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Τήν 25 Νοεμβρίου, τεΛουμένης έν τφ Πανεπι
στήμιο) τής έδρύσεω; τών νέων άρχών, ό μ ϊν  κα
θηγητής Κ. Γεώργιος 'ΡάΛΛης άποτιθέμένος τήν 
πρυτανείαν έζέθετο τήν χατάστασιν αντοΰ διά  
Λεπτομερειών άξιων Λόγου·, ών τινας 3-έΛομεν δη
μοσιεύσει χα! ήμεΐς, ό δε νέος πρύτανις Κ. Π. 
ΚαΛΛιγ&ς άπήγγειΛε Λόγον, δν χαρ·.ζόμενοι τοΐς 
ήμεχέροις άναγνώσταις παραθέτομεν ενταύθα, β έ 
βαιοι δη  ΰέΛουσιν έπεζέΛθει αύτόν μετά τής αυ
τής προσοχής χαΐ θυμηδίας μεθ ών ήχοΰσθη ύπό 
των ποΛυπΛηθών άχροατών.

Κ ύ ρ ιο ι ,

Ελάχιστον είναι τό ερ.?»ν μέρος έν τή σημερινή τε
λετή, άφ’ ής άρχονται νέαι εύθύναι. Τό ελάχιστον 
τούτο, δπερ προσφέρω δείγμα ευγνωμοσύνης διά τήν 
άπονεμηθεΐσάν μοι τιμήν, εστω συνοπτική τις ά- 
φήγησις εκ τού βίου τού Κουΐακίου.

Η πρός τούς θεμελιωτάς τής ήμετέρας έπιστήμης 
ευσέβεια καί ή άνάμνησις τών έργων καί των παθη
μάτων αυτών εν ήμέραις πανηγυρικαΐς, είναι ή άξιο- 
πρεπεστέρα τής πνευματικής τελετής διακόσμησις.

Η έπιστήμη, ο'ίαν εχομεν αυτήν σήμερον, άρχεται 
λαμβάνουσα το περιφανές αυτής σχήμα καί άπεκ- 
δυομένη τήν μεσαιωνικήν τραχύτητα άπό τών χρό
νων τού Κουΐακίου. \ ·. αύτοΟ καί τών συγχρόνων 
αίφνης βλέπομεν, άμα μετά τήν έφεύρεσιν καί τήν 
διάδοσιν τού τύπου, άναλάμπουσαν εν Γαλλί? νέαν 
περίοδον άκμής.

ή  έςέτασις τού βίου τοιούτων άνδρών, οίος ό 
Κουΐάκιος, άποβαίνει περίεργος καί διδακτική ού μό
νον διά τούς νομικούς, άλλά καί διά τούς λοιπούς 
επιστήμονας, διότι βλέπομεν τήν έξ οικείας δυνά- 
μεως οφθαλμοφανή πρόοδον τοΟ άνθρωπίνου νοός. 
όταν άναμνησθώμεν πόσων εφοδίων ησαν ¿στερημέ
νοι οί θεμελιωταί τής επιστήμης, πρίν τής άνακα- 
λύψεως τών πηγών, δσας έχομεν σήμερον καί πρύ 
τής έφευρέσειος του τύπου, όταν γνωρίσωμεν πρός 
ποίας έπάλαισαν δυσχερείας ώς έκ τής κοινωνικής 
καταστάσεως, πειθόμεθα ότι ό ανθρώπινος πολιτι
σμός δ’εν είναι στάσιμος, οΰτε εμμένει άμ,ετακινήτως 
αναπαυόμενος έν τή άμερίμνω καί άταράχιρ άπο- 
λαύσει τών άπας κεκτημένων, άλλά προβαίνει τ ε
λειοποιούμενος, διότι ουδέποτε έγκαταλιμπάνει ή* 
μάς δ πόθος τής έρεύντ,ς.

II προς νεοιτερισμόν ροπή καί άνακίνησις νέων 
πραγμάτων είναι φυσικφ τώ λόγιο παραίτιος διχο
στασίας καί διαμάχης μεταξύ τών μεχριτοΰδε κρα-
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τουσών παραδόσεων καί τών νέων θεωριών, μεταξύ 
τής αυθεντίας καί τής έλευθέρας κρίσεως. Τοιαύτη 
διάστασις, όσον σφοδρά καί αν παρίσταται, είναι 
σύμπτωμα προόδου, άμα δεν περιστρέφεται εις μό
νου; προσωπικούς διαπληκτισμους, άλλά προχοιρεΧ 
μέχρι τών πραγμάτων.

Εν μέσω τοιούτων ερίδων διήνυσε τόν ßiov 4 
Κούϊάκιος.

Γεννηθείς έν Τολώση τής Γαλλίας εν έτει 1 5 2 2  
έκ πατρός γναφέως, έξεπαιδεύθη έν τώ  Πανεπιστή
μιο) τής οικία; πατρίδος. Εν τοΐς νομικοί; διδάσκα
λος αύτού ύτϊηρξεν 4 Φ ερρΙιρος, όστις ήθελε μένει 
ε ί; ημάς άγνωστος, άνευ τών εγκωμίων τού ένδο
ξου μαθητου. Οί σύγχρονοι είχον εις αύτόν ύπόλη- 
ψιν διά τάς παντοίας άρετάς καί πρύ πάντων διά τόν 
ύπέρ τ ή ;  επιστήμης ζήλον. Εις πλεΐστα προαχθείς 
άξιώματα καί πρέσους διατελών τής Γαλλίας εν 
Ούενετία, δεν ήδύνατο ν’άποσπασΟή άπό τής έπιστη 
μονικής μελέτης, ώ στε μετέβαινεν ενίοτε εις Πατά· 
βιον προς έξακολούθησιν εν τώ  αυτόθι πανεπιστήμιο) 
τών έγκαταλειφθεισων παραδόσεων τής νομικής. Με
ταξύ τών διπλο>ματών βεβαίως ούδένα θέλει ευρει 
σήμερον μιμητήν.

Ούδεμίαν πρωτότυπον ιδέαν μετέδωκεν 4 Φερρίε- 
ρος εις τόν Κουϊάκιον, όστις, άφιερών τ ά ; άπαρχάς 
τών έργων ώς δείγμα ευγνωμοσύνης προ; τον διδά- 
ξαντα, σχεδόν ουδέποτε έμνημόνευσεν ιδίαν εκείνου 
γνώμην, πλήν έπί ερμηνεία; ρήσεώς τίνος.

Λπό βαλβίδο; έδείχθη 4 Κούϊάκιος νοΰς πρωτότυ
πος, ιδίαν χαράττων αύλακα, ώ στε ήμέλησε νά λά- 
βνι σημειώσεις έκ τών άκροάσεο)ν τού τοσούτον επαι
νούμενου Καθηγητοΰ. Απεναντίας έπεδόθη εις ιδίαν 
μελέτην, άνατρέχων πάντοτε ε ί; τού ; αρχαίους καί 
εις τάς πηγάς, καί σχεδόν αδιαφορών περί τών νεω- 
τέρων. Λέγεται μάλιστα, ότι έξ ιδίας άναγνώσεως 
καί μόνο; έδιδάχθη τάς αρχαία; γλούσσας, καί δη 
τά  Ελληνικά, άκρο; γενόμενο; έν τή  φιλολογική παι
δεύσει καί εφάμιλλο; τών έξοχων τής εποχής αυτού 
μιμητών καί ερμηνευτών τών αρχαίων συγγραφέων, 
Στεφάνων, Βουδαίο)·; καί Σκαλιγέρων, έξ ών καί 4 
Σκαλίγερος εκείνος, όστις καί αυτού τού θρόνου τή ;
Λραγωνίας προτιμοτέραν έκρινε την δόξαν ποιητού 
ώδής, οία ή τού όρατίου έν τετάρτιρ βιβλίω :  Quä
lern ministrum fulininis alitem.

Μεγάλα άποκτήσας έφόδια, καί συναισθανόμενο; 
ότι είναι κάτοχο; τών νομικών πηγών, όσον οΰδείς 
άλλο ;, έπεχείρησεν 4 Κούϊάκιος κατ’ ιδίαν διδασκα
λίαν τών εισηγήσεων έν Τολώση. Τοσαύτη ήτον ή 
κομψότης τών παραδόσεων τού πεντεκαιεικοσαετούς 
υφηγητοΰ, ώστε μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου 
συνέρρεον εις αυτά; πανταχόθεν, άποκαλούντες βαρ
βάρου; τάς τών δημοσίων καθηγητών.

Η όσημέραι αύξάνουσα φήμη τού νέου ερμηνευτού, 
ύπερτερούντο; τού ; συγχρόνους, ήτον επόμενον, ότι 
έμελλε νά εξεγείρω φθόνον καί μάλιστα έν τ ή  ιδία 
πατοίδι, ένθα αμέσως προσεβάλλετο ή φιλοτιμία τών 
καθηγητών τού πανεπιστημίου.

ό τ ε  έζήτησε νά καθέξτ) την κενωθεΐσαν καθέδοαν 
(régence en faculté de droit civil), υπεβλήθη εις τόν 
συνήθη τότε διαγωνισμόν. Τό έπαρχιακ.όν δικαστή - 
ριον (Parlem ent) έξήταξε τά  προσόντα τών δυναμέ- 
νων ν’ άνταγωνισθώσι, σώζεται δέ ή άπόφασις τού 
δικαστηρίου τής Τολώσης (2 9  Μαρτίου 1 5 5 4 ) ,  δι’ 
η ;  σύν τοΐς άλλοι; έγένετο δεκτός 4 Κούϊάκιος. Πέν
τε  ήσαν οί άνταθλοι, περί ών έμελλε νά έκφέρη ψή
φον συμβούλιου,συγκείμενον έκ καθηγητών (docteurs 
régents) καί έξ ώρισμένου άριθμού φοιτητών (écoliers 
collégiés), έπί τούτω  παρά τών λοιπών έκλεγομένων.

Κατά φυσικόν λόγον οί υπό τά ς εμπνεύσεις τών 
καθηγητών τού Πανεπιστημίου διατελούντες φοι- 
τηταί ήσαν προκατειλημμένοι κατά τού Κουϊχκίου, 
μεταξύ δε αυτών φανατικώτερο; έκηρύχθη 4 Ιωάν
νη; D oâtroç, άγων καί φέρων τού ; πολλούς καί το - 
σούτον κινήσας θόρυβον κατά τού Κουΐακίου, ώ στε 
ουτος άπεχώρησεν.

Οπο)ς κατά το ύ ; ήμετέρους χρόνους, ούτω καί 
τότε, 4 διαγωνισμός δεν ήτο τό αλάνθαστου δοκι- 
μαστήριον επιστημονικής υπεροχής. Η προκατάλη- 
ψις κατά έτεροφρόνων ή νεωτεριστών, ή μεροληψία 
καί ή προσωπική αντιπάθεια ή 4 φθόνος παρέσυρον 
καί τό τε  τ ο ύ ; επιστήμονας άγωνοθέτας μέχρι πα - 
ραγνωρίσεως τών έξοχωτέοιον προτερημάτων.

Σύνθημα κατά τού Κουϊχκίου ύπήρξεν αυτή ή 
υπεροχή αυτού, d è r  ¿ i r a i  r o p ix ô ç ,  έλεγον, à . i . l à  

γρα ιιμ ατιχός, μεμφόμενοι τόν καθαρεύοντα καί γλα
φυρόν λατινισμόν ώς αμάρτημα, πρό πάντων δέ τήν 
χρήσιν παραλληλισμών έκτώ ν δοκίμων συγγραφέων, 
οίον έκ  τού Κικέρωνο; ή έκ  τίνος τώ ν ποιητών. 
Τούτο έσκανδάλιζε τού ; έπικαλουμ.ένου; μόνην τήν 
αυθεντίαν τών γλωσσογράφων καί τού Βαρτόλου, 
έν τώ  κχκοζήλω αυτών λατινισμώ, ώ ; άσφαλεστέρων 
εγγυητών τ ή ; νομικής έννοιας, ώ στε περιττόν καί 
μάταιον έθεώρουν ν’ άνχβώσι μέχρι τώ ν πηγώ ν, 
όπως έξ αυτών άντλήσωσιν.

0  Κούϊάκιος δεν είχεν είσέτι δημοσιεύσει πραγ
ματείαν τινα, άλλ’ όσοι έγνώριζον τάς παραδόσεις 
αυτού, εύρον άφορμ.ήν νά θαυμ,άσωσι τήν κατά τό 
πνεύμα τής πρωτοτύπου γλώ σση; καί κατά τού ; κ α 
νόνα; αύτή; έξέτασιν τών πηγών, καί τήν άπελευ- 
θέρωσιν αυτών άπό τής σκωρίας άκριτων παρεξηγή- 
σεοιν καί παραμορφώσεων άλλοκότων. Λί φωτειναί 
ίδέαι τού νέου νομοδιδασκάλου είχον κατασταθή το- 
σούτον γνωσταί, ώ στε σπουδαίος τις  νομικός, 4 
'Ρ α ψ ΰ η ίο ς ,  πρό πολλού είχεν αφιερώσει εί; αυτόν
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τάς έπιστολιμαίας δίατριβάς περί νομικών ζητημά 
των (Epistolarium  legalium libri tre s , Lyon

1 5 4 9 ) .
ένδίδων εις τήν έγερθεϊσαν καταφοράν 4 Κουΐά- 

κιος, έγκατέλειπε τήν γενέτειραν π όλιν, έπί τή  
προσκλήσει άλλου Πανεπιστημίου, έν τή  πόλει τών 

Καδούρκοιν (Cahors).
Μετά τήν υποχώρησιν τού Κουΐακίου κατά τό έ- 

πόμενον έτος τήν δάφνην τή ; νίκης άπέφερεν έκ τών 

άνταγωνισθέντων Στέφανός τις Φ ορχάόε.Ιος. Ουτος 
είχεν ήδη δημοσιεύσει διαφόρους συγγραφής, άλλ’ 
άρκεΐ ν’ άκούσωμεν τάς έπιγραφά; τινών έξ  αύτών, 
διά νά έννοήσωμεν 4ποΐό; τις ήτο γελοίος βαρτολι- 
στής, οίον Νεκρομαντεία τού νομομαθούς (Necyo- 
mantia ju risperiti), όρνιθών τού πολιτικού δικαίου 
(Aviarium ju ris  civ ilis) κτλ .

Πικρώς ήσθάνθη τήν παραγνώρισιν 4 Κούϊάκιος, 
ήν ούτε μετά 2 3  έτη  έλησμόνησεν, ώς έξάγεται έξ 
έπιστολή; πρό; τόν έξοχον νομικόν καί μαθητήν αυ
τού Πέτρον Φ ά6ρ»γ  (P ierre du F a u r de Saint Jo r- 
ry), όστις, πρόεδρος ών τού δικαστηρίου τής Τολώ- 
σης, προσεκάλει τόν Κουϊάκιον νά δεχθή τήν έν τώ  
Πανεπιστήμιο) τ ή ; γενεθλίου πόλεο>ς κενήν καθέδραν.

"Ο ; είπεν 4 σός θείος, ότε άπήλθον τ ή ;  Τολώ- 
»σης, άπαντά. 4 τετρωμένο; τήν καρδίαν, παρόντα 
»μέ περιεφρονήσατε, ήδη δέ άπόντα μέ αναζητείτε 
»(quem præsentein contempsistis, absentem requi- 

Bretis.) ο Είναι δυσεξήγητον, διατί ε?ς τήν πόλιν 
τής Τολιόση; κατελογίσθη ή πραξ-.ς, ήτις ώ ς εϊρη- 
ται, έγένετο μόνον παρά τών έκεϊ Καθηγητών καί 
τινων φοιτητών. Εντοσούτφ ένεκολάφθη τό δνειδος 
εις τήν Τολώσην αυτήν, καί οί περί Κουΐακίου αμ έ
σως μετά  θάνατον αυτού γράψαντε; θέτουσιν εις τό 
σ τό μ α  αυτού, άπερχομένου έκ Τολώσης, τ ά ; βαρείας 
έκείνας λέξεις τού Αφρικανού Σκηπίωνος, O  Ingra
ta  patria, ne ossa quidem mea h abes!

Ενα αιώνα περίπου μετά τόν θάνατον τού Κουΐ
ακίου ή πόλις τής Τολώσης, διά ν’ άποπλύνη τόν 
ρύπον, άνεστήλωσεν έν τώ  δημαρχείιρ τήν προτο
μήν τού μεγάλου άνδρός, φέρουσαν έν έπιγραφή 
διάψευσιν τή ς  άπολακτίσεως αυτού. Η διάψευσις 
όμως καί έν μαρμάρω έγκεχαραγμένη δεν μεταβάλ
λει τήν ιστορικήν άλήθειαν, άλλά δεικνύει πόσον 
άποτρόπαιος έλογίσθη ή παραγνώρισις λογίου άν
δρός υπό πόλεως έγκαυχωμένης, ότι είναι ή καθέ- 

δρα τή ς Παλλάδος.
Εκ τής μετά τοσαύτα έτη άναμνήσεο); τού συμ- 

βάντο; δυνάμεθα νά κρίνωμεν τάς συγχρόνου; έντυ- 
πώσεις τών κατεχομ-ένων υπό τή ; γοητεία; τών 
παραδόσεων τού Κουΐακίου. Ε ίς έξ αύτών, 4  À jta -  
p ltu r ,  διά νά δείξει 4ποΐα ήσαν τά  προτερήματα 
τού διασυρομένου, άνευ προηγουμένης άδειας τού σο·

φού διδασκάλου έξέδωκε τάς είς Ούλπιανόν σημειώ
σεις αυτού, είς 8ν άφιέρωσε τό ίδιον αυτού έργον. 
Εκτιμών τήν φιλικήν πρόθεσιν 4 Κούϊάκιος, άντί 
νά όργισθή, έπήνεσε τόν έκδότην καί έν τέλει προ- 
σέθηκεν άνταπόδοσιν τής άφιερώσεως πρός αύτόν 
τούτον. Σύ, είπε, πλέον παντός άλλου είσέδυσχς εί; 
τήν έννοιαν τών λόγων μου καί θρησκευτικώ; έ τ ή - 
ρησα; τήν μέθοδόν μου. Τό έργον τούτο είναι μ ι
κρόν, άλλ έλπίζω καταβάί.λων πλείονκ έπιμέλειαν, 

νά παρέξω άλλα οόφελιμώτερχ καί εί; σέ καί είς τό 

κοινόν.
Αί σημειώσεις αύται είς Ούλπιανόν έν συνόψει 

περιεΐχον τάς κεφαλαιωδεστέρα; άρχά; τής νέας ερ
μηνευτικής μεθόδου, τοσούτον δέ άνύψωσαν τόν Κου- 
ϊάκιον, ώ στε άμέσω; σχεδόν (έν έτει 1 5 5 5 )  έκλήθη 
είς τό περιφανέστερο·) κατά τού ; χρόνου; έκείνου; 
Πανεπιστήμιον διά τήν διδασκαλίαν τού δικαίου, 

καί διά τούτο έπιλεγόμενον νέα Βηρυτός, ήτοι τό 
Πανεπιστήμιον τών Βιτουρίγων (Bourges).

Τόν έν τώ  Πανεπιστήμιο) τούτιρ διορισμόν έχρεώ- 
σ τει πρό πάντων 4 Κούϊάκιος είς τόν περιώνυμον 
Λοπιτά,ΙιΟΥ, Καγκελάριον τής Δουκίσσης τού Βερ- 
ρή Μαργαρίτας, Ουγατρός Φραγκίσκου τού Λ-.

0  Κούϊάκιος εύρεν έν τώ  Πανεπιστήμιο; τούτω 
τών Βιτουρίγων θαυμαστήν μέν τόν περίδοξον Αντ. 
K ô r n o r ,  δύω δέ πάνυ σπουδαίους αντιπάλους, τόν 
Φραγκίσκον d o v â p s r o r  καί τόν Ούγωνα d ô r e .l .lo r ,  
οΐτινες έκίνησαν πάντα λίθον κα τ αύτού. Δέν ήδυ- 
νήθησαν μέν νά ύπερισχύσωσιν, δτε υπεβλήθη είς 
τήν συνήθη δοκιμασίαν διά τήν άδειαν τ ή ;  διδα

σκαλίας, άλλά δέν έπαυον έργαζόμενοι κατ’ αύτού.
Εν γένει άπέφενγον ν’ άντιπράττωσιν άναφανδόν, 
διά νά μή δυσαρεστήσωσι τήν Δούκισσαν, κρύφκ δ - 

ί  μως μετείρχοντο πάσαν ραδιουργίαν. Επί σκοπφ νά 
ποοξενήσωσι δυσθυμίαν εί; τόν Κουϊάκιον, ώ στε οϊ- 
κοθεν νά παραιτηθή, έξήγειραν φοιτητάς, οετινες δι’ 
αναφορά; πρός τό  Συμβούλιου τ ή ;  πόλεως έζήτησαν 
νά μή έπιτραπή είς αύτόν ή έπάνοδο; πρός καιρόν

άποδημήσαντα.
Τό Συμβούλιου έδέχθη μάλλον τήν εναντίαν ανα

φοράν άλλοιν φοιτητών, άλλά τοσαύτη έπήλθε πι
κρία, ώ στε 4 Κούϊάκιος έκρινε προτιμότερου ν άπο- 

χο>ρήσ·φ υπερμεσούντος τού έτους 1 5 5 7 .
Ενώ οί φθονεροί άντίπαλοι παρεΐχον πράγματα 

εί; τόν Κουϊάκιον καί παρηνόχλουν τάς άκροαματι- 
κάς παραδόσεις, α ύτό; δραστηρίως προέβαινεν ήδη 
είς τήν έκδοσιν τών συγγραφών, τών σχολίινν καί 
τών παρατηρήσεων, δι’ ών καί παρά το ϊ; σύγχρο

νοι ς καί παρά το ϊ; μεταγενεστέροις έδρεψε δόί;ης 

άμάραντον στέφανον.
Πρός στιγμήν άπεχώρησεν είς Παρισιού; εργαζό

μενος είς τήν έκτύπωσιν τών πρώτων αυτού πονη-
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μάτων προσθείς καί τάς σημειώσεις είς τά  ά ρ έ- 

σκοντα τφ  Παύλω, πριν δέ παοέλθωσιν έξ μήνες 
άνοιγε πρός αυτόν τάς άγκάλας ή πόλις τής Οΰα- 
λεντίχς (Valence), προσφέρουσα ετήσιον μισθόν 6 0 0  
λιτρών σύν τοΐς λοιποΐς ώφελήμασιν.

Ειχεν έν Ούαλεντία πλήρη ήσυχίαν νοός ό Κουΐ- 
άκιος, παρ ούδενός ζηλοτυπούμενος. Απεναντίας 
πάντες ύπεχώρουν άποδιδοντες τά  πρωτεία, καί 
αυτοί οί πρεσβύτεροι. 0  γάμος αυτού, έχει τ ελ ε - 
σθείς, δεικνύει σκοπόν μονίμου έγχαταστάσεως.

Αλλά μ ετά  δύο έτη άπεβίωσεν ό Δουάρενος, δςτις 
ύπήρξεν η αιτία τή ς έγκαταλείψεως τού Πανεπιστη
μίου τών Βιτουρίγ&»ν, ή δέ Δούχισσα, η τις έν τφ  
μεταξύ ένυμφεύθη τον Δούκα τής Σαβαυδίας, Ε μ 
μανουήλ Φιλίβοερτον, προσέφερε τήν καθέδραν τού 
Δουαρένου εις τόν Κουϊάχιον. Δεν άπεποιήθη ούτος 
τήν διχαίαν ίχανοποίησιν, διότι το  Πχνεπιστήμιον 
τών Βιτουρίγων υπερείχε πάντων.

Επανελθών εις τήν έγχαταλειφθεϊσαν καθηγεσίαν, 
ούδεμίαν έδειξε μνησικακίαν χατά τής μνήμης τού 
φθονερού αντιπάλου, άλλ’ απεναντίας έπήνεσε τά 

εργα τού Δουαρένου παρά τή  Δουχίσσΐ} χατά τήν 
αληθή αυτών άξίαν.

Μή ένοχλούμενος πλέον υπό τού φθόνου, δεν εί- 
χεν αιτίαν να έγκαταλείψτι τήν νέαν Βηρυτόν τής 
νομικής διδασκαλίας.

Α λλ’ ό σύζυγος τή ς  Δουκίσσης, άναχτήσας τήν 
πόλιν τών Ταυρινών (Turin), έφιλοτιμήθη νά επανα
φέρω τό μεταναστεύσαν Πανεπιστήμιον καί νά κό
σμηση αυτό διορίζων Καθηγητάς περιφανείς. Πρός 
τούτο έχάλεσε τόν rd C ea r ,  δςτις μόλις έγχαθιδρυ- 
θείς άπεβίωσεν·

0  Κουίάχιος δεν ήδυνήθη ν’ άποποιηθή τήν πρόσ- 
χλησιν τής Δουκίσσης, ήλπιζε δε έχ  τών Ταυρινών 
νά έπισκεφθή τάς έν 1ταλί$ βιβλιοθήκας, έν αίς ύ- 
πήρχον θησαυροί χειρογράφων, όποια καί αυτός δεν 
έπαυσε συλλέγων.

Αί περιηγήσεις δεν ήσαν τό τε  ευχερείς ώ ς σήμε
ρον. 0  Κουίάκιος προέβη μέχρις Οΰενετίας, ένθα συν- 
ήντησε τόν διδάσκαλον αυτού Φερρίερον, τό τε  πρε
σβευτήν, άπήλθε δε φέρων μεθ’ εαυτού πέντε καί 
είκοσι βιβλία τών βασιλικών άγνωστα, άπό τού πρώ
του μέχρι τού πεντεκαιδεκάτου κα! άπό τού εικο
στού μέχρι τού τριακοστού.

Μή δυντ.θείς νά επισχεφθή τήν Φλωρεντίαν, εις 
μάτην ίχέτευσε παρά τού έχ Μεδίκων Κόσμου Α.' 
τήν άδειαν νά λάβνι έπί τινας μήνας τό φλο>ρεντι- 
νόν χειρόγραφον τών Πανδεκτών πρός επεξεργασίαν. 
Ούτε ή χρηματική εγγΰησις, ήν όπεσχέθη χιλίων 
χρυσών σκούδων (δυναμένων τότε 3 0  χιλιάδας φράγ
κων), ούτε ή προσωπική έγγύησις τού Δουκός τής 

Σαβαυδίας, έπεισαν τόν Δούκα τής Φλωρεντίας νά

δανείσή τό ανεκτίμητου χειρόγραφον, ό  εκ Μεδί
κων Κόσμος δεν άμφίβαλεν, βτι έμελλε νά γίνϊ) 
χρήσις πρός όφελος τής επιστήμης, άλλ ήρνείτο, 
έπ έλπίδι νά έλκΰσή τόν περιφανή ερμηνευτήν εις 
Φλωρεντίαν.

ίίς έχ τής χρήσεως τής λατινικής γλώσσης πρός 
επιστημονικήν διδασκαλίαν κατ’ εκείνους τους χρό
νους πας λόγιος ήδύνατο νά διδάξη έν παντί τής 
Ευρώπης Πανεπιστήμιο). Διότι δμως υπήρχε κοινόν 
όργανον μεταδόσεως τών ίδεών παρά τοίς λογίοις 
δεν επεται ή ταυτότης τών ήθών καί τής διαίτης. 
Απεναντίας τοσούτον διέφερεν δ ιδιωτικός βίος, ωςζ 
ό Κουίάχιος δεν ήδυνήθη νά παρατείνη τήν διαμο
νήν έν τή τών Ταυρινών πόλει. Ούτε ή εύνοια τής 
Δουκίσσης, ούτε τό άξίωμα Συμβούλου τού Δουκός, 
ούτε ή έλπίς νά συμβουλευθή τό  φλωρεντινόν χει
ρόγραφον, ή ν’ άνακαλύψ»! άλλα, ΐσχυσαν κατά τής 
νοσταλγίας.

Εις τό  Πανεπιστήμιον τώ ν Βιτουρίγων δεν ήδύ
νατο νά έπανακάμψη, διότι τήν έγκαταλειφθείσαν 
καθέδραν κατείχεν ό έξοχος 'ΟττύμΜΟς. Εν Ούα- 
λεντίαι όμως καί δ έπίσκοπος Μονλούκιος καί ή πό
λις καί πάντες ούδεμιάς έφείσθησαν θυσίας, όπως 
έπαναφέρωσι τόν περιπλανώμενον Καθηγητήν, πα - 
ρακολουθούμενον πάντοτε δπό στίφους πολυαρίθμων 

φοιτητών πάσης χώρας. Η άπόκτησις τοιούτου σο
φού άνδρός δέν προσέθετε μόνον λάμψιν εις τήν π ό 
λιν καί τό  Πανεπιστήμιον αυτής, άλλ ήτον αιτία 
πολλών ωφελειών ένεκα τής συ^δοής τών άκροωμέ- 
νων. Εντεύθεν έξηγεΐται, πώς τοιαΰτη πολίχνη τρί
της ή τετάρτης τάξεως, οΐα ήτο τότε ή Ούαλεντία, 
παρέσχεν εις τόν Κουΐάκιον πλήν τών 1 6 0 0  λιτρών 
κατ έτος καί άλλας ώφελείας, ώ στε δμού υπολογί
ζετα ι ή άμοιβή αυτού άντιστοιχούσα σήμερον εις 
δωδεκακιςχίλια φράγκα.

Αντί τής ζητουμένης ήρεμίας, άπαραιτήτου διά 
τάς έπιστημονικάς μελέτας, εύρεν δ Κουίάχιος δει- 
νοτέρους σάλους, διότι τότε, έν έτει 1 5 6 7  έξερ- 
ράγη καθ ολην τήν Γαλλίαν ή τών διαμαρτυρομέ- 
νων έπανάστασις, παρ’ ών ή Ούαλεντία άμέσως κα- 
τελήφθη. ό  Κουίάχιος δεν έδείχθη άδιάφορος, συν- 
τελέσας εις τό υπέρ τής πόλεως δάνειον άτόκως, 
ένφ ή πόλις προσέφερε τόκον σπουδαίου.

Δίς έματαιώθη ή συνομολογηθείσα ειρήνη, ώστε 
δ Κουίάκιος, άναχωρήσας καί έπανελθών έπί τέλους 
μετά τά  αιματηρά συμβάντα τής νυκτός τού Αγίου 
Βαρθολ.ομαίου κατέφυγεν εις Παρισίους.

Τό Πανεπιστήμιον τών Παρισίων ήτον άρχικώς 
προωρισμένον διά τά  θεολογικά μαθήματα, καί ώς 
ίδρυμα θρησκευτικόν υπέκειτο άμέσως εις τόν Πά
παν καί είς τάς διατάξεις αυτού. Λς έκ τούτου έπε- 

I κράτει ή άπαγόρευσις παραδόσεων τού Ρωμαϊκού
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δικαίου άπό τού 1 2 2 0 ,  συνεπείς δόγματος τού 
Πάπα όνωρίου Γ  , οΰτω θεσπίσαντος επί προφάσει, 
ότι τό Ρωμαϊκόν δίκαιον δέν ίσχυεν έν Παρισίοις. 
Μεταξύ κανονικού καί Ρωμαϊκού δικαίου δέν έπαυ- 
σεν δ άνταγωνισμός, οί δέ Πάπαι είργάζοντο εις 
περιστολήν τού Ρωμαϊκού δικαίου. Μόνον λοιπόν τό 
κανονικόν δίκαιον έδιδάσκετο έν Παρισίοις υπό τών 

θεολόγων.
Τήν άπαγόρευσιν τής διδασκαλίας τού ί’ωμαϊκού 

δικαίου ήρε πρός χάριν τού Κουϊακίου τό κοινόν δι- 
καστήριον έπί τή  προτάσει τού Είσαγγελέως δι’ ά - 
ποφάσεως 2  Απριλίου 1 5 7 6 ,  έπιτρέψαν είς τόν πα· 
ρεπιδημοϋντα Καθηγητήν, υπό φοιτητών ευπατρι
δών (jeunes gens de bonne maison) παρακολουθού- 

μενον, τό διδάσκειν καί χορηγεΐν διδακτορικούς 

βαθμούς.
Μετά τήν τελείαν άποκατάστασιν τή ς  ειρήνης, 

ήν έπέφερεν δ κάματος, δ Κουίάκιος, μή στέργων τήν 
μεταξύ θεολόγων διατριβήν, έδέχθη τήν πρόσκλη- 
σιν τών Βιτουρίγων, παρ οίς έμεινε μέχρι τέλους 
τού βίου. Οί πρό αυτού διδάσκοντες, όττόμανος καί 
Δόνελλος, ώ ς έκ τού τρόμου τής άποφράδος νυκτός 
τού Αγίου Βαρθολ.ομαίου, εϊχον φύγει λαθραίως, έ- 
κεΐνος μέν εις Βασιλείαν τής Ελβετίας, ούτος δέ είς 
Αλτόρφην τής Φραγκωνίας, ένθα σχεδόν κατά τό 
αύτό έτος ( 1 5 9 0  καί 1 5 9 1 )  κατέλυσαν τόν βίον, 

έν τοϊς Πανεπιστημίοις διδάσκοντες.
ό  Κουίάκιος έξηκολούθει διδάσκων μετά  τοσαυ- 

της άφοσιώσεως, ώ στε έν έτει 1 5 8 1  άπολέσας καί 
τήν σύζυγον καί τόν μονογενή υιόν, 8ν άνέτρεφε διά 
πλείστης φροντίδος, ένόμισεν ότι ήδύνατο νά δια- 
σκεδάση τό άνήκεστον άλγος έπαναλαμβάνων άμέ
σως μετά τάς διακοπάς τάς παραδόσεις, όχρός καί 
τρέμων έφθασεν έπί τήν καθέδραν, άλλ’ δτε έστρεψε 

πέριξ τούς οφθαλμούς, τά δάκρυα έπνιξαν τήν φω
νήν τού δυστυχούς πατρός, μή εύρίσκοντος πλέον 
μεταξύ τών δμιλητών τόν προσφιλέστερου πάντων.

Βαθμηδόν έπανήλθεν ή γαλήνη τής ψυχής καί διά 
δευτέρου γάμου ήλπισεν δ υπερεξηκοντέτης ν άνα- 
στήση πάλιν άπογόνους. έ ξ  αυτού τού δευτέρου 
γάμου έγεννήθη τό θυγάτρ-.ον ή Σωσάνα, ήν άφήκε 

τριετή, ότε άπεβίωσε.
Καταβληθείς έπί τέλους υπό τών παντοίων κα 

μάτων μ ετά  τεσσαροκονταετή καθηγεσίαν, έν έτει 
1 5 8 8 ,  έζήτησεν άκρόασιν παρά τφ  Βασιλεϊ έν Πα
ρισίοις, 8ν προσεφώνησε λατινιστί, ίκετεύων τήν άπό 
τών άξιωμάτων καί τής διδασκαλίας άπαλλαγήν. 
Λατινιστί άπήντησε καί δ Βασιλεύς Ερρίκος γ  ,  διά 
τής αυτής γλαφυρότητος υποσχόμενος πάσαν άλλην 

χάριν, πλήν τής ζητουμένης άπαλλαγής.
Μετά δύο έτη περίπου έτελεύτησεν δ Κουίάκιος 

τήν 4  Οκτωβρίου 1 5 9 0 ,  πολλήν δοκιμάσας κατά

τά ς τελευταίας ήμέρας πικρίαν, καί κινδυνεΐσας ίσως 
ένεκα τών έμφυλίων ταραχών. Μετά τήν δολοφο

νίαν τού Ερρίκου γ ’,  άπήτουν παρά τού Κουϊακίου 
νά συγγράψη υπέρ τού θείου τού Ερρίκου δ\ τού 

Βουρβωνίδου Καρδιναλίου, 8ν ή  παπόδοξος σύστα · 
σις (Ligue) ήθελε ν’ άναγορεύση βασιλέα υπό τ ό - 
νομα Καρόλου ΐ\ Αλλ’ ώ ς άλλος Παπινιανός καρτε* 
ρικώς άντέστη, άνάξιον έαυτού θεωρών νά παραμόρ
φωσή τούς νόμους καί τό δίκαιον τής πατρίδος. Η 
άντίστασις τού Κουϊακίου τιμφ αυτόν μεγάλως, 
διότι έζη  έν μέσω τών οπαδών τής παποδόξου συ- 
στάσεως, οίτινες έν τ φ  φανατισμφ αυτών καί τήν 

ζωήν τού σοφού άνδρός ήπείλουν.
Ητο τωόντι σκληρόν θέαμα διά τόν περίδοξον 

νομοδιδάσκαλον, μ ετά  τοσούτους αγώνας υπέρ τής 
επιστήμης τού δικαίου, καί τοσαύτας ταλαιπωρίας 
πρός διαφώτισιν τών πηγών αυτού, νά βλέπνι τήν 
πατρίδα σπαραττομένην ένεκα τών θρησκευτικών 
έρίδων καί τήν βίαν απανταχού έπικρατούσαν καί 

περιφρονούσαν τούς νόμους.
Τούτο έκφραστικώτατα εϊρηται έν έπιτυμβίοις 

έπιγράμμασιν, έξ ών είναι καί τό  εξής*

Quand le  docte C u jas v it la F rance sans R o is ,
Qui mettait sous le pied et le droit e t les lois,
Dont il fut l'interprcte, et la gloire première,
J'ay, dit-il, trop vescu et quitta la lumière (1).

Êv μέσω τών θρησκευτικών σπαραγμών βιώσας 
είναι άμφίβολον πρός ποιαν έκλινε μερίδα δ νομοδι

δάσκαλος, πρός τήν τής ί'ωμαϊκής έκκλησίας, ή πρός 
τήν τών διαμαρτυρομένων. 0  Δόνελλος έν έτει 1 5 7 6 ,  
δηλ. ¿λίγα έτη  μετά  τήν στυγεράν νύκτα τού Αγίου 
Βαρθολομαίου, προεκάλει τόν Κουΐάκιον ν’ άρνηθή 
ότι έπρέσβευε τά  τών διαμαρτυρομένων (N ega hoc 
s i potes), δ δέ όττόμανος ώνόμαζεν αυτόν τρις π α 
ραβάτην (Tritapostata), ώς πολλάκις μεταβαλόντα 
θρησκευτικήν πεποίθτσιν. Δέν είναι αμφιβολία, ότι 
δ Κουίάκιος άπέσχε πάσης άναμίξεως είς τάς θρη
σκευτικός έριδας, τηρών καί κηρύττων ουδετερότητα 
(Nihil hoc ad ediclum Præ toris).

Σπάνιοι ήσαν οί κατά τούς χρόνους έκείνους φρο- 
νούντες τά  τή ς άνεξιθρησκείας, ra ri nantes in gur- 
g ite vasto. Απεναντίας όλοι κατείχοντο υπό άγριου 
φανατισμού, δποΐος έξεδηλώθη έν τή  άπαισία έκείνη 

νυκτί τού Αγίου Βαρθολομαίου.
Εντεύθεν έξάγομεν είς πόσον υψηλήν περιωπήν 

άνεβίβασε τόν Κουΐάκιον ή έπιστημονική περί αυτού 
όπόληψις, ώ στε ου μόνον διωγμόν δέν υπέστη, άλλά 
καί κατά τάς ημέρας τού Αγίου Βαρθολομαίου έσω-

(‘) Αλλο ίμ-οιον’
Cujas voulut mourir, quand il vit les lois mortes, 
Mcschani sicdc de fer, que de maux tu apportes !
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σεν άλλους, -τον Σκαλίγερον καί τον Βονεφίδιον. δπ χ 
κατ’  αύτοϋ είπον καί έγραψαν, δεν εμπόδισαν τόν 
Πάπαν Γρηγόριον γ ', έν έτει 4 ο 8 4  νά καλέσνι αύ- 
τδν Καθηγητήν εις Βονωνίαν.

Κ α τ’ εκείνους τους χρόνους η συμπεριφορά μ ε 
ταξύ τών λογίων δέν ήτον, όποια αρμόζει εις τους 
ίεροφάντας τής έπιστήμης. Η άντίΟεσις τής γνώμης 
καί τό συνεχέστερον ποταπαί άντιζηλίαι έφερον εις 
προσωπικούς διαπληκτισμούς, καθ’ ούς εκατέρωθεν 
οί έρίζοντες έξηυτελίζοντο βαναύσως. Συνέπεια τών 
συνεχών τούτων λογομαχιών ήτον, ότι ούδεμία έδί- 

δετο προσοχή εις τά  εκατέρωθεν έκσφενδονούμενα 
κατά του αντιπάλου, ώς παροινούντων κερτομίαι.

Λυτός ό Δονελλος, παραφερόμενος εκ του πάθους 
άπεκάλεσε τον Κουϊάκιον άνοσιώτατον πάντων τών 
ανθρώπων (omnium scelcratissim us ad mentiendum 
et fallendum natus videris σ· 6 4 , homo omnium 

qui vivunt ineptissiraus σ. 1 3 4  καί 2 5 7 .)  Ε τι υ- 
βριστιν.ώτερος ύπήρξεν δ όττόμανος, όστις ώνό- 
μασε τον Κουϊάκιον εξομολογητήν τών καλογραιών 
(sanctimonialium confessor.)

Καί μετά θάνατον έπεσώρευσαν κατά του σοφού 
άνδρός βαρυτάτας συκοφαντίας, οίον ότι ώ ; λωπο
δύτης είσέδυσεν εις τήν βιβλιοθήκην του άποθανόν- 
τος Κοντίου, όθεν άφήρεσε τρεϊς τόμους χειρογρά
φους τών Βασιλικών, ούς ούτος έδανείσθη έκ τής 
βιβλιοθήκης τής άπύ Μεδίκων Αικατερίνης. Διά τού 
πλάσματος τούτου Αμφισβήτησαν τήν άνακάλυψιν 
τών 2 5  βιβλίων τών Βασιλικών έν Ούενετία παρά 
τού Κουϊακίου.

Τύ ψεύδος είναι προφανές, διότι τήν άνακάλυψιν 
άνήγγειλεν αμέσως ό Κουϊάκιος έν έτει 1 5 6 7  εις τον 
Φραγκίσκον Π εθαΐον  (Fran c. Pithou), όςτις έγνώ- 
ριζε κάλλιστα τήν βιβλιοθήκην τής Βασιλίσσης, έν 
γ  εΐργάζετο συντάττων τύν κατάλογον, καί δέν Α
δύνατο ν’ άπατηθή. Απεναντίας ό Φ αβρότος  τά 
βιβλία 2 0 — 3 0  τών Βασιλικών έξέδωκεν έκ τού 
χειρογράφου τού Κουϊακίου, περιελθόντος εις τήν 
βιβλιοθήκην τού ΒασΟ-έως. ό  αυτός Φαβρότος άπο- 
ψεύδει καί τήν έτέραν δυσφημίαν, ότι δήθεν ό Κου- 
ϊάκιος, καταχωρίζων τάς έν τώ  χειρογράφω τών 
Βασιλικών τής Βασιλίσσης παραγραφάς, τάς κειμέ- 
νας έν τή  άκροσελίδι, άπέκοπτε καί έξηφάνιζεν 
αϋτάς. Ούδέν τοιούτον ίχνος αποκοπής φέρει τό 

χειρόγραφον, απεναντίας δ Κουϊάκιος κατέλιπε πεν
τακόσια χειρόγραφα έν τή ίδιοι βιβλιοθήκη, ού μό
νον νομικά, άλλά παντός είδους, ήτο δέ λίαν μ ετα 
δοτικός, ώς μαρτυρεί δ έκδοτης τού Αΰσονίου (Η - 
λίας Βινέτος,) χρός δν δ Κουϊάκιος οίκοθεν έστειλ.ε 
τό χειρόγραφον, άμα μαθών τήν έπιχείρησιν τής έκ- 
δόσεοις.

Ε ξ όλων, όσοι έγραψαν κατά Κουϊακίου, πικρότε

ρος υπήοξεν δ λίαν άσημος ίω. 'Ρ όΰερτος, όςτις έ 
γινε γνωστός μόνον έκ τή ς ανασκευής, ής αδίκως 

έκρινεν αύτόν άξιον δ Κουϊάκιος, άπαντήσας υπό τό 
ψευδώνυμον τού Antonius M ercator. Εκατέρωθεν 
έγένετο άμετρος χρήσις προσβλητικών λόγων καί 
τοι υπό τήν έπίκλησιν τής τού Αριστοφάνους ρήσεως 
έκείνης’

Ελεγχ’ ελέγχου' λοιδορεϊσθαι δ’ ού πρέπει
Ανδρας ποιητάς, ώσπερ άρτοπώλιδας.

Ταύτα ήσαν τό τε  συνήθη, παριστάνοντα τήν γ ε* 
λοίαν έκείνην ανωμαλίαν άνδρών πολυμαθών, έν γλα- 
φυρώ λόγφ πεποικιλμένω διά πλείστων ρήσεων αρ
χαίων ποιητών καί πεζογράφων, ιστορικών, ρητόρων 
καί φιλοσόφοιν, διαμειβόντων ύβρεις, ο'ίας έκφέρου- 
σιν οί όλως απαίδευτοι καί αγοραίοι.

Αλλ ό .τι έπίκρανε τόν Κουϊάκιον έν τώ  τέρματι 
τού βίου, ήτον ή οίκτρά τού έθνους κατάστασις 
σπαραττομένου έν θρησκευτικαΐς διχονοίαις· Οί νδ- 
μοι κατεπατούντο άσυστόλως, καί έν τή  φανατική 
παραφορά παρ οΰδενός έλογίζοντο σεβαστοί· Τοιού
τον θέαμα έπρεπε νά ταράττη τήν καρδίαν τού έξο

χου νομοδιδασκάλου, ίδού πώς έξεφράσθη μικρόν 
πρό τού θανάτου έν έπιστολή, υπογεγραμμένη ε λ 
ληνιστί, υπό τό όνομα Π ούα.ιοΰ , κατά τήν έξελλή- 
νησιν τού λατινικού Cujacius. Év μέσω τής φανα
τικής ταύτης χώρας, λέγει, ούδεμία άλλη υπολείπε
ται μοι παρηγορία, πλήν τών έκ τής μελέτης ανα
καλύψεων (segrc in hoc solo fanático trahentis ani- 
m am , multa tarnen ex libris erucnlis pro solatione 
praeclara reperta).

Θέλομεν τάχα καί ημείς έν τή  αυτή κατήφεια 
έγκαταλείψει τόν Κουϊάκιον, έν η καί αυτός κα τέ
ληξε τόν βίον; Αί άοκνοι μελέτα·, τοιούτων χαλ- 
κεντέοων άνδρών καί ή μετά  κόπου άποκτηθείσα 
δόξα είναι τάχα κενός καί άγονος θόρυβος προς ίκα- 
νοποίησιν φιλαυτίας καί ουδέν πλέον ;

Διότι οί καρποί τής έπιστήμης δεν άναδίδουσιν 
έν άκαρεί, δεν έπεται ότι δέν υπάρχουσι. Βραδέως 
μέν, άλλ’ άσφαλώς ώριμάζουσιν, έναποταμιευόμενοι 
έν τή  κοινή συνειδήσει.

Τ ά  έργα τού Κουϊακίου εύλαβώς διετήρησαν αί 
έπελθούσαι γενεαί, πλεΐστα δέ καί μετά θάνατον 
αυτού κατά πρώτον έδημοσιεύθησαν, καταστάντα 
ή πρώτη βάσις τής νομικής σπουδής, έν ή άνετρά- 
φησαν οί νομικοί ού μόνον τής Γαλλίας, άλλά καί 
πάστς χώρας, έν η έκαλλιεργήθη ή έπιστήμη τού 
δικαίου. Év αύτή τή  Γαλλία: παρήλθε μεν καιρός, 
άλλ’ έπί τέλους έκ τών πρώτων καί γνησίων πηγών 
άντλήσαντες οί νομομαθείς κατά τήν μέθοδον τού 
Κουϊακίου, έφθασαν εις τήν άξιοθαύμαστον άκμήν, 
καθ ήν ή νομική έπιστήμη, έρειδομένη έπί τής πεί
ρας καί φωτιζομένη υπό τής ιστορίας, καθοδηγεί τόν
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νομοθέτην αυτόν εις άνεύρεσιν τής έν τοίς πράγμασι 
λογικής, προς άπλουστέραν καί φυσικωτέραν τών 
σχέσεων ρύθμισιν. Διά τούτο έν τ ή  χώρα τα ύτη, έν 
ή δ Κουϊάκιος άπέθνησκεν έν μέσω αίματηρδς άναρ- 
χίας, θάλλει σήμερον ή εύνομία, ήτις είναι άποτέλε- 
σμα τής καθ’ όλας τάς τάξεις τής κοινωνίας διαχυ- 
θείσης ίδέας τής δικαιοσύνης, ώς πάντοτε καί μό
νης έπικρατούσης·

Τοιούτοι είναι οί καρποί τής επιστήμης, διότι, ώς 
ελεγεν δ Πλάτων έν νόμοις,—  Παιδεία —  ούδεπώ- 
ποτε γέγονε Καδμεία.

ΙΙΛ1ΜΟΣ Ο ΦΓΣΙΟΛΟΓΟΣ.
(Τίλος. ¡Se ςυλ. 469.)

Βεβαίιος πάντα τά  άνέκδοτα τού Πλινίου δέν ε ί
ναι τόσον ώραϊα όσον τό προηγούμενου’ έχει όμως 
πολλά καί ποικίλα. Καταγράψας πρώτον π&ν ό,τι 

περίεργον περί τού άνθρώπου, μεταβαίνει έπί τ έ 
λους εις φυσιολογικάς σκέψεις περί Ν εχρώχ  καί περί 
τών κατά τήν κηδείαν, αίτινες άποδεικνύουσι νούν 
ίγια μέν καί σταθερόν καί άπηλλαγμένον προλή
ψεων, άλλ’ έστερημένον θρησκείας. Ερμηνεύει δέ αύ· 
τάς μετά δυνάμεως ικανής νά δρίση διά παντός τάς 
τάσεις πνεύματός τίνος, καί άν μετά  ταύτα έξη- 
γήση ή φανή παραδεχόμενος αλλας. Καί οί άρχαϊοι 
περιεπλάκησαν εις τάς αύτάς φιλοσοφικής θεωρίας 
τού ήμετέρου δεκάτου ογδόου αίώνος’ παρ’ αύτοϊς 
όμως έγεννήθησαν πολλά ένωρίς καί διήρκεσαν πολύν 
χρόνον, ώς μ.αρτυρεϊ ή υπαρξις τού Πλινίου.

ο ό  Πλίνιος, λέγει δ Βυφφών, ού μόνον έγίνωσκε 
πάν ό ,τι ήτο δυνατόν νά γινώσκη τις τώ  καιρώ έ- 
κείνω, άλλά καί είχε τήν ευκολίαν τήν πολυπλα- 
σιάζουσαν τήν έπιστήμην, τήχ εύχο-U ar, λέγομεν, 
τον σχ έχ τεοθ α ι ύψη.ίά, εύγεχή, ¡ ιεγ ά .Ια . Ε ίχε δέ 
τοιαύτην λεπτότητα  καί χάριν καί κομψότητα περί 

τήν σκέψιν, ώστε καθίστα καί τών άναγνωστών αυ
τού τόν νούν πλέον έλεύθερον περί τάς κρίσεις, καί 
μετέδιδεν εις αύτόν τήν τόλμ.ην τής σκέψεως ήτις 
είναι δ σπόρος τής φιλοσοφίας.. . »

Τό καθ’ ημάς νομίζομεν ότι ή κρίσις αύτή τού 
Βυφφώνος είναι υπέρ τό  δέον ευνους. Ισως προη- 
σθάνθη ότι έμελλέ π οτε νά κατακριθή καί αύτός 
διά τάς αύτάς ελλείψεις δι’ ας καί δ Πλίνιος, καί 
δια τούτο ηθέλησε νά συνταυτίση ούτως είπεϊν τήν 
ιδίαν τύχην πρός τήν τού Ρωμαίου σοφού. Τού Κυ- 
βιέρου όμως ή περί Πλινίου κρίσις είναι αύστηρο- 
τέρα, άλλά καί πολυ πλέον έρθή. Ε ί καί δέν έν- 
διατρίβει όσον καί εκείνος περί τήν έρευναν τής φ ι
λολογικής καί φιλοσοφικής άξίας τού Πλινίου, δ μ ο -1

λογεϊ όμως αύτήν καί αποδίδει τήν δέουσαν δικαιο

σύνην. IÍ περιγραφή αύτοϋ είναι πιστή καί χαρα

κτηριστική. Ζωγραφεΐ τόν Πλίνιον καί ταυς χαρα
κτήρας αύτοϋ μετά μεγίστης άκριβείας, άλλ’ ενίοτε 
αί κρίσεις αύτοϋ υπερβαίνουσαι τά  όρια τή ς αύστη- 
ρότητος κχταντώσι τραχεϊαι. έά ν  δ Πλίνιος ήοθάνθη 
καλώς καί καλώς ήρμήνευσε τό μεγαλεϊον, τήν θρη
σκείαν, ώς λέγει, τής φύσεως, δ Ινυβιέρος δέν ή - 
σθάνθη ούδέ συγκατέβη νά έννοήση τό  γενικόν 
πνεύμα τό δποΐον κατείχε τόν Πλίνιον. Παρεϊδε τήν 
εύχο.Ιίαν αύτοϋ π ερ ί τό  σχ ίπ τεσθ α ι ύψη.Ιά, εύγεη'/ 
χ α ΐ ιιεγ ά .Ια  τήν δποίαν κατέδειξεν δ Βυφφών. Ση- 
μειωτέον δέ ότι δέν δμιλούμεν ένταύθα περί τών 
κρίσεων τού Κυβιέρου, αίτινες άφορώσιν εις τήν έπι
στήμην, αύταί πιθανώτατον νά ώσιν δρθόταται, 
άλλά περί τώ ν άναγομένων εις τήν φιλολογίαν καί 

τήν ήθικήν.
Μετά τήν έξέτασιν τού άνθρώπου δ ρωμαίος φυ

σιολόγος μεταβαίνει εις τήν τών ζώων. Χαριεστάτη 
δέ καί ζωηροτάτη είναι η περιγραφή εκάστου α ύ- 
τώ ν ' αί περί άλέκτορος, φέρ’ είπεϊν, καί άηδόνος 
είναι άστειόταται. λνά πάσαν σελίδά άπαντα δ α
ναγνώστης άνέκδοτα μάλλον ή ήττον βέβαια, πάν
το τε  όμως εύφυή, άτινα καί έσφαλμένα όντα δια- 
φωτίζουσι τά  περί τών έθίμων καί τών δεισιδαιμο
νιών καί τών ιδεών τών πάλαι χρόνων- ότε δέ άπό 
τών ζώων έρχεται εις τά  προϊόντα τή ς γής, τά  δέν
δρα καί τά λοιπά φυτά, διηγείται πώς μετεχειρί- 
σθησαν αύτά αί τέχναι καί ή βιομηχανία κατά δια
φόρους έποχάς. Καί έκ τούτου μανθάνομεν πότε καί 
διά τίνος έκαστον είδος καταναλώσεως ή πολυτε
λείας είσήχθη εις τήν ϊ’ώμην. όμιλώ ν, παραδείγ
ματος χάριν, περί παπύρου, λαμβάνει άφορμήν νά 
διαλάβτι καί περί τού τρόπου καθ’ 8ν κατεσκευά- 
ζετο  δ χάρτης καί περί τώ ν διαφόρων αύτοϋ ποιο
τήτων. Ó μέν λεπτότερος έχρησίμευεν εις επιστο
λογραφίαν, δ δέ στερεώτερος εις άντιγραφήν πονη
μάτων. Υπήρχε χ ά ρ τη ς  Α ύγουστος, χ ά ρ τη ς  Α ί -  
βιος, χ ά ρ τη ς  Κ .Ιαΰ ά ιος , όπως καί σήμερον λέγομεν 
carta reale καί carta  imperiale, α Τού παπύρου, 
προστίθησιν δ Πλίνιος, συμβαίνει ένίοτε ένδεια' ή 
έπί Τιβερίου υπήρξε τοιαύτη, ώ στε διωρίσθη επ ι
τροπή γερουσιαστών ΐνα κανονίση τήν διανομήν αύ- 
τού’ άνευ τής φροντίδος αύτής αί σχέσεις τού βίου 
ήθελον διαταραχθή.» í"i ! πόσον εύκταϊον άμα δέ 
καί ωφέλιμον θά ήτο άν τοιαύτη χαρτοδεία συνέ- 
βαινε καί σήμερον έν Ελλ.άδι, όπου, ώς εΐδομεν έν τώ  
4 6 7  άριθμώ τής Π ανδώ ρας, δ άριθμός τών έφημε- 
ρίδων υπερέβη πάντα όρον! Τοιαϋτα όμως χαρτικά 
εύτυχήματα δέν συμβαίνουσι πλέον έπί τών καθ η

μάς χρόνων.
Εςαντλήσας τόν κατάλογον τής φύσεως, τόν κα

2 8 7
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τάλογον παντός δ,τι π ρ ο ά γ ε ι  καί παντός δ,τι πε
ριέχει εν τοί; κόλποι; αυτής, καταλέγει τόν λόγον 
διά τού μικρού τούτου υμνου- « Χαίρει φύσις, μή- 
τερ παντός πράγματος! καί πρός ημάς τους μεταξύ 
πάντων των Ρωμαίων έξυμνήσαντά; σε εντελώς, 
έσο βοηθός! ·

Επιθυμών νά προσθέσ  ̂ εις τό μέγα αυτού σύγ
γραμμα καί νέαν παρατήρησιν, άπήλθεν είς Ούεσού- 
βιον δτε ήρχε τού περί Μισέναν στόλου. Τού Ούε- 
σουβίου οί κρατήρες έξηκόντιζον τότε μύδρους καί 
φλόγας, καί δ Πλίνιος έπλησίασεν εις αυτούς δπως 
έξετάση τά αίτια τού μυστηρίου έκείνου' άλλ ώς 
ό Εμπεδοκλής κατεπόΟη καί αΰτος υπό τού χαί- 
νοντος βαράθρου, τυχών τέλους τό δποίον ανέκαθεν 
έπεθΰμησε λέγων' αδτι δ αιφνίδιος θάνατος είναι ή 
τελευταία ευτυχία τού άνθρώπου» Ουτω πως άτρο- 
μήτως θνήσκοντα έφαντάσθησαν αυτόν πάντοτε αί 
έπελθούσαι γενεαί· Τά περί τού θανάτου τού Πλι- 
νίου έγραψε Οαυμασίως δ ανεψιός αύτού έν τή πε- 
ριωνύμφ ποός τον Τάκιτον έπιστολή.

0  ανεψιός ουτος, τον δποίον είχεν υιοθετήσει καί 
αναθρέψει εκείνος, είναι αντάξιος τού θείου αυτού· 
Εκ τών επιστολών αυτού μανθάνομεν πάσας τάς 
λεπτομέρειας τού δημοσίου, τού οικιακού καί τού 
φιλολογικού βίου τών επί Τραϊανού εντίμων καί πε
παιδευμένων Ρωμαίων, επί τού τέλους δηλαδή τών 
ώραιωτέρων χρόνων τής δωμαΐκής αυτοκρατορίας. 
Ποτέ άλλος δεν έκαλλιέργησεν δσον αυτός τό κυρίως 
λεγόμενον αίσθημα, τό πρός τάς μελέτας καί τήν 
έξ αύτών τιμήν πάθος, τόν έρωτα τού σεμνού ε
παίνου, τήν λατρείαν τής δόξης καί τής υστεροφη
μίας. Μετά μεγίστης άφελείας καί παρρησίας δμο- 
λογεϊ τάς ορέξεις καί τήν κοσμίαν αύτού φιλοδο
ξίαν. ίΐ άνάγνωσις τών επιστολών αύτού θέλγει. 
Πλήρεις εύφυίας, κοψμότητος καί χάριτος λάμπουσιν 
ώς ή λευκή χιών περί ής δμιλεί αυτός ούτος πε- 
ριγράφων τά διαυγή καί λαμπυρίζοντα ΰδατα τών 
καλλιρρόων αυτού κρηνών, όλίγιστοι Ρωμαίοι είχον 
τήν σεμνότητα, τήν αιδώ, τήν μετριοφροσύνην τού 
Πλινίου.

Αγνωστον ποίας ηλικίας ήτο δ Πλίνιος ουτος δτε 
άπέθχνε' φανταζόμεθα δμως πάντοτε αύτόν ήμείς 
οί μεταγενέστεροι νέον, φιλομειδή καί τό ερύθημα 
τής αίδοϋς έχοντα εις τάς παρειάς, όμίλεΐ εις η
μάς περί πάντο»ν τών ονομαστών λογίων τών ημε
ρών αύτού, καί άλληλογοαφεϊ μετ’ αύτού τού Κου- 
ΐντιλιανού, τού Σουετωνίου, τού Τχκίτου, μετά τού
του μάλιστα μεθ’ ου έμεινε συνδεδεμένον άδιαρρή- 
κτως καί τό όνομα αύτού. Καί τότε ή κοινή γνώμη 
δεν διεχώριζεν αύτούς. όταν πεπαιδευμένος τις ή 
ρωμαίος ιππότης ευρισκόμενος είς τό στάδιον, ίκά- 
θητο κατά τύχην πλησίον τού Τακίτου 8ν ήγνόει

εντελώς, μετά τινων λεπτών συνδιάλεξιν έννοών δτΐ 
συνωμίλει μετά γνωστού λογίου' « Είσαι δ Πλίνιος, 
έλεγεν αύτώ, ή τούλάχιστον δ Τάκιτος.» Οδτω πως 
θεωρούμεν καί ήμείς αύτούς- ή οΐκειότης αύτών πε- 
ριεσώθη. Καί μή είπη τις δτι μόνος δ Πλίνιος ωφε
λείται από τού συνδέσμου τούτου- έξ εναντίας ω
φελείται καί δ Τάκιτος. Κρίνοντες έκ τών συγγραμ
μάτων τού Τακίτου τό πρόσωπον αύτού θά έφαίνετο 
σύνοφου καί τά μάλιστα ζοφερόν, έάν δεν είχε πλη
σίον αύτού τήν ίλαρότητα καί τό μειδίαμα τού Τα
κίτου

0  ΙΙλίνιος καθώς καί δ θείος αύτού εχουσιν αι
σθήματα φιλάνθρωπα. γενναία, γαλήνια καί φιλοι- 
κτίρμονα. Τους δούλους καί τους άλλους τών έν τή 
οικία αύτού περιεποιείτο άσθενούντας ώς πατήρ, καί 
έκλαιεν άποθανόντας. Είναι κατά πάντα άνθρωπο; 
καί καυχάτχι διά τούτο- άναγινώσκοντες έπιστολάς 
τινα; αύτού ΰπολχμβάνομεν αύτόν σχεδόν χριστια
νόν. Οτε ώνομάσθη άνθύπατος είς Βιθυνίαν, εύρέθη 
απέναντι χριστιανών, τών δποίων δ αριθμός ηύξανε 
τά μέγιστα καθ’ Ικάστην, υποχρεωμένο; νά ενεργή 
τά κατ αύτών ψηφίσματα. Καί ύπήκουε μεν είς τά 
προστεταγμένα, ή φιλανθρωπία δμως έβασάνιζεν αύ
τόν. « Διστάζω πολύ, έγραφε πρός τόν Τραϊανόν, ό)ς 
πρός τήν διαφοράν τών ήλικιών. Πρέπει νά τιμωρώ 
πάντας χωρίς διακρίσεως ήλικία;; Πρέπει νά συγχωρώ 
τόν μετανοοΰντα ; ή είναι περιττόν νά άπαρνήται 
τόν χριστιανισμόν δστις άπαξ ένηγκαλίσθη αύτόν; τό 
όνομα μόνον πρέπει νά τιμωοώμεν, ή τά εγκλήματα 
τά συνδεόμενα μετ’ αύτού ; »

όμιλών περί τών ύποβληθέντων είς άνάκρισιν, καί 
μάλιστα περί δύο δούλων νεανίδων, τάς όποιας πα- 
ρέδωκεν είς τά βασανιστήρια, προστίθησιν δτι άλλο 
έγκλημα δέν άνεκάλυψεν είμή δεισιδαιμονίαν καί 
μωρίαν, α Βεβαιούσι, λέγει, ότι δλον τό σφάλμα ή 
ή πλάνη αύτών συνίσταται είς τούτο, δτι συνερχό
μενοι καθ’ ήμέρας ώρισμένας πρό τής ανατολής τού 
ήλιου, ψάλλουσι στιχηρά πρός ύμνον τού Χριστού, 
τόν δποίον θεωρούσι Θεόν- δτι δρκίζονται ούχί νά 
έκτελέσωσιν έγκλημά τι, αλλά νά μή κλέψωσι, νά 
μή μοιχεύσωσι, νά τηρώσι τόν λόγον αύτών καί νά 
μή άρνώνται ποτε τήν είς χείρας αύτών παρακατα
θήκην, δτι μετά ταύτα επανέρχονται είς τά ίδια, καί 
δτι γεύονται πάντε; δμού αθώα εδέσματα. . . . »

Αμφότεροι οί Πλίνιοι ήσαν μετριοπαθείς, φιλάν
θρωποι καί πεφωτισμένοι' άλλ’ αί άρεταί αυται, 8- 
πω; είχε καταντήσει τότε δ κόσμος, δέν ήρκουν 
είς άναμόρφωσιν αύτού. Απητούντο δραστηριώτερα 
φάρμακα' άπητεΐτο ή πρός τόν Θεόν καί τόν πλη
σίον ένθεομανή; εκείνη αγάπη, τήν δποίαν άπήντη- 
σεν άπαξ καί δ Πλίνιος κατά τήν έν τώ κόσμο,) ό- 
δοιπορίαν αύτού, άμηχανεΐ δέ πώς νά όνομάσφ. Ού-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

δέ δ θείος έμνημόνευσεν αύτής έν τή άπεράντω Εγ- 
κυκλοπαιδία τών κατά τήν φύσιν. Τούτο άποδει· 
κνύει δτι έρχονται καιροί καθ ο&; οϋτε ή φρόνησις, 
ούτε ή αρετή τών μετριοπαθών καί τών σοφών ίσχύ- 
ουσι, καί δτι δ ασθενής, δπως σωθή, εχει ανάγκην 
θαύματος ή νέας τινό; δημιουργικής δυνάμεως. Πα 
ράδειγμα ή κατάστασις τής καθ’ήμά; Ελλάδος.

ΜΙΣ ΧΟΛΙΓΚΦΟΡΘ.
(Συνίχ. ΐδβ φυλλ. 467.)

Κ.ΕΨΔΛΔΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

Πολλαί εβδομάδες παρήλθον καί δέν είδον πλέον 
τήν Μαργαρίταν Λεονάρδ, έκτος τής στιγμιαίας συν- 
αντήσεώς μας έπί τής χιόνο; τήν πρωίαν τής άφί- 
ξεώς της. Η Κ. Χόλιγκφορθ, ήτις ούδέποτε έπεσκέ- 
πτετο άλλας οικίας έκτός τών πτο>χικών τού κτή
ματος, ήλθε μετ’ έμού κατά πρόσκλησιν τή; Κ. 
Χίλλ, νά κάμη πρωινήν έπίσκεψιν είς τόν πύργον. 
Αλλά τήν ημέραν έκείνην ούδεμίαν Μις Λεονάρδ εϊ- 
δομεν' ή ύπηρέτις τήν δποίαν έστειλαν νά τήν ζη- 
τήση είς τό δωμάτιόν της, επανήλθε λέγουσα δτι θά 
ύπήγεν είς τόν περίπατον διότι δέν ήτο έκεί' δθεν έ- 
πεστρέψαμεν είς τήν έπαυλιν μή ίδούσχι αύτήν.

Οτε πάλ.ιν ή Κ. ΧΙλλ ήλθεν δπως άνταποδώστ) 
τήν έπίσκεψιν, ή Κ. Λεονάρδ δέν έσυντρόφευεν αύ
τήν, διότι ήτο κλινήρης πάσχουσα από κρυολόγημα. 
Τά κοράσια τά δποϊα ήλπιζον νά ϊδωσι τέλος τήν 
ήρωίδα των κατελυπήθησαν.

Ούτω παρήρχοντο αί ήμέραι· εως δτου έτυχε νά 
υπάγω νά διαμείνω είς τόν πύργον έπί τινα καιρόν. 
Είχον λάβει δύο ή τρεις προσκλήσεις τάς όποιας ά- 
πέφυγα πάντοτε εύρίσκουσα διαφόρους αιτία; διά νά 
μή τά; δεχθώ. Επειδή δμως θά έφαίνετο άγενέ; νά 
τάς άποποιώμαι πλέον, ύπήγα.

Πόσον δ πύργος είχε μεταβληθή άπό τάς ημέρα; 
τών αναγνώσεων μας, δτε δ μονήρης καπνός άνήρ- 
χετο άπό τήν έστίαν τή ; Κ.· Βεατύ. Τά βήματά 
μα; έπί τή ; λίθινης κλίμακος άντήχουν είς δλην τήν 
ύπεράνω στοάν. II αίθουσα, ήτις συνήθως έφαίνετο 
άλλοτε τόσον άπέραντος καί ψυχρά μέ τά ξηρά 
στολίσματάτης τών προτομών καί τών συγγραμ
μάτων, έστολίζετο τόρα μέ άνθη έκ τού κήπου καί 
έζωογονεΐτο υπό τού λάμποντος πυρός. 0  γλυ
κό; ψιθυρισμός τής ιύδαιμονίας ήκούετο καθ δλον 
τόν οίκον ώς άν ή πολυτέλεια περιήρχετο αύτόν μέ 
τά βελούδινα σανδάλιά της, δίδουσα διαταγάς διά 
τής αρμονικής φωνής της καί διαχέουσα άρωματι- 
κήν πνοήν είς δλας τά; γωνίας. Η παρουσία τής

ζωή; έπενήργησεν έπί τών ώραίων ξύλων καί λί
θων τών δωματίων καί μετέβαλε αύτού; είς οι
κιακούς θεούς. Τό πύρ έλκμπεν είς άπαντα; τούς 
θαλάμους άναδεικνύον τών πολυελαίων τούς χρωμα
τισμένου; ύέλους καί τά πολύτιμα παραπετάσματα 
έν τώ μέσω τού σύχρού φο,τός τής χειμερινή; μοσημ.· 
βρίας. Αγνοώ πώς έφθασχ τήν ημέραν τή; άφίξεώς 
μου είς τόν πύργον ένωρίτερον τής ώρα; καθ’ ήν μέ 
περιέμενον. Ευ,αθα μετά ταύτα, κατά τύχην, δτι 
μέ περιέμενον είς τήν ώραν τού γεύματος, ένώ έγώ 
είχον έννοήσει δτι έπεθύμουν νά υπάγω τό πρωί, είς 
τρόπον ώς-ε ή Μαργαρίτα καί έγώ νά δ.έλθωμεν δμού 
ώρας τινάς ήσυχους δπως άνανεώσωμεν τήν παλαιάν 
μας γνωριμίαν, πρίν άναμιχθώμεν μέ τού; άλλου; 
προσκεκλημένου; τού; διαμένοντα; είς τόν πύργον.

II Κ. Χίλλ ήτο έξ έκείνων τών άνθρώπων, τών 
δποίιον δ τρόπος σέ κάμνει νά πιστεύσγ,ς δτι άν 
τοΐ; άρνηθή; τήν έπιθυμίαν των τής ώρας έκείνη; 
θά καταστρέψη,ς άναμφιβόλω; τήν ειρήνην των, άλλ’ 
οίτινε; πιθανώς λησμονούσι τήν αίτησίν των καί τήν 
αιτίαν της ένόσω άκόμη σύ σκέπτεσαι αύτήν καί 
άναγκάζεις τόν εαυτόν σου νά συμμορφωθή μέ αύτήν. 
Τό λάθος τής ώρας τής άφίξεώς μ.ου ήτο έξ έκείνων 
τών μικρών συγχύσεων αϊτινες φαίνονται τοσούτον 
μηδαμινά!, ώστε δέν άξίζουν τόν κόπον νά τά; έξε
τάση τις. Αλλ’ ήτο λάθος τό δποίον μέ έπροξένησε 
μηνών άπερίγραπτον οδύνην.

Γΐ ιδέα τής έπισκέψεω; ταύτη; υπήρξε πάντοτε 
είς έμέ δυσάρεστος' άλλ άποφασίσασα νά υπάγω, 
έκρινα καλλίτερον νά φανώ φιλική χάριν τού ίωάν- 
νου. Περί τήν μεσημβρίαν άπεχαιρέτισα τά; τρεις 
έκείνα; αίτινε; ήσαν ήδη μήτηρ καί άδελφαί μου 
καί ύπήγα διά τού δάσους είς τόν πύργον. 0  ίωάν- 
νης έμελλε νά γευθή μέ τούς Χίλλ τήν ημέραν ε 
κείνην, ώστε θά τόν έβλεπα τό έσπέρας. Τά φορέ
ματα μου έστάλησαν πρό έμού τήν πρωίαν. Ητο 
πολύ άνόητον νά λυπώμαι τόσον διότι έγκατέλειπα 
τήν έπαυλιν διά νά υπάγω νά διατρίψω ημέρα; τι- 
νάς είς λαμπρόν οίκον, δπου δ καιρός θά παρήρχετο 
είς έορτά; καί διασκεδάσεις. Αλλοτε θά ήτο διαφο
ρετικά. Αλλ ή έπαυλι; μέ τού; έργατικού; κατοί
κους της, μέ τάς πεπαλαιωμένα; γωνίας της, μέ 
τάς αγροίκου; θέα; τη; καί μέ τού; άπλού; ήχους, 
παραδόξως καί γλυκύτατα ήρκει εί; δλας τά; επι
θυμίας τής ζωής μου.

Εφθασα είς τόν πύργον διά τών κήπων* ή Κ. 
Χίλλ ήτο εί; περίπατον έφ άμάξης μέ τινας τών 
προσκεκλημένων καθώς καί δ Κ. Χίλλ" ύπηρέτις δέ 
ύπήγε νά ευρνι τήν Μίς Λεονάρδ, ένώ μέ ώδήγησαν 
εί; τό δωμάτιόν μου.

όποιον δωμάτιόν! Εμειδίασα κατ’ έμαυτήν *ύ· 
ρούσα αύτό τόσον μεγαλοπρεπές, διότι βεβαίως «I-
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χον κοιμηθή άλλοτε εις επίσης ώραίον. Αλλά τελευ- 
ταΐον είχον λησμονήσει πόσον μέγας είναι ί  κα τά 
λογος τών αναγκών τού πλούτου, καί είχον μάθει 
νά ζώ  άνευ βελούδινου άνακλίντρου πλησίον τής ί -  
στίας τοϋ θαλάμου τού ΰπνου μου, άνευ λυχνιών 
επί τής εστίας καί μεγάλων κατόπτρων «ανταχό- 

Οεν του δωματίου, τά όποια μέ εκαμναν να νομίζω 
ότι ήμιδωδεκάς αύΟαδών νεανίδων με «αρετήρει ά- 
διακόπως καί περιεγέλα τάς κινήσεις μου. Είχον 
συνηθίσει νά ακούω τά  βήματά μου άντηχούντα έπί 
τών καλώς κερωμένων σανίδων τοϋ απλού δωμα

τίου μου, καί νά βλέπω τό  δάσος καί τούς άγρούς 
διά τοϋ λεπτού έκ λευκού διμήτου παραπετάσμα
τος τού παραθύρου μου. Εις τόν πύργον είχον με
γαλοπρεπή παραπετάσματα καί τάπητας εμποδί
ζοντας τον ήχον καί άφαιροϋντας το φώς. Η επαυ 
λ'.ς ήτο ή ¡δανική μου οικία' όΟεν τό δωμάτιόν μου 
τής έπαύλεως ήτο τό ¡δανικόν μου δοιμάτιον, καί 
ολαι αί αναπαύσεις τάς όποιας εύρον εις τον θάλα
μόν μου τού πύργου μοί ήσαν πληκτικαί καί γελοΐαι.

Η Μις Λεονάρδ δέν ήλΟεν εις συνάντησίν μου' 
ίσως είχεν έξέλθει. Ενόησα ότι είχε συμβή παρεςή- 
γησις περί τή ς ώρας καί ησύχασα. Απεποιήθην τάς 
υπηρεσίας τής θαλαμηπόλου, ήνοιξα τά  κιβώτιά 
μου καί έκβαλοϋσα τό φόρεμα μου τοϋ γεύματος τό 

έθεσα επί τής κλίνης. Μετά ταϋτα μή έχουσα τ ί  νά 
κάμω έκάΟησα ό'ποις άναπαυΟώ.

Βλέπουσα δε τό παχύ άνάκλιντρον, έπί τών προσ- 
κεφάλων τού όποιου έλαμπύριζεν ή λάμψις τοϋ πυ- 
ρός, έσυλλογίσθην’

—  Επειδή δεν είναι πιθανόν νά έχωμεν βελού
δινα ανάκλιντρα εις τήν έπαυλιν, είναι καλλίτερον 
νά περιφρονήσω τοιαύτας περιττάς πολυτελείας.

Λαοοϋσα δε ξηρόν κάθισμα έκάΟησα ρεμβαζουσα 

προ τοϋ πυρός. Πλήν μετά μικρόν έβαρύνθην, διότι 
δέν ήδυνάμην νά συλλογίζωμαι καί νά μήν έχω 
πρό τών οφθαλμών μου τάς συνήθεις μου απορίας 
καί τά προαισθήματα, τά  όποια έπρεπε νά λ η 
σμονώ διά νά φερθώ εύπρεπώς έν τώ  πύργω. II- 
νοιξα λοιπόν τήν θύραν μου καί παρετήρησα περί 
εμέ· Εγνώριζα κάλλιστα τόν πύργον εκείνον, αλλά 
δέν ήθελα νά με συναντήσωσι πλανωμένην πριν ή 
μ ε  ΰποόεχθώσιν οί ξενίζοντές με. Τήν δυσκολίαν 
ταύτην όμως ΰπερενίκησεν ή πλήξις μου , καί μ ετ ’ 
ολίγον εΰρέθην ε ΐ; τήν στοάν, όπου εκρέμαντο αί 

εικόνες καί ήσαν τοποθετημένα τά  αξιοπερίεργα, 
όπου καθίσματα ήσαν παρατεταγμένα διά νά κά- 
θηταί τις, καί παραπετάσματα έμπόδιζον τά  ρεύ
ματα τού άέρος, καί όπου τό φώς τό καταβαίνον 

έκ τής οροφής έπιπτε γλυκό έπί τοϋ ιππότου τού 
φέροντος πανοπλίαν, όστις ίστατο εις τήν άκρχν 
τής στοάς πλησίον στενής κλίμακος άγούσης εις
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τό  όπισθεν μέρος τής οικίας. Ó ιππότης ουτος ήτο 

παλαιό; μου φίλος. 11 Μόψι ήγάπα πολύ τήν γω 
νίαν ήτις έσχηματίζετο υπό τοϋ τοίχου όπισθέν του, 
καί τ ά ; ήμέρας τώ ν αναγνώσεων μας εις τόν πύρ
γον είχε σύρει εκεί μέγα καί αναπαυτικόν θρανίον 
καί τό έθεσε πλησίον τής κλίμακος.

ΕκάΟησα εις τό  θρανίον τής Μόψι καί εξέβαλα 
μικρόν βιβλίον από τό θυλάκιόν μου· Ιόντος αυτού δ 
Ιωάννης είχεν αντιγράψει δΓ έμέ γλυκείς τινας στί
χους τούς οποίους ήγάπων καί εγώ καί ¿κείνο;" ε 
πειδή δέ μοί έφαίνετο ότι ουδέποτε Οά έδοξάζοντο 
αρκούντως τό  γράψτμον καί δ γράψα; αυτούς, έζω - 
γράφησα εις τό περιθώριόν των αραβικόν σχέδιον 
τής φαντασίας μου μέ χρώματα καί χρυσόν. Ε 
στρεψα τά  φύλλα άλλοφρονούσα. Μετά μικρόν δέ 

ήκουσα βήματα κατερχόμενα τήν στοάν καί φωνάς 
πλησιαζούσας με·

ΙΙλπιζα ότι όποιοι δήποτε καί αν ήσαν οί συνο- 
μιλοϋντε; Οά διήρχοντο χωρίς νά μέ ϊδωσι' δέν έπε- 
θύμουν νά μ έ συναντήσωσι ξένοι όπισθεν τού παρα

πετάσματος καί νά μέ βλέπωσι περιέργως άποροϋν- 
τ ε ;  ποια ήμην. Πλήν οί περιδιαβάζοντε; ¿πλησία
σαν συνομιλούντε; πάντοτε χαμηλή τή φωνή καί 
μετά  ζέσεως, ό δέ ήχος τών φωνών των μέ έκαμε 
νά αναπηδήσω μ ετ ’ απορίας. Φθάσαντε; εις τήν κ - 

κραν τής στοάς ¿σταμάτησαν ώς άνθρωποι σταμα- 
τούντες εις τόν περίπατόν των πριν επιστρέψωσι. 
Μοί ¿φάνη δέ ότι ή καρδίχ μου ¿σταμάτησε μετ’αύ- 
τών καί ότι τό αίμά μου έπάγιοσε, διότι οί συνομι- 
λοϋντες ήσαν ή Μαργαρίτα Λεονάρδ καί ό ίωάννης 
Χόλιγκφορθ' ή δέ συνομιλία των ήτο ή έξής'

—  Νομίζω ότι δέν είσαι ¿πιεικής, ίωάννη, ελεγεν 
ή Μαργαρίτα ομιλούσα περιλύπως ώ ; άν έκλαιε. 
Σε παρακαλώ μόνον νά μή μέ βιάσης, νά μέ δώσ/,ς 
καιρόν' καί σύ παρχπονεΐσαι ώς άν σέ ήρνήθην τί.

—  Δέν έννοώ διατί ζη τεί; καιρόν, άπεκρίθη ό 
Ιωάννης' άν εκείνο τό όποιον μέ είπες είναι αληθές, 
άν εκείνο τό  όποιον ΰπεσχέθης τό  ΰπεσχέθης είλι- 
κρινώς, δέν ήξεύρω δ-.ατί άργοπορεΐς νά γνωστοποίη
ση,; τά πάντα.

—  Ουδέ έγώ  ¿ννοώ διατί έπιθυμεΐς νά βιασθώ, 
είπεν ή Μαργαρίτα. ÍI αγγελία θά είναι αρκετά οδυ
νηρά όταν Οά γίνη. Εσυλλογίσθης ποτέ σου τ ί θά 
είπή ή Σοφία ;

—  II Σοφία ! Ó Θεός νά τήν εύλογήση ! απε- 
κρίθη δ Ιυνάννης ένθέρμως. Γλυκεία ψυχή άνευ έ- 
γοΛσμοϋ ! Θά τήν κάμη μεγίστην έντύπωσιν, άλλα 
θά τό λησμονήση. Ενόσω όμως τό μυστηριώδες 
τούτο ¿ξακολουθεί, οί οφθαλμοί τ η ; μέ έλέγχουν ά- 
διακόπως· 11 Οέσις μου είναι αφόρητος. Αν δέν όμι- 
λήστ,ς γρήγορα Οά αθετήσω τήν ΰπόσχεσίν μου καί 
θά τήν φωτίσω περί πάντων.
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—- Οχι, όχι, ό χ ι ! άνέκραξεν ή Μαργαρίτα μετά  
πάθους. Δέν υποπτεύεται τίπ οτε καί δύνασαι νά τήν 
άφήσης νά άναπαυθή ολίγον ακόμη. Δέν θά τό πάρη 
τόσον ήσυχα όσον νομίζεις. Ολοι Οά μ έ κατακρίνουν 
καί γνωρίζω ότι τό άξίζω. Λυπήσου μ ε, ίωάννη, 
έπρόσθεσε μέ φωνήν περίλυπο», πλήν πρός Θεού ά- 
φες νά σκεφθώ μόνη μου όλίγον άκόμη καιρόν.

—  Ας είναι λοιπόν σέ δίδοι άκόμη ολίγον και
ρόν, άπεκρίθη μετά λύπη; ό Ιωάννης. Πρέπει όμως 
νά σέ εϊπω ότι λυπούμαι πολύ βλέπων πόσον δύσ
κολο; σέ είναι ή άπόφασι; αυτή Μεθ’ όλα όσα συν- 
έβησαν, μεθ όλα τά όποια μέ είπες, δέν περιέμενα 
νά σέ ευρω τόσον αδύνατον καί έγονίστήν.

—  Είμαι καί αδύνατος καί έγω'ίστής, είπεν ή 
Μαργαρίτα δχκρύουσα, μή περιμένης νά μέ εύρη; 
διαφορετικήν. Προσπαθώ νά γίνω καλλιτέρα' άλλ’ 
δ,τι καί άν είμαι, ίωάννη, βεβαιούσου ότι σέ αγαπώ 
ώ ; καί σέ ήγάπων όλου; αυτού; το ύ ; χρόνους. Λφες 
με όλίγον καιρόν καί Οά κάμω ό,τι επιθυμείς.

—  Ας είναι λοιπόν, άπεκρίθη ό Ιωάννης, άλλ’ ο 

λίγον καιρόν, ένθυμοϋ. Ταλαίπωρο», φίλτατόν μου 
κοράσια»! άπολεσθεϊσα Μαργαρίτα μου, τήν όποιαν 

τόσον άπροσδοκήτως ανευρίσκω·
Καί άμφότεροι άπήλθον άπό τήν ς-οάν συνομιλοϋν- 

τες  εως δτου καί αί φωναί καί τά βήματά των δέν 
ήκούοντο πλέον. Τό πυκνόν καί ώχρόν φώ; τ ή ; η μ έ
ρα; έσβέσθη έντοσούτω ε ί; τήν στοάν, καί ήτο σχε
δόν έντελέ; σκότος όπισθεν τοϋ παραπετάσματος 
όπου εΰρισκόμην. Τάς ημέρα; έχείνας ένύκτωνεν ε!ς 
τά ; τέσσαρας, μόλις δέ άφ’ού δ κοόδων όπως ένδυ- 

Οώμεν διά τό γεύμα έκρούσθη, περί τήν έβδόμην 
ώραν, διέβην ψηλαφούσα τήν, στοάν καί έπανήλθον ι 
εις τό δωμάτιόν μου. Αγνοώ τ ί έκαμα κατά τό διά
στημα τούτο· Χορός φωνών ¿ψιθύριζε» ε ί ;  τήν κλί
μακα προερχόμενο; άπό πλήθος φαιδρών κυριών πο- 

ρευομένων εις τά δωμάτιά των.

ή  Μις Λεονάρδ έλΟοϋσα εϊ; τό πλούσιον καί θερ
μόν δωμάτιόν μου μέ ¿βοήθησε νά ¿νδυθώ. Τή είπον, 
νομίζω, ότι έφθασα πολύ ¿νωρίς καί ότι περιεπλα- 
νώμην εις τόν πύργον. ΔιώρΟωσε τήν ζώνην μου 
καί έδεσε τά  σανδάλια μου διότι τά  δάκτυλά μου 
έτρεμον. Εκυψεν επί τών ποδών μου μέ τό λαμ
πρόν πρόσωπο» καί τά ς λευκά; χείράς της. Νομίζω 

ότι έφόρει μαύρον βελούδινον φόρεμα καί άδχμάν- 
τινον πόρπην, πλήν δέν είμαι βεβχία. 11 γοητεία 
τή ; ώραιότητος ΰπερέβαινε πάντα ταϋτα. Ενόσω 
κατεγίνετο μέ τόν εύτρεπισμόν μου είδον καί τάς 
δύο μας ε ϊ; τόν καΟρέπτην, ¿κείνην τήν όποιαν δ 
Ιωάννης ήγάπα ολόκληρα έτη , καί ¿μέ ή όποια τόν 

¿γνώρισα πρό ολίγων μόνον μηνών·

Ενόσω κατέοαινον την κλίμακα μέ τήν Μαργα

ρίταν ελεγον καθ’ έαυτήν ότι ¿κείνο τό όποιον είπεν 
ό Ιωάννη; ήτο αληθές, ότι θά ¿λησμόνουν επί τ έ 
λους. 'Η  αίθουσα ήτο πλήρης εΰθύμων ανθρώπων, 
καί ή πρώτη μου ιδέα ΰπήρξεν ότε είδον περί ¿μέ, 

ότι δέν ήτο άλλος όμοιο; μ έ τόν Ιωάννην, καί ού- 
δεμία γυνή όμοια μέ τήν Μαργαρίταν. Δια τί έθλιψα 
έμαυτήν μεταξύ το>ν ;

Οτε ό Ιωάννη; έλαβε τήν χεϊρά μου μέ τόν αυ
τόν άρχαϊον εριστικόν τρόπον το υ , ήσθάνθην τό 
πρώτον κύμα τ ή ; άπελπιοίχς μου. «Θά λησμονή
σ ω ;»  ήρώτησα έμαυτήν, πλήν τούτο μόνον είπον. 
ίπ έθεσ χ  ότι ό Ιωάννης έκάθητο πλησίον τ ή ;  Μαρ
γαρίτας, άλλά δέν είδον τήν τράπεζαν τοϋ γεύμα

τος ουδέ τους παρακαΟημένους εις αυτήν. Οί προσ
κεκλημένοι έφχντάσΟησαν ότι ήμην συνεσταλμένη 
ή υπερήφανος καί δέν μέ ¿τάραξαν μέ δμιλίχς. Θ ό
ρυβος άντήχει εις τά ώ τά μ.ου, τόν όποιον παρωμοί- 
αζα μέ θύελλαν εις ινδικόν δάσος. Ολη μου ή ζωή 
έκειτο πρό έμοΰ ώς στιγμή μελάνης έπί λευκής σε- 
λίδος. Διατί νά γίνω αιτία ταραχής καί νά φέρω 
καρδίαν πληγωμένη»;  Διατί έμεινα ¿πίσω διά νά 
έλθω εις Χιλσβρό ; Δ-.ατί ό πατήρ,καί ή μήτηρ μου 
δέν μέ έλαβον μ ετ  αυτών νά άποθάνω καί έγώ άπό 
τόν αύτόν πυρετόν καί ταφώ εις τόν ινδικόν τάφον 
των ;  Πλήν πώς ή Μαργαρίτα ¿γέλα ! όλην τήν 
εσπέραν ήτο τό λαμπρότερο», τό ώραιότερον, τό 
πνευματωδέστερον πλάσμα τό όποιον διέδιδε τήν 

ευθυμίαν εις τήν συναναστροφήν.

Κ Ε Φ Δ Λ Δ Ι Ο Ν  Ο Γ Δ Ο Ο Ν .

Τέκνα μου, ότε έκάθησχ τήν έσπέραν εκείνην 
πλησίον τού θνήσκοντος πυρός τ ή ; εστίας μου εί;

1 τό δωμάτιόν μου τοϋ πύργου τού Χιλσβρό ¿νώ 
πάντε; έκοιμώντο, δέν υπήρχε πλάσμα δυστυχέστε- 
ρον έμού εις τόν κόσμον. Εφέρθην όλην τήν εσπέ
ραν πολλά εύπρεπώς καί ήσύχως, άποφεύγουσκ τόν 
Ιωάννην, δεχομένη τ ά ; περιποιήσεις τή ς Μαργαρί
τας, παρατηρούσα καί Οαυμάζουσα αυτήν μέ είδος 
μελαγχολική; γοητείας. Ενθυμούμαι ότι παρετή
ρησα άλλοφρονούσα εντός καθρέπτου κειμένου εις τήν 
άλλην άκραν τοϋ δωματίου, τό λευκόν καί σύννουν 
πρόσωπο» νέας κόρη; καθημένη; πολλά ήσύχως εις 
γωνίαν καί βυθ.σμένη; εΐ; λογισμού; καί Ολίψιν. 
Αμφέβαλα άν ήτο ασθενής ή δυστυχής' πλήν μετά 
ταύτα άνεκάλυψα κατά τύχην ότι έσκεπτόμην περί 
έμαυτής. Μικρόν, ψυχρόν μειδίαμα ήλθεν ε ί ;  τά 
χείλη μου ότε άνεκάλυψα το ύ το , άλλά καθόλου 
σχεδόν δέν ήπόρησα Εδοϋσα έμαυτήν τοσοϋτον δια
φορετικήν άφ’ ό ,τι υπήρξα ποτέ. 0  κόσμο; μ ετε-

Ιβλήθη, καί έγώ μ ετ’ αύτοϋ, άπό τήν στιγμήν καθ’ 
ήν έγένετο σκότος ε ί; τήν στοάν- Η Μαργαρίτα ί -  
ψαλλεν καί οί έν τή  αιθούση έχειροκρότουν αΰττν,



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
ή νεολαία εχόρεύε καθώς καί εκείνη' νέοι εΰγενέϊ; 
παρουσιάσθησαν καί εις ¿μ», εγώ δέ είπον με τά 
ψυ/ρά μου χείλη «δεν χορεύω.» ’Ησθανόμην ¿γ ω 
νιώδη πίεσιν έπί τών αισθήσεων μ ου , προερχομέ- 
ντ,ν άπδ τον ήχον, τδ φως, τά  μϋρα. ¿νόμιζα δτι 
ταϋτα με έκαμαν να υποφέρω, ένώ άπδ του βάθους 
τή ; καρδία; μου, ή τ ι; έφαί/ετο ησυχωτάτη, 2νήρ- 
χετο  εκ διαλειμμάτων ή έπανάληψις «0« τδ λησμο
νήσω, θά τδ λησμονήσοι®. 0  Ιωάννη; έλθών ποδς 
εμέ μέ ήρώτησεν έντρομο;'

—  Τί έχ ε ι;, Σοφία ;

Εγώ δε ¿ψιθύρισα «ή κεφαλή μου πονεΓ» καί ά- 
πεσύρθην όπισθεν παραπετάσμ,τος.

—  Σοφία, φιλτάτη μου, είσαι ασθενή; ; έξηκο- 
λούθησενό Ιωάννης. Καί τό τεό  καταρράκτης τ η ; π ι
κρία; ή/οιξεν έν τ ί, καρδία μου. Εως π ότε ¿σκόπευε 
να ψεύδεται μαζύ μ.ου τόσον σκληρώς;

—  Είμαι ασθενής, άπεκρίθην, πρέπει νά υπάγω 
νά κοιμηθώ.

Εκείνο; δέ μέ ήκολούθησεν έξω  τού δωματίου, 
μέ ήρώτησεν άνησύχοις τ ί είχον, μέ έσκέπασε μέ 
τδ σάλιον, Ισταμάτησεν εις τού; πόδας τής κλίμα- 
κο; παρκτηρών με έως δτου εγενόμην άφαντος' καί 
ταϋτα πάντα ώ ; άν μέ ήγάπκ ακόμη. Ο τε είσήλ- 
θον ε ί; τδν θάλαμόν μου έσβεσα τά  κηρία' ή εστία 
ήτο τδ μ.όνον φωτισμένο·/ μέρο; τού μεγάλου σκο
τεινού δωματίου· ¿βάδιζα δέ άνω κάτω , συλλογι- 
ζομένη περί όλη; τ η ; υποθέσεως αυτής. Εφαντά- 
σθην δτι ό Ιωάννης καί ή Μαργαρίτα συνηντήθησαν 
ένόσορ ή μην ακόμη εις τδ σχολειον, δτι συνέβη φι- 
λ.ονεικία μεταξύ των, δτι μετά  ταϋτα έπήλθον αί 

δυστυχία·, τοϋ Ίωάννου καί δτι δεν είχον συναντηθή 
πλέον ·?, τήν πρωίαν ¿κείνην έπί τ ή ; χιόνος. Εγνώ- 
ριζα τήν ιστορίαν τόσον καλώς ώ ; Sv έτυπώθη επί
τηδες υπό τοϋ πυρδ; εί; τον τοίχον δπ<υ; τήν άνα- 
γνώοω. Παρενέπεσα λοιπόν εγώ  μεταξύ αυτών 
καί έγενόμην έμπόδιον, ενώ δλα τά παρελθόντα 
σφάλματά των έσυγχωρήθησαν καί δλα τά παλαιά 
των αισθήματα άνενεώθησαν. Ω στε άπεφάσισα νά 
μή εμποδίζω πλέον αυτούς, αλλά νά αναχωρήσω 
άπδ Χιλ.σβρό.

Πλησιάσασα εί; τδ πϋρ, έπεσώρευσα τά  τελευ
ταία ξύλα τ ή ; εστία; καί παρετήρουν αυτά καιόμενα 
καί Ονήσκοντα όλίγον κατ’ ολίγον. Δέν έλεγα πλέον 
κατ έμαυτήν δτι 0ά παρηγοοούμην. ¿γνώριζα δτι 
δέν θά άπέθνησκα εξ αιτίας τούτου, οϋτε δτι θά 
παρεφρόνουν, οΰόέ δτι θά έπραττόν τι επιτήδειον νά 
δώσνι ύλην ομιλία; ε ί; του; ανθρώπου;, ¿γνώριζα 
ομω ; δτι καί υπήρχεν εις τδ βάθος τ ή ; καρδία; μου 
θλίψις ή τι; θά κατέβαινε μετ’ έμοϋ εις τδν τάφον. 
’Ησθανόμην δτι δέν ήμην νέα δυναμένη νά κατα- 
πνίξη, τήν άνάμνησιν ταύτην καί νά έπανέλθ/) εις
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τήν κοινωνίαν δπως άγαπηθή καί άγαπήστι εκ νέου. 
¿γνώριζα δτι ή άνοιξι; τής ζω ή ; μου έμελλε νά τ ε 
λείωση εις χειμώνα, λνεμνήσθην τό τε  π ώ ; έστρεψα 
τά νώτα ε ί; δλον τδν κόσμον τδν όποιον ¿γνώριζα, 
μόνον καί μόνον διά ν’ ακολουθήσω τήν φίλην τή ς  

μητρό; μου εί; Χιλσβρό' πόσον ήγάπησα δλους ε 
κείνους, πώς παρέδωκα δλην μου τήν καρδίαν καί 
δλην μου τήν πίστιν εις τδν ϊωάννην' πόσην εμπι
στοσύνην τώ  έδειξα, πόσον ευχαριστημένη, πόσον 
ευτυχή; υπήρξα! ¿ π ί  τέλους ή καρδία μου επλη- 
ρώθη γλυκυτέρας θλίψεω; καί εκλαυσα, έχουσα τδ 
πρόσωπον εντός τών χειρών μου, έκεί, πρδ τή ; ε 
στίας. Ουτω δέ κλαίουσα καί στενάζουσα άπεκοιμή- 
Οην καί ¿ξύπνησα εί; τδ σκότος, περί τήν πρωίαν, 
τρέμουσα άπδ τδ ψύχος υπό τδ λευκόν φόρεμά μου.

Τήν έπαύριον ήμην ασθενής μέ πυρετόν ή δέ 
Μαργαρίτα μ.έ περιεποιήθη. Ουδέποτε υπήρξε νοσο
κόμος τρυφερωτέρα, καρτερικωτέρα καί πλέον προ
σεκτική. Δέν ήμην τοσοϋτον άσθενής ώ στε νά έχο> 
ανάγκην διαρκούς επαγρυττνήσεως, άλλ’ εκείνη εόρί- 
σκετο πάντοτε πλησίον τής κλίνη; μου, δίδουσά με 
ιατρικά, προσφέρουσά με όρεκτικά εδέσματα, μ ετα - 
τοπίζουσα τά  προσκέφαλά μου, άνεγείρουσα τά π α 
ραπετάσματα τόσον μόνον δσον νά φωτίζεται φαι- 
δρώς τδ δωμάτιον, νά μή όποφέρωσι δέ υπό τοϋ 

φωτός οί καταφλεγόμενοι οφθαλμοί μου. Ουδέ μίαν 
ώραν συγκατετέθη ποτέ ν’ άπομακρυνθή άπδ πλη
σίον μου. ή  Κ . Χ ίλλ , αν καί ήτο καλή καί συμπα
θητική, νομίζω δμοις δτι δυσηρεστήθη διά τήν έπι- 
μονήν τής Μαργαρίτας' ΰπήρχον καί άλλοι προσκε
κλημένοι, ήτο δέ κυρία αίσθανομένη εί; άκρον τά 
χρέη τής φιλοξενίας. Πλήν ή Μαργαρίτα ζωηρά καί 
νοστιμωτάτη, ές-οο καί παροργίζουσα αυτήν, ¿γνώριζε 
κάλλιστα πώς νά μεταχειρισθή τήν θετήν μητέρα 
τη ;· Συνέβησαν μέν φιλονεικίαι χαμηλή τή  φωνή 
μεταξύ των έπί τοϋ άντικειμένου τούτου, τ ά ; όποιας 
έγώ, τους δφθαλμούς έχουσα κλειστού; καί κειμένη 
έπί τ ή ; κλίνης έφαινόμην δτι δέν ήκουα , άλλ’ ή 
Μαργαρίτα μ ετ  αύτάς ένηγκχλίζετο τήν Κ . Χίλλ, 
τήν έφίλει καί τήν άπέστειλεν έξω τοϋ δωματίου. 
Καί ή Κ. Χ ίλλ  ήτο καλλίστη πρδ; ¿μέ καί άφινε 
πάντοτε τδ κυνάριόν της έπί τ ή ; ψιάθου έξω  τοϋ 
δωματίου μου όπόταν μέ έπεοκέπτετο, άλλά β ε
βαίως δέν ήτο πλασμένη διά νά περιποιήται ά- 
σθενεΐς.

ίΐ Μαργαρίτα, μέ τήν γλυκεΐάν τ η ; φωνήν καί 
μέ τδ έλαφρόν βάδισμά της, ώ ; άδελφή τοϋ έλέους, 
¿κινείτο εντός τοϋ δωματίου μου φορούσα στα χτε
ρόν μάλλινον φόρεμα' τδ δέ πρόσο/πόν της ήτο κ χ - 

τηφ έ; καί τεθλιμμένον άλλά γλυκύτερον εϊπερ ποτέ· 
Ε ίχε πλησίον της κάνιστρον μ έ έργόχειρα καί βι- 
βλίον ¿νόσιρ έκάθητο παρά τδ προσκέφαλον τή ; κλί

νης μου, άλλ’ έβλεπον ότι κατεγίνετο μόνον μ έ του ; 
λογισμούς της, σάς χείρας έχουσα ¿σταυρωμένα; ά- 
φελώ; ¿πί τών γονάτων της, καί βλέπουσα διά με- 
μακρυσμένου παραθύρου κειμένου ε ί; τήν άκραν τού 
δωμ.ατίου δθεν έφαίνετο μέρος τοϋ γυμνού δάσους 
όπισθεν, τού όποιου έκρύπτοντο αί έστίαι τής έπαύ- 
λεω ; άπδ τών οφθαλμών τών κατοικούντων τδν 

πύργον.
Δέν ήτο ανάγκη μαγείας δπως μαντεύσω του; 

λογισμούς της. ¿συλλογίζετο τδν ϊωάννην καί π ι
θανώς οσα συνέβησαν έχει μεταξύ αυτού καί έμοϋ. 
¿λυπείτο μέν, άλλά μοί έφαίνετο οτι είχε μεγίστην 
έμπιστοσύνην εί; αύτδν, διότι οί ανήσυχοι όφθαλ- 
μοί της οόδεμίαν δυσαρέσκειαν ¿ξέφραζον' οΰδεμία 
πικρία ζηλοτυπία; έφαίνετο περί τά γλυκύτατα 
χείλη της. Ανεγίνωσκα δλην τ η ;  τήν διαγωγήν επί 
τοϋ προσώπου της ώ ; αν ήτο τυπωμένη, έβλεπον 
τήν άναλλοίιοτον αγαθότητα, τήν αδελφικήν περι- 
ποίησιν, τήν λύπην της. Λ γυναικεία καρδία της 
ήσθάνετο τδ άναπόφευκτον κακόν τδ όποιον έμελλε 
νά μέ κάμη, ζυγίζουσα τήν άγάπην μου πρός τήν 
δΰναμιν καί σταθερότητα τ ή ; ίδική; της, καί λυπου- 
μένη με μέ λύπην μεγίστην, παραβαλλομένην πρδς 
τήν ευτυχίαν τήν όποιαν έμελλε ν άπολαύση διά 

παντός εί; τήν ζωήν της.
ΐίΐκολούθουν πασαν κίνηνσίν τ η ; μέ τους όφθαλ- 

μούς τοϋ Ιωάννου καί μοί έφαίνετο δτι άνεκάλυπτον 

νέας κχλλονάς έπ’ αυτής, καί ήσθανόμην πόσον 0ά 
τήν ήγάπα. ¿ν  τή  άδυναμί* τής άπελπισία; μου 
έπεθύμουν νά άποθάνω, δπως διαφύγω ήσύχως άπδ 
τ ά ; χείρας τ ή ; αγαθή; μ.ου άντιπάλου, άφίνουσα 
έλευθέραν εί; αυτήν τήν θέσιν άπδ τής όποιας έ 
μελλε νά μέ άποδιώξη. Πλήν ένεκα τών περιποιή- 

σεών τη ς ίάθην εντελώς.
Ουδέποτε υπήρξε τοιαύτη νοσοκόμος, τοσοϋτον 

καλή, τρυφερά, άγαπητδς φύλαξ κακώς διατεθειμέ
νης, νευρικής, άχαρίστου άσθενοϋς. Μετά πόσης ά- 
γάπης μέ έσυρε πλησίον τής έστίας, πόσον άκαμά- 
τ ω ; προσεπάθει νά μέ διασκεδάση μέ τδ φαιδρόν 
πνεύμα της, πόσον έλαφρώς έπήγαινον καί ήρχοντο 
οί πόδες της, πόσον χαριέντως καί έπιδεξίω; μέ υ- 
πηρέτουν αί χοίρε; της, είναι άδύνατον νά σάς περι- 
γράψω τδ ήμισυ αυτών, φίλτατά μου! Αν τδ πρόσ- 
ωπόν τ η ;  συνο/φρυοϋτο ενόσω είχα τούς όφθαλμού; 
κλειστούς, μόλις έφαινόμην ¿ξυπνούσα καί αίσθανο- 
μένη, καί ευθύς έλαμπεν έκ νέου ζωηρόν καί έξυ- 
πνον. Απαξ ή δίς μοί έφάνη ότι ήπόρει διά τήν κα - 
τήφειάν μου, δτι ήπόρει αγνοούσα δτι ή ώρα μου εί- 
χεν ήδη φθάσει καί δτι τδ φορτίον τής θλίψεω; τδ 
δποϊον αυτή μέ είχε βαρύνει έκειτο ήδη επί τών ώ 

μων μου.
—  Π άσχεις, φιλτάτη μου ;  μέ ήρώτα άμηχα-

νοϋσα. Φοβούμαι μήπως ησαι χειρότερα ή δσον νο- 
μίζομεν.

¿γ ώ  δέ άπεκρινόμην ψυχρώς'
—  Σέ ευχαριστώ' υποφέρω όλίγον, άλλά θά πα- 

ρέλθ/ι. Είναι μόνον άδυναμία. Σέ παρακαλώ μή τα- 
ράττεσαι τόσον δι' έμέ.

ΙΪ μόνη μου απολογία ήτο δτι ή καρδία μ.ου συν- 
ετρίβετο, πλήν τούτο δέν ήδυνάμην νά τδ έξηγήσω. 
Καί δμως -ήτο πάντοτε πιστή καί θελκτική, δέν 
προσεβάλλετο ούδ έψυχραίνετο. Κ το δύσκολος έρ- 
γασία ή προσπάθειά μου νά τήν μισήσω, καί διά 
τούτο τήν έγκατέλειψα έπί τέλους.

Μίαν φοράν ένιΰ ή χειρ τ η ; έπλανατο πλησίον ήρ- 

πασα αυτήν, τήν κατεφίλησα καί ήρχισα νά κλαίο)'
—  Συγχώρησόν με,είπον' είσαι άγγελος,καί έγώ... 
¿ γ ώ , ήσθανόμην δ τι υπήρξα πολύ κατωτέρα άγ·

γέλου τ ά ; προλαβούσας ήμέρας.
—  Ταλαίπωρόν μου, μικρόν μου, φίλτατον κο- 

ράσιον ! μέ είπε, γονυπετήσασα πλησίον μου καί έν- 
αγκαλισθεΐσα με' τ ί  πρέπει νά κάμωμεν διά νά σέ 

δυναμώσωμεν ;
« Μικράν» μέ άπεκάλει, άν καί ήμην τόσον υ

ψηλή δσον καί εκείνη. Ανεγνώριζον τήν υπεροχήν 
τ η ; εί; τδ νά βιάζ-φ τήν άγάπην μου καί νά άπο- 
βάλλη πρδς καιρόν άπδ τής καρδία; μου τήν πικρίαν 
ή τι; ήτο ώ ; υπέρογκο·/ βάρος. Στηρίξασα τήν κεφα
λήν μου επί τών ώμων τ η ;  έκλαυσα πικρώς έπί 
πολλήν ώραν καί έν τή  παραφορα. μου έφεύρηκα δ ι
καιολογίας διά τά  δάκρυά μου, άλλ έντοσούτο) έ 
χυνα αύτά καί ήσθανόμην δτι μέ άνεκούφιζον. Απδ 
τ ή ; ώρας ¿κείνης δέν έπάλαια πλέον πρδς τδ Οέλγη- 
τρόν της. Τήν ήγάπουν άν καί ήτο αιτία τής αιω

νίου δυστυχίας μου.
Λυτή δέ ίδούσα δτι ήρχισα νά τήν άγαπώ όπερ- 

ευχαριστήθη, καί έγώ {οπισθοχώρησα παρατηρήσασα 
τήν χαράν της. ¿σκέπ τετο  βεβαίως δτι μετ ολίγον 

'· δτε « 0ά παρηγορυύμην » θά έγενόμεθα φίλαι. Καί 
άνετριχίασα μέν σιωπώσα, άλλ’έμειδίασα. Δέν ήθελα 
νά φαίνωμαι κλαίουσα ώ ; έγκαταλελειμένη νέα. 
Απεφάσισα λοιπόν νά φανώ δυνατή καί γενναία, καί 
νά πνίξω εντός έμαυτής δλην μου τήν Ολίψιν-

Κατά τδ διάστημα τής άσθενείας μου, ή τι; διήρ- 
κεσε περί τήν μίαν εβδομάδα, δ Ιωάννης ήρχετο ου- 
■/•/λ ε ί ;  τδν πύργον δπως μάθ^ πώς ήμην. Η καλή 
μ,ικρά Κ . Χ ίλλ ήρχετο μειδιώσα εις τδ δωμάτιόν 

μου καί έλεγε'
—  Μαργαρίτα, πρέπει νά καταβτ,ς νά ίδτ,ς τδν 

Χόλιγκφορθ. ¿πιθυμεΐ νά άκούση άπδ τδ στόμα σου 

περί τής άσθενοϋς.
Καί έκάθητο πλησίον μου ομιλούσα περί τών κυ- 

ναρίων τ η ;  καί τών οικογενειών τής έπαρχίας, έως 
δτου έπανήρχετο ή Μαργαρίτα φέρουσά με φιλικά;



μει νά με τ ά ; διαβιβάση πιστώς.

Παρετήρησα δε δτι πάντοτε έπανήρχετο μέ δείγ
ματα ταραχής έπί τού προσώπου της, εϊτε πολλά 
ωχρά, εϊτε κατακόκκινος. Μίαν ημέραν μάλιστα έ

φαίνετο ώς άν είχε κλαύσει καί αμα ώ ; είσήλθεν 
εις τό δωμάτιόν μου εκλεισεν εύθύς τά  παράθυρα 
καί έκάθησε έχουσα έμπροσθέν της τό  φως.

—  Σοφία, μ ε  είπε μετά μικρόν, ή Κ. Χόλιγκ* 
φορΟ θά έλθτ] νά σέ ίδή αϋριον.

—  Αληθινά ;  άπεκρίΟην, καί ήσθάνθην μεγίστην 
αγωνίαν έν τή καρδία μου·

Δέν ήδυνάμην νά εϊπω πχαίρομαι» διότι τό φίλ- 
τατον καί ειλικρινές πρόσωπον τής γραίας κυρία; 
άνηγέρΟη πρό έμού ώ ; θησαυρός τόν όποιον άπώ- 
λεσα, καί ένώ έκοιτώμην μεταξύ τού προσκεφάλου 
μου έσυλλογίσδην δτι θά ήτο καλόν άν ήτο δυνατόν 
νά άποθάνω.

Τήν έπαΰριον τήν πρωίαν ή Μαργαρίτα ήτο άνή 
συχο; καί άλλόφοων. Αφεϊσα με δέ αίφνης τήν ήμέ- 
ραν έπανήλθε μετά  μικρόν φέρουσα τήν ίπποτικήν 
στολήν της.

—  Θά έξέλθω έφιππος, φιλτάτη μου, μ έ είπεν 
έσπευσμένως. Δέν είμαι τόσον καλά" έχω ανάγκην 
δροσερού άέρο;· Δόνασαι, πιστεύω, νά μείνης άνευ 
έμού έλίγας ώρας.

Τπήρχέ τ ι είς τόν τρόπον τη ; τό οποίον μέ έ 
καμε νά απορήσω. νΙΙκουσα τά  βήματα ίππων καί 
έσύρθην μέχρι τού παραθύρου δπως ίδω άν ό Ιωάν
νης Χόλιγκφορθ θά έλάμβανε μέρος ε ί; τόν περί

πατον αυτόν. Αλλά δέν ήτο έκεΐ. Οτε μετά ταύτα 
έςηπλώθην εις τό άνάκλιντρόν μου ένθυμήθην δτι 
περιέμενα τήν έπίσκεψιν τ ή ; Κ . Χόλιγκφορθ, καί 
έβεβαιόθην δτι ή Μαργαρίτα άπήλθε διά νά μή τήν 
συναντήσει. λνεμνήσθην δτι δέν είχον ακόμη συν- 

αντηθή καί ευκόλως ένόησα δτι ή Μαργαρίτα έφο- 
βείτο νά ίδη τού ; οφθαλμούς τής Κ . Χόλιγκφορθ 
πρό; τό παρόν. Εν τώ  μέσω τών διαλογισμών αυ
τών έφθασεν ή φιλτάτη μου δευτέρα μήτηρ, όδη- 
γουμένη υπό τής Κ . Χ ίλλ· 1Ϊ μεταξύ τών δύο άν- 
τίθεσις ήτο αξιοπαρατήρητος. Η μέν Κ . Χ ίλλ ήτο 
μικρού αναστήματος, παχεία, άσχημος, μ.όλις κα- 
τωρθώσασ* νά έξέλθη άπό τάς χεΐρα; τ ή ;  φύ- 
σεως άνευ τή ; σφραγίδος μικρά; χυδαία; γυναικός 
έπ’ αυτής. II Κ . Χόλιγκφορθ άπ’ εναντίας ήτο υψη
λή καί λεπτή , μ έ  άφαν.σμένον άλλ εύγενές πρόσω
πον, καί μεθ δλα τά  δυστυχήματα αυτής έφαί
νετο τό ιδανικόν τής «μεγαλογεννημένη; γυναικός».

δ τ ε  ειδον αύτήν ήσθάνθην δτι θά μέ ήτο άδύνα- 
τον νά έπανέλθο) πλέον εις τήν έπαυλιν. Ενόμιζα 
6τι δταν θά εΰρισκόμην μόνη μ ετ’ αύτής θά τή έ- 

λεγα δλα δσα είχα μάθει καί θά τήν παρεκάλουν νά

μέ έπιτρέψνι νά υπάγω κατ’ εύθεϊαν άπό τόν πύρ
γον είς τό Λονδίνον, δθεν έσκδπευα νά γράψω εί; 
τόν ίωάννην έπιστολήν άπαλλάσσουσαν αύτόν απ’ 
έμού. Αλλ’ή Κ. Χ ίλλ  έμεινε μαζή μ α ; έπί τινα χρό
νον, καί η γενναιότη; μου έντοσούτω κατέπεσεν. Οτε 
εύρέθην μόνη άπέναντι αύτής, καί ούδείς άλλο; μ ε
ταξύ ημών, μέ ήτο άδύνατον νά προφέρω κάν λέ- 
ξιν τής έξομολογήσεώς μου. Εφαντάσθην πόσον θά 
ήπόρει, πόσον θά παρωργίζετο, καί τό χειρότερον 
πάντων έφοβήθην μήπως έδείκνυε δυσπιστίαν. Β ε 

βαίως έπανερχομένη ε ί; τήν οικίαν ττ·ς Οά ώμίλει 
είς τόν ίωάννην, καί δλη μου ή υπερηφάνεια διη- 

γέρθη μόνον μέ τήν ιδέαν αύτήν. Οδτω λοιπόν ά- 
φήκα τήν ευκαιρίαν ταύτην νά παρέλθη.

Είπα εί; τήν Κ.. Χόλιγκφορθ πόσον καλή ήτο ή 
Μί; Λεονάρδ" νομιζο» μέν δτι είχε ποοσβληθή ολί
γον διά τήν άπουσίαν της, άλλά ποτέ δέν συνείθιζε 
νά παρατηρή τ ά ; προσβολάς, καί ή μαρτυρία μου 
άπεδίωξε πάσαν ιδέαν προσβλητικήν. Μετ’ όλίγον 
έμαθα δτι τά  κοράσια είς τήν έπαυλιν ήσαν παρωρ- 
γισμένα διά τήν υπερηφάνειαν τής Μαργαρίτας' π ε
ριέμενον διαφορετικόν τρόπον έκ μέρους τ η ; καί ή 
ήρωί; των διέψευσε τά ; ελπίδα; των. Η Κ. Χ ίλλ 
ήτο εύγενής, ό Κ.. Χ ίλλ καλός, άλλ’ ή Μις Μαργα
ρίτα Λεονάρδ περιεφρόνει τήν φιλτάτην γραίαν μη
τέρα των.

—  Τούτο συμβαίνει πάντοτε μέ τού; νεόπλου
τους, είπεν ή ιωάννα, καί αί νέαι ζωηραί καρδίαι 
των έξήφθησαν.

—  Είπέ μοι, φιλτάτη μου, είπεν ή Κ . Χόλιγκ
φορθ έναγκαλισθείσά μ ε , μήπως ύπάρχϊ) δυσαρέ- 
σκειά τις μεταξύ σοΰ καί τού ίιοάννου ;

—  Ποία δυσαρέσκεια ήμπορεί νά ύπάοξη ; άπε- 
κρίθην άσπαζομένη τήν χείρά τη ; καί άποφεύγουσα 

τά βλέμματά της. Δεν τόν είδα άπό τήν ήμέραν 
δπου ήλθα έδώ. ΙΙρχετο καθ εκάστην νά μάθνι 
πώς ήμην.

—  Μέ έφάνη δτι είχετέ τι πριν ακόμη άναχω- 
ρήσ·/;ς, είπε περιλύπως, καί καθ’ ήμέραν τό φοβού
μαι περισσότερον. Εκείνος είναι. . . .  καί οί δύο σας 
μετεβλήθητε παραδόξως- Μαργαρίτα, μήν άπατή- 
ση; τόν υίόν μου. Δέν είναι κομψός εύγενής ώς άλ
λοι τού ; όποιου; δύνασαι νά ϊδη,ς, άλλά ποτέ σου 
δέν θά συναντήσης τόν δμοιόν του.

Εστρεψα τήν κεφαλήν μου καί δέν έπρόφερα λ έ -  
ξιν. Τί νά εϊπω ;  Η καρδία μου ήτο πλήρη; πολλών 
πραγμάτων τά  όποια δέν ήδυνάμην νά εξηγήσω 
καί διά τούτο έσιώπων. Καί οδτω ή εύκαιρία παρ- 
ήλθεν. Η Κ . Χόλιγκφορθ μέ άπεχαιρέτισε μέ π ι- 
κράν άμφιβολίαν έν τή καρδία της, καί δλη ή ά μ- 
φιβολία ήτο δι έμέ.

Μετά τήν άνχχώρησίν της έλθούσα ή Κ. Χ ίλλ  ε-
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προσρήσεις εκ μέρους του καί φαινομένη δτι έπεθύ- κάθησε πλησίον μου καί προσεπάθει νά μέ διασκέ
δαση. ΙΙτο  καλή γυνή, πλήν ή φλυαρία της ήτο ο
χληρά καί τά  άνέκδοτά της όπωσούν άνοστα. Διό 
εύχαριστήθην δτε τά πρός τούς λοιπούς προσκεκλη
μένους χρέη τήν ήνάγκασαν νά μέ άφήσγι.

Δυσκόλως θά εννοήσετε, φίλτατάμου τέκνα, άπό 
τήν διήγησίν μου τών χρόνων έκείνων δτι διέμενα 
εί; ώραίαν εξοχικήν οικίαν πλήρη ζωηρών καί εύθύ- 
μων άνθρώπων. Πλήν οί άνθρωποι ούτοι ήσαν σκιαί 
δ·.' εμέ καί ό καιρό; εκείνος ενοχλητικός. Εκείνο τό 
όποιον δέν ήτο τότε πραγματικόν δι’ έμέ, δέν δύ
ναμαι νά σας τό παραστήσω σήμερον τοιοΰτον.

Επειδή ή μεσημβρία ήτο ΰγρά καί επνεεν άνε
μος δυνατός, δλοι οί έλθόντες είς περίπατον έφιπ
ποι έπανήλθον ένιορίς, εκτός τ ή ; Μαργαρίτας καί 
τίνος άλλης κυρία; καί ένός κυρίου, οΐτινε; έπέστρε- 
ψαν άργότερα. Εγώ δέ έκαθήμην μόνη είς τό δω
μάτιόν μ.ου πλησίον τής Ιστίας, δτε είσήλθεν ή Μαρ

γαρίτα γελώσα, φέρουσα ένδυμα τ ή ; ιππασίας κά* 
Ουγρον καί λέγουσα δτι άρκούντως έδροσίσθη άπό 

τόν καιρόν.
Εγώ δέ άπεκρίΟην'
—  Ναι, λυπούμαι δτι έξήλθες.
—  Οχι, όχι, μή λυπήσαι, άπήντησεν. Η Κ. Χ ό 

λιγκφορθ δέν ήλθεν έ δ ώ ;
—  Ναι, άπεκρίΟην.
—  Εδώ, ε ί: τό  δωμάτιόν τούτο, μαζή σας ;
—  Μάλιστα, έκάθησεν είς τό θρανίον έκεΐνο.
Καί στραφεΐσα είδε τό θρανίον μέ παράδοξον

βλέμμα, άξιοπερίεργον μέν άλλ άπερίγραπτον.

Πλησιάσασα δέ αύτό είς τήν εστίαν έκάθησεν ά - 
νεγείρασα τό υγρόν φόρεμά της καί κύπτουσα έπί τού 
πυρός. Τότε παρετήρησα δτι ήτο ωχρά καί κατά
κοπο; ώς άν έβλάφθη άπό τήν ιππασίαν.

—  Τήν αγαπάς αύτήν τήν Κ.. Χόλιγκφορθ; μέ 

ήρώτησε.
—  Περιπαθώς, άπεκρίΟην.

—  Θέλεις νά μ έ τήν περιγράψ-ρς;  είπεν ή Μαρ

γαρίτα·
—  Είναι υψηλή καί ώραία, ήρχισα νά λέγω.
—  Ναι, ύπέλαβεν ή Μαργαρίτα, τό ήκουσα.

—  Ε χει μεγαλοπρέπειαν, άν καί ένδύεται τόσον 

άπλώς καί πενιχρώς ώς άν ήτο μοναχή. Τό πρόσω- 
πόν της είναι γλυκύ καί περίλυπον, γίνεται δέ καί 
αύστηρόν. Η κόμη της είναι άργυρόλευκος . . .

—  Οχι, ύπέλα'Λ μετά  σπουδής, καστανή I I -  
κουσα δτι είναι ώραιοτάτη καστανή.

—  Είναι σχεδόν κατάλευκος τόρα, έπανέλαβον.

I I  Μαργαρίτα δέν έπρόφερε λέξιν πλέον έπί τινα
λεπτά . Ατενίζουσα δέ αύτήν μετ απορίας παρετή
ρησα δτι τό πρόσωπόν της έτρεμε καί δτι μεγάλα
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λάμποντα δάκρυα έπιπτον τό 2ν μετά τό άλλο άπό 
τούς οφθαλμούς ε ί ;  τάς παρειάς της καί άπό τάς 

παρειάς είς τά  γόνατά της.
—  Μή σέ φαίνεται παράξενον, μοι είπεν. Τπήγα 

νά ίδώ πτωχήν νέαν το ύ κτήματος ή όποια αποθνή
σκει. ί ΐ  μήτηρ τη ς έκάθητο παρά τό προσκέφαλόν 
της. Μέ είπεν δτι π  οτέ ή κόρη της δέν τήν έλύπη- 
σεν είς δλην τήν ζωήν τη ς .

—— Καί τούτο λοιπόν σέ έλύπησεν ;  ήρώτησα, 
συλλογιζομένη δτι τή ; νέα; εκείνης ή τύχη ήτο ά- 
ξιοζήλωτος.

—  Ναί, έλυπήθην πολύ, άπεκρίθη η Μαργαρίτα' 

πολύ περισσότερον ή δσον δύναμαι νά τό έκφράσω.
Εσιωπήσαμεν καί αί δύω έπί τινα καιρόν’ μετά  

ταύτα δέ ή Μαργαρίτα είπε'
—  Θά έγήρασε πρό τού καιρού της ώς έκ τής 

δυστυχίας εκείνης.
—  Εννοείς τήν Κ . Χόλιγκοφορθ; ήρώτησα.
—  Ναί, άπεκρίθη. 11 λύπη, ή καταισχύνη καί ή 

κηλίς τήν έγήραααν παρακαίρως.
—  Δέν υπάρχει καταισχύνη καί κηλίς διά τούς 

αθώους, είπον έγώ.
—  Ο κόσμος δέν σκέπτεται οδτω, άπεκρίθη ή 

Μαργαρίτα έχουσα αύστηρότητα έπί τού προσώπου.
—  0  κόσμος! άπεκρίΟην περιφρονητικής.
Εκείνη δέ άνεγείρασα τούς οφθαλμούς άπό τού πυ

ρός καί άτενίσασά με'
—  Ναί, είπεν, ήξεύρω δτι έχεις γενναίαν καρ- 

δίαν' άλλά θά άπαντήσγς είλικρινώ; ε ί; μίαν έρώ- 
τησιν τήν όποιαν Οά σέ αποτείνω; Δέν ήσθάνθης 
διόλου συστολήν ή λύπην δτε υπεσχέθης νά νυμ- 
φευθής τον ίωάννην Χόλιγκφορθ ;

—  Διόλου, άπεκρίΟην πικρώς. Τον έδέχθην δπιος 
έπίστευα έγώ δτι ήτον, όχι δπως ό κόσμο; ήδύνατο 

νά σκέπτεται περί αύτού.
—  Επεθύμουν νά μέ έπλαττεν ώς σέ ό Θεός, 

είπεν ή Μαργαρίτα σοβαρώς. Δνεγερθεϊσα δε μέ αύ
στηρόν καί περίλυπον ήθος έπί τού προσώπου τ η ; 
μέ άφήκε χωρίς νά προσθέσν) άλλην λέξιν, λησμο- 
νήσασα νά άνασηκώσ/) τήν ούράν τού υγρού φορέμα- 

τ ό ; της, ήτις έκυλύετο κατά γής ενόσω εκείνη έβά- 

διζεν.
Αφ' ού δέ άνεχώρησεν έκάθησα μόνη ώργισμένη, 

άπορούσα καί καρδιαλγούσα. Εσυλλογίσθην δτι δι
καίως είπεν είς τόν ίωάννην' »Είμαι εγωιστής καί 
αδύνατος.» Καί ένώ έγώ ποτέ δέν τήν άνέφερα περί 
τού γάμου μ ο υ , αύτή μέ ώμίλησεν άνερυθριά- 
στως περί αύτού. Λναλογιζομένη τήν ιδίαν της θυ
σίαν έλησμόνησεν έντελώς τήν πρός έμέ άδικίαν καί 

τήν θλίψιν μου· λνέγνωσα τάς σκέψεις της' ήδύνατο 
μέν νά ά γ α π ί τόν ίωάννην καί νά μ έ προσβάλ^, 
άλλά δέν ήδύνατο καί νά εύχαριστηθν) άνευ τ ή ; έ -
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πιδοκιμασίας του κόσμου. 0  νέος κύριος τής έπαύ- 
λεως ήτο μέν αξιαγάπητος άλλ’ ούχί καί αρκούντως 
πλούσιος, ούδ’άρκούντως μεγχλογεννημένος, ούδε τό 
κηλιδωμένον αύτοϋ όνομα ητο άξιον διά τδ χαΐδε- 
μένον τέκνον τοϋ πλούτου. Ηδύνατο νά με άρπάση 
τδν θησαυρόν μου χωρίς νά πλουτίση τδν Ιαυτόν^
τη ς ήδόνατο νά καταστρέψη τήν ειρήνην δυο
ψυχών, χωρίς νά πλάσση ευτυχίαν άρκοϋσαν ε ϊ; αυ
τήν άπδ τής δυστυχίας των. «Ταλαίπωρε Ιωάννη ! *> 
είπον κατ’ έμαυτήν, «αί πιθανότητες τής ευτυχίας 
σου δέν είναι καλλίτεραι τών ίδικών μου, άν καί έ- 
πλήρωσες δι’ αυτάς άτιμον τιμήν.» Μετά τάς σκέ
ψεις ταύτας ήσθάνθην ότι έμίσουν αυτήν.

("Ε π εχα ι σ υ ν έχ ε ια .)

2 9 6

I I  Δ Ι Ω Ρ Υ Ξ  Τ Ο Υ  Σ Ο Υ Ε Ζ .

Την 5/ΐ 7 Νοεμβρίου εν. έτους έγκαινίσθη μετά 
μεγάλης έπισημότητος ή ναυτική τής Αρσινόης ή 
τού Σουέζ διώρυξ, παρόντων εις τά εγκαίνια πολ
λών καί διαφόρων επισήμων ξένων, τής αύτοκρα- 
τείρας Εΰγενείας, του αύτοκράτορος τής Αυστρίας, 
πλείστων πριγκήπων τών βασιλευουσών έν Ευρώπη 
οικογενειών καί άπειρων άλλων Ικλεκτών προσώ
πων, τά όποια είτε έξ εΰγενείας τού Κεδίβη προσε 
κλήθησαν εις την μεγάλην ταύτην πανήγυριν, είτε 
αυθόρμητα καί έκ περιεργείας προσήλθον.

Τδ γιγάντιον εργον τής ναυτικής διώρυχος τού 
Σουέζ, τδ όποιον ό κύριος Φερδινάνδος Λεσέψ έπε- 
ράτωσεν έν διαστήματι ετών δέκα, καί τδ όποιον 
θέλει καταγραφθή μεταξύ τών καταπληκτικοιτέρων 
επιχειρήσεων τής παροΰσης Ικατονταετηρίδος, τδ 
έργον τούτο, λέγομεν, έστέφθη ύπδ πλήρους επιτυ
χίας. Ηδη ή Μεσόγειος θάλασσα Ινούται μετά τής 
Ερυθρής, καί ή νέα προς τήν Ασίαν όδδς ήνοίχθη εις 
τήν εμπορίαν τής Ευρώπης.

Απδ τού άκρου τών προκυμαιών τής Ισμαηλίας 
επί τής Μεσογείου θαλάσσης, μέχρι τού λιμένος τής 
Αρσινόης επί τής Ερυθρής, τδ διάστημα τής ναυτι
κής διώρυχος έχει μήκος 1 6 0  χιλιομέτρων, τδ δέ 
πλάτος 1 0 0  μέτρων, πανταχοϋ όπου τδ έδαφος τής 
γής έπέτρεψε τούτο. Εις τινα δέ μέρη ήναγκάσθη- 
σαν νά συσφίγξωσιν εις 6 0  μόνον μέτρα τήν άπδ 
τής μιας εις τήν άλλην όχθην άπόστασιν. Τδ βάθος 
πανταχοϋ τδ αΰτδ ώρίσθη εις 8  μέτρα.

Επί δέκα ολα έτη χιλιάδες εργατών ένησχολή- 
θησαν εις τά έργα τής άναχώσεως, Λαλματοί, "Ε λ 
ληνες, Κροαται, Αίθίοπες τής Νουβίας καί Φελλά- 
χοι Αιγύπτιοι, υπδ τήν έπιτήρησιν Γάλλων μηχα
νικών. Λ  ποσότης τών άναχο>σθεισών έφ’ όλην τήν

σειράν τής διώρυχος γαιών ανέρχεται εις τδν μυ
θώδη άριθμδν 7 4  εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Μέγιστον εκ σιδήρου κατασκεύασμα, χρησιμεϋον 
εις άπόκρουσιν τών κυμάτων ήγέρθη πρδ τής πό- 
λεως τοϋ Πδρτ-Σα'ίδ, είς τήν πρδς τήν Μεσόγειον 
έκβολήν τής διώρυχος. Η πόλις Πδρτ-Σα'ίδ ωκοδο- 
μήθη απέναντι τής Μεσογείου, εκατέρωθεν τών 
πλευρών τοϋ έκ σιδήρου κατασκευάσματος. 0  έμ.- 
πορικδς λιμήν άνοίγεται έπί τής δεξιής τής διώρυχος 
όχθης τώ  εϊσπλέοντι έκ τής Μεσογείου. Η πόλις 
’ΐσμαηλία, ή πρωτεύουσα τής διώρυχος, έχουσα σή

μερον 5 ,0 0 0  κατοίκων, κείται έπί τής μεσημβρινής 
όχθης τής λίμνης Τιμσάχ, κατά μέσον τής μεταξύ 
Πόρτ-Σαίδ καί Αρσινόης δδοϋ.

Η διώρυξ τοϋ γλυκέος δδατος, τήν όποιαν ή |- 
ταιρία τοϋ Ισθμού άνέσκαψε πρδς διευκόλυνσιν τών 
έργασιών της, συνενοϋται έπί μιας τών διακλαδώ
σεων τοϋ Νείλου, φερούσης είσέτι τδ όνομα Μωές 

ή Μωϋσής. Τά πέριξ τής ’ΐσμαηλίας όφείλουσι τήν 
μεταμόρφωσίν των εις τήν διώρυχχ τοϋ γλυκέος δ 
δατος. Τδ πριν κατάξηρον καί χέρσον έδαφος, σή
μερον καταστολίζεται υπδ θαλερωτάτοιν κήπων, ώ  
νέα πόλις, ήτις έλαβε τδ όνομα τοϋ άντιβασιλέως 
Ισμαήλ, ίδρύθη τώ  1 8 6 2 ,  έν αυτή δε εΰρίσκεται 

ή έδρα τής διευθύνσεως τής εταιρίας. Μεταξύ τών 

κατοίκων τδ έν τρίτον τουλάχιστον είσίν εΰρωπαιοι. 
Εις τδ παραλληλόγραμμον, όπερ αυτη σχηματίζει 
μεταξύ τής διώρυχος τού γλυκέος υδατος καί τής 
λίμνης Τιμσάχ, ευρίσκονται νϋν πολυάριθμα εργο
στάσια, δύο ξενοδοχεία, τέσσαρα ή πέντε καφφε- 
νεΐα, σχολεΐον, καθολική έκκλησία, τέμενος, τη λ ε
γραφικόν γραφείον, δημόσιος κήπος καί νοσοκομεί- 
ον. Εκτος τούτων ευρίσκονται καί αί κατοικίαι τοϋ 
Κ.. Λεσέψ, τοϋ αρχιμηχανικού τών έργασιών καί 
τοϋ Αιγυπτίου διοικητοϋ.

Μετά παρέλευσιν ολίγων μηνών, ή Αρσινόη προ- 
ώρισται νά κατασταθή πόλις δλως ευρωπαϊκή, χ ά 
ρις τή  διώρυχι. Ακαμπτος τής προόδου νόμος ! Η 
φύσις εξαφανίζεται απέναντι τών απαραιτήτων ά - 
ξιώσεων τοϋ νεωτέρου πολιτισμού. 11 ζωοπάροχος 
τής Ευρώπης πνοή διήλθε τήν Αρσινόην' ενώ δε 
αυτη πρδ δέκα έτών μόλις είχε I 2 ,0 0 0  κατοίκων, 
σήμερον έχει 2 5 ,0 0 0  καί τίς οίδε μ ετ’ού πολύ πό

σον μείζονα άριθμδν θέλει έ χ ε ι ! Εν αΰτή ΰπάρχουσι 
καί ξενοδοχεία, καί εμπορικοί οίκοι δεχόμενοι καί 
πέμποντες παραγγελίας, καί άγοραί, καί καφφε- 
νεία, καί .άπειρον περιηγητών πλήθος, έξ απάντων 
τών μερών τής σφαίρας σεσωρευμένων έν αΰτή.

Δ Ι Κ .
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Ε γ κ ί λ π ι ο ν  το ΰ  ερ γ α τικ ο ύ  λ α ο ύ  ή  σ ϋ ^ β ο υ λ α ί * ρ 4 ς  το ύ ς  χ ε ιρ ώ -  
ν α κ τα ς , ύ π ’ο Ν · Δ ρα γοϋμ,η . Ε ν  Δ Ο ήναις 1 8 6 9 .

έ η ι σ τ ο λ ι ϊ  έ κ  Γ ε ρ μ α ν ία ς  π ε ρ ί  π ισ τ ω τ ικ ώ ν  τ ρ α π ε ζ ώ ν , ϋπ'ο Δ η μ . 
Μ α ν ρ ο κο ρ ϊά το υ· Ε ν  Λ ειψ ίιρ  1 8 6 9 .

Σ τ ο ιχ ε ία  π ο λ ι τ ικ ή ς  ο ικ ο νο μ ία ς  ή  κ ο ιν ω ν ικ ή ς  ή  β ιο μ η χ α ν ικ ή ς  

κ λ .  κ α ί  εφ α ρ μ ο γή  τ ή ς  α ρ ιθ μ η τ ικ ή ς  ε ις  το ύ ς  εμ π ορ ικ ού ς κ α ί 
τρ α π ε ζ ι τ ικ ο ύ ς  λ ο γ α ρ ια σ μ ο ύ ς , π α ρ ά  Δ η  μ .  Δ εσ π ο το π ο ύ λ ο υ . Ε ν

Δ Ο ήναις 1 8 6 9 .

Καί τά  τρία ταϋτα βιβλία έγράφησαν διά τδν 
λαόν. Επειδή δέ εΰτελεστάτη υπήρξεν ή μέχρι τοϋδε 
περί τής άγωγής αύτοϋ καταβληθεϊσα μέριμνα, υ- 
πολαμβάνομεν αίσιον τδ  σύμπτωμα. Ó λαδς, ώς 
πολλάκις έρ ι̂έθη πρδ ήμών, είναι παιδίον άνάγκην 
έχον χειραγωγίας. Αποτίνων φόρους, πειθόμενος τοϊς 
νόμοις, βοηθών τήν έξουσίαν εις τήν έκτέλεσιν αυ
τών, έν τι ζη τεί εις άμοιβήν παρά τών κυβερνώντων, 
διδασκαλίαν τοϋ καθήκοντος δπως μάθη πώς όρθώς 
διάγων καί τί έντίμως έπαγγελλόμενος εύδαιμονή- 
ση. Καί σημειωτέον δτι μανθάνων ταϋτα δέν ωφε
λεί εαυτόν μόνον, άλλά καί αΰτήν πάλιν τήν πολι
τείαν" διότι έκτιμών κάλλιον τά  έκ τής τάξεως ά - 
γαθα, καί επιμελούμενος, καί βελτιών τούς τρόπου; 
τ ή ; ίδιας εργασίας, συντρέχει προθυμότερον εις τήν 
διατήρησιν εκείνης, καί εις τήν έκ ταύτης αϋξησιν 
τών δημοσίων πόρων. Ó λαδς προαιρείται καί τά 
δύο ταϋτα νά πράξη,, άλλ’ ώ ; μή διδαχθεί; μήτ έν 
σχολείοις μηδ’ έν βιβλίοις αγνοεί τδ  πώς. Ναι μέν 

ή έκπαίδευσις αυτού ώρίσθη σοφώ; υποχρεωτική πρδ 
έτών πέντε καί τριάκοντα, άλλά ποτέ δέν ένηργήθη 
ό νόμος, ποτέ, μετά τήν κατάργησιν μάλιστα τοϋ 
διδασκαλείου ώς άχρής-ου, δέν άνεκρίθη δεόντως τδ 
ήθος, ούδ’ αΰτή ή περί τδ διδάσκειν ίκανότης τών 
διδασκάλων, ποτέ δέν έξεδόθησαν ικανά τουλάχιστον 
βιβλία πρέποντα ιδίως εις τδν λαόν. Ó λαδς δέν ά- 
ναγινώσκει, διότι τ ί προσιτδν εις τήν διάνοιαν καί 
τί αρμόδιον ε ί; τήν διαμόρφωσιν αυτού έχει νά άνα- 
γνώση ; Πότε έφρόντισαν οί έν τοΐς πράγμασιν ή καί 
οί εύποροι ίδιώται περί έκδόσεως τοιοΰτων βιβλίων;

Καί μή νομίση τις ότι άδίκως άναμιμνησκόμεθα 
καί τών εύπορων" διότι τίνε; τούτων, ώς γνωστόν, 
τήν προαγωγήν τής παιδεία; έπιθυμούντες, ίδρύ- 
σαντο άξιεπαίνως άγώνα; διανοητικούς, μή ένθυ- 
μηθέντες δμως καί τδ σοφόν έκεΐνο λόγιον καθ’ S 
«τδ καλόν οΰκ έστι καλόν εάν μή καλώς γένηται.» 
Τί πρδς τδ έθνος όποιος φέρ’ είπείν δ καθ’ Ομηρον 
βίος, ένώ ό σημερινός αύτοϋ βίος, ένεκα έλλείψεω; 
αγωγής, είναι τεταλαιπωρημένος καί ελεεινό;;  Τί 
πρδς τδν λαόν όποιους θεού; έλάτρευον οί άρχαίοι, 
ένώ άγνοών τδ άναγινώσκειν άγνοεί ποιον θεόν αυ
τός λατρεύει, άγνοεί καί αΰτδ τδ Π άχερ  ή μ ώ ν ;

0  δαπανών είςέρεύνας προαιωνίων γλωσσικών ζη τη 
μάτων καί μυθολογικών άντικειμένων ή καί εις ποιη
τικά προγυμνάσματα, δμοιό; εστι τφ  δαψιλεύοντι 
χρυσοΰφαντον ένδυμα πρδς άνθρωπον άποθνήσκοντα 
δι έλλειψιν ούχί στολής άλλά άρτου. Αρτος δέ καί 
άρτος έπιούσιο; τοϋ λαού είναι ή δημοτική έκπαί- 
δευσις, ήτοι ή κχθοδηγία τών πολλών πρδ; ήθη χρη
στά, πρδς έκλογήν έπαγγέλματος, πρδς άποφυγήν 
τ ή ; άργίας, πρδς διάγνωσιν ενί λόγω τών πρδς εαυ
τόν καί τήν πατρίδα καθηκόντων. Καλά μέν καί 
άγια καί εκείνα, τά  ομηρικά λέγομεν καί γλωσσολο- 
γικά καί πινδαρικά φιλοπονήματα, καλά καί τά 
Λ ευκά) θέμ α, καί αί Σ τ α γ ό /ε ς ,  καί ό Γρηγόριος  
μετά  τών ονριόώ χ, υπέρ ών οί άογυρίται άγώνες καί 
τά έπαθλα" συμφωνότερον δμως καί πρδς τδ φιλο

σοφικόν αξίωμα θά έπράττομεν αν άρχόμενοι άπδ 
τών γνωστών έχωροϋμεν πρδ; τά άγνωστα" γνω
στός πασίγνωστος ή ήθική ήμών ένδεια, άγνωστα 
δέ τά  καθ’ Ομηρον.

Θέλετε δέ νά πληροφορηθήτε όποία καί όπόση ή 
ένδεια α υτη ; μή άναζητήσετε τήν αλήθειαν εις τάς 
έφημερίδας έν α ί; ένδέχεται νά ύπάρχη υπερβολή, 
άλλά παράστητε εις δρκωτικδν δικαστήριον, &ν ω 
κατοπτρίζεται ή κατάστασις τής κοινωνίας. Καί θέ
λετε  άναφρίξει βλέποντες νέους τήν ήλικίαν, τριά

κοντα, είκοσιοκτώ, εΐκοσιπέντε, είκοσιδύο έτών, έ- 
νίοτε δέ, δεινόν τδ άκουσμα, καί έφηβους άπώγωνας, 
ούδέ τδ άλφάβητον είδότας, κατηγορουμένους διά 
κλοπήν, ληστείαν, άναίρεσιν, φόνον! Θ έλετε απο
ρήσει βλέποντες αύτού; υπδ μέν τοϋ δημιουργού 
πλασθέντας άρτιους τά  μέλη, εύρωστους, ώραίου», 
εύφυείς, Ιλαρούς τδ ήθος, ένεκα δέ τ ή ;  μυριάκις α
ξιοκατακρίτου άναλγησίας καί ιδιοτέλειας τών άν- 
θρώπων έμπεσόντας εις τδν βόθρον τ ή ; κακουργίας! 

Θ έλετε δακρύσει άναλογιζόμενοι όποιους άνδρχς ά- 
πόλλυσιν ή πατρίς, διότι οί ταχθέντες δπως προνοώ- 
σιν υπέρ τ ή ; άγωγής τοϋ λαού, έξαχρειοϋσι μάλλον 
αύτδν προστατεύοντας, χάοιν συμφερόντων ή χάριν 
της έπικληθείσης πολιτική; μέν, άποτροπαίου δμως 
καί μυσαράς, άνάγκης τήν πονηριάν.

Ανάγκη λοιπόν απαραίτητος, άν θέλωμεν νά υ- 
πάοξη καί νά υπάρξη ευδαίμων καί τιμωμένη ή πα- 
τρίς, νά καταπολεμήσωσι πάντε;, καί άρχοντες καί 
άρχόμενοι, τδ έγκλημα. Ανάγκη καί διά διδασκα
λίας καί έξαιρέτως διά βιβλίων, διότι «δργκνον τής 
παιδείας τδ  βιβλίον έσ τί» , νά στηλιτεύσωμεν αΰτδ 

[ καί στηλιτεύοντες νά καταδείξωμεν τούς τρόπους 
τής σωτηρίας. Καθώς αϋριον θέλομεν φέρει εις τά 
όλύμπια βόας, αίγας, ίππου; καί άλλα κτήνη κα 
λώς τεθραμμένα "να ζητήσωμεν άμοιβήν, τδν αύτδν 
τρόπον άς φροντίσωμεν νά άναθρέψωμεν προσηκόν- 
τω ς τήν τε καρδίαν καί τδν νοϋν τών άνθρώπων,
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κολλώ εκείνων τιμιωτέρων, καί θέλομεν άνταμειφθή 
παρά τε τή ; ήμετέρχς συνειδήσεως καί παρά τή ; 
άλλη; Ευρώπη;, ήτις δέν παύεται καταγινώσκουσα 
ήμϊν διαφθοράν.

Ε ί; τούτο αποβλέπει τδ 1Ε γκύΛ πιον τον  έργα·  
τιχοΰ Λαοΰ. Καί δέν άξιοι μέν ότι θέλει κατορθώ
νει δ ,τι πολλών όμοϋ άγώνες ίσχύουσι νά κατορθώ
σω σ·/

ποΛ Λ ώΥ χ α Λ ιν & Υ  ερ γ ο Υ  ο ί ά χ ω Υ  θ '  ά μ α '  

επειδή δμως έγράφη μετά μελέτην έμβριθή τών α
ναγκών τοϋ λαού, καί δακτυλοδεικτεϊ τά έκ τής 
κακίας επιβλαβή καί τά  έκ τής αρετής ώφέλιμα, 
τί πρέπει ν άποκρούη κα! τ ί νά προτιμά κατά πά
σας τού βίου τ ά ; περιστάσεις δ άνήκων εις τάς έρ- 
γατικάς τάξεις, πρόδηλον δτι θέλει άποφέρει άξιους 
πολλού λογου καοποδς, καθόσον μάλιστα έχει εύμέ- 
θοδον τήν υφήν. Παρά τδ έλάττωμα τίθησι τδ προ
τέρημα, παρά τήν έξ έκείνου ήθικήν καί υλικήν ζ η 
μίαν, τδ έκ τούτου ήθικδν καί υλικόν κέρδος. Είσαι 
άσωτος καί οκνηρός; φθείρεις καί δγείαν καί καρδίαν 
καί νοϋν, καί παρά πάντων μισείσαι καί αποθνήσκεις 
πρδ τής ώρας, έλεγχόμενος παρά τής συνειδήσεως, 
οίκηρός καί πενόμενος. Είσαι δμως έπ μελής καί οί
κονόμος ;  τηρείς καί τάς σωματικά; καί τάς ψυχι
κά ; σου δυνάμεις, καί πάντες σέ τιμώσι, καί διά τής 
έγκρατείας καί τής τάξεως παρατείνεις τάς ήμέρας 
σου, καί δταν έλθϊ) τοϋ θανάτου ή ώρα άποθνήσκεις 
γαλήνιος, καταλείπων πολλάκις καί περιουσίαν εις 
τά  τέκνα σου. Λαμβάνεις μετοχήν εις πολιτικά; πα 
ραφοράς;  κατεργάζεσαι ίδίαις χερσί τήν δυστυχίαν 
σοϋ καί τής οικογένειας σου, συντρέχων εις τήν δια- 
τάραξιν τής ειρήνη; καί τής ασφαλείας, τών οποίων 
ό εργαζόμενος έχει άναπόφευκτον χρείαν, καί έγκολ- 
πούσαι ξένας ιδέας καί θεωρίας άς ούτε έννοείς. Απ’ 
εναντίας, άποφεύγεις τάς στάσεις καί συνεργεί; εϊς 
τήν καταστολήν αυτών ;  δεικνύει; σέβας πρδς τους 
νόμους, καί ενισχύεις τήν ησυχίαν, τής οποίας έπι - 
κρατούσης έργάζεσαι καί κερδαίνεις.

Ούτω πως προβαϊνον τδ 'Ε γ χ ό .Ιπ ιΟ Υ  διδάσκει καί 
τούς τρόπου; τής βελτιώσεως τής τύχης τοϋ χειρώ- 
νακτος, καί τί νά μανθάνη, καί πώς νά μεταχειρί
ζεται τδν χρόνον, καί οποία; σχέσεις νά εχτ, πρδς 
τούς άλλους, καί πώς νά έκπληρή τά  πρδς τδ δη
μόσιον, τδν Θεόν, τδν πλησίον καί τήν οικογένειαν 
καθήκοντα, καί πώς νά τρέφεται, καί π ώ ; νά κα- 
τοική, καί πόσα νά δαπαν^, καί πόσα ν’άποταμιεΰη. 

Ενι λόγω «παραλαμβάνει άπδ τής χειρδς, ώ ; όρθώς 
άποφαίνεται προλογίζων δ συγγραφεύς, τδν πρωτό- 
πειρον έργάτην, καί διατρέχων μ ετ’ αύτοΰ ολόκλη
ρον τδ στάδιον τοϋ βίου, βάλλει τδν δάκτυλον είς 
τά άνθη καί τάς άκάνθας, τά  ώφέλιμα καί τά  ε π ι
βλαβή, καί διδάσκει αυτόν τ ί ν’ άποφεύγη καί τί
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νά ένατερνίζεται δπως εύδαιμονήση ήθικώς τε  καί 
ύλικώς ¿ν τώ  κόσμω τούτιρ.»

« Θά έπείσθης, λέγει σύν τοϊς άλλοις έν συμπε- 
ράσματι πρδς τδν άνθρωπον τοϋ λαοϋ, θά έπείσθης 
έκ τών ρηθέντων δτι δέν είναι δυνατόν νά ζήσης εύ- 
τυχώς έάν δέν συνειθίση,ς έκ νεότητος νά όποτάσση; 
τάς όρμάς τής καρδία; είς τάς συμβουλάς τού νοδς, 
καί νά θεωρής τάς υπαγορεύσεις τ ή ; συνειδήσεως «ου 
ως τδν άνώτατον νόμον τοϋ βίου σου.

ο Θά έπείσθης δτι διά φιλοπονίας καί έντιμου 

διαγωγή; έπιτυγχάνομεν ώς έπί τδ πλεϊστον τδν 
σκοπόν ημών καί φθάνομεν είς τήν ευζωίαν.

» Απαραίτητος άρα, προστίθησιν, ή καλή δια
γω γή' διότι καθώς ή ψυχή είναι άνοιτέρα τοϋ σώ
ματος, τδν αυτόν τρόπον καί τά  πνευματικά άγαθά 
τοσοϋτον είναι άνώτερα τών υλικών, ώ στε ταϋτα ά- 
νευ έκείνων καταντώσιν άφεύκτως όργανα διαφθοράς.

» Τδ ήθικδν αίσθημα είναι ώς είπειν άρωμα, τδ 
όποιον καθώς εμποδίζει τδ  ένδυμα νά γίνη σκωλή- 
κων βρώμα, ούτως έμποδίζει καί τδν πλούτον καί 
τήν πτωχείαν νά γίνωσι σητόβρωτοι, νά φθαρώσιν.

» Εκείνο; μόνος είναι ευτυχής καί άξιος νά εύ- 
τυχή, δςτις φροντίζει νά ένισχύ^ καθ’ εκάστην διά 
νέων δυνάμεο>ν τδ ήθικδν αύτό αίσθημα . . .

» Αλλ είτε έπιτύχωσιν εϊτε άποτύχωσιν οί υπέρ 
ευδαιμονίας κόποι σου, ε ϊτε  νέφη σκοτίσωσιν, εϊτε 
ήλιος φωτίσ/ι τδ πλεϊστον μέρος τοϋ βίου σου, μή 
παραβής ποτέ μήτε κεραίαν τών έντολών τοϋ ήθι- 
κοϋ νόμου. Τίμα τδ επάγγελμά σου έξευγενίζων τδν 
χαρακτήρα καί έχων αγαθήν τήν συνείδησιν' φυλάτ- 
των δέ πιστώς τάς συμβουλάς τάς περιεχομένας έν 
τώ  άνά χεϊρας βιβλίιρ, μή παύσής μηδέ στιγμήν ά - 
γαπών ές δλη; τής ψυχής σου, καί έξ δλη; τής καρ- 
δίας σου καί έξ δλης τής διανοίας βου τδν ΘΕΟΝ, 
τήν ΑΡΕΤΙΙΝ καί τήν ΠΑΤΡΙΔΑ, ν

Τοιοϋτο έν γένει τδ  'ΕγχόΛπιΟΥ, άληθής κώδηξ 
πρακτικών οδηγιών, 6ν τινα πρέπει νά συμβουλεύων- 
ται άδιακόπως οί έκ τής έργατική; τάξεως, δπως 
οί δικηγόροι καί οί λοιποί τής δικαιοσύνης θεράπον
τες τού ; κώδηκα; τών νόμων.

Μείζιον δμως χάρις οφείλεται πρδ; τού ; έκδόντας 
ή πρδς τδν έκπονήσαντα αυτό' διότι άνευ τ ή ; φι
λότιμου καί εύεργετική; δαπάνης τών έν Αγγλία 
κυρίων Μ. Σπάρταλη, γενικού τ ή ; Ελλάδος προξέ
νου, καί Αύγερινοϋ, ουδέποτε έβλεπε τδ  φώς τδ 
χρησιμώτατον αύτδ πόνημα (1 ) .

Καί αί Π ερί π ισ τ ω τ ικ ώ ν  τ ρ α π ε ζ ώ Υ  Ιπ ισ τ ο Α α ί  

είς τά  περί τής ευδαιμονίας τοϋ λαοϋ καταγίνονται.

( " )  Π ρ ϊ ς  τ α χ υ τερ α ν  8 ιά δ ο σ ·.ν  Τ ω ν  έν τ φ  · Ε γ χ ο Χ η ί ω ·  

σ ω τ η ρ ί ω ν  σ υ υ .5 ο υ λ ώ ν , ο ί  η ρ ο θ ύ μ ω ;  ϋ κ ί ρ  τ ή ς  δ η υ .ε σ ι ε ύ α ε ω ;  α ύ -  

τοϋ  δ τ π α ν ή σ α ν τες  ε δ ω ρ ή σ α ν τ ο  π ά ν τ α  τ ά  έκδ οθέντα  α ν τίτ υ π α  
ττ/ έν Α θήνα ις έ τ α ι ρ ί ^  τών Φ ί λ ω ν  τοϋ Λ α ε υ  έ 'π ω ς  S i '  α υ τ ή ; 
γ έ ν η τ α ι  ή  δ ια ν ομ ή ,
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f t ;  ένθυμοϋνται οί άναγνώσται τής Π ανδ& ρας  (1 ) 
υπέρ τών έργατικών τάξεων μυρίαι εύκολίαι έπε- 
νοήθησαν κατά τήν δυτικήν Ευρώπην, πρό; τ ε  αγο
ράν τής πρώτης δλης, χορηγίαν έδωδίμων, νοσήλευ- 
σιν άσθενών, καταβολήν δανείων άντί μικρού τόκου, 
ένί λόγω πρδς θεραπείαν τών παντοίων άναγκών τών 
τάξεων τούτων. Ó συγγραφεύς δμως τών Ε π ισ τ ο -  
ΛώΥ, ώς καί έκ τ ή ; έπιγραφής φαίνεται, πραγμα
τεύεται περί πιστωτικών τραπεζών μόνον, έξιστο- 
ρών τήν άρχήν, τάς βάσεις, τήν πρόοδον καί τδ ές 
αύτών άξιοσημείωτον όφελος, ου ενεκα έπολυπλα- 
σιάσθησαν κατ έξαίρετον έν Γερμανί^, δπου πρώ
τον είδον τδ φώς, καί ευχόμενος όμοιων κα τα στη
μάτων ϊδρυσιν καί έν τή  ήμετέρ? πατρίδι.

Ναί μέν δέν έχομεν τδν πλούτον, άλλά δέν έ -  
χομεν ευτυχώς ούτε τάς αΰτάς στενοχώριας, ούτε 
τδν θητικδν τή ; άλλης Ευρώπη; όχλον, ού τίνος 
τδν άριθμδν αύξάνουσι καθ’έκάστην έκεΐ αί νέαι μ η 
χανικά! έφευρέσεις, ώς άπαιτοϋσαι όλιγωτέρων χ ει- 
ρών συνδρομήν' δμως, έπειδή αί τράπεζαι σκοποϋσι 
τήν ένίσχυσιν καί τήν προαγωγήν τών έργων τοϋ 
λαοϋ, τήν τε κατασκευήν νέων πόρων διά προχείρο>ν 
καί εύθηνών δανείων, εννοείται οϊκοθεν όποιας καί 
δπόσης ευεργεσίας πρόξενοι ήθελον άποβή καί παρ’ 
ήμϊν. Καί ή εύεργεσία θά ητο πολλαπλή, διότι ού 
μόνον τά  έργα θ’ άνεπτύσσοντο καί νέα εϊδη βιομη
χανίας θά έδημιουργοϋντο, άλλά, τδ σπουδαιότατον, 
καί τά ήθη θά έβελτιοϋντο, τοϋ άπδ τών ίδιων κό 
πων πορισμοϋ τών πρδς τδ ζϊ,ν καθις-ώντος έδραιο- 
τέραν τήν άνεξαρτησίαν τοϋ χαρακτήρος, ένθερμότε- 
ρον τδν πρδς τήν τάξιν έρωτα καί βεβαιοτέραν τήν 
άποχήν άπδ τοϋ ψεύδους καί τών άλλων παρεκτρο
πών, είς άς ένίοτε καταδικάζει καί άκοντα τδν άν
θρωπον ή αδυσώπητος άνάγκη.

Τής έκ τών πιστωτικών τραπεζών παμμεγίστης 
ώφελείας δίδει δ κ . Μαυροκορδάτος τδ έξής παρά
δειγμα. Τδ 1 8 5 9  έτος υπήρχον έν Γερμανία έκα- 
τδν πεντήκοντα τράπεζαι, τδ  δέ 1 8 6 7 ,  ήτοι μετά 
παρέλευσιν όκτώ μόλις ετών, χίλιαι τριακόσια·, τέσ- 

σαρες, έχουσαι τριακόσια; έξήκοντα τέσσαρας χιλιά
δας μελών, έκατδν όγδοήκοντα περίπου εκατομμυ
ρίων δραχμών κεφάλαιον καί δανείσασαι είς τούς 
έταίρους, διότι μόνον είς αυτούς δίδονται δάνεια, 
έξακόσια τρία ώς έγγιστα εκατομμύρια. Παρατηρη- 
τέον δέ δτι ή μεταξύ κεφαλαίου καί δανείων δια
φορά είναι μεγάλη, διότι ταϋτα χορηγούνται κατά 
μικρά; προθεσμίας. Μικρά δέ είναι καί ή ποσότης 
τών δανείων διότι « αί πιστωτικά! τοϋ λαοϋ τρά-

( ' )  Ιδβ Π ανδώρας t í j j . .  I B ’ ,  σ ε λ .  3 4 8 ,  4 2 4 ,  4 7 5 ,  τ ό μ .  Ι ς · ,  

σ ε λ .  3 9 5 ,  4 3 9 ,  κ α ι  τόρι. Ι Ζ '  σ ε λ .  9 0 ,  δπου ί  Κ .  Α λ . Α . Σ ο ΰ -  

τ σ ο ς  έγ ρ α ύ ε  π ο λ λ ά  π ε ρ ί  τ ώ ν  α γ α θ ο ερ γ ώ ν  κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν  κ α ί 

π ε ρ ί  τ ώ ν  π ισ τ ω τ ικ ώ ν  τ ρ α π ε ζ ώ ν  το ϋ  λ α ο ϋ .

πεζαι ούδαμώς προωρισμέναι είσί νά παρέξωσι νέας 
καί ώς έπί τδ  πολύ περιττά; ευκολίας είς τήν μ ε- 
γάλην βιομηχανίαν καί ε ί; τάς μεγάλα; εμπορικά; 

Ιπιχειρήσεις. Γεννηθεϊσαι ενεκα τών χρηματικών ά
ναγκών τών μεσαίων καί κατωτέρων τάςεαν τοϋ 

λαοϋ, περί αύτών καί μόνων όφείλουσι νά μεριμνώ- 
σιν. Οί δέ είς τάς τάξεις ταύτας τοϋ λαοϋ άνήκον- 
τες  ούτε έχουσιν ούτε πρέπει νά έχωσιν άνάγκα; 
άπαιτούσας μεγάλων ποσοτήτων δάνεια. Μικρά δά
νεια εγκαίρως διδόμ.ενα έξάγουσιν αυτούς άπδ τής 
πρόσκαιρου άπορίας ή γίνονται αύτοϊς ώφελημάτων 
τινών πρόξενα.» (Σελ. 1 0 7 .)

Τδ άνωτέρο/ παράδειγμα άοκεϊ νά πείσιρ πάντα 
περί τών έκ τών τραπεζών πλεονεκτημάτων, ού 
μόνον τών υλικών άλλά καί τών ήθικών, ά τινα καί 
ό ήμέτερος συγγραφεύς άπαριθμεϊ κεφαλαιωδώ; έν 
συμπεράσματι.

ά. “ Γπδ μέν τήν υλικήν εποψιν, λέγει, αί πι
στωτικά! τοϋ λαοϋ τράπεζαι παρέχουσιν είς πάντα 
τίμιον καί φιλόπονον πολίτην τδ  μέσον τοϋ νά δα- 
νείζηται εύκόλως καί έν μετρίω τόκω, δταν έχη 
χρείαν καί μόνον έφ δσον χρόνον ϊχ ε ι  χρείαν, τά  ά- 
ναγκαϊα είς τήν Ιργασίαν του, είς τά ς υποθέσεις 
του, είς τδν οίκόν του χρήματα.

β . » Τδ άνωτέρω ευεργέτημα έπεκτείνεται εί; 
δλας τάς τάξεις τοϋ λαοϋ, κα τ έξοχήν τάς μή ευ
πορούσα;' έπεκτείνεται δέ καί είς τούς κατοίκους 
τών πόλεων καί είς τού ; κατοίκους τών χωρίων. 
Ούτω αί πιστωτικά! τράπεζαι δύνανται νά χρησι- 
μεύσωσιν εϊς τού; γεωργούς κάλλιον καί αύτών τών 
λεγομένων γεωργικών τραπεζών, ών αί υποσχέσεις 
έμειναν μέχρι τοϋδε κατά μέγα μέρος άπραγματο- 

ποίητοι.
γ’ . » Συνέπεια τοϋ εύεογετήματος τών τραπεζών 

έπί τού παρόντος μέν είναι ό περιορισμός τής τοκο
γλυφίας, προϊόντος δέ τοϋ χρόνου έσεται ή δι’έλλει- 
ψιν τροφής παντελής ταύτης καταστροφή κλ.

δ'. » Παρασκευάζουσι βαθμηδόν καί έντδς ¿ λ ί
γου χρόνου καί τοϊς πτωχοτέροις τών έταίρων ιδιαί
τερον χρηματικόν κεφάλαιον, πολλαπλασιάζουσαι 
τάς μικρά; αύτών οικονομίας.

έ. » Συγκεντροϋσι τά έπιτόπια μικρά καί άργά 
κεφάλαια, καί αί αποταμιεύσεις τών έργατικών τ ά 
ξεων καί διά τών πιστωτικών τραπεζών πάλιν τδν 
λαόν ώφελοϋσιν.

ς .  » Είς τήν διοίκησιν αύτών ευρίσκει έμμισθον 
λειτουργίαν ού σμικρδς άριθμδς νέων νοημόνων καί 
περί τά  λογιστικά ικανών.

» ΐπ ό  δέ τήν ήθικήν έποψιν, προστίθησιν ό Κ. 
Μαυροκορδάτος, αί πιστωτικά! τράπεζαι συντελοϋσι 
μεγάλως είς τήν ήθικήν βελτίωσιν τοϋ λαοϋ. Οταν 
δ έογάτης πείθηται διά τών πραγμάτων δτι ή έν τ ϊ
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-τέχνη αύτοΰ έπιδεξιότης, ή φιλοπονία, ή ακρίβεια 
καί τερί» πάντων ή χρηστότης του εΐσί κεφάλαια 
εχοντα και χρηματικήν αξίαν, άπαραλλάκτω; ώ ; 
τα  υποθηκευόμενα κτήματα , όταν βλέπη ότι εκ 
τών κεφαλαίων αυτών, ου μόνον έαυτόν να βοηθήση 
άλλα καί ετέροι; να ή/αι χρήσιμο; δύναται, όταν 

έννοή ότι χάρι; ε ΐ; μόνα τά  κεφάλαια ταΰτα ανή
κει και αυτό; μεταξύ τοοοΰτων άλλων καί πλούτω 
καί παιδεία υπερτερών αυτού εΐ; σπουδαίαν εται

ρίαν, . . .  τό τε  έκτιμών καί αυτό; τά  κεφάλαιά του, 
συναισθάνεται την αξίαν του ώ ; μέλου; ενεργού κα'ι 
χρησίμου έν τή  κοινωνία καί παντί σΟένει προσ
παθεί νά γίνη κρείττων εαυτού, νά έπεκτείνη τ ά ; 
γνώσει; του, νά τελειοποιήσω τά  τ ή ; τέχνη; του, 
νά κατασταθή άξιο; τ ή ; θέσεω; ·?,ν δίδωσιν αύτώ ό 
συνεταιρισμό;, κλ. κλ.» (Σελ. 1 2 8 — 1 3 3 )

Μεταξύ δε τούτων παρενείρων ώ ; έν παρύδιρ έ 
συγγραφεύ; τών Ε πιοτοΑ ώ ν  καί τινα περί τού 
γνωστού libre-échange ή τ ή ; έλευθέρα; άνταλλα- 

γ ή ; τών προϊόντων, καταδεικνύει τήν έξ  α υτή ; ω 
φέλειαν, καί καταφέρεται κατά τού λεγομένου απα

γορευτικού συστήματο; τού κατά τινα; έπικρατεία; 
ίσχύοντο; χάριν προστασία; τή ; έγχοιρίου βιομη

χανία;. (Σ ελ. 2 8 — 3 1 .)  Τό σύστημα τούτο στιγμα
τ ίζ ε ι 5 Κ . Μαυροκορδάτο;, σύμφωνα πρό; όσα καί 
ήμεϊ; πρό έτών έπανελάβομεν, ώ ; έπιβλαβέστατον’ 
ή Π α ν δ ώ ρ α  μάλιστα, συνταχθεΐσα μετά τών έν 
Σύρα, άξιούντων καί αυτών τών τελωνείων τήν κα- 
τάργησιν, είχε προβή καί περαιτέρω. Τό παράδειγμα 
τ ή ; Γα λ λία ;, παραδεχθείση; διά συνθήκη; τό  18G 0 
ετο ; τήν έλευθέραν ανταλλαγήν, καί τών πρό τή ; 
Γαλλία ; καθιερωσάντων αύτήν άλλων κρατών, οί* 
τ ή ; Α γγλία;, τού Πεδεμοντίου, τ ή ; Βελγική;, είχε 
χρησιμεύσει ώ ; αφετηρία τών ήμετέρων σκέψεων. 
Ε ΐ ; τα ύτα ; καί σήμερον έμμένομεν, διότι τήν έλευ- 
θερίαν άσπαζόμεθα κατά πάντα, λ λ λ ’ οί μέλλοντες 

νά νομοθετήσο/σι τά  περί τούτου ανάγκη πάσα νά 
προσέξωσι μή τ ι  νομοθετηθή άκαίρω;. ÍI έλευθέρα 
ανταλλαγή καθιερώθη οτε ή εγχώριο; βιομηχανία 

άνδρωθεϊσα δεν έφοβεϊτο τήν ξένην αντίπαλον' καί 
όμω ; πολλών πόλεων τ ή ; Γαλλίας, οΐον τ ή ; Αίλλης, 
τού ίουβαί, τού (»οθομάγου, ή τών μαλλωτών καί 
βαμβακίνων υφασμάτων βιομηχανία σχεδόν κα τε- 
στράφη. Δεν άγνοούμεν ότι καί τών κοινωφελεστά- 
των συστημάτων ή πρώτη εισαγωγή προσβάλλει 
πάντοτε μερικά συμφέροντα, οία μάλιστα τά τή ; 
Ελλάδος, όπου ή βιομηχανία κεϊται έ τ ι  έν σπαργά- 
νοι;* αλλά τά  γινόμενα σήμερον έν τή  βορείω Α με
ρική έξεγείοουσι τού ; δισταγμού; καί αυτών τών 
διακαών φίλων τή ; έλευθέρα; ανταλλαγής. Ú Α με
ρική, μετά  τόν γιγάντειον έκεϊνον εμφύλιον πόλε
μον, έφαρμόζουσα αυστηρότατα έν τή χώρ? αυτή;

τό  προστατευτικόν σύστημα, αποβάλλει τά  προϊόντα 
τή ; εύρωπαία; τέχνη;. Αλλά καί κατ αύτήν τήν 
Γαλλίαν προαναγγέλλονται σπουδαΐαι συστάσεις 

κατά τ ή ; μετά τ ή ; Αγγλία; δεκαετούς συνθήκης, ή ; 
τό τέλος έπίκειται.

Τόν αυτόν σκοπόν τ ή ; ηθική; καί υλική; έπιδό- 
σεω; τού λαού έπιδιώκουσι καί τά  Σ το ιχ ε ία  τής 
πο.Ιιτ.χής οικονομ ίας. Καί αύτών ό συγγραφεύ; 
πρεσβεύων ότι «ούτε ή ήθικότη; τ ή ; κοινοινίας, ούτε 
ή καλή τώ ν άνθρώπων άποκατάστασις, ούτε η ευ
πορία καί ή ανεξαρτησία αύτών επιτυγχάνονται ά- 
νευ οικονομικής παιδεύσεως, εργασία; καί οικονο
μ ία ;,»  (σελ. έ ) δωροφορεϊ κανόνα; καί αξιώματα, 
τών όποιων τό  μεν όρθόν καί τελεσφόρον μαρτυρεί 
ή έκ τών πραγμάτων πείρα, τήν δε παραδοχήν α 
παιτεί τό προσωπικόν έκάστου συμφέρον. Δέν θαρ
ρεί δέ ό Κ.. Δεσποτόπουλο; έπί μόνην τήν οίκείαν 
εμπειρίαν ε! καί συνεχή καί μακράν, άλλά προαπο- 
κρούων πάντα δισταγμόν προσλαμ-βάνει καί τίθησι 
πρώτην τήν τών άλλων έθνών, ά τινα πολύ πρό η 
μών άκμάζοντα, πολύ πλέον ημών καί έσφυρηλάτη- 
σαν ώ ; είπείν αύτήν. Οθεν μεθερμόσα; βσον ένεστιν 
ε ί; τά ήμέτερα έθετο πρό τών όφθαλμών ήμών τ ά ; 
άρχά; δσα; διέλαβεν δ J. G arnier έν έπιτόμω τινί 

συγγράμματι, περί ού ό οικονομολόγο; καί υπουρ
γ ό ; τών οικονομικών τ ή ; Γαλλία; έλεγε πρό; τήν 
Ακαδημίαν, δτι «κέκτηται εί; τόν ύπέρτατον βαθ
μόν τήν έπιτόμου συγγράμματος άξίαν, συνιστα- 
μένην εΐ; τήν απλότητα, τήν έκθεσιν τών θεμελιω
δών μόνον ζητημάτων καί τήν τακτικήν διαίρεσιν 
τή ; υλη;. . . . καταδεικνύει τά ; μεγάλα; άρχά; τή ; 
δικαιοσύνη; καί τ ή ; έλευθερίας, α'ί τινες δέον μόναι 
νά προεδρεύωσιν έν τ α ϊ; νομοθετικαϊ; άποφάσεσι, 
καί κατά πόσον έκαστον βήμα τή ; άνθρωπότητο; 
πρό; τόν πολιτισμόν, άποκαθιστών τ ά ; άρχά; ταύ- 
τας εύκρινεστέρας, είναι προωρισμένον νά προαγάγη 
τήν τελείωσιν τών ανθρωπίνων έργων.» Εχει δε, κατά 
τόν άκαδημαϊκόν εισηγητήν, τό βιβλίον τού Κ. G ar
nier καί ταύτην τήν άρετήν, δτι «συνεγράφη προδή- 
λ ω ; πρό; τό συμφέρον τών κατωτέρων τάξεων,» 
(σελ. γ ’— δ ), ών χάριν καί ό Κ.. Δεσποτόπουλο; έ- 
φρόντισε νά καταστήσω αύτό εύληπτότερον, προσθείς 
σημειώσει; τ ά ; π λείστα ; έξ  ετέρου πονήματος τού 
αύτοΰ συγγραφέω;.

Αί περί εργασίας, καί οικονομίας, καί ήθικής, καί 
καθηκόντων καί διαγωγή; έν γένει άρχαί τών Σ τ ο ι
χ ε ίω ν  τής ΛΟ.ίιτιχής ο ίχ ον ομ ίας  είσίν αί αύταί ά ; 
καί τό πρώτον τών άνά χεϊρα; βιβλίων περιέλαβε, 
διότι ώς πρό; τήν ¿ρθότητα αύτών ούδεμία ούδα- 
μού ύφίσταται διαφωνία' κατά τούτο μόνον διαφέ- 
ρουσι τά  δύο πονήματα δτι, ένώ τό  Ε γχόΑ πιον  ά - 
ποτείνεται προς τού; χειρώνακτα;, τά Σ το ιχ ε ία ,  εΐ
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καί έξεπονήθησαν, ώ ; είδομεν, διά τ ά ; κατωτέρα; 
τάξεις, παρέχουσιν δμω; διά τόν τρόπον τ ή ; έκθέ- 
σεως, ώφέλειαν καί πρό; τού ; έκ τών άνωτέρων άνα- 
γνώς·*;' διότι αί φυσικαί, λόγου χάριν, νοητικαί καί 
ήθικαί άνάγκαι, περί ών εύθύ; έξ άρχή; πραγματεύε
ται, ών κυριώταταί είσιν ή άσφάλεια, ή καθαριότη;, 
ή συντήρησι; καί άνάκτησις τή ; υγεία;, ή μετάβα- 
σι; άπό τόπου ε ί; τόπον, ή ήθικότη;, ή μάθησις, ή 
στοργή, ή μεγαλοψυχία, ή ψυχολογία, τό  αίσθημα 
τού καλού (σελ. 2 ), εΐσί πρό; πάντα; κοιναί, δμοιος 

δέ καί ό τρόπο; τ ή ; θεραπεία; καί άσκήσεως.
Τά περί συνεταιρισμού ( I )  άπαραίτητον ν’ άνα- 

γνωσθώσι παρά πάντων, καθόσον δέν ένοήσαμεν άχρι 
τούδε έν τή  Ελλάδι δ τι τό  κυριώτατον οργανον τ ή ; 
άναπτύξεω; τ ή ; βιομηχανία; καί τού πλούτου είναι 
ή συνένωσι; τών κεφαλαίων καί τών άγώνων πολ
λών. Καί δμω; ούδέν τ ή ; συνενώσεως τα ύτη ; φυσι- 
κώτερον. «11 κοινωνία, ή άνθρωπότη; απασα, λέ- 
γουσι τά  Σ το ιχ ε ία , είναι ε ϊ; μ έγα ; συνεταιρισμός. 
Εκαστον έθνος τ ή ; γ ή ; είναι ε ί; συνεταιρισμό;· Διά
φοροι περιοχαϊ, α ίπνε; κατά τού; τόπου; δνομάζον- 
τ« ι  νομοί, έπαρχίαι, δήμοι είναι έπίσης συνεταιρι- 
σποί, καί πάσα οικογένεια συν.στά ιδιαίτερον συνε
ταιρισμόν' άλλ άπαντε; ούτοι είναι συνεταιρισμοί, 
οΐτινε; έπιβάλλονται το ϊ; άνθρώποι; παρά τής φύ- 
σεω ς.» (Σελ. 3 1 .)  Διά τι λοιπόν τοιαύτη δυσκολία 
νά μιμηθώμεν δ,τι ή φύσι; αύτή έπιβάλλει, καί τό 
ήμέτερον συμφέρον έπ ιζη τεί; Εν Αγγλίφ, ή ; τό πα
ράδειγμα έχομεν μέν αείποτε διά στόματος, ούδέ- 
ποτε δμω; συγκατατιθέμεθα καί νά μιμηθώμεν, βε- 
βαιωθέντο; έπ’έσχάτων δτι ή δημοτική παιδεία χω
λαίνει, συνεκροτήθη Έ χ π αιδ εν τ ιχ ή  ¿ τα ίρ ια , σκοπόν 
ιδίως έχουσα τήν διάδοσιν έκείνη; καί διά τρόπων 
έτι υποχρεωτικών' άνδρες έμ,πειροι έστάλησαν εΐ; 
Γερμανίαν καί Γαλλίαν ΐνα μελετήσωσι τά έκεΐ έπι- 
κρατούντα έκπαιδευτικά συστήματα, καί μέχρι τ έ 
λους τού παρελθόντος Οκτωβρίου είχον καταβληθή 
πρό; τούτο υπό ιδιωτών υπέρ τά ; εξακόσια; χιλιά
δ α ; δραχμών. Είκοσι μόνον έκ τών μελών είχον συν
εισφέρει τά  τρία τέταρτα τ ή ; ποσότητο; ταύτης. 
Μεταξύ δέ τών τεσσάρων περίπου χιλιάδων μελών 
ένεγράφησαν καί γερουσιασταί καί βουλευταί καί 
κληρικοί, άντιστρόφω; πρό; τά γινόμενα παρ ήμϊν, 
οί τινε; σπανίω;, σπανιώτατα, άνακαλύπτομεν ό
νομα βουλευτοϋ ή κληρικού ή δημοσίου λειτουργού 
εΐ; τούς καταλόγου; τών κοινωφελών εράνων.

( ' )  Η  λ ί ς ι ς  Ι τ α ιρ ισ μ ό ς  έ χ ε ι  ά σ εμ ν ο ν  τ ή ν  σ η μ α σ ία ν  r .x fi  το ϊς  
ά ρ χ α ίο ις , ε ί  κ α ι τ ό  έ τα ιρ ίζω  έ χ ε ι  τιλήν  τ α ύ τ η ς  κ ι ϊ  τή ν  τοΰ 
l 'a i s o c ie r -  ι σ ω ;  5 ρ χ  χριβή χ α λ ο ν  ν ' ά ν τ ιχ ι τ α σ ι χ ΰ ή  S i ’ ά λ λ η ς  
κ α τα λ λ ή λ ο υ . Ε ν ίο τ ε  σ υ μ ία ίν ε ι  νά Ιο μ η ν ιΰ ω μ ιν  ί δ έ ι ς  S l i  λ ίς ε ω ν  
έτ ιρ ο σ η μ ά ν τ ω ν , κ α ί  τό  χειρ ότερ ον νά κα Ο ιιρ ώ μ εν  α ΰ τά ς S iá  τή ς  
ί ς ε ω ς .  Ο ΰ τω  <ρερ ι ίπ ε ϊν  λΐγομ -εν  σ υ ν εχ ώ ς σ υ ν α γ ώ ν ισ μ *  ή  σ υ ν α 

γ ω ν ισ μ ό ς , ά ν τ ί  δ ια γ ώ ν ισ μ α , α το μ ο ν , άντί π ρ ό σ ω το ν  κ α ί  ά λ λ α .

Καί τά Σ τ ο ιχ ε ία  συνηγορούσιν υπέρ τ ή ; έλευθέ- 
ρας ανταλλαγής. «Πολιτική, λέγουσιν, οικονομία, 
έπίκουρος τ ή ; φιλοσοφίας, τ ή ; ήθικής καί τής φεραυ- 

γοΰ; θρησκεία;, άποδεικνύει τοϊ; άνθρώποι; δτι δσον 
οί παραγωγοί είναι πλούσιοι καί πολυάριθμοι, καί 
δσον τά προϊόντα πολυπλασιάζονται, τοσούτον καί 
αί διέξοδοι πολυπλασιάζονται' δτι ή τε  παραγωγή 
κ«ί οί έργάται ένδιαφέρονται εί; τήν εύημερίαν πάν
των τών άλλων" δτι οί πλούσιοι ένδιαφέρονται εί; 
τήν εύημερίαν τών πενήτων, καί άντιστρόφω;" δτι 
οί έν τ α ϊ; πόλεσιν ένδιαφέρονται ε ΐ; τήν εύημερίαν 
τών χωρικών, καί ούτοι εί; τήν τών έν τα ϊ; πόλε- 
σιν' δτι ή εύημ,ερία τού Ινός λαού έξαρτάται έν μ έ- 

ρει έκ τ ή ; εύημερία; τών άλλων λαών, δτι τέλο ; ε ί
ναι μεγίστη πλάνη καί βλασφημία νά έπαναλάβω- 
μεν δτι ή ζη μ ία  τον  ένός ε ίν α ι δφεΑος τού iLUov' 
τό άληθέ; είναι οτ ι αί κοινωνία·., οί λαοί, τά  άτομα 
είναι άλλελέγγυοι, δτι ή ζη μ ία  τοΰ ένός ε ίν α ι ζη 
μ ία  τσϋ αΑΑον, δτι τό  διρε.Ιος τοΰ ¿νός ι ιν α ι  δ<ρε- 
Αος τοΰ &ΑΑον. » (Σελ· 6 3  )

Αλλά καί τήν κατάργησιν τών τελωνείων συνι- 
στώσιν. « ίΐ  παρά τ ή ; πολιτική; οικονομία;, προσθέ- 
τουσιν, έξαιτουμένη έλευθερία τού εμπορίου, θέλει 
είναι μία τών μεγίστων προόδων τού αίώνο; τού
του, καί ή ιδέα τ ή ; δλοσχερού; καταργήσεω; τών 
τελωνείων δέν είναι παράδοξον φαντασιοκόπημα' 
άρκεϊ πρό; προγματοποίησιν τής καταργήσεω; αύ
τών, νά τροπολογηθώσιν ή τε  έπιβολή τού φόρου 
καί αί δαπάναι, δπω; μή λάβτι τό κράτο; ανάγκην 
τών τελών τού κλάδου τούτου » (Σελ. 9 6 .)

Μετά τήν πραγματείαν τού Κ. G arnier έ  Κ . Δε
σποτόπουλο; δημοσιεύει άποσπάσματά τινα, σύμ
φωνα πρό; τόν σκοπόν τού πονήματος, έκ τών τού 
F r . Bastiat, μ ετ ’ αύτά δέ τήν υπό Ψραγκλίνου πα - 

σίγνωστον ’Ε π ιστή μ η ν  τοΰ άπΑοϊχοΰ 'Ρ ιχ ά ρ δ ο ν , 
ήν καλόν ήτο νά εϊχομεν πάντε; άδιαχώριστον συνέκ
δ η μ ο ν^ ). όφραγκλϊνο; δμολογεϊ δτι π α ϊ;ώ ν , είχεν 
αγοράσει σφυρίκτραν άντί πολλών χρημάτων' κα τε- 
γέλων δέ αύτού πάντε; ού μόνον διά τό ύπέρογκον 
τού τιμήματος, άλλά καί διότι συρίζων έ;εκώφαινε 
τού; άλλους. «Τό τυχαϊον δμω ; τούτο συμβεβηκός, 
προστίθησιν, έγένετό μοι άκολούθω; μάθημα ω φ έ
λιμον ώ σ τε , όσάκι; έδοκίμαζα ν άγοράσω τ ί μή 
άναγκαϊον έλεγα κατ έμαυτόν, α ; μή πληρώσω 
πολλά διά τήν σφυρίκτραν μου, καί ώκονόμουν τά  
χρήματά μου. 0τα ν Ιφθασα ε ί; άνδρικήν ήλικίαν 
είδον παρατηρών τ ά ; πράξεις τών άνθρώπων δτι 
πολλοί πολλά έδιδονδιά τήν σφυρίκτραν αυτών, ίδύν 
άνθρωπον όρεγόμενον τήν εύνοιαν τ ή ;  αύλής, κατα-

(‘) iSs χαί Πανδώρας τίμ. Λ’, σελ. 89—93, Επου χχτεχω- 
ρίσδη τό σχίδιον, χαβ'ο 4 άΟάνατος ίχεΐνος διέταξι τά τοΰ βίου 
και έπετέχυνι τήν ήΟιχήν αύτοΰ βολτίωσιν.
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τρίβοντ* τόν καιρόν αυτού εις προσλιπαρήσεις, άπο- 
βάλλοντα τήν άνάπαυσιν αυτού, τήν ελευθερίαν αυ
τού, τήν αρετήν αδτοΰ, ίσως άκόμη καί τους ειλι

κρινείς αυτού φίλους, ίνα άπολαύση προτίμησίν τι- 
να, είπον κατ’ έμαυτόν' δ άνθρωπος» ούτος δίδει 
πολλά διά τήν σφυρίχτραν αυτού. Ε Ιδ ο ν  χ α ί ά ν 
θρω πον  θ-ηρεύονζα τήν βΰνοιαν τώ ν  π ολ λ ώ ν , ά- 

σχολούμ ενον  άεν ν άω ς  εις  συζητήσεις π ερ ί δημο
σ ίω ν  π ραγ μ άτω ν , π α ραμ ελ οϋν τα  τ ά ς  Ιδ ια ιτέρας  
αύτοΰ  ύποθέσεις, χ α ί χαταστρεφ όμ ενον έν εχα τής 
ά μ ελ ε ίας  ταύτης χ α ί ε ίπ ο ν  πληρώ νει π ο λ λ ά  δ ιά  
τή ν  σφ υρίχτραν του .*  (2ελ· 1 7 5 .)  Εγραψεν άρα 
ταΰτα διά τούς Ελληνας δ Φραγκλΐνος ;

Κατόπιν τώ ν άνωτέρω εταξεν ώς συμπλήρωμα δ 
συγγραφεύς άριθμητιχήν έφηρμοσμίνην εις έμπο- 
ριχούς χ α ί τραπ εζ ιτ ιχ ου ς  ύπολογισμ ούς, διότι, ώς 
λέγει έν προιμίω, αή μεθοδική σπουδή τών αρχών 
καί τών κανόνων τών υπολογισμών είναι άριστον 
μάθημα πρακτικής λογικής, αρμόδιον προς έπαν- 
όρθωσιν τών ιδεών, προς μόρφωσιν τής κρίσεως καί 
προς άνάπτυξιν τού λογιστικού πνεύματος δπερ, 
συνδυαζόμενον μετά  τών οικονομικών γνώσεων,παρά
γει τύ  προνοητικόν πνεύμα, έξ ου πηγάζει ή ευπο
ρία καί ή ήθικότης τών οικογενειών (2ελ. γ ’.)  Είναι 

δε ίδιον πόνημα τού Κ. Δεσποτοπούλου, δςτις, διδά- 
ξας έπΐ μακρόν τήν μαθηματικήν καί έπΐ μακρδν έφ· 

αρμόσας αυτήν εις τήν εμπορίαν, εμαθεν έκ  τώ ν 
πραγμάτων δτι ή τέχνη τού λογαριάζειν ή ή κατά 
Πλάτωνα λογιστική αναχαιτίζει καί κατστέλλει 
τής φαντασίας τάς παραφοράς.

Καί τά τρία λοιπά πονήματα ών έπεχειρήσαμεν 
τήν άναλυσιν εις το αυτό σημεΐον φέρουσιν, εις τήν 
διά τής εργασίας καί τής χρηστότητας ευδαιμονίαν 
τού λαού. αΠ .Ιοΰτος, εύπορία , ευημερία  σημαίνου- 
σιν ευδα ιμ ον ίαν , ήθιχότητα  τού λαού- διότι ή ευ
δαιμονία καί ή ήθικότης αυτη προκύπτουσιν έκ τής 
θεραπείας τών υλικών αναγκών τού σώματος, καί 
εκ τής θεραπείας τών ήθικών καί νοητικών άναγκών 
τού πνεύμ.ατος, τής καρδίας καί τής ψυχής.» (2τοιχ . 
πολιτ. οίκον. σελ. 1 4 4 .)

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Λ Ε Ξ Ε Ω Ν

έν χ ρ ή σ ε ι  έν τ ε  Λ ίγ ύ λ η  καί Κ ρ τ,τη .

(Συνίχ.. ϊδε φυλ. 469 .)

Π εράτης ,  δ μάνταλος, ή δ μοχλός.
Μ ονόχυρος, δ ών μόνος εις μίαν οικογένειαν.
Β ρασχΙ, δ σωλήν, ή λουλάς δςτις διαβαίνει άπό 

ψυχρόν ύδωρ εις τήν άποστάλαξιν, ίσως έκ τού βρά-
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κος καί τούτο έκ τού βράχω ή βράζω, καί τού ά
χρηστου βράσκω. ίδε λεξικόν Γαζή.

Α γω ή, άντί άγωγή. Ô καιρός άγώγησεν ήτοι 
ώρμησε.

Σ ΰνεσ ις , άγάπη καί συνετός  αγαπητός.
Ν εϊχ ά ,  έπί καρπών, άπαρχαί
Ξ εμ ιστεύω , άνακουφίζω.
Ό λ ή σιμ ος , σημαντικός.
Ο ρμ αθός , σήκων αρμαθιά.

Ε π ιβ άλ λ ω ,  αρχίζω, καί ιδίως δταν τά  πρόβατα 
γενοΰν.

Π ροσηρώτησε, ϊσον τώ  προειδοποίησε.
Α π όφ ασ ις , έπίδειξις έπί καλού, π. χ . πρός πε- 

ριποίησιν, έξ ου καί τό ρήμα άποφαίνομαι.
Κ α λ η γ έρ α , pourboire.
’ Ε γχαλοΰμ αι, λέξις δικαστική
Ε χ τα σ ις ,  προθυμία·

Π ρύπ ονοι καί υστερόπονοι, οί πρό τή ς γέννας 
καί μετ αυτήν πόνοι.

Έ συντομ εύθ η σαν , =  έπετάχυναν.
Σ υμ π ερπ ατώ , δηλ. περιπατώ δμού με άλλον.
Α ιεν ογ εΐτα ι,  διανοείται.
Μ οχλή  ή μ οχ .Ιός, δ άξων ή τό καλούμενον βε

λόνι τό όποιον άπερν£ άπό τό κέντρον τής χελιδό- 
νος τού μύλου.

Α ιγ ίδ α ,  βοήθεια·

Κ α τα π ό τη ς ,  όδραγωγεϊον δπου ποτίζουν.
Α ειλ ός  καί δ ε ιλ όν , άνθρωπος ή ζώον αχαμνόν, 

έπίσης καί έπί λαχάνων δηλ. τρυφερόν.
Π λησμονή, κατά τήν κοινήν σημασίαν ή μ ά λ 

λον περί πλημμύρας υδάτων.

À  π ο σ π ερ ίδ α  , ώς καί εις τινας νήσους τού Αι
γαίου, τό αύτό με τό soirée.

Κ αμ μ ύω , κλείω τά όμματα, δεν έκάμμυσα τά 
δμμάτια δηλ· δεν έκοιμήθην ένεκα άγρυπνίας.

Χ ειρ όχ τεν ον , έργαλεϊον διά τού όποιου ξαίνουν 
τό λινάρι- τά  αλλαχού λανάρια.

Ξ εν ό μ α λ λ α ,  δ φέρων ξένα μαλλία έπί τής κε
φαλής του.

Σ ύνω ρα, πρό ¿λίγου.
Π άρω ρ α ,  αργά.
Σ τριφ η λίζω , ράπτω  τό περιθώριον ένός υφάσμα

τος, τό άλλού ¡ίελιάζω' στραφηρισμένον ή μ ετο 
χή του.

Ν ο μ ά δ ι,  τό  αυτό μ έ τό  άνωειρημένον νομή.
Σ ά λ ι,  ή σ ά λ ο ς , δ άφρός τών κυμάτων.

Σ τρίφ ω μα, ή πράξις τού ς-ρ^φηλίζω ώς άνοιτέρω.
Γ οργομ ανθ άνω , έγρήγορα μ.ανθάνω' τό πρώτον 

συνθετικόν μέρος προστίθεται εις πολλά ρήματα 
διά νά φανέρωση τό  έγρήγορα.

Σ υ γ χ αρδ ίζω ,  συγκεντρόνω τό αίσθημά μου.
Α ν αβ άλ λ ω , δεν σέ έστοχάσθην.
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Χ ά λ α ρ α ,  μέρος ξηρόν καί βραχώδες, ίσως άπό 
τό χαλαρόω έπί ζώων.

Α πολιθω μένος, έπί ανθρώπου.
Χ ρ ή ζ ε ι,  κατά τήν παλαιάν σημασίαν.
Κ α τ α χ α ν ά δ ες ,  βουρκολάκοι.
Κ λ ή σ τρ α ,  τό λυρί τών ¿ρνίθων, ίσως δεν είναι 

ελληνικόν άλλ έκ τού ιταλικού cresta.
Κ οΰμ ος, καλύβη τού χοίρου ή άλλου ζώου.
Α θερινολόγος, δίκτυον εις τό άκρον μιας ρά

βδου κρεμάμενον δι ου άλιεύουν τήν άθερίνην.
Π ετον ιά , αλιευτικόν έργαλεϊον ώς καθητή, άλ- 

λά τό νήμά της είναι σπάγ-ος, ίσως άπό τό π ετάω  
πετώ.

Ε τ α ιρ ία ,  μάλλον δμάς συγγενών.
Γ αμ η λιώ τη ς, δ καλεσμένος εις γάμον, έξ ου καί 

τό θηλ. γαμηλιώτισσα.
Χ α λ ιχ ιά ς ,  δ χαλικεύς.
Χ α λ χ ιδ ιό ,  τό έργοστάσιόν του.
Ε π ιθ έμ α τα ,  γνωρίσματα τού προσώπου, τά  άλ- 

λαχού σουσούμια.
Α νυδρον.
Ε λείφ θη , ελλειψε πραγμά τ ι

Α ή ξ ις ,  λέξις τών μ,ικρών παίδων τήν δποίταν 
λέγουν έπανειλημμένως διά νά ’ποστομόσουν τούς 
άλλους παΐδας όταν άποφάγουν.

θ ρ ο μ ή λ α ,  γυναίκα εύρωστος, ίσως προσθέσει τού 
άρχικού στοιχείου &■

Έ ζ ε π α ρ ά λ υ σ ε ,  έξηλώθη έπί ένδυμάτων καί υπο
δημάτων.

Γ ν α φ έα ς ,  μετέβαλε σημασίαν, βυρσοδέψης
Γνάφ ω , τό ρήμα.
"Α γομ εν, δεν έχει όμως άλλο πρύσωπον.

Α ράμ ω , σπεύδω.
Κ ερχ ύ λ ι, τά  μ.εταλικά κουλούρια τών θυρών.
Α νεμ οχοχλίζει, έπί άνέμ.ου στροβύλου.
Αποφτοήθηχα, άπεπτοήθην καί
Α ποφ τοϊσμένος, ή μετοχή.
Έ μ α λ α θ ρ ά χ ια σ εν ,  έπί ξύλου σεσηπότος.
Α π ο φ θ α λ μ ίσ θ η χ α ,  έβασκάνθην.
Π ατιτ Ι, ράψιμον κατά συνέχειαν.
Π ιαοχ εντώ , Γαλ. arrióre-point, τό γαζί.
Βήμα β ή μ α , δρομαίως. Επιρδηματικώς.
Κ α τα σ τα υ λ ίζω , βάζω τά  ζώα εις τήν διαμονήν 

των ή  καί εις τον σταύλον.
Ξ ενοσύρτης, δ πηγαίνων εις τά  ξένα.
Σ φ άχελον , τό υβριστικόν τής χειρός σημεΐον.
Α λλη λ ομ αχ οΰσ ι, κατά τήν κοινήν σημασίαν.

Τ οπ αρχ ή , μικρά μάνδρα.
Κ ρ ο υ τζο υ ν ά ρ ι,  διαφθορά τού κρουνάρι, ήτοι 

κρουνός.
Π α ρ α χ λ ίν ω ,  κάμνω λάθος.
*Α ΰλον, έπί πραγμάτων, ευτελών, άδυνάτων.

Μ εριμνώ ·
Ό ι¡πμοπώ ρος, φθινόπωρον.
Β λ επ ά τ ο ρ α ς ,  δ δραγάτης.
Σ υ ν α λ λ α χ ή ,  διαφθορά τής συναλλαγής, σχέσις. 
Κ α λ ορεχ τ ίζω . Κ α χ ορεχ τ ίζω ,  κατά φυσικήν καί 

μεταφορικήν έννοιαν
Α π οφ θονά , έπίρ. έν αφθονία 
Λ ν α χ υ μ ίζ ε ι,  έπί φυτών δτε έκχέουν τόν χυ

μόν τους.
Π λ αγ η σ ερά ,  πάντζες τού χοίρου.

(" Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια · )

ΛΑΚΩΝΙΚΑ.
(Συν ίχ . Ιδ ι φυλ. 468 .)

Εν Γυθείο» παρά τήν Παλαιόπολιν, όπου ένερ- 
γούνται άνασκαφαί θεμελίων οίκων νέας πόλεως ευ- 

ρέθησαν αί έξής έπιγραφαί'

Α Υ Τ Ο Κ Ρ Λ Τ Ο Ρ Λ  
Ν Ε Ρ Β Α Ν  Τ Ρ Α ΪΑ Ν Ο Ν  
Κ Α ΙΣ Α Ρ Α  Σ Ε Β Α Σ Τ Ο Ν  

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ο Ν  
Π  Π Ο Λ ΙΣ  Π  Γ ΪΘ Ε Α Τ Ω Ν

Εσω δέ τίνος κήπου ή άκόλουθος.

1 I I I ___
Ο  Π Ο ......
Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ο  ..............
Τ Ο Υ  Α Γ Α Θ Ο  ΓΙΟΔΟΣ 
Λ Ε Ο Ν Τ Α  Τ Ο Υ  Α Υ Σ ΙΚ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  
Σ Ω Κ Ρ Α Τ ΙΔ Α  Τ Ο Υ  Δ Α Μ ία Π Ο Υ  
Τ Ο  Α Ν Α Α Ω Μ Α  Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ ΙΑ Ν Τ Ο Σ  
Π Ρ Ο Σ Α Ε Ξ Α Μ Ε Ν Ο Υ  Λ Υ Κ Ο Υ  Τ Ο Υ  
Ζ Η Ν Ω Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Θ Ρ Ε Π Τ Ο Υ .

Εκ τούτων ή μόν άποτείνται πρός τόν Κ α ί- 
σαρα Τραϊανόν έκ τής πόλεως Γυθειατών άνακηρυτ- 
τούσης αυτόν ευεργέτην καί σωτήοα ίσως' ώς εις 
άλλας παρομοίας λακωνικώ* πόλεων έπιγραφάς, έν 
αίς άνακηρύττονται οί Αύτοκράτορες τής Ρώμης σω - 
τήρες καί εΰεργέται τών πόλεων τούτων. Αποδει- 
κνύει καί αυτη μετά  τών άλλων δπόσην εύνοιαν 
έχαίρετο ή Ελλάς παρά τοίς ίω μα ίοις, καλώς διοι- 
κήσασιν αυτήν, καθό μητέρα καί τροφόν τών τ ε 
χνών καί έπιστημ,ών, κατά Πλίνιον (Επιστολ. X X II . 
Β . IX .)  ή προσέφερον σέβας απαντες οί μεγάλοι άν- 
δρες τής Ρώμης, ύ  δέ άναφέοεται εις σύστασιν άν- 
δριάντος, όςτις ίσως είναι κατακεκρυμμένος υπό τά
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χώ μ α τα , καί πιθανήν προχωρουσών των άνασκαφών 

νά προκύψη εις φώς.

Καί πλεϊστα δσα άλλα είναι κατακεχωσμένα εν 
τή Παλαιοπόλει Γυθείου, καταστραφείση, ώ ; γνω

στήν, δπό τρομερού σεισμού έπενεγχόντος χαταβυ- 
θισμόν του πλείστου τής παλαια; πόλεω; μέρους 

εντΐ>ς τής θαλάσσης, έχούσης ένταύθα καθαρόν τό 
δδωρ έπΐ τοσούτον, ώ στε φαίνεσθαι τά  ερείπια τών 
οικιών.

Ευχής έργον η Κυβέρνησες νά έπιστήση τήν προ
σοχήν καί διορίση επιστάτην τών άνασκαφών πρός 
προφύλαξιν τών έπιγραφών χαΐ άλλων μνημείων' 
μή δντος γάρ τούτου, έβλάβη ή δεύτερα επιγραφή 
χαΐ ώς έκ τούτου άνεγνώσθη ήμιτελής.

1 8 6 9 ,  U  N o E u ë fio o .

Ε ν  Ά ρ ιο π ό λ ε ι .  Α θ .  Π Ε Τ Ρ ΙΛ Π Σ .
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ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΤΣΣΗΣ. 0  ιατρός 
Buisson, χληθεις πρός έπίσκεψιν ασθενούς κατεχο- 
μένης υπό λύσση; και ευρισκομένη; έν τή  τελευταί? 
χρίσει τής άσθενείας, την έφλεβοτόμησε καΐέσπογ- 
γίσθη διά χειρομάχτρου έμβαπτισθέντο; εν τώ  σιέλω 
τή ς θνησχούσης. Εις τόν δείχτην τής αριστερά; χει- 
ρός είχε πληγήν, ή ; ενεκα ήτο γυμνή ή σάρξ. Ε υ 

θύ; συνησθάνθη τήν άφρονα πρδξίν του, αλλά βα
σιζόμενο; εις τήν μέθοδον ήν είχεν άνακαλύψει, ήρ- 
κέσθη νά πλυθή δι’ δδατο;.

Πεπεισμένο; δτι ή ασθένεια δεν ήθελεν έκδηλωθή 
είμή τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν, δεν κατέφυγεν έν 
τώ  άμα εί; τό φάρμακόντου, δηλαδή ε ΐ; τά  άτμό- 
λουτρα. Τήν έννάτην ήμέραν ήσθάνθη έξαίφνης πό
νον εις τόν λαιμόν χαΐ μείζονα ετι εις τούς έφθαλ- 
μούς. Τό σώμά του τφ  έφαίνετο υπερβαλλόντως έ- 
λαφρόν' αί τρίχες του είχον κατασταθή λίαν ευαί
σθητοι καί σίελος ήρχετο εί; τό στόμα. Η έπαφή 
τού άέρος τώ  έπροξένεε φρικώδη έντύπωσιν' άπέφευγε 
νά βλέπη τά  στίλβοντα αντικείμενα' είχεν έπιθυ- 
μίαν άδιάκοπον νά τρέχη καί νά δάκνή, ούχΐ τούς 
ανθρώπου;, αλλά τά ζώα καί δ,τι τόν περιεχύκλου.

Αλλ άχούσωμεν τόν κ. Buisson διηγούμενον τήν 
τρομεράν ταύτην κρίσιν.

«Μόλις έπινον, χαΐ παρετήρησα δτι ή θέα τού 

δδατο; με άπέκαμνε περισσότερον ή δ πόνος τού 
λαιμού' νομίζω, δτι δ χατεχόμενος υπό υδροφοβία; 
δύναται άδιακόπως νά πίνη, κλείων τού ; δφθαλ- 
μούς. Τά διαλείμματα τής πυρετική; καταστάσεως 
ήρχοντο άνά πέντε λεπ τά  τής ώρας, καί »¡σθανό- 
μην τόν πόνον άναχωρούντα έκ τού δείχτου δαχτύ-

3 0 4

λου καί παρατεινόμενον κατά μήκος τών νεύρων 
μέχρι τού ώμου.

ϊλναλογιζόμενος δτι τό φάρμακόν μου ητο μό
νον προφυλαχτικόν, έκαμα άτμόλουτρον, όχι ΐνα 
θεραπευθώ, άλλ’ ΐνα πνιγώ. Οτε δέ τό λουτρόν έ -  
φθασεν είς θερμοκρασίαν 5 2  βαθμών τού εκατοντά
βαθμου τού βαρομ-έτρου, άπαντα τά  συμπτώματα 
παρήλθον ώς διά μαγείας, καί πλέον τίπ οτε δεν 
•/¡σθάνθην.

»Ενοσήλευσα πλείονας τών δγδοήκοντα ανθρώ
πων, δηχθέντων υπό λυσσαλέων ζώων, άπαντες δε 
έθεραπεύθησαν διά τού μέσου τούτου».

Εν συντόμω, δ κ. Buisson συμβουλεύει, δπόταν 

δηχθή τις υπό ζώου κατεχομένου υπό λύσσης, νά 
κάμνη, έπΐ επτά  κατά συνέχειαν ημέρας άτμόλου- 
τρα 5 7 — 6 3  βαθμών θερμοκρασίας τού εκατοντά
βαθμου. Τούτο είναι τό  προφυλαχτικόν φάρμακον. 
0τα ν δέ εχδηλωθή ή άσθένεια, άρχει έν μόνον ά τ
μόλουτρον εχον θερμοκρασίαν 5 7  βαθμών, και κατ’ 
όλίγον άναβαίνουσαν έως 6 3 . Ó ασθενή; όφείλει νά 
οικουρήση καλώς κεκλεισμένος εν δωματίφ, μέχρις 
εντελούς θεραπείας.

Ó κ. Buisson προστίθησιν δτι είχεν άνακοινώσει 
ε ί ; τόν περίφημον χειρουργόν Dupuytren τήν ευτυ
χή περίστασιν, ήτις τώ  έκαμε ν άνακαλύψη τήν 
θεραπείαν ταύτην. Ó δέ Dupuytren τώ  άπεκρίθη, 
δτι ή μέθοδος αύτη ήν τοσούτον λογική, ώστε καί 
αυτό; ούτο; ήθελε τήν μεταχειρισθή, εάν έλάμβα- 
νεν άνάγκην.

Ι Ϊ  ολέθριος άδιαφορία έκώλυσε μέχρι σήμερον νά 
γνωστοποιηθή ή θεραπεία αυτη έν Γαλλιοι, ένθα 
μεταχειρίζονται άκόμη κατά τής λύσσης τήν άμ- 
φίβολον μέθοδον τής καυτηριάσεως.

Αλλά καί έν Ελλάδι, ώ ς παρά πολλών βεβαιού- 
ται, ευρίσκανται άνθρωποι γινώσκοντε; βότανον δι’ 
où θεραπεύεται ή λύσσα, καί ευχή; έργον είναι καί 
ευεργέτημα ε ί; τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα, ΐνα 
έξετασθή έάν υπάρχη τοιούτον βότανον πρός δια- 

φώτισιν τής έπιστήμη;.
ΙΑΤΡΟΤ ΑΣΤΕ10ΤΗΣ. Λέγουσιν δτι δ έξοχο; 

χειρουργό; Dupuytren μόνην αστειότητα ήν έκαμεν 
έν τή ζωή αυτού ήν ή έςής.

Προσκληθεί; ΐνα άνελκύση νόμισμ.α άργυροΰν 
πέντε φράγκων έκ τού οισοφάγου τινό ;, οστις είχε 
στοιχηματίσει μετά τίνος φίλου του ΐνα καταπίη 
Sv τοιούτον, άφού έςέβαλε τούτο μ ετ  άξιοθαυμά- 
στου τώ  δντι έπιδεξιότητο; καί ταχύτητος'

αΠαρατηρείς, φίλε μου, είπεν, δτι δέν είναι α
ληθές δτι τό άργύριον πανταχού εισέρχεται».

ΔΙΚ.


