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ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΛΑΛΗΝΗ ΛΑΦΑΓΕΤ
Τα ονόματα των κυριών Λαφαγέτ, Σεβινιέ, 

καΙΜαιντενόν,εκπροσωπούσι κατά τον ΙΖ' αιώνα, 
οστις εινε ό χρυσούς αιών τής Γαλλίας, τήν φ ι
λολογικήν αξίαν τών γυναικών. Αί κυρίαι αύται

> « Λ I ν '£». χ,α*. ο'.αφορου ρακ,τηρος υ.ί . πνεύματος,
ήταν αί πάση; άλλη; γυναικος κάλλιαν γράφου 
σαι τήν Γαλ. γλώσσαν.

Ή  Μαρία Μαγδαληνή κόμησσα Ααφαγέτ, 
έγεννήθη τιρ 1634, ό πατήρ αυτής ανήρ εύπαί- 
δευτος, βοηθούμενος ύπό τής μητρός της διηύθυνε 
τήν πρώτην αυτής άνατροφήν, διέπρεπε δέ με
ταξύ τών λοιπών γυναικών,ούχί διά τής ευφυΐας, 
ήτις ήτο τέ δώρημα πολλών κατά τούς χρόνου; 
εκείνους, αλλά και διά τής μαθησεως, ή; εστε
ρούντο αί πλεΐσται.

Νεωτέρα τής φίλης αυτής κυρίας Σεβινιέ 
κατά πέντε ή Εξ έτη, προσέθηκεν, ώς εκείνη εις 
τήν φυσικήν βαθύνοιαν, τήν καλλιέργειαν τού 
πνεύματος. Χρονογράφος τις λέγει,δτι μετάτέσ- 
σαρας μήνας, αφού ήρξα-ο μανθάνουσα τήν Λα
τινικήν, έγνώριζε έκ ταύτης πλειότερα τού δι
δασκάλου αυτής· ήτο δέ ούτω μετριόφρων, προσ
θέτει, ώστε έκρυπτε τάς γνώσεις της άπο τών 
λοιπών κυριών, ΐνα μή τάς προσβάλλη.

*Η νεαρά κόρη ύπανδρεύθη είκοσαέτις τον κό- 
μητα Ααφαγέτ, ειχε δέ στενώτατα συνδεθή 
μετά τής έξορίστου βασΐλίσσης τής ’Αγγλίας

καί τής θυγατρος αυτής Έρριέτης, εύρισκομένης 
εις Παρισιού;. "Ο: ε οέ ή τελευταία αύτη εγένετο 
σύζυγος τού αδελφού τού βασιλέως Λουδοβίκου ΙΑ' 
δουκός τής ’Ορλεάνης, άνεμνήσθη τής παιδικής 
αυτής φίλης καί έκάλεσεν αυτήν πλησίον της 
ώς κυρίαν τής αύλής. Ή  κυρία Ααφαγέτ εί καί 
κατά δέκα ετη πρεσβυτέρα τής ήγεμονίδος,ούτω 
καλώς έγίνωσκε να  άρέσκη αυτή,ώστε ήτο ή μάλ
λον εύνοουμένη μ.εταξύ τών κυριών Ζώσα δέ εν 
μ-έσω τού θεάτρου εκείνου ώς απλούς θεατής, ου
δέποτε έζήτησε νά διαλάμψη και άπέφυγε πάν
τοτε νά δώση αφορμήν σκανδάλων, δπερ διά τήν 
εποχήν εκείνην ήτο θέαμα όντως άειον θαυμασμού.

Ή  κυρία Ααφαγέτ, δέν ήσθάνετο προς τήν 
επιστολογραφίαν τήν κλίσιν, ήν είχεν ή κυρία 
Σεβιν.έ. καί μάλ/,ον εκ τών επιστολών τής τε
λευταίας ταύτης, γνωρίζει τις τήν γλυκεϊαν καί 
ευφάνταστον κόμησσαν, ής ή ευθυκρισία ήτο 
τοιαύτη, ώστε ή κυρία Σεβιν'.έ τήν άποκαλεϊ 
Θειον πνεύμ α- κατέχει δέ διά τών έργων της 
ασφαλή έν τή ίστορί .̂ τών Γαλλικών γραμμάτων 
θεσιν. Κατά τήν ΙΖ' εκατονταετηρίδα,καθ ’ ήν ή 
συγγραφή τών εικόνων ή το τού συρμού, ή κυρία Αα
φαγέτ έγραψε τήν τής κυρίας Σεβινιέ μετά πολ
λής χάριτος· άλλά προ παντός θεωρείται ώς ά - 
ναμορφώσασα τό μυθιστόρημα. Άπαλλάξασα αύτο 
τών εκτενών φράσεων καί τών τερατωδών περι
πετειών, έκόσμησε διά τού αισθήματος τής λε- 
πτότητος καί κοσμιότητος, ή δέ πριγκήπισσα δέ 
Κλέβ τφ  16"’ δ έκδοθεϊσα εγκαινιάζει νέαν μέ
θοδον. Αί ατελεύτητοι συζητήσεις, αί αδιέξοδοι
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περιπλοκαί, αί γιγαντώσεις καταστροφαί, α ίτι- 
νες υπήρξαν ή δόξα των προγενεστέρων συγγρα
φέων, έσίγησαν, καί γλώσσα έκ της καρδίας 
άπορρέουσα, εικόνες αληθείς, αίσθημα άπλοΰν 
καί εύγενές έκόσριησαν το νέον μυθιστόρημα. 
Είνε δε το άνω έργον απεικόνισις των λαμπρών 
ήθών τής αυλής τών Βαλουά,τής κατά πολύ προσ- 
εγγιζούσης προς τήν του Λουδοβίδου ΙΑ '. Πλήν 
τών μ,υθιστορημάτων της ή κ. Λαφαγέτ άφήκε 
καί ιστορικά τινα έργα, μεταξύ τών οποίων 
διακρΐνεται ή Ιστορία τής δεσποίνης Έρριέτης 
τής ’Αγγλίας. Τό ύφος έν τφ έργφ τούτω είνε 
πάντοτο άπλούν καί χάριεν έν ταύτώ.

Ή  γλώσσα καί τό ύφος τής κ. Λαφαγετ 
διάφορον του τής κ. Σεβινιέ ένεκα του χαρκ- 
ρακτήρος αυτών, άμοιρεΐ μέν τής άτημελούς 
χάριτος, τής ένθέρριου φαντασίας, τής λαμ.πρό- 
τητος καί ζωηρότητος του πνεύματος τής φίλης 
αυτής, αλλά τό έμβριθές καί σύννουν τής κ. 
Λαφαγέτ ΰφος δεν είνε καί άνευ καλλονής. Ή  
χάρις καί ή ευγένεια τής γαλλικής διασκοσμεΐται 
έτι [/.άλλον διά τής κυριολεξίας καί τής καθαρό- 
τητος τής γλώσσης τής κ. Λαφαγέτ, ήτις ά- 
γαπώσα τήν αλήθειαν καί εχουσα τήν καρδιαν 
εΰαίσθητον καί τό πνεύμα λεπτόν, ήτο μ ίγ μ α  

γλυκύτητος καί άλγους, μελαγχολίας και φρο- 
νήσεως.

Μετά τόν θάνατον τής Δεσποίνης ή κ. Λα
φαγέτ άπεσύρθη τής αυλής· στερηθεισα δέ του 
συζύγου της έζη έν μοναξία, σπανίως έπισκε- 
πτομενη τά θορυβώδη άνάκτορα. Λουδοβίκος 
ΙΔ' , αγαπών τήν εΰνοουμένην τής νύμφη; του 
περιεποιεΐτο αυτήν ιδιαζόντως καί πολλάκις τήν 
περιήγαγεν επί τής άμάξης του, δεικνύων αυτή 
τάς καλλονά; τών Βερσαλλιών. Ά λλ  ’ ή υγεία 
αύτής όσημέραι έφθείρετο. Έπί είκοσι δέ έτη 
ό βίος της υπήρξε βορά πυρετού, οστις βραδέως 
τήν χατέφθινε.

Ζώσα έν τή έξοχη άπέφευγεν έπί τοσούτον 
τόν κόσμον, ώστε ούδ ’ αύτάς τάς φίλας της 
έδέχετο· εις τοιαύτην δέ αδυναμίαν είχε φθασει, 
ώστε ούδέ ώαίλει, ουδέ άπεκρίνετο ποσώς.’Δ λ λ ’

έν τούτοις κατά τό διάστημα τούτο, καθ ’ δ ή 
κ. Σεβινιέ γράφει, ότι ήτο τοσούτφ κεκμηκυΐκ 
(όστε ούτε «καλήν νύκτα, ούτε καλήν ημέραν ή- 
δύνατο νά είπη», έγράφη τό άνω μνημονευθέν 
μυθιστόρημα, έργαζομένη εις αυτό νύκτα καί 
ημέραν. Δέκα δέ καί εξ έτη μετά τήν ίκδοσίν 
τούτου έτελεύτησε τόν βίον, δλη έστραμμένη προ; 
τήν θρησκείαν. "Εν έτος προ τού θανάτου της 
έγραφε προς τήν φίλην της κ. Σεβενιέ μακράν 
έπιστολήν, εις ήν τή έλεγε περί τής υποταγή; 
της εις τό θέλημα τού Θεού τό νά ΰποφέρη, 
τελευτφ δέ διά τών εξής γραμμ.ών «Πίστευσον 
πολυαγάπητη μου, δτι είσε τό πρόσωπον, δπερ 
μάλλον ήγάπησα εν τώ κόσμφ. Κατέλιπε δέ 
τήν ζωήν τφ  1693, έν μεσω γενικής θλίψεως 
διατηρήσασα μέχρι τέλους τήν αίγλην τής αρε
τής καί περιβαλλομένη υπό αγάπης, ύπολήψεω; 
καί σεβασμ.ού.

Α ι κ α τ ε ρ ι ν α  Ζ α ρ κ ο τ

ΚΑΜΙΛΛΟΪ ΦΛΩΝ1ΙΪΙΑΡΚ1Ν0Σ (’)
TI EINE Ο ΟΥΡΑΝΟΣ 

II
Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Έν τή θαλάσση οί φοίνικες ώδηγούντο υπό 
τής μικράς "Αρκτου, ήν ώνόμαζον Κυνόγυρον 
(ούοάν τού κυνός), ένφ ή μεγάλη Άρκτος ονομα- 
ζομένη υπό τών Έλ.λήνων ΈλίΚΤΙ, εχρησιμευεν 
οδηγός εις αυτούς.

Οί Εβραίοι έσημείουν εις τήν Βίβλον των, 
τήν μεγάλην Άρκτον Ά σχ , τάς Πλειάδας 
Κιμάρς, τόν Όρίωνα Κεζιλ τόν κα τ ’ εξοχήν 
αστερισμόν, τόν Δράκοντα Νακααχ ούτινος ο 
λαμπρότερος άστήρ έδείκνυε τον βόρειον πού,ον 
καί τάς διαμονάς του Ηλ.ιου εις τον Ζωδιακόν 
Μαζαοότ. Οί Εβραίοι παρά τών Αιγυπτίων

(') Συνέχεια tos φύλλαν δον.
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έλαβον τήν στοιχειώδη αυτών έπιστήμην. Ούτοι 
δέ έγκαθίδρυον τήν άστρονομ.ίαν των μετά τού 
Έρμού, ούτινος έδιδον ύπαρξιν περί τό έτος 
3,400 π . X. Τώ 2887 εγένετο ή μεταρρύθ- 
μισις τού ημερολογίου αυτών διά προσθήκης 5 
ήμ,ερών εις τάς 360 καί μόνον μετά παρέλευσιν 
πολλών αιώνων ή παρατήρησις τού Σιρίου του 
λαμπρότερου άστρου του ουρανού, ούτινος διε- 
τηρήσαμεν τό αιγυπτιακόν όνομα, τοΐς άπέδειξεν 
δτι τό έτος δέν σύγκειται ακριβώς έκ 365 ημε
ρών, ά λ λ ’ έκ 365 καί ενός τετάρτου.

Αί άρχαιαι άστρονομικαί παρατηρήσεις, φαί
νεται δτι έγράφοντο έπί κεράμων, άς κατόπιν 
πρός διατήρησιν έψηνον. *0 Σενέκας όμιλεΐ περί 
αυτών (φυσικά ζητήματα IV, 3), εσχάτως δέ 
άνευρέθησαν τοιαύται· δυστυχώς αι επαναστάσεις 
τών Αυτοκρατοριών, οί πόλεμοι καί αί μετανα
στεύσεις έρριψαν θόρυβον καί έπέφερον μ,ακρά 
διαλείμματα έν τή ήσύχφ μελέτη τών έπιστη- 
μών. Ή  ιστορία μ ετ’ άλγους πολλάκι; ήναγ- 
κάσθη νά έπιβεβαιώση πλήρεις καταστροφάς μνη
μείων, βιβλίων, βιβλιοθηκών, διαταχθείσας υπό 
βαρβάρων στρατιωτών. Ούτως δτε ό Πτολεμαίος 
συνέγραψε τήν ’Αστρονομίαν του,κατά τάς άρχάς 
τών νεωτέρων χρόνων, δέν εύρεν άλλ ας διατη- 
ρηθείσας παρατηρήσεις, από τάς τών Χαλδαίων, 
προγενεστέρας, τής έγκαθ.δρύσεως τού Ναβου- 
ριανού αυτών,άρχομένου από τού έτους 747 π .Χ . 
Ή  άρχαιοτάτη παρατήρησις. ήν δεικνύει είνε 
ή έκλειψις σελήνης, γενομένης τφ  26φ έτει τής 
έποχής έκείνης, 19 Μαρτίου 721 π. X. Έ κ· 
τοτε είχον έφεύρει τήν άρίθμησιν τού Σάρου, 
περίοδον έκ 18 έτών καί 11 ημερών, κατά τήν 
οποίαν αί εκλείψεις τού ήλιου καί τής σελήνης 
έπανέρχονται κατά τήν αυτήν τάξιν.

Ή  πρώτη έπιστημονική σχολή τών Ε λ
λήνων ίδρύθη ύπό τού Θάλητος Μηλισίου περί τό 
έτος 640 π.Χ . Αί σημεριναί διαιρέσεις τής σφαί
ρας εις πέντε ζώνας έδιδάσκοντο ήδη εις τήν 
σχολήν ταύτην.

Ό  Ηρόδοτος αναφέρει δτι εις αυτήν παρε- 
τηρούντο καί ήριθμούντο αί εκλείψεις καί δτε ό

Θαλής είχεν ιώρισμένως προείπει τήν γενομένην 
κατά τήν 30 Σεπτεμβρίου 610, ήτις ακριβώς 
ελαβε χώραν κατά τινα μάχην μεταξύ Μήδων 
καί Περσών, καί έσχε τό ευτύχημα νά παρεμ- 
ποδίση τόν πόλεμον διά τού τρόμου, όν έπήνεγκεν 
εις τούς δύο στρατούς.

— Ό Πυθαγόρας φαίνεται, δτι ήτο μαθη
τής τού Θαλού.

Ή  περίφημος 'Αλεξανδρινή σχολή έδωκε τή 
αστρονομία πολύτιμον σειράν παρατηρήσεων, από 
τάς τού Άριστύλλου καί τού Θυμοχάριτος κατά 
τό έτος 295 π . X. μέχρι τών τού 'Ιππάρχου, 
οστις τώ 130 πρά τών νεωτέρων χρόνων έδη- 
μοσίευσε τόν πρώτον κατάλογον τών αστέρων, 
οστις διετηρήθη μέχρις ήμών καί ίδρυσε τήν μα
θηματικήν ’Αστρονομίαν· καί μέχρι τών εργα
σιών τού Πτολεμαίου, οστις έδημοσίευσε τήν 
αστρονομικήν πραγματείαν (α ΐ ΐ ΐ^ β β ίβ )  αυτού 
περί τό έτος 150 μ. X. Έργον σημαντικόν, έν 
φ εκ,θ έτει τήν κατάστασιν τής ’Αστρονομίας 
κατά τούς χρόνους αυτού καί τάς διαφόρους υπο
θέσεις επί τής δημιουργίας τούσύμπαντος, τιθέ
μενος άτυχώς πρός τό μέρος του συστήματος 
τών φαινομένων (μολονότι σ-ζητεΐ διά μακρών 
τήν θεωρίαν τής κίνήσεως τής Γης)· δούς όρι- 
στικώς διά τής γνώμης ταύτης τό όνομά του εις 
τό σύστημα τούτο.

Αι έπιορομαί τών βαρβάρων, ή άναστάτωσις 
τών λαών καί ή έπελθούσα νύξ τού μεσαιώνος 
επήνεγκον τήν διακοπήν τών εργασιών τού αν
θρωπίνου πνεύματος καί τής μελέτης τής φύ- 
σεως. Έν τούτοι; εις τάς χώρας, τάς μή χρι
στιανικά;, ιδία εις τούς "Αραβας, εις τό Βαγδά- 
τιον και εις τό Κάίρον, ή αστρονομία έξηκο- 
λούθησε νά άκμάζη από του Καλίφη Άρούμ- 
άλ-Ρασχίδ, (800) μέχρι τού Ούλούγκ Βεϊγκ, 
βασιλέως αστρονόμου (1400) έγγόνου τού τέ
ρατος Ταμερλάν, αλλά τοσούτον άγαθού, οσον 
εκείνου φρικώδους. Τό αυτό συνέβη εις Κίναν.

Έν μέσφ τού 16 «ίώνος μ. X. τφ  1543, 
ό Κοπέρνικος άποθνήσκων έκληροδότησεν εις τήν 
ανθρωπότητα τήν βίβλον τής νεωτέρα; άστρονο-
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μίας, ήτις δεικνύει δτι ή Γη, εις ήν εύρισκόμεθα 
δεν είνε εις το κέντρον τού κόσμου, άλλ’ δτι 
είνε απλούς πλα,ήτης στρεφόμενος ώς οί λοιποί 
περί τον “Ηλιον. ’Από τοΰ χρόνου τούτου ήτοι 
πλειότερον των τριακοσίων ετών, αί προοδευτι- 
καί εργασία1, τών επιφανών μεγαλονοιών, οΐτινες 
άοιέρωσαν του βίον των πρός άναζήτησιν τής 
αλήθειας, τών Γαλ.ιλαίων, των Κεπλέρων, τών 
Νευτώνων, αθανάτων ιδρυτών τής Αστρονομίας, 
αί τών Cassini, Roemer, Hailey, F lam 
steed, Bradj¿?y, Lalande, Herschel, La
place Bessel, Le Verrier· (*) καί αί τών
νεωτέρων αστρονόμων πάντων τών εθνών, εύστα- 
θώς άπέοειξαν, έπεβεβαίωσαν, έπεκύρωσαν τήν 
πραγματικότητα τού συστήματος τού Κοπερνί- 
κου.

Ούτως έν μέσω τής μακράς σειράς τών αιώνων, 
ή άρχαιοτάτη τών επιστημών έφθασε μέχρις ημών 
άναπτυσσομένη, τελειουμένη, διορθουμένη άδια - 
λ,είπτως καί ύψοΰσα βραδέως τάς πλευράς τού 
λ.αμπροτερου τών μνημείων, δπερ ίδρυσε το αν
θρώπινον πνεύμα — μνημεΐον αδιάσειστου, άπό 
τού ύψους τού οποίου θεώμεθα σήμερον τήν 
δημιουργίαν τού σύμπαντος, άνακαλύπτομεν τήν 
έκτασιν τού διαστήματος, καί παρατηρούμεν τάς 
επαναστάσεις τών κόσμων, θαυμάζοντες τού; νό
μους, οϊτινες τι ύ; ιθύνουσι, τούς ένδυναμούσι καί 
στηρίζουσίν αυτούς έν μέσψ τού αιωνίου απείρου.

(ακολουθεί) Σ.Κ.

— —· —

Ε Λ Λ Η

Συνέχεια ίδε φύλλον 5ον

Νύκτα τινά ή "Ελλη ήκουσεν έκ τού υπε

ρώου βήματα καί είτα ομιλίας· ήγέρθη καί εί- 
δεν έν τώ σεληνόφωτι τήν Μναΐδα κεκλιμμένην 
άνωθεν τού μικρού τοίχου καί κάτωθεν αυτής

(I) "Iva μ ή  διαστρέφωνται τά  ονόματα προτιμώ- 
μεν τήν Γαλλικήν γραφήν,

πήχεις τινας, άνδρα, κ'ρεμάμενον άπό τών θά
μνων καί τών προβολών τού βράχου.

Ή  "Ελλη συλλέξασα λίθους άνήλθεν επί τού 
τοίχου καί όρθια μεγεθυνομ-ένη έκ τής λευκής 
αυτής έσθήτος καί τής νυκτερινής διαυγείας, ερ- 
ριψεν αυτούς έπί τού άνθρώπου, δστις έκυλίσθη 
διά μέσου τών βράχων και τών βήσσων.

Ή  Μναΐς ερρηζε κραυγήν :
— Μή μού τόν φονεύσης ! έφώνησε.
— Άφες με, κόρη του ψεύδους ! Πώς ! Καθ’ 

ήν ώραν ή πόλις εύρίσκεται έν κινδύνω, καθ’ ήν 
ώραν οί πατέρες καί οί αδελφοί ημών τή προσ- 
φέρουσι τό εαυτών αίμα, σύ ’Αθηναία, θυγάτηρ
’Αθηναίου  ’Αλλά σκέπτομαι,διατί ό φίλος
σου δεν είνε έκεΐ μετ ’ αυτών ; Είνε λ,οιπόν ά- 
τιαος ; Είνε ρίψασπις ; ή μάλλον έκρύβη, δτε 
οί άλλοι άνεχώρουν ;

—  Δεν επρόκειτο νά άναχωρήση, είπεν ή 
Μναίς, διότι είνε ξένος, έγκατεστημένος έν τή 
πόλει.

— "Ω είπεν ή Έ λλη φρικιώσα κρύπτουσα τό 
πρόσωπον έν ταΐς χερσίν αυτής.

Είτα έγείρουσα τήν κεφαλήν και έπιθετουσα 
τάς δύο χεΐρα.ς επί τών ώ μ ω ν τής Μναίδος προ- 
σεβλεψεν αυτήν άσκαρδαμυκτεί :

— Άκουσον, τή είπεν, έάν συμβή δυστύ
χημα εις τάς ’Αθήνας Φυλάξου !

Ή  Έλλη έπανελθοϋσα εις τό δωμάτιόν της έ
καμε τήν προσευχήν ταύτην :

« “Ω θεά, καίπερ ό πατήρ μου διά τό θάρ
ρος αύτού έξισούται πρός τούς αρχαίους ήρωας, 
καίπερ πάντες δσοι εύρίσκονται έν Σαλαμίνι, 
είνε πρόθυμοι καί έτοιμοι νά αποθανωσι, καίπερ 
έγώ αύτή μίαν μόνην πάντοτε σκεψιν ειχον, Σε 
καί τήν πόλιν, ήτις σου εινε προσφιλής, τρέμ.ω 
μή τό έγκλημα τής Μναίδος εξεγείρει έναντίον 
ήαών τήν δυσμενειάν σου. Διότι πολλακις οι 
θεοί θέλουσι πάντες οί κάτοικοι μιας πόλεως νά 
όίδωσι δίκην διά τό έγκλημα ενός καί μόνου, 
δπως δίδάξωσιν ημάς, δτι έξαρτώμεθα οί μέν έκ 
τών δε καί δτι ή αρετή ενός έκάστου αντανακλά, 
εις πάντας.
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« Ά λ λ ’ ένεκα τούτου μάλιστα έπιτρέπεται, 
ώστε τό έγκλημα μιας καρδίας κακής καί αδυ
νάτου νά άποπλύνηται διά τής θυσίας, καρδίας 
καλλιτέρας καί ίσχυροτέρας· διά τούτο ώ θεά 
σοι προσφέρω τήν ζωήν μου πρός έξιλασμόν. 
Λάβε εμέ ! λάβε έμέ ! Είμαι ήδη τόσον ασθενής 
καί τόσον πάσχουσα, ώστε δεν χρειάζεται πολύ 
δπως άποθάνω· καί θά έλθω πρός σέ, δπως άπο- 
σπάται έν τή έλαφροτέρμ πνοή τού ανέμου φύλ
λον, δπερ άπώλεσε τόν χυμόν του καί ό ήλιος 
κατέκαυσε. Καί έμέ παιδίον έτι μέ κατεβρόχθι- 
σεν ό ήλιος μεγάλου έρωτος.

»*0 έρως ούτος δέν είνε έρως πρός άνδρα 
τό γνωρίζεις, ουδέ πρός άλλο τι πλάσμ.α κατα- 
όεβικασμένον εις τόν θάνατον.

« Α γαπώ δτι διά παντός μέλλει νά ύπάρχη_ 
Άγαπω Σέ ώ θεά ! διότι είσαι ό νούς, ή ά- 

ρετή, ή αρμονία· καί άγαπώ τάς ’Αθήνας, διότι 
ή πόλις, ήν έξέλεξας, δπως μικρόν κατά μικρόν 
διαπλάσης έν αύτή υπόδειγμα βίου καί ανθρώπι
νης κοινωνίας πρός τήν θείαν σου σκέψιν.

«Είθε διά τού θανάτου μου διά τής θερμής 
μου αγάπης, ής ό θάνατος ούτος είνε δείγμα καί 
διά τής άμίλλης, ήν ή άνάμνησις αυτού θά δια- 
γείρη κατόπιν έμού, νά δυνηθώ νά βοηθήσω τά 
σχέδιά σου ώ Παρθένε ! Είμαι ΐδική σου, καί θα 
άποθάνω ευχαριστημένη, διότι έάν άποθάνω δη- 
λοϊ οτι αί Άθήναι,-θέλουσι θριαμβεύσει, καί 
διότι σύ θά μέ καλέσης. Λάβε έμέ, χάρισον ήμΐν 
τήν νίκην, καί θέλησον ώστε νά σωθή ή Μναίς.»

Τήν έπαύριον, ή Έλλη εΐργάζετο εις τόν 
πέπλον, η οε Μναΐς εις γωνίαν τινά έκλαιεν δι’ 
δ ,τι είχε συμβή.

Ό  νεωκόρος εΐσήλθεν αίφνηδίως κραυγάζων :
— Κακαι ειδήσεις ! Ή  πρώτη γραμμή τών 

πλοίων ημών όιεσπάσθη ευθύς έξ άρχής τής μά
χης· καί ή καταστροφή ημών βεβαιούται.

Ή  “Ελ.λη ήγέρθη, ώχροτέρα τοΰ συνήθους, 
έμεινε άκίνητος έπί τινα στιγμήν, είτα άρπά- 
σασα τήν Μναΐδα άπό τού βραχίονος :

— Τή είπεν έλθέ !

Ή  Μναΐς καταταραχθεΐσα δέν έφερεν άντί- 
στασιν.

Ή  Έ λλη τότε βιαίως έσυρεν αυτήν πρός 
τόν ναόν τής ΙΙολιάδος Άθηνάς, προ τού ξυλίνου 
αγάλματος, τού μεταξύ πάντων τιμωμένου καί 
ένισχυομένη ύπό τής οργής ήνάγκασε τήν ώραίαν 
κόρην νά κάμψη τά γόνατα.

Άρπάσασα αυτήν άπό τήν κόμην, έσυρεν 
έγχειρίδιον έκ τού στήθους αυτής· καί πάντα 
ταύτα μετά τοιαύτης ταχύτητος, ώστε δέν έσχε 
καιρόν ή Μναΐς δπως ύπερασπισθή.

— Καί ήδη, άπόθανε ! είπεν.
“Τψωνε δέ τόν βραχίονα, δτε θόρυβος σαλ- 

πίγκων και χαρμοσύνων φωνών άνήλθε μέχρι 
τού ναού.

Ό Θεόδωρος είσήλθε λέγων :
— Μέ είχον άπατήσει. Οί Πέρσαι έτράπη- 

σαν εις φυγήν. Νίκη ! Νίκη !
Τό έγχειρίδιον έξεφυγε τών χειρών τής 

"Ελλης καί έπεσε λυπόθυμος έπί τού προνάου... 
Τόσον μεγάλη ήτο ή χαρά αυτής.

"Ενα μήνα μετέπειτα έτελεϊτο ή εορτή τών 
μεγάλων Παναθηναίων.

 Έν μέσφ τής πομπής, έπί τίνος μι
κρά; όλοχρύσου νηός, ήν έφερον έξ εκ τών επι- 
φανεστέρων πολιτών, ήπλούτο ακτινοβόλος ό 
πέπλος, δλος κεκαλυμ.μένος ύπό μ,ορφών τεχνη
έντως έπεξειργασμένων.

Όπισθεν τού πέπλου έβάδιζον αί δύο νεά- 
νιδες· ή Μναΐς άνθηροτάτη, άμέριμνος καί γελα
στή. (Διότι ύ φίλος αυτής δέν είχεν άποθάνει 
έκ τής πτώσεώς του διαφυγών τόν κίνδυνον μέ 
τινας μόνον άμυχάς). Ή  Έ λλη μόλις ύποβα- 
σταζομένη καί ωχρά θανασίμως ωχρά, διότι 
είχε κεντήσει τόν θειον πέπλον.

"Οταν έφθασαν εις τόν ναόν τής Πολ,ιάδος 
Άθηνάς, ή "Ελλη έλαβε τόν πέπλον εις τάς 
μικράς αυτής χεΐρας καί δ ι’ ορμητικού κινήμα
τος, έν’ φ έξέπνευσεν δλη ή ψυχή αυτής καί 
δ ,τι τή άπεμενεν έκ τής ζωής, άπέθηκε τό ά- 
κτινοβολ,οΰν ύφασμα παρά τούς πόδας τής θεάς...
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Είτα, άπολέσασα τάς δυνάμεις, ώλίσθησεν έπί 
τών γονάτων, καί βραδέως, κατέπεσεν ύπτία έν 
ταίς πτυχαΐς τού πέπλου. Ή  Παλλάς έίχεν 
εισακούσει τήν προσευχήν αύτής.

Η. Λ. Γ ε ο ρ γ ι α δ η ς  φ .φ .

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΠΑΛΙΣΣΥ

Συνήθως οί άνθρωποι άπολαύοντες τών α
γαθών, άτινα εις μεγαλουργά πνεύματα οφείλου- 
σιν, ούδαμώς φροντίζουσι νά μάθωσι διά ποίων 
άκατανομάστων πόνων, διά ποίων σκοπέλων, 
ποια μεγάλα προσκόμματα ΰπερέβησαν,καί ποίαν 
πάλην ύπέστησαν, δπως φθάσωσιν εις τον έπι- 
διωχόμενον σκοπόν. Τί μέλλει εις τόν εγωιστι
κόν άνθρωπον αν ίδρώς ώς θρόμβοι αίματος δεν 
καθύγρανε τό μέτωπον τών εργατών εκείνων τής 
διανοίας, αν ή πεΐνα καί παντοειδείς άλλαι στε
ρήσεις δέν ήσαν αί σύντροφοι αυτών κατά τάς 
μακράς τής εργασίας των ώρας, και άν πολλάκις 
ή λήθη ή ή αχαριστία δέν υπήρξαν ή αμοιβή τών 
υπεράνθρωπων μόχθων αυτών; αρκεί εις αύτόν νά 
ώφελήται έκ τών έφευρέιεων,άς εκείνοι πολλάκις 
διά τής ζωής των έπλήρωσαν, ολίγον μεριμνών νά 
μ,άθη τήν ιστορίαν τών μαρτύρων τούτων τής 
επιστήμης καί τής τέχνης. Αγνοεί δέ πολλά
κις καί αυτά τά ονόματά των. Ούτω φέρ’εΐπεΐν 
ή νεαρά δεσποινίς, ή μετά χάριτο; παραθέτουσα 
τά άνθη της εις καλλιτεχνικώτατον φαγεντιανόν 
δοχεΐον, ή ή άβρά δέσποινα,ή μετά νωχελείας ρο- 
φώσα τόν έκ Μόκας καφφέν της εις κομψώτα- 
τον καί λεπτοφυέστατον κύπελλον, έσκέφθη άρα 
ποτέ νά μάθη εις τίνα οφείλει τήν εύχαρίστησιν 
τών ώραίων τούτων κομ,ψοτεχνημάτων, καί διά 
ποίων άκατονομάστων πόνων διήλθεν ούτος, όπως 
παράσχη ήμΐν ταύτα ;

*0 εΰρέτης αυτών καλείται Βερνάρδος Πα- 
λισσύ' έγεννήθη δέ κατά τό 1510 έν ΟΙίΑρβ- 
Πθ-ΒίΓΟη. Υιός πτωχού ύαλοποιοΰ, ουδέ τήν 
έλαχίστην Ιλαβεν παίδευσιν, ουδέ έσχε ποτέ,

ώς ό ίδιος ομολογεί, «άλλο βιβλίον ή τόν Ου
ρανόν καί τήν Γήν, δπερ εις πάντας δίδεται, Ο

πως άναγνώση καί κατανοήση αυτό». Έν τή η
λικία τών είκοσι καί οκτώ έτών πενέστατος, 
οίκών υπό άθλίαν καλύβην έν Saintes, ήτο ζω
γράφος ΰάλων καί χωρομέτρης, σύζυγος καί πα
τήρ πολλών τέκνων, εις ών τή/ διατροφήν μή 
επαρκών, κατελήφθη ύπό τής έπιμόνου ιδέας νά 
κατασκευάση άγγεία άογιλλόπλαστα (faïence) 
καί νά μιμηθή τόν Luca Robia. ’Αδυνατών 
νά περιηγηθή τήν ’Ιταλίαν, δπως μάθη τήν μέ
θοδον, ήναγκάσθη νά ζητήση ταύτην ψηλαφών 
έν τώ σκότει δπου εΰρίσκετο.

Κ ή κατ ’ άρχάς μέν έδέησε νά καταφύγη 
εις εικασίας περί τών υλών τών δυναμένων νά 
άποτελέσωσι τήν σύνθεσιν του μίλτου· έκαμε 
πολλάς απόπειρας δπως βεβαιωθή, όποΐαι ήδύ- 
ναντο να ήνε αύται, συνήθροισε τάς ούσίας, ας 
ένόμ.ιζε τοιαύτας, ήγόρασεν άγγεία πήλινα έκ 
τών κοινών, τά συνέτριψε, έπεκάλυψε τά κλά- 
σμ-ατα διά διαφόρων επιχρισμάτων ύπ ’ αύτοΰ 
παρασκευασθέντων, καί έθεσε ταΰτα έντός θερμοΰ 
κλιβάνου, 6ν είχε κατασκευάσει πρός τόν σκο
πόν τούτον. Εις όλα ταύτα τά πειράματα άπέ- 
τυχε· τό δέ πρώτον κέρδος,δπερ άπήλαυσεν,ήτο 
μεγάλη ποσότης κεκλασμένων αγγείων καί πολ
λά ξύλα καέντα, χημικαί ύλαι, χρόνος καί έρ- 
γασϊα.

Καί όμως έξηκολούθησε τά πειράματα έν 
τώ μέσω τών παραπόνων τής γυναικός του,τών 
κραυγών τών τέκνων του καί τής ειρωνείας τών 
γειτόνων του. Ή  σύντροφός του δέν έβλεπε βε
βαίως ευχαρίστως διαλυόμενους εις καπνόν τούς 
ήδη μέτριους πόρους τής πενιχρά; αυτών οικίας, 
ώφειλεν όμως νά ένδώση, διότι ό Παλισσύ ήτο 
ύπό τό κράτος ιδέας, ήν αντί ούδενός εν τώ κο
σμώ ήθελε νά έγκαταλίπη. ’Επί μήνας, έπί 
έτη ολόκληρα έξηκολούθει τά πειράματά του. 
Μή ευχαριστηθείς έκ τού πρώτου κλιβάνου, φ - 
κοδόμησεν έτερον έξω τής οικίας, καί έν τούτφ- 
δέ έκαυσε νέα ξύλα, κατηνάλωσε νέα φάρμακα 
καί νέα άγγεία, άπώλεσε δέ τοσαυτα χρήματα
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καί τοσούτον χρόνον, ώστε κατήντησεν αυτός 
καί ή οίκογένειά του εις τήν έσχάτην αθλιότητα. 
Έπέμενεν δμως έν τή σκληρά καί άκαμάτφ αυ

τού ΐσχυρογνωμοσύνη.
Μή δυνάμενος πλέον νά έξακολουθή τό έργόν 

του έν τή οικία, ήναγκάσθη νά μεταφέρη τά άγ- 
γεϊά εις έργαστήριον, άπέχον μίαν καί ήμίσειαν 
ώραν τής S a in te s , άλλά πάντοτε άπετύγχανεν. 
Απεγνωσμένος άλλ ’ άκαταγώνιστος, άπεφάσισε 
νά κατασκευάση αυτός ό ίδιος πλησίον τή; οι
κίας του κλίβανον έξ ίιάλου,καί διά τών ιδίων του 
χειρών ήρχισεν άμέσως τήν εργασίαν. Έζήτει 
πλίνθους έν τώ κεραμείφ, έφερε ταύτας έπί τών 
ώμων, τάς έτοποθέτει, γενόμενος ούτιο συγχρό
νως μιλτοποιός, οικοδόμος, αχθοφόρος κτλ.Μετά 
τό πέρας δέ ετέρου έτους παρεσκεύασε τόν 
κλίβανον καί τά αγγεία πρός νέαν απόπειραν. 
Καίτοι τελείως καταστρέφων τούς εαυτού πό
ρους, συνεσώρευσε μεγάλην ποσότητα ξύλων. 
Τό πύρ λοιπόν ήνήφθη καί ή έργασία ήρχισεν 
έκ νέου* ό Παλισσύ ουδέ έπί στιγμήν άφινε τόν 
κλίβανόν του. Ή  ημέρα ολόκληρος παρήλθεν 
ούτως, έπειτα ή νύξ· ό Παλισσύ ήγρύπνει πάν
τοτε, καί πάντοτε έκαιε τόν κλίβανον. Ά λ λ ’ 
έν πάσι τούτοι; τό μίλτον δέν έτήκετο. Ό ή
λιος έφώτιζε τό δεύτερον τάς έργασίας του· καί 
ή γυνή του τώ έφερε τό μερίδιον τού ισχνού 
προγεύματος τής οικογένειας, διότι αντί ούδενός 
έν τφ  κόσμφ ήθελε νά άφήση τόν κλίβανον εις 
δν μετ ’ απελπισίας έρριπτε τήν προμήθειαν τών 
ξύλων. Ά λλά  καί ή δευτέρα ημέρα παρήλθε 
χωρίς τό μίλτον νά τακή. Ό ήλιος έδυσεν, 
άλλ ’ ό Παλισσύ δέν έκοιμήθη. ’Ωχρός, άγριος 
τήν όψιν, έχων μακρόν τόν πώγωνα, άπελπις 
άλλά μή ύποχωρών, έμενε πλησίον τού κλιβά
νου του, δλως ήνεφγμένους έχων τού; οφθαλ
μούς, έάν πως τέλος τό μίλτον ήθελε τακεΐ. Ή  
τρίτη ημέρα, ή τρίτη νύξ ούτω παρήλθεν· ή τε- 
τάρτη, ή πέμπτη, ή έκτη τέλος . . . έπί έξ 
μακράς ημέρας καί νύκτας, ό άδάμαστος Πα- 
λισσύ, καίτοι βλέπων οίχομένας πάσας αυτού 
τάς έλπίδας, ήγρύπνει καί εΐργάζετο, άλλά τό 
μίλτον δέν έτήκετο.

Τότε ήρχισε νά δανείζηται, δπως άγοράζη 
άλλα αγγεία καί άλλα ξύλα. καί νά προετοι- 
μάζη νέα πειράματα . . . Έπιχρίσας προση- 
κόντως τά αγγεία καί θέσας αύτά έν τφ κλιβά- 
νφ ήναψεν έκ νέου πύρ. Τό πείραμα τούτο ήτο 
αληθώς τό τελευταίου, ήτο τό πείραμα τής α
πελπισίας. Ό Παλισσύ λοιπόν ήναψε φλογώδες 
πύρ- άλλά καί έν τή ίσχυροτάτη ταύτη θερμό- 
τητι τό μίλτον δέν έτήκετο. "Ήρχιζον ήδη τά 
ξύλα νά έκλείπωσι. Πώς νά διατηρήση μ«χμ· 
τέλους τό πύρ τούτο τής κολάσεως; Ό  Παλισ- 
σύ περιβλέπει πανταχόθεν, καί τό δμμα αυτού 
πίπτει έπί τούς σκόλοπας τού κήπου, ξηρά ξύλα 
άτινα θά καώσι θαυμασίως. Τί εινε τοιαύτη θυ
σία εις τό μεγα πείραμα, ούτινος ή έπιτυχία 
έξήρτητο ίσως έκ τινων τεμαχίων ξύλων ! Οί 
σκόλοπες άπεσπάσθησαν καί έβλήθησαν εις τόν 
κλίβανον. Ματαία θυσία ! Τό μίλτον δέν έτή
κετο. Δέκα έτι λεπτά καί μεγαλειτέρα θερμό- 
της ήτον ίσως τό έλλείπον! Εινε χρεία ξύλων, 
άκόμη ξύλων, ξύλων άντί πάσης τιμής. Προτι- 
μότερον νά καύση τά σκεύη τής οικίας του, ή 
νά ίόη άποτυγχάνον τό τελευταίου τούτο πεί
ραμα!

Φοβερός πάταγος άκούεται έν τή οικία, καί 
έν τώ μέσφ τών κραυγών τής συζύγου καί τών 
τέκνων του, ό Παλισσύ φθάνει πεφορτωμένος 
τραπέζας καί καθίσματα τεθραυσμένα καί ρίπτει 
αύτά έν τώ κλιβάνφ. Ά λλ  ’ δμως οΰδέ ούτω τή 
κεται μάλλον τό μίλτον. Δέν υπολείπεται ή τό 
σανίδωμα . . . Κτύπος πελέκεως καί σανίδες κο- 
πτόμεναι άκούονται τό δεύτερον έν τή οικία καί 
παραχρήμα αί άφαιρεθείσαι σανίδες άκολουθούσιν 
έν τφ  πυρί τήν όόόν, ήν καί τά σκεύη. Γυνή 
καί τέκνα τότε έν άπογνώσει έξορμώσι τής οικίας.

Τήν στιγμ.ήν ταύτην ό έφευρέτης ήτο δλως I- 
ξηντλημένος, άπηυδηκώς έκ τών πόνων, τής ά- 
νησυχίας, τών νηστειών, καί τών άγρυπνιών. Κα- 
τάχρεος καί καταγέλαστος γενόμενος, έφαίνετο 
έλθών εις τό τέλος τού ολέθρου.

Ά λ λ ’ εύρισκεν ήδη τό μ.υστήριον. ‘Η τελευ
ταία £>ιπή τής φλογός τήκει τέλος τό μίλτον.



)( 90 )(

Τα ακατέργαστα αυτού άγγεΐα εκ μελαίνης αμ
μολίθου, εύρέθησαν μεταμορφωθέντα εις ώραίαν 
λευκήν άργιλλοπλαστίαν,^Ε'ίβηΟΘ) ήν ό εργάτης 
αληθώς εύρεν υπερβαλλόντως ¿ηοχίαν. ’Από τούοε 
ό Παλισσύ ήδύνατο ήδη νά φέρη μ.εθ ’ υπομονής 
τάς έπιτιαήσεις, τούς χλευασμούς καί τάς περι
φρονήσεις. Ό  μεγαλοφυής άνήρ διά τής μεγαλό- 
φρονος ίσχυρογνωμοσύνης τής έμπνεύσεως αύτού, 
ήρατο τήν νίκην. Έξήρπασεν έκ τής φύσεως έν 
τών μυστηρίων αυτής, καί ήδύνατο άνέτως νά 
περιμένη, ινα ήμέραι βελτίονες προσφέρωσιν αύτώ 
τήν ευκαιρίαν νά ώφεληθή έκ τής άνακαλύψεως ταύ- 
της. Έκκαίδεκα δλα έτη άπαΰστων μ.όχθων 
καί ασκήσεων, έκκαίδεκα έτη έχρειάσθησαν δπως 
μάθη τά πάντα έξ έαυτοϋ καί μόνου, και δρέψη 
τόν καρπόν τών αγώνων του. Άπεθανε δέ όγδο- 
ηκοντούτης τώ 1589. «Ούτως έν όλίγοις τά τού 
βίου τού μεγάλου εύρέτου τής έσμιλτωμ.ένης 
γιλλοπλαστίας καί τής κατωτέρας άγγειοποιίας.

Τό εύγλωττον τούτο 
ρους καί
σθήματος τού κινδύνου, τής οσμής τής πυρίτιδο; 
ή τών θούριων ασμάτων έμπνεόμενον, άλλα πα
ράδειγμα ένεργητικότητος, διαρκούση; έπί έκκαί
δεκα έτη χωρίς νά έλαττούται υπό τών αποτυ
χιών, παρέχει τρανώτατον δείγμα τής δυνάμεως 
τής θελήσεως. Ό  περιφανής ούτος αγγειοπλάσ
της ήδυνήθη ώ; τόσοι άλλοι διά μ,όνης τής δυ
νάμεως τής θελήσεως, άπό τού μηδενός νά λάβη 
θέσιν έν τή σεμνή χορεία τών μεγάλων πνευμά
των, τών λύχνων τούτων, οίτινες κατηναλώθη- 
σαν φωτίζοντες τάς διανοίας τών μετερχομένων 
γενεών.

A. Ζ.

Ο ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΥΙΟΣ Ο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΓ ΑΓΓΛΙΚΟΥ 

ύπό
Σ π υ ρ ίδ ω ν ο ς  Σ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ ο υ

Τούτο συνέβη εις έποχήν τινα, καθ ’ ήν τό 
παιδίον έκαμνε μίαν έκ τών έπισκέψεων τούτων 
μόνον του· ή αδελφή του έξ αιτίας τινός έμεινε 
εις τήν οικίαν. "Ητο κατά τόν μ,ήνα Σεπτέμ
βριον καί τό παιδίον άπεμακρύνθη έκ τής οικίας 
τού φίλου του κατά τό τέλος ωραίας τινός φθι
νοπωρινής έσπέρας, ήτις ποτέ έλαμψε εις τούς 
δυτικούς ουρανούς καί έλάμπρυνε τό πρόσωπον 
τής γης Ά λ λ ’ ή ήσυχος αγάπη τής σκηνής ήτο 
άπιστος πρόδρομος εις τούς γονείς τού παιδιού, 
διότι τούτο άπεδείκνυεν όχι τήν γλυκεια,ν γαλή- 

ευχαριστημένη; ψυχής, άλλα τήν άγρίαν 
τής απελπισίας. Ούτοι ουδέποτε πλέον 

είδον τό τέκνόν των. Επιμελείς άνακρίσεις εις 
πάσαν γωνίαν τής πόλεως έγένοντο, έςερευνήσεις 
τών δασών, άναζητήσεις εις τάς λίμνας καί τούς 
ποταμούς άνταμοιβαί πρός άνάκτησιν καί κατα- 
δίωξιν δ.ά κράτησιν. Έν τέλει πάν δ,τι ή τών 
γονέων άγάπη ήδύνατο νά έπινοήση (καί τ ί δέν 
δύναται νά επινόηση εις τοιαύτην δυστυχή περί- 
στασιν) έτεθη έν ένεργεία, άλλά φεύ ! άνευ έπι- 
τυχίας.
Τα έτη έτρεχον τό εν κατόπιν τού άλλου, ά λλ ’ 
ούδεμία νέα είόησις περί τού άπολεσθέντος τέκνου 
έφθασε ποτέ εις τά ώτα τών ύπεραγαπώντων 
καί πενθηφορούντων γονέων. Ό πατήρ πάντοτε 
παρετηρεΐτο άφηρημ,ένος· δπερ τόν ήνάγκαζε νά 
φαίνηται μονήρης μεταξύ τού πλήθους καί ου
δέποτε έστρέφετο τό βλέμμά του έπί παιδιού 
τινός, ά λλ ’ οί οφθαλμοί του έφαίνοντο άναγινώ- 
σκοντες τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του. 
Δέκα έτη κατόπιν τού δλεθρίου συμβεβηκότος

_ νην
παραδειγαα του θαρ- ,

, .  , ανησυχίαντης επίμονης, ουχι θάρρους εκ του αι- Λ

Ο  Συνέχεια ι2ε φύλλον δον.
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Ούτος έμαρτύρησε τόν θάνατον τής θυγατρός του, δέν εδυνήθη νά τό θραύση.
ήτις έτελεύτησε διά τής χειρός έκείνου τού κα- Ά λλά τό τέκνον, τότε άνήρ, ά.κούει τήν ίστο- 
ταστροφέως τής νεότητος καί ώραιότητος τής ρίαν του. Ούτος είχεν άμυδράν τινα ιδέαν τών 
πνευμονικής φθίσεως. Κατόπιν τούτης τή; δευ- συμβεβηκότων κατά τήν νηπιακήν του ηλικίαν. 
Τέρας φρίκης, ούτος έπέζησεν ολίγα μόνον έτη Καλώ; ένθυμ.εΐτο τήν εσπέραν,καθ’ ήν έπέστρεφε 
ά λλ ’ έγκατέλειπε σύζυγον, ήτις είχεν άνοπτύ- εις την οικίαν του εκ τής τών συμπαικτορων του, 
ξει όλα; έκείνας τάς άρετάς τού φίλου της, αί- επίσης ότι εβάοιζε μεθ ένος ανορός και μιάς γυ- 
τινες καθιστώσιν ικανήν μίαν γυναίκα, καίτοι ναικος εχουσης ερυθρόν επενουτην και οτι οτε ε- 
οξυτέρων αισθημάτων, νά πορηγορή καί βοηθή φώναξε,τόν ήπείλήσαν δτι Οά τώ άπέκοπτον τήν 
τόν σύζυγον κατά τήν ώραν τής λύπης καί τής κεφαλήν εάν οε εσιώπα και εβαοιζε ησύχως, 
άσθενείας. Αΰτη έζησε κατόπιν αυτού καί ΰπέ- διότι δεν θά εβλάπτετο έπειΟή τώ ελεγον οτι επή- 
φερε τάς στερήσεις της μέ χριστιανικήν πρφό- γαινε νά ιοη τούς γονείς,οίτινες ειχεν δήθεν στεί- 
τητα καί μέ τήν ευγένειαν τής γυναικός, ουδέ- λει άμφοτερους τουτους οι αυτόν. Τοιαυτη τις 
ποτε κατόπιν έφαίνετο παρά μόνον μέ ένδύμ.ατα διήγησις ήτο ζωηρώς τετυπωμενη επι τού νοό; 
τής λύπης καί ουτω τό εξωτερικόν της συνεφώ- του. Αυτός επίσης ενθυμείτο οτι κατοικεί έπι 
νει μέ τήν πενθούσαν καρδίαν της. "Εζη λοιπόν τινας μήνας εις τινα μεγάλην παραθαλάσσιον πό- 
έν μ,εγάλη μοναξίμ καί σπανίως έπήγαινε πέραν λιν, αλλά οεν επέτρεπον εις αυτόν νά έξέλθη 
εις τά σύνορα τών συνήθων περιπάτων της, διότι εκ τής μικρά; οικίας εις ήν έζη, έκτος τήν νύ- 
τής ύπενθύμιζον τάς ημέρας τής νηπιακής ήλι- κτα, καί τότε πάντοτε ύπό τήν συνοδίαν τού 
κίας τών τέκνων της. Αί μακρυναί φίλαι της τήν άνδρός καί τής γυναικός, ένεθυμείτο ήτο ή κ. 
έβίαζον νά καταλείψη τό Monmouthsire διά Kingston εις τήν Σαμάϊκαν δπου έπίστευε δτ,. 
παντός, διότι αί έλπίδές των ήσαν, δτι μία έμεινε περίπου έννέα έτη μετά τού προσώπου τό 
όλική αλλαγή τής σκηνής ήθελε παραγάγει μ.ε- όποιον παρελαβεν αυτόν εκ τού οικίσκου. *0 
ταβολήν εθίμων καί εύθυμοτέραν απόλαυσιν τής ιδιώτης ούτος ητο κάτοχος ενός μεγάλου κατα- 
ζωής. Ά λ λ ’ όχι ήγάπα νά άποθάνη έπί τού στήματος καί ό παίς είργάζετο εις τάς υποθέσεις 
τόπου τού άγιασθέντος ύπό τών θελγήτρων της, τ5ιυ· Διαρκούντος τουτου τού χρονου ή ανα- 
ώς σύζυγος καί μήτηο καί περιπαθώς έτρεφε μίαν τροφή του δεν ήτο ολικώς παρημελημενη, επειδή 
έλπίδα δτι ό υιός της έζη, καί δτι ημέραν τινά ό προστάτης του έλάμβανε μ,εγάλην εύχαρίστησιν 
ήθελον τόν άνακτήση αι ύπερπιθυμώσαι άγκάλαι διά τήν πρόοδον αύτού εις τήν γραφήν καί άνά- 
της. Ή  έλπίς ήτο προσκεκολλημένη εις τήν καρ- γνωσιν.
δίαν δι ’ ένός έξ έκείνων τών άνεπαισθήτων νη- Συνεχώς εκφράσας επιθυμίαν οιά τήν ύπηρε- 
μάτων, τ ά  όποια ό νούς σχεδόν έν άγ.οία ΰφαί- σίαν τής θαλάσσης, ό νέος ήρως μας παρελήφθη 
νει, δταν περικυκλούται ύπό άπελπισίας, διότι ως μαθητευόμενος εις ενα εμποροπλοίαρχον, ού- 
έάν τούτο τό νήμα ήτο ορατόν, ήθελε νά φαίνη- τίνος το πλοΐον εμπορεύετο μεταξύ τών Δυτικών 
ται άληθώς άδύνατον, καί άκριβώς άνίκανον, Ινδικών νήσων καί τών λιμένων τών Ηνωμένων 
νά ύποστή τήν σμικροτάτην φρίκην, (λύπην) πολιτειών καί τής Νοτίου ’Αμερικής. Εις τούτο 
ούχ’ ήττον δμως, ή υφανσίς του είνε έξ έκεινης τό πλοΐον ούτος ίμ.εινε έπί Οκτώ έτη, καί ύπήρζε 
τ ή ς  συνεκτικότητος, ήτις, ένφ τούτο ύπακούει τόσον ευνοούμενος τού πλοιάρχου, ώστε τό τε
ε ί; σφοδροτάτην βίαν, ουδέποτε θραύεται, ά λλ ’ λευταιον έτος έφύλαττε τούς λογαριασρ.ούς του 
ανακτά τήν συνήθη θέσιν του, καί κρατών τήν καί ήτο τρόπον τινά ώς γραμματεύς του καί τα- 
σταθεράν δύναμίν του έπί τής καρδίας μέχρι; χόως έκερδησε τήν άγάπην του, όπότε ό θά- 
δτου ό θάνατος θραύει τό νήμα, τό όποιον ό βίο; νατος διέλυσε τήν ένωσιν το>ν. Ό πλοίαρχος άπέ-
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θανε εις Νέαν 'Γόρκην. *0 ήρως μας τότε έσκέ- 
φθη νά έπισκεφθή την ’Αγγλίαν, άλλα με 
ειδικόν τινα σκοπόν, νά ζητησητούς γονείς του, 
επειδή έβεβαιώθη παρά του ανθρώπου, δστις τόν 
παρέλαβε μεθ ’ έαυτοΰ εις Ζαμάικαν,δτι ήτο ορ
φανός και δτι έφρόντισαν περί αυτού ύπό φιλαν
θρωπίας κινούμενοι είς κύριος καί μία κυρία καί. 
δτι εστάλη είς την υπηρεσίαν της θελάσσης, ΐνα 
κερδίζη τά προς τό ζην αναγκαία δσον ήδύνατο 
κάλλιστα, “Ηλπιζε δτι ήδύνατο ταχέως νά άπο- 
κτήση τινά θέσιν επί ενός Βρεττανικού πλοίου,διά 
τό όποιον όμως δεν ή-ο βέβαιος, επειδή τά 
πράγματα δεν εβαινον καλώς καί έμελλον πιθα
νόν νά έξακολουθήσωσι, επέτυχε καί είσήλθεν 
είς εμπορικόν γραφεΐον είς Νέαν ‘Γόρκην, οπου 
ήρχισε μέ πολύ υποδεέστερον τρόπον. Επειδή 
ήτο καλών ηθών, εγεινε εντός ετών ανταποκρι
τής. Ούτως ταχέως έβαινε είς τήν πρόοδον, ό* 
πότε είς έκ τών συναδέλφων του συνεζεύχθη 
μίαν έκ τών θυγατέρων τού εμπόρου καί 
συμπεριελήφθη ούτος είς τήν εταιρίαν. Ή  
ανύψωσις αύτη έπροξένησε εις τόν νέον σύντρο
φον διαφοράν ήθών, άτινα διετάραξαν τήν ει
ρήνην τοΰ καταστήματος καί έτελεύτησαν είς 
τήν άποχώρησιν τοΰ φίλου μας έκ τής εται
ρίας. Κατόπιν ούτος κατέλαβεν άλλην θέσιν εύ· 
θύνης είς Νέαν 'Γόρκην καί μετά διετή υπηρεσίαν 
έδέχθη έπικερδή τινα πρότασιν νά επιστάτη είς 
τ ι έμπορικόν γραφεΐον εν Νέα ’Ορλεάνη ακο
λούθως εγεινε σύντροφος καί απέκτησε ικανήν 
περιουσίαν. Κ ατ’ αυτά τά τελευταία δέκα έτη 
ίσχε μεγάλην έπιθυμίαν νά επισκεφθή τήν Ά γ  · 
γλίαν καί επί τέλους άπεφάσισε τήν πραγμα.το- 
ποίησίν του. Ι1ρό τριών περίπου έτών άπεβιβά- 
σθη είς Λίβερπουλ καί μετά διαμονήν εξ μηνών 
είς ταύτην τήν πόλιν καί τό Αονδΐνον* έπεσκέ - 
φθη τήν Βριστόλην. Έκ τοΰ έξωτερικοΰ τινών 
δημοσίων οικοδομημάτων έν Βριστόλη ιδιαι
τέρως τοΰ Χρηματιστηρίου κατεπείσθη, οτι ή 
Βριστόλη ήτο ό λιμήν όπόθεν αυτός άπέπλευσεν 
έξ ’Αγγλίας. Διελθών μίαν δεκαπενθημερίαν είς 
Ο πβίοη , άπεφάσισε νά έπανακάμψη είς Λίβερ-

πουλ διά μέσου τής Δυτικής Ούαλλίας διά τής 
Monmouthshire. Είς ταύτην τήν χώραν ήτο 
οτε ή τύχη τόν έσυρεν είς τόν δρόμ,ον τής μη- 
τρός του. Ή  άναγνώρισις περιεγράφη ά λλ ’ ή 
ιστορία τών μέσων δηλαδή ή ένθύμ-ησις μένει νά 
λεχθή. “Οτε τό δυστυχές παιδίον έκλάπη έκ τοΰ 
οίκου του είχε τήν ένθύμησιν είς τό θυλάκιόν 
του- έγνώριζε ότι ήτο αγαπητό: παρά τής μητρός 
του καί συχνάκις ήκουσεν αυτήν λέγουσαν, ότι έ- 
δόθη είς αυτήν υπό τής μάμμης της.Είς τό έξ αρ
γύρου συρματόπλεκτον, τό όποιον περιέκλειε τήν 
ένθύμησιν, ήτο κεχαραγμένον κυκλοειδώς τό βκ- 
πτικόν όνομα τής μάμης του. Καί αί λέξεις 
«Φύλαττε τοΰτο είς έμήν ένθύμησιν» Keepthes
in remembronce of rae).

Π Α Ι Γ Ν Ι Α

34
Λ εξίγριφος.

Είμαι τόπος τις γνωστός καί πολύ έςακουστός 
"Άν δυο γράμματα μοΰ θέσης οσπριον θ ’ άποτε-

[λέσης.
Μ. Λ α μ π ρ ιδ η ς

35
Λ εξίγριφος.

Τό πρώτον είνε σύνδεσμος,ζώον τό άλλο δρομαιον 
Τό σύνολον φιλόσοφος, έκ τών πολύ αρχαίων.

Μ. Λ α μ π ρ ι δ Ης .

36
Λεξίγριφος.

Μέλος τι τοΰ σώματος είμί,
"Αν μοΰ πρόσθεσης έν γράμμα ’ς τήν άρχην 
Θά μέ κατατάξης μέ τά ταυροειδή,

Μ. Λ α μ π ρ ι δ η ς .
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37
Κυβόλεξον
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Μ. Λ α μ π ρ ι δ η ς .
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(Νά συμπληρωθώσι ταΰτα πρός σχηματισμόν τοΰ 
κυβολέξΟυ.

Μ. Λ α μ π ρ ιδ η ς .

38
- Κυβόλεξον 

Κ

Φράσεις έξ αλφαβητικών γραμμάτων 12.
Νά σχηματισθή φράσις, ής τά αρχικά γράμ

ματα έκάστης λέξεως, κατά σειράν λαμβανομέ- 
νων, ν ’ άποτελέσωσι τό γνωμικόν «Φείδου 
Χ £ > ° ν ο υ » .

Η ζητούμενη φράσις, κατά βούλησιν δϋναται 
νά ήνε σπουδαία ή έλαφρά, έκφράζουσα τελείαν 
έννοιαν.

Ε λ έ ν η  Β. Ρ ο δ ιο τ .

40
Διά τών γραμμάτων τών λέξεων Κ ύμη—τρις 

—τά λαν , σχημάτισαν τό ό<ομ.α περιβοήτου τινός 
βασιλίσσης τής άρχαιότητος.

Ε λ έ ν η  Β. Ρ ο δ ιο τ .

41
Πέντε τινές έκάθησαν καί άλλους καρτεροΰντες, 
Καί άλλοι δέκα έπειτα, στενοί των συγγενείς 
Κατόπιν διακόσιοι, έν σώμα συγκροτοΰντες· 
Ά λ λ ’ δταν έκυττάχθησαν, δλ ’ ήσαν μόνον είς.

Μετάθεσον τούς ανωτέρω αριθμούς ούτως,ώστε 
άθροίζων τις αυτούς όριζοντίως, καθέτως καί δια- 
γωνίως νά δίδωσι τόν 3 4 .

Π έ τ ρ ο ς  Ν ικ ο λ α ο τ .

43
Είμ ’επίρρημα ά π ’εκείνα ποΰ γεννώνται έξ έπι-

[θέτου.
Κεφαλήν και τράχηλόν μου αν διά τομής καθέτου 
καταλλήλωςτοΰ λοιπού μου σώματος άποχωρίσης, 
τότε δύο· μέρη λόγου άκλιτα θ ’ αναγνώρισης,
Μέ τό πρώτον μου θά ήσαι πάντοτε έν υποθέσει, 
έν ω τό έναπομένον σέ κρατεί έν άντιθέσει.
Τό δέ δλόν μου σοί λέγει δτι, ένεργεΐ μέ τρόπον 
άμοιρον παντός δικαίου καί πρός βλάβην τών

[ανθρώπων.
Π έ τ ρ ο ς  Ν ικ ο λ α ο τ .

44
Λύο κατά κορυφήν ορθογώνια τρ ίγω να .

Θ
Ε Σύνδεσμος.
Μ “Ονομα γενάρχου έκ τής(*) 

Δήμος τής ’Αττικής 
Ζωον

. . . . ( * )

I
Σ
Τ
Ο
Κ
Λ
Η
Σ

. . Μί α τώνΝηρηΐδ.
.Πόλις τής Αακεδ.(') 

Σύνδεσμος

45
Τό όνομά μου άποτελεΐται έξ έννέα γραμμά

των τοΰ αλφαβήτου· τό εφερον δέ δύο έπίσημοι 
άνδρες τής άρχαιότητος, εις στρατηγός καί είς

C) Παλ. Ίατορίας.
( ')  Πόλις τής ‘Ελλάοος.
( ' )  καταστραφείσα  ύπό τώ ν Διοσκούρων.
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συγγραφεύ;. Έκ

7.1 .1 .7 .8 .2
1.7.9.4.2
1.7.9.2 .
2,4,1,2,4,7,8
7.9.1.2.6.7.2  
1, 2 ,4 ,8 .9

Μηχανικοί, για πέτε μ.ου μπορεί καμιά φορά 
Οί κύκλοι οί ακίνητοι νά κάμουνε φτερά ;

των 9 τούτων γραμμάτων 
Σχηματίζουσι τό όνομα

αρχαίου τυράννου 
γνωστοτάτου προϊόντος 

πελοποννησιακής πόλεω; 
επισήμ. γυναικός τη; άρχαιότ.

χώρα; ευρωπαϊκή; 
αξίωμα παρά τοΐ; Τούρκοι;.

46

Λ V Σ Ε 1 Σ

24 ου
Νού;.

25ου
Σκιά.

26 ου 
Σωκράτη;.

26ου 
Σαμάρι — άρμα

28 ου
ΙΙεοιποιοΰ πάντα επισκεπτοαενόν σε έν τή ο ικ ία  
ο ου.

29 ου

Γ

'

Λ
•
• - •  -  * -  - - - -
•

*
Β •

ί
r

f

f

• φ

ί ν  1 i n 1 a 1

31ου
ΠΑΜΙΣΟΣ

ΑΜΙΣΟΣ 
ΜΙΣΟΣ 

ΙΣΟΣ 
ΣΟΣ

ΟΣ
Σ

32 ου 
«ΑΚΑΝΘΙΣ»

ψ
33 ου

V

I Λ Β Λ
Λ Λ
A Ρ Ω Μ
Λ A
Ε V A Ν
Λ A
Φ
Ε

A 0 V

V

I Τ Ε A
A Ρ

22ου

1
0 0 0

0
0 0

0 0
0

0 0 0

τήν άνω λύσ 
ελάβου,εν.

.ν μόνον παρά τού κ. Λαμπρίοη

30 ου
I ο ο μ ε ν ε ύ ;—  Δ '.α νο μ ,εύ ;.

Λ ύτα ι.
Αί δε; Ελένη θαλασσινού (τού 24ου, 25ου, 

26ου, 27ου, 29ου, 31ου, 33ου), Μαρίκα Ρ. 
Άγγελοπούλου (τού 24ου, 25ου, 26ου, 27ου, 
29ου αινίγματος), Φωτεινή Άγγελάκη Ελένη 
Ευσεβίου (τού 25ου, 26ου, 28ου, 3 Ιου, 30ου, 
33ου),Νίτσα ΠαρασκευΧ (του 25ου,28ου,31 ου).
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Κωνσταντίνο; Μάτσαρ (τού 25ου, 28ου, 31ου), 
Γεώργιο; Νικολάου (δλων τών Παιγνίων), Ά ρ- 
χιζιζάνιον (τού 28ου, 30ου, 33ου), Ν. Π. 
Άντωνόπουλο; (τού 24ου, 25ου, 26ου, 27), 
Μ. Λαμπρίοη; (τού 22ου, 24ου, 25ου, 29ου), 
Νικόλαο; Ρ . Άγγελόπουλο; (τού 24ου, 25ου, 
26ου.

ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝΔΑΟΥ

B A L  IV I Ν'"
Μετάφοασνς έκ του Γερμανικού 

ΤΠΟ 

Κ. Β ε ζ γ ρ ο τ λ η

Κ αθηγητοΰ.

Βασανιζόμενο; ύπό τών σκέψεων αυτών ό 
Φόρβη; ήγέρθη έκ τη ; Τραπέζη; τού Χαρτοπαι- 

• γνίου καί πορευθεί; εΐ; το άναψυκτήριον κατό
πι εν, απνευστί μ-έγα κύπελλον εκλεκτού οίνου καί 
ήρχισε νά βηματίζη πυρετωδώ; κατά μήκο; τή; 
αιθούση;· επί τέλους ήσθάνθη εύάρεστον γαλή
νην . Θά τώ δώσω τά; 50 χιλ. δολλ. ίσον πο- 
σόν, ό Βάλδουϊν είναι καλό; καί τίμιο;.

Μετά τή; άποφάσεως αύτής, έπορεόθη οί- 
καοε, Ήρώτησε τον θαλαμηπόλον του α.ν κοι
μάται ό Βάλδουϊν καί άκούσας, δτι ναι,δεν ήθέ- 
λησε νά τον ενόχληση· αύριον μόλις ήγείρετο 
θά έπήγαινε νά τψ  τά έδιδε.

"Ηογησε ν ’ άποκοιμηθή. Έξύπνησε άργά 
άνεπήοησε εκ τή; κλίνη; καί έκύτταξε τό ώρο- 
λόγιον ήτο ή ένδεκάτη, ώρμησε προ; τό κομβίον 
τού ηλεκτρικού κώδωνος καί τό επίεσε.

«Πού εινε ό κύριο; Βάλδουϊν» ήρώτησε τόν
έμφανισθεντα υπηρέτην ;

(*) Σ υνέχε ια  Γ8ε φύλλον 5ον.

Ό θαλαμηπόλο; προσέβλεψε τόν αύθέντην 
του μετ ’ απορίας.

Άνεχώρησεν εΐ; τά ; 8 τό πρωί διά Αονδϊνον 
δεν σά; άπεχαιρέτισε χθέ; ; »

Ό Φόρβη; έδάγκασε τά γείλη του, δεν ή
θελε νά έννοήση ό υπηρέτη;, δτι όυσηρεστήθη ό 
ξένό; του.

«Πολύ κ .λά , είπε νά ζεύξουν αμέσως».
*0 εκατομμυριούχο; έκαμε πυρετώ; τοαλ- 

λέτα καί έσπευσεν εΐ; τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν. Ματαία ή έλπί; του" ή αμαξοστοιχία διά 
τό Calais είχεν αναχωρήσει εις τά ; 9.

Έγραψε τότε επιστολήν εΐ; φίλον Τραπε
ζίτην έν Λονδίνω, ϊνα άνεύρη τόν Βάλδουϊν καί 
τφ  έγχειρίση 50 χ. δολ. Λαβών άπάντησιν 
δτι δεν άνευρέθη κύριο; τοιούτου ονόματος, έστει- 
λεν εΐ; Λονδΐνον τόν γραμρ.ατέα του, πλήν δλα 
εΐ; ιαάτην, ό Βάλδουϊν δεν άνευρέθη.

Ό Φόρβη; ήτο απαρηγόρητο;· τί θά έλεγε 
ό Γράχαμ..

Πέντε έτη παρήλθον καί εΐ; τήν οικίαν τού 
Φόρβη ούό’εν παρήλλαξε. Ό ίδιος μονότονο; βίο; 
ενίοτε μόνον ύπό ταξειδίων διαποικιλθείς.

Ή  φυσιογνωμία τού Φόρβη είχεν έτι πλέον 
κεκοπιακυίαν έκφρασίν. Ημέραν τινά πορευθεί; 
ούτο; ώ; πάντοτε εΐ; τό «Hotel Sb le ild id e» 
διά τό γεύμά του, βλέπει τόν moqullir πλη- 
σιάζοντα μ ετ ’ ύφους σπουδαίου καί ψιθυρίζοντα 
αύτψ.« Ό κύριο; αναμένεται ύπό τού φίλου του. 
Ό Φόρβη; εξεπλάγη καί ήτο έτοιμο; νά έρω- 
τήση «ύπό ποίου φίλου ; » “Οτε τό βλέμμα 
του έπεσε τυχαίω; επί τής τραπέζη;, έφ ’ ή> 
πάντοτε έκάθητο καί τού διέφυγε εν «μ,πά !»  
Είδε τόν Βάλδουϊν, δστι; ήσχολειτο ανατέμνων 
τεμάγιον ορνιθιού.

Έπλησίασε διά βημ-άτων αμφιβόλων καί 
έτεινε προ; αυτόν συγκεκινημένο; τήν χεΐρα. "Ο 
Τζών τήν εσφιγξεν ίσχυρώ;.

«Καλώς ώρισε; Τζών αγαπητέ, πότε ήλθε; 
καί πω ; δεν μοί ¿τηλεγράφησες, ϊνα σε παρα
λάβω από τόν σταθμόν ;
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a Διότι καί εγώ δεν είχα αποφασίσει να πε

ράσω από Παρίσι, άλλα έσκέφθην, δτι πρέπει 
να συννενοηθώ μέ πρόσωπά τινα καί ci* αύτό 
θα μείνω ημέρας τινάς.

« Ά χ  Τζών νά ήξευρες τήν άγωνίαν πού 
έτράβηξα διά τήν παρεξήγησιν εκείνην· είχα 
σκοπόν νά σου δώσω τάς 50 χιλιάδας τήν προ
τεραίαν τής άναχωρήσεώς σου· άλλ ’ έκοιμάσο 
καί τήν επαύριον μου είχες φύγει χωρίς νά μ ’ 
άποχαιρετίσης καί έτηλεγράφησα εις τόν έν Λον- 
δίνφ τραπεζίτην να σέ άνεύρη καί νά σου τάς 
δώση, άλλα δεν κατώρθωσε να σε εύρη.

ΤΙ κάμνει ό Γράχαμ ;
« Ό  Γράχαμ καλά είναι και τόν έκαμα συ

νέταιρόν μου. Άφες καϋμένε Γεώργιε τα περα
σμένα».

Ταΰτα λέγων ό Βάλδουϊν έξηκολούθησε τό 
γεΰμά του. Πράγματι τυχαίως καί ΰπακούσας 
εις συνήθειαν ήλθεν εις τό Hôtel Splendide 
ούτε έσκόπευε να ίδη τόν Γεώργιον καί τούς πα
λαιούς γνωρίμους του· άλλ* ό χρόνος ό πανδα. 
μάτωρ είχεν εξαλείψει δίην τήν πικρίαν καί πε- 
ριφρόνησιν, ήν συνέλαβε κατά του Γεωργίου καί 
δέν ήδυνήθη παρά να δεχθή τήν δοθεΐσαν αυτφ 
χεϊρα.

«Δέν μέ ήρώτηαες διά τήν άμερικανικήν ά- 
ποικίαν ; » τφ λέγει έπί τέλους ό Γεώργιος 
κατόπιν στενοχωρημένης σιωπής, καθ' ήν ήσχο- 
λοϋντο άμφότεροι ν’ έργάζωνται έπιμελώς δια 
τών οδόντων.

«Καί τ ι γίνεται ; άπήντησεν ό Βάλδουϊν 
μ ετ’ αδιαφορίας.

Ή  γρηά Λελάν άπέθανε καί γέρο; της άπέ- 
κτησεν έπί τέλους τήν έλευθερίαν του καί ή μις 
’Ιωάννα θέλει νά γίνη γεροντοκόρη, άπορρίψασα 
δλας τάς προτάσεις τών θαυμαστών της.

"Εν άνακουφίσεως έξέφυγε τών χει-
λέων τού Τζών χωρίς βεβαίως νά τό θέλη διότι 
έσπευσε να πρόσθεση «καί τι μέ μέλλει».

« ’Απόψε θά ελθη μετά τού πατρός της πά
λιν εις τό έν τφ μελοδράματι θεωρεΐόν μου, έρ
χεσαι καί σύ ;

Ό  Φόρβης ήθελε μέ παν μέσον νά φανή ευά
ρεστος εις τόν φίλον του .

Μετά τινας στιγμάς σκέψεως έδέχθη ό Βάλ- 
δουϊν καί οί δύω συνεφώνησαν .νά συναντηθώσιν 
έν τφ  ξενοδοχείφ τού υπνου, ένθα είχε καταλύ- 
σει ό Τζών. Ό  Φόρβης προύτεινε εις τόν φίλον 
του νά μεταφερη τάς άποσκευάς του εις τήν οι
κίαν του καί νά συγκατοικήσωσιν ώς πρότερον, 
άλλ ’ ό Βάλδου'ιν άπέρριψε τήν προσφοράν διά 
τρόπου μή έπιτρέποντος έπιμονήν.

Τήν όρισθεΐσαν ώραν μετέβησαν εις τό με
λόδραμα καί μετά τινα δευτερόλεπτα ήλθε καί 
ή ’Ιωάννα, έφάνη πρός στιγμήν έκπεπληγμένη 
άλλά συγκρατήσασα τάχιστα έαυτήν, έλαβεν α 
μέσως τά σύνηθες αυτή ύφος άδιαφορίας καί 
έτεινε σχεδόν φιλοφρονώ; εις τόν Βάλδουϊν τήν 
δεξιάν της,ήν έσπευσε ούτος νά σφίγξη έρυθριά- 
σας ώ; δεκαοκταέτης νεανίας, Ό γέροιν νεανίας 
*0 γέρων Τραπεζίτης τον είχε λησμονήσει καί έ- 
δέησε νά προβή εις νέαν σύστασιν, ο Φόρβης, 
δπως έπανέλθη ή μνήμη του, έν τούτοι; έδειξεν 
άρκετόν ένδιαφέρον διά τόν Βάλδουϊν ό άγαθός 
γέρων καί ήρχισεν άμέσως

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ
Ε Ν  Α Γ Γ Λ Ι Α

Σήμερον 15ην Δεκεμ.βρίου 1764, έπεσκέφθην 
τόν άγ. πατέρα Σνάρλ, παρά τού οποίου έλαβον 
10 λίρας, ήμίσεος έτους μισθόν μου· καί αύτό 
τό μικρόν ποσόν, τό όποιον μέ κόπους πολλούς 
κερδαίνω, έλαβον όχι άνευ τινός ένοχλήσεως.

’Αφού περιέμενον έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν 
εις τόν ψυχρόν πρόδρομον, έγενόμην δεκτός δπως. 
παρουσιαϊθώ εις τόν σεβασμιώτατον κύριόν μου, 
ό όποιος έκάθητο έπί ανακλίντρου πλησίον τού 
γραφείου του. Τόν έχαιρέτησα διά ταπεινής ΰπο- 
κλίσεως, έκεΐνος δέ μοί άνταπέδωκε τόν χαιρε
τισμόν διά μικράς τής κεφαλής κλίσεως· άνα- 
σύρας δ ’ ολίγον πρός τά οπισω τόν ωραίο» μαύ-
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ρον μεταξωτόν σκοϋφόν του, άμέσως πάλιν τόν 
έχαμήλωσεν. Είναι πραγματικώς άνθρωπος πολύ 
αξιοπρεπής καί αισθάνομαι οτι μοί είναι άούνα- 
τον νά τόν πλησιάσω χωρίς νά αισθανθώ τόν 
φόβον, τόν όποιον ήθελον αισθανθή παρουσιαζό- 
μενος ενώπιον βασίλέως.

Δέν μέ παρεκέλευσε νά καθίσω, άν καί κα
λώς έγνώριζεν δτι ειχον διανύσει πεζός καί έν 
κακοκαιρία ενδεκα μίλλια καί δτι τά κεκμη- 
κότα μέλη μου δέν έξεκουράσθησαν ποσώς κατά 
τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν, καθ’ ήν ιστάμην 
όρθιος εις τόν προθάλαμον. Μοί έδειξε τά χοή - 
■ματα. Ή  καρδία μου έπαλλε σφοδρώς, όταν ά- 
πεπειράθην νά τώ ομιλήσω διά τό άντικείμενον, 
τό όποιον άπό τ.νος χρόνου έσκεπτόμην, δηλ. 
διά μικράν τού μισθού μου αύξησιν. Μέ άγω
νίαν, ιός έάν έμελλον νά πράξω έγκλημά τ ι, 
προσεπάθουν ν ’ άρχίσω, ά λλ ’ εις πάσαν προσ- 
πάθειάν μου καί οί λόγοι καί ή φωνή μέ έγκα- 
τέλειπον.

« ’Επιθυμείτε νά είπητε τίποτε ;»  παρετήρη- 
σεν ό Πρωτοπρεσβύτερος πολύ εύγενώς.

«Μάλιστα—συγχωρήσατέ μοι — ολα τά πράγ
ματα είναι τόσον άκριβά, ώστε ό μικρός ούτος 
μισθός δυσκόλως δύναται νά μ ’ έπαρκέση εις 
τούς δυσκόλους τούτους χρόνους.))

«Μικρός μισθός ! Πώς είναι δυνατόν· νά νο- 
μίζητε τόν μισθόν σας μικρόν : Όπόταν θέλω 
δύναμαι νά εύρω άλλον έφημ,έριον διά 15 μόνον 
λίρας κατ’ έτος.»

«Διά 15 λίρας ! Χωρίς οικογένειαν ήδύνατό 
τις πιθανόν νά έπαρκέση εις τάς άνάγκας του 
-μέ τό ποσόν αύτό.α

« ’Ελπίζω κύριε έφημέριε οτι ή οίκογένειά σου 
δέν ηύξησεν. "Εχετε νομίζω μόνον δύο θυγα
τέρας.»

«Μάλιστα, δύο μόνον, σεβασμιώτατε ά λλ ’ 
αύξάνουσιν. Ή  ’Ιωάννα,ή πρεσβυτέρα, είνε ήδη 
18 έτών, καί ή Πόλλη εντός ολίγου θέλει συμ

πληρώσει τά 12.»
«Τόσον καλλίτερα. Δέν δύνανται αί θυγατέ

ρες σου νά έργασθώσιν ;»

’Ενώ ήμην έτοιμος ν ’ άποκριθώ, ούτος διέ
κοψε τήν συνέντευξίν μας έγειρόμενος καί λέγων, 
ενώ έπροχώρει πρός τό παράθυρον, δτι έλυπεΐτο 
διότι δέν έχει καιρόν, δπως όμιλήση μ ετ ’ έμού 
σήμερον. « ’Αλλά δύνασθε νά σκεφθήτε πάλιν» 
είπε τελειόνων τόν λόγον του, «έάν θέλετε κρα
τήσει τήν θέσιν σας ώς δώρον διά τό Νέον 
Έ τος».

Έκλινε πολύ εύγενώς, καί ήγγισε τόν σκού
φον του, δεικνύων ούτω δτι έπεθύμει, ϊνα άπέλ- 
θω. "Οθεν έλαβον τά χρήματα, καί άνεχώρησα 
άπηλπισμένος. Ουδέποτε πριν μέ είχεν ΰποδεχθή 
ή άποβάλει τόσον ψυχρώς, καί ύπωπτεύθην δτι 
κάποιος θά μ ’ έκατηγόρησεν εις αυτόν. Δέν μέ 
προσεκάλεσεν εις τό γεύμα, ούτε μοί προσέφερε 
καταψυκτικόν τι ποτόν ή γλύκισμα, ώς συνείθι- 
ζεν άλλοτε νά πράττη. Δυστυχώς ένόμισα δτι 
ήθελε μοί προσφέρει τ ι, δθεν ήλθον χωρίς νά 
φάγω πρ ίν έξερχόμενος δέ τής πόλεως ήγόρασα 
δεκάλεπτον άρτον, καί διηυθύνθην οίκαδε.

Πόσον ήμην καταβεβλημένος, δταν άνελαβον 
τόν επίπονον δρόμ.ον μου ! Έκλαιον ώς μικρόν 
παιδίον. *0 άρτος, τόν οποίον έτρωγαν, ήτον' 
υγρός άπό τά δάκρυά μου.

Ά λλά αίσχύνθητι, ώ Θωμά ! Αϊσχύνθητι 
διά τήν δειλήν σου καρδίαν. Δέν ζή ό οίκτίρμων 
Θεός διά σέ πλέον ; Τί σημαίνει έάν χάσης έν · 
τελώς τήν θέσιν σου. Καί είναι μόνον κατά 5 
λίρας όλιγώτερος ό μισθός σου 5 λίρα ο είναι εν 
τέταρτον τού δλου μικρού μου μ,ισθού, καί μόλις 
μ.ένουν 10 δηνάρια τήν ημέραν πρός τροφήν καί 
ενδυμασίαν καί τών τριών ημών. Τί λοιπόν μάς 
μένει ; Εκείνος ό όποιος ενδύει τά κρίνα τού άγ- 
ρού, καί τρέφει τούς νεοσσούς τών κοράκων, Οέν 
θέλει μάς ύπερασπίσει διά τής Προστασίας του : 
Έγείρου δέ καρδία ! Πρέπει νά στερηθώμεν 
τινάς έκ τών πολυτελειών μας.

Δεκ. 16. Πιστεύω δτι ή ’Ιωάννα είναι άγγε
λος. Ή  ψυχή της είναι ώρχιοτίρα ή ή όψίς τη:. 
Είναι τόσον εύσεβεστέρα έμ.ού, ώστε σχεδόν έν- 
τρέπομαι άποκαλών εμαυτόν πατέρα της.

Χθες δέν είχον τό θάρρος ν ’ αναγγείλω εις
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τάς θυγατέρας μου τήν δυσάρεστου είδησιν. “Ο
ταν άνεφερα αυτήν σήμερον, ή Ιωάννα κατά 
πρώτον μέν έσκυθρώπασεν, άλλ* αίφνης ή δψίς 
της εφαιδρύνθη καί μ.οΙ εΤπεν «Είναι τούτο τής 
ταραχής σου ή αιτία πάτερ ; β

«Καί δεν πρέπει νά μέ ταράττη» άπεκρίθην.
«Ό χ ι, δέν πρέπει».
« Αγαπητόν μοι τέκνον είπον εγώ, ουδέποτε 

θέλομεν απαλλαγή τών χρεών και βασάνων μας. 
Δέν βλέπω πώς δυνάμ.εθα ν ’ άνθέξωμεν κατά 
τών δυσχερειών μας. Βλέπεις οτι αί άνάγκαι μας 
είναι μεγάλαι· 25 λίραι δυσκολως θέλουν άρκέ- 
σει διά τά πρός τό ζην απολύτως αναγκαία,και 
ποιος θέλει μάς βοηθήσει.

Ή  Πόλλη εκάθισεν επί τών γονάτων μου, μέ 
ήσπάσθη καί είπεν, « ’-Επιθυμώ νά σοΰ είπω κάτι 
τ ι, αγαπητέ μου πάτερ. Ώνειρεύθην χθές τό 
εσπέρας οτι ήτον ή Πρώτη τού “Ετους, καί δτι 
ό βασιλεύς ήλθεν είς Κ—, οπού έγίνετο λαμπρά 
εκθεσις. Ή  Δύτού Μεγαλειότης άφίππευσε πρό 
τής θύρας μας καί είσήλθεν είς τήν οικίαν μας. 
Δεν είχομεν τίποτε νά τώ προσφέρωμεν, καί αυ
τός διέταξε δπως τινά εκ τών ιδίων του φάγη 
τών κομισθέντων εντός χρυσών καί αργυρών πι
νακίων. Στρατιωτική μουσική έπαιάνιζεν έξωθεν 
τής οικίας μας, καί ένφ αύτη έπαιάνιζεν, εί- 
σήλθον τινές φέροντες μίτραν επισκόπου επί προσ- 
κεφάλου έκ βελούδου. Έφαίνετο πολύ αλλόκο
τος, ώς τά είς οξύ άπολήγοντα καλύμματα τής 
κεφαλής τών επισκόπων, τά όποια βλέπομεν είς 
ζωγραφιάς παλαιών βιβλίων. Ή  μίτρα έτέθη 
επί τής κεφαλής σου, καί σου ήρμοζε λαμπρό
τατα. 'Όμως τόσον παράξενου τούτο μοί έφάνη 
ώστε εξεκαρδίσθην γελώσα· καί τότε ή ’Ιωάννα 
μ* έξύπνησε, τό όποιον μέ ελύπησε πολύ. Βέ
βαια τό δ.ειρον τούτο φανερόνει δτι θά λάβης 
δώρόν τι τήν πρώτην τού Έτους· καί δέν μάς 
μένουν παρα δεκατέσσαρες μόνον ήμέραι μέχρι 
τού Νεου Έτους».

« ’Ώ ! είπον είς τήν Πόλλην, πώς κάθησαι 
καί πιστεύεις τοιαύτας ανοησίας ; Τά όνειρα 
δέν αληθεύουν είμή κατά σύμπτωσιν».

’Αλλά, πάτερ, δέν στέλλει ό Θεός τά «νει— 
ρα» ;

«Ό χ ι, όχι, τέκνόν μου· άπόβαλε πάσαν 
τοιαύτην ίδειν».

Αν και είπον ουτ<ι> είς τήν Πόλλην, δμως 
σημειώ τό όνειρον είς τό ήμερολόγιόν μου. Ό ταν 
τις ήναι είς απελπισίαν, καί τό παραμικρότατον 
πράγμα αρπάζει πρός βοήθειάν του. Καί έν δώ- 
ρον τήν Πρώτην τού Έτους ήθελεν είσθαι λίαν 
εύπρόσδεκτον παρ’ όλων ήμών.

Καθ ’ δλην τήν ημέραν ενησχολούμην είς τούς. 
λογαριασμούς μου. Δέν μού άρέσκουν οί λογα
ριασμοί Όταν λογαριάζω καί ένασχολούμαι είς 
χρηματικά; υποθέσεις σκοτίζεται ό νούς μου, 
κενοϋται δέ καί βαρύνει ή καρδία μου.

Δεκ. 17 “Ολα μ.ου τά χρέη πλήν ενός, χά- 
ριτι θεία, έξώφλησα. Είς πέντε διάφορα μέρη, 
έπλήρωσα 7 λίρας καί 11 σελίνια. Μοί έμειναν 
λοιπόν μετρητά 2 λίραι καί 9 σελίνια. Ταϋτα 
πρέπει νά διαρκέσουν έξ μήνας καί δ Θεός βοη
θός ! Τό μαύρον φόρεμα, τό όποιον είδον είς. 
τού ράπτου Κότβεϋ δέν πρέπει νά τό αγοράσω 
άν καί έχω τόσην μεγάλην ανάγκην αυτού, άν 
καί παλαιόν, είναι δμως είς καλήν κατάστασιν, 
καί ή τιμή δέν είναι μεγάλη· ά λλ ’ ή ’Ιωάννα έ
χει πολύ περισσότερον εμού ανάγκην δι ’ ενεπανω- 
φόριον. Σπαράοσεται ή καρδία μου δταν βλέπω 
τό αγαπητόν μου τέκνον τρέμον ύπό τό λεπτόν 
έκεϊνο έκ καμηλωτής επανωφοριού. 'Η Πόλλη 
πρέπει ν ’ άρκεσθή μέ εκείνο, τό όποιον ή αδελφή 
της κατεσκεΰασε τόσον αξιόλογα έκ τού έδικού 
της τού παλαιού.

Πρ έπει νά παραιτήσω τήν μετοχήν μ.ου είς 
τήν εφημερίδα, τήν όποιαν έλάμβανον μετά τού 
γείτονός μου Ούέστβορν, καί τήν ελλειψιν ταύ
την θελω πολύ αίσθανθή. Έόώ είς τό Κ— , ά- 
νευ έφημερίδος, δέν μανθάνει τις τίποτε. Εις 
τά ιπποδρόμια τού Νιουμάρκετ ό δούξ τού Κομ- 
βερλανδ έκέρδ’.σε 5 ,000 λίρας άπό τόν δούκα 
τού Γράφτον. Εί αι αξιοπαρατήρητου,δτι οί λό
γοι τής Γραφής εκπληρούνται πάντοτε κατά 
γράμμα, «Ε ί; τόν έχοντα θέλει-δοθή». και
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«άπό τόν μή έχοντα θέλει άφαιρεθή». Έγώ καί 
ές αυτού του πτωχού μου μισθού πρέπει νά χάσω 
5 λίρας.

Πάλιν μεμψιμοιρίαι· εντροπή ! Διατί νά μεμ
ψιμοιρώ διά μίαν εφημερίδα, τήν όποιαν δέν θά 
ήμαι πλέον ικανός νά λαμβάνω ; Δέν δύναμαι 
νά μάθω παρ’ άλλων εάν ό στρατηγός Πολλής 
κατορθόνει νά διατηρή ελευθέραν τήν Κορσικήν, 
ή άλλα τοιαύτα νέα ; Διά τόν Πόλλην δέν φο- 
φοϋμαι, διότι έχει 20 ,000 γεγυμνασμένους 
στρατιώτας.

Δεκ. 18. Πόσον μικρόν πράγρα αρκεί, δπως 
καταστήση πτωχήν οικογένειαν ευτυχή ! ‘II ’Ι
ωάννα έπρομηθευθη επανωφοριού φορεμένου εις 
εύθηνοτάτην τιμήν καί ήδη καταγίνεται μέ τήν 
Πόλλην κόπτουσα αύτό έκ νέου, δπως τό κατα- 
στήση καινούριου. 'Η ’Ιωάννα εννοεί καλλίτε- 
«ον εμού ν ’ άγοράζη καί σύμφωνη τάς τιμάς τών 
πραγμάτων· ή φωνή της είναι τόσον γλυκεία, 
ώστε τή δίδουν δ ,τι θέλει ν ’ άγοράση είς τήν τ ι
μήν, τήν όποιαν ήθελεν αυτή προσφέρει. Έχο- 
μεν τώρα αλλεπαλλήλους χ_αράς. Ή  ’Ιωάννα 
θέλει νά φορέση πρώτην φοράν τό νέον έπανωφό- 
ριόν της τήν πρώτην ημέραν τού Νέου Έτους, 
καί ή Πόλλη πολλά αίσια προμαντεύει. Στοιχη
ματίζω δτι ό Βέης τής ’Αλγερίας δέν ήσθάνθη 
μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν, δταν οί Βενετοί τψ  
προσέφερον τό πολύτιμον εκείνο δώρον. ήτοι, τά 
δύο αδαμάντινα δακτύλια, τά δύο ωρολόγια τά 
κεκοσμημένα μέ πολυτίμου; λίθους, τάς μέ χρυ
σόν πεποικιλμένας πιστόλας,τούς πολυτίμους τά
πητας, τά πλούσια έφίππια καί τάς 2 ,000  φλω- 
ρία.

'Η ’Ιωάννα λέγει δτι ή αξία τού έπανωφορ!ου 
θ^λει πληοωθή διά τής αυστηρότερα; οικονομία; 
μ.ας. Μέχρι τού νέου έτους δέν πρέπει ν ’ αγορά— 
σωμεν κρέας.

Ό  γείτων Ούέστβορν είναι εύγενών αισθημά
των άνθρωπος. Τφ είπον χθές δτι πρέπει νά 
παύσω τήν συνδρομήν μου είς τήν εφημερίδα, 
επειδή δέν είμαι βέβαιος περί τού μισθού, τον 
όποιον τώρχ λαμβάνω, ούτε περί τής θέσεώς μου.

Ουτο; δ ’ έσφιγξε τήν χείρά μου καί μοί είπε, 
«Πολύ καλά, λοιπόν έγώ θέλω εξακολουθεί νά 
λαμβάνω ώς πρότερον τήν εφημερίδα καί υμείς 
θέλετε εξακολουθεί άναγινώσκοντες αυτήν μετ ’ 
εμού».

Ποτέ δέν πρέπει τις ν ’ άπελπιζηται. 'Τπάρ- 
χουσι περισσότεροι αγαθοί άνθρωποι είς τόν κόσ
μον παρ’ δσους νομίζει τις , καί ιδίως μεταξύ 
τών πτωχών.

Τό έ σ π έ ρ α ς τ ή ς  α υ τ ή ς  ή μ έ ρ α ς .  
Ό  αρτοποιό; είναι ολίγον στενοκέφαλος άνθρω
πος. "Αν καί δέν τώ οφείλφ τίποτε, φοβείται νά 
μ ’ έμπιστευθή. "Οταν ή Πόλλη έπήγε νά πάρη 
ένα άρτον καί εύρεν αυτόν μικρόν καί μισοκαμ- 
μένον, ήρχισε νά φιλονεική μ ετ’ αύτής, καί οί 
άνθρωποι ΐσταντο βλέποντες. Διεκήρυξεν δτι δέν 
πωλεί μέ πίστωσιν, καί δτι πρέπει νά προμη- 
θευώμεθα άπό άλλον τόν άοτόν μας. Πόσον έλυ- 
πήθην διά τήν Πόλλην.

Απορώ πώς οί άνθρωποι εδώ μανθάνουν τό 
παν. "Ολοι είς τό χωρίον λέγουν πώς ό πρωτο
πρεσβύτερος μέλλει νά διορίση άλλον εφημέριον 
είς τήν θέσιν μου. Είναι αλγεινόν, καί τούτο 
θά ήναι τού θανάτου μου ή αιτία. Καί ο κρεο
πώλης φαίνεται οτι γνωρίζει κάτι τ ι .  Θά είχε 
βέβαια τον σκοπόν του δταν μοί έπεμψε τήν σύ
ζυγόν του δπως μού παραπονεθή διά τάς δυσχε
ρείς περιστάσεις καί δτι δέν τοίς είναι δυνατόν 
πλέον νά πωλήσουν κρέας παρά τοίς μετρητοί;. 
Αυτή έφέρθη πραγματικώς πολύ εύγενώς καί 
δέν ήδύνατο νά εύρη λέξεις δπως έκφράση τήν α
γάπην καί τό πρός ημάς σέβας της, μάς έσυμ- 
βούλευσε νά  πηγαίνωμ,εν εις τόν Κόλσγουδ, καί 
ά γορ άζω μεν παρ’ αυτού τό ολίγον κρέας, τό ό
ποιον χρειαζόμεθα, επειδή εκείνος είναι πλουσι- 
ώτερος καί δύναται νά περιμένη διά τά χρήματά 
του. Έκρινα περιττόν νά είπω είς τήν αγαθήν 
αυτήν γυναίκα πώς ό άνθρωπος αυτός μάς μετε- 
χειρίσθη πρό ενός έτους, δταν μάς έδιδε τό κρέας 
εν δηνάριον τήν λίτραν περισσότερον τών άλλων 
καί δταν δέν ήδύνατο διά λοιδοριών νά ΰπερασ- 
πισθή εαυτόν καί άρνηθή τούτο, πώς ώμολόγησε
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καθαρά καθαρά, δτι πρέπει νά λαμβάνη ολίγον 
τόκον δταν τά χρήματά του τψ καθιστερώνται 
έν έτος, καί έπειτα μάς έδειξε τήν θύραν.

"Εχω άκόμη μετρητά 2 λίρα; t σελ. και 3 
δην. Τί θά κάμω εάν ούδείς μ ’εμπιστευθή όπως 
πληρόνω τού; λογαριασμού; μου κατά τριμη
νίαν ; Καί εάν ό άγ. Σνάρλ διορίση άλ).ον εφη
μέριον, πρέπει εγώ καί τά πτωχά μου τέκνα νά 
ρ.φθώμεν εί; τά ; άγυιά; ;

"Εστω· καί ό Θεό; είναι επίση; εΐ; τά ; ά
γυιά; !

Δ ε κ. 19, π ρ ω ΐ α. Ήγερθην πολύ ενωρίς 
σήμερον καί έσκεπτόμην τ ί θά πράξω εί; τήν 
τόσον δύσκολον περίστασίν μου. Mol ήλθε κατά 
νούν ό κ. Σ ίττιν, πλούσιος έξάοελφό; μου, ό ό
ποιο; είναι εί; τήν Κανταβρηγίαν άύ.λ ’ οί πτω
χοί δεν έχουν έξαοέ7.φου;, μόνον οί πλούσιοι έ
χουν. Έάν, κατά τό ενύπνιον τή; Πόλλης, έ- 
λ,άμβανον τήν πρώτην τοΰ έτους μίτραν επισκό
που, ή μισή ’Αγγλία θά ήσαν συγγενείς μου.

Έγραψα καί διά τοΰ ταχυδρομείου έπεμψα 
πρό; τόν άγ. Σνάρ τήν έξή; επιστολήν

«Σεβασμιώτατε πάτερ, Γράφω μέ τεταραγ- 
μένην καρδίαν. Λέγεται δτι ή σεβασμιότη; σα; 
προτίθεται νά διοριση άλλον εφημέριον άντ’έμού. 
Αγνοώ εαν ή φήμη αύτή έχη ύπόστασίν τινα 
ή έάν έπήγασεν επειδή άνέφερα εις τινά πρόσωπα 
τήν μεθ * ύμών συνέντευξίν μου.

Τήν υπηρεσίαν, τήν όποιαν μοί ένεπιστεύθητε 
¿ξεπλήρωσα πιστώ; καί μετά ζήλου· ¿κήρυξα 
τόν λόγον τοΰ Θεού ¿ν πάση άγνότη^ι, και δεν 
ήκουσα* παράπονα. Καί ή ενδόμυχο; τή; συνει* 
δήσεώς ιιου φωνή δεν με καταδικάζει. "Οταν τα- 
πεινώ; ¿ζήτησα μικράν αύξησιν τοΰ μικρού μου 
μισθού, ή σεβασμιότη; σα; ώμίλησε περί έλ.ατ- 
τώσεω; αυτού, ό όποιος μόλις καί μετά βία; ε- 
ξαρκεΐ εί; προμήθειαν τών απολύτως αναγκαίων 
δΓ έμέ καί τήν οικογένειαν μου. Είργάσθην οε- 
καέξ έτη υπό τού; ευσεβείς τή; σεβασμιότητόςΣα; 
πρόκατόχους, καί Ιν καί ήμισυ έτος ύφ ’ ύμά;. 
"Αγω ήδη τό πεντηκοστόν έτος τή; ηλικία; μου, 
καί αί τρίχε; τή; κεφαλή; μου αρχίζουν νά. λευ-

καίνωνται. Μή έχων γνωρίμου; καί προστάτα;, 
μή έχων τά μέσα δπω; κα τ ’ άλλον τινά τρόπον 
πορισθώ τά προς τό ζήν, αναθέτω τήν εμήν καί 
τήν τών τέκνων μου τύχην εί; τήν ύμετέραν εΰ- 
σπλαγχνίαν. Έάν μά; ¿γκαταλίπητε, δέν μένει 
δ ι’ ήμάς άλλη βοήθεια παρά ή ράβδος τού ε
παίτου.

Αί θ-,γατέρε; μου, καθ' έκαστη ν αύξάνουσαι, 
προσθέτουν εί; τά έξοδά μου, άν καί ζώμεν μετά 
πάση; δυνατή; οικονομίας. Δέν έχομεν υπηρέτην· 
ή θυγάτηρ μου είναι υπηρέτρια,μαγείρισσα,πλύν- 
τρια, ράπτρια, καί σανδαλοποιό; άκόμη, έ ω 
έγώ είμαι ο τέκτων, ό κτίστης, ό κιθαριστή; 
τής καπνοδόχης. ό κηπουρό;, ό γεωργός, ό ξυλο
κόπος, καί ξυλοφόρο; τή; οικίας.

Ό Θεός, έν τή εύσπλαγχνίφ του, μά; διεφύ- 
λαξεν άτ.ό άσθενεία;· άλλως πώ; ήθελομεν ου- 
νηθή να πληρώσωμεν διά φάρμακα ;

Αί θογατέρε; μου εί; μάτην ¿ζήτησαν, δπω; 
κάμωσιν άύ.λην εργασίαν, ώ; πλύσιμον, ράψιμον, 
καί έμβάλωμα· τό Κ— είναι μικρό; τόπο; καί 
σπανίω; δύνανται νά εύρουν τοιαύτήν τινά εργα
σίαν. Οί περισσότεροι εδώ κάμνουν τήν εργασίαν 
τή; οικία; των μόνοι, διότι εί; ούδένα συμφέρει 
νά μισθώνη άλλους.

Σά; βεβαιώ, μεθ’ δλη; τή; ταπεινότητο;, δτι 
θά ήναι πολύ δύσκολον έγώ καί ή οικογένεια μου 
νά. διέλθωμεν μέ 20 λίρα; τό έτος, αλλά θά ήνας 
έτι δυσκολώτερον νάδιελθωμεν αύτό μόνον με 15. 
Ά λ λ ’αναθέτω τά ; ελπίδά; μου εί; τήν εύσπλαγ- 
χνίαν σου καί εί; τόν Θεόν, καί ικετεύω τήν 
σεβασμιότητα σας,δπω; με άπαλλάξη τουλάχι
στον τή; ανησυχίας, τήν οποίαν αισθάνομαι».

’Αφού ¿τελείωσα τήν έπιστολήν έδωκα αυτήν 
εί; τήν Πόλλην καί γονυπετήσα; προσευχήθην 
δπω; τό αποτέλεσμα αύτή; άποβή αίσιον. Τότε 
ήσθάνθην δτι τό πνεύμα μου έφαιδρύνθη καί I- 
πραύνθη μεγάλως. Εί; λόγο; πρό; τόν Θεόν είναι 
πάντοτε ώ; εί; λόγο; από τόν Θεόν τόσον φα ι
δρό; εξήλθον τού μικρού μου δωματίου, εί; τά 
όποιον πρό μικρού είσήλθον με καρδίαν τεταραγ- 
μένην !



ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ TOT ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΙΘΜΟΤ

ΜΑΘΗΤΗΣ— ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΰπό ’Α ντωνίου Ά θ . Ροντήοτι, ΰφηγητοϋ έν τώ Έόν. Πανε- 
•πιστημιω.— ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΣΚΑΙΙΑΝΕΥΣ, έκ τοΰ Γχλλ. (συνέχειχ)ύπόΗ. Λ . Γεωογχάοου,φ.φ. 
— ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ, συνέχεια ύπό Ρ. — KAM. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥ- 
ΡΑΝΟΣ, έκτου Γαλλ. συνέχεια ύπό Σ. Κ.— ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΝΕΥΤΩΝΟΣ συνέχεια Οπό 
I. Κ ωνσταντοπούλου. — Η ΝΕΟΤΗΣ ΤΟΓ ΒΕΡΑΡΔΙΝΟΥ ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ, συνέχεια, ΰπό 
Α ίκ . Ζ άρκου.— ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝΔΑΟΓ, B A L D W IN , έκ τού Γερμ. συνέχεια ΰπό Κ. 
Βεζυρούλη, καθηγητοΰ. — ΠΟΙΚΙΛΑ. — ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β '. καί Γ’ . ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΰπό Ν. Σπετσεροπουλου. μαθη- 
τοΰ -  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΓΙθΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΝΕΥΤΩΝΟΣ, συνέχεια καί τέλος. — KAM. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ ΤΙ 
ΕΙΧΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, συνέχ. — ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Είκών, ΰπό Αίκ. ΖάρΜου--
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΰπό Π. Ζερβού. ΠΟΙΗΣΙΣ ΰπό
Δ. Γ. Καιιπουρόγλου. — ΒΟΡΕΙυΝ ΣΕΛΑΣ (συνέχεια). — Η ΝΕΟΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΡΝΑΡ- 
ΔΙΝΌΥ ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ (συνέχεια καί τέλος). —  ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝΔΑΟΥ B A L D W I N  εκ 
τοΰ Γερμ. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ — ΠΟΙΚΙΛΑ. — ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. — ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗ
ΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ', Γ ',  κα\ Δ' τάξεως τού Γυμνασίου. — 
ΛΥΣΕΙΣ τών 1/ τφ f .  ? /λλ. προταΟ. ζητημάτων. — ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ.— 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.
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