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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ
E l i  Τ Η Ν  Ε Ν  Ζ Α Κ Υ Ν 0Α '  Ο Ι Κ Ι Α Ν  Τ Ο Υ  Φ ί ϊ Σ Κ Ο Λ Ο Τ

Η  δδός Φωσκόλου — ώς έπωνομάσθη άρτιοι; 
[Αία των κεντρικών τ ις  πόλεως όδών, — δύνα- 
ται νά έπιδείξη πολλάς μεγαλοπρεπείς καί ύψο- 
ρόφους οικοδομάς- άλλ’ εκείνη, ήτες μονη εξ 
όλων τήν περιβάλλει δι’ άπαραμίλλου αίγλης, 
είνε ή μ-ικρά οικία, έν ή έγεννήθη ό μέγας ποιη
τής. Χαμηλή, μονόροφος, μέ δύο μόνον παρά
θυρα, σμ.ικρυνομένη περισσότερον μεταξύ των 
υψηλών αυτής γειτόνων, κρύπτει ύπό χονδρο
ειδή επιχρίσματα τήν άκομψον καί πεπκ.λαιω- 
μένην αύτής όψιν. Εινε ό κλήρος τής μεγαλο- 
φυίας· ταπεινή ή κοιτίς άλλά περίλαμπρος 6 
τάφος. Ή  χλιδή τών μεγάρων αναπτύσσει ώς- 
επιιοπλείστον εντός έκνενευρισμένων σωμάτων 
ψυχάς άκηδείς- εν ώ τουναντίον των καλυβών 
ή σκληραγωγία άποκρυσταλλοί εις άδάμαντας 
τούς χαρακτήρας, καί μετά τών σωμάτων ίσχυ 
ροποιεϊ τάς δια-Όΐας. Καί εινε σχεδόν καλύβη 
ό οίκίσκος έν ώ έγεννήθη καί διήλθε τήν παι
δικήν του ηλικίαν δ Ούγος Φώσκολος· άλλ’ έξ 
αυτού καί μόνου τού γεγονότος άπέκτησεν άθά- 
νατον δόξαν, έγένετο δ’ είς τών τιμαλφεστα- 
το>ν κόσμων τής Ζακύνθου καί εν τών σεμνό
τερων μνημείων τής νεωτέρας Ελλάδος.

Έν ώ εβάδιζον προς τον οικίσκον, σπεύδων 
είς τήν ύπό τού έπιμελητού κ. Λε- Βιαζη δο- 
Οεΐσάν μοι συνέντευςιν, ένεθυμούμην τήν περί
εργον καί παραδειγματικήν αυτού ιστορίαν. 
Είχε καταντήσει ελεεινός καί ετοιμόρροπος,ώστε 
άπό ετών δεν κατωκείτο πλέον. Τό υπόγειον 
ητο οίνοπωλείον άπό τής μικράς αυλής, ήτι; 
είδε τά παιδικά σκιρτήματα τού ποιητού, άν- 
τήχουν μεθύσων ρινοφωνίαι. Ό ιδιοκτήτης έν 
τή εμπορική αύτού ψυχρότητι, άπεφασισεν έπί 
τέλους νά τον κατεδάφισή καί έπί τών ερει
πίων νάνεγείρή οικίαν υψηλήν καί στερεάν. Ή  
είδησις ήκούσθη κατ' άρχάς μετ' άπαθείας· 
μόνον οί φ ι Μ μ ο ο σ ο ι  περιωρίσθησαν νάντιγρα- 
ψωσι διά μολυβδίδος είς τά σημειωματάριά 
των τήν διερρωγυϊαν πρόςοψιν τού οίκίσκου, 
όπως κατά την έ’κφρασιν ενός έξ αυτών, προσ
παθεί τις νά ύποκλέψη διά υ.Ισου τού άμαυρού 
πεπ/.ου του θανατου τά χαρακτηριστικά προσ
φιλούς μορφής, ήν μέλλει νά περικαλύψη διά 
παντός δ τάφος. Άλλά μέ ιόν ήχον τού πρώ
του σφυροκοπήματος, έςέσπασαν παντα/όθεν 
παράπονα, πεζχί καί έμμετροι διαμαρτυρία·, 
τόση δέ ήτο τή; θυέλλης τχύτης ή δρμ.ή. ώστε 
ΐσχυσε νά κάμψη είς αίσθημα τό πεζότερον δη
μοτικόν συμβούλιον τής ύφηλίου καί νάγορασθή, 
επί τέλους δ οίκίσκος άντί έπτά χιλιάδων δραχ

μών. Έπτά χιλιάδες! πόσω θά έχαροποίει καί 
θάνεζωογόνει τό μικρόν τούτο ποσόν τον άτυχή 
Φώσκολον, τόν όποιον, νέον άκόμη, ώδήγη- 
σεν είς τόν τάφον ή έν Λονδίνω πτωχεία καί ή 
έγκατάλειψις ! . . Οδτω διετηρήθη είς ευσεβές 
προσκύνημα έπισκευασθεϊσα καί ένδυναμωθείσα 
ή ¡ ¿ η τ ρ ι χ ' η  σ τ έ γ η ,  τήν οποίαν άναφερει μετ'εύλα- 
βούς αγάπης είς τούς Τάφουc δ μέγας ζακυνθιος. 
Έν Έλλάδι εινε ή μόνη οικία ήτις ήγορασθη 
ύπό τού δημοσίου χάριν σκοπού ύψηλοτέοου τού 
συνήθους, ρυμοτομίας δηλαδή ή σιδηροδρόμου, 
— ας εύχηθώμεν δέ. ή μοναδικότης τοσούτω 
άγαθών πράξεων καί τιμητικών μνημείων νά μή 
διατηρηθή έπί μακρόν.

Έν Έλλάδι...ά, πόσα παραπονα είμπορει 
κανείς νά έχη χωρίς κίνδυνον νά λογισθή μεμψί
μοιρος ! Ό  Ιταλός μαρκήσιος Colucei είχεν ύπο- 
σχεθή είς τόν δήμον Ζακυνθίων νά δωρήση 
κατατομήν μαρμαρίνην τού Φωσκόλου (ineda- 
glione) ίν’ άναρτηθή είς τό μεταξύ τών δύο 
παραθύρων τής οικίας διάστημα Τό άνάγλυφον 
έφιλοτεχνήθη έν Φλωρεντία, προπέρυσι δ' έπρό- 
κειτο να γίνη έπισήμ.ω; ή μεταφορά καί τάπο- 
καλυπτήρια, ότε μεγάλη προοιωνιζετο ή συρ
ροή Ιταλών καί έλλήνων λογιών. Καί όμως 
ολίγας, πολύ όλίγας χιλιάδα; δραχμών ήονήθη 
ή Κυβέρνησις, καί άνεβλήθη έπ’άορίστω καί έπί 
προφασει μία τών σεμνοτέρων πνευμ,ατικών πα- 
νηγύρεων, ήτις ώς φίλημα άγάπης θά συνήνου 
μίαν ημέραν δύο έθνη άδελφα.

*
Διά στενής κλίμακος, τής όποιας εχουσιν 

άντικατασταθή τά σεσαθρωμένα μ.έρη τών Βαθ- 
μίδων, εισέρχεται τι; είς μίαν αίθουσαν, κατέ- 
χουσαν τό ήμισυ σχεδόν τού όλου έμβαδού. 
Διά τών δυο εύρέων αύτής παραθύρων είςερχό- 
μενον το φώς, άναδεικνύει τήν παντελή γυμνό
τητα, τήν όποιαν μόλις διακόπτει μ.ία τρά
πεζα, δύο-τρεϊς έδραι καί αϊ έπί τών τοίχων 
έλαιογραφικαί εικόνες. Μία τούτων, ή όποια 
τις οιδε πώς ήθελε κνίσει τήν ξενότροπου φαν
τασίαν τού Edgar Foe, εενε πολύ παλαιά, μαυ- 
ρισμ.ένη. άνευ κορωνίδος, καί πρέπει να την 
παρχτηρήση κανείς έπί πολύ, διά νά ίδη άπό 
τού σκότους της προκύπτοντα μικρόν κατά μι
κρόν -.ά χαρακτηριστικά αγαθού τινο; εύπα- 
τρίδου Ζακυνθίου, έπί ενετοκρατίας, τού Α γ 
γέλου Κονόμου, ένός τών τριών άναδόχων τού 
Φωσκόλου. Έπί τής άλλης πλευράς είνε άνηρ- 
τημένη ή είκών τού ’Αντωνίου Μαρτελαου, τού 
δαπρέψαντος έν Ζακύνθω έπί πολυμ.αθεία καί 
ρητορεία, μούση, φιλοπατρία καί τόλμη Κατά 
τά τελευταία προσόντα άναδεικνύεται άδελ- 
φο; τού Φωσκολου, ούτινο: ΰπήρξεν έκ τών 
πρώτων διδασκάλων καί τών ένθερμοτέρων φί
λων καί θαυμ-αστών, Είνε αύτός, δ όποιος όταν
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δ ποιητής τώ έπεμψεν έξ ’Ιταλίας άντίτυπον 
τών Τ ά φ ω χ  του, ένθουσιασθείς έκ τής άναγνώ- 
σεως τού άρχαίκού καλλιτεχνήματος, άπήν- 
τησε διά τού δίστιχου, τό οποίον, παρά τήν 
ειρωνείαν μεθ’ ή; τό αναφέρει Ιταλός φωσκο- 
λιστής, έγ'κλείει βαθυτάτην άλήθειαν :

Γοδ χ ά χ υ ν  Φ ρ ά γ χ ο  θ έ . Ι ο υ ν  m σε χ ά μ ο ν χ ε -

lino Fíl,-’ "ΕΛ.Ιηναυ. t·'· Μ ν ή μ α τ α  φωνάζονχε !

Απέναντι, καινουργής είκών έντός έπιχρυ- 
σου πλαισίου,— ή μόνη πολυτέλεια ήτις άπαν
τα καθ’ δλην τήν οικίαν,— παριστα τον Φώ
σκολον κατά τήν δεκαεξαετή αύτού ηλικίαν 
Ή  έμβρίθεια καί ή μελαγχολία, ήτις διαχεί- 
ται έπί τής προώρως αυστηρά; εκείνης μορφής, 
δεικνύουσιν αΰτον εικοσαετή, Ή  οΰλη πυρρά 
κόμη ή πάντοτε ατημέλητος, κατέρχεται έπί 
τών ώτων, συγχεομένη πρός τού: πρώτους ίού- 
λους τών παρειών. Ή  ρίς, άνεπτυγμένη άλλά 
κανονική, προςδίδει είς τήν ώραίαν κατατομήν 
τόν χαρακτήρα τή: σταθερότητος, τής θελή- 
σεως καί τής έπιμονής. Τό χείλος, παχύ έρυ- 
θρόν χείλος, μεθ' δλην την έπίχαριν αύτού πλα
στικότητα, φαίνεται άγνοούν τό μειδίαμα καί 
τό φίλημα. Οί βαθεϊς κυανοί οφθαλμοί, θολοί 
ώς δεδακρυσμένοι, άλλά κάτοπτρα μεγαλο- 
φυίας, άνοίγονται στυγνοί, ώς ίδόντες δυςτυ- 
χίας πολλά: ένωρίς. . . Δέκα καί έξαετής. Οί 
συνομήλικες του, αμέριμνοι καί ευτυχείς, ε”παι- 
ζον άκόμη παρά τόν αίγιαλόν. έν ο) αύτός. . . 
έγραφε στίχους, είχε χάσει τόν πατέρα του, 
επά/,αιε κατά τής πρώτης πτωχείας, έζήτει 
μέλλον καί ήτοιμάζετο νάπέλθη έκ Ζακύνθου 
διά παντός. . .Έν τουτοις μετά τρία μόλις έτη 
τό δραμα του ό Θ υ έ σ τ η ) ; ,  παρά τάς έλλείψεις, 
τάς όποιας εύρε κατόπιν ή κριτική, παριστά- 
νετο έν Βενετία πανηγυρικώς καί άνεκαλείτο 
έπί σκηνής ό ποητής μέ τάς ενθουσιώδεις επευ
φημίας : Viva il giovane Greco!

Ή  φυσιογνωμία τού Φωσκόλου δέν μοι ήτο 
άγνωστος. "Οτε ήμην άκόμη μαθητής, έβλε- 
πον έν τώ Γυμνχσιαρχειω ίντός τού ύπερμεγέ- 
θους αύτής πλαισίου, τήν πυρρότριχα και εκ
φραστικήν μορφήν άνδρός ακμαίου, παρατη- 
ρούντός με πάντοτε διά. τών κυανών του οφθαλ
μών Μίαν ημέραν έσχον τήν περιεργίαν νά 
έρωτήσω ένα τών καθηγητών ποιος ήτο ό είκο- 
νιζόμενος άνήρ. «Ό  Ούγος Φώσκολο,» μοι 
άπήντησε οηρώ; — καί άπο σής ώρας εκείνης 
νομίζω ότι έξισιόθησαν αί περί τού άντικειμέ- 
νου τούτου γνώσεις μα; · καί εγώ καί δ καθη
γητή; μου δέν ήξεύραμεν τίποτε περισσότερον 
τού ονόματος τού ποιητού. Ή  είκών έκείνη 
παριστκνε τώ οντι τόν φώσκολον έν τή άκμή 
τής ήλικία: του. Έν τούτοι; τάνδρικά χαρα
κτηριστικά, έκτός ποιας τίνος έκτραχύνσεως,

δέν παρήλλασσον τών παιδικών. Ή  έν τή φαν
τασία μου όψις καί ή πρό τόιν οφθαλμών μ,ου, 
τό παιδίον καί δ άνήρ, δέν διέφερον ούσιωδώς. 
Ή  αύτή μελαγχολική Βαθύτης τού βλέμματος· 
ή αύτή ψυχρά πλαστικότης τού χείλους- ή 
αύτή περί τήν ένδυμασίαν ιδιορρυθμία- αί αύ- 
ταί περί τά: παρειά; άτακτοι τρίχες- ή αύτή 
πλούσια άλλ’ άνυπότακτος κόμη, ή άγνοούσα 
τό κτένιον, τήν όποιαν ό ποιητής άπέσπα κατά 
δράγματα έν ταϊς στιγμαίς τής παραφόρου αυτού 
οργής ή άπελπισμού...

Ά λ λ ’ ούτε ό ήθικός άνθρωπο: παρήλλαςεν
έως τέλους Τό άπό τής 26 ’Ιανουάριου Ι77 8 , 
μέχρι τής 10 ’Οκτωβρίου 18 27 διάστημα— τά 
τεσσαράκοντα έννέα έτη τής ζωής του, διήλθον 
ώς μία μόνη ημέρα σταθερα, άνευ άτμοσφαιρι- 
κών μ,εταβολών. Ί Ι  άδάμαστος καί άνυπόκρι- 
τος φιλοπατρία, ή άκαμψία καί τό ίπποτικόν 
τού χαρακτήρας, ή τρυφερότης καί ή ευγένεια 
τών αισθημάτων, αί ώς πρός τήν άποστολήν 
τής ποιήσεως άρ-χαί. αί πολιτικαί πεποιθήσεις,— 
δλα έμειναν παρ’ αύτώ άκλόνητα, άμετάβλητα. 
Τά έργα του δλα, οί λόγοι του, αί πράξεις τής 
ζωής του, συνδέονται άναποσπάστως, ώς κρίκοι 
τής αύτής άλύσεως. "Οταν άπηύθυνε τάς γλυ- 
κυτέρας πρό; τήν Ζάκυνθον έκφράσεις, καί όταν 
προςεφέρετο νάγωνισθή μετά τής έπανεστατη- 
μένης Ελλάδος— όταν έκ τής ξένης έζήτει τής 
μητρός του τήν εύχήν, καί όταν είργαζετο ά- 
σθενής καί φθίνοιν χάριν τού ήγαπημένου του 
θυγατρίου— δ"αν ενγραφε τά πρώτά του σονέττα 
καί δταν συνηρμολόγει τά: Χ ά ρ ι τ ας,— δταν έξ- 
εφώνει τόν έναοκτήριόν του έν τώ ΙΙανεπιστη- 
μίιρ τού Ιΐαταυιου μέ τούς ύπαινιγμούς κατά 
τών τυράννων τής πατρίδος, καί δταν συνηγο
ρεί ένθερμος υπέρ τής πωλουμένης Πάργχς,— 
δταν άπηύθυνε πρός τόν φίλον του ΙΙινδεμ.όντην 
τήν ισότητα καί τήν άθανασίαν τών Τάφων, 
καί δταν άντεπεξήρχετο δριμύς κατά τού άντι- 
πάλου του Μόντη— παντού καί πάντοτε ή αύτή 
σταθερότης, ή αύτή ειλικρίνεια, τό αύτό άδιά- 
πτωτον θάρρος, τό αύτό αμετάβλητον φρόνημα. 
Ένόιπιον τών γιγάντων τούτων τής επιμονής 
καί τής θελήσεως ή λέξις σ ι ύ η ρ ο ϋ ) ;  θά ήτο 
άνεπαρκής· ένώπιον τών φαινομένων τούτων τής 
άρεττς ή λέξις ά δ α ρ ά χ τ ι ν ο ι ;  θά ητο άστοχος- 
ένώπιον τών τεράτων τούτων τής όιανοίας θάν- 
τετίθετο χωρίς νά ώχριάση μόνη ή λέξις ¡ κ -  

γ α . Ι ο φ υ ή ς .

*

Πρό τής είκόνος τού Φωσκόλου ένεθυμήθην 
τήν ε ι χ ό χ α  του, ϋπ’ αύτσύ τού ίδιου γραφείσαν, 
Εινε πολύ ένδιαφέρον σονέττον, τού όποιου άντί 
άλλης περιγραφή; παραθέτω πιστήν μεταφρα- 
σιν, φιλοτεχνηθείσαν χάριν τού άρθρου τούτου 
ύπό τού φίλου μου Στεφάνου Μαρτζώκη :
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Αύλακωμένο μέτωπο, μάτι βαΟουλωμένο,
Ξανθός, λιγνό; ατά μάγουλα, καί βλέμμα τολμηρό. 
Λευκά τά οόντια, κόκκινο τό αχείλι φουικωμένο, 
ΏραΓο λαιμό, στήθος πλατύ καί πρόσωπο γυρτό.

Σωστός ’ς τό σώμα, φορεσιά άπλή καί ζηλευτή,
Γοργό τό βήμα. οϊ στοχασμοί, ή πράςες ή λαλιά 
Φρόνιμος, άσωτος, γλυκός, όλος καρδιά, τιμή,
'Εχθρός στον κόσμο κ.' εχθρικά 'ς έμένα τά στοιχειά.

ΓΙαλληκαρίσιο φέρσιμο 'ς τό χέρι καί 'ς τό στόμα, 
Μονάχος πάντα, σκεπτικός, χλωμός καί λυπημένος, 
Γεμάτο; πείσμα, ανήσυχος, γοργός, πάντα ώργισμενος.

Άπό ελαττώματα τρανός καί από άρεταϊς ακόμα.
Τό δίκηο θέλω, άλλ’ άγαπώ ό τι ποθεί ή καρδιά.
Σύ θά μου δώσης, θάνατε, καί φήμη καί ήσυχιά-

*

Πριν ή μεταβώ εϊς τόν δεύτερον Οάλαμ.ον,— 
εν ώ τόρα περιεργάζομαι μικρόν σκοτεινόν δω- 
μάτιον, εν είδος διαδρόμου, χρησιμεύοντος ώ: 
μαγειρείου, δπου φυλάσσεται ακόμη ή μικρά οι
κογενειακή έστία, εκ των παλαιών εκείνων, άνα- 
καινισΟεισα εύλαβώς,— εύοίσκω καιρόν νά επι
σκοπήσω σημεία τινα εκ του βίου του ποιητοϋ.

Ό Νικόλαος-Ούγος-Φώσκολος έγεννήθη εν 
Ζακύνθω. Ε'.ς τήν μικράν ελληνικήν νήσον, «τήν 
ώραίαν καί ύλήεσσαν, κατά τήν ε'κφρασιν του 
ίδιου ποιητοϋ, τήν αντηχούσαν είσέτι έκ τών 
στίχων δι’ ών τήν έψαλλεν ό "Ομηρος καί ό 
Θεόκριτος» έπεφυλασσετο ή ϋψίστη τιμή νά σύ
σφιγξη τούς δεσμούς δύο εθνών, παράγουσα τόν 
κράτιστον εκ τών συγχρόνων ποιητών τή: Ιτ α 
λίας καί τον κράτιστον έκ τών συγχρόνων ποιη
τών τής Ελλάδος. Ό  Ψώσκολος δέν κατά
γεται έκ τής ευπατρίδου ένετικής οικογέ
νειας τών Γοβυοίί’ τουναντίον προήλθεν, ώς 
συνήθως παν εύγενές καί μέγα, έκ τών σπλάγ
χνων τού λαού. Ό πατήρ του Άνδρέας Ψώσκο
λος, ιατρός, Ιγεννήθη έν Κέρκυρα, δπου οί πρό
γονοί του ησαν εγκατεστημένοι πρό πολλοϋ φυ- 
γόντες έκ Κρήτης· άλλ’ έλθών εις Ζάκυνθον, 
ένυμφεύθη τήν ζακυνθίαν Αδαμαντίνην Ναρ- 
κίσσου-Σπαθή, ές ή ; έγέννησε τεσσαρα τέκνα. 
Μόλις δεκαετής ήτο δ πρωτότοκος Ουγό; του, 
όταν άπεθανεν έν Σπαλάθροις, ιατρός τού έκεΐ 
Νοσοκομείου. Ή  χήρα μετά τών τέκνων της 
εζησεν έν Ζακύνθω μέχρι τού 1794. Ενταύθα 
διέορευσεν ή παιδική ηλικία τού Φωσκόλου, εν
ταύθα ήκολούθησε τάς πρώτα; σπουδάς μετ' 
έπιδόσεως έκτακτου, ένταϋθα έγραψε τους πρώ
τους του στίχους. Ή το δέκαεξαετής, ντε ήναγ- 
κασμένη έκ περιστάσεων ή οικογένεια του μετη- 
νάστευσεν εις Βενετίαν, δπου είχε συγγενείς. Έν 
τή σοφή μητροπόλει. παρά τοϊς δημοσίοις δ ι- 
δασκάλοις καί ίδια τώ Ούμ.βαλδω βρεγολίνω, 
ώς καί παρά τή, πλούσια Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 
ηΰρύνοντο α'ι γνώσεις τού νεανίου καί άφυπνί-

ζετο δλοέν ζωηρότερον τό ποιητικόν αυτού δρ- 
μέμφυτον. Μετέβη κατόπιν εις ΙΙκταύϊον καί 
διέμ.εινε μαθητεύουν παρατώ ελληνιστή Καισα- 
ρότη, τώ μεταφραστή τής Ίλιάδος. Κατά τήν 
έποχήν ταύτην συνέθεσε τό περίφημον εκείνο 
προς την Ζάκυνθον σονεττον,

Νό piíi miö toccheró le sachre sponde κτλ. 
τά οποίον διαπνέει φιλοπατρία άγνή καί γλυκύ 
τι νοσταγλίας αίσθημα.

Ό Ψώσκολος διεκρίθη ώς στρατιώτης αν
δρείος καί φιλελεύθερος. Έκ τής βιογραφικής 
μελέτης τού ιστοριογράφου II. Χιώτου ¿’/θυ
μούμαι δτι, μ.ετά τήν κατάλυσιν τής ένετικής 
δημοκρατίας καί τήν παράδοσιν αυτής εις τόν 
αύτοκράτορα τής Γερμανίας, δυνάμει τής έν 
Καμποφορμίω συνθήκης (179 7), δ Ψώσκολος 
έγκατέλειψε πάραυτα τό ε"δκφος τής Βενετίας, 
υ.ή θίλων νά ύπηρετή εις στρατόν βασιλικόν, 
ΰπείκοντα εις τον τύραννον καί ήκολούθησεν 
ώς άξιωματικός τόν στρατόν τής Κισαλπινής 
δημοκρατίας, ύπό τήν προστασίαν τού Ναπο- 
λέοντος. Έκτοτε ήγωνίσθη κατά τήν πολιορ
κίαν τής Γενεύης καί μετέσχε τών σκηνών τού 
περιφήμ.υυ στρατοπέδου τής Βουλώνης, δτε δ 
Ναπολέων έπεχειρει άπόβασιν έν Αγγλία· άλλ' 
άμα έγκατελείφθη ή ιδέα τής άποβάσεως έπέ- 
στρεψεν εις Μιλάνον. Έκ τών πολεμικών τούτων 
έκδρομ.ών δ Ψώσκολος άπεκόμ.ισε θησαυρόν άπο 
σκέψεις καί θεωρίας. μ.εγάλως έκτιμηθείσας δταν 
έξέδωκεν αύτάς μ.ετά τών στρατιωτικών συγ
γραμμάτων τού Μοντεκούκουλη.

Ψιλολογικώς ό Ψώσκολος είργάσθη άνενδότως, 
εύσυνειδήτως καί προ πάντων άποτελεσματικώς. 
Άνευ τούτου δεν θά ήρκει ή μ.εγαλοφυία του διά 
νάέξασφαλίση την λατρευτήν ύστεροφημίαν παρά 
τοίς μ.εταγενεστέροις. 'Γούτο δ’έπεθύμ.ουν νά γνω- 
ρίσωσι καλώς καί νά συναισθανθώσιν όσοι διά 
τής νωθρότητος καί τής άμ.εριμ.νησίας έςασθε- 
νοϋσι. μ.αραίνουσι τό τάλαντο·/, δε' οΰ είνε πε- 
προικισμένοι. καί τό δποίον θά/εδείκνυον καί 
θάνέπτυσσον περισσότερον διά τής φιλοπονίας 
— άρετής, ή δποία καί τους μή έχοντάς τι έκ 
ούσεως άναδεικνυει. Ό Ψώσκολος ¿δίδαξεν άπό 
τή: έδρας τού έν Γΐκταυίω Πανεπιστημίου ρη
τορικήν καί φιλολογίαν, έξέδωκε δράματα, ποι
ήματα, μελετάς, πολιτικά; σατύρας, μεταφρά
σεις, σχόλια. Τήν δέ πολύτιμον ταύτην καί 
χρυσήν άληθώς έργασίαν στίζουσιν ώς άδάμαν- 
τες λαμπροί, άποθαμβοϋντες έκ τής τέχνης καί 
τού αισθήματος, οί Τ ά φ ο ι ,  κί Χ ό ρ ι π ι : ,  καί αί 
Έ .τ ισ Γ ο ./ai γ ο γ  ' Ι α κ ώ β ο υ  "Opztr,  . . .

I Ιλήν έπεσκίασε τήν δόξαν του καί κατεπί- 
κρανε τούς θριάμβους του τών εχθρών του ή 
καταδρομή. Καί ήτο δυνατόν νάποφύγη τήν 
δυςμένειαν καί τάς δυςαρεσκείας τών ταπει
νών άνθρωπος, δ δποίος, ο/ς έγραφε περί έαυ-
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τού, έγεννήθη μέν καί ηύξησε μέσω άθλιων 
παθών, διεφύλαξεν όμ.ως τον κάλαμόν του πά- 
σης ψευδολογίας άμόλυντον : Οί αυλοκόλακες
οί δοκησίσοφοι, οί ποταποί κατεδίωκον άμει- 
λίκτως τόν φιλελεύθερον καί μεγαλοφυά ποιη
τήν. Λύτός δ Μάντης, δ έξοχο; ποιητής καί 
φιλόλογος, φύσις μέν ταπεινή περισαίνουσα τους 
ισχυρούς τής ήμ.έρας, πλήρης δέ μίσους έναντι ον 
τού Ψωσκόλου, ώς μεταοράσαντος έκ τού έλ- 
ληνικοϋ πρωτοτύπου τήν Ίλιάδα επιτυχέστερου 
αύτοϋ, κατηριθμήθη έν τή σπείρα τών εχθρών 
του, βάλλων κατ’ αύτοϋ βέλη, διασύρω·/ καί 
συκοφαντών, καί έκ παντός ζητών άφορμήν νά 
έξαίρη τήν απέχθειαν τού ζακυνθίου ποιητοϋ 
κατά τού αυστριακού τυράννου, τον δποίον ¿κεί
νος αίσχρώς έκολάκευεν.Ό Ψώσκολος ήγωνίσθη. 
άπήντησεν, έδικαιολογήθη· αλλά παρά κυβερ
νήσει διεφθαρμένη καί άπολυτόφρονι οί εχθροί 
του ύπερίσχυσαν, καί δ Ψώσκολος ήναγκάσθη 
νά φύγη τής θετής άλλ’ ήγαπημένης του πα 
τρίδος έξόριστος, άφιλος, δυστυχής . . .

Σκληρότερου τών εχθρών του τόν κατεδίωξεν 
ή πτωχεία. "Οσα ¿κέρδιζε διά τής γραφίδος 
του μόλις έξήρκουν εις διατροφήν πολυμελούς 
καί άπροστατεύτου οικογένειας. ΙΙρο πάντων 
κατά τά τελευταία έτη τής έν Λονδίνω διαμο
νής του, τόση ήτο ή ένδεια καί ή άθλιότης εις 
τήν οποίαν περιήλθεν, ώστε ήναγκάσθη νά κα
τοίκηση μετά τού θυγατρίου του εις συνοικίαν 
άπόκεντρον, ελεεινήν, νοσώδη, κρατών οίκίσκον 
άπομεμονωμένον με τρία μικρά δωμάτια, άνευ 
ύπηρετρίας, άνευ οίκοδεσποίνης ή άλλων έγκα- 
τοίκων. Μή ύπάρχοντος ϋδατος έν τή συνοικία. 
— έγραφε πρός τόν έπιστήθιόν του φίλον Hudson 
G urney τή 12 Αύγούστου 1826 -  ήναγκάζετο 
νά μεταβαίνη εις μίαν άντλίαν πολύ μακράν, έν 
Easton Square, καί ώςδ Ψιλοποίμην νά πλη
ροί μόνος τήν υδρίαν του . . . "Οταν έπί τέλους 
καταβληθείς άπεθανεν ήρέμα «ώς λύχνος σβεν- 
νύν.ενοςδΓ έλλειψιν έλαίου» δ φιλάνθρωπος G u r
ney παρεχώρησεν εις τόν ποιητήν τών Τ ά φ ω τ  

μίαν άπλήν επιτύμβιου πλάκα . .
Ή το λοιπόν δ Ψώσκολος έκ τών μεγάλων 

αλλά δυςτυχών ¿κείνων άνδρών, ών δείκνυνται 
μέν ύπερηφάνως τά έργα έπί αιωνίων στυλοβά- 
των, μνημεία αθάνατα τής ανθρώπινης διανοίας 
-βαίνει δέ πλήρης άγώνων και πικριών ή ζωή, 
ής οί θρίαμβοι δμοιάζουσι προς ρόδα ¿σπαρμένα 
έπί άκανθων,—καί δ θανατος επέρχεται έν μέ
σο/ πτωχείας καί έγκαταλείψεως.

*
'Λλ.λα . . . ολίγοι μ.ετά θάνατον έδικαιώθη- 

σαν όσον δ Ψώσκολος.
"Ιδού, είςέρχομαι εις τόν έτερον θάλαμον, μέ 

τά δύο παράθυρα πρός τήν αυλήν. Ένταϋθα είνε 
έγκαθιδρυμένη ή μικρά Ψωσκολιανή Βιβλιοθήκη,

έκ τόμων καί χειρογράφων ύπερχιλίων, ώςεπιτο- 
πολύ έκ τών έκδόσεων τού Ψωσκόλου καί τών 
περί αύτοϋ μελετών άποτελουμένη. ΙΙρό τού 
μικρού γραφείου τού έφορου κάθηται, έπαξίως 
μά τήν αλήθειαν, δ κ. Δέ-Βιάζης, τού δποίου 
αί έπί τής ιστορίας τού ποιητοϋ έπίπονοι καί 
άποτελεσματικαί έρευναι έςετιμ.ήθησαν δεόντως 
ύπό τών έν Εύρώπη φωσκολιστών. Έπί τών τοί
χων ένθεν καί ένθεν είνε άνηρτημέναι αί προσω- 
πογραφίαι τού ’Αλεξάνδρου Μαντζώνη, τού ά - 
τλαντος τής νεωτέρας ιταλικής φιλολογίας, καί 
τού συμπαθούς έκείνου 'Ιουλίου Τυπάλδου τού 
γράψαντος τούς γλυκυτέρους έλληνικούς στίχους. 
Τούς ειδον έκεϊ καί τούς δύο, ώς έάν ε'βλεπον 
δύο έθνικάς σημαίας, τήν ιταλικήν καί τήν ελ
ληνικήν, ήδελφωμ.ένας έν δ:εθνεΐ τινι πανηγύρει..

Εντός τού θαλάμου τούτου μετά μικρά·/ ί -  

ρευναν δύναταί τις νάντιληφθή πληρέστατα τής 
δόξης τού άνδρός, όστις έδώ— μέσα άνέδωκε 
τούς πρώτους βρεφικούς κλαυθμηρισμούς καί τους 
πρώτους τή; ποιήσεωςφθόγγους· δύναται νά μά- 
θη τί έ'πραξεν ή ’Ιταλία, τό εύγενές καί εΰγνω- 
μον Έθνος πρός τόν πρόδρομον τής πολιτικής του 
ένότητος καί άνεξαρτησίας· δύναται νά έννοήση 
πώς λατρεύει δ πεφο»τισμ.ένος κόσμος ήνωρθωμέ- 
νην έπί βωμού τήν άδικηθείσαν μεγαλοφυίαν.

"Αν έν Έλλαδι άγνοεΐται παρά τοίς πολλοίς. 
όχι ή ποιητική άξια αλλά καί αύτό τού Ψω
σκόλου τό όνομα, έν Ιταλία  όμ.ως δ εύτυχής Ζα- 
κύνθιο; κοιμάται έν τώ Πανθέφ, τό δποίον έςύ- 
μνει. μετακομ-ίσθείς έκ C hisw ich ύπό υπουργών 
καί ταφείς έν δόξη καί πομπή, μ* επιταφίους 
ρήτορας οίοι δ de Sanctis καί δ de Am icis, 
τή 24 'Ιουνίου 1871. Ή  παρ’ ήμΐν Κυβέρνη- 
σις κατόπιν εορτής, ώς συνήθως, ¿φρόντισε νά 
ζητήση παρά τής ’Αγγλίας τά οστά τού τέκνου 
τής Ελλάδος, άλλ’ ή βραδύτης αότη δεν άπέβη 
εις κακόν. Θά ήτο βεβαίως τιμή καί δόξα νά 
δεικνύήται παρ’ ήμΐν δ τάφος τού Ψωσκόλου 
άλλά καί ή έν Santa Croce τής Φλωρεντίας 
ταφή. παρά τά μαυσωλεία τού Δαντου, τού 
Γαλιλαίου, τού Μιχαήλ ’Αγγέλου, τού Μακια- 
βέλη, τού Άλφιέρη, παρά τά κλέη τής‘Ιταλίας 
καί τού κόσμου, δεν διαθρύπτει όλιγώτερον τήν 
εθνικήν μας φιλοτιμίαν. ’Αρκεί μόνον νά τον 
γνωρίζωμεν καί να τον έκτιμώμεν ώς ομοεθνή 
μας, ώς τον άνεγνώρισαν πλέον καί οί ξένοι. Οί 
παρ’ ήμΐν λόγιοι, εκείνοι τούλάχιστον παρά τοίς 
όποιοι; άκμ.άζει ή κρίσις, ή καλαισθησία, ή 
γλωσσομάθεια καί δ πατριωτισμός, πρέπει νά 
καταγίνωσιν ολίγον καί εις τήν μελέτην τού 
Ψωσκόλου καί νά καταδείξωσι πόσον είνε ά - 
κοαιφνώς ελληνική, έκ τής έν πρωτοτύπω μελέ
της τών προγονικών ημών κχλλιτεχνημ.άτων 
διακανονισθεϊσα, ή έμπνευσις τών ιταλικών του 
στίχων.
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’Λπό τής έποχ_ης εκ,είν-Λ,ς τό όνομα τοΰ ποιη- 
τοΰ έγένετο έν 'Ιταλία δημοτικώτατον οί έγ- 
κριτώτεροι των λογιών καί των τεχνοκριτών, 
τήν κερί τον βίου καί τών έργων του μελέτην 
¿θεώρησαν άποκλειστικήν αυτών ένχσχόλησιν. 
Κατά τά τελευταία έτη κρο κάντων προήχθη 
ό φωσκολισμός καί ηύξήθη ή φάλαγξ τών φω- 
σκολιστών, αριθμούσα ονόματα καί έζ άλλων 
γνοιστά,ώςτά τών Cam illo  Anlona -T ra v e rs i, 
Domenico B ian ch in i Antonio M artinetti, 
καί άλλων ίταλών καί ζένων. At έκδόσεις, τά 
σχόλια, αί κριτικαί μελέται, αί ϊστορικαί έρευ- 
ναι άποτελοΰσι μακράν καί κολύτευχον συλλο
γήν. Έκ τής φωσκολιανής ταύτης Βιβλιοθήκης 
σωρείαν τόμων ε”σπευσεν ό κ. Δε-Βικζης νά πα
ράθεση ένώπιόν μου έπί του Γραφείου. Άπετέ- 
λεσαν μικράν άλλ' άφθιτον στήλην εις δόξαν 
τοΰ άνδρός, τό μέγα όνομα τοΰ όποιου κατε- 
κόσμει έκάστην τών απειροπληθών εκείνων σε
λίδων. Καί παρήλαυνον όλοέν ένώπιόν μου, διαρ- 
κούσης τής άτακτου φυλλομετρήσεως, καί ένε- 
τρύφων έδώ ■ / .' εκεί εις άποσπάσματα, καί έξέ- 
λεγον ταχέως τά ενδιαφέροντα έξ αυτών, μ.έ τό 
ε"νστικτον έκείνο τών έχόντυν τήν έξιν τών βι
βλίων, καί έξειλίσσετο έκεί πρό έμού, εντός τοΰ 
δωματίου έν ώ έγεννήθη, φωταυγής όλος ό ιδιω
τικός καί ό φιλολογικός βίος τοΰ ποιητοϋ. Ού
τως. εις παλαιαν τινα εκδοσιν, εΰοον τό μόνον 
εις ελληνικήν γλώσσαν σωζόμενον γραπτόν μνη- 
μείον τοΰ Φωσκόλου. μίαν επιστολήν τούτέστι 
χρονολογουμένην έκ Λονδίνου, τήν 2 1  ’Απριλίου 
182 \  τήν οποίαν ό ποιητής καί στρατιώτης 
έπεμπε πρός εν τών μελών τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως, αΐτουμενος προστασίαν νά κατέλθη 
εις τήν Ελλάδα καί νά λ.αβη μέρος εις τήν 
Έπανάστασιν. Έκ τής επιστολής ταύτης απο
σπώ μίαν περικοπήν χαρακτηριστικήν, ικανήν 
νά μαρτυρήση πόσω καλά έγραφε·/ ό Φώσκολος 
τήν γλώσσαν, περιέχουσαν δέ φράσιν έξοχου 
φιλοπατρίας, έφ’ ή όλοι οί Έλληνες ποέπει νά 
ήμεθα εύγνώμονες καί υπερήφανοι:

«... έπιμείνας μέχρι τοΰδε ευσταθής εις τάς 
πολιτικά; μου άρχάς καί άμόλυντος εις τήν αγω
γήν μου, θαρρώ ότι είμαι άςιος, καί συμπολε- 
μών καί συγγραφών, νά ενεργήσω ΰπέρ λαοΰ 
ελευθέρου, τοΰ όποιου καί δύναμαι πεοσέτι νά 
καυχηθώ ότι είμαι συμπολίτης.»

’Αλλά διατί δεν είςηκούσθη ή αϊτησις τοΰ 
Φωσκόλου ; Είνε ή μόνη περίπτωσις, κατά τήν 
όποιαν δεν πταίει ή Κυβέρνησες τής πατρίδος 
του. Άτυχώς αί ραδιουργία·, ξένης πολιτικής 
¿ματαίωσαν τά σχέδιά του, όπως τόν άπέτρε- 
ψαν άκόμη καί όταν έζήτει νά έπιστρέψη καί 
νά διδάξη εις τήν άγγλοκρατουμένην Έπτά- 
νησον.

Έν άλλω βιβ λίω ¿πιστολών συνήντησα τήν

έξής περικοπήν, τήν όποιαν μεταφράζω Ό Φώ
σκολος απευθύνεται πρός τήν άδελφήν του καί 
όμιλει περί τής μητρός του :

«Εύχαρίστησον τήν κυρίαν Αδαμαντίνην διά 
τάς έλληνικάς της λέξεις. Τάς φιλώ καί τάς 
θέτω έπί τής καρδίας μου· μοί φαίνεται ότι 
τότε εΐςέρχεται έν έμοί ή ευχή τοΰ θεοΰ καί την 
παρακαλώ νά μου στέλλη πάντοτε τήν ίδ ι- 
κήν της »

Καί επονται πανομοιοτύπως πολλαί τών ελ
ληνικών τούτων λέξεων γεγραμμεναι έν ύστε- 
ρογράφοις ιταλικών επιστολών διά χειρός τής 
απλοϊκής καί άγραμματου ζακυνθίας. ήτις ε*- 
πεμπε μακρόθεν πρός τόν φιλόστοργον καί ήγα- 
πημένον υιόν τήν μητρικήν αυτής ευχήν. Τά 
θεοχάρακτα ταΰτα ορνιθοσκαλίσματα εύρίσκον- 
ται ήδη εύλαβώς κατατεθειμένα εις τό έν Φλω
ρεντία Μουσεϊον καί θά το ήξιζον διά τήν 
στοργήν μόνον καί τήν ευσέβειαν, δυνάμενα παν
τός υίοΰ νά κινήσωσι τά δάκρυα, ε’στω καί αν 
δέν τα. έγραφεν ή μήτηρ τοΰ Φωσκόλου! 'Αντι
γράφω εν κατά γράμμα:

'// roé Heov χα'ι ι ό ι χ ί  ¡ ι ου  r a  i r e  ¡ t e a t .
Μεταξύ τών έκδόσεων τοΰ Φωσκόλου όσαι έ- 

πιδεικνύουσιν εις όγκον τάς σοφάς είσαγωγάς 
των καί τά κριτικώτατα αύτών σχόλια, άνα- 
παύει εύαρέστως τά όμμα άπλή τις ε’κδοσις. ά- 
ποτελοΰσα μέρος τής έν Φλωρεντία έκόιδομένης 
Biblioteca Italiana τοΰ Sansoni Εινε τόσω 
καλλιτεχνικόν τό τομίδιο·/ μέ τό ερυθρόν αύτοΰ 
χαρτόδεμα, μέ τά έπίχρυσα κοσμήματα καί τόν 
άργυροΰν αστέρα, μέ τόν λεΐον χάρτην καί τά 
λεπτά έκεϊνα οίονεί λιπόψυχα στοιχεία, τόσον 
άρμόζοντα εις γλυκείς καί τρυφερούς στίχους, 
ώστε όλοι οί παρ' ήμίν καλλιτέχναι ποιηταί. οί 
άβροί κομψευόμενοι τούς στίχους καί τάς έκδό- 
σεις, θά έπεθύμουν βεβαίως μίαν έκδοσιν τών 
ίργων των ό>ς ταυτην τοΰ άτημελήτου έκείνου 
καί άγριου ποιητου, μέ τήν άτακτον κόμην καί 
τήν κεραύνειον μοΰσαν . . .

Έ ν  άλλο βιβλίον μαρτυρεί διά τής εύγλωτ- 
τίας τών άριθμών τόν βαθμόν τής δημοτικότη- 
τος, ής απολαύει ό Φώσκολος Είνε ή / i i h l i n -  
g  r a f i a  F o s c o l i a n a ,  άπλοΰς δηλαδή κατάλογος 
τών διάφορων έκδόσεων τοΰ Φωσκόλου καί τών 
περί αύτοΰ μελετών πλήν άποτελει ογκώδες 
τεΰχος έν ώ δύναταί τις νά με τρήση καθ’ έκα- 
τοστύας τάς έξηντλημένας έκδόσεις τών Τ ά φ ω ) '  

καί τών Χ α ρ ί ζ ω ) ' ,  καθ' έκατοστύας τάς μετα
φράσεις αύτών εις πασαν ευρωπαϊκήν γλώσσαν, 
καθ’ έκατοστύας τα πονήματα τών έξοχων κρι
τικών καί τάς ίστορικάς μελέτας περί τοΰ βίου 
του, άπο τοΰ μ.άλλον διαφέροντος δημοσίου, μέ
χρι τοΰ μάλλον άδιαφόρου.

Ώς πρός τό τελευταίον τούτο άναδιφών τά 
βιβλία έν' οΐς έξετάζεται όλως ίδιωτικώς ό Φώ-
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σκολος, έν στενφ οΰτως είπεΐν οικογενειακό) κύ
κλω, καί βλέπων μετά τόσης μικρολογίας τά 
κατ' αυτόν, τάς εικόνας του. τάς εικόνας τών 
έρωμένων του, τό>ν οικιών έν αίς κατώκησε. τάς 
¿πιστολάς του, ταύτόγραφα του, τάνέκδοτά του, 
έγγραφα περί τής οικογένειας του, πληροφορίας 
περί τών συγγενών καί τών φίλων του, καί όσα 
άλλα άπεθησαύρισαν μετ' έπιμονής λεπτολόγοι 
έρευνηταί,— ήρώτησα έμαυτόν μετά λύπης αν 
όλα ταΰτα δέν είνε ανωφελής ματαιότης, άνα- 
ξία τής μνήμης τών μ,εγαλοφυών άνδρών. Πλήν 
ή άπάντησις έπήλθεν αμέσως εις τόν νουν μου 
ικανοποιούσα Παν ό,τι συνδέεται έστω καί πόρ- 
ρωθεν μέ τήν ζωήν τών λατρευτών ένδιαφέρει 
έξόχως τούς λατρεύοντας Άπόδειξις ότι κατα- 
ναλίσκονται καί άναγινώσκονται μετά περιερ- 
γίας, ύπ’ έμοΰ πρώτου, βιβλία τοιαύτης λεπτο
μερούς όλης πεπληοωμένα, Έκτος τούτου, ή 
σκέψις μου θά ήτο ίσως ανεξέλεγκτος καί δι
καιολογημένη άλλοτε, οτε έπιστεύετο ότι ή 
ψυχή έμφυσάται άμέσως ύπό τοΰ Δημιουργού, 
μεγάλη καί ποιητική, εις τών θνητών τά σώ
ματα. ’Αλλά σήμερον ότε ό ποιητής καί ό άν
θρωπος είνε άναποσπάστως συνδεδεμένα, οτε ή 
ποιότης τής ψυχής δέν είνε ή ή ποιότης τοΰ ορ
γανισμού, ή περί τοΰ ιδιαιτάτου βίου λεπτεπί
λεπτος ασχολία δέν άποβαινει διόλου άσκοπος. 
Έκ τής μελέτης τοΰ άνθρώπου προκύπτει εύκρι- 
νώς ή είκών τοΰ ποιητοΰ- καί πολλάκις όλίγαι 
λέξεις γεγραμμεναι ύπ’ αύτοΰ έπί τοΰ έξωφύλ- 
λου βιβλίου, τό όποιον πέμ.πει πρός φίλον του, 
δύνανται νά έπιρρίψωσι φώς άνέλπιστον έφ’ ενός 
τών ποιημάτων του. 

ι 'Ε π ε τ α ι  το  τέλος ι

Γ ιμ ιγο ριο ς  Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ε .

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝίΙΜΑΙ

Τό οιαζύγιον έγεννήθη συγχρόνως μέ τόν γάμον πι
στεύω ότι ό γάμο; εινε χατά τινας εβδομάδα; παλαιό- 
τερος.

*
Ώ ; έπί τό πλεϊστον γνωρίζει τις περισσότερον τόν 

αμαξηλάτην εις τόν όποιον εμπιστεύεται τους ίππους 
του ή τόν γαμδρόν εις τόν δποίον παραοίόει τήν κόρην

Τά ταζείόια άποοεικνύουν μάλλον ότι έβαρύνθη τις 
τά γνωστά πράγματα, παιά ότι επιθυμεί να ίοή νέα.

*
'Καν οί άνθρωποι διά νά κάμουν χαλόν εις τόν πλη 

σίον έςώδευον τό τέταρτον χφ’ όσα έξοδεύουν διά να κά
μουν κακόν εις έαυτους, δέν θά ύπήρ/ον πένητε; εις 
τόν κόσμον.

*
Αί γνώμαι τών έπιμόνων ανθρώπων ομοιάζουν μέ 

καρφιά — όσον τάς χτυπάς, τόσον βαθύτερα χώνονται.

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΑΕΡ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΔΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

Υ Ι ε τ ά φ ρ α α ις  X. ’ Λ ν ν ί ν ο υ .

( Σ ν ν / χ π α ’ ΐ ό ι  π ρ ο η γ η ν μ ι γ ο ν  φό,Ι . Ιον/.
Βεβαίως δέν ύπήρχεν εις όλους τούς ΙΙαρισίους 

καταφύγιο·/ άσφαλέστερον δΓ αυτόν, μέρος κα- 
ταλληλότερον όπως τόν δεχθώσι καί πραύνωσι 
τήν τεταραγμένην ψυχήν του, άπό τό φιλόπονον 
καί άμετάβλ.ητον έκεΐνο οίκημα. Έν τή παρούση 
ταραχή τοΰ άποπλανηθέντος βίου του, ύμοίαζε 
τό ένδιαίτημα έκεινο πρό; λιμένα μέ ΰδατα 
βαθέα καί γαλήνια, μέ τήν παραλίαν ηλιοφώτι
στο·/ καί ειρηνικήν, ένθα γυναίκες εργάζονται 
άναμένουσαι τού; συζύγους ή τούς πατέρας των, 
ένώ έζω ό άνεμος μ.υκάται καί ή θάλασσα κλυ
δωνίζεται. Έκεί Ιδίως ήσθανετοότι τόν περιέβαλ- 
λε στοργή άσφαλής καί τό γλυκύ έκεΐνο θαΰμχ 
τής άγάπη; δΓ οΰ καθίσταται ήμιν προσφιλής, 
καί όσάκις ήμεϊς δέν άνταγαπώμεν, ό έρως ον 
αισθάνεται έτερός τις πρός ήμάς.

Ή  «παγωμένη» έκείνη Ποθητή τόν ήγαπα 
πολύ. Οί οφθαλμοί της έλαμπον όσάκις ώμίλει 
πρό; χύτον έστω καί περί πραγμάτων άδιαφόρων. 
"Οπως τά έν τώ φωσφόρω έμβαπτόμενα άντικεί- 
μενα άπαστράπτουσιν όλα έξίσου, οΰτω καί αί 
έλάχισται λέξεις άς έλεγε κατηύναζον τήν άγαλ- 
λιώσαν μορφήν της. Τ1Ιτο άρίστη ή τοιαύτη άνά- 
παυσις μετά τάς άποτόμους έκμυστηρεύσεις τοΰ 
Σιγισμόνδου.

Συνωμίλουν άναμεταξύ των οί δύο ζωηρώς, 
ένώ ή κυρία Δελομπέλ παρεσκεύαζε τήν τρά
πεζαν.

— Θά δειπνήσετε μαζύ μας, αϊ. κύριε 
Φράντζ; . .  Ό  σύζυγός μου έπήγε εις τήν έργα- 
σίαν, άλλά θά έπιστρέψη χωρίς άλλο διά νά 
δειπνήση, έλεγεν ή κυρία Δελομπέλ.

Θά έπιστρέψη χωρίς άλλο διά νά δειπνήση !
Ή  αγαθή γυνή ε"λεγε ταΰτα μετά τινο; έ - 

πάρσεω;
Τώ όντι μ.ετά τήν αποτυχίαν τής διευθύν- 

σεώς του ό ένδοξος Δελομπέλ δέν έδείπνει πλ.έον 
έ”ξω, ούδέ κατά τάς έσπέρας καθ’ άς έλαμβανε 

! τήν πληρωμήν τής έργασίας. Ό ατυχής διευθυν
τής τόσα είχε φάγει έπί πιστώσει γεύματα εις 
τό έστιατόριον οπού έσύχναζεν, ώστε δένέτόλ- 
μα πλέον νά έπανέλθη εις αυτό. Άφ’ ετέρου ό
μως κατά πασαν εσπέραν Σαββάτου άνελ.λιπώς 
ε'φερε μεθ’ εαυτού δύο ή τρεις συνδαιτυμόνας 
πειναλέους καί άπροσδοκή^ους « παλαιούς συν
τρόφους, κακοτύχους ». Οΰτω καί τήν εσπέ
ραν έκείνην έπέστρεψε φέρω·/ ένα ήθοποιον τοΰ 
θεάτρου τοΰ Μέτζ καί ένα κωμικόν τοΰ θεάτρου 
τής Άγγέρης άμφοτέρους άεργους.
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Ό κωμιχός ¿ξυρισμένος, έρρυτιδωμένο; μαραν
θείς επί τής σκηνής έφαινετο ώς γηράσαν χαμί- 
νιον ό δ’ έτερος ηθοποιός Ιφερεν ύποδήματ* ¿κ 
πανίου κοντά, χωρίς νά διζφαίνηται τό έλάχι
στόν ίχνος περιποδίων. Ό  Δελομπέλ ανήγγειλε·/ 
κύτους πομπωδώς άπό τής θύρας, άλλ’ ή θέα 
τοΰ Ρίσλερ ή μ. πόδισε τήν παρουσίασιν

— Φραντζ ! . . φραντζ μου ! . . άνέκραξεν ό 
γηραιός ηθοποιός μέ φωνήν μελοδραματικήν 
άνυψών σπασμωδικώς τάς χείρας. Είτα μετά 
μακρόν καί έμφαντικόν εναγκαλισμόν παρουσίασε 
τούς συνδαιτυμόνας πρός άλλήλου: :

— Ό κύιιος 'Ροβοικάο, εκ τού θεάτοου τοΰ 
Μέτζ.

— Ό  κύριος Σάνδεζών, έκ τοΰ θεάτρου τής 
Άγγέρης.

— Ό κ. Φράντζ ’Ρίσλερ, μηχανικός.
Καί οπως την έπρόφερεν ό κ. Δελομπέλ, ή 

λέξις μηχανικός άπέκτα εις τό στόμα του σο
βαρά; διαστάσεις.

Ή  Ποθητή έμόρφασεν ίδοΰσα τού; φίλους τοΰ 
πατρός της. θά ήτο τόσον εύμορφα άν έμενε 
μόνη ή οικογένεια έν παρομοία ήμερα ! Ά λλ’ 
ό μεγας άνήρ περιεφρόνει τά τοιαΰτα. Μετά κό
που ήδυνήθη νά έλαφρώση τά πλήρη θυλάκιά 
του. Έξήγαγε κατ' άρχάς ένα έξαίρετον πλα- 
κούντιον «διά τάς κυρίας», λησμονών οτι αύτός 
πρό πάντων τό ύπερηγάπα' έπειτα ένεφανίσθη 
εί; άστακος, κατόπιν δε εις άλλάς τής Αρλης. 
κάστανα σακχαρόπηκτα, καί πρωτόλεια κε
ρασιών !

Ένώ ό ηθοποιός τοΰ θεάτρου τής Άγγέρης 
ενθουσιών άνύψου τό περιλαίμιον αοράτου υπο
καμίσου, ό δέ κωμ.ικος ε'λεγεν άστείσμόν τινα 
μετά χειρονομίας λησμονηθείσης ήδη άπό δε
καετίας ύπό των ΙΙαρισινών, ή Ποθητή άνελο- 
γιζετο μετά τρομου τό δεινόν έλλειμα όπερ τό 
αυτοσχέδιον εκείνο συμπόσιο·/ έμελλε νά δήμιου.- 
γήση εί; τάς πενιχρά; προσόδους τής έβδομκ- 
δος, ή δέ κυρία Δελομπέλ πολυμέριμνος άνε- 
στατου το όψοφυλακιον υπω: άνευρη τόν έπαοκή 
άριθμόν των επιτραπέζιων σκευών.

Το δεϊπνον υπήρξεν εΰθυμότατον. Οί δύο ηθο
ποιοί κατεβρόχθιζον τά φαγητά πρός άκρα·/ εύ- 
χαρίστησιν τοΰ Δελομπέλ, όστι; όυ.οΰ υ.ετ’ αύ- 
τών άνεπόλει τά; παλαιάς άναυ.νήσει; τοΰ θεα- 
ατρικοΰ των σταδίου. Ούδέν μάλλον πένθιμον 
αύτών! 'ϋμοίαζον πρός σύνολο·/ άποτελούμενον 
έκ συντριμμάτων ίκρίων, έξ έσβεσμένων φανών, 
έκ σωρού σκευών καί εργαλείων θεατρικών ση- 
τοβρώτων καί τεθρυμμ,ατισμένων.

Λαλοΰντες ιδιαιτέραν τινά γλώσσαν οικεία·/ 
αυτοί;, χυδαίαν, άποτεινόμενοι πρός άλλήλου; 
είς δεύτερον ενικόν πρόσιυπον, άνεμιμνήσκοντο 
των άναριθμήτων αυτών επιτυχιών διότι καί 
οί τρεϊ; κατά το λέγειν των ειχο·/ έπευφημηθή,

είχον λάβει πολυπληθείς στεφάνους, είχον περια- 
χθή θριαμβευτικώ; ύφ’ ολοκλήρου τοΰ πληθυ- 
σμοΰ διαφόρων πόλεων.

Καί ένω συνωμίλουν, έτρωγον ένταυτω όπως 
τρώγουσιν οί ηθοποιοί έπί τής σκηνής, έστραμ.- 
μένον έχοντες, ένω κάθηνται, τό σώμα κατά 
τά τρία τέταρτα, τό δέ πρόσωπον έξ ολοκλήρου 
προ: τό κοινόν, μέ τήν έπίπλαστον σπουδήν των 
συνδαιτυμόνων τοΰ θέατρου έμπροσθεν δείπνου 
έκ ναστόχαρτου, μέ τήν έπιτήδευσιν έκείνην τοΰ 
τρώγειν καί λαλειν εναλλάξ, τοΰ έμποιείν έν- 
τύπωσιν διά τής εξεζητημένης τοποθετήσεω; 
τοΰ ποτηριού ή τή; προσεγγίσεως τής έδρας των, 
τοΰ έκφραζειν τό ένδιαφέρον, τήν ε'κπληξιν, τήν 
χαράν, τόν τρόμον, τό θάμβος διά τοΰ δεξιοΰ 
χειρισμού μαχαιριού ή περονίου. Ή  κυρία Δε
λομπέλ τούς ήκουε μειδιώσα Σύζυγος ήθοποιοΰ 
άπο τριακονταετίας είχεν αποκτήσει κατ’ άνάν- 
κην συνήθειαν είς του; παραδόξους έκείνους τής 
συμπεριφοράς τρόπους.

Μια όμως άκρα τής τραπέζης εύρίσκετο άπο- 
κεχωρισμενη του λοιπού τών συνδαιτυμ.όνων 
ώσεί διά νεφέλης έμποδιζούσης νά φθανωσιν έως 
έκεϊ αί άστειότητες, οί ηχηροί γέλωτες, αί καυ 
χησιολογίαι Ό Φράντζ καί ή Ποθητή συνωμί
λουν ταπεινή τή φωνή ούδέν άκούοντες έκ τών 
περί αύτούς λεγομένων. Γεγονότα τής παιδικής 
των ηλικίας, άνέκδοτα τής συνοικίας, ολόκλη
ρο ·/ παρελθόν αόριστον, έχον άξίαν μ.όνον ένεκα 
τής ταυτότητος τών έςεγειρομ.ένων άναμνήσεων, 
έκ τοΰ λάμποντος είς τού; οφθαλμούς των όμ.οίου 
σπινθήρας, άπετέλουν τό θέμα τής τρυφερά; των 
συνδιαλ,έξεως.

\ϊφνης ή νεφέλη διεσχίσθη καί ή φοβερά 
φωνή τοΰ Δελομπέλ διέκοψε τήν συνδιαλε- 
ξίν των.

— Δεν είδες τόν αδελφόν σου: ήρώτησε τόν 
Φραντζ, διά νά μή φανή ότι δέν προσεϊχε καί 
εις αύτόν... ούτε τήν σύζυγόν του δέν είδες ·,... 
"Λ ! θά την εϋρης μία κυρά !.. Θά ίδής, φίλε 
μ.ου, πολυτέλ ειαν καί ο ί χ  !  αύτό μόνον σοΰ λέγω 
"Εχουν μίαν ώραίαν επαυλιν είς τήν Άνιέοην 
Έκεϊ πέραν εινε καί ή οικογένεια Σέβη... Όλα 
αυτά, φίλε μου. μας άπεμάκρυναν. 'Οταν κα
νείς γεινη πλούσιος περιφρονεϊ τού; συντρόφου;... 
Ούτε λογον πλέον δέν μας λέγουν, ούτε μ.ας 
έπισκέπτονται. Έγώ, εννοείς, ότι δΓ αύτα άδια- 
φορώ, άλλ.’ είνε τή άληθεία προσβλητικόν δΓ 
αυτας τάς κυτίας ..

— *Ώ. πατέρα, ειπε μετά σπουδής ή Ποθητή, 
γνωρίζει; πολύ καλά οτι ημείς άγαπώμεν πολύ 
τήν Σιδωνίαν καί δέν μνησικακοΰμεν.

Ό  ηθοποιός κατήνεγκεν όργίλως σφοδρά·/ πυγ
μήν έπί τής τραπέζης.

— Αϊ ! καί δΓ αύτό ϊσα ίσα έχετε άδικον... 
ΙΙρέπει τις νά μνησίκακη κατ’ εκείνων οΐτινες
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προσπαθούν νά τον προσβάλουν, νά τόν ταπει
νώσουν...

Έδυσφόρει άκόμη διά τήν άονησιν τών άπαι- 
τουμένων διά. τά θεατρικα του σχέδια κεφα
λαίων καί δέν άπένρυπτε τήν έχθροπάθειαν του.

— Ά ν  εϊξευρες, έλεγε πρό; τόν Φράντζ, αν 
εϊξευρες τί σπαταλη γίνεται εκεί μέσα ! . . Σοΰ 
προξενεί οίκτον . . .  Καί τίποτε δέν γίνεται σω
στόν καί μ.έ σκοπόν Έγώ οπού σοΰ όμιλώ ¿ζή
τησα άπό τόν άδελφόν σου έν μικρόν ποσόν διά 
νά εξασφαλίσω τό μέλλον μου καί διά ·/’ από
κτηση καί αύτος σημαντικά; ώφελείας. , . Καί 
αύτός μοΰ ήονήθη καθαρά καί ζάστερα ! Α ί 
βέβαια . . .  ή κυρία, βλέπεις, είνε πολύ άπαιτη- 
τική ΙΙηγαίνει μέ τό «λογον, πηγαίνει εί; τάς 
ιπποδρομίας μέ τήν άμαξαν καί οδηγεί τόν σύ
ζυγόν της όπως καί το άμαςάκι της είς την 
λεωφόρον τής Άνιέρης . . . Μεταξύ μας σοΰ λέ
γω ότι δέν πιστεύιυ νά εινε εύτυχής έκεΐνος ό 
καϋμ.ένος ό ’Ρίσλερ. . . .  Ή  γυναίκα αυτή τοΰ 
καμνει χίλιαις ίστορίαις ! . .

Ό  πρώην ήθοποιός έ περάτωσε τόν λόγον του 
καμμύων έκφραστικώς τού; όφθαλμ.ού: προς 
τούς δύο συναδέλφους του, έπί στιγμήν δέ έγέ- 
νετο μεταξύ αύτών ανταλλαγή χειρονομιών, 
μορφασμών, επιφωνημάτων καί πάσης τής μ ι
μικής τών ύπαινιγμών.

'Ο Φράντζ κατεπτοηθη. Άκουσίως αύτοΰ ή 
φοβερά βεβαιότη; έπήρχετο πανταχόθεν. Ό  Σ ι- 
γισμόνδος έλαλησεν αύτώ μέ τον τρόπον τοΰ 
χαρακτήρός του. Ό Δελομπέλ μέ τόνίδικόν του 
τρόπον Τό δέ εξαγόμενον ήτο εν καί τό αύτό

Εύτυχώς τό δείπνο·/ έληγε·/. Οί τρεις ηθο
ποιοί ήγέρθησαν έκ τής τραπέζης καί μετέβη- 
σαν είς τό ζυποπωλ.εΐον τής όδοΰ Βλονδέλ. Ό 
Φράντζ έμεινε μετά τών δύο γυναικών

Ιίλέπουσα αύτόν πλησίον της προσηνή καί 
φιλόστοργον ή Ποθητή ήσθχνθη αίφνης μεγα- 
λην όρμήν εύγνωμοσύνης πρό; τήν Σιδωνίαν. 
Έσυλλογίσθη ότι όπωςδήποτε είς τήν μεγαθυ
μίαν έκείνης ώφειλ,ε τήν εικονικήν τούλκχιστον 
έκείνην εύδαιμονίαν καί ό λογισμός ούτο; τήν 
ένεθαρρυνεν οπως υπεράσπιση την πρώην της 
φίλην.

— Νά σας είπώ, κύριε Φράντζ. δέν π.έπει 
νά πιστεύσετε ο,τι σας είπεν ύ πατήρ μ.ου περί 
τής νύμφης σας . . . Πάντοτε ό πατήρ μου ό 
καΰμένος είνε κομμάτι υπερβολικός . . . Έγώ
γνωρίζω πολ,υ καλά ότι ή Σιδωνία είνε ανί

κανος νά πράξη, τά κακά διά τά όποια τήν 
κατηγορούν. Είμαι βέβαια ότι ή καρδια της 
δέν ήλλαξε καί ότι ά.γαπα πάντοτε τού; φί
λους της, αν καί κάπως τους παραμελεί Λύτά 
έχει ό βίος! ’Αποχωρίζεται κανείς χωρίς νά 
θέλη . . . Δέν εινε άλήθεια, κύριε Φράντζ ;

Πόσον εύμορφον την εϋρισκε·/ ενώ έλάλει τοι

ουτοτρόπως! Ούδέποτε είχε παρατηρήσει τόσον 
τά. λεπτά χαρακτηριστικά, τήν αριστοκρατικήν 
χροιάν τοΰ προσώπου τη;· οτε δέ άπήλθε τήν 
εσπέραν έκείνην συγκινηθείς έκ τοΰ ένδιαφίρον- 
το; μεθ’ 0 / ή νεανις ύπερήσπισε την Σιδωνίαν, 
έξ όλων αύτών τών θελκτικών γυναικείων λό
γων δΓ ών ¿δικαιολογεί τήν σιγήν καί τήν ά - 
πομάκρυνσιν τής φίλης της. ό Φράντζ ’Ρίσλερ 
άνελογίζετο μ.ετκ τίνος αισθήματος εγωιστικής 
καί απλοϊκής εύαρεσκεία; ότι ή νεανις εκείνη 
τόν ήγάπησεν, ότι τόν ήγάπα ίσως άκόμη καί 
τοΰ έφύλαττεν είς τό βάθος τής καρδίας της 
θερμήν καί προφυλαγμένην τήν θέσιν, εί; ήν προ- 
θύμ.ως τις έπιστρέφει ώ; εί; καταφύγιον μετά 
τά; όδύνα; τοΰ βίου.

”1 Ιλην τήν νύκτα έντός τού παλαιού δωμα
τίου του, διατελών είσέτι ύπό τό κράτος τής έκ 
τοΰ τχξειδίου ζάλης καί λικνιζόμενος έκ τή: 
ταλχντεύσεως. έκ τοΰ κρότου τών κυμάτων καί 
τού σφοδρού άνεμου τοΰ παραμένοντος καί μετά 
τό πέρας μακρυνών διάπλων, ώνειρεύθη τους 
χ ρόνου; τής νεανικής του ηλικίας, την μικρά·/ 
Σέβη, τήν Ποθητήν Δε/.ομπέλ, τά παιγνίδια 
των, τάς εργασίας των. τήν Κεντρικήν Σχολήν, 
ήςτινος ή ογκώδη; οικοδομή έκειτο σιωπηλή 
καί σκυθρωπή έκεϊ πλησίον, εί; τάς ζοφερά; 
όδούς τοΰ Έλους.

Είτα την πρωίαν, οτε το φώς καταπίπτον έκ 
τών άνευ παραπετασμάτων παραθύρων ήνώχλει 
του; οφθαλμούς του έξεγεϊρον έν αύτώ τό αί
σθημα τού καθήκοντος καί τών φροντίδων τή; 
ημέρας, ώνειρεύθη πάλιν ότι ήτο ή ώρα καθ’ 
ήν έπρεπε νά μεταβή εί; τό σχολεϊον καί ότι 
ό άδελφός του πριν ποοευθή εί; τό έργοστάσιον 
διήνοιγε τήν θύραν τοΰ δωματίου καί εφώνχζε 
προ; αύτόν :

— Έ λα, έλα ! σήκω, οκνηρέ !
Ή  φιλόστοργος αύτή φωνή πολύ ζωηρά καί 

πολυ πραγματική ούσα τόν έκαμε ν’ άνοιξη δια 
μ.ιας τους οφθαλμούς.

Ό  ’Ρίσλερ ήτο όρθιος πλησίον τής κλίνη; 
του άνκμένων τήν έ’γερσίν του μετ’ άξιερασαου 
μειδιάματος καί μ.ετα τίνος συγκινήσεως. ’Λπο- 
δειξις δέ ότι ήτο πράγματι ό ’Ρίσλερ ήτο ότι 
έν τή ύπερβολική αύτοΰ χαρά ότι έπανέβλεπε 
τόν άδελφόν του Φράντζ δέν εϋρισκεν άλλο νά. 
είπη είμή τήν συνήθη φράσιν του:

— Είμαι εύχαριστημένος ! . .  είμαι εύχαρι- 
στημένος !

Κ αϊτοί ή ήμερα εκείνη ήτο Κυριακή, ο Ί ’ισ 
λερ ούχ ήττον κατά τήν συνήθειάν του μετέβη 
εί: το έργοστάσιον όπως επωφελούμενος τή; 
έπικρατούσης αύτόθι σιγή; καί ησυχίας έργασθή 
έπί τής μηχανής του. Ά μ α  ώς έφθασεν ε”μαθε 
παρά τοΰ Άχιλλέω; ότι ό αδελφό; του άφικό- 
αενος κατέλυσεν είς τήν όδον Μπράκ καί προσ-
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εδραμεν έχει φαιδρό:, εκπληττόμενοι καί δυσ
ανασχετώ·/ όπωσοϋν διότι δέν είδοποιήθη εγ— 
χαιρότερον καί πρό πάντων διότι ό Φράντζ 
τον ¿στέρησε της εύχαριστήσεως τού να τόν 
ύποδεχθγ, κατά τήν πρώτην τής επανόδου εσπέ
ραν. Ή  δυσαρέσκεια αϋτη έξεδ-/]λοϋτο άνά πα- 
σαν στιγμήν εις τήν άσυνάρτητον όμιλίαν του, 
έν ή πάντα 5σα ήθελε νά. ε?π/) χπέμενον άτελή, 
διακοπτόμενα παρά παντοίων ερωτήσεων, καί 
παραφορών επιφωνημάτων χαρά; καί στοργής. 
Ό  Φράντζ έδιχα.ιολογήθη προ βαλών τήν χόπω- 
σίν του καί την εύχαρίστησιν ήν ήσθχνθη ε’πα- 
νευρών το πρώτον του δωμάτιο·/.

— Καλά, καλά, ε"λεγεν ό 'Ρίσλερ, άλλά. τώ
ρα δεν σέ άφίνω πλέον θά ελθνι; ε’ι; Άνιέ- 
ρην αμέσως. . Σήμερα παίρνω καί εγώ άδειαν... 
’Εννοεί; δτι δέν δύναμαι πλέον να έργασθώ άφοϋ 
ήλθε; έσύ . . . Πόσον θά έκπλαγή ή γυναίκα 
μου... καί πόσον θά εϋχαριστηθή! Τόσον συχνά 
όμιλοϋμεν περί σού.. Τ ί ευτυχία! τί ευτυχία!..

Καί ό άγαθος άνήρ ήγαλλία, έγινε το φλύα
ρος αυτός ο τόσον σιωπηλός, έθαύμαζε τόν 
Φράντζ, τον εΰρισκε μεγάλον. ’Εν τούτοι; ό υ,α- 
Οητής τής Κεντρικής Σχολή; ήτο ήδη υψηλός 
το άνάστημα καί ότε ειχεν αναχωρήσει" μ.όνον 
τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του απέκτη
σαν ζωηροτέραν ε'κφρασιν καί οί ώμοι του ηύ- 
ρύνθησαν. υπήρχε δέ μεγάλη διαφορά μεταξύ 
του ύψηλοϋ νεανίου τήν όψιν ε’χοντο; ίεροσπου- 
δαστοϋ οστις ειχεν άπέλθει προ δύο ετών εί; 
Ίσμ-αήλίαν καί τοϋ ωραίου εκείνου ήλιοκαοΰς 
ταξειδιώτου, τού σοβαρού άμα καί ήπιου

Ενώ ό 'Ρίσλερ τόν παρετήρει 6 Φράντζ άφ’ 
ετέρου παρετήρει μετ’ άκρα; προσοχή: τόν α
δελφόν του καί εΰρίσκων αυτόν άπαραλλακτον, 
άπλοικον ώ; πάντοτε, φιλόστοργου, άφη,ρημένον 
ενίοτε, έλεγε καθ’ εαυτόν :

— Ό χ ι δέν είνε δυνατόν ! . δέν έπαυσε νά 
εϊνε τίμιο; άνθρωπο; !

Άναλογι,όμενος δέ τότε όσα έτολμ.ησαν νά 
ύποθέσωσιν. έξωογίζετο έτι μάλλον κατά τή; 
γυναικός εκείνης τή; διεφθαρμένης καί δόλιας, 
ή τι; ήπάτα τον σύζυγόν τη; τόσον άναισχύν- 
τως καί άτιμωρητεί ώστε νά καμνη, τούς άλλους 
νά πιστεύωσιν ότι καί αύτός ήτο συνένοχό; τη,;. 
"Ω ! οίαν φοβεράν έόήγησιν έμελλε νά λαβνι μετ’ 
αυτή; ! ποσον τραχέω; ε'μελλε νά τή; όμιλή- 
στ, και νά τής εϊπη, : «Κυρία ! σας άπαγορεύω, 
με εννοείτε καλώ; : σα; άπαγορεύω νά άτιμα- 
ζτ,τε τόν αδελφόν αου ! »

Ταϋτα έσυλλογιζετο καθ’ όλον τό διάστημά 
της όδοϋ. ενώ έβλεπε παρερχόμ.ενα τά ισχνά 
άκόμη δένδρα ένθεν καί ένθεν τή; σιδηροδρο
μική; γραμμή; το· άγιου Γερμανού. Ό ’Ρίσλερ 
άντικρύ αύτοϋ ήρχισε νά φλναρή άδιακόπως. 
'Ελαλει περί τού εργοστάσιο- , περί τών ύπο-

| θέσεων του. Τό παρελθόν έ’το; είχε κερδίσει 
ί έκαστος τών συνεταίρων ά »ά τεσσαράκοντα χ ι- 
ί λ,ιαδας φράγκων άλλά τό κέρδος θά ήτο πολυ 
! μεγαλείτερον άμα ώ; ήθελε τεθή εί; ενέργειαν ή 

έκτυπωτική μηχανή «Μία μηχανή άγαπητέ 
μου Φράντζ, περίστροφο; καί δωδεκαγωνο;, δυ- 
ναμένη νά ενεργή διά μιας μόνης στροφής τού 
τροχού τήν έκτύπωσιν σχεδίου άπό δώδεκα μ.έ- 
χρι δεκαπέντε χρωμάτων, ερυθρού έπί ροδίνου. 
πρασίνου βαθέο; έπί πρασίνου ανοικτού, χωρίς 
σύγχυσιν, χωρίς άπορρόφησιν. χωρίς τό έν ση- 
μείον νά βλάψη τό άλλο η τά έν χρώμα νά έξου- 
δετερώσϊ) η ν’ άπορροφήσγι τό άλλο . . . Κατα
λαμβάνεις, άδελφούλη μ.ου : . . Μία μηχανή 
ή οποία θά είνε ααλλιτέχνις, ιό; νά ήτο άνθρω
πο; . . θά είνε άληθής έπανάστασις εί; τήν 
εργασίαν τού χρωματιστού χάρτου »

— Ά λλά, ήρώτα ό Φράντζ. μετά τίνος ανη
συχίας, την εύρες αυτήν τήν ¿/.τυπωτικήν 
μηχανήν, ή καταγίνεσαι άκόμη εις την έφεύ- 
ρεσίν της ;

—  Τήν εύρον καί τήν παραεύρον ! . . Αϋριον 
θα σού δείξω ολα μου τά σχέδια. Έφεύρον μά- 
λιστα ταύτοχρόνως καί ένα αυτοματικόν κρε- 
μαστήρα διά νά χρωματίζεται τό χαρτί εί; τά; 
ράβδου; τού ξηραντηρίου Τήν προσεχή έβδυ- 
μαδα θά καθήσω εί; τό σπήτι μας. υψηλά εί; 
τό υπερώον μόνο; καί θά κατασκευάσω μυστη- 
ριωδώ; τήν πρώτην μηχανήν μ.ου ίδιΟχείρως. 
Πρέπει εντός τριών μηνών νά λάβωμ.εν καί τά 
διπλώμ.ατα τού προνομίου καί νά έργαζεται ή 
μηχανή. . . Θά ΐδή;. άγαπητέ μου Φραντζ, θά 
κάμ.ωμεν μέ αύτήν την τύχην μας όλοι ! . . . 
Φαντασου πόσην εύχαρίστησιν θά αισθανθώ αν 
δυνηθώ ν' ανταποδώσω εί; τού; Φρομούν μ,έρο; 
τού καλού το όποιον μού έκαμαν · . . Ά  ! τί 
νά σού είπω, ό Θεό; μέ ήςίωσε νά γείνω εύ- 
τυχής! .

Καί ήρχισεν άπαριθμών τά; ευτυχίας του. 
Ή  Σιδωνία ήτο πλασμ.α ά-.-αθώτατον , γυνή, 
αξιέραστος, ήτις περιεποίει τιμήν εις αύτόν,Εί- 
χον κατοικίαν λαμπράν. Είχον σχέσιν μέ τον 
εκλεκτόν κόσμον. Ή  σύζυγός του ε"ψαλλεν ώσάν 
αηδόνι χάρι; εις την τόσον εκφραστικήν μέθο
δον τή; κυρία; Λόβσων . . . Λαμπρά γυνή καί 
αύτή ή κυοία Λόβσων * . , Έ ν  μ.όνον έ'λύπει 
τόν αγαθόν 'Ρίσλερ, ή μεταςύ αυτού καί τού 
Σιγισμόνδου άνεξήγητος ψυχρότης. ' ( )  Φράντζ 
βεβαίως θά τόν έβοήθει οπω: διαφώτιση αύτό 
τό μυστήριον.

— Ώ , ναι, θά σέ βοηθήσω, άδελφέ μ.ου. 
άπήντα ό Φράντζ υέ τού; όδόντα; συνεσφιγμέ- 
νου; καί τό ερύθημα τής όργής άνήρχετο εις το 
μέτωπόν του έπί τή ιδέα ότι ειχε καταστή 
προς καιρόν ύποπτος ή ειλικρίνεια εκείνη καί 
ή έντιμότης τ ού χαρακτήρος ήτις εύρίσκετο έ’μ-
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προσθεν του λαλούσα την άποοκάλυπτον καί 
αφελή της γλώσσαν. Ευτυχώς ειχεν ήδη φθασει 
αύτός, ό τιμ.ωρος, όστις έμελλε νά θέση, όλα τά 
πράγματα εν τάξει.

Έν τοσούτω ¿πλησίασαν εις τήν έν Άνιέρη 
έπαυλιν, ήν ό Φράντζ μακρόθεν έγνώρισεν χά
ρις εις τήν ΐδιόρρυθμ.ον κλίμακά της έν εϊδει 
πυργίσκου στίλβοντος έκ τών καινουργών καί 
κυανιζόντων σχιστόλιθων. Έφάνη αύτώ επίτη
δες κτισθείσα διά τήν Σιδωνίαν, ώς κλωβό: 
κατάλληλο; διά το πτηνόν εκείνο τό έχον τόσον 
ίδιότροπον καί επιδεικτικόν πτέρωμα

II έ'παυλις ήτο διώροφος, έφαίνοντο δέ μα
κρόθεν έκ τού σιδηροδρόμου τά παράθυρά της 
μετά παραπετάσματα των τά ύπερραμμίνα. διά 
ροδοχρόου υφάσματος άστράπτοντα έν τώ μέσω 
χλοερού κήπου, ένθα διεκρίνετο στίλβουσα ύπεα- 
μεγέθης σφαίρα εξ αγγλικού μετάλλου.

Ό ποταμος έ’ρρεε πλησίον, παρισινήν έ’χων 
άκόμη την όψιν, πεπληρωμένος έξ άλύσεων έκ 
παραπηγμάτων λουτρών, έξ ογκωδών σκαφών, 
σείων κατά πασαν αύτού έλαφράν κυμάτωσιν 
πληθυν ελαφρότατων μικρών λέμβων, προσδε- 
μένον παρά τον λιμενίσκον, ών τά νεωστί άνα- 
γεγραμμένα έπιδεικτικά ονόματα κατεκχλυπτε 
κόνις ανθράκων. Άπό τών παραθύρων της ή 
Σιδωνία ήδύνατο νά βλέπη τά παρά τάς όχθας 
εστιατόρια, σιωπηλά καθ' ολη,ν τήν εβδομάδά, 
πλήρη κατά τήν Κυριακήν ποικίλου καί θορυ
βώδους πλήθους ού ό εύθυμος θόρυβος άνεμί- 
γνυτο μέ τον βαρύν κρότον τών κωπών καί άπό 
άμφοτέρας τάς όχθας άνερχόμενος συνηνούτο 
ύπερανω τού ποταμού μέ τό όεύμ.α εκείνο τών 
κρότων, τών κραυγών, τών προσκλήσεων, τών 
γελώτων, τόν ασμάτων, οπερ κατά. τάς εορτα- 
σίμους ήμερα; ανέρχεται καί κατέρχεται άδιά- 
κοπον έπί ε'κτάσεως μήκους δέκα λευγών παρά 
τόν Σηκουάνα·/.

Τάς λοιπά; ημέρας τής έβδομάδος έφαίνοντο 
περιτ.λανώμενοι άνδεες τετραχηλισμενοι, οκνη
ροί, άεργοι, η έργαται φέροντε; εύρεϊς πίλους έκ 
χονδρού άχυρου, οξείς τήν κορυφήν καί μάλλινά 
υποκάμισά, γυναίκες καθήμεναι έπί τής τετριμ
μένη; χλόη?, αδρανείς, μέ τό όεμβόν βλέμμα 
των βοσκουσών άγελάδων ΙΙαντες οί πλανόδιοι 
έμποροι, οί οργανοπαικται, οί άρπισται. οί πλα
νήτες σχοινοβαται, έσταματων εκεί ώς εις περί- 
χωρον. Ή  παραποτάμιος όδός ήτο πάντοτε 
πλήρης έξ αύτών, οί δέ παρ’ αύτήν οίκίσκοι 
ήνοίγοντο άμα τή προσεγγίσει ~ων καί έφαί
νοντο εις τά παρχθυρα λευκοί γυναικείοι χιτώ
νες κακώς ήρμοσμένοι καί κόμαι έν άταΐία καί 
οκνηρά τις καπνοσύριγς οΐονεί επισκοπούσα ώς 
επιθυμητήν άνάμνησιν τών εγγύς κειμένων Πα- 
ρισίων τά; πλανήτιδας αύτάς χυδαίας δια
σκεδάσεις.

Τό εν γένει θέαμα ήτο θλιβερόν καί αηδές.
Ή  μόλις φυομένη χλόη έκιτρίνιζεν υπό τά 

βήματα. Ό κονιορτός ήτο μέλα;· καί έν τούτοι; 
κατά πάσαν Πέμπτην αί έταίραι τή; άνωτέρα; 
περιωπής διήρχοντο έκείθεν διευθυνόμεναι εί: 
τήν Λέσχην μετά μεγάλης σπουδή; εντός τών 
ευθραύστων άμαξίων των τών όδτ,γουμένων ύπό 
δανεικών ήνιόχων. Ταϋτα πάντα ήρεσκον εί; τήν 
έυ.αανή εκείνην Παρισινήν, τήν Σιδωνίαν άλ
λως τε κατά τήν παιδικήν αυτής ηλικίαν ή 
μικρά Σέβη ειχεν ακούσει πολύς νά γίνεται 
λόγος περί τής Ανίερης παρά τού ένδοξου Λε- 
λου.πέλ, όστι; έπόθει νά εχη εί; τά μέρη εκείνα, 
οπω: τόσοι άλλοι ηθοποιοί, ένα οίκίσκον, μίαν 
γωνίαν εξοχής, εις τήν όποιαν νά έπιστρέφτ, διά 
τών άμ.αξοστοιχιών τής ήμισείας μετά τό με
σονύκτιον μετά την λήςιν τών θεατρικών πα
ραστάσεων.

“ Επετα ι συνέχ&ιαί.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Οί πολλοί τών ανθρώπων ολίγον ένδιαφειον- 
ται διά τάς θεωρίας, κρίνουσι δέ έν γένει περί 
τής σπουδαιότητος επιστήμης τίνος έκ τών πρα
κτικών αποτελεσμάτων, εις ά κατεληζεν αϋτη 
καί τής άμέσου ώφελεία: τήν όποιαν έξ αυτή: 
δύνανται νά συναγάγωσιν. Ένεκα τούτου είσι 
προδιατεθειμένοι νά ύποδεχθώσι καλώ: τους 
έπαγγελλομένους τον γνώστην τοϋ μέλλοντος 
νά έπιχρατήσν) καιρού διά χρονικά; περιόδους 
κατά τό μάλλον η ήττον μακράς. Συ'.χέοντες 
έκουσίως η άκουσίως τήν μετεωρολογίαν μετά 
τής αστρονομίας, καί γνωρίζοντε; έκ πείρα: ότι 
τά ημερολόγια όρίζουσιν ακριβώς τήν χρονολο
γίαν, καθ’ ήν τελεσθήσονται τά διάφορα ουρα
νία φαινόμενα, άγονται εις προλήψεις καθ’ άς 
συνχέουσι τά ουράνια φαινόμενα π:ός τά τής 
ατμόσφαιρας, καί ζητοϋσι παρά τή: άστρονο- 
μ.ία; νά προείπγ, τον μέλλοντα νά έπικρατήσα) 
καιρόν Λί έπανει/.ημμέναι διαψεύσεις τάς όποιας 
ύφίστχνται παραβαλ.λο·/τε: τήν πραγματικότητα 
πρός τά: προφητείας τών ημερολογίων, δέν τα- 
ρασσουσιν αύτους ποσώς, καί διατηρούσε μετ’ 
επιμέλειας τήν πίστιν αύτών εί; τά: επιδράσεις 
τής σελήνη: έπί τής ατμόσφαιρας, καί εις τάς 
προρρήσεις τών Καζαμιών

ΛΓ ολίγους, δΓ εκείνους μόνον ίσως, οϊτινε; 
έαελέτησχν τά ευμετάβλητοτατα φαινόμενα, 
ών θέχτρον είνε ή κινητή ατμόσφαιρα, εινε ορθόν 
να ύπολογισθώσιν αί δυσκολίαι τού περίπλοκου 
προβλήματος τής προγνιύσεω: τοϋ μέλλοντος νά 
έπικρατήσγι καιοοϋ. Έν τουτοις ^έν εινε πρό-
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βλήμα άπολύτως ανεπίδεκτο·/ Χύσεως, καί οί 
ενήμεροι τών προόδων τής πρακτικής μετεωρο
λογίας γνωρίζουσιν ότι κατωρθώθη ήδη, ίσως 
εν ασθενεί μέτρω, νά συναχθώσι συμ.περασματα 
ενδιαφέροντα. Θά προσπαθήσω νά εκθέσω εν
ταύθα κεφχλαιωδώς τα συμπεράσματα ταύτα 
Άλλα, προ τούτου, ας τεθή τό προς λύσιν πρό
βλημα ύπό την άλ,ηθή αύτού μορφήν.

•

Οί όμιλούντες περί τής προγνώσεως τού και
ρού. ζητούσι νά δοθώσιν αύτοίς ενδείξεις προ- 
λ,έγουσαι τον καιρόν διά χρονικάς περιόδους 
μακράς καί μάλιστα νά όρισθή ή μέλ.λουσα κα- 
τάστασις τής άτμοσφαίρας διά τοιαύτας πε
ριόδους. Δεν άρκεϊ δηλαδή αν προγνωσθή 
ποιος καιρός θά επικράτηση σήμερον ή αΰριον, 
αν ό καλός ή κακός καιρός όστις ύφίσταται νυν 
θά διατηρηθή ή θά παύση προσεχώς· άλλά 
ζητούσι νά γνωσθή ε”τι όποιον χαρακτήρα θά 
εχη ολόκληρος ή τρέχουσα εποχή τού έτους, 
ή ποιον θά έχο>σιν αϊ άλλαι έποχαί. Τό θέρος 
δηλαδή θά είνε θερμόν, θά είνε βροχερόν ή ξη- 
ρόν ; Ό  χειμών θά είνε γλυκύς ή όχι: Εις τοι
αύτας άπαιτήσεις βεβαίως δεν δύναται ή επι
στήμη νά ε'παρκέση. "Αλλως καί εάν ήτο δυ
νατόν νά δοθή κατάλληλος άπόκρισις είς τινα 
εκ των άνωτέρω ερωτήσεων, θά έμενεν ε'τι νά 
όρισθή διά ποιαν έκτασιν τής χώρας λέγεται 
ή πρόγνωσις αϋτη. ΙΙρόκειται περί προρρήσεως 
άφορώσης χώρον περιωρισμένον, δλόκληρον ήπει
ρον, ή μέρος αυτής; Έννοοϋμεν δέ καλώς οτι 
εκείνο τό όποιον είνε αληθές διά μίαν χώραν, 
δεν είνε αναγκαίο·/ διά τήν πλησιόχωρο·/· ότι 
εκείνο όπερ προλέγεται διά τήν I Ιελοπόννησον, 
δέν είνε άπαραιτήτως άναγκαίον διά τήν Στε
ρεά·/ Ελλάδα, καί οτι πρέπει ε”τι νά χωρίζωμεν 
τάς χώρας τής δυτικής Ελλάδος άπό των τής 
Ανατολικής. "Ας έξετάσωμεν νύν διαδονικώς 
πάσας ταύτας τάς περιστάσεις, καί ας ίδωμεν 
τι ή επιστήμη επιτρέπει ήμιν νά. συμπεράνωμεν 
περί έκαστη: αύτών.

Δέν είνε άνάγκη μακρών σκέψεων διά νά εν- 
νοήσωμεν ότι τό πρόβλημα τής προγνώσεως τού 
καιρού διά δεδομένην ημέραν καί δι' ώρισμένον 
τόπον δέν θά λ.υθή ποτέ. Τοιαύτη άζίωσι; θά 
όμοιάζη πρός τήν άξίωσιν τής προγνώσεως τού 
μεγέθους των κυμάτων τού Ωκεανού έν μελ.- 
λούση τρικυμία καί εν «ορισμένη ημέρα. "Αλλως 
όμως θά είχε τό πράγμα, εάν ήρκούμεθα νά 
ζητήσωμεν όποια θά ήτο ή πιθανή κατάστασις 
τής άτμοσφαίρας δια τινα ημέραν ή διά τήν 
έπομένην, στηριζόμενοι επί συγχρόνων ενδείξεων, 
συμπεραίνοντες δηλαδή έκ τής καταστάσεως 
τού ουρανού καί τής θέας των νεφών. Οί διερ- 
χόμενοι τό πλ,εΐστον τής ζωής των έν τώ έλ.ευ-

θερω άέρι, οί ναυτικοί καί γεωργοί, διδαχθέντες 
έκ πολυχρονίων παρατηρήσεων, δύνανται, άνευ 
τής βοήθειας επιστημονικού τίνος οργάνου, νά 
συναγάγωσιν ενδείξεις εξαίρετους. ‘Ιδού προγνω
στικά τινα τού καιρού τοιούτφ τρόπω συνα- 
χθέντα.

Ή  οψις τού ουρανού, κατά τήν ανατολήν καί 
δύσιν τού ήλιου, παρέχει πολλακις χαρακτηρι 
στικά γνωρίσματα τού προσεχούς καιρού ’Εάν 
ό ουρανός εινε καθαρός καί ό ήλιος λαμπρός, 
ή εάν τά νέ φητά όποια καλύπτουσιν αύτόν δια
λύονται άμα τή ανατολή αύτού ύπαρχε·, πι- 
Οζνότης καλής ημέρας. ’Απ’ εναντίας, προλέ- 
γεται βροχχό, όταν ό ουρανός εινε ερυθρός κατά 
τήν ανατολήν, πρό τής έμφανίσεως τού δίσκου 
τού ήλιου, καί ή έρυθρότης αϋτη εξαφανίζεται 
κατά τήν ανατολήν τού άστέρο; τούτου. ’Εάν 
αί πρώται ακτίνες τού φωτός τής ήμέρας φαί
νονται ύπεράνω ζώνης νεφών, προαγγέλλεται 
άνεμος- καλός δέ καιρός έάν αί ακτίνες φαίνων- 
ται είς τόν όρίζοντα Ό καλός καιρός τής έπαύ- 
οιον προγνωρίζεται, έάν ό ήλιος δύη έν τώ μέσω 
ουρανού διαυγούς, χρώματος ρόδου ή πορτοκα
λιού. Έάν τό χρώμα τού ουρανού κατά τόν ορί
ζοντα είνε πολύ έρυθρόν, ή κίτρινο·/ λαμπρόν, 
προαγγέλλεται άνεμος· βροχή δέ, έάν είνε κί
τρινο·/ ανοικτόν, ή ό ήλιος δύει όπισθεν παρα
πετάσματος έκ νεφών πυκνών, ένώ ό όριζων κατά 
τήν άνατολήν έχ ει χρώμα πορφυρούν ή χαλκού·/.

Ή έκτακτος διαφάνεια τής άτμοσφαίρας, 
ή τις έπιτρέπει νά βλίπωμεν μετά μεγάλης ευ
κρίνεια; τά άπου.εμακρυσμένα ημών άντικείυ.ενα. 
είνε ένδειςις προλέγουσα τήν βροχήν, έάν αϋτη 
συυ.πίπτη μετά θερμοκρασίας υψηλής. Έν τή 
περιστάσει ταύτη ή άτμοσφαίοα είνε πολ,ύ ύγρά, 
ύπερπλήρης ατμών έν διαλύσει τελεία, τούς ό
ποιους νυκτερινή ψύξις ή πνοή άνεμου ψυχρού 
δύναται νά κατακρήμνισή. Συνήθως έν τή περι- 
στάσει ταύτη τής βροχής προηγείται πυκνή 
ομίχλη καί σκοτεινότης διαδέχεται άποτόμ.ως 
τήν μεγάλη ν διαύγειαν τής άτμοσφαίρας,

Μετά καλόν καιρόν κατά τό μάλλ.ον ή ήτ- 
τον διαρκή, τά πρώτα συμπτώματα τά πρααγ- 
γέλλοντα τήν μ.εταβολήν αύτού, εινε ή έμφάνι- 
σις μικρών λευκών νεφών τά όποια διακρίνοντχι 
έν τή μετεωρολογία διά τού όνόμ.ατος οΐιτΙΐΗΒ, 
φαίνονται δέ συνιστάμενα έκ νημάτων διασταυ
ρουμένων. Τά νέφη ταύτα, σχηματιζόμενα έκ 
κρυστάλ/.ων πάγου, ΐστανται είς μ.εγαλα ύψη 
εν τή ατμόσφαιρα. "Οσον δέ μάλλον φαίνονται 
άνυψούμενα καί απομακρυνόμενα, τόσον ή με- 
ταβολή τού καιρού ήν προλέγουσι θά έπελ,θη 
βραδεία μέν, άλλα μάλλον άξιοσημείωτος. Τήν 
νύκτα, τά νέφη ταύτα διακρίνονται μετά δυσ
κολία: καί δέν άποκρύπτουσιν άπό τών όφθαλ.μών 
ήμών τούς μικρότατους αστέρας. ΙΊρός τούτοις
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είνε ταύτα πρόδρομοι τών τρικυμιών. "Οταν ό 
κακός καιρός προσεγγίζη είς τό τέλ,ος αύτού. τά 
νέφη ταύτα τελευταία εξαφανίζονται, ή έξα- 
οάνισις δέ αύτών είνε ασφαλής πρόρρησις τού 
καλού καιρού

*

Συμπληρούμεν τάς ειδήσεις ταύτας τάς 
όποιας πολυχρόνιοι παρατηρήσεις τών ναυτικών 
έσυστημ.κτοποίησα.ν, δι’ έκείνων τάς όποιας ο 
F itz  Roy έν τώ ύπό τόν τίτλον Le liv re  du 
Temps συγγράμ.ματι αύτού δίδει,

Τά  ελαφρά νέφη, λέγει, ών ή περιφέρεια δέν 
διακρίνεται καλώ: προαγγέλ.λουσι τόν καλόν 
καιρόν ή τάς μέτριας έντάσεως αϋρας· νέφη πα- 
χεα ών ή περιφέρεια ακριβώς διακρίνεται, προ- 
αγγέλλουσιν άνεμον- ουρανός βαθέος κυανού 
χρώμ.ατος καί σκοτεινού προαγγέλλει άνεμον ου
ρανός διαυγής καί λαμ.πρός δεικνύει τόν καλόν 
•καιρόν. "Οσον τά νέφη φαίνονται μάλλον έλα 
φρά καί ευκίνητα, τόσον όλιγώτερον πρέπει νά 
περιμένωμ.εν άνεμον όσον είσί παχέα, κυλινδρι
κού σχήματος, ή κατακερματισμένα καί προς 
κύματα θαλάσσης όμοιάζοντα, τόσον ό άνεμος 
θά είνε ισχυρότερος. Μικρά νέφη μελανά προ
λέγουσι βροχήν. Νέφη έλαφρά κινούμ.ενα τα
χέως κατά διεύθυνσιν άντίθετον τών πυκνών 
άθροισμάτων προαγγέλ.λουσι τόν άνεμ.ον καί την 
βροχήν.

Χρώμα τού ουρανού γλυκύ, έλ.α.φρον. λεπτόν, 
μ.ετά. νεφών σχήματος ευκρινούς, δεικνύουσιν ή 
συνοδεύουσι τόν καλόν καιρόν. Τά άσυνήθη χρώ
ματα τού ουρανού, μετά νεφών πυκνών, περιφε- 
νειας άποτόμ.ου, δεικνύουσι βροχήν καί πιθκ- 
ρώτατα άνεμον.

Εξετάσατε τά νέφη τά. όποια σχηματίζονται 
είς τά όψη τού ουρανού έάν διατηρούνται εκεί, 
αύξάνοντα ή καταπίπτοντα, προαγγέλ.λουσι 
βροχήν- έάν άνερχόμενα διασκορπίζονται, κα
λόν καιρόν. Ί1 έκτακτος λάμψις τών αστέρων, 
ή μικρά έντκσις ή ή φαινομένη αυξησις τών πε- 
ράτων μηνοειδούς σελήνης, οι κύκλοι ci περι 
αυτήν σχηματιζόμενοι τά τμήμ.ατα τών ουρα
νίων τόξων τά σχηματιζόμενα έπί τών κεχω- 
ρισι/.ένων νεφών, δεικνύουσιν ότι ό άνεμος ο πνεων 
θά αύξηση κατά τήν έντασιν καί ότι Οά έχωμεν 
βροχήν.

•

Είς τά σημεία τά προλέγοντα τόν καιρόν τά 
συναγόμενα έξ ενδείξεων τού ουρανού ή εκ τών 
άστέοων, δυνάμ.εθα να συνδυάσωμεν τάς προ
γνώσεις τάς όποιας μ.ας παρέ/ουσι τά φυτά καί 
ένίοτε τά ζώα, τών όποιων ή συμπεριφορά με— 
ταβάλλεται είς τάς μεγάλκς μεταβολά; τής 
άτμοσφαίρας. Ά λλά  έκαστος τώ·/ άνθρωποι·/ δύ- 
να.ται νά εκτίμηση καλώς τήν σημασίαν τών 
τοιουτου είδους ένδείξεο)·/. Είς τά ές αύτών |

συναγόμενα συμ/περάσματα δέν πρέπει νά άπο- 
δίδωμεν μεγάλη·/ σημασίαν καί γενικότητα, 
τήν όποιαν άναμφιβόλ.ως δέν εχουσιν Έάν δέν 
δύνανται νά χρησιμεύσο>σιν ένίοτε, χρησιυ.εύ- 
ουσι δι’έκείνους οΐτινες μανθάνουσι τήν σημασίαν 
αύτών. "Εχουσι δηλαδή άξίαν τινά αί ενδείξεις 
αυται διά τούς ανθρώπους εκείνους τών όποιων 
τήν οξυδέρκειαν άνέπτυξαν μακραί καί πολυ- 
χρό·«αι παρατηρήσεις. Δ .  Δ η μ η τ ρ ι α δ μ ε .

Τ Ο  Μ Ε Τ Α Λ Μ Ο Ν
ΜΙΙΤΗΜλ

Είμαι, μοί είπεν ό ταγματάρχης Σαίν-Ζενί, 
τής αυτής γνώμης μέ τήν ώραίαν εκείνην κυρίαν, 
ήτις τρώγουσα καλόν καρπόν, ανέκραξε : Κρίμα 
νάμήν είναι καί αύτό άμαρτίαΓΥπάρχουσι τωόν
τι αισθήματα τά όποια δέν έχουν όλην των τήν 
γλ.υκύτητα, είμή μόνον όταν αναμιγνύεται μέ 
αύτά γεύσις τρόπον τινά άπηγορευμένου καρ
πού· αϊ απολαύσεις τότε διατηρούσι δέν ήξεύρο» 
ποιαν γλυκεϊαν άμα καί πικράν άνάμνησιν, 
ήτις διπλασιάζει τό θέλγητρόν των . .

Τόν Ιανουάριον τού 1871 είς μίαν τών τε
λευταίων μαχών α'ίτινες συνέβησαν περι; τού 
Μάνς, έπληγώθην βαρέως είς τόν ώμον. Με 
έφεραν είς Τούρ καί μέ διεύθυναν πρός φορητόν 
νοσοκομείο·/ έγκαθιδρυμένον έν τώ οϊκω τών Α 
δελφών τής Έλπίδος. Έν τώκέντρω τής γραφι
κής έκείνης καί ήσύχου συνοικίας ήτις εκτείνε
ται όπισθεν τών μοναστηρίων τού μητροπολη- 
τικού ναού είναι κατοικία σοβαρά καί οίονεί 
ύπνώδης, κείμενη μεταξύ αυλής καί κήπου καί 
χωριζομένη τής όδού δι’ υψηλού τοίχου όπου 
φύονται έλξόται εντός τών αμαυρωμένων τοί- 
τοιν. Ή  μητρόπολις τού άγιου Ι ’ατιανού ή κει- 
μένη πλησίον, επεκτείνει τήν μεγάλη·/ της 
σκιάν έπί τής μονής ταύτης, όπου διαρκώς α
κούονται κωδωνοκρουσίαι μιγνυόμεναι μέ τάς 
τραχείας χραυγάς τών κορωνών τών φωλευουσών 
είς τάς κορυφάς τών πύργων.

Κατά τά; πρώτας ήμέρας, ζαλισμένος άπό 
ισχυρόν πυρετόν, δέν είχον καθαρά·/ τήν συνεϊ- 
δησιν τών περί έμέ συμβαινόντων. Είς τους 
έφιάλτας υ.ου έβλεπον αορίστου: μ.ορφάς μαύ- 
;ας συγχεομ.ένα: ένιί/πιον τών θολ.ών όφθαλ.μών 
μου, ήσθανόμην χειρ ας πολύ μαλακάς στηρι- 
ζούσα: τήν κεφαλήν μου έπί τού προσκέφαλου καί 
ψίθυρον ύφασμάτων έλ,αφρόν ώς βόμβον πτερύγων. 
Άφού ομως ό πυρετός ήλαττώθη καί τό πνεύμα 
μου άνέλαβε τήν διαύγειαν του, τό πρώτον τό 
όποιον διέκρινα μίαν πρωίαν έξυπνήσας ήτο 
θελκτική μορφή νέας καλογραίας φερούσης κά
λυμμα λευκόν καί κλινούσης ίπ’ έμού μετά φι
λόστοργου μερίμνης.



Ε Σ Τ Ι Α

τΗτο αυτή ή μοναχή ή όρισθεϊσα ίιά  τήν φύ- 
λαζίν μου· ώνομαζετο άιϊελφή Αλεξία, θά ήτο 
είκοσι τεσσάρων έτών καί έξαιρέτως ώραία. 
Λευκόν πρόσοιπον ώοειίές καί λεπτοφυές, οφθαλ
μοί μεγάλοι μέ τό χρώμα της κλίμα-ί-ϊος, ρίς 
λεπτή με τά πτερύγια ευκίνητα, στόμα έκ- 
φρά,ον εύφυίαν, του οποίου τό άνώτερον χείλος 
έφερε μικρόν χνούν. Τπό τάς πλατείας μαύρα; 
χειρίδας αί λεπταί καί μαλακαί χείρες της 
όΤηυθέτουν τά σκεπασματα μέ ύπερακριβεί: 
προφυλαςεις, καί οί λόγοι της ήσαν μαλακώ- 
τεροι άκόμη τών χειρών της. Μοί άπηύΟυνεν 
ερωτήσεις μέ μητρικήν οικειότητα, εις τάς ό
ποιας άπήντων μέ δειλήν αμηχανίαν ήν συν
ήθως $έν έχω. Εενε πάντοτε κάτι τι ένο- 
χλητικιότατον ύΥ ένα άνθρωπον του κόσμου 
νεον καί ολίγον μάταιον νά νοσηλεύεται άπό 
νεαράν γ·. ναϊκα, εις τήν όποιαν είναι ήναγκα- 
σμένος νά όειχθή μέ τήν Θλιβεράν καί άηΛ’ή 
παραστασιν τών ανθρωπίνων ασθενειών. Ά λ λ ’ 
ή άίελφή Αλεξία έξετέλει τό έργον της μ.έ τό
σην ευφυΐαν καί ευδιαθεσίαν, ώστε έπί τέλους 
ύπερίσχυσε τής ψευδούς μου αίδοϋς, καί δεν 
είχον πλέον καμμίαν ώ: πρόςτούτο στενοχώριαν, 

"Αμα ήρχισα νά τρώγω, αύτή μόνη έπε- 
μελεϊτο τά τής τροφής μου. Μοί έφερε μ.ι- 
κράς μερίδας ορεκτικά;, παρεσκευασμένα; μέ 
τήν θαυμασίαν εκείνην μαγειρικήν δεξιότητα 
τής όποιας αί καλογραΐαι κατεχουσι τό μυστή
ριον. Διά νά νικήση τήν άταραξίαν μου έπε- 
νόει τοσον λεπτόγευστα έδέσμ.ατα, ώστε αυτόν 
τόν περίφημου γαστρονόμον Βριλλιά-Σαβαρέν ή
θελαν καΟηδύνει, ενθυμούμαι Ιδίως κύπελλον 
μέ θερμόν γαλα έν ώ είχε γείνει ε'γχυμα νωπών 
ίων, τών όποιων ή γεύσις ήτο νοστιμωτατη, 
άπέπνεεν άρωμα άνοίξεως γλυκύτατο·/ καί, γευό- 
μενος τό άρωματώδες εκείνο γαλα, ένόμιζον οτι 
άνέπνεον τήν πνοήν αυτήν τής νεότητος τής 
αδελφής ’Αλεξίας.

Τής τό ειπον μίαν τών ήμερων γελών, καί οί 
λόγοι μου έφερον έπί τού λευκού προσώπου της 
εν ροδινον χρώμ.α ομοιον πρός τό χρώμα τών άν- 
Οών τής άμυγδαλής. Καθόσον άνελαμβανον 
δυνάμεις, ώμιλούμεν περισσότερον έν τώ στενώ 
θαλαμω, τον όποιον κατείχαν τώρα μόνος. ΓΙύ: 
ήπιον ύπεθαλπετο έν τή εστία, έκαστοτε δέ ά- 
κτίς ήλιου διήρχετο τό παράθυρου καί έθιγε τά 
παραπετάσματα τής κλίνης μου, καί μακράν ή- 
κούυμεν τόν ήχον κώδωνος έκκλησίας. Ή  άδελ- 
φή 'Αλεξία μέ ήρώτα περί τού γενεθλίου τόπου 
μου, περί τού πολέμου, περί τών μαχών εις τάς 
όποιας παρευρέθην έγώ τήν ήροιτων περί τής 
παιδικής της ηλικίας, περί τών λόγων οί ό
ποιοι τήν έφερον νά κλεισθή εις ηλικίαν δεκαο
κτώ έτών εις τά τείχη τού μοναστηριού. Ή -  
το άπο το Γουρ καί ειχεν άνατραφή έν τή,

μονή τών Λευκών Δεσποινών ήμήτηρτης είχεν 
άποθάνει προ πολλού, ό πατήρ της είχε ξανα- 
ύπανδρευθή, ή δέ μητρυιά της ειχε κατακτή
σει άφόρητον τήν έν τή πατρική οικία διαμο
νήν. Τότε έν μέρει έκ πείσματος, έν μέρει έκ 
κλίσεως, είσήλθεν ιός δόκιμος εις τάς Άδελφάς 
τής Έλπίδος.

Διά μέσου όμως τών έμπιστευτικών αυτών έκ- 
μυστηρεύσεων και τιον ευλαβών διαχύσεων της 
μ.οί έφαίνετο ότι διέκρινα άόριστόν τινα πόθον 
τής κοσμικήςέκείνης ζωής τήν όποιαν μόλις είχε 
διίδει. Ενίοτε έσιώπα, καί ύπό τάς πλατείας 
πτυχάς τού μαύρου έπιστηθίου της ένόαιζον ότι 
άνεκαλυπτον κίνησιν τού παρθενικού στήθους 
της ές αναστεναγμού καταστελλομένου. — Ή 
άνταλλαγή αυτη τών εντυπώσεων, ή αμοι
βαία αϋτη εμπιστοσύνη ήτις μας έφερεν άμφο- 
τερους νά διηγούμεθα άμοιβαίως τήν ιστορίαν 
τού βίου μας, άπο· αθιστων μεταςύ ημών βαθ- 
μ.ηδον οικειότητα εύχαριστον. Δεν είξεύρω ά- 
κριβώς τί συνέβαινεν έν αύτή, άλλ' έγώ ήσθα- 
νόμην έμαυτον λίαν συγκινούμενον, λίαν τα- 
ραττόμενον όταν μέ έπλησίαζε. Δίς ή τρις 
τά βλέμματα μας συνηντήθησαν καί συνενού- 
μενα προς άλληλα, παρήγαγον έν έμοί ταρα
χήν, ήτις δέν έμεινε βεβαίως άπαρατήρητος. 
Μιαν εσπέραν μαλιστα, μετά όμιλίαν μάλλον 
οίκείαν, ένω μία τών χειρών τής μοναχής 
έςήταζε τάς πτυχάς τού έφαπλώματός μου, δέν 
ήδυνήθην νά άντιστώ ε'ις τόν πειρασμόν νά λα- 
βω τήν λευκήν και απαλήν έκείνην χείρα, καί 
ένόμισα ότι ήσθάνθην έλαφράν θλίψιν άποκρινο- 
μένην εις τήν Ιδικήν μ.ου.

Τούτο διήρκεσε μόλις δευτερόλεπτου. Ή  α
δελφή ’Αλεξία άπεμακρύνθη βραδέως καί εις τό 
σκιερόν φιός τού λυκαυγούς, ένόμισα ότι δ ιέ— 
κρίνα άορίστως τήν μελανήν σκιάν της γονυ
πετή ένώπιον αγάλματος τής Παρθένου Έδέε- 
το χαμηλοφώνως, καί ήκουον τόν γλυκύν ψιθυ
ρισμόν τών λατινικών λέξεων τών λιτανειών : 
Maris sl.ella,foe<leris A rca, Taris ebúrnea.. 
Αύτό μέ έναννούριζε καί έπί τέλους άπεκοιμήθην.
Εβλεπον κατ’ όναρ την αδελφήν ’Αλεξίαν καί, 

δέν ήξεύρω αν ήτο ονειρον ή ποαγματικότης, 
επί στιγμήν τινα ένόμισα ότι ήσθάνθην έπί τού 
μετώπου μ.ου, εις τήν άρχήν τού όπνου, μυστη
ριώδη θωπείαν, κάτι τι όμοιου πρός τήν όφυγρον 
και δειλήν έντύπωσιν δυο χειλέων μαλακών...

Τή έπαύριον οτε έξυπνησα ευτυχής ότι θά 
έπανίδω τήν αδελφήν ’Αλεξίαν, είδον εις τό 
προσκέφαλου μου,άδελφήν την όποιαν δέν έγνώ- 
ριζον καί ή όποια κατ' οϋδέν ώμοιαζε πρός τήν 
θελκτικήν νοσοκόμου μου. Τήν ήρώτησα άν αΰ- 

| τή δέν θά ήρχετο έντός τής ημέρας- άλλα μό- 
j νην άπαντησιν ε'λαβον μιαν κίνησιν τής κεφα

λής μέ οφθαλμούς ύψωμένους πρός τόν ουρανόν,
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ώς εάν μοί ελεγε: Δέν ήξεύρω τίποτε. ’Από 
τήν νέαν ταύτην νοσοκόμου δέν ήδυνήθην άλ
λο τι νά λα βω ή απαντήσεις άνευ σημασίας, 
καί ουδέποτε καθ’ όλον τόν έπίλοιπον χρόνον 
τής άναρρώσεώς μου ή άδελφή Α  λεξία άνε- 
φάνη έν τώ θαλάμω μ.ου. Ά ντ’ αυτής άπό τής 
ημέρας έκείνης είχον καθ’ εσπέραν τήν έπίσκε- 
ψιν τής ηγούμενης, άξιολόγου έκατοντούτιδος 
γυναικός πολυ νοήμονος ήτις είχε ζήσει εις τόν 
κόσμ.ον καί ή όποια ταχέως μ.έ συνεπάθησε...

Συνωμ.ίλουν μ.ετ’ αυτής μετ’ ευλαβούς ελευ
θερίας, καί ποτε, ωφελούμενος άπο στιγμ.ήν τινα 
διαχύσεως, τήν ήρώτησα αν ή άδελφή Αλεξία 
είχεν άναχωρήσει καί διατί τόσον άποτόμως 
έστερήθην τήν νοσηλείαν της.

— Κύριε, μοί άπεκρίθη αί άδελφαί μ.ας μέ 
θεωρούν ώς την πνευματικήν των μ-ητέρα και 
ολίγον άκόμ.η ώς τήν διευθύντριαν τών ψυχών 
των. Ή  άδελφή Αλεξία μ.ού ήνοιξε τήν καοδίαν 
της, καί διά τήν σωτηρίαν της ένόμ,ισα οτι 
έπρεπε νά τήν άπομακρύνω... ‘Έφυγε άπο το 
Τούρ... Καλήν νύκτα, κύριε ! καλόν ύπνον . .

Καί διά νά μή τήν έρωτήσω περισσότερον 
μέ άφήκε. Μετά τινας ήμέοας. άφού άνέρρωσα 
εντελώς, άπεφάσισα νά μεταβώ εις τό σύνταγμα 
μ.ου. Έπήγα πρώτον ν’ άποχαιρετίσω την ήγου- 
μένην καί νά τήν ευχαριστήσω· ένω δέ προσέ- 
κλινα έξερχόμ.ενος, έλαβεν έκείνη άπό τού ευ
κτήριου της λεπτόν άργυρούν μεταλλίου καί τεί- 
νουσά μοι αύτό :

— ’Ιδού, κύριε, μοί είπε, τό μετάλλιον αύτό 
εύλογήθη ύποσχεθήτέ μου ότι πάντοτε θά το 
φέρετε έπάνω σας...

Ύπεσχέθην, ευχαρίστησα πάλιν καί άνεχώ- 
ρησα. ΆφούέξήλΟον έξήτασα τό μετάλλιον έπί 
τής μιας τών όψεων ένόμισα οτι διέκρινα χαρα
κτήρας τούς όποιους γλυφίς άδεξία είχε χαρά
ξει έπί τού μετάλλου, καί μεταχειρισθείς φα
κόν, άνέγνων τωόντι τάς δύο αύτάς λέξεις «Αδελ
φή ’Αλεξία».

Δέν έπανεΐδον πλέον τήν θελκτικήν έκείνην 
αδελφήν, άλλ’ όσον καί αν ήμαι άπιστος, φέρω 
πάντοτε πιστώς τό μ.ετάλ.λιόν της.

Λ n i l r e  T h e n  r i e l  [Μ ετάφρασις

Ό  γάμος ομοιάζει μέ τά παράσημα : Έ φ’δσον είνέ 
τ ι; άπαρκσημοφόρησο; φωνάζει κατ’ εκείνων ο· οποίοι 
τά φορούν άμα λάβη καί αύτός, κρεμνα το παράσημου 
του καί καμαρώνει.

*

Ό  Θεός έπλασε τήν γυναίκα — ήμεϊς έπλάσαμεν 
τήν Κυρία .·. Ή  Εΰα θά μάς έφαίνετο σήμερον πρόσ
τυχος. χονδροειδής, ήλιθία. Ο ίτε ό μικρότερο; οφις θα 
κατεδέχετο νά τήν άπατήση· ούτε θά ελάμβανε κάνεις 
τόν κόπον νά τής προσφέρη μήλα.

E I K O N E S

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ Σ Θ'·
Β Λ Σ ΙΛ Ε Υ Ε  T H E  Δ Α Ν ΙΑ Σ

Μεταξύ τών παραστάντων εις τούς γάμους τοϋ 
διαδόχου Κωνσταντίνου υψηλών ξένων άριθμείται καί 
ό έκ πατρός πάππος αύτοϋ βασιλεύς τής Δανίας. 
Ό χριστιανός Θ' άνήλθεν εις τόν θρόνον τήν 3/)s 
Νοεμβρίου 1863 διαδεχθείς τον άτεκνον αδελφόν του 
Φρειδερίκον Ζ'. Ά γει νΰν τό εβδομηκοστόν πρώτον 
έτος τής ηλικίας του, είνε δ’ ετι ζωηρός καί ακμαίος. 
ΈνυμφεύΟη τήν γερμανίδο πριγκήπισσαν Λουΐζαν έξ 
"Εσσης Κασσέλης, κατά εν έτος πρεσβυτέραν αύτοϋ, 
τώ 18'ι'2. Απέκτησε δε πολλά τέκνα, τά όποϊα εξαι
ρετικούς ηύνάησεν ή τύχη. Ό δευτερότοκος υιός αύ
τοϋ Γεώργιος εκλήθη να βασιλεύοη εις τόν Ε λ λ η 
νικόν θρόνον, δύο ο’ εκ τών θυγατέρων του έγενοντο 
αΰζυγοι διαδόχων μεγάλων θρόνων, ή μεν τοϋ νΰν 
αΰτοκράτορος τής 'Ρωσσίας, ή δε τοϋ πρίγκηπος τής 
Ούαλλίας.

Ά λλ' έν τώ δημοσίω βίω ό βασιλεύς Χριστιανός 
δεν υπήρξε τόσον εύτυχης όσον έν τώ ίδιωτικώ. Άμα 
άνε'/.θών εις τόν θρόνον ήναγκάσθη να κατελθη εις 
άνισον άγώνα πρός τά γερμανικά κράτη αμυνόμε
νος ύπερ τής ακεραιότητες τοϋ βασιλείου του. Έκ 
τοϋ άγώνος εκείνου εξήλθεν έντιμος ήττημένος, άπό- 
λέσας τά δουκάτα τοϋ Σλέσδιχ καί Όλστάίν, άτινα 
προσηρτήθησαν εις τήν Γερμανικήν ομοσπονδίαν.

Μετα τήν συμφοράν ταύτην ό βασιλεύς Χριστιανός 
έστρεψεν ολην του τήν προσοχήν εις τήν έπί τά 
κρείττω οιαρρύθμισιν τών εσωτερικών καί τών εξω
τερικών τής Δανίας. Έξεπόνησε νέον σύνταγμα καί 
άναδιωργάνωσε τόν στρατόν και τό ναυτικόν, έπώ- 
λησε δε εις τήν Αμερικανικήν Συμπολιτείαν μεμα- 
κρυσμενας δανικάς κτήσεις ών ή διοίκησις ήτο ασύμ
φορος. Είργάσθη δε πάση δυνάμει ύπερ τής έμπορικής 
καί βιομηχανικής προόδου τοϋ κράτους του, ύπερ τής 
άναπτύξεως τής συγκοινωνίας καί τής διαδόσεως τή; 
παιδείας.

Δια τών άκαμάτων αύτοϋ ενεργειών ό βασιλεύς 
Χριστιανός συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν σημερινήν 
ευημερίαν καί ακμήν τοϋ Δανικού έθνους.

ΠΕΡΙΤΤΗΝ ΓΗΝ
'() διάδοχος τοϋ σουηδικού θρόνου κυνηγών εσχάτως 

μικρού δείν έγένετο θΰμα τής άδεξιότητος άλλου 
κυνηγού, του οποίου τό όπλον έκπυρσοκροτήσαν έ- 
πληξε κατάστηθα τόν διάδοχον. Εύτυχώς έσώθη οότος 
χάρις εις τόν χονδρότατον κυνηγετικόν έπενδύτην, ον 
έφάρει. ^

— Τόσψ μεγάλη είνε άπό τίνος ή έξ Αίγυπτου 
εξαγωγή μομιών, ώστε δεν υπάρχει πλέον ζήτησις. 
Ιίάντα τά μουσεία ναι τά πενιχρότερα έπρομ.ηθεύ- 
θησαν τοιαύτας, έξέπεσε δε ή τιμή των σήμερον 
εις βαθμόν «πιστευτόν διά 4’2δ φράγκων δύναταί τις 
ν' άγοράση μομίαν κάλλιστα διατηρουμένην καί ή- 
λ.ικϊας όχι νεωτέρας τών 5000 ετών.
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— Έν Ι'ενούή ίερεύς τις έκάλεσεν έτερον συνά
δελφόν του εί; μονομαχίαν επί τώ λόγιο ότι θύτες 
έσυκσφαντει αυτόν διαδίδων οτι προ τής ιεροτελεστίας 
πίνε·, σοκολάταν καί διαπράττει άλλας παρατυπίας.Ό 
προσβληθείς Ιστε'.λεν ώς μάρτυρας του δυο άλλους 
ιερείς. Άγνωστον άν έγενετο ή μονομαχία καί οποίον 
υπήρξε τό αποτέλεσμα αυτών.

— Έπωλήθη εσχάτως έν Λονδίνιρ άντί 1500 
φράγκων δέσμη παιγνιόχαρτων μοναδική εις τό εί
δος της. Τα παιγνιόχαρτα ταϋτα έφιλοτεχνήθησαν τον 
παρελθόντα αιώνα καί περιεχουσι σχεδιάσματα καί ει
κόνας αναφερομένας εις τούς χρόνους τής βασιλισσης 
τής 'Αγγλίας ’Άννης. Ή  δάμα κούπα είνε αυτή ή 
'Άννα, δ δε ρήγας κούπα είνε ό πρίγκηψ Γεώργιος 
τής Δανίας' ή δάμα καρρώ είνε ή βασίλισσα τής Δα
νίας' ή δάμα σπαθί είνε ή πριγκήπισσα τής Πρωσ- 
σίας, καί ή δάμα μπαστούνι ή πριγκήπισσα ’Άννα 
τής Ρωσσίας.

— Υποδηματοποιός τις έν Γοτι'γγη εύρε παράδο
ξον ένθυμημα τοϋ ποιητοΰ Χάϊνε έν τώ οικω του' τό  

ενθύμημα τοϋτο είνε αύτόγραφος υπογραφή τοϋ μεγά
λου ποιητοΰ κεχαραγμένη ..  . έπί μιας ύέλου παλαιού 
παραθύρου έν ετει 18"έ0. Ό  φιλόμουσος υποδηματο
ποιός άπεσπασε τό εύθραυστον αύτόγραφον καί έδώ- 
ρησε τοϋτο εις τό μουσεΓον τής πόλεως.

— Εις τόν όμιλον τών έστεμμενων συγγραφέων 
προστίθενται δύο έτι : Ό  Σάχης τής Ιίερσίας δημο- 
σιεύων τάς εντυπώσεις του εκ τοϋ εις Ευρώπην τα- 
ξειοίου, καί ό πρώην βασιλεύς τής Σερβίας Μιλάνο; 
υπό τό ψευδώνυμον «Κόμης του Τακόόα» έκδίδων εί; 
τρεις τόμους γαλλιστί τας ίδικάς του εντυπώσεις έκ 
της δια Κωνσταντινουπόλεως εις Ιεροσόλυμα εκ
δρομής του.

— Κατά δημοσιευθεΐταν σημείωσιν τών εισπράξεων 
τοϋ έν Νεα Τόρκη γερμανικού μελοδράματος κατα 
τήν θεατρικήν περίοδον 1888—89 αι μάλλον προσ
οδοφόροι παραστάσεις υπήρξαν αι τών βαγνερείων 
έργων, ύπερ πάσας δε αι τοϋ «Χρυσού τοϋ Τήνου» 
έννεα Οεατρικα; έσπεριοες, έξ ών είσεπράχθησαν 3 1 
χ·.λ. δολ/,άρια.

— Ιδρυθη έν Λονδίνω μετοχική Εταιρία σκοπόν 
Ιχουσα ν' άποκιήση τό μονοπώλιο·' τοϋ άρτου. Ιΐρός 
τοϋτο δε διαπραγματεύεται την άγοραν "277 αρτοποι
είων. Άλλα τα κεφάλαιά της εινε τόσον μεγάλα, 
ώστε καί μετά τήν άγοραν τών αρτοποιείων τούτων 
διαθέτει τόσα όσα αρκοϋσι πρός λειτουργίαν αύτών.

— Ή  Έ  φ η μ ε ρ ί ς τοϋ Π εκ ίν ο υ  έγκαυχω- 
μένη έπί τη χιλιετεΐ ηλικία της, ήν συνεπλήρωσεν 
έσχάτως. αναγράφει πρός ίδιαν της τιμήν ότι έκ τών 
κατά καιρούς συντακτών της 1991) έχουσιν αποκεοα- 
λισθή.

— Εις ςυλόστρωτον οδόν τών ΙΙαρισίων συνέβη 
έσχάτως τό εξής παράδοξον φαινόμενον' μόλις εφθα- 
νον αί άμαξαι εις τι σημεΐον οί ίπποι ανετινάσσοντο, 
άφηνιαζον. Μικρού δεϊν συνέοησαν και δυστυχήματα 
καί ή αστυνομία διέκοψε τήν κυκλοφορίαν. Γενομενης 
ο' έπιτοπίου έρεύνης εύρέθη ότι οί ίπποι ή/.εκτρίζοντο 
πατοΰντες έπί τοϋ ύγρου ξύλου, έπί τοϋ οποίου ειχεν 
εκκενωθή ρεϋμα ηλεκτρικόν έξ άποκοπέντος σύρμα
τος ηλεκτρικού φανού.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
ΔΩΔΕΚΑ ETON ΥΠΝΟΣ

Έν κωμοπολει τινί τής 'Αμερικανικής Συμπολι
τείας άγρονόμος όνόματι Έρμανν "Αρμς κοιμάται 
μέχρι σήμερον σχεδόν άδιακόπως άπό τού έτους 1877. 
'Άλλοτε Ιπαθεν έκ πυρετών, μόλις δ' αναρρώσας 
ύπέκυψεν εί; ύπνον τριών ετών. Έξύπνησε μίαν 
πρωίαν πολύ καλά καί μετέβη εις τόν θερισμόν. Άλλά 
μετ' ολίγον ένύσταξε πάλιν καί έκοιμήθη αλλα τρία 
έτη. Έξυπνα έκ νέου έπί τινας ήμέρας, είτα δε πί
πτει πάλιν εις τόν βαθύν καί άτελεύτητον αυτόν 
ΰπ/ον, όστις διακόπτεται μόνον έπί τινας στιγμας 
καθ' έκάστην. Οί ιατροί ¿δοκίμασαν παν είδος φαρ
μάκου, κινίνην, στρυγχνίνην — άλλ’ εις μάτην. Οί 
δύο υιοί τοϋ κοιμωμένου βλέποντες παρατεινομένην 
έπί έτη τήν θλιβεράν αύτήν κατάστασιν τοϋ πατρός 
άπηγχονίσθησαν ό εις μετα τόν άλλον. Ά λ λ ’ αί σω- 
ματικαί καί πνευματικαί δυνάμεις τοϋ πάσχοντος 
έχουσιν έξασθενήση έπί τοσοϋτον, ώστε ούδε ήννόησε 
τών δύο υιών του τήν έςαφάνισιν. ΚεΤται ώς πτώμα 
έπί τής στρωμνής καί παρ’ αύτω αγρυπνεί ή ταλαί
πωρος σύζυγος μή καταλείπουσα ούδ' έπί στιγμήν τό 
προσκεφάλαιόν του.

ΕΔΩ Κ ’ ΕΚ ΕΙ
ν-ννΆ #

'Υ π η ρ ε τ ι κ ή  δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α .

11 κ υρία : Ευλογημένη Κατερίνα, δεν σου φθά
νει ένα κερί γιά να πλεκτ,ς τήν κάλτσα σου παρα 
καις δύο;....

Ή  υπηρέτρια: Δεν καίω δύο, κυρία ένα ήτον 
καί τώκοψα ς τη μέση.

·'-'.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΠΣΕΙΣ

· |1  χ ώ ν ε υ σ ι ς  τ .α ρ 4  τ ώ  ά ν θ ρ ώ π ω

Ιίόσον έσφαλμέναι γνώμαι επιχρατοϋσι παρά τοίς 
πολλοί; περί τών διαφόρων τροφίμων καί τής εύκολου 
ή δυσκόλου χωνεύσεως αύτών άποδεικνύει ή έξης ση- 
μείωσις γενομένη ύπό διακεκριμένου γκλλου επιστημονος 
έπί τή βάσει μακρών καί ασφαλών παρατηρήσεων καί 
όρίζουσα πόσον χρόνον μένε: έκαστη τών πρός τροφήν 
χρησίαων ϋλών εν τώ ανθρωπίνω στομάχι» :

Ή  ό'ρυζα 1 ώραν, οί πλείστοι τών ιχθύων 1 '/« 
ώραν, τό βρασμένον γάλα καί τά ώμά αυγά 2 ώρας. 
τά τηγανητά αύγά καί τό άβραστο·/ γάλα 2 ώρας καί 
4Γι',τά βραστά αύγά·) ώρας, ό άρτος, τό βάειον κρέας 
ψητόν, ό τυοός V j ώρας, πουλαρικα βραστα :: l/j 
ώρας καί ψητά 4 ώρας, τό βόειον πάχο; ·"> ώρα; και 
40’. Ό λω ν δε τούτων ταχύτερον χωνεύουσι τα δια- 
φοοα όσπρια. Οί ανωτέρω αριθμοί οεν είνε οί αύτοί 
διά πάντα άνθρωπον' όρίζουσι μόνον τον μέσον όρον, 
ποικίλλουσι δέ ολίγον κατά κράσεις, ώρας τού έτους καί 
άλλας περιστάσεις εσωτερικά; ή εξωτερικά;. Ά λ λ ’ ή 
αναλογία μένει πάντοτε ή αύτη.
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