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—  Πόσον είμαι, κόρη μου, ευτυχής δτι σάς βλέ
π ω ! Ά λ λ α  δίατί να μή μοΰ αναγγείλετε πότε 
ακριβώς θά ήρχεσθε: 'Ο  υιός μου έπερίμενε τήν 
άφιξ’.ν τοϋ ταχυδρομείου, πριν άναχωρήση διά 
τό Κογκαρνώ, δθεν επιστρέφει τό  βράδυ. Θά 
καταλ/πηθή. ’ Ε λπ ίζω , κύριε, δ τι θά μείνετε όλί- 
γας ημέρας μαζύ μας.

—  Εϊκοσιτέσσαρας ώρας, κυρία, άν τό  επιτρέ
πετε καί δεν σάς στενοχωρούμε·/.

—  Νά μέ στενοχωρήσετε, ένψ μού προξενείτε 
αληθινήν χαράν! Ν ά συγχωρήσετε μόνον, σάς παρα
καλώ, τήν απλότητα τής υποδοχής καί νά εύχαρι- 
στηθήτε εις δ,τι έχει νά προσφέρω ό τόπος μας, δςις 
δέν έχει συνειθίσει είς παμισι νάς έπι σκ έψ ε ις .

—  Ό  τόπος σας, κυρία μου, είνε μαγευτικός, 
τόν έθαυμάζαμεν άοιακόπως"* καθ’ δλον τόν 
ιν. "Οταν μείνη κανείς πολύν καιρόν εις

Παρισίους ή τά  περίχωρα, είνε αληθής εορτή ν ’ 
άναπνέη τόν καθαρόν αυτόν καί ζωογόνον άέρα.

—  Παππάκη, ό άμαξας ζη τ ε ί  διαταγάς. Δέν 
τού λέγετε πότε νά έλθη νά μάς πάρη :

—  Σάς παρακαλώ, κύριε, χαρίσατε μας κατι 
περισσότερον παρά μίαν ημέραν. Ό  υιός μου θά 
ήτο απαρηγόρητος νά χάση τό περισσότερον μέ
ρος τής έδώ διαμονής σας. Ή  αγαπητή μου κόρη, 
τήν οποίαν ήμην βεβαία δτι δέν παρεκάλουγ είς 
μάτην, μ ’ έδωκϊν έλπίδας δ τι Οά προστατεύσετε 
τόν Ά λα ίν . θ ά  ήμην τόσον ευτυχής αν καί 
μόνος σας έλαμβάνετε τή ν βεβαιότητα, δ τι είνε 
άξιος τής προστασίας σας. "Επειτα, είμαι τόσον 
ευχαριστημένη δ τι έχω  έδώ τή ν χαριτωμένην 
αύτήν Μαρκέλλαν· άφήσατέ με νά τήν απολαύσω 
μέ τή ν ήσυχίαν μου! Πεισθήτε δ τι δέν μάς δί
δετε κανέν βάρος, καί μή μού στερήσετε τήν εύ- 
χαρίατησιν νά περιποιηθώ— διά τελευταία·/ φο
ράν —  τόσον καλούς φίλους είς τό  αγαπητόν μου 
Χτήμα. Σ τείλα τε όπίσω τήν άμαξάν σας, καί δταν 
μάς βαρυνθήτε, αναλαμβάνω τήν ύποχρέωσιν 
νά μή era; κρατήσω περισσότερον, καί νά σάς προ
μηθεύσω άμαξαν, ή όποια νά σάς ύπάγη δπου 
®έλετε. Δέχεσθε :

τ ο μ ο £  i n ' .  —

 Ευχαρίστως, κυρία μου. Δέν ήμπορώ ν’ ά ν-
τ ισ τώ  είς τήν εύγενή σας επιμονήν, ούτε είς τό 
βλέαμα τής Μαρκέλλας. Παραδίδομαι είς τάς 
χείράς σας.

Μετά τό  πρόγευμα ή κ. Δεσκλοβέλ περιήγαγε 
τούς ξένους της είς τόν πύργον. Πανταχού έπιπλα 
παλαιά, καθαρόν καί αμιγή φέροντα τόν βρετα- 

I νικόν τύ π ον  κυλικείο ν πλήρες λαμπρών άργιλ- 
λοπλάστων πινακίων, σκευοθήκαι μεγάλαι, κιβώ
τια  έκ ξύλου γλυπτού. Έ ν  τψ  θαλάμφ τής κυρίας 
Δεσκλοβέλ υπήρχε μάλιστα  καί κλίνη κλειστή 

| μετά τώ ν  συρτών θυοοφύλλων της καί τού μικρού 
πρό αύτής σκάμνου, χρησίμου είς άνάβασιν. Ή  
κλίνη αύτή, μέ τάς αφελείς της γλυφά; καί τά  διά
τρητα  κοσμήματα της, έφάνη τόσον ωραία είς τήν 
Μαρκέλλαν, ¿'ιστέ έόηλωσεν είς τόν πατέρα της 
ότι ήθελε νά πάρη μαζύ της μίαν τοιαύτην είς 
Παρισίους.

—  ’Έ χ εις  δίκαιον, αγάπη μου, είπεν ή κ. Δ ε
σκλοβέλ. Ή  κλίνη αύτή έχει πολλήν πρωτοτυ
π ία ν  άλλά πρέπει νά τήν έσυνείθισε κανείς άπό 
τήν παιδικήν του ήλικίαν, διά νά κοιμάται εντός 
αύτής χωρίς νά στενοχωρήτα ι. Οί χωρικοί μας 
χώνοντα ι έντός καί κλείουσι καί τάς θύρας· φαν- 
τάζεσθβ δέ τ ί  άέρα άναπνέουν έντός δωματίου, 
δπου κυλίονται έπί σωρού κοπριάς μικρά παιδία, 
όρνιθες καί χοίροι Ανάμικτοι. Τό κατ’ έμέ, τήν 
έχω  χάριν τού σχήματος, άλλ ’ ουδέποτε κοιμώ- 
μαι είς αύτήν.

—  Ά δ ιάοορον έπιθυμώ νά έχ ω  μίαν. Αλλά. 
πατέρα, παρατηρείς κάτι τ ι  περίεργον ; Ή  πρόσ- 
οψις αύτής τής κλίνης δέν όμοιάζει τρομερά με 
τάς Ανατολικά; μ ο υ σ α ρ α β ία ς ;

—  ’Έ χ ε ις  δίκαιον, κόρη μου· κ’ έγώ  τό παρε· 
τήρησα.

Τήν στιγμ ήν έκείνην ή κ. Δεσκλοβέλ ήνοιξεν 
εν παράθυρον, καί οί ξένοι αύτής έβαλον κραυγήν 
θαυμασμού. Ό  πύργος, ώκοδομημένος έ®’ ύώηλου, 
είχε Οαυμασίαν πρός τήν θάλασσαν θέαν, έφ* ής 
έσπινθηροβολούν αί ακτίνες τού ήλιου. Δεξιά  ό 
ωραίος δρμος τοϋ Φορέστ· ε ίς .τό  βάθος αί νή
σοι Γλενάν· αριστερά τό Κογκαρνώ, κ’ εμπρός 
θαυμάσια δάση, καθήκοντα μέχρι τού αίγιαλοϋ.

—  Ά χ !  τ ί  ωραία! Αγαπητή μου κυρία! έφώ- 
νησεν ή ϊίαρκέ/,λα, πώς σάς λυπούμαι, δ τι άναγ- 
κάζεσθε ν’  άβήσετ* . . . .
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Ά λ λ α  διεχόπη, βλέπουσα τούς οφθαλμού; τη ; 
χ. Δεσκλοβέλ πλ>)ρθυμένους δακρύων ήσθάνθη | 
δε καί αύτή όγκουμένην τήν καρδίαν της καί ' 
περι επτύχθη τήν γηραιάν της φίλην, ή τ ι ;  ήσπά- 

σθη αύτήν τρυφερώς.
—  ΙΙώς ¿ντρέπομαι, κύριε, ο τι άπεκάλυψα ενώ

πιον σας τήν αδυναμίαν μου. Ά λ λ ’ εγώ  καί ό 
υίύς μου καταβάλλομεν τόσον κόπον να κρύψω- 
μεν τά  δάκρυά μας, ώ σ τε  ενίοτε, δταν αύτός λεϊ— 
π τ„ λησμονοϋμαι καί δεν ήμπορώ νά κρατήσω

τόν  εαυτόν μου.
— · 'Αφού είς απερίσκεπτος λόγο; τής Μαρκέλ- 

λης μας έφερίν είς αύτήν τήν ύπόθεσιν, κάμετε 
μου τή ν χάριν, σάς παρακαλώ, νά μού έμπι- 

στβυθήτε καί νά μέ καταστήσετε ένήμερον των 
πραγμάτων. Έςεύρετε δ τι αύταί αί υποθέσεις 
είνε έργον μου· ίσως ουνηθώ νά σάς δώσω καμ- 

μίαν καλήν συμβουλήν.
—  Δυστυχώς, κύριέ μου, τά  πράγματα είνε 

πολύ άπλφ. Είχα επί δεκαετίαν δλην εις τήν 
υπηρεσίαν μου ένα ούτως είπεΐν επ ιστάτην, δστις 
είσέπραττε τά  μισθώματα, επεστάτει είς τή ν  υλο
τομ ίαν, ένήργει τήν έκχέρσωσιν των ακαλλιέργη
τω ν γα ιώ ν, καί έν γένε ι όιηύθυνε τή ν  κάρπωσιν 
τού κτήματος, άπό κοινού με τόν υιόν μου καί 
μόνος οσάκις ελειπεν ό Ά λ α ίν . Είχαμεν καί οί 
δύο μεγάλην είς αύτόν εμπιστοσύνην. Ορό ένό; 
μηνό;, ένψ  είμεθα είς τά  Πυρηναία, παοεβίασεν 
άπλούστατα τό  κιβώτιον, είς τό όποιον έκλεια 
τά  χρήματα καί τά  χρεώγραφά μου καί μού έκαλ- 
ψεν άςίας πεντακοσίων περίπου χ ιλιάδων φράγ
κ ω ν  έπειτα  έφυγε. Δ εν  κατωρθώσαμεν νά παρα- 
κολουθησωμεν τά  ίχνη του είμή μόνον μέχρι 
Βρέστης, δπου ίσως έπεβιβάσθη. θ'άνευρεθή ποτε 
αρά γ ε , καί θά έχη τό ποσόν είς χεΐράς του ; Δέν 
τό πιστεύω . Δέν μού μένει λοιπόν άλλο παρ’ 
αύτό τό κτήμα, δπου θά μάς ήτο δυνατόν νά ζή -  
σωμεν μετρίως, εγώ  καί ό Ά λ α ίν ,  δστις αγαπά 
πολύ τή ν γεωργίαν, καί τό επιθυμεί. Ά λ λ 'ε γ ώ  
έχ ω  διά τόν υιόν μου περισσοτέρα^ αυτού φιλο
δοξίαν, καί δέν επιθυμώ νά ζή ση  τήν ζω ή ν , είς 
τήν όποιαν μάς καταδικάζει ή καταστροφή μας. 
Άφού έζησεν  έδψ άνέτως, ευεργετών τούς περί | 
αύτόν, θά μ’ έλύπει πολύ νά τό ν  ίδω γινόμενον 
αληθή γεωργόν καί υποχρεωμένου νά στερήται, 
χάριν οικονομίας, τήν πολυτέλειαν τής ευεργεσίας.

"Α ν  σάς είπω δ τ ι ό υίό; μου είνε ωραίος, κα
λός, γενναίο; καί μέ πολλήν νοημοσύνην, θά μει· 
διάσετε βεβαίως διά τά ; μητρικά; μου ύπερβολάς. 
Προτιμώ νά τόν ίδήτε καί νά ομιλήσετε μαζύ 
του. Ν ομ ίζω  οτι τόν έκαμα άνδρα, καί θά ήτο 
άληθώ; λυπηρά οιά/.υσις τώ ν ονείρων, τά  όποια 
τρέφω άφ’ δτου εγεννήθη, νά μείνη ζώ ν  εδώ ζωήν 
εντελώς φυτικήν, α ντί ν’ άσχοληθή είς τήν άπο- 
κατάστασιν τής περιουσίας τήν όποιαν είς άθλιος 
μάς έκλεψεν. Είνε μόλις είκοσιέξ ε τώ ν  έχ ε ι καιρόν 
ακόμη ν ' αρχίση νέαν ζωήν, οταν μ άλισ ;α  έχη

ύποστήριξιν ως ή ΐδική σας. Έ γώ  θά μείνω εδώ, 
μέχις ου εϋρω αγοραστήν διά τό κτήμα. ’Έ π ειτα  
θά υπάγω νά κατοικήσω μέ τόν υίόν μου.

—  Δέν θά στενοχωρηθήτε είς μικρόν παρισινόν 
οίκημα, άνεφώνησεν ή Μαρκέλλα, αφού έζησατε 
τόσον καιρόν είς αύτόν τόν ώραίον τόπον ;

—  Μέ τόν Ά λ α ίν , άγάπη μ.ου, θά ήμαι παν

τού εύτυχής, άφού 25  τόρα έτη 5έν έχει άλλον 
σκοπόν ή ζω ή  μου παρά τή ν εύτυχίαν του . Εί
μαι βεβαία οτι ό κ. Δαρλεμών μ ’ εννοεί.

—  Πληρέστατα, κυρία μου' έπειτα , δέν συμ 
φωνείτε καί σείς, δ τ ι  δλαι αύταί αί αφοσιώσεις 
μας είνε ούχ ήττον εγωιστικά! άφού μάς κάμνουν

ήμάς ευτυχείς;
Μετά μεσημ.βρίαν διέτρεςαν τό  κτήμα, δπερ 

ήτο αληθώς ώραίον. Ή  Μαρκέλλα κατενθουσιάσθη 
έκ πάντων, ιδίως δέ έκ τή ; θέας τώ ν χέρσων 
γα ιώ ν, ας τά  ιώδη καί κίτρινα άγρια άνθη με- 
τεμόρφουν είς εύχρουν αρμονικόν τάπητα. Ή  κ. 
Δεσκλοβέλ εγέλασε πρός τόν ενθουσιασμόν τής 
νεάνιδος καί τή  έξήγησεν δτι κατ’ έτος έξεχερ- 
σούτο μέρος τώ ν  γαιών εκείνων, διότι φιλοδοξία 
τού ιδιοκτήτου ήτο νά τάς κατακτήση πάσας.

—  Ά  ! αύτό είνε φοβερόν ! άνέκραξεν ή Μαρκέλ
λα . Ν ομ ίζετε , έν συνειδησει, δτι ώραΐζετε τήν 
ιδιοκτησίαν σας, δ ταν σπείρετε σ ίτον  δπου φύον
τα ι τόρα τά  χαριτωμένα αύτά μικρά άνθη;

—  'Ά ν  ήσθε γαιοκτήμων, αγαπητή μου φίλη,

θά εσκεπτεσθε άλλέως.
—  θ ά  ήτο περίεργον. Φαντασθήτε δ τι είς τήν 

Βιλ/.-Δαβραί κατέστρεψα δλον μας τόν λαχανό
κηπον. Δ έν  επιτρέπω είς τό ν  κηπουρόν είμή καρ
ποφόρα δένδρα καί άνθη. Συμφωνώ, δ τι τά  ία 
καί τά  χαμαικέρασα, τά ρόδα καί τά  γαρύφαλλα 
δέν χρησιμεύουν είς τό  μαγειρείου, άλλ ’ είνε 
τόσον εύμορφα, καί μυρίζουν τόσον ώραϊα. ΐό  
άστεΐον δέ είνε, δτε άφού έφιλονείκησαν μαζύ μου 
κ' έθύμωσαν κατ’ άρχάς, άνεγνώρισαν έπειτα  δτι 
τούς έκαμνα καί οικονομίαν, διότι τά  λαχανικά τή ; 
άγορά; είνε πολύ εύθηνότερα παρ’  εκείνα, τά όποια 
καλλιεργεί κανείς είς τόν κήπόν του. Φαντάζεσθε

πόσον έθριάμβευσα.
Έ νψ  δ’  ούτως ώμίλει, έδρεψεν ή Μαρκέλλα 

μεγάλην δέσμην άγριων άνθεων καί χόρτων ποι- 
κιλοχρώμων, άτινα επιστρέψασα οίκαόε, άπέθη- 
κεν έν τψ  προθαλάιιψ. Ε ίτα  δέ, άποβαλούσα τόν 
πΐλόν της καί εύτρεπίσασα μικρόν τήν κόμην της,

| έζήτησε παρά τής κ. Δεσκλοβέλ μίαν μαγειρικήν 
ί ποδιάν καί μίαν μεγάλην ψαλίδα, καί ήρχισε 
! διασκευάζουσα τήν συγκομιδήν της διά τά  δύο 
ί ανθοδοχεία, άτινα έκειντο επί τής εστίας τής 

αιθούσης.
Ό  κ· Δαρλεμών άνέβη είς τό δωμάτιόν του, 

ή δέ κ. Δεσκλοβέλ μετέβη νά ρίψη έν βλέμμα 
είς τό  μαγειρείου, καί ή Μαρκέλλα ήτο μόνη έν 
τω  προθαλάμω, άσχολουμένη είς διασκευήν τών 
άγροτικών τη ; ανθοδεσμών, δτε ή θύρα ήνοίχθη

Ε Σ Τ Ι Α 447
άποτόμως, καί είσήλθεν ό Ά λ α ίν  Δεσκλοβέλ. 
Έ μεινεν επί στιγμ ήν έκπληκτος ενο’ιπιον τής 
ωραίας εκείνης αγνώστου, ή ν περιέβαλλε μαγει
ρική ποδιά· είτα , βλέπων αύτήν μειδιώσαν, έμει- 
δίασε καί αύτός, καί προσκλίνας ε ίπ εν :

—  Ή  δεσποινίς Δαρλεμών υποθέτω;
—  Αύτή  ή ίδια, κύριε, υπό τό  σχήμα άν- 

θοπώ/.ιδος.

Κ '.

Μετά μίαν ώραν ό κώδων συνήγαγε τούς τέσ - 
σαρα; δαιτυμόνα; εις τό εστιατορίου. Ή  Μαρκέλ
λα είχεν αντικαταστήσει τήν οδοιπορικήν της 
ενδυμασίαν διά μάλλινης έσθήτος, χρώματος 
κυανοτέφρου λίαν άνοικτού, ήτις ήρμοζεν είς αύ- . 
τήν θαυμασίως. Μικρά δέσμη γερανίων έμπεπηγ- 
μένη εί; τούς μελανού; τη ; βοστρύχου;, άνεδεί- 
κνυεν έ τ ι  μάλλον τή ν άνεπίδεικτον εκείνην ενδυ
μασίαν, ήτις καίτοι έφαίνετο πρόσφορο; εί; ξανθήν, 
συνεβιβάζετο ούχ ή ττον εξαίρετα πρό; τήν άμαυ- 
ράν χροιάν τή ; νεάνιδος.

’Ο  κ. Δαρλεμών καί ό υίό; τού οίκου έφαίνοντο 
συνεννοούμενοι εξαίρετα, ή δέ Μαρκέλλα διενοείτο 
δτι εύτυχής ήτο ή έμπνευσίς της νά φέρη τόν πα
τέρα της είς τήν Βρετάνην.

Έ  εσπέρα παρήλθεν ήρεμος. Ή  Μαρκέλλα 
εμουσούργησε κα τ’ άρχάς, ε ίτα  δέ συνδιελέχθη 
μετά τή ; κ. Δεσκλοβέλ, ένψ ό κ. Δαρλεμών κ α - 
πνίζω ν καί άλλόφρων τό  φαινόμενου, υπέβαλλε 
τόν Ά λ α ίν  ε ί; άληθεί; έξετάσεις. Είς τάς ένδεκα 
άνέβη σαν πάντες νά καταχλιθώσιν. Ή  νεάνις 
είσήλθε τό τε  ε ί ;  τόν κοιτώνα τού πατρό; της, επί I 
τή  προφάσει νά ίδη άν είχε πλησίον του δ,τι 
έχρειάζετο.

 Λοιπόν, παπάκη ;

—  Αληθώς, κόρη μου, σέ προστατεύει ή καλή 
σου μοίρα. "Ο ,τι έπιθυμήσης, βλέπω, πραγματο
ποιείται. Ό  νέος μ ’ αρέσει εντελώς καί τό κτήμα 
μέ φαίνεται δ τι ήυπορεί νά μού κάμη.

Ή  Μαρκέλλα συνεκρότησε τάς χεΐρα ; καί άνε- 
σκίρτησεν ώς παιδίον.

—  Τήν γνω ρ ίζω  εγό> αύτήν τή ν καλήν μου 
-οΐραν. "Εχει ψαρά γένεια καί ψαρά μαλλιά, καί 
τήν αγαπώ  έξ δλης μου καρδίας. Ό  κ. Ά λα ίν  
λοιπόν ; . . .

—  Ό  κ. Ά λ α ίν  μού φαίνεται νέος σοβαρό;, 
πολύ νοήμων, καί πλήρης εύγενών αισθημάτων.
Ίω ς  κάπω; πολύ υπερήφανος, άλλ’  αύτό δέν μ,έ 
δυσαρεστεϊ. Συναινεί ν ’ άφήση τόν τόπον του 
μόνον διά νά μή δυσαρεστήση τήν μητέρα του 
είς τά  περί μέλλοντος σχέδιά της. Μένει νά ίδω 
τόρα, εί; Παρισιού;, άν εχη δ ,τι λέγομεν ημείς 
χρηματιστικόν πνεύμα, θέλησ ιν νά έργασθή 
έχει βεβαίως, έκτό; δέ τούτου, χάρις είς τάς πολ-
λ ά ς του περιηγήσεις κατέχει ποσόν ποικίλων γνώ 
σεων πολύ σπάνιον είς αρχάριον.

—  Τ ί εύτυχής πού ε ίμ α ι! Καί διά το  κτήμα.

παπάκη, μού επιτρέπεις νά ομιλήσω τής κ. 
Δεσκλοβέλ ;

—  Ό χ ι ,  ό χ ι! Δέν θέλω νά ύποθέση δ τι ή 
I ευγνωμοσύνη τής επιβάλλει υποχωρήσεις άπέ- 
ί  ναντι τού προστάτου τού υιού τη ς . Τήν ύπόθεσιν

θά διαπραγματευθή ό συμβολαιογράφος μου μέ 
I τόν συμβολαιογράφον της, χωρίς τό  κατ’ άρχάς 
] νά γείνη  λόγος περί τού ονόματος τού άγοραστού.

—  "Εχεις δίκαιον, πάντοτε δίκαιον, καί σού 
υπόσχομαι νά μήν εΐπώ λέξιν, δσον καί άν 
στενοχωρηθώ.

Ή  Μαρκέλλα κατεκλίθη εύθυμοτάτη. Τήν επαύ
ριον ήγέρθη λίαν πρωί, κ’ έδραμεν είς τή ν έπαυ- 
λ ιν  τώ ν  χωρικών,δπου τή ν προτεραίαν είχεν ίδεί 
στίφος δλον μικρών παιδιών. Έδυσκολεύθη πολύ 
νά συνεννοηθή πρός τούς μικρούς εκείνους βρετα- 

. νούς, ο ΐτινε; έλάλουν ιδίαν δ ιάλεκτον άλλ ’ ό 

πρωτότοκος ευτυχώς τής οικογένειας, δεκαετής 
παίς μανθάνων τήν γαλλικήν έν τώ  σχολείω, 
κατώρθωσε νά τή  χρησιμεύση ώς διερμηνεύς. 
Ό τ ε  δέ ούτος έξήγησεν είς τά  μικρά, δ τ ι ή κυ
ρία ήθελε νά τούς δώσγ, πεντάρας, έσπευσαν δλοι 
νά προσδράμωσιν. Ή  Μαρκέλλα διενειμεν είς 
αυτούς αργυρά ήμίφραγκα, ώ ν ε ίχ ε  πάντοτε πλή
ρες τό θυλάιιιόν ;ης, κ’ έπανήλθεν οίκαδε καθ’ ήν 
στιγμήν ό πατήρ της άπηρχετο μετά τού Ά λ α ίν  
είς μακρυνόν περίπατον.

—  Μάς άφίνετε λοιπόν! είπεν έρασμίω ; χ ο - 
λουμένη.

—  θ ά  επιστρέψωμεν, κόρη μου, είς τό πρό - 
γεύμα- καί άπεφασίσαμεν πρό μικρού μέ τήν 
κυρίαν Δεσκλοβέλ, ή όποια σέ ζη τ ε ί  παντού, νά 
ύπάγωμεν μ ετ’  ολίγον είς εν χωρίον, δπου είνε 
προσκύνημα καί δπου θά χόρτασης ενδυμασίας 
τού τόπου.

Ή  Μαρκέλλα, ή τις προσχύ η ιμ α  δέν έγνούριζεν 
άλλο ή τό  ,τροσχύκημα τον  Π . )ο ΐρ μ ί . Ι ( ' ) ,  δπερ 
είχεν ίδεί είς τό θέατρον τού Κωμικού Μελοδρά
ματος, κατενθουσιάσθη έκ τής προσδοκίας καί 
άπήλθεν είς άναζήτησιν τής κ. Δεσκλοβέλ, ήτις 
επιθυμούσα νά τήν διασκεδάση, τή  έπρότεινε νά 
μεταβώσιν είς έπίσκεψιν τώ ν περιχώρων, ίνα  ίοω- 
σ ι μή υπήρχε παλαιά της κλίνη πρός αγοράν.

Τήν ώραν τού προγεύματος εύρέθησαν πάντες 
έπί τό αύτό συνηγμένοι, καί ή Μαρκέλλα ήρξατο 
άφηγουμένη τ ί  έκαμε τή ν πρωίαν.

—  Παπάκη, ελπ ίζω  δέν θά μέ μαλώστ,ς. Κατά 
τήν απουσίαν σου έκαμα τρέλλας. ’  Ηγόρασα έπιπλα.

— "Ε π ιπ λα ;

— Μίαν κλίνην, μίαν σκευοθήκην καί τρία 
κιβώτια.

—  θεέ  μου ! καί τί θά τά  κάμωμεν δλα αύτά 
τά  π ράγμ ατα ;

—  θά  τά  στείλωμεν είς Ιίαρισίους. Ό τα ν  φθά- 
σουν, θά ίδής τ !  θά τά κάμω.

1) Ι’ απΙυιι <Ιβ Ρ Ιοϋπ ιιε Ι, μελόδραμα τοϋ Μάγερβερ. *αρα-
οταδτν τό «ο·3τον έ» Ι1αρ:β:.αι; τή  1 Ά κ ρ ιλ ίον  1859.
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—  Ά λ λ ’ ας Αφήάωμεν τόρα τά  έπιπλα καί ας 
όμιλήσωμεν ολίγον διά τό προσκύνημα. Τ ί εύ
μορφα πράγματα θά ίδούμεν εκεί:

—  Μή φαντάζεσθε μεγάλα πράγματα, άγάπη 
μου, είπεν ή κ. Δεσκλοβέλ, διότι θά εύρεθήΤε 
άπατημένη. θ ά  ΐδήτε μίαν μικράν εκκλησίαν, 
αρκετά εύμορφα κτισμένην, της οποίας θά σάς 
άρέση τό  κωδωνοστάσιον, αλλά της οποίας οΐ 
εσωτερικό1, ασβεστωμένοι τοίχο*, δεν έχουν τίποτε 
περίεργον. Ή  λ ιτανεία , αρκετά περίεργος διά τάς 
ενδυμασίας του πλήθους, θά περιέλθή με ψαλμω
δίας την εκκλησίαν κα1. το χωρίο ν  τριγύρω1 δέ 
θά ίδήτε πραγματευτάς, οί όποιοι πωλοΰν κόμ
βολόγια, νομισματόσημα, καρφίδας μεγάλας διά 
τούς κεφαλόδεσμους και άλλα τοιαϋτα αντικείμενα 
χωρίς αξίαν. Έ κ τος άύτών πρόχειρα οινοπωλεία 

οσα θ έλ ετε .

—  Οί Βρετανοί λοιπόν, ήρώτησεν ό κ. Λαρλί- 
μών, είνε, φα ίνετα ι; . . . .

—  Φοβερά μέθυσοι, κύριέ μου Τό προσκύ
νημα δεν είνε διά τούς άνόρας άλλο τίποτε είμή 
πρόφασις νά πίνουν δλην τήν ημέραν. Δ ι ’ αυτό 
οσάκις τό χωρίον είνε αρκετά πλούσιον ώ σ τε  νά 
πληρώση καί μουσικήν, ό χορός γίνετα ι πάντοτε 
τήν επαύριον. Τήν πρώτην εσπέραν κανείς άπό 
τούς άνόρας οέν είμπορεί νά σταθή όρθιος, καί 
αί γυναίκες θά ήσαν υποχρεωμένα', νά χορεύουν 
μεταξύ τω ν.

—  Άθηλώς δε τό  προσκύνημα ήτο όποιον τό 
περιέγραφεν ή κ. Δεσκλοβέλ, ή δε Μαρκέλλα κα- 
τελυπήθη τήν εσπέραν, δτ’  επέστρεοεν οικαοε, τούς 
μεθύοντας άνδρας, οιτινες έστηρίζοντο εκατέρωθεν 
επ ί μιάς γυναίκας, ίνα  μή πέσωσι, καί μετά τρό
μου άνελο, ’ζε το  ποια άνέμενε τήν επαύριον τύ 
χη  τά  τα/.αίπωρα εκείνα γυναικεία πλάσματα. 
Ά λ λ ’ ή κ. Δεσκλοβέλ τήν καθησύχασε, βεβαιούσα, 
δτι αί γυναίκες έν Βρετάνη εχουσιν ίκανώς ανδρι
κήν τήν χείρα, καί δεν είνε συνήθως αύταί αί μάλ- 
/.ον δερόμεναι.

Ή  Μαρκέλλα καί ό πατήρ της ευχαρίστως θά 
παρέτεινον τήν έν Κερμές διαμονήν των. ’Αλλά 
μ’ ολας τάς παρακλήσεις τω ν  φίλων των, έφοβή- 
θησαν μή καταστώσιν όχ/.ηροί καί άπεφάσισαν 
ν’ άναχωρήσωσι τήν επαύριον. ’ Επειδή δέ οί δο»-- 
πόροι έπεθύμουννά περιηγηθώσιν επί μ ίαν εβδο
μάδα τό Φινιστέριον, πριν ή επιστρέψωσιν εις 
Παρισίους, ώρίσθη μετά δεκαπέντε ημέρας ή άφ.ι- 
ςις τού Ά λα ίν . Άπεχωρίσθησαν πάντες κατεν- 
χαριστημένοι, ό δε κ. Δαρλεμών έξεφράσθη προς 
χήν κ. Δεσκλοβελ πόσον έξετίμα  τόν υιόν της.

Ή  Μαρκέλλα ήκτινοβόλει εξ εύχαριστήσεως. 
Κατώρθωσε δέ νά πείση τόν πατέρα της νά φρον- 
τίση  περί τής αγοράς τού κτήματος πρό τής 
επιστροφής του, καί τοιουτοτρόπως ό συμβολαιο
γράφος του επεφορτίσθη νά συνεννοηθή περί τού
του αετά  τού έν Κονκαρνώ συναδέλβου του.I · \ I

ΣΤ '.

Ό τ ε  ό κ. Δαρλεμών επέστρεψε μετά τής θυ- 
γατρός του εις Β ίλλ-Δαβραί, εύρεν επί τού γρα
φείου του .τήν άπάντησιν τού έν Κογκαρνώ συμ
βολαιογράφου πρός τόν εν Παρισίοις συνάδελφόν 
του, τήν επαύριον δέ ή Μαρκέλλα έλάμοανε τήν 
επομένην επιστολήν τής κ. Δεσκλοβέλ :

« ’ Αγαπητή  μου φίλη,,
«  Ή  επίσκεψίς σας ήτο τυχηρά δι’  ημάς ύπό 

πάσαν εποψιν. Φαντασθήτε ότι εύρέθη αγορα
στής διά τό  Κερμάς. Ποιος είνε ; Δέν ήξεύρω τ ί 
ποτε. Ό  συμβολαιογράφος των Παρισίων έγραψεν 
εις τόν ίδ'.κόν μας, δτι εις τώ ν  πλουσίων του πε
λα τώ ν , δστις τόρα ταξειδεύει, τό ν  έπεφόρτισε νά 
τοποθετήση εις γαίας σπουδαΐον κεφάλαιον. Μα- 
θών δτι τό  Κερμάς πωλείτα ι, έρωτά τήν τιμήν 
του. Ό  συμβολαιογράφος μου του άπεκρίθη τρια
κόσια; χιλιάδας φράγκων, οσον έςετιμήθη τό 
κτήμα, καί περιμένομεν τήν ά π ά ντη σ ιν  άν ή 
πώλησις πραγματοποιηθή, γνω ρ ίζω  εκ προοιμίων, 
ό τι θά ήνε μεγάλη δι’  έμέ οδύνη· άλλά θά ήνε 
συγχρόνως καί τό  μέσον νά ζήσω  πλησίον τού 
υιού μου έν Παρισίοις. "Ω στε δ ισταγμό; όέν χ ω - 
ρεΐ. Πόσον τά  αισθήματα μεταβάλλονται μέ 
τά  έτη καί μέ τά ; περιστάσεις ! Κ ατήνιησα  νά 
επιθυμώ αυτήν τήν πώλησιν, ήτις άλλοτε θά μ ’ 
έφαίνετο αληθής συμφορά.

« Ά λ λ ’ άρκούν τά  περί έμού. Σείς, αγαπητή 
μου μικρά, τ ί  έκάματε άφ! δτου μάς αφήσατε ; 
Ήκολουθήσατε τό  δρομολόγιΟν τό όποιον σά; 
έχαράξαμεν ; άφού είδετε τήν φαιδράν όψιν τού 
τόπου μας, έξετιμήσατε τό  τραχύ καί άγριον 
μεγαλεϊόν του ; Περιμένω τήν λεπτομερή άφή- 

γησιν, τήν όποιαν μέ ύπεσχέθητε.
«  Ό  υιός μου, τόν όποιον θά ίδήτε μετά μίαν 

εβδομάδα, μ ’ έπεφορϊίζε*. νά προσφέρω εις ύμάς 
καί τόν κ. Δαρλεμών τά  σεβάσματά του. ’ Ε γώ , 
αγαπητή μου Μαρκέλλα, σάς έναγκαλίζομαι τρυ

φερά. «  . . , ,
Ή  Μαρκέλλα Ιδραμεν εύθύς πρός τον πατέ

ρα της.
—  Παπάκη, διάβασε αυτό τό γράμμα. "Ολα 

πηγαίνουν λαμπρά. Ή  κ. Δεσκλοβέλ δέν υποθέ
τε ι τίπ οτε, θ ά  τής δείξε.» κ’ εγώ , είς τήν άπάν- 
τησίν μου, άκόμη περισσοτέραν έκπληξιν.

Τήν επιούσαν εβδομάδα άπεβη έν Παρισίοις ο 
Ά λ α ίν  Δεσκλοβέλ, ό δέ κ. Δαρλεμών τόν έφερεν 
εύθύς νά γευματίση έν Β ίλλ-Δαβρα ί, δπου δέν 
εύρεν άλλο άγνωστον πρόσωπον πλήν τής παι
δαγωγού.

Διηγήθη δέ γελών, δ τ ι ή πώλησις τού κτήματός 
τω ν ήτο τό παραδοξότερον πράγμα τού κόσμου:

—  Οί συμβολαιογράφοι είνε σύμφωνοι, τό πω- 
λητήρίον μέλλει εντός ολίγου νά υπογραφή, καί 
δέν γνωρίζομεν άκόμη ποιος θά τό όπογράψη.

—  Πώς α υ τό ; άνέκραξεν ή Μαρκέλλα.
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—  Ό  συμβολαιογράφος τώ ν Παρισίων ενεργεί 
έξ ονόματος ενός πελάτου του, δστις τού εδωκε 
πληρεςουσιότητα. Ό  πελάτης του δέχετα ι δλους 
τούς δρους μας, ό πελάτης του θά ύπογράψη, 
άλλά ποιος είνε αυτός ό πελάτης ; Ό  συμβολαιο
γράφος δέν είπεν άκόμη τό όνομά του.

—  Καί διαπραγματεύεσθε λοιπόν μέ ά γνω 
στον ; Δεν δυσπ ιστε ίτε ;

—  Είς τί νά δυσπιστήσω, δεσποινίς ; "Ο ταν 
έχη τ ις  απέναντι του δύο πρόσωπα τόσον σοβαρά, 
όσον δύο συμβολαιογράφοι, είμπορεΐ, μέ φαίνε
ται, νά κοιμάται ήσυχος.

—  Καί άν ήνε έξαφνα παγίς αυτού τού κυ
ρίου, καί τά  τάλληρα τώ ν σάκκων του μεταβλη- 
θώσιν είς φύλλα ξηρά :

—  Μέ τρομάζετε, δεσποινίς. Ά λ λ ά  νομ ίζω  έν 
τούτοις δ τι έγεινε λόγος ,νά καταβληθή τό τίμ η 
μα δι’ επ ιταγής είς τηύ τράπεζαν.

—  Καί ή κ. Δεσκλοβέλ τ ί  σκοπεύει ;

—  Περιμένει νά πωληθή τό Κερμάς. 'Ά ν  τό 
πράγμα γείνη , ώς πιστεύω, ή μήτηρ μου θά 
χρειασθή ένα μήνα τουλάχιστον Οιά νά τελείωση 
έκεί κάτω τάς υποθέσεις της, καί άλλον τόσον 
καιρόν θά χρειασθώ έγο» διά νά τής εύοω οικηαα 
εν Παρισίοις.

—  'Επειδή θά έχετε  πολλάς ασχολίας, νομί
ζω , δ τι έμπορείτε νά μού έμπιστευθήτε τήν φρον
τίδα νά ζη τήσω  εγώ  κατοικίαν διά τή ν μητέρα 
σας. θ ά  κυνηγήσωμεν, ή Μίςς Βιργινία καί έγώ, 
δλα τά  οικήματα δπου κρέμανται πινακίδες, καί 
θά έχ ετε  σείς τήν εκλογήν. Ή  κ. Δεσκλοβέλ θά 
κρατήση τά  έπιπλά της ;

—  'Έ ν  μέρος μόνον, αρκετόν, ύποθέτω, διά 
τήν μετρίαν κατοικίαν, τή ν όποιαν επιθυμεί ή 
μήτηρ μου. Δέν αποποιούμαι, δεσποινίς, τήν φ ι- 
λόφρονα προσφοράν σας. Σείς θά εκτιμήσετε 
καλλίτερά μου τά καλά καί τά  κακά παρισινού 
οικήματος, καί ήμείς θά σάς όφείλωμεν περισσο- 
τέραν ευγνωμοσύνην.

—  Σβύσατε αύτήν τήν λέξιν άπό τό  λεξικόν 
τας, κ. Ά λα ίν . Περί ευγνωμοσύνης δέν γίνετα ι 
λόγος μεταξύ φίλων. Ήξεύρετε, δτι ενίοτε, δταν 
συλλογίζωμαι τήν λύπην, τή ν όποιαν θά αίσθανθή 
ή μήτηρ σας αναχωρούσα άπό τή ν Βρετάνην, 
μέμφομαι τόν εαυτόν μου δτι χαίρω διά τήν εδώ 
μετάβασίν τη ς ;

—  Ή  άγαθή σας φ ιλία , δεσποινίς, θά μ ε- 
τριάση τήν λύπην της. Περίεργος αληθώς ή δύναμις, 
τήν όποιαν άσκούσιν επί τής καρδίας μας οί τόποι, 
τους οποίους κατοικούμεν άπό τής παιδικής αας 
ηλικίας, οί τόπο: τής γεννήτεώς μας, ή καρδία ού
τως είπείν τής πατρίδος μας. Ν ομ ίζω , έγώ  δστις 
ούτε ^ωμαντικός ούτε καθ ’  υπερβολήν αίσθημ,α- 
τικος είμαι, οτι αφίνω εν μικρόν μέρος τοΰ εαυ
τού μου εις τήν γωνίαν τής Βρετάνης, δπου έζη - 
σα τόσα ευτυχή έτη. 'Η ιδέα δτι ξέναι χείρες

θά βεβηλώσουν οιά τής αδιαφορίας τω ν  τόσας 
προσφιλείς αναμνήσεις, με θλίβει δσον καί τήν 
μητέρα μου, καί ήτθάνθην, δτε άνεχωρησαμεν, 
ότι ουδέποτε θά είχα τήν γενναιότητα νά επι
στρέφω καί πάλιν είς εκείνα τά  μέρη.

—  Ποϊος ήξεύρει; άπήντησεν ή Μαρκέλλα 
συγ «κ ινημένη . Ή  ζω ή  είνε πλήρης άπροσδο- 
κήτων μεταβολών.

—  ”Ω, ό χ ι! τό κατ' εμέ άπεχαιρέτισα όριστι- 
κώς τό γηραιόν μου Κερμάς. Επειδή  δέ δέν φο
βούμαι νά μέ περιπαίξετε, σάς εξομολογούμαι 
δτι, όταν είσήλθα είς τήν σιδηροδρομικήν αμαξαν, 
μακράν τώ ν οφθαλμών τής μητρός μου, μέ ήλθε 
νά κλαύσω.

—  Ά λ α ίν ! εφώνησεν άπό τού ανδήρου ό κ. 
Δαρλεμών, δέν έρχεσαι νά καπνιστής ένα σ ιγά - 
ρον.; Η σελήνη είνε μαγευτική.

—  Τ ί καλήν έμπνευσιν εί/εν ό πατήρ μου νά 
φωνάξη τόν κ. Ά λ α ίν , είπεν ή Μαρκέλλα είς τήν 
Μίςς Βιργινίαν. ’ήίσθανόμην ο τι παρ’ ολίγον μ ’ 
έξέφευγε τό  μυστικόν μου. Μίαν λέξιν άκόμη, 
καί δέν θά κατώρθωνα νά τού κρύψω δτι τό αγα
πητόν του Κερμάς μετέβαινεν είς φιλικά; χείρας. 
θ ά  έπανέλθη καί πάλιν εκεί. ελπ ίζω , καί όχι 
μέ πολλήν λύπην. Α λήθεια , Μίςς Βιργινία, πώς 
σάς φαίνεται ;

—  Ό  πύργος τού Κερμάς ; Λησμονείτε, δτι 
δέν τόν γνωρίζω .

—  Ε λ ά τε , τόρα· κάμνετε δ τι δέν μ ' έννοεϊτε. 
Ό  κ. Ά λ α ίν  Δεσκλοβέλ.

—  Πολύ εύμορφος καί συμπαθητικός.
—  Δεν είχα  καλήν έμπνευσιν ν’  άγοράσωμεν 

τό κτήμα ; Τό κατ' άρχάς ιδέα μου ήτον νά βοη- 
θήσωμεν τήν κ. Δεσκλοβέλ. Τόρα δέ άποδεικνύε- 
τα ι δ τι ό πατήρ μου απέκτησε βοηθόν νοήμονα 
καί άφωσίωμένον, καί, εκτός τούτου, κτήμα θαυ- 
μάτιον. "Ε χ ω  τύχην αληθώς, καί μ ’ έρχεται 
δρεξις, τή ν  πρώτην φοράν πού θά επιστρέφω είς 
τή ν Βρετάνην, νά ρίψω τό  δακτυλίδι μου είς τόν 
ποταμόν 'Οδέ.

—  Περιμείνατε, αγάπη μου, πρώτον νά εκλέ
ξετε  σύζυγον.

—  Ευχαριστώ διά τή ν συμβουλήν, Μίςς Βιρ
γ ιν ία ! Τότε θά ήνε ανάγκη νά έξορκίσωμεν τήν 
κακήν τύ χ η ν ! ‘Ό χ ι,  όχ ι, πρέπει νά τή ν  έξιλεώ - 
σωμεν πριν ένεργήση.

Τό μέγα μυστικόν ή γγ ιζεν  άναγκαίως είς τό 
τέλος του.

Μετά προηγουμένην συνεννόησιν ώρίσθη ήμέ- 
ρα πρός ύπογραφήν τού συμβολαίου τής άγορα- 
πωλησίας, καί ό Ά λα ίν , δστις ουδέν ύπώπτευεν, 
είδεν έκπλνκτος ενώπιον του τον κ. Δαρλεμών, 
ώς αντιπρόσωπον τής ανηλίκου θυγατρός του. Ή  
πρώτη του όρμή, πρέπει νά τό  όμολογήσωμεν, 
ύπήρςεν αίσθημα ταπεινώσεως. Ή  υπερηφάνεια 
του κατεςανίστατο πρός τοσαύτας ευεργεσίας. 
Ά λ λ ά  κατώρθωσεν ευτυχώς νά τήν καταστείλη,
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κ’ ηύχαρίστησε τον κ. Λαρλεμών ώς άνθρωπος 
έκτιμών τήν αβρότητα, ή τις είχεν έ μ πνεύσει τόν 
πατέρα χαΐ τήν κόρην.

Μετέβη τήν αύτήν εσπέραν εις Β ίλλ-Δαβραί, 
’•’να ευχαρίστησή τήν Μαρκέλλαν άλλ’ ή νεάγις, 
ώσεί μαντεύσασα τάς διαθέσεις του, τού έκλεισε 
τό στόμα άπό τω ν  πρώτων λέξεων.

—  Σάς ειδοποιώ, κ. Ά λ α ίν , δτι αύτή είνε ή 
καλλιτέρα μέθοδος δια να μαλλώσωμεν.

—  Ά λ λ ά ,  δεσποινίς, πρέπει έν τούτοις να 
σάς είπώ . . . .

—  Τίποτε, ή φεύγω.

—  Σιωπή, Ά λ α ίν , είπε τότε γελών ό κ. Ααρ- 
λ εμ ώ ν δεν γνωρ ίζεις εις ποιον βαθμόν φθάνει ή 
επιμονή τής Μαρκέλλας. Είνε ικανή νά φύγη μέ 
τά  σω σ τά  της. Φαντάσου δε νά τρέχωμεν δλοι 
κατόπιν της εις δρόμους καί δρυμούς· θά ήτο 
σκάνδαλον φοβερόν. Φύλαξε, φίλε μου, τάς ευχα
ριστήσεις σου, ή δέν εγγυώμαι τίποτε.

Ό  Ά λ α ίν  ήναγκάσθη ούτω νά σιωπήση. Γρά- 
φων δέ προς τήν μητέρα του, ή τις ήτο πάντοτε 
ή έμπιστός του, έξωμολογήθη τήν πρώτην κακήν 
ορμήν, ή τις  επί τινας στιγμάς, Ιδέσποσε παντός 
άλλου αισθήματος.

« "Ο ταν τ ις  συνείθισε νά δίδη, τού φαίνεται 
σκληρόν νά λαμβάνη, αγαπητή μου μήτερ, εγώ 
δέ υπήρξα άρκετά αχάριστος, ώστε νά θυμώσω 
κατά τής έρασμίας αΰτής κόρης, ή τις μάς επνίγε 
οιά τής γενναιότητάς της. Μήν έντρέπεσαι δμως 
όιά τόν υιόν σου. Ή  πλάνη του υπήρξε σύντο
μος, καί ούδείς, δόςφ τφ  θεφ , τήν ύπώπτευσεν. Ό  
κ. Δαρλεμών ε ίν ’ εύγενέστατος ώς ή κόρη του. 
Φ αίνεται μάλλον αυτός δ τι μάς οφείλει ευγνω
μοσύνην. Σύ τουλάχιστον ήμπορείς νά τούς εύ- 
χαριστήσης έν πάση άνέσει. Λεν ήμποροΰν νά 
επιβάλουν σιωπήν εις τήν επιστολήν σου ».

Ή  κ. Λεσκλοβελ έγραψε τή ν έπιστολήν αύ
τήν μετά τοσαύτης εγκαρδίου διαχύσεως καί τρυ- 
φεράς ευγνωμοσύνης, ώστε ή Μαρκέλλα συνεκι- 
νήθη βαθύτατα. Ά νέγνω σε δέ αύτήν πρός τήν 
Μίςς Λώμβευ ήτις άνεφώνησε :

—  Λαμπροί άνθρωποι αύτοί οί βρετανοί φ ί
λοι σας, καί είσθε εύτυχής αληθώς οτι έπραγμα- 
τοποιήσατε τόσον γρήγορα τά ώραίά σας σχέδια.

—  Ποτέ εις τή ν ζωήν μου δέν ήμην τόσον 
ευχαριστημένη. Τόρα Μίςς Βιργινία, πρέπει νά 
τρέξωμεν νά τούς εύρωμεν μίαν καλήν κατοικίαν 
κατάλληλον καί εύθηνήν.

—  "Ε χ ετε  τόσην τύχην, αγαπητή μου, εις 
ο ,τι επιχειρείτε, ώ σ τε  καί αυτό, σ το ιχ η μ α τίζω , 
θά τό  εύρωμεν εύθύς.

’ Αληθώς δέ μετά μιας έβδομάδος έρεύνας, ή 
Μαρκέλλα έδωκεν εις τόν Ά λ α ίν  τρεις διευθύν
σεις οικημάτων πρός έξέτασιν. Ό  δέ νέος, συμ- 
φώνως πρός τήν εκλογήν τής νεάνιδος, προύτί- 
μησεν ενα διάμεσον όροφον εις τό προάστειον

Ποασονιέρ, ούτινος τά παράθυρα ήνοιγον επί 
ωραίου κηπαρίου γεμάτου άπό ήλιον.

Μετά ενα μήνα ό Ά λ α ίν  έλαβε·; έκ Βρετάνης 
τάς άποστολάςτής μητρός του. Ή  δέ Μαρκέλλα, 
έπανελθοϋσα ήδη εις ΙΙαρισίους, επεστάτησεν εις 
τή ν τακτοποίησιν τώ ν επίπλων, καί άφοϋ έκόσμη- 
σε πρώτον τό οίκημα μ' δσα άνθη είχεν ακόμη 
ή Βίλλ Δαβραί, έκήρυξεν δτι ήτο χαριτωμένη 
κατοικία διά τήν παλαιάν της φίλην, ή τις έμελλε 
νά φθάση τήν ημέραν εκείνην.

(Έ πετο ι συνέχεια. )
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"Ερως και πείνα — Φιλολογικού σκέψεις έν ώρα κείνης — 
Γερμανός και κτηνίατρος άκουσίως — Πώς εκδικούνται 
τήν τύχην οί φλύαροι — Dom — ’Ολίγον ιστορίας και 
περιγραφής — Ιστορικά: περί τον Λόμον σημειώσεις 
— Walilkappellc και είκών Van Dyck—Bttiuerberg, τε- 
λεται στέψεως αυτοχρατύρων και έρωτες Göllie — Römer 
παί Kaisersaal — 'Ο Outlie θαλαμηπόλος— Εικόνες χαι- 
σάρων — ’ Εκλογικός θάλαμος — Τό ώρολόγιον του Με
γάλου Ναπολέοντος καί αί θυγατέρες του φύλαχος — Sic 
transit . . . .  I Συμφοινίαι πρό: τόν αναγνώστην — Au 

j  revoir !
Mot είνε άγνωστον Sv ό Ιρως ή ή πείνα προή- 

1 γήθη έν τφ  κόσμψ τούτφ. Καί απορώ πώς ούδείς 
μέχρι σήμερον έπεχείρησε νά έξακριβώση ποιον 
ήτο τό πρώτον συναίσθημα ή αίσθημα παρά τφ  
Ά δ ά μ , άμα τή  έξεγέρσειτου  μετά τήν άφαίρεσιν 
τής πλευράς. Ά ρ ά  γε  ή πείνα ή ό πρός τή ν Εύαν 
Ιρω ς; Τό ζή τη μ α  δέν είνε ανάξιον προσοχής. 
Δ ιό τι ή μέν πλειονότης τών συγγραφέων καί 
ποιητών άπό αιώνων άποφαίνεται. δ τι ό έρως 
κυβερνά τόν κόσμον τούτον, ή δέ πρακτική, εάν 
ήρωτάτο, θ’ άπεκρίνετο, δ τι ή πείνα, αν μή πάν
το τε , πολλάκις δμως, άφήκε τόν έρωτα νά κοι- 
μηθή επί τινα  καιρόν, ώς ό Α γησ ίλαος τούς νό
μους της Σπάρτης.

Εις τοιαύτας σκέψεις περιεπλάκην μόλις ή 
ώραία Ά γ γ λ ίς  παρέκαμψε τήν οδόν. Δ ιό τι αντί 
ν’ ακούσω τάς υπαγορεύσεις τής καρδίας μου και 
νά τήν ακολουθήσω, ύπήκουσα εις τάς κραυγάς 
τού στομάχου μου καί έζή τησα  τήν συντομω- 
τά τη ν πρός τό ξενοδοχείο·; οδόν, λησμονήσας τό 
ίοεώδές μου έκείνο εις μίαν σ τιγμήν. *0 ίπ- 
ποσιδηρόδρομος διερχόμενος πρό έμού παρου- 
σιάσθη μοι ώ ;  τό  προσφορώτερον, άμα δέ κ'

Π  Σ. r. Δ. "Ενεκα άσθινείας τοϋ γράφοντος τήν σειρά'· 
τών άρθρων τούτων ή δημοσίευσις αυτών είχε δι,κοπή έπί 
τινα καιρόν. Καθ’ όσον δμως έκαστον άρθρον άποτελεΓ αυ
τοτελές τι καί από τοϋ προηγουμένου ανεξάρτητον, όσον αφο
ρά εις τάς περιγραφάς, ή Λιεύθυνσις έκρινεν ότι ήδϋνατο 
νά εξακολούθηση τήν δημοσίευσιν, άνευ βλάβης τής διη- 
γήσεως εκ τοϋ παρεμπεσόντος διαστήματος.

Ε Σ Τ Ι Α 451

εύθηνότερον μέσον διά τή ν μετάβασίν μου εις 
τό μέρος, δπου έμελλον νά ίκανοποιηθώσιν αί 
αξιώσεις τού στομάχου, πρό ζεύγους ωρών ση- 
μάναντος τή ν μεσημβρίαν. ’Έλαβον λοιπόν θέσιν 
έν τή  παρελαυνούση άμάξη καί ήρχισα σ/.ε- 
πτόμενος, δτι έν Φραγκφούρτη λίαν προσφυώς 
εγένετο ή σύνθεσις τού ονόματος τού ίπποσιδη- 
ροδρόμου, προσκολληθείση; τής γερμανικής λέξεως 
Bahrt (δρόμος) εις τήν ώς πρώτον συνθετικόν 
χρησιμεύουσαν αγγλικήν T r a m , καί ούτω σχη - 
ματισθείσης τής μικρϊς, εύπροφέοτου καί εύηχου 
λέξεως T ra m b a h n , α ντί τής απανταχού σχ ε
δόν τής Γερμανίας εισηγμένης άπεράντου, κα

κοήχου καί σχολαστικής P fe rd e e is e n b a h n , έξ 
ής καί ημείς, αυτολεξεί καί π ισ τό-α τα  τή ν σύν- 
θεσιν άκολουθήσαντες, μετεφράσαμεν ίπ π η σ ιά η - 
ρόόρορ,ος !  Δ Γ  αυτού έφθασα πρό το ; ξενοδο
χείου μου, ή δε θέα αύτού διέκοψε τή ν έξακολού- 
θησιν τώ ν  έν ώρα πείνης φιλολογικών μου τού
τω ν σκέψεων.

"Ο στις υπό πείνης θαλεράς κατεχόμενος έτυχε 
νά εχη ομοτράπεζο·; φλύαρον βασανίζοντα αύτόν 
διά πυκνών ερωτήσεων καί διακόπτοντα άνά 
πάσαν στιγμ ήν τού ζωμού του τό ρόφημα, εκεί
νος μόνον δύναται νά εννοήση διατί ή έπομένη 
σκηνή, μεταξύ έμού καί τού παρακαθημένου μου 
έν τή  τρχπέζη  τού ξενοδοχείου, έλαβε τή ν τιμήν 
ν’ άπαθανατισθή μεταξύ τώ ν σημειώσεων μου.

Μόλις έλαβον θέσιν καί παρήγγειλα τό  φαγη- 
τόν μου, πριν ή τακτοποιηθώ ακόμη έπί τού κα
θίσματος μου καλώς, καί ένφ ερριπτα, άσκόπως 
καί ΐνα συντομεύσω μόνον τόν οχληρόν Τής προσ
δοκίας χρόνον, βλέμμα έπί εφημερίους περιεχού- 
σης χάριν τώ ν ξένων τόν οδηγόν τής ημέρας διά 
τ ’  αξιοθέατα τής πόλεως, ακούω τόν γείτονά  μου 
αποτεινόμενου πρός με καί κατά τό γερμανικόν 
Ιθιμον αύτοσυνιστώμενον ούτω :

—  Τό όνομά μου είνε K u bsch -
—  Τό όνομά μου είνε M ü lle r , άπεκρίθην, π ι- 

στεύσας δτι αν έλεγον έν τώ ν  κοινοτέρων τής 
Γερμανίας ονομάτων, θ’ άπέφευγον Ιρωτήσεις 
οχληράς, άς βεβαίως ήθελεν άλλως προκαλέσει 
ή κοινοποίησις τού τόσον —αοαδόξως εις γερμα
νικά ώ ταήχούντος ελληνικού όνόματός μου. Ά λ λ ά  
ματαία ελπίς ! Ό  έκ τύχης όμοτράπεζός μου 
ήν φλύαρος τού τελειότερου είδους.

—  Καί ερχεσθε έκ Βερολίνου, έάν έπιτρέπηται 
νά έρωτήσω ; έξηκολούθησε.

—  Μάλιστα.
—  Σπουδάζετε βεβαίως εκεί ; ήρώτησε μή 

απελπιζόμενος έκ τής ξηράς άπαντήσεώς μου.
—  Βέβαια.
—  Καί τ ι  σπουδάζετε; έάν έπ ιτρέπητα ι νά 

έρωτήσω ;
—  Κτηνίατρος !
—  ”Ω, λίαν ενδιαφέρουσα έπιστήμη ! 'Ενθυ

μούμαι, έξηκολούθησεν ακούραστος καί ήρχισε

μίαν ιστορίαν, ήτις μοί εδωκε τόν καιρόν νά ρο- 
ιοήσω έν ήσυχίφ τόν ζωμόν μου ουοόλως προσε

χ ώ ν  εις τή ν διήγησίν του.
Ά λ λ ’ ένφ παρεκάλουν τόν υπηρέτην νά μοί 

φέρη δσον τό δυνατόν ταχύτερον τό  φαγητό·; 
ίνα  συντομεύσω τό  μαρτύριόν μου, άκούω τόν 
τύραννόν μου άποτείνοντά μοι τή ν  έρώτησιν ;

—  Είσθε τής γνώμης ταύ της:
—  “Ω ! ναι, έπανέλαβα στερεοτύπως, νομ ίζων, 

δ τι συμφ·ονώ μ ε τ ’ αύτού καί αποφεύγω πάσαν 
περαιτέρω άνάπτυξιν τού αγνώστου μοι θέματος.

Ά λ λ ά  . .  .
—  Πώς είνε δυνατόν ; μοί λ έ γ ε ι . Σήμερον 

τό ζή τημ α  είνε λελυμένον ΰπέρ τής γνώμης μου!
—  Ά λ λ ά  αύτό εννοούσα, λέγω  έγώ  άρπάσας 

μίαν άκραν τον ριφθέντος σώστρου.
—  Ά ,  ά, έτσ ι, έ τσ ι, με συγχωρεΐτε. Δηλαδή 

ενόμισα, ο τ ι . . . .

—  Καθόλου, καθόλου, λ έγω  διακόπτων. Είμαι 
απεναντίας καθ’ ολοκληρίαν τής γνώμης σας.

Και ένφ εκείνος προσεπάθει νά με περιπλέςη 
εις μεγάλας δημηγορίας, εγώ  καταβρόχθισα; τό 
υπόλοιπον τού προγεύματός μου, έπλήρωσα καί 
ήγέρθην όπως αναχωρήσω. Α μ έσω ς  δμως εγεί

ρεται καί εκείνος:

—  Χαίρω πολύ, μοί λ έγει, διά τή ν συνάντησίν 
μας. Θά μού έπιτρέψητε νά σάς δώσω τό επ ι
σκεπτήριό·; μου ;

—  Δυστυχώς δέν έχω  επάνω μου κανέν ¿δι
κόν μου, απαντώ  προσποιούμενος ο τι ερευνώ 
ίνα ανταποδώσω τήν φιλοφροσύνην του. Καί αφού 
έζή τησα  συγγνώμην έπιφυλαξάμε;ος εις άλλοτε 
τήν άνταπόδοτιν, χα ιρετώ  αύτόν καί φεύγω δρο- 
μαίως.

’ Εκ περιεργίας ερριψα βλέμμα έπί τού επι
σκεπτηρίου εκείνου, έχοντος μέγεθος foglio, και 

άνέγνων :
MAX KUBSCH

Ober landes ff erihc I ssalarienkastenconlroleur.

—  Θεέ μου ! άνεφώνησα, τόσον φλύαρος άν
θρωπος δέν ήτο δυνατόν νά εχη συντομώτερον 
τίτλον. Έξεδικήθη ούτω τήν τύχην, ή τις τφ  
έχάρισε δύω μονοσύλλαβα ονόματα !

*Η κατά τό  υπόλοιπον τής ήμέρας εκείνης ά
σκοπος καί άνευ περιηγητικών αξιώσεων διά τών 
όδών τής Φραγκφούρτης περιπλάνησίς μου καί ή 
έπχκολουθήσχσχ λίαν ενωρίς μχκχρία άνάπχυσίς 
μου, μοί άπέδωκαν πάσαν δροσερότητα ά ντ ιλή - 
ψεως, δπως αμέσως τήν επιούσαν δυνηθώ νά 
επισκεφθώ τά  μεγάλης ιστορικής σημασίας ο ι
κοδομήματα τής Φραγκφούρτης. Καί ήρχισα λο ι
πόν άμα τή  πρωίφ άπό τήν Μητρόπολιν (Dom) 
αύτής, τόν ιστορικόν εκείνον ναόν, έν φ άπό τής 
ΙΕ ' έκατονταετηρίδος καί εντεύθεν, πάντες σ χ ε 
δόν οί Γερμανοί αύτοκράτοpe; έλάμβανον τό ςέμ-
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μα άπό τών χειρών τοϋ έκλέκτορος του Mainz.
'Η περιγραφή τοϋ Δόμου τούτου απαιτεί βε- ι 

βαίως άλλας γνώσεις ή τάς συνήθεις έγχυκλο- 
παιδικάς. Διότι δεν άρχει νά είπη τις, οτι ό 
ρυθμός αυτού εινε γοτθικός, των τελευταίων 
χρόνων, ή δτι τό περίφημον αύτοΰ κωδωνοστάσιον I 
έχει 93 περίπου μέτρων ύψος, ή 3τι τό δλον 
χτίριον εινε έχτισμένον έξ ερυθρών ψαμμολίθων, 
'¿να παρουσίασή περιγραφήν αυτού. Τοιβύτη τις 
περιγραφή θά ήτο άπλούστατα αντιγραφή τοϋ | 
πρώτου οδηγού τής πόλεως. Χρειάζονται άλλαι 
περιγραφικά*, δυνάμεις καί άλλαι τεχνιχαί γνώ
σεις, ίνα μεταδώση τις εις τρίτον ζωντανάς τάς 
εντυπώσεις, άς άποκομίζει εκ τής έστω καί βρα
χείας οιαμονής υπό τούς θόλους εκείνους.

Αρκεί νά μή είνέ τις πάντη άγευστος τής 
γερμανικής ιστορίας καί βεβαίω δεν θά είσέλθη 
άνευ συγχινήσεως εις τόν Δόμον εκείνον, ουτινος 
ή εποχή τής πρώτης θεμελιώσεως άπόλλυται εν 
τψ σκότει τού μεσαίωνος, έν ψ άναμίξ αναπαύον
ται τά όστά τοϋ αύτοκράτορος Günther τού 
έκ Schwarzburg ( 1339) καί τό κρανίον I
τού άγιου Βαρθολομαίου, καί έν τψ όποίψ πριν ή 
Κάρολος ό Μέγας λατρευθή ως άγιος, οΐος άνε- 
χηρύχθη τψ 1164 υπό τού Πάπα ΙΙασχάλη Β', 
άλλος συνώνυμος αύτψ, ό υιός Λουδοβίκου τοϋ 
Γερμανού, Κάρολος ό Χονδρός, οι’ ευλαβών προσευ
χών κατώρθωσε ν’ άπαλλάξη ζεύγος σεβασμίων 
αρχιεπισκόπων έκ τής μαστιζούσης τά αμαρτω
λά αυτών σαρκία λύσσης, άποδείξας ούτω πρό 
ολοκλήρου χιλιετηρίδος, δτι ή πίστις καί αί προσ- 
ευχαί εινε δραστικώτερον άντιφάρμακον κατά 
τής λύσσης όλων τών άναδαμαλισμών τού κ. 
Pasteur.

Ό  σήμερον δμως ναός δεν εινε ούτε τό  τή 
Μαρία άρχικώς αφιερωμένου παρεκκλήσιον, ουτινος ; 
οί Ιστορικοί άπώλεσαν τά  ίχνη , ούτε τό  κατά τήν 
ένάτην εκατονταετηρίδα β α σ ι.Ιιχ 'ογ  Jtapexx.li)- 
σ ιο γ , τό ένεκα τού διά τώ ν προσευχών Καρόλου 
τού Χονδρού έπιτευχθέντος θαύματος έπ’ δνό- 
μα τι τού Σωτήρος άφιερωμένον, ούτε ό ένεκα τής 
έν αύτψ καταθέσεως τού κρανίου τοϋ άγιου Βαρ
θολομαίου έπί τή  μνήμη τούτου καί τού άγιου 
Μεγάλου Καρόλου τιμώμενος ναός. Δ ιό τι ως οι
κοδόμημα, οίον βλέπομεν αύτό σήμερον, εχει 
όποστή αλλοιώσεις πολύ πλείονας τώ ν  αλλαγών 
τοϋ ονόματος του ώς ναού. Έκτος τώ ν δύο ανοι
κοδομήσεων, άς ύπέστη ένεκα πυρκαίών κατα- 
στρεψασών τό  κτίριον σχεδόν έξ ολοκλήρου καί 
έκτός τών έκάστοτε προσθηκών ή προσαυξήσεων, 
αιτινες άπό μικρού παρεκκλησίου παρήγαγον τόν 
μέγαν Δόμον, αί μ ετά  τήν έκλογήν Λουδοβίκου 
τού Βαυαροϋ έπενεχθείσαι εύρυχωρίαι, προσθή- 
και καί μεταβολαί, ών πάλιν σπουδαιότερα ή 
προσθήκη τού παρεκκλησίου τής εκλογής, αλη
θώς ένέχουσιν ιστορικήν σημασίαν.

Εινε θέ περίεργον δτι καί μεθ’ έκάστην κατα

στροφήν διεσώζοντο πλείστα μνημεία τέχνης 
ή ιστορικής σημασίας, άτινα κατά τήν άνοΐκοδό- 
μησιν διετηροϋντο ευλαβώς. Καί ούτω σήμερον, 
μολονότι ό Δόμος ύπέστη μεγάλην πυρκαίάν κατά 
τό 1330 περίπου, ύπάρχουσιν έπί τών τοίχων 
ανάγλυφα οικοσήμων ή σαρκοφάγων πολύ άρχαιο- 
τέρας τέχνης καί εποχής. Τό δέ περιεργότερον 
εινε, δτι ένψ έν σχεδόν έτος μετά τήν προσάρ- 
τησιν τής Φραγκφούρτης εις τό πρωσσικόν κρά
τος πυρκαϊά νέα κατέστησεν ερείπια τόν Δόμον, 
καί ένψ ή δευτέρα άνοικοδόμησις αύτοϋ είνε έτι 
πρόσφατος, μόλις τή παρελθούση δεκαετηρίδι πε- 
ρατωθείσα, δτε καί έπανελήφθησαν αί λειτουργίαι 
έν τψ ναψ, έν τούτοις πάντα σχεδόν τά ιστορι
κής σημασίας έργα τέχνης διεσώθησαν, καί οϋ- 
τω σήμερον ό διερχόμενος τόν χορόν καί τόν 
βωμόν, "να είσέλθη ε ις  το  παρεχχΛ ήσιογ τής 
έχ.ίογής ( Wahlkappelle) βλέπει πλείστα έρ
γα τέχνης τής ΙΔ' καί ΙΕ' έκατονταετηρίδος.

Έν αύτψ δε τψ παρεκκλησίψ σώζονται δλα 
σχεδόν τά όργανα καί έπιπλα, τά κατά τήν ε
κλογήν τών αύτοκρατόρων χρησιμεύοντα, άπό 
τών καθεδρών τών διαφόρων έκλεκτόρων μέχρι 
τού προσωρινού θρόνου, έφ’ ού άνεβιβάζετο ό 
έκλεχθείς. Άλλ’ ύπέρ πάντα τά κοσμήματα καί 
τά ιστορικής μελέτης άξια αντικείμενα, ατινα 
εύρίσκονται εντός τοϋ Δόμου, άναμφηρίστως 
υπερέχει ή κατά τήν εις τόν χορόν είσοδον άνηρ- 
τημένη θαυμασία είκών τού Van Dyck παρι- 

! στώσα τήν Ά ποχα θήΛ ω σίΥ - Ό πίνας είνε 
τόσον άνώτερος πάσης περιγραφής, ώστε προ
τιμώ παραλαβών τόν άναγνώστην νά έγκαταλείψω 
τόν Δόμον, κατευθυνόμενος πρός τό Römerberg, 
χωρίς ούδέ λέξιν νά προσθέσω περί τού πίνακος. 

Καί ιδού ήμείς έπί τού Rörnerberg.
Οΐων ιστορικών αναμνήσεων πλήρης ή πλα

τεία αΰτη, έν τψ μέσψ τής όποιας όρθοϋται τό 
Römer, τό σκαιόν έκείνο οικοδόμημα τής ΙΔ' 
έκατονταετηρίδος, άπό τού έξώστου τού οποίου 
ένεφανίζετο ο άρτι έστεμμένος αύτοκράτωρ εις 
τά κάτωθεν συνηγμένα πλήθη ! 'Ίσταμαι έπ’ 
αυτής και παρελαύνουσι διά τής φαντασίας μου 
δλαι έκεϊναι αί τελεταί τής στέψεως τών Γερμα
νών αύτοκρατόρων, άς τόσον θαυμασίως περιέ- 
γραψεν ό Göthe, (*) καί νομίζω δτι βλέπω τό 
πλήθος διαρκώς συνωστιζόμενον έν άποπνιγμψ 
καί πρό αύτοϋ διερχομένους τούς εκλέκτορας καί 
τούς πρέσβεις μεθ’ όλης τής σειράς τών τιτλο
φόρων εύγενών καί αύλικών θεραπόντων καί με
ταξύ τού πλήθους τόν Göthe, νεανίαν δροσερόν, 
μέ τήν χαριτωμένην μ ο ό ισ το ν -Ιά ν  του, τήν 
Gretchen, ήν τόσον ήγάπησε καθ’ δν καιρόν 
άγνωστος έτι νεοσσός έγραφε ποιήματα έπί 
παραγγελία χάριν εύτελούς αμοιβής καί ταύτης 
πρός πότον κοινή μετά τών προμηθευόντων τούς

( I )  Aus meinem Leben —  Dielung und Wahrheit. 
Μέρος I. Βιβλ. V.
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πελάτας τής μούσης του φίλων δαπανωμένης. 
Με πόσην αληθώς τρυφερότητα συνέδεσεν έκείνος 
τάς τελετάς τής στέψεως εις αύτοχράτορα ’Ιω
σήφ τού Β' μετά τού έρωτικού τούτου έπεισοδίου 
του, δπερ τή, αύτή ακριβώς ημέρα έτελείωσε δι’ 
ενός φιλήματος, τοϋ πρώτου καί τελευταίου, 
δπερ έπί τών χειλέων τής Gretchen εδρεψεν ό 
ποιητής !

Καί είνε αδύνατον νά μή άναπολήση τις εις 
τήν μνήμην του τάς με τόσον πικρότατα δάκρυα 
ραντισθείσας έρωτικάς ταύτας τοϋ Göthe περι
πέτειας, ένψ ίσταται έκεί έπί τού Römerberg 
καί άκων άναμιμνήσκεται τής ζωηράς έκείνης 
περιγραφής τών εορτών άπό τών προπαρασκευών, 
εις άς συμπεριελαμβάνοντο ό αποκλεισμός τών 
’Ιουδαίων έν ταίς οι’κίαις των καί ή άπέλασις 
τών άλλοδαπών άπό τής Φραγκφούρτης, ίνα τής 
εορτής συμμετάσ/ωσι καί τών τελετών άπολαύ- 
σωσι μόνοι οί τής οίονεί ίεράς ταύτης πόλεως 
κάτοικοι, οι τού άρτιστεφοϋς αύτοκράτορος πιστοί 
υπήκοοι, όσοι εις Χριστόν έπίστευον, ή ένψ άνα- 
καλεί έν τή φαντασία του τό θέαμα τής πλήρους 
συμβολικών παραστάσεων τελετής τής στέψεως, 
καθ’ ήν αύλάρχαι έφιπποι έπλήρουν βρώμης άρ- 
γυρά δοχεία, δείγμα τής περί τών αύτοκρατορι- 
κών σταύλων μερίμνης, καί άλλος κλειδοϋχος 
τελετάρχης έκόμιζε τψ αύτοκράτορι λάγηνον καί 
λεκάνην καί χειρόμακτρον, άλλος δε κρεωνόμος 
άπό ρυτήρος έλαύνων έφερεν αύτψ τεμάχιον 
οπτού βοός, ένψ ό άρχιτρίκλινος άφινεν έλευθέρους 
τούς κρουνούς τοϋ καί σήμερον έν τψ μέσω τής 
πλατείας σωζομένου άναβρυτηρίου, όπως άπ’ αύ- 
τών άναβλύση οίνος λευκός καί ερυθρός, δι’ ών 
καί ή αύτο.κρατορική έφωδιάζετο τράπεζα. Τό κατ’ 
έμέ, ομολογώ, δτι είτε τής ωραίας τοϋ Göthe 
περιγραφής ή άνά-ρυωσις, είτε άλλοι ψυχικής 
προδιαθέσεως λόγοι, μοί έφερον εις τήν φαντα
σίαν τήν εικόνα τών τελετών.έκείνων ούτω ζων
τανήν, ώστε ήδύνατό τις νά πιστεύση, δτι άλλοτε 
έκεί έπί τής αύτής θέσεως ίστάμενος έγενόμην 
μάρτυς αυτών πάντων αύτόπτης καί νϋν μετά 
τόσον ετών παοέλευσιν άνεκάλουν εις τόν νούν 
τάς λεπτομέρειας καί έβλεπον ούτως είπείν πρό 
τών οφθαλμών μου ζωηρότατα τοϋ όχλου τήν 
διαμάχην περί τόν κερματιζόμενον οπτόν βοϋν 
ή περί τόν αύτοκοατορικόν θησαυροφύλακα, τόν 
δεξιφ καί άριστερά νομίσματα χρυσά καί άργυρά 
διασκορπίζοντα. Καί ώρμησα έπί .τό χρυσίον....  
Οίμοι! εύρισκόμην ολομόναχος έπί τού Römer
berg καί τό μόνον περί έμέ χρυσίζον άντικεί- 
μενον ήν άκτίνες ήλιου θερινού, ού τό καύμα, 
ύποβοηθούμενον άπό άλματα φαντασίας καί ιστο
ρικών άναμνήσεων μεταρσιώσεις, πρό πολλοϋ 
επέδρα επί τοϋ εγκεφάλου μου άναλύων αυτόν εις 
χρυσά περί χρυσού όνειρα, διαλυθέντα διά τής 
τοιαύτης άνανήψεως εις άπογοήτευσιν καί άγιον 
αφ’ ετέρου πόθον πρός.... άναζήτησιν ολίγης σκιάς! 1

ΤΟ Μ Ο Ε  I M '.   ΐ 8 8 η

Εισήλθον λοιπόν εις τό απέναντι μου Römer, 
όπου μ’ έκάλει πρός έπίσκεψιν ή αίθουσα τών 
αύτοκρατόρων ( Kaisersaal ). Καί πάλιν μέ φέ- 
ρουσι πρός τόν Göthe αί αναμνήσεις μου. Φαν
τάζομαι αύτόν εισχωροϋντα τή ήμέρφ τής στέ
ψεως εις τήν αίθουσαν ταύτην χάρις τή προστα- 
σίφ τοϋ αύλικοϋ έκείνου θαλαμηπόλου, δστις με- 
ταβιβάσας εις χείρας αύτού άργυροϋν τι δοχείον, 
μετεσχημάτισεν έν άκαρείτόν ποιητήν τοϋ Φάαυσζ 
εις αύλικόν θεράποντα! Διότι εις ούδένα άλλον 

I έκτός τών τής αύλικής άκολουθίας καί θεραπείας 
έπετρέπετο νά παραστή εις τό γεύμα, δπερ έν 
τή αιθούση ταύτη παρετίθετο μετά τήν στέψιν εις 
τόν άρτιστεφή αύτοκράτορα καί τους έκλέκτορας. 
Ή παροψίς ήδύνατο μόνον νά δώση δικαίωμα 
εισόδου εις τόν κομίζοντα αυτήν, ό δέ Göthe 
ήναγκάσθη νά λάβη μίαν τοιαύτην άνά χείρας, 
ίνα κατορθώση νά παρακολουθήση τάς λεπτομέ
ρειας τού ηγεμονικού έκείνου γεύματος.

Ή αίθουσα τών αύτοκρατόρων, καίπερ έπι- 
σκευασθεΐσα πρό ολίγων δεκαετηρίδων, διετήρησε 
τόν άρχαϊκόν αυτής χαρακτήρα. Αντί τών άλλοτε 
έν τούτοις παλαιών εικόνων τών Γερμανών αύ
τοκρατόρων λαμπραί έλαιογραφίαι αύτών κοσμοϋ- 
σι σήμερον τούς τοίχους τής αιθούσης ταύτης 
κατά σειράν άπό Καρόλου τού Μεγάλου μέχρι 
Φραγκίσκου τού Β'. Τήν εικόνα έκάστου Γερμανού 
καίσαρος συνοδεύει τά σύμβολόν του, θεολογικού 
ώς έπί τό πλείστον χαρακτήρος λόγιον, άλλ’ 
ούχι σπανίως διαψευδόμενον ύπό τών χαρακτή
ρων τοϋ εικονιζομένου. Πολλάς τοιαύταε παρα
τηρήσεις μου ήδυνάμην ν’ αναφέρω, διότι ή πεν- 
τηκοντάς εκείνη τών καισαρικών μορφών παρου
σιάζει αληθώς θέμα τοιαύτης χρονοκτόνου μελέ
της, άλλά προτιμώ νά είσέλθω εις τόν παρακεί
μενον έκλογικόν θάλαμον ( Wahlzimmer) άντί 
νά χάσκω πρό τού ερυθρού γενείου τού Α' Φρει
δερίκου (Barbarossa), ή νά βασανίζω τήν κεφα
λήν μου, οπως τό τού Καρόλου Ε' δίλεξον σύμ- 
βολον plus, ultra, διά δύω επίσης λέξεων άπο- 
δώσω έν τή ελληνική, άμείωτον διατηρών τής 
έννοιας καί τής έκφραστικότητος τήν δύναμιν.

Ό εκλογικός θάλαμος ούδεν παρουσιάζει σή
μερον τό άξιον άναγραφής. Έκεί οπού οί έκλέ- 
κτορες ή οί πληρεξούσιοι αύτών απεσταλμένοι 
συνήρχοντο δπως συνεννοηθώσι καί άνταλλάξωσι 
τάς περί εκλογής τού αύτοκράτορος ιδέας των, 
σήμερον Ιν ώρολόγιον δωρηθέν τή πόλει υπο 
Ναπολέοντος τοϋ Μεγάλου έπιδείκνυται μετ’ ιοιαι- 
τέρας στοργής, ώς τό μόνον άξιον προσοχής 
άντικείμενον, ύπό τών θυγατέρων . τού φύλακος, 
παρενειρουσών κατά τήν άνάπτυξιν τής ιστορίας 
αύτοϋ τε καί τών λοιπών έκεί έπίπλων βλέμματα 
γλυκέα καί προτάσεις περί. . . .  αγοράς φωτο
γραφιών. Αγνοώ άν αί έν τψ θαλάμψ τούτψ 
καθέδραι καί τράπεζαι έχοησίμευσάν ποτε πρός 
άνάπαυσιν τών μελών κεκμηκότος τινός εκλέ-
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κτορος, είνε όμως βέβαιον ότι προς τοιοΰτόν τινα  
σκοπόν έχρησίμευον τοίς μέλεσι τού δημοτικού 
συμβουλίου τής πόλεως. Λιότι ό θάλαμος, έν ψ 
το πάλα: συνεζητείτο τ ις  θ' άναβή εις τον γερ
μανικόν θρόνον διάδοχος τώ ν  ρωμαίων Καισάρων, 
ό αυτός ¿χρησίμευε προ ολίγων ετών ώς τόπος 
συνεοριάσεωε διό τους συσκεπτομένου; καί περί 
τής δαπάνης προς έκχοπήν τοΰ έν τοίς νεκροτα- 
φείοις χόρτου. S ic  t ra n s it  . . . .  !

Καταβαίνων τήν λιθίνην κλίμακα, τήν έπικλη- 
θείσαν α ύ τοχρα ζορ ιχήν , όπως αναχωρήσω, τοιαύ- 
νην ήσθανόμην κόπωσιν, ώ στε ούδαμώς σχεδόν 
προσεϊχον εις τάς έπί του άνωθεν μου φατνώμα
τος ωραίας τοιχογραφίας του Cîuibal. Ό  μόνος 
μου πόθος ήτο ήδη ν’ άναπαυθώ επ’  ολίγον καί 
να παρασκευασθώ πρός άναχώρησιν. Καί τόν πό
θον αυτόν ¿πραγματοποίησα δια τρόπου θαυμά
σιου, ου τάς λεπτομέρειας παραλείπω ν’ αναγρά
ψω. Εΐνε αληθές, δτι τό μέχρι τής άναχωρήσεώς 
μου χρονικόν διάστημα ούχί μόνον έν λίαν εύ- 
χαρίστψ  συναναστροφή καί τερπνοτάτη φλυαρία 
διήλθον, άλλα καί μέρος αύτοϋ εις έπίσκεψιν τοϋ 
ωραίου ζωολογικού κήπου κατέτριψα, θέλει μο'ι 
επιτρέψει δμως φρονώ ό αναγνώστης, όπως ούτε 
εις τήν απογευματινήν μου συντροφιάν, άλλ ’ ούτε 
καν εις τή ν τώ ν  ζώ ω ν  τόν εισαγάγω. Πανηγυρι- 
χώς απαλλάσσω αύτόν πάσης περιγραφής φαλαι
νών καί λεόντων, αρκεί νά με άφήση ήσυχον καί 
μόνον καθ’ δλον τό απόγευμα. Au  r e v o ir  εις 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν περί ώραν 9  τής 
νυκτός. Ρ.

 — —

ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ

Τήν κοινώς π ετα Λ ονδ α ν  οί αρχαίοι ώνόμαζον 
ψ υχήν, ώς καί τήν ζω ή ν ή ψυχήν τού ανθρώπου· 
φαίνεται δ' δ τι ίπ εσεν εις αχρηστίαν ή σημασία 
τής λέξεως ώς ονόματος έντόμου από τής έπι- 
κρατήσεως τού χριστιανισμού· μόνον έν Χ ίφ  ή- 
κουσα όνομαζομένην καί ψυχαροϋδα* (ψυχάριον) 
τή ν  πεταλούδαν, ίσοις δε ούτω λέγετα ι καί αλ
λαχού.

Οί ποιηταί τώ ν  παρόντων χρόνων, οί τήν κα
θαρεύουσαν έκζητούντες γλ.ώσσαν, άπέβαλον τό 
όνομα jtera .lovâa  ώς δημώδες· μή θέλοντες όμως 
ούδε τό  ψυχή, ώς συνώνυμον τής ανθρώπινης 
ψυχής, ένόμισαν δ τι εύρον τό  ζητούμενου έν τη 
λέξει χρυ σ ιι.Ι.Η ς , ήνκαί άρπάσαντες άνεξετάστω ; 
τρέχουν ώς παιδια μετά τώ ν  παιοιων, «μ ίαν 
χρυσαλλίδα! μίαν χρυσαλλίδα έπιασα εις τα πε
τ α χ τ ά ! »  Καί αληθώς sic τά  π ε τα χ τά  τήν I-  
π ιασαν διότι εξεταζόμενου τό  όνομα χρυσα Λ Λ ις  
ως ονομα σημαίνον παρά τοίς άρχαίοις τή ν π ε 
ταλούδαν, εξελέγχετα ι ¿>ς άνυπόστατον· είνε προ
φανής ακυρολογία.

Χρυσαλλίς δεν είνε ή πεταλούδα· ή μεταξο- 
κάμπη ( καί έν παρόδψ, ή μεταξοκάμπη δεν είνε 
σκώληξ, ώ σ τε  νά λέγετα ι μετκξοσκώληξ, άλλα 
χάμπη· αί κάμπαι είνε έκ τω ν πολυπόδων έν- 
τομων, ένω οί σκώληκες έρπουν, ώς άποδες καί 
δλως λείοι) ή μεταξοκάμπη λοιπόν, ώς καί πάσα 
κάμπη (c h e n il le ) ,  περικαλυπτομένη υπό τού νή
ματος δ εκφέρει άπό τού στόματός της έν ώρα 
δεούση, καί θαπτομένη εντός αύτοϋ, υπό τόν βόμ - 
βυκα δν ούτως ¿σχημάτισε μεταμορφούται εις 
χρυσαλλίδα· όχ ι δηλαδή είς πεταλούδαν, άλλ ' 
είς εντομόν τ ι  δλως άχαρι, χαίτοι χρυσίζον, έξ 
οϋ καί χρυσαλλίς. Ή  χρυσαλλίς έχει τάς π τέ
ρυγας έτι ατελείς, έπικεκολλημένας είς τό σώμά 
της, καί εις τοιαΰτην κατάστασιν, ώ στε δεν δύ- 
ναται ούτε έξω τού βομβυκίου της νά πετάξη. 
Ουδέποτε χρυσαλλίς ούσα π έτα · άλλ ' οταν, 
πάλιν έν ώρα δεούση, αυτή ή ιδία τρυπηση τό 
βομβύκιόν της, τό τε  εξέρχεται, οίονεί έκ τοϋ 
μνήματός της, ώραία ψυχή, ήτοι πεταλούδα, έ- 
πειδή τό τε  πρός τό κάλλος έχει καί τήν ιδιότητα 
τού ί'πτασθαι,— αν όχι ή έκ μεταξοκάμπης, ήτις 
είνε φύσει βαρεία, άλλ ’ ή έκ τώ ν άλλων καμπών- 
" ίΐσ τε  καθώς δεν ήτο πλέον κάμπη αφού έγινε 
χρυσαλλίς, ούτω καί δεν είνε πλέον χρυσαλλίς 
άφοϋ, μεταμορφωθεϊσα έκ δευτέρου, άπό χρυσαλ- 

λίδος έγινε πεταλούδα, έγινε ψυχή.
—  Καί ψυχήν λοιπόν νά λέγωμεν καί αυτήν, 

καθώς καί τήν ψυχήν μας ;
—  ν1σως· διότι —  ένθυμεϊσθε τόν ώραϊον 

μύθον, δν οί αρχαίοι είχον πλάσει περί τή ς  πε
ταλούδας : Ε λ π ίζω  νά μή βαρυνθήτε αν τόν α 
κούσετε, έστο) καί ένώ τόν έχετε ακούσει άλλοτε.

Κόρη τις  βασιλόπαις, Ψυχή όνομαζομένη, έ- 
θαυμάζετο παρά πάντων δ·ά τά  κάλλη τη ς , 
συγκρινόμενα καί πρός τά  τής ’ Αφροδίτης· σύγ- 
κρισις ή τις διήγειρε τόν -φθόνον τής θεάς τής 
καλλονής κατ’ αυτής τής κόρης. Τήν είδεν ό 
’Έρως καί τά  έχασε καί αυτός· τόσον ώστε, ένψ 
έντός τοϋ θάμβους του έτόξευε τους περί αυτήν 
διά τώ ν βελών του, ήσθάνθη δ τι έτρώθη καί ό 
ίδιος. Κακή τύχη, τέρας τ ι  φοβερώτατον, περιφε
ρόμενου είς τά  πέριξ τής πόλεως όπου ό πατήρ 
τής Ψυχής έβασίλευεν, έπροξένει φθοράν με- 
γάλην. Τ ις  οίδεν άν δεν τό ε ίχε στε ίλει ή Ά -  
3τθδίτη : Τό τέρας δεν έτιτρώσκετο, ούδενός τολ
μώντας νά τό πλησιάση. Ιέώς ν’  απαλλαγή απ' 
αυτού ό κόσμος; Έ τρ ε ξα ν  είς τόν χρησμόν, 
αυτός δ' άπήτησε νά παραδοθή άνυπερθέτως είς 
τό  τέρας θυσία ή βασιλόπαις, πρός μόνην αύτοϋ 
έξιλέωσιν καί τοϋ τόπου σωτηρίαν. Οί χρησμοί κατ 
εκείνους τούς χρόνους οέν έπαιζον, ούτε εγέλων.
—  θ ά  θυσιάσης τή ν θυγατέρα σου, έλεγεν ο 
λαός είς τόν βασιλέα· διά τή ν σωτηρίαν όλων 
ημών χρεία νά τή ν θυσιάσης' άλλως δεν γ ίνετα ι.
—  Τόσον, ώστε ό βασιλεύς έβιάσθη νά ένδώση, 
καίτοι μετά σπαραγμού καρδίας, καί ούτως ή τα 
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λαίπωρος κόρη, άπαχθεϊσα είς μέρος τ ι  βρα
χώδες, έξω τής πόλεως, έχεί καί έγχατελείφθη 
έρμαιον τού αγρίου τέρατος.

Τ ί κάμνει τό τε  ό ’Έ ρω ς; Λέγει πρός τον Ζέ
φυρον —  Ζέφυρε καϋμένε, είσαι καλός νά πε- 
ράσης άπό τούς βράχους τού δεινός μέρους, όπου 
θά ίδής μίαν κόρην έγζαταλελείμμένην πρός 
βοράν θηρίου τινός, νά μού τήν άναρπάσης εύ
μορφα, εύμορφα, καί νά τήν μεταφέρης έλαφρά, 
ελαφρά, είξεύρεις πού, καϋμένε Ζέφυρε; Γνωρίζεις 
κάποια ήλύσια όντως επίγεια, όπου ,όόδα μετά 
κρίνων καί ίων, όπου πτερίδες δροσεραί, καί 
σκιαί άμφιλαφείς, καί νερά κρυσταλλώδη, καί 
πόαι άνάκαθοι καί άπαλαί ; Εκεί νά μέ τήν 
μεταφέρης καί νά τήν άφίσης. Αυτό αν με κάμης, 
χαριτωμένε υίέ τού Ά στρα ίου  καί τής Ήοϋς, 
άκουσε : Γινώσκω ότι καί σένα τό 'δόντι σου πονεί 
διά τή ν καλήν εκείνην . . . τώρα μή με τό 
κρύπτεις· εγώ  Έρως, καί γίνετα ι νά μή τό 
'ξεύρω; Έ λ α , έ λ α . . .  Χ ϊ, λάμβδα, ωμέγα , . . .  .
Χλώ —  ρι —  δ α ............. Μή σε μέλη, Ζέφυρε,
καί άφες αυτήν τήν ΰπόθεσίν σου επάνω μου.

—  Λόγον τ ιμ ή ς ; έρωτά 6 Ζέφυρος.
—  Λόγον τιμής, αποκρίνεται ό “Ερως.
Ά λ λ ά  παρατηρήσατε τώ ν  μυθοποιών εκείνων

τήν φαντασίαν, προσωποποιούσαν τά  τρία  ταύτα 
πράγματα· ζέφυρον, έρωτα καί ψ υχήν αιθέρα 
καί πνεύμα καί άνθοσμίαν! Καί ταύτα  άπόκεινται 
εις τον άνθρωπον. ’Ώ ,  πώς θά έζώμεν ούρανίως, 
άν καί ήθέλαμεν ούτω νά ζή σ ω μ εν ! "Επειτα  δέ 
τολμώμεν νά αίτιώμεθα τόν δημιουργόν, δ ια τ ί : 
διότι άφήκεν ήμάς ελευθέρους νά θέλωμεν τούτο, 
ή νά μή τό θέλωμεν.

Νά  μή σάς τά  πολύλογοι, ό Ζέφυρος μιά καί 
δυο καί, ό έπιτήόειος, κατώρθωσεν δ ,τι έπεθύμει 
ο Ερως· έκτοτε ο’ ήρχετο αυτός κατά πάσαν 
νύκτα καί έξεφράζετο πρός τήν Ψυχήν, πάντοτε 
όμως αόρατος είς αυτήν, διά τό  άσέληνον σκότος.

Τέλος, μίαν τών νυκτών, ή Ψυχή, υπό πε
ριέργειας νά τόν γνωρίση, εγείρεται λάθρα, κοι- 
μωμενου τού φίλου, άνάπτει λυχνάριον, καί ποιον 
νά ίδ τ !  αύτόν τόν Έ ρ ω τα . Έ ξ  ής συγκινήσεως 
τήν έπροξένησεν ή Ικπληξις π ίπ τει άπό τής θρυ- 
αλλ,ίδος τοϋ φωτός μία σταγό»ν ελαίου ε π '  αύτοϋ. 
Ά νασχ ιο τφ  ό "Ερως πάρσυτα. εξεγείρεται, τρίβει 
τούς οφθαλμούς του, βλέπει τό  κατόρθωμα τής 
Ψυχής, καί . . .  αν τόν πιάσης· άπεπέταξε.

Καί δέν ε ίχε δά περάσει καί τόση ώρα άφ’ 
ής άνήφθη ό λύχνος, ώ στε νά είπής ό τι έζεε 
πολ,ύ τό έλαιον τό άποστάξαν τής θρυαλλίδος, 
καί έπόνεσεν ο 'Έρως υπερβολικά· άλλά δεν κα- 
τεΟέχθη νά γνωρισθή, επειδή αυτός ήτον αθά
νατος. Καί λοιπόν έγκατέλιπε τή ν άθλίαν Ψυχήν 
εξ άποφάσεως νά μή έπανέλθη. Τά ρόδα έθαλλον 
καί άπέθα/.λον, ήνθουν καί έξήνθουν τά  κρίνα,τά 
ια, μάτην τά πάντα· ούδέν ώφέλουν είς τήν μο
νήρη Ψυχήν, παρητημένην ύπό τού "Ερωτος.

Αύτόν περιμένουσα τούτων άπήλαυεν αύτόν ά- 
πολέσασα (θ ά  τό π ιστεύσετε ; ) καί τά  έμίσει.

"Αλλο κακόν. ’Ήδη έχθαιρομένη θανασίμως 
ύπό τής 'Αφροδίτης ώς αντιζήλου της διά τά 
κάλλη καί διά παντός τρόπου έπιθυμούσης νά έκ- 
δικηθή τήν Ψυχήν αί πενθεραί πάντοτε, ώς 
φαίνεται, ήσαν κακαί πρός τάς νύμφας τω ν ), δια- 
τά ττε τα ι παρ’ αύτής νά τρέξη πρός στιγμ ήν ε ί; 
τόν αδην, νά λάβη ίκείθεν καί νά τήν φέρη πυ
ξίδα τινά  (κάποιον χ ο υ τά χ ι) περιέχον δήθεν αρώ 
ματα, ών είχε χρείαν ή ’Αφροδίτη. Ή  περιέργεια 
τής Ψυχής έμελλεν ούτω καί έκ δευτέρου ν’ ά- 
ποβή είς αύτήν όλεθρία. ’ Ανοίγει καθ’ οδόν τήν 
πυξίδα, θελήσασα νά ίόη τό  περιεχόμενον, καί, ή 
δυστυχής, έκ τής εύώδους οσμής ήτις πάραυτα άνε- 
δόθη, π ίπ τει ημιθανής. Τ ις οίδεν ;ο ί τό τε  ήγνόουν 
τό χλωροφόρμιου, άλλ ’ ή το δυνατόν νά τό  αγνοώ σι 
καί οί θεο ί; εκείνοι ίσως τό ώνόμαζον νπέρυ - 
τινογ , ή ϋπερυ :τν ιχόν , δτι ύπέρ ύπνον αποκοι
μ ίζε ι. "Ας ήνε· δι’  αύτού τούλάχιστον ήρχετο 
γλυκύς ό θάνατος, οίος ύπνος, είς τήν άθλίαν 
Ψυχήν. Έ σπευσεν δμως τό τε  ό "Ερως, μαθών τό 
τέχνασμα τής μητρός του καί έλεήσας τήν κόρην, 
καί τήν έπρόφθασεν έ τ ι δχρθάνουσαν πριν ή τήν 
καταλάβη ό παρέχει θάνατος· τήν ύπήγείρεν ήδη 
άναισθητούσαν, καί διά τής πνοής του την εσωσε.

Καί ό Ζεύς δε έπειτα , λυπηθείς τήν Ψυχήν 
διά τά  τόσα παθήματά της, άπεφάσισε νά τήν 
προσλάβη μεταξύ τώ ν αθανάτων είς τά  έπουρά- 
νια, όπου καί καθ'.έρωσεν ένχορδαίς καί οργάνοις, 
έν χαραίς καί ¡ια ζούρχαες  (κα ί ταύταις ανέκαθεν 
παρά τοίς θεοίς άναμφιβόλως γνω σ τα ίς ) τούς 
γάμους της μετά τού 'Έρωτος, ούρανίους γάμους, 
ισω μ ά τω ν άΰλους, άλήκτους, αθανάτους τρυφάς.

Ό  μύθος προσθέτει, ό τι έκ τής ένώσεως ταύ- 
της έγεννήθη θυγάτηρ, ή Ήδυπάθεια- άν ήνε α
ληθές, ώς άύλον εξάπαντος θεωρείται καί τό παιο; 
τοιούτων γονέων, "Ερωτος καί Ψυχής· ώ στε ού- 
δείς φθόνος.

Ή  όέ κυρία ιδέα τοϋ μύθου άλληγορία περί τής 
ψυχής τού ανθρώπου* ταύτης τό κάλλος, φθονού- 
μενον ύπό τού σώματος ( ’ Αφροδίτης), εμπνέει 
διάπυρου έρωτα· άλλ’ ή τολμηρά περιέργεια, ζη 
τούσα νά έξιχνιάση μυστήρια υπέρτερα τοϋ αν- 
θρο>π?νου προορισμού, αποβαίνει όλεθρία είς πά
σαν ψυχήν μή συνέχουσαν τάς ίδιας αύτής 
όρμάς.

Καί νϋν έπανερχόμεθα εις τήν πετα.Ιοϋδαν^  
έξετάζοντες άν πρέπει νά τήν λέγωμεν καί 
ημείς καθώς οί άρχαίοι ψυχήν- Σ τοχάζομαι ότι 
πρέπει· διότι εκείνοι τή ν κόρην Ψυχήν, ής ήκού- 
σαμεν τήν ιστορίαν, είκόνιζον έχουσαν έπί τών 
ώμων πτέρυγας πεταΛ ονόατ·, τούτο τό έντομον 
θεωροϋντες ώς έμβλημα τής άθανασίας τής ψυ
χής τού άνθρώπου· καί ώς είχε λοιπόν παρ’ 
έκείνοις άμφοτέρας τάς σημασίας, τ ΐ  θά έ- 
βλαπτεν άν τάς είχεν ώσαύτως καί παρ' ήμίν
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χριστιανο ί; ; Εΐ δ' άλλως, παρά τή ν axupov λέ- 
ξ'-ν X p v a a J .lir , συγχέουσαν τάς δύο τελευταίας 
μεταμορφώσεις της κάλπης, ώς αίρετώτερον βλέ
πω άλλο τ ’, όνομα, επίσης καί τοϋτο άρχαΐον, 
καί ή ττον παρακρουστικόν ίσως· λέγω  τό  όνομα 
¡irt-lo-lorÓ i], όνομα χαριέστατον· δοότ·. αληθώς 
μέν μηλόνθη, καί μηλολόνθη, καί μηλολάνθη ώ - 
νομάζετο ό χρυσοκάνθαρος (  h a n n e to n , κοινώς δε 
C ira  ), άλλ ' άφοΰ αύτδς εχει τό όνομά του, ου
δόλως θά τον έζημιοΰμεν αν τό τρίτον τ, τ έ 
ταρτον τών επιθέτων του μετεφέρομεν εις τήν 
πεταλούδαν ψυχήν.

'Γί λέγετε ; μι/Jo. tord  η ή μηΑοΛάνθη εκ
φράζει ποιητικώτατα τήν εναέριον κίνησιν τώ ν 
πτερύγων τής π ετα .Ιούόα ς  διά τού λό -  λόνθ, 
είκονίζοντος ούκ οιδά τ ι  αίθέριον, ή καί λωλόν, 
αν θέλετε, έν τή φαντασία, μάλιστα  0ε παιδική, 
ικανή να τήν έκλάδη καί ώς ΛωΛηγ εις τ '  άνθη- 
Δεν τό θέλετε κατ' ούδένα τρόπον ; ανάγκη τό 
τε  τήν κοινώς πεταλούδαν ή ψυχαροϋδαν ψ υχήν  
καί ούδέποτε, ουδέποτε χρυσαλλίδα να λ έγω μ εν  
ή χρυσαλλίς είνε καί άσχημον πράγμα, ενώ είνε 
τόσον εύχαρις ή ψυχή. "Ος τ ις  πρώτος τή ν ώνό- 
μασεν άνεςετάστως χρυσαλλίδα εις χρυσαλλίδα 
ώφειλε να μεταμορφωθή δίκην τού πταίσματος ΰπό 
τής Ψυχής, νύν δτε αϋτη υπάρχει αθάνατος καί 
ίσως δύναται καί να θαυματουργή.

I .  Ι ς ΙΛΟΡΙΔΗΣ Σ κ ϊ ΛΙΣΣΗΣ.

'Ύ στερόγρα φ ον . — Ταύτη τή  σ τιγμ ή  πληρο
φορούμαι, ό τι καθ’  & ΰπεσχέθη ό "Ερως εις τόν 
υιόν τώ ν άστρων καί τής αύγής (  Ά στρα ίου  καί 
Ήοϋς ), τόν δροσόεντα Ζέφυρον, καί ούτος έ- 
νυμφεύθη τήν Χλώριδά του · τή ν  Χλωρίδα (τ ή ν  
παρά Λατίνοις Φ Λ ώ ρατ )  θεάν τώ ν άνθέων. Τι 
τα ιριαστό ανδρόγυνο ! Να χαίρουν καί νά τους 
χαιρώμεθα.

Ο αύζός.

’ Εν προηγουμίνω φύλλο; τής «Ε σ τ ία ς ,  έοτ,μοσιτνθτ, άρίρον 
του παρ’ ήμΓν διακεκριμένου μηχανικού κ. ’ Ερν. Τσίλλερ 
περ'ι τοφ καταλληλο-έρου δια τήν πόλιν τώ ν  ’ Αθηνών συστή
ματος υπονόμων προ; ίιοχέτευσ ιν τών ακαθαρσιών τής πό- 
λεως. Συνεχ ίζων τάς μελετάς ταύτας ό κ. Τσίλλερ περ'ι τού 
ζητήματος τουτου, οπερ τόσω  ζωηρώς απασχολεί" τάς τε άρ- 
X «  * « *  τούς πολίτας, καΟό κεκτημένον μεγίστην σημασίαν 
δια την υγιεινήν τής πόλεως. άπέστειλεν ήμΓν καί το έπόμε- 
νον δεύτερον άρΟρον, τό  όποΓον ευχαρίστως δημοσιεΰομεν 
ενταύθα.

ΑΓΓΟΙ ΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

Τό ευτύχημα πόλεων τινων, οίον τής Βιέννης, 
τού Λονδίνου, τώ ν Παρισίων, τής 'Ρώμης κ.τ.λ . 
τού νά κεΐνται πλησίον μ εγάλων ποταμών, καί 
όιά τούτο νά εύκολύνωνται τά  μέγιστα  είς τήν 
απομάκρυνσιν τού περιεχομένου τώ ν υπονόμων

καί οχετών διά τών ποταμών, οΐτινες φέρουσιν 
αύτά άβλαβώς μακράν τών πόλεων, δεν εινε 
κοινόν εις ολας τάς πόλεις. Έν Λονδίνφ π. χ. ή 
απομάκρυνσις τών ακαθαρσιών τελείται ΰπό 
κολοσιαίου έργου ίδρυθέντος άπό τού 1859— 75 
καί στοιχίσαντος 4 */, εκατομμύρια λίρας στερ
λίνας . Συνισταται οέ τούτο εκ συστήματος απο
χετευτικών σωλήνων ( sewers) , έξ οΰ δύο 
άτμομηχαναί άντλούσι καθ’ έκάστην 496,000 
κυβικά μέτρα ακαθαρσιών, καί έκχύνουσιν αύτάς 
έξωθεν τού Λονδίνου είς τόν Τάμεσιν, δστις τάς 
φέρει είς τήν θάλασσαν. Οί οικονομολόγοι δέ 
τής Αγγλίας διαμαρτύρονται καί δικαίως κατά 
τής τοιαύτης σπατάλης τής μεγαλοπόλεως ταύτης.

Πόλεις δμως κείμενα: πλησίον μικρών ποτα
μών οέν δύνανται νά κενώσιν άβλαβώς τό περι- 
εχόμενον αυτών είς τούς ποταμούς τούτους, διό 
καί αί κυβερνήσεις πολλών χωρών έσκέφθησαν 
πώς ν’ άποτρέψωσι τήν άπ’ εύθείας έκχυσιν 
τοιούτων ουσιών είς τάς κοίτας τών ποταμών. Κατ’ 
ανάγκην λοιπόν έσκέφθησαν νά χρησιμοποιήσωσιν 
άλλως πως τό περιεχόμενον τών υπονόμων τών 
πόλεων, τήν πρώτην δε θέσιν εκ τών προτα- 

I θέντων μέσων κατέχει ή κατασκευή τών καλου- 
μένων γερμανιστί RieseJfeldei’, ήτοι άγρών 
ποτιζομένων διά τών ουσιών τούτων. Έκ τών 
πόλεων τών έχουσιΰν τοιαύτας διευθετήσεις πρός 
απομάκρυνσιν τών περιττωμάτων έν γένει άνα- 
φέρου εν έν πρώτοις τό Δάντζικ, εϊτα τό Βερολί- 
νον, τούς Παρισίους, τήν Βρεσλαυΐαν. Καίτοι 
ομως τά τεχνητά πλέγματα τών άποχετευτικών 
σωλήνων είνε διάφορα είς έκάστην τών πόλεων 
τούτων, πάντα δμως έχουσι τούτο τό,κοινόν, 
δτι έχουσιν έν χρήσει πολυέξοδα άντλητικά μη
χανήματα· διότι, κειμένων άπασών τών άνω 
είρημένων πόλεων επί όριζοντείου σχεδόν πε
δίου, δεν δύναται τό ύδωρ τών οχετών μετά 
τών ακαθαρσιών νά ρεύση άφ’ εαυτού άπό τή« 
πόλεως πρός τούς διά τής ύδροκόπρου ταύτης 
λιπανθησομένους αγρούς.

Έν Βερολίνω π. χ. ή διοχέτευσις είνε διη- 
ρημένη είς 5 άκτινηδόν τεταγμένα συστήματα 
οχετών, έν ένί δ’ έκάστψ τούτων τό υδωρ ΰψού- 
ται δι’ ατμομηχανής είς 19 —  21 μ. ύψος, 
ειτα δέ δι’ εύρεος σιδηρού σωλήνος φέρεται πρός 
τό υψηλότερου σημείον τών λιπα.νθησομενων 
άγρών, δθεν διακλαδούται περαιτέρω καί διανέ
μεται είς τά καθέκαστα τμήματα τού εδάφους. 
Καί διά μεν τήν καλλιέργειαν τού χόρτου εκλέ
γονται άγροί έπικλινεΐς ολίγον, ή οί υπάρχον
τες τροποποιούνται, όρυττομένης αύλακος κατά 
τό άνω αυτών χείλος· διά δέ τήν καλλιέργειαν 
τών λαχανικών εκλέγονται μέρη δλως όριζόντεια 
καί έπίπεδα, άτινα μερίζονται διά βαθέων αύλά- 
κων, δπως τό λιπαρόν ύδωρ τών υπονόμων λι- 
μνάζη εντός τών αύλάκων τών τετραγώνων καί 
διαποτιζη αύτά. Τά τετράγωνα ταύτα, αί πρα-
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σιαί, κεϊνται άνά έξ παρ’ άλλ.ήλοις καί κατέ- 
χουσιν εκτασιν 150— 180 τ. μ. Έν ταίς 
αϋλαξι δέ τών πρασιών άφίεται έκάστοτε τόσον 
ύδωρ δσον απαιτείται πρός εντελή διαπότισιν 
τού εδάφους, ούτω δέ τό λιπαστιχόν ύδωρ φθάνει 
πλαγίως είς τάς ρίζας τών φυτών χωρίς νά 
άάηται ποσώς τών φύλλων αυτών. Ή αναλογία 
τής πυκ.νότητος τού ύδατος τών οχετών είνε 
1: 600, τό θέρος δμως αυξάνεται είς 1 250,
τότε δέ προστίθεται έτι ποσότης ύδατος πρός 
άραίωσιν.

Έπί τών άγρών τούτων τών ούτω ποτιζομε- 
νων σπείρονται δημήτριακοί καρποί, λάχανα, 
κύαμοι, σ’.κυοί καί διάφορα άλλα χόρτα, τελευ
ταίο ν δέ ήρξαντο καλλιεργούντες αυτόθι καί 
φυτά καλαμώδη ένεκα τών άνθέων αυτών, καπνόν | 
καί άλλα διάφορα.

Διάφοροι είνε οί άγροί ούτοι ένίίαρισίοις ένεκα 
τής διαβόοου οιατάξεώς τού πλέγματος τών 
οχετών αυτών. Αυτόθι κατασκευάζονται ώς επί 
τό πολύ δχθοι καί αύλακες, έν μέρεί δέ μόνον 
πρασιαί · τά προϊόντα δέ τής αυτόθι καλλιέργειας 
είσίν έν πρώτοις μέν λαχανικά καί δή κοινά 
λάχανα, £έβαι, γογγύλαι, κύαμοι, κινάραι, 
σέλινα, πράσα, γεώμηλα, είτα δέ φυτά χρήσιμα 
είς τό έμπόριον, είτα καρποί, τέλος δέ καί οπω
ροφόρα δένδρα καί χόρτος πρός νομήν·

"Οπως δέ κρίνωμεν περί τής έπιδράσεως τών 
άγρών τούτων είς τήν υγείαν τών κατοίκων άνα- 
φέρομεν τά ενδιαφέροντα έξαγόμενα τών έρευνών 
τής’έπιτροπής έπί τής δημοσίου υγείας τού άνωτά- 
του ίατροσυνεδρίου τής Γαλλίας, καθ’ ά ή λί- | 
πανσίς ενός εκταρίου άγρών διά 10 —  20,000 
λιτρών ύδατος τών οχετών διατηρεί είσέτι τήν ; 
καθαριότητα τής ατμόσφαιρας καί παρέχει καλόν | 
εισόδημα, ένψ 40,000 λιτρών έπί τής αύτής ! 
έκτάσεως είνε έπιβλαβής, ή οέ χρησιμοποίησες 
αυτής δέν είνε λίαν προσοδοφόρος. Τέλος δέ δτι 
λίαν άφθονος ποτισμός δύναται νά γεννήσγ, πυ
ρετούς, πράγμα δμως δπερ άφ’ ετέρου διοοθούται, 
κατασκεύαζομένων άφθόνως αποξηραντικών αύ
λάκων.

Έ ν  Άθήναις καταλληλότατος τόπος πρός 
κατασκευήν τοιούτων άγρών μοί φαίνεται ό έλαιών, 
είς δν δύναται νά προστεθή καί ό βοτανικός κήπος 
ώς πειραματικός κήπος τού Κράτους, δπως είνε 
καί έν Παρισίοις. "Ενεκα δέ τώ ν  ευνοϊκών σχ έ 
σεων τού εδάφους ένταύθα καί ή κατασκευή τώ ν 
άγρών τούτων θέλει εΐσθαι οίκονομικωτέρα καί ή 
οιατήρησις αύτών εύθηνοτέρα, διότι θά λείψωσιν 
ολως ενταύθα αί πολυδάπανοι άντλητικαί μηχα- 
ναΐ καί οί σταθμοί οδς Ιχουσιν αί άνω εΐρημέναϊ 
πόλεις, καί επομένως τό σύστημα θέλει είσθαι 
τά  μάλιστα  άπλούν. Ί'πό τήν σκιάν δέ τών 
έλαιών θά σπείρωνται καί θά εύδοκιμούσι ολα τά 
λάχανα καί οι καρποί δσοι δέν δύνανται ν’  άντι- 
στώσιν είς τήν θέρμην τώ ν αχτίνων τού αττικού

ήλιου· θά ώφεληθώσι δ’  έκ τούτου καί τά  δένδρα, 
διότι θά εχωσιν άφθονους τάς χρησίμους πρός 
αυξησιν αύτών ουσίας. Είνε δέ καταφανές δτι 
τιθεμένου έν χρήσει τοιούτου τινός συστήματος 
θέλομεν απολαύσει βλάστηαιν δαψιλεστάτην καί 
τρυφερωτάτην, διότι τά  φυτά έχουσι μέν τήν 
άπαιτουμένην θερμότητα, στερούνται δμως τώ ν 

I άναγκαιουσών Ουσιών, καί δ τι έν τώ  μέλλοντι 
I θά προσβλέπωμεν μετά θαυμασμού είς τ ’ αποτε

λέσματα  τώ ν  κοπροποτίστων άγρών τώ ν  Αθηνών 
καί είς τή ν εύπορίαν τώ ν κτητόρων τώ ν αγρών 
τούτων.

Α ί έξηγήσεις αυται, άς ένταύθα άδρομερώς 
I λ ίαν κατέγραψα, δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς πρό

δρομοι έκτενεστέρων εργασιών, καί τό τε  μόνον 
δύνανται νά φέρωσιν όντως είς ώφέλιμα αποτε
λέσματα, δταν άνδρες ειδικοί ένασχοληθώσιν πρός 
παραιτέρω σπουδήν καί έκτέλεσιν τού ανω π ερ ι- 
γραφέντος συστήματος.

Ε ρ ν έ ς τ ο ς  Τ σ ί λ λ ε ρ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ Τ Ο Ϊ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ
ί  ΊονΛίον.

Χθες τήν εσπέραν έπέστρεψα έξ Α ίγίνης. Τό 
ταξείδιόν μου δέν ανήκει δυστυχώς είς έκεϊνα, 
έξ ών επανέρχεται τ ις  πλούσιος είς όδοιπορικάς 
εντυπώσεις, καί δέν βλέπει τόν καιρόν πότε νά 
τάς μεταδώση είς τους φίλους του ή πότε νά 
τάς παραδώση είς τήν δημοσιότητα ΰπό έλ- 
κύοντα τίτλο ν , οίος «  ’Από Πειραιώς είς 'Ρ ώ 
μ η ν » ,  «  Μία ημέρα έν Πομπηία » ,  «"ΠαρισιναΙ 
εντυπώσεις »  κτλ. 'Απλούς θαλάσσιος περίπα- 
τος μέχρισ Α ίγίνης, διά τόν οποίον δέν έχω  νά 
λογαριασθώ είμή μέ δύο σελίδας τού Η μερολο
γίου μου’ εικοσιτετράωρος μόνον ένασχόλησίς. 
"Ο στις θέλει νά μέ μιμηθή, δέν έχει ή νά έπιβή 
τώ ν  «  Σπετσών »  τού κ. Γουδή, καί μετά δύο 
ωρών ναυτίαν καί κλύδωνα θά πατήση τά  κλασικά 
χώ μ ατα  τής νήσου, τή ς  δίς επιφανούς, εν τε  τώ  

' μεσουρανήματι τής αρχαίας ελληνικής δόξης καί 
τώ  λυκαυγεΐ τής εθνικής ημών παλιγγενεσίας, 
έπί Θεμιστοκλέους, ώς καί έπί Καποδιστρίου, 
κατ' άμφοτέρας δέ τάς περιστάσεις προωρισμε- 
νης μοιραίως νά άμαυρωθή ΰπό τώ ν  Ά θη νω ν, τών 
άπαύστως άντιποιουμένων αύτή τήν δύναμιν καί 
τά  ποωτεΐα. Έ κ εϊ λοιπόν έπί τής Δίγινητικής 
ακτής πληρούσθε σωτηρίας δρόσου καί μακαρίας 
ησυχίας· αν είσθε φιλάρχαιοι, έντρυφάτε είς τήν 
έρευναν τώ ν  σεπτών λειψάνων τού ναού τής ’Α 
θήνας, τού μόνου μαρτυρίου τής πάλαι ποτέ ακ
μής τής Α ίγίνης, έφ’ ής περικαλλείς χορείαι θεών, 
ημιθέων καί θεαινών περιφανώς έλατρεύοντο· αν 
είσθε γαστρίμαργοι, ευρίσκετε θαυμάσιους ιχθύς· 
αν είσθε φιλάνθρωποι, έπισκέπτεσθε τάς φύλακας-
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καί άν ό κλασικός ενθουσιασμοί σας δέν φθάνη μέ
χρ ι του νά κρύψητε εις τούς κόλπους σας τμήμά τι 
λίθου έκ τού ναού τής Παρθένου, αλλά δεν όκνεΐτε 
νά συγκομίσατε μεθ' υμών, ψηλαφητήν άνάμνη- 
σιν τής νήσου, ζεύγος Λ ϊγινητικών άγγείων, 
τής μόνης βιομηχανίας, ήτις παραμένει ανθούσα 
ριετά τήν έκλειψιν τής μεταλλουργικής καί μυ- 
ρεψικής αυτής όλβιότητος. Έ π ί τής χαριέσσης 
εκείνης παραλίας ακούετε ρεμβωδώς τάς άρμο- 
νικάς συναυλίας τού οξέος Νότου μετά τού κυανού 
Σαρωνικού, έπί τών κυμάτων τού οποίου θεάσθε 
έπιχαρίτως ή μανιωδώς λικνιζομένην ερατεινήν 
λέμβον, με τό  εύρύθμως έπικλίνον καί άνερχόμενον 
καί ύπό τού ανέμου κολπούμενον ίστίον της, καί 
βλέπετε εις τά  βάθη τού όρίζοντος τήν γραφικήν 
τριάδα τών ’Α ττικών βουνών. Έ κεΐ επί τής απαλής I 
ακτής πασίγνωστος βρακοφόρος οπωροπώλης διά 
τής θορυβώδους αυτού ευθυμίας καί τώ ν  στιχουργι- 
κών αύτοσχεδιασμάτων του, έμπνεομένων ύπό συ
νεχών Ουσιών τψ  Βάκχψ, ενθυμίζει εις υμάς δτι | 
πρίν ή τή ν 'νήσον καλέση Α ίγιναν έκ τού ονό
ματος τής μητρός του ό πρώτος αυτής οικιστής 
καί αναμορφωτής Αιακός, εκαλείτο αύτη Ο ίτώ ν η .

Πρό τινω ν  ετών, εάν κατά τοιαύτην εποχήν 
έπεχειρείτε νά έκπλεύσητε μέχρις Α ΐγίνης, τό φέ- 
ρον υμάς πλοίον ήθελεν εισθαι πλήρες Αθηναϊκών 
οικογενειών, αΐτινες διητώντο έν τή  νήσψ άνά πάν 
θέρος, κτίζουσαι χαριέσσας έξοχικάς έπαύλεις, ή 
ένοικιάζουσαι ά ντί άδρού τιμήματος τά  οικήματα 
τώ ν Α ίγινη τών, ΐνα έν άνέσει άπολαύσωσιν έπί 
τινα  καιρόν τής ήδύτητος τώ ν θαλασσίων λουτρών 
καί τής γλυκύτητος τώ ν Α ίγινητικών σύκων. 
Ά λ λ ’ από τίνος έξέλιπε διά πολλούς λόγους τό 
ετήσιον αύτό ρεύμα τής 'Αθηναϊκής κινήσεως οί 
αψίκοροι Αθηναίοι μετεβίβασαν αλλαχού τούς 
πόθους τω ν, δεν κατεβίβασαν δμως εκτοτε καί οί 
Α ίγινή τα ι τά ένοίκια τώ ν  οικιών τω ν , άτινα 
παραδόξως, μεθ’ δλην τήν ελλειψιν ζητήσεως, 
καί τήν άπόκτησιν ευπρεπούς ξενοδοχείου, δια
τηρούνται υπέρογκα. Οί κάτοικοι έν άντιθέσει 
πρός τούς κατοίκους τώ ν μικρών πόλεων, διακρί- 
νονται έπί παντελεϊ έλλείψει πολυπραγμοσύνης· 
άλλ ’ ή αρνητική αύτη αρετή έγένετο άπαξ εις αυ
τούς α ιτία  δυσαρέστου συμβάντος. Ψαυλόβιός τις, 
απολυθείς τώ ν  φυλακών διά χάριτος, άφίκετο ίνα 
έγκατασταθή έν τή  νησψ· οί αγαθοί Α ίγινή τα ι 
ούδ’ έφρόντισαν νά μάθωσι περί αυτού· μετ' 
ολίγον έτερος άγνωστος έπελθών, συνδέει.στενάς 
φιλίας μ ετά  τού πρώτου· οί Α ίγινήται αγρόν ή- 
γόρασαν. Μίαν ήμέραν οί δύο εκείνοι θεώνται παρά 
τ ιν ι σιδηρουργψ άγοράζοντες άντί αδρότατης τιμής 
σιδηράς στεφάνας· ούδενός τήν περιέργειαν έκίνη- 
σεν ούδ' ή άγορά ούδ’ ή τιμ ή . Μετ’ ολίγον Εν μα- 
γαζεΐον έληστεύετο τήν νύκτα διά ρήξεως, καί οί 
δύο φίλοι εγίνοντο άφαντοι.

Α ί γυναίκες, δυσθέατοι συνήθως εις τάς μικράς 
έπαρχιαχάς πόλεις, εχουσιν έξοχους τάσεις άγριό-

τητος έν Α ίγίνη , άποτόμως άποσυρόμεναι άπό 
τώ ν  θυοών καί τών παραθύρων, μόλις βλέμμα 
ξένου διαταράξη αύτάς. 'Ο μεν συνοδεύων με αξιό
λογος φίλος πρό τής τρομώδους φυγής τω ν άνε- 
μιμνήσκετο σ τενά ζω ν τώ ν νεαρών Γερμανίδων, 
τάς οποίας δύνασθε νά θωπεύητε άπαθώς έπί τού 
κατωφλιού τής Ούρας τω ν, ψιθυρίζοντες «  Ά  ! τ ί  
ωραία ε ίσα ι! » ,  καί νά σάς άπαντώσιν έκείναι 
άπαθέστερον : «  Μ πά! δεν είν’ αλήθεια! » ·  έγώ  
δέ πρό τής δειλής έκείνης έξαφανίσεως καί εις 
μόνον τον ήχον τώ ν βημάτων μας. έσκεπτόμην 
δτι δεν είνε τόσω  μυθικός ό αρχαίος μύθος, καθ’ 
δν διά νά οίκίσωσι τό νεαρόν βασίλειον τού Αια
κού οί θεοί μετεμόρφωσαν εις ανθρώπους — τούς 
ποντικούς. Καί δμως όταν ΐσταντα ι έπί τής άκτής 
αί κόραι τής Α ΐγίνης καί κατοπτεύουσι μακράν 
εις τά βάθη τού πελάγους μαύρον σημεϊον, δπερ 
ό έξησκημένος οφθαλμός λεμβούχου αναγγέλλει 
ώς καράβι καταπλέον άπό τά  μέρη τής Μπαρ- 
παριάς, καί προσδοκώσι μετά παλμ-ών νά έπανί- 
δωσι τούς οικείους καί τούς φίλους τω ν , καί άνα- 
κοινώσι πρός άλλήλας τάς έλπίδας τω ν, καί ό 
πελάγειος άνεμος κινεί χαριέντως τά  έπί τών 
κεφαλών τω ν έρριμμένα λευκά καί γραφικά μαν- 
δύλια, τό τε  είνε έπέραστοι αί κόραι τής Αΐγίνης.

Αυθημερόν.

Ό  έ^ημεριδοπιύλης μου, κομίζων τήν πρωινήν 
έφημεριδα, μέ αναγκάζει νά διακόψω τάς ση
μειώσεις μου. ’ Από τινω ν ημερών δύο είνε τά  
σημεία περί ά  στρέφεται ή αθηναϊκή δημοσιο
γραφία : αί περί χολέρας ειδήσεις καί αί θανα- 
τικαί έκτελεσεις· δύσπεπτος τροφή διά τήν έπο- 
χήν. Καί ή μεν μαύρη χολέρα είνε μέχρι τοΰδε 
δ ι’ ήμάς ό αποτρόπαιος έφιάλτης μόνον τώ ν  ύ
πνων μας, άλλ ’ ή έρυθρά λαιμοτόμος είνε ή στυ
γνή λειτουργός τής ανθρώπινης δικαιοσύνης, ήτις 
άποτινάξασα τή ν  χειμερίαν νάρκην της, τα ξει- 
δεύει, δρέπουσα, άντί οδοιπορικών εντυπώσεων, 
κεφαλάς. Ουδέποτε μέ κατέσχεν ένθουσιασμός 
ύπέρ τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής, μεθ’ 
δλας τάς εύαγγελικάς θεωρίας τώ ν  φιλοσόφων 
καί τώ ν  νομομαθών, σκεπτόμενον δτι ή κατάρ- 
γησις αύτη δέν είνε δυνατόν, δυστυχώς, κατ’ α
μοιβαία/ σύμβασιν, νά συνεπαγάγη καί τήν ύπό 
τώ ν κακούργων κατάργησιν τού --ονεύειν· άλλ’ 
ουδέποτε τοσούτον έφρικίασα, καί ψκτειρα τά  θύ
μ ατα  τού νόμου καί άπετροπιάσθην τό ν  πέλεκυν 
τού δημίου, οσψ κατ’ αύτάς διεξερχόμενος έν τψ  
τύπψ τάς περί τώ ν  θανατικών έκτελέσεων αντα
ποκρίσεις. Ό  καγχασμ.ός τού περιεστώτος πλή
θους έν Χαλκίδι πρός τόν κατάδικον, τόν άγό- 
μενον εις θάνατον, καί μεριμνώντα έν τή  βλακώόει 
άγνοίφ του περί τού δέματος τών ένδυμάτων του, 
οί φδιχοί θρήνοι, τούς όποιους έν φρικώδει συμ
φωνία μετά τής στηνομένης /.αιμοτόμου εν Γουρ-

Ε Σ Τ Ι Α 459

κοχωρίψ έστησαν αί μητέρες τώ ν  καρατομηθη- 
σομένων, μυρολόγια τώ ν άθλιων τέκνων των, 
καί έν  ταύτώ  έπιθαλάμια τής άπέναντι καλλωπι- 
ζομένης ύπό τών θεραπόντων της αίμοπότιδος 
νύμφης, ίδίφ δέ τά  μαρτύρια τού Ά γνα ν τ ιώ τη  
εκείνου, φοβερού μεταξύ τώ ν κακούργων καί οίκτρο- 
τάτου μεταξύ τώ ν  μαρτύρων, δύνανται ν ’ άποτε- 
λέσωσι τάς σπαρακτικωτέρας σελίδας τώ ν  χρονι
κών τώ ν καρατομήσεων, καί νά έμπνεύσωσιν άρι- 
στουργήματα εις τή ν ζοφερωτάτην ποιητικήν φαν
τασίαν. Ά λ λ ’ άνεξαρτήτως τούτων, ύπό άλλην 
ίδιοτροπωτέραν εποψιν τώ ν πραγμάτων, οί κα
κούργοι, τούς όποιους έτιμώρησε κατ’ αύτάς ή 
αμείλικτος δικαιοσύνη, ήσαν κοινοί, ταπεινοί, δει
λοί, καί π εζο ί, πάντες πρό τή ς  μαχαίρας τού 
δημίου άφωνοι, ωχροί, ηλίθιοι, τρέμοντες, προ- 
εκιινέοντες ύπό τρόμου, μυσαρώτεροι έν τή  εύτε- 
λεία τ ω ν  διότι έχει καί ή κακία τήν ποίησίν 
της. Καί ποίησιν είχον πρό χρόνου οί φοβεροί 
εκείνοι λησταί, τούς όποιους ή μετά τό Δήλεσι 
κινηθεϊσα δραστήρια καταδίωξις ώδηγησε σχ ε
δόν απαντας έπί τής γ ι.Ι.ΙοΓ Ϊνα ς · αίμοβόρα θηρία, 
ακόρεστα έν  τή  σφαγή καί τή  δηώσει, άλλ’ άπο- 
θεούμενοι έν τή  φαντασία τού λαού, δστις ανεξ
αρτήτως πάσης ήθικολογικής σκέψεως, λατρεύει 
τήν φήμην καί τήν δύναμιν, καί στεφόμενοι ύπ’ 
αύτού διά τής α ίγλης τού άσματος καί τής παρα- 
δόσεως. Ποίησιν είχε καί αύτός ό άνεκφράστου 
θηριωδίας Ντελής, καί άκόμη τραγουδοϋσιν εις 
τή ν Ρούμελην εις μελαγχολικώτατον ήχον, οίονεί 
θρηνωδίαν εις άποπτάσαν παρθένον,' τό  άσμα, 
δπερ συνετέθη έπί τψ  φόνψ του. ’ Ενθυμούμαι 
τήν κεφαλήν του άχθείσαν εις τήν πόλιν, καί 
κρεμασθεϊσαν άπό δένδρου εις κοινήν θ έα ν  κ ί
τρινου δαίμονος κεφαλήν μέ μεγάλους πυρόχρους 
μύστακας· ένθυμούμαι πρός τούτοις ο τι ή άστυ- 
νομία είχεν άπαγορεύσει τό τραγούδι τού Ντελή 
εις τούς άνά τάς άγυιάς περιπαθώς άδοντας αύτό 
ομίλους. Ποίησιν είχεν ό Κωσταντέλος, έτερος 
διάσημος λήσταρχος, τόν όποιον ή παράδοσις 
παρίστα ίπποτικόν καί γενναϊον, οσον ώμος καί 
ύπουλος ό Ν τελής, ληστεύοντα δσψ τό  δυνατόν 
άβρότερον, περίλαμπρον έν τή  πολυτελεστάτη 
πανοπλίφ του, καί ένίοτε μεταμφιεννύμενον εις 
σοβαρόν μελανειμονούντα Κύριον, νυκτός εισερ
χόμενο·/ εις τάς πόλεις, καί έπί τής τραπέζης 
τού καφενείου ένθα έπιε τόν καφέν του, καταλεί- 
ποντα, άντί δεκάρας, λίραν. Ποιητικός ήτον ό 
Δεοούσης, καρδία τίγρεως καί ’Απόλλωνος κε- 
φα/ή, περί τού όποιου άπέμενεν εις τή ν  μνή
μην μου περιώνυμος φράσις τού δικηγόρου του, 
ύπερασπίζοντος αύτόν έν τψ  Κακουργοόικείψ: 
α Κύριοι ένορκοι, έφώνει ό εις ένθουν ειδωλολά
τρην μεταμορφωθείς σοβαρός όικανικός, είναι 
κρίμα ή ώραία αύτη κεφαλή νά πέση έπί τής 
λαιμοτόμου ! »  'Ωραίος έπίσης ήτον όέκ τής συμ
μορίας τού Τάκου ληστής, δστις, ημέρας τινάς

πρό τής καρατομήσεώς του, τοσούτον κατέκτησε 
τήν καρδίαν τής παρεπιδημούσης τότε έν Ά θ ή -  
ναις Γαλλίδος ποιητρίας Λουίζης Κολλέ, ώ στε 
νά ζη τή ση  τήν χάριν ύπέρ έκείνου, σκοπούσα νά 
παραλαβή μεθ' έαυτής. Καί τ ίσ ά ς  λέγει πάλιν ό 
κακούργος έκεϊνος, δστις άκούσας έξαγγελλομένην 
τήν εις θάνατον καταδίκην του, καί προσκληθείς 
ύπό τού προέδρου νά κάμη, αν θέλη, άναίρεσιν 
τής άποφάσεως, άπήντησεν έν ύψίστψ σαρκασμψ : 
«  Βλέπεις, κύριε πρόεδρε, μεγάλο υποκείμενο θά 
χάση ή Ε λλάς, γ ιά  νά κάμω άναίρεσι! »  Πάντες 
έκείνοι καί τόσοι άλλοι, οιτινες στερρψ τψ  βή- 
ματι άνήλθον τάς βαθμίδας τού ικριώματος, ή 
έξεχύθησαν εις θαρραλέα ρητορεύματα, ή έχαρι- 
τολόγησαν πρός τόν δήμιον, ή άπέθανον τέλος 
ώς άνδρες, ήσαν ίσως άναιδέστεροι, άλλ ’ ό λ ιγώ - 
τερον μικροί τώ ν  διαδόχων αυτών!

Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ ο ι :.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕϊ*ΜΑ

Μεταξύ δύο λωποδυτών:
—  Τ ί ;  σέ άθψο>σε τό δικαστήριον;
—  Βέβαια. Ό  δικηγόρος μέ υπερασπίσθηκε 

τόσον καλά, πού τώρα, νά σού ε ίπ ώ , αισθάνομαι 
τύψιν συνειδήσεως δ τι τού επήρα τό  δακτυλίδι 
του τή σ τιγμή  πού μουδωκε τό χέρι γ ιά  νά χ ω - 

ρισθοΰμεν!

Πρό τού κλωβού τού λέοντος έν τψ  βασιλικώ 

κήπψ .
Ή  σύζυγος πρός τόν σύζυγον :
—  Τ ί θάλεγες, άνδρα μου, αν έξαφνα έβγαινε 

τό λεοντάρι καί μ ’ άρπαχνε 'ς  τά  δόντια του ;
— θ ά  τού ’λεγα  «  Καλή δρεξι! »

•
• «

Ό  κύριος πρός τόν ύπηρέτην του, νεοφερμένον 

χωρικόν παϊδα:
—  Δημήτρη, πάρε τούτο τό  γράμμα καί 

πήγαινε ’ς τό ταχυδρομείο καί δός το  νά τό ζυ
γίσουν, καί άν σού είπή ό ύπάλληλος πώς χρει
ά ζε τα ι κι’ άλλο γραμματόσημο , νά, κράτει αύτό 
τό γραμματόσημο νά τό  κολλήσης έπάνω.

Εις τό ταχυδρομείον.
Ό  ύπάλληλος πρός τόν Δημήτρην:
—  Τό γραμματόσημο δέν φτάνει · χρειά ζετα ι 

νά κολλήσης άλλο ένα επάνω. ( Ό  Λημήτρης 
άναλαμβάνει τήν επιστολήν καί τήν επιστρέφει 
μ ετ ' ολ ίγον .) Συύ είπα, παιδί μου, πώς δέν 
φτάνει τό  γραμματόσημο· χρειά ζοντα ι 20  /.επτά 

άκόμη !
Ό  Δημήτρης επανέρχεται πρός τόν κύριόν του.
—- Α φ έντη , ό ταχυδρόμος είπε πώς χρειά

ζοντα ι άκόμη 20  λεπτά.
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—  Καλά , καί δεν Ικόλλησες επάνω το  γ'ραμ- I 
ματόσημο πού σοΰ έδωσα ;

—  Τό έκόλλησα. . . . καί μάλιστα  ίσ ια -ίσ ια  
«πάνω ’ς εκείνο πού είχες κολλήσει τού λόγου σου !

Σ Η Μ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
Ανάλογος πρός τήν αμαξοστοιχίαν, ήτις χρη

σιμεύει εις τή ν  μεταξύ Παρισίων καί Κωνσταν
τινουπόλεως συγκοινωνίαν καί διά τήν έκτακτον 
αυτής ταχύτη τα  έκλήθη α σ τρ α π ή , πρόκειται 
νύν νά τεθή εις ενέργειαν καί μεταξύ Λ ισ- 
σαβώνος καί Ηετρουπόλεως διά Βερολίνου. Οί 
έπιβαίνοντες τής Αμαξοστοιχίας ταύτης θά εύρί- 
σκωσιν εν αυτή τό  ά-κρον άωτον τής εύμαρεία; 
καί άνέσεως. Τρεις αίθουσα·., μία χρησ'.μεύουσα 
ώς έσ-ιατόριον, μία ώς κυρίως αίθουσα, καί ή 
τρ ίτη  ώς υπνωτηρίου, άποτελοϋσι τήν ολην αμα
ξοστοιχίαν. Τό έστιατόριον κατ’ ούοέν ύπολεί - | 
πεται τω ν τής πρώτης τάξεως όμοιων έν ταΐς \ 
πόλεσι, καί παρέχει ο ,τι εκλεκτόν εδεσμα πάσης 
χώρας, ικανόν νά ευχαρίστηση καί τόν άπα ιτη τι- 
κώτερον γαστρίμαργου, οίνους δε εκ τω ν  άρι
σ τω ν. Ή  κυρίως αίθουσα κοσμείται διά βαρυτί - 
μων ταπήτων, πλουσίων επίπλων καί άναπαυτι- 
κωτάτων ανακλίντρων. Τέλος δε τό ύπνωτήριον 
περιέχει, πλήν τω ν εικοσιν αύτοϋ κλινών τών 
κεχωρισμένων εις κοιτωνίσκονς, καί λουτρά ψυ
χρά ή θερμά. Μία δέ βιβλιοθήκη π εριέχουσα 1 
πρός τοίς άλλοις καί τά  σπουδαιότατα εΰρωπαι’-  I 
κά φύλλα συμπληροί τό  δλον. Τοιαύτη είνε ή 
αμαξοστοιχία αύτη, ήτις τήν μεταξύ Λισσαβώ- 
νος καί Πετρουπόλεως άπόστασιν θέλει διανύει 
εις 92  ώρας, ήτοι εις χρονικόν διάστημα μικρό
τερου κατά 2 ί  ώρας τού άπαιτουμένου καί από 
αύτάς τάς μέχρι τοϋδε ταχυτάτας αμαξοστοιχίας

Γνωστόν εϊνε ποίας κολοσσιαίας ποσότητας 
αλιπάστων κρεάτων, ιδίως δέ χοιρείων, αί 'I I -  
νωμέναι Πολιτείαι τής ’Αμερικής άποστέλλου- 
σιν από ικανού ήδη χρόνου εις Ευρώπην. Έ κ  
τούτου εννοεί έκαστος ό τι ή άνατροφή τω ν  χοί
ρων έλαβεν εύρυτάτην άνάπτυξιν έν τή  χώρα ταύ- 
τη , έν ή κατά τήν στατιστικήν τοΰ υπουργείου 
τής γεωργίας ύπήρχον κατά τό  παρελθόν έτος 
43 ,270 ,086  τοιούτων ζώ ω ν , ένώ έν 'Ρωσσία 
μόνον 10 ,000 ,000 , έν Γερμανία 7 ,000 ,000  
καί 4 ,000 ,000  έν Γαλλία. Γ ίνετα ι δέ ή ανα
τροφή υπό δρους εύνοϊκωτάτους· Ό  χοίρος είνε 
τό ζώου τό  τυγχάνον τής μεγαλειτέρας περι- 
ποιήσεως τών καλλιεργητών, οϊτινες παρέχουσιν 
αύτώ υγιεινήν κατοικίαν έν στάολοις στεγνοίς, 
δαψιλή καί παχείαν νομήν, ύδωρ καθαρόν καί 
άφθονου, καί τέλος κριθήν καί αραβόσιτον κα
λής ποιότητος κατά τήν περίοδον τής παχύνσεως 
αυτών, μεθ’ ήν άποστέλλουσι τά  ζψ α  εις τάς

’ Κ ν  Ά β ή ν α ι ς ,  έ χ  τ ο ΰ  τυ π ο γ ρ α φ ε ίο υ

δημοσίας αγοράς καί τά  μεγάλα εργοστάσια, 
άτινα παρασκευάζουσι τά  χοίρινα κρέατα καί 
έξάγουσιν αυτά. Μεγάλας προφυλάξεις λαμβά- 
νουσιν έπίσης πρός άπομόνωσιν τώ ν άσθενούν- 
T i.iv  ζώ ω ν , καί πρός ταφήν ή καύσιν τώ ν π τω 
μάτων, δταν θάνιοσιν.

Ό  αριθμός τώ ν κατ' έτος φονευομένων χοί
ρων διά τή ν Ιγχωρ ίαν κατανάλωσιν καί εξαγω
γήν ανέρχεται εις 30 ,0 0 0 .0 0 0 , τό βάρος ένός 
έκάστου αυτών κατά μέσον δρον υπολογίζετα ι 
εις 175 λίτρας· ολαι δ’ αί κοινωνικαί τάξεις έν 
’Αμερική κάμνουσι καθημερινήν χρήσίν τοΰ χοι- 
ρείου κρέατος, άλλ’ ιδίως ό αγροτικός πλυθυσμός, 
ώΓ δν είνε ή κυριωτέρα τροφή.

Μ ορμ όνο ι ά π όστοΛ ο ι■ Προ μηνός περίπου 
ή αστυνομία τής Βιέννης ήναγκάσθη νά προβή 
εις αυστηρά μέτρα Οπως παρακωλύση τόν ένερ- 
γούμενον αυτόθι προσηλυτισμόν ύπά αποστόλων 
μορμόνων. Οί απόστολοι ούτοι έστάλησαν έκ 
τής έν ’ Αμερική μορμονική; Πολιτείας ίνα  ού 
μόνον προσελκ’ύσωσι προσήλυτους, αλλά στρα- 
τολογήσωσι καί γυναίκας, άς νά άποστείλωσιν 
εις τόν επίγειον αυτών παράδεισον, τήν παρά τήν 
Άλμυράν Αίμνην πόλιν U tah . Έ π εμ π ον λοιπόν 
εις τούς έν ’ Αμερική προϊσταμένους τής μορμο- 
νικής Κοινότητος τάς φωτογραφίας τώ ν  όπωςδή- 
ποτε προσηλυτιζομένων Ευρωπαίων γυναικών, 
εκείνοι δέ έπεδείκνυον τάς φωτογραφίας εις τούς 
άνδρας τής Κοινότητος, καί όσοι έκ τούτων έδε- 
λεάζοντο έκ τώ ν  θελγήτρων τώ ν φωτογραφημέ- 
νων προσώπων άνελάμβανον τή ν ΰποχρέωσιν νά 
καταβάλωσι τήν δαπάνην τοΰ μέχρις ’ Αμερικής 
ταξειδίου τώ ν νεοφύτων καί νά δεχθώσιν αύτάς 
άμα άφικνουμένας εις τά  χαρέμιά των.

Έ ν  ’ Α γγλ ία  καταρτίζετα ι προσεχώς ε τα ι
ρία σκοπούσα τήν διά σιδηροδρόμων ενωσιν 
τής Ευρώπης μετά τής Περσίας, τής Ινδικής, 
τής Βιρμανίας καί τής Σινικής. Ό  ιδρυτής τής 
εταιρίας ΣΙρ Στέφενσων υπολογίζει δ τι προς έπι- 
τέλεσ ιν  τοΰ μεγαλουργήματος θ' άρκέσωσι l f i  
εκατομμύρια λιρών, έλπ ίζει δέ νά έπ ιτύχη σπου- 
δαίαν έλά τ τω σ ιν τώ ν δαπανών χρητιμοποιών ώς 
έργάτας τούς στρατιώ τας τώ ν χωρών, δΓ ών θά 
διέρχηται ό σιδηρόδρομος.

Ή  'Ελβετία , εκμεταλλευόμενη νοημόνως τάς 
φυσικάς αυτής καλλονάς καί έλκύουσα πληθύν 
περιηγητών έκ πάσης χώρας, αριθμεί έν συνόλω 
1002 ξενοδοχεία μετά 58 ,137 κλινών καί 16, 
0 2 2  υπαλλήλων καί υπηρετών. Ή  αξία τώ ν ξε
νοδοχείων ανέρχεται εις 319 ,500 ,000  φράγ
κα, αί δ ' έτήσιαι αυτών πρόσοδοι εις 52 ,800, 
000 , έξ ών απομένει καθαρόν κέρδος 16 εκατομ
μυρίων. Πολλά τώ ν ξενοδοχείων κεϊν.ται εις τάς 
ύψίστας κορυφάς τώ ν Ά λ π εω ν , πρός άς άγουσιν 
άμαξιτα ί οδοί, ή σιδηρόδρομοι.

Ά ν ί ρ ί ο υ  Κ ο ρ ό μ η λ α  1 8 8 4 —  Β ',  8 3 9 .


