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— Να; σημαίνει ήδη ή ώρα, καθ’ ήν πρέπει ν’ άπο- 
χωρισθώμεν πρέπει νά σ’άφήσω ώ αγαθή μου μήτερ! 
αναχωρώ όμως δχι τόσον λυπημένος, καθότι είμαι βε
βαιότατος, δτε είσηκοόσθησαν αί ευχαί μου. καί οτι θά 
έπιζησης δ: έμέ xaj J,’ α5τά -£ αθώα κοράσια. "Οσω 
μεγάλη καί άν ήναι ή θλίψις, τήν όποιαν ένδομύχως 
αισθάνομαι, πρέπει ν’ αναχωρήσω. Ό καιρός εξαπατά- 
εις τήν οδοιπορίαν μου δυνατόν νά χρονοτριβήσω περισ- 
““^ερον α» δτι προίδον- ΰγείαινε λοιπόν, ύγειαινε- 
και ςήθι ευτυχής.
~ ^!*7 οτιγμήν ακόμη, άνεβόησε τότε ή μήτηρ- 

και λαβοΰσα αυτόν εις τάς άγν.άλας της τόν έσφιγγε 
’-πΐ τοΰ Ο'.ηθιυ; καί τόν κατέβρεχε μέ τά δάκουά της- 

— Έχε τήν ευχήν μου, αγαπητέ μοι Έϊμόνδε, είθε 
ό πολυεύσπλαγχνος Θεός νά σέ προστατεύση καί είς 
τδ μέλλον, καθώς μ έχρι τοϋδε, είς πλείστας έπικινου- 
νωδεστάτας περιστάσεις! Είθε διά παντός νά έπιέλέ- 
πη ουτος υιόν τοσοΰτον αγαπητόν είς τήν ψυχήν μου! 
"Υπαγε, ακριβέ μου υιέ, ένθα ή τιμή και τό καθήκον 
σέ προσκαλοΰσιν. Έσο πάντοτε αγαθός· μεταχειρίζου 
απαντας τους ανθρώπους ώς άδελφούς- μάνθανε άπό 
τδν μέγιστον τών ηγεμόνων, ύπδ τδν όποιον υπηρε
τείς, νά ήσα: γενναίος είς τους κίνδυνους καί καρτερι
κός είς τάς δυστυχίας. Ά! Έσο . . . Έσο τοιοϋτος, 
όποιος έγένετο ό πατήρ οου!

’Ενταύθα ή φωνή της κατά μικρόν πνίγεται- τά δα- 
κριά της καταπίπτιέυσιν άφθονώτερα, καί αί δύω θυγα
τέρες της κλαίουσ: μετ’ αδτής.

— Αυτη.ή.ευχή, έπανέλαβεν είναι ή πολυτιμότερα, 
ή μόνη μου ευλογία· έκτδς ταύτης, τδ ήξεύρεις, αγα
πητέ μοι Έδμόν^ε, ολίγον μοί μένει, οίμοι! ναι ολίγον 
νά σοί δώσω! · «

— Είθε νά έκπληρωθη ή ευχή σου αΰτη, τήν όποιαν 
μετά χαράς δέχομαι, άξιοσέβαστέ μοι μήτερ^ καί τό 
δλίγον τούτο θέλει είσθαι τδ παν διά τδν υιόν σου! 
Κρουνοί δακρύων κατέρρευσα» άπδ τους οφθαλμούς τοΰ 
νεου,ένω έπρόφερε τούς λόγους τούτους· «Τί δεν έκάμε- 
τε δέ εμέ άπ* αύτής τής τρυφεράς ήλικίας μου; Έχω
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Διά τοΰ παραδείγματος σας έδιδάχθην ν’ 
Ά, αγαθή μου μ-ητερΙ οση 

άν ήναι ή παραλυσία των ηθών καί ή διαφθορά 
ό Έδμόνδος τολμά νά σοί τδ ύποσχεθή,

κατ’ οΰδένα τρόπον 
I τήν χεΐρα τής καλής 

' φροντίδα δι’ αύτδν έκ

απείρους λόγους νά σάς ευγνομονώ καί νά μακαρίσω 
τήν μνήμην τοΰ πατρός μου. Διά τοΰτο ή καρϊία μου 
μέ υπαγορεύει, ώστε, πριν ή έγκαταλείψω τούς τόπους 
τούτους, νά υπάγω νά χύσω δάκρυα τρυφερότητες και 
ευγνωμοσύνης έπί τοΰ ψυχρού τάφου, ένθα έκεινος 
αναπαύεται διαπαντός έν ειρήνη.

« Αμφότεροι υμείς ένεπνεόσατε εις τήν ψυχήν μου 
τδ αίσθημα τής γλυκείας φιλανθρωπίας· ύμεΐς μ’ έϊι- 
οαξατε τδγνώθ: σαυτδν, καί τό εκτιμάν τήν 
αρετήν, 
αγαπώ τούς όμοιους μσυ.
κα 
τοΰ αιώνες, 
θέλε: είσθαι πάντοτε άξιός σου υίός »

Συνάψας τότε άμφοτέρας τάς χεΐρας, καί άνατείνας 
αύτάς πρδς τδν ούρανδν μέ τδν ζωηρότερον καί κατα- 
νυκτικώτερον τρόπον,

« ’Εκείνος είπε, τδν όποιον σεβόμεθα, καί τδν όποιον 
πάντοτε έπιζαλούμεθα, δέν θέλει μας έγζαταλείψει· 
ζ’έν τω άμα άσπάζεται τήν μ,ητέρα αύτοϋ καίάποσππσθείς 
μέ όρμήν έκ τών βραχιόνων της, οίτινες κατεΐχον αύ- 
τδν σφ’.γκτά, έναγκαλιζεται τάς δύω άδελφάς του Αν
ναν και Μαρίαν , αί όποΐαι 
ήθελον νά τον άφήσωσι, σφίγγε: 
τροφού, ήτις είχε λάβει πάσαν 
νηπιότητος, ζαΐ ή όποια περιέμενεν όσον οΰπω άντα- 
μο.βήν τής εύνοιας του, καί πέτα μέ ταχύτητα κεραυ 
νσΰ εις τούς πρόποοας τοϋ λόφου. ’Εντεύθεν, μ. όοθαλ- 
μους δικρυρδοοΰντας είσέτι, ρίπτει δπίσω έν βλέμμα· 
περίλυπος καί σιωπηλός απευθύνει τδ τελευταϊον υγεί
α :νε πρδς έζείνους, άπδ τών όποιων άρτι είχεν άποχε- 
ρ:τθή· μετά ταΰτα διατρέχω·/ τήν στενωπόν, τήν άγου
σαν από τδ χωρών είς τδ κοιμητήριον, σταματά, άφοϋ 
προηγουμένως είχε στρέψει διτίσω τά βλέμματά του, 
κα: τέλος άπόλλυσ: μεταξύ τής σκιάς δάσους τινδς 
την προσιιλή θέαν, τήν δποίαν έπροσπάθει διαπαντός 
να έπανιδη.

*11 δέ μήτηρ καί α: άδελφαί έμενον ακίνητοι. ‘Ο 
π κρό; ούτος αποχαιρετισμός έγένοντο έν ζαιρω νεφε 
?··’?ους τίνος πρωίας, κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ 
" Λ'ϋβρ'ου. Σκοτεινά νέφη ήθροίζοντο είς τάς κορυφάς 
~r: πλητιοχώρου λόφον, κα! έσκίαζαν τάς μεμακρυ- 
ουένας καλύβας. Ούδεμία άκτΐς τσΰ άνατέλλοντος 
τ ούδεμία έωθινή λάμψις έφώτιζε πέριξ τδν τόπον 
έ■■ ι’νον, άλλά μόνον ώχοδν φως διεχάραττεν έπ! τοΰ 
c.-'ζοντος ή άνατο'ή τοϋ ήλιου· σκοτεινός πέπλος έξε 
’•’•.'.«το μακρόθεν, καί έκάλυπτε τάς πεδιάδας ζαΐ τούς 
'.· -ιιεώνας.

7ζ π·.η>.ά δέν ίτταντο, ώς συνήθως πρίττου:’. κατά 
ά-ατσλή», μειδιώσης τής ήο^ς. Τά αρμονικά κε-

' ιδόματά τινν ίέν άήντχουν μεταξύ τών ζλόνων τοϋ 
μ.οσσφϋτου δάσους, περικυκλωμένου άπό τάς ΰψιζ.ό 
μους έλάτας, α'.ιινε; ίξετεινοντο άρισιερόθεν τοΰ λό- 
φ:·., Τδ παν έν τή φύσει έσίγα, τδ παν ήτο μελαγχο 
ύ ν.ό·· καί λυπηρόν. Μόλις δέ ήδύνατο τις νά διακρίνη 
■οιξ όθεν τδ έπιθόλιον τοΰ ναοϋ ζαΐ τό υψηλόν κωδω/ο- 
σ-ισ.όν του, κα: ν’ άνακαλύψη έτι χαμηλώτερα τό 
μέγα καί τερπνόν εκείνο χωρίον, τδ όπόΐον κεΐιαι 
είς τους πρόποδας τοΰ λόφου, καί τοΰ όποιου ci πεδινοί 
τεστ. ε;αί θελκτικώτατα πεποικιλμένοι ύπδ πυκνών και 
τ-Ίσι-.-ων θάμνων. Ό δέ μικρός ρόαξ, οστις έρ^εεν 
ο’-ω •■''υκέωο εις τάς ύπορείας -ο” προμνηαθένςος

AUTT007

λόφου, άνεγνωρίζειο μόνον διά τοΰ σιγανού κελαρό- 
σματός του.

Εις τδν τόπον τούτον, τδν ήδη τοσοΰτον μελαγχο- 
λιζδν, ή τεθλιμμένη οικογένεια διήλθε πολλάς θερινά ς 
εσπέρας ήδέως. Τήν προτεραίαν μάλιστα ήτε Κλημεν
τίνα καί αί θυγατέρες έκάθηντα είς τδ δάσος μετά τοΰ 
άγαπητοΰ Εδμόνδου , απέναντι τής σελή.ης, ώστε 
πρόσφατος άνάμνησς ηΰξανε τήν πικρίαν τής λύπης 
των. ‘Η μήτηρ άναστεναζουσα ρίπτει άκόμη έν βλέμ
μα πρός τήν στενωπόν όθεν ό υίός της έγεινεν αφανής 
είς τά ομματά της, καί αναλαμβάνει ύστερον μετά λύ
πης καί βραδύτητες τήν δδδν τοΰ χωρίου, τδ όποιον εί
χεν αφήσει τήν πρωίαν διά νά συνοδεύση τδν Έδμόν- 
δον. Πλήν όποια τή έφάνη ή οικία, δταν έπανήλθε 
περίλυπος καί μόνη! Έκάθησε κλαίουσα είς τήν άπο- 
τέραν κα: μελαγχολικωτέραν τής οικίας γωνίαν. ‘Η 
αδυναμία της ήτο μεγίστη. Τδ αίσθημα όλων τών δυ
στυχιών, αιτινες κατεθλιβον συνάμα τήν ψυχήν της. 
άπεκαθίστα αύτήν μάλλον παρά ποτέ περίλυπο·/ καί 
άπαρηγόρητον. Είς τδν κλόδωνα τών διαλογισμών της 
ή ευάρεστος είκών τοΰ παρ λθόντος άνεμιγνόετο συγ
κεχυμένες πως μέ τήν εικόνα τής------'— -------
στάσεως της, καί 
μάλλον δυοάοεστ: 
κρίαν της. Είς 
σαυτας θλίψεις, 
επί τών όποιων 
τά της, καί τών όποιων νήδυμος ύπνος κατείχε 
δφθαλμους. Τδ βαθύ σκ 
τής εσπερινής αύρας έπενήργησαν τοσοΰτον ίσχυρώς έ1 
τών τρυφερών νεύρων των, ώσ;ε, κεκμυκειαι άπό ' 
τήν λύπην καί τήν αγρυπνίαν, άφοϋ διήλθον μέρος 
τής νυκτδς μετά τοΰ ’Εδμόνδου, ά 
ή/ στιγμήν ή μήτηρ των τάς εθεωρε 
πην. Τάς έλαβεν εις τάς άγκάλας της, τάς έφερεν 
έπΐ τής κλίνης, καί τάς έθεώρησεν έπ: πολύ έν σιωπή, 
αναζητούσα είς τά πρόσωπά των τό τοΰ συζύγου της, 
καί καταβρέχουσα αύτάς μέ δάκρυα.

Καταβεβλημένη άπδ 
καί τούς οφθαλμούς πρ 
γονυπετής έπ 
πλάγια τής κλίνης 
κτικήν ννα δέησιν, 
μετά πιστεως κα'.

' ζατέλαβεν αύτήν'
1 άναζωπυροΰται είς 

’Εντεύθεν ήδυνήθη νά έξ
■ ήρεμον κα: γαληνιαίον.

‘Η Κλημεντίνα (ούτως ώ ομάζετο ή άγαθωτάτη 
αν η γυνή) είχεν υποφέρει πρδ έξ ήδη μηνών άπα

τας δυστυχίας, δσαι δΰνανται να καταθλίψωσ: 
άνθρώπ.νον βιον. Περί τδ τριακοστδν πέμπτον 

ς της, ώχρά, ισχνή, αδύνατος, άνε£ρώ 
άπό βαρεϊαν τινά ασθένειαν, τήν όποιαν είχε 
ινήσει ό θανατος τοΰ άγαπητοΰ συζύγου της, κα: 
τής όπο ας ή άδύνατος κράσις της μόλις άντέ-

παρουσης κατα- 
λύπης τοσούτω 

ηΰξανε τήν 
ύπερνικήση 

τάς θυγατέρας

έσχημάτιζε σκηνήν
:ον, όοω ή άντιθεσις 
μάτην έπροσπάθει νά 
άποβλέπουσα είς τάς θυγατέρας τη;, 
προσήλωσε φίλοστόργως τά βλέμμα- 

τούς 
;ς τής νυκτδς καί ήέντύπωσις 

έπενήργησαν ·

ΰ διήλθον μέρος τ: 
πεκοιμήθησαν, καθ' 
ει μέ τοσαύτην λύ- 
ς της

:ήν θλίψ.ν άνέτιινε τάς χεϊρας 
ς τδν ούρανδν, και έρβίφθη 

ς κειμένου εις τά 
πικρία της διεχύθη είς κατανυ- 
ιευθυνομένην πρδς τδν "Τψιστον 

γλυκεία μελαγχολία 
έ στιγμήν ήσθάνθη ν’ 

■πΐ’,θήρ τις έλπιδος.

■ινος ανακλίντρου.
ή
ά1
δυνάμεως'

τήν αύτήν δ.
τήν ψυχήν της

,εταοη τά μέλλον μέ βλέμμα

σας 
τδν 
έτος τής ήλικια 
νυεν 
προς 
κατά τή.
σχε >.

Ό έφιμέριος τοϋ χωρίου έκεινου και ή αξιότιμος 
αύτοϋ αδελφή, συγκίνηθέντες υπο τοσούτιον δυστυχιών 
καί τοιαυτης αρετής, συνελαβον πρός τήν Κλημεν
τίναν ειλικρινή καί τρυφερόν φιλίαν, δλέποντες αύτήν 
προσεγγιζουσαν εις τδν θάνατον, άσχολουμένην άπο- 
κλειστικώς δ'.ά τά ΐέκ· α της, κα : μή εύχομένην άλλο 

παρά νά ίπανιδή άκόμη μίαν φοράν τδν άγαπητδν 
Έδμόνδον, αξιωματικόν όντα τότε εις έν τών συνταγ
μάτων, τά όποια κατεΐχον τήν Σιλεσίαν. ‘Ο άγαθδς 
ουτσς γέρων έγραψε πρδς τδν στρατηγόν, έξεικονισας 
αύτώ μέ τοσαύτην ζωηρότητα τάς δυστυχίας τής οι
κογένειας ταύτης, ώστε, κατανυχθεΐς άπδ τοιαύτην 
περιγραφήν, έπέτρεψε τώ Έδμόνδω δεκαήμερον 
άδειαν.

’Απαρηγόρητος είσέτι διά τδν θάνατον τοΰ πατρός 
του, καί άπηλπισμένος διά τδν κίνδυνον τής μητρός, ό 
καλός έκεινος νέος έσπ-υσε μέ μεγίστην ταχύτητα. 
Εύρε δ’ αυτήν έν τή έπανόδω τ;υ είς τοιαύτην κατα- 
στασιν, ώσιε δλίγον ήλπιζε περί τής θεραπείας της. 
Ή θεΐα Πρόνοια δμως, ήτις είς πολλάς περιστάσεις 
είχε ^ίψει τήν Κλημεντίναν είς τοιοϋτον βιον άβιωτον, 
πλήν ήτις μολαταύτα τήν ώδήγει μέ τοσαύτην άγα- 
Θότητα καί έπιήκειαν, τήν διέσωσϊν είς τήν περίστα- 
σιν ταύτην διά τά δυστυχή τέκνα της. *Η γενναιοτης 
αύτής άνενεοΰτο μέ τήν άνάβρωσίν της. Συνηνεσε δέ 
ού μόνον νά ζήση, έπειδή ού .ως ηύδόκησεν δ θεός, 
άλλ’ άπεφάσισε προσέτι νά ύποφέρη μέ καρτερίαν τδ 
βαρύτατον φορτίον άθλιας ζωής, φερομένη τυφλώς είς 
τήν όδδν τής ΙΙρονοίας, βσον σκοτεινή κα: άν ήθελε τή 
φανή. Άπεφάσισε τέλος πάντων νά ύπομείνη είς τδ 
πεπρωμένον της, χωοΐς όμως νά παροξόνη και να 
φοβηθή αύτό. ‘Ο δ’ Έδμόνδος, οστις ηύλόγε: τδν θεόν 
διά τήν παρ’ αύτοϋ δωρηθεϊσαν ζωήν τή προσφιλή μη- 
τρΐ αύτοϋ, άπεδέχθη τήν ευεργεσίαν ταύτην ώς νεον 
δώρον τής άγαθότητός του. Άμα δ’ έξεπλήρωσεν 
άπαντα τά υίκά καθήκοντα, βσα δύναταί νά υπαγόρευ
ση καρδία άγαθοΰ υίοΰ, άνεχώρησεν ήσυχος κα: έμ
πλεος έλπίδων.

Ό άποθανών σύζυγος τής Κλημεντίνας, ητο λο
χαγός είς τδ σύνταγμα X. Φ. Εικοσιεπταετης ών, 
ήτον είσέτι ύπολοχαγδς, δταν έγνώρισε τήν θειαν ταύ
την γυναίκα, ταξειδεύων είς τήν Σαξωνιαν, οπού έπή. 
γαινε νά έπισκεφθή φίλον του , άνατραφε,ντα μετ 
αύτοϋ είς τδ στρατιωτικόν σχολεϊον. ‘II μήτηρ τοΰ 
Γουερστδρφ, μία άπδ τάς είλικρινεστερας φιλάς τής 
Κλημεντίνας, ήτις τήν αγάπα μέ υπερβολήν είχε 
συνομιλήσει πολλάκις μετά τοϋ νέου Λίνδου περί 
τών έξοχων προτερημάτων τής φίλης της, κα: τω είχεν 
έμπνεύσει άνεπαισθήνως μεγίστην έπιθυμιαν νά τήν 
γνωρίση. Πλήν ή έκ πρώτης δψεως έντύπωσισ ύπερε- 
βη παν δ,τι ήδύνατο να ύπαγορεύση ή φιλία. Εκθαμ
βος, κ,αταγοητευμένος άπδ τάς θελκτικός χάριτας τσΰ 
προσώπου της, ώς νά μή είχεν άκούση ποτέ νά όμι- 
λώσι περί αυτής, τήν έθεώρει άσκαρδαμυκτει. Φυσιο 
γνωμία τοσοΰτον γΰ.υκεΐα, δσον ευάρεστος, βλέμμα 
διάπυρον κα: συμπαθητικόν, σωφροσύνει τελεία, ηνω
μένη μ’ εύπροσηγορίαν έλευθέραν και ευαρεστον, τοιαϋ 
τα ήσαν τά προτερήματα τής Κλημεντίνας. Ευγενες 
καί κομψόν ανάστημα διέκρινον αύτήν άπο τάς συνή
θεις καλλονάς. Ό,τι δ’ άπεκαθιστα αύτήν έτι μάλλον 
άξιέραστον ήτον, δτι σΰμπασα ή έξωτερική μορφή 
απεικόνιζε τήν άγαθότητα τής ψυχής της.

Έλαβεν υψηλήν άνατροφήντδ πνεύμα της ητο προι- 
κισμένον διά πολυειδών καί βάσιμων ιδεών. Εμφυτος 
κλίσις πρδς παν ο,τι ωφέλιμον καί καλόν, φυσική της 
ροπή πρδς τήν απλότητα τήν προέτρεπεν ν άποςφεφετα: 
πάσαν πρόσκαιρον ήδονήν. Καί μολονότι μεγίστη ευαι
σθησία άπεκαθιστα αυτήν πάσης άλλης έπιδεκτικωτέοαν

I

»

τρυφερών έντυπόσεων,μολοντούτο άπέφευγε παν δ,τι ήδύ
νατο νά τήν έξαψη ή νά κινήση τήν συμπάθειαν της.

Ό πατήρ της, δστις δεν είχεν ά^όενα, καί οστις 
τήν άνέτρεφεν μόνος του, έπροσπάθησε νά τή έμπνεύση, 
άπ’ αύτής τής τρυφερός ηλικίας, μεγίστην γενναιότητα 
είς τάς θλίψεις, φυσικας τε καί ήθικας. Είναι μι
κρός φόρος, έλεγε, δνπληρόνομεν είς τήν ανθρωπότητα, 
καί δστις δύναταί νά λάβη άνακοΰφισιν εξαίρετα δια 
τής υπομονής κα! τή; γενναιότητας. Ό φιλόστοργος, 
ούτος πατήρ, ό μονος προσιαιη; και ό ειλικρινέστερος 
φίλος έπάσχισε να άναθρεψη αύτήν καθ’ δλα άνωτέραν 
τοΰ γυναικείου φύλου, κα να τή -μπνεύση τοσοΰτον έκ 
τής αληθούς καί γνήσιας φιλοσοφίας, όσον ήδύνατο ν’ 
άπόκτήση μια γυνή, χωρίς να φαίνεται δοκη ιίσοφος.. 
Μολονότι πρόωρα είχε στερηθή τήν μητέρα της. μο 
λοντοϋτο είχεν αποκτήσει παρ’ αύτής άπασας τας εξεις 
φιλοπόνου καί αύστητά; οικονομίας, καί τήν εύχαρι- 
στησιν νά έκπληροϊ ακριβώς τα καθήκοντα της’ διό εις 
ήλικιαν τρυφεραν είσέτι, ή Κλημεντίνα. ήδυνήθη νά 
χρησιμεϋση ώς μή ηρ εις τας δυω νεωιέρας αδελφάς 
της, τών όποιων ή ανατροφή, ή ασθένεια, κα: τέλος 
πάντων ό θάνατος είχον αναμιξει μετά πολλής θλι- 
ψεως νά ηδονικά καί ζωηρά αισθήματα τής νεότητος. 
’Ολίγον ύστερον, άφοϋ ένησχολήθη είς τοιαΰτα επίπο
να καθήκοντα, ένεφανίσθη πρώιην φοράν είς τα ανυ
πόμονα δμματα τοΰ νέου Λίνδου. Είτήλθεν εις τήν 
αίθουσαν τής κυρίας Γουερστδρφ, συνοδευομένη ύπό 
τής φίλης της. ‘Η όμήγυρις ήτο πολυπληθής. Άπαν- 
τες οί συγγενείς καϊ φίλοι τής οικίας ήσαν έκε: συνα
θροισμένοι. ‘II Κλημεντίνα, καί το: σφόδρα δειλή, 
ένεκα τής στενής μετά τής κυρίας Γουερστδρφ φιλίας 
ένεθαρρύνθη νά έμφανισθή είς τήν πολυπληθή έκείνην 
όμήγυριν μέ τήν φυσικήν της ευγένειαν. ‘Ο δέ νέος 
Λινδοΰ προκατειλημμένος ήδη, μόλις τήν ιδε, και 
ετρώθη ύπδ έρωτος τοιοΰτου, ώστε συνέδεσε μετ’ αυτής 
άδιαβρήκτους δεσμούς συμπάθειας. Ή πλήρης χάρι- 
τος συναναστροφή της, ό αξιέραστος τρόπος, ή ελευ
θερωτής καί ή εύγενής άπλότης τοΰ φέρεσθαι, πάνια 
ταΰτα συνέτεινον είς τδ νά τδν καταγοητεΰσωσιν. Τό 
αίσθημά του ήτο ζωηρόν καί ή άπόφασις του σταθερά, 
καί μετά δύω μηνών ευάρεστο·/ διατριβήν είς τον 
τόπον έκεινον, 3έν άφησε καθόλου τήν Κλημεντίναν 
μέχρις οΰ έγεινε σύζυγός της.

Άν κα: δυσκολώτατον ήθελεν είσθαι εις άξιωμαιι- 
κδν πρώσσον νά λάβη τήν άδειαν νά νυμφευθή, όταν 
μάλιστα ή προίξ δέν ήναι τδ πρώτον έλατήριον τοΰ 
τοιούτου δεσμού, δ νέος Λινδοΰ, αγαπισμένος ΰπδ τώ/ 
προϊσταμένων του, ευκόλως έλαβε τήν άδειαν. Πλήν 
μόλις ό γάμο; έτελέσθη, καϊ ό πατήρ τής Κλημεντίνας 
άπεβίωσεν έξ αποπληξίας. Ό δέ τόπος, ον κατώκει, 
ώς εύγενές φέουδων, έλάγχανεν εις τδν νεώ ιερόν αδελ
φόν του. Ό άνήρ ouco;, χαρακτήοος αποτρόπαιου και 
απροσίτου, μείνας κηϊεμών τής Κλημεντίνας, ενόσω 
αΰτη ήιον άνήλιξ, δέν ένέκρινε τδν γάμον της. Παρο- 
ξυνθεις δέ, διότι αΰτη δέν ήκολούθε: τάς συμβολάς του, 
τήν έπέπληττί σχρδδν καθ’έκάστην, καί τήν έδασάνι- 
ζε πικρώς. ‘Η κυρία Γουερστδρφ, φίλη νηπιόθεν, ήτον 
ή μόνη παραμυθία είς τοιαύτας δυσχερείς περιστάσεις. 
Μετ’ αύτής ή Κλημεντίνα έθρήνει τδν θάνατον τοΰ αγα
θού πατρός, καί τήν αδικίαν τοΰ σκληρού θείου της, 
μέχρις ού άπεφάσισε νά συζευχθή μετά τοϋ Λινδοΰ, 
μεθ’ ού άδυνατοϋμεν νά ει'πωμεν πόσον έστάθη εύτυ- 
χή;
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κα! πρόσκλησιν νά ένταμωθώσιν είς. Δ... δπως παρα- 
χειμάσωσιν έκεΐ δμοϋ.

Τδ ψύχος ήτο δρτμύ, πλήν τΐ δύναται ποτέ νά κρα- 
τήση τήν ανυπομονησίαν τρυφερός συζύγου ; Μετά ό- 
κτώ περίπου ήμέρας ή Κλημεντίνα ήρχισε να όδοι- 
πορή μετά τών θυγατέρων καί δύω φίλων της, αιτινες 
έπσης έπορεύοντο πρδς συνάντησιν τών συζύγων των. 
Ή όδδς ήτον έπιφοβος καί κεκαλυμμένη ύπδ χιόνων 
καί πάγων καί δμως τδ ταξείδιόν των έγεινε πάνυ έ- 
οπευμενον, ώστε έντδς δλιγων ήμερών ή Κλημεντίνα 
εύρέθη είς τάς άγκαλας τού συζύγου της.

Διήλθον μήνες τινες είς τήν εϋχάριστον έκείνην 
ευδαιμοναν, ήτις σταθερώς συνόδευε τήν ένωσίν των. 
Ή Κλημεντίνα εύρίσκετο είς τήν πατρίδα της, καί ή 
πατρίς είναι πάντοτε γλυκεία. ’Απαίσιοι διαλογισμοί, 
είν’ άληθές, διεγεροντο, ίνα διαταραξωσι τήν χαράν 
των. ‘Η ιδέα του προσεγγίζοντος αποχωρισμού τούς 
έλύπει σφόδρα. Τοιοΰτον προαίσθήμα, κα τοι πάντο
τε Απωθούμενον, παρίστατο είς τήν φαντασίαν των, 
μέχρις ού δυστυχώς ήλήθευσεν, άποχωρισθέντων σκλη
ρός άμφοτέρων, καί μέ μεγίστην τής ψυχής των 
θλψιν.

Εύρισκομένη όλίγα τινά μίλια μακράν τοΰ τής γεν- 
νήσεώς της τόπου, ή Κλημεντίνα ήθέλησε νά έπισκε- 
φθή τδν θεΐόν της, παρά τοϋ όποιου ύπεδέχθη μέ με
γίστην τιμήν καί φιλοφροσύνην, καί ώς τών όποιων 
συνεκινήθη σφοδρά, Περιήλθεν άπαντα τά δωμάτια, 
άπαντα τά μέρη τοϋ πύργου μέ γλυχεΐαν τινά μελαγ
χολίαν ή φαντασία της άνεπόλει πανταχοϋ τάς χαριέσ- 
σας εικόνας τών σκηνών τής νηπιότητος. ‘Η τρυφερά τών 
γονέων άγάπη, ή περιποίησις καί φιλοστοργία των, πα- 
ρήσαν τοΐς δφθαλμοϊς αύτής. "Εκαστον τών αντικειμέ
νων τούτων διήγειρεν έν αύτή έν αίσθημα, πας τόπος 
μίαν άνάμνησιν καί μίαν εικόνα τοΰ παρελθόντος. 
’Ενταύθα μέν ό πατήρ της έσυνειθιζε νά γράφη, έκεΐ 
περιπατών ένουθέτει τήν θυγατέρα του, ώστε πανταχοϋ 
έβριπτε βλέμα τρυφερότητες καί ευγνωμοσύνης. Καϊ 
όμως, καί τοι τοσούτων ευάρεστων αντικειμένων άνε- 
πόλησεν ή Κλημεντίνα είς τήν φαντασίαν της, δέν διέ- 
μεινεν όμως έν τω πύργω, είμή δλίγας τινας ήμέρας. 
‘Ο χαρακτήρ τοΰ θείου της καί αύτής είχον πολλά 
όλ'γην ομοιότητα, ώστε νά όμοφωνήσωσιν έπ: πολύν 
χρόνον. ’Απροσδόκητος τις έπίσκεψ’ς δύναται νά με- 
ταβάλη διά μίαν στιγμήν τήν έξιν του, πλήν αΰτη 
αναλαμβάνει πάραυτα τήν ίσχύν της· ό δ’ έγωϊσμδς 
κα: ή άποτρόπαιος σκληρότης τοΰ θειου κατεθλιβον 
τήν εύαισθητον καρδίαν τής Κλημεντίνας. Καθ’ ολον 
τδ διάστημα τής εχεϊσε διατριβής, αυτή προσεκτήσατο 
τοιαύτας εντυπώσεις, αιτινες κατέστησαν αύτήν ήττον 
παρά ποτέ κυρίαν τοΰ ν’ άφεθή είς τάς θαμβώδεις καί 
απατηλός τής πρωτευούσης διασχύσης έπέστρεψεν είς 
τήν μοναξίαν, όθεν ή τοΰ συζύγου της επιστολή τήν 
είχε; άποσπάσει, οπού αι μόναι καί γλυτεϊαι τής έλ- 
πίδος χίμαιρα1, έγλύκαινον τά δεινά τής απουσίας καί 
μονασίας, καί όπου αί έπιστολαί τού αγαπητού Λινδοϋ 
ήσαν ή μό.η παριγοραί της. Διήλθον αί ήμέραι και οί 
μήνες μεταξύ τής ανυπομονησίας τοϋ νά τάς περιμένη, 
καί τής εύχαριστήσεως νά τάς δέχεται κα! άναγινώ 
σκη Τα πάντα δμως είς μίαν στιγμήν έπαυσαν. At 
νελευταΐα: είδήσε.ς προέλεγον έπαπειλούμενόν τινα 
κίνδυνον πολλά: ιδιωτικά! έπιστολαί άνήγγειλον ήδη 
τήν γενομένην μάχην, είς τήν οποίαν έφονεύθησαν το- 
σοΰτ:: εΰγενεΐς, κα! εις τήν όποιαν ό Λουβερΐνος Απέ-

'Ο Κύριος Λινδοϋ §τον ώραΐσς Ανήρ, ή δ’ έξωτεριχή 
μορφή ήχο τδ έλάχιστον τών προτερημάτων του. Πνεύ
μα εύθύ καί ζωηρόν, φαντασία μεγίστη, έξοχος εύ 
γλωττία καί πραότης άπεκαθίστων αύτδν τοσούτω μάλ
λον άξιαγάπητον, καθόσον ήτον ή μόνη τέρψις τής συν
αναστροφής. Εύγενής καί ευαίσθητος καρδία, ψυχή ί- 
πιεικής, πραγματική έλευθεριότης καί ευάρεστος άπε- 
τέλουν τόν καλήτερον φίλον, Μέ ψυχήν τοσοϋτον έρα- 
σμίαν καί τρυφεράν δέν έδυνατο ουτος νά ήναι έκ τύ
χης ό καλήτερος σύζυγος ;

Ό έρως δύναται νά γεννηθή πρδ τής τιμής, πλήν 
δέν δύναται άνευ αύτής νά ύπάρχη. 'II τιμή είναι ή 
βάσις, έπι τής όποιας ή άβρότης έπικρεμα τους στεφά
νους πάντοτε νεαρούς ύπδ βόδων καί έλιχρύσων.

Έζησαν ολίγα τινά έτη έν μεγίστη δμονοία κα: κα
θαρά ευδαιμονία· ή δέ γαλήνη τής ψυχής των διετα- 
ράχθη μόνον, ένεκα τοΰ θανάτου ένδς υίοΰ, τοϋ όποιου 
ή κοινή λύπη έχρησίμευσε ίνα σύνδεση έτι μάλλον 
τούς δεσμούς των, καί ν* άποκαταστήση τήν όμόνοιάν 
των τρυφερωτέραν εις τδ μέλλον. ‘Η ανατροφή τών 
έπιζησάντων τέκνων έπησχόλει άμφοτέρους διηνεκώς 
μέ τήν μεγαλητέραν εύχαρίστησιν ή οε ένασχόλησις 
αυτή ήτο τοσούτω μάλλον γλυκυτέρα, καθόσον ένε- 
πνέετο έκ τής αύτής άρχής, καί έτεινε πρδς τδν αύτδν 
σκοπόν.

Άμφότεροι έτιμώντο παρ’ όλων, καί ΰπολήπτοντο 
καί παρ’ έκείνων, μετά τών όποιων πολλά δλίγην σχέ- 
σιν είχον. 'Η Κλημεντίνα, ούσα πολλά μετριόφρων, δέν 
έκαυχάτο διά τήν άγάπην, τήν όποιαν είς αύτούς ένέ- 
πνεεν. Τω οντ:,απαντες έπεθύμουν τήν συντροφιάν της, 
έζήτουν τήν συναναστροφήν της, έγκωμίαζον τά προ- 
τερήματά της, πλήν αυτή πολλά δλίγον έπεθύμει 
τοταύτας έπιδειςεις· άνεζήτει τήν εύδαιμονίαν έντδς τής 
οικογένειας, και έποίκιλλε τάς ήδονάς δι’ολων έκείνων 
τών διασκεδάσεων, τάς όποιας δύνανται νά παρέξωσιν 
η τε άνάγνωσις καί αί τέχναι. Εύτυχής είς μονήρη 
βίον, ανησυχούσα έκ μόνης τής ησυχίας τών γλυκύ
τερων δεσμών, άπέφευγε τάς θορυβώδεις ήδονάς, και 
τήν ύποχρέωσιν έντελών καθηκόντων, Ό πρωτότοκος 
υιός τοΰ ευτυχούς τούτου ζεύγους, καί το: νέος είσέτι, 
είχε θέσιν δοκίμου είς τδ σύνταγμα, ένθα ό πατήρ αύτοΰ 
ύπηρέτει, είς τδ όποιον ού πολλώ ύστερον προσεκλή- 
θη νά έκπληρώση τά χρέη του. Ό πόλεμος άπεχώρη- 
-ι τότε τούς συζύγους, καί διέσπειρε τήν έρήμωσιν 
τής οικογένειας. ‘Η Κλημεντίνα έζη πάντοτε έπι 
μάλλον μονάζουσα. Καθόλου άφωσιωμένη είς τδν σύ
ζυγόν της, διήρχετο τδν καιρόν φροντιζουσα πάντοτε 
περί αύτοΰ άνησύχει κατά πάσαν στιγμήν, καθ ην 
βραδέως, ή καθόλου δέν έμάνθο^ιεν ειδησίν τινα περί 
αύτοΰ ή δέν έλάμβανεν έπιστολήν του, ώς έσυνειθιζε 
πρόιερον νά λαμβάνη συνεχώς. Είχον παρέλθει όλο- 
κλήροι τρεις εβδομάδες, καί ούδεμίαν έπιστολήν είχε 
λάβει, ήτις νά διάχυση σπινθήρα τινά φωτός και χα
ρά; είς τήν ψυχήν της. ’Ολίγον πρδ τής άνατολής τοϋ 
ήλιου, μεθ’ ύπνον συχνάχις ύπ’ δνέίρων διακοπτόμΐ- 
νον, £.ύρεν εγειρόμενη έπιστολήν τινα έπί τής νυκτερι
νή; τραπίζης. Όποια αισθήματα έλπιδος καί άνησυ- 
γ ας ανάμικτα ήσθάνθη, λαδοΰσα αυτήν εις χεΐρας της! 
μέ πότην ανυπομονησίαν τήν διετρεςε I μόνος ό αγα
πών δύναται να έινόηση οποίαν γλυκειαν και ζωηραν 
συγκίνησιν ήσθάνθη άναγινώσκουσα ευθυς ές άρχής 
χαροποιός ειδήσεις περί τής υγείες τοΰ συζύγου της, 

θανεν ώ; ήρως. Όποια ύπήρξε τότε ή θλίψις τής 
Κλημεντίνας! όποια ή ανησυχία καί στενοχώρια! Τέ
λος πάντων μόλις έδυνήθη νά βεβαιωθή έκτινος επι
στολής,. καί ν’ άνακουφισθή όπωσοΰν έκτε τής Ανησυ
χίας καί τών τοσούτων φόβον πλήν ή γαλήνη αΰτη 
τής ψυχής δέν διήρκεσεν, είμή πολλά δλίγον διότι εις 
έτέραν τινά μάχην δ Λινδδς έπληγώθη κατά τδν δεξιόν 
βραχοίνα- κα! μολονότι έγραψε διά τοΰ πιστοΰ Ίώνου, 
μολονόςι τήν έβεβαίωσεν, οτι τδ τραύμα ήτον έλαφρδν 
κα! επιπόλαιου, κα! έντδς δλίγου ήθελεν έπουλωθή, 
μολοντούτο ή Κλημεντίνα δέν ήδύνατο νά καθησυχάση 
τήν άκραν τής ψυχής της αγωνίαν. Τρυφερός άγα 
πόσα, δέν έδύνατο νά βεβαιωθή, είμή ίδίοις δφθαλμοΐς. 
Όθεν χατέλιπε τά κοράσια ύπό τινα ασφαλή παιδαγω
γόν, τ’ άφησε μέ τεθλιμένην καί αμφίβολον καρδίαν, 
καί έπεχείρησε μακρυνδν ταξείδιόν, καί τοι το
σούτων έμποδίων παρόντων. Πυκνή δμίχλη, δρόμοι 
τραχείς καί ανώμαλοι, εχθρικά στρατόπεδα, πανταχοϋ 
διεσπαρμένα, δέν ήδυνήθησαν νά έμποδίσωσιν ούδέ νά 
φοβίσωσιν αύτήν. Όθεν βλέπει έκ νέου τδν προσφιλή 
Λινδδν, τδν περιποιείται προσήκοντος, καί επιστρέφει 
είς τά κοράσια, φέρουσα τήν χαροποιόν ειδησιν τής 
εντελούς άναρρώσεως τοΰ αγαπητού πατρός των, δστις 
καί άλλοτε είχεν άναλάδει, καί ύπεκφύγει πολλούς

Ομοια μέ ρυάκιόν τι, ήρέμα ρέον, ή ζωή των ήρ- 
·χ:σε τότε νά διέρχεται έν γλυκείς: άταραξίαι ευά
ρεστοι τινες ειδήσεις έποίκιλλον ούτως άπδ καιροΰ είς 
καιρόν τήν μονοτονίαν τών αισθημάτων των, καθώς 
άνθύλλιόν τι ώραίζεί τάς άτεράμνους όχθας τοΰ ρύακος. 
Ό Λινδδς προεβιβάσθη. ‘Ο δέ προβιβασμός ουτος έχα- 
ροποίησε κατά πολλά τήν οικογένειαν αυτού, πλήν 
ύπηρξεν ό τελευταίος σπινθήρ τής ήδη προσεγγιζοό- 
σης ν’ άποσβεσθή φλογός. 'Ως ήλιακή τις άκτίς, ήτις 
μόλις διαλάμπει μεταξύ τών πυκνών νεφών, καί χρυ- 
σόνει διά μίαν στιγμήν τά έσχατα αύτών μέρη, πάραυ
τα δέ σκοτίζεται ύπ’ άλλων πυκνοτέρων, τά όποια 
κατασκιάζουσι τήν λάμψιν της, ούτως ή τύχη τής 
χρησιμωτάτης ταύτης οικογένειας έν τή θελκτικωτέρα 
έποχή, έπαπειλεϊτο ύπδ μέλανος καί απαίσιου σκότους.

Σιγή παρέρχομαι τδ χρονικόν διάστημα πολλών 
μηνών, καθ’ δ ό Λινδδς ύπέστη πλείστας δυστυχίας, 
έταξείδευσε πολλάκις, πόλεμόν κα: διατρέχων οδούς 
επίφοβου;, κα! τόπου; σχεδόν άπροσήτους, ένθα, ένεκα 
τών ,πολλών κόπων, οΰς ύπέστη, ήσθένησε βαρέως, 
πλήν κατ’ εύτυχίαν ή Κλημεντίνα δέν τδ έμαθε, είμή 
μετά τήν έντελή άνάέρωσίν του. Δέν χρονοτριβώ διη
γούμενος τούς κόπους, τούς οποίους ύπέφερεν είς τδ 
πεδίον τοΰ Β . . . έν ώρα δριμυτάτου χειμώνος, μήτε 
τήν νυκτερινήν συμπλοκήν, τήν γενομένην πλησίον τοΰ 
Κ . οπού τδ τάγμα, είς τδ όποιον ύπηρέτει ό Λίν
δος, έδειςεν ηρωικήν ανδρείαν, οπού ό γενναίος συν
ταγματάρχης Λ . . . ύπδ τάς διαταγάς τοΰ όποιου 
έμάχετο, έπεσε κατετραυματισμένος, δπου τέλος πάν 
των αύτδς ό ίδιος έξετέθη είς μέγιστον κίνδυνον, καί 
άπώλεσε τήν αποσκευήν του, τήν οποίαν ή Κλημεντίνα 
δλίγω πρότερον είχεν ανακαινίσει μέ τοσαύτην έπιμέ- 
λειαν κα! εύχαρίστησιν, τούς ώραίους του ίππους, καί 
τέλος πάντων τδν πιστόν ’Ιώνην, δστις έκ νεαράς ήλι- 
κιας δέν τδν παρήτησε ποτέ. Δέν κάμνω μνείαν τής 
ανησυχίας, τήν όποιαν οί σύζυγοι έδοκίμασαν άποβα- 
λόντες, ένεκα τής βραχΰτητος τής χειμερινής διαμο
νής, τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά διέλθωσιν ήνωμένο: έκεΐ· 
νον τδν χρόνιν, ούδ| τών μικρών συμβάντων, τά όποια

ύπήρξαν τδ Αντικείμενου τής Αλληλογραφίας των έξ’ 
“ΡΖί? διατριβής, μέχρ1 τής Αποφρά
δος ήμέρας, καθ’ ήν ή δυστυχής Κλημεντίνα έλαβε διά- 
τοϋ ταχυδρομείου τήν θλιβερόν είδησιν, δτι δ σύζυγός 
της έπληγώθη καιρίως είς τήν γαστέρα καί δτι τδ 
τραύμα ήτον Απολύτως θανάσιμον.

’Εν τή μάχη τοϋ Κουνδδρφ, είς τήν πεισματώδη 
συμπλοκήν, τήν γενομένην παρά τδ όρος τών ‘Εβραίων 
έπλ,ηγώθη δ Λινδός. Δέν ήδυνήθη δέ νά μετενεχθή, 
είμή εις διάστημα ένδς μιλίου Από τοϋ πεδίου τής μά- 
Χ’θί> «ϊ p-ΐχόν τι χωρίον πλησίον τοΰ Φραγκφορτίου. 
Επεθύμει νά έπανιδι άκόμη μίαν φοράν τήν σύζυγόν 
του μετά τών τέκνων του, καί έζήτει άνυπομόνως νά 
σπεύσωσιν δσον τάχιον.

Ώσπερ ό κεραυνός, δστις πίπτων μετά κρότου έπί 
τίνος χαμαιγείου καλύβης, άφαιρεϊ τήν χαράν συνάμα 
καί τήν έλπίδα άπδ τοϋ κατοικοΰντος αύτήν χωρικού, 
δταν, οδτος διασωθείς έκ τών φλογών, θεωρή έντρομος 
τά άθλια αύτοΰ Αποτελέσματα, ούτως ή Κλημεντίνα, 
άπολέσασα είς μίαν κα! τήν αύτήν στιγμήν τήν παρού
σαν και τήν μέλλουσαν εύτυχίαν της, καί έντρομος 
γενομένη,ένεκα τοιαύτης λυπηρας είδήσεως, δέν ήδύνα
το νά πείσθή, ούδέ ν' άμφιβάλη περί τής βαθείας 
δυστυχίας της. Βεβυθισμένη είς τήν λύπην καί είς είδος 
τι ληθάργου, σιωπηλή καί Ακίνητος, μόλις ήδυνήθη νά 
μεταδή παρά τω συζύγω της. Ευρε δέ αύτδν προσόε- 
βλημένον ύπδ φλεγμονώδους πυρετού, καί μή δυναμένη. 
ν’ άνθέξη είς τοιοΰτον λυπηρόν θέαμα, διότι αί δυνά
μεις της είχον έκλείψει παντελώς, έλειποθύμησεν έπί 
τής κλίνης, είς τήν όποιαν ό Λινδδς κατέκειτο είς κα- 
τάστασιν παραφροσύνης.

‘Η θλίψις της δέν ήδυνήθη ν' άνακουφισθή ουδέ 
διά ττΰ κλαυθμοΰ. 01 ξηροί οφθαλμοί καί τό Ακίνητον 
βλέμμα της ήσαν οι μόνοι διερμηνείς τής στενοχώ
ριας, ήτις τήν διεβίβρωσκεν ένδομύχως. ‘Η ύπερβο
λική λύπη έχει τό προτέρημα νά συγκεντρόνη ύπέρ 
άνθρωπον άπάσας τάς ψυχικάς δυνάμεις. Ή Κλη
μεντίνα δέν άφησιν ούδέ στιγμήν τδν προσφιλή Λίν
δον. Ματην ανεζητήθη εις τό τραύμα ή σφαίρα, ήτις 
είχε πληγώσει αύτόν, ή δ’ελπίς κατά πασαν στιγμήν 
ήλαττοΰτο, μέχρις ου τέλος τήν ένδεκα'την ήμέραν 
μετά τήν έλευσιν τής Κλημεντίνας, ήμέραν άποφρα'- 
δ®, δ χαριέραστος, δ περιπόθητος σύζυγος αφηρπασθη 
άπό τας άγκάλας της. Ό ανεκτίμητος ουτος άνήρ, 
ό ένθερμος τής Θρησκείας ζηλωτής, καί είς αυτάς α
κόμη τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής, έπροσπάθησε 
νά ενίσχυση τήν Κ λημεντίναν, νά υποστήριξή διά τοϋ 
παραδείγματος του^ τήν γενναιότητα τής αγαπητής 
συζύγου, καί νά^εύχηθή έκ βάθους καρδίας τά τέκνα 
του, δίχως όμως νά λησμονηση ποσώς νά δώση τάς 
άπαιτουμένας οδηγίας, καί νά συστήση τήν οικογέ
νειαν του είς τούς προϊσταμένους, ιών όποιων είχε 
δοκιμάσει σταθερώς τήν καλοκάγαθίαν.

Ανέκφραστος ’έστάθη ή απελπισία τής Κλημεντι'- 
νας· είχε προίδει βεβαίως τήν δυστυχίαν, ήτις τήν 
κατέθλιβε, καί είχεν αίσθανθή άπασαν *τήν πικρίαν 
κα! φρίκην· πλήν σπινθηρ τις έλπίδος ΰπεστήριζε τάς 
πεπτωκυιας δυνάμεις της με'χρι τίς στιγμής, καθ’ 
ήν ό προσφιλής σύζυγος έξέπνευσεν είς τάς Αγκάλας 
της. ’Η τελευταία αυτή στιγμή ήδυνήθη μόνη ν’ Απο ·
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σβέση πάσαν έλπίδα άπό τήν τοσοΰτον ευαίσθητου ι 
καρδίαν της. Συνεχέντρωσεν όλαις δυνάμεσι άπαταν | τήν έπιμείνασαν αύτή σταθερότητα, ίν’ ά.τιστή είς τήν άπελπισίαν της πρός έχτέλεσιν εντολών τινων, ί τάς όποιας δ σύζυγος είχεν έμπιστευθή είς αύτήν. I Πλήν μόλις έξετέλεσε τά τελευταία χαί λυπηρά ταΰ- ι τα καθήκοντα, καί ή ζωηρότης άπασα νά ΰποχύψη ώφειλεν είς τήν θλίψιν. Ή Κλημεντίνα προσεβληθη Οπό σφοδρού πυρετού, συνοδευομένου ύπό παραφροσύνης χαί μανίας, χαί προσήγγισεν είς τοιοΰτον κίνδυνον, ώστε ή άνά^ρωσις έφαίνετο ανέλπιστος. Είς τοιαύτην κατάττασιν ούσα, ξένη είς ξένην γήν, βοη- ' θουμένη μόνον ύπό τών άδυνάτων χαί τεθλιμμένων κορανίων της, δέν ιιχεν οΰδένα διά νά τήν συνδραμη- I μόνος δέ ό έφημέριος τοϋ χωρίου έκείνου, άνθρωπος [ τώ οντι άξιοσέβασιος καί διά τήν ειλικρινή φιλανθρωπία», καί διά τήν μεγίστην συμπάθεια’» του υπήρξε τό υποστήριγμα αυτής, ή παραμυθία, ό πατήρ. ·Η αδελφή αύτοΰ, ήτις τόν ώμοίαζε κατά πάντα, συνε- μερίσθη τών τρυφερών φροντίδων του. Επεσκέπτον- το καθ’ έκάστην τήν άσθενή, καί πολλά σπανίως τήν άφινον μόνην. Προσεχάλεσαν τόν καλήτερον ιατρόν έκ τών πέριξ καί έλαβον πάσαν φροντίδα διά τά τέκνα της, τών οποίων ή τρυφερά ήλικία άπήτει μεγίστην έπιμέλειαν, καί τών όποιων ή Θλίψις είχεν ά- νάγκην διασκεδάσεως. Οί εύεργέτα: ουτοι ευρό» τήν ανταμοιβήν τής καλοκαγαθίας των είς τό ζωηρόν συμφέρον, τό όποιον άνεπαισθήτως συνέλαβον διά τήν Κλημεντίνα, την χρησιμωμάτην ταύτην γυναίκα! Δέν ϋπέφερο» νά τήν :δωσι» έπί πο^ύ τοσοΰτον δυστυχή καί ταπεινήν, δίχως νά τήν άγαπήτωσιν. όσο» τήν συνελυποϋντο. Έφρόντισεν, ώς προείρηται, διά νά ίδή τόν Έδμόνδον τήν δεκάτην πέμπτην ήμέραν τής ασθένειας της. Τά πρώτα έναγκαλίσματα υίοΰ τοσοΰτον άγαπητοΰ ουνωδεύθησαν υπό ένθέρμων καϊ πικρών δακρύων. ’Εν τοσούτω ή Κλημεντίνα είς όλί- γας ήμέρας άνέλαβε, καί δ Έδμόνδος, παοηγορηθείς, διότι έβλεπεν αύτήν δσημέραι άναγεννωμένη», ήδυνήθη εύχαρίστως νά έπιστρέψη είς τό σύνταγμά του. Ή θλίψις όμως τής Κλημεντίνας έφάνη, ότι έλαβε νέαν ίιχΰν σχετικώς ώς πρός τήν ύγείαν της, καθ’ έκά- στην βελτιουμένην, διότι δ διαβιβρώσκων τήν καρδίαν της σκώληξ, όστις πρό πολλοΰ είχεν είσδύσει έν αύτή, άνεζωογονήθη μέ νέαν δομήν, καί κατεσπάρατ- τεν αύτήν.« Πώς ! ίλεγεν, έκείνος, όα·ις ήτο τό παν δί ε’μέ καί τά τέκνα μου, δ φίλος μου, δ πατήρ των, δ φύλαξ τής ζωής των, τό υποστήριγμά μου, τό ήμισυ τής ζωής, τό έλατήριον τών διαλογισμών μου, πώς ! δέν υπάρχει πλέον *» κα! έβυθίζετο είς άκραν άπελπισίαν. Διελογίζετο διηνεκώς τό παρελθόν, άνεπόλει τόν καιρόν, καθ’ όν συνέζησε μετ’ αύτοΰ, έφαντάζετο τήν εικόνα του, περιέγραφε τον έρωτά του, τάς άρε- τάς του, χαί έχλαιε πιχρώς έφ έχάστη τών τοιοΰτων αναμνήσεων. Μυριάκις ίφερεν εις τήν μνήμην της καί τά καθέκαστα τών λόγων του'ένόμιζεν ότι τόν ακούει είσέτι λαλούντα’ έπάσχιζε νά έγχαράξη τούλάχιστ»» είς τόν νοΰν τοιαότας στιγμές, έξαρανιζομένας ά»ε-

πιστριπτί, χαί ιΰρίσκιτο πάντοτε μόνη καί τεθλιμ- 
μένη*« ΤΩ θάνατε! άνεβόα, αποχωρισμέ παντός, Β,τε έχομεν ακριβές έ» τώ χόσμω τούτω ! οΰ μόνος άλη- θής βλίψις τις παρούσης ζωής ! σΰ παρά τώ δποίω άπασαι αί λοιπαί είσί μηδέν! σΰ, όστις κάμνεις χαί έκάστην ι»α νά προαισθάνεται τήν λύπην, ήτις τήν βασανίζει! σΰ μας χωρίζεις, σχληρέ Θάνατε, άπό τά ακριβέστερα αισθήματα μας! ή τρυφερότης, ήτις ά- ποτελεϊ τήν ήδονήν τοΰ βίου, διά σοΰ διασπαράσσεται! ποΰ νά ευρωμεν παρηγοριάν διά τά χαχά, τά όποια σΰ μας προξενεί;; τίς θέλε: άναπληρώσει τό μέγα κενό», τό όποιον σΰ μ' άφίνεις ; Θανασίμως τεθλιμμένη χαί εις άτρον αδύνατος Θρηνώ διηνεκώς, και ή καρδία μου καταπιεζομένη άνανεοΰται, καί τήιετα: πάντοτε μεταξύ καθ έκάστην έπανιρχομένης ψυχικής ταραχής.«Πλήν σΰ ύπομονιχή θρησχ'ία, συ μόνη δύνασαι νά διάχυσης τήν γλυκεία» παραμυθίαν καί τό βάλσαμον τής ελπίδες είς τάς άνεωγμένας πληγάς κατασπαραγμένης καρδίας! Έπουράνιε ελπίς τοΰ νά έπανίδωμεν ποτέ έκείνους, τούς όποιους άπωλέσαμεν- ώ πόσον »| Θελκτική άρετή σου ανακουφίζει τόν αποχωρισμόν ςής ψυχής ί Γό πνεϋμα, τό όποιοι πιστεύει τήν αιωνιότητα, ύπιρπηδα μέ μεγίστην ταχύτητα τά στενά τοΰ χρόνου όρια, μεταβαίνει είς τελειότερου κόσμον, καί συνανταται μετά τών οίκούντων αυτόν μαχάρων. Τοιοΰτον γλυκύ προαίσθημα άνυψοί τά ονειροπολήματα ήμών, μέχρι τής ιδανικής έχείνης ευδαιμονίας, προσδοκοόντων, άχρις ου ό χρόνος διάρρηξη τόν τής απάτης πέπλον, καί χατορθώση ν’ άναστηθώμιν, συνερχόμενοι έν κόσμω άγιοτέρω καί τελειωτέρω. ®Τοΰ Έδμόνδου έκιΐσε διατριβοντος ή παρουσία καί οί παραμυθητικοί λόγοι παρεϊχον άναχούφησίν τι- να εις τάς θλίψεις τής Κλημεντίνας. Ουτος παρι- στατο αύτή πάντοτε μέ διακαή άφοσίωσιν ώς υπερασπιστής καί υποστήριγμα τής ζωής της. 'Η Κλιμεν - τινα ύπεμειδία μέ υιεγίστην συμπάθειαν διά τάς γενναίας προτάσεις τής ζωηρά; του φαντασίας. Πλήν ήδη τοιοΰτος παρήγορος ήτον απών, ή δέ μοναξία καί στέρησις παντός, ότι είχεν άγαθόν, χατέτρυχον τήν καρδίαν της.’Αφήσαμε» τήν Κλιμεντίνα, μετά τήν άναχώρησιν τοΰ υίοΰ της, δεομένην παρά τη κλίνη τών Θυγατέρων της. Αυιη άνηγέρθη έπειτα μάλλον εύθυμος και ισχυρά, έπλησίασεν είς τόν έξώστην χαί ενατένισε τά βλέμματά της πρός τάς πεδιάδας. Οί άνεμοι ήρχιζον νά διασκορπίζωσι τά νέφη, δ ήλιος διέλαμπε διά μέσου αύτών, κα! ό γλυκύς ζέφυρος έπνεε ψιθυρίζω» μεταξύ τών φύλλων, άτινα έπισχίαζον τά παράθυρα τής σκηνής της.• — Τοιουτοτρόπως είπε, σπινδήρ τις έλπίδος αναφαίνεται μεταξύ τών πυκνών νεφών τής χατατρυχού- ’ σης με θλίψιως. ‘Ο Έδμόνδος δέν Θέλει είσθαι ό υπερασπιστής τών άδελφών του χαί το ήμέτερο» ύπο- ι στήριγμα ; δέν είναι ή μόνη μου έλπίς; χαί ή τεθλιμ- ’ μένη ψυχή μου δέν όπεμειδίασε πολλάχις καί μέ ■ τρυφερόν συμπάθειαν διά τήν γενναιότητα τών σχε-

Βίων του; Πλήν άνεχώρησε- και ήδη δέν αισθάνομαι άλλο τι, είμέ λύπην διά τήν άπομάκρκνσίν του. »Έΐώ οδτω πως έσυλλογιζετο, ή θεραπαινίς μάτην πολλάκίς προσελθοΰσα, είσήλθε νά τήν έπισκεφθή, κα! πρός παρηγοριάν της παρικάλεσε μετ’ έπιμονής, ίνα συναίνεση νά γευθή τι- συνελυπήθη αύτήν μέ το- σαύτην τρυφερότητα, ώστε άνεπαισθήτως άρχισαν μέ μεγάλην οικειότητα εκτεταμένη» συνομιλίαν, έν ή ή τεθλιμμένη καρδία τ?ς Κλημεντίνας εύρεν άναχοό- φϊσίν τί»α. Αποφάσισε ν’αναχώρηση μετά τής καλής αύτής νεάνιδος κα! τοϋ έπανελθόντος Ά^ριγώ. Οΰιος 7,τον ό πιστός υπηρέτης, όστις αντικατέστησε, παρά τω Κυρίω Λίνδου, τόν πιστόν Ίώνην. Αυτός έπεφορτίσθη, μετά τόν θάνατον τοΰ κυρίου του, νά μεταφέρη τούς ίππους και τήν αποσκευήν είς τό σύνταγμα, χα! νά κομίση πολλάς ούσιώδεις έπιστολάς, ένεκα τών όποιων άπό ήμέρας είς ήμέραν έπεριμένε- το ή επάνοδός του, μετά τήν οποίαν ώφειλε νά συνο- δευση τήν Κλημεντίναν έν τώ τής ειμαρμένης τόπω, νά συνδρομή αύτήν ο’ς τήν διάταξιν τών πραγμάτων, καί ύστερον ν άποσυρθή εις τήν οικίαν του.Τήν επιούσαν πρόςτό εσπέρας ή Κλημεντίνα έχά- θητο ύπό τινα έκ θάμνων πραοσίνων αψίδα έν τω περιβολαίω τού εφημερίου. Ίά δύω κορασια έπαιζαν πρό τής ήνιωγμένης θύραο, ένω αυτή ώμιλει μετά τών φίλων περί τής προσεχούς άποχαταστάσεώς της- ώ πόσον έλυπεϊτο, ’ διότι δέν συνεμορφώθη μέ τήν γνώμην τοϋ προσφιλούς Λινδοΰ έπί τής προκειμένης ύποθέσεωο, καί διότι δέν ήκολούθησε τάς συμβουλάς του! Άναμφιβόλως ήτο βεβαία π«ρ! τής συγκαταθέσεις του, είς παν ό,τι ήδύνατο νά τή συμφέρη· πλήν έπ.θύμει επίσης καί μετά τόν Θάνατόν του νά συμ- μορφωθή μέ τάς παραγγελίας του ώς πρός τό σχέ- διον, τό όποιον έμελλε νά έπιχείρήοη.— · ’Αγνοώ, έλεγεν αύτή δ καλός ίερεύς, έάν πρέπη νά έγκρίνη τις τό σγέδιόν σας, κυρία- πλήν νομίζω, on ήθέλετε εϊσθε ασφαλέστερα είς μεγάλην πόλιν, διαμένουσα ή εις μιχράν θέλετε ζήσει εκεί ελευθετωτέρα. θέλετε εχει όλιγωτέοας γνωριμίας, ό ι ωτέρας σχέσεις,θέλ-τε εύρεί είς τήν Δρέσδαν γνωστόν τ·.να, φίλον -ινσ, ύποστήοιγμά τι τέλος πάντων.—’· Αι ! αγαθέ φίλε, έκεϊνο», μετά τοΰ όποιου εχαμα τάς γνωριμίας... μετά τοΰ οποίου απέκτησα τεύς φίλους τούτους..> εκείνον τόν άπώλεσα, ζώ ά·ευ αύτοΰ... έρημος... όλ’ αυτά θέλουν καταπικρανει περισσότερον τήν καρδίαν μου- ή θλίψις μου Θέλει άνα- γ εννασθαι είς πάσαν συνάντησιν, χαί α: πληγα: υου όέν θέλουν έπουλωθή πετε.— Πλήν δ χοόνο:, καλή μου φίλε, άπαμβλύνει τήν σφοδρόιητα τής θλ'.ψεως. *— Α ! όχι, ο/ί, σεβαστέ διδάσκαλε, εις έμέ δέν | θέλει έλατιοιθή ποτέ αύτό τό λυπηρόν αίσθημα. Εύχομαι μόνον νά έπιζήσω μικρόν είσέτι διά ν’ άναθοέ- ψω και συνδράμω τ'άδύνατακαί δυστυχή τέκνα μου. Να /.ησμονηθώσιν όμως, ή νά έλαττωθώσιν αί Θλίψεις μου ; τοΰτο, νομίζω, ποτέ δέν θέλει γίνει. Ή ζωηρά ένθύμησις είναι καθήκον τού έρωτος" τό αντικείμενο», δι’ ό λυπούμεθα, πρέπει νά τό άναπολώμεν

διηνεκώς είς τήν φαντασίαν μας, άφοΰ κατά δυστυχία» τό έστερήθημεν.— Καί όμως κρίνατε κάλλιον,, κυρία- ήμεϊς έζή- σετε ήδη έπί πολλά έτη άποχεχωρισμένη τοϋ συζύγου σας καί μεμονωμένη.— Ναι- πλήν έζων καί ήλπιζα- ήμην βέβαια, ίτι θέλω τδν άπολαύσει, εί καί άπόντα. θεέ μου! όποια άπειρος διαφθορά ! Όπωσδήποτ’ άν έχη, δέν δύναμαι ποτέ ν’ αποφασίσω είς τό νά έκτεθώ κα! πάλιν είς τήν τύρβην τού κόσμου, θέλω νά μείνω άγνωστος, θέν έπιθυμώ σχέσεις, ούδέ φίλους.— Άλλ’ όποια ευτυχία νά έχη τις φίλους !»— Έχω φίλους,γέροντα μου,πιστεύω δέ καί έλπί- ζω, ότι ή άπομάκρυνσις δέν θέλει δυνηθή ποτέ νά μοί άφαιοέση αύτούς.— ’Απατασθε, κυρία, πάντα έν τή φύσει τόσον τό ηθικόν, όσον τό σωματικόν απαιτεί τροφήν κα! παν δ,τι στερείται ταύτης παραλύει άνεπαισθήτως. Τά άμοιβαΐα καθήκοντα, δ έρως αύτός, ή συμφωνία τών ηθών, τρέφουσι τήν φιλίαν καί είσίν ο! εσωτερικοί δεσμοί, διά τών όποιων συνδέονται άλλήλοις. Τούναν- τίον, ή άπομάκρυνσις έξασθενίζιι κατά μικρόν τούς · δεσμούς τούτους, παί τέλος τούς διαρρηγνύει δλο- τελώς.— Είς άλλην τινα παρά τήν καρδίαν σας λαλεΐτε, φίλε μου; δ συνδέω» ήμας δεσμός θέλει δυνηθϊί ποτο νά διαρραγή ; 'Γσιαϋται σκέψεις ήθελον εισθαί παραπολύ δυσάρεστοι- τό κατ’ έμέ όμως, σας δια- βεβαιώ, ότι ή συνδέουσα ημάς φιλία θέλει ιισθαι ά- διάρδηκτος.— ’Ακριβή φίλη, ιισθε ή φιλία μου νά σάς χρησι- μεύση ! Πιστεύσατέ μοι, δτε, καί άν διά τής|φιλίας δέν ήμην συνδεδεμένος, θέλω διατηρήσει έφ’ όρου ζωής προσφιλή κα) ίεράν τήν άνάμνησί» σας. Πλήν είμαι άνθρωπος τέλος πάντων· ή παρουσία έμψυχώνει, άναζωπυροΐ άπαντα τά αισθήματα. Τούναντίον δέ ή άπουσία άποναρκόνει αυτά, καθότι τοιαύτη είναι η ανθρώπινος αδυναμία.— Έστω, έχετε δίκαιον- άν καί ίνταΰθα, ένθα είμαι ξένη καί δυστυχής, ευρον τόν καλ.ήτερον φίλον, δέν θέλω ελπίσει είς τό έξης μέ πλειοτέραν πεποί- θησι», ότι πανταχοΰ θέλω εύρεί, άν οχ: φίλον, τού- λάγιστον συμπαθητικήν τινα καρδίαν ;
(Άκολουδεΐ'.)

ΜΕΡΙΗΓΙΙςΙΣ ΑΕΡΙ ΤΗϋ ΓΗίί-Ο Γεώργιος Λοΰζέλος πολλά νέος έτι, έδειξε κλίσιν άκατασχετον πρός τάς περιηγήσεις- Ήθελε», ώς ό αρχαίος ωεείνφς ‘Οδησσεύς,
«Πολλών άνδρών νόον γνώναι και άστεαίδεΐν.»Τίνες μεν τό έμφυτον τούτο πάθος άΛέδιδον εις τήν φυσιολογικήν επιρροή» δυο εξοχών, (υβών) αϊει- νες προεϊχον κατά τάς έσωτερικάς άκρας τών όφρύω» του, τίνες δέ ένόμιζον αύτό αποτέλεσμα τών θαυμάσιων διηγήσεων δι’ ών δ μακαρίτη; πατήρ αύτοΰ

■



— 33 —< πλοίαρχος θαλασσοπόρος, ένόσω εζη, ιιχε άναθρέψιι ίχ νεότητος, τόν υίόν του* άλλ’ έπειδή έκ τών δύο τούτων γνωμών ή μέν έστηρίζετο εις άκριβή σκέψιν, ή δέ άλλη είς ασαφείς χαί άχατανοήτους, οΤ περισσότεροι τών λογοθήρων υπερασπίζονται τήν γνώμην τών έξοχων.*0 Κ. Γοργερώ θείος τοϋ όρφανοϋ καί ιδιοκτήτης κατά τήν όδόν άφείς καί τούς μέν καίτούς δέ νά λέγωσιν ο,τι τοΐς ήρεσκεν,ώθησε τόν ανεψιόν του είς τό στάδιον τών νόμων, λέγων αΰτώ οτι μέ χιλίων σκούδων πρόσοδον μόνον δέν δύναται τις να διαπρε'ψη έν τή χοινωνίοι.Ό Γεώργιος έπροσποιεΐτο δτε φιλολογεί τούς δεκαπέντε ή είκοσι κώδηκας, τούς οποίους χρεω- στοΰμεν είς τήν έλευθεριότητα τών νομοθετώ» μας, χαί άνεγίνωοκεν έν τούτοις παν βίβλον πραγμα- τευομένην περί περιηγήσεων. Πάντοτε, όσάκις έβλεπε νά εξέρχεται παντοφορεΐόν τι έκ τής πόλεως ή νά διέρχεται άτμόπλοιον υπό τήν γέφυραν τής’Ιένης, παρεπονείτο κατά τής τυραννίας, ήτις τόν συνειχενέπί τής όχθης τοΰ Σηκουάνα, καί έσκέπτετο ένίοτε νά δρα— πετεύση ώς ό άσωτες υιός. Μ’ίλα ταϋτα ύπηρχεν έκεΐ ή νεάνις Λουΐζα, ήτις άνεστέναζε κρυφίως, όταν δ έξάδελφός της ώμίλει, και τω έκαμνε τήν παρατήρησή ότι ήτο αφροσύνη νά τρέχη τις πρός ζήτησιν τής εύτυχίας τόσον μακράν,ένω ήδύνατο νά τήν εύρη τόσον πλησίον. ‘Ο έξάδελφός έλεγεν ότι είχεν ίσως δίκαιον 
ή έξαδέλφη του, άλλά μετά μίαν στιγμήν, λησμονών τί είπε πρό όλίγου, ήρχιζε πάλιν νά δμιλή περί τών μεγάλων Ινδιών καί της Μονομοτάπας.Έν τώ μεταξύ τούτω,έν ώ δ Κ. Γεωργερώ έκαμε τάς σκέψεις του, δ δέ Γεώργιος χαι ή Λουΐζα συν- εζήτουν δποία τούς άνέμενεν εύτυχία, αύτήν μέν είς τόν δήμον της, αύτόν δέ ύπό τήν ύφήλιον, Άγγλος τις, δ σίρ Θωμάς Σκλίβσων ίτυχε νά έλθη είς ΙΙαρι- σίους. *0 σίρ θωμάς ουτος ήτο πλουσεός τις Βαρονί- σκος, δστις είχεν άλλοτε γνωρίσει τόν μακαρίτην πλοίαρχον Λοϋζέλ είς τάς νήσους τής Σόνδας· ήτον δέ είς άκρον φιλοπεριηγητής, και έπειδή ήγάπα τόν Γεώργιον τώ έπρότεινε νά τόν συνωδεύση είς τάς περιηγήσεις του.— Άφήτέ τον νά αναχώρηση, ειπεν δ άγγλος είς τόν Γεωργερώ, καί δέν θά μετανοήση διότι μέ ήκολούθησε. θά συμπλήρωσή ουτω τήν ανατροφήν του, καί δταν χωρισθώμεν θά τω άποδείξω δτι δέν είχε νά κάμη πρός άγνώμονα.— Γενηθήτο δπως θέλετε Λί οί δύο σας, ειπεν έπί τέλους δ σεβάσμιος κηδεμών, μετά στιγμιαίαν αμφιβολίαν. Ύπαγε λοιπόν φίλε μου Γιώργιε* θέλεις άποκτήσει μετά πολλούς κόπους τήν έπιστήμην, τήν δποίαν είμεθα έγώ, χωρίς νά μετακινηθώ άπό τήν γωνίαν τής δδοΰ μου.Άλλά μετά τόν πατέρα ήλθε καί ή σειρά τής θυ- γατρός. Ή Λουΐζα, δέν έδυνήθη νά μήν κλαύση πολύ.— Ύπαγε, είσαι άχάριστος, έλεγε πρός τόν έξά- ίελφόν της.‘Ο Γεώργιος δέν έννέει τίν: τρέπω έγένετο ένοχος 

τόσον μαύρης άχαριστίας, έξήντλησε μ’ όλα ταϋτα μακρούς λόγους διά νά καθησυχάση τήν έξαδέλφην του, δτε δ σίρ θωμάς έπιμθήκε καί διά τίνος δμιλίας δπου αί λέξεις τής έπιστροφής καί τής υπανδρείας κατήλθον ώς δρόσος εΰεργητική είς τήν καρδίαν τής νεάνιδος, κατόρθωσε νά έπαναφέρη τό μειδίαμα είς τά χείλη της.‘Ο Γεώργιος τέλος άνεχώρησε. /χΔιά τόν σίρ Θωριάν τό διάστημα ήτο χίμαιρα. Οταν έτελείωνεν ή στερεά, έπλεεν έπί τοϋ ΰδατος, καί δταν άφινε τό πλοϊον, έτρεχε» έπί τής ταχυδρομικής άμάξης. Κάνέν πράγμα δεν τόν έξέπληττε, καί δλοι οι τόποι τώ έφαίνοντο έπίσης ώραίοι, ήρκιι μόνον νά εόρίσκη αύτοΰ νά προμηθεύητε τό τεϊόν του χαί τήν ροΰμην του. Δέν διημέρευε» οϋοαμοΰ πολύν χρόνον, τώ ήρκει μία έβδομάς διά τάς πρωτεύουσας, χαί δι- ήρχετο τάς έπικρατείας έπί πτερύγων άνεμου.Ό σίρ θωμάς Σκλίβσων άναχωρών έκ τών Πα- ρισίων διευθύνθη πρός τόν ‘Ρήνον· είς Φραγκφόρτην, Μαγεντίαν καί Βερολΐνον δ Γεώργιος παρευρέθη είς τάς έχγερμανισθείσας παραστάσεις τών γαλλικών Βω- δεβιλλίων, τά δποΐα ενθυμείτο δτι είδε χατά πρώτον είς τά θέατρα τών Ιίαρισίων. ‘Ο Κ. Σχρίβ κατέλυσε τόν Γέττην καί τόν Σχίλερον ήγεμόνες τινες χαί πολλοί μεγάλοι δοϋκες έκυνήγων τάς έξεγενισμένας έλάφους τών μικρών των δασών καί έξελόγιαζον τάς τραγωδιστρίας τών μικρών θεάτρων των, ώς οί έπί- τριπτοι τών Παρισίων. Είς τάς μικράς πόλεις συνέ- βαινον μικραί στάσεις κατά τών μικρών ηγεμόνων. Μ’ δλον δτι είχεν εισόδημα χιλίων ταλλήρων, δ Γεώργιος ήτον μολασαΰτα άρκετά μοσχομάγχαζ, καί έγνώριζεν έντελώς δλα ταϋτα1 εύρε λοιπόν μονότονον τό θέαμα τοΰτο* τά έρείπεια τών παλαιών φρουρίων, δπου δ Γέτζ τοΰ Βερίχιγκεν έπολέμησε μετεπλάσθησαν είς ζυθοποιεία, έν αίς άλλοι μέν τών διδακτόρων ζατεσκεύαζον έξαίρετον ζύθον, άλλοι δέ έγραφον φυλλάδια υπέρ τής έλευθερίας τοΰ τύπου.
Ή ταχυδρομική άμαξα τών δυο περιηγητών διήλ- θεν έκ νέου τόν ‘Ρήνον είς Σσφγάουζαν καί είοήλθεν είς ‘Ελβετίαν, τήν κλασικήν χώραν τών αρετών χαί τής έλευθερίας. ‘Ο Γεώργιος άνέπνεε μετ’ένθουσια- σμοϋ τόν καθαρόν άέρα τών άενάων παγετών χαί ήτοιμάζετο νά χύση δάκρυα συγκινήσεως είς τους πρώτους ήχους τοΰ εθνικού άσματος τών ‘Ελβετών. Άλλ’ ή χοιλάς έμεινεν άφωνος, δπερ έκαμεν αυτόν νά οίκονομήση τά δάκρυά του διά τήν έπιστροφήν του είς τό μέγα μελόδραμα. Μετά παρέλευσιν δεκαπέντε ήμερών, παρετήρησεν δτι ή πατριαρχική φιλοξενία τών ορεινών τώ έγένετο πολυδάπανος. Δίδων είκοσι φράγκα δι’ έν γεύμα άπό γάλα κα! κρίθινον άρτον, γεΰμα τό δποΐον έκαμνεν υπό άθλίαν καλύβην, δ' Γεώργιος έλυπεϊτο στερούμενος τόν Αγγλικόν καφέν, έξ ου τούλάχιστον, δέν δύναται τις νά πάθη ηθικήν βλάβην δσον άν πίη.‘Ημέραν τινα καθ' ήν άπέχαμε πλέον ακούω» τάς θρησχευτικάς άντιφάσεις τών διαφόρων σοφών ή με- θοδιστών, διευθύνθη είς τήν ‘Ρούτλην, τήν έστιαν ταύτην τής ‘Ελβετικής άνεξαρτησίας, έν πρώτοις τά 

βλέμματά του έρριφθησχν έπί τίνος ποιμένος, δστις έ- 
φαώετο ονειροπολώ», κχθήμενος έπί τίνος σπιλάδος 
βρυοσκεποΰς.

« ’Ιδού έν εΰγενές τέκνο» τώ» όρέων, δπερ συλλογί
ζεται τάς μεγάλας πράξεις τών πατέρων του, είπε 
καθ’ έαυτδν ό Γεώργιος προχωρώ».

— Νέε βοσκέ, ειπεν είς τδν ποιμένα, πλησιάσας 
πρδς αυτόν, νομ,ιζω καθώς καί υμείς δτι οί άγριοι ουτοι 
τόποι προδίαθέτουσι τδ» άνθρωπο» εις όνειροπωλήσεις. 
άλλ’υμείς, δστις είσθε άπδ τά μέρη ταϋτα, δέ» δύνα- 
σθε νά μέ πληροφορήσετε κατά τι περί τών διαθρυλ- 
λουμένων περί τοϋ Γουλιέλμου Τέλλου.

— Μά τήν πίστιν μου, καλέ μου κύριε, τω άπε 
κρίθη δ ποιμήν άφοΰ έτριψε τδ μέτωπό» του, δέν γνω ■ 
ριζω προσωπικώς τδν άνθρωπον' πλήν έάν θέλης νά 
έρωιήρης τήν κατοικίαν του άπδ τδν γείτονα μου ποι
μένα, θελει σέ πληροφορήσει μετά θετικότητος »

‘Ο Γεώργιος έξηκολούθησε τήν δδόν του.
Δέν ήργισε δέ νά διδαχθή έκ τών παθημάτων πόσον 

έν τή ελβετική δημοκρατία, ή έλευθερία είναι ιερά 
καί απαραβίαστος. Λησμονήσας ποτέ νά έκβάλη τδν 
πΐλόν του εις τήν έπαρχίαν τοϋ Φριβούργου, συνελήφθη 
κα: έφυλακίσθη· καί μόνον μετά πέντε ήμέρας χάρις 
εις την μεσολάβησιν του σιρ Σκλίβσωνος ήδυνήθη νά 
έλευθερωθή, Μέ δέκα γυνέας κατόρθωσε ν’ άποφυγη 
τδ δικαστήριον, δπερ άπέδειξεν εις τδν Γεώργιον τ'δ 
αδιάφθορον τών τοπικών μεγιστάνων.

Ο σίρ Σκλίβσων έλαβε τήν πρδς τήν ’Ιταλίαν άγου
σαν όδδν, τήν χώραν έκείνην ένθα

« Εΰωδιάζουσιν αί άνθισμέναι χρηοομηλέαι.»
‘Ο Γεώργιος είδε τδν άφθονον κονιορτόν της, τδν 

τοσοϋτον ένασχολοϋντα τά δμματα τών έγκατοίκω».
Αί άποκρέαι τής Βενετίας, περί ών διηγούνται θαυ

μάσια, ήσαν τδ θλιβερώτερον πράγμα δπερ ποτέ είδε». 
Έν τούτοις,τδ εσπέρας τής τρίτης τής τυρινής έν μι
κρόν δομινον μαϋρον τώ έδωσε συνέντευξιν εις τδν 
‘Ριάλτην, κατά τδ μεσονύκτιον, τήν ώραν τών μυστη
ρίων. Ό Γεώργιος έκουκουλώθη ώς παλληκάρι, φαν- 
ταζόμενος δηλητήρια καί ξίφη, καί δταν ή έκχλησια 
τσΰ Άγιου Μάρκου έσήμανε τδ μεσονύκτιο» έτρεξεν 
είς τον ‘Ριαλτην. Το δομινδν έθεώρει τδν ο ί ν ο π α 
π ο ν τ ο ν, ρέοντα είς τούς πόδας του.

— Ο casta diva άνέκραξεν δ νέος, γονυπετήσας
— Εαν ωμιλουσατε γαλλιστί, θά σάς έννόουν εύκο- 

λώτερον, τώ ειπεν έκβάλλουσα τδ προσωπεΐόν της, 
θεατρήστριά τις τών Παρισίων,μετά τής οποίας ό Γεώρ
γιος είχε γνωρισθή δλίγον πριν ή άναχωρήσει.

Έάν υπήρχον όλίγαι Τυρβηναί εις Φλωρεντίαν, ύ 
πήρχον δμως πολλά! έπίκληροι έκ Σκωτίας, πολλοί 
παρισινοί καλλιτέχναι. περιηγηταί, και πολυμήχανο: δι 
πλωμάται. Ένταϋθα όμιλοϋνται άπασαι αί γλώσσαι, 
άπδ τής Ινδικής μέχρι τής χυδαίας Βρεταννιχής. Τδ 
παλατιον τοΰ μεγάλου δουκδς ήτο τδ πανομοιότυπου τοϋ 
πύργου τής Βαβέλ καί τοϋ γυμνασίου τής Γαλλίας.

— Τί διάβολον λοιπόν κάμνεις έδώ , — φιλτατέ 
μου, ηρώτησεν ο σίρ θωμάς Σκλίβσων, συλλαβών 
τδν Γεώργιον είς τδ έργαστήριον ένδς οπλοποιού, τήν 
στιγμήν καθ’ ή» ήτοιμάζετο ν’ άφήση τήν ‘Ρώμην καί 
νά διέλθη τάς Βάλτους (Marais-Pontins).

— Αλλά, κύριε, άπεκρίθη ό Γεώργιος προμηθεύο
μαι καραβίνας καί πιστόλας- έπιθυμώ νά ήμαι είς α
σφάλειαν έντδς τής δδοιπορικής άμάξης.

Περί τά μέσα τοϋ δρόμου, δ Γεώργιος παρετήρησε 

ενα δυστυχή, τδν όποιον δυο χωροφύλακες ώδήγουν έπί * 
τίνος άμάξης.

Τ' επραξεν δ άνθρωπος ουτος, ηρώτησεν δ Γε
ώργιος ένα τών χωροφυλάκων ;

—— Είναι ό τελευταίος τών παλαιών ληστών τοϋ 
βάλτου τδν όποιον συνέλαβον οί παπικό: στρατιώται.»

*0 Γεώργιος ίσυλλογίσθη, καθ’ έαυτδν δτι τδ έν 
Παρισιοις δάσος της Βουλωνιας ητο πλέον επικίνδυνον.

Εις Ν-απολιν ο Βεσουοιος δέν ήτον εις τήν έκρηξιν 
του- τοΰτο κατέστη συνήθειά του έξ άμνημονεύτων 
χρόνων. Οί κωπηλάτχι έψχλλον τάς μυθωδίας τής Κ. 
ΓΙουζέ είς τδν κόλπο» τής Παρθενόπης. Ούδέν λοιπόν 
νέον άπήδησε καί ένταϋθα. Ό σίρ Θωμάς έναύλωσεν 
άτμόπλοιον διά νά τδν μεταφέρη εις Σικελίαν.

— Τέλος ειπεν ό Γεώργιος, καθ’ έαυτδν, θά ίϊώ 
τας ωραίας εχεινας γυναίκας τάς τοσοϋτον μελαγχρι- 
νάς κα! φλογέράς, ώστε ήθελεν εΐπει τις δτι έπλάσθη- 
σαν ύπδ ηλιακήν τινα ακτίνα. Τάς παρθένους, ων ή 
αρχαία κατατομή σώζει δλην τήν καθαρότητα τού ελ
ληνικού τύπου.» Ένω έξηκολούθε: τόν μονόλογόν του 
τούτον, τό άτμόπλοιον προσωρμίσθη είς τήν Μεσσήνην 
καί δ Γεώργιος έκθαμβος παρετήρησεν έπ: τής προκυ
μαίας πλήθος γυναικών ξανθών καϊ λευκών, καί δλι- 
γην ομοιότητα έχουσών πρδς τόν άρχαΐον τύπον. Τό 
αύτδ συνέβη κα! είς Παλέρμο».

Ε» τούτοις, τό άτμόπλοιον δ Λεωνίδας ώδή- 
γησεν αυτόν τε καί τδν σίρ Θωμά» Σκλιδσωνα εις Αί
γυπτον. Ό Γεώργιος έπάτει τδ έδαφος τής ’Ανατολής, 
τήν γήν τών ονείρων του· άλλά καί ένταϋθα ούδέν τ: 
ιδιαίτερον άπήντησεν, ούδέ καν τούς μυθολογούμενους 
κροκοδείλους.

Είς Κάϊρον, πόλιν ένθα ύπάρχει πλήθος Εβραίων 
καί Αρμενίων, οιτινες πωλοϋσ: τουρκικά είδη, απαράλ
λακτα ώ; οί δθωμανοί τών προαστείων τοΰ άγιου Διο
νυσίου, έγνώρισε πολλ.ούς κυρίους, φοροΰντας μέ εν
τέλειαν τήν ευρωπαϊκήν ενδυμασίαν. 0: ΚΚ. ουτοι 
ήσαν Άραβες άξιωματικοί τοΰ πυροβολικού, οιτινες 
συνήρχοντο μεταξύ των διά νά πίωσι π ο υ ν σ ι ο ν, 
νά παιξωσι τδ σφαιροπαίγνιον καϊ νά συνδιαλεχθώσι.

Διερχόμενοι τήν έρημον, ήτις χωρίζει τήν Αίγυπτον 
άπδ τήν Παλαιστίνην, δ σίρ Θωμάς Σκλίβσων κα: ό 
Γεώργιος ήρχισαν τέλος νά γεύωνται τάς τέρψεις πρω
τοτύπου ταξειδίου, έπωχουμενο: έπί δρομάδων. Παρω- 
μοίαζον έαυτούς πρδς τούς ένδοξοτέρους Πατριάρχας 
τής Ιουδαίας. Τήν φαντασίαν των έθώπευεν παντοιου 
είδους βιβλικών εικόνων, ήσθάνοντο πείναν καϊ δίψαν ό 
ήλιος τούς κατεκαιε, καί πάντα ταϋτα έφερον τδν Γεώρ
γιον είς έκστασιν. Αίφνης δ δδηγός των τοΐς έδειξε» 
εις τόν έρυθρέν ορίζοντα σημεΐόν τι. Έδιωξαν ταχύτε
ρο» τάς δρομάδας των καϊ έφθασαν είς τήν φιλόξενον 
σκηνήν τού Βεδουί|·υ· άλλ’ οί Βεδουΐνοι ήσαν Άγγλοι 
οιτινες έσχεδιαζον τά πρός σύστασιν ένδς σιδηροδρόμου. 
Τότε δ μέν Γεώργιος άφήκε κραυγήν άγαναχτήσεως, 
δ δέ σιρ Σκλίβσων, ήσθάνθη χαράν άνεκλάλητον, ίδών 
θερμοββόην τείου βράζουσαν κα! έκχέουσαν νέφη άτ- 
μοΰ ευώδους ύπδ τήν σκιάν μιας βλης πυραμιδος τε
μαχίων άρτου ά\εΐ|ίμένων μέ βούτυρον.

’Αφού άνεδησαν πάλιν έπί τών δρομάδων των, ήκο- 
λουθησαν γηραιόν τινά δϊοιπόρον, μεταβα'ίνοντα είς 
Ιεροσόλυμα, άλλ’ ή πόλις τών κλαυθμών έγευμάτιζεν, 

έδείπνει καί έπρογεύετο ώς πάσα άλλη πόλις. Οί περι- 
ηγηταί μας έσπευσαν νά φύγωσι τήν κοιλάδα τοΰ Ίωσα- 
φάτ, καί έφθασαν είς τά σύνορα τής Συρίας. Οΰ μακράν 



— 35 —
— 34 —της Γάζης παρετήρησαν εις έκτεταμένην πεδιάδα μεγάλην συββοήν λαοΰ, έμαθαν δέ οτι πασας τις έγύμναζε τδ ιππικόν too.— Άς τρέξωμεν, ειπεν δ Γεώργιοτ, θά βώ, τέλος πάντων τό ακούραστου έκεΐνο Αραβικόν ιππικόν τό όποιον άρμα εις τδν πόλεμον φλογερόν ώς δ πάνθηρ, όρμητιχδν ώς ή δορκάς, και τδ όποιον μιγνύει τούς πολεμικούς αλαλαγμούς του, μέ τήν κλαγγήν τών γιαταγανίων.Έτρεξαν καί οί δύο περιηγηται εύρέθησαν ένώπιον τεσσάρων συνταγμάτων θωρακοφόρων."Οταν δέ διέόη κα! ό πασάς; δ Γεώργιος περιήλθε πολλάκίς κύκλω αύτοΰ, διά νά ϊδη τά τρία περίφημα τ ο ύ ϊ α, τά όποια κατά τινας περιηγητάς στολίζουσι πάντοτε τούς πασάδες, άλλ’ ήδυνήθη νά ιδη μόνον δύο άκρας, βραχέος και κυανοχρόου τινδς έπενδύτου (redingote) κατερχομένου μόλις μέχρι τών γονάτων του,— Θαυμάσια ! άνέκραξεν δ φίλος περιηγητής,— Δέν είν’ αληθές ; τω άπεκρίθη, είς καθαράν γαλλικήν, δ αίγύπτιος στρατηγός, όστις δέν ήπατατο περί τής έννοιας τής έκφωνήσεώς του. Είς δλίγιστον καιρόν ήδυνήθην νά εκπαιδεύσω τούς ανθρώπους τούτους καί έσχημάτισα έξ αύτών αξιόλογα τάγματα. ’Αγαπάτε νά γευματίσητε μαζή μου, φιλτατέ μου κύριε ; θα πίε- τε λαμπρόν οίνον τοϋ Βορδώ, όστις μ’ ήλθεν χθές.Ό πασσας ήτον μαθητής τις τοϋ Πολυτεχνικού σχολείου.Είς Αθήνας αντί νά ιδη, ώς έφαντάζετο, τούς αγρίους έκείνους άρματωλούς καί κ λ έ φ τ α ς, είδε κοινωνίαν έξευγενισμένην, 8σον καί ή τών Παρι- σίων. Καί ένταϋθα Βουλαΐ, ώς είς Γαλλίαν, καί ένταΰθα φατρίαι, καί ένταΰθα συζητήσεις έπι ζητημάτων συνταγματικών, συμπολιτεύσεις, Αντιπολιτεύσεις, καλπο- νοθεύσεις κλπ,Οί μιναρέδες τής Κωνσταντινουπόλεως έλαμπον είς τδν δρίζοντα. Εισερχόμενοι δέ είς τήν Προποντίδα συν- ήντησαν τδν τουρκικόν στόλον,όστις έξετέλει περίπλους ύπδ τάς διαταγάς τοΰ καπιτάν-πασσα. Οί ναΰται έβα- σανίζοντο είς τά στενά ένδύματά των καί ολον δέ τδ πλήρωμα έφορε: φέσια έρυθρά κα! ώμοίαζε κλουβί ό ν τί τών ’Ιακωβίνων. Είς τά προάστεια τοΰ Πέρα καί τοΰ Γαλατά άποθήκαι κομψά! έπώλουν ήδη τούς νεωτέρους συρμούς τών Παρισίων. Τήν ήμέραν, καθ' ήν εφθασεν ό σΐρ Σκλίόσων, έλαβε τρεις προσκλήσεις χορού, όπου συνεχόρευον Εύριοπαϊοι μετά Οθωμανών, θεραπευόντων τάς κομψός κυρίας τοΰ Πέρα, αιτινες δέν ήσαν πρδς τοΰτο αδιάφοροι,δ δέ Γεώργιος είδε πρδς μεγίστην απορίαν του τδν μουφτήν, τδν μέγαν Βεζύ- ρην κα! πολλούς ούλιμάδας μιμούμενους κατά πάντα τούς ευρωπαϊκούς τρόπους.Όδαλίκισσαί τινες, κεκαλυμ(β·ναι ώς αί Αμαζόνες τοΰ δάσους τής Βουλωνίας, τω έσφενδόνισαν βολάς βλεμμάτων διαβαίνουσαι. Ό Γεώργιος μ' όλον ότι ήτον ώοαϊος νεανίας, άλλ’ όμως έξεπλάγη είς τοΰτο.— Τοΰτο συνειθιζεται άπδ τδν καιρόν τής μεταβ- ρυθμίσεως, τω είπεν είς διπλωμάτης 'Οθωμανός, όστις τδν ώδήγει είς γεϋμα, οπερ έδιδεν ό νέος Σουλτάνος είς τδ διπλωματικόν σώμα.Προχωροϋντες εις τάς ’Ινδίας, ό σίρ Σκλίβσων κα! δ Γεώργιος έσταμάτησαν ύπδ τά τείχη τής Χερατίου, πόλεως όχυρας κα! ύπδ τοΰ Σάχη τής Περσίας πρδ ά- μνημονεύτων χρόνων πολιορκουμένης· ύπήρχον πολλοί εύρωπαΐοι έν τω στρατοπέδω τοΰ Σάχη, καί όμοίωμά τι

συνόδου. 'Ρώσσός τις πριγγιψ, όστις ήθελεν ώστε ό Σάχης νά προσβάλλη τδ Χεράτιον, είς ’'Αγγλος στρατιωτικός, όστις έζήτει νά πείση τδν Σάχην νά παραι- τήση τήν πολιορκ ίαν κα! είς Απεσταλμένος τής γαλλικής κυβερνήσεως όστις δέν ήθελε τίποτε.Τά στρατόπεδα λοιπόν έσχόλαζον κα! άντι κανονο- βολών, ήκούοντο cl κρότοι πολλών φιαλών καμπανίτου άνοιγομένων.
(’Ακολουθεί.)

ΓΕΩΛΟΓΙΑ.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣ ΤΕΜ AXION ΛΙΘΟΥ.

Άνέγνωσα, δέν ήξεύρω ποΰ, ότι Άγγλος τις ναύτης, έπιστρέφων άπό μακράν ταξείδιον, είχεν έρωτη- 6ή ύπό τής γραίας μητρός του τί είδεν είς τήν περιή- γησίν του. Ευχο.Ιον τό ψεύόεσθαι εις τόν μαχρό- θί/ ερχόμενον' τήν παροιμίαν ταύτην έγνώριζεν άπό στήθους δ Τζών Μπούλ, διότι ευχαριστείτο περιγραφών, ώς δήθεν μάρτυς αύτόπτης, το φανταστικόν πλοϊον τών 'Ολλανδών, τούς έκ έκ μαγνήτου βράχους οΐτινες καταθραύουσιν όλα τά σιδηρώματα τοΰ πλοίου, τούς μικρούς ίχθεϊς, οΐτινες σταματώσι διά μιας πλοϊόν τι, τόν μέγαν θαλάσσιον οφι», τόν ίχοντα μήκος μιας λεύγης, τούς Παταγώνας, υψηλούς δεκαοκτώ πόδας (αγγλικούς βέβαια)· καί τέλος όλα τά τεράστια ίκεΐνα συμβεβηκότα καί συναντήματα, τά όποια οί θαλασσοπόροι μεταδίδουσιν άπό ένός είς άλλου, άπό τήν έποχήν τοΰ Σεβάχ Θαλασσινού. ‘Η Αγαθή γυνή ήκουε τούς λόγους τούτους επιφωνοΰσα μέν, αλλά καί μετά πάσης τής προσηκούσης πρός τόν υιόν αύτής πίστεως. Όταν δ’ έκεϊνος έξήντλησεν όλα τά ψεύδη του, χωρίς νά κορέση και τήν περιέργειαν τής μητρός του, έστράφη, ίν απορία εύρεθείς, εις τήν ίξιστόρησιν τών όσα είδεν αληθώς· περί τών λιθοφύ- των τών θαλασσών τών τροπικών, τών ζώων τούτων, άιινα ήθελέ τις ίκλάβει έν τώ πυθμένι τών ύδάτων ώς άνθοφυτιΐόν τι, περί τών λαμπυρίδων τής Γουυάνης, τάς όποιας μεταχειρίζονται Αντί λαμπτήρων, περί τώε ιπταμένων ιχθύων, τά όποια μεταχειρίζονται τά πτερύγιά των, έν ειδει πτερών τέλος περί τών φωσφορικών μοζάίων (’) άναπτομένων ύπό τούς λαγώ- νας τών νηών ώς κινητή τις πυρκαϊά.*Ω ! έδώ δά τό παρέκαμεν ό ναύτης, καί ή καλή γυνή, έρωτώσα μήπως τήν έξελάμβανεν ώς βλακα τι- νά, δυσηρεστήθη μέ τά σωστά της κατά τοΰ δυστυχούς διηγηματίου , όςτις ήθελεν, ώς έσκέπτετο αΰτη, νά καταχρασθή τής εύπιστίας.της.Άπαντες όμωάζομεν έν μέρει τήν πτωχήν ταύτην 

γραίαν- διότι παραδεχόμεθα, χωρίς νά κινήσωμτν τάς όφρϋς, τοσαύτας ιστορίας, τάς οποίας καθεκαστην άνα- ρώσκομεν είς τάς εφημερίδας, καί άν άναγνώσωμεν ή Ακούσωμεν μεγάλη*  τινά έπί τής επιστήμης άνα- κάλυψι», τήν άκούομεν, μετά μειδιάματος δυσπί- σεου.

(*) Monades, -γένος πολυποδών άμορφων ευρισκομένων εις τά 
ύ'δατα.

Μετά τήν φεβρουαρινήν ήμών έπανάστασιν, ήτις έ- προςένησε τοσοΰτον βρασμόν έν Ευρώπη όλοι ήμεϊς ήκαλουθήσαμεν μετ’ ένδιαφέροντος τάς πολιτικάς περιπέτειας τών μυριάδων εκείνων Ανθρώπων, οΐτινες έταράσσοντο έπί τών λιθοστρώτων τών πρωτευουσών, άλλά γινώσκομεν τό παραμικρόν περί τών μεταβολών, αίτινες παρασκευάζονται ή έκτελοΰνται νπό τάς λιθο-τρώτους ταύτας ; υπάρχουν, αύτοΰ, έν Βερολί- νω φέρ’ είπεΐν έκατομυύρ.α έκατομμυρίων ατόμων, άτινα γεννώνται, πολυπλασιαζονται καί γηράσκουσι», άτινα ζώσι τέλος πάντων, χωρίς νά φροντίζωσι περί ημών, άς τό όμολο γήσωμεν, όσον καί ήμεϊς άφροντι- στοΰμεν περί αύτώ*,  ά/.λ’ άτινα θέλουν Αφήσει τή; διαβάσεώς των ίχνη μυριάκις διαρκέστερα τών ήμετέ- ρων, διότι αύτά σχηματίζουσι τάς έκτεταμένας έκεί- νας σπιλαδας έκ λευκίτιδος (τεπεσήρι) καί τούς άκα- ταστρέπτους έκείνους κα1 πολυαρίθμους αμμολόφους έξερυθρά; κρητίδος (tripoli rouge) τούς περικιχωμέ- νους έπί τής έπιφανε'ας τής γής. Ί'αΰτα πάντα έπανευ- ρ’σκονται καί άπαριθμοΰνται μετά μυριάδας ενιαυτών. Άλλ’ ήμεϊς μετά παρέλευσιν μυριάδων ένιαυτών τίνα ένθύμησιν θέλομε*  αφήσει ;’Εάν θέλετε νά γνωρίζετε λεπτομέρειας περί τής ύπάρξεως τοΰ υπογείου έκείνου λαοΰ, έξετάσατε τον σοφόν μιχρογράφον γερμανόν ‘Ερεμβεργ, όςτις είναι ό βασιλεύς αύτοΰ ή μάλλον ό έφευρετήο,καί είναι θαυμα- σία ή έφεύρεσις αυιη.Είναι γνωστό*  πρό πολλοΰ ότι τά στρώματα τών τιτανωδών λίθων (calcaires) περιέχουσιν όστρακό- δερμα. Ή τίτανος δέ, έρασμία άναγνώστριά μου, χρησιμεύει εις τάς Αθηναϊκά; οικοδομάς, και αν λαβής τόν κόπον νά παραιηοήσης τό έρεισμα τοΰ παραθύρου σου, θέλεις ίδεϊ άναμφιβόλως τύπους κογχιλιων έναργεστάτους· ή τίτανοο είναι προσέτι καί τό μάρμαρο*  το σιολίζον τάς αίθούσας σου' είναι ό λίθος άπό τόν όποιον κατασκευάζουσι τή» άσβεστον καί τό*  γύ ψσν, είναι ή κιμωλία, ήτις έπεσωρεύεται εις τά επίνεια, είς πάχος πολλών έκατοστύων μέτρων, αποτελεί τέλος τό μεγαλείτερον μέρος τής γηι»ης επιφάνειας, ένώ ό γρανίτης, τόν βποϊον μεταχειριζόμεθα εις τά λιθοστρώματα, καί ή λάβα ή έκ τών ήφαιστίων έκρηγνυομένη, τή» όποιαν γνωρίζετε έκ φήμης τούλά- χιστον, υπάρχει είς πολλά μικροτέρα*  ποσότητα. *0  γρανίτης κα! ό βράχος τοΰ είδους τούτου, οΐτινες Ονομάζονται πνρώόεις, φαίνεται οτι συνεπτύχθησαν διά τής ένεργείας της θερμότητας· ή δέ τίτανος, κα! τοΰτο παρατηρεΐται ευκόλως εις τάς ύψηλάς σπιλαδας τής Νορμανδίας,ή τίτανος έναπετέθη βραδέως είς τόν βυθόν τών ύδάτων.Εύρίσκονται εις τινα μεταλεϊα εκατοντάδες στρωμάτων, λευκού τιτάνου καί μαύρου γαιάνθρακας, ατι- 

να έναλάσσονται τα μέν μετά τών δέ, καί είναι τόσον λεπτά, ώστε όταν ανοίζη τις ·»ά φύλλα, ούτως είπεϊ», ταΰτα ευκόλως αναγνωρίζει όυ μέν συντίθεται άπό φυτικά; ούσίας, τά δέ άπό όστρακόδερμα συμ- πεπιεσμενα. Αυτού, ώς λεγει ό Φοντινέλ, καταλαμβάνεται ή φύσις έπ’αύτοφόρω. Είς τά όλιγώτιρον παχέα στρώμματα, τά οστρακόδερμα είναι ήττον καταφανή καί ώς συγκεκολλημένα είς τήν τιτανώδη μαζα», ή*  περιτυλίσσουσιν.Ο Βυφών Ανήγγειλε, κατ' Αναλογίαν, ότι ή μάζα αυιη έσχηματιζετο άπό τά συντρίμματα τών κογ- χυλιων, άλλά μετά τον εύγλωττο» φυσιολόγον, άπε- δείχθη οτι μέγ® μέρος τών τιτανωδών στρωμματων οχ’ίίΛα'ε!'·*ται  απο τά όστρακα μικροσχοπικών τι.νων ζωυφίων, τά όποϊα έπεσωρεύθησαν βραδέως έ<τός τών υοάτων και μέχρι τέλους άνεμίχθησαν είς έν.Οί ΕΚ. Έρεμβεργ, είς Γερμανίαν, Σολδάνης είς Ιταλίαν καί Ορβιγνής είς Γαλλίαν έσπούδασαν πρό πάντων τά έμψυχα ταΰτα άτομα.Απαντες γνωρίζουσιν ότι οί λιμένες πλήθουσιν ι/.υος, ήτις άπελπίζει τούς ναυτικούς. Ό μεγαλοπρεπής λοιμήν τής Αλεξάνδρειάς, Απειλεί νά καταχωσθή ύπ αυτών είς τούς λιμένας τής Γαλλίας ή ιλύς αύτη άναβαίνει έπίσης Ασφαλώς ώς καί ή πλημμυρίς, οχι όμως μετά τής αύτής ταχύτητος, καί μετά παρέλευσιν τρων ένιαυτών ήθελε καταστήσει Αδύνατον τήν θαλασσοπλοΐαν έάν ή επιστήμη τών ήμετε'ρων μηχανικών δέν ήνοιγε διά μεγάλης δαπάνης χρημάτων, κατσρ’ράκτας τινας πρός καθαρισμόν τής έπιβλαοοΰς ταύτης ΐλυος. Άλλ όμως ή ιλύς αυιη ούδέν άλλο είναι είμή ολόκληρος κόσμος ζώντων άτόμων. 'Ο Κ. Ερεμβεργ συνέλαβεν αΰιά έπ’αύτοφόρω, διά τού μικροσκοπίου του. Είς έκαστον τετράγωνον χιλιόμε- τρον ύπάρχουσιν αυτών δύο εκατομμύρια, ώστε βλέπετε, ότι έντός μιας δακτυλίτρας κομψής τίνος κυρίας δύνανται νά περιληφθώσι τέσσαρα σχεδόν δυσεκατομ- μύρια. Επομένως εν κυβικόν μέτρον περιέχει δύο εκατομμύρια δυσεκατομμυρίων , ό δί λιμήν τής Αλεξάνδρειάς... ώ! παραιτούμαι νά τά υπολογίσω.Φαίνεται δέ ότι ή έπισωρευομίιη ιλύς είς τή» κοίτην τών ποταμών καί τά εΰρέα δέλτα, τά έν αύ- τοϊς σχηματιζόμενα όφείλονται κυρίως είς τήν έ»ω- σιν τοΰ θαλασσίου μετά τοϋ γλυκέος ΰδατος, τά προ- ξενοϋντα τόν θανατον τών θαλασσοβ ω» ζωυφίων. Κατά δέ τάς γενομένας παρατηρήσεις, τά κελυφη τών ζωυφίων τούτων άποτελοΰσι τό εν δέκατον μέχρι τοΰ ένός ήμίσεως είς όλον τής ύποσταθμής.Άλλ’ έάν ή ιλύς τών λιμένων προέρχεται άπό άτομα κατηραμένα, πρός άντιστάθμισι» τοΰ κακού, ή ιλύς τοϋ Νείλου κα! όλων τών άλλων ποταμών, ήτις καθιστά γονίμους τάς οχθας τω» , ή ιλύς αΰτη, θεωρουμέεη ώς ευεργέτημά τι συιίσταται άπό φιλάνθρωπο ύγροδίαιτα ζωύφια. Ο Κ. "Ερεμβεργ τά ε’δεν, Απαράλλακτα καθώς ήθελον σέ ίδεϊ, *έγώ,  φίλ- τατε άναγνώστα, έάν εύρίσκεσο δύο βήματα μακράν μου. Στοχάζεσαι ίσως ότι τά έντομα ταΰτα ύγροδίαιτα ζωύφια, τά όποϊα τρέφουσι τού; άγρού; μας, 



36 — 37 —• είναι πολύ διαφορετικά τών άφανιζόντων ιούς λιμένας μας1 οχί δα'... όχι Δέν θά 3 έκρινες τά μέν άπό τών δέ, άλλά δεν πρέπει νά έχπλαγής ιίς τοΰ to.
’Από τί έξαρταται τό καλόν καί τό κακόν,έν τώ χό- 

σμω τούτω; ί Ήςεύρετε,δ« καί ιίς αύτούς τούς ά»θρω - 
πους,είς ποϊά τινα μικρά περιστατικά της νεότητόςτων 
πρέπει ν’ άποδώσωμεν τάς άρετάς αύτών ή τάς κα
κίας ; Μή πιστεύετε, πρό πάντων, ότι ενικά τής μι
κρότητας των, τά ΰγροδιαιτα ταΰτα ζωύφια συγχέον- 
ται πρός άλληλα. Μ’ ίλον ότι ιίς τινα είδη αύτών 
είκοσιδύο χιλιάδες ατόμων, στοιχηδόν παρατεταγμέ- 
νων. δέν παρουσιάζουσι μέτωπον πλειότερον ενός δα
κτύλου τό μήκος, μ’ όλον δτι εις κυβικός δάκτυλος 
ύδατος σεσηπώτος, έμπεριέχει τοααΰτα, όσοι υπάρ- 
γουσιν άνθρωποι έπί τής γής όλης, τά εξέτασαν όμως 
μετά τοσαυτης άκριδπ'ας ώςτε τά διήρισαν εις γένη 
κα: ιις είδη, τά ήκολούθησε/ άπό τής γεννήσιώ; των 
μέχρι τής τελευτής των , καί γνωρίζουσιν ότι 
ιίς τό διάστημα ενός μηνός τοϋ θέρους, δύνανται να 
γεννηθώσι έξ ενός μόνου ύγροδιαίτου οχτακόσιαι χι
λιάδες ατόμων. ‘Η οικογένεια, ώς βλέπεις άναγνώ- 
στσ, είναι πολυάριθμος, άλλ’ έννοιις δτι οί γονείς 
των δέν έχωσι τήν συνήθειαν νά δίδωσι μιγάλας προί
κας ιίς τάς κόρας των...

Ύπάρχουσι δέ κα! όρυκτά ζωάρια ώ> τά όστρακα 
αποτελοΰσι σωρούς .πιφι'-ου, τουτέστι πέτρας τοϋ τυ
φεκίου καί στιβάδας τιτανώδους πέτρας, όμοιας μ 
έκείνην, ήν μεταχειρίζονται πρός καθαρισμόν τών 
περονομαχαιρίων. Ύπάρχουσιν είδη τινα ζώνεο τήν 
σήμερον εις όλα τά ϋγρά γήπεδα.

Επτά μέτρα περίπου κάτωθεν τοϋ λιθοστρώτου 
του Βερολίνου, δύο καί ήμισυ μέτρα κάτωθεν τών 
πεδιάδων τής Σπραίας, υπάρχει στρώμμα αργιλω- 
ο.υς γαιοχαύσου (tourbe), δπερ είναι πλήρες άπό 
τοιαυτα ζωάρια ζώντα. ’Ενταύθα ευρίσχονται χαίχα- 
.(άτια (gallionelles) μέχρις είκοσι μέτρων βάθους, 
ών αί κυόέλαι είναι πλήρεις ώ-ον πρασίνων. Εν 
-.ουτο',ς τα ζώα ταΰτα δέν ήταν εις συνάφειαν μετά 
τού όξυγόνρυ τής ατμόσφαιρας, είμή διά τής μεσολα- 
β-ςσεως τοΰ ύδατος τής Σπραίας, τό όποιον εΐσέδυεν 
είς τό γοιώκαυσον τοΰτο, καί τό όποιον διατηρεί 
πάντοτε βαθμόν τινά υγρασίας.

'Ημέραν τινά, διαρκουσης βιαίας τινός καταιγίδος 
έπεσε πλησίον τοϋ Λυόν ερυθρόλευκός τις κό'ΐς, υτό 
τοϋ ά/έμου κομισθεΐσα. Ό h . Δουρνέ έσύναξε δείγ
μα τής κόνεως ταύτης καί τήν *στειλεν εις τόν Κ. 
Ερεμβεργ, διότι ό Κ. "Ερεμβεργ λαμβάνει ήΐη τό 
οίτατον όλων τών κόνεων, τάς όποιας συναθροίζουν 
είς τά τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου, καί πρέπει νά όμο- 
Λ> ήσωμεν, ότι ιί'αι άξιος τούτου' ό σοφός μικρό · 
γραφος άνεγνώρισεν εκ πρώτης οψεως, ότι ή κόνις 
σΰτη συνέκειτο άπό αμερικανικά ΰγροδιαιτα. Ό δέ 
Ε. Φουρνέ επίσης, έξετάσας τάς εφημερίδας άνεκά- 
λοώεν ότι ή χαταιγίς έρμαιο έχ τής ’Αμερικής.

Ατού ϊδομεν ΰνρόβια εις τό βάθος τών θαλασσών, 
ύτο τήν γην, καί έν αύτή έτι τή ατμόσφαιρα, έν ή 
ά «πνόομεν, δέν μα; μένει άλλο, είμή νά εδρωμεν

αύτά χαί εις τό πυρ. Τοΰτο σχεδόν έξετέλεσεν ό Κ. 
’Ερεμβεργ, έπειδή ά/ιχάλοψεν είς τάς άπό τά βάθη 
τών ΰφαιστείων άποπεμπομένας ΰλας ΰγρόβια κατά 
τό μάλλον ή ήττον άνθραχοϋχα. 'Η περικαλυπτουσα 
τά υφαίστεια τέφρα περιέχεε στρώμματα ύγροβίων’ ή 
είς "Εχλας ιδιαιτέρως, περιέχει τριάκοντα δυο είδη 
οργανικών σωμάτων. "Αξιον δέ παρατηρήσεως εινα ι 
ότι τά ζωύφια τών ΰφαιστείων άνήκουσιν ανεξαιρέτως 
σχεδόν είς τούς οργανισμούς τοΰ γλυκέως ΰδατος. 
βλέπει τις πόσον ή περίεργος αύτη άνακάλυύις κα
ταστρέφει την γνώμην, ότι ή ένεργητικότης τών υφαι- 
στείων διατηρείται διά τής έναταλάξεως τών θαλασ
σίων υδάτων.

Τις ήθελε πιστεύκι. πρό τινων έτών, ότι τό ζή
τημα τοΰτο τό τόσον δύσκολο-/ καί τόσον άμφισβκ- 
τοΰμενον τών ηφαιστείων φαινομένων, ήδύνατο νά διευ- 
κρινισθή διά τής μικροσχοπικήο σπουδής ζωυφίων 
τινών κατατεθειμένων είς τό βάθος τών υδάτων ; 
ιδού έν τούτοις πώς τό παν συνδέεται έν τή φύσει, 
άπό τοΰ απείρου τούτου κατά τήν σμιχρότητα, τό 
όποιον έσπουδάσαμεν σήμερον, μέχρι τοΰ άπειρου ε
κείνου κατά τό μέγεθος, τό όποιον άποκαλύπτςυσι 
τά ούράνια σώματα εις τό απώτατο/ μέλλον τών με
ταβολών των.

(Μusee des Families).

Η 1ΙΑΡΑΦΡΩΝ.
Τ.τέ

R. LOR EMBER Τ.

A'.

Ή δεκάτη έσπερινή ώρα έσήμανεν είς τήν μητρό- 
πολιν τής επαρχιακής πόλεως Μώ- σκότος βαθύ Ακά
λυπτε τήν γήν, καί τό παν ήτο σιγή καί ύπνος.

Αίφνης το παράθυρου τοϋ μόνου πατώματος οίκίσκου 
κομψοτάτου ήνοίχθη, κα: νέα κόρη, φανεΐσα είς αύτό, 
έθεώρησεν εκτός, έπειτα μετά στεναγμού είπε-

— Δέν είναι κανείς- ύγίαινε άγγελέ μου, δύνασαι νά 
ν’ αναχώρησης.

Άνθρωπός τις τότε έςάνη πλησίον της, τήν άπεχαι- 
ρέτηεε, διεσκέλισε τό παράθυρο-/, και κατέδη ολισθαί- 
νων έπί τοϋ περικυκλοϋντος τόν τοίχον φυλλώματος. 
Ή νέα κόρη τόν συνώδευσε διά τής ακοής μάλλον ή 
τοΰ βλέμματος- τρις δ’ ένόμισεν οτι ή άναδενδράς διε- 
σπάοθη, καί τρις έ^ρίγησε καί έψ'.θόρησεν άσθμαινουσα.

— Πρόσεξε ! πρόσεξε καλά, άγγελέ μου I
Άλλ’ ό άγγελός είχεν ήδη πατήσει τήν γήν εις τε

λευταίος ασπασμός άντηλλάχθη διά τής χειρός, καί 
κύπτουσα χαμηλότερα, ή Μαρία έρωτικώς έπρόσθεσεν

— Αύριο-/, ’Ιούλιέ μου, σέ περιμένω.
Περιέμενε ν’ άκούση .... Ό ’Ιούλιός της είχεν ά- 

πομακρυνθή καί ή γλυζεΐά της πρόσκλησις έ'μεινεν άνευ 
άπαντήσεως.

Β’.

Πολλάς ημέρας πριν τής συνεντεύξεώς της, ή Μα
ρία είχε στερηθή τής μητρός της, κα! μόνος κηδεμών 
καί φύλαξ αύτής έμενεν ό πατήρ της, εύθύς καί εύπιστος 
άνήρ, ώς είς τών απομάχων τοϋ Ναπολέοντος.

‘Ο ’Ιούλιος Βριάρ, κομψός ύπολοχαγός, διεφθαρμένος 
δέ καίτοι νεώτατος τήν ήλικίαν, είχεν έξαντλήσει ήδη 
έν πρός έν τά ίερώτερα αισθήματα τής ζωής, δι’ δ -νό
σον τεχέως έτράπη πρός τάς ήδονάς, κα! ευχαριστείτο 
τόρα νά μεταχειρίζεται τήν όλίγην άπομένουσαν αύτώ 
νεότητα είς παν δ,τ: δέν ήτον έντελώς πλήξις, διά νά 
φθάση περιχαρώς είς τήν τελευταίαν καί επίσημον πε
ρίοδον τής ζωής του, μετά τήν όποιαν άχρηστος κά: 
άχαρις ζωή γήρατος ακολουθεί. Ουτω τουλάχιστον 
έσκίπτετο.— ‘Ο ακηδής! μετεχειρίσθη τήν άδολον και 
αγνήν καρδίαν τής πτωχής κόρης ώς μίαν άναψυχήν είς 
τήν μονότονου έπαρχιακήυ διατριβήν του. Δέν ήτο δύ
σκολων νά τήν δελεάση .... άΧλά βαρυνθεις ήδη δια- 
σκεδασιν, ήτις ούδεμιαν σημασίαν είχεν είς τήν καρδίαν 
του, ό Ιούλιος δέν ώνειροπόλει είμή τούς Παρισίους, 
πάντοτε τους Παρισίους !

Καί ή παρεκτραπεϊσα αυτή κόρη ; Καί ό προδοθείς 
έρως της ; Καί ή τιμή της; . . . . — Τί σημαίνουν δ 
λα ταΰτα J Προλήψεις καί ούδέν άλλο 1 . . . .

Γ'.

Πόσαι ήμέραι, πόσαι εβδομάδες παρήλθον, καθ’ άς 
ή δυστυχής Μαρία, πάντοτε είς τό παράθυρου καθημένη, 
προσήλου έπί τής όδοΰ τό πένθιμου της βλέμμα ! Πά
σας νύκτας τά ώχρά της χείλη δέν παρακάλεσαν τόν 
Θεόν νά τής άποδώση τόν μνηστήρά της. Ό Ιούλιος 
δέν έπέστρεφε, κα! όμως αΰτη ή'λπιζεν άκόμη, διότι 
οί θωρακοφόροι ήσαν είσέτι είς Μώ.

‘Εσπέραν τινά τής είπον δτι ό Κ. Βριάρ, εύρίσκετο 
πρό καιρού μέ εξάμηνου άδειαν είς Παρισίους............
Ανεχώρησε λοιπόν ! χωρίς νά τήν ίδη ! χωρίς νά τής 
γράψη καν ένα αποχαιρετισμόν τούλάχιστον 1 — Τότε 
σκέψις καταχθόνιος έπλήγωοε τήν καρδίαν της, σκέψις 
μέχρι τοΰδε άγνωστος, σκέψις θανατηφόρος......... Ό
’Ιούλιος τήν έγκατέλιπε.

Πρό( έξ μηνών μόλις, ώραία, να! ώραιοτάτη, διότι 
καθωραιζετο δι’ ολου τοϋ πρός τόν εραστήν της 
έρωτος, αύτή ή τόσον φιλοπαίγμων, ή τόσον χα- 
ρίεσσα .. . Τόρα τά χείλη της Αλησμόνησαν τό μειδία
μα καί δί αύτόν ακόμη τόν γηραιόν πατέρα της τόν 
όποιον τοσοΰτον άγαπφ! Τόρα, κάτισχνος κα: ώχρά, τά 
τώρα δάκρυα φλογίζουν τάς μελανάς της βλεφαρίδας, ή 
λύπη τήν κατατήκει καί θέλει τήν φέρει είς τόν τάφον.

Μάτην ό πατήρ της τήν θώπευε: μέ Ασπασμούς καί 
λόγους, μάτην μετά τρυφερότητας τήν έπερωτα .... ή 
δυστυχής φοβείται τόν γηραιόν πατέρα της.

Δ.'

Τέλος I τέλος! κατέπεσεν έπΐ τοΰ έδάσους κράζουσα
— ώ I μέ ήπάτησεν ό άπιστος I...
Ο γέρων ’Ιάκωβος κατάπληκος, τεθορυβημένος ά- 

κουσε τήν ομολογίαν ταύτην τής θυγατρός του- ‘Η π ί- 
π α του έ'πεσεν άπό τάς χείρας του, ή γηραιά του πίπα 

ητις τόσα έτη τον υπηρέτησεν, ή σύντροφος τών Αγρυ
πνιών του, καί τήν δποίαν, μετά τήν θυγατέρα του, ήγά- 
πα ύπέρ παν άλλο! Άλλ’έπί τής άνδρικής καί ένδόξως 
ερρυτιδωμένη; μορφής του, είς τά προσηλωμένα του 
δμματα, είς τά λευκόφαια μακρά του βλέφαρα, έπί τοΰ 
φαλακρού καί ήλιοκαοϋς μετώπου του, είς τάς τρίχας 
τοΰ λευκού μύστακός του, ούδέν κίνημα, ούδεμία ρυ- 
τίς δέν έπρόδωσε τήν λύπην του ή τήν δργήν TCU. "Εν 
δάκρυ μόνον, έν θαλερόν δάκρυ κατέπεσε βραδέως μέ 
χρι τής πράσινης ταινίας τής περιοριζούσης τό άρι- 
στεϊόν του.... τό δάκρυ τούτο ίκυλίδωσε, καί μόνη ή 
κηλΐς έξύπνησε τόν πατέρα τής Μαρίας.

Έν μια στιγμή ό Ιάκωβος περιεβλήθη τήν κ α π ό
ταν του, έβύθισε μέχρις δφρύων τόν στρατιωτικόν 
του πίλον, περιέζωσε τό ξίφος του κα: έλαβε δύο πι
στόλια.

Ή θυγάτηρ του προσπαθεί νά τόν κρατήση, και με
τά κόπου συρομένη, φράττει τήν θύραν μέ τό έκνενευ- 
ρισμένον σώμά της.

Ό Ιάκωβος τήνάπωθεΐκαί έξέρχεται.

Ε'.

— ‘Ο Κ. κόμης Βριάρ ;
— Είναι εί; τόν κοιτωνά του. ΙΙοίον πρέπει νά τοϋ 

άναγγειλω ;
— Τόν Ιάκωβον.
— Ας έμβη... Καί πώς έχετε άγαθέ ’Ιάκωβε ; Καί 

ή θελκτική σας Μαρία;....
■— Όπως τήν κατέστησες, κύριε κόμη, ήτιμασμένην 

καί άναξίαν τής κοινωνίας.
— Τί;...
— Έξερχόμεθα, κύριε κόμη ;
— Τή άληθεία, κύρ Ιάκωβε, ή ομιλία σου είναι 

σκοτεινή καί άλαζών ήξεύρεις;.,.
— Ήξεόρω τήν εύγένειάν σου, άλλ’ ουδέ σύ άγνοεΐς 

τήν ακηλίδωτου δόξαν τής γηραιας στρατιάς. ’Εμπρός
— Πήγαινε άν άγαπας νά κάμγς καλλιτέραν διάθε- 

σιν, κύρ ’Ιάκωβε, διότι δέν είσαι είς τά καλά σου.
— Προκρίνεις λοιπόν νά σέ δολοφονήσω παρά νά 

ύπερασπισθής τήν άνανδρου ζωήν σου :
— Αθλιε I Είς βοήθειαν μου, άνθρωποί μου !
Οί άνθρωποί του έγρηγόρουν, κα: ό ’Ιάκωβος άπε- 

πέμφθη.
Τήν εσπέραν τής αύτής ημέρας ό Κ κόμης Ιούλιος 

Βριάρ έψιθύριζεν άσμ.άτιον νέον,περιστέρων άμελώς κι
θάραν έντός τών χειρών του.

Άνθρωπός τις μανιώδης εισχωρεί μέχρις αυτού, καί 
ή οικία αντηχεί έκ δύο έκπυρσοκροτήσεων Ό Ιάκω
βος έφονεύθη, άλλ’ έξεδικίθη. Δύο πτώματα έκειντο 
έπ) τοϋ δαπέδου.

Ή Μαρία έμενε*μόνη έρημος είς τόν κόσμον.

ΣΤ'.

Άν ποτέ έπ|σκέφθητε τήν Σαλπετριέρην, τό απο
τρόπαιο-/ τοΰτο κατϊφόγιον τών φρενοβλαβών, θά π=- 
ρετηρήσατε βεβαίως, έντός τής δευτέρας αιθούσης, γυ
ναίκα ακόμη νέαν, άλλά τάς τρίχας έχουσίν λεύκάς, 
τόν δφθαλμόν κοιλον, τό βλέμμα έσδεσμενον, τό στώμα 
άφωνον καί χαϊνον.

Καθημένη έπ! πέτρας, περιμένει ή δυστυχής τόν πα- 
I τέρα της.... τόν’Ιούλιόν της!...



— 38 —
— 39 —

Δύστηνε Μαρία I ή άθωότης σου, ή εύχισθησία σου 
άπήντησαν διεφθαρμένου χαί πλάνου νέον, δστις ένο- 
χοποιησάς σε είς τοϋ κόσμου τά όμματα, σ' έγχατέλι 
πεν άχολούθως... ΰπεσχέθη νά γενή μνηστήρ σου, σΰ- 
ζυ^ές σου... τάλαινα 1... Όρφχνή τέρα πατρός, δν ά- 
πώλεσας έξ αίτιας του, παράφρων τόρα, άντί εύδαιμο 
νιας, έτυχες τήν πικροτέραν όδύνην είς τήν άθώον χαί 
εύπιστου άφοσιωσίν σου.

(Κατά τδ Γαλλικόν.) I. I.

Η ΕΝ ΣΑΑΑΜ1Μ ΠΑΝΒΓΓΡΙΣ
ΤΗΣ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.

‘Ο διαπλέων τον κόλπον τής Σαλαμΐνος αδύνατον νά 
μήν άναμνησθή δυο μεγάλων είς τήν Ιστορίαν τής ‘Ελ
λάδος γεγονότων, πάλα: μεν, τής ήττης τοϋ Περσικού 
στόλου ύπό τών ξύλινων τειχών τοϋ Θεμι- 
στοχλέους, νυν δέ, τοϋ άποπλεισμοϋ τής ‘Ελλάδος ύπό 
τοϋ Παρχερτχοϋ. Τά έγγραφα τής καταδυναστείας έση- 
μειοϋντο « έχ τοϋ "Ορμου τής Σαλαμΐνος » (baie de 
Salamine) ώς διά ν' άφήσωσΐ άδοξίαν χαί στίγμα ανεξά
λειπτου είς τήν βανδαλικήν έχείνην καί ανόσιου πρά- 
ξιν I

Ώ Βύρων ! Ποιητά μελαγχολικέ τής δεδουλωμέ- 
νςς ‘Ελλάδος, καί άγωνιστά τής έλευθερωθείσης, ό 
στιγματίσας δι* άράς τήν Ιεροσυλίαν τοϋ λόρδου Ελ- 
διγγος, δ γράψες περί Σαλαμΐνος, έν τή προσφιλή σου 
διατριβών πόλει τών Αθηνών,

Descending fast, the mountain-shadows kiss
Thy glorious gulf, unconquer'd Salamis !

(The Curse of Minerva.)

« At σκιά: τών όρέων κατερχόμεναι ταχέως,φιλούσι, 
ώ άνίχη τος Σαλαμίς, τόν ένδοξόν σου πορθμόν I »

Ώ ! ή σχιά σου ύπό ποιας έσπαράχθη άγανακτήσεως, 
ίίοϋσα τά πολεμοστόλα τής πατρίδος σου πλοία, έν αύ
τή ταύτη τή Σαλαμϊνι έπιτεθέντα κατά τής ‘Ελλά
δος ) . . .

« Τοιαΰτα διενοούμην κ’ έγώ, μέ ειπεν δ φίλος μου 
Π , διηγούμενος μο: τήν Εκδρομήν του είς Σαλαμίνα, 
« δτε μεταδαίνων είς τήν πανήγυριν τής Φανερω
μένης, διέπλευσα τόν πορθμόν έπϊ ένός τών ση
μαιοστόλιστων έκείνων πλοιαρίων, τών περιμενόντων 
είς τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς τούς πανηγυριστές, καί 
προσωρμίσθην είς Ά μ π ε λ ά κ ι ο ν, χωρίον 4 50 
περίπου οικογένειας περιέχον, κείμενον δέ είς θέσιν τερ
πνήν καί χλοερόν, διά τούς πολλούς αύτοΰ αμπελώνας 
"Οτε δ’ άπεβιβάσθην είς τήν νήσον, ώς νά μ’ ένεφανίσθη 
ή ςκιά τοΰ Τελαμωνίου Αιαντος, σκυθρωπή καί κλαί- 
ουσα παρά τήν ακτήν . , · κλαίουσα, βεβαίως, έπ! τή 
συμφορφ τών ’Αχαιών ....

Γνωστόν δτι ό ήρως οδτος ήν έκ Σαλαμΐνος.
« Άνδρών μέγ’ άριστος............
« Όφρ’ Άχιλεύς μήνιεν............»

ώς λέγει ό Όμηρος. Αύτός ουτος είναι Αίας ό Μ α- 
στιγοφόρος τοΰ Σοφοκλέους . ..

— Σπολλάτη I είπα , άντιχόψας τόν φίλον μου, 
έγώ δέν σ' έζήτησα νά μέ διδάξης μυθολογίαν καί Ι
στορίαν. Αύτά άφησέ τα διά τούς Σχολαστικούς^ καϊ 
τούς μαθητάς έκείνους τών Σχολείων, δσοι εξέρχονται 
αύτών, ciu είσήλθον, ούδέν δηλ. διδαχθέντες, Σέ 
παρεκαλεσα νά μ.οί περιγράψης τήν πανήγυριν, είς ήν 
ποδαλγός ών, δέν ήμπόρεσα νά μεταβώ, νά μέ εϊπης 
τί είδες, τί περίεργα παρετήρησας είς αύτήν.

— Αφ ού ε’.σα: τόσον δλίγον φιλοίστωρ καί φίλος 
τής μυθολογίας, ίδού* φίλε μου, πρός χάριν σου άφίνω 
τόν ώραΐον πρόλογόν μου, καί έμβαίνω άμέσως είς 
τήν υπόθεσιν , ώς λέγουοιν οι δικανικοί.

— ’Επαινώ σου τήν άπόφασιν· λέγε λοιπόν, διότι 
είμαι ανυπόμονος ν’ ακούσω.

Τότε ό φίλος μου , συλλεχθείς, έπί τινας 
στιγμές, αύτός είς εαυτόν (α), καί διαγρά- 
ψας φαίνεται νοερώς τό σχέδιον τής διηγήσεώς του, 
κατά τούς μυθιστοριογραφικούς κανόνας , ήρχισε νά 
όμιλή ούτως·

« Ή Μονή τής Φανερωμένης, ήτις ώς διηγούνται 
οί έντόπιοι, ωκοδομήθη, κατά τά πρώτα τής ‘Ελληνι
κής έπαναστασεως έτη, άναλώμασι Πασά τίνος ’Οθω
μανού, τάξαντος τούτο είς τόν ίδόντα τό ονείρου γέ
ροντα Σαλαμίνιον, άν έμελλε νά νικήση τούς "Ελλη
νας, κεΐται είς τήν δυτικήν άκραν τής νήσου, έπί το
ποθεσίας άγριας μέν κα: πανέρημου, άλλά τερπνοτά- 
της καί ποιητιχής. ’Απέναντι αύτής βλέπεις τήν πεδιά
δα καί τόν έλαιώνα τών Μεγάρων, τήν ’Ελευσίνα, 
δλην τήν Μεγαρικήν παραλίαν,καί περαιτέρω τά όρη τής 
Κορίνθσυ καί τής Στερρεάς Ελλάδος.

‘Η μονή μακρόθεν παρουσιάζει δρθογώ νιόν τινα άσβε- 
στόχριστον οικοδομήν, λευκάζουσαν μεγαλοπρεπώς έπί 
τής έρημου έκείνης ακτής. Ό ναός στηρίζεται έπί μιας 
πλευράς τοϋπεριτειχίσματος, αίδέλοιπαί φέρουσι διπλάς 
σειράς κελλίων,είς ών τάς ύπερτέρας όροφός προέχουσιν 
κατά μήκος έξώστεγα. Άπό τής παραμονής τής 
πανηγύρεως,ήάκτή ή πρό τοΰ μοναστηριού έπληροϋτο άπό 
τά σημαιοστόλιστα πλοιάρια, κα! τό ποικιλον πλήθος 
τών προσκυνητών, οιτινες άποβιβαζόμενοι, οί μέν εισήρ- 
χοντο είς τό προαύλιου τής μονής, οί δέ είς τόν ναόν, 
οί δέ άνέβαινον είς τά έξώστεγα τών κελλίων.

« Ή συρροή ήτο μεγίστη, σχετικώς πρός τά παρελ
θόντα έτη, διότι μή δυνάμενοι νά χωρέσωσι τό εσπέρας 
είς τά κελλία,πολλοί διενυκτέρευσαν είς τά πλοιάρια ή 
είς τό ύπαιθρον, έντός τοΰ προαυλίου. Χάριν τής εύ- 
λαβείαςτου δ Έλλην υποφέρει πάσαν κακοπάθειαν, ώς 
ήξεύρει νά ύποφέρη ταύτην καί χάριν τής έλευθερίας 
του, καί ένω είναι φύσει οικονόμος καί όλιγοδάπανος, 
άλλ’ είς τάς όμηγύρεις ταύτας, άγαπα να έπιδεικνύ- 
ται καί νά δαπανάται. Εντεύθεν η παροιμία, παν
τού πτωχός, στδ πανηγύρι πλούσιος, 
παροιμία, ήτις έμφαίνει ένταυτώ καί τό φιλότιμου 
αύτοΰ.

« ΤΙ νύξ λοιπόν διήλθεν έν σιγή, άλλ’ άμα τής ήμέ
ρας διαγελώσης, ήρχισεν ή κίνησίς καί ό θόρυβος, καί 
τό σιωπηλόν τέως προαύλιου τοΰ μοναστηριού ένεπλή- 
σθη κόσμου περιχαρούς, ποικίλου, μή χωρούντος πλέον 
έν τω ναώ, διότι νέοι προσήρχοντο καθ’ έκάστην στιγ
μήν προσκυνηταί. Εβλεπες αυτού κόρας και κυρίας εξ

(α) To se recueillir τών Γάλλων Πλάτων ΐν Φαίδων:. 

Αθηνών κα: Πειραιώς, έστολισμένας έσθήτα μονόχρουν 
μέν καί απλήν, άλλά φιλόκαλου καϊ κομψήν, δλίγοι δέ, 
ήλθον έκ Μεγάρων, Έλευσΐνος, καί έξ άλλων έκ τών 
πέριξ χωρίων.

« Μετά τό τέλος τής λειτουργίας, αί δύο θύραι τής 
έκκλησίας, ώμοίασαν δύο στόμια δεξαμενής,δθεν κόσμος 
ωραιότερος καϊ λαμπρότερος έπλημμύρησεν είς τόν 
περίβολον, ώς είς εύρείαν τινα καί χυματόεσσαν λίμνην.

Λέγομεν δέ, κόσμος ώραιότερος κα: λαμπρότερος 
διότι αί 'Σαλαμίνιαι χόραι φημίζονται διά τήν καλλονήν 
των, καί όντως καλλοναί ανόθευτοι, φυσικαί, παρίσταν- 
ται είς τά όμματά σου. Βλέπεις ροδοπρόσωπον κεφα
λήν μέ χαριν άμίμητον καλυπτομένην διά πέπλου 
διαφανούς, χρυσοπαρύφου· βλέπεις κόμας μακράς καί 
πλούσιας συμπεπλεγμένας διά μετάξινων θωμίγκων, 
είς θυσάνους άργυροηλάτους άποληγόντων, καί πόδας 
ώς αγάλματος κανονικούς καί εύμορφους, ύποδεδυμένους 
κομψά πέδιλα, τήν στρογγυλήν αύτών πτέρναν ούδόλως 
καλόπτοντα.

Άπό τής στιγμής ταύτης ήρχισα κ’ έγώ νά έφιστώ 
τήν περιεργειών μου είς πάντα τά περί έμέ.

Ό "Ελλην χωρικός καί δ τών εργατικών έν γένει 
τάξεων, μετά τήν έκπλήρωσιν τοΰ θρησκευτικού καθή
κοντος, φρονεί άπαραίτητον καί πρέπον νά παραδίδεται 
είς εύθυμίαν καί εύωχίαν. Άμα λοιπόν μετά τήν ίεράν 
λειτουργίαν, ήκούσθησαν οί ήχοι τών μουσικών δργά- 
νων, καϊ άλλοι μέν τών πανηγυριστών έμερίμνων περί 
τοΰ γεύματός των, άλλοι δέ άνήπτον πυράς καί άλλοι 
έκβάλλοντες τής ζώνης των τά κ υ ρ ι α κ ά μανδυ- 
λιά των, ήτοιμάζοντο νά χορεύσωσιν.

’Εν τω μεταξύ τούτω, έγώ, ό ώς ξένος σχεδόν εύ- 
ρεθείς έν μέσφ τοΰ εύθυμου τούτου καί άμερίμνου πλή
θους, περιεφερόμην τήδε κακεΐσε τά πάντα θέλων νά 
περιεργασθώ. Μέ ειλκυον πρό πάντων αί Σαλαμίνιαι 
τάς οποίας πολλάκις, χωρίς νά ήμαι λέων, έπλη- 
σίαζα καί ήτένιζα, μέ άττικήν τινα αύθάδειαν, τό ά τ- 
τικόν ίσως 6 λ έ π ο ς, ώς έλεγον cl προπάτο· 
ρές μ«ς·

Άλλά μία αύτών, ήτις μ’έφάνη ή ώραιοτέρα πασών, 
καί ήτις είχεν ώς έκ τούτου και πνεύμα πλειότερον 
τών άλλων καί τόλμην άνάλογον,

— Τί έχασες, κύριε, καί τό ζητείς έδώ ; μέ ειπεν 
μέ ύφος χαρίεν άμα καί άργιλον.

‘Η αιφνίδια αυτή άποστροφή μ’ έδειλίασεν δλίγον, 
κ’ έμάκρύνθην χωρίς νά προφέρω λέξιν. Έκουσα δέ ό
πισθεν μου γέλωτα άπλετον, όποιον θά έγέλασεν ή ό- 
μήγυρις τών θεών είς τόν Ολυμπον, έγερθέντα άπό τοΰ 
γυναικείου έχεινου ομίλου. Έστράφην, καί είδον τήν ώ 
ραίαν έκείνην χωρικήν μου κυττάζουσάν με καί προσμει 
διώσαν μοι πάνυ φιλαρέσκως και εύμενώς.

« ‘Η φιλαρέσκεια λοιπόν, καί άπό αύτάς τάς χωρι
κός, είπον κατ’ έμαυτόν, δέν λείπε»· ώ τοΰ γυναικείου 
φύλου I έπρόσθεσα· καί είς τά μέγαρα καί είς τήν κα- 
λύβην, κα: είς τάς πόλεις καί είς τούς άγρούς, είς τήν 
άρκτον καί είς τήν μεσημβρίαν, ύπ’ δλας τάς ζώνας, είς 
ολα τά κλίματα παντού τό αυτό ! Καί έτροχώρησα με
ταξύ τοϋ πλήθους . . ; .

— » Ω Ζεΰ 1 γυναικών οίον ώπασας γένος ! » 

λέγει δ Εύριπίδης, ειπον έγώ διακόψας τόν φίλον μου, 
κα! δέν έπρεπε τούτο νά σ’ έκπλήξη.

— Έχεις δίκαιον, ώς θέλει άποδείξει κα! ή έφε- 
ξής διήγησίς μου, άπήντησεν ό νέος, άλλ’ έγώ ομολο

γώ τήν άλήθειαν, έφρόνουν ότι είς μόνας τάς έξευγενι- 
σμίνας κυρίας έμφωλεύει τοιοΰτον αίσθημα, καί δέν 
ήλπιζα ν’ απαντήσω αύτό καί είς χωρικήν.

I — Μόνη διαφορά, ότι είς τήν χωρικήν είναι τοΰτο 
άγνότερον, φυσικώτερον, ίσως . . . πλήν έξακαλούθει.

« Έξελθών τοΰ περιβόλου, έπανέλαβεν δ νέος, εύ- 
ρέθην είς τό μέρος, δπου ήν τό πλεΐστον τών πανη- 
γυριζόντων, δηλαδή έπί τής παραλίας. Είς ταύτην 
φέρει ή μεγ'άλη πύλη τοΰ Μοναστηριού, παρά τήν ό· 
πσίαν ήσαν παρατεταγμένοι οί άνελλειπεΐς έκ τοιούτων 
όμηγυρεων έπαίται αόμματοι, άλαλοι, κωφοί καί χωλοί, 
καί παρ' αύτούς οί πωλητα: κουλουριών, καί 
ζακχαρικών- άντικρύ τής πύλης ύπήρχον μικροί τινές 
έμποροι μανδυλίων, πραγματειών καλών καί 
άλλων τοιούτων ειδών. Παρά δέ τα τείχη, εκατέρωθεν 
τής πύλης, υπό στεγάσματα έκ πανίου, όργανα μουσι
κά τοΰ όχλου, βιολιά μετά τών προσωδοόντων βαρβί- 
των (λαούτων) προέδρευαν κυκλικών τινών ομάδων νεα
νιών, παιδων καί παρηκμακότων, έν μέσω τών όποιων 
έχόρευε δυάς χορευτών χορόν Ελληνικόν.

Έπειδή σχίζει τά μέγιστα τάς άκοάς μου ή κακόη
χος αυτή έ θ ν ι κ ή μουσική, καί άποδιοπομπωΰμαι 
τόν χορόν τών βρακορόρων, έξ ών ήδη συνεκροτεΐτο, 
έπανήλδον είς τόν τό προαύλιον· ένταϋθα ή θέα έπα- 
νελάμβανε τό χαρίεν κα! θελξικάρδιου αύτής. Ό χρυ
σοστόλιστος έκεΐνος καί κομψός τών κυρίων όμιλος εί
χεν άναβή καί περιεφέρετο είς τά έξώστεγα τών κελ
λίων, παρουσιάζων ποικίλου τι ταί έκτακτον.

Εύάρεστον έπίσης καί ομηρικήν θέαν παρειχον αί 
είς γωνίας τινάς κοχλάζουσαι χύτραι , έν αίς ήτοι
μάζετο τό λιτόν γεύμα τών πανηγυριζόντων, καί τά 
άναπτόμενα πυρά, έφ’ ών πολλά κριάρια καί άρνία, 
ώβελισμένα έψήνοντο μ’ ελληνικήν τέχνην. Κατά τοΰ
το ήμεΐς οί νΰν Έλληνες έξέχομεν δλων τών έθνών 
καϊ παρελάδομεν τούτο, άναμφιβόλως, άπό τούς έϋκνή- 
μηδας ’Αχαιούς τών "Ομηρικών χρόνων. 'Έν πλειότε
ρον τής γνήσιας Ελληνικότητάς μας τεκμήριου, είς 
πείσμα τοΰ σχαλαστικοΰ έκείνου Γερμανού, τοϋ άμφι- 
σβητοϋντος τήν ‘Ελληνικήν ήμών καταγωγήν.

Περ’ελθών κύκλους πολλού; τών είς τό δάπεδον εύ- 
θυμως έσθιόντων, ήκουσα παρά πολλών τό φιλόξενου ε
κείνο καί ελληνικόν « κόπιασε » τό έκ χειλέων καί 
έκ καρδίας απλοϊκών καί ειλικρινών λεγόμενον άλλ

« Ούκ άνωγέ με θυμός, »

Ό βέλος έχων έν τή -/.αρδια του, πίνει ποτέ, διψεΐ, αί- 
σθένεται δ,τι καί οί άλλο: θνητοί; Ουτω κ’ έγώ έδεξάμην

κ Άδη γλυκύπικρον κέντρων έρώτων » 

κατά τόν Μουσαίον, άπό τών μαύρων κα: πονηρών 
βλεμμάτων τής ωραίας μου χωρικής.

Ήσθανόμην τοσοϋτον κόρον τών άκαλλών και έπει- 
σάκτων καί έψιμμυθιωμένων καλλονών των πόλεων, και 
τών κομψών λεγομένων κυριών, και τοΰ ασυνάρτητου 
πολλάκις καί 4στρε6λοΰντος τήν φύσιν καλλωπισμού 
των, ώστε ή φυσική έκείνη καλλονή καί ένδυμασία, 
άνεγέννησεν, ούτως είπεΐν. τάς αισθήσεις μου.

Άπαντήσας πάλιν τήν νέαν, τήν φοράν ταύτην δέν έ- 
πλησίασε σιμά, ώς τήν πρώτην, άλλ’ έστην μακρόθεν, 
ευχαριστούμενος είς τό νά τήν βλέπω μόνον. Πάρεσή - 
ρήσε τοΰτο ή πονηρά καί ή εύσέβαστος αυτή καί σιω
πηλή λατρεία τή* έχολάχευεν φαίνεται. Έσ-,ω καί χω·
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Τδ εσπέρας επανήλθαν είς Αθήνας, άνευ τινδς συμ
βάντος, σώος, χάριτι θεία, κα! ύγειής μέν τδ σώμα, 
άλλά τήν καρδίαν τετραυματισμένος. »

ριχή, ή γυνή έννοεϊ αμέσως τήν διάνοιαν τοϋ θεωρούν
το? αύτήν, κα: ή μεγαλητέρα της χαρά είναι τδ νά 
έννοήση, δτι τήν λατρεύουσι». Έκ θεών φαίνεται κατα
γόμενη, ώς έκείνους, δέν Αποβάλλει τούς προσπίπτοντας 
είς τούς βωμούς αύτής καϊ τής είναι εύπρόσδεκος κα: 
αρεστή πάσα λατρεία καί θυσία.

Άλλ’ ολίγον κατ' δλίγον διελύετο ή πανήγυρις, 
καί διεσκορπίζετο τδ πλήθος, καί συν αύτώ διελύθη 
μετ’ ού πολύ, άπελθοΰσα, κα: ή έμή ερωτική αΰτη ύ- 

πτασία-
Άκολουθήσας ή'δη μηχανικώς τδ βεΰμα τοϋ πλήθους 

καϊ ώραν τινά όδεύσας ίπϊ τερπνοτάτης καί μοσχο
βόλου δδοϋ , διότι περιέπνεε τδ μέρος πόντιας αύ
ρας, έμ^νύριζον μινυρισμύ» ήδύν αί άειθαλεΐς πίνεις 
καϊ εύωδίαζον πανταχόθεν έ θύμος, ή θύμθα (θρούμπι) 
καϊ δ έλελίφασκος, εύρέθην μετ’όλίγον είς Κ ο ύ λ ο υ- 
ρ η ν , τδ κύριο» τής νήσου χωρίον. Ένταΰθα συνέρ- 
ρευσαν πολλοί τών πανηγυριστών, καϊ ήκούοντο πάλιν 
τά όργανα κα: τ’ άσματά των· ή παραθαλάσιος πλατεία 
έ'όριθεν περιχαρούς πλήθους, ή δέ θάλασσα έκύλιεν 
ήσόχως τά άφροθολοϋντα κύματά της μέχρι τοΰ χείλους 
τής άκτής, τήν όποιαν ώς νά έφίλει εύλαόώς . . . 
Έστην θεωρών μετ’ έκστάσεω; τδ ήδύ τοΰτο 
θέαμα, δτε μεταξύ τών χορευουσών άνεγνώρισα . . . 
τινα νομίζετε ; . . . τήν Χάριν μου. Έν μια τοΰ χο
ρού της περιστροφή έ^ριψεν έπ’ έμοΰ άπδ τών μεγάλων 
κα! μαύρων δμμάτων της βλέμμα τοσοΰτο Ιλαράν καί 
γλυκύ, ώστε έμαγεύθην, έμάνην, τή άληθεία,

Άφοΰ δ’ έπαυσαν άοιδής καί όρχιστήος, καθ’ "Ομη
ρον, είδον τήν ώραίαν μου διευθυνομένην είς οίκίσκον 
τινα, τήν κατοικίαν της φαίνεται. Τότε, έ π ή ρ α τ δ 
κατόπιν της, ώς λέγομεν ήμεϊς οί νέοι, καί 
ήοχισα νά περνώ κατ’ έπανάλημψιν έμπροσθεν τοΰ οί- 
κίσκου τούτου· ή καλή κα: ωραία κόρη ιστατο πάντοτε 
πρδ τής θύρας της, καί πάντοτε τά βλέμματά μας συν- 
ηντώντο ....

<ι Άνταπεκρίθη λοιπόν, είπον κατ’ έμαυτδν μετ’ ά- 
λαζωνείας καϊ ματαιότητος κατακτητοΰ καί μέ άγέρο- 
χον λ έ ο ν τ ο ς Αθηναϊκού , άνταπεκρίθη είς τδ 
αίσθημά μου. Άλλά , μεταξύ ταΰτα διαλογιζόμενος, 
και καθ’ ήν στιγμήν εύρέθην πρδ τής προσφιλούς θύρας, 
εύσωμος τις κα! εύρωστος χωρικός, Αίάντιον τωόντι έ
χω» τδ ήθος,

— Κύριε, μέ λέγει, ό ό δρόμος διά τήν Αθήνα δέν 
είναι απ’ εδώ, καί άν δέν τδν ξεύρης έγώ νά οέ τδν

— Και τις σ’ έρώτησε πόθεν είναι δ δρόμος διά τήν 
Αθήνα, απάντησα έγώ, ζηήών νά κάμω τδ παλληκάρι.

— Πέρασε πάλιν καί σέ τδ λέγω.
Ίδών οτι όπισθεν τοΰ σέ τδ λέγω τούτου 

έκρόπτετο άπειλή όχι εύάρεστος, και δτι, άν διέδαινον 
πάλιν έκεΐθεν, έκινδύνευον κίνδυνον άληθή, νά τε 
λευτήση δέ λίαν πεζώς ή ποιητική μου έκείνη έπιχεί- 
ρησις καϊ φαντασία, έμακρόνθην, ρίψας, όχι άνευ πόθου 
τίνος, τελευταίο» βλέμμα έπι τοΰ πενιχρού έκείνου 
οίκίσκου, δςτις έκάλυπτε πλάσμα τοσοΰτον περικαλλές. 
Κατά τής βαρίαρότητος δμως τοΰ χωρικού 
τούτου, όςτις ώς έκ τοΰ τρόπου του , βεόαίως θά ήτο 
δ σύζυγος ή δ μνηστήρ τής νέας, άντεμείφθην ύπ’ αύτής 
τής ίδιας, διότι κατά τδ τελευταϊον βλέμμα μου, είδον 
αυτήν θεωρούσαν με είσέτι μετ’ύφους λύπην έμφαίνοντος 
όπισθεν διαφράγματος τίνος τής καλύδης της.

ΔΟΚΙΜΟΝΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΤΙΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΏΝ NOMUV.
ΪΠΟ TOT ΙΑΤΡΟΥ Ρ Ε Β ϊ ΙΛ Ε - Π ΑΡ I Σ ΟΥ.

Μεταγρασθεν εχ τοΰ ΓαΛΛιχοϋ

Ύπδ I. Δ. Κ1ΓΑΛΑ.

—ο—

(Συνίχεια ίδε φυλ. 96.)‘Ως έκ τής οπαίας προανέφερα φυσιολογικής δια- θέσεως καί τής άγχινοίας καϊ όξυδιρκείας τοΰ πνεύματος, δι ’ ής δρα ταχέως καϊ μακράν, πηγάζει ό είς τό έθνος ήμών ίδιάζων χαρακτήρ τής πρωτοβουλίας. Ή παρατήρησις αυιη άν κα! είχεν ήδη γίνει πρό πολλού, ούδείς όμως άνέφερε πρό έμοΰ καί τήν αιτίαν. ΤΙ Γαλλία ένίκησεν, έφώτισεν, έξευγένισε τόν κόσμον καί κατέστη, ΐν’ ούτως εϊπω, ή καρδία τής Εΰρώπης. Καί έν έργω ποσάκις δέν έφώτισε καϊ έκυρίευσε τους άλλους λαεύς διά τών ιδεών της, τών όπλων της, τών τρόπων της, τών ήθών της, καί πρόσθες ακόμη διά τών ευτράπελων ή σοβαρών αύτής άφροσυνών ; Τό έθνος μας, φαίνεται, τρόπον τινά, ώς προωρισμένον νά έκτελέση προνοητικήν τινα ά- 
ποστο.Ι^ν, όθεν καί εις τών νεωτέρων έπαναστατών τής Γερμανίας μιτεχειρίσθη ώς συνθηματικόν ρητόν τήν έκφραοιν *ούδεμία ανευ των Γά.Ι,Ιων σωτηρίαν (Nulla sains sine Gallis). Άλλ’ δ Θεός μόνον γι- νώσκει κατά πόσον ή αποστολή αΰτη τήν ωφελεί· και ούδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι ή Γαλλία έργάζεται ουιω πρός δόξαν ταυτοχρόνως καί βάσανου έαυτής. ‘Εκάστοτε εύδιάθετος εις πάσαν περίστασιν, ή ώς κομψώς λέγει ή εύφραδής υμών γλωσσά α harcerse a todos · κάμνει δοκιμάς είς άκρον οχληράς, δηλαδή έκτίθεται είς ατελεύτητους μεταβολάς, ΰποβάλ- λεται εις τήν άδιάκοπον καί θορυβώδη άστασίαν τών αυτής πολιτευμάτων, καί ετι πλέον, κινδυνεύει να ύποπέση εις τά πλέον φρικώθη δυστυχήματα. Άλλά τί ,· τό επαναλαμβάνω καί πάλιν, ότι έκαστον έθνος ώς έκασκον άτομο» έχει τάς ορέξεις του, τάς κλίσεις του, τάς όργανικάς αύτοΰ τάσεις, κα! ώς λέγει περικλεής τις νομομαθής, σ ή έθνιχύτης δεν είναι ή < 
μανδύας της άνθρωπότητος. καί αΰτη είναι αρχή θεμελιώδης.— Έχεις δίκαιον μοί άπήντησεν είς ταΰτα ό έξ ‘Ισπανών έντιμος συνάδελφος* άλλά τοΰθ’ όπερ ουδόλως δύναμαι νά ίννοήσω είσίν αί άνατροπαί καί πολίτικα! κρίσεις Κράτους πλουσίου, ίσχυροΰ καί άκ- 

μάζοντες. — Καί μολαταύτα ούίεν τούτου εύκολώ- τερον, ιόν είπα, άμα φθάση τις νά γνωρίση τόν φυσιολογικόν καί ήθικόν χαρακτήρα τοΰ προκειμένου Λαοΰ. Μνήσθηιι πάντοτε δτι ή Γαλλία Ομοιάζει άνθρωπον είς άκρον νευρώδους κρα'σεως, πλουσιωτάτου παντοδαπών ειδών, πλήν άκορέστου προσβολών, άν- τιλήψεων,συγκινήσεων κα! ηδονών καί αύτών άκόμη τώ» αλγεινών. Τοΰτο, φίλε, δέν ήμπορεϊ νά θεωρηθη ώς παραδοξολογία ή είς τούς μή όρώντας, καί τούς μή γινώσκοντας δράν τε κα! έρευνα». Ήμπορεϊ σχεδόν νά ειπη τις ότι υπάρχει νόμος τις έγγεγραμμένος έν τοΐς όργάνοις, ε’ν τω αΐματι, έν τή κσρδ.α ημών, δι’ου έντελλόμεθα ν’ άγαπώμε» τάς κρίσεις, τάς ταρα- χάς,τάς Ισχυρός συγκινήσεις,τό έφήμερον, τό απροσδόκητο», τό άγνωστο», τούς κλονισμούς καί ζωηρούς παλμούς τής κσρδίας, καί όταν ταΰτα πάντα έλλεί- πωσι, φαίνεται ότι καί αύτή ή ζωή μας εγκαταλείπει. Καί τούτο, φίλε,κατέστη είς ημάς ανάγκη μεταβεβλημένη εις έξι». Κατάστασίς τις ειρήνης κα! τά- ξεως, ή κατά ιατρική» τινα έκφοασιν, π.Ιηθώρα ευ
τυχίας, δέν μας εύφραί»ει έπί πολυν χρόνον, άλλ’ έπί τέλους μας φέρει πάντοτε είς τήν όχληράν διάθεσι», τήν κοινώς καλούμενη» αηδίαν,ώς όρθώς παρετήρησευ έξοχός τις τών ημερών συγγραφεύς. Έάν ή αρτηρία τής υπολήψιως κρούη καιρόν τινα μέ ρυθμόν, πάραυ- τα ή κανονική αΰτη ένέργεία μάς άπαυδεΐ καί αηδιάζει* ζητούμε» τά έναντία άκρα τής κοινωνικής ήμών ιδιοσυγκρασίας. Ή ορθή κρίσις καί τά πλούτη, λέγουν συνήθως, είναι τά ή «τον προδιαθέτοντα είς έπανάστασιν* άναμφιβόλως, άλλ’ όταν δέν έπι- φέρουν τήν αηδία», τή» άνάγκην συγκινήσεως, ήτις βασανίζει τούς λίαν πεπολισμένους λαούς ώς κα! τ’ άτβμα. Έχομε» ήδη τό παράδειγμα είς τήν Γαλλίαν ήτις άηδισζουσα,καταντά είς μέθη», καί αυιη είναι ή συνήθης πορεία. Συμβαίνει πρόςτουτοις ώστε δ περί ου ό λόγος λαός ή άτομό» τι άφοΰ διεγερθή καί κατασταθή διάκορο» παθών καί ένεργητικότητος, ώς έκ τών έπα- νειλημμένων καί ισχυρών κρίσεων, νά έπιθυμή έν τή ήρεμία τήν τάξιν καί ισχυρά» εξουσίαν. Υπάρχου» μανιώδεις τινες ένθουσιασμοί, ο: όποιοι έπιφέρουσιν άθυμίαν καί σχεδόν έξάντλησιν δυνάμεων. Οΰτω πρό πολλών έτών τό έθνος ήμών μεταβαίνει, έπίτρεψον μοι τήν ιατρικήν έκφρασιυ, άπό φλογιστικήν τινα κα- τάστασιυ είς τόν μαρασμόν τοΰ χρονιότητος, καί τούτο έλαβα αφορμήν νά παρατηρήσω πολλάκις, άν καί περιοριζόμενος εντός τών καθηκόντων τής επιστήμης, ουδέ ποσώς αναμιγνυόμενος είς τά τοιαύτα, ή ώς λέγει δ δμοεθ/ής σου φιλόσοφος Σάγχος Πένσας* « No pongo, no quitorey. sΔέ» είναι ποσώς παράδοξον, καί επομένως δέν πρέπεε »ά μας έκπλήττη,ότι είς τοιοΰιο» λαόν όποιον τό» περιεγράψαμεν, μέ τοιαυτην δηλονότι φυσιολογική» διάθεσιν, ζωηράν καί ανυπόμονου, νά έπισυμβώσι τά πάντα, ώς όρθώς οημειοΐ τούτο δ κλητός Ταλ- λεϋράνδος. Τό δυστύχημα δμως ει»αι ότι ό παρόμοιας φύσεως λαός ή άτομό» τι δύναται ευκόλως νά λάβη, δυνάμει πάντοτε τοϋ φυσιολογικού υόιχου τής TOM. Ε'. (Φυλλάδ, 98.) 

έξεως, καί αύτή» τήν τών επαναστάσεων ώς πασαν άλλην εξι», ήτις όλίγο» κα! κατ’ δλίγον καθίσταται άδάμαστος καί περιοδική. Πρόσφατον σχεδόν έ- χομεν τό παράδειγμα τοΰ Νεαπολιτικού λαοΰ, δστις διατελώ» ύπό τήν κυριαρχίαν τών ‘Ισπανών αντιβασιλέων,έπανεστάτει τοσοΰτον συνεχώς, ώστε πας τ.ς ήθελε πιστευτεί ότι τοιοΰτοςήτον δ καθ’ έξιν τρόπος τής αύτοΰ ζωής καί ΰπάρξεως, κα! έχομεν έπί τού προκειμένου βιβλίον φίρον τή» έπιγραφή» «'Ιστορία τής τριακοστής έννάτης έπανασιάσιως τής πι- στοτάτη; πόλεως τώ» Νεαπολιτών. οΠροθεωρώ κάλιστα, φίλε μου, τήν όποιαν θέλεις μοί κάμει επί τοΰ προκειμέ'ου άντ'ρρητιν. Θέλεις βιβαίως μέ άντιπεΐ ότι όλοι οί Γάλλοι δέν έχουν άφεύκτω; τήν όποιαν προϋποθέτω κρασί», καϊ ότι ουδόλως είναι δυνατόν ώστε οί κάτοικοι τής Φλαν- δρίας, Προβιγκίας, Πικαροίας, Βοοργονδίας κλ. νά έχουν ε·α καί τόν αυτόν διοογανίσμόν. Τοΰτο εινα: αληθέστατο», άλλ’ επίσης είναι βέβαιον ότι είς όλους αυτούς υπάρχει πάντοτε δ αυτός τοϋ γένους διακριτικός χαρακτήρ (caractere generigue). Καί πρόσθες ότι άπαντες ουτοι λαμβάνουν τήν ώθησιν άφ’ ένός κέντρου, έν ω ή εθνική κρασις εΐνει μάλλον ή άλλαχοϋ ε’μφαντική. Ό ίιρώς Γαλιάνης έσυνείθιζε νά λέγη ά- στιϊζόμενος ότι οί Παρίσιοι ε?»’ ?/ πρωτεύουσα της 
περιέργειας, ak\ εις τήν άστείαν ταύτην έκφρασιν εμπεριέχεται έναργεστάτη τις άλήθεια· καί τωόντι εις κανέν άλλο μέρος τής πατρίδος μας δέν επιπολάζει περ'σσότερον ή είς τούς Παρισίους δ πυρετός ουτος τής ψυχής* αΰτη ή ζέσις τών ζωηρών καί έπανειλημμένων συγκινήσεων, ή άνάγκη τών καινοτομιών, τής μεταλλαγής, τής καταστροφής κα! άνοικοδομής,ή* συνεχώς έλάβομεν αφορμήν νά παρατηρήσωμεν. Ένταΰθα είναι ή εστία τών νουνεχών, τών σοφιστών, τών φλύαρων καί τών ατρόμητων φυσητών τών έκ σαπωνίου πομφολύγων (souffleurs de bulles de savon)* αί δέ ποιότητες αύται διαδίδονται καί άκτινοβολοΰν μέχρι τών άποτερων μερών.Μολονότι έν ‘Ισπανία δέν υπάρχει μία πρωτεύουσα υπερισχύουσα, ώς ή ίδική μας, καί οί κάτοικοι τής Γαλικίας, Βισκαΰκς, Γυΐπισκόης κλ. διαφέρουν τών κατοίκων τής Ανδαλουσίας, τής Βαλεντίας, τής Γρε- νάδης κλ. μολαταύτα πανταχοΰ τής χώρας ταύτης ανακαλύπτεις τόν αύτό» τών Ισπανών χαρακτήρα, οη- λαδή τούς βλέπεις σοβαρούς, ΐεχυρογνώμονας, εγκρατείς, άποφασισμγους- Τό έθνος υμών θέλϊΐ εισθαι αείποτε ε la mas pundonorosa, · ως δικαίω τω λόγω ήκουσα πολλούς έξ ΰμών νά καυχώνται,ότε διέ- τριβο» είς τήν πατρίδα σας.Γνώρισο» καλά ότι, οσάκις πρόκειται περί τής ά>·- 
θρωπότητυς, θέλ«ς εϋρει πάντοτε μεγίστην σχέσιν μεταξύ άτομικότηςος και άδροιστικόιητος" καί πρός- θες άκόμη ότι είς πάντα οργανισμόν λαοΰ ή ατόμου τινδς θέλεις ευρει έλλείψεις τι»άς. Πολλάκις το κοινωνικόν σώμα εμπεριέχει έν τοΐς σπλάγχνοις αύτοΰ τό σπέρμα τής διαλύσεως, τό όποιον βαθμηδόν επιφέρει τόν θάνατο», καθώς συμβαίνει εις τά οργανικά 6



42 — — 43 —σώματα, τ' άπολέσαντα την ίσχύν της αύτών ένερ- γβίας. Τό άχρον έκάστης κράσεως προσεγγίζει τόν θάνατον. Καί ό θείας Ιπποκράτης έκαμε τήν πσρα- τηρησιν ταύτην επί της αθλητικής κράσεως. Ούτως ή έθνιχή χράσις έφΟασε νομίζω έν Γαλλ-'α εις τό τέρμα τής άναπτύξιώς της' καί δύναταί να παραβληθή μέ τό δένδοον τοΰ καλού καί κακού τό όποιον έπίφέ- ' * . * ρει καρπούς άναλόγους με τήν αύτοϋ καλλιέργειαν Πλήν μή πεοαιτέρω, καθότι φθάνομεν εϊς ζήτημα -ό όποιον ούδ’ επιθυμώ, ούδ έχω δικαίωμα ν' αποδείξω.Εν τοσούτω πώς δύναταί τις ·.·« ζήση, Θέλεις ίσως μοί ειπει, είς μίαν κατάστασιν σχεδόν άδιακόπου κρί- σεως ; πώς ν’ άναπνέη έλευθέρως έν μέσω άτμοσφαί- ρας διαπύρου έκ παθών πάντοτε διακεκαυμένων; Διά νά είπω, φίλταεε, τήν άλήδειαν, δταν ό άνεμος πνέη μέ ίσχύν, δ κυματισμός τών καλάμων δέν εινάι ευάρεστος, μολαταύτα, έχει καϊ πάλιν τάς ώφελείας του.... ό κάλαμος είναι μικροί-, άδυνατος, λησμονειται μεταξύ τοΰ πλήθους .... καί κατά μίμησιν τής σαλαμάνδρας προσπαθοΰμεν νά ζώμεν καί έ» μέσω τοΰ πυρός. ’Αφ’ έτέρου δταν έχη τις τήν πεποίδησιν δτι ή ζωή αυτή είναι δοκιμασία καί ούχ! εύτυχία, ευκόλως υποβάλλεται είς πασαν όδύνην καί Θλίψιν. ‘Επομένως καί υπομονή είναι τό σύνθηματών παρ ήμίν νουνεχών, καί φρονώ δτι τό εξής απόφθεγμα ποιητοϋ τίνος τής έσχάτης έκατονταετηρίδος έπρεπε νά ήναι βαθέως καί άνεξαλείπτως έγχαραγ- νον έν τή συνειδήσει έκάστου άνθρώπου τε καί πολίτου·
« Πράπτε τό κα.ίόν, έκτέΛει τους τόμους 
και μη γιοβοϋ η τότ Θεόν μόνον. »

ΖΕΝΪ ΑΙΗ

Είς 'έν τών προηγουμένων φυλλαδίων, ή Ευτέρπη ώμίλησε περί τής περίφημου ταύτης μελωδοΰ.Άλλά δέν είναι περιττόν ίσως είς τάς πολυποάγμονας άναγνω- ς-ρίας μας νά διηγηθώμεν είς άρθρον ιδιαίτερον τήν περίεργον τής κόρης ταύτης βιογραφίαν, έπασχολησάσης καί έπασχολούσης είσέτι τήν Ευρώπην διά τών έξαιρε- τικών προτερημάτων της.Η Ζένυ Λίνδ έγεννήθη είς Στοκόλμην, τήν 11 Σεπτεμβρίου 1828, άπό οικογένειαν τής τάξεως τών αστών. Ητον ήδη εικοσαετής καϊ ούδέν προεμήνυε τήν μέλλουσαν φήμην της όχι μόνον ή αγωγή της άπέτρεπεν αυτήν τοΰ νά φανή είς τήν σκηνήν, άλλά μάλιστα καϊ δέν έπετυγχανε σχεδόν ούδέποτε είς τάς μουσικας συμφωνίας, αίτινες έγίνοντο μεταξύ τών νεανιδων τών πολιτών είς τάς συναναστροφάς. Τό μέλλον δ'ένδοξον στάδιον τής Ζένυ Λίνδ έφαίνετο ότι ήνοιξαν αί αξιοσημείωτοι έπιτυχίαι τής νεάνιδος Νισ- σεν έκ Στοκόλμης εϊς τό Ιταλικόν θέατρον, τό 1843.Μαθοΰσα ή Ζενυ Λίνδ τόν θρίαμβον τής αρχαίας ουντρόφου της, ης τό τρόπαιον οΰκ έα αύτήν καθευδειν, τόν νοΰν αύιής και τόν λογισμόν πρός μίαν άνέτεινεν 

έκ τότε επιθυμίαν, τό νά μεταβή είς Γαλλίαν, ένθα τσ ώραιοτερον μέλλον παρουσιάζετο είς τά δμματά της* έλθοΰσα δέ είς Παρισίους, καί ύπό καλλίστων συστάσεων έφωδιασμένη, έκατοίκησεν είς τής κομίσσης δ' ’Αλβουφέρας, εις ήν κυρίως άπεστέλλετο.Ή εύγενής προστάτριά της τήν ύπεδέχθη μετά θελκτικής χαριτος. ‘Η Ζένυ Λίνδ, χωρίς νά έχη, είς τήν εποχήν ταύτην μεγίστην φήμην, ήτο μολαταύτα γνωστή, ότι έψαλλε μετά πολλοϋ αισθήματος τά άσματα τής προσφιλούς της πατρίδος. ‘H κυρία δ’Άλ- βουφέρας, τής όποιας ή περιέργεια ήτον ίση μέ τήν φιλίαν, διωργάνισεν άμέσως έκλεκτήν όμήγυριν μουσικών περίφημων, προειδοποιήσασα τήν νέαν φίλην της. Εκείνη δέ, ευγνώμων πρός τήν τόσον εΰάρεστον διά τό φίλαυτον αυτής εύηένειαν τής κομήσσης Άλβου- φέρα,έψαλλεν είς τήν συμφωνίαν ταύτην δλας τάς γερμανικός μελωδίας, τάς πλέον ποιητικός, καί αισθηματικός. Ή έπιτυχία της ύπήρξε τεραστία. Αί προσηγορεύσεις, αί άνθοδέσμαι καί παντοίου είδους ά- νευφημίσεις έπιπτον ώς βροχή τις φωτοβόλος έπί τής νέας μελωδού. Εν τούτοις, έν τω μέσω τοΰ ένθου- σιασμοΰ αύτοϋ, άνθρωπός τις μόνος, ίστατο άφωνος καί ψυχρός ώς άγαλμα. Ή νέα Σουηδή τόν είχε παρατηρήσει ιδιαιτέρως. Τεταραγμένης, κα! ύπό τό κράτος ζωηρας περιεργείας, ήρώτησε τήν προστά- τριάν της, δταν αΰτη μαντεύσασα τόν σκοπόν της, τής έλαβε τήν χεΐρα, καί όδηγήσασα τήν φίλην της προς τόν μαρμάρινον άνδρα, τω λέγει,β Φίλτατε Μανουήλ Γάρσια, σας παρουσιάζω τήν μαθήτριάν σας, καί τήν εμπιστεύομαι είς τάς περιποιητικός φροντίδας σας.»’Έπειτα στραφεϊσα πρός τήν Ζένυ Λίνδ, ήτις ήτο νεκρά μάλλον ή ζώσα,• Κυρία, προσέθηκε, μή λησμονήτε ότι έχετε διδάσκαλον τον υιόν τοΰ μεγάλου Γάρσια καί τόν αδελφόν τής ένδοξου Μαλιβράν ! ·'Ημέρας τινας μετά τήν σκηνήν ταύτην, ή Ζένυ Λίνδ έκρουε τήν θύραν ενδιαιτήματος τίνος τής όδοΰ Σαβσ.ναϊ, είς άκραν συγκίνησιν ευρισκόμενη. Γέρων ύπηρέτης τής είχεν ανοίξει, καί τήν ώδήγησεν είς αίθουσαν σκοτεινοτάτην , παρακαλέοασα αύτήν νά προσμείνη. ’Εκ τής αιθούσης ταύτης, ή νεανις ήκουσε φωνήν γλυχειαν γυναικός, ήτις τήν εΐλκυσε πλησίον τοΰ τοίχου. ’Επειδή δέ οί φθόγκοι ούτοι άπερψόφη- σαν ολην τήν προσοχήν της, ή νεανις έλησμόνει ήθη τήν δυσάρεστον έντύπωσιν ήιις έπροξενήθη είς αύτήν καθ ήν στιγμήν είσήρχετο είς τόν οίκον τούτον, δτε έτέρα τις φωνή ανδρική, διέκοψε τήν γλυκέίαν τής γυναικός. ‘Η κόρη Λίνδ, όλη τρέμουσα, οπισθοδρόμησε ζωηρώς, καί ήτον έτοιμη ν’ αναχώρηση δθεν ήλθεν, δτε ό Μανουήλ Γάρσια παρουσιάσθη είς τά βλέμματά της. ‘Η ώραΐα γερμανίς έσκίρτησεν είς τήν έμφάνισίν του, άλλά συνελθοΰσα πάραυτα, έκλινε τήν κεφαλήν καί μετέβη εις τό σπουδαστή- ριον τό όποιον ό ένδοξος διδάσκαλος τή έδειξε. ‘Η συνομιλία ϋπίρξεν εύαρεστοτέρα τής προσδοκίας τής Ζένυ Λίνδ. Κατά πρώτον ώμίλησαν περί μουσικής 

καί περί άντικειμένων ενδιαφερόντων τήν μουσικήν ή δέ συνδιάλεξις αυτή , ήτις προ πολλοϋ διήρκει , έφαίνετο δτι έμελλε νά ένασχολήση όλην τήν ώραν τοΰ μαθήματος, έάν ό Μανουήλ Γάρσια, μεταβαλών αίφνης λόγον, δέν παρεκάλει τήν νέαν Σουηδήν νά ψάλλη κίνέν τεμάχιον έξ έκείνων, τά όποια είχεν αύτός ακούσει είς τήν εσπερίδα τής Κ. δ’ ’Αλβουφέρας.‘Η /Ζένυ Λίνδ έψαλλε άσμά τι τοΰ όόν Ζοοάν. Μετά τό άσμα, κατά τήν διάρκειαν τοϋ όποιου ό διδάσκαλος έφαίνετο τεθλιμμένος καί έμφροντις, είπεν είς τήν ξανθήν τραγωδίστριαν• Κυρία, ή φωνή σας δέν άπωλέσθη έντελώς, άλλ είναι πολλά ασθενής. Πρέπει νά τήν καταδικά- σητε είς έντελή σιωπήν έπί ένα μήνα.»‘Η Ζένυ Λίνδ άνεχώρησεν άπηλπισμένη εντεύθεν. ‘Η πρώτη αυτής σκέψις ήτο, άφ' ου είδε δλα τά όνει- ροπωλήματά της διαλυόμενα, νά έπιστρέψη είς τήν προσφιλή πατρίδα της. Έν τούτοις, μετ ολίγον συλ- λαβοΰσα σταθερωτέραν καί άξιολογωτέραν άπόφασιν, ύπήκουσεν είς τάς συμβουλάς τοΰ διδασκάλου της. Ή άπόφασις αΰτη τής ήτο λίαν έπίμοχθος, ώμίλησε συνεχώς έκτοτε περί αύτής, άλλ’ ώφελήθη έξ αύιήτ διότι μετά παρέλευσιν μηνών τινων ήσυχίας, έσωσε τήν φωνήν της άπό κίνδυνον, δστις ήδύνατο νά τήν παρακόρη.‘Ο Γάρσια ύπεχρέωσε τήν νέαν Σουηδήν είς διάστημα έτους ολοκλήρου είς τόν αύστηρόν νόμον τών μαθητριών του, καθ’ ον δέν έκαμνε μελωδίας ούδέ λαμπράς μονωδίας ! Γυμνάσματα καί πάντοτε γυμνάσματα ! Μετά δέ τό έτος τοΰτο, ή μεταβολή καί ή βελτίωσες ήσαν θαυμάσιαι. Περίστασις δέ τις τήν έκαμεν ν’ άναδειχθή.‘Η Κ. δ’ ’Αλβουφέρα έδιδε μουσικήν συμφωνίαν είς ήν έμελλον νά λάδωσι μέρος τά έξοχώτερα ύπο- κείμενα τοΰ Ιταλικού θεάτρου. ‘Ο Μανουήλ Γάρσια χαί ή μαθήτριά του είχον προσκληθή είς τήν συμφωνίαν ταύτην, είς ήν δμως έφθασαν πολύ άργά κα! καθ’ ήν στιγυήν ή Ιουλία Γρίζη έτελείονε τό Strelle τού ήχου τής Νόρμας' άφοΰ δέ άπένειμε καί αύτός μετά τών‘άλλων τόν έπαινον είς τήν μεγάλην μελωδόν, ό Γάρσια, δστις είχεν αφήσει τήν μαθήτριάν του πλησίον τής ένδοξου προστατρίας, υπήγε σιμά τη;, τή είπε λέξεις τινας είς τό ους, έπειτα τήν έφερεν είς τό κύμβαλον, μ’ όλην τήν κατατρύχουσαν αυτήν μεγίστην συγκίνησιν.Έιπομεν δτι ή Ζένυ Λίνο πρό ενός έτους είχε νά ψάλλη εντός τής αιθούση; ταύτης, μάρτυρα τοΰ πρώτου θριάμβου της. Αΰτη έξέλεξεν, ένα έπανέλθη είς τήν άνάμνησιν τών άρχαίων αύτής θαυμαστών ήχόν τινα (τό ροντό φινά.ϊ) τής Σονάμπο.Ιας. Είναι απερίγραπτος ή έπιτυχία της, ώστε καταπλαγεΐσα καί ή ιδία έκ τής ισχύος τής φωνής της, τής χάριτος τού ύφους της, τής άσφαλείας τής εύφυίας της, ήρχισε νά χύνη ποταμηδόν δάκρυα άγαλλιάσεως.Ό Μιυερβερ, δ περίφημος γερμανός μουσικός, παρίστατο είς τήν συνέλευσιν έκείνην. Τήν στιγμήν 

καθ' ήν είδε τήν τρυφερά/ κα! εΰαίσθητον νεάνιδα, ΰ- πέκειψεν είς τοσαύτην ίσχυράν καί ειλικρινή συγ- κίνησιν, ώστε τής έλαβε τήν χεΐρα, καί τής είπε μέ τήν ίδιάζουσαν είς τόν άνδρα τούτον εύπροση- γορίαν. « Κυρία, φανήτε τόσον άγαθή, ώστε νά μέ χαρίσετε τό όνομα τής πρώτης τραγωδιστρίας τής παρούση; έποχής; »Ή Ζένυ Λίνδ έψέλλισε τότε λέξεις τινας μόνον εύχαρίστήσεως είς τήν εύγενή ταύτην έρώτησιν τοΰ κολακευτικού τούτου κα! ένδοξου μελοποιοΰ "Ροβέρ
του τοΰ 4ια6ύ.1ου, καί έκλινεν ένώπιον τού άνθρω- που, διά τοΰ οποίου ωρειλε μίαν ήμέραν νά άποκατα- σταθή μεγάλη μουσική.Μετά τινα χρόνον άπό τής σκηνής ταύτης, ή ua- θήτρια τοΰ Μανουήλ Γάρσια έπέστρεφεν είς τήν 1 ερ- μανίαν.

j ‘II Ζένυ Λί> ό.’Από τής στιγμής ταύτης, ή Ζένυ Λίνδ άπελάμβα- νεν άλλεπαλλήλους θριάμβους,και δύναταί τις είπεΐν ότι διέτρεξεν δλους τούς βαθμούς τών άπυδιδομένων τοϊς μεγάλαις κίιλλθτέχνα’.ς τιμών. ‘Η φωνή της, έκτος τής μεγίστης έκτάσεως, εΐνσι ίσως ή θελκτικωτιρα πασών, διότι έχει χάριν, είναι άργηρόηχος και τερπνή, άφινουσα είς τόν άκούοντα έντύπωσιν άληθώ; γλυκυτάτην. Έν τή φωνή ταύτη, ής ή έκφρασις έχει άγγελικόν τι μάλλον ή ίσχυοόν, ούδέν άπότομον ακούεται ή βίαιον, έν τή φωνή ταότη διακρίνεται ί 



— 44 — — 45 —νεται ό άληθής Ί ταλιχός ήχος ένούμενος μέ παν o,5t μελαγχολικόν χαί ηδυπαθές ένυπάρχει ιΐς τό γερμανικόν αίσθημα. *Ε»ί δέ λόγω, είναι αυτή δ έν- τελέσιερσς ίσως μουσικός διιργανισμός τής παρούσης έποχής.‘Ως γυνή, ή Ζένυ Λΐ»δ είναι ό τύπος τών ωραίων εκείνων γεραανίδων χορών, ας όφανταζττο ό Γχέτης χσ! ό Σχίλερος. Οί ξανθοί πλόκαμοι τής κεφαλής της πιρχυχλοΰσΐ μετά χάριιος τήν ρσδόχρουν χαί διακε- χριμμόην κεφαλήν της, ήεις αείποτε μειδιά, αείποτε είναι προσηνής. Μ όλονότι δέν είναι ύψηλή, τό άνα— στημά της όμως έχει τι μεγαλοπρεπές χαί χαρίεν,χαί ήτσν ευχολον νά προιίπομεν, σπουδαζοντες τό σύνολο» τής μεγάλης ταύτης φύσεως , ότι ή νεάνις αΰτη, ήτο προορισμένη εις μέλλον ένδοξον χαί λαμπρόν.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΤΠΛΕΣΚ01ΙΙ0Ν ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΡΟΣΣ.

Α: γαλλιχαί καί άγγλιχαί εφημερίδες τοΰ 1845 ειπον πολλά περί τών τότε γινομένων λαμπρών άνα- χαλύψιων έπί τών ουρανίων σωμάτών υπό τοΰ λόρδου ‘Ρίσς, όςτις ΐδίαις δαπάναις κατεσκεόασε τό γιγαν- τιαϊον έκεινο τηλεσκόπιο», περί ου τσσαΰτα έλέχθη- σαν.Περί τοΰ τηλεσκοπίου τούτου ήχσύσαμεν πάντες, άλλ’ ολίγοι γνωρίζουσι τάς περιέργους π»οι αύτοΰ λεπτομέρειας. Διό δημοσιεύοντας ένταϋθα εικονογραφίαν αύτοΰ, θέλομε» τό περιγράφει δσονένεστι ακριβώς.Ή διάμετρος τοΰ μεγάλου κατόπτρου τοΰ τηλεσκοπίου του λόρδου ’Ρόσς έχει έξ πόδας άγγλικούς

‘Η Ζένυ Αίνδ διέτρεξε σχεδόν δλην τήν Ευρώπην, χαί ήθέλαμεν σχηαατίσει πολύφυλλους τόμους, έάν περιεγράφομεν όλους τούς θριάμβους, τούς οποίους ά- πήλαυσε χαί τάς πράξεις τής έλεηαοσυνης χαί τής Φιλανθρωπίας,ας χατά τήν οδόν αύτής διέσπειρε. Δυστυχώς είμεθα ήναγχασμένοι νά μεριχεύσωμεν πολλά προτερήματα, άφίνοντες τήν άνάπτυξιν ταύτην εις τήν ιστορίαν τών ωραίων τεχνών. Άλλά πριν τελεί ώ- σωμεν τό παρόν άρθρον μας, πρε'πει νά προσθέσωμεν δτι ή Ζενυ Λΐνδ είναι όχι μόνον τό καύχημα και ή δόξα τής μουσικής τέχνης, ώς έχ τοϋ σπανίου προτερήματος της, άλλά προσέτι χαί ώς έχ τής ώραιό- νητος χαί τών αρετών αυτής.(Κατά ιό γαλλικόν).

(1, μέτρ. 88,4). Τό πάχος του είναι 5 δακτύλων και ήμίσεως, το οέ βάρος του ισοδύναμε? μέ τρεις τόκους και τρία τέταρτα. Συνίσταται δέ άπό 126 μέρη χαλκοΰ χαί 57 καί ήμίσεως χαδσροΰ κασσιτέρου. ‘Η έδρα του εχει διάστασιν 54 ποδών (16 μέτρα 41,6). Τό χάτοπτρον δέ τοΰτο άναπαύεται έπί κύβου 8 ποδών. Ό δέ σωλήν αύτοΰ έχει επτά και ήμίσεως ποδών (2 μ- 27,2) χατά τό μέσον διάμετρον, χαί εξ (1 μέτ. 97.6) χατά τάς άχρας χα! είναι χατε- σκευασμένος άπό ξύλο» έλ.άτης.Τό τηλεσκόπιον χειται μεταξύ Ιΰο τοίχων γρησι- I μευόντων αύτω ώ; στηριγμάτων, Οί τοίχοι ουτοι 

είναι έκ σχιστόλιθων, καί έχουσι περίπου 71 ποδών μήκος άπό βορρά πρός μεσημβρίαν, χαί 50 ποδών (15 μ. 20) ύψος, άπέχουσι δέ άπ’ άλλήλων 23 πόδας (6 μέτρ. 99, 2)· ώκοδομήθησαν δέ μετά τής πλέον δυνατής άκριβείας, παραλήλως πρός τόν μεσημ-Έπί τής έξωτεριχής επιφάνειας τοϋ ανατολικού τοίχου είναι στε^εώς προσηρτημέιον τόξον σιδηρού», 43 ποδών περίπου έχον ακτίνα, χρησιμεύει δέ εις τήν ενδελεχή καί ασφαλή χίνησιν τοΰ τηλεσκοπίου, διουθυνομένου πρός παν τό παρατηρητέον. Μετά το- σαυτης δέ άχριβιιας κατασχευάσθη τό άπλεϋν τούτο στήριγμα, ώστε ούδέ κεραίαν έλλείπει πως άπό τοΰ νά είναι παράλληλος πρός τον μεσηβρινό».Ό σωλήν, ίο χάτοπτρον καί τά λοιπά μέρη τοϋ χολοσσαίου τούτου όργάνου, ζυγιζουσι περίπου ενδεχα τόνους, ήτοι 15,000 χιλιογράμμων.Τό τηλεσκόπιο» ίπ:κειται τινών τειχισμάτων εξ ποδών (1 μέτρ. 82,4) υψωμένων υπέρ τό έδαφος, παρουσιαζόντων σχήμα άλύσεως σιδηράς έκ τής άλ- λεπαλλήλου ύψώσεώς των καί χατωφερείας. Καί τοι δέ, ώς είπομεν, τό ολικόν βάρος αύτοΰ είναι 15 τόνων, δύο άνθρωποι ΰρκοΰσίν είς τό νά τό ύψώσωσιν ή νά τό κάταβιβάσωσιν μετ’ εύχολίας.Ότε τό όργανον έτέθη έντελώς, περιελάμβανε τόξον άπό τής 10ης μεσημβρινής μοίρας μέχρι τής 47ης βορινής. Όθεν όλα τά άντικείμενα τά μεταξύ του βοδρείου πόλου χαί τής 27ης μοίρας πρός νότον κείμενα, έντός τοΰ ισημερινού αύτοΰ,είναι ορατά εις τόν αστρονόμον.Έξώστεγα κινητά ύπάρχουσι χατεσχευασμένα μεταξύ τών δυο τειχισμάτων, έντος τών στοών αιτινες ΰώοϋντσι χαί ταπεινοΰνται χατά τήν θέλησιν τοΰ πσρα- τηρητοΰ διά μηχανών άπλουστάτων. Αί στοαί αΰταί, έχ πρώτης οψεως δέν φαίνονται στερεά!, άλλ’ εύ- ρίσχεταί τις ώς έπί γυμνοΰ εδάφους. "Οιαν τό βρ- γανον τοΰτο χειται όριζοντίως, δύο άνθρωποι δύνανται νά τό άνυψώσωσι χαθέτως πρός τό Ζενίθ.Τήν 24 φιβρουαρίου 1845, έτέθη εις χρήσιν τό μέγα χάτοπτρον, δπερ είχε στιλπνωθή διά τίνος μηχανής εΰρεθείσης ύπό τοΰ δόκτορος ’Ραβινσώνος- τήν 4ην δέ τοΰ επομένου μαρτίου τό μέγα τοΰτο κάτο- πτρον έτοποθετήθει έπί τοΰ σωλήνος.‘Η νύξ τής 5 μαροίου ύπηρξεν ήώραιοτε'ρα έξ όσων άνέτειλαν είς τήν ’Ιρλανδίαν. Πλειστοι άστέρες νεφελοειδείς παρετηρήθησαν ύπό του λόρδου ‘Ρόσς, τοΰ δό- χτορος ‘Ροβινσώνος καί του σίρ Ιακώβου Σούθ. Οί πλειστοι τοόιων, άπό τής εύρέαεως τής άστρονομίας ειχον φανή είς τούς όφθαλμούς τών κατοίκων του πλανήτου μας ώ; όγκοι, ώς δμάδες μικρών άστέρων λευκοειδών, άχρωμων.• Ούδέποτε έπί ζωής μου, ο λέγει ό Κ. ’Ιάκωβος Σούθ, άπό τά γραφόμενα τοΰ όποιου έρα^ιζόμεθα τό παρόν άρθρο» μας, · ουδέποτε είδον τοιαύτην τινά μεγαλοπρέπειαν στέφανος δόξης τόσον άξιοθάμαστος, συνέχειτο άπό αστέρων τοσούτω» λαμπρών! Παρετήρησα συνεχέστερο» διά’ -:Τ /αλου άχρωμάτου 

διόπτρου πλήθος νεφελοειδών άστέρων άλλά μ’ δλον ότι ή δύναμις τοϋ όργάνου μου έχτείνεται πο^ώτα- τα, άλλ’ είναι ό,τι ό γυμνός όφθαλμός πρός τήν διόπτραν μου,ώς πρός τό τηλεσχόπιον τοΰ λόρδου *Ρόσς, διευθυνύμενον είς τάς άχανεΓς έχτάσεις τοΰ στερεώματος διά νά εύρη τον σκιερόν δαχτυλιό» τοΰ Κρόνου 
χαί τή» περιφανή λάμψιν τής Αφροδίτης.Πλειστοι νεφελοειδείς αστέρες παρατηρηθέντες χατά τό διάστημα τής ώραίας ταύτης νυχτός άνήκουσι» εις τόν αύτό» άστερισμόν,χαταταχθέντες είς τόν κατάλογον τοΰ Μιυσιέρου ύπό τούς αριθμούς 51 χαί 94 καί άλλοι ύπό τόν αριθμόν 13.• Είχον αείποτε τήν ίδέεν, λϊ^ει ό σίρ ’Ιάκωβος Σούθ, ότι διά τελεσκοπίου τοσοϋτον ισχυρού ήθιλο» παρατηρήσει τούς νεφελοειδείς άπογεγυμνωμένους μεγάλου μέρους τής άτμοσφαίρας, ήτις τούς καλύπτει άπό τούς οφθαλμούς μας. Άλλ’ έξετάζων τούς λαμπρότερους άστέρας, έπείσθην ότι καί τά έντελέστερα τηλεσκόπια ούδέποτε θέλουσι μέ διδάξει τι περ! τής φύσεως αύτών, χαί ότι δι’ ούδενός οργάνου ήθελαν ιδεΐ εύκρινέστερον αύτούς. Τήν έπομένην νύκτα παρετη- ρήσαμεν τριάκοντα άλλους νεφελοειδείς,οΰς κατετάξα- μεν είς τόν αριθμόν τών λαμπρών άστέρων διαφόρου μεγέθους. Οι τοΰ πρώτου μεγέθους άστέρες, οΰς ήδυ- νήθημεν νά έξακριβώσω, σχηματίζουν JVi, τοΰ αστερισμού τής Μεγάλης Άρκτου, καί Γάμμα, τοΰ ά- στερισμοΰ τής Παρθένου. Τήν 12 μαρτίου, παρατηρήσαμε» τόν κομήτην τοΰ Αρεστίου (d’Arrest), άλλ’ ουτος ούδέν παρουσιάζει άξιοσημείωτον. »Αί έπί τής σελήνης γενόμεναι παρατηρήσεις παρέ- σχον εις τούς άστρονόμους, άφατον άγαλλίασιν.α Μέχρι τοϋ νϋν, λέγει ό σίρ ’Ιάκωβος Σούθ, δέν είχον ιδεΐ είμή έπί τής Σελήνης, ήλπιζον νά ίδω έντός τοΰ άστέρος τούτου,όστις τήν 15 μαρτίου ήτο επτά καί ήμισείας ήμερών. “Ω ! ούδέποτε είδον τόν δίσκον της τόσον μεγαλοπρεπούς φωτεινόν καί τά όρη της τόσον καθαρώς έζωγραφημενα ! ώςτε ήδύνατό τις νά τά άριθμήση.Κατά τήν πρώτην μου παρατήρησιν είδον άστέρα εβδόμου μεγέθους, όςτις έπλησίασε» μετά παοέλευσιν τινών λεπτών είς άπόστασιν μιας μοίρας έκ τοΰ σκοτεινοΰ μέρους τής Σελήνης, χαί όςτις ίβυ- θίσθη πάραυταείς αυτήν δλόχληρος. Τόν ήχολουθήσα- μεν είς διάστημα δυο λεπτών έν τή σχιάμ έπειτα έξη- λείφθη χατά τήν δεχάτην ώραν καί έννέα λεπτά. Είδον πολλάκις τό φαινόμενον τοΰτο, άλλ’ ούδέποτε είδον λάμψιν παροαοίαν τ^ς τοϋ άστέρος, χατά τή» χατα- βόθισίν του, καί καθ ήν στιγμήν έξηλείφθη. Ανεξι- χνίαστον μυστήριον! ·Τό τηλισχόπιον τοϋ λόρδου ‘Ρόσς έφερε μετσ^ρόθ- μισιν είς τά άστρονομικά συστήματα,εις τάςτάξεις τών άναριθμήτων έπω&μαφμένων άστέρων, οιτινες πλή- θουσιν είς τούς ουρανούς. Οί νεφελοειδείς τών διαφόρων άστερισμών θέλουσιν είσθαι οί Λαμπροί αστέρας, και κέντρα ιέων πλανητικών συστημάτων.Οι δοουοόροι τοΰ Διός, δ δακτύλιος καί οί δορυφό- οοι τοϋ Κρόνου, τά μεγάλα ταϋτα σώματα κινούνται μετά τοιαύτης τάξεως καί κανονιχότητος εις τά με- 



— 46 — — 47 —γαλείτερα διαστήματα, τά όποϊα δύναται ό νοΰ; τοΰ ανθρώπου νά περιλάβη θέλουσι γίνει άντιχείμενα σπουδές. Τέλος ί μυστηριώδη; εκείνη χλάσις τών σωμάτων, τά όποϊα πιρικυκλοΰσι πλείστους άστέρας πρώ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.Τίς δέν γνωρίζει, έξ ακοής καν, την Φλωρεντίαν, τήν ένδοξον ταύτην τής Ιταλίας πόλιν, ήτις έπ! πολύν χρόνον ήν >; πρωτεύουσα της Εΰρώπης κατά τόν πολιτισμόν χαί τήν σοφίαν. Αΰτη είναι ή πόλις τών Μεδί- κων, ή πατρίς τοΰ Δάντου, τοΰ Μαχιαβέλλη καί τοσούτων άλλων ένδοξων τής Ιταλίας άνδρών. Άλλά παρά τά πρώην αυτής πλεονεκτήματα, ή Τοσκάνη καί ιδίως ή Φλωρεντία, μετά τήν Νεάπολιν, παριστα τάς ωραιότερα; καί ποικιλωτέρας φυσικά; χαλλονάς.
0 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ-
Εισερχόμενό; τις εις τόν πορθυ,ό» των Δαρδα

νελίων (τόν άρχαΐον Ελλήσποντον), τόν χωρίζοντα τό Αίγαΐον Πέλαγος (κοιν. άσπρην θάλασσαν άπό τής Προποντίδας, αισθάνεται ότι ή ναός βραδύτερου πλέει- τοΰτο δέ ένεκα ρευμάτων τά μέγιστα έν τω στενώ τούτω βιαίων, καί άνέμων εναντίων, θαμά πνεοντων. Άλλ’ έν ώ τό πλοΐον έπιμόγθως παλαιει κατά τών άπό τοΰ πορθμοΰ κρημνιζομένων κυμάτων, ^ίψωμεν βλέμμα ταχύ είς τάς ίχθας’ ποιητικοί αναμνήσεις, αί έν ταΐς προσαλευσίμους αύταΐς παραλία ις βρίθουσαι!Εις τήν είσοδον τοΰ πορθμού, τά βλέμματα τοΰ ταξειδούοντος φέρονται πρός δεξιάν επί τής πεδία'· 

του μεγέθους, κα! τά όποία ώνόμασαν Φωτόσφαιρας δέν θέλουσι χρύπτεσθαι πλέον, δέν θέλουσι πλέον έχ- λείψει άπό τών γειτόνων των.

Μία τών τοποθεσιών της παριστα ή ανωτέρω οίκο- νογραφία μας, ή ξυλογραφηθεΐσα μετά τοσαύτης έντε - λείας ύπό 'Ελληνικής χειρός ‘Η τοποθεσία αυτή λέγεται Villa del Castello, χειμε'νη ού μαχράν τής Φλωρεντίας, χαί έχοοσα έν μέσω δένδρων λαμπρά; οικοδομάς, καί είς άποψιν τάς ’ Αλπεις, έζωγραφήθη δέ ύπό τοΰ Γάλλου Κ. Joly, δστις έξέθηκε τήν εικόνα εις τήν άκαδημαιχήν έχθεσιν τών 1845.
δος, έν ή πάνε υψοΰτο ή ύπό τοϋ αθανάτου Όμηρου ύμνηθεισα πόλις, κα! όπου περαιοΰται πρός τόν ορίζοντα ή σειρά τοΰ όρους Ίδης· Πρό πολλοΰ ή Τροία ζή μόνον εΐ; τάς εθνικός άναμνήσεις, καί μάτην ήθελε τις ζητήσει, έπ! τοΰ αρχαίου αύτής έδάφους, τό ελάχιστου ίχνος. Μόνοι δύω τάφοι, κοινώς καλούμενοι τοΰ Άχιλλέως καί τοΰ Πατρόκλου, ταπεινό! γήλοφοι, μεμονωμένοι είς τάς έρημίας ταύτας, άναμιμνήσχουσι τήν αίματηράν πάλην ... ήτις• Πολλά; ευθύ μου; ψυχάς Άΐδι προιαψεν.»Απώτερου ευρίσκονται Σηστοΰ μέσον χαί Ά6ύ- 

δον, τόποι μάρτυρες τών τε χατανυχτιχών τής Ήρους καί τοΰ Αεάνδροϋ έρώτων, χαί τής μανίας τοΰ Πέρα ου εκείνου Βασιλέως, όστις, έν τή ακμή τής αλαζονείας του, συνέλαβε τήν παράφρονα ιδέαν να δισμιυση τήν θάλασσαν.

Ένταΰθα ουτω στενοΰται τό πέραμα, ώστε ό ένδοξος ποιητής Βύρων, ήδυνήθη νά τό διαβή κολυμ- 6ών. Παρατηροΰμεν δέ τό γρούριον τών Δαρδανε
λίων, τό άξιολογώτερον τών τουρκικών φρουρίων, άφ’ ών βρίθει δ πορθμός, χαί ένώπιον τών οποίων δια- δαίνων τις άλληλοδιαδόχως, σκέπτεται τούς κινδύνους, ου; διέτρεξε στολίσκος Αγγλικός, θελήσας (Μαρτίω 1807) νά περαβιάση τήν είσοδον τής θαλάσσης τοΰ Μαρμαρά, (α)Είσερχόμονος δέ τις είς τήν θάλασσαν τοΰ Μαρμαρά (τήν Προποντίδα) άνακαλύπτει πρός δεξιάν τό στόμιον του άρχαίου Γρανιχοΰ, αί όχθαι τοΰ όποιου υπήρξαν τό θέατρου των πρώτων τοΰ Αλεξάνδρου θριάμβων. H νήσος τοϋ Μαρμαρά, καλούμενη υπό τών άρχαίων Προχοννήσος μας έμποδίζει νά ίδωμεν καθ’ όλοκληρίαν τήν Χερσοννησον τής Κυςιχου, άποθανατισθείσαν ύπό τοσούτων περιπύστων συμβα- μάτων. ‘Η γήινος οΰτη γλώσσα, εϋθαρσώς εις τήν θάλασσαν προβαι'νουσα, καί από τών Αργοναυτών, νήσος έτι ουσα, είδε τόν Μιθριδάτην έτοιμον νά έκ- πλυνη, έν ταΐς χιρσ! τών έχθρών του, τό έγκλημα, ότι έτόλμησε νά παλαίση κατά τής ^ωμαϊκής ισχύος. Τά γρονικά τής Ανατολής μάς πληροφοροϋσιν επίσης, ότι, έμπροσθεν τής Κυζίχου, στολος Αράβων, μετ’ ανωφελή κατά τής Κωνσταντινουπόλεως προσβολήν, έδοκίμασε πρώτον (τώ 673 μ. χ.) τά φοβερά τοΰ ύγροΰ πυρός αποτελέσματα. I έλος, ηζευρομεν ότι ή Κύζικος έχρησίμευσεν ώς-αφετηρία είς τούς Τούρκους, όταν, ύπό τόν Σουλτάν-Όρχάν έχαμεν τήν πρώτην αύτών έπί τοΰ εύρωπαϊκοΰ εδάφους άπό- βασιν. Αί μυθικά! παραδόσεις αναμιγνύονται μετά τών ιστορικών απομνημονευμάτων έπι τής γής ταύτης, ήν μηδαμινόν παράρτημα ένονει μετά τής Ασιατικής ηπείρου. ‘Η Κυβέλη έλατρεύετο είς τόν έπί τών Αργοναυτών έγερθέντα αύτή ναόν έπί τοΰ όρους Δίδυμου, είς τάς υπώρειας ου τίνος έξετείνετο ή πόλις τής Κυζικου· παρά τό ίερον δε τοΰτο, ιστορικός τις αρχαίος θέτει τήν πηγήν, ής τό ύδωρ διήγειρε τόν έρωτα (fons Cupidinis).Έπί τής Εύρωπαίκής παραλίας άπηντήσαμεν ήδη τήν Καλλίπολιν, ής ό τοΰ’Ορχάνη αδελφός κατέλαβε τό ορουριον, καί ήτις κατέστη τό κέντρον τών υπό τών Όσμανιδών έρημωτικών εκδρομών.Απώτερου, καί απέναντι τών νήσων τοΰ Μαρμαρά, θέλομεν ίδεΐ τήν ‘Ραιδεστδν, (τήν άρχ. ΒυΓ.άν- 
θην), έν τοΐς τείχεσι της πόλεως ταύτης πλήθος Ουγγρικών οικογενειών ευρον ασφαλές κατα τής μανίας τοΰ έχθροΰ των άσυλου. Εις άπόστασίν τινα ΰψοΰται ή 'Ηράκλεια (κοιν. Έρέγλι), ή άκμαιοτέρα καί ή μάλλον εύανδροΰσα άλλοτε πόλις τής Θράκης· ή άρ- γαία αυτή άντίζηλος τοΰ Βυζάντιου δέν περιέχει σή-

(α) ‘Ο στολίσκος ουτος, περιφρονήσας τά πυροβόλα 
τοϋ φρουρίου Κ ε λϊτ ο ϋ λ-Βαχήρ (Κλεΐς τής θαλάσ
σης), ήγγυροδόλησε είς τάς πριγκιπονήσους· άλλά, χά
ρις είς τήν δραστηριότητα τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας 
Σεβαστιανού, έπανήλδεν άπρακτος. 

μερον είμή τριακόσια; οικίας, χαί μόλις σπάνια τινα πλοία ζητοΰσιν είς τον ώχυρομένον λιμένα τη; χατα- ταφύγιον έναντίον τής τών άνέμων βίας. Μετ’ αυτήν φαίνεται ή Σηλυθριά, όχυρόν φρουρίου, ήτις είναι ή 
Σηλύμθρια τοΰ Πτολεμαίου’ ή πόλις αυτή αποτελεί εν τών σημείων, έφ’ ών διήρχετσ τό μακρόν τείχος, όπερ οί Γραιχορωμαΐοι αύτοχράτορες ωχοδόμησαν μεταξύ Προποντίδος χαί Εΰξείνου Πόντου, ίνα προφυ- λάξωσι τά λείψανα τοΰ κράτους των άπό τάς προσβολές τών έζωτεριχών βαρβάρων, χυριευόντων ήδη τών άξιολογωτέρων τοΰ κράτους έπαρχειών !Έάν δέ έπιστρέψωμεν έπί τής παραλίας τής Μικρά; Ασίας, όπόθεν τήν άφήσαμεν, θέλομεν παραπο- ρεύεσθαι τή Βιθυνία, επαρχία, ής τό έδαφος έποτί- σθη αιματι Χριστιανικών στρατών έπί τής τών σταυροφόρων έποχής. Ού μακράν τής Προποντίδο;, δυνα- σαι νά ΐδης έπ! τοΰ όρίζοντος διαγραφομένας τοΰ 
'Ολυμπου τάς κορυφάς, μετάφερον τήν φαντασίαν σου είς τάς ψυχρά; τοΰ περιφήμου τούτου έρους έρημίας, έν αίς φιλόσοφοι κα! ποιητα! Μουσουλμάνος διεβί&ι- σαν έν προσευχαίς καί μελέταις! ’Ιδού δέ, είς τάς □πορείας αύτοΰ, ύψοΰται ετι ή Προϋσσα, ή άρχαία τών Οθωμανών ήγεμόνων καθέδρα, ή τά ταφεία τοσούτων έπιοήμων υποκειμένων πιρικλείουσα έν αύτή οί Όσμανίδαι συνί^απτον τά εύρύχωρα αύτών κατακτητικά σχέδια, καί είς ταύτην έπανήρχοντο θριαμβευ- οντες μετά τής αίματηρας των έκδρομάς’ ή δέ δόξα αύτής διατηρείται καί ύστερον τής μετενέξιως τοΰ ηγεμονικού θρόνου είς Άδριανούπολιν’ σήμερον ή αρχαία αΰτη βασιλεύουσα είναι εν τών άξιολογοτέρων τήε Ανατολής μεταξοεμπορείων.‘Η Νίκαια ιδρυμένη, ώζ ή Προυσσσ, παρά τόν Όλυμπον, κατέχη έν ιστορία θέσιν πλέον άξτοσημείω- τον εκείνης. Δίς κατακτηθεϊσα ύπό διαφόρων ήγεμόνων, ή πόλις αΰτη είδε νά λάμψωσι έπί τών τειχών της ή ήμισέληνος καί ό σταυρός . Τίς δέν ένθυμείται μεταξύ άλλων κατά τής Νίκαιας έκστρατειών, τήν περίφημου εκείνην πολιορκίαν, έν ή ή αξία τών σταυροφόρων έθριάμβευε δΓ ηρωικής υπερασπίσεως, καθ ής δέν έλλειψκν έκτος των άναποδράστων τοΰ υγρού πυρές κεραυνών, τά άπενενοημένα μεσσ, άτινα γενναίος λαός μεταχειρίζεται ϊνα προφύλαξη τάς εστίας του έκ ξένης εισβολής; Έπί πασιν, άπαντα τής έπισημότητος τά είδη συντρέχουσιν, ίν’ άποθανατίσωσι τήν χώραν ταύτην, ής τοσάκις έπαναλαμβάνεται τό όνομα είς τά ιστορικά τοΰ Μεσαιώνος άπομνημονιύματα’ χωρίς νά μνημονευσωμεν τήν’λάμψιν τής φιλοσοφικής σχολής της, καί τά όνόματα τών ενδόξων επιστημόνων της, έν οΐς διαπρέπει δ Ίππαρχος, ό παρά τοΐς Ελλησιυ άνακαινιστής τής άστρονομίας, ήξεύρομεν ότι πλει- σται οΐκουμενικαΕσύνρδοι έγένοντο έν Νίκαια, καί οτι μέγας αριθμός ζητημάτων, τά μάλιστα διαφεροντων τή Χριστιανική έκκλησ'α έλυθησαν κα! ώρίσθησαν έν αύταΐς. Πλήν . . . τόση δόξα και τοσον κλέος, οέν η· δυνήθησαν νά προφυλάξωσι τήν Νίκαιαν τής καταστροφής ! Σήμερον, άν καί το μεγαλείου τών ερειπίων της μαρτυρεί αρκούντως τί ήν άλλοτε, αί άθλιαι όμως
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χαλυβαι, at περί τεύς περιβόλους της σποράδην ύψού- 
μεναι, πληροφεροΰσι τό άστατον τής τείχης τών εθνών 
Ούτε το όνομά της τουλάχιστον διετήρησε, μετονομα- 
σθεϊσα ύπό τών Τούρκων Γκεμ.Ιίχ (α). ΟΙ Γραικοί 
τήν όνομάζοησι Kibr.Έτι μία πόλις, βιωσομένη έν τή ίστορίιφ επίσης μαχροχρονίως, όσον οί άνθρωποι χαί τά συμβάματα τά είς τήν έπισημότητα αύτής συντελέσαντα* ή Νικο
μήδεια, κατέχει, βραχύ ωσαύτως τής Νίκαιας ή άπέχουσα, τόν μυχόν κόλπου, μή έχοντος ήττον των· πέντε μιλίων καί δυοχαιδεχα βάθος* ονομάζεται 
Ίααήτ. Νικομήδης δ τής Βιθυνίας βασιλεύς, ύπήρξεν ιδρυτής χαί νομοθίτης αύτής. Έχλεχθεισα ύπό τοΰ Διοχλητιανσΰ, ΐνα χατασταθή πρωτεύουσα τής αύτο- κρατορίας, περιεφρόνησεν έπί τινα χρόνον τήν δόξαν χαί τήν μεγαλοπρέπειαν τής πόλεως τών Ταρχυνίων άλλ’ έχρεώστει έχ διαδοχής νά παραχώρηση τά πρωτεία είς τήν Κωνσταντινούπολή, ύψωθεΐσαν βραδύτι- ρον μεταξύ τών μητροπόλεων. Ή πορφύρα της όμως έκηλιδώθη ύπό τοΰ αίματος πλείστων μαρτύρων τοΰ ένόματος τοϋ Χρίστου, θανατωθέντων έν αυτή. Οίουσ- δήποτε δ’ άλλους λόγους καν έχη ό ταξειδεύων, ένα προσεξη είς αυτήν, ή Νικομήδεια άπαιτει τήν τιμήν, ώς πατρις μάλλον Άββιανοΰ, τοΰ τούς πολέμους τοΰ ’Αλεξάνδρου ίστορήσαντος, ή ώς ίδοΰσα τόν 1. Καί- σαρα, λησμονήσαντα τήν αξίαν του, νά φαίνηται είς τήν αυλήν του ήγεμόνος τής Βιδυ»ίας έπί τό γυναι- χεϊον μετεμφιεσμένος.Πριν δέ κάμψης τό άχρωτήριον Φενίρ-μπουρνοϋ, (τό άρχ. ΉραΙον} θέλεις διαβή έμπροσθεν τών ερειπίων βωμοΰ, καθοσιωμένου εις τινα τής είδωλολα- τρείας θεότητα* ουτω, παν βήμα, δπερ ποιείς κατά μήκος τής άλλοτε τόσον ακμαίας παραλίας ταύτης, σοί άναμιμνήσκει ή πόλιν μεγάλην καταστραφιΐσαν ύπό τοϋ χρόνου, ή αυτοκρατορίαν έξαλειφθεσαν, ή λατρείαν πεπτωχυϊαν. Μετ’ ού πολύ τό άχρωτήριον 
τής ΧαΛχηδύνος (Μόντα-μπουρνου) άποχαλύπτεται εις τά βλέμματά σου, καί ή ΧαΛχηδων αύτή φαίνεται έπί τής ακτής, μή οδσα πλέον είμή τό χωρίον 
τοϋ Καδή (Καδή-χιοι), χωρίς νά διατηρήση τεκμήρια τής μεγαλοπρεπείας της. Έκεϊ δ Μιθριδάτης έπά- λαισεν ήρωϊκώς χατά τών ‘Ρωμαίων.

(α) Καί άλλοι πρό έμοΰ παρατήρησαν τήν σόμπτω 
σιν ταύτην, δτι οί Τούρκοι φυλάττωσιν ώς έγγιστα ή 
τήν βίζαν, ή τήν σημασίαν τοΰ αρχαίου έλληνικοδ όνό- 
ματος* καί τοιαϋτα είναι πλειοτα* τότε ίόιατι καί τό 
Σ τ α μ π ό λ νά μήν ήναι τό Βυζαντινόν εις τήν 
π ο λ ι ν, έκλαμδανομένης τής πόλεως είς τήν 
σημασίαν τοϋ ά σ τ ε ο ς τών Αθηναίων ; Ταύτό και 
ώς πρός τόν πύργον τοΰ Αεάνδρου (ιό. 
κατωτέρω)* αύτόν μέν όνομάζουσιν οί Τούρκοι Κ ί ζ 
κ ο υ λ έ ν (κόρης πύργον), τόν ϊέ περί αύτόν λιμέ- 

κ ι ο ϋ ζ -λ ι μ ά ν, καθώς και οί Βυζαντινοί 
ώ/ομαζον Δ ά μ α λ ι ν τόν τε λιμένα καί τόν πύρ
γον, έφ ου ίιτατο λέων χαλκούς, είς τιμήν Δαμά■ 
λεως, τής συζύγου Χάρητος, τοϋ στρατηγού τών Ά - 
θηναίων, σταλέντος είς βοήθειάν των κτλ, κτλ.

Έχει δ Κωνσταντίνος, θριαμδευσας έναντΐον τοΰ άντιπάλου του Λικινίου, κατέστη μονοχράτωρ* έχει ύ- ψοϋντο τά υπερήφανα άνάχτορα θεοδώρας τής Ίςυ- στιανοϋ ... Βεβαίως διατρέχων τις τάς σιωπηράς ό- δοΰς τοϋ χωρίου τοΰ Καδή, χαί όδεύων παρά τάς ίχθας τής ΧαΛχηδόνος, βυαχος, ήρέμα ρέοντας καί σχεδόν ελώδους, δέν θ’ άμφιβάλλη ότι μεγάλη τις πόλις έξέθετεν έχει τήν περί τά κτίρια αλαζονείαν της.Τέλος, άφ’ ού διέβημεν τό ζωγραφικόν τών Πριγ- 
γιπονήοων σύμπλεγμα, άφ’ ου άφησααεν πρός άρι- στεράν τ,δγρούριον των·'Επτά πύργων (ΓεδΙ χουΛί}, τήν πολιτικήν αύτήν άλλοτε τής Τουρκίας είοχτήν, ή 
ΚωνοταντινούποΛις παρίσταται είς τήν όψιν μας. Προχωρουμεν, καί τά τείχη τοΰ Σεραγίου εμφανίζονται ήμΐν είς τήν εύρύχωρόν των έκεασιν. Πρός δεξιάν, είς τήν άσιατικήν όχθην, βλέπομεν τό προά- στειον Σκουτάρι (τήν άρχαίαν ΧρυσούποΛιν), εύ- ρείαν έμπορευμάτων αποθήκην, άτινα άπό τής Περσίας τής Συρίας, τοΰ Βαγδατίουκαί άλλων τής Μικράς ’Ασίας πόλεων μεταφέρονται είς τήν χαθέδραν τής όθω- μανικής αύτοχρατορίας. Φάρος, τεθειμένος έπί μεμονωμένου βράχου, καί όνομαζόμενος Πύργος τοϋ 
Λέανδρου, ύψοΰται πλησίον σου ύπεράνω τών κυμάτων. Θεώρησον έμπροσθέν σου* είσαι είς τήν είσοδον τοΰ Βοσπόροο καί τοΰ λιμένος τοΰ Βυζαντίου· μαγικόν πανόραμα έξαπλοΰται πρό τών έχπεπληγμένων οφθαλμών σου. Πρός δεξιάν κεϊται ή διπλή σειρά τών χαριέντων πολιχνίων, τών τήν διόρυγα περιορι- ζόντων, δι’ ης δ Εΰζεινος Πόντος συγκοινωνεί μετά τής Προποντίδος' έμπροσθεν δέ τής πρώρας τοΰ πλοίου σου, έλευθέρως πλέοντος έν μέσω πόντου καθαρού καί λειοκύμονος, είνε ό λιμήν έν ω σταθμεύου- σι πλήθος νηών παντοίων εθνών, καί οΰτινος τά κύματα λουουσι», άφ’ ίνός τήν κυρίως λεγομένην Πό- 
.Ιιν μέ τους δλως έξ ’Οθωμανών κατοίκους της, καί άφ’ έτέρου τόν Γα.Ιαταν, τήν Πέραν, εύρωπαίκήν συνοικίαν, τόν Κασσιμ Πασσα, καί άλλα προάστεια.Άλλ’ ή άγκυρα έβριφθη, καί πτηνοΰ έλαφρότερον 
χαίκιοκ σέ άποβ.βάζει έπΐ τής ξηρας. Δ Σ. Β.

ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ TON A Ρ I Μ A Ν Η Ν («)

(Έχ τοΰ Μαμφρέδου τοϋ Βύρωνος.)

Η οδός χύτου τά νέφη καϊ τά νώτα των κυμάτων, 
Μελαν τών στοιχείων σκηπτρον είς τάς χεΐράς του κρατεΓ, 
Και ολόκληρον την κτησιν άνχτρέπων καϊ ταράττων, 
Χγριος έπι ανέμων και βροντών περίπατε?.

ΙΙνέει— καϊ ή τρικυμία τάς Θαλάσσας βιασύε*., 
όμιλε?—κ* ε’ς τήν φωνήν του άπαντα ή κχταιγϊς 
θεωρεΓ—καϊ τήζ ήμέραζ ό φωστήρ εις σκότη δύιι. 
Βαίνει —καϊ σεισμοί ταράττουν τή θεμέλια της γης.

Τά ηφαίστεια γεννώνται ύπό το διάβημά του, 
Καϊ παν φύσημά του είναι κρύον φύσημα θανάτου. 
Δορυφόρους αύτοϋ Γχε» τούς πυριφλεγεΓς κομήτας· 
έν του νευμ' άποτεφρόνει, αν Θέληση, τούς πλάνη τας. 
Λ; δ' εύπρόσδικτος θυσία είναι τέλος δι’ αύτόν 
Η ζωή, αι άλγηδόνες καϊ τό αιμα τών θνητών.

Ψ.
(α) ‘Ο δαίμων τοΰ κακόν.


