τόν κοιτώνα’ θά μοί παίξης τό 
αγαπητόν μου μέλος Ma Nanos, viens, suis-moi, 
(Νανού μου, έλθέ, άκολούθησόν μοι).

Πορευθεΐσα δ αυτη, έκάθησε παρά τό κλειδο- 
κύμβαλον, δ πατ^ρ έστη δρθιος παρ αύτή.

—  Δέν Οά πωλήσωμεν τό οργανον τοϋτο, δέν 
εχει ούτως; τ ί  φρονείς σύ, τέκνον μ.ου; θά κατα-  
βάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, δπως περισώσωμεν 
αΰτό έκ τοΰ ναυαγίου.

Αΰτη δέ έπαιζεν άτόνως καί άναυδος τό άρ' 
χαΐον Σκωτικόν μέλος, δπερ δ πατ^ρ αΰτή; έζή- 
τησε, τά δέ δάκρυα αΰτή; έ^ρεον έπί τών πλήκ
τρων τοΰ πολυχόρδου.

—  Τραγώδησον, τέκνον μου, είπεν δ πατήρ’ 
άγαπώ επίσης καί τάς λέξεις τής ωδής Donne 
moi tout ce que tu me dois, (Δός μοι πάν δ ,τι  
μοί οφείλεις)..

Εκείνη δ έξηκολούθει παίζουσα άνευ ρυθμό 
καί χρόνου, μηδαμώς τό στόμα αυτής άνοίγουσα^

Εμπρός, Αγνή, πρέπει νά τραγωδήσης.
—  Δέν δύναμαι, άπεκρίθη ήμισεία φωνή . .

0  αδελφός μου . · καί έπεσεν’ Ιδέησεν δπως έκ 
πορπήσωσι τήν έσθήτα αΰτής καί έπιστολή τι  
έκ τών πτυχών ταύτης έπεσεν’ αυτη ήν υπογε
γραμμένη υπό τοΰ Ερρίκου Δουδλέϊχ, δστις, πριν 
ή είς τήν Αμερικήν άπέλθη, εγοαψε πρός τήν α 
δελφήν αύτοΰ, δπως άναγγείλη ήν έθεώρησεν ά -  
ναγκαίαν νά λάβη άπόφασιν. Τοΰτο ήν καίριον 
τραϋμα διά τόν δυστυχή πατέρα· Η γυνή αΰτοδ, 
βεβυθισμ,ένη είς ήθικήν νάρκην, ήτις, έπιβοηθουμέν^ 
καί ύπό τής φυσικής άδυναμ.ίας, κατέστνισεν αύτήν 
τό άθλιώτερον τών πλασμάτων, ταχέως έμαράν* 
θη καί άπέθανεν εντός ένός έτους.



Οί πολυάριθμοι δανεισταί τοΰ Ερρίκου Δουδ- 
λέϊχ, μανιώδεις καταστάντε; διά τό έκφεύγον 
αυτών θύμα, βαρείς κατ αϋτοΰ έπέπεσαν" ή βί,α 
όεως εκτηκουσα την Αγνή; φθίσι; έκαμνεν έπαι- 
σθητας προόδους. Ετακτοποίησαν τόν ισολογισμόν 
τοϋ Δουόλέΐχ, άλλ οί έπ ί τούτο» διορισθέντες έ 
πιτροποι, ών μέλος είχεν άνάξει ούτ'ίς είς τά δι 
καστηρια, υπήρξαν αμείλικτοι" έξ αύτών δέ τις, 
ού το κ τ /jtia yjv υπο τεθ/;κευ[/2νον, ουνένο^ο^ γε- 
νόμενο: μετ εκείνου, ούτινος τή; δολιότατος έμνή- 
σθημεν, ωνομάσθ/) σύνδικος τής πτωχεύσεως. Ού- 
ο^μίαν λοιπον προς τον δυστυχή χρεωκόπον έσχον 
επιείκειαν, αλλ ανευ τύψεως συν-ιδότος καί ά- 
^‘.λαγχνως άφηρπασαν καί τό έσχατον Οπό τήν 
κατοχήν αΰτοϋ λείψανον* οί εχθροί αύτοϋ ώφελή- 
θ/,σαν ε* των νομικών όρων, όπω; έπί μάλλον καί 
μάλλον την δυστυχή οικογένειαν καταβάλωσι δί 
όλων τών καταδρομών, ά; ή μοχθηρία αύτών υ 
παγόρευε. Ίά όλίγιστα έπιπλα καί απολύτως α 
ναγκαία εις την θνήσκουσαν αύτοϋ θυνατέρα οι
κιακά σκεύη διηρπάγησαν* άλλ" ό Δουδλέϊχ ϊς-ατο 
ά.ρακτος, ω; πτώμα, μή σφαδάζον πλέον υπό 
τό καταφερομενον αύτώ πλήγμα' άπαξ μόνον, 
προκειμενου περι τοΰ κλειδοκύμβαλου, δέν ήδυ- 
νήθη νά καταστείλ·/) εαυτόν" άλλά συλλαβών έκ 
τοϋ βραχιονος τόν σύνδικον βαιόί τή φωνή καί 
μόλις τονισθείσν].·

Κυοιε, είπεν, είμί δυστυχής γέρων, ούτινος 
χ καρδια συνετρίβη" δεν έχω τινά, δπως μέ 
προστατευίη, ϊνα λάβη, υπέρ έμοΰ έκδίκησιν* άλ
λως, δέν θά είχετε τήν τόλμην νά φερθήτε πρός 
εμε ουτω.

Και έςήλθεν αναλυόμενος είς δάκρυα* οί λοιποί 
δανεισταί ήλθον είς οίκτον· όθεν πολλα ί  συνδρο- 
μαί έγενοντο πρός βοήθειαν τοΰ δυστυχοΰς εμ
πόρου, δστις, λαβών τρεις χ ιλ ιάδας λ ιρών στερ
λινών άποκατέστη έν Chelsea (ί), ένθα ηοξατο 
μικρόν Λιθανθράκων καί γα ιανθράκω ν  έμπόριον" 
έκεΐ ε^τ, δίκην φυτοϋ, έν οίκίσκο» μονοστέγω, πρό 
τοϋ όποιου κορμοί τινες αίγείρων ήσαν αίωρού- 
μενοι.

0  Κ . Δουδλέϊχ έν τώ ταπεινώ τούτω οί- 
κιόιω επετηρει καί έπηγρύπνει τήν μακράν τής 
-Ιυγατρός αύτοΰ αγωνίαν" μόνος έπεθύμει αύτό; 
να .ήν υπηρέτη,, προσφέρων τά αναγκαία φάρ
μακα και όιανυκτερευων παρ αΰτη· άπέθανεν έν 
•αι, αγκαλαις αύτοΰ. Την δ επαύριον τοϋ θανά
του αύτής έμαθον έκ τών εφημερίδων, δτι γέρων 
τις κύριος (αΰτη ίν  η έκφρασις) έρρίφθη είς τόν 
Γαμεσιν"  ̂ άπέδιδον δέ τήν ποάξιν ταύτην τή; 
ά . , Λ ..ίσιας εις τήν διττήν απώλειαν τή ; θυγα- 
• ρος και τή; περιουσίας αύτοΰ.

Δ_ν εί/ον άπολεσει αύτόν έκ τής μνήμης μου" 
κα.α την άναγνωσιν τοϋ άρθρου τούτου ύπωπτεύ-

θον οτι προυκειτο περί αύτοϋ- έπέτυχον μέν νά 
σώσωσιν αύτόν, άλλ είχε πέσει είς&έντελή ήλιθι- 
οτητα- οθεν εφερον αύτόν εις τ ι  φρενοκομεϊον, 
υπό φιλάνθρωπων τινών διατηρούμενον, ένθα μετ’ 
άγαθότητος ένοσηλεύετο.
r ,K2fJ <mYt'-r'v τας γραμμάς ταύτας γράφω,, 
ο Κ. Δουδλέϊχ ζή είσέτι, ή μάλλον διατελεΐ θνή- 
σκων βλέπουσι δ αύτόν καθ' εσπέραν υπό γη
ραιόν τ ι  δένδρον καθήμενον καί μετ' οφθαλμών 
--..ι τή; γή; προσηλωμένων, κατά καιρούς επανα
λαμβάνονται Αγνή! δυστυχές τέκνον.

(Εκ τοϋ Γαλλικού).
Κ. ΔΗΜΗ52ΑΣ.

ΑΙ ΕΛΔΟΜΓΧΟΙ ΧΑΡ VI.

Π) Πόλις πλησίον tcS Λονδίνου έπ ί τοΰ W , . » -  
-χουσα περι τας 30  χ ιλίάδας κατοίκων Σ. Μ.

 ̂ 1 πάρχουσιν έν τώ κόσμο» όντα, τών οποίων ή 
μέν βιοτική ΰπαρξις παρέρχεται έν σωφροσύνή 
και μονιμοτητι, ω; τό κεκρυμμένΟν έν τώ βά-  
θει τών όασών ίο ν, αι χαραί διενεργοΰνται έν 
τοΐς έγκάτοις τών καρδιών καί α ί  ήδοναί των  
είσίν ήδεΐς, ώς ή μυστηριώδη; εύωδία τοΰ άνθους 
τουτου.

^ °χ^ος, ούτινος τά συγκεχυμένα πάθη αμ
βλύνουν την εύαισθησίαν καί καταβιβρώσκουσιν 
ολίγον κατ ολίγον τήν συνείδησιν, ούδεμίαν γνώ- 
σιν έχει τών ενδομύχων ηδονών τών όντων τού
των. Ταύτας δε έκτιμώσι μόνον εκείνοι, είς  0&; 
τό̂  αίσθημα τοΰ έντελοϋς καθή/.οντο; άπεκάλυψεν 
εφ άπαξ τά ;  άνεκφράστους αύτοϋ ήδύτητας.

Είχον τήν εύχαρίστησίν νά γνωρίσω νεάνιδά 
τινα, ή; ή γέννησις έδορυφορεϊτο υφ' δλων τών 
πλεονεκτημάτων τής τύχης, 5 δέ μέχρι τής ει
κοσαετούς ηλικίας βίος της ήτον δλως χαρά καί 
αγαλλίασι;. Εκάστη ημέρα, έκαστη ώρα ύπεμει- 
όία δί αυτήν, η δε δυστυχία έφαίνετο πάντοτε 
περιγραφομένη μ έ ν  πέριξ αύτή;, μή τολμώσα δμως 
<ςθτε να ττ)ν πλΥ^ιαστ]. Ητο νέα, ύραιοτάτν), καί 
οτνετττεροϋτο υπο τών ή^έων έπι^ροιών τοΟ βίου, 
ως^τό ρόόον ύπό τήν έπίρροιαν τής εαρινής αΰρα;. 
ΙΙδονα; καλλο»πισμοΰ, θρίαμβον ώραιότητος, μέ- 
θην έφημέρου χοροϋ, ταΰτα  πάντα κάλλιστα έγί- 
νωσκεν, εχαιρε δε πάντοτε έν άγνοια χαράν, δί 
ή; ό Θεός περιβάλλει τά ;  θυσίας καί τήν είς τάς 
δυστυχίας έγκαρτέρησιν.
Ενθυμούμαι εισετι την είς τό ξενοδοχεΐον τοΰ έν Στ. 

είσοδόν της Ισπέραν τινά, καθ’ f a  έμελλε νά δοθή 
χορός. Γα εμπρόσθια τοΰ κτιρίου τούτου ήσαν περι- 
<εκοσμημενα διά φωτεινών στεφάνων, ών ή λάμψις 
-:χέετο επί τών ωραίων φορείων, τών παρά ταΐς θό- 
^αις τής είσοόου παρατεταγμένων, άφ’ ών έξήρ- 
χετο σμήνος κυριώ", φερουσών λευκότατα χειρό
κτια, και ακτινοβολουσών ως άνθη, ποτισθέντα ύπό 
• ή; πρωινής εαρινή; αΰρα;. Θαυμαστόν πραγματι-  
ιώς ην θέαμα τό βλέπειν τά σμήνη ταΰτα, άν-

ερχόμενα τήν μεγάλην κλίμακα, ήτις έλαμπεν 
έκ τών μεγαλοπρεπών λυχνιών, καί τή; όποία. 
τά δρύφρακτα έγενοντο έν μέρει αφανή έ'νεκα τών 
στολιζουσών τήν οικίαν ταύτην ποικιλοχρόοιν αν
θοδεσμών. Τό έξωθεν συσσωρευθέν πλή^ο; μέχρι τή. 
πρώτη; κλίμακος έθαύμαζε τήν λαμπράν φω τα
ψίαν, τήν πολυτέλειαν, τόν i j  γένε- καλλωπι
σμόν τή; οικία; και τή ν  μακρόθεν άκουοαένην 
φωνήν τή ; ορχήστρα;. Αμα όμω; ή νεάνι; αΰτη 
έφάνη, τά πάντα έλησμονήθησαν: τότε ξενοδο
χείων, ή μουσική, τά άνθη, οί καλλωπισμοί, αί 
φωταψία-., τά φορεία, κ>ί τό πλήθος gv μόνον 
προσεκτικόν βλέμμα έ(5ριπτεν έπί τής νεάνιδος, 
ήτις, άσταίρουσα έκ τή; πολυτελεία; καί τή; ή 
δονής, άνήρχϊτο τήν κλίμακα.

Εκτοτε δεκαπενθήμερον παρήλθε, καί ή νέ* 
επένθει όιά τόν θάνατον τοϋ πατρός της, τόν έ- 
πενεγκόντα παντελή όλεθρον εί; τήν οικογένειαν 
αύτοϋ- Η χήρα, μή άντισχοΰσα κατά τής βαρεία; 
ταυτη ; προσοολή;, έτεσΐ κλινήρης' ή νεάνις, 
κύψασα τήν κεφαλήν καί μή καταβληθεϊσα, έτα- 
λαντεύετο μεταξύ τή; αγόνου απελπισίας καί τής 
φίλη; τή; έλπίδο; γεΜναιότητος. Τά πάντα έπω 
λήθησαν τή; οίκογενεία;, μηδ’ αύτοΰ τοΰ τελευ
ταίου καί μικρότάτου κοσμήματο; έξαιρουμένου, 
ϊνα έξοικονομηθώσιν αί τελευταϊαι άνάγκαι καί 
ίν α σωθή τούλάχιστον τοΰ ναυαγίου ή τιμή καί 
ή ύπόληψις τής οίκογενείας. Η τάλαινα μήτηρ! 
απέναντι τοσούτων ταλαιπωριών καί θλίψεων δέν 
ήδύνατο νά άναλάβη έκ τής ασθενεί ας f

Απολυθέντων τών υπηρετών τή; οίκογενεία;, 
και τοϋ μικροτέρου αύτή; καταστατικού χρέους 
εκπληρωθέντο; άνελλειπώ;, ή Μαρία, μηδόλω; 
επερειόομένη άλλ ούδ’ ύπερηφανευομένη διά τού;

τυχΎ'ίί φίλους, ένοικίασε δί εαυ- 
τήν καί τήν μητέρα της οίκίσκον έν τινι συνοικία 
εύϋπολήπτω, καί δυναμένη νά τή χορηγή εΰκο- 
λωτεραν λήθ/)ν καί πόρον κατά τό διάστημα τής 
πενίας τη;. Τό δύστηνον τέκνον! έλυπήθη καιρίω;, 
έγκαταλεΐψαν τού; τόπου; έκείνου;, τούς μάρτυ
ρας τοΰ παρελθόντος πλούτου καί τής εύδαιμονίας 
του. Η όυστυχία δμως έρριψεν αύτήν έμπροσθεν 
τών ποδών τοϋ Θεοΰ, καί ό Θεό; τήν άνύψωσεν 
ίσχυροτέραν καί μεγιλειτέ»αν. Γυνή , εχουσά τι  
εράσμιόν ένταΰθα, ούδέποτε άπελπίζεται. Ο έίω; 
ε_ί; τά ;  φιλοστόργους καί άφοσιωμένας καρδίας 
είναι ώς τό άγιον έλαιον, τό καιόμενον έντός τών 
λυχνιών, τών άνηρτημένων έν τώ θυσιαστηρίω. 
Από τήν όχθην τής άβύσσου, έντό; τής όποία; 
έρριψεν αύτήν στιγμή τ ι ς  ατυχία;, έξήλθεν άγνή, 
ώ; άγγελο;" άντί τών δακρύων τη; έλαβε δύω 
υπομειδιάματα, υπό δε τάς νέα; πτέρυγάς τη; 
προεφύλαττε δύω άσθενείας καί αδυναμίας.' τήν 
' ή ;  μητρός της καί τήν ίδικήν της.

11 Μαρία, άποκαταστήσασα τήν μητέρα τη; 
ε-.; τήν νέαν κατοικίαν, ήρχισε νά σκέπτηται περί 
τοΰ μέσου, δί ού ώφειλε νά έκπληρώση τάς κατε-

πειγούσα; άπαιτήσεις τής ένδείας. Είδος τ ι  άπο- 
καλύψ=ω; έγεννήθη έν έαυτή, δτε είδε τόν βίον 
ύπ άλλην όψιν, καί ήνόησεν δτι άνευ τ ύχ η ς  Χό 
μόνον μέσον,διού δύναταί τ ι ;  νά ζήση έντίμω;, είναι 
η έογασια. Επειόή δε κατά τά ;  ευτυχεί; ήμ.έρας 
τη; άρκετήν απέκτησε πείραν καί ικανότητα, ήρ- 
^ισεν άμεσο»; νά ώφελιμοποιή τόν πόρον, τόν ό * 
ποιον άλλοτε μετεχειριζετο ϊνα διέρχηται έν δια
σκεδάσει τον καιρόν τη ;, έσχετίσθη μετ άνωτέ- 
ρων οικογενειών, ε !;  ά ; μεταβαίνουσα είργάζετο 
τοιουτου είδους έργα, ένίοτε δέ άσυστόλως έζήτει 
καί απο τάς άοχαία; της φίλα; έργασίαν, έφ’ ή; 
ενησχολεΐτο άμέσως ϊνα μή άπολέσ»ι στιγμήν 
τινα τοΰ πολυτίμου δί αύτήν καιοοΰ. ΙΪ έργασία 
τήν έόιόαξεν εύχαριστήσε'.ς, ά; άχρι τοΰδε ήγνόει* 
τη προς τήν μητέρα τη; άκρα φιλοστοργία τήν
κατέστησεν εΰφυεστάτην" έξετάζουσα δέ έπί μάλ
λον και μάλλον τά τή; θέσεώ; τη; καί άποσκορα- 
κίζουσα Ολίγον κατ ολίγον την ΰπαρξιν τών 
ψευδών γοητιών, φαντασιών κχί προλήψεων, 
προσήγγισεν ε[; τ ήν καρτερίαν, είτα εί; τήν ει
ρήνην, καί τέλο; έφθασεν εϊ; τήν εύδαιμονίαν.

Είναι βέβϊΐον οτι εν τούτο» τώ κόσμο» ύπάρ- 
χουσ: δυο βιοι, ών ο μέν ψευδή;, δστις καί μάς 
παρουσιάζει πάντοτε τήν εικόνα τών παμπάλλων 
ψ&υδών και επι,τλαστων αναγκών, ο δ ετερος
αληθής, καί ούτος είναι ό τής φύσεω;·

Καί ετερόν τ ι  τότε εζετιμα ή Μαρία, δπερ ώς 
ούδέν έθεώρει πριν νά είσέλθ/] είς τήν σώφρονα 
ταύτην αίθουσαν: την ωραιότητα τής ηλιακής
ακτΐνος, καί την ευτυχίαν τοΰ δτι είχε τοιαύτην 
μητέρα, οϊαν ούδείς άλλος.

Η εύτυχία αΰτη τή κατέστη ζωηροτέρα μετά  
τό άκούλουθον συμβάν. —  Εσπέραν τινά χειμε
ρινήν καί ψυχροτάτην ή Μαρία είργαζετο διά τοϋ 
φωτό; τοϋ λύχνου πλησίον τή; θερμάστρας, ΐ ϊτο  
τοτε ή περίοδος τών εορτών, καί έν εκάστη οί- 
κ'.α. υπήρχε χορο;. 0  θορυβο; τών φωνών καί τής 
μουσική; έφθανε μέχρι; αύτής, καί τή έπροξένει 
αναμνήσεις, α; δεν έπεθύμει νά θωπεύη. Παρά 
την θέλησιν τη; ομω;, αί θ;λκτικαί εικόνες τών 
ίξαφανισθεισών ιδεών διήρ/οντο άλληλοδιαδό- 
χω; έμπροσθεν τών οφθαλμών τη; δπω; διατα- 
ρά^ωσι βεβαιω; αυτήν- τοϋτο δε συνέβαινε κατά  
τα; πρώτα; θριαμ.βευτικας εποχάς τής δυστυ-  
χία;, καθ ά; αυτη ετι ήτον εί; τά ;  πρώτα; βαθ- 
μ-'-δα; τών δοκιμασιών* αι άναμνήσει; δέ αύται 
ήσαν τοσοΰτον ίσχυραί, ώστε έπροξένουν εί; τά  
όνειροπολήματά τη; βαθεϊαν θλίψιν. Καθ’ εκάστην 
στιγμήν ή νεάνις διέκοπτε την έργασίαν της, εό- 
ριπτε το ποόσωπόν της έπί τή; χειρός, ή έσφόγ- 
γιι,ε τά έπί τών οφθαλμών της διαλάμ,ποτα δά
κρυα. Επιποθοϋσα δε νά καθησυχάση τήν ταρα
χώδη συγκίνησίν της, έπλησίασεν είς τό παράθυ- 
pov, τό ήμιήνοιξε διά νά άναπνεύση άλλον 
άερα* Η χιών έπιπτε παχεϊα έπί τή; καταλεύ- 
KW λιθιστρώτου οδοΰ, τά δε βλέμματά της



προσειλκύθησαν έπί τίνος δυστήνου πλάσματος, 
δπερ έρρίγα έν τή δδώ, υποκάτω έξωστέγου ί- 
στάμενον.

Τό τέκνον έπερίμενε τήν έκ τοΰ yooDu εξοδον 
τών άνθρώποιν, έπ έλπίδι βεβαίως ελεημοσύνης. 
Η θέα του ένέπνευσε μύρια νέα αισθήματα εις 
τήν νεάνιδα, ήτις, συγκινηθεϊσα μ έ χ ρ ι  δακρύων, 
ούχί βεβαίως διά τή ;  τύχην του, τό προσεκάλεσε 
καί τ φ  ένευσε νά είσέλθη' διέταζε δ’ αύτό ίνα 
δμιλή ,ιγαλέως, φοβουμένη μήπως έξυπνήση τήν 
μητέρα της, τό έ^έρμανε καί ή*ουσε τήν μικοάν 
ιστορίαν του, ήτις ήτον άπλή μ ε ν ,  άλλά σπουδαία, 
καί ήτις έχρησίμευσεν είς αύτήν ώς μάθημα αλη
θούς φιλοσοφίας, τροφήν δέ καί τινα λεπτά δοΰ- 
σα αύτω, τό απέλυσε μέ τήν διαταγήν ινα τήν 
έπισκέπτηται συχνάκις.

Διά πάν πνεΰμα, οπερ δεν έξτπατώσιν αί χί- 
μα-.ραι τής φανταρίας, καί είς ο ή φρόνησις π α 
ραχωρώ ελευθερίαν έπί τής -έτττιμήσεως τών πραγ
μάτων, τοιαΰται εξιστορήσεις είσι νουθεσίαι καί 
ήδοναί φυσικ,αί.

Ισως φανή εις τινας άπίθανον οτι ή πτωχή  
ήδη εργάτις έδιδάχθη ταΰτα, συναναστρεφομένη 
μετά μελίσσης τινός, ήτις τό εαρ ήρχετο καί έ 
λεηλατεί καθ έκαστην τό άνθος, τό εύρισκόμ.ενον 
έντός τοΰ έπί τοΰ παραθύρου αγγείου της. Η 
πρώτη σκέψις της ήν αυτη: « Πώς ή θεία Πρό
νοια να ο^ηγήστ) τό ζώον τοΰτο ιΐά μέσου τοΰ 
απείρου λαβυρίνθου, τοΰ κε,ίαλυμμένου διά στε
γών καί θερμαστρώ·', είς τό μικρόν καί ά θ ώ ο ν  
τΟΰτο φυτόν καί έπειτα είς τήν κυψέλην του; » 
Ευκόλως όύναταί τις νά μαντεύσν) τάς εύεργετικάς 
•παρηγοριάς τής ιδέας ταύτης. Μετά ταΰτα διά 
τοΰ παραδείγματος καί τής συναρμολογής τών 
'.όεών εύχονται τά μαθήματα τής οικονομίας, τής 
εγκράτειας καί τής φιλέργου φρονήσεως.

Η Μχρια οΰτως εμ,αθε νά έπιχειρή τά πάντα,  
νά έπωφελήται έκ τούτων, καί νά έπιτυγ^άνη 
πραγματικώς έν τώ βίφ. Αί χαραί αύτής ήταν 
ένόόμυχοι, ήδεΐαι καί βαθεΐαι- τάς συνεκίνει δέ 
ή θεα ωραίας ήμέρας, τό άσμα τών πτηνών, τό 
τέλος πάσης εργασίας άνά χεΐράς της, καί έπί 
τούτων τό μειδίαμα τής μητρός της·

Μετά £ν ετος τοιαύτης ζωής, ή εύχαρίστησις 
περιετυλίχθη περί Ιαυτήν διά τής εύτυ/ίας τών 
εργασιών της, ή αταραξία κατέστη σταθερά, αύτή 
δε εύτυχης. Η τύχη τής χήρας ήρχισε μετ’ ού 
•πολύ νά άναλαμβανη, χάρις είς τήν ικανότητα 
φίλου τινός τής οικογένειας της, εύτυχής δε γά
μος Tr, έόωρήσατο τά έχέγγυα τοΰ μέλλοντος 
τής θυγατρός της. Η νεάνις καί έν τή νέοι ταύτη  
θέσει της διετήοει πάντοτε τήν συνήθη αυτής α 
πλότητα.

όπότε τις εχει τά άναγκαΐα, πρός τ ί  τά  
•περαιτέρω;

Επανηρχετο άκαταπαύστως έπί τών παρελθου- 
οών έν τή δυστήνφ κατοικία ημερών, ώ; δ Ρο-

βινσων είς τά ί  αναμνήσεις τής νήσου του, καί έ
λεγεν ότι ποτε άλλοτε δεν ήσθάνθη τήν εύτυχίαν 
καλλίτεοον, εί μή είς τήν εποχήν, καθ ·ήν ό κόσ
μος τήν ένόμιζε δυστυχή.

— Τπάρχουσι χαραί. έλεγε, τάς δποίας πολ
λοί τών ανθρωπων αγνοοΰσι, διότι είναι τό άντί- 
τιμον τής δυστυχίας, τής καρτερίας καί τής ερ
γασίας.

Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  Α Ε Ο Ν Τ ΙΑ Σ ·

—   -
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Η Θ Ι Κ Α .

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΙ- ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

Πολλάκις πολλούς άνθρώπους ήκούσαμεν έοω" 
τώντας έπί τό χλευαστικώτερόν πως καί είρωνι- 
κώτερον:«Τί άρά έστι τό έκ βάθους ψυχής άγα-  
παν καί έπιζητεΐν τό γενικόν καλόν; Ιίμεΐς οι πε
περασμένοι, οί ατελείς, οί άφρονες δυνάμεθα νά 
καταβ'.βάσωμεν τό ιδανικόν, τό θειον, τήν τάξιν 
καί εύκοσμίαν είς τήν άθλίαν ήμών επί τής γής 
ταύτης πάροδον, είς τήν πτωχήν ήμών βροτείαν 
ύπαρξιν ;»

Εάν ποτε συνεχωρεΐτό μοι, ινα ώς δ Κράτης, 
Ιφ υψηλού καί έπηρμένου άναβάς, δώσω νουθε
σίαν τινά είς τούς ανθρώπους, ούδεμίαν άλλην ή
θελον άποτείνει πρός αύτούς η τήν έξήςί» Ανθρω
ποι, τ ί  πράττετε; περκρρονεϊτε τήν ύπαρξιν ή
μ ώ ν ,  -̂ ν οϋό δ Θεός αύτός περιεφρόνησεν; Α λ λ ,  
ώ δείλαιοι, βλασφημεΐτε τό θειον έ'νομα.

0  ιστορικός, έν έκστάιει διατελών ένώπιον με
γαλοφυών τινων άνδρών, καί έκθαμβος διά τούς 
υψηλούς αύτών λόγους ή διά τά μεγάλα αύτών 
έργα, θεωρεί αύτούς ώς απεσταλμένους τοΰ 
Θεοΰ, ώς αντιπροσώπους τής Προνοίας.

Εκθαμβοι καί ή λ εις ένώπιον τών μεγάλων εικό
νων τής ιστορίας, προσπίπτομεν μετά σεβασμού 
ένώπιον τοΰ θΰμα εαυτόν υπέρ τής πατρίδος 
προσε^εγκόντος Κόδρου, χέομεν δάκρυ θαλερόν  
έπί τή μνήμν) τοΰ Περικλέους, ού ένεκα ούδείς 
ποτε Αθηναίος έπενθηφόρησε, θαυμάζομεν τό εύρύ 
δργανιστικόν πνεΰμα τοΰ Αλεξάνδρου, τιμώμεν 
τάς μεγάλας πατριωτικάς σκιάς τών Βρούτων, 
τών Κασσίων, τών Κατώνων, άναπώαεν τούς Κα- 
ρολομάγνους καί τούς μεγάλους Αλφρέδους, δόν- 
τας κατ αιώνα βαρβαρισμοΰ ζωοπάροχον ώσιν είς 
τάς τέχναςκαί έπιστήμας, καί κλίνομεν τό γόνυ 
καί ένώπιον τών έξαιρετικών εκείνων Παπών, 
οΐτινες έπώασαν, εί δυνατόν είπεΐν, τό ώόν της 
άναγεννήσεως τών γραμμάτων. Ναι, ώς Ελληνες, 
ουδέποτε λησμονοΰμ,εν τό προπατορικόν λόγιον 
« Οίδε καί πολέμιος θαυμάζειν άνδρός αρετήν.»

Οίτε ιστορικοί καί ήμεΐς εχομεν δίκαιον κατά  
τινας έπόψεις* άλλ δφείλομεν νά άναλογισθώμεν 
πρός τούτοις οτι άπαντες ανεξαιρέτως οί άνθρω
ποι, μηδ αύτών τών ταπεινοτέρων έξαιρουμ,ένων, 
έχουσιν έπίσης τόν παρά τής Προνοίας διαχαρα- 
χθεντα αύτοϊς προορισμόν, καί τό βημεΐον τής 
αποστολής ταύτης έστίν δ αιώνιος τοΰ καθήκον 
τος νόμος, δ έν τή συνειδήσει ήμών καταλάμπων.

Ναι, άπαντες, οίοι καν ώμεν, έργάται τής 
διανοίας ή τής χειρός, πλούσιοι ?ι πτωχοί, ό τε 
σοφός, δ είς τάς βίβλους αύτοΰ τεθαμμένος, δ τε 
βοσκός δ έπί τού ορούς, άπαντες, λέγιο, έσμέν πο- 
λ ΐτα ι τής τοΰ Θεοΰ πόλεως, έσμ.έν οί ίεροί αΰτοΰ 
υπάλληλοι, διότι άπαντες έλάβομεν παρ αύτοΰ 
μετά τής συνειδήσεως αποστολήν, διαταγήν, έν- 
τολήν, άπαντες δφείλομεν ΐ ν χ  ζαταβάλλωμεν παν 
σθένος όπως ε.Ιθη ή ί β α σ ιΑ ε ία  A v r o v ,  άπαντες 
ειμεθα προωρισμενοι ώς πρέσβεις Αύτοΰ έπί γής, 
/;τοι μεταςύ τών ανθρώπων.

Πας ο παραγνωρίζων τοΰτο έν υπερμεσοΰντι 
ΪΘ. αίώνι, έν τώ αίώνι τούτω, καθ 8ν αύτοί 
οι βασιλείς ανακράζουσιν άπό τοΰ βήματος, ότι 
άπαντες ο: άνθρωποι είσίν έργάται, εργαζόμενοι 
έκαστο; το ενον πρός τόν κοινόν σκοπόν, τήν ίύ* 
δαιμονίχν τής άνθροιπότητος, ούδέν άλλο δύνα 
τα ι είναι ή πβπωρωμένος τήν καρδίαν καί τετυ- 
φλωμενος τούς οφθαλμούς, ώστε βλέπων μή βλέ- 
πειν καί άκούων μή συνιέναι.

Τό πρώτον ήμών καθήκόν έστι τό συναισθάνε
σ α ι  ημας αύτούς Ικουσίους συνεταίρους τοΰ θείου 
έργου, κατα συνέπειαν δέ, τό λησμονεΐν δσον οΐ- 
όν τε τά στενά δρια τ'ίς ήμετέρας ύπάρξεως, τής 
προσωπικής, οπως διαβώμεν έκτος ήμών αύτών, 
εν τή παγκοσμιω τάξει, μεριμνώντες περί τοΰ 
αγαθοΰ τοΰ πλησίον, καί' έγκύπτοντες μ ίτά  ζέον- 
τος ζήλου εις την σπουδήν τοΰ προοοισμοΰ ή μ ώ ν .

Καί δ έρως ούτος οΰ μόνον άρετή έστι, άλλά 
καί ο πρώτος σπινθήρ πάσης άρετής, μηδ’ αύτής 
τής θρησκευτικής έξαιρουμένης.· Εάν μή τόν πλη
σίον υμών αγαπάτε, λέγει ή Καινή Διαθήκη, 
μετά θαυμαστής βαθύτητος νοΰ, πώς τόν άόρα- 
τον αγαπήσετε Θεόν;»

Αλλ εν τή δδώ ήμών άπαντώμεν, έντός τε 
και έκτος ήμ.ών, τό πρόσκομμα, τό κ»κόν, τήν 
•πτώσιν, την υπό τών ζιζανίων καί άκανθών κα- 
ταπνιξιν τών άγαθών σπερμάτων. Η άδελφική ή
μών μέριμνα δεν οφείλει λοιπόν νά περιορισθή 
είς θεωρητικην εύμένειαν, άλλά νά έμβαφή είς 
την φλόγα τών έκ τών προτέοων γενομένων δε
κτών θυσιών, οφείλει νά ή πάλη ηρωική καί αιώ
νιος, πάλη, ήτις νά άναπλάστι καί ήμάς αύτούς 
δΐ αγωγής ίσχυράς καί νά καταστήση ήμας έκ 
τών άρεστών εργατών τοΰ θείου έργου, πάλη, 
γενομενη έπί τώ σκοπώ δπως τό εργον τοΰτο έκ- 
πληρωθή έν τούτω τώ κόσμω ώς οίόν τε άρις-α, 
ήτοι δπως έξηγήση, βελτίωση καί eipuvij τόν

κύκλον, ένώ διαδέχονται άλλήλας αί ά'θρώπινα'· 
γενεαί.

Η ηθική άρα έφίπταται έπί τε τοΰ εσωτερικού 
καί εξωτερικού ήμών βίου, ή μάλλον, είσβιβάζει 
εις αμφοτερους μεταμορφωτικόν τινα χυμόν, και 
καθυποβάλλει ήμΐν δύο υποχρεώσεις-

Καί η μεν τούτων έστί τό ν άναπτύσσωμεν 
τας εν ήμΐν δυνάμεις, καθυποβάλλοντες ταύτας  
υπο τον ήθικόν νόμον, ήτοι συνδέοντες αύτάς, 
ζώσας καί ίσχυράς, πρός τήν άγάπην καί τό α 
γαθόν τοΰ πλησίον.

Η δ ,ετέρα τό έπενεργεΐν επί τών περιχυκλου- 
σών ημας διαφόρων κοινωνιών ούτως, ό)στε τρο- 
ποποιούμεναι καί βελτιούμενχι άδιαλείπτως νά έμ* 
περικλείωσι πλείονα δσον οίόν τε στοιχεία πρός 
την αναπτυξιν πάντων τών ιερών σπερμ.άτων τής 
φυσικής καί πνευματικής ζωής, δσα δ Θεός κατέ-  
θηκεν έν τώ κόσμω.

Διηνεκή; αγωγή ήμών δί ήμών αύτών, εύεργε- 
τική συνδρομή πρός τήν πρόοδον τής άνθροιπό- 
τητος, ή έν άλλοις λόγοϊς, μεταμόρφωσις καί 
τοΰ ιόιου ήμών προσώπου καί τοΰ κύκλου, έν ώ 
διαβιοΰμεν, τοιοΰτός έστιν έν κεφαλαίω δ διπλούς 
νόμος τοΰ άνθρώπου, ή, μάλλον είπεΐν, παντός 
ηθικοΰ δντος, ευρισκομένου έν σταδίο), έν ώ δ θά- 
νατος είς διηνεκή εϋρίσκεται πάλην μετά τής 
ζωής.

Σ . I. Β .

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
Κ Α Γ Γ Ο Τ ΡΟ Ύ .

Τό ό'νομα τοΰτο έ.δόθη ύπό τών κατοίκων τής 
Νέας όλλανδ ίας (Ωκεανίας) είς ρ-έγα τ ι  μαστο- 
φόρον ζώον έκ τοΰ γένους τών μαρσυπιωδών ή 
διδελφύων.

Ίό ζώον τοΰτο είναι άξιοσημείωτον διά τήν 
άκραν δυσαναλογίαν, ήτις υπάρχει μεταξύ 
τών εμπρόσθιων καί οπισθίων μελών αύτοΰ’ καί 
δύναται τις είπεΐν δτι τό άνώτερον μ,έρος τού 
σώματος αύτοΰ εγεινε θύμα είς τό κατώτερον. II 
κατασκευή είναι δλως αντίθετος πρός τήν τής κα-  
μιλοπαρδάλεως. Οί οπίσθιοι πόδες τοΰ Καγγου- 
ρού είναι παραδόξου μήκους και ισχύος, ή δε ούρά, 
ώς έκ τοΰ πάχους καί τής ισχύος τών μυώνων 
αύτής, τώ είναι τόσον χρήσιμος, ώς εί ήθελεν είσθαι 
τρίτος ποΰς. Τούναντίον δε, οί έμπρόσθιοι πόδες 
είναι βραχύτατοι καί λεπτοί, ώς καί ή κεφαλή 
καί τό επίλοιπο* μέρος τοΰ εμπρόσθιου σώματος· 
0  δέ σχηματισμός ούτος εύκολύνει τόν Καγγου- 
ρού νά ΐσ τα τα ι  ορθός, καί τότε ή ούρά αύτοΰ 
σχηματίζει μετά τών οπισθίων ποδών στερεόν 
τρίποδα, ούτινος τήν ισορροπίαν δέν καταβάλλει  
τό βάρος τών εμπρόσθιων μελών. Εν τή θέσει



δί ταύτη στηρίζονται οί Καγγουρού έπί τών με* 
ταρσίων αΰτών, δπερ δίόει αυτοΐς πλειοτέραν 
στερεότητα·

Οί εμπρόσθιοι πόδες αΰτών εχουσι 5 όακτύλου; 
ώπλισμένους δΐ ονύχων ισχυρών %%\ γωνιωδών 
κάτωθεν, άνωθεν δέ πλατέων καί ολίγον κα^πυλω* 
τών. ί ί  .παλάμη είναι εντελώς γυμνή, οί δε οπίσθιοι 
πόδε; εχουσι ί  μόνον δακτύλους, τών οποίων δ 
■παράμεσο, είναι ισχυρότατος καί μικρότερος τών 
λοιπών, καταλήγων είς χονδρότατον δνυχα εις σχή
μα έπιμήκουςκρουπεζης· 0  δε μικρόςόάκτυλος είναι 
επίσης ισχυρός, άλλ!ά βραχύτερος, καί δ δ»υξ αύτοϋ 
ήττον χονδρός. Οί δύο οΰτοι δάκτυλοι είναι εντε
λώς ελεύθεροι, έν ω οί δύο πρώτοι συνενοΰνται 
μετά τοΰ δέρματος" τό πέλμα τών ποόών είναι 
γυμνόν καί ί  ούρά ρωμαλέα, πυκνοτάτη καί υπό 
βραχειών καλυπτόμενη τριχών. Αί τρίχες τοΰ 
δέρματος είναι δύο ειδών: μετάξιναι καί μάλλι- 
ναι, ών αί πρώται ευρίσκονται εις την κεφαλήν, 
τήν ούράν καί τους πόδας.

Αί θήλειαι έχουσιν ένδοθεν τής κοιλίας θυλά 
κιον, έν ώ αύξάνουσι τά μικρά αΰτών, δύο έ'ως 
τέσσαρα συνήθως, καί καταφεύγουσι προσέτι εκεί, 
οσάκις έπαπειλεΐ αυτά κίνδυνος;

Οί Καγγουρού είναι ζώα ποηφάγα, ενούμενα 
είς μικράς άγέλας, ών ηγούνται πάντοτε οί γέ
ροντες άρρενες' διαμένουσι δέ είς δενδρώδη μέρη. 
Τό κρέας αΰτών τρώγεται, δυνάμενον ν άναπλη- 
ρώση παρ ήμΐν τό τοϋ χοίρου.

Οί Καγγουρού εχουσι δύο τρόπους τοϋ νά άλ- 
λάττωσι τόπον διαμονής: τό άλμα καί τόν δρόμον. 
Τρέχουσι δέ μετά τίνος κόπου καί οίονεί ερπαντες' 
πατοϋντες έπί τοΰ εδάφους, ΰψόνουσιτά δπίσθια με 
ταχειριζόμενοι καί τήν οΰράν, στηρίζοντες αΰτήν 
έπί τής γής ώς έλατήριον' φέροντες δέ τάς οπι
σθίους κνήμας πλησίον τών έμπροσθίων, ώθοϋσι 
ταύτας πρός τά πρόκο, καί τοιουτοτρόπως περι- 
πατοΰσι μετά πολλής ταχύτητος’ άλλ έάν τρο- 
μάξωσι καθ οδόν, ή ΐδωσιν δτι διώκονται, τότε 
κάμνουσιν άλματα 2 0 — 5 0  ποδών άποστάσεως 
καί 6 — 9 ύψους, μεταχειριζόμενα καί πάλιν τήν 
οΰράν αΰτών ώς έλατήριον.

Τινές τών Καγγουρού στεροϋνται ρύγχαυς, !ή 
εχουσι μικράν τινα «κραν, γυμνήν καί βαλανώόη, 
είς τό άνω μέρος εκάστου ^ώθωνος, έν ώ άλλοι 
εχουσι ρύγχος ισχυρόν καί άνεπτυγμένον καί διαι- 
ρούμενον έν τώ μέσω διά μικράς αύλακος.

Οί πρώτοι, οί κυρίως Καγγουρού λεγόμενοι, 
έ/ουσι τό ανάστημα υψηλόν, τήν κεφαλήν μ α 
κράν, μυτηράν καί λεπτήν, τά δέ ώτα μεγάλα, 
ωοειδή καί τριχώδη.

Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ2.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΓ ΚΕΡΑΤΪΝΟΤ.

Τοϋ Ηλεκτρικού ρευστού αί ίδιοτροπίαι, τών ο
ποίων ή ιστορία μνημονεύει, είναι συχνόταται.

Τώ 7 15 αί άστραπαί καί βοονται έξηκολού- 
θουν έπί δύο κατά συνέχειαν ήμέοας, καί ό κε
ραυνός, πεσών πλησίον τών Τουρώνων έν Γαλλία, 
π*ρά τήν μονήν τής Νοερμουτιέ, συνέτριψε τάς 
πλίνθους τών στεγών, έτρύπησε τάς θύρας, είς 
τρόπον ώστε ώμοίαζον τρίχαπτα, ανέλυσε 2 κώ- 
ήωνας καί κατεκρήμνισε τρίτον, '200 βήματα ώς 
έγγιστα μακράν τοϋ κωδωνοστασίου. Εύρον τά  
πουλία τών δρνιθώνων πνιγμένα καί 2 2  ίππους 
φονευθέντας· Ο κεραυνός κατέβη είς τά υπόγεια 
τής μονής, ήνοιζε πολλούς πίθους οίνου, καί έπα- 
νήλθεν έκεϊθεν είς τό έστιατόριον, δπου έγευμά- 
τιζον οί καλόγηοοι, 1 50 τόν αριθμόν, είς 2 τρα- 
πέζας. Περιήλθε τήν αίθουσαν, συνέτριψε τάς υέ- 
λ")υς, καί άνετρεψε τάς 15 0  έκ κασσιτέοου παρο- 
ψίδας τών συνεστιωμέ^ων, χωρίς νά βλάψϊΐ διό
λου αύτούς. Τούς έφόβησε μόνον, καί αντί οίνου 
τους έκαμε νά πίωσιν υίωρ έκείνην τήν ημέραν.

Επί τής παραφροσύνης τοϋ Καρόλου ΣΤ*., δ χει- 
μών ητο τόσω δριμύς, ώστε ή μελάνη έπήγνυτο έν 
τώμελανοδοχείω τοϋ άρχιγραμματέως, καίτοι ερ
γαζομένου παρά τό πΰρ. Τό έπακολουθήσαν θέρος 
οι κεραυνοί ήσαν συχνότατοι. Εν Αγγουλέμη έ
πεσε κεραυνός έπί τής έκκλησίας τών Καπουκίνων, 
οΐτινες ήσαν είς τόν δρθοον, καί Ισβετε τάς λ υ 
χνίας. Κχταληφθέντες ύπό τρόμου οί άγιοι π α 
τέρες, έκάλυψϋν τάς κεφαλάς μέ τούς σκούφους 
των καί έγονυπέτησαν δπο>ς «ποδ'.ώξωσι τόν κε
ραυνόν. II θύελλα έκόπασεν άν-:παισθήτως. Είχεν 
ήδη έξημερώσει, καί οί καλόγηροι προσηύχοντο 
εΐσέτι· Η,νοιξαν τούς οφθαλμούς σταυροκοπούμε- 
νοι πάντοτε, καί παρετήρησαν δτι τοΐς έλειπεν 
ό πώγων. Τούς ειχε ξυρίσει δ κεραυνός μετά  
τής αύτής τέχνης, -̂ ν ήθελεν έπιδείξει καί δ ά- 
ριστος τών κουρέων.

Αλλο παράδοξον συμβεβηκός καί ολιγώτερον 
εΰκατάλαπτον είναι δτι βλέπουσιν ενίοτε τόν κε
ραυνόν ένσκήπτοντα έπί πυρίτιδος, χωρίς νά τήν 
άνάψΐ). Τοιοϋτο τ ι  συνέβη έν Μαρόμιρ, πολυχνίω 
ολίγον τ ι  άπέχοντι τής Ρυοέννης. 0  κεραυνός συ- 
νέτριψε μίαν δοκόν τής στέγης, είσέδυσε μεταξύ 
οκτακόσιων κιβωτίων πυρίτιδος, συνέτριψε δύο ec 
αυτών, άλλ ή πυοίτις δέν έκάη.

Μεταξύ τών περιεργοτέρων τοϋ κεραυνού άπο~ 
τελεσματων, δφείλομεν ν άναφέοωμεν δτι πολλά- 
κις έκτυποι έν μιά στιγμή, αντικείμενά τινα, δ - 
μοιάζοντα κατά τινα τρόπον πολύ πρός τήν φο)- 
τογραφίαν.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Καταχωρίζοντες έτοίμως έν τη Ν έ α  
Έ  π τ α λ  ό φ ω τά επόμενα 12 ελεγεία 
επιγράμματα εις τήν αείμνηστον ‘Ραλλοϋν 
Ζ. Ιτρούμσκη ιατρού, σταλέντα ήμΐν πρός 
δημοσίευσήν ύπό τοϋ Κ. Ή λ. Τανταλίδου, κα
θήκον ήμών απαραίτητον λογιζόμεθα ινα 
προτάξωμεν και τήν ακόλουθον έπι τούτω 
ήμΐν σταλεΐσαν διατριβήν, ήτις ούοέν πλέον 
ή ασθενές έστι σκιαγράφημα γνωστοΰ άλλως 
τε ατόμου έν τη καθ’ ημάς κοινωνία, άλλ ’ 
ουχ ήττον καί έλάχιστον τεκμήριον τοϋ έξι- 
διασμένου σεβασμοϋ ήμών και της κατ’ άξίαν 
έκτιμήσεως τών σπανίων αρετών τής άξιαγά- 
στου ταύτης -συζύγου καί ©ιλοστόργου 
μητρός.

« ΠοΛΛάχις α ί  στερήσε ις , ά ς  ό ά χα ιρ ο ς  θ ά 
να το ς  έπιφέρει, ε ίσ ϊ  τοσοϋ τον  π ικ ρ α ί ,  τοσοϋτον  
ΘΛιβεραί, τοσοϋτον  ανεπανόρθω το ι ,  ώστε οΰ μ ό 
ν ο ν  άΛγεινοτάτης Λύπης δ ά κρυα  μ α ς  προζε>οΰ- 
σ ιν ,  άΛΛά χ α ι  τό ό μ μ α  ήμώ ν ,  έν τι) έζάΛΛι<) 
ταύτη  χ α τα σ τά σ ε ι  διατεΛοϋντες , στ ρέφομεν  
πρός τό #εΐον ον , έπερωτώντες δήθεν τό α ί 
τ ιο ν  τής το ιχύτης  ζημ ία ς ,  χ α ι  μ ε τ  ά γαναχτήσ εω ς  
μ ε μ ιγ μ έ ν η ς  μ έ  Λύπην δ υ σ α ρ ε σ τ ο ύ μ ιθ α  χατ  αν  
τοΰ τοΰ θ ε ο ΰ ,  όστ ις  έν τ// άπε ίρω  α ύτοΰ  σοφ ία  
όντως ήΰονΛήθη περ ί  τοϋ προσφιΛοϋς ή ι ι ϊ ν  α τ ό 
μ ου .  Σ τέρη σ ιν  τ ο ια ύ τη ν  ό ,παραμηθύτως θρηνοΰ -  
μ ε ν  έν τω προοώπω  τής πρό  μ ιχ ρ ο ΰ  έζ ή ι ιών  
μ ε τα σ τά ση ς  1ΡαΛΛονς Ζ. Σ τ  ρούμσχη ,  ο ΐχτρώς  
τεΛευτησάσης τόν  β ίο ν  κ α τ ά  τήν  δ ιά ρ κ ε ια ν  τής 
επαρά του  νό σο ν ,  ή τ ις  Αφειδώς χ α τ εμασ τ ισ ε  την  
πό .Ι ιν  ήμών , κ α ί  ής μ ε τ ά  φρ ίκης  χα ϊ  ρ ίγ ου ς  
ά μ α  άναποΛοΰμεν ε ΐσέτ ι  τ ά  σ τ ιγ ερά  άποτ ιΛ ε-  
σμα τα .

« "Αν ό έγχώριος τύπος  έτήρησε σ ι γ ή ν  έπ1· 
τω θα νά τω  τής μ α χ α ρ ίτ ιδ ο ς ,  τής σ ιγ ή ς  τ α ύ τ η ς  
αϊ'τιον δέν ήτο άΛΛο ή ή ά π ο υ σ ία  τοϋ δ υ σμο ί -  
ρον  σ υ ζύ γ ου  αύτής ,  π ερ ιοδεύοντας  έν τή σ τ ρ α 
τ ιω τ ική  υπηρεσ ία  κ α ί  έν τα ϊς  έ π α ρ γ ία ι ς ,  μ ηποτε  
α ίφ νη ς  κ α ί  άπροπαρασχευάστω ς  ά να γ νώ  έν τ α ϊς  
έφημερ ίσ ι  τ ή ν  άπ ο τρ όπ α ιο ν  όγγεΛ ίαν  τοΰ  άωρον  
χ α ϊ  π ιχροϋ  θα νά του  τής πα ι ιφ ιΛ τάτνς α ύτοΰ  σ υ 
ζύγου ,  κ α ί  μ όνος ,  ξ ένος , έν  γή  ζέ’νη, χα ταμε  
τρήσα ς  τό μέγεθος  τής  ζ ημ ία ς  αύτοϋ ,  π άθη  τι- 
Τ ήν  ακούσ ια ν  τ α ύ την  τοϋ έγχωρ ίου  τύπον  εΛ- 
Λειψιν άναπΛ ηρονμεν σήμερον  δ ιά  τοΰ  ασθενούς  
ήμ ώ ν  χαΛάμου , κα ί  χέοντες  δάκρυ  ΘΛιΰερον, 
δάχρ\> σπ α ραχ τ ικ ό ν  είς τήν  μ ν ή μ η ν  τής άε ιμνή  
στ ου φΙΛης ήμών , έΛάχιστον φόρον τοΰ προς  
α ύ τή ν  απε ίρου  ήμών  θαυμ α σμ ο ύ ,  ρα ίνομ εν  τόν

αχ ι(ρόν"αύτής  τάφον  δ ΐ  οΛ ιγ ίστων άνθε'ων, κ α -  
ταδε ιχνύοντες  ε ίς τό π ερ ί  ή μ ά ς  δ η μ ό σ ιο ν  άτεΛίς 
μ έ ν  αύτής  ά π ε ικ ό ν ισ μ α ,  άΛΛά προσφέροντες  υ 
π η ρ ε σ ία ν  ού τή ν  τ υ χ ο ϋ σ α ν  πρός  τή ν  ά χ μ ά ζ ο υ -  
σ α ν  ήδη τοΰ  φύΛου αύτής  νεοΛαίαν, δπως μ ι -  
μ η θ ή  τά ς  άρετάς κ α ί  τά  π ρ ο σ ό ν τ α  αύ τής ,  όσα  
δυσ τυχώ ς  σ π α η ώ τ α τ α  ά π α ν τ α  τ ις  -/.οσμοΰντα έ- 
Λ άγιστον  μ έρ ο ς  τοΰ φύΛου αύτής .

ά Π ρότυπον  σ υ ζ υ γ ικ ή ς  κ α ί  μ η τρ ική ς  α ρ ε τή ς  
ύ-χή ρ ζα ς ,  προσφιΛεσ τά τη  ΡαΛΛοΰ, κ εκτημένη  
πάνθ' όσα  τή ν  τοϋ ά νθρώ που  ε υ τ υ χ ία ν  δ ύ ν α ν -  
τα ι  ν ά  π ρο ζ ενήσω σ ιν  έν τώ π ροσχα ίρφ  τούτω  
τοϋ β ί ο ν  σ τ α δ ίφ .  ΠΛήρης π νεύματος ,  ύ ζ υ ν ο ία ς ,  
χρίσεως κα ί  κ οσμ ιό τη τας ,  έθεΛγες rftd τής άνεχ -  
τ ιμ ή το υ  σ υ να νασ τροφ ής  σου τούς π ε ρ ισ τ ο ιχ ο ΰ ν -  
τας  σε ο ικε ίους κ α ί  φίΛους, έν ο ίς  ε σχον  τό 
ευ τύχημ α  νά  σ υ να ρ ιθ μ ώ ι ια ι  ό έΛάχιστος. Α να-  
ποΛών τάς  γΛ υκύας κα ί ευτυχε ίς  σ τ ι γ μ ά ς ,  ας  
έν τή ε σ τ ία  τοΰ Π ατρ ιαρχ ικ ού  ιrov ο ίκου  δ ι η ρ χ ό -  
μη ν ,  συνομιΛών χ α ίσ υ ζ η τώ ν  περ ί δ ιάφορω ν  ά * τ ι -  
κε ιμένων,  θα υμά ζω ν  έχάστοτε τήν έπ ί π α ν τ ό ς  
π ρ ά γμ α τ ο ς  ορθήν  χ ρ ίσ ιν  κ α ί  έσκεμμένην  ετυ 
μ η γ ο ρ ία ν  σου, χα ϊ τά ς  ποΛυειδεΐς σου γνώσε ις ,  
δέν δ ύ ν α μ α ι  ν α ύ ζά νω  ί) τήν ΘΛίψιν μ ο υ  έπ ί  
τή άώρω στερήσε ι σου.

λ ΕίΛικρινώς ευχόμενος  τούς φίΛους μ ο υ ι 
δέν  εύχ ομα ι  αύτο ϊς  ή νά  σ χ η μ α τ ίσ ω σ ιν  ο ικ ο γ έ 
ν ε ια ν ,  ό π ο ια  ή τής ''ΡαΛΛοΰς Σ τρ ο υμ σ χη ,  ο ιχ ο ς ,  
έν ω εθαΛΛεν ού μ ό ν ο ν  σ π α ν ία  κ α ί  ζηΛωτή σ υ 
ζ υ γ ικ ή  ά ρ μ ο ν ία , όπ ο ια ν  σ π α ν ιω ς  ά π α ν τ α  τ ις  
έν τή κ ο ινω ν ία ,  άΛΛά κ α ί  χ ρ ισ τ ια ν ικ ή  α μ α  κ α ί  έν-  
τεΛής άνατροφή  τών τέκνων, σώφρων χ α ι  σ υ ν ε 
τή ο ικ ονομ ική  δ ιο ιχ η σ ις  κ α ι  κ ό σμ ια  κ α  Ζ  ά  
π α ρ ά δ ε ι γ μ α  ιώ ν  ήθώ> δ ια γω γή .

ι  ΑΛΛ έν τώ έγω ϊσμώ  ήμών Λησμανοΰμεν  
οτ ι  μ ε ίζω ν  τής πρός ή μ ά ς  κ α ί  .τή ν  κ ο ινω ν ία ν  
γενομένης  ζ ημ ία ς  έγενετο έπ ί τώ θανα τω  αυτής  
Λησμονονμεν οτ ι  π ε ι ζ ε  άνηΛιχα .τ.ζχνα πενθοΰσ ι  
τήν  στέρησ ιν  πεφιΛημένης μη τρός ,  κ α ί  σοφής ο 
δηγού  κ α ί  ίθνντορος  έν τή χα .Ι επή  τοΰ β ί ο ν  
όδώ. ΘηΛασθέντα μεν ά χ ρ ι  τονόε  τώ ά γνώ  γ ά -  
Λαχτι ήθ ιχής ανατροφής έν π α ιδ ε ία  κ α ί  ν ονθε -  
σ ία  Κ υρ ίο υ ,  αΛΛ άώρως άπ ορφ αν ισθ έ ν τα  ού μ ό 
ν ο ν  τής γΛυκυτάτης κ α ί  προσφιΛεστάτης αύτών  
μη τρό ς  ( γ ν ω σ τ ό ν  δέ όπ ο ια ν  τρυφεράν σ υ γχ ί -  
Ύησιν κ α ί  προφερόμενον  μ ό ν ο ν  ι ό  γΛνχν τούτο  
όνο ι ια  έν τ α ϊς  καρδ ία ις  τών τέκνων προξενε ί,  κα ί 
τ έ κνω νμά .Ι ισ τα  άνηΛίκων) ,  άΛΛά χ α ι  τής φ υσ ική ς  
α ύτώ ν  π ρ ο σ τά τ ιδ ο ς■ Π αρά τούτο ις  δέ σ ύ ζ υ γ ο ν ,  
Λίαν χαΛεπώς φέροντα  τό φ ρ ιχ τόν  τοΰτο  δ υ σ τ ύ 
χ ημα ,  άποΛέσαντα τό σ τ ή ρ ιγ μ α  κ α ί  τόν  κ όσμον  
τοΰ ζηΛωτοΰ ο ΐχου  αύτοϋ ,  κ α ί  β υ θ ισ θ έ ν τ α  ά νε -  
πανορθώτω ς είς ά π α ρα μ ύθ η τ ο ν  ΘΛίι(ην.

e ‘ΡαΛΛοΰ μ α χ α ρ ία I δτ ι  ό θάνατος  σου, ό άω 
ρος κ α ι  π ικρός  θάνα τός  σου, υπάρχε ι  δ ιά  τε τους



ο ίχε ιους  χα ι φ ίλ ο υ ς  σου μ έ γ α  δ υ σ τ ύ χ η μ α  χα'ι 
πρόξενος  αμύθη του  θλ ίψεως, τοΰτο ο ύ χ ί  δ α σθε 
νής  κ ά λ α μ ο ς  μ ο υ ,  Αλλ α ΰ τ α ι  α ί  π ε ρ ίλ υ π ο ι  xai 
ζοφώδε ις  φ υ σ ιο γ ν ω μ ία ι  ήμώ ν  μ α ρ τ υ ρ ο υ σ ιν '  δτ ι  
δε  π ά σ α  π α ρ α μ υ θ ία  έ σ τ ιν  ασθενής  χ α ι  Ανίκανος 
είς τύ r a  ού λώ ση  τό τ ρα ύμα ,  δπερ ούτος i r j α ϊς  
χ α ρ δ ια ι ς  ήμών δ ιή νο ιξ ε ,  τ εχμήρ ιον  αΰτής  ό π ρ ο ς  
σ ε  α π ερ ιόρ ισ το ς  ήμώ ν  θ α υ μ α σμ ό ς  χ α ι  τό σέβας, 
οπερ δ η μ ο σ ία  χηρύττοντες ,  δ έ ί  έχφ ράζομ εν  ϊ; 
έ -Ιάχ ισ τον  τών ών α ίσθα νόμ εθα .

« "Οθεν αμήχα νου ν τ ε ς  τρόπω ν  xai άπ ορο νν  
τες λ έ ξεω ν  xai φράσεων, ε ίς σέ α ύ τ ή ν  χχ'ι π ά λ ι ν  
προσφεύγομεν ,  έ ζα ιτούμενο ι  π α ρ α μ υ θ ία ν ,  πρ'ος 
σέ , ή τ ις ,  χαθημένη  έκ δ ε ξ ιώ ν  τοϋ θείου ήμω r  
δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ,  κ α ι  Αναπαυομένη έν χ ό λ π ο ις  'Α
βραάμ ,  άπολαύτ) τών Αγαθών, ί ίπερ ό 'Ύι/ c -  
στος  έπ ιφ υλά τ τ ε ι  τ ο ΐς  φ ιλ ο ϋ σ ι ν  α ύ τό ν .  Μ εσ ί-  
τ ε υ σ ο ν  αύτώ  δ ιά  τής  ίσ α γ γ έ λ ο υ  α γαθό τη τά ς  σου  
ί ν α  κ α ι  ήμάς τους ύπολ ε ιπ ομ ένου ς  έν τή Απείρω 
α ύ τ ο ΰ  ε ύ σ π λ α γ χ ν ία  xai ά γα θ ό τ η τ ι  π α ραμ υθ ύση ,  
χ α τ α ζ ιώ σ ν  δέ ομο ίως σο ι τ ελευ τήσα ι  τόν  ρ ί ο ν  
xai ά ϊ ιω θ ή ν α ι  τής ευλογημένης  αύτοΰ  β α σ ι λ ε ί α ς , 
ι ν α ,  συνενωθέντες  έν το ΐς  ούρανο ΐς ,  σ υ ζήσω μεν  
ev jlp>)vr, ύπό  τή ν  Αγίαν α ύ τ ο ϋ  σχέπην.

Γ α ια ν  έχο ις  έ λαφ ράν ,  Αείμνηστε ή μώ ν  χα\ ά -  
ξ ιά γ α σ τ ε  φ ίλη ,  τ ρ ισ μ α κα ρ ία  ‘Ρ α λ λ ο ϋ t .

Λ .  Σ .

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
5'·; την αείμνηστον Κυρίαν ΡΑΛΑΟΤΝ Ζ.

ΣΤΡΟΤΜΣΚΗ, άωρ&>ς τελευτησα^αν 
τή 25 ϊουλίου 18 65 .

ό  ργή θεοΰ τήν ανασσών τών πόλεων μαστίζει, 
χολέρα τόν λαόν αύτής άθρόως δεκατίζει. 
Π ενταχισμύρι* νεκροί τ ί  μνήματα  πυκνοΰσι, 
κ α ί πλεονακισμύριοι τά θύματα θρηνοϋσι.
Α ίφνης οί θρήνοι παύουσι, σιγή δε ώ ; θανάτου 
νεκροί τό παν έν «καρεϊ κα ί ώ ; έξ αυτομάτου 
«Κ αι ή ί ’αλλοΰ! κα ι ή Ραλλοϋ!» άπανταχοϋ έλε'χθη, 
κ εν κοινον φ ε υ, φ ε ϋ αληθές , τήν φήμην διεδεχθη. 
Τό β ε ΰ έκεΐνο και τήν σήν, Ραλλοϋ, ΧηλοΓ α ξ ία ν, 
και τήν άνεπανόρθωτον τής πόλεως ζημίαν.
Τοιούτο φ ε ΰ περί τόν χοϋν τής άναπαύσεώς σου 
έστιν είς τό διηνεκές ό έπιτάφιός σου.

&τ ερ ο ν .

Μεγας άνήρ έν γυνα ιξι και μείζων ίν  μητρασι, 
Ραλλοϋ ή Στρούμσκη σίιν νεκρΰν άπήλθε μυρ ιασι, 
Εκ πάντων ή πολύφιλος εγκαταλελειμμένη, 
έν τ^ θανίϊ, έν τ^ ώς έρημος, ώς ξένη.

Την δέ τιμηεσσαν σωρόν οΰδέν ήσπάσθη χεΐλος, 
ού τε'κνα, ούκ άνήρ, απών, ούκ άδελφός, ού φίλος,
Ού θίασοι φιλόθεοι, ού λόγοι, ού τό γένος, 
ών τέως ί ν  χ’ έντρύφημα και οφελος καί αίνος.
Ουτω τοιαύτη ηρετο ζωή έκ τών γ*ίνων!
Τις π ιρ ισώ σα ι δύναται τί) συμφορά τόν θρήνον;

Ε τερον .

Ελθών, ίδ ϊτα , τψδ έπ’ εΰςέστω τά*ω  
κλεινής γυναικός, π α μ μ ιγή  κλϋθι θρόον 
Ιίς νιν στενάζει κ’ άποδύρεται πόλις, 
πασών γυναικών ώ ; άναξιωτάτη  
Ο ικτιστ άπ έργων εύκλεεστάτων φθίνει.
US εστ εκείνη ή ποτέ Στρούμσκη δάμαρ,
Τί) τήςδε γα ίας έκπρεπέσ^ατον σέλας,
Ευχός τε σεμνόν χάρμα θ' Ελλάδος μέγα, 
ή π ά ντ ’ άρίστη και Θεώ φ ίλη , Ραλλοϋ.
Αλλ εμπας αύτήν όξυς ηρπαξεν μόρος 
Βίου πρός άχμήν φ ιλτάτην παιδοτρόφον.
Σϋ δ ουν απελθε, καί συνείς αρξαι γόων .

(Επονται τά  λο ιπά  έννέα).

  —=e:«©eer<=------

Α ίνιγμα.

Αμετάτρεπτον άρχήν του πας 6 φρόνιμος μέ ε/ει, 
κα ι ώ ; πρώτον χαρακτήοα ή φ ιλ ία  μέ κατέχει. 

[ Α λλ’ επάνω του αν ζώον εν τετράποδον μέ λά$7), 
φευ, κακούργημα θά γείνω καί φρικώδης, φίλε,

βλά̂ ΐ3.

Κ. ΔϋΜΗΣΣΔΣ.

Λεξίγριοος.

Τό πρώτον μέρος μου πετ^ αν τ ’ άναγραμματίσ ιις, 
τό δεύτερον ώς 'ύψωμα τής γός θά ν ’ άχαντήσ^ς, 
ώς πόλιν δε τό^ολο» μου νά ε'ύρτρς δέν θ’ άργήσης.

ΓΡ. Μ. β α ν ν γ ε ρ η ς .

ΛΪ2ΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ 

ΦΓΛΛΑΔΙΩ ΑΙΝΙΓΛΙ ΑΤΩΝ.

ν —  σιγάρον.


