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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α .

Ή ά.Ιωσις τών' Α θητών ύπό του Ένιτιχοΰ 
στρατού έν ί τ ει 1687.

(Τέλος. Ί 8 ε βυλλά ί. 263, 266 καί 267.)

Μ ετά  τρεϊ; ημέρας συνεκροτήθη νέον συμβούλιον 
ίνα άκούση τά ; θλιβερά; ειδήσεις, αιτινες πανταχό- 
θεν ήρχοντο περί τής αύξήσεως τού θανατικού εις τήν 
Πελοπόννησον, εις τάς νήσους, εις τήν Αττικήν, καί 
έντό; αύτού τού στόλου έν τώ  λιμένι τής Κόρινθου, 
καί έντός αύτού τού έν Αθήναις στρατού. 0  Μορο- 
ζίνης παρεκάλεσε τούς στρατηγούς νά προφυλάξωσ.ν 
όσον ενδέχεται τά  στρατεύματα του- αλλά τό  κα
κόν ή το τοσούτον όρμητικόν καί φοβερόν, ώστε τό 
συμβούλιον υπέδειξε μέν προφυλακτικά τινα μέτρα, 
έπέφερεν όμω; ότι ή τύχη τού στρατού δεν είναι πλέ
ον εις τά ; χεΐρας τών αρχηγών του, άλλ’ εί; τάς χεϊ- 
ρας τού Θεού, εις 8ν καί άνέθετο τήν σωτηρίαν άύ- 
τού. Η εύγενής καί ευλαβής αδτη δήλωσις δέν προέ- 
βη όμως μέχρι τής εντελούς άθυμίας, καί άπεοασί- 
σθη ότι θέλει έπιταχυνθή ή έκτόπισις τώ ν κατοίκων 
τών Αθηνών, ίνα κατορθωθή, τής νόσου προϊούσης, νά 
μεταφερθή δ στρατό; εις ύγιεινοτέραν χώραν, καί ότι

συγχρόνως θέλει διοργανισθή διοίκησίς τ ι ;  τή ; δη
μοσίας υγιεινής.

Ολος ό Ιανουάριος καί μέρος τού Φεβρουάριου διήλ- 
θον ούτω έν αγωνία ένεκα τής έπιδημίας, έν φροντί- 
σιν ένεκα τών άδιακόπων έπιθέσεων τού σερασκέρη, 
8ν ένεθάρρυνεν ή μελετωμένη εκείνη ύποχώρησις, τε -  
λευταϊον έν θλιβεραϊ; ένασχολήσεσιν ένεκα τής σκλη
ρά; έκτοπίσεως ολοκλήρου λαού προσηλωμένου εί; τάς 
εστίας του, εί; τήν πόλιν τών Αθηνών, εί; τήν χ ώ 
ραν τή ; ’Αττικής, λαού όστις ήκουσε τά ; διαταγάς 
αύτά; τής άναχωρήσεω; ώ ; τήν αδικωτέραν εξορίαν, 
καί προέτεινε νά ύποβληθή εις πάσαν θυσίαν ίνα συν- 
τηρήση ιδία δαπάν/ι τήν φρουράν, ίνα πληρών/, κατ 
έτος άξιόλογον εισφοράν, προτιμών ένί λόγω πάσαν 
θυσίαν μάλλον ή νά έγκαταλείψγ τό  πάτριον έδαφος. 
0  Μοροζίνη; ζητών άντιπερισπασμ,όν τινα  εί; τό ε 
λεεινόν τούτο θέαμα, έπεχείρησε τόν διοργανισμόν εγ
χωρίου στρατού, άπό τού όποιου προσεδόκα πολλήν 
τήν ωφέλειαν' πέντε δέ λόχοι Αλβανών τό πρώτον 
όργανισθέντες, παρείχαν ήδη αύτώ τήν ελπίδα, ό τι 
θέλει δυνηθή νά δώση μεγίστην εί; τό  σύστημα τούτο 
άνάπτυξιν καί νά κατορθώση ούτω ν απαλλαγή άπό 
τών επικουρικών τής Γερμανία: στρατευμάτων, ών ά- 
πεστρέφετο τήν άπείθειανκαί τήν αυθάδειαν. Ειπομεν 
ότι τά  στρατεύματα ταύτα δ.ετήρουν τούς στρατιω
τικούς αύτών κανονισμούς καί νόμους, ότι όιετέλουν 
ύπό τήν αρχηγίαν τών ιδίων αξιωματικών, ό τι δεν 
έγίνωσκον παντάπασι τήν ’ Ιταλικήν καί ήσαν πρό; 
τούτοις αιρετικά, τούτων δέ πάντων ένεκα δειναί
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προέκυπτον δυσαρέσκεια1, έν το ί: στρατσπέδοις, καί 
μάλιστα έν τα ί; μακραϊς παραχειμασίαις. Αφ ετέρου 
δέ τά έθνη, ό έστιν οί επίκουροι, παρεπονούντο επί
σης διά τήν υπεροψίαν τών Ενετών, καί κατηγορούν 
τούς κενοδόξους έκείνους εμπόρους, ύπέρ <ύν έχυνον τό 
αίμά των, ότι είναι μέχρις αίσχρότητος φειδωλοί ώ ; 
πρό; τάς όφειλομένα; εί; τόν στρατόν τιμάς, ώ ; πρό; 
τά ; ύπερτιμωμένα; τροφά;, καί ώ ; πρό; αύτήν τήν 
μισθοδοσίαν, ή τι; δέν έπληρώνετο είμή μετά πολλά; 
τοκογλυφικάς δυσκολίας, ώστε τά  παράπονα ήσαν 
αμοιβαία, άλλ’ αμοιβαία καί ή ανοχή διά τήν χρείαν 
ήν εϊχον οί μεν τών δέ.

Εν τούτοι; έδει ν’ άποφασισθ?, τ ι  οριστικόν ώ ; πρό; 
τά ; Αθήνας, καί τό φοβερόν τή ; καταστροφή; αύτών 
ζήτημα προύτέθη πάλιν εί; μέσον εν τώ  συμβουλίω, 
τό  οποίον συνεκροτήθη τή  12 Φεβρουάριου. 0  Κέ- 
νιξμαρκ προέτεινε ν αφήσωσιν έπί τή ; περιωνύμου 
άκρα; 300 άνδρα;, έχοντας τροφά; καί πολεμεφόδια 
δι’ έν τουλάχιστον έτος, 30 0 άνδρα; έτοιμου; καί 
επιτηδείου; ν’ άποκρούσωσι τά ; προσβολάς, και νά πε- 
ριμένωσιν έν ύπομονή κατ έτος τήν άνανέωσιν τών 
τροφών άπό τού ίίειραιώς. Αιά μόνου τού τολμηρού 
τούτου βουλεύματος έφαίνετο δυνατόν ν’ άποφύγωσιν 
άμα μέν τήν άτιμον έγκατάλειψιν, άμα δέ τήν βάρ
βαρον καταστροφήν- άλλ έπειτα έσυλλογίσΟησαν ό· 
πόση ποσο'τη; διπύρων, οίνου, καί υδατος άπγ,τείτο 
ίνα ζήσωσι 300 στρατιώ τα ι καί έπιτελείον συγκείμε 
νον έξ 1 00 περίπου ανθρώπων, πρό; δε τούτοι; ό τι οί 
λογάδες ούτοι άνδρε; καί αξιωματικοί, άφαιρούμενοι 
άπό τού στρατού τού ήδη πολύ ελαττωΟέντο;. έμελ- 
λον νά έπιφέρωσι τήν έτι μείζονα αύτού έξασθένίσιν- 
τελευταίον ό τι δυσκολώτατον ήτο νά άνανεώνται τά 
εφόδια φρουρίου κεχωρισμένου άπό τή ; παραλίας διά 
δύο λευγών χώρα; ύπό Τούρκων κατεχομένης- ώστε 
έπανήλΟον πάλιν εί; τά φοβερόν τή ; καταστροφής τών 
Αθηνών ζήτημα, ώ ; ανάγκη; αναπόδραστου τού πο
λέμου. Κ α τ ευτυχίαν και ό χρόνο; καί οί βραχίονες 
έλειπον ίνα κατορθωθή ή καταστροφή αΰτη, ή; ή ω 
φέλεια άλλω; τε  δεν ήδύνατο νά ή να: μεγάλη, άμα 
ήΟελον άφαιρεθή άπό τού φρουρίου τά  πυροβόλα αύ
τού καί τά  παντός είδους εφόδια, άμα μάλιστα όλοι 
οί κα'τοικοι ήΟελον έγκαταλείψει τήν πόλιν. όΟεν ά- 
πεφασίσθη ότι θε'λουσιν αφήσει τά ; Αθήνα; εί; ήν 
έφερον αύτά; οίκτράν κατάστασιν επί τή  έλπίδι ότι 
θέλουσιν ανακτήσει αύτά; αμαχητί βραδύτερον, ότε, 
κύριοι γενόμενοι τή ; Εύβοια; καί άπάσης τή ; Α τ τ ι
κής, θελουσι δεσπόσει τή ; χώρα;. Τοιουτοτρόπως 
διέφυγον τόν μέγιστον τών κινδύνων όσους άνά μέ
σον αιώνων συμφορών ύπέστησαν τά  μεγαλοπρεπή 
τή ; άκοοπόλεω; τείχη, τά οέροντα επί τών πλευρών 
αύτών έγκεχαραγμένην τήν ιστορίαν τών Αθηνών ά
πό Πελασγών μέχει τών υστάτων δορυκτητόρων" τά 
προπύλαια τά  άπό λαμπράς εισόδου, αμυντικά καταν- 
τήσαντα προπύργια" τά μνημεία τής πόλεω; τά  Οεω- 
ρηθέντα ήδη ώ ; οχυρώματα.

0  Μάρτιο; διήλθεν έν τώ  μέσω τοιούτων φροντί
δων- ό Ενετικό; στρατό; έξηκολούθει προφυλαττόμενο; 
ά“ ό τού θανατικού καί τών προσβολών τού σερασκέ-
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ρη, άπηλλάγη δ ’ έν τώ  μεταξύ καί τών Ελλήνων κα
τοίκων, καί παρεσκευάζετο ούτω εί; τήν οριστικήν 
άναχώρησιν, τήν θλιβεράν ταύτην καί ταχείαν τή ; 
άλώσεως τών Αθηνών λύσιν. ίίδόθη όμ,ω; καί δια- 
σκέδασί; τις εί; τόν στρατόν, διότι ό Μοροζίνης ή- 
θέλησε νά μεταφέρη, εί; Ενετίαν τρόπαιόν τ ι  τή ; ν ί
κη; αύτού. *(

Εν τώ  μέσω τών πολυτελών μνημείων άτινα ίσταν
το είσετι όρθια, έν τώ  μέσω τών ερειπίων άτινα πα- 
ρήγαγεν ό χρόνος, έν τώ  μέσω τών έτι μ,ειζόνων ερει
πίων ών αύτό; ό Ενετό; ήγεμών υπήρξε παραίτιος, ή
δύνατο ούτο; άνέτω; νά έκλέξνι τήν λείαν αύτού. Α 
γάλματα καί ανάγλυφα έπλήρουν τά  αετώματα, έ · 
κόσμουν τά  διαζώματα ή εκειντο κατά γης, ώστε, 
άν προέκειτο, οπως ήδύνατο τούτο νά ύποθέσφ τις 
σήμερον, νά πλουτισθή μουσείόν τ ι, εύχερώ; ήδύνα- 
τό τ ι ;  νά πληρώση άπό τών θησαυρών εκείνων μου
σεία δέκα. Αλλ άλλο τ ι  έβουλεύετο ό άρχιστράτηγο;- 
ή Ενετία δεν είχε μουσείον αρχαιοτήτων δεόμενου 
πλουτισμού, ούδ έμελέτα ό Μοροζίνη; νά ίδρυση συλ
λογήν γλυπτικών τεμαχίων τή ; ώραιο τέρας εποχής 
τής τέχνη;- ή φιλοδοξία του ήτο νά ίδρύστι έπί τή ; 
πλατεία; τού αγίου Μάρκου, ίσως καί έπί τού μ ετώ 
που αύτού τού καθεδρικού ναού, αριστούργημά τ ι  έ- 
νάμιλλρν τών όρειχαλκίνων ίππων οΰ; οί Ενετοί εϋ- 
ρόντε; τώ  1203 έν τώ  ίπποΟρομίω τή ; Κωνσταν
τινουπόλεως, έπεμψαν εί; τήν ιδίαν πατρίδα ώ ; τρό· 
παιον τή ; νίκης έπί πλοίου, ού ηγείτο πρόγονός τις 
τού αρχιστρατήγου, Μοροζίνης καί αυτός καλούμενος. 
II παράδοσι; λοιπόν τής τοιαύτης εύγενούς λεηλασίας 
ήν αρχαία καί παρά το ϊ; σταυροφόροι;, καί παρά τοϊ; 
Ενετικοΐ; στρατοί;, καί έν αύτή τή οικογένεια τού 
Μοροζίνη. Είναι γνωστόν οτι τά  προνώπια τού άγι
ου Μάρκου βρίθουσι τοιούτων νικητήριων άθλων, καί 
έδώ μέν βλέπει; τού; έπιχρύσου; όρειχαλκίνου; ίπ 
πους, εκεί δέ δύο Ηρακλεΐς, άνάγλυφον αρχαία; Ελ
ληνικής εργασίας, πανταχού δε κίονας παμπληθείς 
καί ποικιλωτάτους διά τε  τήν πολύτιμον αύτών ύ· 
λην καί τήν άρχαιοτάτην καταγωγήν- ώστε 6 Μορο
ζίνης είχε κατά τούτο προηγούμενα, καί είμπορεϊ νά 
εΐπη τ ι ;  υποχρεώσεις, ίκανάς νά δι/.αιολογήσωσι τήν 
διαγωγήν του.

0  Ποσειδών καί ή συνωρίς τού δυτικού αετώμα
τος μετά τής άπτέρου Κίκης, ήν τό τε  ύπελάμβανον 
ώ ; τήν νέαν λθηνάν τήν είσερχομένην εί; τήν σύνοδον 
τών θεών, έθεωρήθησαν ύπ αύτού ώς τά  μάλιστα ά 
ξια τής δόξη; τού κατακτητού καί τή ; λαμπρότητος 
τής Πολιτεία;- ήσαν δέ τή  άληθεία τά  έργα κάλλι* 
στα άμα καί άκεραιότατα. Η μεγαλοπρέπεια τού Πο- 
σειδώνο;, τό  θαυμάσιον τώ ν ίππων πύρ, ή χάρις ή α 
μίμητο; τή ; Κίκης, τά  πάντα, μέχρι καί αύτή; τή ; 
εκλογής τού λευκότατου λίθου, συνετέλουν εί; τό  νά 
καταστήσωσι τό  σύμπλεγμα τούτο άπαράμιλλον. Ο 
αρχιστράτηγος διέταξε νά καταοιβασθώσι τά  αγάλ
ματα ταύτα άπό τού αετώματος, όπερ έκοσμουν ύπέρ 
τού; 20 αιώνας, καί νά μετακομισθώσιν εί; Πειραιά, 
ίνα έπιβιβασθώσιν επί τού πλοίου του. Σώ ζετα ι εί; 
τά ; εικόνα; τού Γάλλου ζωγράφου Carrey, τού 20
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Μ  ρίπου ενιαυτού; πρό τή ; εποχής ¿κείνης συνοδεύ- 
σαντο; τόν Γάλλον πρέσβυν Nointel εί; τά ; Αθήνας, 
ή πιστή είκών τή ; καταστάσεω; τού αετώματος κα
τά  τήν έτοχήν καθ ήν έξετελέσθη ή διαταγή τού 
Μοροζίνη- έ'καστο; δέ δύναται νά ίδγ, σήμερον τ ι  ύ· 
πολείπεται άπό τών αριστουργημάτων τούτων, ή δε 
αναφορά τού Μοροζίνη έκτίθησι τήν ψυχράν καί 'λα
κωνικήν έξήγησιν τού όλεθρίου ακρωτηριασμού, ΐδού 
ή έκθεσις αυτη, γραφείο* εκ Πειραιώς πρό; τήν σύγ
κλητον τή ; Ενετία; τή 19 Μαρτίου 1688. «  Προ
βλέπω· ό τι θέλω έγκαταλίπει τά ; Αθήνας, συνέλα- 
βον τόν σκοπόν νά παραλάβω μετ’ έμού τινά τών 
καλλίστων κοσμημάτων, έξ εκείνων όσα τά  μάλι
στα  ήδύναντο νά συντελέσωσιν εί; τήν λαμπρότητα 
τής Πολιτείας. Επί τούτω επεχείρησα νά άποσπάσω 
άπό τού μετώπου τού ναού τή ; Αθήνας, Τού διά καλ
ή ίστων έργων γλυπτική; κεκοσμημέναυ, έν άγαλμα 
τού Διάς, I ονομάζεται κατά παραδρομήν τού Διό;, 
διότι άληθώ; προέκειτο περί ΠοσειδώνΟ;) καί τά  α 
νάγλυφα δύο μεγαλοπρεπεστάτων ίππων- άλλα μό
λις ήρχισαν ν άνασηκώνωσι τό άνω μέρο; τής με
γάλης κορωνίδος, καί έν τώ  άμα τά  πάντα κατέπε- 
σον άπό Τού ύπερβολικού εκείνου υψους, ώστε θαύ
μα είναι πώς δέν συνέβη δυστύχημά τ ι  εις τούς 
έργάτας. ο

ι  !Ις αιτία τού άτυχήματος τούτου θεωρείται 
6 τρόπος τής τού ναού κατασκευής, διά λίθων επι
τεθειμένων άλλήλοις, άνευ κεραμωτού, διά θαυμα
στή; μέν τέχνης, άλλ’ όλω; έξαρθρωθέντων έπί τής 
έκρήξεως. »

«  Επειδή αδύνατον ήτο νά έγερθώσιν ικριώματα 
καί νά μεταφερθώσιν εις τήν άκρόπολιν κεραία·, καί 
πάντα τά άλλα τά  πρός κατασκευήν τριπόδων άναγ· 
καία, δύσκολος καί επικίνδυνος άπέβαινε πάσα άλ
λη έπιχείρησι;- δθεν άπηγόρευσα αύτήν, καί τοσού- 
τω  μάλλον, όσω στερηθεί; τών καλλίστων έργων έ- 
θεώρησα πάντα τά  λοιπά ευτελή καί διά τού χρό
νου ακρωτηριασμένα, β

ο Απεφάσισα όμως νά παραλάβωμεν εύμορφόν τινα 
λέαιναν, άν καί λείπη ή κεφαλή τη ;- άλλά ταύτην 
κάλλιστα δυνάμεθα ν’ άναπληρώσωμεν διά λίθου ό
μοιου, συγχρόνως μεταφερθησομένου. β

Δυσκόλω; δύναται νά κατανόηση τ ι ;  τήν ψυχρό
τη τα  αύτήν καί αδιαφορίαν τού Μοροζίνη, άναλογι- 
ζόμενος τά  θαυμάσια εκείνα αγάλματα, τά  καταπε- 
σόντα καί συντριβέντα διά χειρών άρπάγων άμα καί 
άδεςίων. Καί αύθ:ς λοιπόν έσείσθη τό έδαφος τή ; ά- 
κροπολεω:, καί αυθι; ό Παρθένων, τό ίε;όν εκείνο 
τή ; μεγαλοφυίας λείψανον, έδέχετο έντός 6 μηνών 
πλη·;·ήν ανίατον- αί δέ ύβρεις αϋται άπό τών αύτών 
προήρχοντο χειρών. Καί τή  άληθεία εί; τούς Ενετούς, 
οίτινες ήρξαντο τού έργου τή ; καταστροφής, εί; τού; 
Ενετούς πβοσήκε καί νά τό συμπληρώσωσιν.

0  κρότος τών καταφερομένων εκείνων λίθων αν
τήχησε βεβαίως εί; τάς άκοάς τού Μοροζίνη ώς έ- 
πικήδειό; τ ι ;  τού ήρωϊκού αύτού βίου κώδων καί ώ; 
προοιώνισμα τών ατυχημάτων όσα έμελλεν ό άνήρ νά 
πάθη περί δυσμάς βίου. Ούδέ δύναμαι νά μήν ύπο·
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λάβω ώ ; γεγονός άπαίσιον τό δυστύχημα τούτο τό 
συνε-αγόμενον κατόπιν αύτού τήν έγκατάλειψιν τών 
Αθηνών καί τής Αττικής, τόν όλεθρον τού λοιμού, 
τόν θάνατον τού Κένιξμαρκ και τών αρίστων αύτού 
αξιωματικών, τήν άτυχή κατά τή ; Χαλκίδα; έπε- 
χείρησιν, καί τήν άνέντιμον τού στρατού ύποχώρη- 
σιν. Α λλ άποστρέψωμεν τού; οφθαλμού; άπό τής 
θεία; ταύτης δίκης, καί έπανέλθωμεν εί; τού; μάρ
τυρα; τή ; συμφοράς. 0  Μοροζίνη; καθάπερ ανήγ
γειλε, παρήτησε τόν σκοπόν τού νά παραλαβή μεθ’ 
έαυτού τεμάχια τού Παρθενώνα;- άλλ’ ό,τι ό αρχι
στράτηγος, ό ένδοξος Πελοποννησιακό;, δέν έθεώρει 
πλέον ώ ; νίκης τρόπαιο·/, έκίνησε, καί εϋλόγως ήδύ
νατο νά κινήση τήν προσοχήν ετέρων τηιών φίλαρ
χα ίων τού Ενετικού στρατού άνδρών. Οθεν 6 πιστό; 
τού Μοροζίνη γραμματεύς Σαγγάλος παρέλαβε τήν 
κεφαλήν τή ; άπτέρου Λίκης, ήν τό τε  ύπελάμβανον, 
καθάπερ προείρηται, ώς Αθήναν, διότι, ώς έκ τής 
νεότητο; αύτής καί τής άξιολόγου θέσεω; ήν έπεΐχεν 
έν τώ  μεγάλω τούτιρ συνθέματι, ένόμισαν ότι δέν 
είναι δυνατόν νά ή,ναι είμή ή πολιούχο; τώ ν Αθηνών 
είσερχομένη εί; τόν Ολυμπον, έν τώ  μέσω τώ ν θε
ών τής Ελληνικής μυθολογίας. Ο Σαγγάλος μετέφερε 
μεθ’ έαυτού έπί τής ναυαρχίδο; τό  λ,αμπρόν τούτο 
λείψανον, κΟσμήσας δι’ αύτού τήν κατοικίαν του, 
κειμένην έν τώ  τμήματι τής Ενετία; όπου σήμερον 
ύψοϋται ή Ακαδημία. Τό αριστούργημα τούτο σώ
ζε τα ι μέχρι τής σήμερον, ούχί όμω; έν Ενετία πλέ
ον, άλλά έν Γαλλία, εί; χείρα; τού Κυρίου Δελλα- 
βόρδου, καί περιεργότατον είναι βεβαίως τό  ιστορι
κόν τού τρόπου, καθ’ 8ν περιήλθεν εις χείρας τού άν- 
δρός τούτου. Εν αρχή τή ; παρούσης έκατονταετη- 
ριδος 6 Γερμανός Δαυίδ Βέβερ ήλθεν εί; Ενετίαν καί 
κατεστάθη αυτόθι διά λόγους εμπορικού;. Λόγιο; δέ 
ών καί φιλόκαλος ήσχολείτο συγχρόνως καί περί τήν 
αρχαιολογίαν καί καλλίστην συνεκρότησεν έν τή  ο ι
κία του αρχαιοτήτων συλλογήν. Περί τό  1824 λοι
πόν ό Γερμανό; ούτο; μανθάνει, ό τι λίθινη αρχαία 
κεφαλή άνευρέθη εί; οικίαν τινά, ή τι: κατηδαφίζετο 
ίνα αύξηθή τό  κατάστημα τή ; Ακαδημίας. 0  εργο
λάβο; τή ; κατεδαφίσει»; είχεν ήδη πωλήσει τήν κε
φαλήν ταύτην εί: γλύπτην τινά, όστις πάλιν παρε- 
χώρησεν αύτήν εΐ; τινα τεχνίτην μαστιχωτού μω
σαϊκού, έξ ού έν Ενετία κατασκευαζουσι τά  π α τώ 
ματα τώ ν  οικιών- αύτό; δέ ή τον έτοιμος νά κατ α · 
κόψη τήν κεφαλήν καί εί; μικρά τεμάχια νά έκποιή- 
στ, αύτήν, ότε κα τ ευτυχίαν έφθασεν ό αρχαιολόγο; 
μας καί αναγνώρισα; τόν μέν λίθον ώ ; Πεντελικόν, 
τό δέ έργον ώ ; Ελληνικόν καί ιδίως ώ ; κεφαλήν α
γάλματος τώ ν αετωμάτων τού Παρθενώνος, ηύτύ- 
χησε νά διασώση, καί νά άγοράση τό  αριστοτέχνη
μα. Πέμψα; δέ άντίγραφον καί εκμαγεία απαντα
χού τής σοφή: Ευρώπης, ήκουσε παρά τών επισημό
τερων αρχαιολόγων τή ; τε  Ιταλ ία ; καί τή ; Γερμα
νία:, ό τι τό  εύρημα ήν τωόντι οίον έζαρχή; ύπέλα- 
βεν αύτό 6 άνήρ. Καί ώργίσθη μέν ή αύτοκρατορική 
Ακαδημία τή ; Ενετία: διότι, αύτής άκούσης, άνε- 
καλύφθη κεφαλή Φειδίου, μάλιστα δέ έν τή  ίδια
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αυ τί; κατοικία, καί έπεχείρησε νά αφαιρέση, ατό του 
αγοραστού τό  αριστούργημα, καθό προερχόμενου έκ 
τή ; οικία; τού γραμματέω; του Μοροζίνη Σαγγάλου, 
ήν άγοράσασα κχτηδάφισεν, άλλ ό Βέβερ κατώιθω- 
σε ν' αποκρούσφ τί,ν άξίωσιν εκείνην καί έμεινε κύ
ριο; τού πολυτίμου αύτού ευρήματος, έπί τώ  δρω 
δμω; δτι ¿εν θέλει ποτέ έξαγάγει αύτό τ ί ;  πόλεω; 
άνευ άδεια; τ ί ;  κυβεονήσεω;, -ήτι;. εννοείται, ¿εν 
είχε σκοπόν ποτέ νά δώση τήν άδειαν ταύτην.

Επανειλημμένα*. καί λαμπραί έγένοντο εί; τόν κύ
ριον Βέβερ προτάσεις περί έκποιήσεω;, ύπό των βα
σιλέων τ ί ;  Βαυαρία; καί τ ί ;  Πρωσσία;, άλλ’ αυ
τό ; ούδ’ ήθελε ν' άκούση τοιούτόν τ ι, δτε περί τό 
4 840 ένόσησε τί,ν θλιβερωτέραν τών νόσων, γενόμε- 
μενο; παλίμπαι;. Τότε έφθασεν εί; Ενετίαν καί ό 
Κύριο; Δελλαβόρδος, καί έπισκεφθεί; τό  μουσείου τού 
Γερμανού καί θαύμασα; πρό πάντων τ ί ν  περί ή; ό 
λόγο; κεφαλήν, ηλθεν άμέσω; εί; διαπραγματευτεί; 
μετά τ ί ;  κυρία; Βέβερ καί τών υιών α ύ τί;, καί έ- 
σπευσε νά πχραδεχθή τά ; γενομένα; αύτώ προτά- 
σει; τοσούτω μάλλον, οσω εμαθεν δτι ολίγα; ήμέ- 
ρα; πρό αύτοΰ ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυ; τ ί ;  
Αγγλία :, διερχόμενο; ¿ιά τ ί ;  Ενετίας, εί; όμοία; 
είχεν έλθει ¿ιαπραγματεύσει; πρό; τήν οικογένειαν 
του Βέβερ ΐνα άγοράση τό αριστούργημα ¿ιά λογα
ριασμόν τού Βρετανικού μουσείου, τού όποιου καί πε- 
ριεμένετο έκ Λov¿¿voυ ή απάντα,σι;. Οθεν 6 κύριο; 
Δελλαβόρδος προλάβουν έκτήΟατο τήν κεφαλήν εκεί
νην, καί εξαπατήσα; έπιτηδείω; τό  Αυστριακόν τ ε 
λωνείου, μετέφερε τόν θησαυρόν αύτοΰ εί; Μασσα
λίαν, καί έκεΐθεν εί; Παρισιού;, όπου δλοι οί αρχαίο- 
γνώσται άπεθαύμασαν τήν κεφαλήν εκείνην τη ; Ν ί
κη; καί έπεκύρωσαν τήν άρχηθεν σχηματισθεϊσαν 
περί αύ τί; γνώμην. Καί ταΰτα μεν περί τη ; κεφα
λή ; τη ; άπτέρου Νίκη;.

Ετερο; ¿έ Ενετό; αξιωματικός, μετριοφρονέστερο; 
ή μή έ/ων τήν τού Σαγγάλου ¿ύναμιν, παρέλαβε τήν 
άνω ¿εξιάν γωνίαν μια; τών λίθινων πλακών, έφ’ ών 
ό Φειδία; έγλυψε τήν άμίμητον τού Παρθενώνο; ζω ο 
φόρον. Επί τοΰ τεμαχίου τούτου δεν έμειναν είμή 
μ.ία 'ίππου κεφαλή καί δύο προτομαί ιππέων, άλλ’ 
ή ζωηρότη; ή έμψυχοΰσα τήν θριαμβικήν τώ ν Πα- 
ναθηναίων πορείαν καταφαίνεται εί; τό άπόσπασμα 
τούτο όσον καί έπί α ύ τί; τ ί ;  ζωοφόρου- νομίζει; δτι 
ό 'ίππο; ούτο: -χρεμετίζει άναζητών τούς άλλους ίπ 
που;, νομίζει; ό'τι οί ίππεϊςούτοι σπεύδουσι νά κατα- 
φθάαωσι τού; συντρόφου;, άφ ών έχωρίσθησαν. Τό 
πολύτιμον τούτο τεμάχιον τέχνη; άρίστη; κατετέθη 
μετέπειτα εί; τό  έν Καταΐω  μουσειον όβ ίτσι. Δανό; I 
δέ τ ι ;  λοχαγό; όνόματι Αρτμάνδο; παρέλαβε δύο I 
κεφαλά; μιά; τών μεσημβρινών μετοπών, καταπε- 
σούσα; Οπό τ ί :  έκρήξεω;. Τελευταίου Εσσιοι άξιω- 
ματικοί έξελέξαντο έπιγραφά; τινας. καί έκαστο; 
ένί λόγω άπήγαγε τό μερίδιόν του, οϋδενό; θέλοντο; 
ν' άπέλθη τών Αθηνών κεναϊ; χεοσίν.

Αλλ έπόθει καί ό Μοροζίνη; πάντοτε νά λάβφ τό 
τρόπαιόν του, καί μηδέν ευρίσκουν τό  δυνάμενον κα
τά  τό κάλλο; καί τήν λαμπρότητα νά θεωρηθή ένά-
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μιλλον τώ ν όρειχαλκίνων ίππων τη ; Κωνσταντινου- 
πόλεω;, έπέστησεν έπί τέλου; τήν προσοχήν έπι 
τών άρχαίων λεόντων, μάλιστα δι ήν είχον σημα
σίαν <!υ; σύμβολα τοΰ άγιου Μάρκου. Ε ί; λέων κα- 
τακείμενο; πλησίον τού ναού τού Θησέως, έπί τη ; 
όδού τη ; Ακαδημία;, καί μία λέαινα έπίση; άρχαία 
μετεφέρθησαν, ούχί άνευ δυσκολίας, εί; Πειραιά. 
Καί ούδέ ήρκ.ο σαν οί λέοντες ούτοι, άλλά άπήχθη 
καί έκεϊνο; δστις, καθήμενο; έν τώ  μυχώ τοΰ λιμέ- 
νο;, είχεν εκθρονίσει τό  άρχαίον τού Πειραιώς όνομα" 
ήν ¿έ ούτο; άσυγκρίτω; τουν λοιπών μεγαλήτερο; 
καί μεγαλοπρεπέστερο;- καί επειδή έλειπε τό  εμ
πρόσθιου τοΰ ρόγχου; μέρος, ό Μορούίνη; διέταξε νά 
έπιβιβασθρ έπί τού πλοίου τεμάχιον όμοιου >.ίθου, 
ΐνα δι αύτοΰ συμπληρωθή τό  θηρίου έν Ενετία. Αρ
γό; τ ι ;  ναύτη;, ή μάταιο'; τ ι ;  περιηγητή;, έχάραξεν 
έπί τού στήθους αϋτού κοινόν τ ι  δνομα καί τήν χρο
νολογίαν τού 4 458" καί τούτο μέν άδιάφορον. Τό 
δέ μάλλον λόγου άςιον είναι δύο μακραί έπιγραφαί, 
έπί έκάστη; τών πλευρών αύτοΰ καταφαινόμεναΓ ή 
της δεξιάς πλευρά; είναι ζωηρότερα τής άριστερά;, 
άμφότεραι δμω; είναι τη ; α ύ τί; εποχής, έποχη; 
άπωτάτη ; καί άρίστη; εργασίας. Ούδεί; είσέτι ήδυ- 
νήθη νά τάς άναγνώση, ώστε ό λέων τού Πειραι
ώς, δορυφορούμενο; ύπό τών δύο εκείνων αινιγμάτων, 
δύναται νά θεωρηθή ώς άλλη τ ι ;  Σφίγξ τη ; επιστή
μης, Σφίγξ πεπολιτισμένη, πραότερα, ο'ία προσήκει 
τη  Ενετία, καί πλήρης έμβριθού; άγαθότητο;, κα- 
θά δηλοί ή έκφρασις αύτη;. Ού μόνον δέ δέν κα- 
τουρθώθη νά άναγνωσθώσιν αί μακραί έκείναι έπι- 
γραοαί, άλλά καί διαφωνία είσέτι έπικρατεΐ περί 
της γλώσσης εί; ήν άνήκουσιν- οί μέν θεωρούσι τά  
γράμματα αύτών άρχαία Σκανδιναυΐκά, οί δέ πα- 
ναρχαϊα Ελληνικά, καί ίσω; ή μεταξύ τών δύο άπω- 
τά τω ν  τούτων τη ; Ευρώπη; άκρων καί τών δύο τού
τω ν άντιθέτων επόψεων άπόστασις εξαφανίζεται, 
εάν παραδεχθώμεν, δτι άπό τη ; α ύ τί; κοιτίοο; πα- 
ρήχθησαν αί δύο έκείναι γλώσσαι, αΐτινες άπέβη- 
σαν δλως πρό; άλλήλας άλλότριαι.

όπωςδήποτε αύτη τώ ν λεόντων ή άγέλη ήτον οί- 
κτρά άποζημίωσι; διά τό άγαλμα τού Ποσειδώνο; 
καί τού; ύ.αμπρούς ίππου; τού δυτικού άετώματο; 
τού Παρθενώνο;. Καί δ'μω; οί λ.έοντε; ουτοι Ιτυχον 
άρίστη; έν Ενετία δεξιώσεως, θεωρηθέντε; ώ ; τρό
παια καί ώ ; μάρτυρες πάντοτε εύγλωττοι τού με
γάλου τούτου Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί της ά- 
λώσεω; τώ ν Αθηνών, -/¡Tt; επέστεψε τά  τού πολέ
μου τούτου άδιάλειπτα κατορθώματα. II σύγκλητο; 
διέταξε νά τεθώσιν έμπροσθεν τη ; θριαμβικής πύλης, 
ή τ ι; ήγέρθη κατά τήν είσοδον τού ναυστάθμου" καί 
μέχρι τοϋδε άναγινώσκεται έπί τη ; κρηπϊδος τού λέ · 
οντο; ή άκόλουθο; επιγραφή.
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Είδομεν δ τι τό πνεύμα τού ένετικοϋ στρατού 
ούτε πρό; τά ; άρχαιολογικάς ερεύνα; έφέρετο, ούτε 
πρό; τήν τών τεχνών σπουδήν. Καί πού λοιπόν άπη- 
σ/ολείτο; Ó στρατό; ούτο; είχε καταληφθή ύπό 
τή ; αγωνία; τού φόβου ένεκα τής θανατηφόρου επι
δημία;, ένεκα τών πολεμίων, ών τό θράσο; ηύξανε 
διά τήν άθυμίαν τών αντιπάλων αύτών, καί ένεκα 
τώ ν δυσκολιών ύποχωρήσεω;, ή τι; άπέβαινεν έτι 
δυσκολωτέρα διά τό πλήθος’  τών άσθενών τών έπελ- 
κομένων εγχωρίων καί τών άχωρίστων άπό μακρϊς 
στρατιωτική; έγκαθιδρύσεω; σκευών.

Τί, 4 Απριλίου 4 088 δ Μοροζίνη; διέταξε τ ε 
λευταίου τήν έξ Αθηνών άναχώρησιν, καί έγκατέ- 
λιπεν έρειπιωθεΐσαν καί έρημον τήν αθάνατον ταύ
την πόλιν, ήν είχεν εύρει εύμοιρούσαν, καλώ; διατε- 
τηρημένην καί καλώ; κατωκημένην. Ó στρατό; έκί- 
νησε πρό; τόν Πειραιά κατατεθλιμμένο; καί τά  ά- 
παισιώτερα προοιωνιζόμενος. Δέν ήτο πλέον ό στρα
τό ; δστι; πρό τινων μηνών άνήλθεν έκ τού λιμέ- 
νος εύθυμος πρό; τήν περιώνυμον πόλιν, ένθουσιών 
καί ώσεί άναγεννηθεί; ύπό τή ; θέα; τής αρμονική; 
ταύτης χώρα; καί τών άριστοτεχνημάτων αυτής- 
άλλ ελεεινόν τών ταγμάτων εκείνων λείψανου, κα- 
ταπονηθέν καί δεκατισθέν ύπό τού θανατικού. Αυτοί 
οί αρχηγοί κατείχοντο ύπό βαθυτάτη; άθυμία;, ό 
μέν Κένιξμαρκ θεωρών τά  ολέθρια αποτελέσματα τού 
στρατιωτικού σχεδίου, δπερ είχε διενεργηθή κατά 
προτροπήν αύτού, ό δέ Μοροζίνη; προβλέπων δτι τό 
πρώτον τούτο ατύχημα έμελλε νά συνεπαγάγη, ατυ
χήματα έτερα.

Τήν πρωίαν τή ; 9 Απριλίου ό στρατό; δλο; είχεν 
έπιβιβασθή εϊ; τά  πλοία, καί 6 στόλο; άναπετάσα; 
τά  ιστία άπεμακρύνθη άπό τή ; παραλία; τή ; Α τ
τικής, απερχόμενο; εί; Πόρον, δπου προέκειτο νά 
όργανισθή ή μεγάλη κατά τή ; Χαλκίδος εκστρα
τεία όιά τών επικουριών S; ή Ενετία έξέπεμπε μετά 
έλευθεριότητο; μάλλον καί μάλλον προίούση; καί 
μετά ασυνήθους ταχύτη,τος. Δέν θέλω παρακολου
θήσει τό νέον αύτού επιχείρημα. Ó Μοροζίνη;, πε- 
ριβληθεί; έκτοτε τό ύπατον τών αξιωμάτων δσα ή- 
δύνατο νά ποθήστι ή φιλοδοξία Ενετού άνδρός, καί, 
πράγμα ανήκουστου, χειροτονηθεί; Δόγη; έπί της 
ναυαρχίδο; αύτού κατέμπροσθεν τού στρατού αύτού 
καί έν τφ  μέσω τή ; χώρας τών άπιστων, ήγε σ τό 
λον λαμπρόν, έφ’ οϋ έπέβαινον τρισμύριοι ναύται- 
ΰπό τόν Κένιξμαρκ, έτάσσοντο 22 χιλιάδες άνδρών, 
έν οί; διέπρεπον τά  εύγενέστερα τών ευρωπαϊκών ό-

νομάτων, πολεμισταί επιφανείς καί δωδεκακιςχίλιοι 
επίκουροι, προσφάτω; άπό τή ; Γερμανία; καταβάν- 
τες. Από τώ ν χρόνων τών μεγάλων σταυροφοριών 
ουδέποτε στρατιά ισχυροτέρα έπάτησε τά Οθωμα
νικόν έδαφος’ ούδέποτε έλπίδε; χαριέστεραι έχαι- 
ρέτισαν τήν έναρξιν επιχειρήματος λαμπρού- άπασαι 
δέ αί ενθουσιώδεις έκείναι καρδίαι μετά πεποιθήσεως 
άπεδέχοντο τό  νεωστί έπινοηθέν σύνθημα δι’  ού συ- 
νεχαίροντο τώ  Δόγ/ι ένεκα τής προσεχούς πτώσεως 
τού Οθωμανικού κράτους- ην δέ τό σύνθημα σελήνη 
φθίνουσα μετά τών έξή; λέξεων- 

Donec totum deserat orbem.
Καί δμω; δέον ν άποστρέψωμεν τού; οφθαλμού; 

άπό τής όλεθρία; έκστρατείας τού 4 688, τού τάφου 
τού Κένιξμαρκ καί τού γενναίου αύτού στρατού- συμ
φορά; οϊκτρά; δι ή; άπωλέσθη μέν ή στρατιωτική

?ήμη τού Πελοποννησιακοΰ, θλιβερά δ ’ επήλθεν έκ- 
ίκησι; διά τά  έν Αθήναι; γενόμενα.

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΓ.
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(Συνέχ. “Ι5ί φυλλάί. 205. 206 χβ>. 267).

—  0 0 0 ------

Εν καιρώ έαρο; πολλοί μεταβαίνουσι χάριν τέρψεως 
εί; τ ά ;  λίμνας καί τά  δάση πέριξ τή ; Ραμβουλιέ, 
έξ ών ούκ ολίγου; είχον γνωρίσει ή Μάρθα καί ή 
Μαρία εί; Παρισίου; καί εί; τήν Ραμβουλιέ αύτήν. 
Επειδή δέ ούτοι είχαν περιέργειαν νά ϊδωσι τά ; μο
ναχά;, δπω; τά ; (ονόμαζαν, ή Γριζόλ μετεβλήθη εί; 
άλλον ιερόν τόπον προσκυνήσεως- δλοι ήθελαν νά έξ- 
ιχνεύσωσι τά  μυστήρια τή ; άπομονώσεω; εί; ήν κα- 
τεδίκασαν έαυτά; αί δύο άδελφαί- ή παρουσία δμω; 
τού Κ. Πεσερώ έκοπτε τά  πτερά τής φαντασία; των, 
καί οϋτω έλησμόνησαν μετά τινα καιρόν τήν εΐςΓρι- 
ζόλ  φέρουσαν οδόν, χωρίς ή Μαρία καί ή Μάρθα νά 
προσπαθήσωσιν είτε ν’αύξήσωσιν ε ίτε νά έλαττώσωσι 
τάς σχέσεις ταύτας. Οί εύγενέστεροι αύτών άφήκαν 
άναχωροϋντε; προσκλήσεις, τά ; οποίας ή μέν Μαρία 
άπέκρουσεν ώς μισούσα τά  εγκόσμια, ή δέ Μάρθα, ή- 
τ ι ;  κατ’ άοχά; ήθέλ-ησε νά τά ; δεχθή, τά ; άπέρριψε 
καί αύτή μετά τινα σκέψιν. Οθεν έκτοτε ουτε άμα- 
ξαι ουτε ίππεϊ; έφάνησαν πλέον παρά τήν Γ  ριζόλ, 
καί οΰτω έπανήλθεν ή πρώτη ηρεμία.

Συγχρόνως τό τε  ένώ ή Μάρθα, ίσταμένη παρά τήν 
θύραν τή ; οικία; έρριπτε κριθήν εί; πλήθος ορνίθων 
καί νησσών, είδεν αΐφνη; τόν παπα-Λουκάν- ή θέα δέ 
αύτού, δςτις τήν προσηγόοευσεν έδαφιαίω; καί ασκε
πής, τή άνενθύμισε τόν Βαλεντίνον, καί ήσθάνθη τύ- 
ψιν συνειδήσεω; δ τι τόν έλησμόνησε- διό καί έζήτησε 
συγγνώμην άπό τόν ιερέα μέ τρόπον δεικνύοντα τήν 
ειλικρίνειαν τή ; καρδίας της.

—  μ ’ ευεργετείτε, είπεν ό παπα-Λουκά;, όμι- 
λούντέ; με ούτω πως, διότι διά τόν Βαλεντίνον έρ-
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χομαι ϊσια ίσια νά σάς όμ.ιλήσω’  με βλέπετε περί- 
λυπον δι’ αυτόν.

—  Μήπως είναι άρρωστος;

—  Προτιμότερον Οά ήτον’ δ ιότι τουλάχιστον θά 
ήξεύραμεν τ ί  έχει. Πηγαίνει, έρχεται, δεν παραπο- 
νείται ποτέ, καί λυόνει εις τό ποδάρι’  αμφιβάλλω 
άν τόν γνωρίσετε. Εις μάτην τον δίδω  ό ,τι έχω ’ μ.’εύ 
χαριστεί καί δέν δέχεται. ΑΙ διασκεδάσεις όσα; ζη 
τούν οί νέοι τής ηλικίας του δέν τόν αρέσουν" ούτε 
χορεύει ούτε κυνηγά, ώς ά,μπορείτε να πληροφορη- 
θήτε άπό τόν Νικόλαον, ό οποίος ήθελε νά τόν πάρω 
μαζ-j του εις τό  δάσος. Ενίοτε κλείεται εις τό  δω- 
μάτιον τό  όποιον ενοίκιασα δι’  αυτόν επάνω εις τήν 
πλατείαν τού χωρίου μέ έπιπλα των Παρισίων, καί 
κάθεται ώρας ολοκλήρους κατασκευάζων ειδώλια, 
καί έπειτα τά  ρίπτει εις μίαν γωνίαν- Απειρα τοι- 
αϋτα έσύναξα. Μόνην διασκέδασιν έχει νά τρέχω εις 
τούς αγρούς καί νά μήν όμίλή μέ κανένα.

—  Πώς δέν έτυχε νά τόν ένταμώσω;

—  Αύτός σάς είδε καί σάς έχαιρέτισεν" αλλά 
δέν τόν άντεχαιρετίσετε, καί έφοβήθη νά σάς πλη
σιάσω διά νά μή σάς ένοχλήση.

— - Ανοησία, διά τήν όποίαν θά τόν μαλλώσω.

Μετά ταϋτα διηγήθη ό παπα-Λουκδς ότι ό Βα
λεντίνος δέν έμεινε πολίιν καιρόν εί; Παρισίους. Κ α τ ’ 
άρχάς οί συνεργάται του, ίδόντες ό'τι ήτο συνεσταλ
μένος τόν έσκωπταν, καί τοσοΰτον, ώστε έβιάσθη 
έπί τέλους νά μονομαχήσει. Επειδή δέ δέν είχεν έλ- 
λειψιν γενναιότητος έμ.ονομ,άχησεν άνδρικώς καί έ- 
πλήγωσε τόν αντίπαλον’ τό  αίμα όμως τόν κατε- 
πτόησε, καί άποστραφείς τό έργοστάσιον έπέστρεψεν 
εις τό χωρίον χωρίς καν νά προαναγγείλω τήν επι
στροφήν του.

—  Εγραψα, έπρόσθεσεν 6 παπα-Λουκάς, εις τόν 
τεχνίτην παρά τώ  όποίω ¿τελειοποιείτο, διά νά πλη- 
ροφορηθώ περί αύτοϋ, καί μέ άπεκρίθη ό τι όχι μόνον 
ήτον επιμελής καί επιτήδειος, άλλ’ ό τι είχε καί ε 
φευρετικόν, πρωτοτυπίαν ιδεών, μεγάλην έμπειρίαν, 
καί ότι εάν επέμενε θά έγένετο αληθής τεχνίτης’ 
μ.όνον θέλησιν δέν είχε. Σήμερον δέ έχει τήν πεποί- 
θησιν ότι δεν θά έπιτύχη εις τίποτε, καί όσα έπαθε 
τόν καταλυπούν. Οταν έμαθεν ότι θά έλθετε εις Γρι· 
ζό λ  έχάρη εί; άκρον, διότι ήλπιζεν ότι θά τόν προς- 
καλεσετε ώς συνειθίζετε άλλοτε’ όταν όμως ειδεν 
ό τι τόν έλησμονήσετε, τόν ¿κυρίευσε πάλιν ή λύπη, 
καί δέν έτόλμησε νά έλθη νά σάς ίδή. Μέ φαίνεται 
μάλιστα ότι ν,ϋςησεν 6 μαρασμός του. Είναι ψυχή 
χωρίς πνοήν. Μία τελευταία έλπί; μέ παρεκίνησε νά 
έλθω έδώ. Εχετε εις τό πνευμά του επιρροήν τήν ο
ποίαν δέν εννοώ’ προέρχεται τάχα άπό τήν διαφο
ράν τών χαρακτήρων, ή νομίζει ότι νέα τόσον φαιδρά 
ώς σείς, έχει τ ι  περιπλε'ον τών άλλων ; τό  αγνοώ’ 
φρονώ μόνον ότι εάν τόν ομιλήσετε θά σάς άκούση. 
Καί άλλο αποτέλεσμα άν δέν φέρετε, θά καθησυχά
σετε βεβαίως τήν πάσχουσαν καρδίαν του ώ ; τού 
ριγώντος πτηνού, θ έλετε  νά λάβετε αύτήν τήν κα
λοσύνην ;

—  Τ ί λέγετε ; λυπούμαι μάλιστα ότι δέν τό  ε- 
συλλογίσθην προτήτερα’ αΰριον θά τόν ίδώ.

Ο παπα-Αουκάς ύπερεχάρη, δ ιότι ό Βαλεντίνος 
ητο τό τέκνον, ή οικογένεια, ή αίωνία φροντίς του, 
καί είχεν άπόφασιν νά άφήση αύτώ εί; κληρονομιάν 
όλην του τήν περιουσίαν, πλ.ήν μικρού τίνος εισοδή
ματος τό  όποιον έσκόπει ν’ άφιερώσγ εις τόν δήμον 
ΰπέρ τού διαδόχου του. 0  καλός ίερεύς έφρόνει ότι 
έχων τις έκατόν χιλιάδας φράγκων καί υγείαν, καί 
διάγων βίον έντιμον εί; τόπον εύκραή, είναι αρκετά 
ευτυχής. Επρόκειτο μόνΟν νά έχη τις θέλησιν, καί 
αυτη έλειπεν άπό τόν θετόν υιόν του.

Τήν επιούσαν ό Βαλεντίνο; μετέβη εί; Γριζόλ, ή 
δέ Μάρθα τόν έπεοίμενε καθ’ ¿δον. Ελαβεν ώ ; άλ
λοτε τόν βραχίονά του καί τόν ώδήγησε μετά σπου
δής εί; τήν οικίαν, όπου ήτο έτοιμον τό  πρόγευμα. 
Επειδή δέ ή Μάρθα ώμίλει άδιακόπως, κατώρθωσε 
νά κινήσ·/ι τόν γέλωτά  του άνενθυμίσασα τόν καιρόν 
δτε άνέβαινεν εί; τά ; κερασέας. Τό πρόσωπον τού 
Βαλεντίνου έφαιδρύνθη, καί έφαγε μέ όρεςιν. Μικρόν 
δέ κατά μικρόν πεισθείς ό τι δεν θά τόν έσκωπταν, 
ήρχισε ν αποκρίνεται ποτέ μέν πρός τήν μίαν ποτέ 
δέ πρός τήν άλλην αδελφήν, άλλα συχνότερον εις τήν 
Μάρθαν. Καί επειδή άπεφασίσθη νά διατρίψ-ρ όλό- 
κληρον τήν ημέραν εις Γριζόλ, μετά μίαν ώραν αύτός 
καί ή Μάρθα περιεφέροντο εί; τό δάσος, όπου ό Ν ι
κόλαος ήρχετο καί έκυνήγει τήν Κυριακήν. Οτε δέ 
συνετέλεσεν εις τό  νά άναγεννηθή τό  θάρρος τού Βα
λεντίνου’

—  θέλεις, τόν ηρώτηοε, νά ζήσωμεν καλοί φίλοι 
ώς καί άλλοτε ;

-—  Τ ί νά κάμω ;
—  Νάμή λησμονήσής πλ.έον τόν δρόμον τής Γρι- 

ζόλ, αλλά νά φέρ·/ις μαζή σου καί μερικά άπό τά  ει
δώλια εκείνα τά  όποια σύ μέν φυλακίζεις εις τάς γω 
νίας τού δωματίου σου,έλευθερόνει δέ ό παπα-Λουκάς.

—  Δέν ήςεΰρω έάν μένουν, άπεκρίθη ό Βαλεντί
νο; συνοφρυωθείς.

—  Εάν δέν μένουν κατασκευάζεις άλλα, είπεν ή 
Μάρθα ήτις προσεδόκα τοιαύτην άπάντησιν.

Καί επειδή ό Βαλεντίνος, ένευσε τού; οφθαλμού;’
—  Δέν είμαι, είπεν ή Μάρθα, ευχαριστημένη άπό 

σέ’ έάν δέν έχη,ς πλέον κλίσιν εί; έργον τό όποιον 
ήγώπησε; άλλοτε, χρέος σου είναι νά μήν τό  άφή- 
σ-ρς, έστω  καί χαριζόμενος εις τόν άξιόλογον άνθρω
πον ό όποιο; σέ άνέθρεψεν ώς πατήρ, ’ ϋξεύρω πόσον 
πάσχει βλέπων σε περιφερόμενον καί άεργον, καί 
ζώντα  ώς έςόριστον. Δέν ήξεύρει-ό ταλαίπωρος τ ί  έ
χεις καί διά τ ί  λυπεϊσαι ; Εάν έχης καμμίαν κρυ- 
φίαν αιτίαν διά νά λυπήσαι, διά τ ί  δέν τήν λ έγ ε ι;;

—  Καί ποιο; θά μ’ άκούσν) ;
—  Προσοχή’ ό φόβος σου αύτός δεικνύει καί α

χαριστίαν καί υπερηφάνειαν’ λησμονείς ποία είμαι, 
καί νομίζεις ό τι δέν ήμπορώ νά σ ’ εννοήσω ; Είμαι 
πάντοτε τό  μικρόν κοράσιον τά όποιον έχόρευες εις 
τά  γόνατά σου, καί τό  όποιον έπάτει εις τούς ώμους 
σου διά νά φθάση, τά  υψηλότερα κλαδία’ ναι μέν άλ
λαζε τό ανάστημα καί τό  πρόσωπιν, ή καρδία όμως

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

είναι ή αύτή. Αάβε τό  χέρι μου, παρατήρησε καλά 
τά  ’μάτια μου καί θά ίδή; άν ψεύδωμαι.

0  Βαλεντίνος άνεσκίρτησε καί άνέκραζεν’
—  Είσαι μυριάκις καλτ,τέρα άφ όσον έλπιζω θά 

έλαφρώσης τήν καρδίαν μου άπό τό  βάρος της ναι, 
έχασα όλον τό  θάρρος μου χωρίς νά πρέπη, καί α ι

σθάνομαι χάος περί έμέ.
Ομίλησε τό τε  διά τήν μικράν του ηλικίαν ότε ητο 

έγκαταλελειμένος’ είπεν ότι οί συμμαθηταί του τόν 
έσκωπταν άδιακόπως καί ότι οί έμπαιγμοί ήσαν τά 
παιδικά του παιγνίδια. Είπεν ότι ό προστάτης του, 
όςτις μετά κόπου καί μόχθου έκέρδαινε τόν άρτον 
του, δέν έτόλμα νά τόν υπερασπιστή φοβούμενο; μή 
δυσαρεστήση τοός γονείς καί στερηθή τών ολίγων όΥ 
δάκτρων δι’ ών έζεΓ ό τι ήτο φύσει αδύνατο; καί 
φιλάσθενος, καί ότι τήν κατάστασιν αύτήν μισούσιν 
ΰπέρ παν άλλο τά  παιδία. ό τε  δε ¿μεγάλωσε δεν 
εΐ-χεν αρκετήν δύναμιν διά νά καλλιεργήσω τήν γήν, 
καί αί χεϊρέ; του δέν ήσαν ίκαναί νά κρατήσωσιν ούτε 
τό  άροτρον, ούτε τά σφυρίον. Καταδιωκόμενος δέν 
έτόλμα νά ζητήσω ° ^ 'ε νά έπχειρισθή τ ι, ένώ ό νού; 
του αναπτερωθείς άπό τήν μακράν έςιν τής σκέψεως, 
έδείκνυεν αύτώ στάδιον εύγενέστερον. Καί όμως έβία- 
σεν εαυτόν όπως βοηθήσ-η τόν προστάτην του’ τήν 
μέν νύκτα έλεπτούργει ξύλινους εικόνας τά ; όποία; 
έπώλει, τήν δέ ήμέραν κατεγίνετο εί; τούς αγρούς’ 
εμπαιζόμενος όμως πανταχού καί παρ αύτών τών 
έργατών, έπέστρεφεν εις τήν κατοικίαν του μέ χεΐρας 
έσπαραγμένας καί μέ σώμα καταπεπονημένον. Γλύ
π τη ; εικόνων, ώ ; τόν ώνόμαζον, έδόνατο νά χτυπά 
τόν σίδηρον έπί τού άκμωνος, νά έτοιμάζη δέματα 
κριθής καί σίτου, νά φορτώνη άχυρα εις τάς άμάζας, 
νά ανοίγω λάκκου; βαθεϊ; καί νά κόπτ-η μ ΐ άξίνην 
ύψηλάς δρυς; ίσως μελετών κατώρθονε νά έκπλη- 
ρώση, τά  έργα τού παπα-Λουκά, άλλ’ ή παρουσία τών 
μαθητών τόν κατεπτόεΓ δέν ένόει πώς ήτο δυνατόν 
νά ζήση. μεταξύ αυτών, άντί τών οποίων εύκολώτερον 
ήτο νά όδηγήση λύκους. Επί τέλους άπεφασίσθη νά 
μεταβή εί; Παρισίους καί νά ένασχοληθή εί; έργα 
εϋαρμοστότερα εί; τάς κλίσεις του’ αλλά μόνη ή ιδέα 
ό τι έμελλε νά έλθω ε,’ϊ  τ Λν άχανή έκείνην πόλιν τόν 
κατεζάλισε’ τά  προαισθήματά του ήσαν απαίσια, καί 
δυστυχώ; ταϋτα άπεδείχθησαν καί διά πραγμάτων. 
Δέν ευρεν ούδεμίαν συμπάθειαν, καί άνιλεείς έφαί- 
νοντο όλοι πρός αυτόν’ διά τοιαύτη; λοιπόν όδού θά 
έπροχώρει εις τά έργον το υ ; Καί θά επόμενε μέν 
καρτερικώ; πάσαν έναντιότητα’ άλλ’ ή ανένδοτος πρός 
αυτόν αντιπάθεια άπεθάρρυνεν έξ ολοκλήρου αύτόν. 
Μετά τήν μονομαχίαν λοιπόν άνεχώρησε’ μ.ήπως ή 
ίκανότης, έστω καί άνωτάτη, θεωρήται αξία μικράς 
τινός θυσίας; Επιστρέψας εί; τό  χωρίον ευρε τήν 
αυτήν άπομόνωσιν.

Η Μάρθα ήκουσε τήν έξομολόγησιν ταότην μ.έ ήθος 
ανθρώπου έννοοϋντος’ καί όχι μόνον δέν έσκωψε τόν 
Βαλεντίνον, άλλ έξ εναντία; τόν ¿δικαίωσε καί έπρο 
σπάθησε νά έπιχύσω βάλσαμον παρηγοριάς εις τήν 
τεθλιμμένην ψυχήν του’ ότε δέ ένόμισεν ό τι οι λόγοι 
της έπέφεραν γενναίον αποτέλεσμα’

—  Νομίζεις, είπεν, ό τι μόνον σύ άπαντά; πέτρας 
εί; τόν δρόμον σου ; ίδέ τό  άλογον εκείνο’ τρεις φο
ράς τό  πέταλόν του ώλίσθησεν επάνω εις τόν βρά
χον’ άλλ αύτό στέκεται. Εφαντάαθη ποτέ νά ρίψη 
κατά γής τό φορτίον του ; Καί όμως δέν είναι άν
θρωπος.

0  Βαλεντίνος άνεσκίρτησε καί είπε’
—  B>¿πω ότι μέ κατακρίνεις.
—  Οχι, όμιλούμεν. Εννοείται ό τι είναι προτιμό- 

τερον ν’ άπλώνωμεν τά χέρι διά νά κόπτωμεν ρόδα 
άπό ολα τά  κλαδία τώ ν βάτων’ άλλά πρέπει ν’ ά- 
πελπιζώμεθα διότι εΟρίσκομεν καί άκάνθας; Νέα ή 
όποία εις τόν κόσμον αύτόν δέν είδεν άλλο παρά τάς 
όλίγας λεύγας τάς μεταξύ Ραμβουλιέ καί Παρισίων 
δέν έχει βεβαίως πολύ δικαίωμα νά δίδω συμβουλάς’ 
καί όμ.ω; μέ φαίνεται ότι έάν έκαλοεξετάζαμεν τά 
πράγματα θά έβλέπαμεν ότι πολλά τώ ν οποίων νο- 
/.ίζομεν δυστυχήματα είναι άπλα φαντάσματα. Μα- 
κρόθεν μέν είναι φοβερά, έκ τού πλησίον όμως ομ ί
χλη καί σύννεφα. Αλλοτε έφρόνουν ό τι δέν ήτον δυ
νατόν νά ζήσω μακράν τού κόσμου’ άνευ χορού, έλε
γα, ούκ έστι σωτηρία; έλπίς. Σήμερον δε έχω τήν 
πεποίθησιν ό τι δέν θά χορεύσω πλέον, καί όμως δέν 
είμαι δυστυχεστέρα.

—  ίσως είναι αληθινόν, είπεν ό Βαλεντίνος.
—  ίδού φρόνιμο; άπόκρισις’  σκέψου καλά καί φέ

ρε με τά  ειδώλιά σου. Θέλω νά έχω δύο πρά τού τ έ 
λους του μ.ηνός.

Η συνδιάλεξι; έτράπη τό τε  εί; γενικώτερα. II 
Μάρθα ώμίλει με σταθερότητα, ώ ; άνθρωπο; ούτινο; 
ή ϊσότης τής διαθέσεως δέν κλονείται επί πολύ’ όσα 
ελεγεν είχον τήν ευεργετικήν της δρόσου αναψυχήν’ 
ό Βαλεντίνο; έπαραμυθείτο. —  Δέν λ,υπεϊσαι λοιπόν, 
ήρώτησε, τίποτε άφ όσα έχασες;

—  Εργάζομαι καί δέν έχω καιρόν νά λυπηθώ.
Η συνέντευξις αυτη έφερε καλούς καρπούς, διότι 

ό Βαλεντίνο; έπανέλαβε τό  έργον του, καί ήρχετο εις 
Γριζόλ. 0  δέ παπα-Λουκάς έτριβε τά ; χεΐρας άπό τήν 
εύχαρίστησίν του, καί έλεγε συχνά πρός τήν Μάρθαν’

—  Δέν σάς τό  έλεγα ; Σάς μόνον ακούει" άλλ.ά 
διά τ ί ; . . .  αυτό δέν τό  ήξεύρω.

0  παπα-Λουκάς δέν ήτο ό μόνο; όςτις έχαιρε διά 
τήν άλλοίωσιν τού Βαλεντίνου. 0  Νικόλαος, ό όποιο; 
έλεγε τά  πράγματα μ.έ τά όνομά τω ν, ευχαρίστησε 
τήν Μάρθαν είπών’

—  0  νέος αύτός διευθύνετο εις τό νεκοοταφείον 
άπό τόν συντομώτερον δρόμον’ ιδού όμως έσταμά- 
τησε καθ’ όδόν’ ολίγον ακόμη καί θά ίατρεύθή. Καί 
άφού ίατρεύθή θά πίω μίαν εύχαρίστως εις τήν υγείαν 
τής επιστήμης σας.

—  Καί μετά ταϋτα, έπρόσθεσεν ή Μάρθα, θά υ
πάγετε νά κυνηγήσετε μαζή, καί ή ιατρική μου θά 
παραιτηθή.

Αλλ’ ό Νικόλαος οςτι; ¿καθάριζε τό  κοντάκιον του 
πυροβόλου του μέ τήν χειρίδα του χειτώνό; του, α
νύψωσε την κεφαλήν καί είπε καθ’ εαυτόν’

—  Α 1. μέ φαίνεται ό τι ό φίλος μου κύρ Βαλεντί
νος δέν τά  είπεν όλα.
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Αί; ή τρις ή Μάρθα, ή όποια μετά τήν πρωινήν 
μουσικήν συμφωνίαν ετρεχεν άδιακόπω; εις τους 
αγρούς, παρετήρησε τόν Νικόλαον συνομιλούντα μετά 
νέου υψηλού καί ξανθού, μή άνήκοντος, ώς έφαίνετο, 
είς τήν τάξιν τού λαθροθήρα, βά έγνωρίζοντο πρό 
πολλού διότι ό σκύλο; τού Νικολάου έλειχε φιλικώ; 
τήν χεϊρα τού άγνωστου, δςτις ποτέ μέν έφόρει έν
δυμα κυνηγού, ποτέ δέ τό σύνηθες ένδυμα. Καί τούτο 
μέν έφαίνετό πως περίεργον είς τήν Μάρθαν, άλλ’ 
αύτή δέν ήτο πολυπράγμων' έσυγχώρει δέ καί εί; 
τόν Νικόλαον νά όμιλή ελευθέριος μέ οποίον ήθελε. 
Τόν άγνωστον τούτον Ιτυχε νά άπαντήση μετά ταύτα 
καί καθ όδόν, άλλ αύτό; τήν έχαιρέτισεν εΰσεβά- 
σ τω ; καί διέβη. Μίαν τών ημερών τόν παρετήρησε 
έφιππον τρέχοντα πρός τό  δάσος, καί φορούντα έν
δυμα γενικού έπιθεωρητού τών δασών τού στέμ
ματος.

—  Καλ’ ήμερα, άνέκραξε μέ βροντώδη φωνήν ό 
Νικόλαος, δςτις έκτιζεν εκεί πλησίον.

6  επιθεωρητής άπεκρίθη διά νεύματος, 6 δέ 
σκύλος έτρεξε δρομαίος πρός αΰτόν καί έπήδησεν εί; 
τά  γόνατά του. Μετά μικρόν δέ άνεχώρησε, καί ό 
σκύλος έπέστρεψεν είς τόν κύριόν του σείων τήν ου
ράν του. Η Μάρθα αίσθανθείσα τό πρώτον τό τε  π ε
ριέργειαν ήρώτησε τόν Νικόλαον-

— · Ποιος ητον εκείνος;
—  Ο Κ . όλιβιέ δέ Σαβίν.
—  Καί είναι γενικός επιθεωρητή;;
—  Α » δέν ήτον δέν θά έφόρει τήν στολήν του.
—  Κατοικεί εδώ πλησίον;
—  Ναι, είς Βώ δέ Σερναί, έχει μικράν οικίαν 

μεταξύ τών ερειπίων.
—  ίίραΐον μέρος.
—  Μάλιστα- έχει πέτρας, ερείπια, βάτους . . . 

Καλόν διά τούς λογιωτάτους- εγώ  όμως προτιμώ 
τήν Γριζόλ.

—  Λοιπόν είναι σοφός ό Κ. Σαβίν;
—  Αυτός! μέ φαίνεται ότι είναι ικανός νά διδάξ-/) 

καί τόν εφημέριον. Προχθές ηύρεν εί; τά  ερείπια μίαν 
παλαιόπετραν μέ μισοσβυσμένα γράμματα, καί τήν 
έδιάβασε τρεχάτα. Ησαν μέ φαίνεται λατινικά.

ή  Μάρθα έκάθησεν έπί δέματος σίτου καί είπε-
—  Λοιπόν γνωρίζει; άνθρώπου; όμιλούντες λα 

τινικά ;
0  δέ Νικόλαος έμπήξα; τήν δίκελλαν είς τήν γην 

καί στηρίξας επ’ αύτής τά ; δύο του χείρα;-
—  Βλέπω, είπε, διά τ ί  άπορείτε- πώς ένα; λα

θροθήρας καί ένας σοφός ήμπορούν νά είναι φίλοι ; 
Είναι δυνατόν νά ζεύγωνται μ-αζή άλογον καί λύκος; 
I I  Ιστορία τής φιλίας μου είναι άπλουστάτη καί θά 
σάς τήν διηγηθώ αμέσως.

Ο Νικόλαος είχε καλήν καρδίαν. Οί πτωχοί έ
τρωγαν τού; περισσοτέρου; λαγωού; τούς όποιους έ- 
φόνευεν. Οσάκις νέα τις ύπανδρεύετο μέ εργάτην ή 
ξυλοτόμον, αύτός έπρόσφερε τά έψητόν άντί δώρου 
γάμου. Εί; ολας λοιπόν τάς πέριξ καλύβας ήτο γνω 
στό; ό Νικόλαος. Πρωίαν τινά, ότε οί λαθροθήρα*, 
τελειόνουσι τό κυνήγιόν των, άπήντησε γραίαν φέ·
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ρουσαν φορτίον ξύλων, στενάζουσαν καί στεκομένην 
συχνά. 0  Νικόλαος έσήκωσε τό  φορτίον, έβαλεν επ’ 
αύτού τό  κυνήγιόν του, ήκουλοΰθησε τήν γραίαν, 
καί ήλθεν είς καλύβην όλως περίλυπος διά τά  πα
θήματα ¿κείνης τά  όποία διηγήθη καθ’ όδόν. Είδε 
δε δύο παιδία άρρωστα, κοιμώμενα κατά· γής, καί 
τεμάχιον άρτου ξηρού. 0  οικοδεσπότης, πυρέσσων 
καί καθήμενο; πλησίον εστία; μόλις καιούσης, δέν 
έδύνατο νά κινηθή. 6  ασθενή; δέ ούτο; ήτο γαμ
βρό; τής γραίας, τόν όποιον ελεούσα αύτη παρέλαβεν 
είς τήν καλύβην της. 0  Νικόλαος κατεθλίβη, ώ ; 
πεισθεί; μάλιστα ότι Τής δυστυχίας ταύτης αίτια 
δέν ήτο ούτε ή άσωτία ούτε ή οκνηρία. ΓΙοοφασι- 
σθείς δέ οτι ήτο πολλά κεκοπιακώς καί δέν έδύνατο 
νά προχωρήτ/ι, ή·, όρασε λευκόν άρτον, κρέας καί 
φιάλην καλού οϊνου, καί έπρογεύθη μέ τήν γραίαν, 
άλλά μετρίως διά νά μείνη καί διά τό γεύμα- ύπεσχέ- 
θη δέ νά έπιστρέψη. Τήν ημέραν εκείνην έπώλησε τό 
κυνήγιόν του καί έπί δεκαπέντε ημέρας ούτε ήγγι- 
σε τού; φασιανούς του, άλλά διά τού προϊόντος τής 
Θήρας έτρεφε τήν γραίαν καί τήν οίκογένειάν της. 
Εμειναν μάλιστα καί περισσεύματα, δι ών ήγόρασε 
σκέπασμα τής νυκτός, υποδήματα, ενδύματα καί τ ι -  
να εργαλεία, τώ ν οποίων οί κάτοικοι τής καλύβης εί
χαν μεγίστην ανάγκην. Ποτέ άλλοτε ό Νικόλαο; δέν 
έπυροβόλησε τόσον έπιδεξίως, ούτε ποτέ άλλοτε 
εφάνη τόσον ακάματος. Κ ατά  τύχην ή γραία εκείνη 
ήτο τροφός ύψηλού τινο; νέου ύπεραγαπώντος αύτήν, 
ό’σ τι; όμω; ήτο τό τε  άπιον. 0  υψηλός δέ αύτό; νέο; 
ήτο ό Κ . Ολιβιέ Σαβίν, όστις έπανελθών έφερεν α 
φθονίαν εί; τήν καλύβην τής Κυρα-Μαργαρίτας, άν 
καί διά τή ; συνδρομής τού Νικολάου δέν έστερείτο 
τώ ν αναγκαίων, ό τ ε  τό  πρώτον άπήντησεν ό όλιβιέ 
τόν Νικόλαον τόν ήσπάσθη, άν καί ούτο; έπροσπά- 
θησε ν’ άποφύγγ, τόν ασπασμόν.—  Είναι δίκαιον, 
είπε, νά μ.’ ευχαριστήσετε διά μερικά πουλιά ;

—  Θά ένταμωθώμεν καί πάλιν, είπεν ό Ολιβιέ, 
καί θά ίδής ό τι δέν έχω έλλειψιν μνήμης.

Καί τωόντι δέν έπέρασε πολύ καί άπεδείχθη ότι 
έλεγε τήν αλήθειαν- συλληφθείς έπ’ αύτοφώρω ό λα
θροθήρας ύπό χωροφυλάκων, έμελλε νά καταδικασθή 
είς πρόστιμον καί φυλακήν. Αλλ ’ ό Σαβίν μαθών 
ταύτα ένήργησεν είς τρόπον ώστε ό Νικόλαο; έσώθη 
άπό τά ; χεΐρα; τής δικαιοσύνης. Μετά δέ τήν απαλ
λαγήν ό Σαβίν όχι μόνον δέν επέπληξε τόν φίλον 
του, άλλά καί είπε πρός αύτόν-

—  Πρόσεξε, μήν εκτίθεσαι πλέον- εάν όμω; σέ 
τύχη δυστύχημά τ ι, εδώ είμαι . . . Εχω φίλου; οί 
όποιοι θά σέ συνδράμουν.

—  Κακά έκαμα, έπρόσθεσεν ό Νικόλαο; αφού έ- 
τελείωσε τήν διήγησίν του- θά έκαθήμην πέντε ή έξ 
μήνας είς τήν φυλακήν, καί θά εΰγαινα χωρίς λε
πτόν . . . 0  σκύλος μου θ’ άπέθνησκεν άπό τήν πεί
ναν. Από εκείνην τήν ημέραν ύπεγράφη ούτω; είπείν 
συμβόλαιον μεταξύ τού γενικού έπιθεωρητού καί 
εμού . . . όποιο; τό  έγγίσει εμέ πειράζει.

Εν τώ  μεταξύ τούτω  ήκούσθησαν αλόγου καλπα
σμοί περί τήν άκραν τού δάσους.
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—  Καλ’ ήμέρα, έκραξεν ό Σαβίν.
Καί ίδών τήν Μάρθαν καθημένην τήν έχαιρέτι- 

σεν- αύτη δέ παρετήρησεν ότι είχε καλήν παρρησίαν 

ά έφιππο;.

ΣΤ’.

Μετά τινα καιρόν πρό; τό έσπέραί, έ·.ώ ή βροχή 
Ιρρεε ποταμηδάν είς τά  κλειστά παράθυρα τής οικίας, 
ήνοίχθη μέ όρμήν ή θύρα τού προσγείου μικρού δω 
ματίου όπου έκάθηντο ή Μαρία καί ή Μάρθα. Η 
Μαρία, ή τι; παρετήρει τήν βροχήν πίπτουσαν έπί 
τώ ν  δένδρων άνεσκίρτησε καί είπε-

—  Μ’ έτρόμαξες, Νικόλα!
Αλλ’ ό Νικόλαο; δέν ήτο μόνος- έσυρε κατόπιν 

αύτού. νέον 6 όποιο; έστέκετο διστάζων είς τήν θύραν.
—  Κυρία, είπεν ό λαθροθήρας πρό; τήν Μάρθαν, 

«ίπέτε, παρακαλώ, πρός τόν Κ. Σαβίν ότι δέν θέλει 
σάς ενοχλήσει έάν έλθν) ολίγον νά ζεστάνη τούς πόδας 
του είς τήν φωτίαν σας. Πρό μιας ώρα; περιμένει νά 
πέραση ή βροχή, άλλ' ώς φαίνεται ήνοιξαν οί καταρ- 
ράκται τού ουρανού. Αύτό; έπέμενε νά μείνη εί; τό 
μαγειρεϊον, καί εγώ  έπέμενα νά τόν φέρω έδώ.

Η Μάρθα έσυρε Ορανίαν πρό; τήν έστίαν καί προσε- 
κάλεσε τόν Κ. Σαβίν, ό όποιο; έζήτησεν εύγενώς συγ- 
χώρησιν διά τήν ένόχλησιν.

—  Πρέπει νά μαλλώσετε τόν Νικόλαον, είπεν, ό 
όποιο; δ'.ισχυρίζεται ότι δέν πρέπει νά μένω όπου καί 
αύτό;" άντεστάθην πολλήν ώραν- άλλ άν έπί τέλους 
δέν ένέδιδα θά μ’ έσυρεν άπό τόν λαιμόν.

Καί ένώ έλεγε ταύτα ό Νικόλαο; έγεινεν άφαν
τος. Η θύελλα έσφοδρύνετο, ή βροχή έκτύπα τά  πα
ράθυρα, καί ό άνεμος έμυκάτο- ήλθεν έν τοσούτω ή 
ώρα τού γεύματος, καί ή Ελένη είσελθούσα προσε- 
χάλεσε τάς κυρίας τη ; είς τό  έστιατώριον. Τρείς θέ
σει; ησαν ήτοιμασμέναι, κατά τύχην δέ ό Πεσερόι δέν 
ήτο τήν εσπέραν εκείνην είς Γριζόλ, καί είς τό  γεύμα 
ήσθάνθησαν τήν έλλειψίν του. Í1 περίεργος σύμπτω- 
σις ένεκα τής όποιας εύρέθησαν οι τρείς νέοι μόνοι, 
¿ζωογόνησε τοσούτον τήν συνομιλίαν, ώστε καί αύτή 
ή συνεσταλμένη Μαρία ήσθάνθη κυκλοφορούν ταχύ 
ρον τά αίμά της. Η Μάρθα έμεινεν οπως τήν έπλασεν 
ή φύσις, άλλ έδειξε χάριν καί παρρησίαν, άνενθυμί- 
ζουσαν τάς ευτυχείς της ημέρας. Ο δέ Κ . Σαβίν ώ- 
μίλησεν ώς άνθρωπο; ταξειδεύσας πολύ, καί μέ α 
πλότητα γοητευτικήν, όλίγην μουσικήν έπαιξαν, καί 
τό  κύμοαλον αντήχησε μελωδικόν καί ποικίλον ύπό 
τ ά  δάκτυλα τής Μαρίας- άλλά καί έτραγώδησε, καί 
ή άδελφή της έθαύμασε τήν γλυκύτητα τής φωνής 
της- δέν ήτο πλέον συνεσταλμένη μαθήτρια, άλλά 
σχεδόν διδάσκαλος. Ó έπιθεωρητή; τήν επευφήμησε 
καί διεδέχθη τήν Μαρίαν. Ενθυμείτο τεμάχιά τινα 
δράματος πολλά φημιζόμενου τό τε  εί; Παρισιού;, 
έπαιξε με χάριν καί τόν ήκουσαν μέ προσοχήν.

—  Είναι παλαιά, δεκαπέντε ήμεοών, ή μουσική, 
είπεν- ϊσω ; τήν ηχούσατε.

—  Εί; Παρισίους, έ ; άπεκρίθη ή Μάρθα- άλλ’ οί 
Παρίσιοι είναι είς τήν άλλην άκραν τού κόσμου.

Καί έξηκολούθησαν ποτέ μέν μουσικευόμενοι, ποτέ

δέ συνομιλούντε;. Ó Μάρθα άνοίξασα τήν θύραν είπεν·

—  Ελένη, δέν θά μα; φέρει; τέ'ίον.

Καί στραφείσα πρό; τόν Σαβίν-

—  Κύριε, είπεν έμβριθώ;, μήν νομίζετε ό τι έχο- 
μεν πάντοτε τήν αύτήν άσωτείαν- άλλά σήμερον εί
ναι εορτή.

Η Ελένη έφερε τό  τέϊον καί πλακούντα μ ετ’ αύ

τού. ή  δέ Μάρθα συγκρούσασα τά ; χεΐρα;-
— ■ ίδού, είπε, μεγαλοπρέπεια τήν όποιαν δέν 

όπερίμενα.
Εν τοσούτω επαυοεν ή βροχή- ή Μαρία ήνοιξε τό 

παράθυρο·/ καί είσήλθεν άνεμος δροσερό; καί εύώδης- 
ό ουρανός ήτο περιάστερος.

—  βπαυσεν ή βροχή, είπεν ή Μάρθα.
—  Τόσον γρήγορα! άνεφώνησεν ό Σαβίν.
Καί είδαν τόν Νικόλαον κρατούντα άπό τόν χα 

λινόν τόν ίππον τού έπιθεωρητού.
—  Κύριε, άνέκραξεν, ό ουρανός είναι καθαρό; καί 

ήμπορεϊτε νά αναχωρήσετε.
—  Κρίμα ! έψιθύρισεν ό νέος.
Μετά .τήν γνωριμίαν ταύτην ό Σαβίν έπεσκέοθη 

καί άλλοτε τήν Γριζόλ, όπου άπήντησε καί τόν Κ. 
Πεσερώ. Ενεκα δέ τής εκτάκτου περιστάσεω; δι ήν 
έγεινεν ή γνωριμία τών δύο αδελφών καί τού Κ . Σα
βίν, αί σχέσεις των απέκτησαν οικειότητά τινα" άπ’ 
αύτής τής δευτέρας συνεντεύξεως έφάνη ώ ; νά έγνω
ρίζοντο πρό αίώνος. Ó γεν. έπιθεωρητή; ήτο φύσει έκ 
τών ανθρώπων εκείνων μέ τού; οποίου; καί όταν μόλι; - 
τούς ί'δη; λαμβάνει; οικειότητα. ’ Εάν δέν έλεγε πάν
το τε  ό ,τι ήσθάνετο, ένόεις όμως ευκόλως ότι ό λόγος 
ήτο τό  ένδυμα τής ιδέα; του- συναναστρεφόμενο; μέ 
αύτόν δέν είχες ούτε προσωπείον νά σχίσνς, ούτε 
άβυσσον νά άνορύξγς, ούτε τ ι  σκοτεινόν νά φώτισης. 
’Αφού συνηντήθησαν όλίγας έτι φοράς, ήπόρησαν 
πώς έπέρασε τόσο; καιρό; χωρίς νά γνωρισθώσιν. 
ό  Σαβίν έμέμφετο τόν Νικόλαον ό τι δέν τόν παρου
σίασε πρίν.

—  Δέν ήξεύρετε ότι ύπήρχομεν ; είπεν ή Μάρθα.
—  ΐίξευρα τόν ψάθινόν σας πίλον καί τό  πρά

σινον σκιάδιον τής Κ . Μαρία;- άλλά τούτο δέν ήρ- 
κει εί; τό  νά μέ άναγκάσφ νά τά  έπισκεφθώ, άπε
κρίθη ό Σαβίν.

ϊπεσχέθη ομω; νά άναπλτ.ρώστ, τόν άπολεσθέντα 
καιρόν. Τό μεταξύ τή ; Γριζόλ καί τή ; κατοικία; 
του διάστημα δέν ήτο πολύ- καί πεζός μέν ήρχετο 
έντό; μια; ώρας, έφιππος δέ καί καλπάζων έντό; τ ι- 
νων λεπτών. Ú μικρά γωνία, τήν όποιαν είχεν εκ
λέξει διά κατοικίαν είς τό  άπέραντον οικοδόμημα 
τό κείμενον μεταξύ τών μεγαλοπρεπών ερειπίων δέν 
τόν έβλεπε πλέον πολύ ώ ; πρότερο·/- αλλά τό έσπε- 
ρα; μ ετ’απουσίαν τής όποία; ή διάρκεια ηύξανε καθ 
έκάστην, έφαίνετο φώ; τρέμω·/ όπισθεν τών ύέλων 
τού κοιτώνό; του, τά όποιον δέν έσβέννυτο πάντοτε 
κατά τάς μακοάς ώρα; τώ ν νυκτών. Αλλοτε πάλιν 
έπλανατο μεταξύ τώ ν ερειπίων, ένώ ή σελήνη έρρι- 
π τε τάς ακτίνας έπί τού γοτθικού μοναστηριού. Βέ
βαια δέν άνεζήτει τό τε  έπιγραφά; άοχαία; μεταςύ
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τοΰ χόρτου. Α λλ ό ίππος, ή ελευθερία, ή άνάπαυσίς 
του δέν ήρκουν πλε'ον εί; αυτόν.

Εάν ή Μαρία δέν ήτα ζωηρά, ή Ελένη δμω; πα· 
ρεπήρησεν δτι δέν ήτο πλέον περίλυπο; καί όμοία 
πρό; κλάδον ιτέα;. Τήν ήκουσαν τραγωδοϋσαν, ένώ 
ή Μάρθα έφαίνετο σκεπτικωτέρα- ναι μέν δέν έφθασε 
μέχρι μελαγχολία;- ό γέλω ; έπλανάτο πάντοτε εί; 
τά  χείλη τη ; ' άλλ’ ένίοτε έσιώπα επί ολόκληρον τ έ 
ταρτον ώρα;, όσάκι; άπήντα εί; τού; αγρού; τόν 
Νικόλαον συνωμίλει μέ αυτόν- τόν είχε παραλάβει 
ύπό τήν προστασίαν τη;.

Ο Βαλεντίνος; ό όποιο; καθ’ ημέραν έπεσκεπτετο 
τήν Γριζόλ, έπληροφορήθη μ ετ’ ολίγον περί τή ; νέα; 
ταύτη; φιλία;- ή Μάρθα μάλιστα τόν έταρουσίασε 
χωρίς νά τόν προειδοποίηση εί; τόν Ιν. Σαβίν. Ωχρία- 
σεν ολίγον δτε ό Σαβίν έσφιγξε τήν χείρά του. Π 
Μάρθα τόν παρεκάλεσε νά δείξνι μερικά τών ειδωλίων 
του εί; τόν νέον φίλον των, καί επειδή δέν ήθελεν 
άπεφάσισαν νά τόν έπισκεφθώσι κατ’ οίκον. ¿θαύμα
σαν τά τελευταΐά του έργα, καί τόν ύπερεπήνεσαν. 
Ο παπα-Λουκά; ύπερέχαιρεν. ό  Κ. Σαβίν έζήτησε 
ν’ άγοράση θεάν τινα τών άνθέων ωραιότατα τε- 
χνουργημε’νην, καί εϊπε-

—  Μή διστά ζετε νά ζητήσετε τήν αξίαν τη ;- ό 
φίλο; εί; τόν όποιον θά τήν δώσω, δέν ευρίσκει συ
χνά τοιαΰτα αξιόλογα έργα.

Α λλ ’ ό Βαλεντίνος άπεκρίθη δτι έλειπεν ακόμη 
μικρά τ ι ;  εργασία, ό τε  δέ μετά τινα ; ημέρας τόν 
ήρώτησεν ή Μάρθα άν έτελείωσε τό είδώλιον, άπε
κρίθη δ τι έσυντρίφθη.

—  Κρίμα! άνέκραξεν- ό Κ . Σαβίν τό  ήγάπα τ ό 
σον πολύ!

Ο δέ Βαλεντίνο; σηκωθεί; άνεχώρησε καί έπί μίαν 
σχεδόν έβδομάδα δέν έφάνη. Αλλά μόνος ό Νικόλαο; 
παρετήρησε τήν απουσίαν ταύτην.

Εάν ήρώτα; τήν Μάρθαν πώ ; έγνώριζε τόν βίον 
τοΰ Κ. Σαβίν, θά ήπόρει καί αύτή τ ί  ν’ άποκριθή- 
καί δμω; δέν ήγνόει καμμίαν λεπτομέρειαν, ό  Σα
βίν εϊχέ τινα περιουσίαν- άλλά τό  μέν πλεϊστον μέ
ρος αυτής κατηναλώθη εί; τά ; παρεκτροπάς τών Πα- 
ρισίων εί; τάς όποιας παρασύρονται οί νέοι, τά δέ 
λοιπόν εί; περιηγήσεις, κατά τάς όποία; καί ή καρ- 
δία καί τά λογικόν του ώφελήθησαν. Αλλ’ έπί τέ 
λους, μετά δωδεκάδα ετών καταναλωθέντων εί; α
νάξια λόγου αντικείμενα, μήτε ύπό τής παραφοράς 
αύτή; τών παθών δικαιολογούμενα, εύρέθη πτωχό; 
ώ ; στρατιώτης, καί όμοιο; μέ δένδρον τοΰ οποίου 
άπέσπασεν ό χειμών καί τό  τελευταίου φύλλον. 
Δέν έμεινεν δμω; μέ χείρα; σταυρωμένα;- ένήργησε 
διά τώ ν φίλων τής οίκογενεία; του, καί έπροσφέρθη- 
σαν αύτω θέσει; πολλά επίζηλοι. Εάν ήθελε θά ώ- 
νομάζετο γραμματεύ; πρεσβεία;- έπροτίμησεν δμω; 
τήν θέσιν τοΰ έπιθεωρητοΰ τών δασών τοΰ στέμμα
τος. Εντό; ένό; έτου; συγγενή; τ ι ;  όστι; τόν ήγάπα 
τόν έκάλεσε παρ' αύτώ. 0  Ολιβιέ έδύνατο νά από
κτηση περιουσίαν, άλλά διά τοΰτο έπρεπε νά έν· 
δίδη εί; τινα ; αξιώσει; καί νά εξευτελίζεται- διό 
δέν έδέχθη. Οτε κατά διαταγήν τών άνωτε'ρων του

ήλθεν εί; Ραμ,βουλιε, ή άγρία δψις τοΰ τόπου, ό εκ
τεταμένο; καί μελαγχολικό; όριζων, τό ψιθύρισμα 
τών πευκών καί ή εύωό'ία τώ ν δασών τόν κατεγοή- 
τευσαν. II μοναξία δέ έκείνη, διά τήν οποίαν άλλοι 
θά άπηλπίζοντο, τόν ωφέλησε, καί ύπέφερε τήν μα
κράν τη ; διάρκειαν όχι μέ καρτερίαν, άλλά μ’ ευθυ
μίαν καί εύχαρίστησιν. Ολαι αί παρελθοϋσαι τέρψεις 
καί ^ήδοναί έφαίνοντο εί; αύτόν ώ : άλλαι χίμαιρα-., 
άνάςιαι κάν μνήμης. Αύτό; λοιπόν ό Σαβίν τών Πκ- 
ρισίων, διά τών ολίγων χρημάτων τά  όποια τώ  είχον 
μείνει κατά τύχην διώρθωσε τό  έρημητήριόν του μ.ε- 
τά τίνος κομψότητος, έξ ή; καί μόνη; άνεγνώριζες 
τόν παλαιόν άνθρωπον. Διά δέ τοΰ μισθού αύτού 
καί τινων άλλων ευτελών εισοδημάτων έπήρκει μέν 
εί; τά ; άλλα; τοΰ άνάγκας, άλλά μέ μετριότητα: 
—  II άπδκτησι; νέου πυροβόλου, έλεγεν, είναι μέγα 
βάρος εί; τόν προϋπολογισμόν μου. Αφού δμω; τό 
αποκτήσω πόσον χαίρω δτι κατενίκησα τά ; δυ
σκολίας.

Εάν πολλάκι; τά  εναντία συνέρχωνται δέν πρέπει 
διά τούτο νά άντικρούωνται τά  δμοια. ίΐ αύτή γεν- 
ναιότης, ή αύτή παρρησία, ή αύτή φαιδρότης, έπι- 
κρατοϋσαι κατά τε  τήν ευτυχίαν καί τήν δυστυχίαν 
εί; τόν βίον τή ; Μάρθας καί τού Ολιβιέ, προσήγγι- 
ζον τόν χαρακτήρα αύτών. Αφού ήλθεν εί; Γριζόλ ή 
Μάρθα έπανελάμβανε καθ’ έκάστην μακρού; περιπά
του;, ευχαριστούμενη δτι καί έβλεπε καί έπεριπάτει. 
Πλήν τούτου έπέβλεπε καί τά ; εργασία; τά ; γενομέ
να; εί; τόν άγρόν. όπως χρειάζεται αήρ εί; τού; πνεύ
μονας, οίίτω έχοειάζετο δραστηριότη; εί; τόν νοϋν 
της. Επανήρχετο δέ πάντοτε άπό τά ; έκδρομάςτη?, 
τάς παρειά; έχουσα ερυθρά; καί εύχαριστημένην 
τήν καρδίαν. Συνήθως διευθύνετο πρό; τήν λίμνην 
τού Τούρ, τή ; όποία; τήν μέν μ.ίαν όχθην σκεπάζει 
τό δάσος, τήν δέ άλλην ή χλόη. Περί τήν δύσιν τού 
ήλιου ή σκιά τών προαιωνίων δρυών έκτείνεται έπί 
τού χόρτου, ή γή φαίνεται μ,ακράν έρυθρά, ή ακίνητο; 
επιφάνεια τών ύδάτων φιοτίζεται, καί σωρό; δε'νδρων, 
θάμνων καί φραγμών συγχέονται. II Μάρθα είχεν εκ
λέξει μεγάλην πέτραν σκεπασμένην μέ χλόην, εί; τήν 
οποίαν έκάθητο καί παρετήρει τήν πτήσιν καί τά  
παίγνια τών όρνέων. Μία βοσκό; βόσκουσα τά  πρό
βατά της ήτο ό μόνο; άνθρωπος τόν όποιον άπήντησε 
κατά τό  άγριον εκείνο μέρος. Αφού δέ άνεπαύετο 
έν τέταρτον τής ώρα; επανήρχετο εί; Γριζόλ. Από 
τής έσπέρα; δμω; καθ’ ήν ή βροχή καί ό Νικόλαο; 
εϊσήγαγον τού Κ. Σαβίν εί; τήν αίθουσαν, ή Μάρθα 
δέν έπεριπάτει ουτε έκάθητο εί; τήν πέτραν μόνη.

Ημέραν τινά καθ’  ήν ό Ολιβιέ έλθών τήν εύρε κ.α- 
Ιημένην εί; τήν πέτραν αυτήν, ό λόγος έπεσεν ανε
παίσθητοι; εί; τήν μοναξίαν εί; τήν όποιαν ένεκα πε
ριστατικών τού βίου εύρίσκοντο. Καί ή μέν Μάρθα 
ηδιαφόρει, ό δέ Σαοίν τήν παρετήρει ρίπτων πετρά
δια εί; τήν λίμνην, ¿θαύμαζε πώ; τόση νεότης, τό 
ση χάρις καί τόση ζωηρότη; ήσαν θαμέναι εί; τήν 
έρημον εκείνην χωρίς νά έπιποθώσι τά  παρελθόντα. 
II Μάρθα έμάντευσε τήν απορίαν αύτήν, τήν όποίαν 
καί ήρμήνευσεν ό όήιβ'.έ διά τινων λέξεων.

• Τ ί νά σα; είπώ ! είπεν ή Μάρθα . . . Επείσθην 
σκεπτομένη ότι ήμπορεΐ τ ι ;  νά ώφεληθή καί άπό 
τόν μύρμηγκα. Πόσα πράγματα μας φαίνονται δύ

σκολα διότι δέν τά  δοκιμάζομεν!
  όμιλεΐτε, άπεκρίθη ό Ολιβιέ γελών, ώ ; ή πχ-

λαιά Αθηνά- άλλά πρό πολλοϋ άπέθανεν ή θεά έ-

κείνη. (
—  Περιγελχτέ με δσον θέλετε, ήξευρετε δμω; 

δ τι έχω δίκαιον- τό δέ νόστιμον είναι δτι σείς βάλ
λετε εί; πράξιν δ,τι έγώ επαγγέλλομαι κατά θεω 

ρίαν.
—  Μέ κάμετε πολλήν τιμήν- έάν δμω; φαίνωμαι 

ήσυχος, ό διάβολο; δέν έχει νά παραπονεθή.
—  Λ  ! υπάρχει καί διάβολος! είπεν ή Μάρθα ή 

όποία ήρχησε καί αύτή νά ρίπτη χαλίκια εί; τήν 

λίμνην.
—  Καί όχι μόνον ένα;! δταν έπρωτοήλθα εδώ, ή 

άκατάπαυστο; ένέργειά μου, ή αλλαγή τών έξεων, 
αί νέαι τοποθεσίαι τόν έδιωξαν. . . Σήμερον δμω; 
βλέπω δτι δέν φοβείται τίποτε. Καί διά νά είπώ τά 
πράγματα όπως είναι, πιστεύω δ τι ή άπόφασί; μου 
είναι πλησίον τή ; έδική; σα; ώ ; ό τροχίλο; ό όποιο; 
πετά εί; τόν άέρα- όλα τόν τρομάζουν καί τόν 
ταράσσουν.

Η καρδία τή ; Μάρθας συνετρίβη.
—  Λοιπόν, -/.ρώτησε χωρίς νά ίδη τόν Ολιβιέ, με

τανοείτε διά τήν άπόφασίν σας.
—  Διόλου- νά μείνω έδώ εί; τόν ώραίον τούτον 

τόπον, νά αναπνέω άέρα καθαρόν, νά τρώγω έλευθέ- 
ρω; άρτον έντίμω; κερδαινόμενον, νά άνακουφίζωμαι 
άναγινώσκων, περίπατων, κυνηγών, νά επιθυμώ πράγ
ματα τά  όποία ή τακτική εργασία δίδει, νά ενθυ
μούμαι τούς πειρασμού; καί τάς τρικυμία; διά νά 
αποφεύγω τάς προσβολά; των, νά ζώ  πρόσωπον πρό; 
πρόσωπον μέ τήν φύσιν, ιδού τ ί  ελπίζω  καί τ ί  
θέλω. . .

—  Προσέξατε, όμιλεΐτε ώ ; ή Αθηνά ή όποία, ιό; 
προείπατε, άπέθανε.

—  Ναί- πλήν είναι σφλάμα μου έάν έχω τριάντα 
δύο χρόνων ήλικίάν, και έάν ή ανόητο; νεότης μ.ου 
μέ λέγει δτι είμαι μόνο; ;

Ερύθημα άνέβη εί; τά ; παρειά; τή ; Μάρθας.
Μέ τό  λέγει, έπανέλαβεν ό Κ. Σαβίν, καί ι 

δού τρεχει ό διάβολο;. Γνωρίζω τήν παρουσίαν του 
άπό την λύπην ή όποια μέ κυριεύει.

Σείς λυπείσθε ! άνεφώνησεν ή Μάρθα προσπα- 
Οήσασα νά γελάση.

Α*. άπεκρίθη ό όλιβιέ, δεν μέ βλέπετε δταν 
είμαι εις την κατοικίαν μου' βλέπω τόν χόρτον ά ό 
ποιο; προσκολλαται εί; τήν πέτραν καί ’ άναβαίνει, 
τήν σελήνην ή όποία φωτίζει τά'ερείπια μέ τά ; ώ- 
χρας τη ; ακτίνα;, στηρίζομαι εί; τό παράθυρόν μου, 
ανοίγω τό  στήθόςμου εί; τόν αρωματικόν άέρα, χα- 
δεύω τά  βιβλία τά  όποία είναι σκορπισμένα εί; τήν 
τράπεζάν μου, ακούω τό  άλογόν μου ρογχάζον εί; 
τό  ίπποστάσιον, ακροάζομαι δλου; τού; ήχου; τή; 
νυκτό;, αισθάνομαι δτι δλ αύτά είναι ώραϊα καί καλά, 
δέν επιθυμώ, άλλά θέλω νά εκπληρώσω μέχρι τέλους
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τό  χρέος μου- δταν ομω; αΰριον ή μεθαύριον έλθουν 
τά  γηρατεία ; . . . Λοιπόν 0 απολαύσω μόνο; αύ
τά  τά  καλά τά  όποία θά περάσουν καί θά μέ άφή- 
σουν εί; τήν πικρίαν τή ; άπομονώσεως; Κατι τ ι  αι
σθάνομαι τά όποιον έπιθυμεί άλλην ευτυχίαν. . . 
Φάντασμα άνορθοϋται έμπροσθεν εί; τά  θαμβωμένα 
’μά εια μου. . .  τό καλώ. . . περνά. . .  μακρύνεται καί 
γίνεται άφαντον !

Ú Μαρθα κατεστενοχωρεΐτο- έπεθύμει νά φύγη, 
νά μή άκούη τίποτε, νά διακόψ-ρ τήν ομιλίαν τού 
Ολιβιέ, άλλ' έσιώπα καί έμενε.

—  Θέλετε νά μάθετε ποίο; θά διασκέδαση αύτήν 
τήν λύπην εναντίον τή ; όποία; εί; μάτην παλ.αίω έ 
νίοτε ; Πρέπει νά έξομολογηθώ έντελώ; καί νά σά; 
είπώ πώς θά εδρω τήν πρώτην ησυχίαν μου ; . . . . 
Νά μέ βοηθήσνι μία χειρ, μία γυνή νά μέ διδάξ-ρ, νά 
περιπατώ μέ θάρρος εί; τόν δρόμον οπού έβαλα τόν 
πόδα μου, νά μέ ζωογονή μέ τήν παρουσίαν τη ; καί 
νά μέ ένθουσιάζν) μέ τήν αγάπην της, νά είναι όδη- 
γός/καί έμπνευσί; μου- νά έχν) τήν ψυχήν αρκετά σ τα 
θερά·/ διά νά μέ ύποστηρίζη εί; τά  δάση τά  όποία 
μέ έσωσαν, νά συμμερίζεται τήν ζωήν μου καί νά 
φαιδούντ) τήν μοναξίαν -μου ! . . . Τότε θά μέ μένη 
μ,όνον νά ευχαριστώ τό/ Θεόν, καί νά τόν ευγνωμονώ 

διά παντός.
—  Θά τήν εύρετε αύτήν τήν γυναίκα, είπεν ή 

Μαρία μόλι; άναπνέουσα.
Ó ίππο; τού Σαβίν χρεμετίσας έκτύπησε τό έδα

φος καί ή Μάρθα άνεσηκώθη διά μιας. Ó όλιβιέ ή- 
θέλησε νά τήν άκολουθήση, άλλ’ αύτή ένευσε νά στα- 
θή καί τρέχουσα ήλθεν εί; Γριζόλ. Τό πρόσωπον τη ; 
ήτο κατακόκκινον, ταραχή, μέθη κατέκλυον τήν καρ
δίαν τη ;- δέν έτόλμα νά ύψώσν·, τού; οφθαλμού; καί 
ένόμιζεν δ τι έβλεπε πανταχοϋ τό  βλέμμα τού Σαβίν. 
Εάν κατά τύχην ώμίλει τ ι ;  εί; αύτήν τήν ώραν έκεί- 
νην, αύτή ή άγαπώσα νά γελά θά έκλαιε. Τό έσπέρα; 
μόλι; έκράτει έαυτής- δέν έδύνατο νά καθήσϊΐ εί; τό 
αύτό μέρος, καί έφρόνει δτι δλοι έμάντευον τό μυ
στικόν τη;. Ηθελε μέν νά γνωρίζη δλο; ό κόσμο; τήν 
ευτυχίαν τη ;, άλλ’ έπροτίμα ν' άποθάν/t παρά νά τήν 
όμολογήση,.

Ó Κ. Πεσερώ έλθών εύρεν όμοϋ τά ; δύο άδελφα;.
—  Λοιπόν, ήρώτησεν ό καλό; δικηγόρο; άποθει; 

τά ραβδίον του, είσθε πάντοτε ευτυχεί; ;
—  Ακούεις, Μαρία, είπεν ή Μάρθα, μά; έρωτά 

άν ειμεθα ευτυχεί; !
Η φωνή τή ; Μάρθα; δέν ήρεσεν εί; τήν Ελένην.
—  Εχετε θέρμην, είπε, κυρία !
—  Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ή Μάρθα, καί μετεοη 

εί; τόν καιτώνά τη;.
Τήν έπιοϋσαν έξύπνησε πολλά πρωί- έ. ονεΐτο μή 

έλθη ό Σαβίν καί σχεδόν έπεθύμει νά μή τόν ι->/. Και 
δμω; θά τόν έμίσει άν δεν ήκουε τά  βήματα τού ίπ 
που του- έτρεμε·/ ένθυμουμένη δτι συνήντα τά  βλεμ - 
ματά του. Μετά περίπατον μιας ή δύο ώρών, ίόουσα 
τήν Μαρίαν έργαζομένην ύπό δένδρο·/, ήλθε πρό; αυ
τήν- ή μέν μία έφαίνετο ονειροπολούσα, ή δε άλλη 
δέν ήθελε νά όμιλήση, φοβούμενη μήπως ή πρώτη /.S-
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ξ ι; προδώση το  μυστικόν της' διό έσιώχων. Αίφνης 
ή Μάρθχ παρετήρησεν ο-π ή αδελφή τη ; έγραφεν 
έπί του χώματος μέ τήν άκραν ραβδίου, τά  δέ γράμ
ματα έχαράσσοντο βραδέως από την χεϊρά τη ; μη
χανικώς κινουμένην. Ιΐνοιξε καλά τούς οφθαλμούς 
της, καί άνέφριξεν ίδούσα ολόκληρον τό  όνομα τού 
Ολιβιέ. Ηρζασε λοιπόν την χείρα τής Μαρία; καί 
είπε"

—  Τί κάμνεις ;
I I  δέ Μαρία έσκέπασε τό πρόσωπόν της καί μέ 

τάς δύο χεΐρας, καί έπεσεν εί; τάς άγκάλας τής α 
δελφής της.

—  Ναι, άπεκρίθη.
—  Σύ, σύ, Μαρία ! άνεφώνησεν ή Μάρθα μέ φω 

νήν πνιγηράν ! Καί άνασηκώσασα αύτήν τήν ήτένισε 
καλώς.

Η Μαρία άνεχώρησε κλονουμένη' ή φωνή τής 
Μάρθας τήν έφόβισεν. II Ελένη, ούσα ολίγον παρα- 
κεί έδιδε κριθήν εις τήν όρνιθά της, καί ή Μάρθα 
έτρεξε πρός αύτήν καί λαβούσα άπό τήν χεϊρα τήν 
εφερεν εΐ; τό  μέρος όπου ήτο πρό ολίγου ή Μαρία, 
καί είπε'

—  ίδέ, τόν άγαπά ;
0  Ελένη άναγνώσασα τό  όνομα άπεκρίθη'
■—  Τώρα τό έκαταλάβετε ;
Καί ή Μάρθα καταβληθεϊσα ήρώτησε.
—  Καί άπό πότε, καί πώς ;
I I  δέ Ελένη χαμηλώσασα διά νά χαδεύση τήν 

μαύρην όρνιθά της'
—  Μήπως ήξεύρω ; άπεκρίθη. Ϋποθέτω μάλι

στα ότι ούτε αύτή ή Κ . Μαρία θά ήξεύρη νά σάς 
είπή πώς συνέβη τό πράγμα. Καί εις έμέ ήκολού- 
θησεν άλλοτε, όταν έχόρευα, τό  ίδιον . . .  Έκοιμή- 
θηκα ήσυχη, καί έξύπνησα μέ καρδίαν πληγωμένην.

Η Μάρθα άπεμακρύνθη, διότι έφοβείτο μήπως 
προδοθή. Δύο ώρα; όμως έτρεχεν εις τά  τυφλά, καί 
ούτε έβλεπεν ούτε ήκουε τ ί  έγίνετο περί αυτήν. 0  κό
πο; τήν έβίασε τέλος πάντων νά σταθή πλησίον ρυα- 
κίου παρά τό όποιον έκάθησε' τήν αύτήν δέ φλόγα 
ήσθάνετο εις τό  μέτωπον, τά ; παρειάς καί τούς μή· 
νιγκας, ώστε έκλινε τήν κεφαλήν πρός τό  ύδωρ διά 
νά δροσισθή' τό τε  μόνον εϊδεν ό τι τό  πρόσωπόν τη; 
ήτο καταβρεγμένον άπό δάκρυα. Καί παρατηρήσασα 
αύτό ώς ανθρώπου αγνώστου, ΰπεμειδίασε καί είπε' 
—  Πού είναι ό καιρός δτε έγέλων!

II δρόσο; τού ρυακίου εις τό  όποιον έβύθισε τό 
πρόσωπόν καί τής χεϊρά; τη ; έζωογόνησε τό πνεϋμά 
της, καί έσκε'φθη ήσυχώτερα. Τό ά'νειρόν τη ; διήρ- 
κεσε μίαν νύκτα, καί ή εύτυχία τη ; μίαν έσπέραν. 
Εκείνον τόν όποιον ήγάπα τόν ήγάπα καί ή άδελφή 
τη ;' άλλά μόνον άδελφή της ήτο ή Μαρία ; Δέν ήτο 
μάλλον θυγάτηφ εις τήν οποίαν είχεν άποφασίσει 
ν’ άφιερώση όλα; τη ; τά ; δυνάμει;; Επρεπε λοιπόν 
νά πληγώση τήν καρδίαν της ; Τά δάκρυά της ήρ· 
χησαν νά τρέχωσι τό τε  πικρότερα καί άφθονώτερα- 
Κανείς δέν διέβαινε τό τε  πλησίον τού ρυακίου παρά 
τό  όποιον ε/.άθητο τήν κεφαλήν στηρίζουσα εί; 
ιτέαν. Διά τ ί  τό  ύδωρ τό όποιον ήγγιζε τήν άκραν
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τω ν ενδυμάτων τη ; νά μή έξογκωθή καί νά τήν πα* 
ρχσύρη ; θά τήν εσωζεν άπό τόν κόπον τού νά ζη - 
τή διέξοδον' άθυμία μεγίστη τήν είχε καταλάβει- 
Η δεξιά της ερριπτεν ένίοτε άπερισκέπτω; χαλίκια 
εΐ; τό  ύδωρ' άλλ’ αίφνης άνασύρασα αύτήν'—  Χθές 
ήτον ! είπε.

Καί άπέθετο τήν κεφαλήν εις τά  γόνατά της. Τήν 
ώραν έκείνην παιδίον έξήλθεν άπό τό  δάσος, κατα · 
πίπτον ύπό τό  βάρος φορτίου ξύλων. 0  κρότος τών 
βημάτων του έπί τού πετρώδους έδάφους έφθασε μέ
χρι τής Μάρθας, ήτις άνεσήκωσε τήν κεφαλήν καί 
τό  είδε. Τό παιδίον σταθέν έσφόγγιζε μέ τήν χει
ρίδα τού υποκαμίσου του τό  κάθιδρον μέτωπόν του. 
Ο ήλιο; έπιπτε κατά κάθετον εί; τό γυμνόν καί μαϋ- 
ρον στήθός του. Δίς άνεσήκωσε τήν ράχιν του, καί 
δίς τό βάρος κατέβαλεν αύτήν. Αλλ’ αύτό έσειε τήν 
βαθύτριχα κεφαλήν του, έλαβε ράβδον μέ τήν δεξιάν 
καί συγκεντρώσαν τάς δυνάμει; του '—  Εμπρός! είπε 
μέ φωνήν όξεϊαν, καί έπροχώρησε βραδέως μέν άλλ’ 
εύσταθώς.

II  φωνή αύτη τήν έζωογόνησεν ώ ; ηλεκτρικός τις 
παλμό; καί έσηκώθη. Επρεπε λοιπόν αύτή νά φαν ή 
όλιγώτερον γενναία τού παιδιού έκείνου; 0  Θεάς 
δέν δίδει εις έ'καστον φορτίον άνάλογον πρό; τάς δυ
νάμεις του ; δέν δίδει εί; τόν μικρόν εκείνον ξυλο
τόμον, τόν προσβαλλόμενον άπό τάς βροχάς τού χει- 
μώνος καί τούς καύσωνας τού θέρου; τόσον φορτίον 
όσον δύναται νά βαστάση, καί εις τήν γυναίκα δυ
στυχίαν τήν όποιαν ή καρδία τη ; δύναται νά ΰπο- 
μείν/ι; Αναλαβοϋσα θάρρος άπό τήν σκέψιν ταύτην, 
έτρεξε κατόπιν τού παιδίου, έβαλεν εί; τήν χεϊρά 
του ό,τι καί άν είχεν έπάνω της, καί άσπασθείσα 
αύτό" —  Μ’ έδωκες, είπε, καλόν παράδειγμα' ύπαγε 
εις ειρήνην !

0  δρόμο; καί 6 άήρ έπανέφεραν τά  φυσικά χρώ
ματα εί; τό πρόσωπόν της' ή Μαρία, ότε έπέστρε- 
ψε πρό; αύτήν, δέν έτόλμα νά τήν ίδη. Αλλ’ ή 
Μάρθα σταθεϊσα έμπροσθέν της'

—  Α δελφ ή μ ο υ , ε ίπ ε  μ έ  φωνήν γ λ υ κ ε ϊα ν , έ χ ο - 

μ εν νά ό μ ιλήσ ω μ εν.

Αλλ’ ή Μαρία δέν άπεκρίθη' εύκόλως ομω; έφα ί- 
νετο άπό τά ; κινήσεις τού έπιστηθίου της ό τι έπαλ- 
λ.ε σφοδρώ; ή καρδία της.

—  0  Κ . Σαβίν, ήρώτησεν ή Μάρθα, ήτις έφαί- 
νετο ότι θά έζέπνεεν ότε έπρόφερε τό όνομά του, υ
ποπτεύεται ό τι τόν αγαπάς;

—  Οχι, άπεκρίθη ή Μαρία, άν τό ήξευρε πώς θά 
τόν έβλεπα ;

—  Μήν τρέμεις, Μαρία μου' δέν είμαι άδελφή 
σου, ή καλητέρα σου φίλη ; είπε έναγκαλισθείσα 
αύτήν' δέν ένόησε; ποτέ άπό μίαν του φράσιν, μί
αν του λέξιν ό τι καί αύτό; έχει τό  ίδιον αίσθημα 
μέ σέ ;

ίΐ Μαρία άνένευσε, καί χαράς ένεπλήσθη τής Μάρ
θας ή καρδία' ναι μέν ήγνόει τ ί  τέξετα ι ή έπιούσα? 
έβεβαιώθη όμως ό τι δέν τήν ήπάτησεν ό όλιβιε- 
αύτήν είχεν εκλέξει. Στεναγμός έξώγκωσε τό  σ τη .

θός της' πλησιάσασα δέ τήν αδελφήν καί φιλήσασα 

τά  χείλη της'
—  Πρέπει όμως, είπε, νά τά  προΐδώμεν όλα' έάν 

ό φίλος μας δέν έχη τό αύτό αίσθημα, έάν δώση εις 

άλλην τήν καρδίαν του . . .
Αλλ ’ ή Μαρία υπολαβούσα, καί δράξασα ώχρά 

καί πάλλουσα τήν χεϊρα τής άδελφή; τη ;'
—  Τ ί ήξεύρει;; ’ ήρώτησε; τ ί  έμαθες; φοβείσαι 

τ ίπ ο τε ; τρέχω κίνδυνον ; λέγε . . .
—  Μήν άνησυχείς' δέν ήξεύρω τίποτε.
—  Α'. μέ κατέστρεψες! Εδώ εί; τήν έρημον 

ποίαν θ’ άγαπά; . . . Σέ ίσως.
II  Μάρθα ομω; σταθεϊσα άτάραχο; άπεκρίθη'
—  Τ ί τρέλα ! δέν είμαι δευτέρα άδελφή ; Πλήν 

τούτου θέλει; νά πάρη χωοιάτισσαν μέ χέρια μαυρι- 
σμένα άπό τήν εργασίαν ;

Η Μαρία ήσπάσθη τήν άδελφήν της καί ήρώ

τησεν'
—  όπωςδήποτε δέν σέ είπεν ότι άναχωρεϊ.
—  Οχι' άλλ’ είναι νέο; καί πιθανόν νά τόν έλθη 

ή ιδέα τού γάμου . . . διά τούτο σ ερωτώ καί πά 
λιν' έάν δώση άλλ.ού τόν λόγον του τ ί  θά κάμης;

—  θ ’ άποσυρθώ εις μοναστήριον καί θά γείνω 
καλογραία.

Η Μάρθα ήτένιζεν άσκαρδαμυκτί τήν άδελφήν 
της' ή άπόκρισις τήν κατεθλιψεν' είδε τήν Μαρίαν 
ώς νεκράν εντός μοναστηριού, καί τήν ένηγκαλίσθη 
ώ ; διά νά τήν έμποδίση.

—  Ε.όσω, είπε, ζώ  εγώ, δέν θά γείνης καλο
γραία !

Καί έκλαυσαν καί αί-δύο. Εν τοσούτω έλθούσα ή 
Ελένη άνήγγειλεν ότι ό Κ. Σαβίν τά ; έζήτει. I I  δέ 
Μάρθα είπε πρό; τήν άδελφήν τη ;'

—  Υπαγε νά τόν δεχθή;, καί είπέ τον ότι δέν 
είμαι έδ ώ  ή ότι είμαι κοπιασμένη, ό ,τι θέλεις . . . 
Ιΐξίύρεις ό τι άγαπά τήν μουσικήν, τραγουδήσετε 
μκζή.

Καί ώθήσασα αύτήν πρό; τήν οικίαν μ.ε τέβη εί; 
τούς άγρούς. ό τε  δέ είδεν ότι δέν τήν έβλεπαν πλέον, 
έκάθησεν έπί τινο; υψώματος όπισθεν βάτων, καί 
έκάθησεν ευχαριστημένη. Ναι μέν έσπαράσσετο ή 
καρδία της, ή συνείδησί; της όμως έλεγεν ότι έπραξε 
τό  καθήκόν της. II άκινησία κατεπράύνεν ολίγον τήν 
ταραχήν της, καί ένθυμήθη τόν καιρόν ότε έλεγε 
πρός τόν Πεσερώ' —  ό ,τ ι πρέπει πρέπει. —  Πόσον 
ήτο νέα τ ό τ ε !

Ο ποδοβολητό; ίππου τήν άνεκάλεσεν εί; ¿αυτήν' 
καί στρέψασα τό  βλέμμα είδε μακράν τόν Ολιβιέ ά- 
περχόμενον καί παρατηρούντα πανταχοΰ διά νά τήν 
ίδη. Αύτή όμως καθημένη όπισθεν φύλλων, έφερε 
καί τά ; δύο χεϊρα; εις τήν καρδίαν της καί είπε'

•—  Δέν θά όνομασθώ ποτέ κυρία Σαβίν.

(Έ π ε τ α ι  τό  τέ .Ιος.)

Π Α Ν ,
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Γνωστή είναι ή έρις ή’τις άπό τινο; διαιρεί τάς με
σημβρινά; καί τάς προσαρκτίους επαρχία; τώ ν Όμο- 
σπόνδ. Πολιτειών τής ’Αμερικής. Α ί μ.έν μεσημβριναί 
έπαρχίαι άσπάζονται τήν δουλείαν καί έχουσιν, ώ ; εϊ- 
δομεν έν τώ  φυλλαδίω τής 1 Μαίου, περί τά  τέσσαρα 
εκατομμύρια δούλων, αί δέ άλλαι άποστρέφονται εξ 
εναντίας αύτήν, καί παντί σθένει αγωνίζονται νά τήν 
καταργήσωσιν. ’Επειδή δέ αί πρώται άνθίστανται 
μετά πολλής επιμονής, ή διαίρεσις έξετράπη καί εις 
έμφύλ.ιον πόλεμον, άφότου μάλιστα άνηγορεύθη πρόε
δρο; τών Πολιτειών ό Κ. Λίγκολν, οπαδός τής κα- 
ταργήσεως.

Φαίνεται ότι δ θεμελιωτής τής 'Ομοσπονδίας, ό 
Ούάσιγκτων, είχε προϊδεϊ τό  μέγα τούτο δυστύχημα' 
διότι άποθνήσκων άπηλευθέρωσε τού; δούλους του, 
έπιθυμών ίσως διά τού παραδείγμ.ατός του νά πείση 
καί τούς άλλους εις τό  νά τόν μιμηθώσιν.

'Η  είκών ήτις παρατίθεται ενταύθα παριστά δη- 
οπρασίαν δούλων. Ιδού δέ πώς γίνεται αύτη" ή 
ημοπρασία αναγγέλλεται διά τώ ν εφημερίδων καί 

διά προκηρύξεων κολλωμένων εις τού; τοίχους, καί 
προσδιορίζεται ή ημέρα' όταν δέ φθάση αύτη ό κή- 
ρυξ άνυψοϊ εις τήν θύραν τού γραφείου του έρυθράν 
σημαίαν. Τά εμπορεύματα  έκθέτονται, ό πωλ-ητής 
τά  εκθειάζει, ένίοτε δέ καί αύτό; ό πωλούμενος πε
ριγράφει τά  προτερήματά του' δ ιότι ή δουλεία το - 
σούτον ταπεινοί τό  φρόνημα, ώστε ό δούλος καυχά- 
τα . οσάκις ή τιμή τής αγοράς του ύπερβή τήν τών 
άλλων δούλων. Οί αγοραστοί έξετάζουσι μετά λε
πτομέρειας τόν δούλ.ον ή τήν δούλην, παρατηρούσι 
τού; όφθαλμ.ούς, τούς όδόντας τω ν , ώ ; άν ήσαν ίπποι, 
καί προσφέρουσι τιμήν. Συνήθως τά  ανδράποδα ταύ- 
τα  πωλοϋνται άπό 300 μέχρι 18,000 δραχμών.
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Πολλά είδη μονομαχίας γνωρίζομεν' τό  διά ξ ί 
φους, τό  διά σπάθης, τό  διά πυροβόλου, τά διά γρόν- 
θων καί άλλα. ’Αλλά τό  άγνωστον καί μάλλον πε
ρίεργον τών λοιπών είναι τό  έν χρήσει παρά το ϊ; Κορ- 
δοφάνοις. Οί Κορδοφάνοι είναι λαό; Αίθιόπων κα- 
τοικούντων εις τήν Αφρικήν λίαν φιλοπόλεμοι' ΰπά- 
γονται δέ άπό τού 1820 έτους εί; τήν κυβέρνησιν 

τής Αίγύπτου.
'Οσάκις δύο άνθρωποι έχωσί τινα  έριδα, έκλέγουσι 

τόπον συνήθως ύπαιθρον, καί έρχόμενοι έκεϊ παρόν
τω ν τώ ν συγγενών καί τώ ν φίλων τών έριζόντων, έ- 
τοιαάζονται εις μονομαχίαν. Άπλούσταται δέ είναι 
αί ετοιμασίαν' πρώτον μέν φέρουσιν εις τό  μέσον μίαν 
άγγαρεπ  ή κλίνην, έκατέρωθεν τού πλάτους τής ο-
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Μονομαχία, διά μα στίγω ν .

ΙΙώ .Ιη σ ις  δοϋΛων. (ΐδε  σελ. 85 .)
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ποιας ιστανται οί δύο αντίλαλο·, αντίκρυ ό εις τού 
άλλου' μετά ταύτα δε εγχειρίζουσιν εις έκάτερον με- 
γάλην μάστιγα έκ δέρματος ίπποποτάμου, καί επί 
τέλους προσπαθούσι νά τους συμβιβάσω«. Καί έάν 
¡Λεν συμβιβασθώσι, καλώς" είδέ μή, δίδεται το ση- 
μεϊον τής μάχης, καί ευθύς εκείνος εις τόν όποιαν ε- 
λαχεν ή προτιμησις νά κτυπήσφ πρώτος, καταφέρει 
με δλην του τήν δύναμιν τήν μάστιγα κατά τού ετέ
ρου" οΰτος δέ αντέχει μέ στωίκήν σταθερότατα, καί 
ανταποδίδει αύτήν. Κ α τ ’ αυτόν τόν τρόπον έξακο- 
λουθεϊ ή μονομαχία" πληγή διαδέχεται πληγήν, τό 
αίμα ρέει άπό την ράχιν, τούς ώμους, τάς όσους (ού- 
χ ί'δέ καί άπό τής κεφαλής ήτις μένει άθικτος), καί αί 
σάρκες σπαράσσονται. Την αυτήν δέ απάθειαν δει— 
κνύουσι καί οί θεαταί, οίτινες παρίστανται σιωπών- 
τες. Ή  μονομαχία εξακολουθεί οίίτω πως έως ού ό 
έτερος τώ ν άνταγωνιζομένων καταπονηθείς άφήση 
τήν μάστιγα. Ευθύς τό τε  ό νικητής ρίπτει τήν ίδι- 
κήν του" οί αντίπαλοι σφίγγουσι τάς δεξιάς των, ή 
έρις διαλύεται, καί άναχωροΰσιν ευχαριστημένοι. Οϊ 
φίλοι τω ν τούς συγχαίρουσι, πλύνουσι τ ά  τραύματά 
των, καί πολλαί λάγηνοι μερ ίσσας  (είδος ζύθου), 
τάς οποίας είχον φέρει επίτηδες, μεταγγίζονται εις 
τόν στόμαχον τώ ν περιεστώτων, εις υγείαν τών γεν
ναίων αντιπάλων. Καί γίνεται μέν οϋτω ή συμφιλίω- 
σις, ό νικητής όμως λυπεϊται πάντοτε διότι δεν έ- 
πρόφθασε νά φονεύσν) τόν εναντίον του.

Ή  παρακειμένη εΐκών παριστα τήν μονομαχίαν 
ταύτην.

ΙΚΩΑΗ ΚΟ ΤΡΟ Φ ΙΑ

vjtè Φωχίωνος D . . ,

 0 0 0  —

Ωραία ή μελέτη τής φύσεως καί ποικίλη ή σπου
δή τών περί αύτήν αντικειμένων Παρατηρήσατε τόν 
οφθαλμόν τής μυίας, τόν πόδα του κώνωπος, ή τό 
πτερόν τής χρυσαλίδος" εξετάσατε ταύτα πάντα διά 
μικροσκοπικού εργαλείου, καί έν έκάστω τών εντό
μων τούτων, άπό του μεγαλητέρου μέχρι τού μικρό
τερου, θέλετε ανακαλύψει αφθονίαν ποικίλων και πε
ριέργων λεπτομερειών, δλως άφανών κατ’ επιφάνειαν" 
άναγνώσατε εις τόν Βυφώνα, τόν λεπτόν παρατη
ρητήν τής φύσεως, διεξέλθετε μετά προσοχής τάς 
περί τής γεννήσεως, τής ζωής, τού προορισμού έκα
στου εντόμου, πτηνού ή ζώου περιγραφάς του, καί 
θελετε εύρει πλούτον άγνωστων εις πολλούς λεπτο
μερειών, δι’ ών τό εΰρύ τού Δημιουργού πνεύμα έ- 
προίκισε παν τό περιεχόμενον έν τώ  κόσμω τούτω.

Εις τόν μεταξοσκώληκα, τόν bombyx morí τών 
αρχαίων, άπαντά τις άναντιρρήτως ύλην άπειρον θαυ
μασμού καί έκπλήξεως. Λαμβάνων άλληλοδιαδόχως 
διαφόρους μορφάς καί υπάρξεις, ένεργεϊ καί περαίνει 
μετά θαυμασίας λεπτότητος εργασίαν, τής οποίας πα
ράδειγμα εις μηδέν έτερον τώ ν έν τή  φύσει έργατι-

κών ζώων άπαντάται" διέρχεται δέ τήν στιγμήν ταύ
την μίαν τών κρίσεων εκείνων, αϊτινες καί ήκρωτη- 
ρίασαν σπουδαίως καί σπουδαιότερον έπαπειλούσι ν’ 
άκρωτηριάσωσι βιομηχανίαν εις μυριάδας λαού τής 
ζωής πόρον καί εις εκατομμύρια άνθρώπων τής πο- 
λυτελείας τήν εύάρεστον άπόλαυσιν παρέχουσαν" ύλη 
πλουσία δι’ άπαντας τούς λαούς, καί πολιτισμένους 
καί βαρβάρους, κατάντησε τό  άξιολογώτερον προϊόν 
πάσης σχεόόν Ευρωπαϊκής χώρας, ιδίως δε τής Ελ
ληνικής, καταλλήλου πρός καλλιέργειαν προϊόντος, 
άναπτυσσομένου εις μόνα τά  μεσημβρινά κλίματα.

Τήν καταγωγήν, τάς φάσεις άς τινας μέχρι τούδε 
διήλθε, τήν νύν κατάστασιν τής νόσου, ήτις τοσού- 
τον σπουδαίως έβλαψε τήν παραγωγήν του καί τάς 
συνεπείας, ά'ςτινας έσχε καί ενδέχεται νά εχη αύ- 
τη έν τώ  μέλλοντι έπί τής καταναλώσεώς του, τό 
εύλογον ή μή τών σημερινών τιμών καί τήν μακροτε- 
ραν ή βραχυτέραν διάρκειαν τούτων, καί έν γένει 
τήν ενεστώταν κατάστασιν τής πλούσιας ταύτης πα
ραγωγικής ύλης, καί τήν περίπου πιθανήν πορείαν της, 
ταύτα πάντα θέλομεν συλλήβδην εκθέσει, άρυόμενοι 
τά  πλεϊστα έκ στατιστικών άξιοπίστων καί συγ
γραμμάτων σπουδαίως διεξελθόντων τά  περί σ/.ω- 
ληκοτροφίας (1).

Α ’.

Τ/)>* βόρειον Κ ίν α ν  θεωρονσιν οί π .Ιε ΐσ το ι, 
καί μ ετα ζύ  αύτών ό Latreille, πατρ ίδα  τον  μ ε τα -  
ζοσχώ.ίηχος' ή πρώ τη  άγρια  μ ω ρ ία  (μαίνεται 
άναχα.Ιυγθεϊσα ίχ ε ί ,  έχεϊθεν δε ε ις  τά ς  μ εσημ 
βρινός χώ ρα ς τή ς  Κ ίνα ς μεταγερθεΐσα. Ε χ  τής 
βορείου Κ ίνας τό  δένδρον μετεψ ίρθη εις τάς Ι ν 
δ ίας , οπού οί ’Α ρια νο ί, νομάς ινδική, επεδόθησαν 
τοσοντον δραστήριας καί έπ ιρε-Ιώς εις τήν  χα ί -  
Μ ίρ γ ε ιά ν  του , ώ στε αύτοί μ ετίδ ω χα ν  κατόπ ιν  
τ ι ί ς  Σ ίν α ις  πο.ί.Ιάς πρός τε .Ιε ιο τίρα ν  xa .l.ltέ γ 
γεια  ν τώ ν  μωρεών θεωρίας. Έ χ  τώ ν  Ιν δ ιώ ν  τό 
δένδρον ή.Ιβεν εις τήν  Π ερσ ίαν , χΑ γ γ .Ιο ι δε π ε -  
ρ ιηγη τα ί άτ. ή νόησαν προ τρ ιώ ν  περίπου αιώνων 
σειράς άγριων μωρεών εις τους πρύποδας τώ ν  
άνατο.Ιιχών ΊμαΛαίων.

Ο ί Σ ίν α ι σνγγραγεΐς άνάγουσιν εις 3,500 
περίπου εζη π . X .  τήν  έπ ογήν  τής· γεννήσεως τον  
μεταζοσχώ.Ιηχος' χα τ αυτούς ό Φ ου-.Ιί αντοχρά - 
τω ρ τώ ν Σ ινώ ν , π ερ ί τή ν  εποχήν ¿κείνην β α σ ι-  
.Ιεόσας, χατεσχεναπε πρώ τος μουσικόν όργανον 
έχ δύο μ ε τ  ά ζω τώ ν  χορδών. A . i . l ' ή χρονο.ίογία  
αϋτη θεωρείται παρά τώ ν  π .Ιε ίσ τω ν  ϋπερβο.Ιιχή , 
ή τού .ίά χ ισ τον  πιθανώτερον είνα ι ό τ ι ϋπήρχον  
μ εν  ιά  χουχοϋΑια γνω στά  χατά τήν  επ οχήν  ίχ ε ί-
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νην, π λή ν  ή καλλιέργεια  τής παραγωγού ϋ.Ιης 
δέν ε ίχ ε r  επ ισύρει τήν  προσοχήν τω ν  κατοίκων 
τον  Ουρανίου κράίονς’ ο ί σχώληχες άνεπτύσσοη- 
το  ¡ιόνο ι και αυτομάτως έπ ΐ τω ν  δένδρων, και 
χατεσχεύαζον τό  κουκούλων, δπερ ο ί Σ ίνα ι. συνε- 
χόμ ιζυν  έκ τω ν  δένδρων δίκην οπωρών ή άλλω ν  
ξηρών καρπών.

"Τ .Ιη  τύυω πολύτιμος καί επικερδής έμ ελλε β ε 
βαίως νά έπισύρη εν τά χ ε ι την  προσοχήν .Ιαοΰ 
ευφυούς ώς οί Σ ίν α ι. ν’/πο του  2650 π . X .  ή καλ
λ ιέργε ια  τής σχωληχοτροφίας ήρζα το νά διαχέη  
ε ις  τους σ ινιχονς Λαούς άξιολόγους ώφελείας. Πε
ρ ιορ ισμ ένη  καί π ολλά  παρουσιάζουσα προσκόμ
μ α τα  κατ άρχάς, άνεπτύχΟη θανμασίως περ ί ιό ν  
Κ Γ ’ π . X .  αιώνα, καί τό  Λέγομεν προς τιμ ήν  τω ν  
απογόνων τής Ενας, ή άναχάλυψις τής καλλιερ- 
γ ε ία ς  τον σχώ.Ιηκος ύφ είλετχ ι ε ις  γυναίκα, τήν  
Σ ιν α ία ν  αντοχράτειραν Σ ιλ ιγ χ ί ,  ή - ις  έφεΰρεν, 
ανέπ τυξε καί τοσοντον έπροιττάτευσε τή ν  πρόο 
δον τής β ιομηχανίας ταντης, ώ στε π ερ ί τά  τέλη  
τοΰ  αιώνας εκείνου σειρα ί μωρεών έφαίνοντο π ε- 
φυτενμέναι εκατέρωθεν τοΰ  Κ ίτρ ινου  ποταμού 
χ ο ρ η γ ε ίσ α ι εις χ ιλ ιάδας Σ ιν ώ ν  ώφελείας αξίας 
Λόγον.

Οί Σ ίν α ι ένόησαν έ ζ  άρχής τό  πολύτιμον τον 
ζωυφίου, ουτινος π α τρ ίς  εσχ ε  τή ν  τύ χη ν  νά ηναι 
ύ τόπος τω ν. Α ι '  ΰ άφήααντες έ.Ιευθέραν τήν  δ ι
αγωγήν τω ν  είργασμένω ν μ ετα ξω τώ ν  υφασμά
τω ν, άπηγόρενσαν έπ ί ποινή βαρεία θανάτου , 

οπως Αναφέρει ό Παρδεσου, τή ν  εξαγωγήν ού 
μόνον τω ν  ώών τοΰ σχώ.Ιηκος, ά.Ι.Ιά καί αυτής 
ίή ς  μετάξης" σκοποί δε σταθμεύανεες παρά τά  
σύνορα τοΰ Ο υράνιο ι Κράτους καί μισθοδοτού
μ εν ο ι παρά τής Κυβερνήσεως, έξέτα ζον  μ ετά  
προσοχής πάντα  έζερχόμενυν τής χώ ρας των. 
Π .Ιή ν  μ  νλα ταΰτα  τά  παρά τής Κυβερνήσεως 
Ληφθέντα αυστηρά μ έτρα , τό  καρποφόρον ζω ί'φ ιον  
μετηνέχθη περ ί τη  μ έσα  τοΰ Β '. π . X .  αιώνας έκ 
τής Κ ίνας εις τό  Κ έν τρ ο ν  τής Α σ ία ς ’ καί τοΰ το  δέ 
τό  ευεργέτημα ύφείλετα ι ε ις  γυναίκα, ήγεμονίδα  
τ ιν ιι εκ τής δυναστείας τώ ν  Χ ά ν , ή τις  μ νη σ τευ - 
θείσα ηγεμόνα επαρχίας κείμενης έν τώ  χέντρω  
τής 'Α σ ία ς  τής Μ ιχρα ς Βονχαρίας, καί μέ.Ι.Ιουσα  
νά νπάγη ε ις  άπά ντησ ιν  τοΰ μνηστήρας τη ς , έ 
κρυψε μετα ξύ  τώ ν  μ α λλ ιώ ν  τής κόμης της ώά, καί 
τά  μ ετέγερεν  εις Βουχαρίαν ' ο ί παρά τά  σύνορα 
φύ.ίακες μ  ή υποπτευόμενοι τό  ευφυές σ τρα τήγη 
μ α  τής γυναικός, ήρεύνησα-ί μ εν  μ ε τ ' έπ ισ τα σ ία ς  
τά  ιπ ιπ .Ια  της άπαντα , πΛήν μ  ή ενρύντις  τ ι,  
τή ν  άφήκαν νά διέ.Ιθη. Ούτως ό μεταξοσχώΛηξ, 
εφθασε μ έχ ρ ι τής χ ε ιτρ ιχ ή ς  Ά σ ία ς ,  όθεν έμελλε  
νά χνθή ε ις  τή ν  Ευρωπαϊκήν δεξαμενήν. Τ ήν  δέ 
εις Ευρώπην μεταφοράν τον  όφείΛομεν εις δύο 
ιερείς, έκ τοΰ τάγματος τοΰ  Ά γ ιο υ  ΒασιΛείου, ο ΐ· 
τιν ες , μεταβάντες τώ  552 μ . X .  έκ τής έν ' Α σ ία  
Σερ ίνδου  εις Κ ω νσταντινούπο.Ιιν , έκρυψαν εν
τό ς  χαΛάμων, οΐ·ς μετεχειρ ίσθησαν α ν τί βακτη
ρ ιώ ν , ώά μεταξοσχώ.Ιηκος καί τά  προσέφερον τψ

’Ιονστιν ια νώ  αύζοχράτορι τό τε  έν Κ ω ν α ΐα ν τ ι-  
νουπύ.Ιει.

Α Λ Α  εάν ή χαΛΛιέργεια τής σχωΛηχοτροφίας 
έΰράδυνε νά είσαχθή έν Ευρώπη, ή νπαρξις τής 
μετάί.ης ήτο γνω στή  π ο λ λ ω  π ρ ίχ  έν αυτή. 01 
Έ λ λ η ν ε ς  τήν  έ  γνώ ριζαν έπ ί Η ροδό του  χα ί Σ ε -  
νοφώντος, ο ί δέ 'Ε β ρα ίο ι έχόσμουν.τάς γυναίκας 
τω ν  δ ι’ έοθήτων μ ετα ξω τώ ν  ά ιύ  τοΰ προφήτου 
Ιεζεχ ιήΛ , 600 δηλαδή περ ίπου  έτη  π · X .  Ο ί 
‘Ρω μα ίο ι ¿γνώρισαν βραδύτερον τώ ν  Λοιπών  
Λαών τή ν  μ έτα ξα ν , δ ιό τι μύ .Ιις  ενθυμούνται έπ ι 
Κ αίσαρος έσθήιας μ ετα ξω τός  έχτεθειμένας εις 
τά ς  τό τ ε  τελουμένας έν ''Ρώμη πανηγύρεις. Α λ λ ά  
καί °ΕΑΑηνες καί Ιουδαίοι καί '’Ρ ω μ α ίο ι έμενον 
έν άγνοια  έ ν τ ε Α ιΐ  του  τρόπου τής καλλ ιερ · 
γειας τοΰ  μεταξοσχώΑηκυς χαί τής παραγωγής 
τής μετάξης" δ ι δ ό ( t i r  Ά ρ ισ το τέΛ η ς  χαί ό Π  Λί
π ο ς  έφαντάζοντο π τ ίλ ο ν  δένδρου τήν  ύλην ε ξ  
ής π α ρ ά γ ιτα ι ή μ έ ια ξα , ύ δέ Π αυσανίας έγραφε 
π ερ ί το ν  Β  . π . X .  α ιώνα, άτι άράχνη, τής όποιας 
μάΑ ιστα  άναφέρει τό όνομα, υφαίνει τά  μ ετα ξω τά  
υφάσματα.

Ε ν  Ε Α Α ά δ ι ή σχωΑηχοτροφία έΑαβε θαύμα· 
σίαν ά νά π τν ξ ιν  μ ετά  τή ν  εις Ευρώπην εισαγω 
γήν  τη ς ’ ή μωρεοφυτεία  έπεξετάθη εις τάς π . ί ι ί 
σ ια ς  τώ ν  επ α ρχ ιώ ν  τής ΠεΑοποννήσον, ή τις  έκ 
τούτου πιθανώς έΑαβε τό  όνομα τοΰ Μ  ω ρ  έ ω ς .  
Τό χατάΑΑηΑον τοΰ ' ΕΛΑηνιχοΰ εδάφους καί τό  
θερμόν τοΰ χΛίματος έβοήθησαν δραστηρίως καί 
έ π ιτ ιχ ώ ς  τή ν  πρόοδον τή ς  μωρεοφντείας, κα τ ε 
ξοχήν τώ ν  Λευκών μωρεών χαταΛΑη.Ιοτέρων τώ ν  
μαύρων πρός τροφήν τοΰ σκώ.Ιηκος’ μόΛ ις δέ τον  
Η '. μ . X .  αιώνα ο ί ”Α ραβες χατώρθωσαν νά φέ- 
ρω σ ιν  ε ις  'Ισ π α ν ία ν  μαύρας τινά ς ¡κυρίας. Τ έ σ -  
σαρας αιώνας βραδύτερον, περ ί τό  1150 μ . X .  
ήρχησαν νά φνζεύωσι τνιαύτας χαί έν Σ ικ έ  Αία 
καί Κ α λα βρ ία ' έν  Γ α λ λ ία  είσήχθη μόΛ ις πρός τά  
τέΛη τοΰ δεχάχου τε τά ρ του  αίώνος, καί π ερ ί τάς 
άρχάς τοΰ  δεκάτου π έμ π του  έγνώσθη εις τή ν  Ύο- 
σκάνην, τή ν  Β όρειον Ιτα λ ία ν  χαί τό  Πεδεμύν- 
τιον .

Ε ν  'Α γ γ λ ία  ήθέλησεν ή Έ Α ισά β ετ νά τήν  
είσάξη κατά τόν  Ι ς '  α ιώνα χαί έν μ έ ρ ι ι  έ π έ τυ 
χ ε '  πΛήν μ ετά  τό ν  θάνατόν της, ε ίτε  διά τό  δριμν  
τοΰ χΛ ίματος, ε ίτε  ελλε ίψ ει έπιμονής έκ μέρους 
τώ ν  Β ρετακών, ή χαΛΛιέργεια τοΰ  ποΛντιμον 
δένδρου ή μ ε  λήθη χαί βαθμηδόν έπαυαεν. Ό μ ο ία ν  
τύχην  έΑαβε χαί έν Σουηδία  χα ί ΑανιμαρχΙα.' μ ό 
νον έν Γερμανία  έ.Ιαβέ τ ιν α  άνάπτνξιν . Ά φ θ ό 
νον σχεδόν είνα ι έν Βαυαρία, ά ρ γ ίζε ι νά είσά - 
γη τα ι έν  Β υτεμόέργη , χαί ή Π ρω σσία  καταβάλει 
μεγάΛας φροντίδας ένα καΛΛιεργήση τήν  εις τά  
ίδ ια  κράτη φυτείαν του. Κ α ί αν, άφ ίνοντες τήν  
Ευρώπην μεταβώμεν έχ τοΰ παΛαιοΰ ε ις  τόν  νέον 
κόσμον, θέΛομεν εύρεί τή ν  μωρεοφντείαν άνε- 
π τυγμ ένην  Λρό ποΛΛοΰ μ εν  έν  Β ρασιΛ ία , έσχά - 
τω ς δε καί έν αυτή τή  Ω κεαν ία .

Έ ξ  δλων δ ί  τώ ν  έν Ευρώπη έπ ιχρα τειώ ν, έ-
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κείνη όπου ή σχωΑηχοτροφία άνεπτύχθη π λ ε ιό τε -  
ρον , είνα ι ή ΓαΛΛία. Π ερ ί τά  τέΛη τοΰ ιέ. μ . X .  
α ί£ »ο ς  είσαχθείσα έν αύτή, ώς έήρέθη άνωτέρω, 
έΛαβεν ά νά π τνξ ιν  θανμασίαν, ύ πά ντω ν άπό 
'Ερρίκου τοΰ Α ’, τοΰ  μεγά λου  έχείνου ηγεμόνας. 
Ό  ΚοΑβέρτος, εννόησας τής β ιομηχανίας ταύτης  
τό  σπουδαίο ν, ώ ρισεν είκοσι σοΛδίων αμοιβήν χαθ 
έκαστον στρέμμα  μωρεών, τρ ία  έτη  μ ετά  τή ι 
φύτευσιν ' τό  δέ μ έτρον  τοΰ το  τοσοντον  ¿βοήθησε 
τής μωρεοφντείας τήν  έπ έχ τα σ ιν , ώ σ τε  έν  β ρα 
χ ε ί  χρόνου  δ ιαστήματι, άπό τοΰ  1662, μ έχ ρ ι 
τοΰ  1671, τό  πρό τοΰ 1660 σπάνιον χαί εις τ ι- 
νας μόνον μεσημβρινός έπα ρχ ία ς ύπάρχον δέν 
δρον, έφντεύθη άφθόνως έν άπάαη σχεδόν  τή  
Γ α λλ ικ ή  χώ ρα .

"Εκαστος τώ ν  μ ετά  τή ν  επ οχήν  έχείνην α ιώ 
νω ν, έχάστη δεχαετηρίς , έκαστον έτος τέλος  π ά ν 
τω ν  ¿δ ιπλά σ ια ζεν , έ τρ ιπ λ α σ ία ζεν , ¿ π ο λ λ α π λ α 
σ ία ζε  τήν  παραγωγήν τής μ ετά ξης έν Γαλλία . 
Αδο εκατομμύρια χ ιλ ιόγρα μ μ ω ν  νω πών χουχου- 
λ ίω ν  παράγουσα ή Γ α λ λ ία  κατά τά ς ά ρχά ς τοΰ 
Ι Η '  αίώνος, παρήγεν έ ξ  π ερ ί τά  τέ λ η ' ούαιωδώς 
δέ έ ξ  έπιδημιχής νόσου έλα ττω θεϊσα  ή παραγωγή  
άπό τοΰ  1700 μ έ χ ρ ι τοΰ  1820, προώδευσε γ ι ■ 
γαντια ίω ς κατά τό  έτος αύτό, εφ,θασεν εις τά  11 
εκατομμύρια άπό τοΰ  1821 μ έ χ ρ ι τοΰ  1830, ά- 
νέβη ε ις  15 άπό τοΰ  1831 μ έ χ ρ ι τοΰ  1840, ύ- 
περέβη τά  17 άπό τοΰ  1841 μ έ χ ρ ι τοΰ 18 45, 
ύψώθη εις 24 από τοΰ  1846 μ έ χ ρ ι τοΰ  1852, καί 
έφθασεν ε ις  τά  27 κατά τό  1853 ·

Ο'ύτως ή χρνσοφόρος β ιομηχανία , τής όποιας 
τούς καρπούς έδρεπον άπυχλεισ τιχώ ς ο ί Σ ίν α ι 
μ έ χ ρ ι  » οΰ Β ' π .  X .  αίώνος, διεπέρασε τά  όρη, 
διήλθε τώ ν  θαλασσών τά ς ά ποστά σεις , έφθασεν 
εις τή ν  Κ εντρ ικήν 'Α σ ία ν , διεπέρασε τά ς  εν τεύ 
θεν τοΰ  Ινδοΰ  καί Γά γγου  χώ ρας, είσήλθεν εις 
τή ν  Ευρώπην χαί έπεξετάθη μ έ χ ρ ι τοΰ άλλου ημ ι
σφαιρίου. Ε ξ  απάντων δέ τώ ν  μερώ ν αυτών, Ε υ 
ρώπης, Ασίας, Αφρικής, Αμερικής χαί ’Ω κεα 
νίας, ί ν  δισεκατομμύριον φράγκων π α ρά γετα ι 

.κ α τ^ έ το ς  έκ τής οκωληκοτροφίας, τοΰ  ποσοΰ δέ 
τούτου  τά  3[10 δ ίδει μόνον ή Κ ίνα , ίσον  ποσόν  
ή Ε υρώπη, και 4/1 0 ή Α σ ία  μ ετά  τώ ν  λο ιπώ ν  
μερώ ν. Προσθέσατε εις ταΰτα  τόν  καθ' υπολογ ι
σμόν Αριθμόν άνδρών, γυναικών χαί πα ίδω ν, πρός 
ο ’ύς χ ο ρ η ) t i  τακτικήν κα τ' έτος έργασίαν ή π α 
ραγω γή χαί καλλιέργεια  τοΰ δένδρου τοΰ σχώ - 
ληχος τού χουκουλιου. τής έ ξ  αύτοΰ παρα ; ομέ- 
νης ύλης καί τώ ν  π ο ικ ίλω ν  καί άναριθμίμων έχει- 
νων ύφ ασμάτω ν, τά  όποια ή έργα τιχή  τοΰ Αν
θρώπου χ ε ιρ  φέρει χαθ έχάατην ε ις  φώς, χαί ε ί 
π α τε  αν ό βόμβυξ, ύ τοσαότας λαμβάνων μορφάς 
π ρ ιν  παράξη τό  έργον του  εις φώς, τό  εργατικόν  
αυτό ζωί'φ-ιον τό  γεννώμενον, θνήακον xa i άνα- 
γ ιννώ μ ε ι ον έχ τής ιέφ ρας του  ώς ά λλος φιοινιξ, 
ή ναι ή δέν ή ναι τό  ζωύφιον, δπερ ό εύερρετιχνς 
τής Π ρονοίας δάκτυλος ηύλύγησε π λε ιό τε  ρον  π α ν  
*ός άλλου.

Β'.

Μ έ χ ρ ι τοΰ 1853 ή παραγωγή προεβαινε θαυ- 
μασίως" ή εργατική χ ε ιρ  τοΰ άνθρωπον έξώ ρυττεν  
έπ ιμελώ ς καί δραστηρίως τό  πολύ τιμον  αυτό μ ε -  
τα λλ ε ΐο ν  τής φύσεως, έκαστον δ έτος ό άριθμνς 
χαί τώ ν  καλ έιεργητώ ν χαί τής χαλλιεργουμέ· 
νης ύλης ηύξανεν ούσιωδώς. Η  μωρέα τό  τέως 
σπά νιον  δένδρον, ¿κάλυπτε τό  π λ ε ΐσ το ν  μέρος 
τής γης, έχε ι δπον τό  γλυκύ τοΰ κλίματος ¿βοή- 
θει τοΰ  δένδρου τή ν  ά νά π τνξ ιν ' ό χωρικός, ί-πο- 
λ ο γ ίζω ν  τή ν  έχ τοΰ δένδρου τούτου ωφέλειαν 
μ εγα λη τέρ -ιν  τής έχ παντός άλλου, δέν ¿δ ίστα 
ζ ε  νά έκριζόνη άλλα  πανάρχα ια  δένδρα, καί 
νά τ  άντιχαθ ιστά  δ ιά  μωρεών' ή ποιύτης τά » ' 
εις εχαστον μέρος παραγομένων χουχουλίων έ- 
βελτιοΰτο  χαθ έχάατην, δ ιό τι ό παράγων κου
κούλια χ α τώ τε (α  ¿φ ρόντιζε νά ζητήση  παρ ά λ 
λου σποράν χα λλ ιτέρα ν . A i  δέ χιμαί ά ν τί νά 
έκπέσωσι διά τής πολλαπλασιάσεω ς τοΰ παραγισ
μένου. ποσοΰ, ύψοΰντυ' δ ιό τι, αν ή παραγωγή ηέ— 
ξανεν, ή χαζανάλωσις δμως προώδενε π λειό ιερον  
τή ς  παραγωγής.

Ε ις  τήν  γενικήν τα ίτη ν  πρόοδον, τή ν  Απαν
ταχού  επ ιμέλειαν  τώ ν  σχωληκοτρύφων πρός a i ·  
ξησ ιν  χαί β ελ τ ίω σ ιν  τής παραγομένης ύλης, ή 
'Ε λ λ ά ς  δέν έδύνατο βεβαίως νά μείνη  νποδεε- 
οτέρα  τώ ν  ά λλω ν  ευρωπαϊκών εθνών' φύσει ο ι
κονόμος, φ ιλόπονος καί ευφυής ύ "Ε λ λ η ν  γεω ρ
γός, ένόησεν έ ξ  άρχής τό  άξιον λόγον τοΰ π ρ ο ϊ
όν τος τούτου, χαί ύπύ τοΰ κλ ίμα τος χαί τοΰ  π ρ ίς  
μωρεοφντείαν καταλλήλου τή ς  'Ε λλην ικ ής γ ίς  
βοηθούμενος, τοσοΰτον έπ ιμ ελώ ς έπεδίωξε τήν  
σχωληχοτροφ/αν, ώ στε ένθυμούμεθχ ¿ τι π ερ ιερχο - 
μ ενο ι π ερ ί τή ν  εποχήν έχείνην τήν  Μ εσσηνίαν, 
έβλέπομεν τούς χωρικούς έχρ ιζοΰν ια ς άλυπων, 
καθ' ημάς δέ άξιοχατακρίτως, έλα ία ςμ εγά λα ς, Γνα 
τά ς ά ντιχα τα στήσω σι δ ιά  μωρεών.

Ά ποχρούομεν  τήν  ιδέαν τού Γάλλου  συγγρα- 
φέως Lacroix, δστις  π ρό  δύο περ ίπου  έτών έγρα - 
φεν (Κ )  δ τι κατά Λόγον τοΰ κλίματος και τοΰ ε
δάφους, ή Ιτα λ ικ ή  χερσόνιισος παράγει π λ ε ιο - 
τέρ α ν μ έτα ξα ν  τής 'Ε λλά δ ο ς ' λαμβάνει μ ία ν  'Ε λ 
ληνικήν επ α ρχ ία ν  τής ΠεΑοποννήσον, τήν  παρα 
βά λλει μ έ έτέραν τής Μ εσημβρινής 'Ιτα λ ία ς , καί 
έξά γει δ τι ποτέ ή πρώ τη  δέν θέλει ιφθάσει τή ν  
δευτέραν κατά τό  ποσόν τώ ν  προ ϊό ι των. Π αρα - 
βάλλων δμως τή ν  καλλιέργειαν τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  
γής πρός τή ν  Ι τα λ ικ ή ν , φαίνεται λησμονών ή 
όλοχλήρως ά γν ιώ ν , δ τι ή Π ελοπόννησος ή σ ή 
μερον παρουσιάζουσα το υ λ ά χ ισ το ν  εις μεριχά  
μέρη γήν  χλοερά ν , ήτα έως χθες έρημος, χαί <- 
μ α σ τ ίζ ε το  ύπύ τής έπαναστάσεως χαί τής λ η 
σ τε ίας. Π ρ έπ ε ι νά ίδη μ ετά  πεντήκοντα ετη την 
μωρεοφντείαν έν Π ελοποννήσω , ira  τή ν  παγα- 
βάλφ μ έ  τή ν  έν 'Ιτα λ ία .

(1 ) Έ ν  τ »  Sériciculture pratique,

12.
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Ο "Ε λ λ η ν  γεωργός δύναται νά χανχηθή άτι έφϋ- 
τενσεν , ¿καλλιέργησε καί ανέπ τυξε περισσοτέρας 
¡ιωρέας εντός τής τε.Ιευτα ίας δεχαετηρίδος χαι τοΰ 
’ Ιτα λοΰ  ή χαί τοΰ Σ ιχ ε λ ου, χαι ά.Ι.Ιου οίουδήποτε. 
"Ο τα ν  ¡ιά .Ιισ τα  ένθυμηθή τ ις · ο τ ι παν  ο ,τ ι επραξε 
το  επραξεν, αν ευ βοήθειας θέ.Ιει εκτιμήσει καλή- 
τερον τήν  άξίαν τοΰ έργου του. ’ Ε πρεπε καθ' ήράς 
να χορηγήση αύτή ή κυβέρνησες εις τον  " Ε.ΙΑηνα 
σχωληχοτρόφον άλα εκείνα τά  βοηθήματα, δ ι ιόν 
χαί έντε.Ιέστερον χαί έπ ιτνχ έσ τερον  έδύνατο ν ' ά - 
ναπτύξη τή ν  εργασίαν το υ ' να εγετάση ποια σπορά  
δύναται νά προοδεύση έπ ιτν χ έσ τερ ο ν  έπ ι εδάφους 
τοιούτου όποιον τό  Ε λ λη ν ικ ό ν , χαί νά τήν  ε ίσα - 
γά γη ' νά άφήση έ-Ιευθέραν δικαιώματος τε.Ιωνιχοΰ 
τή ν  έξαγωγήν τής άχατεργάστου ΰλης, νά ζη τή - 
οι) το ν  " Ε.Ι.Ιηνα έμπορον, τύν  π ρώ τον  είααγα ■ 
γύν τα  εις τή ν  Ευρώπην το  'Ε λλην ικόν  χουχού- 
•Ιιον, χαϊ νά τό ν  βράβευση διά βραβείου ήθιχοΰ, 
δ ιό τι οντος ήνοιξεν ε ις  τήν  Ε λλάδα  δεξαμενήν 
εύρεΐαν δ ιά  τί> πλούσιον τοΰ το  προ ϊόν  της, χαι ω 
φέλησε χαθ υπερβολήν τή ν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  γεωργίαν.

'Η θίλησάν τιν ες  ά λλο ι νά ε ίπ ω σ ιν  ο τι έσύμ- 
φερεν εις τόν  'Ε λλην ικόν  λαόν νά έξαγάγη μ έ -  
τα ξαν ά ν τί χονχουλίων χαί ά ν τί νά πέμπη εις 
Ε υρώ πην τήν  ύλην άχατέργαστον, νά τήν  σ τέ λ -  
λη  ίτο ίμην. Η  ιδέα αν τη  μάς φαίνεται ε ξ  όλο · 
κλήρου εσφαλμένη’ αν ή Ε λλά ς ε ίχ ε  μεταξουρ
γ ε ία  έν τελέσ τερα  έχείνων οποία σήμερον έχε ι, 
είνα ι αναμφίβολον or ι  ή εις μ  έταξαν μεταβολή  
τω ν  χονχουλίων έν αύτή τή  'Ε λ λά δ ι ήθελεν απο
δώσει ε ις  τους σχωληχοτρύφους κέρδος άνώτερον 
τοΰ έχ τής άποστολής τής άχατεργάστου ΰλης εις 
Ευρώπην. Α λ λ ' είνα ι χαϊ ή Προύσα, ή τις , εχουσα 
μεταξουργεία , δυνάμενα νά παραβληθώσι μ έ  τά  έν 
Εύρώπη έντελέατερα , παράγει μ  έταξαν δυνα- 
μ ένη ν  τω όν τι νά έρ ίση προς τή ν  χαλητέραν γα λ 
λ ικήν, χα'ι ή Σ υ ρ ία , χαί ή Θεσσαλονίκη, α ϊτινες  
χαι ανται άποχτήσασαι μ εταξουργεία  έχ τω ν  
πρώ τω ν σ τέλλου σ ιν  εις Μ ααααλ.αν μ ετά ξα ς λ ε 
π τό τα τη ς κατασχετής.

Κ α ί εις τά  τρ ία  ταΰτα  μ έρη  συμφέρει ή εις μ  έ 
τα ξαν εξαγω γή τω ν  χονχουλίων χαι ή ε ις  έ τ ο ι 
μ η )' νλην αποστολή ε ις  Ε υρώ πην ' δ ιά  τοΰτο  
βλέπομεν  πυλλάν.ις τους εισαγω γείς τώ ν  λ επ τώ ν  
μετα ξώ ν  (filatures) ? ά  ώφελώνται π λε ιύ τερον  έ
χείνων, ο ΐτινες  είσήγαγον ά χα τέργα στον  τήν  
νλην, ε ί χαι ¿πλήρωσαν τά  κουκούλια ε ις  τιμάς  
άνωτέρας. Α λ λ  ή Ε λ λ ά ς  δεν έχ ε ι άχόμη μ ε τα 
ξουργεία δυνάμενα νά παράξωσι λ επ τής  πο ιό - 
τη τος  μ  έταξαν, ο τ αν δέ πρύχητα ι νά σ τ  έλλω σ ιν  
εις Ευρώπην μετάξας δενιερεούσας, είνα ι πολύ  
προτιμότερον  νά σ τέ λ λ ω σ ι κουκούλια. "Οσοι χατίι 
τό παρελθόν φθινόπωρου ήθέλησαν νά δόκιμά- 
οω σι τοΰτο, ά π οσ τε ίλα ν τες  εις Μ ασσαλίαν φ ε
λ α τ ο ύ  ρ α ς  τώ ν  Κ αλαμών χαί τής Σ π ά ρτης , 
παρατήρησαν κα τόπ ιν  ο τ ι έπ ι έσφαλμένων υπο
λογ ισμ ώ ν  ένήργησαν. Α  ί  φ ι λ α ι υ ΰ ρ α ι  τής

Προύσσης χαι Σ υρ ία ς  ι}γοράζοντο  άνά 95 και 97 
φράγκα, α ί δέ Έ λ λ η ν ιχ α ι μ ό λ ις  8? χαι 84.

Π ρός το ια ύ τη ν  λο ιπ όν  άξι'αν λόγου πρόοδον 
έβαινεν ή παραγωγή, δ τε τό  1853 τά  πράγματα  
ήλλαξαν φ άσιν ' α ί έλπ ίδες  μετεβλήθηοαν εις β- 
π ελπ ισ ία ν , ή προθυμία ε ις  άποθάρρυνσιν, ή ζω η - 
ρύτης fie  άθχμίαν. Ν όσος, τή ς όποιας ορισμός α 
κριβής δεν υπάρχει ούτε σήμερον άχόμη, ήρχ ισε  
νά μ α σ τ ίζη  τό  έργατιχόν ζωύφιον. Η  έν  Γ α λ 
λ ία  παραγωγή άπό  27 εκατομμυρίων χ ιλ ιο γ ρ ά μ -  
μω ν ήλαττώθη ε ις  23 za ra  ró έπ ιόν έτος, εις 17 
χατά τό  1855, εις  8 χατά τό  1856, ε ις  7 1/2 
χατά τό  1857 χαί εις 7 χατά τό  1858. Τοΰ δέ 
1859 χα'ι 1860 α ί είσοδία ι δεν είνα ι άνώτεραι τής 
τοΰ  i 858. 01 σχώληχες έθνησχον άμα τιθέμενοι 
προς παραγωγήν, ή δυήνυον μ έν  υγιώς τό  στάδιόν  
τω ν  μ έ χ ρ ι τής σ τιγμ ής, χαθ ήν έμελλον  ν ά ρ χ ί-  
σωσι νά  π λ έξω σ ι τό  χουχούλιον, ά λ λ  ή ρ χ ιζο ν  τό τ ε  
νά ύποχύπτω σιν ε ις  τής νόσου τή ν  έπιρροήν.

Έ γράφ ησα ν τό σ α  μ έ χ ρ ι τοΰδε περ ί τής ολέ
θριας ταύτης μ ά σ τιγ ο ς , ώ στε άπορεί τ ις  τή  ά λη - 
θεία ποιου νά άσπασθή τή ν  γνώμην, άλως ά ν τ ιχ ε ι- 
μ έν η ν τή ν  μ ία ν  πρύς τή ν  άλλην. Συνεζητήθη π ο λ -  
λάχις, αν ή νόσος ύπάρχη ε ις  τό ν  βόμβυχα η ε ις  τό  
ψύλλον. Π ολλο ί οι παραδεχόμενοι τή ν  μ ία ν  ιδέαν  
π ολλο ί δέ χαϊ ο ί άσπαζύμενοι τή ν  ενα ν τία ν , ίσω ς  
δ ιό τι εύρεν έχάοτη πολλούς και ίσχυρους οπα 
δούς, τό  ζήτημα  έμεινεν άλυτον  Ο ί ά ξιοΰντες  
ί!τ ι ή άσθένεια υπάρχει εις τό  ψύλλον χα'ι ΰ χ ι ε ις  
τό ζωύφιον, π ρο τά ττου σ ι τή ν  έπ ιδημίαν, ή τις  προ 
τόσων έτών μ α σ τ ίζ ε ι  τόσα  ά λλα  δένδρα, ιδ ίως  
δέ τή ν  γεωμηλέαν χα'ι τή ν  σταφυλήν, χαί χ α ρ α - 
χτηρίζουσαν ά τι τή ν  άσθένειαν τήςμωρέας φύσεως 
όμοιας μ έ  τά ς  ανω τέρω . Ο ί ά λλο ι π ά λ ιν  άπαν- 
τώ σ ι, μ ετα ξύ  τοΰ άμανίτου τοΰ προσβάλλοντος  
τή ν  ροιάν, τοΰ  δηλητηρίου τοΰ φ α ρμ α χ ίζον  
roe τή ν  άμπελον, τ ° ΰ  μ ιάσματος τοΰ φθείροντος 
τά ς ρ ίζα ς  τώ ν  γεωμήλω ν χα ί τοΰ  τή ν  π ορτοχα · 
λέα ν χαταστρέφοντος νοσήματος, ούδεμία σ υ γ γ έ 

νεια ύπάρχζι.
Ά λ λ '  άν τό  ζήτημα  αυτό μ ένη  έ τ ι  ά λυ το “  αν 

δεν έδννήθησαν άχόμη ο ί π λ ε ίσ τυ ι νά συμφωνήσω- 
σ ι περ ί τής φύσεως χα ί τής πηγής τοΰ νοσήματος, 
όφείλομεν δμως νά εΐπωμεν άτι ή έν Π α ρ ισ ίς ις  
Ακαδημία  τώ ν  έπ ισ τημώ ν παρεδέχθη τή ν  δευ - 
τέραν ιδέαν χαί έκ συμφώνου άπεφήνατο ά τι ή 
νόσος υπάρχει ε ις  τό  ζωύφιον χαί ό χ ι εις τό  ψύλ
λον. Έ χ ο μ ε ν  ύπ ' mjnv τά ς  εκθέσεις τής χα τά  τ ό  
1858 στα λείσης εις τήν  μεσημβρινήν Γ α λλ ία ν  
επ ιτροπής, ΐνα  παρατηρήση ίδ ίο ις όφθαλμοΐς τό  
νόσημα χαί προσπαθήση νά λύση τό  ζή τημα ' έχ 
μ ιας δέ τώ ν  έχθέσεων τού τω ν άποσπώμεν τά  α 

κόλουθα'
ι  Κατέβημεν εις Αούγδουνα τόν  Α π ρ ίλ ιο ν  

τοΰ έτους έχείνου (1 8 5 8 ) χαί πανταχοΰ  π α ρετη - 
ροΰμεν τό  ώραίον χρώ μ α  τώ ν  φύλλων τώ ν  μ ω - 
ρεώ ν ' οσω δ ' έπροχωροΰμεν πρός τά ς  μεσημβρι
νός επαρχίας, τόσφ  ϊγ ιέ σ τε ρ α  χαί άνθηρότερα
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Ζυρίσχομεν τά  φύλλα. Μ αύρην χηλίδα  ή κλάδον 
ασθενή ί) ά λλο  τ ι  τώ ν  φαινομένων έχείνων, εις 
τά  όποια άπέδωχαν τήν  άφορμήν τής νόσου, δέν 
άπηντήσαμεν εις ούδέν μέρος. Ε ις  τό  Μ υμπε- 
λ ιέ , τή ν  Ν εμαυσόν  (N îm es) χαί τή ν  Ά β εν ιώ ν α  έ- 
θαυμάσαν μ έν  τήν  ώ ραιότητα  τώ ν  δένδρων χ ιχα - 
λυμμένων άπό φύλλα διαυγούς πρασίνου χ ρ ώ  
ματος.

ν Κ α ί άμως δέν εύχαριστήθημεν άπό μόνον τά  
εξωτερικά φαινόμενα. Έ φ ρυντίσα μεν  νά συνάξω- 
μ ε ν  φύλλα άπό διαφόρων μερών χαί διαφόρου η λ ι
κίας μωρέας, νά πά ζυγίαω μεν χαί νά τά  ξηράνω- 
μ εν , ΐνα  τ '  άναλύσωμεν κατόπ ιν . Μ ετά  πολλάς  
δ ’ έρεύνας καί πειράματα  έξηγάγομεν διά τοΰ 
θετιχωτέρου τρόπαυ, ά τι χαί ώς πρύς τή ν  ανατο
μ ικήν σύνθεσιν, χα'ι ώς πρός τή ν  στο ιχειώ δη χα- 
τά α τα σ ιν , τά  φύλλα ήσαν ύγιέτα τα .

s Κ α ί α ί χημ ιχα ί δέ αναλύσεις άςτινας ίνη ρ - 
γήοαμεν, χαί αί διά μ ιχροσχοπιχώ ν οργάνων π α 
ρατηρήσεις συνήδον μ έ  νήν γνώμην τώ ν  έμπειρο- 
ζέρω ν σχωληχοτρόφων' ή νόσος δέν έφαίνετο ύ· 
πάρχουσα εις τό  ψύλλον. *Α ν  ο σχώ ληξ έφαρ- 
μ α χ ίζε το  ύπό τοΰ φύλλου, τό  νόσημα ήθελε διαχρί- 
νεσθαι έπ αύτοΰ, έδύνατο Ισως νά δ ιαχρίνετα ι εις 
τό  μέρος έχεΐνο, άπου φαίνονται τά  σημεία, περ ί 
ώ ν άνεφέραμεν άνωτ¿ρω. Έ χ  πείρας δέ παρετη- 
ρήσαμεν ό τ ι α ί είσοδία ι δέν έπετύγχανον καλή- 
τερον εις τά  μέρη άπου τό  ψύλλον παρουσίαζεν  
ευάρεστα φαινόμενα ή έχε ι άπου έπ ι τώ ν  φύλλων  
διεχρ ίνοντο  α ί π ερ ί ών ό λόγος χηλίδες, άφθυνώ- 
τερα ι ε ις  έποχής άνοίξεως jΙτυχράς ή βροχερού  
βέρους. Ε ά ν ο σχώ ληξ έφαρμαχίζετο ύπό τοΰ φύλ
λου, άλοι ο ί σχώληχες ο ί εντός ίνύς σχωληχοτρα
φείου ευρισκόμενοι, ο ί έχ φύλλων τοΰ ίδιου δέν
δρου τρεφόμενοι, ή άλοι θά ά ν τε ΐχον  ή άλοι θά 
νπέχυπ τον  εις τήν  έπιρροήν τής νόσου. Α λ λ ά  χαί 
ενταύθα ή καθημερινή πε ίρα  ά ι -¡δεικνύει τό  έναν 
τ ΐο ν ' έχ σχωλήχων έντός τοΰ αύτοΰ σχωληχοτρο· 
φειου έργαζομένων, έχ τοΰ ίδιου φύλλου τρεφο- 
μένων, ο ί  μ έν  παρουσίαζον έντέλους υγείας φαι- 
νόαενα, ο ί δέ ύπέχυπτον ύ εις μ ε τά  τύν  ά λλον ' 
χαί άταν ήρωτώμεν τόν  σχωληχοτρόφον τήν  α ιτίαν  
π ά ντο τε άπεχρίνετο.

ο Έ φ α γα ν  χ α χ ό ν  σπόρο ι'' 
έφαγαν χ α λ ύ ν  σπόρον. » 

δ Έ χ  συμφώνου λο ιπόν  παραδεγόμεθα, δ ,τι 
χα ί ή Ακαδημία τώ ν  Μ εδιολάνων άπεφήνατο' 
«  Τ ό  νόσημα υπάρχει εις τό εντομον χαί ό χ ι εις 
τό  ψύλλον, η

( Α κολουθεί.)

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΓΕΠΙΚΡΙΣΙΣ.

(Συνέχ. χαί τέλος. “Ιο* ψυλλάδ. 267.)

—οοο—

Εν τώ  πρώτω μέρει τής αυτοσχεδίου ταύτη; άν- 
τεπαρίαεως άπεδείξαμεν ο τι αί εις τήν ιστορίαν

τοΰ Κ. Παππαρρηγοπούλου γενόμεναι παρατηρήσει; 
τού Κ. ΛΙαυροφρύδου ούδέν περιείχον υγιές καί ορ
θόν- έν δέ τώ  δευτέοω μέρει έσκοπούμεν, άφ’ ου ά- 
ποδείξωμεν καί τώ ν γλωσσικών παοατ/ιρτ,σεων του 
έτικρ’.τοϋ τ/,ν έλεε'.νότν,τα, νά καταταύσωμεν τό άρ- 
θρον. Α λλ  έ-ει^ό εκεί κεφαλοττονήσαντες δυστυχώ; 
έκ τής άτ,δοΰ; καί ς/,ρά; με γλωσσικά καί γραμμα
τικά ζητήματα ένασχολήσεως, τό  διεκόψαμεν, &ε- 
λοντε; νά δώσωμεν σύμμετρόν τ ι  μήκος καί εις τό 
τελευταίον τούτο, τρίτον ήδη γενόμενον, μέρος, ο του 
δεν έσκοτούμεν κατ άρχάς νά εϊτωμεν είμή βοα/εκ 
τινά έν μοίρα επιλόγου, έφυλλολογήσαμεν όδού πά
ρεργου σελίδας τινάς τού Φιλίστορος, έ ;  ών συνελε- 
ξαμεν τούς έξής σολοικισμούς καί βαρβαρισμούς, οΰς 
πλέςαντες εις στέφανον μικρόν μέν, άλλ’ ευώδη καί 
καλλίχρουν προσφέρομεν εις τόν Κ. Μαυροορύδην.

1. Εν τώ  είσαγωγικώ του λόγω ό Κ. Μ. (Φιλίστ. 
σελ. 226 ) γράφει έν υποσημειώσει τά  έξής β τό  δε 
φιλότεχνον καί φ ιλεπ ιστήμον  καί φιλόκαλου καί φ ι- 
λοπα ΐγμον  τού Ελληνος κ τλ. s Τά ουδέτερα φ ίλε- 
π ισ τήμ ον  καί φ ιλοπα ΐγμον  βαρβαοίζουσι' γράφε .· 
τό  φ ιλεπ ιστήμον  καί φιλύπα ιγμον  κατά τά.- τό  έ - 
λέημοε, τό  ιφιλύπραγμον. ( ίδ ε  Lobeck, Paralipo- 
mena Grammat. Graecae σελ. 203. Mathiae, Gr. 
Gramm, τόμ. Α '. σελ. 292 έκδ. γ '. Kühner Gr. gr. 
τόμ. A'. § 306, Anm. 3. καί τό  Λεξικόν τού R ie
mer έν λεξ. φιλοπράγμων).

2. Εν σελ. 104. τού Φιλίστορ. δ αυτός Κ . ϊίαυ- 
ροφρ. γράφει «  Μήγαρ (ίστέον δ’ οτι δ Κ . Μ. έν ω 
πάντα οσα γράφουν κοινώς ύφέν, αύτός γράφει /ω - 
ριστά, τό  μήγαρ  γράφει ύφέν δι’  οϋδενα άλλον λό 
γον, είμή διότι κοινώς καί άρχαΐοι καί νέοι τό  γρά
φουν χωριστά, διά λόγους άνωτέρους) δεν ύφέοπει 
έν τοϊς όμηρικοϊς έπεσι τοιαύτη τις (δόξα) περί υλι
κής (σωματικής) καν χειροτερεύσεως τής παρούσης 
γενεάς παρά τάς π ροτέρα ς;η  Τούτο τό παρά τά ς  
προτέρας είναι σόλοικου, διότι ούτε τής άρχαια; ούτε 
τής νεωτέρας, τής τε  καθομιλουμένης καί τής εγγρά
φου, ή σύνταξις τό  έπιτρέπει’  έμπορεί νά ε'πνι τις: 
ή σημερινή γενεά είναι χειροτέρα παρά τήν προτέραν' 
οχι ομως καί: ή σημερινή γενεά έχειροτέρευσεν ή.· ή 
χειροτε'ρευσις τής σημερινής γενεάς παρά τήν προτέ
ραν. Ούτε τό  ρήμα ούτε τό  παράγωγον ουσιαστικόν 
δέχονται προθετόπτωτον, διότι τούτο είναι καί λογι- 
κώς καί γραμματικώς σόλοικου. Είναι αληθές ότι εις 
τήν μητρικήν γλώσσαν τού ήμετέρου έπικριτού τήν 
Τουρκικήν μυρμηκιώσι τά  προθετόπτωτα, τούτο μέν 
διά τήν έλλειψιν, τούτο δέ καί διά τήν σπανίαν χρήσιν 
τώ ν παραθετικών καταλήξεων. Ούτω π. χ. τ ζο υ μ - 
λ ε μ ιζ ίν  εϋσί σημαίνει .· ό άριστος, ύ κα λλ ίτερος  η 
μών όλων. Σ έ ν  μ π εν τέν  έΐ> μ π ιλ ίρ σ ιν  =  σύ έμού 
κάλλιον (τό ) γνωρίζεις. Αλλ' αύτη είναι ή κατ έν
νοιαν μετάφρασις, διότι κατά λέξιν έκείνη μέν ή φρά- 
σις σημαίνει : (έ ξ) ημών πάντων (ό) καλός, αύτη 
δ ε : σύ (έξ) έμού χαλώ; γνωρίζεις. Τών θετικών λοι
πόν έν τή  τουρκική πολλάκις άντί τών συγκριτικών 
καί ύπερθετικών κειμένων, όλον τό βάρος τής πα- 
ραθέσεως πίπτει εί; τά  προθετόπτωτα (διότι έν τ^
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Τουρκική δέν ϋπάρχουσι κυρίως είπεϊν πτώσεις άλλά 
προθετόπτωτα) r ζυυμ .ίεμ ιζ'ιν  καί μ π ε ν ΐέν .  Επειδή 
S i τά  έκ τοιούτων παραθετικών παράγωγα ρήματα 
καί άφηρημένα ούσιαστικά (βελτιώ, χειροτερεύω, 
καλλιτερεύω, μεταβατικώς τε  καί άμεταβάτως) έν 
τή  Τουρκική δέν έμπορούν νά έκφρασθώσιν άλλως 
είμή περκρραστικώς διά του παραθετικού επιθέτου 
ή άλλου όμοιου κατ έννοιαν καί τού ρήματος όλμάχ 
(άπαρέμφ.) ή tja (ά. πρόσ. ένεστ. όριστ., ε ίτε  ώς 
συνδετικόν είτε ώς κατάληξιν θελήοή τ ι ;  νά θεωρήσ/| 
τούτο τό  ϊμ ), εννοείται δ τι τά προθετόπτωτον εξα 
κολουθεί νά ήναι τό  ούσιωδεστατον μέρος τής προ- 
τάσεως. Επειδή S i πάλιν άφιρημένα ούσιαστικά των 
τοιούτων ριμάτων είναι αύτοί οί διάφοροι τύποι 
(συνήθως τό άπαρέμφατον) αυτών τούτων των ρη
μάτων. επεται ό'τι τό προθετόπτωτον καί εις τά  ά 
φηρημένα μένει ούχ ήττον παρά πρότερον άναγκαϊον 
καί ουσιώδες στοιχείου τής προτάσεως. Αλλος δμως 
ό λο'γος ό περί τής έλληνικής γλώσσης, ή τις υπέρ πά · 
σαν άλλην πλουτεΐ συνθέσεων (κυρίως εϊπεΐν συνθέ- 
σεων, τουτέστιν οργανικών συζυμώσεων καί συγχω
νεύσεων), καί έξ ανάγκης ή σύνταξις συμμεταβάλ- 
λεται κατά τάς έκάστοτε μεταβαλλομένας άνάγκας 
τώ ν συνθέτων καί παραγωγών λέξεων. Τά επίθετα: 
καλλίτερος καί χειρότερος προύποθέτουσιν έτεροπρο- 
σωπίαν τής προτάσεως, καί διά τούτο χρειάζονται 
προθετόπτωτον σημαντικόν τού δρου τής παραθέ- 
σεως· άλλ’ είς τά παράγωγα: καλλιτερεύω, καλλιτέ- 
ρευσις, χειροτερεύω, χειροτέρευσις, εκλείπει ή έτερο- 
προσωπία, άναγκαίως άρα εκλείπει καί τά προ
θετόπτωτον τό  σημαντικόν τού δρου τής παραθέσεως. 
Δυνάμεθα νά είπωμεν έτεροπροσώπως .· ό Γεώργιος 
έγινε καλλίτερος άπό τάν Δημήτριον- άλλ ’ δχι καί.· 
ό Γεώργιος έκαλλιτε'ρευσεν άπό ή παρά τόν Γεώργιον 
άλλά μόνον έχαλλιτέρευσε, διότι ή έν τώ  ρήματι 
συγκριτική έννοια άναφέρεται ταύτοπροσώπως εις 
μόνον τό υποκείμενον, δηλ. τό :  ό Γεώργιος έκαλλι- 
τερευσεν=  ό Γ. έγινε καλλίτερος έαυ τού=  καλλί
τερος παρά πρότερον. Τήν σημασίαν δέ ταύτην καί 
σύνταξιν φυλλάττουν καί τά  ρηματικά παράγωγα 
ουσιαστικά: καλλιτίρευσις, χειροτέρευσις κλπ.

Τωούτον έκ παραθετικού παραγωγόν ρήμα δέν 
υπάρχει έν τή  ελληνική έτερον, δσον ημείς τούλάχι- 
στον γνωρίζομεν, είμή τό β ε λ τ ιώ , δπερ καί αύτό 
δεν είναι τής ένδό;ου έποχής. Πρώτος τό μετεχει- 
σθη ό Αριστοτέλης, δστις, ώς γνωστόν, δέν είναι 
τύπος καί υπογραμμό; καλλιεπείας, ούδ’αί λέξεις καί 
φράσεις, δσας έπλασεν, είσίν έκ γής Κωλιάδος. Ú έκ 
παραθετικού παραγωγή ρήματος είναι φαινόμενον έ- 
τυμολογτκόν σπάνιον καί ξένον πρό; τό πνεύμα τής ελ
ληνική; γλώσσης, σχεδόν όσον καί ή έκ μετοχής π. χ. 
παραγωγή ονόματος ή έξ έπιθέτου εις ιχός παραγω
γή ρήματος, oía τά : οικουμενικός, φυσικεύομαι, κτλ. 
Καί εικότως τούτο, διότι τίς ή άνάγκη νά πλάσν) τις 
τήν λέξιν π. χ. βραχυτερόω- ώ, ή βραχυτερεύω, έν 
ώ  τό  βραχύνω  αρκεί; Οϋτω καί άντί τού : β ελ τ ιώ  
θά ηρκει άλλη τις έκ θετικού παράγωγος λε'ξις. Ταύτα 
πάντα.έλέχθησαν διά νά καταδειχθή δσον τά δυνα

τόν όφθαλμοφανώς τό εσφαλμένου τής συντάξεως; 
χειροτέρευσις τής γενεάς παρά τήν προτέραν.

3. Εν σελίδι 1 5 τού Φιλίστ. ό αυτός Κύριος Μ. 
γράφει, «αρχίζει δέ νά χαράζη έπ' αυτούς ή αυγή τής 
ιστορίας, άμα ύπερβάντες τόν τε  Πίνδον . . .  κατέρ
χονται εις τήν τετράπλευρον εκείνην λεκάνην» καί έν 
σελ. 154 «Ούτως (Καί τούτο έκ -rfj; αττική; Κ ω 
λιάδος γα λλ : ainsi, γερμ. also.) αμα παρά τιν ι 
έθνει άρχίση, ή παιδεία. . . , ανοίγεται χάσμα κτλ. » 
Πρβλ. Φιλίστ. σελ. 21. «  τούτο δ ' εύκολα δύναται 
νά βασανίση ό βουλόμενος, άμα λάθη  άνά χείρας», 
καί σελ. 111 «  τό  πράγμα παραβιαζεται εύκολα, 
άμα παραδεχθώμεν »  κ τλ .) Τό άμα έν τούτοις ά- 
πασι λαμβάνεται ώ ; σύνδεσμος χρονικό; ( =  γερμ. 
als, sobald κτλ. γαλλ. dès que), σολοικότατα, διότι 
τό άμα ουδέποτε έχρησίμευσεν ώ ; σύνδεσμος, άλλά 
είναι έπίρρημα χρονικόν σημαίνον τό έν χρόνιο όμού, 
τό  συγχρόνως' τό  δέ γαλλ. dès que έκφράζει ή μεν 
αρχαία ελληνική μέ τό ώς, ή δέ νεωτέρα μέ τό  κα
θώς. Ούδ’ έχει νά μάς δικαιολογηθή ό Κ. Μ. μέ τό 
δτι τό άμα έπί τοιαύτης συνδεσμικής σημασίας ΰ- 
πάρχει εί; πάγκοινον χρήσιν σήμερον, διότι αύτός 
ούτος έκρήμνισε τήν σωτηρίαν ταύτην γέφυραν. Οί 
σολοικισμοί καί βαρβαρισμοί είναι συγχωρημένοι εις 
τό  στόμα τών πολλών' άλλά ή αριστοκρατία, ή 
μάλλον ή ολιγαρχία τώ ν ιεροφάντων τού ελληνο; 
λόγου, οϊτινες έπήδησαν εί; τό μέσον τής δημοσιό- 
τητος μέ μάστιγα διορθωτών καί επικριτών —  α ί ! 
εις αύτού; δέν ταιριάζει νά σώζωνται διά τής γεφύ- 
ρας, άλλά νά έγκαρτερώσι μέχρι τελεταία; πνοής εις 
τό γραμματικόν των Γφρούριον.

4. Εν σελ. 103. « νέαι ήθικαί άρχαί άναφυεϊσαι 
διαταράσσουσι τήν καθεστώσαν τάξιν τώ ν πραγμά
των, έ'ω; οΰ άποτελεσθή ή νέα ζύμωσις. »  Γ ο  έως 
ου ούτως άνευ συνδέσμου πρός υποτακτικήν φερόμε- 
νον είναι σόλοικον καί κατά τήν άρχαίαν καί κατά 
τήν νεωτέραν ελληνικήν, διότι έν μεν τή άρχαία 
κανονικώς ρ/,τέον : έως où äv άποτελεσθή, έν δέ τή 
νεωτέρα : ώς που νά, ή ώς rà  κτλ. Ϋπενθυμίζομεν 
δέ καί ενταύθα τόν Κ . Μ. δ τι ή γέφυρα τή ; σωτη
ρία; έκρημνίσθη, καί οί γεφυροποιοί μας δέν έπέ- 
στρεψαν άκόμη έξ Ευρώπης.

5. Εν σελ. 52 τού Φιλίστ. άναγινώσκομεν «  τό 
στεφανηφόρον δηλοί σταθμόν έπεσημασμένον » .  Εύ- 
σεβάστως καί ταπεινώς παρατηρούμεν εις τόν γρά- 
ψαντα ό’τ ι  ό παρακείμενο; τού .· έπισημαίνομαι είναι 
έ-τ¡σεσημασμένος, όχι έπεσημασμένος' διότι ε άντί 
άναδιπλασιασμού λαμβάνουσιν όχι τά  άρχόμενα άπό 
τού σ άλλ.ά μόνον άπό τώ ν διπλών ζ ,  ξ, ψ, καί τού 
ρ. Τούτο λέγομεν διότι προφανώς ό γράψας δέν έ- 
σκόπευε νά σχηματ(στι τόν παρακείμενον κατά τήν 
νεωτέραν (έπισημασμένος), αλλά κατά τήν άρχαίαν, 
διότι άλλέω; δέν θά έγραφε μέ αυξησιν συλλαβικήν 
τόν παρακείμενον. Δόξα σοι, θεέ μου ! Τό ήλπιζες. ώ 
Πανδώρα, δ τι Ιμελλέ; ποτέ νά καταντήση; νά διδά- 
σκτ,ς καί τό βήτα άλφα βά τής Γραμματικής ; Εχε 
χάριν τής προόδου ταύτης εί; τόν Κ. Μαυροφρύδην.

6. έ ν  σελ. 101 τού Φιλίστ. άναγινώσκομεν
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<  δ ιότι φέρεται έν τοϊς τελειοτέροις τώ ν λεξικών, χαθ 
â  τούτο  παρετήρησε φίλο; τις ήμέτερος. »  Τό τούτο  
παρέλκει.

7 Εν σελ. 169 γράφει ό Κ. Μ. «  Παρά τοϊς πολ· 
λάκι; αύτολεγομένοις άττικισταίς καί έλληνισταί; » 
καί έν σελ. 175. «  Â ; μή προχωρήσϊ] ό ζήλος τών 
νέων διορθωτών καί αντι/λεγομένων καθαρτών τής 
γλώσσης. »  Διά τής λέξεω; ταύτης αύτολεγόμενος 
θέλει βέβαια 6 Κ. Μ. νά μεταφράσή τό  Γαλλικόν 
soi— disant. Αλλά τό μέν γαλλικόν τούτο θά με- 
τεφράζετο κάλλιαν διά τού έπιθέτου αυτόκλητος, 
δπερ καί άλλοι πρότερον μετεχειρίσθησαν' τό  δέ αύ· 
τολεγύμενος είναι λέξις βάρβαρος, καί έναντία πρός 
τό  πνεύμα τή; Ελληνικής γλώσσης. ίΐ  ταυτοπάθεια ή 
έν τή  γαλλική διά τού soi σημαινομένη, σημαίνεται 
έν τή ελληνική διά τού μέσου ρήματος, διά τούτο καί 
μέσα ρήματα σύνθετα μέ τό  αύτο— δέν ύπάρχουσιν, 
άλλά κυρίως ονόματα. Παραλείπομεν δέ τόν άλλον 
λόγον ό’τι διά νά ϋπάρχ-ρ τό αύτολέγομαι έπρεπε νά 
ύπάρχη τό ; αύτολέγω δπερ ούτε υπάρχει ούτε είναι 
δυνατόν νά ύπάρξϊΐ. ’Εάν δέ ποτε ύπήρχεν, έπρεπε 
ν’  άλλοιωθή έκ τής τοιαύτης συνθέσεως, καθώς καί 

τό  : ταυτολογώ.
8. Εν σελ. 172 δ αύτό; Κ. Μ. γράφει «  γνωστοί 

είνε οί μάλιστ’ έν ταϊς ϊκέτισι καί τή  όρεστεία α ρ
χα ϊσμ ο ί τού Αισχύλου,» κατωτέρω δ ’ έν σελ. 173 
α ή δέ άρχα ϊχότης  δέν έμφανίζεται μόνον έν ταϊς 
σημασίαις τινών λέξεων. »  Εκ τώ ν  εις ιχός κατά τόν 
άκραιφνή έλληνισμόν δέν παοάγονται είς ιχότης ά 
φηρημένα, άλλ’ άντί άφ ιρημένου ουσιαστικού μετα
χειρίζονται τό ουδέτερον έπίθετον. Αφ’ ού δέ υπάρ
χει τά Αρχαϊσμός, τ ί ;  ή άνάγκη τού μή άκραιφνούς 
καί άνυπάρκτου ελληνικού άρχα ϊχότης;

9. Εν τώ  έναρκτηρίω του λόγω  (σελ. Φιλίστ. 223 ) 
ό Κ . Μ. λέγει' α ή δ’ άφηρημένη έννοια τή ; πατρί- 
δο; κατ’ όλίγον άνεπτύχθη καί γενική άπέβη ίσοδύ- 
νομο; τή καθ' δλου έθνύτητι. »  Οπως βάρβαρον θά 
ήτο άν έλεγέ τις τε ιχότης, παρά τό  τε ίχ ο ς , ή ύψό- 
της, γενότης, σθενότης κτλ. παρά τά: ύψος, γένος, 
σθένος κτλ., οϋτω βάρβαρον είναι καί τό έθνότης 
παρά τό  εθνΟς. Τά αστεϊσμού χάριν καί έπίτηδες 
παρά τού Πλάτωνος πλασθέντα χυαθότης καί τρα - 
πεζότης  είναι ούδεν παραβαλλόμενα πρός ταύτα τά 
νέα τής νεωτέρα; πεπαιδευμένης καί λόγ ια ς  γλώσ
σης τών Φιλιστόρων έξαμβλώματα. Αλήθεια (à propos)

10. Εν σελ. 174, ό Κ. Μ. λέγει «  διά ταύτα ή 
πεπαιδευμένη γλώσσα είναι ψυχροτέρα, κ τλ .»  καί κα
τωτέρω «έν  μέν τή λογ ία  γλώσση έπικρατεί όάτο- 
μικός χαρακτηρ.» Ταύτ* είπε βέβαια ό Κ. Μ. ζήλω 
τευτονικώ (gelehrte, gebildete Sprache). Οι Γερμα
νοί λέγουσιν ού μόνον gelehrter Mann, διαβασμένος, 
γραμματισμένος άνθρωπος, άλλά καί gelehrte Spra
che καί gelehrtes Buch, διαβασμένη γλώσσα, δια- 
βασμένον βιβλίον, κ τλ. Ο ,τι δμως είναι όρθόνκαί συγ- 
χωρημένον είς τήν γερμανικήν ή εί; όποιανδήποτε άλ
λην γλώσσαν, δέν επεται δτι συγχωρείται καί εί; τήν 
έλληνικήν. Α ο γ ία  γλώ σσα  καί λύγ ιον  ß iC .Uor ού
τε  ό αρχαίο; έλλην θά έλεγεν, ούτε ό νεώτερο; είναι

δυνατόν νά ειπή. Ετι δ ' όλιγώτερον ορθόν είναι τό 
πεπαιδευμένη γλώσσα. Οί Γερμανοί λέγουσι gebild
eter Mann, καί τούτο άναλογεί βέβαια μέ τό  ήμέτε- 
ρον πεπαιδευμένος άνήρ' οί γερμανοί δμως άβιάστω; 
έκτείνουσι τόν κύκλον τή ; χρήσεω; τή ; λέξεω; gebild
et, διότι τό bilden τούτο σημαίνει: διαπλάσσω, δια- 
μορφώ, καί διαπλάσεως καί διαμορφώσει»;, τουτέστι 
τή ; Bildung δεκτικός είναι ού μόνον ό άνθρωπο; ίμε- 
ταφορικώς), άλλά καί τά  άψυχα πράγματα ό λίθος, 
τό ξύλον, κτλ- (κυριολεκτικώ;). Οθεν έν τή  γερμα
νική άβιάστω; λέγεται' das Kind wird im Mutter
leibe gebildet; die Metalle werden im Schosse der 
Erde gebildet; bildenden Künste κτλ., καθώς καί 
die Bildung des Geistes, des jungen Mannes, des 
Staates, κτλ. Τάς φράσεις ταύτας, μόνον όπου περί 
άνθρώπου καί τών κατ’ αύτόν ό λόγος, δυνάμεθα νά 
μεταφράσωμεν διά τή ; λέξεω; παιδεύω  καί τών πα- 
ραγώγων της, δχι όμως καί όπου ό λόγος περί αψύ
χων καί ύλικωτέρων, διότι τό τε  ή γλώσσά μα; δέν 
θά ήτο πλέον λογία  καί πεπαιδευμένη, άλλά (διά 
νά μεταχειρισθώμεν καί ήμεϊ; έν έκ μεταφοράς άπό 
τού άνθρώπου έπίθετον) μαυρομμάτα, δ έστι μεθερ- 
μηνευόμενον τουρκιστί χαραγχιόζιχη.

11. Εν τώ  έναρκτηρίω του λόγω ό Κ. Μ. (σελ. Φιλ. 
207) λέγει' «  Η  γυναικοκρατία καταλύεται διά τή ; 
μητροκτονίας τού όρέστου καί καθιδρύεται ή πατρική 
έξουσία διά της μεσ ιτείας τού Α πόλλω νος χαί της  
Αθήνας έΕιλεώσεως τώ ν  Έ ρ ιννύω ν  της μητρός. »  
Δέν θέλομεν νά εΐπωμέν τ ι  περί τού κατά τήν έν
νοιαν ευφυούς τούτου καί κομψού όξυμώρου (quo
libet), δπερ έσπευσε νά προσφέρη, είς τήν έλληνίδα . 
νεότητα ό Κ . Μ. έκ τής κομψή; καί εύφυού; τών 
Γερμανών όξυμωρολογίας, διότι αν έπεχειροϋμεν ν ά- 
ναλύσωμεν ειτε τόν έναρκτήριον τούτον λόγον, είτε 
άρθρον τ ι  έτερον τού Κ. Μ., θά έχρειαζόμεθα πολλά 
τινα κατά σειράν φυλλάδια τής Πανδώρας. Λέγομεν 
δέ μόνον περί τή ; γραμματικής άξίας τής περιόδου. 
Α ιά  της μ εσ ιτε ία ς  τού Α π όλλω νος  χαι της Αθη- 
νιίς έ/ίιλεώσεως τώ ν  έριννύων τής μ η τρ ό ς !  'Ά ψ ε - 
ρουμ, Καραχάς έψέντη !  δ έστι μεθερμηνευόμενοι 
ελληνιστί: Εύγε, σοφέ κύριε Μαυροφρύδη! Καί είς τό 
Αιβάνιον  μέ τά καλόν γ ία ζ ι τ ζ ή ς !  Οί τούρκοι γρά- 
φουσιν ούτω π. χ. Τούτου τού βιβλίου τών σελίδων 
τώ ν  στίχων τού άριθμού τό όλον, δπερ σημαίνει: τό 
ό’λον τού άριθμού τών στίχων τών σελίδων τού βι
βλίου τούτου. Αλλά τοιούτον δμως ίζαψέ (μετά γ ε 
νικής σύνταξιν) θά έζηλευε μά τήν άλήθειαν καί αύ
τό ;  ό σ έχ -ο ύ λ  ίσλά μ  !

12. ’Εν σελ. 109 τού Φιλ. άναγινώσκομεν ταύτα 
«λείπουσι δηλονότι δημηγορίαι, άν καί πολλαχού 
ποθεί ό άναγνώστης το ια ύ τα ς.τ Τούτο είναι γα λ 
λισμός. c Û λέξις τοιούτος είναι συσχετική δεικτική 
αντωνυμία' άλλ’ ώ ; σημαίνουσαν ποιότη τα  δέν επι
τρέπεται νά μεταχειρισθώμεν αύτήν, είμή δτε άνα- 
φέρεται είς έννοιαν ή λέξιν σημαίνουσαν πάλιν ποιό
τη τα ' ώ ; πάλιν, δτε πρέπει ν’  άναφέρωμεν έννοιαν ή 
λέξιν σημαίνουσαν ουσίαν, μεταχειριζόμεθα τάς άν-

'  τωνυμίας ούτος, αύτός, κλπ. Αλλ’ έν τή  γαλλική
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συμβαίνει ολον τό  εναντίον. Προκειμένου μέν ν’  άνα- 
φέρωμεν διά τή ; αντωνυμίας λέξιν σημαίνουσαν ποιόν, 
μετχχειριζόμεθα τήν ova la r  έμφαίνουσαν αντωνυμίαν 
1·, προκειμένου δέ ν’ άναφέρωμεν λέξιν σημαίνουσαν 
ουσίαν, μεταχειριζόμεθα τήν ποιόν έμφαίνουσαν αν
τωνυμίαν tel. »  (Τό τρωγάλιον τοΰ δοκησισόφου, ή 
αυτοσχέδιο; άπάντησις εις τόν Κ . Γ . Χρυσοβέργ/,ν, 
ϋπό Λ. Βερναρδάκη. Αθήνησι. 1853. σελ. 50.)

Εσταματήσαμεν έως εδώ όχι δι’ άλλον λόγον, ειμνι 
διότι τά  άνωτέρω σ/,μειωθέντα γραμματικά πλημ
μελήματα Φιλιστορείων τινών άρθρων έγιναν ισάριθ
μα μέ τά  υπό τοΰ Κ. Μ. ώ ; πλημμελή στηλιτευ- 
Οέντα χωρία τή ; Π. ιστορίας, δώδεκα. Τά δώδεκα 
δε ταΰτα πλημμελήματα ήδυνάμεθα νά διπλασιάσω- 
μεν καί τριπλασιάσωμεν, άλλ ήρκέσθημεν εϊ; τ/,ν εκ 
βραχυχρονίου φυλλολογ·/,σεω; δύο τριών τευχών τοΰ 
Φιλίστορος άνθολόγησιν τών δώδεκα μόνον τούτων, 
ά'τινα πόσον διαφέρουσι τών ΰπό τοΰ Κ. Μ. καταδει- 
χθέντων, είδεν /δ/ ό άναγνώστης. Εκείνα μέν δεν 
ήταν, άλλ έστηλιτιύθησαν ώ; σφάλματα, διότι, ώ ; 
άριδήλω; άπεδείξαμεν, τοΰτο μεν ό επικριτή; έχει 
ατελή είδ/,σιν τής έλλ/,νικής γλώσσ/,ς, τοΰτο δέ αί 
περί τήν γλώσσαν Οεωρίαι καί παρατηρήσεις του ε ί
ναι, ώ ; και τοΰτο άριδήλως άπεδείξαμεν, παιδαριώ
δεις καί σχολαστικαί' όπου δε τύχ/ι τό  όλέθριον τοΰ
το  καί δυσεκρίζωτον κακόν, έκεϊ ούδέν ώφελεϊ ή 
γλωσσολογία καί ή γραμματική, διότι α ούδέν ή μά- 
θησις, άν μή νοΰς παρ/,»' ταΰτα δε τά  τοΰ Φιλί- 
στορος είναι άληθινά αμαρτήματα, όχι βέβαια διότι 
ό γράψα; τό  άρθρον τοΰτο έχει τελείαν είδ/.σιν τής 
έλλ/,νικής γλώσσ/,ς, άπαγε ! αλλά διότι οί π/,δ/,σαν- 
τες εις τό μέσον μέ τ/,ν διορθωτικήν μάστιγα τής 
γραμματική; δεν κατέχουσιν, όπως νομίζουσι, τήν 
έλλ/,νικήν γλώσσαν. Επειτα ποία και κατ άλλον λό 
γον ή περί ή; ό λόγος διαφορά αΰτη! Ó μέν Κ. Π. 
εγραψεν άρκετά ογκώδες βιβλίον' τά  δ ’ άρθρα, έξ ών 
έλήφθησαν τάνωτέρω, περιορίζονται εις εύάριθμά τινα 
σελιδάρια' ό μέν Κ . Π. δέν καυχάται έπί γραμμα
τική καί γλωσσογραφικ/, μαθήσεΓ έν ω  τοΰ Κ.. Μ. 
όλη ή αξία περιορίζεται εϊ; τήν γραμματικήν' ό Κ.
II. ούδαμώ; ουδέποτε έκαυχήθη ό τι είναι αναμάρτη
τος περί τήν γλώσσαν' ό δέ Κ. Μ. παρουσιαζόμενος 
εις τό  δ/μόσιον ώ ; διορθωτής καί επικριτή; τής 
γλώσσ/,ς τών άλλων, νομίζει βέβαια έαυτόν άναμάρ- 
τητον περί τήν γλώσσαν, ώ ; δήθεν εγκρατής αυτής. 
Επειτα ποΰ είμεθκ καί εί; ποιους χρόνου; ζώμεν; 
όλη  ή κριτική τοΰ Φιλίστορος συνίσταται ε ί; τάς 
ελεεινά; ταύτας γραμματικά; έπικρίσει;; όχ ι μόνον 
κατά τοΰ Κ.. ΙΊ. έγένοντο αί γελοΐαι αύται γλωσσι- 
καί επικρίσεις, άλλά καί καθ' άπάντων τών λοιπών 
έν τώ  Φιλίστορι πρωτοφανώ; καί πρωτοτύπως τωόντι 
κριθέντων βιβλίων. Εξέδωκεν αρχαιολογίαν ό Ιν. Ρουσ- 
σόπουλος, καί ίδοΰ ό κριτικό; τοΰ Φιλίστορος έπιπί 
πτων κατ’ αύτοΰ, διότι γράφει έσφαλμένως, καθώς 
νομίζει, τά είναι. έξέδωκε πον/,μάτιον «  περί τών 
πολεμικών παρά τοϊς Ρωμαίοι; 8 ό Κ. Βενιζέλος, καί 
ίδοΰ ό Λρίσταρχο; τοΰ Φιλίστορος επικριτής ούδενό; 
άλλου ή τής γραφής πάλιν τοΰ είναι !  Καί ό μέν Κ.

Ρουσσόπουλος, προμυρισθείς, ώς φαίνεται, τόν κίνδυ
νον περιεχαρακώθη έντό; δισέλιδου καί τρισέλιδου, 
εάν δέν μας άπατα ή μνήμη, προλόγου περί. τής γρα
φής τοΰ: είναι' καί όμως πάλιν τήν έπαθε. Τ ί Επρε- 
πεν όμως νά κάμ/ι ό Κ . Βενιζέλος, όστις, άλλοίμονον 
εις αύτόν! δέν είχε προΐδη όποϊός τις άνεμος έμελλε 
νά πνεύση εί; τής έλλ/,νικής κριτικής τό  πέλαγος; Τ ί 
πρέπει νά κάμωμεν ήμεϊς οί άλλοι, όσοι κατεδικά- 
σθ/μεν Οπό τνς κακής μας μοίρας ν’  άναμοχλεύωμεν 
νυχθημερόν τά  είκοσιτέσσαρα ολέθρια, άκαρπα καί άη- 
δή ελληνικά γράμματα, τών όποιων s τό  σκήπτρον 
ήδέ θέμιστας »  έκράτησεν αυτόκλητος καί αύτοχει- 
ροτόνητο; τοιοΰτο; γραμματοτύραννο;; Πρέπει τοΰ 
λοιποΰ εί; τό  τέλος έκάστ/,ς φράσεω; καί περιόδου 
μας νά τοποθετώμεν καί άνά ένα κανόνα τοΰ συντα
κτικού τοΰ Κ . Ασωπίου δίκην χωροφύλακος; Αλλά 
τό τε  θά γίν/ι άνάγκη νά μεταφέρωμεν όλόκληρον τό 
συντακτικόν του. καί θά έμπέσωμεν οίίτω; εις άλλο 
κακόν, δ ιότι θά καταδιωχθώμεν ΰπό τοΰ νόμου ώς 
τυποκλόποι. Τ ί νά κάμωμεν ; Ούδέν άλλο μάς μένει 
ή νά παρακαλέσωμεν τόν πανάγαθον Θεόν νά έλεήση 
τό  πλάσμα του, καί νά εύδοκήσ/ι νά έλευθερώσν) ήμας 
έκ τοΰ κακοΰ δι’ όποιοοδήποτε τρόπου αύτό; γνωρί
ζει, λοιμοΰ, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, 
μαχαίρα;' ή, άν νομίζη ό τ ι πρέπει νά μείνη άκόμη τό  
κακόν έν ήμϊν, διά νά ένθυμώμεθα τάς πολλά; καί 
πολυειδείς ημών αμαρτίας, νά τό  μετριάση καν μέ
χρι; οΰ νά έλθωμεν ε ί; έπίγνωσιν καί μετανοήσωμεν.

Επειτα καί άν ύπέπιπτέ ποτε τωόντι ό Κ . Π. εις 
άλ/,θινά γραμματικά αμαρτήματα, είναι διά τοΰτο 
καί άξιοκατάκριτο; ή γλώσσά το υ ; Ούδαμώ;. Διά 
νά γράφ/, τις καλώς γλώσσάν τινα δέν άρκεϊ ή γραμ
ματική καί τό  λεξικόν' άπαιτεϊται ο,τι δέν έχομεν 
άλλως νά όνομάοωμεν είμή αίσθημα τής γλώσσης, 
πρό παντός δέ άλλου άπαιτεϊται τό μονοσύλλαβον 
μέν άλλά πολύτιμον πράγμα τοΰτο, ό νοΰς. Οί αρ
χαίοι Ελληνες, οί καταλιπόντες εις τόν κόσμον τά  
λαμπρότατα διά παντός θαυμαζόμενα συγγράμματα 
καί ποιήματα των, μή άπεστήθιζαν τήν γραμματικήν 
τοΰ Γαζή  καί τοΰ Λασκάρεω;; Ούδαμώ;' άλλ’  είχαν 
νοΰν. Εν Γαλλία υπήρξε συγγραφεΰς περίφημος, ήτις 
ούδέποτε είχε μάθφ τήν γραμματικήν, ή Κυρία Σε- 
βινιέ, καί τή ; όποιας τά  συγγράμματα μένουσιν άκό* 
μη καί μέχρι τή ; σήμερον τύπος καί ΰπογραμό; χ./α- 
aixijc καλλιεπείας. Καί παρ’ ήμϊν αύτοϊ; δέ, το ϊ; ά 
νω καί κάτω φερομένοι; εις τήν παλίρροιαν καί άμ- 
πωτιν τής έν τώ  σχηματίζεσθαι έτι οΰση; γλώσσης 
μας, μήπως δέν ΰπάρχουσι πολλοί άνορθόγραφοι μέν 
πολλάκι; καί άσύντακτοι, άλλ όμως καλλιεπέστεροι 
καί εύαναγνωστότεροι τών μαθόντων έκ στήθους τά  
λεξικά καί τάς γραμματικά;; Ταΰτα δέ πάντα συμ- 
βαίνουσι διά τόν άπλούστατον λόγον ό τι, ό νοΰς, ή 
ιδέα, όσον φαΰλον καί άν ϋποτεθή τό όργανον, τό 
διαμορφώνει πάντοτε οπωσδήποτε καί υπερνικά έπί 
τέλους τάς δυσκολίας καί φαυλότητας τής ύλης, έν 
ώ, όταν λείπη τό  ούσιώδε; τοΰτο, 6 νοΰς, ό άρχιτέ- 
κτων ό ειδοποιός, όσον ορθόν καί άμεμπτον καί άν 
ηναι τό  όργανον, ούδέν τό  έκ τούτου όφελος. Εχε

τόν νοΰν, καί ή γλώσσα έρχεται μόνη της, όχι δέ 
τάνάπαλιν. Εννοείται δ ’ οίκοθεν ό τι γλώσσαν λέγον 
τες έννοοΰμεν τήν εχουσαν χαρακτήρά τινα, είδό; τι 
γλώσσαν, τήν συγγραφικήν λέξιν, τό  δφος. Τ ί σημαί 
νει ότι ό δείνα καί ό δείνα εμπίπτει εις τοΰτο ή έ 
κείνο τό  γραμματικόν άμάρτημα, άφ’ ού ή γλώσσά 
του έχει είδος; Γί δέ πάλιν σημαίνει ό τι ό δείνα 
καί δείνα εις ούδέν (έαν ήναί ποτε τοΰτο δυνατόν, 
διότι ήμεΐς τούλάχιστον ούδένα τοιοΰτον γνωρίζομεν 
εμπίπτει γραμματικόν σφάλμα, άφ ού ή γλώσσά του 
ούδέν έχει είδος, ούδένα χαρακτήρα, ούδεμίαν συγ
γραφικήν τέχνην; Αλλά τ ί  νά είπη τ ις  περί άνθρώ- 
πων, οΐτινες, έν ώ  γραμματικώ; μέν δέν είναι άψο
γος, ώ ; άπεδείξαμεν άνωτέρω, ή γλώσσά των, κατ 
είδος δέ είναι έλεεινοτάτη, τό δέ κάτω κάτω τής 
γραφής, καί δέν έγραψαν τίποτε άλλο έπί ζω ή ; των, 
εί μή όλιγοσέλιδά τινα  άρθρίδια κατά μέν τήν ϋλην 
μ-ετριώτατα καί άμφιβόλου λίαν άξίας, κατά δέ τήν 
γλώσσαν ή άχροα δλω; καί άνείδεα, ή άνώμαλα καί 
μακαρονικά μέχρι γελοιότητος, τολμώσι νά έξελέγ- 
χωσιν άνδρα; έμπειροτάτου; καί τρίβωνα; περί τήν 
τέχνην τοΰ λόγου, καί πρό πολλοΰ ήδη γνωστού; εί; 
τό  κοινόν έκ πολλών καί σπουδαίων συγγραφών αύ 
τώ ν καί διατριβών ;  Αν άμφιβάλλη περί τούτου ό Κ. 
Μ., άς έρωτήσνι όντιναδήποτε θέλει λόγιον καί πρό; 
τάς καλλονάς τής γλώσσης εύαίσθητον άνδρα (άλλά 
μή σχολαστικόν όμως), καί εϊμεθα βέβαιοι ότι θέλει 
άκούσ/ι τήν αύτήν κρίσιν, ό τ ι δηλ. δυνατόν καί π ι
θανόν όπίσω έκάστη; λέξεως τοΰ Φιλίστορος νά κρύ- 
π τωντα ι πολυχρόνιοι άναδιφήσεις λεξικών καί γραμ
ματικών, άλλ’ ή γλώσσά του είναι άποιο; καί άν 

ούσιος.
L e  style c’  est Γ  homme, είπεν ό μέγ'ας Βυφφών, 

καί διά τοΰ παραδείγματος του έδειξε πόσον άληθέ; 
είναι τό λόγιόν του τοΰτο, εί καί ή δλ τ, ·?,ν έπεχεί- 
ρησε νά διαπλάσφ εί; είδος πεζογραφικόν, ητο εϊπερ 
τ ι ;  καί άλλη άνεπίδεκτο; καλλιτεχνική; είδοποιή 
σεως. Αλλά τ ί  δέν κάμνει ή μονοσύλλαβο; λέξι; νοΰς; 
Γένου άνθρωπος, κατά τό  λόγιον τοΰτο τοΰ Βυφφώ- 
νος, καί ίδοΰ ή γλώσσα έστη ένώπιόν σου μ’ όλα τη ; 
τά  κάλλη καί τά  θέλγητρα ταπεινή καί ΰποκλινής σου 
Οεράπαινα. Αλλά πώς νά .γίν/ι τ ις  άνθρωπος ;  Τοΰτο 
είναι τό  ζήτημα. That is the question! Ανθρωπος 
είναι τό  κοινότατον άμα καί σπανιώτατον πράγμα 
τοΰ κόσμου. Ανθρωποι είναι όλα τάντίτυπα, όσα εξέρ
χονται καθ’  έκάστην άνά μυριάδα; έκ τών άεικινήτων 
πιεστηρίων τής άνθοωπότητος κατά τήν editio prin 
ceps τοΰ Αδάμ καί τή ; Εΰας. Ναι μέν, ή τυπογραφική 
βιομηχανία τελειοποιείται όσημέραι, καί τά  βιβλία 
τυπώνονται μετά πλείονο; έκάστοτε τυπογραφική; 
κομψότητος καί καθαρότητος, άλλά ποΰ τό  βιβλίον 
τό  άνευ τυπογραφικών σφαλμάτων ; Ποΰ ό άνθρωπο; 
όάνευ τυπογραφικών σφαλμάτων, ό τέλειος, ό αύ- 
τοάνθρωπος; 0  Διογένης τόν έζή τει μέ φανάριον, 

άάλλά δέν τόν εΰρηκε. Βιβλίον δέ κομψότατον καί 
λςχμπρότκτον τοΰ καιρού έκείνου, τοΰ οποίου τά  τ υ 
πογραφικά δοκίμια είχον έπιθεωοηθή ύπό μοναδικού 
..διορθωτοΰ τοΰ Αριστοτέλους, ό ’ Αλέξανδρος, παρου-

σιασθείς εί; τόν έκ Σινώπης φιλόσοφον μέ τήν άξίω - 
σιν βέβαια, ό τι αύτό; είναι ό προσδοκώμενο; Μεσσίας 
του, ήκουσεν ό υίός τοΰ Διό; τό  ψυχρόν καί περιφρο · 
νητικώτατον σ άποσκότησόν μου. »  Τοΰτο όμως 
δέν έκώλυσε τόν ’ Αλέξανδρον νά είπη «είπερ μή 
’Αλέξανδρος έγεγόνειν, ήθέλησα άν Διογένης γενέ - 
οθει, »  τιμών οΰτω; αύτόν ό τι ένόη'ε πόσον σπά
νιον πράγμα είναι ό άνθρωπος. Αλλο; ’ Αλέξανδρος 
ό Ναπολέων, εις χώραν μέ πληθυσμόν 60 έκα- 
τομμυρίων τήν Γερμανίαν, εύρεν ένα καί μόνον άνδεα 
άξιον νά όνομασθή άνθρωπος, τόν Γοίθιον, πρός 8ν 
είπε τό  γνωστόν Vous êtes un homme! Αλλ’ ό πρό; 
τόν Ναπολέοντα άνθρωπος Γοίθιος, ητο καί έλέγετο 
παρά το ϊ; Γερμανοί; Ό .Ι ίψ π ω ς  Ζ ευς  !

’ Αλλά μήν πόσοι τών έν Ελλάδι φιλολόγων είναι 
άνθρωποι, κατ άπόμοιραν τούλάχιστον μικραν τοΰ 
αύτοανθρώπου ; Ε ί; καί μόνο; φιλόλογο; Ελλην ένέ- 
νετο άνθρωπο;' «  οίος πεπνυμένος,

το ϊ ¡1  σχιαι άώ ιουο ιν , »

ό ’Αδαμάντιος Κοραής. ’Αλλά καί διά τοΰτο ού 
μόνον πατήρ τή ; σημερινή; γλώσσης έγένετο, άλλά 
καί υπογραμμό; καλλιεπείας μένει μέχοι τή ; σή
μερον άνέφικτος. Χαρακτήρα γλώσσης ίδιον διε- 
μόρφωσεν έν τή σχολή τοΰ Κοραή καί ό άοίδιμο;
0 . Μανούσης' άλλ ’ ήτο Ελλην άρχαϊος, τετελειωκω; 
έαυτόν εις άμωμον καλλιτέχνημα, καί, άληθώ; π ε 
παιδευμένος, είχε μέγεθος ψυχής, μέγεθος νοό; καί 
καρδίας, ικανόν νά έφοδιάσ·/) δι’  όλην των τήν ζωήν 
έκατόν άπογόνου; τοΰ Πτωχοπροδρόμου. Περί τούτου 
δέ μάλιστα τοΰ έλληνος λογίου δύναται νά εϊπ»ι τ ι ;  

τό  τοΰ Αγγλου ποιητοΰ.
l ie  was a mao, lake bim Γ ο γ  all iu all,

I  shall iiol look upon bis like again.

Οί άνδρες ούτοι καί οί μάλλον ή ή ττον όμοιοι μέ 
τούτου; είχον καί εχουσι γλώσσαν, δ ιότι, ώ ;  προεί- 
πομεν, τήν γλώσσαν δέν διδάσκει οΰτε ό Γαζή ; οΰτε 
ό Σουίδας, άλλ’ ή άγαθή φύσι; καί ή άληθινή παιδεία.

Καταπαύομεν ένταΰθα τό  άρθρον τοΰτο, εί καί 
ειχομεν πλεϊστα όσα νά είπωμεν Ù ; καί έν άρχή 
τοΰ λόγου έρρέθη, ό συντάξας τήν άντεπίκρισιν ταύ- 
την έξ ούδενό; άλλου ώρμήθη είμή έκ τοΰ αισθή
ματος τή ; δικαιοσύνης, μή ΰπομείνας νά βλέπγ άζιο- 
λογώτατον βιβλίον κατακρινόμενον άδικως, έσφαλ- 
μένως, καί σχολαστικώ; παρ άνθρώπου άνικάνου νά 
κρίνη αύτό, μή γνωρίζοντο; μήτε τ ί  έστιν Ισ το 
ρία, μήτε τ ί  έστι κριτική, μήτε τ ί  έστι γλώσσα. 
Εγραψε δ’ άνωνύμω; δι’ ούδέν άλλο είμή διότι τόν 
άγώνα τούτον ένόμισεν άνάξιον καί ήττονα εαυτού' 
καί όμως τό  σφηκολόγιον τώ ν σχολαστικών καί 
δοκησισόφων Εμαθε τίς ό συντάκτη; τοΰ άρθρου, 
καί ώ ; κοινόν θεώρησαν τόν κίνδυνον, ένώ περί ούδε- 
νός άλλου πλήν τοΰέπικριτοΰ έκάμαμεν λόγον, έξώρ- 
μησαν άπό έκατόν διαφόρους τρύπας οήύτε ήθνεα 
πολλά κ τλ .»  έξηρεθισμένοι κ’ έξακοντίζοντε; κέντρα 
φαρμακερά έπ’ αύτόν. Τόν άκάνθινον στέφανον, 8ν μα; 
Επλεξαν οί καλοί ούτοι άνθρωποι, είμεθα πρόθυμοι νά 
φορέσωμεν χάριν τή ; άληθείας, τή ; δικαιοσύνης, καί
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τής κινδυνευούσης νά μεταβληθν! εις φυτώριον μονα
δικόν σχολαστικότητος καί στενοκεφαλία; πατρίδος 
μα;" άλλά δέν ή,δυνή,θημεν, όμολογούμεν τήν αδυνα
μίαν, δέν ή,δυνήθτ.μεν μέχρι τέλους ν’ άντπταθώμεν 
καί ένθεν μέν εις τά  πικρά παράπονα φίλων, ένθεν δέ 
εΐ; τάς επιμόνους προτροπά; έτέρων, ών ή αγάπη μάς 
έχει δεσμευμένους. ΙΙναγκάσθημεν νά τελειώσωμεν 
τά  άρθρον ενταύθα έκόντε; άέκοντί γε  θυμώ, ευχόμενοι 
καί έλπίζοντες νά έλθτ, ήμερα, κοθ ·?,ν ό λόγος δέν θά 
θεωρήται ώς έγκλημα άζιον πάσης τιμωρίας. Β.

Ó Βρασιλία προμηθεύει 519 
ή  ίαύα 202
Η Ταπροβάνη 105
Ó Αγιος Αομίνιγγος 75
Η Σουμάτρα 30
Κόστα ‘ Ρίκα 1 5
Η Μόκκα 7
Α ί δυτικαί Ινδία ι 7
Α ί άγγλικαί Ινδίαι 4
Μ ανίττα

II Γαλλία καί αί όλλανδικαί
δυτικαί Ινδίαι 3

έκατομ. λ ίτρ ίς .’ 
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ΣΑΚΧΑΡ ΕΚ ΣΦΕΝΔΑΜΝΩΝ. Μεταξύ των δένδρων, 
εί; τά  όποια εμπεριέχεται γλυκύς όπός, τήν πρωτί- 
σττ,ν θέσιν κατέχει ό σφένδαμνος, φυο'μενο; άφθόνως 
εις τά  δάση τής Αρκτώας Αμερικής. Η έξ αύτού 
εξαγωγή τού σάκχαρο; είναι άπλουστάτη.

Κ ατά  τάς πρώτας ήμέρας τού Μαρτίου κατασκευά- 
ζουσι σκηνάς εντός τών δασών, έν ο!ς τά  δένδρα ταύτα 
ϋπάρχουσιν’ άκολούθως τρυπώνται τά  δένδρα πόδας 
τινάς ΰπεράνω τής ρίζης, καί εί; τάς όπάς προσαρ
μόζονται σωλήνες, ϋπό τούς οποίους θέτονται ξύλι
να αγγεία. Επί πέντε ή εξ έβδομάδας σταλάζει έξ 
έκάστου σωλήνος σακχαρώδης όπάς μεχρισοϋ τό 
δένδρον άρχήτη νά πρασινίζ·/)’ ό όπός ούτος έγχέε- 
τα ι εί; κάδου; καί εξατμ ίζετα ι όσον τάχος’ ό κατά 
τήν ζέσιν σχηματιζόμενο; άφρό; άφαιρεϊται έπιμε- 
λώς, καί ό όπός αρκούντως έζατμισθείς χύνεται εί; 
τύπους διά νά πήξνι· Τό ούτως εξαγόμενον σάκχαρ 
είναι λευκότερον καί σκληρότερον τού συνήθους’ δια
τηρείται δέ εύκόύως καί είναι εξ ίσου γλυκύ ώς 
τό  τού σακχαροκαλάμου. Εκαστον δένδρον παρέχει 
1 5 περίπου λίτρα; όπού, έξ ού εξάγονται 3— 4 
λίτραι σάκχαρο;. Εί; τάς όμοσπόνδους Πολιτείας 
τής Αμερικής, εύρίσκονται πολλάκις επί ένός στρέμ
ματος γής, έκτος πολλών άλλων δένδρων 30 — 40 
σφένδαμνοι σακχαρώδεις.

Εάν τό  σιρόπιον άναμιχθέν μετά θερμού ύδατος, 
συγκερασθήι μετά ζύμης, σκευάζεται οινοπνευματώδες 
ρευστόν, χρήσιμον άντί τής συνήθους ρακής καί άλ
λων όμοιων. Εάν δέ ό μεθ ύδατος κεκραμένος όπός 
έκτεΟνί εί; τόν ήλιον, μεταβάλλεται εις δυνατόν καί 
εύχρηστον δξος.

Ως πρός τήν κατανάλωσιν τού σάκχαρος εύρέθη 
κατά νεωτέρους υπολογισμούς ό τι εις τήν Ευρώπην 
καταναλίσκονται 2500 εκατομμύρια λιτρών, έξ ών 
ή μέν Αγγλία  καταναλίσκει 500.000 ,000 , ή, δέ 
Γαλλία 300,000,000 περίπου, όμοία χρήσις γίνε
τα ι .εις τή.ν Γερμανίαν, Ρωσσίαν καί άλλα τής Ευρώ
πης μ¿pn.

Κ ΑΦ Ε -, ίδού ποίαι χώραι παρέχουσιν εις τήν 
ανθρωπότητα τό  πάγκοινον χρήσιν έχον άξιόλογον 
δια ιτητικόν ποτόν, τόν καφέ.

Τό δλον 1024 έκατομ. λίτρας.
Η δέ κατανάλωσις έχει ώς ακολούθως’
II βόρειο; Αμερική καταναλίοκει 337 ΐ/2 έκατ.
II Ιταλία, Γαλλία , ’ Ισπανία, Πορτογαλλία Ελβετία 
καί α ί νήσοι τής μεσογείου. 202 1/2
Τό Βελγιον 142 1/2
Η  Δανιμαρκία, Σουηδία, ‘Ρωσσία,

Φιλανδία, Πολωνία 75
Α γγλ ία  καί Ιρλανδία 
Ελλάς κα| Τουρκία

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΙ1ΡΑΣ. Τό

60
206 1/2 β

2024 έκατ. λ ίτρ . 

Ξ. ΛΑΝΑΕΡΕΡ. 

1860 έγεννήθησαν έν

τώ  δήμω Θήρας
άρίενα

48
θήλεα

53
τό  δλον 

101
Καλλίστης 43 55 98
Εμπορίου 39 51 90
Οίας 54 45 99
Θηρασίας 15 11 26
ϊου 34 45 79
Αμοργού 53 50 103
Ανάφη; 5 8 13

Τό δλον 219 318 609

Απεβίωσαν δέ 

Εν τώ  Δήμω Θήρα; 54 66 120
Καλλίστης 55 79 134
Εμπορίου 57 50 107
Οίας 29 46 75
Θηρασίας 7 10 17
Ιου 18 26 44
Ανα'φης 6 3 9

Ετελέσθη,σαν

250 301 551 

δέ καί γάμ9ΐ έν τώ  Δήμω
Θήρας. . • · • · 21.
Καλλίσης. • · . · 20.
Οίας a β 17.
Εμπορίου. • . 20.
Θηρασίας. a a 10.
Ιου. . a , 10.
Αμοργού. • · a 22.

Ανάφης- • • 2.

Τό δλον 123.
1. ΛΕΚΙΓΑΛΑΑ-.


