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• ΠΕΡΙ ΕΑΑΗΝ1Κ.ΩΝ ΟΕΝΩΛ.

Πρός τους Κ. Κ. EJ.larotMxaç τής επί τών 
Ο.Ιυμπίων èχθέαεως τοΰ 1870.

Παραθέτων κάγώ μεταξύ των πολλών είς 
τήν τών ’Ολυμπίων Έκθεσιν όλίγας φιάλας 
πρωτοετούς καί διετούς οίνου, καθά τά τών 
φιαλών επίσημα (étiquettes) σημειοϋσι, κατα- 
σκευαζομένου ύπ’ έμοϋ καί τών αδελφών μου έν 
Πάτραις, έθεώρησα έπάναγκες καί λίαν συντελε- 
στικόν, δπως συνοδεύσω τα δείγματα τοΰ οίνου 
τούτου δι’ έκθέσεως περί τοΰ τρόπου τής κατα
σκευής του. Ό  τρόπος δ ’ οότος ού μόνον άπλού- 
στατος είναι ώς πρός τήν κατασκευήν άπλών 
φυσικών Ελληνικών οίνων, άλλα καί ασφαλέ
στατος, άτε μ.ή ύποστάντων ήμών μέχρι τοϋδε 
ούδεμίαν ζημίαν, είτε τών οίνων καθιστάμενων 
πολυετών, είτε ταζειδευόντων πρός οίανδήποτε 
διεύθυνσιν.

Παρενείρων δέ τινας ένταύτω θεωρίας λίαν 
ουσιώδεις , έκθέτω τόν τρόπον τούτον πρός

πάντας τούς άμπελοκτήμονας, είδότας μ.έν τήν 
κατασκευήν τού άπλοϋ ρητινίτου, είτε καί άνευ 
ρητίνης, οίνου διά τού προσφορου καί τοίς πάσι 
γνωστού τρόπου, γινομένους δέ θύμα τής αδαη
μοσύνης των, καθό μή δυναμένου τού έν λόγω 
ρητινίτου νά διατηρηθή πέραν τού ενός έτους, 
πολλώ δε μάλλον νάταζειδεύσ·ρ' τούτου δ'ένεκα 
πού ρ.έν ό τρόπος ούτος επιτυγχάνεται ενεκα 

■ατμοσφαιρικών μάλλον αιτιών, ή έςαιρέτου 
ποιότητος σταφυλής, πού ό ένεκα κλιματολο- 
γικής Οέσεως τόπου τινός, ώ; ειναιΐ νήσοι τινές 
τής 'Ελλάδος. ’Εν γένει δέ ό έν 'Ελλάδιοίνο; άνευ 
στερεού τύπου αλλοπρόσαλλος πάντοτε παρουσια- 
ζόμ,ενος, οίος παρίσταται, θεωρείται καί δικαίως 
οίνος τής φαντασίας, μ.ή δυνάμενος να προσελ- 
κύσν) έζιοτερικούς καταναλωτής.

Σπεύδω δέ νά κάμω τόν άπλοΰν τούτον ταό- 
πον τής κατασκευής αύτοϋ γνωστόν, τοσούτω 

.μάλλον, καθόσον τό πρό ένόεκαετίας συστηθέν 
έν Πάτραις κατάστημα τής Ελλ. οινοποιίας δέν 
άνταπεκρίθη, ώς έδει, είς τάς προσδοκίας τής τε 
συνδραμούσης Κυβερνήσεως καί τών άδρώς καί 
γενναίως ύποστηριξάντοιν τούτο όαογενών μας.
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Α ιτία δέ τούτου, καθά ήδυνήθην νά έξαγάγω ώ; 
υπάλληλος επί τριετίαν έργασθείς έν αύτω, είναι 
πρός τοϊς άλλοι; ότι οί οίνοποιοί τούτου ήθέλη- 
σαν νά έφαρμόσωσι καί έν Έλλάδι τον τρόπον 
τής έν Εύρώπν) κατασκευής, καί λάβωσιν ώ; 
γνώμονα πάντοτε τά  παραγγέλματα των καλ- 
λττέρων Εύρωπαίων οίνολόγων, μηδόλως λαμ- 
βάνοντες ΰπ’ όψιν τό τε είδος τής σταφυλής, 
καί τήν έπί τά  αμπελοκλήματα του έν Έλλάδι 
κλίματος επιρροήν' τουταύτό δ’ έπαθον καί 
πάντες δσοι έν Έλλάδι ήθέλνισαν νά έφαρμό- 
σωσι καί μιμν,Οώσι τήν έν Εόρώπρ κατασκευήν 
οιά τους άπλοϋς οίνους, έν ω έτρεπε πάντα διά 
τής άλανθάστου πε·'ρας νά γνωρισθώσι καί 
συς-χθώσιν ώς κανόνες' <îιότι καί έ> αυτή τή 
Εύρώπφ όπου θεωρείται τελειοποιημένη ή τέ/νη 
αύτη, δέν διέπονται τά  κατ’ αυτήν φαινόμενα 
δογματικώς καί δ ι’ απαρέγκλιτων κανόνων, άλλ  
εί; έκαστον τόπον καί ανά παν κλίμα καί έπί 
έκάστου είδους πρέπει δια τής εϊρ/μένη; πείρας 
νά γνωσθώσιν.

"Ετερον, κατ’ έμέ, σφάλμα είναι, οτι αντί 
διά πάσης θυσίας νά έπιδοθώσιν εις τήν άπλήν 
μόνον κατασκευήν οίνων, ήτις υπόσχεται εις 
τόν τόπον βεβαίαν καί σπουδαιοτάτην τήν ώφέ 
λείαν, έπεδόθησαν εϊς τήν άκαιρον μελέτην καί 
ανωφελή ένασγόλησιν τής κατασκευής των αφρω
δών οίνων (champagnes) καί επ' ολίγον εις 
τήν των μειΛιχΙων ή επιδορπίων καλουμ.ένων 
οίνων (vins du dessert), δυσανάλογον πρός τά  
μέσα, τήν κατανάλωσιν του τόπου, καί πρό; τά; 
περιστάσεις των αντικειμένων καίτοι σχετικών 
εις τήν έν γένει Οινοποιίαν.

Περιττόν νομίζω νά έκταθώ περισσότερον, 
ΐνα αποδείξω όπόσον δύναται ή έν Έ λλάδι οι
νοποιία, διά τά αρμόδιον του κλίμ.ατος, τάν 
πλούτον καί τά κατάλληλον τής π .ώτη; ύλης, 
νά συντελεσν) εϊς τήν υλικήν ευημερίαν του τό
που, καί νά κατασταθή βιομ.ηχανία επικερδή; 
απαραίτητος καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα, ή'τις 
είναι κυρίως ή πατοίς τής αμπέλου, καλυπτομέ- 
νών των ώραιοτέρων καί εύφορωτέρων όροπε
δίων καί πεδιάδων της από απέραντους άμπε- 
λοφυτείτς καί σταφιδοφυτείας. Περιορίζομαι 
μ,όνον νά δώσω τήν σύντομον εκθεσίν μου περί 
του άπλού τρόπου τής κατασκεής οίνου Λευκού 
καί Μέ.Ιανος (ή; προϊόν καί τά παρουσιαζόμενα 
δείγμ.ατα)· πράς τάν σκοπόν δε τούτον ένόμ.ισα 
έπάναγκες νά προτάξω ολίγα τινά ώς πρός τήν 
εκλογήν τού είδους τής σταφυλής, καί τήν ποιό-

τητα τής γης, άτινα τά μέγιστα συντελοΰσι 
πρός παραγωγήν έξαιρέτων οίνων, μηδόλως 
λαμβάνων ύπ’ όψιν τά ζήτημα τής καλλιέρ
γειας, καθόσον αύτη είναι ήδη τελειοποιημένη. 
H έν Έλλάδι καλλιέργεια τής αμπέλου, ώς ήδη 

ένεργείται, καί πρά πάντων έν ταίς παραλίαις 
έπαρ/ίαις τής Πελοπόννησου, υπερβαίνει καί αυ
τήν τήν έν Γαλλία καί άλλαχόσε καθά ού μόνον 
εντόπιοι ειδήμονες όμολογοΰσι, άλλα καί αυτοί 
οί οίνοποιοί Γάλλοι οί έν τω καταστήματι τής 
έν Πάτραις οινοποιίας έργασθέντες εις τούτο συν- 
νεφώνουν. Άποβαίνοντος όθεν τού περί καλ
λιέργειας αμπέλων περιττού, συνάμα δέ καί γε
λοίου, ώς πολλοί πράττουσι, προτάττω μόνον 
ολίγα τινά περί τού είδους τής στα φυλής, ώς 
λίαν ουσιώδη διά τήν παρούσαν πραγματείαν.

Έ ν ΆΟήναι; τ?, ά. 7δρ!ου 1870.

Ευπειθέστατος 
ι. κ. TinnorpiAS

ρχ3;-ιακ37ϊ3ΐ3ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Περί τοϋ εί'ίου; τής σταφυλής τοϋ αμπελοκλήματος

"Εν έκ των κυριωδεστέρων αιτίων πρός παρα
γωγήν καλής καί έξαιρέτου ποιότητος οίκου 
είναι καί τό είδος τής σταφυλής τού αμπελο
κλήματος (cepage)’ καθότι, ώ ; γνωστόν, έκα
στον είάο; εχει ίδια χαρακτηριστικά, άτινα 
διατηρεί κατά τά μάλλον καί ήττον άπαραμείω- 
τα, εις οίονδήποτε κλίμα, γήν, καί τοποθεσίαν 
έάν φυτουργηθή. Η διαφορά τούτων θέλει είσθκι 
τοιαύτη, ώστε δυνατόν νά μεταβάλωσι τήν 
παραγωγικήν βλάστησιν καί καρποφορίαν (όπως 
συνέβη εις έμέ έν Πάτραις, οπου μετεφυτεύθησχν 
κλήματά τινα έκ τής άνω Γερμανίας, ές εκείνων 
άφ’ ών κατασκευάζεται ά Καμπανίτης), ουδέπο
τε όμως δ ίνανται νά έκνοθεύσωσι τά έν είδος εί; 
άλλο, ούδε πρά πάντων ν’ απνβάλωσι τήν τά- 
ξιν τής υπεροχής των' ουδέποτε λ. χ. ό ροδί
της εί; μανροϋδι δύναται νά μεταβληθή, ούδέ 
τούτο εις ¡ιαυρυδάγνην, ή καί τάνάπαλιν.

Τό έδαφος, τά ψυχρόν ή θερμόν κλίμα, ή 
καλλιέργεια, ό χρόνο; τού τρυγητού καί ή θεσις 
δυνατόν νά μεταβάλωσι ούσιωδώς τήν ποιότητα 
τού οίνου,άλλ’ ούχί καί τάν τύπον αυτού (cachet). 
Τούντεύθεν ανάγκη καθίσταται, ώστε πά; άμπε- 
λοκτ/,μων νά φροντίζή νά έκλέγη τό είδος τής
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σταφυλής, καθότι τούτο πρά παντός έπικρατεϊ' 
πρό; πάσαν άμπελοφυτείαν, καί ούχί ή τοπ-θε- 
σία. Καίτοι βίαιος γνωρίζων ότι τό είδος έπί 
πάσιν επικρατεί, έν τούτοι; δύναται έκ τών ένύν- 
των, χωρίς νά φρόντιζα) περί τής άντικατάστασεως 
τών υπαρχόντων αμπελοκλημάτων νά μεταχει- 
ρισθή τάς οταφυλάς τούτων, όπως παρασκευασ-/) 
κατάλληλον πρώτην ύλην πρός κατασκευήν α 
πλών φυσικών οίνων, άρκει μόνον νά εισαγάγω 
τάν τρόπον τής τέχνης, τροποποιουμένων εργα
σιών τινων, άναλόγως τών τοπικών περιστάσεων 
καί τής φύσεως τής ύλης.

Καίτοι καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα γνωστόν 
είναι οτι αϊ ήφαιστιογενεΐς γαίαι ώ; ξηραί παρέ- 
χουσι γλυκυτέραν σταφυλήν, καί επομένως 
είσί κατάλληλοι πρός κατασκευήν έξαιρέτου 
οίνου, τουναντίον δέ αι άργιλλώδεις καί αί βαλ- 
τώδεις, ώ ; παρέχουσαι σταφυλήν εύχυμωτέραν 
καί ΰδ'αρεστέραν είσίν ακατάλληλοι, μόλα ταΰ- 
τα, ώς παρακατιών διαλαμβάνω, ουδέτερον 
τούτιον δύναται νά παράσχν) εΐ; τόν έν Ελλαδι 
οίνοποιόν άκράδαντον καί ασφαλή πεποίθησιν, 
έάν έκάτερον τούτων χωριστά άφεθή πρός 
κατασκευήν οίνου έξαιρέτου, έκτός έάν ιδιαιτέρα 
κλιματολογική θέσις επιτρέπει τούτο (ώς έν 
Θήρα καί Κεφαλληνία). Άμφύτερα όμως συγκε- 
ρασθέντα κατά τινα αναλογίαν παρέχουσι πο- 
λυτιμωτέραν τήν πρώτην ύλην εις τούτον, παρά 
έάν παραδοθή τυφλώς καί άνεξετάστως εις τήν 
κοινήν ταύτην παραδοχήν, ήν άλλως τε ώς 
άληθή καί αύτή ή επιστήμη παραδέχεται (*). 
Ίνα μή μακρηγορώ, έπαρκούμαι τούτο μόνον 
λέγων, ότι τό κλίμα τής Ελλάδος καθώς εϊς 
άλλα, ούτω καί έδώ καθιστά τύπον έξαιρέσεως.

Ποιον δέ είδος παρέχει περισσότερα συστατι
κά καί ποιον όλιγώτερα, όπως δ έν Έλλάδι 
οίνοποιός έχων ύπ’ ό(<ιν δύναται νά κάμνη ακρι
βή αναλογίαν, τούτο έπρεπε νά γναι τό κοινόν 
μέλν,μα. ’Απεναντίας δέ ούδαμού τής Ελλάδος 
έγένετο τούτο άντικείμενον σπουδαία; μελέτης, 
είτε τών επιστημόνων καταγινομένων μόνον 
προς άπομ,ίμησιν Εύρωπαϊκών οίνων, είτε τών 
αμπελοκτημόνων γνωριζόντων έκ πείρας ή έκ 
παραδόσεως τήν ποιότητα τής σταφυλή; των,

(1 )  Τήν x/.r/jr; ταότην r . x z x l άκολοιιβτ,σαντες κατά 
σο 1859 καί οί έκ Γαλλία; έλόόντε; τεννϊτα !, κατεεκεόα- 
cav άνω τών 2 ,000  Βαρελών μελανός etvcu έκ γλυκύτατης 
σταφυλής στεγνών τόττων έν τώ γ.αταττηματι τσΐς Oivo-nîi- 
ι χ ;7 2τ.·ρ απχν έςυνισε.

ώς έκ τής τοποθεσίας της (ήτες συνήθως με-α- 
βάλλεται έκ τών πνεόντων ανέμων καί τών 
ετησίων βροχών). Έςαίρετον οίνον παρέχουσι νή
σοι τινέ; τής Ελλάδος, α ίτ ιε ς  χρεωστούσι τήν 
μετρίαν ποιότητά των ούχί εις τόν τρόπον τής 

! κατασκευής, άλλ εις τήν τοποθεσίαν καί τινα; 
εξαιρετικά; περιστάσεις τού έδάφ,υς.

Έν τούτοι; έκ τών ένάντων αύταί αί όπάρ- 
χοοσαι σταφυλαί έν Έ λλάδι, συμμιγνυόμεναι 
κατ’ αναλογίαν τής ποιότητάς των καί άποτε- 
λούσαι ομοιομερές τ ι κράμα γλεύκοος, είναι δυ 
νατόν νά πνράγωσι βεβαίαν έξαίρετον ποιότητα 
οίνου, δυναμένου ού μόνον έπί πολλά έτη νά δια- 
τηρηθή, άλλα προσέτι καί άβλαβώς νά ταξει- 
δεύσγ ώ; παρακατιών έκθέτω- ό τρόπος δέ 
τής εύρέσεω; τής αναλογίας τού μίγματος τού 
γλεύκους, καθ’ ήν μέθοδον ορίζεται έν τοί; 
κάτωθι, παρέχει τήν ευκολίαν πρός άπαντα; 
τού νά μή έχωσι τήν ανάγκην τής γνώσεως τής 
σταφυλής οΐουδήποτε είδους, έστω καί άπ ί 
οίονδήποτε τόπον προερχόμενης. Σπεύδων δέ 
νά έκθέσω τόν άπλούν τούτον τρόπον τής ανα
λογίας, προτρέπω τούς έν Έ λλάδι άμπελοκτή- 
μονας ναι μέν νά μεταχειρίζωνται τά  υπάρχον
τα  είδη τών έν Έλλάδι σταφυλών, έ<όσω ή 
πείρα καί ή επιστήμη τών φώτων δεν άποδείξνι 
ποία έσεται ή πρός άντικατάστασιν καλλίτερα 
διά τήν έξαίρετον ποιότητα τού οίνου’ πάντοτε 
όμως νά φροντίζωσι νά ύπαγάγωσι τού; οίνους 
των εί; μ,ίαν, ή τό πολύ δύω κατηγορίας, τάν 
μέλαν και τόν λευκόν, έκαστη δέ νά φέρη τόν 
ίδιον τόπον (cachet) άντί ίδιορρόθμω; έκαστος 
νά μεταβάλγ τήν ποιότητα καί νά ποικίλλ-/) τό 
χρώμα κατ έτος' διότι όπως δήποτε και έάν 
ύποτεθή ή ποιότης τού οίνου άρίστη, είναι π άν
τοτε οίνος φαντασιώδης, μή δυνάμει ο; ούτε 
διαρκή φήμην νά λάβα), ούτε καταναλωτής νά 
προσελκύσφ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Βλ
Π ερί κατασκ ευ ή ς λευκοϋ οίνου.

"Οπως τρυγήσωμεν τά ; σταφυλάς πρέπει αυ- 
Tat νά κατασταθώσιν ώριμοι, ή δε ώρίμανσι; 
αύτη πολλαχώς γίνεται καταφανής, κυρίως όμως 
έκ τών εξής*

ά.) ’Εκ τής γεύσεως.
β .) Έκ τού μίσχου (κοτζανίου) τής σταφυ

λής καθισταμένου ξηρού, κατά τό άνω μέρος, 
πρός τό όποιον ξηραίνεται έκ τού κλήματος, 

γ'.) Εκ τής ραγό; τής σταφυλής, καθιστα-

I



1 A 1 Σ Σ Ο Σ

μ.ένηις ού μόνον μαλακής, άλλα καί ευκόλως άπο- 
σπωμένης έκ του γιγάρτου διά τής παραρ,ικρά; 
επαφής των ο αχ.τύλων.

δ'.) Λ’.ά του γλευαομ,έτρου, δεικνύοντας τήν 
πυκνότητα του έξαχθησομένου γλεύκου; (μού
στου) έκ τής σταφυλής, επομένως τον κατά 
προσεγγισιν βαθμόν τής ζακχάρεως ταύτης’ τον 
τρόπον δέ τούτον, καθό επιστημονικόν, καί εις 
ολίγου; γνωστόν, περιγράφω έν τέλει.

Αί ώριμοι λοιπόν σταφυλαί τρυγώνται έν και
ροί εύδίω, καί ούχί έν ήμέραις βροχεραϊς, μετά 
την δρόσον τής πρωίας καί τήν διάλυσιν τής 
ομίχλης’ ή δέ διά ψαλ-δος έκκοπή αυτών λίαν 
επωφελής, δυναμένου του τρυγώντος έργάτου 
τάς τε αώρους νά έγκαταλείπη, και τάς σεση- 
πυία; ράγ-ας εις χωριστόν κάνιστρον νά έναπο- 
ταμιεύη. Τελεσφορώτερον δέ καί βεβαιώτερον 
έπιτυγχ άνετα ι τό εις τό μέλλον άποτέλεσμ.α 
έπί τής επιτυχίας του οίνου, όπόταν τις κρατή 
ακριβή σημείωσιν τής ποσάτητος ένός έκαστου 
είδους σταφυλής, τής κατ έτος συγκομιδής του, 
όπως γνωρίζων τήν του παρελθόντος έτους τε- 
θεΐσαν αναλογίαν, καθώς καί τό αποτέλεσμα, 
δόναται νά μεταβάλν) ταότην κατά τά έπιόντα 
έτη, όψέποτε ή ανάγκη τό καλέσν).

Διά τήν κατασκευήν λοιπόν λευκοϋ οίνου αί 
ώοιίλοι σταφυλαί πατώνται πάραυτα μετά τόν 
τρυγητόν, όπως μή μένωσιν έν προσβολή σή
ψεως, ιός έκτε&ειμέναι εί'ς τε τόν ήλιον καί τήν 
Οεομότητα, έκβιαζομένης οΰτω τής ζυμ.ώσεώ; 
των. Έξαίοεσιν «.όνον ποιούνται αί έν Έπτανήσω, 
έν Θη:α καί άλλαχοϋ σταφυλαί, αϊτινες τρύγων- 
ται καί διαμένουσι συσσωρευμέναι εις τούς κα- 
λ,ουμένους .Ιηνο ίχ , μέχριτ οΰ μετά τινας ήμ.έρας 
αϋταί αύται ύποδείξωσι διά του λεγομένου ζε~ 
χη'ήιιατόζ των τήν πρός τά πρόσω ροήν του 
γλεύκους καί έπομένως τότε καθίσταται έπά- 
ναγκες τό πάτημ.ά των καί ή διά πιεστηρίων 
περαιτέρω έκΟλιψίς τιυν. Αί σταφυλαί ό'μως αύ- 
ται ιός προερχόμεναι άπά ήφαιστιογεννεΐς τοπο
θεσίας έπιτρίπουτι τούτο’ καθότι είσί τοσοϋτον 
έςαιρέτου ποιότητος, ώστε, επειδή τό έν αΰταϊς 
υδαρές στοιχεΐον ύστερε', τού Σακχαρώδους, έχει 
κατά πολύ ανάγκην αρωγής, όπως κατορθώσγ) νά 
συμβοηθήση καί τό ολικόν εργον τής ζυμώσεως 
(δι’ούς λόγους παρακατιών έκθέτω), τήν δέ βο
ήθειαν ταύτην λαμβάνει έκ τε τής έφιδρώσεως 
τών συσσωρευμένων σταφυλών, καί έξ άλλων ου
σιών ένυπαρχονσών έν τοίς φλοιοί; τών ραγών καί 
τού_ μίσχου, ούσίαι τά μάλα συντελοΰσαι

πρός τήν τακτικήν κατεργασίαν του οίνου.
Έν τοότοις τό έξαχθέν γλεϋκος, πριν είσέτι 

ύπερπλϊρώστι τά καλώς κεκαθαρισμέν* οϊνοβάρε- 
λα, πρέπει νά δοκιμασύή ώς πρό; τον βαθμόν 
τής πυκνότητάς του, είτε ώς πρός τό ποσόν 
τής ζακχάρεως τής έν αύτώ έμ.περιεχομένης, 
καθότι ή πλείω ή έλάσσων ποσότης ταύτης συνε
πάγεται έν τώ ήμετέρω κλ-ματι τήν επιτυχίαν 
ή αποτυχίαν τού οίνου. "Οπως δε έν τέλει περί 
γλευκομέτρου αναφέρω, ούτω καί θεωρητικώς 
παρακατιών αναπτύσσω, ότι, ό διά τού βυθιζομέ- 
νου γλευκομέτρου δεικνυόμενος βαθμός τής πυκνό- 
τητος δέν φανερόνει μόνον τόν βαθμ,όν τήςζακχά- 
ρεως, άλλά συγχρόνως καί τό κατά προσέγγισιν 
ποσόν τού παραχθησομένου ύπ αΰτού οίνοπνεύ- 
μ.ατος έν τώ οίνω, έξ ού δυνάμεθα νά ποοεικά- 
σωμεν ού μ.όνον τήν ποιότητά του, άλλά καί 
κατά πόσον ούτος είνε δυνατόν νά ά-.θέξη, έπο
μένως νά φροντίσιομεν νά συγκεράσωμεν, είτε 
νά μετριάσωμεν τόν παρά πολύ ζακχαρώδη δ ι’ 
έτέρου αδυνάτου ή τή προσθήκη υδατος' τούτέ- 
στι νά κόψωμεν κατά τήν κοινήν έκφρασιν τό πυ
κνόν γλεϋκος, ή τάνάπαλιν ένδυναμώσωμεν τό 
λίαν αδύνατον, διότι καί τό πολύ Σακχαρώδες 
βλάπτει ώς μ.ή δυνάμ.ενον όλοτεύ.ώς νά διαλυθή 
καί τό λίαν αδύνατον δέν θά δυνηθή έπί πολύ 
ν’ άνθέςη,. Ποιος δέ θέλει εί'.θαι ό ανώτατος καί 
ποιος ό κατώτατος όρος ; εί; τούτο οί δυστυχείς 
άμπελοκτήμονες κατ έτος σφάλλουσι, μή δυνη- 
θέντες νά ευρωσι τό σταθερόν σημεΐον τής έπι- 
τυχίας των. Καί εινί μέν αληθές ότι ούτοι έγνώ- 
ρισαν ένεκεν πείρα; καί τών κατ’ έτος πα- 
θημ.άτων οτι όσον άφ’ ένός αποτυγχάνει ή συγ
κομιδή του γλυκυτάτου γλεύκους άφιεμένη μόνη 
πρός παραγωγήν οίνου, τόσον άφ’ έτέρου καί ή 
του λίαν αδυνάτου προερχόμενη εξ ύδαρών καί 
ανουσίων σταφυλών, δέν ήδυνήθησαν όμως νά 
ε’ίρωσι καί τόν μ,έσον ορό*, δ ι’ ού νά κόπτωσι τό 
γλεϋκος τούτο, άλλά προσθέτοντες αδιακρίτως 
καί άνευ όρισμ.οϋ που μέν ποσόν υδατος απροσ
διορίστου, πού δέ ποσόν αδυνάτου γλεύκους, 
άφίενται εις τήν τύχην, δι’ 8 δ οίνός των καθ ί
σταται προβληματικός. Τό επ’ έμοί έφ’ όσον ή- 
δυνήθην έπιστημονικώς καί πρακτικώς νά έξα- 
γάγω, είνεό,τι δι’ένδελεχοϋς προσπάθειας κατώρ- 
θωσα μετά τών αδελφών μου έν Πάτραις, όπως 
εύρω τά οριστικά σημεία τή; άραιώσεως τοϋ 
γλεύκου; καί έπομένως νά διατελώ πάντοτε έν 
ασφαλεία ώς πρός τό ποιόν τοϋ οίνου μου, 
ώ; τά παρόντα δείγματα έμφαίνουσιν, άν καί
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Ιχουσι μετρίαν πνευματικήν δύναμιν, μόλα ταϋτα 
δόνανται νά κατασταθώσι π-ευματωδέστατα, 
έάν ή χρεία τό καλεση, όπως άποσταλώσιν εί; 
τόν πρός 8ν όρον. Τά δέ σημεία ταϋτα είσί τά 
εξής’ ουδέποτε τό έντιθίμενον έν τοίς βαρελίοις 
γλεϋκος άφησα νά δεικνύη πυκνότητα μειζονα 
τοϋ βαθμ.οϋ 12ου ούδέ έλάσσονα τοϋ βαθμού 
9ου, ό δέ λόγος άπλούστατος Κατά τήν πρώ- 
την περίπτωσιν, διά τήν άφθονον ποσότητα 
τής ζακχάρεως, μή δυναμένη; νά διαλυθή (δι’ 
οΰς λόγου; έκθέτω παρακατιών), ό κατεργασθείς 
οίνο; έναπολείπεται ύπόγλυκυς, έπομένως εις τό 
μέλλον λίαν άκροσφαλή;’ κατά δέ τήν δευτέ- 
ραν, διά τήν αραιότητα τοϋ γλεύκους ύποδεικνύ- 
ουσαν τό ύδαρές στοιχεΐον εις ύπερτεροϋσαν πο
σότητα, ό παραχθησόμενος οίνο; δέν θά δυνηθή 
νά διατηρηθή. Διό έντεύθεν καθίσταται ανάγκη 
νά μετρ’.ασθή τό λίαν πυκνόν γλεϋκος είτε 
δι άλλου αδυνάτου, είτε δι’ υδατος, καθ ό
σον τούτο ίέν  είναι ξένον στοιχ_είον έν τώ  
οίνω, αποτελούν τό μεγαλνίτερον συνθετικόν 
στοιχεΐον έν αύτώ (75— 80 τοίς °/0). Δοθέν- 
τος ήδη τοϋ λόγου ενταύθα, έν βραχυλογία άς 
μ.οί συγχωρηθή νά έκθέσω τόν λόγον δι’ 8ν τό 
φαινόμενον τούτο λαμ.βάνει χιόραν.

Ό οίνος,προϊόν τής οίνοπνευμ.ατώδου; Σϋμώσεω; 
τοϋ γλεύκους, καταστάς διαυγής παρεχει εκτός 
τοϋ ύδατο; και οινοπνεύματος καί διάφορα άλλα 
προϊόντα, ών τά μέν προϋπήρχον εις τό γλεϋκο; 
(λ. χ. φυτικά άλατα, μικρά ποσότης κομμιωδών 
ουσιών, φυτικόν λεύκωμα, χρωματ-.στικαί ούσίαι, 
έλεύθερον τρυγικόν, μηλικόν καί βυρσοδεψικόν 
όξύ) τά δέ άνέπτύχθησαν κατά τήν ζύμωτιν 
(ανθρακικόν όξύ καί οινόπνευμα) ή μετ’ αύτήν 
(ηλεκτρικόν καί οξικόν όξύ, όπερ έστί προϊόν 
τής όξειδώσεως τού οϊνοπνεύμ.ατος). "Οθεν έκ τών 
προϊόντων τούτων τό οινόπνευμα εξακολουθεί 
ν’ άναπτύσσηται μέχρι τινός έκ τής παραγού· 
σης αύτό ζακχάρεως, παύει δέ οσάκις τούτο 
ύπερπλεονάσγ καθις-άμενον έμπόδιον εις τό ένα- 
πολειπόμενον άδιάλυτον είσέτι Σακχαρώδες καί 
έπομένως εις αύτήν ταύτην τήν άνάπτυξίν του.

Οί βαθμοί λοιπόν τοϋ γλευκομέτρου δεικνύου- 
σιν όμοίαν ποσότητα ζακχάρεως καί άναλογοϋσι 
πρός σχετικήν ποσότητα τοϋ οινοπνεύματος έν 
τώ οί'/οι κατά δεδομένην τινά μονάδα γλεύκους. 
Στόματα δέ τούτο, όπόταν ή πυκνότης τοϋ 

λεύκους ύπερβή τόν βαθμόν 12 . Ώς έν παρα- 
είγματι έάν 10 0  οκάδες γλεύκους διά 

τοϋ γλευκομέτρου μά; δείξωσι βαθαόν πυ*

κνότητΟς 1 0 . επειδή έκαστος βαθμός πυκνό- 
τητος αναλογεί μ.έ μίαν όκαν ζακχάρεως καί έν 
τέταρτον τής οκάς, έπεται ότι ή ολική ποσότης 
τής ζακχάρεως εις τάς 1 0 0  όκ.τού γλεύκους θέ
λει είσθ/ι όκ. 1 2  1/2. Επειδή δέ πάλιν έκα
στη όκά ζακχάρεως μάς παρουσιάζει σχεδόν 
ώς έγγιστα μίαν όκα< καθαρού οινοπνεύματος 
τών 100 βαθμών τοϋ Gay-Lusac, ή τών 
40 τοϋ Cartier, έπεται ότι ή όλική ποσότης 
τοϋ οινοπνεύματος θέλει είσθαι εί; τάς 1 MO 
όκάδας 12 . Ταύτό δέ συμβαίνει έάν τό γλευ- 
κόμετρον έδείκνυε βαθυ.όν 1 2 ή ποσότης τοϋ μέν 
Σακχαρώδους μέρους θέλει είσθαι όκαδ. 15 , τοΰ 
δέ οινοπνεύματος ωσαύτως. Έκ τών είρημένων 
λοιπόν γίνεται δήλον, ότι οί βαθμοί τού γλευκο- 
μετρου ού μόνον τήν πυκνότητα τοϋ γλεύκους 
δεικνύουσι, άλλ’ έν ταύτώ καί τό ποσόν τής έν 
αύτώ ζακχάρεως καί τό τοϋ οινοπνεύματος τού 
έκ ταύτης παραχθησομένου. Τό δέ ποσόν τούτο 
παριστά ώ; έγγιστα' καθότι ή έμφαινομένη 
πυκνότης είνε κατά τ ι ελαττωματική, επειδή 
ύποβοηθοϋσι ταύτην καί έτεραι ούσίαι έν τώ 
γλεύκει ένυπάρχουσαι' ουδέποτε όμως ύπερβαί- 
νουσι τό 1/12 ή τό 1 /1 5 τοίς °/0. Ούτω λοιπόν 
τό Σακχαρώδες μέρος τοΰ γλεύκους εξακολου
θούν ν’ άναπτύσσ-/] τό οινόπνευμά του, ολιγο
στεύει τήν ζύμωσίν του καί σχεδόν παύει τήν 
άνάπτυξίν του, όπόταν φθάσ-ρ τόν βχθ. 1 2  τοίς 
°/0. Ή περισσοτέρα όθεν ποσότη; τής ζακχάρεως 
μή δυνηθεΐσα ν’άναπτυ/θή ώς έπενεργοϋντος καί 
τού έπελθόντος ψύχους έναπολείπεται αδιάλυτος, 
δι’ 8 ό οίνος καθίσταται μέν διαυγής, διατηρεί
ται όμως ύπόγλυκυς, επιφυλασσόμενος κατά τά 
έπιόντα έτη εις τόν καιρόν τοϋ θέρους νά δια- 
λύσν) τό έναπολειφθέν ζάκχαρι διά νέας άδη
λου ζυμώσεως, τούτέστι νά κατεργασθή. Εις 
τήν περίστασιν όμως ταύτην είνε λίαν προβλη
ματικός ό οίνος' πολλώ δέ μάλλον ¿άν ούτος 
άφεθή ελεύθερο; εις τήν τύχην μετά τής έν τώ 
πυθμένι τοϋ οίνοβαρελίου ίλύο; (λάσπης). Ένε
κα τούτου ό Ευρωπαίος οίνοποιός σπε'ύδει ού μό
νον νά μετάγγιση τόν οίνον έκ τής ύποστάθμης 
του, όπως άρχομένης τή; νέας ζυμώσεως μή 
συμπαρακολουθή αίίτη έκ τώ.ν κάτω πρό; τά άνω 
καί τάνάπαλιν, άλλά προθυμοποιείται νά καθαρί- 
σνι συνάμα τούτον δ ι’ ιχθυόκολλας άπό τήν ένυ- 
πάρχουσαν βλένναν κλπ. ϊνα ύποβοηθν,ση καί τήν 
νέαν ταύτην ζύμωσιν. Τουναντίον δέ οί πλεϊστοι 
έκ τών ήμετέρων οχι μόνον δέν έφρόντισαν έν 
άρχή νά μετριάσωσι τήν πολλήν γλυκύ τη τα τοϋ
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γλεύκου; των, όπως μη έναπομένη ζάκχαρι τι 
αδιάλυτον έν τώ οί'-ω, αλλά καί του οίνου ένα- 
πολειφθέντος γλυκέος ούτοι έγκατα λείπουσι 
τούτον μετά της λάσπης του (π;ριλαμβανούση; 
συν τή ρητίνη άπαντα τά σχηματισθέντα όξικά 
άλατα), άδιστάκτως πιστεύοντες μάλιστα δτι 
τό παν άπώλετο, έάν ό οίνός των μ,εταγγισθή 
έκ τής λάσπης ταύτ«;' διό έπερχομενη; τής 
θερμότητας του έπιόντος ετου; άρχεται καί ή 
νέα ζύμωσις, ήτις καθιστά τόν οίνον όχι μόνον 
Οο’λόν (trouble) άλλα και λίαν επικίνδυνον δια 
τήν ύπάρχουσαν λάσπην- τό δε θόλωμα του το 
άποκαλοϋσι χύ^ιμον.

ϊό  γλεύκος λοιπόν μετρούν βαθμόν κάτωθεν 
πάντοτε του 1 2ου. παρέχει πλήρη άσφάλειαν 
εις τόν οίνοποιόν, καί έπομένως εντίθεται εις μι
κρά οίνοβάρελα καί άφίεται ή'συχον πρός ζύμω- 
σιν εις πολύ εύάερον καί ούχί στενόχωρον τόπον, 
ίνα μ.ή βεβιασμένη γίνηται ή ζύμωσις. (Fer
mentation). Τελεσθείσης δέ τή; πρώτης θορυ
βώδους ζυμώσεως, ήτις εις τόν λευκόν οίνον δεν 
διαρκει πέραν των 30 ήμερων, καί ΰπερπληρω- 
θεντος τού έν τοΐς βαρελίοις ώς έκ τής ζυμώ
σεως προκύψαντος κενού, κλείεται ή όπή ούχί 
ασφαλώς, άλλα δι’ έπιθέσεως κατά πλάτος τε
ταμένου λινού πανίου (λινάτζας), έχούσης ύπερά- 
νωθεν μικράν πλά<α" ό οίνος έξακολουθεΐ νά 
ένζυμούται ήσυχότερον, μ.ετ ολίγον όμως φαί 
νεται δτι έντελώς έπαύσατο, έν ώ διατηρεί ά- 
διάλυτόν τι ποσόν ζακχάρεως, κατά τήν μ.άλ- 
λον καί ηττον ποιότητα τού γλεύκους, δπως κα- 
τεργασθή έν τω μέλλοντι άνεπαισθήτως πως. 
Τά μυστήρια δέ τή; κατεργασίας ταύτης, ή 
μάλλον τής αδήλου ζυμώσεως, δένήδυνήθη είσέτι 
νά λύση ή επιστήμη, διό απέχω έγώ ό άούνα- 
τος νά σχηματίσω κανόνας, ούςτινας οφείλει ν’ 
άκολουθ-ή τις έπί τών οίνων, έάν ούτοι δέν στη- 
ριζωνται εις τήν άλάνθαστον πείραν καί τάς 
ευτυχείς παραδόσεις. Τούτο μόνον δύναμαι νά 
παρατηρήσω ένταύθα, δοθέντος τού λόγου, δτι 
καθ ή πείρα μ’ έδίδαξεν είς τήν άδηλον ταύ- 
την ζύμωσιν, καθάς καί έν πάση άλλη έν τώ 
μ.έλλοντι οίαδήποτε καί όσηδήποτε κατεργασία 
τού οίνου ούδέποτε δύναται νά παραγάγ-η τόν 
cirarOixbr αιθέρα, (bouquet) ώς οί πολλοί 
πιστεύουσι καί μάλιστα οί Ευρωπαίοι οΐνολό- 
γοι (*) έστω καί έάν ή κατεργασία αΰτη πολυ

(1 )  Άπορεΐ τ ι ;  άναγινοηκων τον; σολοικισμοί; και τα ; 
«ντκράσει; ε ί ;  3 ; έμπίπτονσιν οί κοριοί ούτοι άλλω; τε σο-

χρόνιος καταστή. Ή τολμηρά αΰτη έκφρασις τής 
έμής γνώμης, προελθούσης ές ενδελεχούς παρα - 
τηρήσεω; καί πείρας, ίσως ήθελε φανεί είς πολ
λούς αρκετά γελοιοπρεπή; ώς άποοαίνουσα 
άντικρυς καθόλου είς τήν κοινήν ταύτην παρα
δοχήν πρό πάντων δέ είς αύτό τούτο τό άρωμα, 
δπερ οί οίνοι έκάστοτε παρέχουσι. Είναι μέν 
αληθές δτι ό οίνος δσον παλαιούται,τόσον κατερ
γάζεται άναπ;ύσσων δίαφόρους καλλονάς του, 
ούχ ήτταν όμως ό ένΈλλάδι, διακατέχων έτερα 

ουσιώδη συστατικά, δσον δήποτε καί έάν πα- 
λαιωθή, ούδέποτε ήθελε δυνηθή νά άναπτύξη τό 
άρωμα τούτο (bouquet) ώς oirarOixèr αιθέρα 
καθώς ό Λιβίγιος υποστηρίζει, ούδέ ώ; συνθέτους 
αιθέρας καθώς πολλοί έξοχοι χημικοί άναφέρου- 
σιν, λ. χ. Βερθελότος, Proust κλπ. παραδέ
χονται. Πώς είναι δυνατόν νά παραδεχθή τις 
οίανδήποτε τοιαύτην γνώμην, έάν μή πρώτον 
δέν άνατρέψη τάς βάσεις τής χημείας ·, Καθότι 
κατά τήν οργανικήν χημείαν δπως παραχθή οίος 
δήποτε αιθήρ (Νιτρικός, Θείίκός, ’Οςικός) έχει 
ανάγκην τής παρουσίας έ-ός τοιούτου όεεος" ε
πομένως τδ άρωμα τούτο καθό οίχανθιχάς α ιθτ,ο  

έχει ανάγκην τής παρουσίας έ/ός οξέος δπως 
γενή έν τή ρ ίζ ι\  ή λεγομένη άντικατάστασις 
(δρα τά περί αιθέρος έν τή όργαν. χημεία), ό δέ 
οίνος τών Οερμ.ών κλιμάτων καί προπάντων τής 
Ελλάδος πλούσιος ών κατά τά άλλα, υστερεί 
κατά πολύ τών άλων οίνων τών βορείων κλι- 
μ.άτων, κατά τε τά οξικά άλατα, καί κατ’ 
αυτήν τήν παρουσίαν τάς κοινωτάτης τρυγός* 
άλλως τε σπανίως άπαντωμένης είς μόνους τούς 
οίνους τών ορεινών καί ψυχρών μερών τή; 
Ελλάδος.

’Αφ’ ού λοιπόν τά οίνοβάρελα πληρωθώσι κα
λώς άφίενται πρός ήσυχον ζύμωσιν, μέχρις ού 
έπέλθη τό μέγα ψύχος, δπερ χωρίζει τά; ΰλας 
καί καθιζάνει τήν έν τώ οίνω βλέναν έπί τού 
πυθμένας τού αγγείου, αποτελούν τήν διαύγειαν 
τού οίνου, ήτις υπερβαίνει πολλάκις καί αυτούς 
τούς κεκαθαρμένους δύω καί τριών έτών* Διαρ-

οον επιστήμονες σντες· διοτ* έν τή έπιστήμνι της οινολογίας 
ενώ αρ’ ενός ουδόλως παραδέχονται τον ο ξ u ν ι 3 μ e ν ο ν 
ο ί ν ο ν ,  i s  έτε’ρου ύποιτηρίζουσι την υπαρςιν οίνανθ»κ,ου 
αίΟαίρος (bouquet) έν αυτώ τω οινω* δμσλογουσι δηλο
νότι εις την παραδοχήν του δευτέρου καί την υπαοξιν τοΰ 
■πρώτου, καθότι οπως παραχθή ©ίος δήποτε αιθήρ ?χει ανάγ
κην τής παρουσίας ενός οςεος. CH υπαρξις δέ του οξεως 
τούτου τ ι άλλο είνα ι, είμή η οςυνος γευσις του οίνου j

I A I Σ Σ 0 2 307

κούντος δθεν τού ψύχους τούτου καθ’ ήμέρας 
εύδίας, γίνεται ή μετάγγισις τού οίνου άπό 
οίνοβαρελίου είς οϊνοβάρελον καλώ; καθαρισθέν 
καί δι’ άτμ,ών καιομένου θείου (θιιώδους οξεως 
πληρωθέν (*), κατά τόν ακόλουθον τρόπον. Τό 
κενόν καί κεααθαρμένον οϊνοβάρελον πλησιάσαν- 
τες παρά τή όλη σειρά τών υπαρχόντων οίνοβα- 
ρελίων, άρχόμεθα τής μεταγγίσεω; διά τού κα- 
λουμένου σίφωνος, τούτέστι σωλήνος καμπύλου 
έκ λευκοσιδήρου (τενεκέ) έχοντος δύω σκέλη ά- 
νισα καί έν τώ μέσω όπήν κλειομ,ένην κατά βού- 
λησιν διά στρόφιγγας. ’Ενθέτοντες δθεν τό μι
κρότερου σκέλος τούτου εντός τού κενού οϊ»οβα-1 
ρελίου, έπιφυλάττομεν τό μεγαλήτερον διάτόΙ 
πλή.ες οίνοδοχεΐον, δπερ έμβυθίσαντες προσέ- | 
χομεν νά μή φθάνη μέχρι τού πυθμ.ένος· κατό 
πιν δέ άπορροφήσαντες τόν εν τώ σωλήνι αέρα 
διά τής όπή; τού στρόφιγγος, άρχόμ.ιθα πάραυ- 
τα τής τού οίνου μεταγγίσεως, μεταβιβαζομένου 
τούτου άπό τό έν είς τό έτερον οίν.βάρελον, άνευ 
τού παραμικρού θορύβου δυναμένου νά ταράξη 
τήν διαύγειαν τού ρευστού έκ τής εΰρισκομ,ένης 
έν τώ πυθμένι υποστάθμη,. Κατανοήσαντες δέ 
δτι αΰτη έφθασε μεχοι τού τεθολωμένου οίνου, 
παύομεν τήν εζακολούθησιν. ’Αφ ού δέ είς ξε
χωριστόν μέρος ένθέσωμεν τόν έναπολειφθέντα 
θνλόν τούτον οίνον, καί καλώς καθαρίσαντες τό 
έκκενωθέν οϊνοβάρελον, ένταυτώ δέ θειώσαντες, 
παρενθέτου.εν τούτο πάλιν έν τή ιδία θέσει παρά 
τή όλη σειρά, άρχόμενοι ουτω πως τής μεταγ- 
γισεω; τού άρ.έσω; επομένου διά τού ίδιου τρό
που. Διά τού τρόπου τούτου ού μόνον ασφάλεια 
ώς πρός τήν διαύγειαν καί έξασθένησιν τού οί
νου γίγνεται, άλλα συνάμα καί οικονομία, δυνα- 
μενου ένό; μόνου ανθρώπου νά μετάγγιση μ.έγα 
ποσόν οίνου, άνευ τή ; βοήθειας έτέρου.

( t )  T i μ5) κ α λύ ; χαΤαρι;9εντ* e‘tvo ?ift).ï ¡ ιε τχ δ ·£ :α τ .ν  
εχ T5Í3 ξιίλου των ιδιαιτέραν δτμήν εις τ ;ν  oívav, κατά τδ 
μαλλτν χαΐ ίττο ν  άτ.δϊ;, χαίιετάνοιιταν τ^Οττν χείριττον, 
χαιτοι κάλλιτττν ώ ; τρδ; την τπιττητχ, δτμη αίίτη ε ί-  
χόλω; προδιδομε’νη ε ί; τ α ί ;  όξειδιατμε'νην ττρρητιν Ι^οντα; 
οίναγνώττα; (gourm et) δνναται να έξαλειρόή έχ τα3 ξ'Λου 
δια.ροροτρίζω;. χ ' . )  Αία χα3αρ:3 πλυσίματος, ζ ’, )  Δια καύ
σεως χαί απανθρακώσεως τη ; ϊσω έπιφανεια; τού ξύλου, ν ’ . )  
Αια πληοώσεω; του οίνοδαοελ'ου έχ θαλασσίου ίίδατο; και 
έγχαταλείψεως τούτο» με/pt; έντελου; σήύεώ; του. δ '.)  Δι’ 
επχλείόεως -άλαχτσ; άσδε'στο» έπ ί τ ή ; Ισω έπισανεια; 
τού οίνβδαρελιου. ε ' . )  Δια προσθήκη; οινοπνεύματος, είτε 
■/ρήσεως τού οίνοξαρελίου δια Κ ο ν ι i  χ ,  'Ρούμιον, χαί ο ί- 
νόπνευμα.

Μετά δεκαπενθήμερον διάστημα, ή και πλέον, 
διαοκούντος τού ψύχους, έπέρχεται τό λεγό
μενον χαθάρισμα ή χο.ΙΛάρισμι δπ ρ διττώς  
ένεργείται' είτε διά τού λευκώματος τών ώών, 
προστιθεμένων 3-4 τοιούτων έπί 1 0 0  όκ. οίνου)1), 
είτε διά τής αγοραίας λευκότατης ιχθυόκολλας 
κεκυμμένης είς μικρά τεμάχια, καί έντεθειμένης 
έντό; μικρού αγγείου πεπληρωμένου ύδατος, είς 
3 προσετέθη Ιν δράμιον τρυγικού όξέος- Διαλυθεί- 
σης οΰτω ταύτης, άναλογούσης Ιν δράμ,ιον έπί 
100  όκ. οίνου, ποιούμεν τό καθάρισμα διάνατα- 
ράξεως βιαίας τού οίνου, δπως ή έν αύτώ βλέν<η 
καί πάσα έτερογεννή; ουσία ένωθεϊσα, ή συμ.πα- 
ρασυρθεϊσα σχηματίση μελιτώδες ή κολλώδες τι 
νέφος, κατ’ άρχάς μέν έπί τής έπιφανείας έφα- 
πλούμενον, μετ όλίγας όμως ήμ.έρα; καθιζάνον 
έν τφ  πυθμένι, καθισταμένου τού οίνου καί πά
λιν διαυγέστατου (οΙίΐΐΓ) καί έτοιμου νά δεχθή 
τήν δευτέραν μετάγγισιν, καθ’ 8ν τρόπον ανω
τέρω άνέφερον.

Πληρωθέντων οΰτω τών οίνοβαρελίων, δυνά* 
μεθα νά πωματίσωμεν άσφ/λώς ταύτα, έάν ού- 
δεμ.ία ΰφίσταται ζύμωσις είσέτι, καθότι δ λευ
κός οίνος διαφέρει κατά πολύ τού μέλανος, οχ*, 
μόνον πρός τόν χρωματισμόν ένταυτώ δέ εϊ; 
τά λοιπά συστατικά του, άλλά καί ώς πρό; 
τήν ζύμ,ωσιν’ διότι ό μ.έν ποώτος θεωρείται καί 
δικαίως ώς γνησιώτερος τού δευτέρου' τού μέν 
μέλανος μετά τών σταφύλων περιεχόντων βυ- 
ρσοδεψικήν υλην κατεργασθέντος, ένταυτώ δέ 
μετά τών σπόρων καί τού μίσχου, περιεχόντων 
ουσίας ελαιώδεις καί κολλώδεις, ή ζύμωσις ύπο- 
βοηθεΐται καί έκβιάζεται ή περίοδός της περισ
σότερον τού ύευκού.

Περαιωθεισών οΰτω τών εργασιών τού οίνου 
•δύναται οΰτος νά σταύή πρός κατανάλωσιν, είτε 
νά διαμείνη έπί πολλά έτη' είς πάσαν όμως περί- 
πτωσιν καθ’ ήν θέλομεν νά κάμωμεν αποστολήν

(1)*Π τ.χο ημίν γ ζτ , ι ΐ ζ  τής ¿ητίνης είς ο’όδίναλλο ωοελεΤ 
είρ.η του νά δώο-ρ ίδιά(ουσαν οτ^.ήν είς τόν τρωτοετή οίνον 
μας, ευ^άριστον ώς πρός ώμας, προπάντων δό νά καθαρών) 
τούτον διότι εινχι Ι'ν τών άριστων κχΟχρτικών μέσων, υπερ- 
σχι’νουσα καί αότην τήν ιχθυόκολλαν. Παρομο'ως ή χοήσιςτου 
γ ύ ψ ο υ  (Θειϊκής άσοεστου) κάμνει τόν οίνον νά στερεί
τα ι γρωαατιστικής οΰσι?ς, νά γίνηται διαυγέστερος καί νά 
συντηοήται άσταλε'στερον. * Ενεργεί δε έ γύψος έπί του οςυ- 
τρυγικοΰ κάλεος, καί μέρος μέν τής τρυγάς καταπίπτει ώ ; 
τρυγική τίτανος, ισοδύναμος δέ ποσότης Οειϊκοΰ οςεος εισέρχε
ται έν διαλύσει καί εΰρίσκονται είς τόν οίνον ώς ΌςυΟειϊκόν 
Κάλι* ά?λα$έ; έν αυτώ .
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αύτού, πρέπει νά τόν καθαρίζωμεν δι' ΐχθιόκολ- 
λα; καί νά τόν μεταγγίζωμεν εις τά ώρισμένα 
βαρέλια τής αποστολής.

Περαίνων τήν περί λευκού οίνου έκθεσίν μου, 
έπιπροσθέτω τό έξή;" ότι σταφυλαί αίτινες δ(- 
δουσι κακόν μέλανα οίνον όύνανται νά δοόσωσιν 
άριστον λευκόν, καθώς καί τάνάπαλιν. Τοιούτον 
τ ι συμβαίνει καί έν 'Αθήναις μ ή δυνάμένου τού 
λ,ευκοΰ οίνου σπανίως πέραν του έτους νά δια- 
τηρηθή, πολύ δέ περισσότερον νά μετενεχθή ά- 
βλαβώζ από τόπου εις τόπον, ένεκα τή; ποιό- 
τήτος τής σταφυλής καί τής διά του κλίματος 
ώριμάνσεως. Έν ω έάν αί ένυπάρχουσαι σταφυ- 
λαί πατώμεναι έζυμούντό έπί 3 — 4 ημέρας 
μετά των στέμφυλων, ναί μέν ήθελον παραγάγει 
οίνον όλ'.γον ξανθόν, άλλά έξαίρετον καί δυνατόν, 
δυνάμενον νά διατηρηθή επί πολλά έτη, είτε νά 
μ,ετακομίζηται άνευ θολώματος εις οίονδήποτε 
μέρος, έν ω ήδη δέν δύναται. Έν γένει δέ ό 
λευκός οίνος είναι τό γνησιώτερον δείγμα καί ή 
βάσις, έφ’ ής ό άμπελοκτήμων δύναται νά γνω- 
ρίσϊΐ τήν τε ποιότητα τής τοποθεσίας του καί 
του κλήματός του, συνάμα δε τόν χρόνον, έφ’ | 
ου μετά πλειοτέρας έπιτυχίας όύναται τρύγων 
νά κατασκευάσει εξαίρετου οίνον χρωματισμένου, 
τι λευκόν.

Πρό πάντων μ ή λτισμονώμεν δτι ή έπιμέλεια 
και ή παρατήρτ,σις έπί έκαστου τρυγετού, κα
θόσον άφορά τήν έπιτυχίαν του λευκού οίνου, 
κατά τάς ανωτέρω αναλογίας καί οδηγίας, 
θέλει συνεπάγει πολλούς κατανωλατάς έκ τού 
έζοοτερικού καί τήν βοαδυτέραν αύτού ΰπερτί- 
μησιν, τοσούτω μάλλον καθόσον ή επιμέλεια 
του λευκού οίνου δέν χρήζει κόπου πολλοΰ ώς 
άπλουστάτου.

( ’Ακολουθεί).

ΤΟ

ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕ Λ4Σ ΕΝ ΛΘΠΝ\ΙΣ
ΤΗΝ 1 2  Κ λ Ι  1 3  ΟΚΤΩ3ΡΙΟΓ 1 8 7 0 .

’Ασυνήθες δλως διά τόν τοσούτω των πόλων 
άπέχοντα τόπον ήμών είδομεν αίφνης περί τήν 
7  τής εσπέρας τής 12(24) τού ’Οκτωβρίου ε. ε. 
προς τό βόρειον μ.έρος τού όρίζοντος. ’Απ’ αύτού 
δηλαδή πρός τά άνω ΰψούτο φώς χρώματος ανοι
κτού πορφυρού καί έσχημάτιζε τμήμα κύκλου. 
'11 έ'ντασις αύτού ήτο κατ’ άρχάς άσθεν/,ς, περί

τήν 9 δμως ώραν έφαίνετο τρόπον τινά ό ούρανός 
καιόμενος' τό φαινόμενου δ’ έλαβε πρό; τό Β μέρος 
ύψος 13  καί έκτασιν όριζοντείαν 1 1 0  περίπου 
μοιρών. Ενίοτε έφαίνοντο άναθρώσκουσαι από τού 
όρίζοντος πρός τά άνω άκτιναβολίαι λευκαί, καί 
τότε ήλαμπρότης τού φαινομένου έπετείνετο, ιδ ί
ως δέ νέα έπίτασις έγένετο περί τήν 10  ώραν. 
Ούτως ότέ μέν έξησθένει, ότέ δ ’ έπετείνετο. Βαθ
μηδόν δμως ήρχισεν έξασθενοΰν καί λαμβάνον 
χρώμα βαθύτερον, ϊόχρουν, περί δέ τήν 11 1/ ί 
έγώ τουλάχιστον δέν ήδυνάμην νά διακρίνω τ ί 
ποτε πλέον. Η τοποθέτησις τού κυκλικού σχή
ματος, τό όποιον άπετέλει τό φαινόμενον, ήτο 
τοιαύτη ώτε έξετεινετο άπό τού πόλου G0 μέν 
μοίρας πρό; Α. , 50  δέ πρό; Α. , δηλαδή ήτο 
τοποθετημένον συμμ.ετρικώς σχεδόν πρός τόν προς 
Δ. τού πόλου κείμ.ενον μαγνητικόν μεσημβρινόν 

I τών Αθηνών. Τοιούτο λοιπόν έγένετο τό φαινό · 
μενον τή; εσπέρας τή; 12 Οκτωβρίου, καθ’ ήν 
καί δ ουρανό; ήτον αίθριος καί νηνεμία έπεκράτει.

Τήν έπομένην ημέραν έπνεεν άνεμος σφοδρός 
άπό τών Ν λ. καί νέφη έκάλυπτον τό πλείστον 
τού ουρανού. Περί τήν 7")ν καί πάλιν άνεφάνη τό 
φαινόμενον, πολύ δμυος έντονώτερον παρά τήν 
προτεραίαν. Δυστυχώς τά νέφη έκάλυπτον πολ- 
λαχού τόν ούρανόν καί μάλιστα τά ΒΑ. αύτού, 
δθεν δέν ήτο δυνατόν νά φαν ή αύτό έν δλτ) τή 
μεγαλοπρεπείς του. Τό ‘χρώμά του ήτο έρυθρό- 
τερον ή τήν προτεραίαν, έξετεινετο δέ καί πο
λύ πλείον, διότι ολίγον μετά τήν 8 *1ν ή όριζον- 
τεία έ'κτασις αύτού πρός Α. ήτον 8 0  μοιρών (πρός 
Α. διά τά νέφη δέν έφαίνετο πόσον), ύψούτο δέ 
περί τήν 9 ,)ν, δτε πολλά τών νεφών διεσκεδά- 
σθησαν, περί τάς 35 μοίρα;. Καί πάλιν ή άκτι- 
νοβόλησις έφαίνετο ενίοτε. Περί τήν 11  μόλις 
ήδυνάμην νά διακρίνω ί τ ι  ασθενή τινα ταινίαν 
ϊόχρουν πρός τά ελεύθερον πλέον νεφών ΒΑ. μέ
ρος τού όρίζοντος. ’Ασθενείς αστέρες έφαίνοντο ώσεί 
άμαυρούμενοι υπό τής λάμψεως τού φαινομένου, 
οί πλησίον δμως τού όρίζοντος δευτέρας τάξεως 
άστέρε; α,β, γ, καί δ τής Μεγάλης 'Αρκτου 
έσελάγιζον λαμπροί έν τώ έρυθρώ φωτί τής 
δευτέρας εσπέρα; ώ; μη καλυπτόμενοι άπό νέφη.

Τοιούτον έφάνη τό φαινόμενον ενταύθα κατά 
τάς δύο έσπέρας. Τήν έπομένην ούδέν ήδυνήθην 
νά ί'δω, καίτοι προσεκτικός εις τούτο καταστά; 
ύπό τινων, νομιζόντων δτι έβλεπον ασθενές τι 
φώς πρό; ΒΑ. κατά τήν 6 * | 2 Μ. Μ.

Έφάνη δέ τό φαινόμενον αύτό καθ’ άπαταν 
τήν Ελλάδα, τήν Κωνσταντινούπολή καί κατά
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τά ; εφημερίδας τής πόλεως ταύτη ς κα ί μέχρι 
Βάγδατίου. Έν Κορίνθω ένεκα σφοδρού πνέοντος 
άνεμου έφαίνετο κινούμενον, δπως πρόσωπον ά ξ ι-  
όπιστον μοί ε ΐπ εν. Έν Κ ωνστατινουπόλει έφάνη 
έκτεινόμενον έ τ ι  μάλλον ύπεράνω τού όρίζοντος, 
έφαίνετο δ ’ αύτόθι στηριζόμενον πλησίον τού όρί
ζοντος έπ ί έτέρου κυκλικού τμήματος, έλαιοχρόου.

Διά τό άσύνηθες τού φαινομένου ενταύθα καί 
έκ τής απάτης τής έκ τού ονόματος προξενουμέ- 
νης, τινές ένόμισαν δτι τό φαινόμενον αύτό ήτον 
άλλο τι ή βόρειον σέΐα ς, νομίζοντες δτι τούτο 
μόνον εις τά; πολύ βορείου; χώρας φαίνεται. ’Α
ληθώς τό βόρειον σέλα; εινε φαινόμενον σύνηθες 
εις τάς περί τόν πόλον χώρας, δπου ιδίως κατά 
τό φθινόπωρον και τάς άρχάς τής άνοίξεως φαί
νεται τάς πλείστα; εσπέρας' έκ τούτου δμω; δέν 
επεται δτι αλλαχού δεν δύναται νά φανή, διότι 
λ. χ. εΐ; τήν μεσαίαν Ευρώπην αναφαίνεται κατά 
μέσον δρον δεκάκις περίπου τού έτους. "Οσον ά- 
πομακρυνόμεθα τού πόλου τοσούτο σπανιώτερον 
εινε τό βόρειον σέλας, δθεν καί παρ’ ήμίν εϊνε 
δλως άσύνηθες.

Εντεύθεν καί ή δυσπιστία πολλών περί τού 
άν τό φαινόμενον ήτο βόρειον σέλας, μάλιστα 
τοσούτο λαμ.πρόν. Έκ τή; πρός Β. δμως θέσεως 
αύτού, τής σχεδόν συμμετρικής πρός τόν μαγνη
τικόν μεσημβρινόν τοποθετήσεως, τού σχήματός 
του καί τής ακτινοβολίας, ούδεμία περί τούτου 
αμφιβολία ΰπελείπετο.

Τό βόρειον σέλας φαίνεται συχνότατα εις τά;
. περί τόν πόλον χώρας. Ούτως ό Γάλλος Αοττϊ- 

νος, διατρίψας άπό τών άρχών Σεπτεμβρίου 1 838  
μέχρι τών μέσων Απριλίου 1 δ ’39 έν Βοσσεκόπω 
τής Νορβεγίας, εις βόρειον πλάτος 70  μοιρών, 
παρετήρησεν 14 3  φοράς τό βόρειον σέλας. "Οταν 
έκ τών νεφών δέν έφαίνετο τό βόρειον σέλας, ή 
ύπαρξις αύτού έμαρτυρεΐτο ύπό τής μαγνητική; 
βελόνης. ’Αλλά τό βόρειον σέλας ενίοτε φαίνεται 
καί εις τά ; μεσημβρινά; τής Εύρώπης χώρα;, 
διότι έφάνη λ. χ. εί; τήν Ιταλίαν καί ακριβώς 
παρετηρήθη κατά τό 18 4 8  έν Πίζα καί 'Ρώμη. 
’Αορίστω; δε αναφέρει ό Ούαβόλδος τήν έμφά- 
νισιν τού σέλαος εις τό Μεζικόν καί εις αύτήν 
τήν Περουβίαν. Τό ενταύθα τελευταίως άναφα- 
νέν έγένετο ορατόν μέχρι τής Βαγδάτης. Εί; 
τόν περί τά; άνταρκτικόν πόλον χώρας φαίνεται 
τό νότιον σέλας.

Τήν έμφάνισιν τού βορείου σέλαος προαναγ
γέλλει κίνησι; έκτακτος τής μαγνητική; βελό
νη;, ήτις εξακολουθεί ταρασσομενη καθ’ δλην

τήν διάρκειαν τού φαινομ.ένου. II πρώτη έμφά- 
νισι; του σέλαος γίνεται συνήθως διά τής εις τά 
Β. τού όρίζοντος έμφανίσεως σκοτεινού τμή
ματος κυκλικού, διά μέσου δμω; τού οποίου 
οί αστέρες είναι ορατοί. Βαθμηδόν τό τμήμα 
αύτό φωτίζεται κατά τήν περιφέρειαν του καί 
αύξάνει συγχρόνως, ή έντασις τού φωτισμού 
έπιτείνεται έπί μάλλον καί μάλλον. Ειτα άρ- 
χονται άνερχόμεναι έκ τού φαινομένου πρός τά 
άνω άκτίνες, ών τό χρώμα ποικίλει δταν τό 
φαινόμενον ήνε έντονον άπό τού ϊοχρόου καί ύπα- 
κυάνου καί πρασίνου μέχρι τού πορφυρού. Αί 
άκτίνες αύται φαίνονται πασαι συγκλίνουσαι 
πρός τόν μαγνητικόν πόλον, δηλαδή πρός τό 
σημείον, πρός τό όποιον τείνει ή μαγνητική βε
λόνη. Τό όλον φαινόμενον φαίνεται τοποθετη
μένον συμμετρικώς σχεδόν πρός τόν μαγνητικόν 
τού τόπου τής παρατηρήσεως μεσημβρινόν, φθά
νει δέ ενίοτε μέχρι τού κατακορύφου. Είτα 
βαθμηδόν τά σέλας άρχεται έξασθενοΰν καί ένίο- 
ται έκ νέου επιτεινόμενου μεχρισού δλως έκλειψη.

Τό χρώμα τού σέλαος δέν είναι πάντοτε τό 
αύτό, άλλά συνήθως μέν λευκόν ή ώχρόν, ενίο
τε όμως καί ερυθρόν ή πορφυρούν, δπως τό έν- 
ταύθα φανέν, ή καί χρυσόχρουν.

II έντασις τού σέλαος είναι δ.άφορος. Η συ
νήθης αύτού έντασις κατά τόν Brewster ίσοδυ- 
ναμεΐ μέ τήν τής σελήνη; κατά τό πρώτον αυ
τής τέταρτον. Ενίοτε δμως κατά τόν Sceresby 
ίσοδυναμεΐ μέ τήν τή; πανσελήνου.

Τό υψος μεχρισού τό σέλα; φθάνει δέν δύνά- 
ται άκριβώ; νά προσδιορισΟή διά τό εύμετάβλη- 
τον αύτού, ώ; έκ τού οποίου ή παράλλαξις αύτού 
έκ δύο διαφόρων τόποον ¿ορισμένων δέν δύναται 
νά εύρεθή μετ’ ακρίβεια;, ώ; λαμβάνον δμως 
μέρος εις τήν ήμερησίαν τής γή; περιστροφήν 
‘δέν υπερβαίνει τά δρια τή; ατμόσφαιρας, άν καί 
κατά τινα; αβέβαιους υπολογισμούς έςέρχεται 
ταύτης.

Τοιούτο τό φαινόμενον τού βορείου σέλαος, 
τού όποιου δμοιον έχει καί τό νότιον ημισφαίριου, 
διότι αυτόθι φαίνε*αι τό νότιον cri.la;·' υπο
λείπεται μόνον νά εΐπωμεν όλίγα; λέ'εις 
περί πιθανού τίνος τρόπου γενέσεως αυτού, κα
θόσον άκριβώ; είσέτι δέν έξογήθη.

'Ο Καρτέσιος έθεώρει δτι τό φαινόμενου τού 
βορείου σέλαος προξενείται έκ τή; άντανακλά- 
σεως τού ήλιακού φωτός ύπό λεπτότατων τεμα
χίων πάγου άνυφουμένων έν τή άτμοσφαίρα 
κατά τά; περί τούς πόλους χώρας. Επίσης καί ό

4 0



310
I Λ I Σ Σ ο  ϊ

Ρός θεωρεί τό σέλα; ώς οπτικόν φαινόμενον. 
11 έπίδρασις όμως αύτού έπί τή; μαγνητική; 

βελόνης, ή τοποθέτησίς του, παρέχουσι μάλλον 
τό ένδόσ’.μ,ον νά θεωρήτο» τό βόρειον σέλα; ώ; 
μαγνητικόν φαινόμενον. Ούτως ό "Αγγλος ά 
στρονόμος Αλλεϋις έξήγησεν αύτό κατά τά; 
άρχάς του παρελθόντος αίώνος δεχθείς, ότι τό 
σέλας είνε τό μαγνητικόν ρευστόν έκρέον έκ του 
ένός πρός τόν αντίθετον μαγνητικόν πόλον. Εις 
νεωτέρους όμως χρόνους θεωρείται ώ; μαγνητοη· 
λεκτρικόν, δηλαδή ότι διαταρασσομένη; της 
ισορροπίας του γήινου μαγνητισμού, όΟεν καί ή 
ταραχή τής μαγνητικής βελόνης, γεννωνται 
ηλεκτρικά ρεύματα, διότι ιός γνωστόν ό μαγνη
τισμό; δύναται νά προξενήσρ τοιαΰτα. Τά ρεύ 
ματα λοιπόν ταυ τα είσί τά τό σέλας προξενούν- 
τα. Πιθανή φαίνεται ή γνώμ,η αΰτη, διότι παρε- 
τηρήθη πολλάκις ότι κατά τήν διάρκειαν του 
βορείου σέλαος οί τηλέγραφοι επηρεάζονται ΰπ’ 
αύτού. 11 διατάραξις όμως αύτη των τηλε
γράφων δυνατόν να πηγάζϊι ές άλλων αίτιων α
νεξαρτήτων τού σέλαος καί τό σύγχρονον έπο- I 
μένω; αύτών ενίοτε νά ήναι άπλή σύμπτωσις.

"Αλλως δύναται νά εξηγηθεί τό σέλας έάν
δεχθώμεν ότι διαταρασσομένη; τής ισορροπίας
του γήινου μ,αγνητισμοϋ τίθενται εί; τοιαύτην
κίνησιν καί τά μόρια τής ατμόσφαιρας, ώστε
προξενεΐται τό φαινόμενον αύτό. Άποκαθισταμέ-
νης τής ισορροπίας τού μαγνητισμού παύει καί 
τό σέλας.

Ό μαγνητισμός τή; γής ώς γνωστόν επη
ρεάζεται έπί των κηλίδων τού ή) ίου, ών ή πλη- 
θύς εχει τό μέγιστον αυτή; κατά διετίαν περί
που. ’Εντεύθεν ίσως υπάρχει ή αύτή διετής 
περίοδος τής συχνής έμφανισειυς τού έκ τού
μαγνητισμού τής γής έζαρτωμένου φαινομένου 
τού σέλαος.

Δ. ΚΟΚΚΙΔΗ2.

Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  

ΕΓΙί ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΣΚΕΠΩΝ ΟΡΕΩΝ.

Δ1ΠΓΗΜΛ ΣΚΑΝΔΙΝΑΪΪΚΟΝ

ΰ π δ

ΤΟΓ ΣϊΤ ΓΡΑ Φ ΕΩ Σ Τ Ο ί «JOHN H A L IF A X »

Πλοϊόν τι στερεόν, έλάτρ κατεσκευατμένον 
κατασυντετριμμένον υπό τή ; θ υέλλης, έφέρετο 
τήδε κάκεϊσε κατά τάς χώρας τής μεσημβρίας. 
"Ανθρωποι τής "Αρκτου άγριοι τήν φυσιογνωμίαν, 
άντιπαλαίοντες κατά τή; καταιγίδοςϊ-έκυβέρ- 
νων τήν νκϋν μετά προθυμ,ία; όλως άγρια; καί 
μετά θάρρους άπηλπισμένου όπερ έν ταις δει- 
ναί; ταύταις στιγμαΐς ά ν τ .κ α θ ίσ τ η σ ι τήν έπι- 
τηδειότητα. Ί ΐν δ ή εποχή καθ’ ήν ό πολιτι
σμό; ήρξατο διαδιδόμενος εις τά  νεαρά καί πο
λεμικά έθνη τής ‘Εσπερίας Ευρώπης. Τά πλοΐον 
έπσκεψάμενον τάς χώρας ταύτας κατήρχετο
ήδη άπό τού Βορρά τόπου αγρίου καί βαρβάρου. 
~11 ν δέ .ατεσκευασριένον έκ ξύλου όπερ εί/ε 
καμφθή υπό των άνέμων έν τινι των δασών τής 
Σκανδιναυ ας, βραδύτερον δέ κυβερνώμενον ύπό 
τινο; Ούϊκίγκου {\\ iking) ΰπερενίκησε τάς όρ- 
μάς των παγερών βορείων άνέμων. Τό σκάφος 
ότέ μέν άνυψούτο έπί τών κορυφών των κυμά
των, ότέ δ ’ έβυθιζετο αίφνης εις τά βάθη τή; 
θαλάσση;. Νέφη μ.ολυβδόχροα έφαίνοντο έπικα- 
θήμενα έπί τών ιστών αύτού, μανιωδώς δε προ- 
σωθοΰντα αυτούς πρός τά κύματα. Τά πνεύματα 
τή; αβύσσου έμυκώντο, τά δ ’ υπερμεγέθη κύματα 
δι’ υποχθονίων γογγυσμών άπεκρίνοντο αύτοϊς.

Κατν τήν δεινήν ταύτην στιγμήν σπαρα
κτική έν τοΐ; ένδον τού πλοίου ήκούσθη φωνή, 
ήτις έν μέσω τών μυρίων θορύβων τή; τρικυ
μίας έφαίνετο ούσα ό ύμνος τή; γεννήσεω; δντος 
τινός άνθρωπίνου. H μήτηρ κατέκειτο αναίσθητος 
τής τρομερά; καταιγίδος. Καθ’ ήν δέ στιγμήν 
είχεν έπιφανή ό άγγελο; τής ζωής, κατ’ αύτήν 
ταύτην έπεφάνη καί ό άγγελο; τού θανάτου, καί 
ήδη ή σκιά τών πτερύγων αύτού έπεσκίαζε 
τήν νεαράν γυναίκα. Ό Ούϊκίγκος έκάθητο παρά 
τούς πόδας αυτής περίλυπο; καί ακίνητος. "Ισως 
ένόει ήδη, ότι τό ώράΐον τή; μεσημβρίας άνθος 
άφαρπασθέν τής γεννετείρας γής, καί μετενεχθέν 
έπί ψυχρού τού Β ρρά βράχου έμελλεν έξαίφνης
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νά μαρανθή. Έκάθητο δέ στηρΐζων τήν κεφαλήν 
έπί τών συνεσφιγμένων παλαμών του, ύπό δέ 
τάς πυκνάς όφρϋ; έφαίνοντο οί κυανοί αύτού 
οφθαλμοί, οΐτινες, καίπερ άδακρυτί παρατη- 
ρούντε; τό ώχρόν τής έπιθανάτου συζύγου πρό- 
σωπον, έξέφραζον όμως λύπην ψυχράν άμα καί 
τρομεράν.

Η τροφός έθετο τό βρέφος έπί μετάξινου 
προσκεφαλαίου παρά τού; πόδας τού Ούϊκίγκου.

—  "Ας ϊδρ ό κύριός μου, είπε, τόν κληρονόμον 
του’ ή ημέρα αίίτη είναι ημέρα χαρά; διά τόν 
εύγενή Τάρλον 'Γαλμάρον. "Ω, να ί! άςόφείλρ λοι
πόν χάριν είς τόν ’Οδίνον ! ή ήμέρα αυτη είναι 
αληθώς ευλογημένη !

Τό βλέμμα τότε τού Ούϊκίγκου έρρίφθη τό 
μέν έπί τού βρέφους, τό δ ’ έπί τής μητρός’ 
σμικρός δέ τις τρόμος ήλλοίωσε τό σοβαρόν 
αύτού πρόσωπον.

—  Ευλογημένη ήμέρα, είπες Ουλβα; άλλα 
δέν βλέπεις ; ....................................................

Κίνησίς τις μίσους ένδεικτική καί περιφρονή- 
σεως κατέδειξεν όποια τινά αισθήματα έτρεφεν 
ή γυνή τού Βορρά ύπέρ τής δυστυχούς συζύγου 
τού αΰθέντου αύτή;. 'Η Ουλβα έξέφρασε διά τή; 
μεταφορικής ποιήσεως τής χώρας αυτής, ότι 
ουδόλως ήδύνατο νά εΐπρ έν τή κοινή γλιόσση.

—  Έφυτεύθη ποτέ πεύκη τού Βορρά ϊνα 
προφυλάξρ άνθος τι τής μεσημβρίας’ τ ί σημαίνει 
έάν τό άνθος έμαράνθη μίαν ημέραν καί κατέ
πεσε ; Αέν είναι ικανή άρά γε δόξα διά τήν 
πεύκην ή προφύλαξις τού νέου καρπού ό όποιος 
έπέπρωτο νά μαρανθή μίαν ήμέραν; Τί είναι τό 
μικρόν τούτο φυτόν ενώπιον τού μεγάλου δέν
δρου .............. τού καυχήματος τού Βορρά ; "Ω !
άς άποθάνρ ή ξένη ! Αι’ αύτό πρέπει νά κλαίρ ό 
αύθέντης μου.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν τό βρέφος άφήκεν 
ασθενή φωνήν, ήτις ώ; άκτίς τού ήλίου διεσκέ- 
δασε τά μέλ,ανα νέφη τά καλύπτοντα τήν 
νεαράν μητέρα. Τότε δέ οί μέν δάκτυλοι αύτή; 
έκινήθησαν, οί δ’ οφθαλμοί ήνεώχθησαν, καί ικε
τευτικοί προσηλώθησαν έπί τής τροφού, ή'τις 
άμα τή φωνή τού βρέφους έσπευσε νά λάβρ 
αύτό έν ταΐς άγκάλαις.

—  Ούλβα, είπεν ό πατήρ περίλυπος, θέλει 
τό τέκνον.

’Αλλ.ά τό άγριον καί σοβαρόν τής Ουλβα; 
ηθος ούδένα έδειξεν οίκτον.

—  ΤΙροφυλάττω τό τέκνον τού αύθέντου μου, 
εί~εν, άπό τού κινδύνου τόν όποιον ώς άρτι-

γέννητον έμπορεΐ νά πάθρ έάν τό βάλωμεν 
πλησίον τού θανάτου.

Οί οφθαλμοί τής δυστυχούς μητρός έρρίφθη- 
σαν ικετευτικοί καί παρακλητικοί έπί τού συζύ
γου, βαθέως δέ συνεκίνησαν τόν ’ΐάρλον.

— Φέρε εδώ τό τέκνον’ είπεν έπιτακτικώς, 
ούδόλως συλλογισθείς όποιον τρόμον έμελλε νά 
έμποιήσρ ό τόνο; ούτος τή; φωνής του τή επι
θανάτιο, ής τό σώμ,α έτρεμεν όλον σπασμωδικώς.

ΕΪτα θέσας τό βρέφος έπί τού ήδη ψυχρού 
στήθους τού συζύγου του ήγαγε τάς ασθενείς 
αύτή; χεΤρα; έπί τού μικρού πλάσματος, όπερ 
ήδυνήθη τότε αυτη νά περιπτυχθή.

—  Ήδη, είπε, τί θέλεις Κλοτίλδη; . . 1 
είπέ μοι ! Ο τόνο; δέ τής φωνής του ένέφαινε 
τόν πρός τήν σύζυγον έρωτα. Κατά τήν στιγμήν 
ταύτην ή μητρική φιλοστοργία ύπερενίκησε τόν 
θάνατον’ ούτως ή γυνή τού Ύάρλου, θεωρούσα 
άσκαρδαμυκτεί τόν σύζυγον, είπεν αύτώ σιγαλή 
τή φωνή.

— Ή Ουλβα είπε τήν άλήθειαν’ τώ δντι μετ’ 
ολίγον αποθνήσκω ! Ο Θεός δέν θέλει νά έπανίδω 
τόν ώραϊον ουρανόν τής μεσημβρίας ! άλλ’ ό σύ
ζυγός μου ίκανώς μοί έδειξε τήν αγάπην του 
μετενεγκών με, πλήν φεύ ! πολύ άργά
"Ω! προτιμώτερον ν’ άποθάνω έντό; τών κυμά
των, τά όποια λούουσι τάς άγόνους ταύτας παρα
λίας, ή νά ταφώ ύπό τάς χιόνας τού Βορρά, αϊ- 
τινες τόσον έπάγωσαν τήν καρδίαν μου, ώστε 
ουδέ σύ αύτό, άγαπητόν τέκνον, θά δυνηθής νά 
άναθερμάνρ; αυτήν. Έκ τών λόγων τούτων ένά- 
ητεν 6 Υαλμάρος, ότι άπαγαγών διά τής βίας 
τήν Κλοτίλδην, καί θεσα; έπί μέν τής κεφαλής 
αυτής τό στέμμ.α τή; κομήσσης, ε:ς δέ τόν δά
κτυλον τόν νυμφικόν δακτύλιον έγένετο, ώ; εί- 
πειν, ό δήμιο; αύτής.

*— Κλοτίλδη, είπεν, οΰτε έν ταύτρ οΰτε εν 
τή μελλούση ζωή θ’ άπαντηθώμεν ποτέ. Σύ μέν 
θά μεταβή; είς τού; ουρανούς τών χριστιανών, 
έγώ δέ θά πίω τό ύδρόμ.ελι έν τή Βαλχαλλά 
τών πατέρων μου. ’Αλλά πριν άποχωρισθώμεν 
σύγγνωθί μοι, διότι υπήρξα πρός σέ ένοχος, καί 
είπέ μοι πώς θά δυνηθώ νά σοί δείξω τήνμετά- 
νοιάν μου.

Οί όφθαλαοί τότε τή; έπιθανάτου έρρίφθησαν 
διαδοχικώ; έπί τε τό βρέφος καί τόν πατέρα 
όστι; ήδυνήθη νά διακρίνρ έν τοϊς όφθαλμ.οΤς 
αύτής πλείονα μέν έρωτα, έλάσσονα δέ φόβον ή 
οσον έδειξαν μέχρι τούδε.

—-  'ϊαλμάρε, είπε σιγαλή τή φωνή, σέ συγ-
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πόδας φεουδαλικοΰ τινο; πύργου ρέει δ ύγρός 
Γαρούνας. Τά πάν-ta, ακτίνες τοΰ ήλίου καί 
φαιδρά ένδον καί έξω του πύργου άσματα άπέ- 
πνεον χάριτας.

Οϋδείς των ιπποτών τού μεγάλου Καρόλου 
ήν άνδρειότερος καί περιφανέστερος του Λόη 
Άβεϋοάνου (Loys d’Abeyran) του πλουσιωτά- 
του ήγεμόνος, ου οί αμπελώνες μόνον έζετεί-

-/ωρώ, καί σέ παρακαλώ να με συγχωρήση; καί 
σύ επίσης. 'Ισως ώφειλον νά σέ αγαπήσω μάλ
λον, άλλα, γνωρίζεις δτι ή πεοιστερά δεν δύνα- 
ται νά ζήση έν τη φωλεα του άετοΰ. Ο θάνα
τός μου λοιπόν δ έν είναι τόσον άξιος θρήνων.
Θά τολμήσω δυ ως νά σοί αιτήσω μίαν χάριν.
Οδήγησαν τό τέκνον τοΰτο εις τόν τόπον έν ω
έγεννήθην- άς διαμείνη έκεϊ κε '· την παι- . . .  . - .
δικήν ηλικίαν· βραδύτερου άς συ',ευχθή μετά ( νοντο μέχρι τών μεσημβρινών χωρών. Έν καιρφ 
νεάνιδος, ήτις γνωρίζουσα νά μαλακύνη τήν ψυ- | λοιπόν άνευφήμουν οί ραψωδοί έκ τών προτέρων 
χράν τοΰ Βορρά φύσιν, θά μ,άθη αύτόν ν’ άνα- Έτι τήν γέννησιν τοΰ μέλλοντος κληρονόμου τοΰ 
μιμ.νήσκηται ενίοτε, ανευ υπερηφάνειας καί περι- | δεσπότου Λοη ’Αβεϋράνου, καλούμενοι ώς έπί 
φρονήσεως, τής μητρός τήν οποίαν έθανάτωσεν τό πλεϊστον κατά τήν επικρατούσαν συνήθειαν
ή γέννησίς του. ινα έξυμνώσι τήν προσεχή γέννησιν τέκνου.

—  Καί ! ομνύω εις ο,τι έχω ιερόν . . . άνέ- Τδ πράγμα δ ’ ήν καί βέβαιον- διότι δ ιππότης, 
κραξεν δ Ούϊκίγκος άνατείνων τήν σπάθην του, ; πατήρ ήδη τεσσάρων θυγατέρων, ίνα άπολαύση 
ώς μάρτυρα τοΰ δρκου τιθέμενος αυτήν. ί νΰν ένδς υίοΰ, ίκαναί βεβαίως δεήσεις έγενοντο

—  'Π ! όχι, ο / ι ! έφώναξεν ή νεαρά μήτηρ  πρόςτε τήν Παρθένον καί τούς λοιπούς τής 
πειρωμένη ν’ άνεγερθή έπί τής κλίνης. Βλέπω [ χώρας αγίους. Έμελλε τφ δ'ντι νά γεννηθή 
αίμα έπ αυτής, τό αίμα τοΰ πατρός μου καί υιός άλλως τε και διότι ή γηραιά τροφός τοΰ 
τών άδελ.φών μου ! Ω! σε ικετεύω, μη όρκίζη- | δεσπότου Λόη, παράδοξος γυνή, άποθανοΰσα

' ' “ “  ' σχεδόν έν τώ κόσμιρ τούτω, άτε, βλως έν τοϊς
τοΰ μ.έλλοντος μυστηρίοες μεμυημενη, ή γραία

σαι έπί τής σπάθης ταύττ.ς !
Φόβος ύπερφυσικός κατέλαβεν έξαίφνης τόν . . ............................

'Τάρλον, τόν σιδηροΰν αύτόνάνθρωπον- καταθέσας 1 αύτη τροφός είδε κατ’ δναο καθωπλισμένον νεα-
δε τήν σπάθην έλαβεν έν τή παλάυ,η τήν m- I νίαν τά χιονοσκεπή δρη άνερχόμενον, καί άγοντα

διά χειρός ώραίαν καί νεαράν κόρην ήν βλέπων
τις τά ουράνια πνεύματα άνεπόλει έν τώ νώ. ΊΙ 
νεσόνες δ ’ αΰτη έβοήθει τόν μαχητήν, ινα θέρη 
σταυρόν, έφ ού διεκρίνετο τοΰ δεσπότου Άβεϋ- 
ράνου τό έμβλημα.

Καί ή μήτηρ δ ’ αύτή είδε κατ’ δναρ ώρα'ον

ήν σπάθην έλαβεν έν τή παλάμη την μα
κράν χεΐρα τοΰ βρέφους.

—  Κίθε! είπε συγκεκινημένη τή φωνή, 
είθε ! ή χειρ αύτη νά χρησιμεύση ώ; έγγύησις 
μεταξύ ημών ! Ορκίζομαι έν όνόματι τοΰ υίοΰ 
ημών νά έκτελέσω πάν o,Tt μοί παραγγέλλεις. 
Ή δη, Κλοτίλδη, άπόθανε έν ειρήνη!

Ά λλ ’ ή εύχή αύτη άπηγγέλθη πολύ αργά* τινά νεανίσκον φέροντα ενώτια έξ άμβρης’ πλη- 
ή ψυχή τής Κλοτίδη; άπεπτη ήδη. °*ον «ύτώ έκάθητο πλάσμα τι ούδέν ήττον

Τότε ή Ουλβα κατέλιπε τήν γωνίαν έν ή ώραίον, νεαρά δηλονότι κόρη, τής οποίας ή σκιά 
έκάθητο* λαβοϋσ* δέ τά βρέφος έν τάι; άγκάλαι; έξηφανίζετο άμα τήν τοΰ συντρόφου αύτής συ- 
είδεν έπί τοΰ λ.αιμοΰ του άργυροΰν σταυρόν τόν ναντώσα. Ως είκος, έκ τών δυο τούτων ονείρων 
όποιον έκρέμασε κρυφτός ή έκπνεύσασα μ,ήτηρ. ουνεπέρανεν ή τροφός, ότι κατά τόν αύτόν χρόνον 
Ο σταυρός δ ' ουτις ήν τό μόνον βάπτισμα (έμελλε νά γεννηθή έν τινι χώρα, μακράν, ή 
δπερ ήδυνήθη \ά δώση τώ υίώ αυτής ή Κλοτίλ- Ιμελλουσα συζυγος τοΰ κληρονόμου τοΰ Αοεϋ- 
δη. ’Αλλ’ ή Ούλβα άπέσπασε καί κατεπάτη- 
σεν αύτόν διά τών ποδών.

—  Τώρα, υιέ τοΰ ΟύϊκίγΛου είσαι γνήσιος 
Σκανδιναυός. ’Αποξήρανον, ώ Οδίνε! τό ξένον 
αίμα, τό όποιον ρέει ακόμη εις τά; φλέβας του.
Καί άς γείνη γνήσιος καθαρός ό υιός τοΰ ϊα λ - 
μάρου,

II

ράνου.
Ο ήλιος πρό μικρού έδυσεν, δτε φώ; έλαμψεν 

έπί τοΰ παραθύρου τών πυργίσκων τινός τοΰ 
μεγάρου. Τό σημεϊον δέ τοΰτο άνήγγειλεν εις 
εκείνους, οϊτινες ήγρύπνουν περιμένοντε; μέγα 
τι συμβάν, δτι £ν δν έτι κατώκει τήν γήν" έν 
παιδίον τώ δντι έγεννήθη.

ΤΩ ώρα τή; γεννήσεως παράδοξος καί πάν
δημος, καθ’ ήν ό Θεός διά μιας καί μόνης πνοής 

1 μεταδίδει έλώχιστον τινά σπινθήρα τής παντο·Έν τέκνον έτι γεννάται έν Γαλλία, έν τ r ____ __./ι,
μέσω πεδιάδων άμπελοφύτων, ένθα, παρά τούς ¡ δυναμία; αύτοΰ εις πλάσμα πλασθέν καθ’ όμοί*
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ωσίν του μετά ψυχής, ήτις ίκανώς μεγάλη, κα
θαρά καί ένδοξος Ισται, 'ίνα δλος ό κόσμος ά- 
ναγνωρ.ζη έν αύτή ομοιότητα τινά τοΰ Θεοΰ !
Ή ώρα τής γεννήσεως νέου πλάσμ.ατος μύστη 
ριώδης καί ύψηλοτέια άφ’ δ,τι είναι δυνατόν νά 
ύπαρξη έν τώ ύλικω τούτω κόσμω!

Αί ζητωκραυγαί αντηχούν εις τάς πεδιάδας, 
τά δέ πυρά τή; χαρας έλαμπον έπί τών όρέων, 
δτε αίφνης τό φώ; ήφανίσθη άπό τοΰ πυργίσκου. 
Έσβέσθη ύπό τοΰ Λόη αύτοΰ, δωτι ό.ουρανός 
κόρην άντί υίοΰ προσ/,νεγκεν αύτώ. Δυστυχές 
πλάσμα, ούτε μία λάμψις χαράς καί ύπερηφα- 
νίίας έπί τών οφθαλμών έπέλαμψεν τοΰ πατρός 
σου έπί τή γεννήσει σου, ούτε έν μ.ειδίαμ.α τά 
ώχρα τής μητρός σου χείλη έπεκάλυψεν ! Αί έν 
τφ μεγάρω θεραπαινίδες μόλις έτόλμων νά πα- 
ρατηρήσωσι τό άθώον πλάσμ,α, δπερ κατέκειτο 
έν τή κοπίδι έγκαταλ ελειμμένον. ΙΙασαι δέ 
τρέμουσαι πρό τοΰ θυμοΰ τοΰ ιππότου άπεχώ- 
ρησαν, δλως μόνον τό δυστυχές βρέφος καταλι- 
ποΰσαι. Τότε ή Ούλρίκη γραία τροφός, Γερμανίς 
τήν φυλήν, πρόσήλθε- λαβοΰσα δ ’ έν ταίς άγκά- 
λαις τό βρέφος κατέναντι τοΰ ’Αβεϋράνου, τόν 
όποιον είχε θρέψη διά τοΰ γάλακτός της, 
εϊπεν:

—  Αύθέντα Λόη, ό Θεός μάς έστειλε πολύ
τιμον θησαυρόν, τό τέκνον τοΰτο- δέχθητι λοι
πόν αύτό περιχαρής καί κρίνε το άςιον ένό; πα- 
τρικοΰ φιλήμ.ατος.

’Αλλ’ ό Λόη, άπέστρεψε τό πρόσωπον ύπό ) 
σφοδροΰ θυμοΰ κατεχόμενος.

—  Θησαυρός ! εϊπεν- είναι βάρος ! είναι κα- 
τάρα ! Γύναι, ποΰ οί ρεμβασμοί σου ; ποΰ ό 
εύγενής νεανίας τόν οποίον σύ τε καί ή σύζυγός 
μου (ονειροπολείτε καθ’ έκάστην ; Ώ  ! πόσον 
είσθε μωραί καί αί δύο- ώ πόσον ήμην παρά- 
φρων δίδων πίστιν εις τοιαύια; χίμαιρας.

Ή γραϊα τροφός παρά τήν αδυναμίαν καί τό 
μικρόν σώμα τά κεκυφός ύπό τόν χρόνον, έπέ- 
βαλλεν ούδέν -ήττον σέβας" αίφνης δ ’ άγριος 
ένθουσιασμ,ός έπέλα'μψεν έπί τών οφθαλμών αυ
τή; τών όποιων τά πΰρ δεν έσβεσεν έτι τό 
γήρας.

—  Αίσχος, είπεν, αίσχος έπί σέ αύθέντα 
Αβ ίϋράνε ! τοιούτους λόγους ν ά προφέρη τό 

στόμα σου! Τά όνειρα, τά όποϊα πέμπει ό Ουρα
νός, αύτός καί πραγματοποιεί αύτά. Τολμάς λοι
πόν σύ νά περιφρονήσης τόν νέον τοΰτον κάλυκα 
τόν όποιον ούρανία χειρ άνοιξε, καί τόν οποίον 
προώρισεν ό Θεός νά γείνη, μίαν ημέραν, ώραίον

άνθος; Έσο βέβαιος αύθέντα, δτι υπάρχει έτι 
ελπίς νά πράγμα τοποιηθή τό δνειρον.

Τότε ό ιππότης ήρξατο γελών σαρδόνιον 
γέλωτα, έσκόπει δέ νά καταλίπη τόν θάλαμον 
έάν δεν έκώλυεν αύτόν ή Ούλρίκη.

Διά μέν τής δεξιάς χειρός έσφιγγεν έπί τοΰ 
στήθους αυτής τό μ.ικρόν πλάσμ.α έντρομον, διά 
δέ τής έτέρας έκώλυε τόν κύριόν της τοΰ ό 
ποιου ή δύναμις καί τό .δεσποτικάν ήθος ήσαν 
δλως τά εναντία τοΰ έρρυτιδωμένου καί ίσχνοΰ 
προσώπου τή; γραίας τροφοΰ.

Ο ιππότη; μέγας καί ρωμαλέος ήδύνατο 
ι βεβαίως νά κατασυντρίψη ώς ποτήριον τήν 
: γραίαν Οϋλρίκην, άλλ’ άνεχαιτίσθη ενώπιον τής 
ι άκλονήτου καί ύπερφυσικής άποφάσεως ήτις ένέ- 

λαμ-πεν έν τοίς οφθαλμοί; τής τροφοΰ.
—  Γύναι, είπε, συνειθίζω νά όμιλώ άπαξ- 

άπάγαγε τό τεκνον καί άφες με ήσυχον νά ά - 
πέλθω' λέγων δέ ταΰτα έφαίνετο δεόμενος μάλ
λον, ή διάτάττων.

’Αλλ’ ή τροφό; δέν έπαυσε προσηλοΰσα έπ’ 
αύτοΰ τά αγέρωχα βλέμμ,ατά της ένώπιον τών 
όποιων ό ιππότης τεθορυβημένο; έχαμήλου τούς 
όφθαλμ.ούς  ̂ Παράδοξον! ή κατεσκληκυία αύτη 
γυνή, ής ό τάφος ήνοίχθη ήδη, έδέσποζε τοΰ 
αύστηρρΰ βαρώνου, ώς τό πνεύμα δεσπόζει τής 
ύλης, ώς ή ψυχή δεσπόζει τοΰ σώματος. Καί 
αληθώς, ό Λόης Άβεύράνος, 6 γενναιότερος τών 
ιπποτών τοΰ μεγάλου Καρόλ.ου, ήν νήπιον ένώ- 
πιον τής γραίας.

—  Τι θέλεις Ούλρίκη; ήρώτησεν αύτήν- ύπεί- 
κων δέ, ώ ; είπείν, εις τό δεσποτικάν ήθος τής 
γραίας έκυψε καί έποίησε τό σημεϊον τοΰ σταυ- 
ροΰ έπί τοΰ μετώπου τής μ,ικράς κόρης.

Τό δέ βρέφος, άμα αίσθανθέν τήν άφήν τών 
• δακτύλων τοΰ ιππότου έγκεκλεισμένων έντός 
σιδηρών χειριδών, άφήκε κραυγήν. —  θεοτόκε 
Παρθένε ! είπεν ό ιππότης άηδιάσας* όποιος 
αδύνατος καί δύστροπος κλαυθμηρισμό;! Τή 
άληθεία, έάν ό Ουρανός έπεμψεν αύτό θά κάμη 
καλά νά τά έπαναλάβη καί πάλιν, διότι δόξα 
τώ Θεώ ίκαναί θυγατέρες ύπάρχουσιν έν τώ 
μ,εγάρω τοΰ ’Αβεϋράνου. ’ Αλλ.ως πρέπει νά 
γείνη μοναχή- άλλα μ.ήπω; δύναται νά χρη- 
σιμεύση καί εις άλλο τι!

—  Αίσχος! αίσχος έπί σέ άνθρωπε ϋβριστά, 
έφώναξεν ή Ούλρίκη άγανακτήσασα.

’Αλλ’ ό ιππότης άπήλθε ταχύτερον ή όσον 
ήθελε φύγη ένώπιον τοΰ έχθροΰ, τοΰθ’ δπερ 
ουδέποτε επραξε δι’ δλη; αύτοΰ τής ζωής- ή
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δέ γραία τροφός προσέπεσε γονυκλινής πρό με
γάλες τινός εϊκόνο; τής Παρθένου, παρά τούς 
πόδας τής οποίας παρέθηκε τό βρέφος.

—  Ώ άγια μήτερ, δάς νά πραγμ*τοποιηθώσι 
μίαν ήμέραν οί ρεμβασμοί καί τκ δνειοα, πρό; 
αμοιβήν τής πιστεώς μου' δός ε;ς τό άθώον 
τούτο βρέφος τό ένδοξον πεπρωμένον, το όποιον 
μοί ύπεσχέθη ό Θεός, ότι τώ έπιφυλλάττει. 
’Αφού ό κόσμος απορρίπτει τό δυστυχές τούτο 
όν, λάβε το συ ώ Μήτερ, έν ταϊς άγίαις σου 
άγκάλαις, καί διαφύλαξον αϋτό καθαρόν καί 
άμωμον, ώς σέ αότήν ! ϊό  τέλος τής ζωής μου 
έπλνισίασε, άλλα συ, ώ ευλογημένη Παρθένε, 
σύ έπαγρύπνει επί του μικρού τούτου αγγέλου, 
τόν όποιον άποθέτω σήμερον εί; τάς άγκάλας σου!

"Οταν ή Ούλρίκη άνηγέρθη, παρετήρησεν ότι, 
καθ ήν στιγμήν έδέετο, άνθρωπος τις εϊσήλθεν 
εις τό διομάτων του μεγάρου' ήν δέ νεανίας ού 
ή μορφή ώμοίαζε πρός τήν. τής τροφού. Τό σώμα 
αύτού ήν μικρόν, οί χαρακτήρες ήλλοιωμένοι, ή- 
χροιά ώχρα, οί δ’ οφθαλμοί του μελαγχολικοί 
καί άγριοι. "Εφερε δ’ ένδυμα μετέχον τού τε 
εκκλησιαστικού καί τού λαϊκού, ή δέ οψις του 
έδείκνυεν άνθρωπον περί τά; έπιστήμας κατα- 
γινόμενον, καί ξένον σχεδόν τών τού κόσμου.

—  Τούτο εΐναε τό βρέφος, μήτερ ; ήρώτησεν.
—  "Ε ! καί σύ υιέ μου ήλθες διά νά περι

φρονήσεις τό δυστυχές τούτο πλάσμα, καθώς 
έπραζεν,. ό,τι ¿ντρέπομαι νά εϊπω, ό άμογάλα- 
κτος άδελφός σου, ό όποιος έξήλθε πρό ολίγου ;

Αλλ’ ό σοφός έγονυπέτησεν έπί τής γης, έ- 
λάβετο δέ περιχαρής τής χειρός τού τέκνου τό 
όποιον έπεκάλυπτεν ό πορφυρούς μανδύας ό τω  
μέλλοντι κληρονομώ προωρισμένος.

—  Δύναταί τις, ειπε, νά προαγγείλνι άνθος 
έν τώ κάλυκι έτι έγκεκλεισμένον, άπό τούδε δέ 
νά προδιαγράψϊΐ γραμμάς τινάς . . . . *Ω βλέπω 
ήόη φανερά ο,τι ποοανέγνων είς τούς άςήρα;! . . .  
εύγενέ; τ ι ον . . .  . ζωήν . . . .  Έν τούτοις οί 
σταυροί ούτος . . . .  είναι μεν παράδοξοι καί έκ
τακτοι, άλλ’ ούχί καί άπαίσιοι . . . .  Παράδο
ξον ! τά σημεία τά όποια προηγήθησαν τή; γεν- 
νήσεως τού τέκνου προανέτειλαν επίσης καί τής 
έμής !

'Η Ούλρίκη ένηγκαλίσθη τότε τόν νεανίαν, 
καί άνεστέναξεν'

—  "Αχ ! υιέ μου εύγε'νή μου Άνσγάριε . . .  . 
εως πότε, δι’ όνομα τού Θεού, θά έξακολουθής 
τήν επιστήμην αυτήν, επιστήμην τού Ουρανού ! 
Δέν συλλογίζεσαι ·, αρμόζει τούτο είς άνθρωπον,

είς τόν όποϊον ή άγία ’Εκκλησία ήνοιξε πρό 
πολλού τάς άγκάλας της ; Τέκνον μου, άγαπη- 
τόν μου τέκνον, . . . .  ευσεβή καλλήτερα ήθελα 
νά σέ ϊόω παρά σοφόν. Τί μελετάς τόσην ώραν·, 
μήπως κάνέν άπό τά μυστήρια, τά όποια θά 
κυττάξης είς τούς άστέρας ;  Ό  ! Θεέ μου ! τ ί 
ματαιότης ! . . . .

—  ΛΙήτερ, ειπε, μελαγχολικώς ό ’Ανσγάριος, 
σύ μέν πιστεύεις είς τούς ρεμβασμούς καί τάς 
αποκαλύψεις σου, έγώ δέ είς τήν επιστήμην. Μή 
καταδικάζωμεν λοιπόν άλλήλυυς αύστηρώς,διότι 
ό κόσμος σκληρώς θά μάς κρίνρ άμφοτέρους.

Ταύτα δέ λέγων έξηκολούθη έξετάζων τήν 
χεϊρα τού βρέφους, θεωρών άμα διά τού παρα
θύρου τού πυργίσκου τόν ουρανόν όστις, κατά 
τήν στιγμήν ταύτην, ήν κατεστολισμένος ύπό 
τών αστέρων. Είτα παρετήρησεν αύθις τό σημεί
ωμα τάριον όπερ έφερε πάντοτε έπί τής ζώνης.

Η δέ γραία Ούλρίκη έθεωρετ τόν υιόν αύτής 
άσκαρδαμυκτεί καί μελαγχολικώς : οί δέ οφθαλ
μοί της άχρι τούδε σκυθρωποί, ήδη έγένοντο 
ιλαροί, διότι άκτίς τις αγάπης έπέλαμψεν έπ’αό- 
τών. Έκάθησε δέ ή μάλλον ένώκλασε παρά 
τούς πόδας τού σηκού τή; παρθένου, ένώ τό 
βρέφος έκοιμάτο έπί τών γονάτων της, καί ήρ-
ξατο παίζουσα μετά μικρού τινός σταυρού τόν * - > / γ »/ νοποίον η'ϊπαν,ετο εστιν οτε.

—  Μήτερ, είπεν αίφνης ό ’Ανσγάρως, τ ί ποι
είς αύτού;

—  Παρακαλώ τόν Θεόν διά σέ, τέκνον μου, 
νά σέ σώση άπό τάς μαγείας αύτάς και νά σού 
δείξ-ρ τήν άληθινήν σοφίαν.

—  Δέν έχω δά τόσην ανάγκην, μήτέρ μου ; 
Ό ,τι εμαθον ό,τι έδίδαξα, είς αύτό καί μόνον 
πιστεύω. Ύπείκων είς τήν θέλησίν σου ένεδύθην 
τό μοναχικόν ένδυμα, άλλ’ όσον άφορά τόν Θεόν, 
θά λατρεύσω αύτύν, όπως έγώ θέλω. Θά ανυψω
θώ μέχρι τού ουρανού αύτού δυνάμει μόνον τών 
γνώσεων μου' ούτω δέ καί μόνον θά γείνω ο* 
μ.οιος αύτώ.

(ΆκολονΟεΐ).
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΌΝ ΣΧΕΛΙΟΝ 
ΤΗΣ

Σ Τ Ε ΝΟΓ Ρ Α ΦΙ Α Σ .
‘V -π 3 

Π. Δ. ΗΛΙΟΠΟνΛΟΓ 

κχΟηγητοΟ τ^ΰ έν Πε:£αιεΤ Γ^νασ:3ϋ.

1 . Στενογραφία καλείται ή τέχνη τού παρα- 
κολουθεϊν καί μονιμοποιεϊν τόν λόγον ίσοχρόνως 
τή; προφοράς αύτού.

2. Όπως κατορθωθή ό σκοπός ούτος άναγ- 
καίως πρέπει νά προστρέξη τις εί; γραφήν άλλην 
παρά τήν συνήθη, περιέχουσκν έν άπλοίς γραμ- 
μιδίοις δύναμιν καί σημασίαν πολλών φωνών καί 
διαρθρώσεων αυτών, ήτοι είς συνδυασμούς άπλου- 
στέρους καί βραχύτερους παρά τήν περιττογρα- 
φίαν τή; συνήθους γραφής. ’Εν τούτοις μ’ δία τά 
πλεονεκτήματα, άτινα υποδεικνύει μ.έθοδος έ- 
χουσα γενικήν τινα εφαρμογήν είς έθνος, ούδα- 
μού αύτη έλαβεν ώρισμένον είδος. Συστήματα 
κατά τό μάλλον ή ήττον σκόπιμα μέν άλλ ιδιό
τροπα καί σσενογραφικαί τινες ικανότητες κατά 
τά μάλλον ή ήττον άξιόζηλοι αποτελούν τήν σή
μερον τήν λεγομένην στενογραφίαν.

3. Εκ τών συστημάτω ν, τώ ν  λαβόντων γεν ι-  
κιοτέραν τινα έκτασιν έκ τώ ν καρπών ου; απέ- 
φερον καί έκ τών ευκολιών ή δυσκολιών ού; ή 
πεϊρα επ' αύτών άπέδε ξε, δυνατα.ί τις νά έξα- 
γάγη συμπεράσματα κάλλιςςα περί τών βάσεων, 
έφ’ ών εύκολο; καί ικανοποιούσα τήν ανάγκην 
στενογραφική μέθοδος δύναται νά παραχθή. 
Πρό; εΰρεσιν δ αύτών ανάγκη νά παρακολουθή 
σωμεν τήν έπί τής τέχνης ταύτης διανοητικήν 
τού ανθρώπου κίνησιν άπό τή; πρώτης αύτής· 
κατ’ ανάγκην έμφανίσεώς της.

4. Ή στενογραφία έλαβε τήν γένεσίν τη; έν 
’Αθήναις, κατά τήν λαμπράν αυτών έποχήν, ές 
ών μετεδόθη κατά μίμησιν είς τήν Ρώμην. Γι- 
νώσκομεν ότι παρά τοΐς Έλλησιν ύπήρχον τα
χογράφοι καί σημίιογράφοι. Ο Διογένης Λαέρ- 
τιος, έν βίω Εενοφώντος (Βιβλ. Β’. κεφ. ς·'. 48) 
αναφέρει περί αύτού . « Καί πρώτος ύποση- 
»μειωσάμενος τά λεγάμενα (ύπό Σωκράτους) είς 
»ανθρώπους ήγάγεν, απομνημονεύματα έπιγρά
ψας. » Ό δέ Πλούταρχος, έν βίω Κάτωνος τού 
Νεωτέρου, Κεφ. ΚΓ'. σημειοΐ : «Τούτον μόνον, 
»ών Κάτων είπε, διασώζεσθαί φασι τόν λόγον, 
»Κικέρωνο; τού ύπατου, τούς διαφέροντας όξύ-

»τητι τών γραφέων Σημ Τα  προδίδάξαντσς, έν 
ο ρ ι κ ρ ο Γ ς  κ α ί  β ρ α χ έ σ ι  t ô j t o i ç  π ο . Ι . ΐ ώ ν  γ ρ α μ -  

»μάτων ϋχοντα όύναμιν, ε ιτ’ άλλον άλλαχοσε 
»του βουλευτηρίου σποράδην έμ.βαλόντος. Ουπω 
»γάρ ήσκουν οϋδ’ έκέκτηντο τούς καλουμένους 
»συψειυγρίφονς, άλλά τότε πρώτον είς ί'χνοςτι 
»καταστήναι λέγουσιν. »

5. Έκ τών ανωτέρω χωρίων καταφαίνεται ότι 
ή. τέχνη τού βραχυλογείν έξαοκουμένη έν Έλ- 
λάδι ύπό τών καλούμενων Σημειογράφων, είσή- 
χθη είς Ριόμην ύπό τού Κικέρωνο;. "Οτι δέ ή 
τέχνη τών notariorum έσχεν άκριβώ; τήν κατα- 
γωγήν έκ τής ελληνικής σημειογραφίας, κατα
φαίνεται : ά) έκ τού έξής χωρίου τού Κικέρωνο;, 
είς έπιστολήν τού τινα (ΐΓ'. 32 , 3) πρό; τόν 
Αττικόν, ένθα λέγει : «quod at te dece.’n le- 
getis scripsiparum intelexti·, credo qui a 
διά σημείων scripseram'» ένθα ελληνικήν λέξιν 
μεταχειριζετα·, τήν αυτήν ήν καί ό Διογένης 
Λαέρτιος, καί β.) διότι ή άνάλυσις τών DOta- 
ruia (σημείων) αύτών, ούτιος ονομασθεισών, 
παρουσιάζει πάντα τά συστατικά ελληνικού 
άλφαβήτου. Δέν θά άπορήση τις βεβαίως . 
διά τήν βραδύτητα τής εισαγωγή; ταύτης έν 
Ρώμη," γινώσκων όπόσην άποστροφήν ή αποχήν 

ειχον οί Ρωμαίοι από τών Αθηναϊκών τεχνών. 
'Αλλως τε οι ρήτορες τής 'Ρώμης πριν του Κι- 
κερωνος ό έν ήγάτω* φιλολογικήν φήμην. ’ II 
Ρούμη δι’ αύτού; ήν όλο; ό κόσμο;' άλλ έπί Κι- 
κέρωνο; ή άρετή-αύτη έξέλειπε καί αύτό; ό μέ- 
γα; άνήρ Αιά τής ρητορικής δεινότητάς του ένί- 
κησε τήν άσημότητα τής καταγωγής του.

6. Ο Κικέρων κατέστησε πολλού; αντιγρά
φεις ικανού; νά μονιμοποιώσι τούς λόγους του 
καί άκολουθώσι τά ; αγορεύσεις του. Ικανώτερος 
αύτών έφάνη όΤύλλιο; Τίρων, δούλος απελεύθε
ρο; καί -πιστός σύντροφος τού μεγάλου τούτου 
άνδρός. Κατ’ άρχάς ¿τελειοποίησε τήν μέθοδον 
τού Ξενοφώντος, ήτις διά νά έφαρμοσθή εί; τήν 
Λατινικήν γλώσσαν έπρεπε νά ύποςει μεταρρυθ
μίσει; τινάς. "Επειτα έφήρμωσε τάς notas του 
εις τάς συνειθεστέρκς λέξεις καί ¿σχημάτισε π ί
νακα αύτών περιέχοντα χίλια εκατόν σημεία. 
Μετά δέ ταύτα, ολίγα δηλ. έτη πρό Χριστού, 
Σενέκας ό ρότωρ έπιδιώρθωσε καί ηύςησε τήν 
εργασίαν, διευθετήσας αυτήν εί; σχήμα λεξικού. 
Λί notae τότε δέν ήσαν όλιγώτεραι τών πεντα- 
κισχιλίων.

7. Ούτω διατεθέντα τά οημιΐα του T/pco- 
roç xal 1ΐενέχα, ώ; τά έκάλουν τότε, διεδόθη-
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σαν μετά τΐχχύτητος. Ό  Αύγουστος έςετίμησε 
τα άποτελέσματά των και ήθέλησε νά σπουδά 
fit) αυτά προς χρήσιν του, '11 δ’ εύνοιά του αύτη 
ύψωσεν αΐφνης τήν σημειογραφίαν εις τ*)ν ταζιν 
των χρησίμων τεχνών, καί, έπί τη; βασιλείας 
αύτού, συνεστήθησαν εις τό κράτος τριακόσια 
ειδικά της τέχνης σχολεία. Η κίνησις αύτη όέν 
ΰπήρξεν εφήμερος' ή διά σημε’ων (notae) γραφή 
έμειναν ώς κλάδος αγωγής, διότι καί επίσημοι 
άνδρες καί αύτοκράτορες έσπούδαζον καί ήακουν 
αύτήν.

8. ’Εν τούτοις ή σημειογραφία γεννηΟεισα 
κατά τάς θυέλλας του ρωμαϊκού βήματος έςέ- 
πεσεν ύπό την αυτοκρατορίαν του πρώτου αύ- 
τής προορισμού. Ο Φόρος ήν έρημος πλέον ή δέ 
Βουλή δέν άντεΐχεν είμή λόγους προπχρεσκευα- 
σμένους. Οί δέ καλλιεργούντες τήν παρά Κικέ- 
ρωνος είσαχθεϊσαν τέχνην κατεδικάσθησαν εις 
έργα κοπιαστικοίτερα. Οί μ.έν ώς γραμματείς 
δικαστηρίων, ϊνα σημειώσι τας καταθέσεις των 
μαρτύρων, καί τάς απολογίας τών κατηγορουμέ 
νων, exceptores έπονομαζόρ.ενοι' άλλοι δέ ύπό 
τήν επωνυμίαν cursores, (quia verba cur- 
suin expediebant) έχρησίμευον ώς δημόσιοι 
γραφείς, ώς γραμμ.ατεϊς μ,ικρών γεωκτημόνιον 
καί εις άλλα έργα ουτιδανά. 11 άντες ούτοι ώνο 
μάζοντο notarii.

9. Ί ΐ αναπτυσσόμενη’Εκκλησία μετεχειρίσθη 
τήν τέχνην ταύτην εις τήν πρόοδον *ή; πίστεως. 
Τά χρονικά τής πρώτη; ’Εκκλησίας άναφέρουσι 
συνεχώς τάς υπό τής σημειογραφίας εις αυτήν 
γενομένα; υπηρεσίας' διότι δι’ αυτής διετηρήθη

■σαν αί περισσότεραι τών πράξεων τών μαρτύρων 
καί τών προρρήσεων τών διδασκάλων τής Εκ
κλησίας. Ο άγιος Βασίλειο; όμιλεΐ περί τών ση
μείων τούτων έν τή 178η  επιστολή του. Ο ά 
γιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος μετεχε ρίζετο αυτά 
διά νά ταχύν-ρ τάς εργασίας του, καί μετά τον 
θάνατόν του εϋρέθησαν όμιλίαι αυτού γεγραμ 
μέναι διά σημείων.

10 . Κατά τό διάστημα τών τριών αιώνιον, 
αΐτινες διήλθον άπό τού Σενέκα μέχρι τού άγιου 
Κυπριανού ή σημειογραφία δέν ύπέστη καμμίαν 
ουσιώδη μεταμόρφωσιν. Ο άρχιερεύς ούτος, χω
ρίς μέν νά μετχβάλη καθολου τας βάσεις τής 
μεθόδου, εισήγαγεν όμως εις τόν τρόπον τή; γρα
φής μεταοολάς τινας. Διευθέτησε τό ολον προς 
χρήσιν τού Χριστιανισμού, δημιούργησα; ιδιαί
τερα σημεία διά τά; συχνότερον άπαντωμένας 
λεξεις. Ούδενός δέ κωλύοντος νά πραςωσι τό

αύτό καί έτεροι σημειογράφοι, συνέβη ώστε νά 
μή δύναταί τις νά άναγιναΐσκοι τά σημεία τού 
έτέρου.

1 1 .  Εις τούς εργαζομένους τήν σημειογρα
φίαν, οιτινες, ώς είπωμεν notarii έκλήθησαν 
ανωτέρω, ον εργασίας έπικερδεστέρας άναμ.- 
φιβόλως' διότι εις αυτούς άπετείνοντο όταν έκα- 
μνον πράξεις συναλλαγής, καί έντεύθ-.ν τό όνο
μα notarii έαεινεν εις τούς συμβολαιογράφους. 
Αναγινώσκομεν δέ εί; τά Δίγεστα. Βιβ. 29. 
«Lucius Titus, Miles, notario suo testa- 
nientuin scribendum notis dictavil, et 
anlequam lilteris perscriberetur, vita de- 
funclus est. . . κτλ » Τό χωρίον τούτο έ;ηγεϊ 
σαφέστατα τίνα εργασίαν εί/ον οί notarii. 
’Εν τούτοις πρέπει νχ παρατηρήσωμεν οτι αί 
πράξεις των δέν είχον τόν νομικόν χαρακτήρα, 
είμή άφ’ οϋ άντεγράφοντο καί άπετίθεντο εις 
τούς labelliones (συμβολαιογράφους). Ουτοι 
ήσαν οί αληθείς συμβολαιογράφοι, ου; γινούσκο- 
μεν σήμερον' οί δέ notarii δέν ήσαν είμή άπλοι 
αντιγράφεις, ή ιεροδιδάσκαλοι ανεξάρτητοι: 'Α λ
λως τε ή διάκρισις, διετάχθη έπισήμως εις τήν 
44ην νεαράν τού ’Ιουστινιανού. Pi όρκος τις όμως 
μεταγενέστερος τού αύτού ήγευόνος (Cod. L. 
1. Τ. 17 .d e  veteri jure cnucleando), έμ- 
ποδίσας εις τό έξής τήν /ρήσιν τή; συντόμου 
γραφής εις τά ιδιωτικά συμβόλαια, ενεκα τών 
αμφιβολιών, τών ενίοτε προκυπτουσών, προσέ
βαλε τήν σημειογραφίαν Οανασίμ.ως.

12 . ’Αλλά, μ.ολονότι καί έν τή ρωμαϊκή εκ
κλησία απηγορεύθη ή τέ/νη αύτη καί τοιουτο
τρόπως κατεδιώχθη παντα/όθεν, τά ϊ/νη όμως 
τής αρχαίας σημειογραφίας δεν εί/ον έξαλειφθή 
τοσούτον, ώστε νά καταστή αδύνατος τού λοι
πού ή άναγνώρισίς της. Πολλοί όαως σοφ ί, ά· 
σχολούμε-ο·. περί τήν έ;έτασιν τή; Τιρωνική; 
γραφής, περιέπεσαν εις έσφαλμ.ένην έκτίμ/.σιν, 
υποτιθέμενοι ότι τά σημεία τού Τίρωνος καί τού 
Σενέκα ήσαν σημεία αύθαίεετα καί ιδιότροπα. 
’Αλλά μακρά καί έπισταμένη έξέτασις τών Τι- 
ρωνικών αύτών σημείων, άτινα ό Λίων Κάσσιος 
σηι.κια γρα^ιράιωτ ονομάζει, ό δέ Κασσιόδω- 
ρος Una SI litterae, καί τά  όπόϊα κατά τόν 
Κυντιλιανόν, ήσαν σημεία καί εικόνες γραμμά
των, °ύ/ί όέ γράμ.ματα, άποφέρει τά έξή; συμ.- 
περάσματα. Τό σύστημα τή; Τιρωνείου γραφής 
συνίστατο : ά) εί; τήν ύποκατάς-αβιν τών γραμ.- 
μάτων τού αλφαβήτου διά χαοακτήρων άπλου- 
στέρων μέν κχί σκόπιμων πρός συμπλοκήν των,
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ούχί δέ άπομακρυνομ,ένων πολύ τής όμοιότητος 
τών τής γραφής, β'.) Εις τήν παράλειψιν άπό τού 
μέσου τών λέξεων πυλλών φωνηέντων καί συμ
φώνων, άκανονίστως όμως καί, ενίοτε, εις τήν ¡ 
αύτήν λέξιν παραλειπομένων άλλοτε άλλου 
γράμμ,ατος. γ ’ .) Εις τήν παράστασιν τών κατα
λήξεων δι’ ιδιαιτέρων σημ.είων.

13 . Επειδή δέ ή παράλειψις τών μεσαζόν
των γραμμάτων ήν μέν αύθαίρετο; σχεόόν, θά 
υπόθεση τις ότι σύγχυσις ύπήρχεν εί; τήν γρα
φήν" όμολογητέον ομω; ότι τοιαυτη σύγχυσις ήν 
σπανιιυτέρα παρ’ ότι ήδύνατό τις νά πιστεύσφ. 'Ο 
Τίρων είχε δύο κανόνας αποφυγή;' ό μέν συνί- 
στατο εις τό νά παραλείπει, μετά τό πρώτον ση 
μεϊον, παν γράμμα ού τό σημεΐον 5έν ήδύνατο 
νά ένωθή μετά τών προηγουμ-ένων. Ούτω π. χ. 
εις τήν λέξιν üdelibus, τά μέν τιρωνικά γράμ
ματα τής λέξεως, ήτοι τών f, i, d, e, 1, i,

b, U, S, έσημειούντο : A V ? 4 \ ,  > u  5 ,

C u A ,  V n ^ 5. ; . 3 ,  C^f/, 5 ,  άλλά τό
d όέν ήόύνατο νά παρασταθή' διό ό σημειογρά" 
φος μετέβαινεν εύθύς άπό τό 1 εις τό 1 και
έγραφε flibus καί εσημείωνε : y \ '  ’ ¿v τό

μέν έσήμαινε f(idc-)l , τό δέ ^  |
τήν κατάληξιν ibus, αύθερέτω; περίπου σημειου- 
μένη ούτως. Ο δέ δεύτερο; κανών, αζιολογώ- 
τερο; τού πρώτου, συνίστατο εί; τό νά μετα- 
βάλληται τό σχίμα, ή μάλλον ή συνήθης κατα
σκευή γράμματός τίνος, ούτως ή άλλως, όταν 
εύρίσκηται εις ταύτην ή εκείνην τήν σχέσιν πρός 
ετερον γράμμα ώ ςΐ ούτω τά σχήματα τών γραμ
μάτων έπικίλοντο. Επειδή δ’ έν πάσι βλέπει τις 
ότι ούδείς κανών υπήρχε κ.αΐ τά πάντα ύπήρχον 
έγκαταλελειμμένα εί; τήν ιδιοτροπίαν τού γρά- 
φοντος, έπομένως θά ήτο αδύνατον ν’ άνεγινώ 
σκοντο, πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι οί συ δυα- 
σμοί τών πεντακισ/ιλίων λέξικών σημείων ι 
ησαν προσδιιυρισμένοι έκ τού προτέρου. Τό δέ 
ήττον ψεκτέον σύστημ.α τή; τιρωνείου γραφής I 
ητο ιό τών καταλήξεων, ών ή συχνοτέρα χρήσις, 
οϊκείαν καί συνήθη καταστώσα τήν γραφήν των, 
ώμοίαζε δάδά τινα φερομένην πλησίον σκοτεινού 
λαβυρίνθου. Τά σημεία ομως ταύτα τών κατα- 
λήςεων εις σύςημα εύκολον καί κανονικόν είναι 
έμπόδιον" ήδέ ύπαρζί; των παριστά τό σύστημ’ 
αυτό σκοτεινόν καί άπορριπτέον. Έπί τέλους οί 
notarii παρίστων καί τά;· συνειθεστέρας λέξεις,

ώς π. χ. τά έπιρρήματα τά; προθέσεις κτλ.,διά  
σημείων αΰθερέτων καί άνευ γενικώ·' καί κανόνων 
κατασκευαζομ.ένων.

j 1 4. Χωρίς νά έ'μβωμεν εις πλειοτέρας λ.επτο- 
μερείας, αχρήστου; πρός τόν σκοπόν ή μ ώ ν , όφεί- 
λοικεν εντούτοις διασαφίσειςτινάς έπί τή; ιστορίας 
τή; αρχαίας σημειογραφίας τών Ρωμα'ων. Καί έν 
'Ρώμη πρό τού Κικέροονο; υπήρχε ταχυγραφικόν 
τι σύστημα. 'II δέ νέα έκ τής Ελλάδος μέθοδος 
έπί Κικέρωνος μέν ελαβε γένεσιν, άλλά δέν είχε 
διαδοθή έπί τοσούτον ώστε οί γέροντες βουλευ- 
ται νά δύνανται νά μεταχειρισθώσιν αύτήν. Οί 
απελεύθεροι τού Κικέρωνος μόνοι έπί πολύν χρό
νον παρηκολούθουν τήν γραφήν τού λόγου τή 
βοήθεια τή; σημειογραφίας, διότι έδιδάχθησαν 
προηγουμένως αύτήν. Α λλ ’ έν τινι λόγω τού 
Κικέρωνος ϋπέρ Σύλλα εύρίσκεται τό έξή; χωρίον- 
«Inlroductis in senatum indicibus, con- 
stitui scnateres qui omnia indicum dicta, 
interrógala, responsa perscriberent. At 
quos virus ? non solum summa vi ’ t lí i c ct 
fule, cujus generis in senatu facultas ma
xima : ced etiam qucs sciebam maemoria, 
scientia, consuetudine et celeriiate scr;- 
bendi, faciilime, que dicercníur, perscqui 
posse. » Έκ τού χωρίου τούτου ένθα φαίνηται ότι 
όέν ήσαν γραφείς οί στενογραφούντες, άλλά βου- 
λευταί’ καί οϊτινες βεβαίως δέν έ'υ.αθον τήν νεου- 
τέραν τέχνην ¡κόλις είσαχθεΐσαν, καταφαίνεται 
ότι προ ύπήρχεν ατελές τι στενονραγικόν σύς-.-μα, 
πεοί οΰ μ.ικράν νύξιν δίδει ήμ,ϊν ό Haler.US 
Frobus (lib. de not. roman, interpr.j« Apud 
veteres, cum usus notarum nullus esse', 
seribendi facultatem maxime in senatu, 
qui aderant scribendo, ut celcriter com- 
prehenderent, quædam verba, atqno no
mina ex communi consensu primis iiteris 
notabant, et siugulae quid siguifiearent, 
in promptu crat(!). »

13 . Οί ύπό τού Κικέρωνος ύοιπόν έκλεχθένιε; 
τότε βουλευταί, ινα σημειώσωσι τά λεγόμε-α, 
έποαττον ό,τι έω; τότε συνήθως έπράττετο μή 
είσαχθείσης έτι τής διά σημείων γραφής, σημει- 
ούντες δ η λ . τά πρώτα στοιχεία τών λέςεων. Τά

( I ) «  Π ζ ε ά  T 3 t ;  τ.£ι̂ χ·ο·ζ, ¿ π ό τ ε  γ:χ.·~. ζ
σηρ.είων υ π η ^ ε , οι έπιπεφο^τισυ-Σοι Ά  οολλε-γωτ-. τχ ; ορ.τι
λιάς πεοπάντων έν rf¡  BouXíq, ¿έν έττ,με’ουν :η ~χ 
''•οάρ.ρ.ατχ λε'ςειον y-αι cvop-άτων. Ετ/.όλω: δ’ ε”ε·τκέ τι : rè 
vit)αχ τών τοώτων τη τών ρ.ερ.ων(ο;αενών α^τών --çaαρ.ά 
(^ι^λών) ^ενι/.ώς τκοαδεδεγρ.ε'νων, κατά ttjv έποψην, *:π·ος 
κχτα^τ^ωιι την τα^τεεαν.» Λ I
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δέστοιχεΐα T«OTa,singulac literac,κληθέντα, 
η Siglao ?ι Sigla á πιθανώς νά είσήγχγεν ó 
'Έννιος εις Ρώμην, ήσαν εις μεγάλων χρήσιν έν 
'ρώμτι, έξ εβραϊκής συνήθειας καί μάλλον ώς 
κρυπτογραφία τις. Καί εύρέθησαν μέν πολλά 
μνημεία τής αρχαιότητας πλήθοντα επιγραφών 
Sta σιγλών, χειρόγραφα, πλεϊσται εκδόσεις, 
περιέχουσαι χωρία ολόκληρα γεγραμμ.ένα διά 
τών ϊδιοτρόπων αϋτών σημείων πλήν άφ’ δτου ; 
ή σημειογραφία απέκτησε πολλούς οπαδού; αί 
σίγ'ιαι έγκατελείφθησαν ώς μ.έσον ταχυγραφίας, 
έμε ιναν δέ χρήσιμοι παρά τοΐ; έργάταις μνη
μείων επιταφίων, καί παρά τοΐς κληρικοί; τοΐς 
συγγράφουσι βίβλους εκκλησιαστικά;, ώς μέσον 
φειδαύς τόπου καί χρόνου καί πάντοτε μάλλον 
ώς κρυπτογραφία. 'II χρήσις των σιγλών εις την 
νεωτέραν στενογραφίαν, ήτις είναι λίαν κανονική ί 
καί όμαλή και καθ όλου βραχύτατη, εμφαίνει 
ιδιοτροπίαν του χοωμένου, εί μη άλογίαν, καί 
αυξάνει την σύγχυσιν. Καί αί σύγλαι δ ’ αύταί, 
ώς κρυπτογραφία, περιελήφΟησαν είςτήν Οπό του 
’Ιουστινιανού γένομένην προγραφήν τής σημειο
γραφίας.

("Ε -ετα ί í¡ σννε^εια).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α Α Μ Β Ε Ρ Τ Ο Γ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΛΕΟιΥΙΌΣ ΓΟΖΛ4Ν.

(Συνενε·.α.— ν1δε φυλλ. Γ .)

-— Και που θά ύπάγη,ς, φίλτατε Γεοάρδε, 
έγκαταλείπων ημάς ·,

—  "Οπου ό δρόμος με φέρει.
— "Οπου ό δρόμο; σέ φέρει ! . . .
—  Θά έπιβώ τής πρώτης σιδηροδρομικής άμα 

ζοστοιχίας ήτις παρουσιασθή εις τά δμματά μου. 
Τήν εσπέραν ταΰτην, θά εΰρίσκωμαι έκατόν λεύ
γας μακράν υμών’ ίσιος, εϊ; Βορδιγάλλην. ’Ακο
λούθως . . . έχω τόν ωκεανόν πρό έμοϋ. Μετά 
τρεις εβδομάδας, εις ’Αμερικήν' μετά έν έτος. . ,|  
Καί όμως ένόμιζον όπ Οά διηρχόμην τήν ζωήν ! 
μου ενταύθα, πλησίον υμών, τούς όποιους τοσούτον 
ήγάπων . . . "Εϊτιυ ! ανάγκη νά ά'ρωμεν τήν 
σκη.ήν μας . . . Εμπρός

Ό Λαμβέρτος εκυψε τήν κεφαλήν καί άπέστρε-

ι ψε τό βλέμμα* ή δε σύζυγός του εφερε τδ ι̂νό- 
' μακτρον εις τούς οφθαλμούς.

—  ’Εμπρός ! έψιθύρισε, συντετριμμένη τή φω
νή, ό φίλος τού Γεράρδου* ό δε Γεράρδος έπανέ-

; λαβε.
—  ’Εμπρός ! κραυγή Ουμ.ήρης όταν πρόκηται 

νά έπανέλθη τις οίκαδε* κραυγή σπαραξικάρδιος, 
όταν τι; άναχωρή . . .  όταν έγκαταλείπη . . .  
Εμπρός λοιπόν !

Εις τό τεταραγμένον καί πυριφλεγές τής Κ. 
Λαμβέρτου στήθος ή έξτς άντήχησε κραυγή, μή 
έ;ελθούσα έν τούτοι; των υπό τής ΰποσχέσεως ήν 
πρός τόν σύζυγον αυτής έδωκε μεμοχ/ευμενών 
χειλέων της : «Δέν πρέπει νά αναχώρηση, !

—  Θά με ενθυμήσθε ενίοτε, δέν είναι άληθές, 
φίλοι μου ;

Ε.ς τήν συγκινητικήν ταύτην τού φίλου του 
παράκλησιν, ό Λαμβέρτος άπεκρίθη διά των έςής 
έκ ψυχής προερχόμενων λόγων ;

—  Γεράρδε !
—  Φίλε μου ;
—  Δύναμαι νάσοι ζητήσω χάριν τινα ;
—  Λέγε.
—  Πρό τινο; καιρού έκαμες τήν εικόνα σου. 

ί —  Ναι.
—  Δό; μοι τήν  εικόνα εκείνην.
—  Τήν εικόνα εκείνην . . .
—  Διστάζεις ; . .
—  νΩ ! όχι . . . άλλα τήν εικόνα εκείνην . . . 

δεν τήν έχω πλέον, τήν έδωκα εί; τήν . . .
—  Ήτις τήν ένεχείρισεν εί; έμ.έ, προσέθεσεν ή 

Κ. Λαμβέρτου.
—  Νά μοι τήν δώσης, είπεν ό Λαμβέρτος εις 

τήν σύζυγόν του.
—  Τηρήσατε αυτήν άμ,φότεροι, είπεν ό Γεράρ

δος. Έπεθύμουν, κυρία, νά ήδύνατο ή είκών μου 
εκείνη νά ευχάριστή υμάς καθ έκάστην, διά τάς 
περιποιήσεις άς έπεδαψιλεύσατε εις τόν είλικρινέ- 
στερον τού συζύγου σας φίλον, εις εκείνον. . .  ’Αλλ' 
οχι ! . . Μή όμιλώμ.εν πλέον περί τούτου . . . καί 
διατί άρα ; . .  . Καί όμως πρέπει νά ομιλήσω διά 
τελευταίαν φοράν περί εκείνης. Θέλετε εϊπει πρό; 
αυτήν, κυρία, δέν έχει ουτω ·, . . . ή μάλλον σύ, 
φίλε μου . . . διότι εγώ . . . εννοείτε . . .  ή θέα 
τη; . . .  ή παρουσία μου .. . ήθϊλον τή προξενή
σει μεγάλην λύπην έάν τήν επανεβλέπον . . . "Ω ! 
καί νά μ.ή τήν έπανίδω πλέον ποτέ . . · ποτέ . . .  
ποτέ ! .  . .

Ή φωνή τού Γεράρδου έσβέσθη αίφνης εις 
κύματα δακρύων, άτ.να έρρεον κρουνηδόν έπί
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τών παρειών του. 'Επί πολλήν ώραν κατέπνίγε 
ταύτχ. ’Αλλ’ ήδη καθίστα φχνεράν τή< Ολίψιν 
του, ότι άπεχωρίζετο φίλτάτων όντων μεθ ών 
«7.?1 τή; ούρα; τχύτης είχε συζήσει. II ζωή τού 
έμφρονος καί ευαίσθητου δέν άριθμ.εϊτχι δ ά τή; 
κλίμακο; τού χρόνου, άλλα διά των φιλικών 
δεσμών οΰ; βραδέως καί έπιμ,ελώς συνδέει. II 
ζωή, όθεν, τού Γεράρδου, πολύτιμον δι’ αύτόν 
περιδέραιον, συνετρίβετο ήδη ¿ι τώ μέσω, καί 
οί τιμαλφέστεοοι μαργαρίται κατέπιπτον καί 
διεσκορπίζοντο. Νά άρχίση έκ νέου ! .  . .  Πώς. . .  
Όςις έκ νέου αρχίζει, ουδέποτε ήρχισεν. Οί θύ
λακοι τή; καρδιάς, ώς οί των σίμβλων των με
λισσών, πληρούνται τών ήδυτέρων έπί τή; γής 
αισθημάτων, τού ήδυτέρου οπού τών εϋγενεστέ- 
ρων καί πολυτιμοτέρων συγκινήσεων' άλλ' όταν 
άπαξ κενωθώσι, τότε, ομοίως έκείνων, ξηραίνον
ται, πϊρκμ.ορφοϋντκι, καταστρέφοντχι. Ό χι ! 
δέν αρχίζει τ ι; έκ νέου !

Σφοδρώς συγκινηθείσα ύπό τών τελευταίων 
τού Γεράρδου λόγων, υπό τών δακρύων άτινα 
διηνεκώ; έβρεχον τάς παρειάς του, καί υπό τή; 
άφορήτου Ολίψεω; ήτις παρίστατο έπί τού προ
σώπου τού Λαμβέρτου, τού όποιου ή ώχρότη; 
προύξένει φρίκην άμα καιΡοίκτον (διότι καί οϋτος 
δεινήν εις τά στήθη αυτού ένέκλειε θύελλαν, 
έτοίμην νά έκραγή) ή Κ. Λαμβέρτου ¿πλησίασε 
πρός τόν Γεράρδον καί είπε.

—  Θά έπανίδητε τήν κόρην μου, κύριε! Θά 
την έπανίδητε* (δέν θέλω νά . . .  Τίθέλατε φέ
ρει μεθ’ υμών τήν ιδέαν ότι ή θυγάτηρ μου 
κατέστη άναξία τής χειρός σα;. ’Αδύνατον 
τούτο! Δεν θέλω άνεχθή νά στιγμ-ατισθή ή 
τρυφερά της ηλικία, δεν θέλω αφήσει νά κα- 
ταστραφή τό μ.έλλον της, ή ,ευδαιμονία της, 
χωρίς νά υψώσω τήν φωνήν, χωρίς νά ύτερ- 
μ.αχήσω ταύτης, χωρίς νά ριφθώ μεταφϋ εκεί
νη; καί υμών, όπως έκείνη χθες έρρίφθη μεταξύ 
εμού καί τού πατρό; της.

—  ’Αλλά μοί ΰπεσχέθητε, κυρία . . .
—  Ούδεμίαν όμως ουτιδανήν καί άτιμον 

πράξιν ΰπεσχέθην, ύπέλαβε ψυχρώ; ή κ. Λχμ- 
βέρτου. Δέν θέλω νά όνουιάσω ΕΛηνον, διότι 
δέν θέλω νά σας φοσεύση ή νά τον φονεύσητε, 
άλλά καί δέν επιθυμώ νά καταστή ή κόρη μου 
θύμα τή: σιωπής μου. ’ίσχυρώς δέ έπιληφθείσα 
τού βραχίονος τού Γεράρδου, προσέθετο έντόνως ; 
«Σά; ομνύω, κύριε, ότι θά την νυυ.φευθήτε* καί 
■έν πρώτοις, θέλετε έπανίδει αυτήν παραχρήμα.

Ή Κ. Λαμβέρτου έδραμε πρός τήν θύραν

όπως πορευθή πρός άνχζήτησιν τή ; Ουγατρός 
της. Ό σύζυγό; τη ; τήν εμπόδισε.

—  νΑφε; με νά διέλθω !
—*· Όχι, κυρί* ! Τί προτίθεσθε νά πράξητε ;
—  Τό ήκούσατε
—  Νά ζητήσητε την θυγατέρα σ α ;;
—  Νά ζητήσω τήν θυγατέρα μου . . .  Θά με 

έμποδίσ/ιτε ;
Ό Λαμβέρτος, διά μεν τής μ,ιά; χειρός ήμια- 

νοίξας τήν χείρα, διά δέ τή; ετερα; κωλύσα; 
τήν εξοδον εις τήν σύζυγόν του,

—  Λεν σας εμποδίζω, κυρία, είπε, διότι εν
τός όλ'γου θά έ’λθρ ή ιδία ένταύθ χ* καί προση- 
λώσας τό βλέμ.μα εις τό βάθος τού διαδρόμου, 
είπε καθ' εαυτόν :

—  ’Εν τούτοις, κύριε . . .
—  Είναι περιττόν νά πορευθήτε εις άναζή- 

τησίν της.
—  Λιατί περιττόν ;
— Ναι , θά έλθ/ι* καί τήν φοράν ταύτην θά 

μάθω τά πάντα. Ή δοκιμασία ήν προτίθεμαι 
να άποτολμήσω είναι φοβερά. ’Επαχθές δέ καί 
σκληρόν ήθελεν είσθε, έάν καί έκ τή; δοκιμα
σίας ταύτης δέν ήθελεν άναλάμψει ή αλήθεια. 
Κρίσιμο; δι έμέ ή στιγμή αύτη, άλλ’ ή α
νάγκη τό καλεϊ. Πρόκειται νά σώσω ή τήν 
τιμήν τή: μητρό; ή τήν τιμήν τής κόρης.

—  ’ΐδού ή ’Αδελαϊς! είπεν ό Λαμβέρτος 
πρός τόν Γεράρδον κχί τήν σύζυγόν του. Ιδού 
ή ’Λδελαίς !

Ή εκπληξις τού Γεράρδου καί τή; κ. Λαμ
βέρτου, εις τήν θέαν τή ; ενδυμασίας ύπό τήν 
όποιαν ή ’Αδελαϊς πχρουσιάσθη, εί; τοσούτον 
άφίκετο, ¿ίστι σχεδόν έπίστευσαν ότι ώ/ειρεύον- 
το. ’ Εφερε στολήν νεονύμφου; έσθήτκ λευκήν, 
νυμφικόν κρήόεμνον, στέφανον λευκών ρόδων, 
ανθοδέσμην εξ άνθέων πορτοκαλλέας. Ούδεν 
έλλειπεν έκ τή; καθιερωμ.ένη; επισήμου στολή; 
τού γάμου. 'Ως έκ περισσού δέ, εφερε περιδέ
ραιου μαργαριτών καί ψελλια αδαμάντινά. Ά λ λ ’ 
άπαντες οί καλλωπισμοί ούτοι δέν περιέβαλλον 
είμή μορφήν φέρουσαν τήν ωχρότητα τού θανά
του. '11 Αδελαϊς, ύπο τήν πολυτελή ταύτην εν
δυμασίαν, έφαίνετο μάλλον αφιερωμένη, όπως 
ή Ιφιγένεια, εί; θυσίαν τινα τών αρχαίων, ή 
προωρισμένη νά έκπληρώση τήν ίεράν καί άγιαν 
τού γάμου τελετήν. Αλλά διατί παρουσιάζετο 
ούτω έ στολισμένη εις τήν στιγμήν καθ' ήν ή 
οικογένεια τη; εύρίσκετο βεβυθισμένη εις τό 
αίσχος καί τήν Ολίψιν.
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—  Τί είναι τοΰτο·, έφώνησεν ή μήτηρ τη; 
βλέπουσα αυτήν παρουσιαζομένην έν ς·ολή γάμου.

—  Τί σημαίνει τοΰτο; ή,ρώτησεν εαυτόν ό Γε· 
ράρδος, μ ή πω; τό λογικόν τ η ς ;. . .

Ο Λαμβέρτυ; πλησίασα; την ζλδελχ δα, τη 
είπε χαμηλοφώνω; ;

—  Κάλλιστα, μέ ΰπήκουσας. «Καί ακολού
θως είπεν υψηλή τή φωνή πρός τόν Γεράρδον, 
δεικνύων την Αδεθ,α δα». « Ουτω ένδεδυαένην, 
φίλε μου, διενοούμην νά σοι παρουσιάσω αύτή·', 
/.ατά την ημέραν τοΰ μετά σοΰ γάμου τη;, καί 
νά την παραδώσω προς σέ, λέγων: —  Αέχθητι 
ταύτην έκ των ή μ ετέρω ν χειρών, ότω; καί 
ήμεϊ; έόεζάμεθα αϋτήν έκ των χειρών τοΰ Θεοΰ, 
τήν ημέραν τής γεννησεώς τη; κ’Α λλ’ άλλως 
έόο;ε τη ειμαρμένη,».

Οι λόγοι οΰτοι τοΰ Λαμβέρτου, λεχθεντες πρός 
τόν φίλον του, έπι παρουσία τή; κ. Λαμβέρτου 
καί τή ; θυγατρός αυτής, κατ’ ούδέν σχεδόν 
έφώτιζον αϋτοΰ; επί τή; μυστηριώδους ενδυμα
σία; τήν όποιαν αυτό; ούτο; είχεν έπι βάλει εις 
τήν κόρην του, διότι ούδείς πλέον άμφέβαλλεν 
ότι ό Ααμβέρτος άπήτησε τοΰτο έπι κεκρυμμένω 
τινι σκοπώ. Μετά όλιγόστιγμον σκέψιν, προύχώ- 
ρησε πρός τήν ’Αδελαϊδα, καί πρώτον, τή άφή- 
ρετε τά άδαυ.άντινα ψέλλια, δεύτερον δε, τό 
πολύτιμον έκ μαργαριτών περιδέραιου αύτή;.

Ί ΐ ’Αδελαΐς επειράΰη νά άντιστή.
—  Τί πράττετε; είπεν εις τόν πατέρα της.
'!! κ. Λαμβέρτου, υπό τή; αυτής προσβλη

θεί τα έκπλήζεως, ήρώτα εαυτήν τ ί άρα διεννοεϊ- 
το ό σύζυγό; της.

Χωρ1; ούδεμίαν νά δώση προσοχήν εΐ; τό 
άτορον καί ερωτηματικόν βλέμμα των προσώ
πων άτινα περιεκύκλουν αύτόν, ό Ααυ.βέρτος 
ελαβεν εί; τή; χεΤοα τά ψίλλια καί τό περιδέ
ραιου, παρατηρώ; δέ αότά μελαγχολικώ;, είπε.

—  Τοΰ στρατιώτου, τόν όποιον τό θάρρος 
καί ή τιμή έγκατέλιπον, άραιροΰσι τά παράση
μα, συντρίβουσι τό ςίφος,άποσπώσι τά ; έπωμίδας.

Καί ταΰτα είτών, έβάδισε πρό; τόν Γεράρδον 
Υνα τώ έγχειρίστ, τό περιδέραιου καί τά ψέλλια.

— ’Ανήκον εις τήν μ.ητέρα σο;, ώς μ.οί είπε; 
σήμερον τήν πρωίαν, Γεράρδε" αΰτη δέν είναι άζία 
νά τά φερν), καί έδειζε τήν θυγατέρα του πρό; 
τόν φίλον του, έν μεγίστη διατελοΰντα ταραχή.

—  Πάτερ μ.ου, ή ύβρις αυτη ! έφώνησεν ή 
’Αδελα;.

((Ι σΛ {/ » / / · * /—  Π υορις αυτη, ενώπιον μου 1 εφωνησε 
συγχρόνως καί ή κ. Λαμ.βέρτου.

Ο Γεράρδος, οπισθοδρόμησε μέχρι τή; Ούρα;,1 
όπως μή δεχθή τό προσφερόμενον αϋτω θλιβε
ρόν δώρον. Ο Λαμβέρτο;, ούδέ πρό; στιγμήν δι- 
στάσας, έρριψε τήν δράκα ταύτην των μαργα
ριτών καί άδαμάυτων επί τής πρώτης τυχούση; 
έδρας, καί έβάδισεν έκ νέου πρός τήν κόρην αύ- 
τοΰ. Λι ένά; οέ καί μόνου κινήματος τή άφήρεσε 
τό λευκόν κρήδεμνον οπερ έφερε.

'11 Άδελα ίς γοεράν άφήκε κραυγήν καθ’ όλον 
τόν οι/.ον άντηχήσασαν.

—  Τί κάμνει;; ήρώτησε βιαία τή φωνή ό 
Γεράρδος, ό όποΤο; δέν έλαβε τόν καιρόν νά 
άναστείλη τό τοσοΰτον υβριστικόν διά τήν ’Αδε- 
λ,αδα κίνημα τοΰ φίλου του.

'11 Κ. Λαμβέρτου, φρικκοσα καί εκτός έχυ- 
τής, συνηνώθη μετά τή; κόρη; τη; καί τοΰ 
Γεράρδου, όπως θρηνήσφ, έζ όλη; τή; δυνάμεως 
τή; έςεγειγερμένης καί άγανακτούση; αύτή; ψυ
χή;, έπι τής οικιακή; ταύτη; σκηνή; ήτι; έξε- 
λίσσετο πρό τών όφαλμών τη; μετ’ άκαμπτου 
σκληρότητας, καί ήτι; έλαμβανε βαθμηδόν φάσιν 
τής όποια; ούδείς έν άρχή είχε μαντεύσει τήν 
αύστηράν ηθικολογίαν. Τά οικογενειακόν δράμα 
ΰψοΰτο άπό στιγμή; εις στιγμήν εί; τό υψος 
τοΰ ίερογραφικοΰ μεγαλείου τών χρόνων εκεί
νων, έν οί; ή πατρική έςουσία άντικαθίστα νο- 
μίμω; τήν έςουσίαν τ°ΰ Θεοΰ.

—  Σχίζω τό κρήδεμνον τοΰτο έξηκολούθησεν 
ό Ααμβέρτος, καί τό ρίπτω εί; τοΰ; ανέμου;,κα
θώς αυτη έρριψεν εί; τοΰ; ανέμου; τήν τιυ.ήν της.

—  ’Αρκεί ! αρκεί ! έφώνησεν δ Γεράρδος έν τή 
υπερβολή τή; θλίψεως του, αρκεί !

—  Ό χι άκόμη 1
—  "Ά ! κύριε, εϊσθε σκληρό;
—  11 σειρά σα; τώρα, κυρία, νά δειχθήτε 

καί ή οεϊ; τοια ότη, άπεκρίθη ό Ααμβέρτος εις 
τήν σύζυγόν του. Αποσπάσατε άπό τή; θυγατρός

: σα; τήν έ; άνθέων πορτοκαλλέα; άνθοδέσμ.ην 
καί τόν έκ λευκών ρόδων στέφανον, καί κατα
πατήσατε αύτά υπό τοΰ; πόδας υμών.

’Ακούσασα τήν διαταγήν ταύτην, ή ’Αδελαΐς 
έφερε τήν μίαν τών χειρών εις τό μέτωπον, τήν 
δ’ άλλην εί; τήν πλευράν όπω; ύπερασπίσνι 
τόν στέφανον καί τήν ανθοδέσμην αυτής, καί 
έφώνησεν :

—  «Ό χι ! Ό χι, δεν θέλω ! »
—  Έγώ, νά άποσπάσω ; . . .
—  Μάλιστα, κυρία.
— Νά καταπατήσω ύπό'τοΰ; πόδας μου ; έγώΐ
—  'Υμείς, κυρία.
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—  Ποτέ !
—  Τό απαιτώ.
—  Ποτέ, ποτέ ! σά; λέγω.
—  Τά διατάσσω.
—  Κάλλιον νά άποθάνω !
—  Κάλλιον νά λαλήσητε, κυρία.
—  Θά λαλήσω.
—  Τέλος πάντων!
ΟύχΙ άνευ βίας καί ψυχική; οδύνης, ή κ. Λαμ

βέρτου δι’ άσθενοΰ; καί θρηνώδους φωνής έψι- 
θύρισε :

—  'Ο έν τώ ίδίω μου προσώπω άτιμάσας 
υμάς, είναι. » .

—  Είναι ; .  . ήρώτησεν άπλήστω; ό Λαμβέρ- 
τος, άνυπομονών όιά τήν βραδύτητα καί τόν 
δισταγμόν τή; συζύγου του.

—  Είναι ..  . Ό ! Θεέ μου ! Θεέ μου!
—  Περιμένω, κ υρία ... τά δευτερόλεπτα 

είναι δι’ έρ.έ αιώνες.
—  Είναι. .  .
—· Ίδωμεν, κυρία, τό όνομά του ;
Καί ό Ααμβέρτος έςήγαγε συγχρόνως τοΰ 

θυλακίου του τήν έπιστολήν τής όποιας τοσούτιρ
/Ο \ ϊ  , ^φοοεραν ειχε κάμει χρησιν.
—  Τό όνομά του, τό όνομά του ; —  τό όνο

μά του, λοιπόν!
—  Δέν δύναμαι νά εΐπω ΰψηλοφώνω; τό 

ονομα τοΰτο ενώπιον τή; θυγατρός μου.
Καί ή Κ. Λαμβέρτου έπλησίασε τόν σύζυ

γον αυτής, όπω; τώ εί'πη χαμηλή τή φωνή εΐ; 
τά ού; τό όνομα έκεΐνο.

’Αλλ’ ό Ααμβέοτο;, τοποθετήσα; αύτήν παρα- 
χρήμα μεταζύ αύτοΰ καί τοΰ Γεράρδου, τή είπε.

—  Πρέπει, κυρία, νά τό άκούσωμεν καί 
οί δύο.

—  "Έστω, είπεν ή Κ. Λαμβέρτου, άποφα- : 
σισμένη νά πίρ τόποτόριον μέχρι πυθμένο;. 
Είναι. . .  ό Κ. δε Γραμβάλ.

—  Ό  Κ. δέ Γραμβάλ ! » καί, άνοί'α; τήν 
βπιστολήν, ήν πρό τινων λεπτών είχεν έςαγά- 
γει τοΰ θυλακίου του, ό Ααρ.βέρτο; άνέγνω 
κατ’ ιδίαν, δι’ εαυτόν καί μόνον, τά; τελευ
ταία; γραμμάς τής επιστολής εκείνη; τήν όποιαν 
ή σύζυγό; του, ώ; εϊδοαεν, δέν είχεν είσέτι διε- 
ζέλθει καθ’ ολοκληρίαν, ότε έπιστρέψα; ούτο; 
τόσον άπροσδοκήτω; εί; Φρομονβίλλην, τήν άνήρ- 
πασεν έκ τών χειρών της. αΈάν κατά τήν 
έννάτην» διελάμβανον αί τελευταϊαι τής επιστο
λή; γραμμαί αδέν άκούσής τόν ήχον τοΰ κώδωνος 
σημαίνει ότι άπηλλάγην ύπάρξεω; εις τό έ'ή;

άφορήτου». Είναι μεσημβρία, προσέθετο νοερώς 
ό Ααμβέρτος, καί ούδείς ήχος κώδωνος ήκούσθη 
παρά τά ; κιγκλίδα; : ό Κ. δέ Γραμβάλ δέν 
υπάρχει πλέον.

—  Ήδη φόνευσόν με, ύπέλαβεν ή σύζυγός 
του, άγνοοΰσα τό φοβερό' τή; έπιστολή; συμ
πέρασμα, φονευσόν με, καί ή κόρη μου άς ζήστι !

’Αναθέσας άπαθώ; τήν έπιστολήν εΐ; τό θυ- 
λάκιόν του, 6 Λαμβέρτο; άπεκρίθη εί; τήν σύ
ζυγον αϋτοΰ.

—  Τιμώρία φοβερωτέρα σέ περιμένει, τιμω- 
ία δεινότερα πυροβόλου, άσφαλεστέρα δηλη
τηρίου. Είσθε άξια ποινής τοσοΰτον μεγάλη; 

όσω καί τό έγκλημα υμών, ποινή; ήτι; ούδέ 
σταγόνα αίματος θά αφαίρεση άφ’ υμών, άλλά 
θά άναβιβάση άπαν τοΰτο άπό τή; καρδίχ; ειςθά άναβιβάσ-ρ άπαν 
τά πρόσωπον υμών, ώ; εάν άπαντες οί προγο
νοί μου, εγειρόμενοι τοΰ τάφου αυτών, δεινώς 
σέ έρράπιζον.

Πλήρης αδημονίας ό Γεράρδο; ήθέλησε νά 
έπιβάλη σιωπήν εΐ; τόν Λαμβέρτον.

—  Λαμβέρτε ! ανέκραζε, Λαμβέρτε !
—  *Άφες με!
—  Τί μέλλει; νά πράςνι; ;
—  Θά το ίδη;.
—  ’Αλλά τουλάχιστον, θά λησμονήση,ς α

κολούθως . . .
—  “Αρε; με, σοί λέγω !
Κατά τήν κρίσιμον καί ύπερτάτην ταύτην 

στιγμήν, ό άγιων δεινός έστρέφετο μεταζΰ τών 
δύο φίλων.

—  Θά λησμονήση,ς τά πάντα ακολούθως, 
τά πάντα, ακούεις ; ..  ή άλλως . . .  δέν νυμ
φεύομαι τήν κόρην σου

—  “Οπω; άγαπάτί 
πληρωθή μέχρι; εσχάτων 
τήν σύζυγόν του.

—  Γονατίσατε, κυρία, εί; τοΰ; πόδας 
θυγατρός σας.

—  Εις τοΰ; πόδας τής θυγατρό; μου !
—  Ζητήσατε παρ’ αύτή; συγγνώμην δ ι’ ΰμας 

καί δι’ όλα; τά; ένοχους, όπως υμείς, μητέρας.
Ή Κ. Λαμβέρτου έκρυψε τό πρόσωπον, 

ώσεί βουλομένη ν’ άποφύγη τήν τελευταίαν ταύ
την υβριν, τήν πικροτέραν ολων.

—  “Α / ναι, είπε μετά μειδιάματος εμβα
πτισμένου εις τά δάκρυα άτινα τή έβρεχον τά  
βλέφαρα, στερεώ; έπ’ αύτών προσκεκολλημένα, 
ώ; τά έζ άναλελυμένου μολύβδου δάκρυ* περί 
τών όποιων ό Δάντη; όμιλεί εί; τήν Κό.Ιασίκ

άλλ’ ή δικαιοσύνη θά 
καί στραφε’ς προς

ή;



Ι Λ Ι Σ Σ Ο Σ

του' ά ! να!, είπε διά τή; *Γ1Χ'λο,-&>μ-ένης καί 
ασθενούς εκείνης φωνής, ήν δύναταί τις νά λάβϊΐ 
μόνον έπί τού ικριώματος, ενώπιον τού δημίου, 
τού πελέκεως καί του Θεού. νΛ ! ναι ή φοβερω· 
τέρα τιμωρία. . . μία μητηρ εις τους πόδας της 
Ουγατρός της, ε ΐ/at δεινή βάσανο;!

Καί κάμπτουσα τό γόνυ, ώσεί προσεδόκα 
τό θανάσιμου κτύπημα : a Τέκνον μου, είπε, ή 
μητηρ σου σοί ζητεί . . .

'il ταπεινωτική αυτη φράσις διεχόπη αίφνης 
υπό του Γεράρδου όστις, παραφερθεί? έπί τέλους 
Οπό της θλίψεώς του, ανέκραζε :

—  Λαμβέρτε ! Λαμβέρτε ! Τιμωρείς, δπως ό 
Θεό;!

'Αλλ’ ή Αδελαΐς εΐ/εν ήδη εμποδίσει την 
μητέρα της νά κλίνη, τό γόνυ, δεχθείσα αυτήν 
δλως άσπαίρουσαν εις τάς άγκάλας της.

—  Ναι, είπεν ή ’Αδελα’ίς, άλλ' έγώ είμαι 
ό άγγελος δστις δέχεται τά δάκρυα καί απο
ξηραίνει αυτά υπό τά φιλήματα του. Ηήτερ, 
παρατήρησον ! κλαίει, κλαίει καί ούτος επίσης.

Καί έδειξε τον πατέρα της.
Υψώσασα τό βλέμμα καί στρέψασα αύτό 

προς τόν σύζυγόν της, ή Κ. Λαμβέρτου ειπεν 
ασθενεί τή φωνή : —  Τούτέστι, έσυγχώρησε».

Καί έτεινε την χειρα πρός τόν Λαμ-βέρτον.
'Η δε Άδελαΐς λαβοϋσα καί την χειρα του 

πατρός της, συνέπλεξεν άμφοτέρας, καί θερμόν 
έπέθεσεν έπί του συμ.π'λέγμ.ατος ασπασμόν.

Μετά την άφωνον καί συγκινητικήν ταύτην 
συνδιαλλαγήν, ό Ααμβέρτος μετά φωνής διακε
κομμένης, άλλ’ ενδόμυχον προδιδούσης εύδαιμο- 
νίαν, είπε, χωρίς ουδέ λέξις νά προσβάλνι τα 
ώτα τής Κ. Λαμβέρτου.

— «Γεράρδε, αυτη ούδεπο ε θέλει σε ¿π α 
τήσει ! . .

( ’Εκ τ^ΰ Γχ/λικοΰ).
Δ. Β.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΟΥ.

'Ο έξοχος οΰτος ποιητής έγεννήΟη έν Ρώμη, 
τ ή ν  3 Ιανουαοίου τού έτους 1 6 OS άπό πτωχούς 
άλλ’ έντιμους γονείς, τόν Φαλίτσα Τραπάση καί 
Φραγκίσκην Γαλάστρη. Δεκαετής μόλις ών έδει
ξε τοσαύτην πρός τήν ποίησιν κλίσιν, ώστε ό πε
ρίφημος νομικός Γραβίνας τόν έζήτησε παρά του 
πατρός του, ινα δΓ ίδιων του εξόδων τώ δώσ-ρ

«

τήν άρμόζουσαν εις τό πνεύμα του παιδείαν;
Πρό πολλού άναφέρεται δτι ό Γραβίνας προ- 

σεπάθει νά είσάξ-ρ εις ’Ιταλίαν τό 'Ελληνικόν θέ- 
ατρον, καί ύπό τής ιδέας ταύτης κατεχόμενος, 
διηύθυνε τάς σπουδάς του νέου Μεταστασίου, 
δστις ύπό τάς οδηγίας του σοφού τούτου άνδρός, 
έχων τό πνεύμα μέ τό οποίον ή φύσις τόν έπροί- 
κισε, δεκαπενταετή; ών, ήμιλλάτο πρός τούς δια- 
σημοτέρους τής έπο/ής του Γάλλους ποιητάς, κα
θότι δεκατετραετής συνέθεσε τήν Διδώ, ή'τις έξή- 
γειρδ τόσον ενθουσιασμόν εις δλην τήν ’Ιταλίαν, 
όσον ούδέν άλλο δράμα τής εποχής του.

Μετά τόν θάνατον τού Γραβίνα, εικοσαετής 
τότε ων, καί μείνας κληρονόμος του, παρ’ όλίγον 
νά έγκαταλείψφ τήν μούσαν, διότι κύριος αίφνης 
γενόμενος πλέον των 15  χίλ. 'Ρωμαϊκών σκού
δων, καί μέ τήν ζωηράν του φαντασίαν, έτι δέ 
περικυκλούμενος άπό τού; φίλου; οϊτινες δεν ε- 
παυον βεβαιοΰντες αύτόν, δτι ήτο αδύνατον νά 
μή τώ δοθή θέσις τις ύψηλή εις τήν αύλήν,έδόθη 
είς τήν οκνηρίαν καί εις τήν πολυτέλειαν, ώστε 
εις μικρόν χρόνου διάστημα κατεσπατάλησε τήν 
περιουσίαν του. "Εφυγον δμως τά χρήματα καί 

: μετ’ αύτών οί φίλοι' ίσως τούτο σκεπτόμενος 
έγραφεν είς τόν Θεμισ-ίζκλέα του τού; εξαίρετους 

I τούτους στίχους.
Ma ¡n che dobbiaim fidarci ? in quei tesori ?
D’ un is lan te  son dono 
Puo iu ro la r li un istante ·, In quesli am ici 
Che acquistar g i i  mi vedi ? E ! non son mioi ! 
Vengon con la  fortuna se ran  eon le i. ( l )

Έκπληκτος τότε γενόμενος, έννοήσας τήν α
πάτην αν καί παρακαίρως, άπεφάσισε νά δοθή 
είς τήν νομικήν ήν είχε σπουδάσει. Φυγών δθεν 
τούς άχαρίστους κόλακας καί τού; πολυπληθείς 
δανειστάς, έδραμε νά παρουσιασθή είς νομομα
θή τινά τής Νεαπόλεως, εχθρόν κεκηρυγμένον τής 
ποιήσεως, είς βν ώρκίσθη νά μή στιχουργήση ποτέ.

Γνωστόν είναι πώς είς τήν αίτησιν διπλωμά
του τινός ίσχύοντος τότε, έδέχθη νά γράψ/ι τούς 
Κήχους των Εσχερίδων, μέ τήν ύπόσχεσιν, 
δτι τό άσμά του θά μ.έν·ρ κεκρυμμένον* καί έτι 
πλέον, μέ ποιον δόλον ή περιώνυμος τότε άοι-

(I )  *λλλ* ε ί; τ ί ο^είλομεν να έ τ: ; 5 τηοΐζ-ωα-ε ν τα; ελπίδα; 
{-ta; j El; t s j ;  Otjuxusoàç έχείναυ; οιτινες δώρα 2ντες 
ττι-^άη;, έν ψι/.χ στιγμή $jvzv7Xi ·νχ ά-τολετΟώτ·. } Είς 
oíac'j; .έχείν^ας, τους c- o b j ;  Βλεπεις περιξ μου j <ψεΰ! εργον- 
τα; μέ τ%ν ευτυχίαν και μ ετ’ αυτής αυνατίε'ρχονται·
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δός Μαριάνα Βουργαρέλλη έτυχε νά άνακαλύψφ 
τόν ποιητήν, καθώς καί μέ ποία; ύποσχέσει; καί 
προτάσεις ήδυνήθη νά σύρη τόν υιόν τών Μουσών 
είς τόν Παρνασσόν. Τό δράμα ή ΔΙΔΩ ύπέρ αυ
τής συντεθέν, προσείλκυσεν ώς εΐπομεν τούς επαί
νους καί τάς χειροκροτήσει; απάντων, ώς ύπεο- 
βάν άπαντα τά πρό αύτοϋ. Τούτο μόνον ήρκεσε 
ϊν* στερεώσφ τήν φήμην του, διό καί έκλήθο 
παρά του Καρόλου ΣΤ . είς Βιέννην έπονομασθείς 
Poeta Cesáreo, Βασιλικός ποιητής, όπου καί 
έζησεν άπό τό τριακοστον δεύτεοον έτος τής 
ηλικίας του μέχρι τού ογδοηκοστού τετάρτου, 
τιμώμενος καί δοξαζόμενο;. Αφησεν 88  δράμα
τα, έζ ών τά 60  μονόπρακτα μέ επιγραφήν 
Feste Teatral), αρκετά άσματα, μετάφρασιν 
τών ποιήσεων τού Όρατίου, τάς σατύρα; του, 
καθώς καί τινας τού Liovanile, άνάλυσιν τής 
ποιητικής τού ’Αριστοτέλους καί πλήθος πολυ
τίμων παρατηρήσεων έφ' όλων τών τραγωδιών 
καί κωυωδιών τών Ελλήνων" τέλο:, δύο τό 
μους επιστολών φιλικών είς â; ανακαλύπτει έκα
στος τάς άρετάς τού γράψαντος.

Ό άναγινώσκων τόν Μεταστάσιον, λέγει ’Ι
ταλό; τις ιστοριογράφος, νομίζει δτι περιδιαβά
ζει είς σ το ά ν  τινα τού 'Ραφαήλου ή τού ’Α λ β ά -  
νου, διότι παριστά τού; ανθρώπους οίοι οφείλουν 
νά ήνε, καί μεταβιβάζει τον άναγνώστην είς 
κόσμον ένθα βασιλεύει ή δικαιοσύνη. Είς αύτά 
ευρηται ή καλή τής αρετής ιδέα κεκοσμημένη 
μέ τά θέλγητρα τή; ποιήσεως, ήρυ.οζε δέ Οαυ- 
μασίω; νά εί'πφ τ ι; δ ι’ αύτόν δτι ούτο; λέγει 
δι’ ή'ρωά του τινά :

« O qual fiamma di gloria d" amorc 
» Scorrer seulo per tu lle  le veno 
»  Alma grande parlando con le !  »

’Αλλ’ ούδαμοϋ εΰρηται ή είκών τού ποιητού 
καθαρωτέρα, δσον εί; τό άσμα τούτο, είς τό 
οποίον ό ’ίδιος λέγει περί τών ποιήσεων του ;

Sogni e favole io fingo j e pure in carte 
Men ire  favole e sogni cruo e diseguo 
In lor , folle ch’ io son , prendo tal parte ,
Clio dal mal che invantai piaogo c mi sdegno.

Οι δύω μεγαλήτεροι τού 1 8ου αίώνο; ποιη- 
ται, ό Ρουσσώ καί ό Βολταίρος, έπήνουν τόν 
ποιητήν, καλούντες αύτόν ό μέν πρώτος, T àr 
fiorer τής χαρδίας ηοιηχί)r , ό όέ Βολταϊρος, 
T ir  jtóror όστις ήδύπχτο y à  συγχριθή ¡ιέ  
°)ΐι ή ίΕ.Ι.Ιάς εχ ιι injn\.lbr χαι ώραίον.

Λ. I. i .  l ip i s ; .

ΑΔΕΛΦΟΥ Π ΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ.

, (Σονίχιιχ. —  ” , $ ί  Φνλλ. Γ.)

Ο ΙΙλίνιο; πληρώσας ποτε είς τινα τών φ ί
λων του πατρικόν χρέος, έγραψε πρός αύτόν 
ταύτα. «Έχω προσόδου; ολίγα; καί μεγάλα; 
δαπάνα;, άλλ’ έκλαμ,βάνων καί τήν λιτότητα 
ώ; έν τών κτημάτων μ.ου, καρπούμαι έζ αύτή; 
δσον άρκεϊ νά απαντώ είς τάς εκδουλεύσεις καί 
ύποχρεώσιις τών φίλων μου». Κατά τούτον τόν 
τρόπον έσω και 2ύ οίκονόμ,ος περί τά; ορέξεις 
καί ήόονάς Σου, ίνα έχης έπομέ·ως μέ τί νά 
ευχάριστή,; ττς γενναιότητος τά φρονήματα.

Ιΐρόσεχε πρός τούτοι; μήποτε άποπλανηθής 
άπό τή; μ,αταιότητος τά θέλγητρα. Λόγος 
κοινός άποφχίνετχι, δτι πρέπει νά όδηγώμεθα- 
είς τήν διαγωγήν μ.ας άπό τήν διαγωγήν τών 
άλλων- άλλ' ό λόγο; οΰτος είναι λίαν σκληρός 
καί άνάρμ.οστος. Σύ ώ; άμιλλαν έχε τήν προ
σπάθειαν τού νά ύπερβής άλλας κατά τήν χρη
στότητα’ επειδή ή πεπα τών ψυχικών αρετών, 
είναι μυριάκις χείρων τής πενίας δι ής ή τύχη 
μάς καθίστησι δυστυχείς και κακοδαίμονας.

Ενόσω είσαι νέα, άπόκτησον γνώσεις καί σύ· 
στησον ύπόληψιν (*), επειδή τή; νεότητα; παρελ- 

j θούσης δέν θά έχφ; τήν ευχέρειαν' ϊνθυμ,ού δέ 
τό χρυσούν τών προγόνων μ.ας έπος : Μέμ,νησο 
νέος ώ<, ώ; γέρων ϊτΐ) ποτε. Κάρολο; ό πέμ.πτος 
ελεγεν δτι κή τύχη φιλεί τού; νέους». Τωόντι, 
τά πάντα συντρέχουσιν είς τήν τών νέων αρωγήν 
καί άντίληψιν' προϊούσης δμως τη; ηλικίας, 
τότε δέν θέλϊΐς έχει πλέον τούτο τό θέλγητρου, 
και δέν Σοί υπολείπεται, είμ.ή ό ορθός λόγος καί 
ή αλήθεια, τά  όποια ό κόσμ.ο; ώ; έπί τό πλεί- 
στον μ.ισεί καί άποστρέφεται «Ύαεί;, Ελεγεν, ό 
»Μονταίν, βαδίζετε πρός τής φήμ,ην καί δόξαν 
»έν ώ έγώ έπανακάαπτω έκείθεν».

Καθ δλα Σου τά επιτηδεύματα απόβλεπε 
πρός τά τελειότερου, καί μήν έπιχειρίζεσαι μη
δέν πριν έρωτήσφ; έαυτήν: αρά γε δύναμαι 
νά τό έκτελέσω κάλλιαν (2)-, Κατά τούτον τόν 
τρόπον θέλε·ς αποκτήσει άνεπαισθήτως έξεις 
δικαιοσύνης καί αρετής, αίτινες προϊόντος τού

(1 )  Bene vulgo andire esl alternnm  patrimooium.
P. Syrus.

( 2 ) 0 j  ¡Λετανοεϊ» ϊ ιΧχ  npsvstTvyfi) τ ;ν ss^cv ï i i ç x
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χρόνου θέλουν διευκολύνει τήν τούτων εργασίαν 
καί έκτέλεσιν. Πράξον, ότι ό Σενέκα; συνεβού- 
λευεν εί; τόν Αούκουλον. «'Ιίκλεξον, έλεγε 
πρός αύτόν, μεταξύ των μεγάλων άνδρών εκεί
νον δστις Σοί φαίνεται πλέον άξιοσέβαστος, καί 
πράττε τά πάντα ώσεί νά ήναι εκείνο; παρών 
καί έποπτεύνι τά; πράεεις του. Πόσον είναι 
επίφθονοι καί μακάριοι έκεΐ οι, οιτινε; πλουτοΰσι 
τοιαύτης τύχη; ώστε νά έκλέγωνται ώς ύπό- 
δείγματα ! καί τούτο είναι τοσούτον εύμαρέστε- 
ρον καθ όσον νέοι έχουσιν έμφυτον κλίσιν πρός 
τήν μίμησιν" επειδή δέ ή άρχαιότης γέμει πολ
λών τοιούτων παραδειγμάτων, έκεϊ μάλλον ζη
τεί τής εκλογή; Σου τά άρχαίτυπα.

’Επιμελού νά ήσαι ευδαίμων έν όποιαδήποτε 
καταστάσει εΰρίσκεσαι (')’ άπειροπληθή αγαθά 
μά; διαφεύγουσιν άπό απροσεξίαν καί περιερ 
γεία; έλλειψιν, καί τότε εύτυχούμεν, όταν έπι- 
στήσωμεν τόν νούν μας μέ έξηκριβωμένην 
παρατήρησιν.

Όσιο πλείονα ε/εις την έπιδεξιότητα το- 
σούτω μάλλον βελτιοϊς την ιδίαν Σου κατάστα ■ 
σιν καί ύπερκτείνει; των ήδονών Σου τά όρια. 
Δέν μάς καθιστά ευτυχεί; ή των άγαθών άπό- 
λαυσις, άλλ’ ή έκ ταύτ/.ς πρ σγινομένη ε;ς ημάς 
θυμηδία καί εύχαρίστησις ήτις έςαρτάται άπό 
τήν μετ’ επιστασίας προσοχήν καί ακριβή παρα ■ 
τήρησιν.

'Αν οί άνθρωποι περιωρ'ζοντο εϊ; την ιδίαν 
αυτών κατάστασιν, δέν ήθε'<ον είσθαι ούτε φ ι
λόδοξοι ουτε φθονεροί καί θά έπεκράτει ειρήνη 
γαληνιαία καί ατάραχο; αλλ' ήμέϊς μ ή άρκού- 
μενοι εις τό ένεστώς, ζώμεν μέ ελπίδα πάντοτε 
μελλούσης έπιτεύξεο»;.

Δύο είδη παραφρόνων ΰπάρ/ουσιν εί; τόν 
κόσμον" τά μεν πρώτον είναι, öaot έπερειδόμε- 
νοι εις τά ; κενά; καί μ.αταία; ελπίδας ίώσι 
πάντοτε μέ ιδέαν μελλούσης άπολαύσεως (2). 
άλλ,’ επειδή δι’ ελλειψιν φρονήσεω; ούκ οίδασι 
τί αίτούνται, όταν άποτύχωσι, δυσφορούσι καί 
άγανακτοΰσι καί ουτω διάγουσι διηνεκώ; βίον 
άβίωτον καί τεταραγμένον, ένώ οί νουνεχείς, 
συλλ,αμβάνοντες επιθυμίας, των όποιων ή έκπλή· 
ρωσις είναι εφικτή, σπανιως έξαπαπώνται καί 
ά,ποτυγχάνουσι" έάν όμως συμβή τό εναντίον, 
ποριζόμενοι έκ τής τοιαύτης άγνοιας των καί

( ί ) * \ ν  εί» γοοιΨ,ς -χ  πάντα ευδαίμων εβη. (ütui.jv'ci);)
(2 )  Και τ3 «XeTctcv των Οντ,τών ir . i -νε-

τχ· ε·.; την ταάτην.

πλάνης όλην τήν ένδεχομένην ωφέλειαν, παρη
γόρα λνται καί ήσυγάζουσιν. Οί τοιούτοι έχε- 
φρονες δέν άγνοοϋσι προσέτι ότι παύει τών άγα
θών ή έφεσις, ή διά τής άπολαύσεως, ή διότι 
είναι άδύνατο; τής έπιθυμίας των ή έπίτευξις.

Δεύτερον δέ είδος είναι, όσοι περιορίζονται 
άπλδ; εις τό παρόν, καί περί τής σήμερον μό
νον φροντίζουσι περί δέ τής αΰριον πάντη άμερι- 
μνούσιν" οί τοιούτοι κακώς οίκονομούντες τά κατ’ 
αυτούς, καί τήν τύχην αυτών καταστρέφουτι καί 
τήν όπόληψιν άμαυρούσι, και τήν αίσθησιν τού 
καλού δέν αισθάνονται. ’Αλλ’ οί νουνεχείς καί συνε
τοί συνάπτοντε; τους δύο χρόνους, καί τό παρόν 
άπολαύουσι καί πρός τά μέλλον, καθ’ όσον είναι 
δυνατόν, αποτείνονται.

'Εν τών απαραιτήτων χρεών είναι τό νά 
μεταχεριζοίμεθα τόν χρόνον πρός ίδιον ημών 
όφελος, τά όποιον οί πλείονες άγνοούσι" διά 
τούτο ολίγοι είναι εκείνοι οίτινες τόν έκτιμώσι 
καθ’ όλον τά βάρ°ς του. Έλεγέ τ ι; τών αρ
χαίων, ότι πρέπει έκαστος νά άποδιδη εις εαυ
τόν λόγον πασών τών στιγμών τής ζωής του (?), 
διά νά ώφελήται έκ τού ένεστώτος έχων μικρο- 
τέραν ανάγκην τού μέλλοντος. Ο χρόνος άστοα- 
πηδόν διαβαίνει καί παρέρχεται" οθεν οφείλεις 
νά μή καταχράσαι αυτού. Οί άνθροοποι κατανα- 
λίσκουσι τήν ζωήν τιυν εις έλ,πίδας άνεκβάτους 
κνί.φρούδας" ιχνηλατούντες τήν τύχην ή καί 
άπεκδεχόμ-ενοι αύτήν, έκαστος φρονεί ότι εί αι 
ατελής καί έλλειπής ή ιδία του κατάστασις, 
καί έναοχολείται μέν παντί οθένει εις τήν ταύ- 
της βελτιωσιν, δέν δύναται όμως νά τήν άνα- 
πληρώση. Ή ζωή δέν άριθυείται άπό τό μήκος 
τού χρόνου, άλλ’ άπό τήν χοήσιν ήν ήθελέ τις 
κάμει. Σκέφθητι όθεν ότι έχει; πνεύμα (®) νά 
καλλιεργήσης καί διαθρέψης μέ τά άληθή φρο 
νήματα, καρδίαν (") ΐνα καθαρίση,ς καί άποσμύξής

Cf) Mtj Xijtuov^: SI r o tcu rîuQxv'pa. «MrjS* ûrvcv u . y -  

Xzxafatv st:' rceTScraîOx* irctv twv r.pectvfTiv tçv,.,v
t o i:  Ï k z 'vtov sreX O eïv F I T.aîe'Çqv j  Tt S ’ cocc-a · t j  jac» 

S6 3V cyx ÈteXsîOtj ;
(2 )  Les femmes seraient pîns heureuses si elles pre

naient de leur esprit tout le soin qu 'elles prennent do 
leur visage. (Mme Cécile Fée).

(3 )  On doit dans l ’éducasion des jeunes personnes, 
parler à leur cœur autant plus qu 'à leur raison, les 
conduire par une religion aussi effectuée mais plus

I éclairée, peut-être et p lus grande qu’elle ne l ’é ta it 
! autrefois. ^De Looald),

I α ι ς ς ο ς
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τών ρύπων της, καί θρησκείαν ( ‘) ΐνα 
εί; αύτήν τήν λατρείαν καί εύλάβειαν.

( ’Ακολουθεί),

άποδώστ,ς | τούς Γερμανούς νά έπανακάμψωσι κακώς ?χον- 
τες εις τήν πατρίδα των.

¡ a ® a s a â . â ,

:0t ¿vo-'Οτε ήρξατο ό πόλεμος οί πλεϊσ 
μιζον ότι δέν έμελ.λε νά παραταθή μέχρι τού 
χειμώνας" σήμερον είναι βέβαιον ότι οί Γέρμα 
νοί θά διαχειμάσωσιν έν Γαλλία . ΑύταΙ αί 
γαλλικαί εφημερίδες όμολογούσιν ότι ή προσέγ- 
γισις τού χειμώνας κατ ’ ούδέν θά επενεργήσει 
εις τάς στρατιωτικά ; εργασία; τού εχθρού κα 
ότι είναι αυτόχρημα μωρία τό έλπ ίζειν ότι τό 
ψύχος καί ό χιών Οά άναγκάσωσι τούς Πρώσ- 
οου; νά διαλύσωσιν οίκοθεν τ ή ' πολι.ρκίαν τώ 
ΤΙαρισίων. Ά λ λ ω ς  δέ, ή ιστορία τών νεωτέρω 
χρόνων αναγράφει πολλά; έκσ-ρατείας, τελεσφο
ρώ; διεξαχθείσας έν καιρό» τού χειμώνος. Φρει
δερίκος ό ιΜεγα; ήρατο τάς λαμπρότάτας τώ< 
νικών-ου κα*ά τόν Δεκέμβριον τού 1 7 3 7 . 
Κατά τόν χειμώνα τού 1 7 9 4 , οπότε έπάγησα, 
οι ποταμοί, ό Γαλλικός στρατός καθυπόταξε 
τήν Ολλάνδ κν καί διέβη τον Ρήνο» άβροχοι; 
ποσί. Τήν έν Λύστερλίτση μάχην έκέρδησεν 
ό Ναπολέων τρ 2  δεκεμβρίον" ή έν Έ ϋλώ αίμα 
σ.ωδεστάτη μάχη συνήφθη μηνί φεβρουαρίω τού 
1807. Τ ώ  1 8 ! '?  οί συμμαχικοί στρατοί τή , 
'Ρωσσίας, Αυστρίας καί Γερμανία; είσέβαλον εις 

. την Γαλλίαν έν τή ακμή του χειμώνος’ οί Πρώσ 
σοι ΰπό τόν Βλύχερον διέβησαν τόν Τήνον τή 
πριότη ίανουαρίου' κατά τήν έν 'Ροθιέρ μάχην 
(25 ίανουαρίου) ή χιών έπ ;. τοσούτον έκάλυπτε 
σό έδαφος ώστε έυ:ησε νά τ ρ ιπ λ α σ ια σ θ ώ σ ιν  οί 
συροντ-ς τά  πυρ,βόλα ίππο ι. ’Ενιαχού ό παγε
τός, καταστήσας στιρεωτεραν τήν γήν, διηυκό- 
λυνε -άς στρατιω τικά ; κινήσεις, ι ίνα ι λοιπον 
γελοΐον τό ‘λέγειν ό τι ό χειμών Οά αναγκάση

Τή 4 σεπτεμβρίου, κηρυχθείσης θορυβωδώς έν 
Παρισίοις τή; δημοκρατίας, ό συρφετώδης οχλος 
είσήλασε βιαίως εις τά ανάκτορα τού Κεραμεικοΰ 
καί περιήρχετο αύτά θραύων καί καταστρέφων 
πάν τό προστυγχάνον, έως ού εφθασεν εις τόν 
κοιτώνα τής Ευγενίας. ’Ενταύθα πολλοί ένδυ· 
θέντε; τά τήδε κακεϊσε έρριμμένα γυναικεία φο
ρέματα μετέβησαν εις άλύ.ον κοιτώνα ένθα εύρον 
τό κλειδοκύμβαλον τή; αύτοκρατείρα-, όπερ ή - 
θέλησαν νά κατακερματίσωσιν. ’Αμέσως άνήρ 
εϋγενής τούς τρόπου; καί κομψά ένδεδυ μένυς 
ώρμησε καί άπέκρουσεν εις τά όπίσω τού; δύο 
πρώτους τού; μέλλοντας νά βάλωσι χεΓρα έπί 
τό όργανον. Τό πλήθος έβόα «τίς είναι ούτος ; 
βεβαίως Βοναπαρτις-ής! κατάσκοπος ! φονεύσατε 
τον 1» Ό άνήρ ίσταται μεγαλοπρεπής καί ά- 
τρ μητος' βλεπων δέ τήν όρμήν καί τήν άγανά- 
κτησιν τού πλήθους ανοίγει τό κλειδοκύμβαλον 
καί παίζει" πάν τες σιωπώσι κα ί εκπλήττοντα ι. 
Μετά τό προανάκρουσμα έπαιξε τον μασσαλιιυ- 
τικόν παιάνα μετά τοσαύτης ακρίβειας καί εν
θουσιασμού ώστε τά πλήθη ουνέψαλλον ά γα λ - 
λώμενα. Τότε προσέγγισα; τις κύριος άνεφώ νη- 
σεν «ούτος είναι ό μέγας μουσουργός Γουνώ" έγά 

~ ’ ίλήθν. κοαυνάζουσι «ζή-'·' >

( ? )  Voulez vous q u ’une femme a it dans le caractère
1 hum ilité sans bassesse, de la flex ib ilité  saus lâche 

complaisance, une charité inépuisable qui s 'a ttachan t 
surtout au  bien de l'âm e cherche pour ta i l k procurer 
le bieu du moment ? voulez-vous tout cela ? readez-la

(b
τόν γνωρ ίζω». Τά πλήθη κρχυγάζουσι «ζ,ήτω ό 
Γουνώ»’ «ναι, έγ'ώ είμαι κύρι,ι (άπεκρίνατο 6 
μουσικό;)" σάς παρακαλώ, πολϊτα ι,μή  πειράξητε 
τό άξιόλογον καί σπάνιον κλειδοκύμβαλον ΐνα  μή 
ι ϊτ η  ό κόσμο; ότι έπράςατε ώ ; Βανδήλοι». Τά 
πλήθη ά εχώρησαν ζητω;·ραυγούντε; υπέρ τού 
Γουνώ καί τής δημοκρατίας.

'II έφνμερίς «Peuple fran ça is  ο Οελουσα νά 
έμβάλη φόβον τοΓς π.λιορκήταΐς καί θάρρος τοίς 
πολιορκουμένοι; έδημοσίευσε μακρόν κα άλο-ρον 
θανατηφόρων οργάνων έφιυρεθέντων έν Παρισίοις 
εναντίον ,τών Πρώσσων. 1. Μυδρυβόλα τού Μον 
τ ινύ ,ρ ίπ το ντα  4 81 σφαίρας άνά πάν λεπτόν" έν 
ώ τά τού Μεϋδόν έρριπτον μόνον 1 5·>). 2 . Μυ
δροβόλον Μαρκλερβέργ, φορητόν όπλον, ρίπτον 
2 5 0  σφαίρας άνά πάν λεπτόν. 3 . Μυδροβόλον 
Λουράνδ" ενταύθα αντί πυρίτιδας άντι ·.αΟίς·αται 
άτμός" ρίπτει άνά πάν δεύτερον λεπτόν 60  
σφαίρα; εις 4 0 0  μέτρα, έπομένως 3 0 0 0  άνά 
πάν πρώτον. 4 . Βόμβαι Μονεστρόλ φονεύουσαι
χιλίους έκάστην φοράν. 5 . Βόμβαι πυρπολητικαί 

κ— S-κ..,,,, ν ,!  ΐίΐίηυσ*!
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τάς άποθήκα; τών εχθρών. 6. Βόμβυκ άπόζου- 
σαι καί πνίγονται διά τή; άποφοράς τους μ ή θα 
νατωθέντας. 7. 'Ρακέται τοΰ Σατανά, άνάπτου- 
σαι ολόκληρον στρατιάν άπέχουσαν 4 η 5 χιλιό
μετρα. 8. Ελληνικόν πΰρ τοΰ Βύμ, έκσφενδονι- 
ζόμενον μακράν, κάίον παν τό προστυχάν καί 
άσβεστον αΰτό διαμένον. 9. Πυρσοκροτητικαί υ
πόνομοι τοΰ Αίχαϊμ, άνατινάσσουσαι εις τόν αέρα 
ολόκληρα συντάγματα' άλλαι υπόγειοι υπόνομοι 
καταστρέφουσαι τάγματα εχθρών.

Ό έντός τή; Γαλλίας υπάρχων ήδη γερμανι
κός στρατός σύγκειται ές έπτακοσίων περίπου 
χιλιάδων άνδρών μετά 16 0 ,0 0 0  ίππων. Πρό; 
διατροφήν τών στρατιιοτών απαιτούνται πρός 
τοΐς άλλοις καθ’ έκάστην ημέραν 225 ,0 0 0  τε 
μαχίων άρτου, 18 5  βόες, 400  έκατόλλιτρα λ ί
πους, 540  έκατόλλιτρα όρυζίου, 16 0 ,0 0 0  κου- 
άρτ οινοπνεύματος, έκατόλιτρα καφέ κλ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΙΙΣ ΗΑΝΘΟΤΑΑΣ.

(  Α ν ρ ιχ ύ ν  ποίημα ίχ  τών άπορριψθόντων χατά 
τόν ποιητιχον άγώνα τών 'Ο λυμπίων).

Βλεπεις ^¿£χν την ίτ ε ιν  ζχρχ  τα γλαύκα νερά,
βλέπεις και την ασπρην πέτραν, ην αφρίζσν κυμα βρεχτ.} 
βλέπεις τον σταυρόν ποΰ πλέκουν δυο αφυλλχ στελέ/η j 

2ιωπη ! Έχει κοιμάται η Ξχνθου'λχ η μικρά.

’Ενθυμείσαι *Ολη ρόδα τ,το η χρυσή αυγή
και τά δένδρα βλχ φυ’λλχ, δλχ μέλος τχ στρουθίχ, 
Ιβοσκον χοροπηδώντχ τά βελά'οντχ άονία 

καί πλησίον της Εχνθουλχς μέ τον Φλώρον η σιγη.

’ Ενθυμείσαι Την έσπερχν ησχν ολχ σκοτε'νά.
*Εκοιμώντο εις την στάνην ήσυχα τχ πρόβατά τη ;.
Δίν έτάρχσσε τδ δάσος χυρχ ουτε διαβάτη;, 

και οί δυο νέοι μόνον συν (ομίλου ν τχπεινά.

"Εςχφνχ χλωμή μ’ εςάνη ή "χνθουλχ, σκεπτική.
Γελαστή οόν ήτο πλέον, εβλεπες κ' έλι,σμονεΤτρ*
Την έφ/ονχζον Ξχνθο’άλχν, η Ξανθου’λχ πλην δέν τ,το. 

Τόσον την έστενο^ώρει μία σκέψις μυστική !

Μίαν νυ’κτκ λέγουν οτι εκλχυσε πολυ πολυ.
Την δ’ αυγήν έν ω ό κόσμος όλιος είχεν έξυπνήσει, 
δέν έςυπνησεν εκείνη. Κρ7μχ ! ειχ^εν αγαπήσει 

κ ι’ άπό ερωτχ έπήγεν -η Εανθουλα -η καλή.

ΣΠΤΡΙΔβΧ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

Τ

Ε Γ Α Γ Γ Ε Α Ω , ΖΑΪΙΠ Αι
(κατά τχ ’Ολυμπία^.

( Ε κ τ ω ν  άπορρκρθίντων κατά tor Ζάππειον 
ποιητικόν άγώνα) .

ΓμνεΤτε τον Ευάγγελον ! ευάγγελος θά ζήστ), 
ενόσω ή πατρίς ημών μέ μάγον ουρανόν 
περιπατώ; τών τέκνων της την μνήμην περιπτυσσει, 
ενόσω ΰπ’ αυτόν σεπτός- ΰΐ/ουτχι ΠχοΟενών.

Δέν θνήσκουν χπσθνήσκοντχ τχ τέκνα τής πατρίδος, 
τά μόνον πλούτον εχοντχ τδ όνομα αυτής, 
χλλ’ υπό τήν χλαμύδα τη ; κοιμώντχι μετ* έλπίδος 
καί ή^ωή των άρχετχι άπδ τής τελευτής.

Ίδέτε* ή πχτ-ρί; ημών τδ πένθος άπεδυθη’ 
δέν είναι πλέο* ένδακρυς, ¿ακένδυτος, w/cà* 
την παλαιάν τη ; εύκλειαν εκείνην ένθυμηθη. 
κ* είς τήν μορφήν τη ; ηατρχίεν άγια τις y  i c i ι.

Τδν Εΰαγγέλην εύλογεΤ έκτείνουσχ τάς χ̂ εΤρχς· 
Κοιμαχχι ουτσς· επχσχε μακράν τ,το καιρός !
Ναί* έκοιμήθη ευελπι; τδ βλέμμα χνεγε·'ρχς 
κ’ ΐδών πώς εμειδίχσχν τά χ̂ ε λη τής μητρό;.

Να’· έκοιμήθη, ώς ποθών τήν μητρικήν αγκάλην.
'ρηγορων ητο μακράν, πολυ μακραν αυτής.

Ελπίδα δ Ευάγγελος δέν είχε πλέον άλλην, 
έπόθει μόνον τήν στοργήν μητρδς αγαπητής

£ΓμνεΤτε τδν Ευάγγελον! ευάγγελος
ενόσω ή πατρίς ημών μέ μάγον ουοανδν 
περιπαθώς τών τέκνων τη 
ενόσω ύπ’ αυτόν σεπτδο 6.

την μνημην περιπτυσσει,

ιώ. KAMiiorporAors·
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Άφρων χαΐ ουτιδανός ό άνήρ εκείνος, όστι; 
προτείνει έριδα άθλων είς τόν ξενοδόχον αύτοΰ, 
έν αλλοδαπή ξενιζόμενος γή. ΟΜΗΡΟΣ.

Προτίμα μάλλον ζημίαν ή κέρδος αισχρόν, 
διότι τό μέν άπαξ θέλει σέ λυπήσει, τό δέ διά
παντός. Χ1ΛΩΝ.

Φιλάργυρο; ούδείς αγαθός, οΐίτε βασιλ,ευ;, οΰτε 
έλεόθερ0;·

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

ΑΤΚΟΪΡΓΟΣ.

Ζηλωτόν Γσω; ό πλούτος’ άλλα τίμιον καί 
θαυμαστόν ή δικαιοσύνη.

Ούδείς άγαπα τό φώς οσον ό τυφλό;.

’Ο δανειστής είναι χείρων τοΰ κυρίου" διότι ό 
κύριο; τό σώμα μόνον κατέχει, έν ω ό δανειστή; 
κρατεί τήν αξιοπρέπειαν ήμών και δύναται νά 
τήν ραπίση.

V. HUGO.

Η γή γεννά θεόπνευστον σπανίως άνδρα ένα 
καί ή τοιαύτη εξαντλεί τ ή ν  δύναμίν της γέννα

Α· ΣΟΓΤΣΟΣ;

Μεγάλο θαΰμα! ό θάνατος μέ τήν ζωήν νά σμίγη !
Ο θάνατος νικάει . . .

Τή διώχνει ή λύπη τή χαρά" τόσο ή χαρά ’ναι
[’λίγη,

Γι’αύτό σωπαίνουν τάβιολ’ά,ό'ταν νεκρό; περνάη.
Γ. ΖΑΛΟΣ ΩΣΤΑΣ.

Ούδείς ούτως ανόητος έστί, ώστε νά προτιμά 
τόν πόλεμον τής ειρήνης" διότι έν μέν τή ειρήνη, 
οί παϊδε; τοΰ; πατέρας θάπτουσι" έν δέ τώ πο- 
λεμκρ, οί πατέρες τοΰς παίδας.

ΕΤΑΙΡΙΑΙ Κ Α Ι ΣΤΑΛΟΓΟΙ.

¥*¥ Γενομένων τών αρχαιρεσιών τής έν Κων- 
σταντινουπόλει Λέσχης Μνημοσύνης έξελέχθη- 
σαν πρόεδρος μέν 6 Κ. ’Ανδρέα; Σπαθάρης, αν
τιπρόεδροι οί Κ.Κ. Γ. Ε. Κυριάκού καί Λύσανδρο; 
Συρίγου, γεν. γραμματεΰς ό Κ. Συμ. Παπαδάκης, 
ειδικός ό Κ. Θαλή; ’Αντωνιάδη; καί ταμία; ό 
Κ. Γ. Πολιτάκη;.

Τήν 11  δβρίου έγένετο ή επίσημο; έναρ- 
ξις τών εργασιών τοΰ ενταύθα Φι.Ιο.ίογιχοϋ 
Συλλόγου Παρνασσού. Τό παριστάμενον άκρο- 
ατήριον ήν πολΰ καί εκλεκτόν ύπό πάσας τά ; 
επόψεις. Ό Κ. Παύλος Νικολάρας άνέγνω λογοδο
σίαν τών κατά τήν προεδρείαν αύτοΰ γενομένων. 
Ό δ’ επίτιμο; πρόεδρος Κ. Μάρκος ’Ρενιέρης καί 
ό τακτικός Κ. ’Ιωάννης Καμπούρογλους έξεφώ- 
νησαν καταλλήλους προσλαλιάς.

ΗΡΟΛΟΤΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΤΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

* * Ήρξαντο έν τώ θεάτρω Αθηνών αί 
Έ λληνιχαι παραστάσεις. Μέχρι τοΰδε έδιδά- 
χθησαν τά δράματα Μερόπη καί Μαρία Αοςαπα- 
τρή τοΰ Κ. Βερναρδάκη, Κλαβίγιος τοΰ Γκαίτε, 
Οθέλλος τοΰ Σαίξπηρ, Φραγκίσκη έξ ’Αριμίνου 
τοΰ Σιλβίου Πελλίκου, οί Αύο Λοχίαι, ό Μυστη
ριώδη; Αήμιος τής Ένετίας, ή Μοσχομάγκα τών 
Παρισίων καί αί κωμωδίαι Ταρτούφο;, Εξηντα
βελόνης, ’Ακούσιος ’Ιατρός τοΰ Μολιέρου, ή 
Ξενοδόχος τοΰ Γολδόνη καί πλεΐσται άλλαι είς 
μί*ν πράξιν. Ή επιτυχία τών δρώντων προσώ
πων είναι κατά τό μάλλον καί ήττον καλή. 
Ίδίω; έξαίρομεν τήν πρωταγωνίστριαν Κ. Σο
φίαν Ταβουλάρη έν τώ Δημίω τή; Ένετίας, τή 
Μερόπη, τώ Κλαβιγίω, τή Μαρία Δοςαπατρή 
καί τώ Ταρτούφο», τόν Κ. Π. Σοΰτσαν έν τώ  

- ενοδόχω, τή Μαρία Αοξαπατρή,'ΓΠ
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τξί Δημίω τή; 'Ενετός και τοΐ; μίμοι; ή Κόρη 
1!αντοπώλου, ό Κρομμύδας, τό σύνθημα ε ί
ναι ρογχαλητό, τον Κ. Α. Τασσόγλουν έν τω 
προσώπώ του Ίάγου έν τω Όθέλλω, του Καμ
πανίτου έν τη Δοξαπατρή, του ύπασπιστού έν 
τοΐ; Δύο Λοχίαις, του ρουμελιώτου μαγείρου έν 
τω Εξηνταβελόνη, τον Κ. Δ. Ταβουλάρην έν τω 
Δημίω, τή Φραγκίσκη, τώ Ταρτούφο), τω Κλα- 
βιγίω καί τοΐ; Δύο Λογίαις. Έπ'ση; έκ των 
λοιπών ηθοποιών άναφέρομεν μετ’ έπτίνων τού; 
ΚΚ. Σπ. Ταβουλάρην, Α· Σίσυφον, Ε. Χέλμην 
καί Ν. Κυριάκόν καί τά; ΚΚ, Πολ. Σούτσα καί 
Ελ. Χελμη, *Εν μόνον πρό πάντων παρατηρού- 

μεν τοΐ; ήθοποιοΐς, να λαμβάνωσι πάντοτε έν 
τοΐ; διοασκομένοι; δράμασι τον χαρακτήρα αυ
τών καί αϋστηρώς να τηρώσιν αύτάν, ουδέποτε ;

δέ νά λαμβάνωσιν άλλον είτε διά νά πρω-, 
γωνιστήσωσιν, είτε διότι καί άλλοτε παρέστιι- 
σαν αύτόν. Το τοιοΰτον επιφέρει χαλάρωσιν κα' 
σύμμιξιν τοιαύτην, ώστε ό θεατή; συγχιζόμενο 
αγνοεί πλέον εις τί πρωτεύει ό δείνα καί δεΐν 
ηθοποιό;. Αί έλληικαί παραστάσεις ύπό αίσιοι 
ήρξαντο οιωνού;" έπαινος δέ πολύ; οφείλεται οΰ 
μόνον τα ΐ; ΑΑ. ΜΜ. αίτινε; μετά προθυμίας 
μεγίστη; καί ζήλου πολλού σπεύδουσι νά συν* 
δράαωσι την ελληνικήν σκηνήν, αλλά καί τώ 
’Αθηναϊκώ κοινώ καί ιδίως τώ ώραίω φύλφ, 
όπερ ένόησε τέλος οτι πρέπει διά παντός τρόπου 
νά άνιδρυθή εθνικόν θέατρον, έκ των ένόντων δέ 
δέν πλάσσονται Ριστόραι καί Τάλμαι. Από τού 
προσεχούς φυλλ.αδίου θέλομεν αρχίσει τακτικήν' 
θεατρικήν έπιθεώρησιν.

Λ  Υ Σ I  Σ
τώτ i r  τω I . ανΛ.Ιαδίω χροΰ.Ιημάτωγ.

Αον. Ή μ,άχαιρα οξύνει τόν κάλαμον λεπτύνουσα αύτάν, γραμματι" 
κώς δέ, ό κάλ.αμο; οξύνει τήν μάχαιραν τονίζων^αύτήν.

Βον. Περιουσία τού πατρός δρ. 3 0 0 ,0 0 0
■*/>« ' V-, ρ  τίΙιοι ε; —  ελαβεν έκαστος 60 ,000

Πολλοί επεμψαν ήμΐν τήν άνω θ,ύσιν, πρώτος δμως καί επιτυχέ
στερου πάντων δ υπολοχαγός Κος. ’Αν. Γρηγοριάδη; δστις καί έ
λαβε τήν ύποσχεθεΐσαν αμοιβήν.

'Ο έκ Ναυπλίου Κο; Γ. Βελλίνη; καί ό έκ Κωνσταντινουπόλεως 
Κος Σοο. Σμπυράκη; επεμφεν επίση; ακριβή λύσιντοϋ Βου προβλή 
αατος.

Τώ πρώτώ λύτη δωρηθησεται ή Σαμ’α ’Ορφανή, δράμα πρωτότυπον

ΓΡΙΦ02.


