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Ο ΠΕΡΙ ΓΠΛΡβΕΩΣ ΑΓΩΝ.

Έ ά ν διεξέλθν) τις πάσας σάς κατά διαφόρου; έποχάς περί 

κόσμου έπικρατησάσας θεωρίας, ευρίσκει ότι δύναται ν'ά υπά- 
γαγη αυτά; εις δυο κεφαλαιώδεις τά ξεις, δηλ. τήν καλουμένην 

τί.Ιεο .Ιογ ,χ ψ -, καθ’ ήν ό δημιουργός κατά τινα προσχεδια- 

σθέντα τύπον έπλασε τά  διάφορα είδη τών ζώων καί φυτών 

ών πάν ογανον, πάν μέλος, πάν άτομον κλ . ενεργεί σκοπίμως’ 

II παρατήρησι; ότι τά  πλείστα όργανα τοΰ σώματος ένεργοΰσι- 
σκοπίμως, ή κακή έξήγησις τοΰ τρόπου τής γενέσεω ; τών οο- 

γανων καί οργανισμών, ή μ ελέτη  τοΰ θαυμαστού καί πολυσυν

θέτου τών διαφόρων οργανισμών έπέβαλον τήν γνώμην ταύτην 

εις τον εξετάζοντα  τήν φύσιν φιλόσοφον. 'Η έτέρα'‘θεωρία κα

λείται ¡η ,χ α ,εκ ή  ή α ίζιο .Ιογ ιχή . Κατά ταύτην οί οργανισμοί 
αναπτύσσονται κατά μικρόν καί τελειοποιούνται, ¿ λ λ ά  δέν 

εόημιουργήθησαν όπως νΰν έχουσι, τουναντίον άνεπτύχθησαν άπό 

ατελεστέρων άλλων κατά φυσικούς νόμους, αιωνίους"καί αναλ

λοίωτους, ενεργο.ΰντα; δέ τυφλώς, ασκόπως καί οΰχί έν συνειδη- 

σει, αν δε τά  πλειστα  όργανα ένεργοΰσι σκοπίμως, τούτο προ

έρχεται έκ τοΰ δτι^αΰτά άνεπτύχβησαν υπό συνθήκας, έπηρεία 
εσωτερικά; καί εξω τερικά ;, καί ποικίλας ά λλα ; σχέσεις, ώ , 
ώς τελικόν αποτέλεσμα παρίσταται ή σκοπιμότης. Ε ν ίο τε  ού 
μόνον δέν υπάρχει σκοπιμότης έργάνων τινων καί οργανισμών, 
αλλά τουναντίον, τό όργανον είναι ή περιττόν ή έπνβλαβές διά 
τόν όργανισυ.όν.

Έ ν ώ  ή τελευτα ία  αότη θεωρία ισχύει άποκλειστικώς έν τισι 
φυσικαίς έπιστήμαις, οίον τη  αστρονομία, φυσική, χημεία , κλ. 

•ουόεις όέ φυσικός, ή αστρονόμος ή χημικός καταφεύγει εί; θεω - 

.ρια; τελεολογικά ;, άλλ’ εξηγεί πάντα κατά τούς φυσικού; νό

ων

μου;, όντα; άρκετούς ινα εξηγήσω σι τά  φαινόμενα, ατινα πα
ρατηρεί, τά  ό* αποτελέσματα άποδεικνύουσι πόσον δίκαιον εχου- 

σιν, τοΰυαντίον έν τή  β ιοΛ ογ ία ,  δηλ. τή  έπιστήμη έκείνη, ής 
άντικείμενον είναι ή ζώσα φύσις, δηλ. φυτά καί ζώα επικρατεί 
εισέτι παρά πολλοί; ή τελεολογική θεωρία, έπικαλουιιένη τό 

υπερφυσικόν εις βοήθειαν, ώ ; καί ό άνόργανος καί οργανικός 
κόσμος ήν φύσεως άλλης, οΰχί δέ ενιαίος καί άλληλένδετος. Ή  

ένότης τοΰ οργαν. καί άνοργάνου κόσμου έγένετο παραδεκτή 

τάνΰν παρά πάντων τών φυσιοδιφών, όσοι φέρουσι τά  πρώτα 

εν τή επιστήμη καί εν έπαφή στενή προς τήν φύσιν έρευνώσιν 

αυτήν. Ουτοι είναι οπαδοί ή θεμελιωταί τ ή ; μηχανικής θεωρίας.
Μεταξύ τών φυσικών νόμων, οϊτινες διέπουσι τάς σχέσεις τοΰ 

οργανικού κόσμου (ζώα καί φυτά) καί έπενεργοΰσιν εις τήν 

διάπλασιν, ποικιλίαν, καί τελειοποίησιν τών φυτών καί ζώων, 

όιαπρέπει ως λίαν ουσιώδης ό irepi τής ύχόρζεω ς ύγΰιι·.
’Ενώ κατά τήν τελεολογικήν θεωρίαν επλάσθησαν ζώα καί 

φυτα ινα ζώσιν έν ειρήνη πλησίον άλλήλων, άπολαύοντα έξ ίσου 
τών δωρων τ ή ; φύσεως, ή έτέρα θεωρία ανακαλύπτει πανταχοΰ 
εν τή  φύσει αγώνα δεινόν καί άδυσώπητον πάντων πρό; πάντα, 

και οΰ μόνον οΰδαμοΰ ευρίσκει τήν υπό τών ποιητών ψαλείσαν 

ειρήνην, αλλά τουναντίον πάλην σκληράν, τάσιν πρό; έξόντο»- 

σιν τοΰ πλησίον, έγωϊσμόν, ιδιοτέλειαν, πάντα δέ ταΰτα ένεο- 

γοΰντα ί τ έ  μέν έν άγνοια καί έκ φυσικής τινο; όρμής προερχό
μενα, ότέ δέ έν συνειδήσει τοΰ πράττοντος.

Ό  άγων ούτος υπάρχει αναμφισβήτητοι; πανταχοΰ έν τή 

φύσει, οπού υπάρχει ζω ή, αύτη μάλιστα δέν δύναται νά ΰπάρξ-ij 
άνευ έκείνου' τά  έλατήρια, τά  κινοΰντα . ζώα καί φυτά πρός 

τόν άγώνα τούτον, είναι κυρίως η πρό; αΰτοσυντηρησίαν δρμή 

καί ή προς διάδοσιν τοΰ είδοο; (γενετήσιο; όομή). "Εκαστος δέ 

εννοεί ευκόλως ότι άνε.υ τούτων ήθελεν ,ςκλείψε* παν άτομον καί 
πκν είδος.
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Ε π ειδ ή  ό νόμος ουτος δεν ενεργεί, έν γνώσει, οΰδ'ε σκοπίμως, 

συμβαίνει συχνάκι; νά καταστρέφηται έν τώ  άγώνι ωφέλιμόν 
τ ι ζώον ή φυτόν, νά ΰπολείπηται Sk νικητής επικίνδυνόν τ ι και 

έπιβλαβές. Τούτο δεν είναι άτοπον και άπίστευτον, Βταν άνα- 

λογισθή τ ις , οτι κα'ι άλλα φυτικά φαινόμενα, οϊον υπέρμετρο; 

Οερμόττ,ς, ή σφοδρόν ψύχος, καταστρέφουσι τους κόπους τού 
γεωργού καί άποστεροϋσιν αυτόν τών πρός τό  ζ-?,ν αναγκαίων. 
Τ α ϋ τα  συμβαίνουσιν οΰχί σκοπίμως, οΰδ’ έπ ίτηδες. άλλά κατά 

άναλλοίωτον νόμ.ον. Οΰτω ουμβαίνει καί μ ε τόν περί ΰπάρ
ξεω ς αγώνα.

’ Ας γνωρίσωμεν έκ του πλησίον τόν νόμον τούτον, ερευνών- 

τες  τα  συμβαίνοντα εις τόν οργανικόν κόσμον. "Ολα τά  ζώα 

καί τα  φυτά εχουσι τάσιν νά πολλαπλασιάζο>νται εις μάλλον 
ή ήττον γεωμετρικήν αναλογίαν. Έ κ α σ το ν  είδος αυτών δύνατα'· 

εν τινι οΰχί μ.ακρώ χρόνω, υπό συνθήκας ευνοϊκά; εις τήν δια- 

τήρησιν καί διάδοσιν αΰτών, νά αΰξήσγ ούτως ώ στε, νά κ α τα - 

λάβη εντελώ ς κατάλληλόν τινα χώραν. Ό  χρόνος είναι διάφο

ρος διά τά  διάφορα είδη. Έ δ η  ό L in n é  είχεν υπολογίσει ότι 

'έν μονοετές φυτόν, παράγον δύο μόνον σπέρμ.ατα, (σημειωτέον 
δε ότι οΰδεν παράγει τόσον ολίγα) ήθελε παραγάγει »εντός 
2 0  ετών έν εκατομμύριυν άτομα. Ό  δε D arw  in  ΰπελόγισεν 

ότι ό Έ λέφ α ς, οστις φαίνεται οτι έκ πάντων τών ζο>ων βρα- 
δύτερον πολλαπλασιάζεται, γεννών κατά τόν χρόνον τής ώρί- 

μ,ου ηλικίας του, από του 3 0 — 9 0  έτουο, τρία μόνον ζεύγη, 

έν 5 0 0  ετεσιν ήθελε παραγάγει 1 5  εκατομμύρια απογόνους· ’Εάν 

λάβωμεν ιός βάσιν τόν μέσον όρον τή ς τεκνοποιίας τού άνθρώ- 

που, εντός 2 5  έτών ήθελε διπλασιασθή ό υπάρχων πληθυσμός, 

έντός 5 0  τετραπλασιασθή, εντός 1 0 0  δεκαπλασιασθή. ΙΙλεΐστα 

ζώα ταπεινοτέρων τάξεων καί ιχθύς γεννώσι διά μιας χιλιά 

δας τινάς ή εκατοντάδας χιλιάδων ώων, πολλά δε άλλα ζώα, 
οίον οί μυς γεννώσι τρις ή εξάκις του έτους, καί μ.άλιστα έκά - 
σ το τε  ί — 6  νεογνά. ’Εάν λοιπόν υπολογίση τις τήν γεω μετρι

κήν αΰξησιν ενός μόνον ζεύγους αΰτών έντός χρόνου τινός, θέ

λει ευρει, ότι διά τους απογόνους αΰ_οΰ ή επιφάνεια τής γής 
δεν ήθελεν έπαρκέσει. Πράγμ-ατι δε ένίοτε είδη τινά ζώων 

πολλαπλασιάζονται ούτως, ώ στε έπέρχεται λ.ιμός, απώλεια 

καί μετανάστευσις αΰτών, αλλά τοϋτο συμβαίνει παροδικώς 
μόνον.

Πόσον τα χέω ς προβαίνει ό πολλαπλασιασμός τών ζώων έν 

εΰνοΐκαϊς περιστάσεσιν, άποδεικνύουσι περίεργά τινα παραδείγ

μ α τα  ζώων έξαγριωθέντων. Ό  βοϋς καί ό ίππος, άτινα ζώα 
σχετικώ ς βραδέως πολλαπλασιάζοινται, έντός τριών έτών ούτως 

έπληθύνθησαν έν τή  μεσημβρινή ’Αμερική, ώ στε ό αριθμός των 
είναι ανυπολόγιστος. Οΰτω ζώσι κατά I lu m b o ld  er P a m p a r  

τώ ν πολιτειών τού I  a p la ta  τρία περίπου εκατομμύρια ίππω ν, 

οίτινες κατάγονται άπό ολίγων ίππω ν Ισπανικής φυλής πρό 
τριακοσίων έτών έκεϊ εΐσαχθέντων. Οί βόες έκεϊ έπολλαπλασιά- 
σθησαν τόσον, έύστε κα τ’ έτος φέρονται εις τό έμπόριον 3 0 ,0 0 0  

δέρμ,ατα, ών ό αριθμό; έλαττοΰται κατά μικρόν ένεκα τή ς  κ α - 
ταδιώ ςεω ς αΰτών.

Έ κ  τών ολίγων τούτων καταφαίνεται, ότι έκαστον είδος 

φυτών ή ζώων έν σχετικώ ς βραχεί χρόνω δύναται νά κα τα - 

λάβη πάσαν τήν έκτασιν τ ή ;  έπιφανείας τής γής, ένθα ευρίσκει 
τ ά ; πρός τό  ζήν συνθήκας. Καί όμως τό  πράγμα δεν έχει οΰτω, 
διότι ό τών ανθρώπων, ζώων καί φυτών άριθμ.ός οΰδ’ έπί μι
κρόν αναλογεί πρός τους άνω ύπολογισμ,ούς. Πλεϊστοι οργανι- 

σμ,οι καλούνται νά μετάσχωσι τής ζωής, όλίγιστοι όμως μ ετέ- 
χουσιν αΰτής πράγματι, διότι οί πλεϊστοι αΰτών άπόλλυνται 

πριν ή άναπτυχθώσιν, ή βραδύτερου έν ηλικία νεαρά, πριν ή δυ-

νηθώσι νά άφήσωσι κληρονόμους.

’Εάν λάβωμ,εν ¿)ς αφετηρίαν τό  γεγονός τοϋτο, έρχόμ.εθα ε :ς  

τό  έξαγόμενον, οτι σειρά τις πολυαρίθμων καί ποικίλων εχθρι

κών σχέσεων, δυσμ.ενών εις τήν διατήρησιν τών γεννηθέντων 

δντων έν τή  ζω ή, είναι πρόσκομμα εις τήν διατήρησιν τού ατό

μου καί διάδοσιν του είδους. Έ ν  εκάστω άτόμω όμως ένυπάρ- 

χ ει φύσει ή πρός αΰτοσυντηρισίαν όρμή καί ή προς διαιώνισιν 

τού είδους, ένεκα τών όποιων έκαστο; οργανισμός άποδύεται 

εις δεινόν αγώνα πρό; δμοειδεϊς καί ετεροειδείς οργανισμούς, 
καί πρός τ ά ; έπηρείας έκείνας άς συλλήβδην καλοϋμεν κλιμα

τικ ά ; καί μετεωρολογικά;. ’Ενώ οί οργανισμοί αΰξάνουσι γ εω - 

μετρικώς, ή τροφή αυξάνει άριθμ.ητικως, εξ οΰ προκύπτει δ υ - 
σαναλογία, ένώ ό χώρος μένει αμετάβλητος, καθιστάμενος κατά 

μικρόν σχετικώ ς ανεπαρκέστερος. Έ ν  τώ  άγώνι τούτοι συμβαίνει 

έτη μέν τινα νά υπερισχύωσιν ούτοι, έτη δέ τινα έκεϊνοι οί ορ

γανισμοί εΐσ διαφόρους χώρας, ώς θέλομεν ίδει τοϋτο κατωτέρω 

ώ στε τοιουτοτρόποις επέρχεται μεταβολή τ ις , άλλοίωσις καί 

ποικιλία.

Έ νεκ α  τού άγώνος περί τή ς ΰπάρξεως συμβαίνει νά μ.ή πολ- 

λαπλασιάζωνται τόσον οί οργανισμοί, οί πολλά γεννώντες, 
άλλά μάλλον εκείνοι, οίτινες είναι κάλλιον παρασκευασμένοι 

εις τόν αγώνα καί νικηταί εξέρχονται αΰτοϋ. Ά ν  άλλως είχε 

τοϋτο, έπρεπεν αί ταινίαι, οί σκώληκες έκεϊνοι, οίτινες ένδιαι- 

τώνται μόνον εις τά  έντερα τών άνθρώπων, καί έν βραχεϊ 

χρόνω εκατομμύρια ώών γεννώσι, νά ήναι πολυαριθμ.ώτατοι, 
πολό ΰπερβαίνοντες τόν άριθμόν τών ξενιζόντων αυτούς άνθρώ- 

πων, ένώ εΰτυχώς ένεκα τού άγώνος τού περί τής ΰπάρξεως 

είναι σχετικώ ς ολιγάριθμοι. Τό αυτό λεκτέον περί πλείστων 
άλλων.

"Εκαστον ζώον ή φυτόν, άμα είσελθόν εις τήν κυκλοφορίαν 

τής ζω ής, άποδύεται εις τόν άγώνα. Οί πολέμιοι είναι πολλοί 

καί ποικίλοι, οΰχί δε πάντες γνωστοί. Τοιοϋτοι είναι διά μέν 
τά  ζώα άλλα σαρκοβόρα καί άρπακτικά, ζητοϋντα τροφήν μ ε

ταξύ εκείνων, ή ζώα παράσιτα, έπί έκείνων ή έν τοϊς έντοσθί- 

οις των ζώ ντα , άλλ’ ώς άναλώμασι τοΰ ξενίζοντος, προσέτι αί 

διάφοροι καταστάσεις τοϋ εδάφους καί τή ς άτμοσφαίρας, χιών, 
πάγος, υπερβολική θερμότης καί ξηρασία, ΰετοί, πλημύραι κλπ. 

Τά φυτά διαμφισβητοϋσιν άλλήλοις τήν κατοχήν τοϋ εδάφους, 

τήν άπορρόφησιν θερμότητες, φωτός, υγρασίας κλ. 'Ο  άγιον 

είναι έπίσης δεινός μεταξύ ζώων άνηκόντων εις το αΰτό είδος" 

καί τήν αΰτήν νεμομένων χώραν, διότι έκαστον φροντίζει νόι 
άπολαύση τή ς άναγκαίας τροφής, αποστερούν τό έτερον αΰτής. 

Έ ν  τώ  άγώνι τούτω πάσα ίδιότης καλή, ήν κέκτητα > τό έν 

άτομον, στερείται δε τό άλλο, άποβαίνει ωφέλιμος καί άγει 

εις τήν νίκην. Τούτο δέ το  νικήσαν άπολαμβάνον άφθόνως τών 
πρός τό  ζήν άναγκαίων συνθηκών, αΰζάνει, έπιδίδει, ένισχύεται, 

γεννά άπογόνους, έν οί; μεταδίδεται κληρονομικώ; ή φυσική 

δύναμ.ις, ένώ τοΰναντίον ό ήττηθείς ή άπόλλυται, τό φυτόν μα

ραίνεται καί ξηραίνεται, τό ζώον άποθνήσκει, ή άπολαμβάνων· 
άνεπαρκώς τών πρό; τό ζήν, μ.ένει άνάπηρο; καί άσθενής, άφί- 

νων κληρονόμους έπίσης άσθενεϊς, οίτινες ΰποκύπτουσιν εις τόν 

άγώνα καί τέλος άπόλλυνται.
Ό  ζωικός κόσμ.ος καί ό φυτικός ζώσιν έν ποικίλη άμοιβαία 

έπιδράσει. Διότι ζώα μέν τινα τρέφονται άπό φυτών μόνον, 
τινά δέ άπό τών σαρκών άλ.λων ζώων, ένώ άφ’ ετέρου πλεϊστα 

φυτά έξαρτώνται άπό ζώων, διότι π . χ . άνευ τούτων δεν δύ- 
νανται νά γονιμοποιηθώσιν. Έ ν εκ α  τούτου αί σχέσεις αί κατά 

τόν περί τ ή ; ΰπάρξεως .άγώνα άπαντώμεναι, γίνονται πολυ- 

πλοκώτεραι ακόμη καί ποικιλότεραι ή άνευ τούτου. Έ κ  τούτου.
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γενν&ται ισορροπία τ ις , ή τις δ μ ω ; δέν είναι σταθερά καί αμε

τά βλητος, άλλά ταλαντεύεται έντός εύρυτάτων όρίων Έ ά ν λοι

πόν εν τινι τόπω  αΰζήσωσι καθ’ ΰπερβολήν τά  χορτοφάγα ζώα. 

τό τε  έλαττοΰται ή φυτεία κατά μ,ικρόν εις τοιοϋτον βαθμόν, 
ώ στε έπέρχεται λιμός, ένεκα τοϋ όποιου τά  μέν ζώα έλ α τ- 

τοϋνται κατ’ άριθμόν, τοϋθ’ όπερ επιτρέπει εις τά  φυτά νά αΰ- 
ξήσωσιν άναλόγως τής έκείνων απώλειας. Έ ά ν , ώς είπομεν, αύ- 

ξήση ό άριθμ.ός τών χορτοφάγων, αυξάνει έπίσης καί ό τών 

σαρκοφάγων, εΰρισκόντων άφθονον τροφήν, ή αύξησις δέ τούτων 

επιφέρει έλάττωσιν έκείνων. Ποικιλία τοιάύτη καί διατάραξις 
ή διακύμανσις τ ή ;  ισορροπίας παρατηρεΐται ιδίως καταφανώς 

έν τισι περιωρισμένοις τόποις, οίον νήσοις εις οδς είσήγαγεν ό 

άνθρωπος νέα ζώα. Παράδειγμα τοιοϋτον παρέχει ή ά γ ια  

Ε Μ νη. Ή  νήσος αΰτη ητο κατάφυτος κατά τόν 1 6 0ν αιώνα. 

Οί Ευρωπαίοι είσήγαγον αίγας καί χοίρου; οίτινες ηΰξησαν καθ’ 

ΰπερβολήν, ένέμ.οντο κατά μικρόν τά  τρυφερότερα φυτά καί 
τούς διαφόρου; κλάδους τών δένδρων καί τάς ρίζας, ουτω δέ 
ή νήσος κα τέστη  έρημος φυτών έντός δύο αιώνων. Ή  έρήμωσις 

αΰτη όμως έπέδρασεν άφ’ ετέρου έπί τώ ν ζώων, ών ό άριθ- 

μ.ός ήρχισε νά έλαττοΰται, οΰτω δε είδη μέν τινα ήλαττώθησαν, 

άλλα δέ έξέλιπον.

Έ π ί τή ς νήσου J ιιαιι Ι ^ τ η α η ά α  τή ς σινικής θαλάσσης, έξ ε - 

τέθησαν ΰπό ναυτών αίγες, οίτινες ταχέω ς έπολλαπλασιάσθη- 

σαν δι’ έλλειψιν συναγωνισμού. Οί 'Ισπανοί ΐνα κωλύσωσι τούς 

ναύτας τοϋ νά θηρεύωσιν έν αυτή, έξέθεσαν κύνας πρός έξολό- 
Ορευσιν τών αιγών, έξ ού προήλθεν αΰξησις τών κυνών, κα τα 

στροφή τών αιγών' τό τε  όμως δι’ έλλειψιν τροφής καί οί κύνες 

ήρξαντο νά έλαττώ νται.

’Αλλοιώσεις τοιαϋται συμ-βαίνουσι πανταχού καί πάντοτε έν 

τή  φύσει, είναι δέ ώ ; αποτέλεσμα τοϋ περί τής ΰπάρξεως άγώ

νος, ού αί σχέσεις είναι ποικιλώτατοι. Αί άλλοιώσεις αύται άλ- 

λάσσουσι φυσικώ τώ  λόγω καθ’ ολοκληρίαν τήν έξωτερικήν όψιν 

τόπου τίνος μετά  τοϋ έν αΰτώ ζώ ντο ; οργανικού κόσμου, ώ - 

καταδείκνυται τοϋτο έκ τών άνωτέρω συντόμων παραδειγμά

των. Ό  αγών ούτος είναι τόσον δεινός, ώ στε πλεϊστα ζώα, 

οίον ό άνθρο,πος, δ βοϋς, ό ίππος, ό έλέφας κλ. τά  περισσότερα 
πτηνά καί οΰτω καθεξής, διατρέφουσιν έπί τινα χρόνον, τά 

νεογνά τω ν , καί προφυλάττωσιν άπό παντός έχθροϋ, μέχρι; 

οΰ δυνηθώσι νά έγκαταλείψωσιν αυτά εις τήν τύχην των. Έάν 

ταϋτα έγκαταλείποντο άμα γεννηθέντα αβοήθητα, ήθελον τα 

χέω ς παύσει τοϋ ζήν διότι ήθελον ύποκύψει κατά τόν άγώνα, 
εις όν είσήλθον άνευ τών άναγκαίων προσόντων.

(Έ π ετα ι συνέχεια.)

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Χ Η Μ Ε Ι  νΣ.

ΥΠΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΙΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ.

(Συνέχεια καί τέλος).

Περί τάς άρχάς τοϋ λ  V I  αίώνος άπαντώμ-εν τόν άμίμητον 

Ραι·αθϋΙ$€. Ό  σοφός ουτος, ό τοσοϋτον καλώς τήν άνθρωπίνην 

,φύσιν καί τήν έποχήν του γνωρίσας, έγεινεν άγύρτη; ΐνα κα- 

τα στή  σεβάσμ.ιος, είχεν όμως πολύ πνεύμα ίνα νομίζηται σπου
δαίος, άλλ’ έπεφυλάσσετο νά μεταπείθη τήν σχολήν του διά τόν 

ίδιον αΰτοϋ σκοπόν. Τό πάν πράττων διά τής άλχημείας καί 

τ ή ;  άστρολογικής ιατρικής δ ΡαΓΟοεΙεβ ¿δίδαξε τήν άνάγκην 

τ ή ς  παρουσίας τοϋ άέρος διά τήν αναπνοήν καί τήν καϋσιν άνέ-

π τυξε τό ΰδρογόνον έκ τοϋ ΰδατος τή  συνεργεία τού σιδήρου 
καί τοϋ θεϊκού οξέος' έξήγαγε τό  όξείδιον τοϋ υδραργύρου έκ 

τοΰ νιτρικού, παρεσκεύασε κάλλιον τόν διχλωριοϋχον ΰδράργυ- 

ρον, τό  άρσενικώδε; οξύ καί χλωριοϋχον άρσενικόν.
Ό  D uchesne άπεχώρησε τήν φυτόκολλαν έκ ^οϋ αλεύρου δύο 

αιώνας πρό τοϋ B ecca r i,  δστις έκαμεν αΰτήν κάλλιον γνωστήν, 

καί έδίδαξε τό  μέσον τής παρασκευής.

Εις τόν L ibav iu s ( X I I I  ο,'μ ί )  όφείλομεν τήν παρασκευήν 

τοϋ κεκρυσεαλλωμένου σακχάρου, τοϋ ές άμ-υλλούχων οΰσιών 

οινοπνεύματος καί τοϋ διχλωριούχου κασσιτέρου διατηρήσαντο; 
τό  όνομ,α τοϋ έφευρετοϋ « x a x r i f a r  ύ γ ρό ε τον  L iba v iu s  ».

Σπουδαία μεταλλουργικά μ.έσα περιεγράφησαν παρά τοϋ 

G. A g ríco la  καί B ir in  gu ccio* ό τελευταίος ούτος ένασχο- 

λήθη εις τήν παρασκευήν πολεμικών παρασκευασμάτων καί δι~ 

ασκεδαστικών φώτων.
'Η παρασκευή τής στυπτηρίας περιεγράφη ΰπό τοϋ A n d ré  

C esalp in o , εις 8ν πρώτον οφείλεται ή χρήσις τοϋ γραφίτου εις 

τήν παρασκευήν τών μολυβδοκονδύλων.
'O P ercg  d e  V ergas  προέτεινε τήν χρήσιν τοϋ ΰπεροξειδίου 

τοϋ μαγγανίου πρός λεύκανσιν τής ΰπό τοϋ πρωτοξειόίου τοϋ 

σιδήρου κεχρωματισμίνης ΰέλου.
Ε ΐ ; τόν B arth o lom é d e  M ed in a  οφείλεται ή χρήσις 'ώ ν  ορυ

κτών τοϋ χρυσού καί άργύρου δι’ άμαλγαμώσεως.
Οί Ε ν ετο ί, οός τό  έμπόριον είχε καταστήσει ισχυρούς, κοι

τώ ν όποιων τά  βιομ-ηχανίκά προϊόντα έξωδεύοντο άφθόνως εις 

ά παντα; τούς λιμένας ένθα' η σημαία τοϋ 'Αγίου Μάρκου έκυ- 
μ ά τιζεν , προετίμων μάλλον τά ς χημ ικά ; βιομηχανίας; Οί βα

φείς τή ς Έ νετία ς ήδύναντο νά παραβληθώσι μ έ τούς τών ά λ

λων μερών χάρις εις τήν αφθονίαν καί τήν καθαριότητα τών 

βαφικών ΰλών, ά ; τά  έμ,πορικά πλοία άκαταπαύστως εφερον 

εις τά  εργαστήρια αΰτών. Ή  ύαλοποϊία ήτο έκεϊ άνεπτυγμένην 

παρεσκεύαζον δέ καί ώραϊα χρώματα διά τήν βαφικήν.

Προχωρούντες πρός τούς νεωτέρους χρόνους βλέπομεν τόν 
Varn- H elm on t  (X V I  αίών) πρώτον άποδείξαντα τήν ΰπαρξιν. 

πολλών ειδών άέρος' έδοσε τό όνομα αέρ ιον  εις τό άνθρακικόν 

οξύ καί ώθησε τόν H a le s ,  τόν P riestley , τ όν S en n eb ier  καί τό , 

S au ssu re  πρός τήν σπουδήν τ ή ; βλαστήσεως.
'Ο  B o y le  (X V I I  αίών), ό διάσημος ούτος φυσικός έπησχο- 

λήθη πολύ εις τήν χημείαν καί εις αυτόν όφείλομεν αμάλγαμά 

τ ι σύνθετον έκ μολύβδου, κασσιτέρου, βισμούθου καί ΰδραργύ- 

ρου πρός κασσιτέρωσιν τώ ν κυπέλων καί πρό πάντων τών κυρ 
τώ ν ΰέλων’ μέσον έπαργυρώσεως βασιζόμενον έπί τής χρήσεως 
τοϋ χλωριούχου άργύρου μεμιγμένου μ ετά  κοινού άλατος κα'· 

άσβέστου.
Κατά τόν X V I I  αιώνα αί ονειροπολήσεις τών άλχημιστών 

έζέλειπον ήδη διά τ ή ; πειραματικής μεθόδου ·?,ν δ L eo n a rd  de. 
V inci, ó G ebilée  καί δ B acon  άνεκήρυξαν καί ήτις είσήρχετο 
εις όλους τούς κλάδους τών ανθρωπίνων γνώσεων. Έ π ίσ η ς αί 

ωφέλιμοι άνακαλύψεις τοσοϋτον έπολλαπλασιάσθησαν μετά  τή/ 
έποχήν ταύτην ώ στε καθίσταται σχεδόν αδύνατον νά άπαριθμη- 
θώσιν. F la u b e r , K u n ckel, B eeh er , S a la ,  S ilv io , T achen , H o f 
fm a n , D avison , Y igan i, J e a n  B ey ,  M a y o w  ήσαν ενδοξότερα 

ονόματα.
Μετά τοϋ J e a n  B ey  f¡ θεωρία τής έξειδώσεως άρχεται νά « -  

ναπτύσσηται σαφώς' δ M cyovi αποχωρίζει τό  όξυγόνον ΰπό τό 
όνομα πνεύμα άζωτοαεριοϋχον καί άποδεικνύει τήν επιρροήν 

του έπί τής φυτικής καί ζωϊκής ζωής·
Ή  άπάτη τής αρχαίας άμαθείας ήφανίσθη, ή έλευθέρα έξέ - 

τα σι; είσέδυσεν αίφνης είς τάς έπιστήμας. Έσέβοντο είσέτ^ τά



ΑΝΆΤΟΑΙΚΠ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.

τέσ σ α ρ α  σ τ ο ιχ ιΐα  τής σχολάς, άλλ’ αί λέξεις αήρ, νδωρ, γή  
/.αί πυρ  δεν διετήρουν πλέον τήν αυτήν συνεσταλμένην σημασί

αν ί,ν ειχον κ α τ’ άρχάς' ή λέξις άήρ κατέστη το ισοδύναμον 

τών αερίων' το νδωρ  άντεπροσώπευε τά υγρά, ή j-jj τά  στερεά, 
το  όε πΰρ  το ενεργόν στοιχείον όπεα σήμερον καλούμεν θ ιρμ ό -  

τη τα , φώς, μ α γ ν η τ ισ μ όν  ή ή.Ιεχχρ’.σμόν.

Αί χημικαί γνώσεις, περιωρισμέναι μέχρι τοΰδε εις βιομηχα- 

νικάς η φαρμακευτικά; συνθέσεις, άρχισαν άπό τοΰδε να λα μβά- 

νωσι μορφήν καθαρώς θεωρητικών επιστημών. Έ ζήτησαν εν τή  
χημεία  τήν κλείδα τών οργανικών φαινομένων καί ήρχισαν έκ 
τώ ν άπλουστέρων οργανισμών, έκ τών φυτών.

Ό  H a it i  ένησχολήθη είδικώ; εις τήν σπουδήν τής β λα στή- 

σειος καί μ.ετεχειρίσθη προς συλλογήν τών αερίων τά  μέσα άτινα 
ό M oitrel d ’ E lem en t  έδειξε δέκα Εξ έτι πριν.

Ά φ ’ ετέρου, 5 F ra n ç o is  E tien n e , δουξ της Λωραίνης, μέγας 

δούξ τής Τοσκάνης, ό καταστάς Φραγκίσκος Λ', τής Γερμανί
ας, έπεβεβαίωσε τήν καύσιν τού άδάμαντος, άνακαλυφθείσαν εις 

Φλωρεντίαν το  1 6 9 4 ,  παρά τού J o s e p h  Ä v era n i  καί C yprien  
Ί  a rg io n i  οΐτινες εΤοον τήν πολύτιμον ταύτην ουσίαν νά σχί

ζ ε τ α ι, νά άμαυρούταί καί νά άφανίζηται έν τή  εστία μεγάλου 

φακού κατασκευασθέντος παρά τού Bregens  καί δ·.’  ου ό D at'ÿ  έ -  
πανέλαβεν τό  1 8 1 4  το  αυτό πείραμα.

Ό  IF a iso ft άνεκάλυψε τον λευκόχρυσον ή πλατίνα ό . l ia i  ou i η 
έδίδαξε τήν ψευδαργύρωσιν τώ ν μετάλλω ν- ό D icsbach  εφεύρε 

τό  κυανοΰν τής Πρωσσίας, ή δε ιατρική χημεία  έπλουτίσθη διά 
πλείστων ώφελιμωτάτων παρασκευασμάτο>ν.

Τέλος διελθόντες τό  πρώτον ήμισυ τού X I  I I I  αϊώνος ένθα 

άπαντώμεν τά  ονόματα τού N ew ton , L em ery , G e o f f r o y , H el
lul,  R eau m u n , D u ham el, S tah l, B ra n d t ,  φθάνομεν εις τον 

B erg m an n  οστις, συνιστών τήν χρήσιν τής πλάστιγγος, συνε- 

τέλεσε πλείον παντός άλλου εις τήν τελειοποίησιν τής πειρα

ματικής χημείας καί εις τήν έξάλειψιν εκ τής επιστήμης πάσης 
πλάνης, ήν ή σπουδή τώ ν άπλών οργανοληπτικών ιδιοτήτων 

τώ ν σωμάτων είχεν άφησει έως τότε· ΓΗ επιστήμη ήτο εις τήν 
^•ιατάστασιν αυτήν ότε άνεφάνησαν ό Iciiccle  καί ό P riestley , 
0;  υ.εγαλείτεροι καί ίκανώτεροι πρόδρομοι τού L av o is ier .

λλ ά  κα τά  τήν στιγμήν καθ’ ήν ό διάσημος γάλλος χ η μ ι

κό" άν έτρ'.πεν άπάσας τά ς  αρχαίας θεωρίας, όπως θεμελίωσε 

τήν φίλο σοφικήν χημείαν, αί ΐδέαι τού .S'la/l/ παρέλυσαν τάς 

προσπαθεί·.'" ' ' * ίν ώραιοτέρων γνώσεων. Ό  Δία/ι/ παρεδέχετο 
ότι τά  μή jt-ïxaup 'iva σώματα έμπεριεΐχον στοιχεΊόν τ ι κληθέν 
γ .Ιογ ιστυώ ν?  τού όποιου ή έξάτμησις κατά τήν καύσιν παρή- 

νανε τήν θ ερ μ ό τη τα  καί τό φώς. Μέταλλον λοιπόν ήτο διά 

τον γερμανόν χηρ’.ικόν σώμ-α μάλλον φλογιστικόν' τό  ¿ξείδιον 
ήτο τό  άντιφλογισ-.τικόν. 'Ε κ τ ο τ ε  .λοιπόν ήρχισεν ή φ.Ιογιστι>ή  

θί(ρρί α.
Θεωρία, όποία καί ϊνα ι, είναι άξιόλογον μέσον συναρμολο- 

νίας τών παρατηρηθέντιον αποτελεσμάτω ν' άλλ’ είναι σπάνιον 

οί άνθρωποι, καί αυτοί ακόμη οί έξοχοι, νά μή παρασυρθώσι τού 
νά έκλάβωσι τό ιδανικόν διά πραγματικότητα ' προσπαθούν νά 
ύποστηρίξωσιν εκείνο όπερ νομίζουσιν ότι ύποχρεούνται νά ύπο- 

στηρίξωσιν, άφού δέ έργασθώσιν εις τήν άναζήτησιν τού αλη

θούς, ή θεωρία παύει τού νά καταστή εμπόδιον εις τήν άνα- 
κάλυψίν της. Ούτως έγεννήθησαν αί ΐδέαι τού S tah el καί τού 

<ρΑογιστιχοΰ τον. ’ ΐΐτον ή πρώτη απόπειρα χημικής θεωρίας 
κα ί, ύπό τό σχήμα απόπειρας, ή δοξασία τού φλογιστικού ήξι- 

ούτο νά σπουδασθή καί έξετασθή. Ά λ λ ’ αντί νά έξετασθή έπ ε- 
βλήθη, ώ ς εΐπεϊν, προσεκολλήθη, καί αφού δ αθάνατος L a v o is ier  
προσέβαλεν αυτήν θανασίμως, έξηκολούθησε νά πολεμή επί πολύ

εϊσέτι τόν αυθάδη νεωτεριστήν τόν τολμήσαντα νά κυρυχθή 

εναντίον τού φλογιστικού καί τών πολυαρίθμων αυτού οπαδών.
Έ ν  τούτοις δ L av o isier  έδοκίμασε, τό 1 7 7 4 ,  δτι παν σώμα 

καιόμενον απορροφά δξυγόνον, καί ότι τό  βάρος τού υπολείμμα

τος τή ς καύσεως έξισούται ακριβώς με τά  βάρη τού καέντος 

σώματος καί τού άπορροφηθέντος οξυγόνου. Τό άποτέλεσμ-α 

τούτο, όπερ σήμερον φαίνεται ήμΊν τοσοΰτον άπλούν, παρήλ- 

θον εξήκοντα αιώνες όπως ΐδη τό φώς' παρεσκευάζετο· βραδέως 

παρά τώ ν ταπεινοτέρων εργατών καί παρά τώ ν μάλλον διακε
κριμένων φιλοσόφων' άλλ’ οί πρώτοι ήσαν πολύ ολίγον μ ετα φ υ- 

κικοί Τνα τό έννοήσωσι, πρό πάντων δε νά εύρωσι τό  βάρος 

άπάσης τής χημείας' οί άλλοι ήσαν λίαν πεπλανημένοι εντός 

τών νεφών τής μεταφυσικής, ώ στε δεν κατέγειναν εις αυτό, 

καίτοι πολλάκις άμ.υδρώς τό παρετήρησαν.
Τής άλλοτε καλώς τεθειμένης θεωρία; τής καύσεως δ L a v o i

s ie r , L a p la c e , G uyton, F o u rc ro y , B ertho llet, V au qu elin , 
K lap ro llie , T en nant, W o llo slo in . D avy , B ru g n a le lli, D a lton , 
B erzeliu s, P rou st, R ich ter, G a y -L u ssa c , L au ren t, G erh ard , 

Ί  h en ard , D u loly , P e t it  καί άπαντες οί λοιποί Γάλλοι, Γερ- 

μανοί, "Αγγλοι, Σουηδοί, ’Αμερικανοί χημικοί οί τοσούτον έρ* 

γασθέντες εις τήν άνάπτυξιν τής χημείας έσπευσαν νά άνεγεί- 

ρωσι τό  οίκοδόμ.ημ.α τού οποίου αί ύλαι ήσαν πρό αιώνων έν 

ταίς χερσίν απάντων, αλλά τού όποιου δ ά ρχιτέκτω ν έφθασε 

λίαν αργά.

Αί θεωρία*, τών ποΑ.Ιαπ.Ι&ν π οσοτή τω ν , τών Ισοδυνάμω ν, 
τώ ν άτομ ιχώ ν  'βαφών, τού ισομορφ ισμού  κ τλ . κ τλ . ανέπτυξαν 

ολίγον κ α τ’ ολίγον άπειρα γεγονότα άτινα καλώς σπουδασθέντα 

ή νέα σχολή έσπευσε νά συλλέξη. Ή  χημεία έλαβε τό  αυστηρόν 

σχήμα τών μαθηματικών επιστημών' τά  άποτελέσμ-ατα αυτής, 

παρουσιασθέντα άλγεβρικώς, έπέτρεψαν νά ρυθμίσωσιν έκ τών 

προτέρων άγνώστους ένεργείας, άςτινας ή πείρα ακολούθως 

έπραγματοποίησεν. Τέλος νόμοι τινες, άνακαλυφθέντες κ α τ’ 
άρχάς καί φαινόμενο*, γενικοί έγενικεύθησαν περισσότερον.

Περί τό τέλος τού X V I J 1  καί τά ς άρχάς τού X I X  αϊώνος 

άπαντώμεν πλείστα οσα πρόσωπα πολύ τήν φαρμακευτικήν καί 
τήν βιομ.ηχανίαν ώφελήσαντα δι’ Επωφελών ανακαλύψεων. Τ οι- 

ούτο*. εΐσίν δ B au m é  ιδρυτής τής άραιομετρίας. D eccroizelles  
τής άλκαλιμετρίας καί πολλών βιομηχανικών έφαρμ.ογών. C ha
p la !  συγγραφεός διαφόρων εγχειριδίων περί τών χημικών τ ε 
χνών. P elleter , E ig u ié r , οΐτινες μετά  τού L o v filz  διανέμον

ται τήν τιμήν τ ή ; άνακαλύψεως τών άποχρωματιστικών ιδιοτή

των τού άνθρακος. 1 au quelin  εις Εν, άπό υπηρέτου χημικού· 

εργαστηρίου, οφείλεται τό χρώμ.ιον καί σπουδαία έργα ύπό βιο- 
μηχανικήν έποψιν περί στυπτηρίας κ τ λ . I  ou rtois , μάλλον γνω

σ τό ; ιός πυριτοποιός, οστις άνεκάλυψε τό  ίώδιον άνευ τού ο

ποίου ή αξιοθαύμαστος άνακάλυψις τού N iepce  καί D aguene  
θά ήσαν εϊσέτι έν τή  γεννήσει των.

Φθάσαντες είς τήν έποχήν καθ’ ήν ή επιστήμη Εξέρχεται έκ 

τού χάους τού εμπειρισμού, θά ήττον ήμίν αδύνατον νά περιγρά- 
ψωμ.εν τήν ιστορίαν καί τά ς αλλεπαλλήλους μεταβολάς χωρίς 

νά άριθμήσωμεν άπάσας τάς έργασίας τά ς γενομένας άπό τήν 

αρχήν τού X /Λ αϊώνος' τώρα τοιαύτη άρίθμησις είναι άδύνα- 

το ς ' άρκεί νά ρίψωμεν Εν βλέμ.μ.α έπί τώ ν περιοδικών δημοσι

εύσεων τών δποίων ή χημεία  υπήρξε καί καθ’ έκάστην είναι 
εϊσέτι τό άντικείμεςον, όπως παρατηρήσωμεν αμέσως τό  άνωφε- 
λες τών προσπαθειών τής έπιχειρίσεως τού έργου τούτου. Δεν 
θά περιλάβωμεν λοιπόν είς τινας παραγράφους ό ,τι έπλήρωσε: 

πολυαρίθμους [τόμους. Ή  ιστορία άλλως τε  τής χημείας συν

τα υτίζετα ι ήδη μ.ετ’ αυτής τή ς χημείας. "Απαντες εϊσίν σύμτ
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φωνοι περί τού τ ί  δυναται καί τ ί  μέλλει νά άνακαλύψη ή χη

μεία καί κατά πόσον συνετέλεσε καί συντελεί είς τήν άναπτυ- 

ξιν τών τεχνών καί Επιστημών.
ΙΙεραίνων τήν μικράν ταύτην άφήγησιν τής ιστορία; τής χη " 

μείας οφείλω κατά καθήκον νά αναφέρω τό  όνομα διάσημου άν- 
δρός, τού L ieb ig ,  οστις άπό πενιχρού παιδός πρύτανι; τ ή ;  χ η - 
μ.είας καταστάς καί ώς καθηγητής τήν Γερμανίαν τιμήσας, ά πε- 

Οανεν Εφέτος άφησα; κενόνδυσαναπλήρωτον οϊι μόνον ένεκεν τ ή ; 

εΰμεθόδου διδασκαλίας του, άλλά καί τώ ν πολλών αυτού σο

φών παρατηρήσεων έπί τών άλκαλοϊδών καί τών άνακαλυψεών 

του. ΙΙεριοριζόμενο; μ.όνον νά χύσω ίν δάκρυ έπ ί τού τάφου 
τού άξιοσεβάστου καθηγητού εύχομαι ΐνα και έν τή  ήμετερα 

πατρίδι άναφανώσι τοιοΰτοι άνδρες, διότι πράγματι είναι λυ

πηρόν ή άλλοτε εστία τών φώτων καί τού πολιτισμού, η άνα-  

δείξασα τούς άθανάτους Εκείνους άνδρας τού ; διά τής σοφία; 
τήν Ε λλά δ α  ένδοξον καταοτήσαντας, τήν έτι καί σήμερον την 
προσοχήν απάντων τών σοφών Ευρωπαίων διά τών σθανατων 

ρ,νημείων τής άρχαιότητος έφελκύουσαν, ή πα τρί; λέγω , αότη 

τού ’Ασκληπιού καί Ίπποκράτους, τού Δημοσθένους καί θο υ - 

κυδίδου καί τών λοιπών σοφών τής άρχαιότητος νά ελαττοΰτα'· 

σήμερον ώς πρός τήν παιδείαν τής εσπερίας Ευρώπης. Πλην η 

λύπη αΰτη μετριάζεται ύπό γλυκείας τινός παρηγοριάς, ύπό 

τής λέξεω ς Εκείνης ήν έκαστος δόναται νά άναγνώση έν τώ  μ ε- 

τόιπορ παντός "Ελληνος, ύπό τής παρηγόρου τέλος ΕΑΠΙΔΟΣ.

Έ ν  Σμύρνη τήν 1 1 Ομβριου 1 8 7 3 .
Σ. I. ΣΤΛΗΣ.

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΒΑΣΙΑΕΩΣ.

(Έ κ  τού Γερμανικού ύπό Γ .  Βοντζίδου.)

Ό  ιδιωτικός βίος τού τών Περσών βασιλεως ήτο είκών τής 

άρχαιοτέρας περσικής διαίτη ; καί ορ.οιος πρός νομαδικόν βίον 

φθάσαντα είς υψιστον βαθυ.όν τής πολυτελείας. Καί μ.ετά 
τήν μετάβασιν είς σταθερά; οικήσεις δεν έξηλείφθησαν πα ντά - 

πασι τά  ίχνη τού νομαδικού βίου, βλέπει τις αύτά ιδίως είς τήν 
άλλαγήν διατριβή; κα τά  τ ά ; διαφόρου; τού έτους ώρας. 'Ω? 

έπορεύοντο π οτέ οί νομαδικοί γενάρχαι τών Περσώ ν μ ετά  τών 

αγελών αύτών, ούτως έπορεύοντο καί οί ΙΙέρσαι βασιλείς μετά  
τών αυλικών αύτών έν τ ή  αλλαγή τών ώρών τού έτους άπό τής 

μιδς πρωτευούσης τού βασιλείου των είς τήν άλλην. Αί τρεις 

πρωτεύουσα*., Σούσα, Βαβυλών καί Έ κβάτανα, άπήλαυον £- 

κάστη κ α τ’ έτος τού προνομίου ΐνα κατοικούντα* έπί έ'να μήνα. 
Τήν άνοιξιν διέτριβον οί βασιλείς είς τά  ’Εκβάτανα, του; τρεις 

τού θέρους μήνας είς τά  Σούσα, καί τό φθινόπωρον καί χειμώνα 

είς  τήν Βαβυλώνα. ΓΠ μεγάλη ποικιλία τού κλίματος είς τάς 
χώρας τόσον Εκτεταμένου βασιλείου, ή δποία έν Ά σία  ένεκα 

αιτιών τινων είναι θαυμαστοτέρα ή έν Ευρώπη παρέχει έν τή  
αλλαγή τή ς διατριβής άπόλαυσιν, τήν όποιαν δ κατοίκων είς 
τά  ψυχρά κλίματα  δυσκόλω; δύναται νά περιγράψγ' Πάσα’· 
δέ αί δδοιπορίαι έγίνοντο μετά  τοσούτον πολυπληθούς ακολου

θίας, οίστε ώμοίαζον πρό; μ εγά λα ; Εκστρατείας, καί αί δυστυ
χείς έπαρχίαι τού βασιλείου υπό τών περιοδειών τούτων ήφανί- 

C o v t o ,  καταντώσαι έπ ί τέλους νά λιμοκτονήσωσι. Πολυπληθής 

ένοπλος άκολουθία άπετέλει παρά τοίς μεγιστάσι τής Ά νατο- 
λ,ής πάντοτε μέρος τής ’Ασιατικής μεγαλοπρεπείας, παρά τοίς 
βασιλεύσιν ή άκολουθία αΰτη ήτο τόσον μ.εγάλη, ώ στε ώμοίαζε 

πρός άληθή στρατιάν- Τούτο δέ τό έθιμον εύρίσκεται αμετά

βλητον παρά τοίς ήγεμόσι τής νεωτέρας Ά σίας, καί μετά  θαυ
μασμού άναγινώσκει τις τάς διηγήσεις τώ ν Ευρωπαίων περιη

γητών. Ικα νά  λείψανα τής προτέρας διαίτης φαίνονται έν τϊρ 

κατασκευή τών παλατίων καί τών πύργων τώ ν Περσών βασι

λέων. Οί πύργοι τούτων είχον πάντες μεγάλους ^ηπους ή πα

ραδείσους, οί δ ποιοι όλοκλήρους χώρας άπετέλουν καί τόσον 

εύρείς ήσαν, ώ στε έν αύτοίς έπεθεώρουν τόν στρατόν, Εγίνοντο 

κυνήγια, καί πλήθος άγρίων θηρίων διαφόρων ειδών έτρέφοντο. 

Τοιαύτα οίκοδομήμ,ατα εύρίσκοντο οΰ μόνον είς τάς τρεις μνημο- 
νευθείσα; μητροπόλεις, άλλά καί είς πολλούς άλλους τόπους 

τής Ά σία ς, όπου οί βασιλείς Ενίοτε διέτριβον έκεί, όπου οί σα - 

τράπαι τάς κατοικίας τω ν είχον.

Τό παλάτιον τού βασιλεως έφερε παρά τοίς Πέρσοις τό  όνομα 
τή ς  Θύρας ή τής ΙΙύλης, όποιον άκόμη καί σήμερον έν Κων

σταντινούπολή φέρει. Κατά τόν συνήθη τρόπον τώ ν Α σ ια τι

κών ηγεμόνων κλείονται καί οί Πέρσαι βασιλείς Εντός τού πα

λατιού των καί σπανίως φαίνονται δημοσία, καί συγχρόνως τήν 

πρός αυτούς είσοδον δύσκολον καθιστώσι. Τό πλήθος τώ ν α ύ- 

λικών έπρεπε κατά τήν διαφοράν τή ς  τάξει*); καί θέσεώς του 

νά διατρίβφ είς τάς έξω  αύλάς ή προδόμους ή πρό τών θυρών, 

τόν δέ πρός τόν βασιλέα σεβασμόν έπ έτα ττεν  Ενταύθα τραχεία 

θεσμοθεσία. Ό  αριθμός τούτων τώ ν αύλικών ήτο λίαν μέγας" 
διά τούτων ήρχετο τό παν πρός τόν βασιλέα' ούτο*. έφερον Εν

τεύθεν καί τίτλους, τούς όποιους έπειτα  διετήρουν πάντοτε' 

ώνομάζοντο τά  ώ τα  τού βασιλέως, οί δφθαλμοί τού βασιλέως 

κ τλ . Οΰδεις ήδύνατο νά τολμηση άμέσως ή άνευ άδειας νά π α - 

ρουσιασθή είς τόν βασιλέα.

Ί Ι  τράπεζα τού βασιλέως ήτο ωσαύτως κα τά  τινα ώρισμέ- 

νην θεσμοθεσίαν τεταγμένη ' ή τά ξις αΰτη Επί τέλους κατήντα 

Οχληρά πρό; αύτόν. Ώ ς  κύριος καί δεσπότη; όλου τού βασιλείόυ 

έ'πρεπε ν’ άπολαύη μόνον τού καλλιτέρου καί πολυτιμοτέρου 

φαγητού καί ποτού τό όποιον α! χώραι αυτού έφερον. Δέν έπι- 

νεν άλλοθεν ύδωρ είμή άπό τού έν Σουσιάνγ Χοάσπιδος, τό ό
ποιον Εν τή  οδοιπορία του έπ ί πλήθους αμαξών εντός αργυρών 

σκευών όπισθεν αυτού έκομίζετο' τό  έπί τής τραπέζης του άλας 
έπρεπε νά κομισθή άπό τού ναού τού Διός τού Ά μ μ ω νος, άπό 

τού μέσου δηλονότι τής ’Αφρικανικής Ερήμου, δ οΐνός του 

άπό τής έν Συρία Χαλυβώνος (τού σημερινού Χαλεπίου) δ σί

τος διά τόν άρτον του άπό τής Αίολίδος. Ητο προσέτι νόμος 

ΐνα, όταν δ Πέρση; βασιλεύς δι’ Επαρχίας τινός διέλθφ, ό κα λ

λίτερος άπό τού; καρπούς τού τόπου προσενεχθή αυτώ , καί 

όλοι οί υπήκοοί του ήσαν διατεταγμένοι, ΐνα έν τ ώ  εύρεί αυτού 

βασιλείω τά  πολυτιμότατα βρώματα διά τήν τράπεζάν του 

προμηθεύωσιν.
Είς τάς τέρψεις του Πέοσου βασιλέως άνήκουσι τέλος καί τά  

μεγάλα κυνηγέσια, τά  όποια έρσροξένουν τήν μεγίστην τώ ν ηδο

νών καί ώς προάσκησις πρός τόν πόλεμον καί άξία τού βασι- 

λέω ς ίδίως ένασχόλησις έθεωρούντο. Ταύτα  δέ τά  κυνηγέσια έγί
νοντο μ ετ’ άκολουθία; ολοκλήρου στρατιάς, καί όμοίαζον πολύ 

πρός τά  σημερινά στρατόπεδα. Οί Πέρσαι υπήρξαν κα τ’ άρ

χάς οΰ μόνον ποιμενικός άλλά καί κυνηγετικός λαός. Διήρουν 
τά  κυνηγέσια είς τά  έν τοίς ΙΙαραδείσοις τά  όποία ήσαν ή συ

νήθη; ευάρεστος τών Περσών ήγεμόνων καί τών μεγιστάνων 

ένασχόλησις, καί τά  έν ύπαιθρο) κυνηγέσια, τά  όποία ώ ς με- 
γαλείτερα καί λαμπρότερα έθεωρούντο» καί πρός ταύτα ήσαν 
κατάλληλοι αί πολύθηροι χώρα*, τών βορείο>ν Μήδων ή καί τών 

'Υρκανίων.
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I I  Τ Ι Μ Ω Ρ Ι Α .

(Έ .ίε υ θ ίζ ,α  ¡ ιιτάφ ρ ασ ις  ¡χ  τοΰ ΓαΛ .Ιιχοΰ ύ.-to Φ. J . )

(Συνέχεια ίδε φυλλ. Ε '.).
X  V I

Τό αποτέλεσμα ό'πεο παρήγαγεν εις τόν ιππότην Δέ Τολου- 

μόνττιν ή θέα τοΰ νεωστί έλθόντος ούδέν τών παρισταμένων προ

σώπων διέφυγεν.

Μετά τινα σιωπήν ή δεσποσύνη Δέ Κλαιρβώ άνέκραςεν, ύπεί" 

κουσα εις -τνιν συνήθη αύττ,ς ζωηρότητα καί αδιακρισίαν.

—  ’Αληθώς, κύριε Ίπ π ό τα , ήθελε νομίσει τ ις , δτι ¿γνωρί

ζ ε τ ε  προ καιρού τον Στέφανον καί οτι ή παρουσία του σάς ανα

καλεί πράγματα . . . .  πράγματα δηλαδή, τά  όποια σάς ένδι- 

αφέρουσιν.

Ό  'Ριχάρδος εις ταύτας τάς λέξεις εφάνη ώς άφυπνισθείς έξ 

ονείρατος, καί άπεκρίθη μ ετά  τίνος δυσκολίας :

—  Ά π α τά σ θε, δεσποσύνη, είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν 

βλέπω  τον κύριον, προς τόν όποιον είμαι εντελώς άγνωστος. 

Δεν έχει ούτω , νέε ;

—  Είναι αληθές, υπέλαβεν ό Στέφανος, ουδέποτε εσχον την 

τιμήν νά παρευρεθώ έπί παρουσία του κυρίου.
—  ’Αφ’ ετέρου διέκοψεν ή Μ ατθίλδη, ό Στέφανος ουδόλως 

έςήλθε τω ν περιχώρων.

—  Τό γνωρίζω, άντέταξεν ή όπερήλις κόρη, ά λλ’ ϊσια ίσια 

διά τοϋτο καί εγώ εξεπλάγην βλέπουσα τον Κ. Δέ Τολουμόν- 

ττ,ν νά παρατηρώ αύτόν μ ετά  τοσαύτης προσοχής.
—  Δεσποσύνη, υπέλαβεν ό περιηγητής μ ετά  μειδιάματος, 

έχω  κάποτε τρόπους ολίγον άλλοκότους · · .  . καταλαμβάνομα 

αίφνης ύπό ρεμβασμών, οπερ, ομολογώ, δέν είναι τόσον εύγε- 

νές' αλλά το  τοιοϋτον προέρχεται έκ τής ιδιοσυγκρασίας μου 

καί έκ τω ν συμβεβπκότων, άτινα ¿πλήρωσαν τή,ν υπαρξίν μου
Ε ίτα  άποτεινόμενος προς τόν Γοδεφροίδον, παρεκάλεσεν αυ

τόν, οπως τόν όδηγήση εις τό  οίκημα του Χριστοφόρου.
—  Ά λ λ α , παρετήρησεν ούτος, σάς είπον ήδη, οτι είναι εντε

λώ ς αδύνατον νά έπ ιτύχητε παρ’ αύνοϋ, έστω  καί τόν έλά χι
στόν λόγον. Μοί έφάνη εις εντελή κατάστασιν μέθης.

—  Τό πιστεύω, ά λλ’ εν τούτοις επιθυμώ νά ίδώ τόν άρχαΐον 

καί πιστόν αυτόν υπηρέτην τοΰ δυστυχούς φίλου μου.
—  Τ ότε λοιπόν, άφ’ οΰ επιμένετε, εΰαρεστηθήτε νά μέ άκο- 

λουθήσητε.
Ό  Κ. Δέ Τολουμόντης, υποκλίνας προς τάς κυρίας, έπο- 

ρεύθη μ ετά  του 1’οδεφροίδου πρός τόν μικρόν εκείνον σωρόν τώ ν 
οικημάτων, ατινα, καλυπτόμενα υπό μεγάλων δένδρων, άπολή,- 

γουσι κάτωθεν τοΰ πύργου.
Ό  νέος δείξας τω  ιππότη τό ζητούμενο·/ οίκημα, όπερ ¿»μοι

άζε μάλλον πρός φωλεάν ζώου, άπεσύρθη·

X V

Ό  Κ. Δέ Τολουμόντης Ιπληξεν επί τής μικράς καί τεθραυ- 

σμένης θύρας, άλλ’ ούκ ήν άπάντησις.
Παρατηρήσας διά τίνος σχισμής, είδεν άνθρωπον στηρίζοντα 

τήν κεφαλήν επί τραπέζης, ¿»σεί έκοιμάτο.
Έκτύπησεν έκ  νέου, άλλα καί νΰν ούκ ήν φωνή,.

Άπεφάσισε λοιπόν νά είσέλθη άνευ άδειας.

Ό  άνθριοπος έξηκολούθει μένων άκίνητος, άλλ’ αισθανθείς 

εαυτόν κινούμενον ύπό τής χειρός τοΰ ιππότου, εςήλθε τής τ ο ι-  

αύτη; ναρκώσεως.

—  " Ε ! Ó! τίς μ ε  θέλει ; ανέκραζε τρίβοιν τούς όφθαλ- 

μοός αύτοΰ. *Ας μέ άφή,σωσιν ήσυχον ί Ό  Χριστόφορος δέν έξαο' 

τά τα ι άπό κανένα, οΰτε θέλει νά ίδη κανένα.

—  ’Εκτός τών αρχαίων φίλων τοΰ Κυρίου σου Οΰενκεσλάου, 
άπή,ντησε μεγαλοφώνως ό περιηγητής.

—  ’Ακόμη εις δαίμων ! άκόμη ¿ν φάντασμα ! άνεφώνη,σεν ό 
ή,λίθιος. ”Ω ! αύτό τό πρόσωπον, αύτό τό  πρόσωπον τό είδον 

πολλάκις πλησίον εκείνου . .  .

—  Η σύχασε, ησύχασε, καλέ μου Χριστόφορε, άπεκρίνατο ο 

ιππότης μ ετά  πολλής άγαθότητος. Είμαι ό Τολουμόντης, τόν 

όποιον έγνώριζες . . . yQ ! μ έ  είδες έκατόν φοράς, μάλιστα έδώ 
εις τόν πύργον. ΈνΟυμή,σου πόσα φλωρίνια έλαβες άπό εμέ, δι

ότι ίσ ο  άξιος . . .

Ο γέρων άποκαλύπτων τό  πρόσωπον παρετήρει άπλή,στως 
τόν ξένον.

—  Τολουμόντης ! Τολουμόντης ! έψυθίριζεν, ώσεί ώμίλει καθ’ 
εαυτόν, ναί, ναι, τόν βλέπω άκόμη. . . υψηλός, ξανθός, ωραίος» 

καλός νέος, καταδεκτικός, γενναίος, ολίγον οξύθυμος. Άλλ.’ άνε 

χώρη,σε καί δέν επανήλθε πλέον . . .  . Βεβαίως άπέθανεν.

—  νΟ χι, φίλε μου, δεν άπέθανεν" έταζείδευσε πολλά μέρη 
καί έπανή,λθε τώρα καλ.ώς έχων. Είμαι εγώ , καλέ μου Χριστό

φορε, παρατή,ρη,σέ μ ε καί θέλεις μέ αναγνωρίσει.

Οί λόγοι ούτοι έφώτισαν έπί μάλλον τήν μνήμην τοΰ μεθύσου.

Παρετήρησεν άσκαρδαμυκτί τόν ιππότην, έπειτα  τύπτω ν τό 

μέτωπον αύτοΰ άνεφώνησε διά φιονής συγκεκινημένη,ς :
—  ”Ω ! είναι άλη,θές, είσθε ό Κ. 'Ριχάρδος . . . ό ίδιος. Είναι 

δυνατόν; είναι δυνατόν; ίστερον άπό τόσους χρόνους, άπό 

τόσα τρομερά καί φρικώδη πράγματα, νά σάς ίδη τις  ! θ ε έ  μ.ου, 

Θεέ μου ! τρομερά δυστυχία ! ό άθλιος !

Κούπτων δέ έν ταΧς χερσί τό πρόσωπον αύτοΰ, έξέπεμπεν θρή

νους καί στόνους διασχίζοντας τό  στή,θος τοΰ μηδαμινού αύτοΰ 

όντος.
—  Ουτω, ύπέλαβε συγκεκινημένος ό ιππότης, άποδεικνύεις! 

Χριστόφορε, οτι δέν ή,πατήθην νομίζων σε άξιον καί πιστόν υπη

ρέτην· 'U  ένθύμησις αύτη, τήν όποιαν διατηρείς περί τοΰ καλού 

έκείνου Κυρίου σου, καθώς καί περί τών φίλων του, δεικνύει τ ή ν 

καλήν σου καρδίαν, καί πλέον παρά ποτε θέλεις έχει τήν άγά- 

πην μου.

Μόλις ό ιππότης έτελείω σε τά ς λέξεις τα ύτα ς, ό μέθυσος, 
ταχύς ώς τίγρις, ώρμησεν Ιπ ’ αύτοΰ καί άρπάσας αύτόν έκ τοΰ 

τραχή,λ.ου, άνέκραζεν :

—  Συ τολμάς νά μέ περιφρονή,σης ούτω ;  σύ ; Σύ όέν είσα 
άλλ.ο παρά είς κακούργος σταλμένος παρά τοΰ αδου· Λοιπόν, 
πήγαινε έκεί δθεν ήλθες.

Γ1Ι προσβολή ύπή,ρξε τοσοΰτον αιφνίδια καί τοσοΰτον όρμν 
τική , ώ στε ήρχισε νά λαμβάνη σοβαρόν χαρακτήρα, ό δέ ιπ π ό

της ώφειλε νά μεταχειρισθή όλας αύτοΰ τάς δυνάμεις, όπως 
άντικρούση τόν ανταγωνιστήν αύτόν, ούτινος ή μανία η.ύξανε, 
καί όστις έν ταύτώ  έξέπεμπεν ώρυγάς φρικωδεστάτας.

'I I  πάλη έξηκολούθει, ότε ή θύρα ή,νεώχθη άποτόμως, τρίτον 

δέ πρόσωπον είσήλθεν έν τή  καλύβγ ταύτη.
Πάραυτα ό περιηγητής παρετήρησεν ό τ ι, ο»ς εάν έπενή,ργησε 

βάσκανος τις  δύναμις, ή μανία τοΰ γέροντος κατηυνάσθη, κα
τόπιν δέ, είδεν αύτόν οπισθοχωροΰντα μέχρι τοΰ τοιχώ μα τος, 

ένθα πλ.έον ό δυστυχής αύτός, διασταυρώσα; τάς χειρ ας καί 

κλίνας τήν κεφαλήν, διέμεινεν ώς ικέτης.
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λείον τ ι  έμφυτον. Ποτέ δέν ώμοίαζε πρός τούς άλλους χωρι

κούς·XVI

Ε κ είν ο ς , ούτινος μόνον ή θέα ηρκεσεν, οπως φέρη, τό ά π οτέ- 

λ.εσμα αύτό, ήτον ό Στέφανος Φανούλης.
—  Κύριε 'Ιπ π ό τα , είπεν είσελθών, διαβεβαιο»θήτε, οτι ού- 

δόλως προύτιθέμην νά έλ.θω είς βοήθειάν σας" άλλ ό»ς βλεπ ετε, 

πρόκειται περί ενός αθλίου άφρονος, περί τοΰ όποιου ίσως δεν 

έσκέφθητε πολό, καί έτόλμησα νά έλ.θώ . . . .
—  Σάς ευχαριστώ άπό καρδίας, αγαπητέ μοι φίλε, διέκοψεν 

ό 'Ιπ π ότη ς' πραγματικό»; επρόκειτο περί ισχυρότερου, κατά 

τοΰ όποιου δέν έπεθύμουν νά μεταχειρισθώ βίαν, όπως υπερα

σπίσω έμαυτόν. Ά λλα  διατί είς μόνην τή,ν θέαν σας ό άθλιος 

ούτος μέ παρήτησεν ; Ί δ έ τ ε  είς ποιαν κατάστασιν τόν κρατεί 

μόνον ή παρουσία σας ! Είναι εκμηδενισμένος ήδη, ούτε τολμά 

νά σάς παρατηρήση.
—  ΐ ώ  όντι, αύτό τό πράγμα ούτε εγω έδυνηθην π οτε νά 

έξηγήσω, Κ. Ίπ π ό τα . Φαίνεται οτι μέ φοβείται καί μέ αποφεύ

γει" έν! λόγω, ή θέα μου μόνον προξενεί είς αύτόν παράδοξον 

έντύπωσιν.
Ό  Κ. Δέ Τολουμόντης παρετή,ρει μ ετά  προσοχής τό πρόσω

πον τοΰ νεανίου, τόν όποίον τόσον ευνοικώς ο Κ. Δε Χ α λ εμ - 

βράΰ ¿προστάτευε, καί, κύπτων τή,ν κεφαλήν, έφαίνετο σύννους 

έπί τινας στιγμάς.
Ή τοιμάζετο ν’ άπευθύνη πρός αύτόν τόν λόγον, ότε ε,ιδε τήν 

δεσποσύνην Δέ Κλαιρβώ μετά  τής ανεψιάς τη ς προχωρούσα; πρός 

τήν καλύβτ,ν τοΰ Χριστοφόρου.
Άμφότεροι έσπευσαν νά έξέλθωσιν, όπως προΰπαντή.σωοι τάς 

κυρίας.
—  Πώς ! άνέκοαξεν ή Μ ατθίλδη, καί υμείς Στέφανε εΰρίσκε- 

σθε μ ετά  τοΰ Κ. Ιπ π ό το υ  ·,
—  Μ άλιστα, έσπευσε ν’ άπαντήση ό τελευτα ίος, ό Κ. Στέ

φανος ήλθεν έν ώ εγώ ήμην έντός.
—  Τότε λοιπόν, άντέταξεν ή ’Ισαβέλλα θά διέκοψεν πολό 

ωραία αύτή,ν τήν χρνφ ομι.ΙΙατ  σας, διότι ό Δαρμές φοβείται ΰ- 

περβολικώς αύτόν. Ε κ τ ό ς  αύτοΰ ούδεις υπάρχει ένταΰθα όστ.’ 

δύναται νά κρατή είς σέβας αύτόν τόν άθλ.ιον τρελλ.όν, τόν ό

ποιον ό έξάδελφός μου άνέχεται ένταΰθα ένεκα συμπάθειας, ·Ρ 
δέν δύναμαι νά εξηγήσω" ίσως βασίζεται είς τήν παρουσίαν τοΰ 

Στεφάνου, έπειδή είναι βέβαιος, ότι έν όσω ούτος διαμένει με
τα ξύ ήμών, ό άφρων θά έξακολουθή νά φέρηται ώς άρνίον.

—  Μ άλιστα, προσέθεσεν ή Ματθίλδη, ή έπιρροή τοΰ Στεφά

νου έπί τοΰ Χριστοφόρου είναι ανεξήγητος.
—  ’Εγώ όμως εξηγώ  ταύτ/,ν κά λλιστα , άπήντη,σεν ή, γραία 

κόρη, μ ετ ’ ειρωνείας. Ό  Στέφανος είναι είς αληθής μάγος, πάν- 

τες  δέ όσοι πλτ,σιάζουσιν αύτόν αισθάνονται αύτή,ν τήν επιρ

ροήν του.
—  Καλά λοιπόν, άπεκρίνατο ό Κ. Δέ Τολουμόντης» νομίζω, 

δτι τό τοιοϋτον περιποιεϊ μεγίστην τιμή.ν είς τόν Στέφανον, 
επειδή άποδεικνύει έν τών καλών προτερημάτων του.

—  ’’Ω ! Κύριε, ύπέλ.αβεν ΐ  νέος, ή δεσποσύνη Δέ Κλαιρβώ 
μέ κρίνει πολό εύνοϊκώς. Ή  συμπάθεια τήν όποιαν μοί άποδει- 
κνύει ή οικογένεια τοΰ ευεργέτου μου μ * ύποχρεοϊ είς καθήκοντα 

τά  όποία προσπαθώ νά εκτελώ , δσον τό  δυνατόν καλλίτερο·/, 
οπερ, νομίζω, είναι άπλούστατον καί δλυ>ς φυσικόν-

—  Ιδ ο ύ  νέος, δστις όλ.ονέν μ’ έκ π λή ττει, είπεν ό 'Ιππότης 

χαμηλοφώνως πρός τήν Ματθίλδην, ής πλησίον ίσ τα το , φαίνε

τα ι κερδήσας πολύ έκ τής συναναστροφής σας.
—  ”Ω ! Κύριε, άπτ,ντησεν ή νεάνις, είς αύτόν υπάρχει μεγα-

'Η Δέ Κλαιρβώ προχωρήσασα έλαβε θέσιν μεταξύ τή ς νεάνι- 

δος καί τοΰ ξένου, λέγουσα
—  Έ ξ όσων είδατε καί η.κούσατε, Κύριε, καταλαμβάνετε 

πλέον, τίνι τρόπω ό έξάδελφός μου Κ. Κόμης εννοεί νά έξασκη 
τήν πρός τους άπορου; έλευθεριότη,τά του- Κατέστημεν πλέον τό 

άσυλον καί ή προστασία απάντων, δπερ πλησιάζει ολίγον είς 

τή,ν άφροούνην.
—  Δεσποσύνη, υπέλαβε ξηρώς ό 'Ιπ π ό τη ς, τολμώ  νά σάς 

είπώ , δτι έξ  όσων είδον καί ήκουσα άποδεικνύεται, οτι ό Κ. Κό
μ η ; α μελεί τά ς μωρά; ιδέας τών εγωιστώ ν, ύπείκων μόνον είς 
τ ά ;  εμπνεύσεις τής αγαθής του καρδίας. Είμαι καί εγώ τοιοΰτος,

—  yÜ ! Κ. Ίπ π ό τ α , χαίρω άπό ψυχής μανθάνουσα τοΰτο ? 

Τή άλγ,θεία, βλέπω , δτι τά  αίσθήματά μου ευρίσκονται είς έν- 

τελεστάτην συνάφειαν πρός τά  ίδικά σας.

Ό  Κ. Δέ Τολουμόντης έγέλασε πλαγίως διά τήν αίφνηδίαν 

ταύτην μεταβολήν τής γραίας κόρης, ήτις φανερώς πλέον καί 

άνευ προσποιήσεων είχε ρίψει τό  τη ς έ π ’ αύτοΰ-

Μετά τινα ώραν είσήρχοντο είς τόν πύργον.

XVII

Ό  Κόμης Δέ Χαλεμβράΰ ούδόλως έγκατέλειψε τήν αίθουσαν» 

ένθα ό περιηγητή,; εύρεν αύτόν περιστοιχούμενον υπό τών δύο 

αύτοΰ υιών, τοΰ εφημερίου Νευκΰ, καί τοΰ ανεψιού του Γάσπαρη 

Δέ Βέφφου, ούτινος ή άπατηλή φυσιογνωμία όλίγτ,ν νοημοσύνην 

ενέφαινεν.
—  Ό  Γοδεφροίδος μ ’  έπληροφόρησεν, είπεν ό Κόμης πρός τόν 

ξένον αύτοΰ, ότι άνεγνωρίσατε τόν Χριστόφορον Δαρμέ, καί δτ’- 
έπορεύθητε είς τή,ν κατοικίαν του· Είμαι περίεργος νά μάθω τό 

αποτέλεσμα τή ς συνεντεύξεως ταύτης.
—  Λυπούμαι Κ. Κόμη, διότι δέν ί,δυντ,θην νά έξάξω  ούδέν 

παρ’ αύτοΰ τοΰ άφρονος, ά λλω ς τ ε , ό υίός σας μ έ προειδοποίη- 

σεν ότι ή μανία αύτοΰ είναι τελεία·
—  Ναί, ά λλ’ υπάρχουν καί διαλείμματα μικρά; τίνος φρο- 

νή,τεως. Είναι δέ λυπηρόν μή έπιτυχόντες τά ς καλάς αύτοΰ 

στιγμάς, καθ’ ας ό μανιώδης αύτός ήδύνατο νά σάς άφηγηθή 
περιστατικά τινα τοΰ θανάτου τοΰ φίλου σας Ούενκεσλάου.

—  Π ώ ς! ό Χριστόφορος γνωρίζει ιδιαιτέρως τό δυστύχημα 

αύτό ",
—  'Π τον δ αύτόπτης μάρτυς, όστις ανήγγειλε τό κακούρ- 

γημα, καί ώδήγηοε τά ς έρεύνας τής δικαιοσύνης · . · Ω ! δω
ρεάν δέν άπώλεσε τό  λογικόν του. Είδεν ό τάλας τόν κύριόν 

του φονευόμενον προ τών οφθαλμών του . . .  ή δέ ισχυρά κα τα 

λαμβάνετε, συγκίνησις τοΰ άφήρπασε τάς φρένα:· Ιδ ο ύ  δέ διατ'- 
ένέπνευσεν είς τον γυναικάδελφόν μου, τόν Κ Δ’ Ούίνδελφένδον» 
τοσοΰτον οίκτον, 8ν συμμερίζομαι καθ’ ολοκληρίαν, όπως παρα

χώρηση αύτώ παντοτεινόν άσυλον ένταΰθα· Ε π ίση ς δέ καί έκ 

μέρους μου θέλει χαίρει, έν όσω ζή , τή,ν προστασίαν ταύτην, μο
λονότι, πολλάκις ΰποχωρών είς τάς παρακλήσεις τής οικογέ
νειας μου, προσέφερον αύτώ μεγάλας άμοιβάς, όπως απομα- 

κρυνθϊ," πάντοτε δμο»ς άπέρριψε τάς προτάσεις μου. Φαίνεται 
δέ, ότι υπάρχει αίσθημά τ ι είς αύτόν τόν άφρονα, οπερ κάμνει 
αύτόν νά προτιμά τήν ένταΰθα διαμονήν του" τό  τοιοϋτον εί

ναι ή άνάμνησις τοΰ αρχαίου κυρίου του , τό  όποίον πρέπει, νο

μίζω  νά έκτιμώμεν. Δέν έχει ούτως ;
—  Μ άλιστα, Κ. Κόμη, όλος ό κόσμος θέλει επαινέσει τήν 

υμετέραν διαγωγήν. ’Αλλ’ ώ ς είπ α τε, είναι λυπηρόν ότι στερεί-
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τ α ι  του λογικού του  α ί πληροφορίαι αύτού ιλοι ήθελον είσθαι 

•πολύτιμοι.

Ή  εϊδησις ότι το  δείπνον παρετέθη, διέκοψε τήν συνδιάλεξιν. 
Μετά το  δείπνον ό γέρων ιδιοκτήτης, αυτών συγγνώμην διά 

τήν ασθενικήν του κατάστασιν, άπεχώρησεν εις τά  δώματα αυ

τού, έν <·> οί λοιποί διεδόθησαν εις διάφορα παίγνια, άχρις 

δτου το  ώρολόγιον έσήμανε ττ,ν έννάτην ώραν, καθ’ ήν υπήρχε 

γενική συνήθεια κατά τήν εποχήν έκείνην, οί πάντες νά κα τα - 

κλίνωνται.

"Ολοι άπεσύρθησαν εις τά  ίδια έκτό ; τού Ιπ π ό το υ  καί τού 

Στεφάνου Φανούλτ,, ίν  ό πρώτος διά σημείου προσεκάλεσε νά 

μείνη.
—  Φ ίλε ¡Λου, είπε προς τον νέον ό περιηγητής άφ’ ου έμειναν 

μόνοι, δεν θέλω νά διαταράξω ούδεμίαν των ενταύθα συνη- 

θειών . . . .  έπεθύμουν όμως νά περιπατήσω ολίγον εις ανοικτόν 

αέρα πριν νά υπάγω εις τήν κλίνην ρ-ου, άλλ’ εί δυνατόν, νά μή 

έξέλθω  διά τή ς [Λεγάλης θύρας.
—  νΩ ! ούδεν εύκολώτερον, Κύριε' θέλω σάς δείξει κλίμακα 

τινα άπόκεντρον.

—  ’’Ε χει καλώ ς' άλλ’ έπεθύμουν νά με συνοδεύσητε, διότι 

έχω  νά σάς ομιλήσω ιδιαιτέρως . . .
—  Είμαι εις τά ς διαταγάς σας, άπεκρίνατο ό νέος κάπως 

έκπλαγείς.

λ  ΜII

Ό  Στέφανος Φανούλης προπορευόμενος καί κρατών φανόν, 
ώδήγησε τόν Ιπ π ό τη ν  εις ¡Λίκράν δίοδον, έν ή άμφότεροι ε ί-  
σήλθον.

—  Εύαρεστηθήτε νά προσέξητε, εΤπεν ό νέος, επειδή υπάρχει 

ενταύθα κλίμαξ έλικοειδής, πολύ στενή καί τριάκοντα περίπου 

βαθμιδών.

—  νΩ ! γνοιρίζο) καλώς αυτό τό  πέρασμα. Τοσάκις μ ετά  τού 

φίλου μου είσήλθομεν δι’ αύτού εις τον πύργον, μάλιστα ότε 
έπανηρχόμεθα αργά καί δεν ήθέλομεν »ά διαταράξωμεν τήν 

ησυχίαν τής καλής αυτού μητρός.

Ούτως όμιλοΰντες κατέβησαν τήν κλίμακα εΰρεθέντες ενώπιον 
ογκώδους θύρας, ήν ό νεανίας ήνέωξε σύρων έλατήριον κεκρυμμέ-  

νον όπισθεν αυτής.

Πριν δέ νά έςέλθωσιν ό Στέφανος έφρόντισε νά θέστ, τόν φα
νόν εντός οπής πλησίον κειμένης. Έ ξελθόντες εύρέθησαν επί 

δρόμου κυκλοτερούς, 0ν άκολουθούντες άφίχθησαν εις ανοικτόν 

[λέρος, εξ ου έφαίνετο καθαρώς άπας εκείνος ό σωρός τών χ ω 

ρικών οικημάτων.
Αίφνης ό 'Ιπ π ότη ς έστη δεικνύων εις τόν συνοδίτην αυτού 

ςόν οίκίσκον τού Χριστοφόρου Δαρμέ.

—  Είναι παράξενον, είπεν, ό δυστυχής αυτός μέθυσος είναι 

έξυπνος εΐσέτι' παρατηρήσατε, υπάρχει φώς έν τή  καλύβη του.

—  Π ραγματικώς, ύπέλαβεν ό νεανίας, ήδύνατό τις νά τό π ι- 

στεύση, άλλ’ είναι π ιστεύω, ή άντανάκλασις τής σελήνης' ό Χρι

στόφορος, δεν αμφιβάλλω, θά τ,ναι πρό πολλού βεβυθισμένος 
εις τόν ύπνον.

Ή  νύξ ήτο λαμπρά, ελαφρός δ’ άνεμος έπνεεν, ή δέ ά τμο- 
σφαίρα ουδόλως ειχεν εκείνην τήν δριμύτητα, ΐδιάζουσαν κατά 
τήν εποχήν ταύτην εις τούς υψηλούς τόπους.

Ό  Ιπ π ό τ η ς  προπορευόμενος έφθασεν εις δενδροφυτίαν εξ έλα- 

τώ ν πεφυτευμένην κατά τό μήκος τώ ν επάλξεων, έν τώ  μέσω 
τώ ν όποιων υπήρχε σκιάς έρειδομένη έπί στηλών κυκληδόν

τεθειμένων. Ή  θέσις αύτη ην αρκούντως μονήρης, ό δε Στέφα

νος έσκέπτετο , ότι ό ξένος, όπως έκλέξη ταύτην, θά ειχεν ά - 
ναμφιβόλως σπουδαίαν τινα υπόθεσιν νά τώ  άναγγείλη' ούτω 

δέ διανοούμενος κατελήφθη υπό ενδομύχου ανησυχίας.

—  ‘ Ας ϊδο>μεν, φίλε μου, ειπεν ό 'Ιπ π ότη ς λαμβάνων θέσιν έφ’ 
ενός τών καθισμάτων τών ευρισκομένων έν τή  σκιάδι" κάθισον 

πλησίον μου καί άς όμιλήσωμεν. Γνώρίσον πρώτον, οτι ένδιαφέ- 

ρομαι πολύ δι’ έσέ, καί έχω  εις τούτο ιδιαιτέρας αιτίας, τάς 

οποίας δέν δύναμαι νά σοί έκφράσω έπί τού παρόντος. Ούτω 

λοιπόν απαιτώ έκ μέρους σου απόλυτον ειλικρίνειαν ώς πρός τά 

ζητήματα τά  όποια ήθελον σοί κάμει.

—  Κύριε, άπεκρίνατο ό νέος, δύνασθε νά βασισθήτε εις τόν 

λόγον μου· 'Ο πατήρ Νευκΰς μάς έδίδαξεν, ότι εις τήν παρού

σαν ζωήν ή άλήθεια ομοιάζει πρός τό νόμισμα, τό όποιον δέν 

συγχωρεϊται νά μεταποιήσωμεν λοιπόν, ό άπαταιών είναι κ ι

βδηλοποιός καταχρώμενος τής γενικής πίοτεως.

—  Α ξιόλογα , ΰπέλαβε θαυμάζων ό Ιπ π ό τη ς ' ιδού ωραίο·, 

λόγοι, οιτινες, διά νά χαραχθώσι τόσον καλώς εις τήν μνήμην 
σου πρέπει πρώτον νά είσέδυσαν εϊς τήν καρδίαν σου. "Ακουσον 

λοιπόν : Γνωρίζω τήν καταγωγήν τών γονέων σου, γνωρίζω α

κόμη, ότι ουδέποτε προσέφερον ούτε τήν έλαχίστην ΰποχρέω· 

σιν εις τόν Κ. κόμητα Δε Χαλεμβράύ, όπως ούτος οφείλει εύ~ 
γνωμοσύνας εις αυτούς. Έ ν  τούτοις, ημέραν τινα, σέ παρέλαβεν 

εις τόν ο'ικόν του , σέ έθεσεν έπί τού αυτού οημείου, έπί τού 

όποιου έχει τούς υίυύ; καί ανεψιούς του, καί τέλος σέ έξεπαί- 

δευσεν όπως αυτούς. Νύν δέ, ότε έφθασες εις ήληκίαν, οπωσδή

ποτε ώριμον, καθ’ ήν δύνασάι νά σκέπτησαι, ή τοιαύτη διαγωγή 

τού  κόμητος δέν σοί φαίνεται παράξενος ;

—  *Ο χι, Κύριε' ήθελον είσθαι άγνώμων εάν έπροσπάθουν νά 

έξάξω  μυστικήν τινα αιτίαν. Προύτίμησα πάντοτε νά τό άπο- 
δώσω εις τήν άπειρον αυτού γενναιότητα.

—  Ευγε, ιδού εΰγενής άπάντησις, καί ήτις έπιβεβαιοΐ τήν 

καλήν ιδέαν ήν έσχημάτισα περί σού. Δέν θέλω λοιπόν έπιμείνει 

£π’ αυτού τού ζητήματος. Θέλω περιορισθή μόνον νά σέ έρω- 

τήσω  έάν γσαι ευχαριστημένος έκ τή ς καταστάσεώς σου καί εάν 
έπιθυμής νά άλλάξης αυτήν.

—  Δέν έχω  κάμμίαν αιτίαν, όπως σχηματίσω τοιαύτην ιδέαν, 
ήτις, άλλως τ ε ,  ήθελεν είσθαι αυτόχρημα ύβρις πρός τόν ευερ

γέτην μου' εις αυτόν άνήκει νά διαθέση περί τής τύχης μου.

Βεβαίως, ές όσων βλέπω, ό Κ. Δε Χαλεμβράύ έχει όλως 

ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρός σέ' άλλ’ έπεθύμουν νά μάθω άν 

άπαντα τά  μέλη τή ς οικογένειας συμμερίζονται τήν συμπάθειαν 
ταύτην. Δεν υπάρχουσι πρόσωπα, πρός τά  όποία ή παρουσία σου 
είναι κάπως δυσάρεστος καί ενοχλητική ;

Έ ά ν  κατά ταύτην τήν στιγμήν ό Κ. Δέ Τολουμόντης ήδύ- 

νατο νά παρατήρηση καλώς τό πρόσωπον τού νέου, ήθελεν ίδεί 
ότι ήρυθρία, έκφράζον ούτω μεγίστην αμηχανίαν.

Παρήλθον όλίγαι στιγμαί σιωπής, έπί τέλους άπήντησε μετά 
φωνής λίαν συγκεκινημένης.

θ ε τ ε τ ε ,  Κύριε, τήν ειλικρίνειαν μου υπό σκληράν δοκιμα
σίαν. Εν τούτοις, σάς λέγω , ότι τό πάν έπραξα, όπως μή δώσω 
προσοχήν εις αυτά τά  αισθήματα, ών ήδη έκάματε μνείαν. Δυ

στυχώ ς, δέν δύναμαι νά υποκρύψω, ότι δέν έδυνήθην μεθ’ όλας 

μου τάς προσπάθειας, νά άποκτήσω τά ς συμπάθειας τή ς  δεσπο

σύνης Δέ Κλαιρβώ, καθώς καί τού Κ. Γάσπαρη Δέ Βέφφου, ο'ί- 

τινες επίσης φιλοξενούνται υπό τού Κ. Κόμητος όπως εγώ. Moi 
άρκεί, φρονώ, νά ί,μαι άρίστός εις τόν κύριόν μου καί εις τά 
τέκνα του.

—  Ή  παρατήρησίς σου είναι δίκαια- Είσαι όμως βέβαιος περί

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
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-τής ΰπολήψεως τών τέκνων τού κόμητος;

—  Δέν εχω  ούδεμίαν αιτίαν ν’ άμφιβάλλω.

Εχει καλώς' πρέπει όμως νά σκεφθής περί τού μέλλον

το ς σου. Ο Κ. Κόμης δέν δύναται νά άποσπάση δι’ έσέ οΰδέν 
μέρος τής περιουσίας του' τέχνην νά μάθγ,ς, νομίζω, ότι δέν σοί 

είναι πλέον δυνατόν. Σκέπτομαι λοιπόν, ποιον στάδιον δύναται 
νά σοι άρμόζγ, περισσότερον.

—  Ώ !  Κύριε, έσκέφθην περί τούτου πολλάκις. Είααι ολίγον 
ρωμαλέος, έγυμνάσθην άρκούντω; ε ί; τάς άσκήσει; τού σώμα
τος, καί, νομίζω, ότι δέν στερούμαι θάρρους. Τί λοιπόν; δέν 

ύυναμαι να καταταχθώ  εις τόν Αυστριακόν στρατόν; Φρονείτε 

0 ί  15 ασ' ^ αντο’  ^«ταγωγή μου θέλει είσθαι έμπόδιον τή ς 
προόόου μου; Ά λ λ ’ ό ’Ιωάννης Βέκκιος, ό συμπατριώτ-ης ήμών, 

οστις εγεννήθη επίσης, ώ ς εγώ , υπό πτω χώ ν γονέων, δέν έγένετο 

Βαρωνος τού Ιερού Κράτους, διοικητής τού δουκάτου του Λου
ξεμβούργου, καί στρατάρχης . . .

( Έ π ε τ α ι  Συνέχεια.)

Γ Ε Ζ Ι Δ  Κ Α Ι  Α Μ Γ ΙΥ Α  

ή  

Ι κ η ν α Ι  το υ  ’Α ρ αβ ικού βίου κ α τ ά  τ ή ν  Γ .  έ κ α τ .  

έν Ι σ π α ν ί α .

(Συνέχεια ϊδε φυλ. γ .

 ̂ Εκει ηνοιςα πάλιν τούς όφθαλμούς μου, εκεί έπλύθησαν αί 

π λη γα ί μου διά τού χυμού βαλσαμικών φυτών, έκθλιφθέντο- έν 

ποτηρίω ες άγάθου, έφ’ ού ήσαν γεγλυμμένα ξίφος, λόγχη καί 

βέλος, αιτινες εκλείσθησαν ύπό τών ευεργετικών χειρών τών 

όυο οικιακών μου αγγέλων. Ά λ λ ’ εκεί καί ή καρδία μου 6π έ- 
οτη πληγήν, ήν οΰδέν μαγικόν ποτήριον δύναται νά ίατρεύση, 
ητις θα κλείση μόνον μετά  τώ ν βλεφάρων μου ! "Οταν ή Άμυνά 

ητο παιδίον Ι τ ι ,  τήν ήγάπησα ώς αδελφός' άλλ’ ήδη εβλεπον 
εν αυτή παρθένον νά βασιλεύ, άξίαν επί τού „ μ Ιον  τών κ α - 

λιφών. Τ ύ λ ω μ α  της ητο λεπτόν καί εύκαμπτον, ώς νέος φοί- 
νις, οστις όεν παρήγαγεν εΐσέτι καρπόν* τό βάδισμά της, ώ ; τό 

της νεφέλης όιατρεχούσης άνευ ταχύτητος ή βραδύτητος τον 

ουρανόν' ή κόμη της μέλαινα, μακρά καί πυκνή, ώς τό  ®ύλ- 

λω μ α  δι’ ού ή άμπελος καλύπτει τόν κορμόν της, ήδύνατό νά 
τη  χρησιμεύση ώς ένδυμα, ώς ή κόμη τής μητρός ήμών Έ 6 ά γ ,  
οταν εςεβλήθη τού_ κήπου τής Έ δ έμ . Ύ π ό  τά  τόξα δέ τών 

οφρυων τη ς , μεταξύ τών ώς μετάξινων τριχών τών βλεφαρίδων 
τη ς, οι οφθαλμοί της έςετόξευον βλέμματα γλυκύτερα τού' ώρι

μου συκου, διαπεραστικότερα τού μέ όξεΐαν αιχμήν βέλους, καί 

τ α  κοραλινα χείλη  τη ς , έφαίνοντο άποκαλύπτοντα δύο σειρά; 
μαργαριτών, ό τε , όπως μειδιάσγ,, διηνοίγοντο ώς τά  φύλλα τού 

καλυκος άνεμώνη; εϊς τήν δρόσον τού ουρανού. Ή  καρδία της 
ητο τοσούτον καθαρά, ώς ί  ψυχρανθείς αήρ υπό τή ς κ α τα ιγ ίδ ά  

τοσούτον τρυφερά, ώς ή διαλυομένη χιών μεταξύ τών δακτύλων 
οιτίνες την πιεζουσιν. Προικισθεϊσα μ έ γόνιμον νούν, ώ ; ή ιλύς 

όποίκν 5 ^  Ι ρ γ ά τ Ι !

της ευφυΐας, εγονιμοποίησε διά τής σοφίας, ήδύνατο νά έρίση 
τ:ερι τών γνώσεων καί μ ετ ’ αυτών τών γερόντων τού Λ ία -  
η ο υ  μας.

—  ’Ενίοτε, άφού αί μητρικαί χείρες εκάλυπτον τά ς πληγάς 
.τού στήθους μου διά δροσιστικού βαλσάμου, ή Άμυνά όπως δια- 

σκεόαση το ύ ; διαρκείς πόνου; μου, έλάμβανε τήν έξάχορδον αύ- 
της Αιγυπτιακήν βάρβιτον καί έψαλλε διά φωνής γλυκυτέρας καί

παθητικωτέρας τού νυκτερινού πτηνού τάς ποιήσεις τώ ν ποιη

τών μας, τάς όποιας έκάλλυνε διά τού £υθμοΰ τών άσμάτων 

της. Α λλοτε πάλιν, περιτυλίσσουσα διά μακράς καλύπτρας ή 

τά  κυμματούντα μαλλία ττ,ς ή τό  λεπτόν σώμα της, έμιμείτο 
μετά  χάριτος καί άγνότητος τούς χορούς τώ ν θ^ α τέρω ν τής 
Ανατολής.

Αλλα τ ί λέγω , υίέ τού Ά λ-Μ ανσούρ; πρός τ ί  προσπαθώ 
να ζωγραφίσω ε ί; τούς οφθλαμούς σου εικόνα, ήν ή μέν φαντα

σία μου δύναται νά ουλάττη, άλλ’ ή γλώσσα μου άδύνατον νά 

περιγράψ, ; Δέν ήννόησες εΐσέτι, ότι ή φιλία τώ ν πρώτων χρό

νων, ή ευγνωμοσύνη, ή μοναξία, ή καλλονή τη ς , αί άρεταί της, 
τά  δυστυχηματά της, ήναψαν έν τ ώ  στήθει μου τ-ήν πυράν εκεί
νην ήτις ονομάζεται έρως';

Είπών τήν λέξιν ταύτην, έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς του , 

ώς εί έξωμολογήθη σφάλμα τ ι ,  έ Γεζίδ  καί έσιώπησεν έπί τινα 

χρόνον. Αφ ότου ώμίλει περί τής Άμυνάς, ή φωνή του έ γ ί-  

ν=..ο ισχυρά καί ήρχισε νά τρέμη, τά  χείλη του ζωηρώς έχρω - 

ματισθησαν καί εις τό βλέμμα του έλαμπε άσύνηθες πύρ' 5 

Αβδ-αλ-Μ αλέκ, σφιγγών τήν χεΐρα του διά νά τόν ένθαρρύνγ, 

ήτενιζε μειδιών τό  πρόσωπον τού ιατρού του, έφ’ ού, συνήθως 

αυστηρού καί ψυχρού, έζωγραφίσθη κατά τήν στιγμήν εκείνην 

'η_ Ψυχ ή ; Θερμής κ-αί πρό χρόνου κρυπτόμενης, ητις τέλος 
ευρίσκει έτεραν εις τήν όποιαν νά έκχύση τήν Ολίψιν της.

Ο I εζιδ ήσυχώτερος, τα χέω ς έξηκολούθησεν:

Οταν άπεβιβάσθης— έξηκολούθησεν δ Γ εζ ίδ — εις τόν 
λιμένα τού Τανζάχ, οδηγών τόν ένδοξον στρατόν τού καλίφου 

μετά  τοσαυτης συνεσεως, ώ στε οι τρέμοντες έπαναστάται, δέν 

επληροφορήθησαν τήν έκ Κορδόβης άναχιόρησίν σου παρ’ έκ τή ς 
ελεύσεώς σου εις τά  παράλια ήμών, είχον έγερθή τής κλίνης, καί 

στηριζόμενος εις τόν βραχίονα τής μητρός μου, έκαμνον κλονού- 

μενά τινα βήματα, ώς τό  νήπιον τό μόλις καταλιπόν τήν κοι- 
τίδα  του. Η ευτυχής άφιξις τών άδελφών μου αί ειδή

σεις τών ταχειών έπιτυχιών τω ν, ή νίκη σου, ήτις κατέστη- 
σεν ήλιθίους το ύ ; εχθρούς μας, ή γενναιοψυχία σου, ήτις τούς 
εγονυπέτησεν πρό τών ποδών σου, έπέφερον τήν έντελή άνάρρω- 
σιν μου. ’Ιίδυνήθην νά σ’ ίδω είσερχόμενον έν θοιάμβω εις τό 

Φ εζ , όπως άνυψωση; τόν θρόνον τών υίών τού Έδρέζ έπί τών 

βάσεων τής ισχύος καί δόξης' ήδυνήθην ν’ αναφανώ εν τή  συνο
δεία σου καί μεταξύ τών νικητών έν αύτή τή πόλει εκείνη, άφ’ 

η ; έξήλθον άλλοτε κεκαλυμμένο; διά νεκρικής σινδόνης καί έπί 
τής ράχεως δούλου.

Τ ότε, άλλοίμονον ! ένώ ή πόλις ήγά λλετο , η έφήμερος εύ· 

τυχια  μου κατεστράφη! αί πλήρεις άφοσιώσεως φροντίδες ε ί; 
άς εφεύρον τήν ίασίν μου, ύπηγορεύθησαν παρά τής έπιστημης 

εις τήν τρυφερότητα τή ς μητρός μου καί τή ς ερωμένης μου. 

Περίφημό; τις ιατρός τού Φ εζ , ό Γίακούβ-βέν-Ζακαράχ, οστις 
καί Αλ-Σαφί διά τήν ικανότητά του έπωνομάζετο, φίλος τού 
πατρός μου πρό τής καταστροφής μ α ; καί παρ’ αύτών τών Βερ- 
βεοων ύποληπτόμενος διά τήν καλήν φήμην ήν άπελάμβανεν, 

πολλάκις μ ’ έπισκέφθη κρυφίως εις τήν κοιλάδα τού Ά ζά δ , ένθα 

διά χειρό; έπετηδείας καί σταθερά;, άλλεπαλλήλως έπί τών 

πληγών μου περιέφερε τήν αιχμήν καίοντος σιδήρου ή τά  βάλ- 

σαμα έκτεθλιμμένων βοτάνων. Έ ν  τούτοις πολλάκις είδον διαρ- 
κούσης τή ς άσθενεία; μου, τήν Άμυνά ήτις επλησίαζε λαθραίως 

και τή ς όποιας τό άνήσυχον καί ικετευτικόν βλέμ μ α , έξετύλιασε 

πρό τών οφθαλμών μου τήν άπόφασιν τή ς ζωής ή τού θανάτου 
μου. Και τ ις  δύναται έστω  καί ύπό τούς πάγους τών ετών 
βλέπων τήν Αμυνά νά μή τήν άγαπήση ;

2 0 .
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Ό  Γεζ'ιδ δεν ήδυνήθη νά καταπνίξνι βαθύν αναστεναγμόν, καί 
διεκοψεν άπαξ έτι τήν διήγησίν του.

—  'Εσπέραν τινα, έπανέλαβεν, —  ήτον εκείνη ακριβώς καθ’ 

ήν είδον τάς πύλας τοΰ Φ εζ  προ σοΰ άνοιγομένας —  ή μήτηρ 
μου μάς προσεκάλεσεν άμφοτέρους πλησίον της καί έζήτησε 
ν άκούσωμεν προσεκτικής τού; λόγους της" εκ τής έκφράσεω; 

ομ.ως τοΰ προσώπου της σοβαρά; καί επισήμου, ευκόλως ή νόησα 

ότι προύκειτο περί σπουδαίου αντικειμένου, άφορώντος τδ μ έλ - 
λον μας, καί ή καρδία μου διερράγη, διότι άνεγίνωσκον άκόμη 

εις τούς οφθαλμούς ττ,ς μάλλον λύπην παρά σοβαρότητα. 
Μάς είπ εν ;

« Ιεκνα μου, ή τύχη όλων τω ν ανθρωπίνων προεχαρά- 

χθη εις την Βΐ.6.1ο>· τοΰ πεπρω μένου  καί βαίνει δι’ οδών συ- 

χνάκις μέν σκολιών, πάντοτε όμως βεβαίων, κατά τάς βουλάς 

τοΰ Παντοδυνάμου. Ποσάκις τό εϊς τινα γενόμενον κακόν δεν 

παρήγαγε τό  καλόν τοΰ ετέρου; Ή  καταστροφή μας καί τά 

παθήματα σου, υίέ μ.ου, δύνανται νά χρησιμεύσωσιν εις τήν 

Ά μυνά ώς όδός πρός την άνύψωσίν της’ όταν δε αύτη φθάση 

έις τήν ακμήν της ευτυχίας τη ς , θά δυνηθή νά τεινη πρός ημάς 

τήν  χεϊρα" ό σοφός Ά λ -Σ α φ ί, ό φίλο; τοΰ συζύγου μου, ό σω - 
τήρ τοΰ υίοΰ μου, μ ’ (οδήγησε χθες κ α τ’ ιδίαν καί μοί είπεν ;

—  «Χ ήρα τοΰ Ά γίουβ, ή άνεψιά σου Άμυνά άναμφιβόλω; 

έχει ήδη συμπλήρωσή τά  δώδεκα έτη , ώ στε ή θρησκεία καί ή 

φύσις τήν υποχρεοΰσιν εις τον γάμον" πλησιάζει εις τήν ηλι
κίαν, καθ’ ήν μ,ένουσα άνύπανδρος ήθελε δυσφίμισθή καί κ α - 

τα στή  ένοχος. Είναι ωραία, γλυκεία, καί έσεβάσθη πάντοτε 

τους γονείς της" ευτυχής ό πατήρ των τέκνων άτινα θά φέρη 

εις τον κόσμον, ευτυχή τά  τέκνα τών όποιων θά γίνη μ ητη ρ ! 
Πρός σέ λοιπόν αποτείνομαι, καταστάσαν άρχηγόν τής οικογέ

νειας καί έπιφορτισθεΧσαν νά διευθύνης, διά τήν απειρίαν των 

τήν τύχην τών νεωτέρων μελών της. θ έλ εις  νά μοί δώσης διά 

σύζυγον τήν Ά μ υ ν ά ; / Ε χ ω  ήδη τρεις νομίμους συζύγους, άς 

συνεζεύχθην άλληλοδιαδόχως καί καθ’ όσον ηύξάνετο ή περιου
σία μου, άποδεικνύων πάντοτε ενώπιον τοΰ καδή, ότι ήδυνά- 

μην νά τά ς συντηρήσω" επειδή δε έ νόμος τοΰ Προφήτου χαρί 
ζει τέσσαρας συζύγους εις τον πιστόν, θά δυνηθώ, χοιρίς νά στε

ρηθώ αύτών ν’ αποκτήσω καί τήν ανεψιάν σου. 'Η  οικία μου εί
ναι ΐκανώς μεγάλη, όπως έξη έκάστη δωμάτιον ιδιαίτερον, εί
μαι δέ καί ΐκανώς πλούσιος, όπως δώσω άφθόνως έκαστη τήν 
τροφήν τη ς, τά  ενδύματα καί τους δούλους της. Ά λ λ ’ ή Άμυνά 

αξίζει ν’ άπολαμβάνη μόνη τοΰ έρωτος καί τών φροντίδων ενός 

συζύγου, καί, άν μοί υπόσχεσαι τήν χεΐρα της, θά βασιλεύση 

έν τοΰ οίκοι άνευ συμμετόχω ν, διότι αμέσως θά διαζευχθώ τών 

τριών ηδη συζύγων μου. ήξεύρεις ότι μία καί μόνη λέξις από 

τοΰ στόματός μου, άνευ άλλης τινός αιτίας, αρκεί όπως διάρ
ρηξη τους δεσμούς, ο’ίτινες τάς συνδέουσι μ ετ ’ εμού" δύναμαι 
άφ’ όλων καί εφ’ άπαξ νά διαζευχθώ, ώς θά ήδυνάμην νά πράξω 

καί τό  εναντίον, θά  αποδώσω εις αυτά ; τήν  προίκα τήν όποιαν 

έκόμισαν, θά πληρώσω εκ δευτέρου εις αύτάς τό  ννμριχύκ  δώ - 

ρον οπερ παρ’ έμοϋ έλαβον καί εις τοΰτο θά προσθέσω έτερόν 

τ ι  συζυγικόν  δώρον, ΐκανώς πλούσιον, όπως εΰρωσιν ευκόλως 

νέους συζύγους" όταν δέ εκεΐναι διέλθωσι τρεις μήνας έν μονώ

σ ει, ως ο νομος επιβάλλει, καθ’ ού; δυνάμενος νά έπαναγάγω 
τάς διαζευχθείσας συζύγου; μου, δεν δύναμαι νά νυμφευθώ ετέ- 

ραν, τό τε  η Αμυνά θα ελθη να λάβη τήν θέσιν τη ς υπό τήν 

στέγην μου. Σοι ορκίζομαι, ώς καί ενώπιον τοΰ ιμάμη  καί τών 

Ά ό α , ΐ ε χ  θά υποχρεωθώ δι’ εγγράφου όρκου, ότι δεν θά λάβω 
άλλην σύζυγον, ενόσω θά μένη -δική μου. Παρά σοΰ δεν απαιτώ 

ούτε προίκα ουτε δώρον, διότι χηρεύσασα καί δυστυχήσασα τί

θά ήδύνασο νά μοί προσφέρης ; μόλις ίσως τήν προίκα τήν ό

ποιαν ό Ά λή ς, ό άγιος τοΰ θεοΰ, έλαβε άπό τον Μωάμεθ μετά  

τής θυγατρός του Φ α τιμ ά ς! Ή  επιστήμη καί ή εργασία μ ’ 

¿πλούτισαν καί καθ’ ήρ.έραν αυξάνω τήν περιουσίαν καί τήν φή

μην μου" λοιπόν Οά δώσω εις τήν ανεψιάν σου τοιοΰτον νυμ.- 

φικόν δώρον, θά θέσω τοσούτους δούλους εις τά  δωμάτια καί 

εις τούς κήπους τοΰ οίκου της, εις τά κιβώτιά της τοσαΰτα 

μεταξω τά καί κοσμήματα, τοσαΰτα περιδέραια εις τόν λαιμόν 

της, τοσαΰτα δακτυλίδια εις τά  δάκτυλα καί τάς κνήμας της, 
καί τοσαΰτα ζακχαρωτά επί τής τραπέζης της ώ στε"'ή  τύχη 

της Οά κινήση τόν φθόνον καί αυτών τών γυναικών αίτινες κα- 

τοικοΰσι τό χαρέμιον τής Μεδινάτ-άλ-Ζοχρά ( I)" μολονότι δέ 
τό γένειόν μου είναι ψαρόν, εκτελώ  είσέτι τό χρέος μου ώς ευ

συνείδητος σύζυγος χωρίς νά καταφεύγω εις τό  χρέαc  του .H or
r o ;  ε ν τ ό ς  χ ο χ χ ί ν ο υ  ό ζ ε ι ό ί ο υ .  Σκέφθητι λοιπόν, πληροφορήθητι, 
συμβουλε'Οητι τήν σρόνησίν σου καί έν διαστήματι επτά  νυκτών 
γνωστοποίησόν μοι τήν άπόφασιν τήν οποίαν θά σοί έμπνεύση, 

ό ουρανός »

— Ή  μήτηρ μου μετά  τήν διήγησιν ταύτην έπαυσεν έπ’ ολί

γον καί άκολούθως προσέθεσεν μ ετά  συγκεκινημένης φωνής: « έκ 

του στόμ.ατός σας λοιπόν, τέκνα μου, περιμένω τήν θέλησιν 
τοΰ ούρανοΰ. »

—  Λυτοί ο: πρώτοι λόγοι της μ ’ είχον κεραυνοβολήσει! "Οταν 

ετελείω σε, μάτην 'προσεπάθησα νά λύσω τήν γλ,ώσσαν μου" 
ακίνητος, ωχρός καί τρέμ.ων, ήσθανόμην τοΰ φόβου τό ψυχρόν 

έρύθημα νά παγώνγ τούς κροτάφους μου καί ή χειρ τής αγωνίας, 

ήτις μ.οί έσφιγγε τόν λάρυγγα, άφήρει πάσαν διέξοδον τής φω

νής μου! 'Π Άμυνά, πραεϊα καί ιλαρά, ήνοιξε τά  χείλη της* 

όπως άπαντήση. Προητοίμαζε τήν ψυχήν μου διά τόν θάνατον

—  « Μήτερ μου, είπεν, —  διότι τήν έκάλει διά τοΰ γλυκέος, 
τούτου 5νόμ.ατος—  έπιτρέπει ό νόμος τοΰ Προφήτου τόν γάμον 

μεταξύ τών τέκνων δύο αδελφών; »

—  « Ναι, κόρη μ.ου, » άπήντησεν ή μήτηρ μ.ου, πριν έννο- 

ήση τήν σημασίαν τής έρωτήσεώς τη ;" ακολούθως άμφότεραι ¿σι
ώπησαν, ήρυθρίασαν καί έταράχθησαν, διότι προύδωκαν διά 

μιάς λέξεω ς, ή μέν τόν κρύφιον έρωτά της, ή δε τήν γλυκυτέ- 

ραν έπιθυμίαν της. Τότε γονυπετήσας, έπέθεσα τό  μέτωπόν- 

μ.ου έπί τοΰ κονιορτοΰ πρό τών ποδών τή ς Ά μυνάς, ήτις μ ’ έ ξ ή - 

γειρε καί μοί έδωκε νά άσπασθώ τήν άκραν τής καλύπτρας της.
—  Είχον μεταβή αυθωρεί άπό τοΰ εβδόμου βασανιστηρίου τής. 

Κολάσεω; εις τήν ογδόην βαθμίδα τή ς μακαριότητας τοΰ Παρα

δείσου" έν τούτοις όμως f, χαρά μου ήτο σοβαρά, διότι ήτο β ε- 

βαρυμένη υπό τής ευγνωμοσύνης καί έλογιζόμην όλην τήν έκτα 

σιν τοΰ καθήκοντος μου.

•— Ά μυνά, ¿κραύγασα, ΰψώσας τάς χείρας ύπεράνω τής κε

φαλής ώς όταν όρκίζηταί τις  μαρτυρόμενο; τόν ουρανόν, Ά μυνά, 

διά τήν δόξαν τό  μεγαλείον καί τήν δύναμιν τοΰ ’Αλλάχ δέχο
μαι τήν πίστιν σου καί σοί δίδω τήν ίδικήν μου" άλλά δεν δέ

χομαι ολόκληρον τήν θυσίαν εις ήν υποβάλλεσαι" πώ ποτε δεν Οά 
λάβη; διά σύζυγον άνδρα πτωχόν καί άγνωστον καί άξιον οί

κτου. Ό  διάσημος άνθρο)πος τοΰ οποίου μ έ προτιμάς οφείλει, 

εις τήν επιστήμην τά  πλούτη καί τήν δύναμίν του" θ’ άπεκδυθώ 

λοιπόν τήν στολήν τοΰ μαχητοΰ, θά υπάγω εις τά ς σχολάς τής 
Ευρώπης καί τής Ά σίας όπως μάθω τήν τέχνην νά ιατρεύω τούς

( I )  Τό μοναδικόν τοΰτο άνάκτορον ή πόλις, περί ού αλλα

χού όμιλεί έν έκτάσει 5 συγγραφεύς, έκτίσθη’ υπό τοΰ καλίφου· 
Άβδ-άλ.-Ραμάν-αλ-Ν ασέρ περί τό 9 3 0  έτος A. X . χάριν τής, 
έρωμένης του ΜεΟινάτ-άλ-Ζοχρά έξ ής καί ώνομάσθη.
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ανθρώπους, Οά γίνω περίφημ.ος, θά γίνω πλούσιος καί Οά σοί 
προσφέρω πάν ό ,τι ¿κείνος σοί προσέφερεν καί ακόμη ό ,τι ά π ε- 

ποιήθης, ισ  Ά .Ι .Ιά χ ,  παρ’ έμοΰ θά τό  λάβης.

—  Ή  μήτηρ μου ήτις έκλαυσε εις τού ; λόγους τής Άμυνάς, 

όταν ήκουσε τούς ¿δικούς μου, άφήκε τά  δάκρυα τ η ;  νά ρεύσωσιν" 
υπερήφανος διότι ό υιός της δεν ένικήθη κατά τήν γενναιο

δωρίαν, εύγενώς ΰπέμεινε νά συμμερισθή τήν Ουσίαν μου. έλαβε 

τά ς δεξιάς ήμών, τάς συνήνωσε έν τή  ίδική της καί παρακα- 

λοΰσα τόν Δίκαιον, προστάτην τών γενναίων σχεδίων, έπέθεσεν 

έπί τών κεφαλών μ.ας τήν ευλογίαν της.

— Έ κ τ ο τ ε  ή τύχη ήμών άπεφασίσθη" ό Γίακούβ-άλ-Σαφί 

ελαβεν άπάντησιν, ότι ό πατήρ μου καί ό αδελφός του άπό τής 
γεννήσεώς μας συνεφώνησαν σιωπηλώς νά ένώσωσι τά  τέκνα 
τω ν , ότι μάς είχον άόραβωνίσει καί ότι ήλικιωθέντα είχομεν έπι- 

κυρώσει τήν συμφωνίαν τώ ν πατέρων μας. Κατά τήν εποχήν 

ταύτην, υίέ τοΰ Άλ-Μ ανσούρ, έτοιμ ο ; νά καταλείψης τό  είρη- 

νεΰσαν καί ύποταχθέν Μαχρεβ, προύτίθεσο νά κομίσης μ.ετα σοΰ 

εις τήν πρωτεύουσαν τής αυτοκρατορίας τούς υιούς τών ευγενών 
Άράβιον, οίτινες έπεσαν έπί τών ερειπίων τών ανακτόρων τοΰ 

Φ έζ  καί νά προικοδοτήσεις αυτούς διά γενναίου κληροδοτήμα

το ς, διά τή ς έν τα ϊς περιφήμοις σχολαϊ; τή ς Κορδόβης εκπαι- 
δεύσεως. Προσέφερον εαυτόν μεταξύ τών μάλλον προθύμων, σύ 

δ έ μέ παρεδέχθης διακριτικώς, χάριν τοΰ ονόματος τοΰ πατρός 

μου καί μ ετ ’ δλίγας ημέρας μ ε καρδίαν σταθεράν, άλλά κυλοι- 

διώντα βλέφαρα ένεκα δακρύων τοΰ τελευταίου άποχαιρετισμοΰ, 

έγκατέλειπον τήν Αφρικανικήν γήν, όποις έπιβιβασθώ έπί τοΰ 

πλοίου σου. 'Π  χήρα καί ή ορφανή έμειναν εις τήν κοιλάδα τοΰ 

Α τζάδ.
— Γινώσκεις τά  μ ετά  ταΰτα" έπειδή έπιτυχίαι τινες. όφει- 

λόμεναι εις τήν επιδίωξιν συνεχούς εργασίας, μέ διέκρινον τών 

άλλων συμφοιτητών μου, άποφοιτήσαντα τής σχολής, μ ’ έςέ- 

λεξα ς ιατρόν σου. Έ κ τ ο τ ε ,  σέ συνοδεύω πανταχοΰ όπου ή υπη

ρεσία τοΰ κράτους σέ καλεϊ, απέκτησα τήν εμπιστοσύνην καί 
τήν φιλίαν σου, ή γενναιοδωρία σου διαχέει έπί τ ή ; κεφαλής 

μου τό  άνεξάντλητον ποτήριόν της, ΰπήρξας δι’ έμέ αφειδής 
πάροχο; ευεργετημάτων, ώς ή τροφός τώ ν θωπειών άς παρέχε· 
εις τό  νήπιον οπερ θηλάζει διά τών μαστών της. II καρδία μ.ου 

ευγνωμονούσα, άφωσιώθη εις τήν υπηρεσίαν σου καί εΰσεβώς θά 
επιτελέσω τό καθήκον τή ς πίστεως" προσεκτικός δέ, ώ ς φρου

ρός, θά έπαγρυπνώ έπί τής ζωής σου, δι’ ·?,ν είμαι υπεύθυνος 

πρός τήν αυτοκρατορίαν" άλλά συγχώρει, εύεργέτα μου, άν ίσχυ' 

ραί λύπαι μιγνύωσι τήν πικρίαν τω ν τή ευωδία τ ή ; δόξης καί 
τών ηδονών, άναπνέω παρά σοί. 'Οσάκις ταχυδρόμος τοΰ 

Σ α χ ίβ -ά Λ -Β ερ ϊδ )  άναχωρών άπό τό  Φ εζ , κομίζει τ ώ  ένδόξω 

πατρί σου ειδήσεις περί τών έπαρχιών ήμών έν Αφρική, λαμ

βάνω επιστολήν είσηγμένην έν καλάμω , τοΰ όποιου τά  άκρα εΐσί 

κεκλεισμένα διά κηρού" 6 έχέμυθος ούτος κάτοχος γλυκέων καί 

πικρών διαλογισμών, έρχεται, όπως μοί ύπενθυμίσγ, τοΰθ’ οπερ 
κα τ’ οΰδεμίαν ώραν τή ς ΰπάρξεώς μου λησμονώ, ότι πέραν τών 

θαλασσών καί τώ ν έρέων, έν τή  μονώσει καί τή  έγκαταλείψει, 

άπαρήγοροι θρηνοΰσι, μήτηρ στερηθεΐσα τοΰ μόνου υίοΰ της καί 
γλυκεία κόρη, εκούσιον θύμα άγνοΰ καί γενναίου έρωτος! Άνα- 
λογίσθητι, ότι ή μέν είναι μήτηρ μόυ, ή δε ερωμένη μ ο υ ! άνα- 

λογίσθητι, ότι υπολογίζω τό διαχωρίζον ή μάς διάστημα, ότι 
φέρων τήν ίδικήν μου λύπην, φέρω συνάμα καί τήν ίδικήν των, 

ής ό πρόξενος είμαι καί τό άντικείμενον! τέλος άναλογίσθητι, 
όπόσαι σελήναι ¿φώτισαν τά ς νύκτας μας, άφ’ ότου τό σκληρόν 
πεπρωμένον έχει ημάς καταδεδικασμένους εις τά ς θλίψεις τής 

απουσίας, εις τό  αίσχος τή ς άνυπανδρείας! δεν Οά έκπλαγής

πλέον, εύρίσκων έπί προσώπου οπερ περιβάλλει τό  μόλις φυό- 

μενον γένειον, χείλη ωχρά, παρειάς άχρωμάτους καί οφθαλμούς 

έσβεσμένους υπό τής αγρυπνίας καί τών δακρύων ! διότι άεννάως 

άναμιμνήσκομαι τών λόγων τοΰ Προφήτου. « ό αγαπών σιγά, 

στερείται, οίδε θνήσκειν.» 4
"Οταν ό Γεζίδ  έπέρανε τήν έξιστόρησιν τών παθών του, μ α - 

κρά σιωπή έπηκολούθησεν. Ό  Ά βδ-ά λ-Μ α λέκ, προσήλωσα; τό  

συγκεκινημένον βλέμμα του έπί τοΰ θλιβερού έραστοΰ τ ή ;  Ά μ υ

νάς, υιέ τοΰ Ά γίούβ, τώ  είπε διά τόνου προφητικού, γέγρα- 

π τα ι: « έμπιστεύθητι τ(ΰ Κυρί(·> καί ού δυνήση άριθμεΧσαι τά ς 

εξιεργεσίας αύτοΰ. »
Δύω μήνας μετά  τήν συνέντευξιν ταύτην, ό στρατός τοΰ Ά λ -  

Μανσούρ, είσχωρήσας άνεμποδίστως μέχρι τώ ν τειχώ ν τής Βαρ
κελώνης κατέλαβεν έξ έφόδου τήν πρωτεύουσαν ταύτην καί σύ- 

ρων πλήθος αιχμαλώ των φερόντων τά  λάφυρα τών εκκλησιών 
τω ν, έπανέκαμπτεν εις τά  ίδια. Ό  Βεζύρης έπανήλθεν εις Κ ο ρ ' 

δόβην μ.ετά τών υιών καί τή ς  συνοδείας του" ή έκστρατεία έτε- 
λείωσεν όσον τα χέω ς καί ευτυχώς, είσέτι δ’ εύρίσκοντο εις τά ς 

ώραίας ημέρας τοΰ φθινοπώρου.

Τήν πρωίαν καθ’ ήν έγίνετο ό πρώ το; Τ ζου μ άς  ( I )  διά τήν 

εις Κορδόβην έπάνοδον, ό Άβδ-άλ.-Μαλ,έκ προσεκάλεσεν τόν 

Γεζίδ. Εόρέθησαν μόνοι.
—  Καταφεύγω εις τήν φιλίαν σου, είπεν ό νέος βα.Ιη ο  τοΰ 

Φ έζ , διά τόνου μυστηριώδους" δύναμαι νά έμπιστευθώ εις αύτήν;

—  Τί διατάσσεις τόν υπηρέτην σου; άπήντησεν ό Γεζίδ θά 
σοί είπ ω , ότι καί ό Ζάίδ-βεν-Οαβετ τώ  Προφήτττ. * τ ό  αίμα μου 

έτοιμον είναι νά ρεύση »

—  Ούδέν άλλο μοί αναγκαίοι έκτος τής έπιστήμης καί τής 
έχεμυθίας σου, έπανέλαβεν ό Ά βδ-άλ-Μ αλέκ" γυνή τ ις , μεθ’ ής 

συνδέομαι, εύρίσκεται έπικυνδύνως ασθενής, καθ’ όσον καί αύταί 

αί μαιαι διακηρύττουσιν ανεπαρκείς τά ς φροντίδας τω ν , ώ στε 
κατέστη έπάναγκες, νά προσκληθή ιατρός" ά λλ’ έπειδή αυτη 

προτιμά μάλλον ν’ άποποιηθή τήν βοήθειαν τή ς ιατρικής, παρά 

νά γνωσθή ή κατοικία ττ,ς καί επομένως έκ ταύτης ή οικογένεια 

καί τό  άτομόν τη ς , όπεσχέθην, όπως ικανοποιήσω τού ; τοσοΰ- 
τον νομίμου; τούτους λόγους, οτι θά συγκατατεθής νά σέ όδη- 

γήσωσι παρ’ αυτή καί νά σέ έπαναφέρωσιν εις τόν οίκον σου, 
ώς τυφλόν, μ έ περίδεμά τι εις τούς οφθαλμούς. Μήπως είκασα 

πέραν τής έχεμυθείας καί άφοσιώσεώς σου;
— Ή  άπό τοΰ στόματός σου ύπόθεσις, άπήντησεν ό Γεζιδ , 

είναι όρκος διά τοΰ ίδικοΰ μου θά έκπληρωθή.
—  Σέ ευχαριστώ, έπανέλαβεν ό Άβδ-άλ-Μ αλέκ. Σήμερον 

λοιπόν, άμα έξέλθης τοΰ λουτρού, περιβλήθητι τά  εορτινά έν- 

δύματά σου, παρευρέθητι εις τό χ ο τΰ ά χ  τοΰ καλίφου καί, όταν 

οι πιστοί έξέλθωσι τοΰ τζαμιού, έξελθε διά τής Ούρα; τοΰ ίλα- 
σμοΰ' έκε'ι 0’ άπαντήση; οδηγόν, δστις θά σέ ίδηγηση

Ό  Γεζίδ  ήκολούθησεν μέχρι κεραίας τάς οδηγίας τοΰ Ά λ-Μ αν

σούρ' άνεχώρησεν έκ τοΰ τζαμιού, άμα ώς ό ιμάμης, λέγων τήν 
προσευχήν τοΰ τ ιχ β ίρ , προσεκύνησεν πρός τά  δεξιά καί αρι

στερά, καί ενώ ευρίσκετο έπί τοΰ κατωφλιού τή ς θύρας, μ.αΰ- 

ρος τις δούλος ευνούχος— εναντίον τής άπαγορεύσεως τοΰ Προ
φήτου—  τόν έκάλεσεν έξ ονόματος καί δραξάμενο; αύτοΰ κατά 
τήν δίοδον, άνευ έτέρας λέξεω ς, τόν είσήγαγε έν γυναικείω φο- 

ρείω, ύπό £ξ δούλων φεοομένω" μετά  ταΰτα ό εύνοΰχος έκάθισε

(1 ) Ή  ’Αραβική λέξις τζουμ α  καί ή έν χρήσει παρά τοϊς καθ’ 
ημάς ’Οθωμανοί; ΐτ ο ν β ά  ισοδυν. πρός τήν ήμ. Α ιτα χ ε ία ν '  οί έν 

" Μικρασία Έ λλη ν ες καί ¿θωμανοί εις τούς τοιούτους ντοβ άδες  
καταφεύγουσιν κατά τά ς ανομβρίας, κα τά  τήν έπίττωσιν 
άκρίδων κλ.
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παρ αύτώ , τώ  περιέδεσε καλώς τους δφθαλμούς του καί, κ λ εί- 

σας τά  πυκνά μετάξινα παραπετάσματα, άτινα έκάλυπτον τήν 
κινητήν ταύτην κλίνην, διέταξε τήν άναχώρησιν. Ή  οδοιπορία 

δεν υπήρςε μακρά. Οί απότομοι ομως ελιγμοί, καταφανώς γ ι

νόμενοι, κατεδείκνυον εις τόν νέον ιατρόν, δτι ηθελον νά μαται* 
ώσωσι καί αυτούς τους υπολογισμούς, οός ήδύνατο νά κάμτι επί 

του δρομολογίου του ' άλλως τ ε , ή απόλυτος σιωπή του όδηγοϋ 

που, καθίστα μ.αταίαν παντός είδους έοώτησιν.

'‘Οταν έστη τό φορείον καί έξήλθεν ό Γεζίδ, έπανεΐδε τό φώς 
καί ευρέθη έν μέσω τής εσωτερικής αυλής μεγάλης καί πλού

σιας οικίας. Μικραί καί τετορνευμ,έναι στήλαι εκ λευκού μαρμά

ρου εσχημάτιζον, κατά τό  σύνηΟες, τήν τετράγωνον στοάν, ήτις 

έξετείνετο έν μέσοι τεσσάρων πλευρών δωμ-ατίων" άπό δύο των 

στηλών τούτων έξηρτάτο πολύτιμος αιώρα όμοία πρός έφίπ- 

πειον αεντημένον διά χρυσού καί αργύρου. Δενδρύλια άρωματο- 

φόρα τών σπανιωτέρων καί πολυτιμοτέρων, περιεκύκλουν δεξα

μενήν κινουμένου ΰδατος, δπερ ήκουέ τις  άναπηδόν έν μέσω 
τής αέλής' σμήνος δε ξένων πτηνών, μ έ λάμ.ποντα πτερά καί 

άρμ.ονικήν φ/ονήν, περιο>ρισμ.ένων διά δικτυωτοϋ έκτεινομένου 

έπί τώ ν έπιστέγω ν, χαριέντως συνεκρούοντο υπό τους άνθούντας 

κλάδους των. ΙΤάντα έν τή  οικία εκείνη έμαρτύρουν ευγένειαν, 

μέγαν πλούτον καί καλαισθησίαν.

'Ο  σιωπηλός σύντροφος τού Γ εζίδ , ώδηγήσας αύτόν άπό τής 
χειρός μέχρι τής εισόδου χαμηλής αιθούσης, ήνοιξε κατά τό  ή- 

μισυ προφυλακτικώς τήν θύραν, τώ  ένευσε νά είσέλθγ καί έγ έ- 

νετο άφαντος. Ή  αίθουσα αδτη, ίκανώς εϋρεΤα ούσα, ¿κοσμείτο 
υπό τοποθεσιογραφικών τινων εικόνων —  pay sag es  —  ή στέγη 
έκ ξύλων πολυχρόοιν, τό δ’ έπί τού δαπέδου σανίδωμα έκαλΰ- 

π τετο  υπό πλεκτής ψιάθου, έφ’ ής υπήρχον ωραιότατα κοσμημα- 

τογραφήματα. "Εν δε καί μόνον παράθυρον στενόν καί έπίμ/ηκες, 
καλυπτόμενον υπό μετάξινου παραπετάσματος, άφινε νά είσδύη 
άμ.υδρόν τ ι φώς, χρώματος γλυκέως καί έρυθρωπού.Ό Γ εζίδ  εΐσέτι 

τεθαμβωμένος υπό τού έξωτερικού φωτός, μόλις καί βαθμηδόν 
ήρξατο νά διακρίνη τά  περί αυτόν" έντούτοις παρετήρησε εις γω - 

νίαν τινα τή ς  αιθούσης, άψίδα ετι σκοτεινοτέραν, έντός δέ τα ύ- 

τη ς , κλίνην περιβεβλημένην διά παραπετασμάτων, προφυλατ- 

τόντων τόν κοιμώμ.ενον άπό τών κωνώπων" παρά ταύτην δέ, 

γυναίκα καθημένην, καί φέρουσαν μακράν καλ.ύπτραν. 'I I  ασθενής 

καί ή σύντροφός τη ς έτήρουν βαθεΐαν σιωπήν καί ακινησίαν. 

Πλησιάζει σιωπηλός ωσαύτως καί λαμβάνει λευκήν χεϊρα ήν τώ  

έτεινον διά τώ ν λεπτώ ν έκ μ.ουσελίνης παραπετασμ.άτοιν' ή 

σφοδρότης τών σφιγμών ήτον έκτα κτος, άλλ’ οΰχί ανώμαλος ώς 
τού πυρέσσοντος, οί δέ δάκτυλοι τής ασθενούς, σφίγγοντες τούς 
τού ιατρού, έδείκνυον ότι ωσαύτως ήθελον ν’ άριθμήσωσιν, εις 

τήν  μακράν ταύτην ηχώ , τούς παλμούς τής καρδίας" αυτός ό 

Γ εζ ίδ , έκπεπληγμένος καί συγκεκινημένος, έπειράτο μόλις νά 

ΰποτονθορύση άσήμαντον έρώτησιν, οτε αμέσως ή κεκαλυμμένη 

γυνή ¿γείρεται, έκτείνει τούς βραχίονας, ρίπτεται εις τόν λαι
μόν του καί κραυγάζει :

—  Υ ίέ μ.ου ! ήτον ή Φ ατμέ.

Συγχρόνως μετά  τήν κραυγήν ταύτην, τά  παραπετάσμ.ατα 
ανοίγονται, *,·υνή τις  εμφανίζεται όρθια έπί τών άκρων τής 
στρωμνής καί μετά  γλυκείας φωνής ψιθυρίζει :

—  ’Αγαπητέ μοι ! ήτον ή Άμυνα.
'Ο  δυστυχής Γ εζίδ , ώσεί απαλλαγείς τή ς  ληθαργίας του, 

ήδυνήθη καί έκ δευτέρου ήδη νά πιστεύση, δτι ό ουρανός διηνοί- 
χθη πρό τής ψυχής του καί έγεύετο τής τών δικαίων ευδαιμο

νίας. Καταβεβλημένος υπό τή ς μεγάλης του χαράς, σπαρασσό- 

μενος υπό τώ ν ισχυρών έναγκαλισμών σπασμωδικής χαράς,.

ήσθάνετο εαυτόν θνήσκοντα υπό τάς ενθέρμους καί ζηλότυπους: 
θωπείας, άς τώ  έπεδαψίλευον ή μήτηρ καί ή μνηστή του. Ά λ λ ’’ 

ή φύσις —  βοηθός καθ’ υπερβολικήν χαράν ή λύπην —  έσπευσε 

πρός βοήθειάν του. Άναμνησθείς συγκεχυμένως τού έπαγγέλμα- 

τός του καί τής αιτίας τής έπισκέψεώς του , μ ετά  τρόμου άνέ- 
κραξεν ;

—  ’Ασθενής!

Ά λ λ ’ ίν βλέμμ-α τής Ά μυνάς, πλήρες ζωής, πλήρες ευδαιμο
νίας, ταχέω ς τόν καθησύχασεν' τ ό τ ε  ή άμ,φιβολία, ήτις είναι 

τό  άντίσταθμον πασών τών μεγάλων συγκινήσεων, προσέβαλλε 

τήν ψυχήν του" ή μνηστή, ήν ανευρίσκει, δέν είναι ή γυνή, 

πρός ·?,ν μ,υστηριωδώς ό Ά βδ-ά λ-Μ α λέ* τον έπεμψεν ; πόθεν τήν 

γνω ρίζει; πώς ευρίσκεται έν τώ  πλουσίω έκείνω ένδιαιτήματι ; 

διατί έλαβεν άπάσας έκείνας τάς προφυλάξεις; ευρίσκεται λοι

πόν εις το  χαρέμιον τού νικητού τού Φ έ ζ ; δλαι αί ιδέαι αύ- 

ται διαλάμπουσι πρό τών οφθαλμών του καί αίφνης ή τρομερο- 

τέρα υποψία, ώς ό σκώ ληξ δστις διαπερά τόν φοίνικα μέχρι π υ - 

ρήνος, εισδύει έν τή  ευδαιμονία του καί κατασπαράσσει τήν 
καρδίαν του.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, έμ.φανίζεται ό Ά βδ-ά λ-Μ α λίκ , 

γαλήνιος, συμπαθής καί μειδιών.

—  Έπίτρεψον, υίέ τού Ά γιούβ, είπ ε, έπίτρεψον εις τήν φι

λίαν, συμμερισθεισαν τών θλίψεων σου, νά συμμερισθή καί τώ ν 
ευτυχημάτων σου" οπως μ έ άκολουθήσης, έγκατέλειψας πάντα 
τά  αντικείμενα δσα αγαπητήν τήν πατρίδα καθιστώσΓ δέν έπ ι- 

θυμ,ώ τ ι περισσότερον τής ολοκλήρου θυσίας σου. Σοί άποδίδο> 

τήν μητέρα σου, ή τις  δις τήν ζωήν σοί εδωκε, καί τήν παρθένον 
ταύτην, ήν ή καρδία σου έξελέξατο καί ήτις θά σέ κάμη νά εύ

λ ο γή ; πάσαν στιγμ.ήν τής ζωής σου' ό οίκος ούτος σοί ανήκει 
μ ετά  παντός περιεχομένου καί έστω  σοι τό  γαμήλιον δώρον' 
,πειδή δέ γειτονεύει μετά  τού ΐδικού μου, θά δυνηθής, ώς καί 

άλλοτε κατά τά ς γειτονευούσας σκηνάς ημών, νά έπαγρυπνής 
έπί τής έμπιστευθείσης σοι ζωής. Α π α ιτώ  τ ι δ μ. ως ώς ανταλ

λαγήν : τήν τετάρτην ήμ.έραν τού p a . i t μ ά  (1), δταν οί φίλοι 

σου, ώπλ.ισμένοι διά τής έπιχρύσου παραξιφίδος, θά βιάσωσι 

υπέρ σού τήν σημαίαν τής μνηστής σου, υπερασπιζομένην υπό 

τών νέων συντρόφων της, έγώ θά διοικήσω τόν φαιδρόν λόχον' 

ακολούθως δέ, δταν ή Άμ-υνά σέ καταστήση πατέρα, θά προε
δρεύσω εις τήν εορτήν τού ονόμ ατος  καί ό πρωτότοκος υιός σου 

θά φέρη τ ’ ονομ.ά μ.ου.

"Εκαστος λόγος, έξερχόμενος τού στόματος τού Ά βδ-ά λ-Μ α - 

λ έκ , επιπτεν ώς ευεργετική σταγών έπί τής καρδίας τού Γεζίδ , 

σβεννύουσα τό  πύρ τής ζηλοτυπίας καί άναζωπυρούσα τό  τής 
ζωηράς ευγνωμοσύνης. Αίαν συγκεκινημένοι καί μ.ή δυνάμενοι ν’ 
άνεύρωσιν, ούτ’ έν αυτή τή  πλούσια καί παθητική γλώσση τω ν, 

λέξεις τά  αισθήματα αυτών ερμηνεύοντας, οί τρεις ευτυχείς -έπε
σαν πρό τών ποδών τού Ά βδ-άλ-Μ α λέκ, έβρεχον δι’ ήδέων δα- 
κρύων τάς γενναιοδιόρους χείρας του, ό δέ υίός τού Ά λ -Μ α ν - 

σούρ έπανελάμ.βανε, σφίγγων αυτούς εις τάς άγκάλας τ ο υ : 'Ο
Α λ λ ά χ  άς δεχθή τά ς καλάς ήμ.ών πράξεις' δέν είπε διά τού 

Προφήτου « έμπιστεύθητι τώ  Κυρίω καί ού δυνήσει άριθμήσαι, 

τά ς ευεργεσίας αυτού;»

(1 ) Γάμος.

(Κατά τό Γαλλικόν τού Σ. I  ιαί'ίΐοΐ’).

II. Σ. ΦΩΤ1ΑΔΗΣ.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΠΣ.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ Τ ΙΙΣ  ΔΕΣΠΟΙΝΊΔΟΣ.

Α  Κ -------

Ό πά ταν δφθαλμοί γλαυκοί καί δψις μειδιώσα,
Καί χείλη πορφυρόχροα ζητούν νά στιχουργησης,

”<> ! ποια τ ό τε  τήν σιγήν θά προτίμηση γλώσσα ;

Ε ίπέ, καρδία, δύνασαι σύ τά χα  νά σιγήσης ;

Ν’ άνθέξτ,ς πώς θά δυνηθής εις τήν παράκλησίν της,
Εις τό γλυκύ μειδίαμα καί εις τήν καλλονήν της ;

Καί ομως πόθους δι’ εμ έ δέν έχει ή καρδία . . . .  

νΩ ! είναι ξένη δι’ αυτήν ή καλλονή ή μάγος,
Διότι άνεπιστρεπτεί παρήλθεν ή εύδία 

Κ’ έγεινε σκότος ή ψυχή καί ή καρδία π ά γ ο ;!

Ή νάπησεν ή ά λλοτε ευαίσθητος καρδία,

Κι’ ό έρως τ ή  άπήντησε: « μαρτύρων! πικρία! ».

νο  I διατί τήν καστανήν νά ατενίσω κόμην;

Τό βαυκαλίζον βλέμμα της καί τό μειδίαμά τ η ς ;
Ποτέ ά ; μή τήν έβλεπον, άς μή αυτής ήρώμην,
Ά ς  μή μ ’ ήσπάζοντο θερμώς τά  χείλη τά  λεπ τά  της 

Καί τό τε , κόρη θελκτική, ουράνιον λατρείαν 
Θά σοί προσήνεγκον έγώ καί όχι στιχουργίαν.

(1 8 7 3 )  Άθήνησιν.
Α. Σ .  Λ ιβαϋηνόχου.Ιος

Α Φ ΕΣ ΜΕ ΝΑ ΣΙΓΩ.

Τ Ω ............................

Τί μέ βιάζεις ;  τ ί  λοιπόν τήν σιωπήν νά λύσω ; 
Αρκούντως μή οί στίχοι μου δέν έχουν όμιλήσει ; 

Π ώ ς; ή ψυχή σου πώ ποτε λοιπόν ,δέν θά νοήστ,

Ά ν  σιωπώ , οτι σιγήν όφείλω νά τηρήσω ;

Σίγησον, μ.ή τό στήθος μου διηνεκώς σπαράττεις 
’Αφού γνωρίζεις τ ί κρατεί τό χείλος κεκλεισμένον.
Μή φλέγεις τήν καρδίαν μου, τό πύρ τη ς μ.ή έςάπττ.ς.

Τό αίσθημά μου άφες το  νά μένη τεθαμ.μ-ένον . . . .

Μή άσπλαγχνον μ.’ άποκαλής, αδίκως μή μ ε κρίνης 

Εις τήν πυράν μου ελαιον άνθ’ ΰδατος μή χύνης.

’Ά φες καν, άφες πρός στιγμήν νά λησμονήσω μίαν 

'Οπόσον σε κατέστησα δυσδαίμ.ον’ άκουσίως . . .

ΙΙόσον ευδαίμων έρρεεν ο πρότερός σου βίος 
Καί ποιαν σοί ήνέωξα πληγήν ε ί ;  τήν καρδίαν.

Μή γράφης' πάσα λέξις σου 8ν δάκρυόν σου κρύπτει 

Καί έν μου δάκρυ αποσπά έκάστη συλλαβή σου.
Τό άλγος σου εις άβυσσον οδύνης, φεύ ; μέ ρίπτει . . . 

Συντρίβει τήν καρδίαν μου ή πάσχουσα ψυχή σου.

Σίγα' καί άφες νά σιγώ' πρός τ ί νά ομιλήσω 
’Αφού μακράν σου πέπρωται νά φύγω καί νά ζήσω ;

"Ερωτα άφες δυστυχή έντός μου νά τόν κλείσω.
Πολ.λοί θά εΰρουν Ιγκλημ.α τούς στίχους ο'ύς σοί στέλλω. 

Μή μ ’ αδικείς' έάν σιγώ, σιγώ χωρίς νά θέλω,
Καί μάλλον σού επιθυμώ τήν σιωπήν νά λύσω.

Ά λ λ ’ οϊμοι ! μοί δεσμ-εύουσι τήν γλώσσαν όρκοι άλλοι, 
Καί π ίπ τω  θύμ’ άνηλεούς, φρικώδους ειμαρμένης !
Μή σ’ άπατά  ή σιωπή. Τό στήθος ένδον πάλλει.

Πάντοτε μ ’ ήσο προσφιλής καί προσφιλής θά μ.ένης,

"ίση μ έ τήν οδύνην σου οδύνη μέ σπαράσσει . . . .

Ά λ λ ’ άφες, άφες νά σιγώ' μοίρα σκληρά προστάσσει. 

Άθήντ,σι. Τ ή  2 6  Δεκεμβρίου 1 8 7 3 .
Φ ω τ ε ι ν ή .  Α .  Ο ί χ ο γ ο μ ί ό ο ν
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Ο Ι  Σ Π Ο Γ Α Α Σ Τ Α Ι

ΜΙΜΟΣ 

Ε ΙΣ  ΠΓΑΞ1Ν ΜΙΑΝ.

(Συνέχεια ϊδε φυλλάδ. Λ'

Σ Κ II Ν Π Λ'.

ΚΩΣΤΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝίΙΣ.

Γ . Τι ε-αΟ ες; τ ί  τρέχει φίλε μου; κα λ’ ημέρα σου.

Κ νΛ ! Καλ’ ημέρα! Έδάρθηκα δ άθλιο; ! αυτός εδώ 8 κύ- 
ρ ιος ποϋ κάΟηται μοϋ έσπασε τ ά  κόκκαλα.

Γ . Καί διατί ;

Κ· Καί Οέλ’ ερώ τημα;

Γ. Ακούεις ε κ ε ί ! Προφήτης δεν έγεινα ακόμη νά ήξεύρο/ 
διατί σε δέρνουν.

Κ. Εχεις δίκαιον ΙΙλθα νά τού ζητήσω όσα μοϋ χρε
ω στεΐ . . .

Γ . Και τ ι μ ’ α υ τό ; —  Φαίνεται του ταΐς έβρεξε·/. —

Κ. (διστάζων). Νά ήλθα νά τοϋ τά  ζη τήσω , καί αυτός . .
Γ . Α ! ά ! ενόησα, σέ έδειρε
Κ. "Οχι δά δεν μ ’ έδειρε.

Γ . Βρε, σώπα καί τα ΐς έφ α γες.—  Τ ό τε7 λοιπόν διατ 
φωνάζεις ;

Κ. Δεν μ ’ έδειρε, άλλά μοϋ έσπασε τά  κόκκαλα’ επειδή, ένω 

έκαμε νά φύγη, μ.’ έσπρωξε καί έπεσα τάνάσκελα.

1 . Κακή μαγκίτσα ό νοικάτορας αυτός μοϋ φαίνεται πώς 
είναι.

Κ. Μάγκα, μά γκα , φίλε μου’ χρεωστεΐ παντοϋ, μεθύστακας 

καί, καί. Τι ώρα έρχεται τό  βράδυ στο σ π ή τι; μεσάνυκτα, 
π ιστεύω.

Γ . Καί αργότερα' τήν νύκτα πάντοτε καθόλου δεν π α τει ή 
και άν έλθη, φεύγει πριν χαράξη.

Κ. Τώρα σύ κατάλαβε . . . Δέν τον ερώτησες π οτέ τί γίνεται ;

Γ . Μάλιστα" μοϋ είπε π ώ ς, επειδή πλησιάζει ό καιρός νά 
δώση εξετάσεις, μ ελετά  μ.έ ενα φίλον του.

Κ. Διά τό  πρωί ποϋ φεύγει τόσω ενωρίς τ ί σοϋ είπε ;
Γ .  Τ ί μοϋ είπε ; τά  ίδια.

Κ . Είδες ψεύματα! μ.εγάλα σάν βουνά.
Γ . Γιατί ;

Κ . Σ ’ εμένα είπ ε πώς πηγαίνει ενωρίς περίπατον κα τά  δια
ταγήν τοϋ ίατροϋ.

Γ . Καλά ποϋ μοϋ τά  είπες" χρεωστεΐ καί σ’ εμένα.
Κ. Αν σοϋ φύγη, τά  έχασες" έχ ε  τον νοϋν σου.

Γ .  Σέ ευχαριστώ πολύ ποϋ εγεινες αιτία νά τά μ.άθω.

Κ. —  Βέβαια, άν δέν έτρωγα τό  ξύλο, δέν Οά τά  εαάν- 
Οανες. —

Γ. Καί σέ χρεω στεΐ πολλά ;

Κ . ’Επάνω, κά τω  3 0 0  δραχμαΐς.

Γ Καί πώς άφησες νά γείνουν τόσα ;

Κ. Τ ι να γείνγι, άόελφε ; ημείς οί ξενοδόχοι τήν παθαίνουμε. 

Έ ρ χ ετα ι ένας κύριος καί τρώγει ένα, δύο μήνες μ.έ τήν πληρω
μήν. Έ σ τ ε ρ ’ άπ’ αυτούς, Κύριε Κ ω στή, σοϋ λέει, επειδή ό πα
τέρας μου άργησε νά μοϋ στείλη χρήματα, σέ παρακαλώ νά με 

πίστωσης έως πενήντα δραχμαΐς. νΩ πολύ καλά, τοϋ λέω" καί 

ήΐλπορώ νά κάμω αλλέως ; Κύριε Κ ω στή, σ’ ευχαριστώ. Φ θά 

νουν αί πενήντα. Πάλιν άργησαν τά  χρήματα, σοϋ λέει" σε πα

ρακαλώ, περίμενε ολίγον. Έ σύ φοβείσαι μή τά  χάσης όλα καί 

εξακολουθείς νά τον πιστώνγ,ς. Τό χρέος μεγαλόνει, τοϋ ζητείς 

τά  χρήματα, κάμνει πώς θυμόνει μ,πούμ! σοϋ βροντφ τό  κανόνι 
καί τρέχα γύρευε.

Γ . Οί καϋμένοι, τ ί  υποφέρουν.

Κ. Αϊ τώρα ποϋ τά  ήξεύρεις ολα άς πηγαίνω πλέον. —  “Α χ! 
δεν ήμπορώ νά κινηθώ" τ ί  χέρι ήτον εκείνο ! μοναχό μολύβι. —  
Ε χ ε  γειά.

Γ . Καλή σου ώρα, Κυρ Κ ω στή, ευχαριστώ, (ό Κωστής έξέρ- 
χ ετα ι χωλαίνοιν καί τριβών τάς πλευράς).

Σ Κ Π Ν Η Ε\

ΜΠΛΡΜΠΑΓΙ ΑΝΝΕΣ μόνος.

Καλά ποϋ τά  έμαθα. Τό βράδυ, άμα έλθη, Οά τόν συλλάβω 

καί θά τοϋ ζητήσω  όλα τά  ενοίκια, ποϋ μοϋ χρεωστεΐ. "Αν μέ 

πληρώσγ, πάει καλά, ειδεμή εγώ τόν διορθώνω. (’Εξέρχεται).

Σ Κ Η Ν Η  ΣΤ'.

’Αλλαγή τής σκηνής. Δωμάτιον φοιτητοϋ" τράπεζα μετά  βι-" 
βλιοθήκης" προ αυτής κάθηται 8 Περικλής μελετών.

ΚΛΕΩΝ (εισερχόμενος). —  Πάλιν αυτός 8 ανόητος θά μ ε

λετά  τ ι διάβολο, ποτέ δέν Οά τόν εύρω αργό·/ ; τ ί ανοησία, 

Θεε μου, τ ί  ανοησία! — Μά φίλ.ε μου, θά πάθης άπό φθίσιν 
χιλιάκις σοί τό είπον καί πάλιν σοί τό  επαναλαμβάνω, θά π ά - 
Οης άπό φθίσιν.

Π. Τι νά γείνη, αδελφέ" αί εξετάσεις πλησιάζουν καί πρέπει 
κανείς νά μελετά..

ΚΛ. 11 ; μήπω ς παρεφρόνησα; ; Α δελφέ μου, συ μόλις εί
σαι διετής καί λέγεις ότι αί εξετάσεις πλησιάζουν.

Π. Νομίζω ότι δέν πρέπει νά περιμένη τις τό πέμπτον έτος 
διά νά μελετήση.

Κ. Τι μοϋ λέγεις, καλέ ; άκε*/ε αυτά, τά  όποια σοϋ λέγω. 
Σό άπό τήν πολλήν μελέτην κατήντησες σάν δάσκαλος. ΓΗ νο

μική, φίλε μου, θέλει Μ Μ γροκ  άνθρωπον, μέ εννοείς ; ακούεις 
εκεί νά μελετά, άπό τό  τρίτον έτος !

II. Σέ είπον, δέν προφθάνω άλλως.

Κ. Είσαι βλάξ.

II. Καί δι’ αυτό μ ελετώ . Σείς οί ευφυείς ήμπορείτε νά μαν- 
θάνητε τα χέω ς, άλλ’ ημείς οί βλάκες . . . .

Κ. Δυσηρεστήθης ;

Π. ΙΙαντάπασι" καί διά νά σοί άποδείξω ότι άκόμη είμαι 
φίλος σου καί διατηρώ ζωηράς εισέτι τάς παιδικάς μ.ου αναμνή

σεις, σε συμβουλεύω, άδελφέ, σέ παρακαλώ νά άφήσης τόν δοό- 

μον τόν όποιον άκολουθείς" φίλε μου, έπήοες εις τόν λαιμόν σου 
καί τόν ΙΙαΰλον!

ΚΛ. Τρελός παππας σ ’ έβάπτισεν ! .  . Ά γκαλά 8 άνάδοχός 

σου δέν έσφαλε ένομάσας σε Περικλή" συμβουλεύεις, ώς 8 συ

νώνυμός σου, απαράλλακτα άλλά διά νά σέ άποδείξω ότι καί 
ο ιόικός μ.ου νουνός δέν άπέτυχεν, άκουσε καί τήν ¡δικήν μου 
τή/ ρητορικήν. (Λαμβάνει Οέσιν ρήτορος, βήχει). Φ ίλε μου, 

άκουε τά ς συμβουλάς, α'ίτινες προέρχονται άπό αδελφόν. Ή  

πολλή μ ελ  η βλάπτει καί αφανίζει τήν υγείαν" αΰτη δέ ή ιδέα 

δέν είναι ιδική μου, ά λλ’ ιατρού διάσημου, τοϋ όποιου τώρα 

δέν ένθυμοϋμαι τό  όνομα, καί πρέπει νά τήν παραδεχθής. 'Τ π ό - 

θες λοιπόν ότι διά τής μ ελέτης τής πολλής κατώρθωσες νά λά- 
βγς καί εις δίπλω μά σου άριστα, καθώς καί επί τοϋ γυμι^- 
σίου τό απολυτήριον. Τί θά κερδήτης, άν τό λάβης φθισικό; ;
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Έποθέσω μεν όμως καί τό  εναντίον. Κατώρθωσες νά τό  λάβης 

ΰγειής" πολυ καλά" θά πάρης ένα τόσον δίπλωμα μέ άριστα, 

θά γείνης δικηγόρος . . . συμφωνώ" έλα όμως ποϋ, άμα τό  μάθη 
ό πατήρ σου, θά σοϋ είπη. Αί τώρα πλέον, παιδί μου, εγεινες 

άνθρωπος, καί δύνασαι νά κερδίζγ,ς τά  προς τό ζην" εγώ παύω 

νά σοϋ στέλλω  χρήματα. Τ ότε, φίλε Περικλή, φάγε δίπλωμα. 

’Αλλ’ ίσως Οά μέ είπης ότι είναι υποθέσεις εις τά  δικαστήρια· 

Είσαι παλαβός, άν τρέφησαι μ.έ αυτήν τήν ιδέαν, καί πάραυτα 
σοϋ φέρω τήν άπόδειξιν. ΙΙρό τινων ημερών, φ ίλτα τε, πηγαίνω 

εις τό είρηνοδικεΐον, διότι, ώς ήξεύρεις, είχον κλήσιν άπό τόν 

ράπτην μου, εισέρχομαι καί βλέπω πλήθος ανθρώπων. ΙΙολλάς 

υποθέσεις, λέγω κατά νοϋν, φαίνεται ότι έχει αυτό τό είρηνοδι- 

κείον ! 'Όλοι οί άνθρωποι έγειναν άδικοι ! Ζήτω λοιπόν ή νο

μική, τήν όποιαν σπουδάζω ! ’Αλλά φεϋ ! τής οίκτρας άπατης 

μ,ου ! Ιίάντες εκείνοι ήσαν δικηγόροι καί μόλις πέντε £ς διάδι- 
κοι ! "Ωκτειρα, φίλε μου, τήν επιστήμην τοϋ δικαίου, τήν όποιαν 

ήκολούθησα. Είς άπ’ εδώ έφώναζεν, έ χ ε τ ε , κύριε, ανάγκην δι

κηγόρου, άλλος άπ’ εκεί, θέλετε νά σάς όπερασπισθώ, καί ουτω 

καθεξής.
Π. (είρωνικώς). Μ’ άρέσ’ ή ίστορία σου.
ΚΛ. Μή μέ διακόπτης. Έ φ ρ ιξα , φ ίλτα τε, έφριξα μ’ αυτήν 

τήν αθλιότητα. Έφώναζεν ό ειρηνοδίκης, ΙΤαΰ.έος Γ εώ ργ ιον  
ν α τ ά  /ίημητρίον Ζ ού τα ,  παραδείγμ.ατος χάριν, ιδού καί ό δι
κηγόρος άπό τό  άλλο μέρος, παρω> κ α ι ¡ ιέ  δ ιο ρ ίζ ε ι.  Καί τ  

έλάμβανεν α υ τό ς; σκέψου, φαντάσου καί ε ίπ έ . .  . Έ λά μβανεν 

ώς άποζημίωσιν, τ ί νομ ίζεις; αύγά καί όρνιθας, φίλε μου 

’Ακούεις εκεί δικηγόρος, επιστήμων νά ΰπερασπίζηται δι’ εξή
κοντα λεπτά  !

ΓΙ. (όστις καθ’ ολον τό διάστημα τής ομιλίας ταύτης στενο- 

χωρείται). Ή  ρητορική σου είναι ανυπόφορος.

ΚΛ. Στάσου, διότι άκόμη δέν έτελείωσα.

Π. Φθάνει" μ.έ έφώτισες.

ΚΛ. Σιωπή! Διά τοϋτο λοιπόν άπεφάσισα, πριν προχωρήσω 

όμως ά ; εξομολογηθώ, διότι δέν θέλω νά φαίνωμαι πρωτότυπος 
μ.έ ιδέας ξένας, ώς κάμνουν τινές τω ν συγγραφέων μας" άνέ- 

γνωσας τούς άθλιους τοϋ Ούγκώ ;  υπάρχει εκεί σπουδαστής 

όστις ανακράζει, εκ δεχ α  ετη φοιτητής, π.Ιήκ ουδέπ οτε δ ικη γ ό
ρος  !  άπεφάσισα λοιπόν νά τόν μιμηθώ , καί νά τόν άφήσω 

¿πίσω , άν θέλης" οθεν κράζω καί διακηρύττω, δ ια  β ίου  φοιτη
τής π.Ιήΐ' ουδέπ οτε δ ικηγόρος ! ουδέποτε ! ζή τω  8 πατήρ μου. 

Τί θέλεις, φίλ.ε μ ο υ ; Νά ψοφήσω έπ ειτα  τή ς πείνης ; ώ ! δεν 

έχω  όρεξιν! Μ’ άρέσκει, άδελφέ, πολύ μ.’ άρέσκει ή ζο>ή τοϋ 
φοιτητοϋ. Έννενόηκας ; εγώ θά ήμαι αιωνίως φοιτητής ! Έ π ε ί-  

θης τό λοιπόν ή ο ύ ;
Π. Δέν επιμένω πλέον" πλήν §·/ άκόμη σοί προσθέτω. 'Ό λοι 

εκείνοι τούς όποιους είδες καί βλ.έπεις καθ’ έκάστην, ούδέν άλλο 

έκαμναν κα τά  τέσσαρα έτη  ή ό ,τ ι κάμνεις σύ, ενώ ά λλο ι. . .
ΚΛ. Μή μ έ σκοτίζης !

Π. Α ί! λοιπόν ό καθείς άς κάμη ότι θελ.ει.
Κ λ . Ιίολύ καλά" όχι έκάθησες νά μέ συμβουλεύης, ώς νά μή 

γνωρίζω εγώ τό συμφέρον μου, ώς νά ήμαι μικρό παιδί, καί μέ 

έκα με; νά ¿μιλώ  τόσην ώραν άνωοελώς

II- ’’Εχει καλώς" κάμε ότι θέλεις. "Εν μ,όνον σέ υπενθυμίζω, 

φίλ.ε μου"
Κ λ . Ποιον ; είπέ μου" τ ί  ανοησίαν άράγε 0’ ακούσω πάλιν ;
II. Μ ελέτα, μελέτα , φίλ.ε μ.ου" διότι άλλως θά μείντ,ς ξύλον 

άπελέκητον. ’Εάν ης φιλομαθής, Ιση καί πολυμαθής.

ΚΑ. ’ Ω τόν σχολαστικόν! ώ τόν ’Ισοκράτη·/! ή θεωρία 
αύτη, άδελφέ, έπεσε, καί άπόδειξις εγώ . Ε ίμ α ι πολυμαθής,

χωρίς παντάπασι νά ήμαι φιλομαθής ! (Ακούονται φωναί έξω 

θεν). Ά λ λ ’ ιδού έρχεται ό ΙΙαϋλος αδων. Αύταί αί γυναίκες 
τοϋ Γαλλικού θεάτρου τοϋ έσήκωσαν τά  μυελά.

II. (Είσερχόμ-ενος). Χ αίρετε, φίλοι, φίλτατοι συμφοιτηταί? 

καί μ.ετά χίλια χρόνια δικηγόροι, χαίρετε! "A ! Περικλή μέ 
συγχωρείς. . .  Σήμερον είμαι ευτυχής, είμαι ευτυχέστατος. Ai, 

τό  πρωί, πρωί . . . δεν ή μην τόσον ευ τυ χ ή ς . .  . πλήν τώοα 

είμαι.

ΚΑ· — Θά ηύρε πουθενά δ διάβολος παράδες, θά άνεκάλυψε 
κανένα Πακτωλών. —  Παϋλε, τ ί συνέβη ;

Π. Τί μ.ού συνέβη ; χ ά , χά  χ ά ! Είμαι ευτυχής, έχω  πέντε 

είκοσάφραγκα ! π έντε, ακούεις ; πέντε ! (Φέρει τήν παλάμ.ην 

ανοικτήν πρός τό πρόσωπον τοϋ Ιίλέωνος).

Κ λ . Ευγέ σου !

II. Αφησε τού ; επαίνους καί τούς θαυμασμούς, καί ας ίδω

μεν πώς θά περάσωμεν τήν νύκτα μας ευάρεστα.

ΚΛ. Συμφωνώ.

Π. Περικλή έρχεσαι άπόψε είς τό θέατρον ; ’’Εχουν B a r b e -  
IUeue.

ΚΛ. Νά έλ.Οης, Περικλή. Τ ί νά σάς εΐπω" αυτό τό  γαλλι
κόν θέατρον μ.’ άρέσκει υπερβολικά. Φωνάζουν μερικοί εναντίον 

του σεμνότυφοι, λέγοντες ότι δήθεν ενσπείρει τήν διαφθοράν·

UEP. Καί έχουν δίκαιον" όπήρξεν εποχή, καθ’ ήν τό  θέα- 

τρον ήτο σχολ.είον τοϋ λ.αοϋ.
ΚΛ. Σχολεΐον ;  μή μ.έ κάμνης νά γελώ . Θέατρον σημαίνει 

τέρψις, διασκέδασις. Δεν θέλ.ω νά βλ.έπω τραγωδίας, δράματα 

κινοϋντα τούς Οεατάς είς δάκρυα, άλλά ώραίας κνήμας, χο
ρούς, ν’ άκούω εύφυίας. Άλλ.οίμονον άν περιέμενον νά διδαχθώ 

έκ τοϋ θεάτρου. "Οστις θέλ.ει νά διδαχθή ήθικήν άς ύπάγη 

εις τό  σχολείο·/, καί όχι είς το θέατρον.

UEP. Ευγέ σου, όμιλείς ώς "Ελλη·/ άληθής.

Κ λ . Αν όχι ώς "Ελλην, όχι όμως ώς σχολαστικός, ’βγώ 
άκολ.ουθώ τόν ροϋν των πραγμάτων. Δέν βλέπεις ποιοι καί πό

σοι τιμούν τάς παραστάσεις διά τή ς παρουσίας των ;  Αυτούς 

νά συμβουλεύσης, εάν δύνασαι.
ΠΕΡ. Έ χ ε ι ς  δίκαιον.

ΚΛ. Έ ρ χ εσ α ι ή όχι ;

ΠΕΡ. Δέν θά δυνηθώ. Έ χ ω  μ.ελ.έτας. (λαμβάνει τόν πΐλόν 

του). 'I I  ώρα είναι τρεις.

Π. Ποϋ πηγαίνεις ;
ΠΕΡ. Ε ίς τό μ.άθημα. Σείς βέβαια θά μ,είνετε εδώ" σάς π α - 

ρακαλώ νά κλείσητε, καί τό εσπέρας μ.οί φέρετε τό  κλειδίον 

είς τό  καφενείου (Α πέρχεται).
ΚΛ. Πολύ καλά. Νά χαθής, σχολαστικέ. Ιδ ο ύ  άνθρωπος ό - 

στις δεν ήξεύρει νά χαρή τόν κύσμ.ον. Ά λ λ ά  κ ’ εγώ πώς θά 

υπάγω, ενώ δέν έχω  πλυμένο·/ υποκάμισου ;

Π. "Ε χεις x o .lM g or  ;
ΚΛ. Νόστιμος έρώτησις ! Έ γ ώ  δέν έχω  υποκάμισου, καί 

αυτός μέ έρωτά, εάν έχω  χο.Ι.Ιάροι·. Πώς νά τό έχ ω , άφοϋ χρε- 
ω στώ  εις τήν πλύστραν μου τά  μαλλιοκέφαλά μ.ου.

II. "Ο χι, ώς έγώ , είς τόν όποΐοε όλοι οί δρόμοι είναι κλει

στοί·
ΚΔ. Άλ.λά είπ έ μου, τ ί θέλεις τό x o .lM p or  ;
Π. Σήμερον, φίλε μ.ου, μέ τήν έφεύρεσιν τήν όποιαν έκα μα, 

προοέφερον μεγάλην έκδούλευσιν είς τούς νέους, ως ήμείς·

ΚΑ. Λέγε τήν έφεύρεσιν, λέγε είμαι περίεργος, διότι καί έγώ 

έχω  μίαν άλλην.
’ Π. Μέ βλέπεις ;

Κ λ . Σέ βλέπω, άλλά διατί ;
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Π. Με βλέπεις χαλά ;

ΚΛ. ”Ω !  είσαι περίεργος, κά λλιστα ' ιδού. (Προσηλοί επί του 

Παύλου τούς οφθαλμούς.)
Π. Καί εν τούτοις τύφλα σου. (Δεικνύει αΰτώ πέ» όποκάμισον)

ΚΑ. Ά  ! τώρα τό ¿νόησα’ τύφλα [ίου τω όντι, εχεις δίκαιον. 

Πλήν που εΰρήκες αΰτό τό  ώραίον υποκάμ.ισον ;

Π. Πού τό  εύρηκα ; χ μ !  τώρα θά εδρω καί διά σε. ’"Εχεις 

χανέν τεμάχιον τοιούτον % άλλου είδους εις τό  δωμάτιόν σου.

ΚΛ. Καί πόΟεν νά τό  έχω  ;

II. Τ ότε λοιπόν ευρίσκεται ακόμη £ν εις τό  ίδικόν [/.ου" σου 

φέρω εκείνο, ώ στε Οά έχωμεν άνάγκτ,ν ακόμη ενός χο.Ι.Ιάρον' 
μ.ικρά πράγματα, δέκα λεπ τά , διότι προς οικονομίαν άγοράζο- 

μεν έν χάρτινον.

ΚΛ. Πολό καλά !

Π. Λοιπόν πηγαίνομεν, τ ίπ ο τε  όέν μάς λείπει.
Κ*\. Τ ίπ ο τ ε ;  είσαι, καϋμένε, ανόητος.

II. Καί τ ί μάς λ ε ίπ ει;
ΚΛ. Χωρίς γ ά ν τ ια  θά όπάγώμεχ εις τό θέατρον ; Ευ ήμπο

ρείς νά τό  κάμης, διότι ή φ ιλτάτη σου είναι τή ς κάτω  τά ξεω ς, 

καί δέν πειράζει' ενώ ή ιδική μ.ου είναι πλούσια, εΰγενής, πρός 
τήν όποιαν λέγω  δτι είμαι τό  πρώτον άρχοντόπουλον τής Β λα - 

χομολδαυΐας καί οτι ό ήγεμών Κάρολος δεν ήυπορεί νά κάμη · 

οΰδέ στιγμήν άνευ του πατρός μου.

Π. Τωόντι εχ_εις δίκαιον.

ΚΛ. Δεν είχα λοιπόν δίκαιον είπών δτι είσαι ανόητος ;

Π. Μά δεν είναι, καϋμένε, κρίμ.α νά δώσω μεν χρήματα κ ο 

.διά γ ά ν τ ια  ; "Εχομεν μόνον πέντε είκοσάφραγκα' τ ί  πρώτον θά 
κάμωμεν απόψε μέ αυτά ;  Λοιπόν υπάγωμεν άνευ αυτών' θά 

ύποθέσφ ό κόσμος ότι τ ά  έβγάλαμεν.

ΚΛ. Καί ποιος σε έίπεν οτι χρειάζονται χρήμ α τα ;

11. Πώς λοιπόν θά τά  έχωμεν ;

ΚΛ. Έ δ ώ  είναι τό θαύμα. ’Ενθυμείσαι μίαν φσράν, πρό £ξ 

επ τά  μηνών, εις τήν καλήν μας εποχήν, δταν δηλαδή ευρισκό- 

μεθα Οπό τήν επιρροήν τώ ν επ τά  παχειών αγελάδων, δτι είχον 

αγοράσει μ-ίαν δωδεκάδα.

Π. Καί ακόμη τά  έχεις ; ’Αδελφέ, σε συγχαίρω' είσαι τρο

μερός οίκονομ-ολόγος !

ΚΛ. Ε ίμ α ι καί φαίνομαι. Πλήν αν δύνασαι, κατάλαβε πώς 

κατώοθωσα νά τά  διατηρήσω έως τώρα.

Π. Δέν ήμπορώ' ήςεύρω κ ’ εγώ ;

ΚΛ. "Ε λα  λοιπόν νά σοί τό εΐπω , διά νά πεισθής δτι δέν

ακολουθείς τά  μαθήματά μ.ου επί ματαίω .
Π. Λέγε ραΰβί"  είμαι δλος αυτιά.

ΚΛ. ’Αγοράζεις £ν ζεύγος γάντια . . .

Π. Κάτι νέον μ.άς είπε ! . . Βέβαια, βταν αγοράσω, θά έχω .

ΚΛ. Σχάσου λοιπόν ! μή ησαι παπατρέχας ! ’Αγοράζεις λοι

πόν έν ζεύγος' φορείς τήν μ.ίαν Κυριακήν τό ίν εις τήν δεξιάν 

χείρα, τήν άλλην τό άλλο εις τήν άριστεράν, τήν άλλην τό 
πρώτον, τήν άλλην τό  δεύτερον, τήν άλλην . . . τήν άλλην . . . 

καί οΰτο) καθεξής έως δτου χαλάσουν' ουτω δέ περνάς μέ τό 

§ν ζεύγος, ώς νά είχες τρία. Θά μοί εΐπης ίσω ς δτι τούτο αν

τιβαίνει εις τήν ΐ τ ιχ ίτ α  καθόλου' χαρακτηρίζεσαι ώς εκκεντρι

κός, ώς "Αγγλος . . . ιδιότροπος, δπερ δέν είναι ολίγον. Ένό - 

ησες τώρα, μπούφε, πώς τά  διετήρησα ;

Π. Ευγε ! Ίδου έφεύρεσις! ίδου ευφυΐα.
ΚΛ. Α ι! τώρα άς άφήσωμεν αυτά, καί έίπέ μ.ου πυύ εύρηκες 

τά  χρήματα.

Π. Άφού επιμένεις, άκουσον έν συντομία. Σήμερον πρωί,

πρωί, μόλις έσηκώθην, ποιον νομίζεις δτι ευρίσκω εμπρός μου ·.
ΚΛ. Βεβαίως όχι τον διάβολον.

Π. ’Εάν ήτο αυτός, δέν θά μέ εμ.ελλεν, άλλ«’ ήτο έ κύριος 

ξενοδόχος μου.
ΚΛ. Χ ά  ! χ ά  ! χά  ! Καί τ ί έκαμες ;

Π. "Πρχισε νά μ.οί λέγη χιλίας ανοησίας' εγώ  δέ ώς φρόνι

μος πού είμ.αι . . .

ΚΛ. Ναί, βέβαια, φρονιμώτατος ¿>ς οφις !
Π. Δέν ήδυνάμην νά τον ακούω' καί διά νά τελειώ σω  μίαν 

¿ίραν προτήτερα, σού τον χειροτονώ αφέντη κόρ Κωστή καί 

τό  χό'βΤΗ eit; Γ<ί τ  ίσ α  ap a .
ΚΛ. Ά  ! έδώ, τό  ομολογώ, είσαι ανώτερος μου' τά  βροντάς 

μιά χαρά !

Π. Άφού λοιπόν τό ί κ ο ύ α  Μ ισπη, διηυθύνθην πρός τάς σ τή - 

λας' επειδή δε μέ έθέρισεν ή πείνα, θέλων καί μή άπεφάσισα 

νά έλθω εις τήν πόλιν πρός εΰρεσιν φαγητού' αλλά μέ τ ί  χρή
ματα  ; Άφού μάτην έζήτησα νά εύρω σε ή τόν Περικλή, ή δε 

πείνα, προϊούσης τής ώρας, ηΰξανεν, έ νόμισα καλόν νά εισέλθω 

εις τό πρώτον ξενοδοχεΐον, τό  όποιον ήθελα άπαντήση, καί ή 

τύχη  μου ή καλή μέ έφερεν εις τόν Τ ρ ίχ ορ γ α  λέγω  δέ καλή, 

διότι ό ξενοδόχος μέ ήτο κάπως γνωστός.

ΚΛ. Καί έπειτα  πώς θά έπλώρωνες ;

II. Εΐσήλθον σκοπών νά φάγω καί κατόπιν νά θέσω τήν χείρα 

εις τό Ουλάκιον καί ν’ ανακράζω ώς υποκριτής τού θεάτρου μεθ’ 

όλης τής δραματικότητος, ής είμαι επιδεκτικός. Ά  ! τ ί δυστυ

χία ! Ε ίχα  τά  χρήματά μου εις τό  άλλο φόρεμά μου, τό  όποιον 
δέν εχ ω , τό λέγω μεταξύ μας, ένεκα δέ τή ς βίας μ εθ ’ ής έξήλ- 

θον, έφόρεσα αυτό.

ΚΛ. Καί άν ό ξενοδόχος δέν έπείθετο ;

Π. Σοί είπον δτι μοί ήτο ολίγον γνωστός' ά λλ’ οπωσδήποτε 
ή ιδέα αύτη είχε κατακυριεύση τόν νοϋν μου, ώ στε τά  φαγητά 
δέν εκατέβαινον εις τόν λ.αιμόν μου . . . Έξαίφνης βλ.έπω μίαν 

άμαξαν διαβαίνουσαν τροχάδην, πάραυτα δέ μοί επέρχεται ιδέα 

τ ις  νέα' ήξεύρεις, τάχιστον ό νοϋς. Π αιδί! παιδί ! φωνάζω 

πρός τόν υπηρέτην' εΐπέ εις τόν αμαξηλάτην νά σταματήση ' εις 

τήν άμαξαν είναι είς φίλος μ.ου, πρός τόν όποιον θέλω νά όμι- 
λήσω' έως νά έννοήση ό υπηρέτης τί τού έλεγον, ή άμαξα έποο- 

χώρησεν αρκετά. Τ ότε εγώ άφήσας τά  ημίσυ μακαρόνια, εΰρι- 
σκόμην δηλαδή κα τά  καλήν μου τύχην περί τά  τέλη  τού γεύμα

τός μου, έγείρομ.αι καί μέ τό στόμα πλήρες, άμαξα ! στάσου, 
αμαξά ! κραυγάζω' εξέρχομαι τού ξενοδοχείου πάντοτε φωνά- 
ζων, άμαξα ! στάσου άμαξα ! αλλά πού άμ.αςα καί άμαξηλά- 

της, είχον έξαφανισθή ! Κατώρθωσα λοιπόν' εις στροφήν τινα 

τού δρόμου νά τό στρίψω μ έ τήν κοιλίαν πλήρη.

ΚΛ. Ά  ! Ιίαυλάκη μου ! έλα νά σέ φιλήσω, αδελφέ !

Π. Έ νώ  δέ έτρεχα ακόμη, διά νά εξασφαλίσω τελείως τήν 
νίκην, ακούω μίαν φωνήν' κύριε Παύλε, κύριε Παύλε, σταθήτε !

ΚΛ. θ ά  ήτο ή τής ερωμένης σου βεβαίως. Βρέ άπ’ εκείνην 

έλαβες τά  χρήματα ; —  Ά χ ! καί ή ίδική μου δέν μοί έδωκεν 

έως τοιρα οΰδέ πεντάρα. —

("Επεται συνέχεια.


