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« Επειδή είχα άποκάμει περιφερόμενος εις τάς 
ανωμάλους οδούς τής Έλευσΐνος υπό τον καίοντα ή
λιον, ίδών ημίκλειστου μίαν θύραν, άπεφάσισα νά ώ- 
θήσωαύτήν, έλπίζων νά ευρώ οδηγόν τινα, ή νά μάθω 
πόθεν -ή οδός έφερεν εις τόν ναόν τής ΔημητρΟς. Είσήλ- 
θα εις χαμηλήν τινα καί σκοτεινήν αίθουσαν, ένθα ή 
αιφνίδιος παρουσία μου έξέπληξε νέαν τινά γυναίκα 
χαριέντωςκαί σχεδόν πλουσίως ένδεδυμένην, ήτις ή- 
γέρθη πάραυτα προς ύπόδεζίν μου. Τήν έζήτησα ϊ- 
ταλιστί συγγνώμην διά τήν είσοδόν μου, αλλ’άν καί 
δεν έννόει τούς λόγους μου, ΐδούσά με άσθμαίνοντα. έκ 
του καύσονος, μοί προσέφερε περιχαρώς ύδωρ ψυχρόν 
εκ πήλινου τίνος αγγείου πορώδους· ε’πια δέ και εκά- 
θησα, καί προσεπάθουν νά εξηγηθώ, δτε εϊσήλθεν άνήρ 
τις αετού έχων ρίνα, καί αφού ήκουσε τούς λόγους τής 
φιλοξενούσης με, ήκροάσθη φιλοφρονώ; τά ολίγα ιτα
λικά άτινα επόμενα προφέρων καί μή εννοούμενος. 
'Οπωςδη'ποτε, έρριψα πρός τοΐς άλλόις καί τήν λέςιν 
Francai; . . . ότι ήμην Γάλλος . . . πάραυτα δ’έ- 
μειδίασεν ή νέα καί είπε πρός εμέ μετά προφοράς ο
ποίαν ακούει τις εις τάς νοτίους επαρχίας τής Γαλλίας· 
«Monsieur, que pouvons-no.is i’aire pour vous? 
(Κύριε, τι επιθυμείτε έξήμών)· —διότι είχε μάθει 
καί γαλλικά έν τώ ΙΙαρθεναγωγείω. Τότε λοιπόν 
έξε'φρασα τάς θερμάς εύχαριστίας μου διά την καλήν 
της ύποδοχήν, καί ήρώτησα πόθεν ήγεν ή οδός πρός 
τόν άρχαΐον ναόν. « Καλώς άπετάθητε πρός ημάς » 
μοί άπεκρίθη· « διότι έκ παλαιάς παραδόσεως λε'γεται 
ή οίκογένειά μου καταγόμενη έκ μιας τών ΐερειών τής 
Δήμητρος. »

«Δείξασά μοι δέ καλλίστην τινά κεφαλήν αρχαίου 
άγαλματος, έπιμελώς φυλαττομένην από πολλών αιώ
νων έν τη οικία της, « Ιδού ή προμ,ήτωρ μου » είπε 
μετά πάσης πεποιθήσεως. ’ΐίγνόει όμως τά τών μυς·η- 
ρίων εις τά όποια αύτη ή προμήτωρ είχε μεθέξει εις 
τούς καιρούς του Κάδρου καί του Κε'κροπος. Έκτοτε, 
ή αφελής καί εύάρεστος μορφή τής γυναικός εκείνης 
συνεδε'θη έν τή μνήμη μου μετά τού ονόματος τής Έ
λευσΐνος .»

Ταύτα διηγείται γάλλος περιηγητής. *11 δέ εϊκών 
τήν οποίαν προετάςαμεν, δεν είναι μέν ή τής φιλοξενη- 
σάσης αύτόν, άλλ’άλλης τίνος ’Ελευσινίας, γείτονος 
ίσως ή φίλης της, γραφεΐσα υπό γυναικός πάλιν ( τής 
κυρίας Henriette B1OW11), καί θαυμαζομένη δια τήν 
πιστότητα τού χαρακτήρος καί τήν τέχνην. Εις ημάς 
τούς Ελληνας, ή είκών αύτη διεγείρει μετά τού θαυ
μασμού πρός τήν τέχνην καί γλυκύτεράν τι αίσθημα, 
ώς πρός συγγενή πεφιλημένην καί περιπόθητον. ’’ί2 
τής χάριτος ! ώ τής γλυκυτητος! ώ τής γενναιότητος 
τού ήθους μητέρων άνδρών ελευθέρων !

Είναι κακή αύτη ή ενδυμασία; Αί τού συρμού τών 
Ιίαρισίων είναι αί καλαί; Καί άν ήναι καλή μεν καί 
αύτη, καλαί δέκαί έκεΐναι, πώς νά μή φιλοτιμώμεθα 
νά τηρώμεν ό'σα τών πατρίων έ'χομεν καλά; Τό ήθος, 
το παράστημα τής ’Ελευσινίας ταύτης, πώς σάς φαί
νονται; Δύναται νά διαφυγή τήν προσοχήν τών όρών- 
των ή δλως έγχώριος αύτής χάρις; Πώς λοιπόν νά μάς 
θέλγωσι μονά τά άλλότρια; Πάντως ή σημερινή ξενο- 
ζηλίαήμών μαρτυρεί ήμιμάθειαν. Έξιππάσθημεν 
έκ τών Φράγκων· όταν περισσότερον διδαχθώμεν, 
τότε θα κα .αλάβωμεν νά έκτιμώμεν τά ήμέτερα.

’Επειδή ό λόγος περί ’Ελε'υσΐνος, εύθετον νοαίζο- 

μεν τόν καιρόν όπως έπιφέρωμεν ολίγα τινά περί τών 
έν αυτή τελούμενων κατά τούς αρχαίους χρόνους εορ
τών καί μυστηρίων, εις τιμήν τής Δήμητρος καί τής 
θυγατρός αύτής Περσεφόνης.

Καθ’όλούς τούς συγγραφείς όσοι μνημονεύουσιν αύ- 
τών, ταύτα ήσαν τά ίερώτατα καί τά μάλιστα σεβαςα 
πάντων τών έν Έλλάδι τελούμενων. Περί τού πόθεν 
προήλθον, διάφοροι έφέροντο παραδόσεις παρ Έλλησι· 
τινές μέν ύπελάμβανον ώς θεμελιωτήν αυτών τόν Εύ- 
μολπον η Μουσαίον, άλλοι δ’ένόμιζον ότι συνεσταθη-· 
σαν ύπό τού Έρεχθέως, κομίσαντος έξ Αΐγύπτου πλή
θος σίτου εις ’Αθήνας έν καιρώ σιτοδείας, καί τά μυ
στήρια ταύτα έκεΐθεν μετενεγκόντος. Τρίτη δε τις πα- 
ράδοσις απέδιδε τήν σύστασιν τών ’Ελευσινίων εις αυ
τήν τήν Δήμητρα, ήτις περιπλανωμένη εις ζήτησιν 
τής θυγατρός αύτής Περσοφόνης ήλθε καί εις ’Αττικήν, 
βασιλεύοντος Έρεχθέως, καί διδάξασατούς κατοίκους 
τήν καλλιέργειαν τών έπωνύμων ταύτης καρπών, κα- 
τέδειξε τάς τελετάς καί τά μυστήρια. Αύτη ή γνώμ.η 
έπεκράτει τών άλλων παρά πάσι τοΐς Ελλησι. Κατά 
δέ τούςύςέρους χρόνους, έδεικνύετο έν Ελευσΐνι, παρά 
τό καλούμενου Καλλίχορον φρέαρ, πέτρα, αγέλαστος 
κληθεΐσα από τής Δήμητρος, έφ’ήν κεκμηκυΐα καί ύπό 
λύπης κατεχομένη έκάθησε λαβούσα τό σχήμα γυναΐτ 
κός. Περί τό φρέαρ λοιπόν τούτο πρώτον έστησαν αί 
γυναίκες τών ’Ελευσινίων χορόν καί έψαλον εις τήν 
Θεάν.

Πάντα τά διηγήματα καί αί ύπομνήσεις τών αρ
χαίων συγγραφέων φέρουσιν εις τό συμπέρασμα, ότι 
οί περί εισαγωγής τών ’Ελευσινίων μύθοι είναι πε- 
ριγραφαί τού χρόνου ότε οί κάτοικοι τής Αττικής έ- 
μάνθανον τά έκ τής γεωργίας ωφελήματα καί περιήρ- 
χοντο εις τάξιν κοινωνίας.

Καί τά μέν μεγάλα Ελευσίνια ήγοντο έν Άθήναις, 
όπου ιερόν τής Δήμητρος· πολυάριθμος όμως πομπή 
έπροπορεύετο καθ’ ώρισμένην ημέραν εις ’Ελευσίνα, 
καί ένταύθα έτελοΰντο αί ούσιωδέστεραι τής εορτής 
ταύτης τελεταί. Παρεκτός δέ τούτων, ύπήρχονκαί τά 
μικρά Ελευσίνια, τελούμενα έν Άγραις, παρά τόν 1- 
λισσόν, καί τά όποια ήσαν προπαρασκευή (προκάθαρ- 
σις, προάγνευσις) εις τήν μύησιν τών μεγάλων. Οί 
βάρβαροι άπεκλείοντο τής μυήσεως.

Τά μικρά ’Ελευσίνια ήγοντο κατ ’ έτος, τόν μήνα 
Άνθεστηριώνα, καί εις τιμήν τής Περσεφόνης μόνον· 
οί δέ ταύτα μυούμενοι ώνομάζοντο μύσται, και μόνον 
έν έτος μετά τήν μύησιν τών μικρών ήσαν δεκτοί εις 
τά μεγάλα. Οί μυούμενοι έ'θυον κατα πρώτον χοιρι
δίου, οπερ έλουον, ώς φαίνεται, πρώτον εν τω Καν
θάρου λιμένι, καί έκαθαίροντο ύπό ίερέως, Υδρανού 
έπικαλουμένου. ίίμνυον έπειτα οί μύσται όρκον μυ- 
στικότητος, έπιβαλλόμενον αύτοΐς ύπό τού μυσταγω- 
γου, τού καί ίεροφάντου καί προφήτου καλούμενου. 
Ελάμβανον προπαρασκευαστικήν τινα διδασκαλίαν, 

καθιστώσαν αυτούς ικανούς ϊνα έννοήσωσιν ύστερον τα 
άποκαλυπτόμενα αύτοΐς έν τοΐς μεγάλοις Ελευσινιοις 
μυστήρια· δέν έγίνοντο δέ δεκτοί εις τόν σηκόν τής 
Δήμητρος, άλλα τελουμένης τής τελετής ίσταντο έν 
τή τοά ή τώ προνάω· — ήσαν έτι ώς οί κατηχούμενοι.

Έα μεγάλα μυστήρια έτελοΰντο κατ έτος έν μηνι 
Βοηδρομιώνι έπί εννέα ημέρας, από τής 1 5 μεχ^ρι τής 
23, έν ’Αθήναις καί έν ’Ελευσΐνι, οί δέ μυούμενοι ε
καλούντο έπόπται καί έφοροι.

Τή πρώτη ημέρα, οί τά μικρά ’Ελευσίνια μεμυη- 
μένοι συνηγείροντο εις ’Αθήνας, διό καί έλέγετο αύτη 
Αγυρμός. Καί ςένοι έπιθυμούντες νά παρευρεθώσιν 

εις τήν έθνικήν ταύτην εορτήν ήρχοντο κατά τ ,ν και
ρόν τούτον εις Αθήνας· σαφώς δέ μαρτυ^εΐται, ότι 
μέγα πλήθος τοιούτων συνέρρεεν εις αύτάς.

Τή δεύτερα ημέρα, οί μύσται έπορεύοντο έν πομπή 
εις τήν παραλίαν, ένθα έκαθαρίζοντο- όθεν ή ημέρα 
αύτη εκαλείτο Κλάδε μύσται, ίσως διότι δια τής 
φρασεως ταύτης (εις τήν θάλασσαν μύσται) προσεκα- 
λούντο νά σ.νέλθωσι πρός τούτο. Ό Σουΐδας μνημο
νεύει δύο ρυάκων, Ί’ειτών λεγομένων, εις οΰς λέγει 
ότι οι μύσται έπορεύοντο' ίνα καθαρίσωσιν εαυτούς.

Περί τής τρίτης ημέρας ούδέν σχεδόν μετά βεβαιό
τητας γινώσκομεν· έκ Κλήμεντος τού ’Αλεξανδρέως 
μόνον μανθάνομεν, ότι αύτη ήτο ήμερα νηστείας, ότι 
τήν εσπέραν αύτής μετελάμβανον δείπνου λιτού, συνι- 
σταμένου έκ πλακούντος πλασμένου έκ μέλιτος καί 
σησαμου. Άγνως-ον έάν κατάτήν ημέραν ταύτην προσ- 
εφέροντο θυσίαι, ώς νομίζει ό Μεούρσιος· έάν δεχθώ- 
μεν τήν γνώμην αυτού, πληροφορούμεθα έκ τε τού ’Α
θηναίου και τού Παυσανίου ότι συνίσταντο αύται έκ 
δύο ειδών ιχθύων, τρύγλης καί μαινίδος, καί πεμμά- 
των εκ κριθης φυομένης έν τώ Έαρίω πεδίω.

Αί θυσίαι αύται προσεφέροντο κατ’άλλους πιθανώς 
τή τέταρτη ήμερα, έν ή έτελεΐτο καί ή λεγομένη κα
λάθου κάθοδος, πομπή έν ή έφέρετο έφ’ άμάξης, 
ύπό βοών συρομένης καί ύπό γυναικών φερουσών έν 
χερσί μυστικάς κίστας ακολουθούμενης, κάλαθος πε
ριέχουν ροίδια (σίδια) καί μήκωνος σπόρους.

Τη πέμπτη ήμερα, ήτις εκαλείτο ή τών λαμπά
δων ήμερα, οί μύσται, ύπό τού δαδούχου οδηγούμε
νοι, παρεγίνοντο τήν εσπέραν μετά λαμπάδων εις τόν 
έν Ελευσΐνι ναόν τής Δήμη τρος, ένθα διέμενον καθ’ύ
λην τήν νύκτα. 11 τελετή αύτη ίσως ήτο ή συμβολική 
παράστασις τής περιπλανηθείσης εις ζήτησιν τής θυ
γατρός αύτής Δήμητρος.

Η έκτη ήμέρα, ίερωτάτη πασών ούσα, έκαλεΐτο 
Ιακχος. Τό άγαλμα τού ’Ιάκχου, υ ίου τής Δήμη

τρος, μυρσίνη έστεμμένον καί λαμπάδα διά χειρός 
φέρον, έξηλαύνετο διά τής ίεράς οδού μεταξύ χαρμο- 
σύνων φωνών (έςού τό ΐακχίζειν) καί ύμνων, από 
τού Κεραμεικού εις ’Ελευσίνα. Η δηαοτελής πομπή 
συνωόεύετο ύπό πλήθους ακολούθων καί θεατών. Τό 
διηγημα του Ηροδότου, ότι ώδευον κατά τήν ίεράν 
οδόν ώσεί τρισμύριοι άνδρες, τελουμένής τής πομπής 
ταύτης, δέν φαίνεται παράδοξον. Τήν δέ νύκτα τής 
έκτης πρός τήν έβδόμην ημέραν, οί μύσται έμενον έν 
Ελευσΐνι καί έμυούντο τά τελευταία μυς-ήρια (έπο- 
πτεία). Οί ούτε μύσται, ούτε έπόπται ό'ντες άπε- 
πέμποντο ύπό κήρυκος. Οί μύσται έπανελάμβανον έν- 
ταΰθα τον μυστήριον όρκον ον είχον δύσει έν τοΐς μι- 
κροΐς, τοΰτέστι τοΐς έν ’Άγραις, μυστηρίοις, έκαθαί
ροντο έκ νέου, καί έπειτα ώδηγούντο ύπό τού μυστα- 
γωγού έν τώ σκότει τής νυκτός εις τό πεφωτισμένον 
έσώτερον ιερόν (φωταγωγία), ένθα έπετρέπετο εις 
αύτούς ή αύτοψία πραγμάτων, ών ή θεωρία μόνον 
εις τούς έπόπτας ήτο συγκεχωρημένη. 'Η τρομερά καί 
φρικώδης περιγραφή τής μυήσεως ύπό τών μεταγενε- 
ςε'ρων συγγραφέων, καί ιδίως χριστιανών, προέρχεται 
τούτο μέν έκ τής άγνοιας τού αληθούς αυτής χαρακτή- 
οος, τούτο δέ έκ τού μίσους καί τής αποστροφής, ήν 

ήσθάνοντο πρός τάς έθνικας ταύτας τελετάς. Οί άρ 
χαιότεροι άπεΐχον της περιγραφής ταύτης. Οί μυού- 
μενοι άπελύοντο μετά τήν μύησιν διά τών λέξεων 
κόγς, όμπαξ, ίνα προσέλθωσιν άντ’αύτιον έτεροι 
υ.ύσται.

Τη εοδόμη ήμερα, οί μυηθέντες έπανήρχοντο εις ’Α
θήνα, μεταξύπαντοίων σκωμμάτων και χαριεντισμών, 
ιδίως δέ έπί τής εις Κηφισσόν γέφυρας, ένθα καθεζό- 
μενοι πρός άνάπαυσιν έσκωπτον τούς διαβαίνοντας· 
ο'θεν αί λε'ζεις γεφυρισμός, γεφυρίζειν, γεφυρι- 
σταί. Εκεί^.αί τά έξ άμάξης λεγόμενα. Τά σκώμ
ματα ταύτα, ώς καί ή μετά λαμπάδων πομπή εις ’Ε
λευσίνα, ήσαν ώς φαίνεται δραματικαί καί συμβολικαί 
παραστάσεις τών χαριεντισμών, δι’ών, κατά τόν άρ
χαΐον μύθον, ή Ίάμβη ή Βαυβώ, τροφός τής Δήμη
τρος, διεσκέδαζε τήν θλίψιν αύτής, μειδιασάσης έκ 
τούτων. Έτι πιθανώτερον φαίνεται, ότι έν τή τελετή 
των ’Ελευσινίων παριστάνετο κατά τινα τρόπον συμ
βολικούς ή όλη τής Δήμητρος καί τής Περσεφόνης ίς-ο- 
ρία· όθεν Κλήμης ό Αλεξανδρεύς ονομάζει τά Έλευ- 
σίνια μυστικόν δράμα.

Η όγδοη ήμέρα, ’Επιδαυρια καλουμένη, ήτο ώς 
πρόσθετος καί ώρισμένη διά τού; εξ απροσδόκητου 
κωλύματος μή εγκαίρως παραγενομένους καί διά τούτο 
μη μυηθεντας τη έκτη ήμέρα. Λέγεται δέ ότι προσε- 
τέθη αύτη εις τάς άλλας, ότε ό Ασκληπιός, ερχόμε
νος έξ ’Επίδαυρου εις Ελευσίνα ίνα μυηθή τά μυςτί- 
ρια, παρεγένετο κατόπιν τής τελέσεως τούτων* οί δέ 
’Αθηναίοι, ϊνα μή τόν Θεόν δυσαρεστήσωσι, προσέθη- 
καν όγδόην ήμέραν.

Ίΐ έννάτη καί τελευταία ήμέρα έκαλεΐτο Πλημο- 
χόαι, τήν ονομασίαν λαβούσα :ξ αγγείου τίνος κερα- 
μείου, πλημοχόης όνομαζομένου καί ώς μικρόν τι εί
δος κοτύλου περιγραφομένου- δύο λοιπόν τών αγγείων 
τούτων έπληοούντο κατά τήν ημέραν ταύτην υδατος ή 
οίνου, καί τό μέν έξεκενοΰτο πρός έω, τό δέ πρός έ- 
σπέραν, προφερόντων συγχρόνως μυστικάς τινας ρή
σεις τών ένεργούντων τήν τελετήν τής τοιαύτης τών 
πλημοχοών έκκενώσεως.

Παρεκτός τών ανωτέρω τελετών μνημονεύονται καί 
άλλαι ύπό τών αρχαίων, άλλ’άγνοεΐται κατά ποιαν 
τής εορτής ήμέραν αύται ήγοντο. Τούτων ήσαν οί ’Ε- 
λευσίνιοι αγώνες, ούς ό Μεούρσιος θε'τει έν τή έβδομη 
ήμέρα· μνημονεύει δέ αύτών καί ό Gellius, καί λέγε
ται ό'τι ήσαν οί αρχαιότατοι έν Ελλάδι. Τό εις τούς 
νικήτας διδόμενον άριστεΐον ήτο στάχυες κριθής. Ά- 

7,ς, ή παρουσία άτιμου τίνος έν τώ 
ικέτου, καί ή ύπό τούτου άνάθεσις έν 

εετηρίας), έθεωρεΐτο ώς τό 
~ ’ί7·Κ - _ ' <. ............................. ) 

ή κατεδικάζετο είς 

γομένης τής εορτής
Ελευσινίω ώς ίκε'το^, λ.*. 

αύτώ κλάδου έλαίας (ίκετ 
μέγιστον μίασμα καί ό έςαγισμος τών ’Ελευσινίων· ο 
δέ ένοχος έφονεύετο άνευ δίκης, ή κατεδικάζετο εις 
ζημίαν χιλίων δραχμών. Τελούμενων τών μυς-ηοίων, 
ώς καί άλλων εορτών, ούδείς μεταλαμβάνων αυτών 
συνελαμβάνετο ή έκρατεΐτο αδικήματος ένεκα. Ό ρη- 
τωρ Αυκούργος «σήγαγε νόμον άπαγορεύοντα εις τάς 
γυναίκας τήν έν τή πομπή τών ’Ελευσινίων χρήσιν α
μαξών, έπί ζημία δραχμών χιλίων. 'Π διά νόμου αύτη 
συνήθεια φαίνεται ότι ήτο κοινοτάτη πρότερον.

Τά ’Ελευσίνια έξηκολούθουν αγόμενα καί μετά τήν 
κατάλυσιν τής έλε.θίρας Ελλάδος· ό Ούαλεντινιανος, 
πειραθείς νά καταργήση αύτα, άπήντησεν ίσχυράν άν- 
τίστασιν έτελοΰντο δέ άδιακόπως μέχρι τών χρόνων
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Θεοδοσίου τοΰ πρεσβυτέρου (390—395 μ. X.). Περί 
τών άποκαλυπτομένων είς τούς μυουμένους δογμάτων 
ούδέν γινώσκομεν βέβαιον. 'Η καθόλου πίστις τών αρ
χαίων ήτο, δτι έν αύτοΐς έδηλοΰτο είς τούς θνητούς 
παρήγορος προσδοκία τής μελλούσης αύτών καταστά- 
σεως' άλλ’ό χαρακτήρ ούτος δέν φαίνεται ύπαρχων έν 
αύτοΐς έξ αρχής, καί ίσως προσετέθη μετά τήν μεταξύ 
'Ελλάδος καί Αίγυπτου σχέσιν, δτε τινά τών θεωρη
τικών δογμάτων τής χώρας ταύτης καί τής Ανατολής 
είσήχθησαν πιθανώς είς τά μυστη'ρια, καί ήγιάσθησαν 
ύπό τών ονομάτων τών κατά τούς μυθικούς χρόνους 
άκμασάντων ποιητών.

Πολλοί κατά τούς νεωτέρους χρόνους ήγωνίσθησαν 
ν άνακαλύψωσι τήν φύσιν τών άποκαλυπτομένων είς 
τούς μυουμένους μυστηρίων, άλλ’ δσα συνεπέρανον έ- 
φάνησαν φανταστικά καί ποικίλα, ώς ήτο επόμενον. 
'Η σπουδαιοτε'ρα καί πιθανωτέρα τών θεωριών είναι η 
θέλουσα ταΰτα ώς λείψανα λατρεία; προτέρας τής γε- 
νέσεως τής ελληνικής μυθολογώ^ καί τών κατ’αύτήν 
τελετών, λείψανα τεθεμελιωμένα έπί φυσικών θεω
ριών, ήττον μέν πεπλασμένων, μάλλον δέ σπουδαίων 
καί προσφορών καί εύθετων είς έγερσιν φιλοσοφικών 
εννοιών καί ένταύτώ θρησκευτικών αισθημάτων.

Ελευσίνια έτελοΰντο καί είς άλλα τής 'Ελλάδος 
μέρη. Είς "Εφεσον είσήχθησαν έξ’Αθηνών έν Λακω
νική ήγοντο, καθ’δσον είναι γνωστόν, ύπό μόνων τών 
κατοίκων τής αρχαίας πόλεως "Ελους, οϊτινες έν ήμέ- 
ραις ρηταΐς έ'φερον ξόανον (ξύλινον άγαλμα) τής Περ- 
σεφόνης εις τό ού πόρρω τών άκρων του Ταΰγετου ιε
ρόν τής ’Ελευσινίας Δήμητρος. ’Ελευσίνια έτελοΰντο 
έ'τι καί έν Κρήτη.— ("ΐδε ’Αρχ. Αεξ. W. Smith).

ΟΤΙ ΟΥΔΕΑ ΑΧΑΑΑΟΙΩΤΟΝ ΕΠΙ ΓΗΣ.
Ούδέν έν τή γη άναλλοίωτον. Ό μέγας τής φύσεως 

νόμος είναι ή αδιάλειπτος μεταβολή.
Απο τοΰ λεπτότατου αερίου τό όποιον δέν δύναν- 

ται οι οφθαλμοί ήμών νά διακρίνωσι, μέχρι τής πέ
τρας ητις χρησιμεύει ώς θεμέλιον τών οικοδομών ή
μών, δλα σαλεύονται, δλα άδιακόπως μεταμορφοΰν- 
ται. Απο τοΰ αθεωρη'του μοριδίου τής ύλης μέχρι τοΰ 
γιγαντωδους άστρου καί τών συ-ημάτων τών κόσμων, 
τα παντα υποδεικνύουσι σάλον τινά διηνεκή· Καί εί
ναι μέν κατά τό μάλλον ή ήττον ορατή ή ταχεία ή 
αλλοιωσις αύτη, άλλ’είτε δύνανται οί οφθαλμοί ή
μών νά τήν διακρίνωσιν, είτε όχι, πάντοτε ύπάρχεε· 
πάντοτε παρευρισκόμεθα ιός είς τινα άνάπαλσιν τής 
ύλης. Ίο ζώον και τό φυτόν γεννώνταε, αναπτύσσον
ται, επειτα φθινουσι καί τελευτώσι. Τά μοιχεία άτινα 
συνέτεινον πρός σχηματισμόν καί άνάπτυξιν αύτών 
άνεκαινισθησαν αδεαλειπτως. Αφοΰ έξεπλήρωσαν τήν 
λειτουργίαν αύτών έν τώ όργανεσμώ δπου είσεγώρη- ’ £ / λ ■> y > -μ <■/ ’ > * * λεςωσϋΓ,σαν εςαυτου ινα αντικατασχθώσιν υπ αλ- 
λων. Εις μιαν τινα ώρεσμένην στιγμήν έξήλθον τής 
τριβου, ως ούτως ειπεΐν, ήτες είχε χαραχθή είς αύτά, 
και συνήψαν νέας συγγένειας. Τό ον διεδέχθη σύνολόν 
τι όλως διάφορον· ούτω τήν συγκέντρωσιν τών δυνά
μεων διαδέχεται ή αναρχία, τήν αναρχίαν ή κτίσις 
νέων συνόλων, ατινα πάλιν είναι προωοισυ.ένα νά έξα- 
λειφθωσι και αυτα. Ωστε και τό άπλούστατον τών 
μορίων τής ύλης, και το όν, ήτοι τό σύνολον, ύπό- 
κεινται επίσης εις μεταβολήν καί άλλοίωσεν.

’Εκ τής ιστορίας διδασκόμεθα δτι οί λαοί είναι με
γάλα σύνολα γεννώμενα, μεγαλυνόμενα καί άποθνή- 
σκοντα καθώς τά άτομα, ϊνα συγχωνευθώσιν είς άλλα 
μεγάλα σύνολα.

Καί τό είδος αύτό τοΰ άνθρώπου, τοΰ ζώου ή τοΰ 
φυτοΰ, ύπόκειται είς αλλοιώσεις.

Μήπως δέ ή πέτρα διατελεΐ έν ήσυχία καί έχει τό 
προνόμιον τοΰ άναλλοιιίίτου ; Αλλά μή δέν βλέπομεν 
τήν επιφάνειαν αύτής ύποκειμένην είς τήν έπίδρασιν 
πάσης έξωτερικής αιτίας, ή μη'πως αί μεταβολαί τής 
θερμοκρασίας δέν έπιδρώσι βαθύτατα καί είς τόν όγ
κον τοΰτον, δςτις φαίνεται ήμΐν ώς αναλλοίωτος;

'Η δρασις ήμών έχει δρια στενά. Ού'τε τό άπείρως 
μέγα δύναται νά διακρίνη, ού'τε τό άπείρως μικρόν. 
Ού'τε τό λίαν ταχύ, ούτε τό λίαν βραδύ. Τροχός τρε
φόμενος τάχιστα, φαίνεται είς τήν δρασιν ήμών ώς α
κίνητος· καί πάλιν, ό αύτός τροχός στρεφόμενος βρά- 
διστα, φαίνεται ώς ακίνητος είς τήν δρασιν ήμών.

Ό άήρ συντίθεται έκ πλείστων στοιχείων· ώς έπί 
τό πολύ έξ άζωτου καί οξυγόνου. Ο υδάτινος άτμός, 
τό ανθρακικόν οξύ, καί ένγένειαί αναθυμιάσεις τάς ο
ποίας ή γή άναδίδει είς τόν αιθέρα, προστίθενται είς 
τά πρώτα δύο αέρια. Καί τό μέν όξυγόνον άναπνέεται 
ύπό τών ζώων, άναδιδόντοιν άντ’ αύτοΰ ανθρακικόν 
οξύ· άναπνέεται δέ καί ύπό τών φύλλων τών φυτών 
διά νυκτος, άντικαθιστώμενον ύπό ανθρακικού οξέος. 
"Ομοιόν τι παράγεται καί έκ τής πυρρικτώσεως τών σω
μάτων. Τά δέ πράσινα τών φύλλων τών πράττουσιν 
έν τώ διαστηματι τής ήμέρας λειτουργίαν αντίθετον.

'Ο άτμός τοΰ ΰδατος, τόν όποιον οί αέρες άντλοΰ- 
σιν άπό τών μεγάλων ώκεανείων δεξαμενών, κυμαίνε
ται ύπεράνω τών κεφαλών ήμών είς νεφέλας, καί δια
χύνεται έπί τών χωρών τής γής είς ώφελίμους βροχάς- 
πάλιν δμως κατέρχεται είς χειμάρρου; καί ποταμούς 
πρός τόν αρχικόν τόπον του, διά νά μεταβληθή έκ νέου 
είς άτμούς καί νά έπαναλάβη τόν κύκλον τών μετα- 
μορφώσεών του.

Αίώρησίς τις γινόμενη είς τήν ατμόσφαιραν μεταξύ 
πολλών αιτιών άλλοιώσεως, άπ»καθιστα έπαισθητώς 
όμοειδές τό σύνθεμα τοΰ άέρος· ή αδιάκοπος ταλάν- 
τευσις αύτη τόν συγκιρνα.

Τό νέφος τό προσκολλώμενον είς τήν κορυφήν τοΰ 
βουνού είναι ή καθέδρα τάχιστης κινήσεως τού άέρος. 
Αί κύστιγγες έξ ών συνίσταται σχηματίζονται διά 
τής συρροής ύγρού τίνος καί θερμού άέρος, τόν όποιον 
προσέψαυσεν άήρ ψυχρότερος. Αφαρπάζει τάς κύστιγ- 
γας ταύτας ό άνεμος, καί ούτω διαλύονται έντός ξη
ρότερου άέρος. Άνασχηματιζόμεναι άδιακόπως καί 
πάραυτα έξαλειφόμεναι, παρίστανται ώς ακίνητον νέ
φος. Αί αλλοιώσεις είναι συνεχείς καί τάχι-αι, άλλ’ 
είς ή μάς ύπάρχουσιν αθεώρητοι. Το δλον φαίνεται 
ώς άναλλοίωτον είς τούς οφθαλμούς ήμών.

Καί αί βραδεΐαι μεταβολαί εκλαμβάνονται παρ’ή
μών έκ πρώτης δψεως ώς άκινησία.

Ό ούράνιος θόλος είναι διεσπαρμένος ύπό άστρων 
περιπλανωμένων, όνομαζομένων πλανητών, καί ύπό 
άλλων άστοων άπλανών ή αστέρων. Οί απλανείς ού- 
τοι φαίνονται κατά πάσαν εσπέραν στρεφόμενοι γύρω 
ίτιγμής τίνος κειμένης πλησίον τοΰ πολικού άστέρος. 
’Εκ πρώτης δψεως, τό κέντρον τής περιφερείας φαίνε
ται ώς σταθερόν· άλλ’έκ μακράς καί λεπτομ-εροΰς 
σπουδής τών ούρανίων φαινομένων άπεδείχθη, δτι καί 

αύτό μετατοπίζεται. Μάς φαίνεται δέ τό πράγμα κα
θώς μάς φαίνεται, έπειδη ή γή στρέφεται περί άξονα 
διερχόμενον διά τού κέντρου αύτης. ’Εκτός δέ τούτου, 
ή γή διαγράφει καί μέγαν κύκλον περί τόν ήλιον· άλλ’ 
οί άς-έρες άπέχουσιν άφ’ήμών τοσοΰτον, ώστε, επειδή 
ό άξων τής σφαίρας ήμών μένει έπαισθητώς παράλλη
λος πρός εαυτόν, ένώ ή γή έκπληροΐ τήν ένιαύσιον αύ
τής περιστροφήν, βλέπομεν έν πάση εποχή τού ενιαυ
τού τούς αστέρας κειμένους είς τήν αύτήν θέσιν, ώς άν 
ήτο το κέντρον τής γής ακίνητον. Ο σταθερός παραλ.- 
ληλισμός τοΰ γήινου άξονος είναι απάτη τής όράσεως 
ήμών· πράγματι δμως ό άξων ούτος στρέφεται περί 
γραμμήν εύθεΐαν, άπό τής οποίας έκτρέπεται 4 μοι
ρών. Διαγράφει δέ περί αύτήν κώνον, καί έκπληροΐ 
περιστροφήν τελείαν έντός 20,000 έτών περίπου.

’Αφού οί άστέρες μετατοπίζονται, είναι τούλάχι
στόν σταθερά τά μεταξύ αύτών διαστήματα; Παρα- 
τήρησον αύτούς σήμερον, αυριον, μετά ενετός, μετά 
πολλά έτη- μόλις διά τών άκριβεστάτων οπτικών έρ- 
γαλείων.διακρίνεις μεταβολήν. Η μεταβολή αύτη εί
ναι λεπτοτάτη, άλλ’όπωςδήποτε μεταβολή γίνεται. 
Σόμπαν τό ήλιακόν σύστημα μεταφέρεται έν τώ άχα- 
νεΐ διαστήματι, πλησιάζον πρός τόν αστερισμόν τοΰ 
'Ηρακλέους· άλλ’απαιτούνται αιώνες παρατηρήσεως 
ϊνα ϊδη τις μεταβολήν είς τάς θέσεις τάς οποίας κατέ- 
χουσιν οί άστέρες σχετικώς πρός άλλήλους· ζησε λοι
πόν ϊνα ϊδης αύτούς όλους πάλιν απομακρυνόμενους 
τοΰ αστερισμού τοΰ 'Ηρακλέους κατά φυσικόν λόγον 
τής έξ άπόπτου όράσεως !

Καθεκάστην ό ήλιος ανατέλλει άνωθεν τοΰ όρίζον- 
τος καί δύει είς τήν άλλην άκραν τοΰ ούρανοΰ, ϊνα 
διαγράψη τήν αύτήν γραμμήντήν επιούσαν. Τόν καύ- 
σονα τής ήμέρας διαδέχεται τακτικώς ή δρόσος τής 
νυκτός. Κατά παν έτος οί πάγοι άναλύονται ύπό 
τήν γλυκεΐαν πνοήν τοΰ έαρος· έν τω θέρει ώριμά- 
ζουσι κατά πάν έ'τος οί καρποί τής γής· έν τώ φθινο- 
πώρω, αί δμίχλαι καί αί θύελλαι γυμνοΰσι τά δέν
δρα τοΰ πρασίνου στολισμού των ό χειμών έπερχό- 
μενος, ταύτα μέν κατακοσμεΐ διά στεφάνων κρυςαλ- 
λοειδών, είς τά βόρεια κλίματα, παραλύει δέ τούς 
χειμ-άρρους οϊτινες άπό τών βραχωδών κρημνών κα- 
ταρρέουσιν είς τάς πεδιάδας. Καί είς ταΰτα λοιπόν 
μεταβολή συνεχής καί άδιάλειπτος.

’Εσχάτως συνέλαβον οί φυσιολόγοι ύποψίαν, δτι καί 
τό κλίυ.α ύφίσταται είς πάσαν θέσιν τής γής βραδεΐαν 
μεταβολήν· παντοίων ειδών λείψανα κεχωσμένα έντός 
τού γήινου φλοιού μαρτυροΰσιν άναντιρρήτως, ότι ή 
θερμοκρασία τής έπιφανείας τού ήμετέρου πλανήτου 
ύπήρχέ ποτέ διαμεμερισμένη έπ’αϊτού, άλλως ή ώς 
τήν βλέπομεν σήμερον.

Τό έξώτατον τής γής στρώμα ύπέστη πολλας αλ
λοιώσεις. Άράγε τό ένδότατον, όπυρήν αύτής, έμεινε 
πάντοτε άναλλοίωτον;

Καί πώς νά μείνη άναλλοίωτον, άφοΰ ψυχραίνεται, 
άφοΰ ή θερμοκρασία έλαττοΰται έπί τοΰ έλαφροΰ πε- 
ρεειλήματός του, άδιακόπως παχυνομένου ένδοθεν ; 
Του πυρήνος τής γτΛ αί συσπάσεις προξενούσε ρυτίδας 
είς τό περιείλημάτου, όπου οί πόδες ήμών πατούν 
επομένως δέ, έξ αύτών τών συσπάσεων, ποΰ μέν άναδί- 
δονται όρη, ποΰ δέ ήπειροι, ποΰ δέ κοιλάδες καί βά
θη, μεταβολαί αύται καί αλλοιώσεις τοσοΰτον βρα- 
δεΐαι, ώς-ε αιώνες μόλις άρκοΰσιν δπως γίνη ό άνθρω

πος μάρτυς αύτών’ καί έπειδή τού άνθρωπίνου γένους 
ή έπί τής γής πάροδος είναι βραχυτάτη, ούδέποτε ό 
αύτός άνθρωπος καθίσταται αύτόπτης τών μεγάλων 
άνατροπών ών βλέπομεν τά ψηλαφητά ίχνη.

Τί μόνον συλλαμβάνει ή δρασις ήμών ; τάς μετα- 
βολάς δσαι συμβαίνουσι μετά μέτριου τίνος τάχους, 
καί τών οποίων τάς διαφόρους φάσεις ή ήμετέρα μνή
μη δύναται συγχρόνως νά συγκρίνη.

0 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ.
'Ιππόκαμπον ή 'ίπποκάμπην ώνόμαζον οί αρχαίοι 

χυθώδές τι θαλάσσιον ζώον, ίππον έ'χοντα κυρτήν ού- 
sav ιχθύος, έπί τού όποιου έζωγράφουν συνήθως έπο- 
χουμένους τούς θαλασσίους θεούς· άλλα τ όνομα τοΰτο 
έδ'όθη καί είς τό μικρόν θαλάσσιον ζώον τοΰ οποίου δί- 
δομεν τήν εικόνα κατωτέρω, γνωστότατον είς τάς πα
ραλίας τής Μεσογείου, ώς καί είς τον ’Ωκεανόν καί τό 
’Ινδικόν πέλαγος.

'Ιππόκαμπος.

Τό ζώον τοΰτο, καλούμενον ύπό τών ’Ιταλών Ca
val maritJO (θαλάσσιος ίππος) ανήκει είς τήν τάζιν 
τών Λοφοβραγχίων είναι δέπανταχόσε μικρόν ώ; το 
γνωρίζομεν καί άκακον καί επειδή κατα μεν τό σχη- 
μα τής κεφαλής ομοιάζει μέ τόν ίππον, μάλιστα δε 
άφοΰ ξηρανθή, κατά δέ τούς σπονδύλους έξ ώ/ συντί
θεται ή θήκη τού σώματός του καί τής ούράς, μέ την 
κάαπην, τώ έδόθη τό όνομα ιππόκαμπος.

Φυσιολόγος τις συλλαβών άνέθρεψε δύο 'ίπποκάμ- 
πους θήλεις, καί είδεν έν αύτοΐς νοημοσύνην τινα. 
Κολυμβώντες κρατούσε τό σώμάτων δρθιον, άλλ ή ου
ρά των ζητεί νά συλλάβη πάν δ,τι άπαντήση έντός τών 
ύδάτων. Τυλίσσονται πέριξ τών θαλασσίων καλάμων, 
καί άφοΰ ςαθώσιν ουτω, βλέπουσι μετά προσοχής τα 
περί αύτούς· άμα δέ ώς διακρίνωσι βοράν τινα άρ μό
δι αν, έφορμώσιν έπ’αύτής τάχιστα. 'Οσάκις πλησιάση 
'Ιππόκαμπος τις προς άλλον, συνήθως συμπλέκουσι 
τάς ούράς των άμφότεροι· άλλ’όταν θελήσωσι νκ χω- 
ρισθώσι, καταβάλλουν άγώνα, καί διά νά τό κατορθώ- 
σωσι, προσκολλιώνται είς τούς κάλαμους εκ τών κάτω 
τής γνάθου των. Τό αύτό τούτο πράττουσι καί οσάκις, 
κρατούντες περιτυλιγμένον διά τής ούράς των πράγμά 
τι, έχωσι χρείαν στηρίγματος δπως άνέλθωσι πρός 
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τ’άνω. Οι οφθαλμοί των κινούνται κατ ’άλύ.ην διεύ- 
θυνσιν έκαστος, ιός συιιβαίνει καί εις τούς χαμελαίον- 
τας· αί δέ ίριδες των όμμάτων των είναι στιλπναί , 
και περικυκλούνται ύπό κυανής στεφάνης.

Οί ιππόκαμποι είναι ποικίλων χρωμάτων· πλήθουσι 
δέ εις τά πέριξ τής Νεαπόλεως, όπου οί παΐδες τούς 
ξηραίνουσι καί τούς προσφε'ρουσιν εις τούς ξένους πε- 
ριηγητάς ώς πράγμά τι περίεργον.

ΙΙΠΙΙΙΗΧΑ, Z.UIIIEAOY, ΖΛ1ΙΙΙΕΤΤΛ.
Τό όνομα ΓΙηππίνα, είναι κληρονομιά βενετική'. 

Πολλοί ίθεώρουν αυτό μέχρι τούδε ώς παραγόμενον 
εκ τού' Δέσποινα· ήσαν ήπατημένοι. Τον Ιωσήφ 
(Giuseppe ή Giuseppo) ό βενετικός λαός άποκαλεΐ 
κατά συγκοπήν Βθρρο, επομένως δε καί τήν ’Ιωση
φίναν (Giuseppa) Bep a, καί χάριν ’υποκορισμού 
Beppiua. Καί ιδού ή ήμετέρα ΙΙεππίνα, ή κατά πα- 
εαφθοράν Πηππίνα.

Τούτέστι 'ενισμός, καί παραφθορά ξενισμού. 'Ό
σοι δέ γράφουσι Πιπίνα, προσθέτουσιν εις ταύτα τά 
κακά καί τό τής ανορθογραφίας.

Τά αύτά εΐρήσθωσαν καί περί του ονόματος /αμ
πέλου, παραγόμενον έκτου 'Ισαβέλλα (Isabella). 
Τό δέ Ζαμπέττα παράγεται έκ τού Elisabetta, ώς 
το Δούλα εκ τού Giulia, ήτοι Ιουλία.

Καθαίρετε, καθαίρετε ! "Εχομεν πολλά ν’ άνοοθώ- 
σωμεν πεπτωκότα, πολλά νά έπιμεληθώμεν πασημε- 
λημένα, πολλά νά άνασκευάσωμεν ημαρτημένα. Ποσά 
έπάθομεν οί δύστηνοι!

II Ε\ ΔΕΛΦΟΐΣ ΛΕΣΧΗ
ΚΑΙ ΑΙ ΤΟΥ ΙΙΟΑΙΤλΏΤΟΤ ΖΩΓΡΑΦΤΑΙ.

Ή λέξις Λέσχη, ιδίως ιωνική, σημαίνει «συνο
μιλίαν, συναναστροφήν, σννέλευσιν προς σύσκε- 
ψιν», συνεκδοχικώς δέ καί τό μέρος όπου συνήρχοντο 
πολλοί καί συνωμίλουν καί διενυκτέρευον. Εις τούς 
συγγραφείς απαντάται ή λέςις αύτη αποδιδόμενη ενίο
τε καί εις τάς αγοράς καί στοάς, εις τά γυμνάσια^ τά 
■fOLkv.iX'/. καί άλλου; τόπους ένθα εφοίτων συνήθως οί 
σχολήν άγοντες, ή οί αργοί· άλλα κυρίως εκαλούντο 
τότε / αι οΐκήματά τινα ή στοαί έ'χουσαι καθί
σματα, όπου'πάντες οί πολΐται ήσαν ελεύθεροι νά ερ— 
χωνταιπρός άνεσιν αυτών, άπολαύοντες σκιάς μέν έν 
ώρα θε'ρους, θάλπους δ έν ώρα χειμώνος, καί τής έκ 
τού συνδιαλεγεσθαι τέρψεως έν παντί καιρώ. Εις αό- 
νην τήν πόλιν τών Αθηνών, οπού τό συνομιλεΐν ’θεω
ρείτο ιός ή μεγίστη τών τέρψεων, ήριθμουντο τριακ·- 
σιαι εξήκοντα λέσχαι. Ήσαν ώς τά καφενεία σήμερον 
καί τά καπηλεία- διέφερον όμως καθ’ότι εις ταύτα 
μέν έκαστος διάγει ή μόνος, ή μ.ετ ολίγων τινών άλ
λων σχηματιζόντων άποκεχωρισμένον όμιλον, εις ε
κείνα; δέ συνδιελεγοντο από κοινού περί τεχνών, φι
λοσοφίας ή άλλων πραγμάτων της ήμ.έρας εκείνης.

Παρά ταϊς δωρικαϊς πόλεσι, λέσχη έσήμαινε τόπον 
συνελεύσεις πρός έκφρασιν γνώμης καί συζήτησιν, 
οίονεί βουλιυτήριον ή συνέδριον. ’Εν Σπάρτη, πάσα 
φυλή είχε τήν λέσχην της, έν η, ώς καί έν τώ γυμ.να- 
σίω, διέτριβον οίπρεσβύτεροι τό πλεΐςον τής ημέρας, 
εις σπουδαίας καί ψυχαγωγικός συνδιαλέξεις ασχολού

μενοι· ενταύθα έφερον καί τά άρτίτοκα βρέφη ϊν άπο- 
φασίζωσιν οί γέροντες περί τής διατηρήσεως ή της κα
ταστροφής αύτών. Τινές τών σπαρτιατικών τούτων λε
σχών ήσαν, ώς φαίνεται, αρχιτεκτονικά»; κεκαλλωπι- 
σμεναι. Ό Παυσανίας μνημονεύει δύο τοιούτων, της 
τών Κροτανών καί τής Ποικίλης· τάς μετεχειρίζοντο 
δέ καί πρός άλλας χρείας, ώς εξάγεται έκ τού ’Αθη
ναίου. (1. 138.)

Παρά τοΐς πολλοΐς τών ναών τού Απόλλωνος ύπήρ- 
χ ον προσκείμενα.', λέσχαι χάριν συνδιαλέξεων ή συμ- 
βουλ ίων, όθεν ό θεός ούτος έπωνομάζετο πρός τοΐς άλ- 
λοις καί Αεσχηνόριος. Τούτων δέ κρατίστη ήτο ή 

■’ Δελφοΐς ύπό τών Κνιδίων οίκοδομ.ηθεΐσα, περίφη
μος καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα γενομένη, ού μόνον διό 
την μεγαλοπρέπειαν τής οικοδομής, άλλα μάλιςα καί 
διά τάς έν αυτή ζωγραφιάς τού Πολ.υγνώτου. Ήτο δέ 
ούτος υιός καί μαθητής Αγλαοφώντος τού Θασιου, 
γεννηθείς, ώς εικάζεται, έν έτει 5 ΙΟ π. \· Ο μέγας 
ούτος ζωγράφος εϊργάσθη προς διακόσμησιν τής έν Δελ
φοΐς λέσχης έν έτει 478, ών ήδη περίφημος διά τάς 
ζωγραφιάς ας είχε ποιήσει εν τη Ποικίλη τών Αθη
νών άπό τού 4 84 έτους π. X.

Ό Πολύγνωτος μετεχειρίζετο τέσσαρα μόνον χρώ
ματα, ζωγραφιών δι’έγκαύσεως, έςού καί καλείται ή 
τέχνη αύτη έγκαυς-ική. Θεωρείται δέ ώς ό πρώτος ός- 
τις έδωζε χάριν εις τά σχήματα, καί όςτις παρέστησε 
τάς γυναίκας φορούσας ίμάτια διαφανή και θολίας ποι
κίλων χρωμάτων. Εικάζεται άποβιώσας έν έτει 44 ί.

Τού Παυσανίου ή τής έν Δελφοΐςλέσχης περιγραφή 
είναι υπόμνημα πολύτιμον πρός τε τήν τέχνην καί τήν 
ποίησιν καί τήν ιστορίαν σήμερον λοιπόν έκδίδομεν 
άπόσπασμα ταύτης, προσθέτοντες σχέδιά τινα συντε- 
θέντα ύπό επιτήδειου γά/.λου ζωγράφου (τού Chevi- 
g’Uard), τό μέν έκ τής άναγνώσεως του Παυσανίου, 
τό δέ κατά τα σωζόμενα αρχαία λείψανα καί ιδίως 
αγγεία, τά λεγόμενα τυρρηνικά. Καί άλλοι πολλάκις 
.’π-ιράθησαν ν’άναδείξωσιν έξ εικασίας τα έργα ταύ-.α 
τού Πολυγνώτου, αλλά τά κατωτέρω έκτιθέμενα έ- 
θεωρήθησαν ώς πιστότερα πάντων- διά τούτο συςηνο- 
υ,εν αύτά εις τήν μελέτην τού Πανελληνίου, καί μά
λιστα τών 'Ελληνίδων ήμών, ώς πρότυπα α.ςιομιμή- 
του ίματισυ.ού·—τό αύτο θά έλέγομεν καί πρός τούς 
ηθοποιούς τού έλληνικού θεάτρου, αν ύπήρχε τοιούτο 
σπουδαΐον σήμερον.

IllΤΙΙ ΡΑΦΗ ΗΑΓΧΑΜΟ1- (1).

Ανωθεν τής πηγής Κασσοτίδος υπάρχει οίκημα 
περιέχον εικόνας τού Πολυγνώτου, αφιέρωμα τών Κνι
δίων· καλείται δέ ύπό τών Δελφών λέσχη, διότι πά
λαι ποτέ συνερχόμενοι ούτοι ενταύθα συνδιελεγοντο τα 
τε σπουδαιότερα και όπόσα μυθώδη. Οτι δέ τοιαύτα 
οικήματα εΰρίσκοντο πολλά αν ά πάσαν τήν Ελλάδα, 
τούτο γίνεται δήλον καί έκ τής Όδυσσείας τού Ομή
ρου, έν τη λοιδορία τού Μελανθούς πρός τον Όδυσσέα·

Ούδ’εΟέ/ΐΐς ΐύδενν χα/.κήϊον ές δόμον =/.0ών 
ήέττου -ές λέσχην, άλ).’ενθάδε πόλ/’αγορεύεις.

(Καλώς θά έπραττες αν, αντί νά πολύλογης εδώ 
τόσα, έκαθησο εις χαλκεΐόν τι ή εις λέσχην.)

(1) Ό Παυσανία; ούτος ήν έκ Καισαρεία.-, συγγραρεύς άκμά- 
σα; περί τήν β' έκατονταετηρίδα μετά ., μαθητής Ήρώδου του 

ί ’Αττικού και δίδασκα)ο; του ΑΉιανού.

Καί εισερχόμενος μέν εις τό οίκημα τούτο, βλέπει 
τις όλας τάς δεξιόθεν ζωγραφιάς παριστώσας τήν ά- 
λωσιν τής Τρωάδοςκαί τόν άπόπλουν τών 'Ελλήνων. 
Ετοιμάζουσι τά περί τήν επιστροφήν τού Μενελάου, 

μετά τού Τηλεμάχου καί λεγοντα πρός τοΐςάλλοις περί 
τού Φρόντιδος τούτου, ότι ήτο υιός μέν τού Όνήτορος, 
κυβερνήτης δέ του Μενελάου, δοκιμώτατος δέ εις τήν 
τέχνην, καί ότι συνέβη ν άποθάνη παραπλέων ήδη τό 
έν ’Αττική άκρωτήριον Ιούνιον· ό Μενέλαος δέ όςτις 
■συνέπλεε μέχρι τούδε μετά τού Νέστορος, άφήκε τότε

ΙΙ./'.τη-, 1): καί Α’-φιος ξ -ήν σκηνήν τού Μενε> άο·- .

Καταλύουσι δέ καί τού Μενελάου τήν σκηνήν, όχι 
μακράν τής νηός ούσαν, ό Πολίτης τε καί ό Στρόφιος 
καί ο ’ Αλφιος· καί άλλην φαίνεται διαλύων σκηνήν ό 
Άμφίαλος. Ύπό δέ τούς πόδας τού ’Αμφιάλου κάθη- 
ται παΐς, μή έχων ούτος επίγραμμά τι. Μόνος δέ ό 
Φρο'ντις έχει γένεια, καί μόνου τούτου τό όνομα ό Πο
λύγνωτος έ'μαθεν έκ τής Όδυσσείας, τά δέ τών άλλων, 
εικάζω ότι συνέθεσεν αύτός.

Ίΐ δέ Βρη σΐίς, ίσταμ,ένη όρθια, καί ή Διομήδη ύ- 
περάνω αύτής, καί ή Τφις προ άμφοτέρων, φαίνονται 
θεωροΰσαι τό τής Ελένης είδος· κάθηται δέ αύτη τε 
ή Ελένη καί πλησίον της ό Εύρυβάτης, κήρυξ ούτος 

καί φαίνεται γεγραμμένη ναύς, καί άνδρες εντός αύ'τής 
ναΰται, καί μεταξύ αύτών παΐδες· εις τό μέσον δέ τής 
νηος ό κυβερνήτης αύτής Φρόντις, κρατών δύο κοντά
ρια. 'Ο 'Όμηρος έποίησε τόν Αεστορα διαλεγόμενον 

αύτόν, διά ν’ άξιώση τόν Φρόντιν μνήυ,ατος καί τών 
λοιπών όσα πρέπουσιν εις τούς νεκρούς. Ούτος τε λοι
πόν παρατηοεΐται έν τη. ζωγραφία τού Πολυγνώτου, 
καί ύπ αύτόν Ιθαιμένης τις, κομίζων έσθήτα, καί έ
τερος, ό ’Εχοίας, καταβαίνων διά της αποβάθρας και 
φέρων υδρίαν χαλκήν.

τού Όδυσσέως, ιός είκά'ομεν, ετι αγένειος. Εκεί και 
δύο θεράταιναι τής Ελένης, Ηλεκτρα και Π^νθα- 
λίς, αύτη μέν ίσταμένη πλησίον της, ή δέ Ηλεκτρα 
ύποδένουσα της δεσποίνης τούς πόδας. Και ταύτα δέ 
τά ονόματα διαφέρουσιν έκείνων τά όποια ο Ομηρος 
δίδει έν τη Ίλιάδι εις τάς δούλας τάς άναβάσας αετά 
τής 'Ελένης εις τό τείχος.

'Τπεράνω δέ τής 'Ελένης κάθηται άνήρ φορών ίμά- 
τιον πορφυρούν, κατηφής τά μ.άλιστα· ώστε και πριν 
ή άναγνώση τις τό έπίγραμμα συμπεραίνει ότι ούτος 
είναι Ελενος ό τού Πριάμου υιός. Πλησίον όε τού Ε- 
λένου ΐστατα·. ό Μέγης, τετρωμένος κατά τόν βραχίο-
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να, καθώς περιέγραψεν αύτόν και ό Πυρραίος Αέσχεως 
ό Αίσχυλίνου έν τώ περί Καταστροφής της Τρωάδος 
ποιήματι αύτοΰ, ένθα λέγει ό'τι ούτος είχε τραυματι- 

Έλίνος, Με'γης, Αυκομήδης, Εϋρύαλο;.

τρωμένος είς τόν καρπο'ν. Κατά τόν Λέσχεων, ούτος έ- 
τραυματίσθη ύπο τοΰ Αγήνορος· είναι δέ φανερόν ότι 
ό Πολύγνωτος δέν θά έζωγράφει ούτω τά έλκη άμφο- 
τέρων, εάν δέν άνεγίνωσκε τήν ποίησιν τοΰ Αέσχεω- 
προσεπέθηκε δέ καί δεύτερον τραΰρια εϊς τον σφυράν

Αημοφώ> καί ή μήτηρ τοΰ ©ησε'ως.
’Ανδρομάχη, Μηδεσικάστη καί Πολυξένη.

Μετά δέ τήν 'Ελένην, έρχεται ή μήτηρ τοΰ Θη
σέως, κεκαρμένη μέχρι τής έπιδερμίδος, καί είς τών 
τοΰ Θησέως υιών, ό Δηριοφών, όςτις, καθώς εικάζεται 
έκ τοΰ σχήματος του , φαίνεται σκεπτόμενος πώς νά 
άπολυτρώση τήν Αίθραν. Οί ’Αργείοι λέγουσιν ότι ό 
Θησεύς έλαβε καί έκ της θυγατρος τής Σίνιδος υιόν ό- 

σθή ύπό ’Αδμητου τοΰ Αύγείου κατά την μάχην ήν οί 
Τρώες έδωσαν διά νυκτός. Πλησίον δέ τοΰ Μεγητος 
παρίσταται και Αυκομήδης ό Κρέοντος, καί ούτος τε- 

τοΰ Αυκομήδους καί τρίτον είς τήν κεφαλήν· άλλά καί 
Εύρύλαος ό υιός τοΰ Μηκιστέως έτρώθη εϊς τε τήν κε
φαλήν καί είς τον καρπόν τής χειρός. Ολοι ούτοι 
λοιπόν παρίστανται έν τή ζωγραφία ανωτέρω τής 'Ε
λένης.

νοριαζόριενον Μελάνιππον, καί OTt ούτος είχε λάβει τό 
γε'οας τοΰ δρόμου ότε οί καλούμενοι ’Επίγονοι έθεσαν, 
δεύτεροι ούτοι μετά τον "Αδραστον, τούς άγώνας τών 
Νεμέων. Κατά δέ τόν Αέσχεων, έπί της άλώσεως τής 
Τρωάδος, ή Αϊθρα διαφυγοΰσα είχεν έλθει είςτό σρα- 
τόπεδον τών Ελλήνων , όπου γνωρισθείσα ύπό τών 

υιών τοΰ Θησέως έζητήθη ύπό τοΰ Δημοφώντος παρά 
τοΰ ’Αγαμέμνονος· καί ούτος μέν ήθελε νά χαρισθή 
είς αύτόν, άλλ’είπεν ότι δέν ήδύνατο τοΰτο άνευ τής 
συγκαταθέσεως της 'Ελένης· άπέστειλε λοιπόν κήρυκα 
πρός τήν 'Ελένην, καί αύτη συγκατένευσεν. "Ωστε, ώς 
φαίνεται, ό Εύρυβάτης ό έν τή είκόνι ήλθεν είς τήν Ε
λένην ένεκα τής Α’ίθρας, καί δπως άναγγείλη τά εντε
ταλμένα ύπό τοΰ ’Αγαμέμνονος.

Παρίστανται δ’έπειτα γυναίκες Τρωαδίτισσαι ώς 
ήδη αίχμάλοιτοι καί όδυρόμεναι· ή ’Ανδρομάχη μετά 
τοΰ παιδός είς τόν μαστόν αύτης. Κατά τόν Αέσχε
ων, ό παίς ούτος έθανατώθη ριφθείς άπό τοΰ πύργου 
κατά τοιαύτην άπόφασιν, όχι τών Ελλήνων, άλλά τοΰ 
Νεοπτολέμου ιδίως, θελήσαντος καί νά πράξη τοΰτο 

διότι μέχρι μέν τοΰ ίππου είναι αίγιαλός, έντός τοΰ 
οποίου ύποφαίνονται μάλισα τά χαλίκια, άλλά περαι
τέρω δέν φαίνεται πλέον θάλασσα.

Ανωθεν τών γυναικών τών μεταξύ τής Αϊθρας καί 
τοΰ Νέστορος παρίστανται άλλαι, αιχμάλωτοι καί 
αύται, ή Κλυμένη, ή Κρέουσα, ή ’Αριστομάχη καί ή 
Ξενοδίκη. Καί τήν μέν Κλυμένην, συγκατηρίθμησε 
μετά τών αιχμαλώτων ό Στησίχορος έν τη « Ιλίου 
πέρσιδι »· ώσαύτως δέ καί τήν ’Αριστομάχην αναφέ
ρει έν τώ ποιήματι « Νόστοις ί ώς θυγατέρα μέν τοΰ 
Πριάμου, γυναίκα δέ Κριτολάου τοΰ Ίκετάονος. Αλλά 
τήν Ξενοδικήν δέν είδον μνημονευομένην ύπό ποιητοΰ 
ή συγγραφέως τινο'ς. Περί τής Κρεούσης λέγουσιν, ότι 
ή τών θεών μήτηο καί ή ’Αφροδίτη έλύτρωσαν αύτήν 
άπό τών Ελλήνων διότι ή Κρέουσα ήτο καί γυνή τοΰ 
Αίνείου, καίτοι ό Αέσχεως καί τά Κύπρια έπη θέλουσιν 
ώς γυναίκα τοΰ Αίνείου τήν Εύρυδίκην.

(Τό τέλος εις τό προσεχές.)

ΔΙΗΓΗΜΑ. — ΤΟ ΒΑΡΑθΡΟΝ.
(ϊδί σελ. 10, 42, 74, 106 χαΐ 138.)

ΠΡΑΞΙΧ ΛΕΥΤΕΡΑ.— Ο ΒΕ5ΛΑΛ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ.

ΙΙαρήλθε τό θέρος καί τό φθινόπωρον ήγγιζον δέ 
τά Χριστούγεννα καί τό νέον έτος. Ο Βενδάλ καί ό 
Βίντρης είχον συνέλθει πολλάκις ήδη είς συμβούλιου, 
όπωςπράξωσι πις-ώς καί άπαρεγκλίτως τά έν τή δια
θήκη τοΰ άποβιώσαντος. Ο άνθρωπος τοΰ νο'μου κα- 
τέδειξεν ώς ύλικώς άδύνατον τό νά προβώσιν είς βή- 
μάτι τυπικόν, άφοΰ ό Βίλδιν αύτός έπραξε παν δ,τι 
λυσιτελές καί φρόνιμον πρός άνακάλυψιν τοΰ νομίμου

ίδίαις χερσί. Παρέκει δέ ή Μηδεσικάστη , καί αύτη 
μία τών θυγατέρων τοΰ Πρίαμου τών νόθων, περί ής 
λέγει ό ΪΟμηρος ότι κατώκει είς τήν πόλιν Πήδαιον, 
δπου ήτο νυμφευμένη μετά τοΰ ’ίμβρίου υΐοΰ τοΰ 
Μέντορος. Καί ή μέν ’Ανδρομάχη καί ή Μηδεσικάστη 
είναι κεκαλυμμέναι, ή δέ Πολυξένη, κατά τήν συνή
θειαν τών παρθένων, έχει ά.ναπεπλεγμένας τάς τρίχας 
τής κεφαλής. Καθ’ά ψάλλουσιν οί ποιηταί, αύτη έ- 
θυσιάσθη έπί τοΰ μνήματος τοΰ ’Αχιλλέως· είδον δέ 
καί είς τάς ’Αθήνας καί είς τήν Πέργαμον, έπί τοΰ Καί- 
κου, ζωγραφιάς, παριστώσας της Πολυξένης τά παθή
ματα. Έζωγράφησε δέ καί τόν Νέστορα φοροΰντα έπί 
τής κεφαλής πίλον καί έ'χοντα δόρυ έν τη χμιρί, καί 
ίππον ώσανεί όρμώμενον νά κυλισθή είς τήν άμμον·

κληρονόμου τής περιουσίας τήν οποίαν διακατείχαν· 
έκ δέ τής έκβάσεως τών ματαίων αναζητήσεων καί ε
ρευνών έκείνου, έφαίνετο ότι άχρονος ή ό θάνατος ούδέν 
άφησαν ’ίχνος τοΰ υίοθετηθέντος παιδιού. Πρός τί ό
φελος λοιπόν νά έξακολουθώσι δημοσιεύοντες ειδοποι
ήσεις διά τών έφημερίδων, άφοΰ δέν ένέκρινον νά δώ- 
σωσι περισσοτέρας εξηγήσεις; αν δ’ έξηγοΰντο σαφέ- 
ςερον, δέν ήτο βέβαιον ότι θά προσήρχοντο είς αύτούς 
όλοι τής Αγγλίας οί απατεώνες ;

—’Εάν μίαν ήμε'ραν παρουσιασθη τις πιθανότης, 
έ'λεγεν ό Βίντρης, όσον άμυδρά καί άν ήναι, θά τήν 
δράξωμεν ειδεμή . . . πάλιν συμβουλευόμεθα άφοΰ 
συμπληρωθώ έν έ'τος άπό τής τελευτής τοΰ μακαρίτο·..

"Εμεινε λοιπόν ή ύπόθεσις αύτη καθεύδουσα.
Και ό Βενδάλ έν τούτοις, παραλείπων τό παρελθί > 

διά τό μέλλον συμφέρον αύτοΰ, έθεώρει καί τοΰτο 
έπί μάλλον καί μάλλον άβέβαιον προ τών οφθαλμών 
του. Παρήλθον μήνες άπό τής πρώτης έπισκε'ψεώς του 
πρός τόν ’Οβερράϊζερ, καί είσέτι ή μόνη διάλεκτος ήν 
ήδυνήθη νά μεταχειρισθή όπως δώση είς τήν Μαργς.- 
ρίττην νά καταλάβη ότι είχε κλίσινπρός αύτήν, ύπήρ- 
χεν ή τών όμμάτων ενίοτε δ’έλάμβανε τήνχείράτης. 
Ποτέ δέν εύρισκε καιρόν νά τήν όμιλήση έλευθέρως, 
καίτοι τήν έ'βλεπε συνεχώς. 'Οσάκις παρουσιάζετο 
στιγμή κατάλληλος, ό ’Οβερράϊζερ έτύγχανε παρών.

Πώς νά γίνη ; "Ηγγιζε τό τέλος τοΰ έτους. Έλπισε 
τέλος ό Βενδάλ νά εύρη τήν πρόσφορον εύκαιρίαν'ήν έ- 
πεπόθει, λαβών προσκλητήριου παρά τοΰ ’Οβερράϊζερ, 
παρακαλοΰυτος αύτόυ φιλοφρουέστατα υά ελθη καί υά 
συγγευματίση μετ’αύτοΰ οίκογενειακώς κατά τήν πα
ραμονήν τής πρώτης τοΰ νέου έτους. « Μόνον τέσσαρες 
θά ημεθα είς τήν τράπεζαν», έ'λεγεν ή έπιστολή.
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— Μόντνδύο! ε π" καθ εαυτόνό Βενδάλ, άποφα- 
σιν εχων να » ηγηθή τέλο; πάντων.

Η πρώτη τού έτους παρά τοΐς Αγγλοι: εορτάζεται 
απλώς διά γευμάτων ουόέν πλε . Δέ. άνταλλασσον- 
ται δώρα, καθώς εις τήν εύρωπηζ. ,ν όλην ήπειρον· 
άλλ’ό Βενδάλ, καίτοι Αγγλος. ε’-.ησε νά συμμορ
φωθώ προς το έθος το έπικρατο ν ?. .·.-. πατρίδ·. τής 
Μαργαρίττης· μόνον ήγνόει τίνος .ίο ,·.·; δώρον νχ τή 
προσφέρη. Αν ήτο πλούσιον τόδώρόντου, ϊφοβεΐτη 
μή θά προσέβαλλε δι’αύτοϋ τήν φιλοτιμίαν τν,ς εύεί
δους νεάνιδος, ώς θυγατρός χωρικού· επρόκρινε λοιπόν 
νά έκλέξη δώρον τι άξίας οποίαν η ίύνατο νά π/.ζρώση 
καί πτωχός ών. ’Αντέχων ούτω π-;ς τον πι-ρασμόν 
όςτις τον παρεκίνεινά προσφέρη ει; τήν Έλβετίδατου 
σαπφείρους καί άδάμ.αντας, ήγόρασε μίαν .. -;ην κα- 
τεσκευασμένην έκ σύρματος άεγυροϋ, τό ·,ίστατον 
τών κοσμημάτων όσα είδεν -ί; το ΐργζ'τ :ρ'.ον άδα- 
μαντοπώλου τίνος.

Ούτω, κατά την ημέραν τού ' ίίματο:, αμα έλ- 
Οούσης τής Μαργαρίττη; εις προύπζντησίν του, έπρό- 
φθασε καί έ'βαλεν εντός τής χειρός τη; το δώρόν του.

—-Είναι, τήν είπε, το πρώτον νέου έτος καθ ο εύ- 
ρίσκεσθε εν Αγγλία’ μ επιτρέπετε νά μιμ.ηθώ ό,τι γί
νεται κατά τοιαύτην ημέραν εις τζ,ν πατρίδα σας;

Η Μαργαρίττη τον ζύχαρίστησε μέν, ά/λα μετά 
τίνος δισταγμού, παρατηρούσα τήν θήκην, και αγνο
ούσα τί περιεϊχετο εις αύτ ·ν· άλλ’αφού τζ,ν ήνοιξε καί 
είδε τζ,ν απλότητα τού πράγματος, έμάντευσε πά- 
ραυτα τζ,ν ιδέαν τού νέου, και στιαφεϊσα προ: αύτόν 
περιχαρεστάτζ, τον είδεν ώς αν τόν έλεγε· « ίΐώ; νά 
σε κρύψω ότι καλιό: έμάντευσε; τίνι τρόπω θά εύηρέ- 
στεις εις έρεε καί θά μ έτίμας; »

Ούδέποτε ό Βενδάλ τζ,ν είδε χαριεστέοαν ή κατ ’ε
κείνην τζ,ν στιγμήν εντός τζς χειμερινής στολής της. 
’Εφόρει έσθήτα μεταςίνην βαθέο; χρώματος, κοντόν 
τι εκ βελούδου μαύρου, άναβαΐνον μέχρι τού τραχζ.λου 
καί έ'χον γύρω πτίλα κύκνου. Ουδέποτε έφάνη εις αυ
τόν έςαισιωτέρα ζ, άντίθεσις τζς μελαίνης κόμης της 
προς τό τηλαυγές τού προσώπου τζς. Μόνον αφού προ- 
έβη ή νεάνις προς τον καθρέπτην, διά ν’ά.ντικατα.ς·ήση 
τζ,ν άργυράν πόρπην εις τόπον εκείνης ήν εφόρει πριν, 
ΐλονον τότε παρετήρησεν ότι ζ,σαν καί άλλοι άνθρωποι 
καθήμενοι εις τον θάλαμον. Τότε λοιπόν αί χεΐρες τού 
’οβερράϊζερ τον συνέλαβον, κατά τό σύνηθες. από των 
αγκώνων, καί ό κηδεμών τον ηύχαρίστησεν ούτω δια 
τό προς τήν Μαργαρίττζ,ν τεκμήριου τζς φιλοφροσύ
νης του.

-—-Το δώρον τούτο μαρτυρεί έκ τζς τοσκύτζ,ς ά- 
πλότζ,τός του τζ,ν αβροφροσύνην τωόντι τού Οωοητού ! 
— είπε μετά τίνος ήθους ανεπαίσθητου είρωνίας.

Κατ’ εκείνην τζ,ν στιγμήν, παρετήεησεν ό Βενδάλ 
ότι ήτο καί άλλος τις προσκεκλημένος εις τό οικογε
νειακόν γεύμα.

.Εις μόνος προσκεκλημένος, καί τούτον παεουσίασεν 
εις αύτόν ό Όβερράϊζερ ώς συμπατριώτην καί σάλον. 
Καί ή μέν μορφή τού συμπατριώτου ήτο διόλου ασή
μαντος· πάντοτε σκυθρωπή- τό δε σών.άτου παχύ· 
ηλικία, τό φθινόπωρου τζς ζωζ,ς. Καθ’όλην την συνα- 
αστροφην της νυκτος εκείνης, διέπρεψε κατά δυο τινα. 
ροτερήματα όχι α.οινά· τό μέν, ότι ούδείς ήδύνατο 
άλλον αυτού νά κρατήται άφωνος- τό δέ, ότι ούδείς 
ατώρθω νε νά κενώνζ, τάς φιάλας τού οίνου τόσον εύ- 

χερώς, όσον ό τού Όβερράϊζερ συμπατριώτης καί 
φίλος.

11 κυρία Δόρ δεν εφαίνετο εκεί παρούσα, άλλ’εξη- 
γζθζ η απουσία της· διά την απλότητα των έξεων τζς, 
έγεύετο μόνον κατά μεσημβρίαν. — Θά έλθη όμως έ
πειτα, είπεν ό Οβερράϊζερ.

Ό Βενδάλ εσυμπε'ρανεν ότι καί άλλο τι παρά την 
απλότητα των έςεων είχεν αίτιον η απουσία τής κυρίας 
Δόρ· ότι σήμερον διέκοψε τάς συνήθεις οικιακά; της 
φροντίδας, τον καθαρισμόν δηλαδή τών χειροκτίων, 
καταδεχθεΐσα νά ενασχοληθή εις το μαγειρείου. Καί 
όντως, εύθύς έκ τών πρώτων φαγητών τά όποια παρε- 
τέθησαν, άπεδείχθη τό αλάνθαστου τού συμπερασμού 
τούτου· ησαν όλα μα*'ει:ε;μένα μετ επιστήμη: άσυγ- 
κριτως ανωτέοας τής τού στοιχειώδους και όλως απέ
ριττου αγγλικού μαγειρείου. Το γεύμα ύπήριεν εξαί
ρετου. Ιϊερί δέ τών οίνων, τά στρογγύλα καί διηνεκώ; 
άνακυλιόρεενα όμματα τού άφωνου συνδαιτυμόνας τούς 
εγέραιρον εύγλώττως, έποφθαλμίζοντα εις αύτούς μετ 
έκστάσεως. Αύτός έλεγε μόνον,—Καλά! — οσάκις 
ήρχετο η ωιάλη πλήρης· καί μόνον έβαλλεν εν, A ! 
στενακτικον, οσάκις την άπήγαγον κενήν. Ιδού όλον 
τ> πνεύμα του καί όλη ή εϋθυικίατου καθ’δλον εκείνο 
τό δείπνου.

I' .ναι κο'λύ.ητικη καί ζ σιωπή ενίοτε· πολιορκούμε- 
νοι ύπό τών ιδιαιτέρων φροντίδων των, ή Μαργαρίττζ 
καί ο Βενδάλ ύπεχιόρουν ολίγον κατ’ ολίγον εις τό 
θαυμάσιου παοαδειγμα τούτο τή; αφασίας, καί όλον 
της συνομιλίας τό βάρος έπιπτεν επί τού ’οβερράϊζερ, 
όςτις ου.ως άνεδέχετο αύτό γενναίως.

Ίΐνοιζε καί διέχυσεν όλζν τήν καρδίαν του.
-—’Εγώ, είπεν, είμαι ξένος μέν, άλλ’έκ τών πεφω

τισμένων.
Καί τότε ήρχισε νά ψάλλζ τούς προς τήν ’ Αγγλίαν 

επαίνους του. ’Αφού δ’έξηντλήθζ παν άλλο προκείμε- 
νον ομιλίας, έπανήλθεν εις τήν άνεξάντλζτον ταύτην 
πηγήν, της οποίας τό ρείθρου διωχέτευε διά τής χει
ρ ός του.

— Καλά πρέπει νά έξετάση τις αύτό τό άγ^'λικόν έ
θνος. Οί ενδρες, πόσον μεγαλόσωμοι, εύ'ρως-οι, καί κα
θάριοι! ’Έπειτα, παρατηρήσετε τάςπόλεις. Τί μεγαλο
πρεπή κτίρια! τί ταςις εις τούς δρόμους, καί τί εύρυθ-, 
μία ! Καίοί νόμοι των ! οί νόμ.οιτων, οί όποιοι συμβι
βάζουν τήν ύψηλήν αρχήν τής δικαιοσύνης μέ την άλ
λην εκείνην επίσης ύψηλήν αρχήν, τού σεβασμού καί 
τού πόθου τών λιρών ς-ερλινών, σελλινίων καί πενσών ! 
Είναι τωόντι θαυμαστοί αύτοί οί άνθρωποι ! Γινώ- 
σκετε ότι εις τήν Αγγλίαν, τό νομισματικόν προϊόν 
τούτο έφαρμόξεται εις όλα; τάς πολιτικάς ύβρεις· άρ
χισε από τήν ύβριν τήν γινομενην προς τήν τιμήν ενός 
ανθρώπου, μέχρι τής ΰβοεως τής γινομένης πρός τήν 
μύτην αύτού τού ίδιου ανθρώπου. Τήν θυγατέρα μου 
άπεπλάνησες ! φέρε . . . πένσα, σελλίνια, λίρας! Τί’ 
έρριψες χαμαί καί μέ κατεπάτησες, καί μ’έρράπισες 
εις τήν οψιν ! φέρε λίρας, πένσα καί σελλίνια. 'Ενός 
τοιούτου λοιπόν τόπου, δύναται ποτέ η ύλική εύημε- 
ρία νά έχη όρια ; Σάς ερωτώ.

Εκτείνουν θύτου προ; τό μέλλον τό βλέμμα, ό ’Ο
βερράϊζερ έζήτει ματαίους νά διακρίνη τό πέρας τή; α
περιορίστου εύημερίας ταύτη;. Ο ενθουσιασμός του έ- 
ζήτησε τέλος τήν άδειαν ϊνα, κατά τήν αγγλικήν συν
ήθειαν, άναδοθή εις φιλοτησίαν,—toast.

-—’Εξαίρετα! ανέκραξε. Πόσον άγαπώ-τήν ειλικρί
νειαν ! , . . Ιδού τωόντι φιλία! . . . ’Αληθώς, αύτό 
είναι άγγλικώτατον!

Καί συγχρόνως περιεπάτει ώ; αν ε,ήτει πράγμά τι 
γύρω του- εξήλθε πρός στιγμ.ήν διά τής θύρας τού 
προσεχούς δωματίου, επέστρεψε μετά τού πίλου καί 
τού έπενδύτου του, είπεν ότι θά επανέλθη όσον -xij'.- 

ήδύνατο, έσφιγςε τούς αγκώνας τού Βενδάλ, καί 
τέλος _άνεχώρησε μετά τού άφώνου φίλου του.

Τότε ό Βενδάλ έστράφη προς τό παράθυρου, όπου 
έκάθητο ή Μαργαρίττζ.

Έκεΐόμως έμπόδιόν τι απροσδόκητου, ύπό τό σχή
μα τή; κυρίας Δόρ, παρουσιάσθη εις αύτόν όυς άν έπε- 
σεν από τής οροφής, ή ώς άν εφύτρωσεν άπό τού εδά
φους. II κυρία Δόρ είχε τό πρόσωπόν της έστραμμέ- 
νον πρός την θερμάστραν, κατά το σύνηθες· ύπεγερ- 
θεϊσα λ,οιπον τότε, είδεν ύπεράνω τής πλατείας της 
ώμοπλάτης, καί πάλ ιν έπειτα έπεσεν ώς βαρύς όγκος 
εις τήν καθέδραν της. Είργάζετο άράγε ; Ναί. Έκα- 
θάριζε τά χειρόκτια τού Οβερράϊζερ; Όχι. Έπιδιώρ- 
θωνε τά; περικνημίδας του.

'Η περίστασις κατήντα σκληρά. Δύο τρόποι παρου- 
σιάσθησαν εις τόν νούν τού Βενδάλ. Ίΐδ υνατο ν’ ά- 
παλλαχθή τής κυρία; Δόρ, άν έχωνεν αύτήν εις τήν 
θερμάστραν της, άλ.λ’ή θερμάστρα δέν τήν έχώρει. Ό 
άλλος τρόπος ή το νά. τήν θεωρήση ώς μή ύπάρχουσαν, 
ώς μ.ή ζώσαν, ήτοι ώς άλλο έπιπλον καί αύτήν, καί 
τούτο άπεφάσισεν.

Έπροχώρησε λοιπόν προ; τό παράθυρου καί έκά- 
θησε πλησίον τή; Μαργαρίττη; καί τού εργαλείου της. 
Τό ζόυν έπιπλον έκαμε τινα κίνησιν μικράν, αλλά χω
ρίς νά προφέρη λέξιν. Σημ.ειώσετε δέ ότι τά βαρέα 
τά έπιπλα είναι καί δυσκίνητα.

Η Μαργαρίττη, ώς εκ τής συγκινήσεως, διετέλει 
ύπεο τό σύνηθες σιωπηλή καί συνε-αλμένη. Τά ζωηρά 
χοώματα τής όψεώς της έξηλείφθησαν τούς δακτύ
λους της έκυρίευσε κίνησίς τις σπασμωδική. Κύπτουσα 
έπί τού έργοχείοουτης είργάζετο εις αύτό μετά σπου
δής, ώς άν έξ αύτοΰ έπερίμενε νά ζήση. Καί ό Βενδάλ 
όμως ήτο ούχ ήττον τεταραγμένος· ήπόρει πώ; ν’ά
νοιξη τήν ομιλίαν ήκουεν ένδόμ.υχόν τινα φωνήν λε~ 
γουσαν εις αύτόν, Ποόσεχε μ.ή καταπλήζης τήν νέαν 
δι’ αποτόμου τινο: έκφράσεως. ’Επιτηδείως λοιπόν 
ήρχισεν άναμ.ιμ.νήσκων εις τήν Μαργαρίττζ,ν τό παρελ
θόν, ότε κατά πρώτον έγνωρίσθησαν περιηγούμενοι εις 
τήν Ελβετίαν, καί ούτως άνεγεννήθησαν μ.εταξύ αύ- 
τών αί αναμνήσεις τού χρυσού καιρού εκείνου, όςτις 
πλέον άπεπέταςεν· ώστε ολίγον ζατ ολίγον έςέλιπεν 
ή αμηχανία τής Μαργαρίττη:, έπανελθόντων τών πραγ
μάτων εις τήν φυσικήν τ<ον κατάστασιν ήκουεν ή νεά
νις, έμειδία άκούουσα, καί ή βελόνη της καθίστατο 
βαθμ.ηδόν όκνηροτέρα. ’Έκαμε λάθη τινα εις τό έργό- 
χειοον τη; εν τούτω τώ μεταξύ, άλλ ούδεμία ζημρα. 
Είχον άμ.φότεροι τάς κεφαλάς συνεσκυμμένα;, και 
συνωιαίλουν -χαμ.ηλή τή φωνή.

Ίΐ κυρία Δόρ έφέρετο ώσαν άγγεύ.ο;· ούδ άπας έ- 
στοεψε προ; αύτού; τό πρόσωπόν της, και ού’τε λε’ςιν 
έπρόφερεν. Έξηκολούθει νά τά έχη μέ τάς περικνημί
δας τού Όβερίάϊζερ, κρατούσα αύτάς έσφιγμένας ύπό 
τόν αριστερόν τη; αγκώνα, καί τις οίδε τί κάμνουσα 
διά τής δεξιάς χειρός. ’Εκεί, εν δέμα άλλων περικνη
μίδων έπεσεν άπό τών γονάτων της καί έμεινε χαμαί·

— Τό λιτόν μας γεύμα, είπεν, ιδού ετελείουσεν. ’Ι'ρ- 
χόμεθα εις τά επιδόρπια, καί ταύτα μέτρια κατά τό ' 
γεύμα. Ο θιασώτης λοιπόν τής ’Αγγλίας, συμμορ- 
φούμενος πρός τά έθιμα τά αγγλικά, μίαν πρόποσιν 
θά σάς προτείνη, κύριοί μου. έν σπήτς (speacll), 
καθώς τό λέγομεν. Πρόποσιν, κύριε Βενδάλ! υπέρ τών 
λευκών καί άποκρήμνων άκτουν τής Αλβίωνος! ΤΙρό- 
ποσιν ύπέρ τών πατριωτικών αρετών σας, ύπέρ τού 
εύδαίμονος κλίματός σας, ύπέρ τών χαριτοβρύτουν γυ
ναικών σας, ύπέρ τών εστιών, ύπέρ τού habeas cor
pus τού αξιοζήλευτου τούτου νόμ.ου σας, ύπέρ όλουν 
σας τών θεσμών, ύπέρ τής’Αγγλίας! "Ππ! ... ήπ!... 
ήπ! . · . ούρραι! .. .

Μόλις έξεφουνησενό ’Οβερράϊζερ τον τελευταΐον τού
τον φθόγγον τής βρετανικής ζητωκραυγής, /.αί μόλις 
ό άφωνος φίλος άπεγεύθη ηδέως τού ποτηριού του τήν 
τελευταίαν ρανίδα, καί τό συμ.πόσιον δίεκόπη κρου- ! 
σθείσης τής θύρας. Είσήλθε δέ τις θεράπαινα φέρουσα 
πρός τον κύριόν της επιστολήν. Ααμβάνει αύτήν ό ’Ο
βερράϊζερ, τήν ανοίγει, τήν άναγινώσκει, καί τήν με
ταδίδει ανοικτήν εις τον συμπατριώτην του ώς δυση- 
ρεστημένος έκ τής παραλαβής της. Τό νεναρκωμένον 
πνεύμα τού Βενδάλ εξύπνησε τότε διά μιάς. Τί συνέ- 
βα ινε; Μή άραγε ή επιστολή αυτή ήλθεν ώς σύμμαχός 
του ; Μη άρά γε ή εύκαιρία ήν έζήτει προ τοσούτου 
ήδη χρόνου τον παρουσιάζετο τυχαίως ταύτην τήν 
στιγμήν;

— Πολύ φοβούμαι μή δεν ύπάρχη θεραπεία, είπεν 
ό Όβερράϊζερ πρός τον συμπατριώτην του, καί τώρα 
θ’άναγκασθώμεν νά έξέλθωμεν.

'θ άφωνο: φίλος έπέστρεψε τήν επιστολήν, καί ά- 
νας·είλας τούς ώμους έχυσεν οίνον εις τόποτήριόν του, 
περιπαθούς πως έχων πρός τήν φιάλην, επειδή είδεν 
ότι έμελλε νά τήν άποχωρισθή.

— Μεγάλους μέ κακοφαίνεται, μεγάλως μέ λυπεί 
αύτή ή περίστασις, είπεν ό Όβερράϊζερ πρός τον Βεν
δάλ. Εις ένα μου συμπατριουτην συνέβη κάποιον δυσ
τύχημα. Είναι μ.όνος· ή εύγενία του, ό φίλος μ.ας, κ 
έγώ, ε’ίμεθα ήναγκασμένοι νά μ,εταβώμεν εις τήν οι
κίαν του άνυπερθέτου; διά νά τον βοηθήσωμεν. Εύρί- 
σκομαι ενώπιον σας εις αμηχανίαν γινώσκου ότι θα 
ήμην ασύγγνωστος άν εστερούμην τοιουτοτρόπως τής 
τιμής τής συναναστροφής σας . . .

’Έλεγε δέ ταύτα καί παρέμενεν, ελπίζουν ότι ό Βεν
δάλ θά έλάμβανε τον πΐλόν του διά ν’ άναχωρήση· 
άλλ ούτος όμως, όςτις εφρονει ότι ήλθε τέλος η πιγμή 
νά τύχη κατά μόνας μετά τής Μαργαρίττης,—Σάς πα
ρακαλώ, άπεκρίθη, διόλου μ.ή έμποδιζεσθε ώς εξ εμού, 
’ίίγόυ εύχαρίστως μένου εδώ περιμένουν νά έπιτρεψετε.

Η Μαργαρίττη έγινε κάταπόρφυρος· μεταβάσα δ 
εκαθησε πλησίον τού παραθύρου, όπου έλαβε τά κεν
τήματα της καί προσηλώθη εις αυτά. Τού ’Οβερράϊ
ζερ οΐ οφθαλμοί εσκεπάσθησαν ύπό τού νέφους των, 
καί πικρόν τι μειδίαμα διέβη διά τών χειλέωντου. 
Αλλά τί νά κάμη ; Νά ε’ίπη εις τόν Βενδάλ ότι δεν 

ήλπιζε νά επιστρέψη ταχέως; Θά ποοσέβαλλεν ίσως 
τόν άνθρωπον τούτον, μετά τού όποιου είχεν εμπορικά 
συμφέροντα όχι μικρά, καί δέν ήθελε νά τόν δυσαρε- 
στήση. ’Έκλινε λοιπόν τον αυχ ένα, ποσώς μή άποδεί- 
ςας ότι δυσκόλως τό κατέπιε.

(1) Κατά τόν νόμον τούτον, άπαλλάττεται τή; κρατήσεως ή 
φυ)ακ·σεω; πας ό παρέχων έγγυητήν.

άλλος τρό'
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εύθύς κατόπιν των έπεσε και έν μέγα κουβάριον, αύτό 
δέ έκυλίσθη έως ύπό την τράπεζαν· και ήκούσθη τότε 
ρογχασμός έκ της αγαθής γραίας, έπικρατέςερος τού 
ψιθυρισμού τών δύο νε'ων. Την είχεν έπάρει ό ύπνος· 
έκάθευδε, καί διά τούτο τήν συνέβησαν όλα όσα ε’ί- 
πομεν.

’ΑμέσωςήΜαργαρίττη άνηγέρθη, θελήσασα νάπλη- 
σιάση προς αύτήν καί νά την απόσπαση άπο τών γλυ
κειών τού νηδύμου αγκαλών, άλλ’ό Βενδάλ έκράτησε 
την νεάνιδα άπο του βραχίονας, καί την έσυρε προς 
τό κάθισμά της.— Μή, μή, τήν είπεν άφίσετέ την 
εις τήν ησυχίαν της. Πολύν ήδη καιρόν έπεθύμουν εύ- 
καιρίαν διά νά σάς φανερώσω έν μυστικόν μου· τέλος, 
δοτέ μοι νά σάς τό είπώ.

'Η Μαργαρίττη έπανε'λαβε τήν θέσιντης· έδοκί- 
μασε δέ νά έπαναλάβη καί τήν βελόνην της, άλλ’οί ο
φθαλμοί της έσκεπάσθησαν ώς ύπό πε'πλου, καί ή χειρ 
της έ'τρεμεν.

— Έλέγαμεν προ ολίγου, έζηκολούθησεν ό Βενδάλ, 
έλε'γαμεν περί τού εύδαίμονος καιρού ότε συναπηντή- 
θημεν κατά πρώτον, όδοιπορούντες καί οί δύο. ’Αλλ’ 
ό,τι έπρεπε νά προσθέσω, τό άπεσιώπησα. Μέχρι τού
δε, είπα όλας μου τάς εντυπώσεις έκ τής οδοιπορίας 
εκείνης, όλας, έκτος μιάς. Δύνασθε άραγε νά μαντεύ
σετε τίς ήτο αύτη ή τελευταία έντύπωσις μου, ή'τις έ- 
ξήλειφεν όλας τάς λοιπάς;

Οί οφθαλμοί τής Μαργαρίττης έμειναν προσηλω
μένοι εις τά κεντήματα της, άπέςφεψε δέ καίτό πρόσ- 
ωπον μάλλον πρός τό μέρος όποθεν δεν τήν έβλεπεν 
ό Βενδάλ. Συγχρόνως, τό με'λαν βελούδον τής έσθήτός 
της έπρόδωσε περί τό στήθος νέαν ανησυχίαν διά 
παλμών.

Δεν έδωσε καμμίαν άπόκρισιν, καί όμως ό Βενδάλ 
έπέμενεν ανηλεώς πρός άπόκτησιν άποκρίσεως.

— 'Ως ποιαν δηλαδή φρονείτε αύτήν μου τήν έντύ- 
πωσιν ; . . . ήρώτησε πάλιν. Τόσον δύσκολον είναι νά 
τήν μαντεύσετε;

'Η Μαργαρίττη τώρα έστρεψε πρός αύτόν τούς ο
φθαλμούς της. Λεπτόν τι μειδίαμα έφήπτετο τών χει- 
λέων της.

—Θά σάς άφησεν έντύπωσιν ή ώραιότης τών βου
νών εκείνων, είπε πρός αύτόν.

—’Οχι . . . όχι· εννοώ έντύπωσιν πολύ . . . άσυγ- 
κρίτως γλυκυτέραν αύτης!

— Τών λιμνών λοιπόν έκείνων ή ώραιότης;
—Τών λιμνών ή ώραιότης . . . Βέβαια, αί λί- 

μναι έκείναι . . . Αλλά κατέστησαν εις έμέ ποθεινό
τερα!, έπειδή μ.’ ενθυμίζουν συγκινήσεις, τάς οποίας 
λόγος δεν δύναται νά παραστήση. ’Αγαπώ . . . τάς 
λίμνας, τάς αγαπώ· άλλ ή ώραιότης των δεν είναι βέ
βαια τόσον στενά συνδεδεμένη μέ τήν εύδαιμονίαν αου 
έν τώ παοόντι, ού'τε μέ τάς ελπίδας μου έν τώ αέλλοντι. 
Ή εύδαιμονία μου ... άπο σέ έξαρτάται ή εύδαιμο- 
νία μου. Σύ, μόνη σύ, Μαργαρίττη, μόνη σύ δύνασαι 
νά καταστήσης τήν ζωήν μου ώραίαν, γλυκεϊαν, μέ 
μίαν, μέ μόνον μίαν λέζιν . . . άπο τά χείλη σου!

Έκυψε τό μέτωπον ή Μαργαρίττη· έλαβε τήν χεί- 
ράτης ό Βενδάλ . . . Καί όταν ήδυνήθη νά τήν ίδη 
κατά πρόσωπον, ήρεμαία δάκρυα έκυλίοντο έπί τάς 
ώχρας παρειάς από τών ωραίων όμμάτων της, τών ου
ρανίων.

—Ά! κύριε Βενδάλ, είπε περιλύπως, κάλλιον θά 

ήτο αν έφυλάττετε απόρρητον τό μυστικόν σας. Λη
σμονείτε τήν άπόςασιν ήτιςύπάρχει μεταξύ μας; Τό 
ό,τι λέγετε δέν δύναται ποτέ νά γίνη . . . ποτέ.

— Απόστασις μεταξύ μας άλλη δεν δύναται νά ύ- 
πάρχη, εΐμή ή τήν οποίαν σύ μόνη θά έσκαπτες, ώ 
Μαργαρίττη, μή άγαπώσά με. Ποιαν άπόστασιν λέ
γεις; Εις τό βασιλείαν τής άγαθότητος καί τής καλ
λονής ύπάρχει βαθμός ανώτερος τού βαθμού σου; Όχι, 
όχι. Είπέ με, Μαργαρίττη, σιγά είπε'με, σιγώτατα, 
τήν μόνην μικράν λέξιν τήν οποίαν ζητώ άπο σέ, καί 
έκ τής οποίας θά μάθω άν μέ θέλης σύζυγον.

Η Μαργαρίττη έστέναξε. — Συλλογισθήτε τήν οι
κογένειαν σας, είπε, καί συλλογισθήτε τήν έδικήνμου!

—’Αλλά, άπη'ντησεν ό Βενδάλ σφιγγών τάς χεΐ- 
ράς της, έάν έκ τοιούτου έμποδίου κρατείσαι, είξεύ- 
ρεις, Μαργαρίττη, τί δύναμαι ναύποθέσω; . . . 'Ότι 
σύ μέ θεωρείς ώς άνάςιον.

— Ω! αύτό μή τό πιστεύσης ποτέ! άνέκραξεν ή 
Μαργαρίττη άνακαθήσασα.

Μόλις έζήλθον έκ τού τάματός της αί λέξεις αύται, 
καί ήσθάνθη οποίαν έννοιαν έδικαιουτο ό Βενδάλ νά 
δώση εις αύτάς. 'Η ομολογία της έξέφυγεν άκουσίως, 
καί χαριέστατόν τι έρύθημα διεχύθη εις όλην της τήν 
μορφήν.

—’Αφήσετε, είπεν, άφήσετέ με, κύριε Βενδάλ, νά 
φύγω άπ’έδώ.

— Όχι Βενδάλ, άλλα Γεώργιον ονόμασε με.
— Γεώργιε ! έψιθύρισαν τά χείλη της.
— Ναί; ναι; . . .—τήν ήρώτα ό Βενδάλ, έξη- 

γούμενος διά τών βλεμμάτων.
Εως ού τά ό'μματα τής Μαργαρίττης είπον τό — 

« ναι. »
Τήν πολυθέλγητρου σιωπήν ταύτην διετάραξεν α

μέσως ό κρότος τής θύρας τής οικίας, άνοιχθείσης καί 
πάλιν κλεισθείσης.

— Αφες με νά έξέλθω, άφες! είπεν ή Μαργαρίττη· 
είν’ εκείνος.

Τρέχουσα ό’ έξω τού θαλάμου ή'γγισε τήν ωμοπλάτην 
τής κυρίας Δόρ ένω διήρχετο πλησίον της. 'Η αγαθή 
γραία έξύπνησε τότε μετά ρογχασμου φοβερού, είδεν 
ύπεράνω τού άριστεροΰτης ώμου, έπειτα ύπεράνω τού 
δεζιοΰ, έπειτα έπί τών γονάτων- παρετήρησεν ότι έπ’ 
αύτών ού'τε περικνημίς ύπήρχεν, ού'τε μίτος, ούτε βε
λόνη . . . καί εν τούτοις τά βήματα τού Οβερράϊζερ 
ήκούοντο άναβαίνοντα τήν κλίμακα!

— Κύριε έλέησον! είπεν ή κυρία Δόρ, άποτεινομένη 
πρός τήν θερμάστραν.

Ο Βενδάλ έπήρεν από χαμαί τάς περικνημίδας καί 
το κουβάριον, και ερριψε τα παντα επι της γραίας.

— Κύριε έλέησον! έπανέλαβεν ή πτωχή, ραινομένη 
ύπό τών περικνημίδων της.

’Εκεί, ή θύρα ήνοίχθη, καί είσήλθεν ό Όβερράϊζερ. 
’ΐδών έκ πρώτου βλέμματος ότι ή Μαργαρίττη ύπήρ
χεν απούσα, —Πώς! ανέκραξε' πού είναι ή ανεψιά 
μου; έξήλθε καί σάς ά'φησε μόνον, κύριε Βενδάλ; *Ω! 
αλλ’ αύτό είναι άσυγχώρητον. Τώρα ύπάγω νά τήν 
κράζω.

Ο Βενδάλ τόν ή μπόδισε·
— Μή άνησυχήσετε τήν δεσποσύνην Όβερράϊζερ, 

είπε. Βλέπω ότι έπεστρέψετε ά'νευ τού φίλου σας.
— Ναι, έμεινε πλησίον τού συμπατοιώτου μας διά 

να τον παρηγόρηση. Μία σκηνή, κύοιέ αου, σπαοακτι- 
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κή. Όλη μία οικογένεια εις τήν άπελπισίαν. ’Έβαλαν 
εις ένέχυρον καί τό τελευταίον άργυροΰν σκεύος των, 
κληροδότημα προγονικόν ! Καί δάκρυα! δάκρυα ! Έ- 
πέσαμεν ό εις μέσα εις τάς άγκάλας τού άλλου χωρίς 
λέξιν νά λέγωμεν. Μόνος ό φίλος μου ήδυνήθη νά κρα
τηθώ κύριος τού εαυτού του.

Καί ταύτα είπών ό Όβερράϊζερ διέταξε νά φέρωσιν 
οίνον. .

— Δύναμαι νά σάς είπώ ιδιαιτέρως δύο λέξεις, κύ
ριε Όβερράϊζερ; ήρώτησεν ό Βενδάλ.

—’Αναμφιβόλως.
Καί ό Όβερράϊζερ ές-ράφη πρός τήν κυρίαν Δόρ.
— Καλή κάγαθή γυνή, είπε πρόςαύτήν· βλέπω ότι 

έχεις τόσην χρείαν άναπαύσεως, ώστε δέν είμπορείς 
πλέον ν άνθέξης. Πάγαινε, καί ό κύριος Βενδάλ σέ 
συγχωρεΐ.

*Η κυρία Δόρ ή'ρχισε τότε νά περιπατή, καί μετά 
κόπου ό'χι ολίγου κατώρθωσε νά φέρη εις πέρας τήν 
μακράν οδοιπορίαν, άπο τής θερμάς-ρας μέχρι τής κλί
νης της. Καθ’όδόν, τής έπεσε μία περικνημίς· έκυψεν 
ό Βενδάλ καί τήν έπήρεν, έπειτα δέ ήνοιξε τήν θύραν 
εις τήν πτωχήν γυναίκα. Κάμνει αύτή έν άλλο βήμα, 
τής πίπτει καί άλλη περικνημίς. Πάλιν ό Βενδάλ κύ
πτει νά λάβη καί ταύτην, άλλ ’ επεμβαίνει ό Όβερ- 
βάϊζερ έξαιτούμενος πάσαν συγγνώμην, καί συγχρόνως 
τοξεύων πρός τήν γραίαν έν βλέμμα τοιούτον, ώστε, 
τήν πτωχήν, τήν άπεμώρανε. Τότε δή πλέον τά έχα- 
σεν όλωςδιόλου· όλαι αί περικνημίδες όσας έφερεν έ
πεσαν χαμαί· έξού καί περιδεής γενομένη, τ’άφησε 
κατά τόν κοινόν λόγον όλα σύξυλα εις τό μέσον, καί 
έφυγε τρέχουσα. Καί ό ’(,)βερράϊζερ κατόπιν της, σα- 
ρόνων δι’άμφοτέρων τών χειρών όλον τό δέμα τών 
περικνημίδων, καί πλήρης οργής,

—Κυρία Δόρ! ανέκραζε· κυρία Δόρ!
— Κύριε έλέησον! ήκούσθη πάλιν εϊπούσα ή κυρία 

Δόρ· καί άπήλθεν ύπό χάλαζαν περικνημίδων.
Ό Όβερράϊζερ έγινεν έκτος έαυτού.
—Τί θά λέγετε μέσα εις τόν νούν σας, κύριε Βεν

δάλ! είπε,·— βλέπων τήν οίκτράν αύτήν επιδρομήν τής 
οικιακής υπηρεσίας εις τό δώμα όπου δεχόμεθα τούς 
ξένους! Έγώ, τη άληθεία, σάς έντρέπομαι. Τό νε'ον έ
τος κακά ήρχισε δι’ήμάς· όλα απόψε ήλθαν άνάποδα. 
Καθήσετε, σάς παρακαλώ, καί είπήτέ με τί ειμπορώ 
νά σάς προσφέρω. Γίνεται νά μήν άποδείζωμεν και οια 
πραγμάτων ότι σεβόμεθα τούς μεγάλους άγγλικους 
θεσμούς σας; Εμού τούλάχ ιστόν ή σπουδή, όλη μου 
ή σπουδή είναι νάύπάρχω φαιδρός σύντροφος. Πρέ
πει κάτι νά πίωμεν. 'Ένα κρόκ; σάς προτείνω ενα 
κρόκ.

Ό Βενδάλ άπεποιήθη τό κρόκ, καίτοι σεβόμενος 
τόν μέγαν τούτον θεσμόν τής πατρίδας του, εΐρωνικώς 
γεραιρόμενον ύπό τού Όβερράϊζερ.

—Έπεθύμουν, κύριε Όβερράϊζερ, νά σάς ομιλήσω 
περί πράγματος ύπέρ παν άλλο περισπουδάστου εις 
έμέ. "ίσως διεκρίνετε, άπο τής πρώτης μάλιστα συνα- 
παντήσεώς μας, τόν θαυμασμόν μου πρός την αζίερα- 
στον ανεψιάν σας.

—"Ω! πολύ καλός είσθε, κύριε Βενδάλ. Σάς ευχα
ριστώ έν όνόματι τής ανεψιάς μου.

— Καί εσχάτως δέ παρετηρήσετε, υποθέτω, ότι ό 
πρός τήν δεσποσύνην Όβερράϊζερ θαυμασμός μετεβλη- 
θη εις αίσθημά τι βαθύτερου . . . συμπαθέστερου.

— Εις φιλίαν, βέβαια· είναι αύτό τό οποίον άπο- 
καλούμεν φιλίαν, αναμφιβόλως.

—’Αποκαλέσετέ το έρωτα . . . καί θά έλθετε μάλ
λον εις τήν αλήθειαν.

Ό Όβερράϊζερ έξεπήδησεν έκ τής καθέδρας του’ ήρ- 
χισαν δέ νά πάλλωσιν αί παρειαίτου, προοιμίου αύτό 
οργής παρά τω άνθρώπω τούτω.

—Είσθε ό κηδεμών τής δεσποσύνης Μαργαρίττης, 
έξηκολούθησε λέγων ό Βενδάλ· τολμώ λοιπόν νά ζη
τήσω τήν ανεψιάν σας εις σύζυγον . . .

Ό ’Οβερράϊζερ έπεσε πάλιν εις τό κάθισμά του.
— Κύριε Βενδάλ, είπε, μέ καθιστάτε έμβρόντητον.
— Περιμένω, άπεκρίθη ό Βενδάλ, περιμένω νά σύν

ελθετε έκ τής απορίας.
— Διά νά συνέλθω, μίαν λέξιν είπήτέ με, σάς πα

ρακαλώ. ’Ανεφέρετε τίποτε περί τούτου εις τήν ανε
ψιάν μου;

— Ναι, ήνοιξα όλην μου τήν καρδίαν εις τήν δε
σποσύνην Μαργαρίττην, καί έχω πάσαν ελπίδα...

— Πώς! άνέκραξεν ό Όβερράϊζερ- έκάμετε μίαν 
τοιαύτην αίτησιν εις τήν ανεψιάν μου, άνευ προηγού
μενης συναινέσεώς μου; ... Έν τοιούτο πράγμα ε- 
κάμετε;

Έκοουσε δέ συγχρόνως τήν χείράτου σφοδρως έπι 
τής τραπέζης, καί πρώτον ήδη δέν ϊσχυσε νακρατηθη. 
— Ω! αλλά σάς παρακαλώ, τί φέρσιμον είναι αυτό 
τό φεοσιμόν σας ! άνέκραξεν απορώ πώς δύνασθε να τό 
δικαιώσετε, άνθρωπος έντιμος πρός άνθρωπον έντιμον!

— Ό απολογία μου είναι άπλουστάτη , άπεκρίθη 
άταοάχως ό Βενδάλ· είναι έντός τών αγγλικών ηθών· 
άφού δέ θαυμάζετε τά αγγλικά ήθη καί τούς θεσμούς, 
πώς θέλετε νά σάς είπώ ότι Μεταμελούμαι διατην πρά- 
ξίν μου; Σάς βεβαιώ δέ μόνον, ποσώς δεν ανεβη εις 
τόν νούν μου ότι, πράττων ούτω τιμιως, θα ελειπα 
άπο τό πρός ύμάς όφειλόμενον σέβας. ’Αλλα ποιον εμ
πόδιου εύρίσκετε πρός έκπλήρωσιν τής αίτήσεώς μου 
ταύτης; Παρακαλώ, έλευθέρως είπήτέ μοι.

— Εμπόδιου ; είπεν ό Όβερράϊζερ· το εμπόδιου ότι 
άλλης τάξεως είναι ή ανεψιά μου, καί άλλης ταξεως 
είσθε σείς. ’Ενυπάρχει κοινωνική άνισότης. 11 ανε
ψιά μου είναι κόρη ενός χωρικού- σείς, υιός εύπατρι- 
δου. Μέ περιποιείτε μίαν τιμήν . . . μίαν πολύ μεγά- 
λην δι’έμέ τιμήν, —έπρόσθεσεν ό Οβερράϊζερ επανερ
χόμενος εις τούς εύγενικούς του τρόπους. — Ηγουν 
έγώ σάς εύγνωμονώ, κύριέ μου, μεγάλως σάς ευγνω
μονώ· αλλά, καθώς είπα, ή άνισότης είναι λίαν προ
φανής, καί έκ μέρους σας ή θυσία καταντά μεγιςη. Σεις 
οί "Αγγλοι είσθε έθνος ύπερήφανον. Ξευρω κ εγω; Ε- 
ζησα κάμποσον εις τόν τόπον σας, καί γνωρίζω ότι 
τοιούτο συνοικέσιον, οποίον μέ προτείνετε, θα ήτο 
σκάνδαλον. Ούτε μία χειρ δέν θά ήνοίγετο εις τήν γυ- 
ναίκά σας τήν χωρικήν, και θα σάς εγκατελειπαν ό
λοι σας οί φίλοι ... $

— Περί τούτου, άπη'ντησεν ό Βενδάλ διακόψας τον 
Όβερράϊζερ, διατείνομαι ότι κ’έγώγνωρίζω, και περί 
τών συμπατριωτών μου έν γένει, καί περί τών φίλων 
υ.ου ιδίως, ό'σα ύμεΐς. ’Ενώπιον όλων έκείνων, τών ό- 
ποιων τιμώ και σέβομαι την γνώμην, η συ,υγος μου 
θά ήναι ή άρίστη έξήγησις τού γάμου μου μετ αύτής. 
’Αν δέν είχα τήν πάσαν πεποίθησιν . . . σημειώσετε 
ότι λέγω τήν πάσαν ... ότι εις τήν δεσποσύνην 
Μαργαρίττην προσφέρω θέσιν τήν οποίαν δύναται να
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δεχθή, μή έκτιθεμένη ούδ’ εις τήν έλαχίστην ταπεί- 
νωσιν, με καταλαμβάνετε; λέγω ούδ’εϊς τήν έλαχί
στην ! . . . δέν Οά τήν έζήτουν εϊς σύζυγον . . . 'Υ
πάρχει τι άλλο έμπόδιον παρά τούτο; Έχετε άλλην 
τινά παρατήρησιν νά μέ κάμετε περί εμού προσω
πικός ;

'() ’Οβερράϊζερ έτεινε προς αύτον άμφοτέρας τάς 
χεΐρα:, ώς διαμαρτυρόμενος εύγενικώς κατά παντός 
τοιούτου στοχασμού.

— Περί ύμων προσωπικός ! είπεν. άπαγε, κύριε 
μου ! καί μόνη αύτή ή έρώτησις μέ κάμνει κόπον.

—’Έστω! είπεν ό Βενδάλ- εϊμεθα καί οϊ δύο άν
θρωποι τών πραγμάτων. Φυσικό τω ’λόγω περιμένετε 
νά μέ ίδήτς δικαιούντα ενώπιον σας τούς πόρου; μου· 
εις δύο λόγους δύναμαι νά σάς εκθέσω τήν κατάστα- 
σιν μου. Εγώ έκ τών γονέων μου έκληρονομησα είκοσι 
χιλιάδας λιρών στερλινών. Διά το ήυ.ισυ τού ποσού 
τούτου έχω. μόνον τον τόκον, ισόβιον τόκον όςτις, 
μετά θάνατόν μου, θά μεταβιβασθή εις τήν χήραν μου. 
’Εάν άφήσω τέκνα, όταν γίνουν ενήλικα θά διανε
μηθώ εις αύτά το κεφάλαιον. Τό άλλο ήμισυ τής πε
ριουσίας μου άπόκειται εις τήν διάθεσίν μου. Το έ
χω λοιπόν κατατεδειμένον εΐ; τό εμπορικόν μας κα
τάστημα 
εύχήν· καί ναι μέν σήμερον 

, τό όποιον βλέπω άκμάζον όσημέραι κατ’ 
/ δεν δύναμαι νάύπολογίσω 

τά κέρδη ώς ανώτερα των χιλίων διακοσίων λιρών 
κατ’έτος, άλλ’άν εις αύτά προστεθή ό τόκο; τού άλ
λου ήμίσεος τής κληρονομιάς μου, ιδού γίνονται ολαι 
λίραι χ ιλιαι πενακόσιαι κατ έτος. Εχετε ν'άντιτά- 
ξετέ τινα λόγον εις τούτο;

Ό ’Οβερράϊζερ ήγέρθη· έκαμεν ένα γύρον εις τον 
θάλαμον- ήγνόει πλέον τί νά εϊπη, καί τι νάκάμη.— 
Προτού ν άποκριθώ εις την τελευταίαν αύτήν ερώτη- 
σίν σας, είπε, Οά σάς ζητησω τήν άδειαν νά επιτρέψω 
προς στιγμήν πλησίον τής δεσποσύνης ’Οβερράϊζερ. 
Ες ενός λόγου τον όποιον μέ εϊπετε προ ολίγου, ένόησα 

ότι αύτή συμμερίζεται τό αίσθημά σας.
— Ναι, τούτο είναι ά/.ηθές, άπήντησεν ό Βενδάλ* 

γινώσκω μέ άνέκφραςον άγαλλίασιν ότι με αγαπά.
Ό ’Οβερράϊζερ έμεινε κατ’ άρχας σιωπηλός. ΙΙάλιν 

δέ το νέφος έσκίασε των ομμάτων του τάς κόρας, καί 
πάλιν αίπαρειαίτου ήρχισαν άνεπαισθήτω; νά τρέ-
μωσι.

— Μέ συγχωρεΐτε δι’ολίγα λεπτά, είπεν εύγενικώ- 
τατα· επιθυμώ νά έλθω εις συνομιλίαν τινά μετά τής 
ανεψιάς μου.

Καί χαιρετίσας τον Βενδάλ. έξήλθεν.
’Αφού έ'μεινεν ό Βενδάλ μόνος, έσκεπτετο τίς αρά 

γε ή αιτία τής άπροσδοκήτου άρνήσεως τού κηδεμόνας 
τής Μαργαρίττης. Πάντοτε ό ’οβερράϊζερ τον ήμπό- 
δισε τού ν’απόδειξη εις τήν νεάνιδα τήν συμπάθειαν 
του· τώρα δέ ήναντιούτο εις τοιούτο λυσιτελές προ; 
τήν ανεψιάν του συνοικέσιον. Ίΐ διαγωγή αύτη τού ’Ο
βερράϊζερ έφαίνετο άνεξήγητος προς τον Βενδάλ. Ί1- 
πόρει τί νά συμπεράνη.

Τον ήλθεν ύποψία· μήποτε ήθελεν αύτός νά λάβη 
τήν Μαργαρίττην εϊς σύζυγον; διότι ό ’οβερράϊζερ ήτο 
σχεδόν συνήλιξ μέ τον Βενδάλ, ή δέ Μαργαρίττη υ
πήρχε μέν ανεψιά του, άλλ’ό'χι καθ’όλην τήν σημα
σίαν τής λε'ςεως. ’Απέβαλεν όμως τήν υποψίαν ταύτην 
ώς άναςίαν τής Μαργαρίττης, καί μάλ.λον ύπέθεσεν 
ότι ό ’Οβερράϊζερ θά είχεν ύπ’όψιν άλλον τινά γαμ

βρόν, τον όποιον έθεώρει, τίς οϊδε κατά τί ώφελιμώ- 
τερον εις τούς σκοπούς του.

’Ενώ διενοεΐτο τό τελευταΐον τούτο, έπέστρεψεν ό 
’Οβερράϊζερ όπως άποκριθή, ή μάλλον όπως μή.άπο- 
κριθή, καθώς έκ τών περαιτέρω θά ίδωμεν. Έπές-ρε- 
ψεν ό'λως ήλ,λοιωμένος· οϊ τρόποι του έφάνησαν άτο- 
νώτεροι, καί περί τά τρέμοντα του διεκρίνοντο
πρόδηλα τεκμήρια σφοδράς ενδομύχου ταραχής. Μή
πως είπεν εϊς τήν Μαργαρίττην λόγον τινά διεγείραντα 
αύτήν εϊς αποστασίαν; ή μήπως έναυάγησε κατά τής 
αμετάθετου θελήσεως τής νεάνιδος; 'ίσως ναι, άλλ’ϊ- 
σως καί όχι. Οπωςδήποτε, έφαίνετο ώς άποτυχών 
καί άπηλπισμένος.

— ίίμιλησα, είπεν, εϊς τήν ανεψιάν μου, καί παρε- 
τήρησα, κύριε Βενδάλ, ότι, άν καί άπεκτήσετε ίσχύν 
πολλήν εϊς το πνεύμα της, δέν τυφλώττει μολοντούτο 
ένώπιον τών κοινωνικών λόγων διά τούς οποίους τό 
τοιούτο συνοικέσιο·/ είναι ασυμβίβαστον.

— Μέ συγχωρεΐτε, είπεν ό Βενδάλ, νά σάς έρωτήσω 
άν αύτή είναι ή μόνη έκβασις τής συνομιλίας σας μετά 
τής δεσποσύνης Μαργαρίττης.

Οί οφθαλμοί τού ’οβερράϊζερ ήστραψαν υπό τήν νε
φέλην των.

— £1! εϊς τήν παρούσαν θέσιν είσθε σείς ό έξου- 
σιαστής, άπεκρίθη μέ ειρωνικόν ύποιαγής ήθος· ή θέ- 
λησις τής ανεψιάς μου καί ή θέλησίς μου συνήθως ήσαν 
έν καί τό αύτό- τώρα ήλθετε ή εύγενίασας καί έλά- 
βετε θέσιν μεταξύ έμού καί τής δεσποσύνης Μαργαρίτ
τη;, καί, βέβαια, ή θέλησίς της είναι σήμερον ή θέλη
σίς σας. Εις τήν πατρίδα μου γινώσκομεν πότε νικώ- 
μεθα, καί τότε ύπείκομεν χαριέντως . . . άλλ’ όμως 
ύπό τινα; όρους. Ας έπανέλθωμεν λοιπόν εις τά περί 
τής περιουσίας σας, άν αγαπάτε . . . Μίαν άντίρρησιν 
έχω νά σάς υποβάλω, άν καί θά σάς φανή αντίστρο
φος έκ μέρους ανθρώπου τής τάξεώς μου πρός άνθρω
πον τής τάξεώς σας.

— ’Επιθυμώ νά τήν ακούσω,
— Μέ ήξιώσετε τής τιμής νά ζητήσετε τήν ανεψιάν 

μου· προς το παρόν όμως . . . άν καί μεγάλως σάς 
μονώ διά τούτο . . . αύτήν τήν τιμήν δέν τήν
•αι.

— Διατί;
— Διότι δέν είσθε αρκετά πλ,ούσιος.
'Ο Βενδάλ έ'μεινεν έκπληκτος- έ'μεινεν άφωνος.
— Έχετε εν ετήσιον εισόδημα έκ χιλίων πεντακο- 

σίων λιρών, έξηκολούθησε λέγων ό ’Οβερράϊζερ. Εις 
τήν πενιχράν μου τήν πατρίδα, θά έγονυπέτουν ενώ
πιον τών χιλίων πεντα .οσίων λισών τούτων, καί θα 
έ'λεγα ότι είναι μία περιουσία ηγεμονική. Αλλ εϊς 
τήν πάμπλουτον ’Αγγλίαν, τί είναι έν εισόδημα ώσαν 
αύτό; Δύναταί τις νά ζήση δι’αύτού ανεξαρτήτως, 
αλλά μετριώτατα. Ίσως θά ήτο αρκετόν πρόςγυναΐκά 
τινα τού βαθμού σας, υ.ή έ'χουσαν νά ύπερνικήση προ
λήψεις· άλλα προς γυναίκα άσήμου κατατωγής, πρός 
ξένην γυναίκα, ή'τι; μέλλει νά ϊδη όλην σας τήν κοινω
νίαν ένοπλον εναντίον της, δέν άρκοΰν χίλιαι πεντακυ- 
σιαι λίραι κατ’έ'τος. ’Εάν ποτέ σάς ένυμφεύετο ή ανε
ψιά μου, θά είχε νά πράξη όλα τά αθλα τού Ηρακλέους 
όπως άποκτήση τον βαθυ-όν της έντός τής κοινωνίας. 
Ισως σείς κατά τούτο αδιαφορείτε, εγώ όμως το θεωρώ 

ώς πράγμα σπουδαιότατον. Παρακαλώ, μέ τάς 
πεντακοσίας λίρας σας, θά ήδύνατο ή σύζυγός σας νά 

εύγνω 
δέχομ

■ου
ήν

έ'χη οικίαν εις μίαν τών συνοικιών τού συρμού ; "Ενα 
ύπηρέτην ό'ςτις ν άνοίγη τήν Ουράν εις τού: ξένους: 
"Ενα άλλον ό'ςτις νά κιρνά τόν οίνον εί: τήν τράπεζαν: 
'Έν όχημα, ίππους, κτλ, κτλ. ; . . . Βλέπιο τήν άπό- 
κρισιν επί τής μορφής σας, ήτις μέ λέγει, 'Οχι . . . 
"Οχι, βέβαια. ’Ακόμη ένα λόγον, καί έτελείωσα. Λά
βετε έν γένει τάς Άγγλίδας, τάς συμπολίτιδάς σας, 
τάς έπιμελώς άνατεθραμμένας εννοώ, καί τελείας κατα 
τήνχάριν. 'Γεύματα είναι ότι, εί; τούς οφθαλμού;των, 
πάσα κυρία έχουσα οικίαν εϊς τινα τών συνοικιών του 
συρμού, ύπηρέτην άνοίγοντα. τήν θύραν, άύ.λον ύπηρε- 
την κιρνώντα τό κρασί εις την τράπεζαν, όχημα εΐ: 
τήν αύλήν, άλογα εϊς τόν σταύλον, ψεύματα είναι ότι 
αύτη ή κυρία άνέβη ήδη — νά μή σάς εΐπώ πολ.λα,— 
τέσσαρα σκαλοπάτια εν τή ύπολήψει τών ρμοίων 
της; Σάς ερωτώ να με είπητε.

— Τελειώσετε, σάς παρακαλώ, είπεν ό Βενδάλ· 
καταλαμβάνω ότι σείς θεωρείτε τήν ύπόθεσιν ώ: ζή
τημα περί χρημάτων. Λοιπον ποσά θέλετε ;

— Θέλω . . . δηλαδή έπιθυμιώ τό όλιγώτερον 
όσου χρειάζεσθε, όίστε νά. δυνηθήτε νά ζήσετε μέ 
γυναϊκά σας άπολαύων όλων τών πλεονεκτημάτων όσα 
άπηρίθμησα· διά νά τήν αναβιβάσετε εί; τά άπαιτού- 
μενα τέσσαρα σκαλοπάτια- εννοώ τό διπλάσιο·/ τών 
όσα έχετε σήμερον. Εις τήν Αγγλίαν, μέ τήν στενω- 
τέραν οικονομίαν, δέν δύναταιτις νάζήση έςοδεύων ο- 
λιγώτερα. Πρό μικρού ελέγετε ότι ήλπίζετε ν’ αύξή- 
σετε τάς προσόδους τού καταστήματος σα;. ’Εμπρός 
λοιπόν ! αύςήσετε αύτάς τάς προσόδου;. Εγΐο . .. κα
ταλαμβάνετε ότι παλιν θέλω τό κα/,όνσας. 1 ήν ημέ
ραν καθ’ήν έ'λθετε καί μοί άποδείςετε ότι ή πρόσοδό; 
σας ή έτησία έ'φθασεν εί: τρεις χιλιάδα; λιρών, ζητή
σετε' μου τήν ανεψιάν μου, καί θά ήναι έδική σας.

— Διεκοινώσετε αύτό σας τό σχέδιον εις τήν δε
σποσύνην ’οβερράϊζερ ; ήρώτησεν ό Βενδάλ.

— Εννοείται- οπωςδήποτε, τη; έ'μεινεν ακόμη κά
ποιον σέβας πρός τόν θεΐόν της. 11 Μαργαρίττη δέχε
ται τούς όρους μου τούτους, γινώσκουσα ότι ό κηδε- 
μών της έχει τήν πείραν τού κόσμου, καί ότι προσ
παθεί πάντοτε διά τήν ευτυχίαν της.

Καί ταύτα είπών ό ’οβερράϊ,ερ, έκάθησεν εις μιαν 
θρονίδα. Έπανέλαβε δέ καί τήν φαιδρότητα τού χα- 
ρακτήρός του, ώς νικητής.

’Ανωφελής έφάνη κατ’εκείνην τήν στιγμήν εί; τόν 
Βενδάλ ή άντίςασι; καί ή αδημονία· έξ αύτών ούδεν 
ήλπιζε καλόν , διό καί έ'μεινεν άφωνο; ώς άναπο- 
λόγητος. Ό ’οβερράϊζερ ήναντιούτο, ή διότι έβλεπε 
τά πράγματα καθώς έλεγεν, ή διότι ήθελε ν’άναβαΈη 
το συνοικέσιον, έλπίζωννάτό ματαίωση προϊόντος τού 
καιρού. Ούτως ή άλλως, ό Βενδάλ έθεώρησεν ώ; μα- 
ταίαν πάσαν άπόδειξιν δυσαρέσκειας, καί ώ; μόνην 
είδε θεραπείαν τής συμφορά; του το νά φανή άνεςίκα- 
κος καί μάλλον εύγενικός.

— Οί όροι σα; είναι βαρείς, είπε.
— Φυσικώ τώ λόγω, άπεκρίθη ό Οβερράϊζερ· τολ

μώ νά σάς εΐπώ, ότι καί εί; έμέ θά εφαίνοντο βαρείς, 
άν ή μην εις τήν θέσιν σας.

— Καί ομω; έξηκολούθησεν ό Βενδάλ, δέχομαι τό 
τίμημα. Τρεις χιλιάδά: λιρών έστω. Λλ’λ όμως θά 
μ επιτρέψετε νά προτείνω και έκ μέρους μου δύο τι- 
νά; όρους· πρώτον, ελπίζω ότι θά μ ήναι συγχω.η- 
με'νον νά βλέπω έν τώ μεταξύ τούτω τήν ανεψιάν σας.

— Έ ! co! νά βλέπετε τήν ανεψιάν μου! δηλαδή να 
έμπνεύσετε καί εΐ; εκείνην όσην έχετε σείς ανυπομο
νησίαν νά τήννυμφευθήτε. ’Αλλ όμως, άν ύποτεθή ότι 
σάς έλεγα, Οχι, τούτο θά έσήμαινεν ο:ι δέν συγκατε- 
νευσα· καί τότε θά έπροσπαθεΐτε νά τήν βλέπετε καί 
χωρίς τήν άδειαν μου.

•—Τούτο είναι βεβαιότατον.
— Θαυμαζω τήν ειλικρίνειάν σας ! Καί αύτή είναι 

άγγλικωτάτη. Λοιπόν ναι· νά βλέπετε τήν δεσποσύ
νην Μαργαρίττην . . . εϊς κάποιας τινάς ημέρας, όταν 
θα συμβαίνη νά συνέλθωμεν εϊς συναναστροφήν. Ο δε 
δεύτερο: όρος σας:

-—Ίΐ σκέψις σας περί τού ανεπαρκούς τού εισοδή
ματος μου μ’έφερεν εϊς μεγάλην αμηχανίαν, έξηκολού
θησε λέγιον ό Β.νδάλ, καί έπ-.θύμουν νά μή έπανέ’λθω 
εις τοιαύτην απορίαν άέ.’λοτε. Αύ’ριον δύνανται νά με- 
ταοληθώσι παλιν αί ϊδέαισας περί τής περιουσίας τήν 
οποίαν οφείλει να εχη ο συ,υγος της ανεφιας σας. Σή
μερον μέν απαιτείτε νά έχω τριών χιλιάδων λιρών ει
σόδημα· άλλα δύναμαι νά ήμαι βέβαιος ότι εις τό μέλ
λον, καθόσον αύξάνει ή πείρά σας περί τής ’ Αγγλίας, 
δέν θά προβώσιν εϊς αύςησιν καί αί απαιτήσεις σας;

-—'£1ς "Αγγλος σωστός, αμφιβάλλετε περί μόνου 
τού λόγου μου.

— ’Αλλα και σεις, αράγεθα πιτεύσετε μόνον εί; τόν 
έυ.όν λόγον, όταν έλθω καί σάς ειπώ ότι έδιπλασια.σα 
τήν πρόσοδόν μου; Άν δέν άπατώμαι, πρό μικρού εί- 
χετε είπεΐ ότι έχρεώστουν νά σάς παρέςω αποδείξει:.

— Καλά παίζετε τήν κωμωδίαν, κύριε Βενδάλ! 
Γινώσκετε νά συμβιβάζετε την ζένην ζωηρότητα με 
τήν αγγλικήν σοβαρότητα. Σάς συγχαίρω· είσθε επι
τήδειος. Θέλ.ετε λοιπον νά σάς τό ύποσχεθω έγγραφως ;

ΙΙγέρθη, έκάθησεν εϊ: μικρόντι τραπέζιο·/, όπου εύ- 
ρίσκοντο τά άναγκαΐα πρός γραφήν, έγραψε'τινα; ς-ί- 
χους, καίπαρουσίασεν εϊςτόν Βενδάλ τό χαρτίον μετά 
βαθείας ύποκλισεως. Η ύπόσχμσίς του έξετέθη σαφώς, 
ύπεγράφη και έχρονολογηθη καθ’όλην τήν έντέλειαν.

— Σάς αρκεί ή ύπόσχεσίς μου τώρα καθώς έ'γινεν :
— Εύχαριστώ, άπεκρίθη ό Βενδάλ.
— Χαίρω. Α! αύτο ητο μεταζύ μας ώς μία μικρά 

έφοδος· και τη άληθεία, έδείξαμεν αμφοτέρωθεν έπι- 
τηδειότητα όχι μετρίαν. Πρός τό παρόν λοιπόν, ιδού 

. Ούτ έγιώ αισθάνομαι 
•.νησικακίαν, καί, ώς ελπίζω, 
ώ ’λοιπόν, κύριε Βενδάλ· δότε

διωρθώθησαν αί υποθέσεις μας. 
τώρα τήν έλαχίσιην μ· 
ούτε σείς πρός έμέ. Εδιί _ _ -----
ιυ.ε τήν χε ράσα;· δότε μέ την άγγλικώτατα.

'θ Βενδάλ έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν ’οβερράϊζερ, 
-·ι..... — ----- ληγμένος διά τήν ευκολίαν μεθ’

ης ό άνθρωπος ούτός μετέβαινε·< άπό μιάς διαθέσει·.: 
εϊς ά/.λ.ην.

— Πότε νά ελπίσω ότι θά έπανίδω τήν δεσποσύνην 
'Οβερράϊζερ; ήρώτησεν εγειρόμενος όπως αναχώρηση.

— Κάμετε με τήν τιμήν νά. έ'λθετε αύ'ριον εις επί-* 
σκεψίν μου, άπεκρίθη ό ’οβερράϊζερ, καί τότε σκεπτό- 
μεθα περί τούτου. Καί λάβετε δά ένα κρόκ προτού νά

το

καί θα εύρισκεσθε 
. . Εως πότε ςο-

καιτοι ολίγον τι εκ-

σκεψίν μου, άπεκρίθη ό ' 
μέθα περί τούτου. Καί λάβετε δά ένα 
μάς άφίσετε. Οχι; . . . αί, αι, πολύ καλά . 
άφίνομεν διά τήν ημέραν καθ’ήν θά έχετε τήν 
δον τών τριών χιλιάδων λιρών σας, 
εϊς τά; παραμονας τών γαμων σα; . 
χάζεσθε τωόντι αύτό νά γίνη ;

— Πρό τινων μηνών είχα κάμει 
των τού καταστήματος μου· άν πρα
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έκ τής καταγραφής ταύτης έλπίδες μου, τό εισόδημά 
μου θα εύρεθΐ, διπλασιασμένου . . .

— Και θα νυμφευθήτ'ε; έπηρώτησεν ό ’Οβερράϊζερ.
—Μετά εν έτος, μάλιστα. Σάς άφίνω την καλήν 

νύκτα!
(Τήν συνέχειαν εις τό προσεχές.)

ΤΟ ΟΥΕΣΤΜΙΧΣΤΕΡΙΟΧ.
’Εν τώ μεγαλόπρεπε? τούτοι οϊκοδομήτατι, έγειρο- 

μένω έπί τού παταριού Ταμέσιος, έν Λονδίνω, συνε- 
δριάζουσιν αί δύο Βουλαί τού βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας· ή τών αντιπροσώπων τούλαού, και ή τών 
λόρδων ή γερουσιαστών. Το μέγαρον τούτο, πυρπο- 
ληθέν κατά μέγα μέρος την (4) 16 Οκτωβρίου 1834, 
καί άνοικοδομηθέν άπο τού 1840 μέχρι τού 1852ύπό 
τού άρχιτέκτονος Charles Barry, καλείται Ουεστ- 
ιι ιν σ τ ε ρ ι ον ( Westminster). 'Η άρχιτεκτονική αυ
τού ειναντ άγγλίζουσα γοτθική, ή έπικρατήσασέΠέπί 
τής δυναστέίας τών Τυδόρων. Κατέχει έκτασιν εννέα 
στρεμμάτων. Ή κυρία ήρόσοψις,μΰτοΰ εγείρεται έπί 
τού Ταμέσιος. Ο πελώριο: πύργος Βίκτωρ ίας, α
ριστερόθεν τού θεατού, έχει ύψος 340 ποδών μετά 
τούτον διακρίνεται ό κεντρικός, καί έπειτα ό τού ωρο
λογίου. "Ετεροι πύργοι μικρότεροι διακόπτουσι τήν 
γραμμήν τών ςεγών, καί διά τών ζωγραφικών αύτών 
σχημάτων συμβάλλουσι πρός τήν τού όλου μεγαλο
πρέπειαν. Πρός αποφυγήν πυρκαΐάς τού λοιπού, εις 
τήν νέαν ταύτην οικοδομήν όλιγίστης έγινε χρήσις ξυ
λείας. Αί δοκοί είναι σιδηραΐ. Η δαπάνη άνέβη μέ- 
χρις εκατομμυρίου λιρών στερλινών.

Τό νέον Ούεστμινστέριον, συνδεθέν οΰτω ριετά τών 
λειψάνων τού αρχαίου (1097), είναι σήμερον όχι μό- 
νον τό περιφανές μνημείου τών κραταιών συνελεύσεων 
έφ’ ών έρείδονται οί αγγλικοί θεσμοί,, άλλα καί πάν
δημον τρόπαιον πάσης έθνικής -Των "Αγγλων δόξης, 
καί ένί λόγω τό σέμνωμα τού βρετανικού λαού.

Εύθύς άπο τού κατωφλιού τής μεγάλης θύρας πα- 
ρίστανται εις τόν θεατήν έν άγάλμασιν οί προστάται 
της ’Αγγλίας, Σκωττίας τε καί ’Ιρλανδίας άγιοι, όλοι 
κατά σειράν ύπό τόν θόλον τής βασιλικής εισόδου, καί 
έν τώ μέσω ή βασίλισσα Βικτωρία, στηριζομένη ύπό 
τής Δικαιοσύνης καί τής Εύσπλαγχνίας. "Απατα ή ι
στορία τής ’Αγγλίας εϊκονίζεται έν τώ κτιρίω τούτω 
δια ζωγραφιών καί άγαλμάτων, ώς καί εις τάς πολύ
χρωμους ύάλους τών παραθύρων καί εις τάς όροφός, 
προβαίνοντος τού θεατού εις σειράν αιθουσών, όλων δια- 
κεχρυσωμένων. ’Εδώ ή βασιλική ιματιοθήκη, ένθα ά
γεται ή' τελετή τού ιματισμού τής βασιλίσσης έπί με
γάλων πομπών εκεί ή βασιλική στοά· παρέκει ή Γε
ρουσία, ανωτέρω ή αίθουσα τής παραμονής,' ή τών 
Ποιητών, κεκοσμημένη.,διά ζωγραφιών κατά Σαιξ- 
πήρον, Μίλτωνα, Πώπ, Ουαλτερσκώττον, κλπ. Ως·ε 
προχωρών ό θεατής παρακολουθεΐται ούτως ύπό τών 
ενδόξων άνδρών τής ΜεγάληςΒρετανίας, καί μετ’ αύ
τών διεξέοχεται παν ό,τι αξιομνημόνευτου έν τη ίςο- 
ρία αύτής. Εκεί καί οί άνδριάντες τών έζόχων πολι
τικών άνδρών τής ’Αγγλίας, άρχαίωντε καί νεωτέρων. 
Έκεΐ ό Έλλην διακρίνει καί προσκυνεΐ έν μαρμάρω 
τόν άίδιον έν τή αύτοΰ ψυχή Γεώργιον Κάνιγκα, τόν 
άνδρα όςτις έν τή αύτού μεγαλοφυΐ'α ένόησε τήν σωτη
ρίαν τής ’Ανατολής.

Τό βουλευτήριον τών λόρδων, ίυ^κοινωνούν μετά 
τών βασιλικών δωμάτων, κεϊται εις τό κέντρον τού 
μεγάρου· τούτο άπεπερατώθη πρώτον, καί ήνοίχθη 
τήν 15 άπριλίου 1847. "Εχει δέ μήκος μέν ποδών 
97, ύψος δέ ώς καί πλάτος ποδών 45. Δέχεται δέ 
τό φώς έκ 12 παραθύρων έχόντων ύάλους εζωγραφη- 
μένας. Μεταξύ έκάστου παραθύρου, ώς καί εις τα δύο 
άκρα τής αιθούσης, ύπάρχουσι 18 σηκοί, έχοντες τα 
άγάλματα τών βαρόνων τού μεγάλου συντάγματος. 
Κοσμοΰσι δέ τήν αίθουσαν ταύτην καί πίνακες έλαιο- 
βαφεΐς παριστώντες τήν βάπτισιν τού ’Εθελβέρτου, 
’Εδουάρδον τόν Γ’ άπονέμοντα τό παράσημον τού 
Κνημιδοδέτου εις τόν Μέλανα πρίγκηπα, τόν Ερρίκον 
πρίγκηπα της Ούαλλίας κρατηθέντα καί άγόμενον εις 
φυλακήν, έπειδή εξύβρισε καί έδειρε δικαστήν τινα. 
Άλληγορικαί δέ πρός τούτοις εικόνες παριστώσι τό 
πνεύμα τής Θρησκείας, τό πνεύμα τής Ιπποσύνης και 
τό πνεύμα τού Νόμου. Τών στενογράφων ή στοά κε?- 
ται απέναντι'τού βασιλικού θρόνου· άνωθεν αύτης έ- 
τέρα στοά, ή λεγομένη τών Ξένων, ή του δημοσίου.

Κατά παλαιόν τι έθος,, προελθόν εκ τής άνακαλύ- 
ψεως συνωμοσίας τινόςς λεγομένης τη ς πυρ ίτιδος 
(giinpcwder-plot), ένέτει 1605 , ό λόρδος ύπα- 
σπιςης, μετά τούκλητήρος τής μελαίνης ράβδου καί 
αποσπάσματος σωματοφυλάκων , είναε εις χρέος νά 
καταβαίνη εϊς έπίσκεψιν τών ύπογείων άτινα κεΐνται 
ύπό τό βουλευτήριον τών λόρδων, δύο ώρας προ της 
έλεύσεως της βασιλίσσης.

Τά αγγλικά βουλευτήρια ανοίγονται συνήθως κατα 
μήνα φεβρουάριον, καί κλείονται ή διαλύονται κατά 
ίούλιον. Τό δικαίωμα τού συγκαλεϊν, άναβάλλειν ή 
διαλύειν τάς Βουλάς ανήκει εις τόν βασιλέα. Δύο βου
λευτικά σώματα έχουσιν οί "Αγγλοι· τό τών λόρδων 
καί τό τών αντιπροσώπων· τούτων δέη έξουσία είναι 
άπεριόριςός. Δύνανται όχι μόνον νά λύωσι τό βαλαν
τίου τούλαού, άλλά και νά κρατώσι τούς λογαρια
σμούς τού έθνους. Κατά τόν νομολόγον Coke, « αί 
Βουλαί είναι τό άνώτατον, τό έντιμότατον και τό αύ- 
θαιρετώτατον τών δικαςηρίων. ι> Τούτου ή δικαιοδο
σία είναι απόλυτος· συντάττει, έκτείνει, περιςέλλει, 
καταργεί", ανακαλεί ή έπαναφέρει έν ίσχύϊ καί νόμους, 
καί θεσμούς, καί κανόνας, καί διατάξεις περί παντός 
πράγματος έκκλήσιαστικοΰ τε καί πολιτικού, κεφα- 
λικούτε καί εγκληματικού, στρατιωτικού τε καί ναυ
τικού, «Έργου έχει τό άνορθόνειν τάς άδικίας, έπα- 
γρυπνεΐν έπί παντός μονοπωλίου επαχθούς, χαλινα- 
γωγεΐν τάς ύπερμέτρους παρεκτροπάς τών εύνοουμενων 
έν τή αύλή ή τών κακών ύπουργών, τιμωρεΐν τούς τών 
ένοχων μεγάλους καί φρονοΰντας εαυτούς ώς άνωτε- 
ρους τών νόμων, καί τέλος έπιτηρεϊν τήν άγωγήν καί 
αύτών τών άπονεμόντων τήν δικαιοσύνην ή διαχειρί- 
ζομένων τά δημόσια χρήματα.»

Εις τάς αγγλικός Βουλάς έξεστι τό ρυθμίζειντε καί 
μετάρρυθμίζειν τήν τού θρόνου διαδοχήν, ώς έγένετο 
έπί Ερρίκου τού Η καί Βιλλέλμου τού Γ’. ’Έξεστι δέ 
έτι καί τό μεταβάλλειν τήν επικρατούσαν θρησκείαν, 
ώς συνέβη έπί Ερρίκου τού 11’, Έδουάρδου τού Δ, 
Μαρίας καί ’Ελισάβετ. Τέλος δέ ή Βουλή, οχι μόνον 
μετέβαλεν, άλλα καί άνέπλασεν έκ νέου τό σύνταγμα 
τού τε Κράτους καί τό ίδιον αύτής, ώς έπί Γεωργίου 
τού A , ότε αίτιολογήσασα τό πράγμα έκ τών συνω
μοσιών φιλοταράχου τίνος καί παπιστικής φρατρίας,

Μ ΓΡΙ Α

καί έκ τής άπειλούσης άλλοτρίας εισβολής, έξρτεινε. 
διά ψηφίσματος τήν διάρκειαν αύτής έπί επτά έτη, 
αντί τών έώς τότε όριζομένων ύπό τού νόμου καί τής 
συνήθειας τριών μόνον. Τό δέ περί έπταετίας ψήφι
σμα εκείνο διετηρήθη έν ίσχύϊ, καίτοι ού’τε μ.νηστήρες

Ονεοτμ.ινστέριον, βασιλικόν (ΐέγαρον έν Λονδινω,

έχοντες παρά τού βασιλέως παλαιός αύθεντιας (baron- 
nies), δικαιούνται νά συνεδριάζοσσι καί συμψηφίζωσι 
μετά τών λαϊκών λόρδων, ο'ίτινες, όλοι έκ τών εύπα- 
τριδών τού βασιλείου, φέρουσι τίτλους άριςοκρατικους 
δουκών, μαρκησίων, κομήτων, άντικομήτων και βα- 

Τόμ. Β'. — ’Ιούνιος, 1869.
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άνεφάνησαν. έκτοτε, ού-ςε κίνδυνός τις ύίϊάρχει απειλών 
τήν μοναρχίαν.

Ο αριθμός τών λόρδων είναι άπεριο'ριστος· μόνον ό 
τών κληρικών λορδών ορίζεται. Δύο αρχιεπίσκοποι 
καί είκοσιτέσσαρες επίσκοποι, οϊτινες ύποτίθενται ώς 

I

5

I .

-
> ·

ρόνων. Καί τινες μέν συνεδριάζουσι κληρονομίΰ-ω $ι- 
καιώματι, ώς όλοι οί αρχαίοι πατρίκιοι· άλλοι δέ έκ 
δημιουργίας, ώς όλοι οί νεήλυδες· τινες δέ έξ εκλο
γής, ώς οί δώδεκα πατρίκιοι οί έκπροσωπούντες τό 

| σώμα τών εύπατριδών τής Σκωττίας, άφ’ής εποχής
12 
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■ή^<όΘ·η ή χώρα αΰτη μετά της ’Αγγλίας, και οί εϊκο- 
σιοκτώ Ιρλανδοί πατρίκιοι, μεθ ενός αρχιεπισκόπου 
καί τριών επισκόπων.

"Εξεστιν εϊς τον βασιλέα ν’ αύξάνη κατά θέλησιν 
τον αριθμόν των λαϊκών λόρδων ή νΰν Γερουσία έχει 
υπέρ τά 400 μέλη. ’Εκτος τών πανδήμων περιστά
σεων, οΐ λόρδοι κάθηνται εις οίανδήποτε θέσιν έν τη 
Γερουσία, άνευ διακρίσεως· μόνον προσέχουσιν ώστε 
οΐ μέν συ [/.πολιτευόμενοι νά ήναι έκ του μέρους όπου 
καί οί ύπουργοί, οί δέ αντιπολιτευόμενοι έκ του ε
ναντίου. Οΐ αρχιεπίσκοποι καί οί επίσκοποι εχουσιν 
έδώλιον ιδιαίτερον. Κατ’άρχαίαν τινά παράδοσιν, ό 
λόρδος καγκελάριος, ήτοι ό δικαιώματι πρόεδρος 
της Γερουσίας, κάθηται απέναντι του θρόνου επί σάκ- 
κου μάλλινου, έχων πλησίον του την μεγάλην σφρα
γίδα ή τό ,σκήπτρον της δικαιοσύνης,—έ'θιμα παλαιά, 
τά όποια τηρούνται εϊσέτι ένεκα σεβασμού προς τάς 
παραδόσεις, άν καί ανάξια τών φώτων της σήμερον. 
Οί δικασταί, οί άρχιγραμματεΐς κλπ., όσοι καλούνται 
ϊνα γνωμοδοτησωσιν επί ζητημάτων νομικών, κάθην- 
ται καί αύτοί επί σάκκων μάλλινων.

Τών δέ αντιπροσώπων ή νέα αίθουσα, άπλουστέρα 
ούσα της τών λόρδων, έχει μήκος μέν μέτρων 20 καί 
13 έκατος·., πλάτος δέ καί ύψος μέτρων 14 καί 61 
έκατ. Τούς τέσσαρας τοίχους αύτής σκεπάζουσι σανί
δες έκ δρυός, πλουσίως τετορευμέναι· προ πάντων δέ 
αξιοθέατος είναι ή οροφή. Τά υαλώματα, ώς χρωμα
τισμένα, μετριάζουσι το πολύ φώς. 'Η καθέδρα του 
προέδρου κεΐται εϊς την βορείαν πλευράν, καί υπέρ αυ
τήν το θεωρεϊον τών επίσημων ςενογράφων καί τών έ- 
πισκεπτομένων όσοι τυγχάνουσι της ιδιαιτέρας ταύτης 
χάριτος· προς νότον δέ εκτείνεται σοά εύρύχωρος, ό
που άναβαίνει τό δημόσιον. ’Αλλά στερείται άέρος ι
κανού ή αίθουσα αΰτη.

'Η ’Αγγλία μετά της Ούαλλίας ς-έλλουσι 498 βου- 
λευτάς, ή ’Ιρλανδία 105 καί ή Σκωττία 53, το ό'λον 
656. Ούτοι κάθηνται άνευ διακρίσεως τάξεως. Ό 
πρόεδρος, εκλεγόμενος ύπό της Βουλής αύτης, κατέχει 
την ύψηλοτέραν θέσιν · ό γραμματεύς καί δύο ύπογραμ- 
ματεΐς, φοροΰντες κάνδεις μέλανας, κάθηνται κατω
τέρω πλησίον τραπέζης· δεξιοθεν τού προέδρου είναι 
τό κάθισμα τών υπουργών· αριστερόθεν δέ οΐ αρχηγοί 
της άντιπολιτεύσεως. Οσάκις άγορεύη βουλευτής, α
ποτείνεται προς μόνον τον πρόεδ’ρον· έάν άποκριθη εις 
αύτόν έτερος τών βουλευτών, δέν έπιτρέπεται εις τον 
άγορεύοντα ν’άπαντηση κατά την αύτην ημέραν, έκ
τος έάν προσεβληθη προσωπικώς. Τεσσαράκοντα με'λη 
άρκοΰσι προς συγκρότησιν Βουλής.

Τά έν τώ βουλευτηρίω μαγειρεία καί καφενεία χοη- 
σιμεύουσιν άποκλειστικώς προς τούς βουλευτάς καί 
τούς γερουσιαστάς, διότι πολλοί γεύονται έν αύτοΐς 
οσάκις παρατείνωνται αί αγορεύσεις. Τό δημόσιον δύ- 
ναται κατά συγκατάβασιν νά λάβνι ποτά δροσιστικά, 
αλλ’ όχι εντός τών δωμάτων όπου γεύονται τά μέλη 
τού βουλευτηριου. Αλλοτέποτε έπρεπε νά πλήρωσή 
πας εισερχόμενος εις τάς συνεδριάσεις 2 σελλίνια καί 
ή'μισυ, άλλα σήμερον πάςτις εισέρχεται δωρεάν, αφού 
έφοδιασθή δι’εϊσιτηρίου έξ ενός τών βουλευτών.

Όταν άμφότεραι αί Βουλαί συμφωνη'σωσιν επί μέ
τρου προταθέντος ύπό της μιας η της άλλης, είναι α
ναγκαία ή βασιλική έπικύρωσις, παρέχουσα εις αύτό 
νόμου ϊσχύν. Τό κύρος δέ τούτο δίδεται ύπ’αύτοΰ τού 

βασιλέως, η ύπό τριών βασιλικών έπιτρόπων έκλογο- 
μένων μεταξύ τών λόρδων. Δοθείσης της βασιλικής 
έγκρίσεως εις ψήφισμά τι δημόσιον, ό γραμματεύς λέ
γει γαλλις-ί, «Le roi (η la reine) le veut.» ήτοι, 
«Τούτο θέλει ό βασιλεύς (ή ή βασίλισσα).» ’Εάν δέ 
το ψήφισμα ήναι μυστικόν, τότε ό γραμματεύς λέγει, 
« Soit fait comme il est desire,» τουτέστι « Γενέ- 
σθω κατά πόθον.» Έάν τό ζήτημα ήναι περί χ ρηματι
κής εισφοράς, πρέπει κατά τάς διατυπώσεις νά λεχθη, 
« Le roi remercie ses loyaux sujets, accepte 
leur benevolence, et aussi le veut. » τουτέστιν, 
« Ο βασιλεύς εύχαριςεϊ τούς αγαθούς αυτού ύπηκόους, 
αποδέχεται την αύτών εύδοκίαν, αύτόςτε βούλεται.» 
’Αλλ έάν ό βασιλεύς δέν έγκρίνη τό ψήφισμα, ό γραμ
ματεύς λέγει, «Le roi avisera· » ήτοι «Ό βασι
λεύς αποφασίσει βουλευσάμενος. » Τοΰθ’όπερ ϊσοδυ- 
ναμεϊ προς άρνησιν.

Εσημειώσαμεν τάς γαλλικάς λέξεις, επειδή τάς 
αύτάς ταύτας αντί αγγλικών μεταχειρίζονται οΐ βα
σιλείς τής Αγγλίας έν ταύταις ταΐς περιτάσεσι, κατά 
παλαιόν έθος προερχόμενον έκ τών ημερών Βιλέλμου 
τού Κατακτητού. Είναι δέ τούτο περίεργον αληθώς, ή 
μάλλον παράδοξον τεκμήριον τού σεβασμού τον όποιον 
έπαγγέλλεται ό αγγλικός λαός προς τας παλαιάς πα
ραδόσεις, καί άν αύται καθάπτωνται τής έθνικής φι
λοτιμίας του.

Οί πατρίκιοι τής Αγγλίας, Σκωττίας καί ’Ιρλαν
δίας, ήτοι άπαντες οί πατρίκιοι τού 'Ηνωμένου Βασι
λείου έχουσι τά αύτά προνόμια, όποιουςδήποτε άν έ- 
χωσι τίτλους ή άςιώματα· επειδή όμως-διαιρούνται 
εις δούκας, μαρκησίους, κόμητας, άντικάμητας καί 
βαρόνους, κατά τήν τάξιν τών τίτλων τούτων έ'χουσι 
καί τήν πρωτοκαθεδρίαν. ’Εν περιπτώσει έσχάτης προ
δοσίας τίνος αύτών δικάζονται ύπό τών συναδέλφων 
των. ’Γαύτην κέκτηνται τήν προσωπικήν προνομίαν, ώς 
καί τό δικαίωμα τού παρουσιάζεσθαι αύτοπροσοιπως 
εις τον βασιλέα καί ύποβάλλειν αύτώ έάν τι σπουδαίου 
συμβαίνη έν τοΐς πράγμασιν. Είναι δέ οί πατρίκιοι 
κληρονομικοί ύπερασπισταί καί σύμβουλοι τού στέμ
ματος καί προστάται τών βασιλικών προνομιών. Εις 
αύτούς έξεστι τό έκφέρειν νομοσχέδια, ,τροπολογεΐν 
καί άνακαλεΐν τούς ίσχύοντας νόμους, έκτος τών άνα- 
γομένων εις τούς φόρους. Προσέτι δέ ή Γερουσία αύτη 
άποτελεΐ άνώτατον δικας-ήριον, καί είναι ώς ό "Αρειος 
Πάγος παρ’ ήμΐν.

Εΐδομεν ότι ή αίθουσα όπου συνέρχονται οί γερου- 
σιαταί ούτοι είναι καλλωπισμένη μετά πολλής τέχνης 
καί φιλοκαλίας" τά παράθυρα υψηλά· τά καθίσματα 
σκεπάζονται ύπό βελούδου- αί θύραι κατακοσμούνται 
δι’όρειχάλκου έπικεχρυσωμένου" ένί λόγω, ούδέν ή- 
μελήθη όπως φαίνεται ή αίθουσα αΰτη ώς αξία τών 
περιφανεστάτων άνδρών τού Κράτους. Ό θρόνος ό βα
σιλικός ίσταται έπί βαθμιδών πολλών· ώς είπομεν, 
απέναντι, καί εϊς μικράν άπ’αύτοΰ άπόστασιν, κεΐται 
ό μάλλινος σάκκος τού προέδρου. Ό μάλλινος σάκ- 
κος οΰτος είναι στρωμάτιόντι τετράγωνον, μάλλινον 
τωόντι, άλλα σκεπασμένου δι’ύφάσματος κοκκίνου έ- 
ριούχου (τσόχας)· δέν έχει δέ διά τήν ράχιν στήριγ
μα. ’Αμφοτέρωθεν τού καθίσματος τούτου κεϊνται ε
δώλια κατά βαθμίδας. Δεξιόθεν τού προέδρου, εϊς τό 
πρώτον έδώλιον, κάθηνται οί έπίσκοποι, κατωτέρω 
όσοι τών ύπουργών είναι καί πατρίκιοι· άπέναντι δέ, 

προς τ’άριστερά τού προέδρου, κάθηνται οί αρχηγοί 
τής άντιπολιτεύσεως, ήτοι όσοι τών πατρικίων υπο
δεικνύονται ύπό της κοινής γνώμης ώς μέλλοντες νά 
διαδεχθώσι τούς ένεστώτας ύπουργούς, έάν ύπερίσχυεν 
ή πολιτική των. ’Εν τώ μεταξύ είναι άλλα έδώλια, 
όπου κάθηνται οίδικαςαί, έχοντες μέν φωνήν, όχι δέ 
καί ψήφον. Κατά τάς συνήθεις συνεδριάσεις, οί βασιλό- 
παιδες δέν εχουσιν ίδια καθίσματα, αλλά κάθηνται 
πλησίον τών ύπουργών ή τών άντιπολιτευομένων, ώς 
αύτοί βούλωνται.

Καί έν ταύτη τή Βουλή εχουσιν οί έφημεριδογραφοι 
καί οί στενογράφοι ίδιον θεωρεϊον, καί έτερον το δη
μόσιον, ή μάλλον μέρος τού δημοσίου· επειδή γυναί
κες δέν είναι δεκταί έντός αύτοΰ. Υπάρχει όμως 
καί διά τάς γυναίκας ϊδιόντι θεωρεϊον, καίτοι λίαν 
στενόν.

Ό πρόεδρος τής άγγλικής Γερουσίας, ήτοι ό καγ
κελάριος, έπειδή είναι καί μέλος τού ύπουργείου, α
ποχωρεί μετ’ αύτοΰ. Ό καγκελάριος μισθόν δέν έχει 
ώς πρόεδρος· άπών, αντικαθίσταται ύφ’ένός τών δι
καστών, συνήθως ύπό τού προέδρου τού δευτέρου δι
καστηρίου τού Κράτους.

'Η αγγλική γερουσία έχει τρεις γραμματείς· εις τον 
πρώτον δίδεται μισθός 4,000 λιρών στερλινών καί 
κατοικία· εϊς τον δεύτερον 2,500 λίραι, καί κατοι
κία ώσαύτως.

ΑΙ ΦΩΑΕΑΙ ΤΩΥ ΠΤΠΑΩΑ.
( Τδε σελ. 131. — Συνέχεια καί τέλος.)

Τις είδε καί δέν έθαύμασε τήν καλιάν τών Αϊγιθα- 
λών (Mesanges), κοινώς μελισσοφάγων, μάλιστα 
δέ τήν τού έπονομαζομένου Κρεμαστού (Penduline), 
συντιθεμένην έκτοΰ μεταξώδους έκείνου γναφάλου τιον 
άνθηλών τής ιτέας καί τής άχερωΐδος (κοινώς λεύ
κης); Κρεμάζουσιν αύτην εϊς τήν άκραν κλωναριού 
τίνος εύκαμπτοτάτου. Ό Κρεμαστής τού Εύέλπι- 
δος άκρωτηρίου κατασκευάζει εϊς τάς άκακίας, καί ι
δίως εϊς τάς Μιμάδας (Mimosas) καλιάντινα ετι μι- 
κροτέραν, μαλακήν, όμοίαν μέ άνθος· έξωθεν αύτής 
όμως προσθέτει μικρόν τι κύπελλον, ή ήσυχαςήριον, 
όπου κάθηνται ότέ μέν ό άρρην, ότέ δέ ή θήλεια, ενόσω 
συμμερίζονται τούς κόπους τής έπωάσεως.

Κανών γενικός· όσα πτηνά δίδουσιν εϊς τας καλιάς 
των σχήμα έπίμηκες καί άνοίγουσιν αύτάς προς τά κά
τω, ταΰτα κατοικούσιν εις τούς τροπικούς ή εϊς τα θερ
μότατα τών δύο κόσμων κλίματα· κατασκευάζουσι δέ 
αύτάς ουτω, διά νάπροφυλάττωνται τά ώάτων και οί 
νεοσσοί από παντός τετοαπόδου άναρριχωμένου εις τα 
δένδρα, *καί από παντός ερπετού" διότι τά έρπετα 
είναι πλεΐστα καί παντοίων ειδών εϊς έκεΐνα τά κλί
ματα.

Τό αύτό λέγομεν καί περί τών όνομαζομένων Κασι- 
κίων, Καρυγίων καί’Αγελαστών, πτηνών τής Αμερι
κής· έ'τι μάλλον έντεχνοι είναι τούτων αίκαλιαι" συν
τίθενται έκ λεπτών κλωναρίων μακροτάτων, έχουσαι 
σχήμα ώοειδές, έπίμηκες, ή κυλινδρικόν· στερεώς δέ 
προσδεμέναι εϊς κλαδίον τι, αίωρούνται εϊς τον άέρα. 
Αύται ένίοτε έχουσι μήκος ενός ή καί δύο μέτρων ή 
είσοδός των είναι ήνεωγμένη κάτωθεν, άλλ’εϊς τό μέ
ρος όπου τίθενται τα ώά ύπαρχει κοίλωμα άσφαλώς 
περιέχον αυτά. Τό κοίλωμα τούτο είναι κυρίως ή κα-

'Γφαντής ό άμβυκοποώς (Tisserin nelicourvi).

λιά. Πολλάκις βλέπει τις εκατοντάδας καλιών τοιού- 
των προσηρτημένων εϊς έν μόνον δένδρον. Προς περισ- 
σοτέραν ασφάλειαν, τινές αύτών κρεμάζονται ολίγον τι 
ύπεράνω τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος. Τά πτηνά τού εί
δους τούτου δίδουσιν εις τάς καλιάς των καί ποικίλα

'ΐοαντής ό Μαχαλίτης (Tisserin mahali). 

άλλα σχήματα· ύπάρχουσι τοιαύται ήμισφαιρικαί, 
διηρημέναι έσωθεν εϊς τέσσαρα χωρίσματα.
, Εϊς τό είδος τούτο τών πτηνών συγκαταλέγονται 
καί τά λεγάμενα Δη μ οκράται, επειδή ζώσιν έν κοι
νωνία. Πολλάκις εύρίσκει τις πεντήκοντα [ή, εξήκοντα

καλιάς τών πτηνών τούτων έφ ένος και τού αύτοΰ δέν
δρου παραδόξως συγκεκολλημένας. Ταΰτα διαιτών- 
ται εϊς την ’Αφρικήν και Ινδικήν.
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’Εκ τών ϊπΰλαιδών (Ποταμίδων, Fauve(tes), ή 
τών καλαμιώνων είναι άξεοπερίεργος διά την κατα
σκευήν της καλιάς της. Την πλέκει πέριξ επτά η οκτώ 
καυλών ενός καί τού αύτού καλάμου, προσεχουσα όμως 
νά μή σύσφιγξη τούς κουλούς τούτους έν τώ μέσω τών 
όποιων κεΐται ή καλιά. Τοιουτοτρόπως, άν συμβή 
νά πλημμυρη'σωσι ποτέ τά ΰδατα καί ν’άναβώσι μέχρι 
της καλιάς, άναβαίνει και αύτη η καταβαίνει μετά 
τών ύδάτων, ούδέποτε πνιγομένη. (Ίδε τό σχήμα έν 
σελίδι 132.)

Τό αύτό σχεδόν πράττουσι, κατ’ άλλον όμως τρό- 
πον, καί αί Όρτυγομήτραι, αί Κρέκες (Relles) αί Φα
λαρίδες (Poules d’eau) καί τινες Χήσσαι.

Οί Ορθοτόμοι, άλλο είδος Ύπολαιδων της Ινδι
κής, τούς οποίους όνομάζουσι καί 'Ράπτας, είναι καί 
αύτοί άξιοθαύματοι. θέτουσι την καλιάν των εντός 

πλατέος τίνος φύλλου τό όποιον στρεφουσιν εϊς κέρας, 
και άφοΰ συναψωσι τάς δύο πλευράς του, τας συρρά- 
πτουσι διά χόρτου τίνος χρησιμεύοντος αντί κλωστής, 
άνοίγοντες διά τού ράμφους των τάς τρύπας διά τών 
όποιων περώσι την κλωςήν των. \λλα έξ αύτών τών 
πτηνών μεταχειρίζονται δύο φύλλα άνθ’ένός· τό ά-

νώτερον χρησιμεύει καί ώς στέγη της καλιάς· είναι δέ 
καί αύτό ομοίως έρραμμένον, αλλά διά τίνος άλλης ύ

λης βαμβακώδους. Μικρόν μόνον διάστημα μένει ά- 
σύρραπτον, διά νά εισέρχεται τό πτηνόν δι’άύτοΰ.

Καί της Προκνιάδος της γλαυκής (Pl'OCnias aZU- 
ree ) ή καλιά δέν είναι άναξία λόγου. Αύτη την συμ

Προχνιάζ ή Γλαυκή.

πλέκει ώς κάλαθον, έπειτα δέ καί την ράπτει πρός 
στερεώσιν περισσοτέραν.

Τά Στρουθιά (κοινώς Σποργίτια) δίδουσιν εις την 
καλιάν των σχήμα σφαιροειδές, άφίνοντα έκ πλαγίου 
την είσοδον· μακράν τών κατοικιών, συναθροίζονται 
επί τού αύτού δένδρου πολλά.

Τά μεγάλα Ταχύδρομα πτηνά, τά ’Αλεκτοροειδή 
καί σχεδόν ό'λα τα Μακροσκελή μικράν καταβάλλουσι 
φροντίδα εϊς την κατασκευήν της καλιάς των τά μέν 
πρώτα θέτουσιν αύτήν εντός τών έρημων η τών α
γρών τά δέ άλλα, επί τών οχθών, εντός τών έλών, η 
καί επί τών πετρών, παρά τάΰδατα. Τό αύτό πράτ
τουσι καί ό'λα σχεδόν τά ε'χοντα παλαμοειδείς πόδας.

Οί Κόρακες καί αί Ιίεριστεραί, ό'ταν φωλεύωσιν έπί 
δένδρων, κατασκευάζουσι τάς καλιάς όλως άτεχνεις· 
συνάγουσιν ολίγα μόνον κλαδία, τά όποια θέτουσι τό
σον αραιά, ώστε πολλάκις διαφαίνονται τάώάτων. 
Γο αύτό τούτο πράττουσι-καί αί Τρυγόνες.

Τρύγων.

Περί δέ τών Κύκνων, τών Χηνών καί τών Νησσών, 
τά μέν κατασκευάζουσι τάς καλιάς δι* αγρωστωδών 
φυτών η θαλασσίων φυκών καί βρύων, τά δέ φωλεύου- 
σιν έπί τών δένδρων· πολλά δέ καί σκάπτουσι την γην, 
ώς ή Χήν της Αίγύπτου, ή θαλάσσιος Νήσσα, κτλ.

Οί Στρουθοκάμηλοι καί οϊ Κασοάριοι σκάπτουσι 
διά τών ποδών εις την άμαον η μεταξύ τών χόρτων 
εύρύχωρόν τινα λάκκον κυκλοτερή, όπου άποθέτουσιν 
απλώς τά ώά των. ’Αλλ’οι Μεγάποδες καί οί Τηλέ- 
γαλλοι (Talegalles), τά ήμιαλεκτοροειδή καί ήμιτα- 
χύδρομα ταΰτα όρνεα τών νήσων Κελεβών, της Ωκεα- 

νιας καί της Αυστραλίας, καταβάλλουσι πλείονά τινα 
κόπον. Τα μέν άποθέτουσι τά ώάτων έπί στρώματος 
άμμου, έπειτα δέ τά σκεπάζουσι διά λοφίσκου τίνος, 
άφίνοντα την φροντίδα τής επωάσεως εϊς τήν'θερμό- 
τητα τού ήλιου· τά δέ, αντί λοφίσκου έξ άμμου, σχη-

Φοινικότ.τερω τίκτονσαι.

ύψους. Θέτουσι δέ τά ώα όλα όρθια, καί ή ζύμωσις 
τού χόρτου ούτω συσσόίρευμένου, καί ή θερμοτης τού 
ήλιου, έπιφέρουσι τήν έκκόλαψιν.

Τέλος, οί Αάροι, αί-θαλάσσιοι Χελιδόνες, οι Αιπα- 
ρόχηνες (Pingouins), οί Κολυμβηταί (Guillemots;, 
οί Θαλασσοβάται (Petrels), δέν κάμνουσι καλιάς, 
αλλά τίκτουσιν άδιακρίτως έπί τής άμμου ή επί τιον 
τροχάλων, ένίοτε δέ καί εις τάς τρύπας τών βράχων.

’Εν γένει, ό μεν τόπος ένθα πρέπει νά τεθή ή καλια 
έκλέγεται κατά τάς συνήθεις άνάγκας τής ζωής και τά 
πρός αύτήν μέσα, μέλλοντα νά ήναι καί πρός τούς νε
οσσούς τά αύτά τών γονέων , ό δέ τρόπος της κατα- 
σκευής της έξαρτάται έκ τού είδους τών φροντίδων ων 
θά λάβωσι χρείαν οί νεοσσοί. Πολλάκις όμως ή ανάγ
κη εκτρέπει τά πτηνά έκ τών συνηθειών των.

Όσα γεννώνται γυμνά , ήτοι όλως απτερα, ευρι- 
σκουσι τάς καλιάς των έστρωμένας δι άπαλωτερων 
υλών υπό τών γονέων των, ώσανει προγινωσκοντων 
τούτο καί προνοούντων τα δέ αλεκτοροειδή καί τα 
νησσόμενα, ήτοι τά τών θαλασσών καί έλών, ών οί νε
οσσοί άμα έξερχόμενοι τού ώού εύρίσκονται έπτερωμε- 
νοι ώς έπί τό πλεΐστον διά χνοός μαλακού ώς ή με- 
ταξα, ταΰτα δέν φοοντίζουσι να προετοιμασωσι λίαν 
θερμήν στρωμνήν διά τά μικρά των, άτινα αλλωςτε 
έξέρχονται πάραυτα μετά τής μητρος εϊς νομήν· ενώ 
εις τά πρώτα είναι άνάγκη νά κομίζεται ή τροφή έπί 
ημέρας πολλάς ύπό τών γονέων. 

ματίζουσι μεγάλας θημωνιάς άχύρων, έν τω μέσω 
τών οποίων κείνται τά ώά. Αλλ αί θημωνίαι αύται 
είναι έ'ργον πολλών όμού ζευγών όρνεων τοιούτων , 
φροντιζόντων ν’αποθέτωσιν εν στρώμα ώών καί έν 
στρώμα άχύρων, και ούτως έναλλαζ μεχρις (ορισμένου

II αενίστη τών πτηνιόν υ.έοιυ.να είναι το να κού- 
πτωσι τάς καλιάς των άπο τών οφθαλμών παντός εχ
θρού, καί νά τάς καθιστώσιν όσον τό δυνατόν απροσί
τους. Τούτο δέ κατορθούσιν, όχι μόνον διά τού σχή
ματος της καλιάς, άλλά καί διά τών ύλών έξ ών τήν 
συνθέτουσι.

Πάσα καλιά συντίθεται συνήθως έκ δύο ή τριών ύ
λών διαφόρων καί το μέν εξώτερον αύτης ςφώμα, έπι 
τού οποίου στηρίζεται τό οικοδόμημα, είναι τό τρα- 
χύτερον, τό δεύτερον δέ σύγκειται έξ όλων λεπτότε
ρων, εϊς τό ενδότατον δέ τίθενται αί άπαλώταται. 
Καί τά μεγάλα όρνεα άκολουθοΰσι τόν κανόνα τούτον, 
άλλά μεταχειρίζονται ύλας τραχυτέρας· ένίοτε παρεμ- 
βάλλουσι καί πηλόν είςτό μέσον στρώμα, πρός περισ- 
σοτέραν στερεότητα. Τό έντός της καλιάς τών πλεί- 
στων κελαδούντων πτηνών είναι έστρωμένον μετά θαυ
μάσιας άπαλότητος, άλλ’έκαστον αύτών μεταχειρί
ζεται άλλας υλας· τά μέν, πτερά, έριον, βάμβακα, 
τρίχας· τά δέ, μόνον μίαν έκ τών ύλών τούτων και 
πάντοτε τήν αύτήν. Είναι περίεργον ότι ή Συκαλις 
(Pouillot) ούδεμίαν άλλην ύλην βάλλει έντός της φω- 
λεάςτης, έκτος πτερών Πέρδικος. Ο Κόσσυφος χρίει 
καί διά πηλού τά έντός της καλιάς του, όπόταί κα^τα- 
σκευάζη αύτήν έπί κλάδων όταν όμως θετή αύτήν 
έντός οπής δένδρου ή έντός κοίλου στελέχους, δεν βάλ
λει πλέον τοιούτο χρίσμα, άλλά τήν στρώνει διά βρύ
ων. Η Κίχλη έκλέγει ιδίαν τινά ύλην διά τά έντός 
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της καλιάς της· τινες ύποθέτουσιν αύτήν ώς βόλιτον 
(κοινώς βουνιάν), άλλ’άπατώνται· είναι ξύλον σα- 
προν, εντός του όποιου εύρίσκεται καί χώμα, άλλα 
τούτο σπανίως. Υγραίνει δέ τήν ύλην ταύτην το πτη- 
νόν διά του σιάλου του, έπειτα τήν εκτείνει οΰτω καί 
τήν λειαίνει διά του ράμφους του.

’Αλλ’είναι αξιοθαύμαστος ή τέχνη μεθ’ής ό Αίγι- 
Οαλός ό μακρόκερκος καί ό κοινός Σπίνος σκεπάζουσιν

Αίγιβαλός (Μελισσοφάγος) ό μακρόκερκος.

έ'ξωθεν τήν καλιάν των διά τών φαιών έκείνων βρύων, 
άτινα φυτρόνουσιν έπί τού αύτοΰ δένδρου ό'που θέτου- 
σιν αύτήν, ή άλλου όμοιου. Αέν δύναται νά τήν δια- 
κρίντ) ούδ’ό μάλλον εις τούτο γεγυμνασμένος οφθαλ
μός· τήν έκλαμβάνει ώς άποφυσιν τού κλώνος τού δέν
δρου, ή ώς σωρόν βρύων φυτρωσάντων έπ’αύτοΰ. Φυ
σιολόγος τις διηγείται ότι είδε ποτέ φωλεάν Αίγιθα- 
λού μακροκέρζου τεθειμένην μεταξύ βλαστών βρυω- 
νίας (houblon), χωρίς έλαχίστου τίνος εξωτερικού 
ίχνους βρύου ξηρού ή λειχήνος (lichen). Τούτο έ- 
θεωρήθη εις τό πτηνον εκείνο ώς περιττόν, καί ήτο 
περιττόν τωόντι, έπειδή μεταξύ τών πρασίνων βλα
στών καί φύλλων τής βρυωνίας δέν βλαστάνουσι τοι- 
αύταφυτά, καίάν ένεδύετο διάτοιούτων ή καλιά κατά 
τό σύνηθες, θά διεκρίνετο ύπό τών οφθαλμών τού δια
βάτου. ’Εδέησε λοιπόν νά μεταχειρισθή τό πτηνον 
άλλο μέσον πρός τόν σκοπόντου· καί διά τούτο έπροσ- 
πάθησε νά εύρη διά τήν οικοδομήν του χλωρότατόν τι 
βρύον, ούδόλως μεταξύ τών πρασίνων φύλλων διακρι- 
νόμενον.

Τά ένυδρα πτηνά, ώς καί τά άλεκτοροειδή, φωλεύ- 
ουσι πάντοτε πλησίον τόπων ένθα εύρισκονται άφθονοι 
αίύλαι τών οποίων έχουσι χρείαν· φέοουσι δέ αύτάςεΐς 
τό ράμφοετων, είτε κολυμβώντα, είτε βαδίζοντα. Τά 
πτερά άτινα εύρισκονται εις τάς καλιάς τών Νησσών 
είναι της θηλείας αύτής, ήτις τά αποσπά άπο τού 
σώματός της ένώ επωάζει. Η κοινή άγρια Χήν φέρει 
πολλακις έπί της κορυφής τών γηραλέων ιτεών ξηρά 
θρύα, ούδέποτε όμως άπέρχεται μακράν πρός άναζή- 
τησιν αύτών. Καί πρώτον έρχεται τρέχουσα καί τά ά- 
ποθέτει πλησίον τού κορμού τού δένδρου, έπειτα δέ 
πολλά όμού αναβιβάζει πετώσα: Οί καταδύται ζη-

ΚίγκΧο; ό καταδύτη; (Cmcle).

τούσι τό ύλικόν τής καλιάς των εις τόν πυθμένα τού 
ύδατος· τό ύλικόν δέ τούτο είναι φυτά ένυδρα έν κα
ταστήσει σήψεως· τά άποσπώσιν άπό τού πυθμένος ό 
άρρην καί ή θήλεια όμού, καί αφού φέρωσιν εις τήν έ- 
πιφάνειαν πολλά τοιαύτα, διαφόρων ειδών, κατασκευ- 
άζουσι καλιάν πλωτήν.

Τά σαρκοβόρα ό'ρνεα φέρουσι τά δι’ών πλέκουσι τήν 
καλιάν εις τάς χηλάςτων, όλα δέ σχεδόν τά άλλα εις 
τό ράμφος των.

Ενίοτε τά πτηνά άπέρχονται πολύ μακράν πρός 
άναζήτησιν τών διαφόρων ύλών, ών έχουσι χρείαν πρός 
κατασκευήν καλιάς, καί είναι άπορον πώς κατορθοΰν 
να εύρίσκωσι τόσα πτερά, τρίχας ή έριον. Τοσούτον 
ζήλον καταβάλλουσιν ειςταύτην τήν άναζήτησιν, ώςε 
μόλις πτοουνται έκ τής παρουσίας του ανθρώπου έπί 
τής ένασχολήσεός των ταύτης. Δεν αγαπούν όμως νά 
τα βλέπη τις ένώ καταγίνονται εις ταύτην τήν εργα
σίαν των, αλλά τήν άναβάλλουσι πρός στιγμήν, όταν 
ίδωσιν ότι παρατηρούνται.

’Αληθώς έχει θέαμα διασκεδαστικόν, όταν έπιτύχη 
•Ας εις τόν κήπον του ζεύγος πτηνών έκ τών μικρών 
κελαδι ςνκών έκείνων, καταγινόμενον εις καλιοποιίαν 
πρέπει όμως νά εύρίσκεται εις μέρος όπόθεν νά βλέπρ

ΆχαλανΟΙς (Καρδερίνα).

χωρίς νά φαίνεται καί διά τής παρουσίαςτου τά ένοχλη. 
Εις όλας τάς κινήσεις των διακρίνεται ή χαρά των· 
καταβάλλουσιν έν τούτοις τούς μεγίστους τών κόπων 
μεταφέροντα τό ύλικόν τού μικρού των οικοδομήμα
τος, καί φαίνονται πλήρη ζωής, πλήρη ζήλου· πολλά- 
κις προσηλόνονται τόσον εις τό έργοντων, ώστε νομί
ζει τις ότι δέν βλέπουσι τόν πλησίον των διαβαίνοντα 
περιπατητήν. Καί τά μεν πρώτα θεμέλια τίθενται 
συγχρόνως ύπό τού άρρενος καί τής θηλείας, έπειτα δέ 
κάθηται έπ αύτών ή θήλεια καί τακτοποιεί όσα φέρη 
εις αύτήν ό άρρην, διαθέτουσα αύτά καί συμπλέκουσα 
κύκλω της. Είναι εις άδιάκοπον κίνησιν· ς-ρέφεται γύ
ρω, παρατηρεί, κτυπά έδώ ή εκεί τό ράμφος της, καί 
πάλιν επιστρέφει, προσπαθούσα νά δόση εις τήν κα
λιάν σχήμα στρογγύλον καί τήν άπαιτουμένην εύρυ- 
χωρίαν. ’Εάν ό άρρην δέν φέρη ταχέως τά άπαιτού- 
μενα, τότε άποπετα καί αυτή πρός άναζήτησιν αύ
τών. Φυσικω δέτώ λόγω, δσαι τών καλιών δέν άπαι- 
τούσι τέχνην πολλήν τελειοΰνται ταχύτερον, ένώ διά 
τάς τεχνικωτέρας καταβάλλονται ήμέραι πολλαί, καί 
μέχρι δύο εβδομάδων. Έπειτα δέ έξαρτάται ή διάρ
κεια τής έργασιας καί έκ τού καιρού· άν ό καιρός ή- 
ναι κακός, άν βρέχη, παραδείγματος χάριν, τί νά σέ 
κάμουν τα πτωχά; διακόπτουν την έργα< ίαντων, και 

τότε εννοείται ότι παρατείνονται αί πρός αποπερατω- 
σιν αύτής άπαιτούμεναι ήμέραι.

Περί δέ τού κοινωνικού βίου τών πτηνών επι τού 
συνδυασμού των, παρατηρείται ότι πολλακις και τα 
κοινωνικότατα αύτών έν άλλαις ώραις τού ενιαυτού, 
μάλιστα δέ έπί τής άναχωρήσεός των, καθίστανται 
δύστροπα έπί τής έπωάσεως· τότε έκαστον άποδιόκει 
άπό τής γειτονίας του πάν άλλο· ζεύγος τού αύτου εί
δους. Τούτο πράττουσιν οί Σπίνοι, οί Κορυδαλοί, και 
άλλα πολλά. Καί έν γένει μέν τά πλείστα τών ειδών 
προτιμώσι νά συνερχωνται εις πολλά ζεύγη καί να φω- 
λεύωσϊν εις μίαν καί τήν αύτήν χώραν· άλλα και τότε, 
έκαστον ζεύγος έχει τήν μικράν περιοχήν του, ένθα 
καλιοποιεΐ, καί εις ούδέν έτερον πτηνον τού αύτοΰ ει- 
δο υς συγχωοεί ν’άποκατασταθη εις αύτήν. ϊΑλλα δε 
πάλιν αγαπούν τήν μεταξύ των κοινωνίαν, και καλιο- 
ποιοΰσι πολλά όμού εις τό αύτό μέρος, καθώς αι Χε-

Χελιδών ή λιμνόβιο; (rousseline).

λιδόνες, οί Στρουθοί, ένυδρα τινα πτηνά, προ πάντων 
δέ οί Δημοκράται, ώς προείπομεν. Πάντοτε δέ τά ζεύ
γη διατηρούνται πιστά, καί φέρονται μεταςύ των άνε- 
πιλήπτως, έκτος μικρών τινων κλοπών τας όποιας τολ- 
μώσιν έπί τού ύλικού τών καλιών των. Ο λόγος τού 
συνεταιρισμού τούτου είναι, ώς φαίνεται, ή ασφαλεία 
αύτών διότι πολλά όμού άποφεύγουσιν εύκολώτερον 
τόν κοινόν κίνδυνον, συνασπιζόμενα καί προσβάλλοντα 
τούς εχθρούς των ισχυρός.

Περαίνομεν τόν λόγον παρατηροΰντες ότι όλα τά 
νε'α πτηνά, άμα ώς έλθώσιν εις γάμου ηλικίαν, κατα- 
σκευάζουσι τήν καλιάν των διά τών αύτών ύλών τάς 
όποιας μετεχειρίσθησαν καί οί γεννήτορές των, όίδον- 
τα εις αύτήν άπαραλλάκτως τό αύτό σχήμα ό είχον 
δύσει και έκείνοι, ένώ δέν τούς είδον έργαζομένους εις 
τούτο, ού'τε έμαθόντι παρ’αύτών. Τινες όμως συγγρα
φείς εϊκάζουσιν ότι τά πτηνά διατηροΰσι τήν μνήμην 
τής κοιτίδοςτων, καί επομένως προσπαθούν να κατα- 
σκευάσωσιν όμοίαν καί αύτά, όταν έ'λθη ό καιρός νά 
γεννήσωσι κατα πρώτον. 

ΑΣΣΑΣΙΝΌΙ.
Οί ’Ασσασίνοι ήσαν μία τών καλουμένων Ισμαη- 

λιτικών αιρέσεων, αίτινες έζηπλώθησαν άπό τού 
Τουρκιςάν μέχρι τών Πυρηναίων, καί έλαβον τό όνομα 
άπό τού νοιειζομένου αύτών ίδρυτοΰ Ισμαήλ, άπογό- 
νου τού ’Αλή. Τό τών ’Ισμαηλιτών σύστημα προέκυ- 
ψεν άπό τής έπί τού ’Ισλαμισμού έπιρροής τών ίνδο- 
περσικών δογμάτων καί ιδίως άπό τής δόξης, ότι τό 
Ίμαμάτ, ή τό πνεΰματού Κυρίου, διαιωνίζεταιεϊςτήν 
οικογένειαν τού ίδρυτοΰ τών Ίσμαηλιτικών αίοεσεων 
διά τής μετεμψυχώσεως. Βασις δέ τού συςήματος ήν 
μυστική τις καί άλληγορική διδασκαλία, καθ’ήν ήρ-

μηνεύετο τό Κοράνιον, καί ήτις, κατά τήν τών ειδη
μόνων μαρτυρίαν, συνεπήγετο τήν εντός τής φιλοσο
φίας συγχώνευσιν τής θρησκείας, απεριόριστον ελευθε
ρίαν τής διανοίας καί τής κρίσεως, καί παρά τισι μέν 
τών ’ίσμαηλιτικών αιρέσεων, άκατάληπτον ηθών α
σέλγειαν, παρά τισι δέ έτέραις, άκατάληπτον έπίσης 
άπό τών εγκοσμίων παραίτησιν. Απασαι αί Ισμαη- 
λιτικαί αιρέσεις είχον τά μυστήρια αύτών, τελετας 
καί βαθμούς, απόρρητα όργια καί άποςόλους, ποιοΰν- 
τας μέν προσηλύτους, τό δέ πλεΐστον έπί πολιτικώ 
έργαζομένους σκοπώ. Οί λαϊκοί αύτών ώνομάζοντο 
Ρεφίκ, οί μεμυημένοι, Φεδα’ί, οί δέ διδάσκαλοι καί 

απόστολοι ‘ Δαΐ. Ούδεμία δέ τών αιρέσεων τούτων (εις 
άς άνήκον καί οί άπό- τού Φατιμίδου Χακήμ μέχρι 
τοΰδε έν Αιβάνω ζώντες Δρούσοι) άπέβη εύτυχεςέρα 
τής τών Φατιμιδών, ήτις πρός τούτοις καί πολιτι
κόν κράτος έντή βορεία ’Αφρική άξιόλογον κατόρθωσε 
νά ίδρύση.—Είχον δέ αρχίσει ήδη οί Φατιμίδαι νά 
παρακμάζωσι, καί ό φανατισμός τών ’Ισμαηλιτών νά 
άποβαίνη άζήμιος, ότε άνεζωπύρησεν αύτόν, καί όλως 
πολιτικόν χαρακτήρα έδωκεν αύτώ, ό ιδρυτής τών 
Άσσασίνων Χασάν βέν Σαβάχ, όςτις, συμμαθητής 
διατελέσας τού περιφήμου Σελσουκκικού Βεζίρου Νεζάμ 
έλΜούλκ, καί εϊσαχθείς παρ’αύτοΰ εις τήν αύλήν τού 
Μαλεκχάχ , έζήτησεν ενταύθα νά ύποσκελίση τόν Νε
ζάμ· άλλ’άποτυχών, συνετάχθη μετά τών’Ισμαηλι
τών καί έπιτηδειότατα έ'κτοτε μετεχειρίσθη, πρός ε
πιτυχίαν τών ιδίων σκοπών, τόν μυστικόν αύτών σύν
δεσμον καί φανατισμόν. Καί κατ’άρχάς μέν έπορεύθη 
εις Αίγυπτον, καί πλεΐον ίσχυσεν ένταΰθα παρα τώ 
καλίφη Μοστάνζέρ, έπιχειρήσας όμως ν’άντιπράξη εϊς 
τόν Βέδρ, ήναγκάσθη καί έκειθεν νά δραπετεύση εις 
Συρίαν καί εις Περσίαν, καί άφοΰ μετά κόπου διέφυγε 
τάς ένέδρας τού Νεζάμ έλ Μούλκ, κατόρθωσε τέλος, 
τώ 1090, νά κυριεύση μετά τών τολμηρότερων οπα
δών τό ορεινόν φρούριον Αλαμούτ, έν τή χώρα Αιλέμ, 
εντεύθεν οέ όρμόμενος νά καθυποτάξη καί τά πέριξ όρη. 
Οί οπαδοί του έκαλεσαν αύτόν έκτοτε Σε’ίκ άλ Δζε- 
βέλ, όέστι Κύριον τού όρους, ή, καθώς μετέφρα
σαν τό όνομα οίΕύρωπαΐοι, Γέροντα τού όρους.— 
'Ο Χασάν έκτοτε, μετά τοσαύτης έπιμονής άφωσιόθη 
εις τήν ϊδρυσιν τού κράτους αύτοΰ, ώστε δι άπαντος 
τού βίου δίς μόνον έφάνη έπί τού άνδήρου τού Αλα- 
ιεούτ, ούδέποτε δ έξήλθε πλέον τού φρουρίου εκείνου. 
Έκάλεσε δέ παρ ’ εαυτό άπαντας τούς ’Ισμαηλίτας τής 
Περσίας, κατόρθωσε νά έμπνεύση εις αύτούς τυφλόν 
φανατισμόν, καί νά συγκροτήσν) άπο αύτών τάγμα μέ
χρι μανίας άφωσιωμένων οπαδών, αύτός μή παριςά- 
ιεενος αύτοΐς εϊμή ώς αντιπρόσωπός τού Ιμαμ, ήτοι 
τού άρχιερέως. Επειδή τα μέλη τής αΐρέσεός του συν- 
είθιζον νά ύπεκκαίωσι τόν ένθουσιασμόν αύτών διά τής 
-χ ρήσεως τού Χασισά, ήτοι μεθύσματός τίνος άπό καν- 
ναβίνου σπέρματος κατεσκευασμένου καί εις ύπέρταρον 
βαθμόν ερεθιστικού, διά τούτο έ'λαβον βραδύτερον το 
όνοιεα Χασισίμ, έξ ού οί Εύρωπαϊοι κατεσκεύασαν το 
τών ’Ασσασίνων έπόνυμον. Τοσαύτη δέ ήτο ή προς τον 
Χασάν ύπακοή των οπαδών αύτοΰ, ώστε, προς εκτέ- 
λεσιν τών διαταγών του, έτόλμων τα παντα, και αύ
τήν τήν ζωήν προθύμως έθυσίαζον" όθεν ού μόνον εύχε- 
ρώς άπίκοουσεν άπάσας τάς τών Σελσουκκικών Σουλ
τάνων κατ’αύτού επιθέσεις, αλλά καί φοβερός άπέβη 
εϊς αύτούς. Τό ξίφος τών περιμανών έκείνωύ αίρετι- 
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κών ήπείλει άδιαλείπτως πάντα όςτις.έτόλμα νά όνο- 
μασθη, έχθρος του Χασάν ό δέ πανούργος και. στα
θερός ούτος άνήρ.παρέδωκε προ του θανάτου, 1 125, 
τ.ό ποφ’αύ,τοΰ ίδρυθέν πολιτικόν καί ιερατικόν κ.ράάος, 
ούχί εις. συγγενή τινα, άλλ’είς τον πρεσβύτερον καίέμ- 
πειρότερον διδάσκαλον τής αίρέσεοις,· τόν Κιά Βουρ- 
ζούκ, όςτις, επί 24 κυβερνήσας έτη, ηύξησε τον από 
τών Ασσασινων τρομον, και ίδρυσεν έν ΑΧαριουτ ι
δίαν δυναστείαν, διατηρηθεΐσαν με'χρι της ακολούθου 
έκατονταετηρίδος.

Ιίολϋ τής περσικής ταύτης δυνας·είας τών ’Ασσασί- 
νων σπουδαιότερα διά-τήν ιστορίαν τών σταυροφόρων 
είναι ή έν Συρία κατασταθεΐσα μοίρα τής αίρέσεως 
ταύτης. ’Ενταύθα έξηπλώθησαν οί ’Ασσασΐνοι από τοΰ 
1105, δτε ό Ροδουάν, θεωρήσας συμφέρον νά καλε'ση 
αύτούς εις Χαλέπιον, τούς μετεχειρίσθη ώς δολοφό
νους καί κατέστη δι ’ αύτών φοβερώτατος εις ά'παντας 
τούς άλλους τής Συρίας δυνάστας. Τότε έκόντος άκον- 
τος αύτοΰ ίδρυσαν ούτοι έν ’Απαμεία, τήν όποιαν διά 
τής συνδρομής των είχεν εκείνος κυριεύσει, δευτέραν 
του κρα'τους αύτών εστίαν, ό'που έστησε την έδεαν του 
έτερος Γέρων τοΰ όρους. Καί ό μέν πρώτος τών έν Συ
ρία Σείκων τών ’Ασσασίνων, ό ’Αβού Ταχήρ, ήχμα- 
λωτεύθη μετά τρία έτη ύπό τοΰ κυριεύσαντος τήν ’Α- 
πάμειαν Ταγκρέδου· οί δέ χριςτανοί καί έτερον αύτοΰ 
φρούριον μετέπειτα έκυρίευσαν, καί αύτος ό Ροδουάν 
ήναγκάσθη νά καταδίωξη τούς ύπό τοΰ Καλίφου έπι- 
σήμως άφορισθέντας τούτους αιρετικούς· άλλα ταΰτα 
πάντα δέν διεκώλυσαν τήν έν Συρία έξάπλωσιν αύτών, 
διότι άφ’ένός μέν ηΰξανεν ό αριθμός αύτών καί ό άπ’ 
αύτών τρόμος διά τής ς-ρατολογίας απάντων τών τολ
μηρότερων κακούργων, άφ’έτέρου δέ έλάμβανον αδιά
λειπτες επικουρίας από τών έν Περσία όμοδόξων. Τε
λευταίου έπεχείρησαν οΐ ορθόδοξοι Μωαμεθανοί έπί- 
σημον κατα τών μοχθηρών τούτων αιρετικών θρησκευ
τικόν πόλεμον, καθ’ονοί ’Ασσασΐνοι έπαθον, 1 127, 
περί Δαμασκόν, ήτταν δεινήν, ό δέ ήγεμών αύτών ’Ι
σμαήλ ήναγκάσθη νά άπέλθη τής χώρας· άλλ’οί οπα
δοί του εζήτησαν καί εύρον εις δυσπρόσιτους βράχους 
φωλεας ασφαλεστερας των φρουρίων τά όποια πρότε- 
ρον άλληλοόιαδόχως κατέσχον καί άπέβαλον, ώχυρώ- 
θησαν έπί τοΰ ’Αντιλιβάνου, κατέκτησαν βαθμηδόν 
πολλά πέριξ φρούρια, καί ίδρυσαν ουτω νέον ’Ασσασί
νων κράτος έν Συρία, πολυθούλλητον καί φοβερόν άνα- 
δειχθέν, υπο τον εν τώ φρουριω Μασιάφ τοΰ Αντιλι- 
βάνου έδ ρεύοντα Γέροντα τοΰ όρους, ούδέν ήττον ή τό 
περσικόν, καί πλειότερον τούτου διατηρηθέν.

Κ. Ι1απαρ(5ηγόπου).ο;.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΙΙΟΣ.
Προ τής έκστρατείας τοΰ Ναπολεοντος εϊς Ί’ωσ- 

σίαν, ήτοι προτού 1812, άφίχθη εις Πετρούπολιν 
γαλλοςτις βιολιςής έπιτήδειος, ό κύριος Β. ώς αρχη
γός τής ορχήστρας του έκεΐ γαλλικού θεάτρου. Γενό- 
μενος δε ουτω γνωστός εν τη ρωσσικη κοινωνία τής 
πρωτευουσης ταύτης, έκαλεΐτο συνεχώς εις τάς οικίας 
των έκεΐ μεγιστάνων, ώς καί εις τήν αύτοκρατορικήν 
Αυλήν, συνθέτων συγχρόνως νέους ήχους, τούς οποίους 
επεστελλε καί εϊς τούς έν Παρισίοις φίλους του. Κατά 
τόν αύτον εκείνον καιρόν, εύρίσκετο μεταξύ τών υπάλ
ληλων τοΰ ρωσσικοΰ ταχυδρομείου μ.έ-αςτις μελομα- 

νης όνόματι Μ., όςτις άκούσας τήν φήμηνιτών μελω
διών τού Β., περιεζήτει αύτάς. Βλέπων δέό'τι.ό.γάλ- 
λος.-μαυσικός έδιδε συνεχώς-εις. τό.ταχυδρομείων φα- 
κέλλους περιέχοντας συνθέματα τους καί ύπό . περιέρ
γειας όλως τεχνικής κινούμενος, μίαντών ήμερων,, μή 
δυνηθείς ν’άνθέςη εϊς τόν πειρασμ,όν, ήνόιξε τον φά- 
κελλον όν είχε δ,ιαπιστευθή ό Β. εις χεΐράς του. Πα
ρατηρεί· ήσαν τωόντι μουσικά γράμματα· άλλά μου
σουργούμενα ούδέν άπετέλουν καταληπτόν μέλος. ’ Εν
τρομος διά τήν άνακάλυψιν ταύτην, άναφέρειτήν πρά- 
ξίν του εις τόν άνώτερόντου έν τώ ταχυδρομείω· άλλ’ 
άντί νά έπιστήση τήν προσοχήν του, ήκουσε μάλιστα 
έπιπλήξεις ότι ήνοιξε τόν φάκελλον τούτον, καί διε- 
τάχθη νά έκπέμψη αύτόν κατά τήν έπιγραφήν.

Ο Μ. έ'πραξε κατά τήν άνωτέραν διαταγήν άλλ’ό 
Β. έςηκολούθεε στελλών όσημέραι περισσοτέραν μου
σικήν γραπτήν εϊς Παρισίους· τόσον ώστε ό Μ. άπε- 
φάσισε ν’άνοιξη καί άλλον φάκελλον, όπου πάλιν ή 
μουσική τήν όποιαν εύρεν ήτο ακατανόητος. Τώρα δέ 
κατηυθύνθη εις τόν γενικόν διευθυντήν τών ταχυδρο
μείων, όςτις κατοιρθωσε διά πολλής μελέτης ν’άνα- 
καλύψη, ότι τά μουσικών χαρακτήρων όψιν έ'χοντα 
γράμματα ταΰτα ήσαν ς·εγανογραφημένη άνταπόκρισις 
μετά τοΰ έπί τών έξωτερικών ύπουργοΰ τής Γαλλίας 
Ταλλεΰράνδου, ού τίνος ό Β. ύπήρχε κατάσκοπος.

Τό πράγμα ήλθεν εϊς γνώσιν τοΰ αύτοκοάτορος Α
λεξάνδρου A ■ καί κατ’αύτήν δ’έκείνην τήν.νύκτα έ- 
δίδετο έν τή Αύλή χορός. Μετά τό πε'ρας όρχήσεώς 
τίνος, ό αύτοκράτωρ προσέρχεται προς τόν διευθυντήν 
τής ορχήστρας, όςτιςήτο ό Β., βάλλει έπί τοΰ ανα
λογίου του τόύς έν λόγω μουσικούς του χαρακτήρας, 
καί τόν παρακαλεΐ νά μουσουργήση αύτούς. Ο Β ·, 
ίδιον καί γνωρίσας τά σημεία του , ώχριά, και έν τώ 
φόβω του πίπτει από τών χειρών του τό τοξάριον τοΰ 
βιολιού, καί συντρίβεται χαμαί. Ό αύτοκράτωρ δέν 
λέγει τίποτε· μ.όνον έμειδίασε προς τον κατάσκοπον 
καί άπεμακρύνθη. Ό πρίγκηψ Βολκόνσκης έπανέλαβε 
τήν μουσικήν έκείνην, ό δέ χορός έξηκολούθησε διευ- 
θύνοντος τήν ορχήστραν πάλιν τοΰ Β. · άλλά λήξαντος 
τοΰ χοροΰ, ό Β. έκρατήθη καί ήχθη εις τό φρούριον 
τής Πετρουπόλεως. ’ Αγνως·ον είναι πόσον καιρόν διέ- 
τριψεν έκεΐ καθειργμένος· άλλά λέγεται ώς βέβαιον 
ότι ήρχετο εις συνεχείς συνδιαλέξεις μετά τοΰ πρίγκη- 
πος Βολκόνσκη, καθ ύπαγόρευσιν τοΰ όποιου έςηκο- 
λούθησε τήν μετά τοΰ Ταλλεΰράνδου έπις·ολογραφίαν, 
μεχρίς ού ένόησε τέλος καί ούτος ότι έφενακίζετο. Μή 
δυνάμενο; δέ πλέον ό Β. νά έπανέλθη εις τήν Γαλλίαν, 
διέυ,εινεν όριστικώς εις Πετρούπολιν, όπου κατοικεί 
ή οίκογένειά του μέχρι σήμερον.

II Ε\ BFAETTV ΜΕΓΛΛΙΙ ΙΥΙΑΙ.
Πας περιηγητής, καί τρεις μ.όνον ώρας άν διέμενεν 

έν Βενετία, χρεωστεΐ νά έπισκεφθή πρώτον τήν πλα
τείαν τοΰ 'Αγίου Μάρκου, έπειτα τόν ναόν τούτον, τό 
δουκικον μέγαρον (Palazzo ducale) καί τήν μεγάλην 
αύλακα, ένθεν καί ένθεν τής οποίας ϊστανται τα λαμ
πρότερα τής πόλεως ταύτης ιδιωτικά μέγαρα. ( Γής 
διώρυγας ταύτης παριστα μικρόν τι τμήμα ή ήμε- 
τέρα είκών.)

Ούτως ελαβεν ιδέαν τελείαν τής ό'ψεως τών κυριω- 
τέρων μνημείων τής πόλεως ταύτης. Ίνα παρατηρήση 

όμως αάτά-λεπτομερώς, δεν θά έπήρκουν ούτε τρεις 
εβδομάδες... ■■■-: ·8
■χψ’Αλλάικάίτοι μεγαλοπρεπή ταΰτα, μόνον κατα τήν 
αρχιτεκτονικήν θέλγουσι τήν δρασιν, καί μόνον ύπό 
τήν ιστορικήν έποψίντων ένδιαφέρουσι.μ.εγάλως· ένγέ- 
υενδέή πόλις πρός τόν ξένον έχει ό'ψινπένθιμον, πλη

ήρεμαΐα πάντοτε καί σχεδόν άκίνητα. Όλαι σχεδόν 
αίόδοί είναι αύ'λακες ύδατος τοιούτου, βρέχοντος τούς 
πόδας τών οικιών. Έκ διαλειμμάτων συζευγνύει αύ
τάς γε'φυρά τις μικρά πεπαλαιωμένη, ήν διέρχεται 
σπάνιός τις διαβάτης. Κύπτεις από τοΰ παραθύρου, καί 
μελαγχολείς βλέπων έκείνην τήν κατήφειαν. Γόνόολα

κτικήν, άνυπόφορον. Απασα eivat κτισμένη εντός τών 
ύδάτων τής θαλάσσης, ήτις, άβαθεστατη ούσα εις τόν 
μυχόν έκεϊνον τόΰ’Α'δριατικοΰ; σχηματίζει μικράς νη
σίδας, ή μάλλον τενάγη (tagune καλούμενα ύπό τών 
’Ιταλών) έπί τών οποίων θεμελιοΰνται αί οίκιαι. Και 
λοιπόν τά ύδατα εκείνα είναι θολεριότατα, ακάθαρτα, 

τις (ούτως ονομάζονται τά άκάτια τής Βενετίας) δια
πλέει άθορύβως, καί ακούεις, τήν φωνήν τοΰ κωπηλά
του είδοποιοΰντος μή τις άλλη πρόκυψη αίφνιδιως εκ 
πλαγίας τινός έτέρας αύλακας, και ουτω συμβη συγ- 
κρουσις. Αί γάνδολαι αύται είναι μέλαιναι ώς νεκρι- 
καί, ό δέ πορθμεύς λάμνει όρθιος, νωχελής, άχαρις 
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είς τάς κινήσεις. Εϊς τά παράθυρα τών απέναντι οικιών 
κρέριανται ράκη προς στέγνωσιν. Ακούεις άδιαλεί- 
πτως ήχοΰντας κώδωνας εκκλησιών, Ο παπισμός εκεί 
διασώζει ολοντου το φορτικόν σχήμα, συνοικούν πα- 
ραδόξως μετά της διαφθοράς τών ηθών.

Οί κάτοικοι έν τούτοις είναι εύ'θυμοι καί εύφυείς· 
τό 0’εσπέρας ή πόλις άλλάσσει όψιν, διδόμενη όλη εις 
φωταψίας, θαλίας καί συμφωνίας μουσικάς.

Είς τήν Μεγάλην Αύλακα ύπάρχει πλείωντις ζωή 
καί κίνησις. Αύτη είναι ή αρτηρία τής πόλεως. Κατά 
τό μέσον αύτής κείται ή μεγίς-η τών γεφυρών τής Βε
νετίας, καλούμενη του 'Ριάλτου.

Η πλατεία τού Αγίου Μάρκου είναι ό μόνος τόπος 
ένθα εύρίσκειτις έκτασιν ίνα περιπατήση έν άνέσει. Πέ- 
ριξ αύτής κεΐνται τά πλουσιότερα τών έργας-ηρίων καί 
καφενείων. ’Εκεί λοιπόν καί οί ξένοι. Παρέκει, έτέρα 
τις πλατεία μικρότερα (la Piazzetta), έκτεινομένη 
μέχρι τής θαλάσσης. ’Από τής Δευτέρας πλατείας ταύ
της μέχρι του Ναυστάθμου (Arsenale) έχει τις ν’ά- 
ναπνεύση αέρα έλεύθερον, τόν τού πελάγους, περίπα
τόν έπί παρόχθιων πλάτους ικανού.

Η έν Βενετία ελληνική αποικία ίταλίζει καθ’ό'λα· 
θαμβούται καί αύτή ύπό τών περιβομβούντων τίτλων. 
Ταύτα θά πάσχη ή ολομέλεια τού Εθνους, ένόσω οί 
έν Έλλάδι δέν κατορθούν νά έφελκύσωσι κατά τι τόν 
τής Εύρώπης έπαινον ·,- μόνον ικανόν νά παραστήση 
τήν χώραν ημών άξιοζήλευτον εις τά απανταχού διε
σπαρμένα αύτής καί όσημέραι μάλλον ξενόζηλα τέκνα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΏΝ ΙΙΗΙΙ.
Ό αρχισυντάκτης τού «’Αθηναίου » (AthencEUm), 

μιας τών εύύποληπτοτάτων φιλολογικών εφημερίδων 
τής ’Αγγλίας, Hepworth Dixon καλούμενος, περιο- 
δεύσας έν Εύρώπη, Αιγύπτιο, Συρία, Παλαιστίνη, καί 
εσχάτως έν ’Αμερική, έξέδωκε τάς έκ τών χωρών τού
των έντυπώσεις αυτού εις βιβλία άξια λόγου πολλού, 
ών τό τελευταίου μάλιστα, « Η Νέα Αμερική » έπι- 
γραφόμενον, ύπερευηρέστησεν έν τώ δημοσίω της Με
γάλης Βρετανίας· μετεφράσθη δέ κατ’ αύτάς καί εις 
τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Ό συγγραφεύς άπέβη εϊς Νεοβόρακον άρχομένου έα- 
ρος τού έτους 1866, καί μετ’ ολίγα; τινας ημέρας ή- 
ρώτα αύτόν άγγλίς κυρία άπό δύο έτών ήδη κατοι
κούσα εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας , τί έφρόνει περί 
τών αμερικανικών ηθών. Τί ν άπαντηση, ένώ δέν έ- 
θεώρει εαυτόν εϊσέτι αρκούντως ειδήμονα τών τού το'-, 
που έκείνου αρετών ή έλαττωμάτων; ’Εζήτησεν έν τω 
πνεύματίτου άπόκρισίν τινα, ήν ένόμιζεν άλάνθαστον. 
« Είναι έλεύθερος λαός! » είπεν. — « ’Ελεύθερος! ά
νέκραξεν ή ’Αγγλίς· μόνον έπί τρεις ή τέσσαρας μ.ή- 
νας έπεθύμουν νά συνανεστρέφεσθε τόν έλεύθερον αύτόν 
λαόν, καί τότε νά μοί έλέγετε ! ’Αν θέλετε , έχει τω
όντι τήν ελευθερίαν τής αύθαδείας, άλλ’ όχι άλλην 
τινά. »

Ο Δίξων έσημείωσε ταύτα έν τή μνήμη του , καί 
έκτοτε ό'που άν έτυχε περιηγούμενος, εις τούς σιδηρο
δρόμους, εις τά ξενοδοχεία, εις τά καφενεία, παντα- 
χού έμαθεν έξ οικείας πείρας κατά πόσον ορθή ύπήρχεν 
ή κρίσις αύτη τής συμπατριώτιδόςτου.

Ζητείς νά σέ φέρωσι φαγητόν τι; ό παρέκει καθή- 
μενος εις τήν αύτήν τράπεζαν έαβάλλει τήν περόνην 

του εις τό πινάκιον τό οποίον σοί έφερον, καί λαμβά
νει τά καλήτερα τεμάχια ύπ άμφοτέρους τούς οφθαλ
μούς σου. Αφήκες δυστυχώς τήν γωνίαν τής άμάςης 
όπου έκάθησο διά νά βλε'πης τάς τοποθεσίας δι’ών 
διέρχεται ό σιδηρόδρομος; ό τυχών οδοιπόρος άπο- 
βάλλει παρέκει τά πράγματά σου καί κάθηται εις τήν 
θέσινσου αύτός. Μή ζαλίζεσαι νά έπιφέρης παρατηρή
σεις σου· αποβαίνει άνωφελές. Δέν σ εννοεί· σέ βλέπει 
μόνον ώς έν απορία, διότι, εις τήν ιδέαν του, καί 
σύ τό αύτό θά έπραττες. Αλλά σύ λέγεις ό'τι όχι, δέν 
θά έπραττες τό αύτό. Τότε αναστέλλει τούς όίμους 
του θεωρών σε ώς άνθρωπον παράδοξον. Κρατείς βι
βλίου τι διά ν’άναγινώσκης καθ ’οδόν, άποβάλλων ούτω 
τήν ακηδίαν τής μακράς οδοιπορίας; ή φέρεις κύστην 
τινά περιέχουσαν οπώρας, διά νά δροσίζεσαι τρώγων 
έκ διαλειμμάτων; ’Επρόκοψες· έπρεπε νά λαβής ύπ’ 
όψιν ό'τι θά έχης συνοδοιπόρους εϊς τήν άμαξαν.

Εύγενικός τις κύριος σιμά σου καθη'μενος λαμβάνει 
τό βιβλ ίον σου καί τό ά,ναγινώσκει έξ άρχής μέχρι τέ
λους, καί μόνον όταν σοί τό άποδίδη ενθυμείται νά 
σ έρωτήση μήποτε διετε'λεις άναγινώσκων αύτό ότε 
τό έλαβε; Τόν αποκρίνεσαι έντονον ή ξηρόν τι Ναι, 
φρονών ότι τόν έδωκες νά καταλάβη τήν άδιακρισίαν 
του. Μάταιος κόπος! ’Αντί νά ζητη'ση συγγνώμην, 
« A ! σέ λέγει· νά τό άναγνώσετε λοιπόν, θά εύαρε- 
στηθήτε πολύ .. . ».

"Οσον προχωοής πρός δυσμάς, τόσον ή τοιαύτη ά- 
διακ ρισία τών ανθρώπων άπαντάται αύξουσά. Εϊς τήν 
επαρχίαν τού Μισσούρη, λαμβάνει άγνωστός τις έλευ- 
θέρως τά χειρόκτιά σου καί τά δοκιμάζει εϊς τάς χεί- 
ράςτου, ή έκκενόνει εις τον αέρα τό πιστόλιόν σου διά 
νά τό παρατηρήση· μεταχειρίζεται τάς ψήκτρας σου 
(τάς βρούτσας) διά νά καθαρίση τά υποδήματά του, 
κτενίζεται διά τού διαλυστηρίου σου, ρίπτει επάνω 
του τόν έπενδύτηνσου άν αίσθανθή ψύχος, τρέχει μετά 
τού ποτηριού σου διά νά λάβη νερόν άπό της βρύσεως. 
’Εννοεί πάντοτε ότι καί σύ δύνασαι νά κάμης χρήσιν 
της αύτης έλευθερίας άκατακρίτως.

Άλλ’ό Εύρωπαίος, μάλιστα δέ ό Άγγλος, δυστυ
χώς δέν θέλει νά πράξη τά αύτά δικαιώματι άμοιβαιό- 
τητος· ώς άλλότριος πρός τά κοινοκτημονικά ταύτα 
ήθη, θεωρεί ώς άφόρητον τήν αγωγήν ταύτην τών Α
μερικανών· μάλις·α δέ συμπεριφερομένους ούτω, τούς 
εκλαμβάνει ώς άναγώγους παντάπασιν. Η «έλευθερία 
τής αύθαδείας» έπιπροσθεί εις πάσαν άλλην τών’Α
μερικανών έλευθερίαν προ τών οφθαλμών τού Εύρω- 
παίου, μάλλον δυσανασχ ετούντος μεταξύ άναγώγου 
κοινωνίας, ή ύπό νόμους τυραννικούς.

Ό Δίξων παραλληλίζει ώς επομένως τούς τρόπους 
τών Άμ,ερικανών πρός τούς τών Αγγλων

« Ό Αμερικανός δίδει απλώς χρωματισμόν τινα 
καί σχήμα νέον εϊς την άγγλοσαζωνικήν ωμότητα. Φέ
ρει έξωθεν. τήν προπέτειάν του, ένώ ό ’Άγγλος τήν φέ
ρει έντόςτου. ’Από τών χρόνων τού ’Οδίνου καί τών 
άλλων έκείνων τρομερών θεών τών Σκανδιναυών , ή 
αύτή έμφυτος ώμότης παρώρμησεν όλους τούς κλά
δους τής αύτής γενεάς νά παρί'ανται ένώπιον τών ξέ
νων ώπλισμένοι ύπεροψίαν τινά απεχθή. 'Οπουδήποτε 
τής γης, τηρούμεθα οί αύτοί· είναι ίδιον τού αίματος 
ημών.

»Άμα ώς ’ίδωμεν ξένον τινά μορφής αγνώστου, ή 
ένδυμα έχοντα καινοφανές, διεγειρόμεθα, είσερχόμεθα 

έντός ημών, διακείμεθα έχθρικώς, δυς-ροποΰμεν, πλη- 
ρούμεθα φλέγματος καί κακίας, έτοιμοι νά συρίξωμεν, 
νά έκμυκτηρίσωμεν τόν τολμώντα νά παρουσιασθη 
ένώπιον ημών. Καί τών μέν Άγγλων ημών ό πολιτι
σμένος καί εύγενικός άνήρ παρίσταται τότε αγέρωχος 
καί σύνοφρυς, τών δέ Αμερικανών ό χωριάτης 
(rough') δεν άρκείται εις τούτο, αλλά λαμβάνει άπό 
χαμαί τόν τυχόντα πρόχειρον χάλικα καί λιθοβολεί 
τον ξένον.

» Ό Άγγλος ό μηδέν λέγων, ό διαβαίνων πλησίον 
σου καί ού'τε καν βλέπων σε, ο παραγκωνίζων σε 
ρίς καν να προσέζη, ύπεννοεΐ τούτο· «Είμαι καλή- 
τερός σου· είμαι ισχυρότερος σου· είμαι ευφυέστερος 
σου· είμαι πλουσιώτερός σου· δέν σέ διακρίνω.» Δη
λαδή σοί απευθύνει υβριν σιωπηλήν, υβριν λίανπικράν 
πρός τόν ’Ιταλόν καί τον Γάλλον. Ό δέ Αμερικανός, 
γενόμενος έλεύθερος, νομίζει ώς χρέος του ή ώς ίδιον 
τής τιμής του τό νά σ’ε’ίπτι διά ζώσης φωνής κατά πρό- 
σωπον όσα αποσιωπά ό Άγγλος· «Οχι μόνον είμαι 
ίσος σου, όστιςδήποτε καί άν ήσαι, αλλά καί καλήτε- 
ρόςσου!» Εϊς τίνα λοιπόν αύθάδειαν θά έ'διδέ τις τό 
γέρας; Εις τήν καταφρονούσαν διά τής σιγής της, ή εϊς 
τήν προσβάλλουσαν διά τής βαναύσου σκαιότητόςτης;

»Έννοείται ότι ού'τε οί Αμερικανοί όλοι μεταχει
ρίζονται τήν τοιαυτην άκόλαςον προπέτειαν, ούτε όλοι 
οί Άγγλοι έφελκύουσι τό μίσος τών άνθρώπων διά τής 
υπεροψίας καί τού φλέγματός των. Ιΐανταχού εύρί— 
σκονται καί άνθρωποι ανώτερου τίνος έξευγενισμοΰ, 
έξαιρέτως καλλιεργημένον έχοντες τό πνεύμα, συμπα
θή καί φιλόφρονα τήν καρδιαν. Ούτοι είναι άπηλλαγ- 
μένοι τών γενικών έλαττωμάτων έ'χουσι τούς τρόπους 
γλυκείς· ή γλώσσάτων ούτε εύπροσηγορίας άμοιρεί, 
ούτε ειλικρίνειας. Γινώσκουσι τί χρεωςοΰσι πρός τούς 
άλλους καί τί πρός εαυτούς. Καταβήτε όμως εϊς τάς 
κατωτέρας τάςεις, συναναστραφήτε μετά τού χυδαίου 
καί κακώς άνατεθραμμένου πλήθους, εκεί θα ευρετε 
ύπό παντοία σχήματα τήν αγριότητα καί μοχθηρίαν 
τών αρχαίων Σκανδιναυών, που μέν υπό τήν αμερικα
νικήν αναίδειαν, πού δέ ύπό τήν έζυβ ριστικήν ψυχρό
τητα τού άγγλου γεντιλμάνου. »

Πάντως, ή χειρ ήτις έγραψε τον παραλληλισμόν 
τούτον δέν παρεπλάγχθη ύπό της εθνικής φιλαυτίας· 
άλλ’έξελέγχων ούτω ό συγγραφεύς τήν άξιόμεμπτον 
ύπεροψίαν τού ίδιου έθνους, άπέδειξεν ότι εις όύδένα 
τόπον οί έμβριθείς άνδρες θεωροΰσιν εαυτούς ώς ύπο- 
χρέους νά σιωπώσι βλέποντες τών συμπατριωτών τα 
άτοπηματα.

Άλλως τε, δέν πταίουσι κατά πάντα οί Αγγλοσά- 
ξωνες διά ταύτην τήν τραχύτητα ή τόν προσοχθισμόν 
ον φαίνονται έχοντες οί πλεΐστοι. Κατά τόν συγγρα
φέα, πταίει καί τό κλίμα των. Ό Δίξων έπορίσθη έκ 
τών περιηγησεών του εϊς τά έσχατα μεθόρια τού πολι
τισμένου κόσμου θεωρίαν τινά, ήν όρθώς θα άπεκαλει 
τις κλιματολογίαν της εύγενικής καί εύπροσηγόρου 
συμπεριφοράς.

«"Οσον άπομακρύνεσαι άπό τού ήλιου , τοσούτον 
καί άπό της φιλοφροσύνης καί χάριτος. Εντός τού 
γεωγραφικού χάρτου ήδύνατό τις νά σημειώση τήν βαθ- 
μητικήν ταύτην διαφοράν της φυσικής διαθέσεως τού 
ανθρώπου. Εν Εύρώπη, ό είς τών πόλων κατα τούτο 
είναι ή Κωνσταντινούπολή, καί ό άλλος τό Αονδ'ΐνον. 
Κατά τάς ^-οιηγήσεις μου εϊς τόν κόσμον, οί Μορμο- 

νοι της Άλμυράς Λίμνης (εϊς τήν βορείαν Αμερικήν) 
μοί έφάνησαν κείμενοι είς τό έν άκρον της άλύσου, καί 
οί κάτοικοι τού Κάιρου είς τό άλλο. Καθ όλας τάς 
γραμμάς δύναται τις ν’άκολουθη'ση τήν διπλήν κλί
μακα της εύπροσηγορίας καί δυσπροσηγορίας. Πλείονα 
εύρίσκεις εύπροσηγορίαν είς Κάϊρον καί είς Δαμασκόν 
ή είς Κωνσταντινούπολιν· πλείονα είς Αθήνας ή είς 
Ρώμην· πλείονα είς Ρώμην ή είς Παρισίους· πλείονα 

είς Παρισίους ή είς Λονδΐνον πλείονα είς Αονδίνον ή 
είς Νεοβόρακον. Άπό Νεοβοράκου ή εύπροσηγορία έξ- 
ακολουθεΐ έλαττουμένη καθόσον προχωρείς πρός τόν 
Σάν Λούην, καί άπό Σάν Αούη πρός τήν Αλμυράν 
Λίμνην. Βέβαιος δε είμαι ότι, έάνποτε έπεσκεπτό- 
μην τό Σακραμέντον καί τήν Καλιφορνίαν, θά έβλεπα 
έπικυρούμενον τό σύςημά μου ύπό τών θηριωδών δια
θέσεων τών κατοίκων έκείνων τών χωρών. »

Εύτυχώς, ζώμεν είς αιώνα καθ’δν τά ήθη, ώς καί 
τά έθιμα καί ή φύσις αύτή, άδιακόπως έπεξεργαζόμενα 
καί άναπλαττόμενα ύπό της άνθρωπίνης βιομηχανίας, 
τείνουσιν είς συνταυτισμον , έξ ού τίον κοινωνιών ή 
πρόοδος.

«Σήμερον, καί Αμερικανοί καί Άγγλοι έλέπτυνον 
κατά πολύ τούς τρόπους των, ώστε σπανίως άπαντα 
τι; είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τόν τέλειον εκείνον 
δημοκράτην, τόν ’ΐάγκην (Yankee) λεγόμενον, καί 
είς τήν Αγγλίαν τόν προ τού .1815 τύπον έκείνον τού 
Άγγλου τών παλαιών κωμωδιών. Αγνοώ αληθώς τί 
έγινεν ό δαιμόνιος έκείνος ’Αμερικανός, ό πάντοτε έ- 
χων τάς χείρας ένησχολημενας είς το νά περιλεπτύ- 
νωσι ξυλάριόντι, καί αενάως μασσών νικοτιανήν, καί 
μέχρι σου άποπτύων τον έξ.αύτης σίαλον, καί απνευ
στί έρω·γών σε τίς είσαι, καί πόθεν έρχεσαι, καί άν ή
σαι έγγαμος, καί άν έχης πολλά τέκνα, καί άν άκόμη 
ζή ή προμήτωρ σου.
τούτο
μικης έλευθερίας;

. πώς άνελήφθη τό άλλόκοτον 
ύποκείμενον, τό αύτόχρημα σύμβολου της άτο- 

Ετι προ είκοσι ετών απηντατο παν- 
ταχοΰ, ώς φαίνεται· τώρα, τί έγινε; Θά τό έχαιρέ- 
τιζα μετά χαράς, άν τό έβλεπα· αλλά ματαίως τό άνε- 
ζήτησα. Πού πλέον τό ανθρώπινον τούτο' πρότυπον, 
τό διδάσκον σε άνενδοιάστως πράγματα άτινα έγίνω- 
σκες μάλλον αύτοΰ, καί τό όποιον έπί της ελάχιστης 
άντιλογίας σου, αμέσως σοί έπρότεινε νά σοί έξορύξη 
τούς οφθαλμούς ή νά σού καταθραύση τούς όδόντας; 
Μόνην τήν σκιάν τού Αμερικανού τούτου τών παλαιών 
ημερών άπήντησα σήμερον είς τάς Ηνωμ-ένας Πολι
τείας. Όάντικαταστήσας αύτόν, όσυμπλέωνκαί συν- 
οδοιπορών μεθ’ήμών εϊς τάς λίμνας καί τούς σιδηρο
δρόμους, ούτε χρώματα ανοικτά φορεί, ούτε κροτάλια 
άναρτά είς τό ώρολόγιόν του κωδωνίζοντα· άλ.λά με- 
λανοφορεί καί δέν διακρίνεται άπο Αγγλου. Είναι σο
βαρός καί σιωπηλός, καίτοι πολλακις μέν κρατεί ρα- 
βδίδιόντι τό όποιον πελεκά, συχνότερα δέ μασσεί νι- 
κοτιανήν καί πάντοτε πτύει. Πώς θέλετε ; αί τελευ- 
ταΐαι δύο έξεις κατέστησαν είς αύτάν δευτέρα φύσις. 
Τόν βλέπεις, καί λέγεις ότι αποθήκην μασσητης νικο- 
τιανης έχει είς τό στόμα του. »

Τό βιβλίον τού Δίξωνος γέμει τοιούτων περιέργων 
περιγραφών, πολλήν παρεχουσών τέρψιν είς τούς άνα- 
γινώσκοντας· φαίνεται δέ ό συγγραφεύς κατά πάντα 
δικαιότερος τού γάλλου Άβούτου , γράψαντος περί 
Ελλήνων έκ σατυρικής προθέσεως.
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Ο ’Ιάκωβος ’Αργυρόπουλος έγεννήθη έν φαναρίω 
τής Κωνςαντινουπόλεως κατά φεβθουάριον ταύ 1 7 74., 
καταγόμενος, ώς μαρτυρεί τό έπώνυμον, έκ μιας τών 
οικογενειών αϊτινες μετά την αλωσιν της Κωνσταντι
νουπόλεως, έν έτει 1453, κατέφυγον εϊς την δυτικήν 
Ευρώπην, έν ’Ιταλία, καί μετά παρέλευσιν χρόνου ε
πανήλθαν εϊς Τουρκίαν. Αληθώς, εις έκ τών μελών 
τής οικογένειας ταύτης άναφέρεται μεταξύ τών πολ- 
λών άλλων Ελλήνων εις τούς οποίους ή Ιταλία ο
φείλει τήν παλιγγενεσίαν αυτής, διδάξας τήν φιλοσο- 
φίαν έν Φλωρεντία και έν ‘Ρώμη, και κατά τόν Fac- 
ciolati προβιβασθεϊς εις πρίτανυν τού Πανεπιστημίου 
τής Παδούης.

Τό έπώνυμον λοιπον τών ’Αργυροπούλων είναι έκ 
τών παλαιών, καί κατέςη περιφανές διά τών γραμμά
των. Διεσώθη καί αύτό ώς πολλά άλλα τών βυζαντι
νών χρο'νων, μαρτυροΰντα τήν αρχαιότητα αύτών με
ταξύ τών νεωτέρων, εϊς τινα τών οποίων παρεισέφρη
σαν κακοζήλως λέξεις καί καταλήξεις ίταλικαί ή τουρ- 
κικαί* δέν αρκεί δέ τούτο, άλλ’ έπιπροσθέτοντες εις 
αύτάς καί ξένους τίτλους, τιμάς άτιμους, τινές τών 
ήμετε'ρων οίονεί διαδηλούσιν ούτω τήν άπό του ελλη
νικού έθνους διάζευξιν αύτών.

Τό έπώνυμον τών Αργυροπούλων μένει άλώβητον 
άπό τής τοιαύτης λέπροίς· ούδένα άκούομεν πρίγ- 
κηπα ή κόμη τα ’Αργυρόπουλον, ώς ούτε Ράλλην, 
ούτε Παλαιολόγον ή Κομνηνόν ή Φωκάν ή 'Ραγκαβήν, 
καίτοι καί τούτων τά επώνυμα είναι άναντιρρήτως αρ
χαία καί ιστορικά· τούναντίον δε' βλε'πομεν γραφόμέ- 
νους πρίγκηπας καί κόμητάς ανθρώπους τών ο-- 
ποιων τά έπώνυμα μάτην άνεζητήσαμέν εϊς τούς χρό
νους τούς πρό τής βυζαντινής πτώσεως· καί τέλος, άν 
οί μετ’εκείνους κατισχύσαντες άλλότριοι έδωκαν τί
τλους, οί τίτλοιούτοι έν τώ έθνει ημών, όχι μόνον δέν 
συστήνουν, άλλα μάλιστα κακοσυτήνουν ένώπιον τών 
οφθαλμών παντός Ελληνος μή κατακυλιομένόυ εϊς τήν 
άμάθειαν, και σεβόμενου τήν τιμήν του έθνους του’ τού. 
έθνους τών Λυκούργων καί τών Περικλέων.

Καί ή προς τά γράμματα καί τάς έπιστήμας έφε- 
σις μεταδίδεται, ώς φαίνεται, εϊς τούς έκγόνους κλη- 
ρονομικώς. Ο ’Ιάκωβος ’λργυρόπουλος, συνεχίζων 
τάς παραδόσεις καί τήν φήμην του προπάτορός του, 
διέπρεψεν έτι τριακοντούτης μεταξύ τής πλειάδος ε
κείνης τώνλογίων καί πολιτικών άνδρών, ους παρήγα- 
γε τό Φανάριον, καί οί όποιοι, μεσιτεύοντες έΐς πάσαν 
διαπραγμάτευσή τών ’Οθωμανών πρός τάς εύρωπαϊ- 
κάς Δυνάμεις, ήσαν έν Κωνσταντινουπόλει ώς σύνδε
σμός τις συμπλεκτικός μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως. 
Ως άπαντες οί πεπαιδευμένοι του καιρού εκείνου "Ελ

ληνες, έλαλει καί αύτός καί έγραφεν’ εύχερώς τήν τουρ
κικήν, τήν αραβικήν, την περσικήν, -καί τάς κυρϊωτε- 
ρας εύρωπαϊκάς διαλέκτους· τήν ιταλικήν, τήν γαλ
λικήν, τήν ρωσσικήν, κλπ. Οί έφφένται της Κων
σταντινουπόλεως συνωμίλουν μετ αύτόΰ ώς μετάτινος 
τών οικείων. Είχε κληθή εις δλας τάς δημοσίας ύπη- 
ρεσίας αϊτινες τότε ήσαν προσιταί εϊς τούς χριστια
νούς· μετά τήν θέσιν γραμματέως τών πατριαρχείων, 
είχε δισρισθή έπίτροπος (καπού-κεχάγια) τών ηγεμό
νων τής Βλαχίας καί Μολδαυΐας, καί έπίτετραμαένος 
τής Τουρκίας εϊς Βερολίνου.

Διετέλει έν ταύτη τη πρωτευούση - άπό -τριών ήδη 
έτών, ό'τε είχεν εϊσέλθει εϊς αύτήν ό Ναπολέων νικη
τής μετά τήν έν ’ίένα μάχην. Μερίμνων κατ’έκεΐνον 
τόν καιρόν: υπέρ τής οθωμανικής αυτοκρατορίας ό με
γαλουργός άνήρ εκείνος, ό'ςτις έμελλε μετά τινας-μή
νας νά θυσιάση πάλιν αύτήν εϊς τήν άλλοπρόσαλλον 
πολιτικήν του, καί μαθώνό'τι ό άπες-αλμένος τής Τουρ
κίας ήτοιμάζετο ν’ αναχώρηση, ένεχείρισεν εϊς αυτόν 
έπιστολήν πρός τόν σουλτάν Σελίμην, ώς καί τό δί- 
πλωμα δι’ ού άπένειμε τόν μεγαλόςαυρον τής Αεγεώ- 
νος Τιμής εϊς τόν έν Κωνσταντινουπόλει άπεσταλμέ- . 
νον αύτού Σεβαστιάνην. Ούτως ο αύτοκράτωρ τών 
Γάλλων, μεταχειρισθείς τό μέσον τοΰ,.’Αργμροπούλου 
προς διαβίβασιν τού παρασήμου πρός τόν πρεσβευτήν’ 
του, ήθέλησε και αύτόν νά τιμήση, καί τόν σουλτάνον . 
νά κολακεύση πλαγίως, καθιστών αύτόν ώς άλλον 
έγώ. ‘Η τελετή λοιπόν έγινε μετά πομπήςτινος έν τώ 
αύτοκρατορικω κιοσκίω τού ’Αϊναλί Καβακίου, πα
ρόντος τού Σκαρλάτου Καλλιμάχου, μεγάλου διερμη- 
νέως τής οθωμανικής Πύλης, καί τού ’Ιακώβου Αργυ- 
ροπούλου. Ό σουλτάν Σελήμης έλαβε τό δίπλωμα καί 
τό έδωκεν ιδία χειρί εϊς τον Σεβαστιάνην, έπειπών 
τουρκιστί « Ειή σοι αίσιος οιωνός!»— Αλλάχ ό- 
γουρλού, κτλ. ώς τά λέγουσιν.

’Επηλθον ακολούθως μεγάλα συμβεβηκότα, τών ο
ποίων ή δίήγησις δέν εϊναί τού παρόντος καιρού. Η 
Τουρκία, παροτρυνομένη ύπό τού Σεβαστιάνου, ού τι- 
τινος ό λόγος ΐσχυε κατά τήν έποχήν έκείνην ύπέρ 
πάντα άλλον έν τοΐς διαβουλίοις τής Πύλης, έκήρυςε 
πόλεμον κατά ‘Ρώσσίας καί ’Αγγλίας. Ό αγγλικός τύ
λος, αφού ήπείλησε τήν Κωνσταντινούπολή προσορ- 
μισθείς εϊς τάς πύλας τού Βοσπόρου, ήναγκάσθη άπέ- 
ναντι τής αμετάπειστου έναντιώσεως τών ’Οθωμανών, 
ύποςηριζομένων ύπό τών Γάλλων, νά έξέλθη πάλιν έκ 
τού Ελλησπόντου μετά σπουδής. Κατά τήν περίστα- 
σιν έκείνην ό ’Αργυρο'πουλος έλαβεν εϊς τά πραγματα 
ταΰτα μέρος πολύ, ώς καί εϊς τάς μετά ταΰτα δια
πραγματεύσεις, κυρίως δέ δτε αί Ιονιοι Νήσοι έτέθη- 
σαν προσωρινώς ύπό τήν προστασίαν τής Ρωσσίαςκαί 
τής Τουρκίας. ’Ακολούθως διωρίσθη μέγας διερμηνεύς 
τής Πύλης.

Εν έτει 1818 έξέδωκεν έν τώ Λογίω Ερμή 
«Χρονολογικόν κατάλογον τών ορθοδόξων μεγάλων 
διερμηνέων της οθωμανικής αύτοκρατορίας», έξ ού 
μανθάνομεν τήν έκτασιν καί βαρύτητα τών καθηκόν
των τών διερμηνέων έκείνων, οίτινες, άπατου άρχαιο- 
τάτου αύτών Παναγιώτου, καί τού μετ’αύτόν ’Αλεξάν
δρου Μαυροκορδάτου, προήλθαν όλοι έκ τής συνοικίας 
τού Φαναριού, άμιλλωμένης εϊς τούτο. Ό μέγας διερ
μηνέας είχεν, όχι μόνον τήνδιεύθυνσιν τών έξωτερικών 
ύποθέσεων ύπο τόν ψιλώ όνόματι ρεΐζ έφφέντην (ύ- 
πουργόν τών έξωτερικών), άλλά καί δι’άύτοΰ διεξη- 
γετο πάσα ύπόθεσις τών έν Τουρκία Ελλήνων. Εικά
ζει δέ τις έκ τούτου τάς τιμάς, τάς προσόδους, καί 
τέλος τήν ίσχύν τού μεγάλου διερμηνέως. Εκ τών 
κατά τό μάλλον ή ήττον φιλογενών αύτού αισθημά
των έξήρτητο κατά μέγα μέρος ή τών συμφερόντων τού 
έθνους άντίληψις καί προαγωγή. Διά τούτο ή θέσις 
δέν ήτο άκίνδυνος.

Ο ’Ιάκωβος Αργυρόπουλος ύπήρξεν εις τών άνδρών 
οίτινες άπέβησαν ήμϊν έν αύτη λυσιτελέστατοί. Διά 
τών ενεργειών αύ^ού ίδρύθησαν ή έβελτιώθησαν καί 

σχολεία καί νοσοκομεία καθ’όλην τήν δούλην Ελλά
δα- κατόρθωσε δέ και νά δοθώσιν εϊς τούς έλληνας 
εμπόρους προνομίαι ( βεράτια), δι’ών άπέκτων έν τώ 
έμπορίω αντί μικρού τίνος φόρου'όσα δικαιώματα καί 
οΐ υπήκοοι τών μάλλον εύνοουμένων εύρωπαϊκών Δυ
νάμεων ούτω δέπαντί σθενει ύπεβοήθησε τήν προο
δευτικήν ορμήν ήτις είχε καταλάβει πρός τά τέλη τού 
παρελθόντος αίώνος τούς "Ελληνας, άγομένους εις πα
λιγγενεσίαν έθνικήν.

Μετά θάνατον τού Σουλεημάν, τινές τών ευρωπαϊ
κών Δυνάμεων, προσπαθούσα', να ύπερισχύσωσιν έν 
Κωνσταντινουπόλει, έζήτησαν τον ’Αργυρόπουλον ώς 
διερμηνέα αύτών παρά τή Πύλη· άλλ’ούτος έπροτί-

’Ιάκωβος ’Αργυρόπουλος.

(Τερζουμάν όδασί), έςού προήλθον οί νυν τά τής 1 ουρ
αίας διέποντες, ν άναγινώσκωσι και να μελετώσιν αυ
τήν. Συνέγραψε πρός τούτοις ό Αργυροπουλος τουρ
κιστί καί έγχειρίδιον γεωγραφίας, τρις μετατυπωθεν, 
καί άλλας διατριβάς έξέδωκεν, έν αίς καί ύπομνημά 
τι διά τού οποίου συνεβίβαζε τόν θρησκευτικόν νόμον 
τών Μουσουλμάνουν μετά τών λοιμοκαθαρτικών προ
φυλάξεων· έργον προδιαθέσαν τούς Τούρκους εις πα
ραδοχήν τών λοιμοκαθαρτηρίων.

’Επί τής καταστροφής τού 1821, θεωρηθείς και ό 
’Αργυρόπουλος ώς μέλος τής Φιλικής Εταιρίας, ή ως 
ύποπτος, καθείρχθη μετ άλλων τής οικογένειας του 
μελών, άλλ'ευτυχώς έξωρίσθη εις τήν Μικράν ’Ασίαν, 
ένθα διέτριψεν έπί επτά έτη. Εν τουτοις είχε κηρυχθή 
ή ανεξαρτησία τής Ελλάδος· ό Αργυρόπουλος, άνα- 

μησε τήν θέσιν μεγάλου διερμηνέω&,.βλέπων 'ίσως ότι 
μάλλον ήδύνατο έν ταύτη να καθίσταται εϊς τό έ
θνος χρήσιμος. Τότε δ έξέδώκε τήν έκ^τούγαλλικού 
μετάφρασιν τού «Πνεύματος τών Νόμων», ήνό Ρΐζος 
Νερουλός έπήνεσεν ώς -υπογραμμόν γλαφυρού ύφους.

’Αλλά μάλιςα παρά' τόΐς ’Οθώμανοΐς απέκτησε φή
μην άνδρός σοφωτάτου, πολλά συγγράψας τουρκιστί. 
Υπήρξεν ό Θουκυδίδης αύτών. Η -« 'ίςορία τής Ρωσ- 

σίας», ή τυπωθεϊσα τουρκιστί έν Βουλάκω τής Αίγύ
πτου έκ διαταγής τού Μεχμετ ’Αλή πασσά, έν άγνοίκ 
τού συγγραφέως, θεωρείται ώς έργον κλασικόν, καί ό 
‘Ρεσσίτ πασσάς δέν έπαυε παραινών τούς νέους υπαλ
λήλους έν τώ γραφείω τών μεταφραστών τής Πύλης 

κληθείς έν έτει 1829 ύπό τού σουλτάν Μαχμούτου 
ϊνα σταλή εις Πετρούπολιν καί ρυθμίση μετά τήςρωσ- 
σικής αύλης τά κατά τήν συνθήκην τής ’Αδριανουπο- 
λεως, έπροτίμησε νά παραίτηση τήν Τουρκίαν τού λοι
πού, καί νά μεταβή εις τήν περιπόθητον αύτώ Ελ
λάδα- κατόρθωσε δέ τούτο έπιβάς λαθραίως έπί γαλ
λικού πλοίου.

"Εκτοτε εζησεν έν Ελλάδι. Τόν εϊδομεν γέροντα 
πλέον έν ’Αθήναις, άπέ χοντα τών πραγμάτων, άνδρα 
προσηνή, άγαπώμενον ,παρά πάντων και τιμώμενον. 
Τούτου θυγατέρα είχε συ ζυγόν ό τών ημερών ημώ-^ ’Α
λέξανδρος Μαυροκορδάτος, καί τούτου υιοί ήσαν ό Πε
ρικλής ’Αργυρόπουλος, ού τίνος τήν απώλειαν έθρήνη- 
σαν πάντες, ώς άνδρός έξαιρέτως νοήμονος και έντι
μου, καί ό έτερος, ό διακριθείς ώς διερμηνεύς τής έν



190 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 19]

Κωνσταντινουπόλει ρωσσικής πρεσβείας έπί τών Μεν- 
σικωφικών.

'Ο ’Ιάκωβος ’/Λργυρόπουλος απεβιωσεν εν Αθηναις 
κατ’άπρίλιον τοΰ 1850, άγων ηλικίαν έτών 76.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΠΟΡΙΣΜΟΝ ΤΗΝ ΕΤΛΑΒΕΙΑΝ.

'Η εύλάβεια πανταχοΰ έκμεταλλεύεται, άλλ εις την 
δυτικήν Εύρώπην έξέχουσι κατά τήν προς τούτο επι- 
τηδειότητα οΐ έκμεταλλευταί. ’’Αν ό άγιος Ιερώνυμος 
έπανήρχετο σήμερον εις τήν ζωήν, πολύ πλειονας θα 
εΰρισκεν ύπό τήν σκιάν τοΰ παπισμού ιερείς ές εκείνων 
περίών έλεγεν, ότι « έξεγειρόμενοι άπό τοΰ όρθρου τής 
ημέρας παραγίγνονται εϊς τάς οικίας τών πλουσίων χη
ρών, εϊσδύουσιν εϊς τά δώματα αύτών πριν ή έξεγερ— 
θώσι τής κλίνης, έπαινοΰσι τήν ωραιότητα τοΰ δεινός 
σκεύους, τοΰ δεινός ύφάσματος αύτών ή όθονίου, έως 
ού, φορτικοί γενόμενοι, έπί τέλους άποσπώσίτι έξ αύ
τών, ούδέποτε άναχωροΰντες κεναίς χερσίν. »

’Εν τη παρισιανή έφημερίδι Siecle, άπηντήσαμεν 
κατ ’ αύτάς το επόμενον ανέκδοτον.

'Ο νάρθηξ τού ναοΰ τοΰ άγιου Σουλπικιου έκτίσθη 
δι’ έπιμελείας του άββά Ααγγέτου ( Lang’uet de 
Gergy), όςτις ύπηρξεν από τοΰ 1714 μέχρι του 
1745 έφημέριος τής πλούσιας έκείνης ένορίας. Ως άν
θρωπος δραστήριος καί έπιτηδειότατος, ό άββάς ού
τος είχε συνάζει άφθονα αφιερώματα, διά τών οποίων 
έπη'ρκεσεν έπίτινα χρόνον εϊς τήν δαπάνην της νέας 
αύτοΰ οικοδομής. ’Αλλά τά πάντα έπιδέχονται έξάν- 
τλησιν, καί ή ελεημοσύνη αύτή. Οί ένορίται τοΰ άββά 
Ααγγέτου έδεσαν τέλος πάντων τό βαλάντιόν των, 
καί τό έχωσαν εϊς τά ενδότατα τοΰ κόλπου των. Τότε 
κατέστη φοβερός καί τρομερός· έπεσκέπτετο όλην τήν 
ημέραν τά πλουσιώτερα τών προβάτων του, καί οσά
κις δέν τώ έδιδον τίποτε, έλάμβανεν ό,τι έβλεπε πρό
χειρον, είτε κόσμημα πολύτιμον, είτε σκεύος άργυ- 
ροΰν, είτε καί εικόνα έντεχνον, 'ήν άποκαθήλωνεν έκ 
τοΰ τοίχου. Κατήντησε πλέον, όχι προσαίτης, άλλά 
πειρατής. ,.

Ολοι οί πλούσιοι κάτοικοι τής ένορίαςτου τόν έτρε- 
μον. ’Αλλ’αύτός ήδιαφόρει· κατώρθωσε δέ ουτω, όχι 
μόνον νά οϊκοδομήση τόν ναόν του, άλλά καί νά τόν 
κατακοσμήση καί νά τόν έφοδιάση διά παντός ίεροΰ 
άμφιου καί σκεύους. Μόνον ενός ,άζυμοφορου (osteil- 
soir) έςερεΐτο εΐσέτι. ’Αζυμοφόρον λέγομεν τόν ακτι
νωτόν εκείνον δίσκον εντός τοΰ οποίου τών λατίνων 
ό κλήρος θέτει τό άζυμον δ δίδει προς μετάληψιν. 
(Καινολογούμεν, επειδή ή ’Εκκλησία τοΰ Χρυσοστό
μου δέν έχει τοιαύτην λέξιν αΰτη έχει άρτοφόρον.)

Πώς νά κάμη ό όσιος άββάς ; ποΰ νά τό εύρη; Μα- 
ταίως έκρουσεν όλας τάς θύρας. Παρήρχοντο αί ήμέ- 
pat, οί μήνες· ήγγιζεν ή εορτή τής 'Αγίας Δωρεάς 
(Fete-Dieu)' έμελλε νά άχθη κατ’αύτήν μεγάλη λι
τανεία, καί ούκ ήν άζυμοφόρον!

Ημέραν τινά, αποφασίζει έν τοιαύτη ςενοχωρία νά 
πορευθή, πρωί’ έτι, εϊς τήν οικίαν δουκίσσης τίνος, 
καί ταύτης έν τη ενορία του κατοικούσης, γυναικός πε- 
φημισμένης έπί εύλαβεία καί έρωτοληψία ένταύτώ. 
Αλλά μόλις ϊδοΰσα αύτόν ή θαλαμηπόλος, τρέχει καί 

τόν έμποδίζει τοΰ νά προβή.

—Ή κυρία δούκισσα είναι ακόμη εις τήν κλίνην, 
τώ λέγει ή θεράπαινα.

—“Εστω, άποκρίνεται ό ίερεύς· άνάγγειλέ την ότι 
είμ εγώ.

—’Αλλά, πάτερ . . ■
— Ανάγγειλέ με, σέ λέγω.
Η θαλαμηπόλος κατευθύνεται προς τόν κοιτώνα 

τής δεσποίνης της. Ό ίερεύς ακολουθεί.
Αμα ϊδοΰσα τόν άββάν εϊσερχόμενον, ή δούκισσα, 

νέα γυνή, άληθώς κείμενη εΐσέτι εϊς τήν κλίνην, ανα
σύρει άπό τοΰ μετώπου τήν κόμην της, καί—Πώς, 
πάτερ, ανακράζει προς αύτόν, αύτήν τήν ώραν; Τι 
θέλετε;

— Α! κυρία δούκισσα, άπαντα ό ίερεύς· ύπομεί- 
νετε νά πέσω εϊς τούς πό δας σας, καί ν’άσπασθώ τά 
γόνατά σας ...

Ουτω λαλοΰσι τωόντι καί ουτω φέρονται προς τάς 
ωραίας καί πλούσιας γυναίκας οί ιερείς τής δύσεως. 
Παρ’ήμίν ταΰτα φαίνονται άπίςευτα- άλλ’είναι άλη- 
θέστατα, καί ούδεμίαν πλέον έκπληζιν προζενοΰσιν 
εϊς τούς Γάλλους. Un abbe galant δέν είναι προς 
αύτούς πράγμα άπαίσιον.

— Οχι, σάς παρακαλώ, αύτήν τήν ώραν, άποκρί
νεται ή νέα. Τί τρέχει πάλιν;

— Κυρία δούκισσα, τώρα ή έκκλησίαμου άπεπε- 
ρατώθη, καί σχεδόν έχει όλα τά άπαιτούμενα- μόνον 
έστάθη αδύνατον νά εΰρω έν άζυμοφόρον. Δούκισσα, 
πλησιάζει ή εορτή τής 'Αγίας Δωρεάς· ιδού τελευταίαν 
φοράν σήμερον έρχομαι νά έπικαλεσθώ τήν ελεημοσύ
νην σας· άλλοΰ δέν μάς έμεινε πλέον έλπίς.

— Τί νά σάς κάμω, πάτερ μου! εύρίσκομαι χωρίς 
χρήματα· ή όσιότης σας μ έσβύσετε.

— Κάμετε, κυρία δούκισσα· ακόμη μίαν μικράν 
καταβάλετε προσπάθειαν.

— Ά ! αδύνατον πλέον.
— ’ΐδού, έχετε εδώ τόσα πολυτελή, ώραία πράγ

ματα· δέν ήδύνασθε ν’άφιεοώσετε κάνέν άπ’αύτά εϊς 
τήν λατρείαν τοΰ Θεοΰ;

— Α’ϊ, τέλος πάντων, πάρετε ό,τι θέλετε! άπεκρίθη 
ή δέσποινα άνυπομονήσασα καί στρέψασα τό πρόσω- 
σωπον αύτής προς τόν τοίχον.

Παρατηρεί τότε γύρω του ό άββάς, καί, παρά τούς 
πόδας τής κλίνης, βλέπει δοχεΐόν τι . . . μέγα· άρ- 
γυρούν καί έπικεχρυσωμένον.

— Η ύπόθεσίς μου έτελείωσεν, είπε.
Στρέφεται δέ τότε πάλιν ή δούκισσα, καί τί νά ίδη 

εις τάς χείρας τοΰ ίερέως; . · . Ολη έρυθριά.
— Καλέ πάτερ, τώ λέγει άπόρωςπως, άλλά καί 

μή δυναμένη νά κρατήση τόν γέλωτα· μέ αύτό θέλετε 
νά κάμετε άζυμοφόρον ! ’Αδύνατον.

— Αδύνατον; Πώς άδύνατον ! άποκρίνεται ό άβ
βάς καλύπτων τό δοχεϊον εκείνο ύπό τό ράσον του· ή 
πίςτς μόνη σώζει. Εύχαριςώ, δούκισσα· έχε, τέκνον, 
τήν εύχήν. Δδοΰλός σας ταπεινότατος.

Ό βίος είναι όρος, είναι βουνόν· δέον όρθιοι νά τό 
άναβαίνωμεν καί καθήμενοι νά τό καταβαίνωμεν.

Τό γήρας σμικρύνει" μεγαλύνει δέ ό θάνατος.

ΛΈΩΤΕΡΑ
Tax’ ΕΠΙΣΤΗ.ΜΒΧ, ΤΕΧΧΒΧ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

’Εγένοντο κατ’αύτάς δοκιμαί περί τοΰ καιρού ον 
απαιτεί ό στόμαχος προς πέψιν διαφόρων εδωδίμων 
τούτο δέ κυρίως προς οδηγίαν τών επιμελητών τοΰ 
γαλλικού στρατού. Παρετηρήθη λοιπόν ότι τό όρύζιον 
εντός ζωμού κρέατος πέπτεται εντός μιας ώρας· ό φά
ρος καί ό σίτος βρασμένος εντός υδατος, εντός 2 ώρών 
καί ήμισείας· τό αύτό καί οί κύαμοι βρασμένοι εντός 
αλατισμένου υδατος. Διά κυάμους εντός ζωμού κρέα
τος καί κρέας βοός οπτόν, απαιτούνται 3 ώραι· διά 
βραςόνκρέας βοός, πρόσφατον άρτον σίτινον, άναλελυ- 
μένον βούτυρον, παλαιόν τυρόν, 3 ώραι καί ήμίσεια* 
διά ψωμίον καί όσπρια εντός ζωμού 4 ώραι· ,διάκρέας 
βοός άλατισμένον καί ζωμόν έκ κοκκάλων, 4 καί 1 
τέταρτον· διά λάχανα βρασμένα εντός υδατος, 4 καί 
ήμίσεια· διά λίπος βόειον βρασμένον καί τένοντας 
βοός, 5 καί ήμίσεια.

—Ό αύτοκράτωρ τών Γάλλων έδώρησε κατ’αύτάς 
εις τήν εθνικήν Βιβλιοθήκην τής Γαλλίας τέσσαρα λαμ
πρά νομίσματα, παριστώντα τόν μέγαν Αλέξανδρον 
καί Φίλιππον τόν Μακεδόνα. Τά νομίσματα ταΰτα, 
γνωστά όντα έν Εύρώπη ύπό τό όνομα «θησαυρού τής 
Ταρσού», είχον άγορασθή αντί 50,000 φράγκων.

—’Εν ’Αμερική έπενοήθη εσχάτως νέος τρόπος κα
τασκευής σιγάρων. Τά φύλλα τής νικοτιανής μετα
βάλλονται εϊς ζύμην, έπειτα δέ εϊς είδος χάρτου. Κό
πτεται ακολούθως ό χάρτης εϊς τεμάχια, καί ταΰτα 
τυλισσόαενα σχηματίζουσι πάραυτα σιγάρον καπνι- 
ζόμενον.

—Τήν 17ΐν ϊανουαρίου τοΰ παρόντος έτους ήριθ- 
μοΰντο έν Ρωσσία 463 τυπογραφεία καί 413 βιβλιο
πωλεία.

— Προς δυσμάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έκτεί- 
νονται απέραντοι λειμώνες, όπου περιφέρονται άγριοι 
βούβαλοι εϊς άγέλας. Ούτοι, μή εΰρίσκοντες έκεί δέν
δρα διά νά τρίβωνται έπ αύτών, έπιπτον έπί τών πασ
σάλων τοΰ ηλεκτρικού τηλεγράφου καί τούς κατηδά- 
φιζον έκόπτοντο δέ τά σύρματα. Προς θεραπείαν τοΰ 
κακού, ή διεύθυνσις τών τηλεγράφων έπενόησε να ό- 
πλίση τούς πασσάλους διά καρφιών μεγάλων τε καί 
μικρών* άλλά τότε μάλις·α οί βούβαλοι έπέπεσον εις 
αύτούς, εύρόντες ότι κάλλιον έξέετο κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τό τραχύ δέρμα των· ώστε γίνεται σήμερον 
σκέψις περί άλλου τίνος μέτρου τελεσφόρου μέν, όχι 
δέ καί πολυδαπάνου. ;

— 'Η ένταΰθα «Εταιρία προς διάδοσιν τών ελλη
νικών γραμμάτων» έξέδωκε κατ’ αύτάς έν βιβλίω τά 
πρακτικά αύτής. Προσεχώς θά δώσωμεν περίληψιν 
τού βιβλίου τούτου.

ΤΑ

ΚΑΙ ΛΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 17 (29) μαίου, 1869.

Αληθώς άνέστη ! αγαπητή φίλη μου, διότι καί η
μείς έδώ έπασχάσαμεν, άν όχι μέ κρότους, άλλα μέ 
άσπασμούς ικανούς. ’Ελειτουργηθημεν εϊς τόν ρωσσι- 
κόν ναόν, καί ώς γινώσκεις, οί Ρώσσοι, κατά τήν ημέ

ραν τής Αναστάσεως διατηρούν άκμαίον τό εθιμον τού 
άσπασμού τής χριστιανικής αγάπης. Δίδεται δέ ό ά- 
σπασμός ούτος πρώτον ύπό τού ίερέως, όςτις ίστάμε- 
νος προ τής ωραίας πύλης μετά τοΰ εύαγγελίου, πριν 
έτι εΐσέλθη εϊς τήν λειτουργίαν άσπάζεται πάντας τούς 
προσερχομένους, άνδραςτε καί γυναίκας, άντασπαζό- 
μ,ενος παρ’ αύτών.

Ολη ή άκολουθία έγινε ρωσσιστί μετά πολλής ίε- 
ροπρεπείας καί λαμπρότητος· είναι δέ καί πολυτελώς 
κεκοσμημένος ούτος ό ναός, διατηρούμενος δαπάνη 
τής ρωσσικής Κυβερνήσεως. Γινώσκεις ότι ή ρωσσική 
ψαλμωδία είναι κατανυκτικωτάτη* δέν καταλαμβάνω 
διατί ημείς έμμένομεν εϊς τήν παλαιάν έκκλησιαστι- 
κήν μουσικήν μας, καί διατί, άφοΰ έσυγχωρήθη νά 
εϊσαχθώσιν εϊς αύτήν αραβικά μέλη, δέν έπιτρέπεται 
ή τετράφωνος αρμονία!

Τούτο μοί έλεγε καί ό Πολύμοχθος. Καθώς τά ήθη 
μεταβάλλονται, ουτω καί αί ορέξεις· επομένως καί ή 
μουσική αίσθησις. Δέν πρόκειται περί δογμάτων· εις 
αύτα ούτε ιώτα, ούτε κεραία νά προστεθή ή ν άφαι- 
ρεθη · άλλ’άν οί πατέρες ημών κατενύσσοντο ύπό τής 
μουσικής τοΰ καιρού των, ημείς δέν κατανυσσό- 
μεθα πλέον ύπ έκείνης. Ως τί εϊσήχθη εϊς τήν προσ
ευχήν ή μουσική έν τη έκκλησία; ώς μέσον προς τό 
νά φέρη τόν εύσεβή εϊς κατάνυξιν· άν λοιπόν ή κα- 
τάνυξις ήναι ό σκοπός, καί ό σκοπός ούτος έπαυ
σε τού να έπιτυγχάνεται σήμερον, μεταβληθείσης τής 
μουσικής ημών όρέξεως, τούναντίον δέ μάλιστα, εϊς 
τινας φαίνεται ανιαρά ή έπικρατούσα έκκλησιαστική 
μουσική ημών, ή έρρινος καί άσιανίζουσα, διατί έμ
μένομεν εϊς αύτήν; ’Αδιάφορον άρά γε είναι εϊς τήν 
’Εκκλησίαν άν δέν κατανύσσονται άπαντα τά τέκνα 
αύτής σήμερον έκ τών μελών τά οποία παρεδέχθη 
ποτέ ώς αρμόδια εϊς τά ώτα τοΰ καιρού έκείνου; Καί 
άφοΰ μάλιστα έζέκλινε προς τήν όρεςιν τών οϊκούντων 
προς τήν Ασίαν, πώς άπαναίνεται τήν τών οϊκούντων 
προς τήν Εύρώπην; Η ρωσσική μουσική είναι ίερο- 
πρεπεστάτη· τήν συνέταξεν ό Χερουβίνης. Τί άν ήτο 
Ιταλός ούτος ; νοΰς ύψηλός, συνέλαβε τό πνεύμα τής 
Εκκλησίας τών ορθοδόξων· αί άρμονίαι του πνέουν δ- 

λαι τήν χριςτανικήν πραότητα καί γλυκύτητα· αίρουν 
τόν νούν εϊς τήν χώραν τών Α σωμάτων· πληρούν τήν 
καρδίαν αγίας μολπής· φέρουν ‘ένί λόγω τήν ψυχήν 
τοΰ έκ,κλησιαζομένου εϊς άρρητον καί οϊκοδομητικήν 
κατάνυξιν.

Τό κατ’έμέ, άδελφή, καίτοι δέν ένόουν τάς ξένος 
λέξεις, άλλά μόνον έμάντευον αύτάς έκ τής σειράς της 
ακολουθίας, ήγιαζόμην ύπό τής θείας αρμονίας των. 
“Αλλως τε, ό άρχιλειτουργών ρώσσος αρχιμανδρίτης, 
άξιος, ώς έμαθα, διάδοχος τοΰ εύπαιδεύτου έκείνου 
Βασιλειέφ, είπε καί έλληνι-ί τό «Χριστός άνέστη», 
ώς καί τό «’Εν άρχη ήν ό λόγος » τοΰ κατά ’Ιωάννην 
Εύαγγελίου, καλώς προφέρων.

"Ο,τι δέ μόνον άπήρεσεν εϊς έμέ κατάτήν ίεράν ταύ- 
την ακολουθίαν, ήτο τοΰ ρώσσου διακόνου ή συμπερι
φορά. Φαντάσου ένα ώραΐον καί νέον άνδρα, έχοντα 
τήν κόμην περικεκομμένην καί έπιμελημένην, τόν δέ 
μύστακα εϊς περιεσπωμένην άπολήγοντα λεπτήν, ΐ- 
νόμιζέ τις ότι διά χορόν είχεν έτοιμασθή, άλλ’αίφνης 
άρπαγείς, ή’χθη εις τόν ναόν καί ήναγκάσθη νά φορέση 
τής έκκλησιαστικής διακονίας τό στοιχάριον. Οσά
κις έξήρχετο εις τά πρόθυρα, ένθυμούμην τήν έπί-
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σκεψίν μου είς τό εδώ ΙΙαρθεναγωγεΐον του Sacre- 
Coeur, όπου, εσπερινού τελούμενου έν τω ναώ τοΰ 
καταστήματος, πλήρη όντι καλογραιών καί τών μα
θητριών των, οί ιερείς, λευκά φοροΰντες χειρόκτια, 
είχον καί τάς κώμας των έρασμίως περιεκτενισμένας 
καί στιλπνάς έκ μυραλοιφής.

Φωνήν όμως είχε λαμπράν ό ρώσσος διάκονος’ μίαν 
φωνήν, 'Ελληνοδίκη μου, βαρύτονον, άβίαστον όλως- 
διόλου καί ήχηράν, όχι διά μικρόν ώς έκείνον ναόν, 
άλλα διά τόν τής 'Αγίας Σοφίας, συλλειτουργούντων 
εν αύτω δώδεκα άρχιερέων.

Ούχήττον ήπόρησα βλέπουσα διελθόντα δίς ή τρις 
όπισθεν τής άγιας τραπέζης, κάθ’ήν ώραν έτελεϊτο ή 
μυσταγωγία , γε'ροντα τινα ρώσσον άςιωματικόν έν 
στολή. Επιτρέπεται άραγε έν Ρωσσία τό νά είσέρ- 
χωνται ούτως έν τώ ΐερω οί άνδρες τοΰ "Αρεως;

Τών δέ έκκλησιαζομένων γυναικών δέν συςέλλομαι 
λέγουσάσοι ότι έγώ έφαινόμην έκεϊ ή πενιχρότερα. 
'Οποιον πλούτον είδον οί οφθαλμοί μου κατ’έκείνην 
τήν νύκτα, 'Ελληνοδίκη μου ! Ενταύθα κατοικοΰσι πολ- 
λαί οϊκογένειαι ρωσσικαί έκ τών άριςοκρατικών, καί 
πλούσιαι. Αί γυναίκες όλαι ήσαν ένδεδυμέναι ώς είς 
συναναστροφήν νυκτερινήν επομένως έφόρουν ένδυμα- 
σίας πολυτελέστατα;, τό πλείστον λεύκάς, καί πολλά 
κοσμήματα βαρύτιμα. Οί άδάμαντες ήκτινοβόλουν 
είς πάσαν κόμην καί είς παν στήθος. Καί πολλών μέν 
τό κάλλος ύπήρχεν άνώτερον τών στολισμών τούτων 
είξεύρεις τόν πολικόν αστέρα· έλεγες ότι τόν έχουν α
δελφόν·— ήσαν όμως καί τινες ! . . .

Ποτέ δέν κατακρίνο» τήν ασχήμιαν ή άσχημία ή ή 
καλλονή δέν είναι έργον ήμών· είναι έργον τής φύσεως" 
άλλ’όταν είς τήν ασχήμιαν προστίθεται ή αύταρέ- 
σκεια τής έχόύσης αύτήν, ή μάλλον, όταν ή γυνή ή 
δυστυχήσασα νά ήναι δυσειδής κομψεύεται, καί, τό 
χείριςον, φαίνεται ένταύτώ ύψη7<οφρονοΰσα, τότε θυ- 
μόνω. Μίαν τοιαύτην είδα, καί σ’έξομολογούμαι OTt, 
τφόντι, ημέραν Πάσχα έθύμωσα.

Είς μάτην μου άνέσπα τήν προσοχήν ό ούράνιος ε
κείνος Χερουβικός ύμνος· —Ταλαίπωρος ! είπα έπί 
τέλους προς αύτήν κατά νουν· ή φύσις σέ ήδίκησε, 
καί ό τρόπος σου δικαιόνει τής φύσεως τήν αδικίαν.

Καί τότε μόλις ησύχασα. Δέν δύνασαι νά φαντα- 
σθής πόσον ησυχάζω, όταν εύρω έντός τοΰ νοός μου 
φράσιν τινά πιστώς άποδίδουσαν τήν ιδέαν μου καί 
εύκρινώς χαρακτηρίζουσαν τήν έντύπωσιν μου!

Μ είπαν ότι αί πλεΐςαι τών ρωσσικων οικογενειών 
έκείνων έμελλον μετά τήν λειτουργίαν νά μεταβώσιν 
είς τήν οικίαν τοΰ ίερέως, έγγάμου οντος, όπου ύπήρ
χεν έστρωμένη τράπεζα πρός πάντας ανεξαιρέτως τούς 
έκκλησιασθέντας χριςιανούς προσιτή. Καλόν έθος· ό 
ίερεύς εύλογεί τά παρατεθειμένα πασχαλινά όψα, τά 
κόκκινα ώά, καί άπογεύεται μικρόν τι έκαστος. Πράτ
τει δέ τήν φιλοξενίαν ταύτην ό ίερεύς έξ έπιχορηγή- 
σεως τής ρωσσικής Κυβερνήσεως- άλλ’ ακολούθως με- 
ταβαίνουσιν είς τήν ρωσσικήν πρεσβείαν μόνον οί έπί 
τούτο» προσκεκλημένοι, έκεί δέ τούς περιμένει πολυ
τελές συμπόσιον. Ισως δι’αύτό ήσαν έκείναι αί 'Ρωσ- 
σίδες μου λαμπροστόλιστοι τόσον.

Έξών είδα κατ’έκείνην τήν νύκτα, αί ποδήρεις έ- 
σθήτες συνειθίζονται όσον δέν φαντάζεσαι μακρότα- 
ται, οί δέ ινδικοί πέπλοι (τά σάλια) δέν διπλόνονται 
διαγωνιως, άλλα τακτικώς είς δύο, καί ούτω διπλω

μένοι ρίπτονται έπί τών ώμων· συμπτύσσονται δ’έ- 
πειτα όπισθεν τής όσφύος, καί σχηματίζοντες μέσην 
καί ώσάν χειρίδας ανοικτάς, έχουν έπίδειξιν τηβεννί- 
δος (mantille) δεδεμένης περί τήν όσφύν διά ζώνης. 
Είναι ώραίοι κατ’ αύτόν τον τρόπον· δοκίμασε καί θά 
ίδης.

Τά μεταξωτά τά αίολόχροα (couleUTS cliail- 
geantes) είναι σήμερον τοΰ συρμοΰ, ώς καί αί ώχρό- 
ξανθοι ή σιτόχροόι κόμαι· τά δ ’ έπικρατουντα είς τάς 
έσθήτας χρώματα είναι τό τοΰ αραβοσίτου, τό φαιόν, 
άνοικτότατον όμως, τό ώχρόν κυανοΰν, τό ανοικτόν 
ιώδες, τό λεπτότατον πράσινον, τό εωθινόν, κτλ. 
Περί δέ τών σχημάτων, είναι παμποίκιλα· ή είκο- 
νογροΛρία τήν οποίαν σοί στέλλω μέ άπαλλάττει τής 
περιγραφήςτων, ήτις, ώς παρατηρείς, καταντά πράγ
μα άκατόρθωτον.

Σήμερον σοί έπιστέλλω καί ύπόδειγμα ένδυμασίας 
παιδιού άρρενος, καθώς εδώ φοροΰσιν.οί άπο έξεως 
δέκα ετών παίδες. Κάθηται δέ, ώς "βλέπεις, τό παι- 
,δίον έπί ποδηλάτου. Τοιούτο τωόντι είναι τό σχήμα 
τών δίτροχων ποδηλάτων, περί ών πολλάκις ήδη σοί 
άνέφερα. Καί οί μέν πόδες δίδουσι τήν, κίνησιν άνα- 

βαίνοντες ή καταβαίνοντες έναλλάξ, αί δέ χξίρες διευ- 
θύνουσι δεξιά ή άριςερά, ςρέφουσαι τόν πρώτον αύτοΰ 
τροχόν κατά θέλησιν. 'Η ισορροπία τού άναβάτου α
ποκτάται μετά τινα πείραν, άκίνδυνον όμως, επειδή 
οσάκις έπίκηται πτώσις, προλαμβάνουν αύτήν οί πό
δες, πάραυτα πατούντες είς τό έδαφος.

Ζωή Π . . .

Μετά τό ήθικώτατον διήγημα «Τό Βάραθρον», λή- 
γον έντός τριών φυλλαδίων, θά έκδώσωμεν έτερον διή
γημα δραματικώτατον, διεγερτικόν παλμών συνεχών 
περιεργείας.
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