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ΠΕΡΙ ΟΣΣΙΑΝΟΪ
καί τών είς αύτόν αποδιδόμενων ποιήσεων.

I.

Περί τά τέλη τοΰ ιή. αίώνος μεγάλη καί πε
ρίεργος φιλογογική πάλη συνέστη μεταξύ τών 
σοφών τής Αγγλίας καί τινων άλλων τής δυτι
κής Εύρώπης. Είς τήν φιλολογικήν ταύτην πάλην 
άφορμήν έδωσε Σκώτός τις πεπαιδευμένος, ό 
.Μάκφερσων, δημοσιεύσας έν αγγλική μεταφράσει 
δύο ποιήματα, τον ΦινγάΛ κα1. Tcpopar, τά ό- 
ποΐα ήσαν, ώς έλεγεν, έργα Βάρδου τίνος, ’θσ- 
σιανοΰ καλουμένου, οστις έζη έν Σκωτία περί τήν 
δευτέραν ή τρίτην μετά Χρίστον εκατονταετη
ρίδα. Τά ποιήματα ταΰτα, προσέθετεν ό έκδότης 
καί μεταφραστής αύτών συνάμα, συνέλεςεν άπο 
τοΰ στόματος τών Σκώτων δρεινών, οιτινες έ- 
γίνωσκον αύτά έξ άρχαιοτάτης παραδόσεως καί 
άπεστήθιζον έν τή άρχαία έγχωρίφ διαλέκτςο, 
ήτις καί διάλεκτος τής Ούαλλίας καλείται (lan
gue de pays de Galles.) ιι δημοσίευσις τών 
ποιημάτων τούτων εύρε πολλούς τούς ένθουσια- 
στάς, καί, ώς ευφυέστατα παρατηρεί ό σοφός Βιλ- 

λεμαϊνος, πάντες έθαύμαζον τάς ποιήσεις έκείνας 
χωρίς νά δοκιμάζωσι τήν λύπην οτι θαυμάζουσιν 
ενα τών συγχρόνων των. Ευρον όμως καί πολ
λούς τούς αμφιβάλλοντας περί τής γνησιότητος 
αυτών, καί ούτοι δέν ήσαν έκ τών εύκαταφρονή- 
των. Τίς ό μυθολογούμενος ούτος όσσιανός, έ- 
κραύγαζον, μετά τοΰ περιωνύμου Johnson, πολ
λοί τής ’Αγγλίας κριτικοί καί φιλολόγοι, τίς είναι 
ό μέγας ούτος ποιητής, δστις μείνας κεκρυμμένος 
δεκαπέντε δλους αιώνας έπί τών ομιχλωδών τής 
Σκωτίας δρέων, καταβαίνει μόλις σήμερον άπ αύ
τών φέρων ύπο μάλην πλήρη επικά ποιήματα, 
συντεταγμένα καθ’ δλους τούς κανόνας τής τέ
χνης, καί περιγράφοντα ήθη άνωτέρου πολιτισμού 
τοΰ ύπάρχοντος καθ’ ήν έποχήν υποτίθεται δτι 
έγράφησαν. ’Αλλ’ οί άναλαβόντες νά υποστηρί- 
ξωσι τήν γνησιότητά των δέν έπτοοΰντο έκ τών 
τοιούτων έπιχειρημάτων. Δι αύτούς ό Μάκφερ- 
σων, δστις, είρήσθω έν παρόδφ, δλίγον άνεμίχθη 
είς τήν συζήτησιν, ήτο μάρτυς άξιόπιστος, ιδίως 
δέ οί Σκώτοι σοφοί έθεώρησαν ώς καθήκον έπι- 
βαλλόμενον υπό τοΰ πρός τήν πατρίδα έρωτος 
νά πιστεύσωσιν δτι έπί τών δρέων τής πατρίδος 
των ευρέθη τέλος είς Βάρδος δυνάμενος νά διαφι-
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λονεικήση τδν θαλλόν τή; ποιήσεως καί πρδς αυ
τόν τδν όμηρον, διότι οί ένθουσιασταί τής έπο- 
χής έκείνης, χαί ιδίως ό Καισσαρόττης, οστις με
τέφρασε γλαφυροί; τάς όσσιανικά; ταύτα; ποι
ήσεις έν τή γλώσση τοϋ Πετράοχη και Τάσσου, 
έθεώρησαν πολλαχου άνώτερον τδν τραχύν Βάρ
δον τής Σκωτίας τοϋ υψιπετούς τή; ’Ιωνίας ρα
ψωδού. Δέν επρόκειτο άρα περί μηδαμινού άγώ- 
νος' δ Παρνασσό; έμελλε νά μετατεθή άπδ τής ΐίλ- 
λάδος εί; την Σκωτίαν (1), και ό βασιλεύ; τοϋ 
Μόρβεν, ό υίδς τοϋ όμοιου μέ κίφος τρικυμίας 
Φινγάλου, έμελλε νά κηρυχθή ό κορυφαίο; τών 
ποιητών.

Τδ ζήτημα τέλο; ήτο καί ύπδ άλλην εποψιν 
σπουδαϊον. Εϊς ποιητή; παρουσιάζεται αντιπρό
σωπο; ολοκλήρου έποχή; άγνώστου δλως εί; ήμάς· 
Ηθη καί έθιμα περίεργα περιγράφονται έν ταΐς ποιή- 
σεσιν έκείναις, καί τέλο; μία σελί; τή; δλη; ιστο
ρία; τοϋ ανθρωπίνου γένους ανακαλύπτεται, δθεν, 
καί ύπδ ιστορικήν έτι εποψιν, έσύμφερε πλεΐστον 
νά γνωσθή ή αλήθεια, οί δέ Αγγλοι δέν είναι έξ 
εκείνων, οΐτινες έμελλον ν’ άφήσωσιν άνεξερεύνη- 
τον τοιαύτην ύπόθεσιν.

Ο θέσα; τδν δαυλδν τή; φιλολογική; ταύτη; 
διχονοίας, δ Μάκφερσων, άπέθανεν αμετανόητο; 
Μετά τινα σφοδράν λογομαχίαν, ήν έλαβε μετά τοϋ 
Johnson περί τή; γνησιότητος τών ύπ αύτοΰ 
δημοσιευθέντων ποιημάτων, έσιώπησεν εντελώς' 
έπιχειρήσας δ’ άκολούθως καί τήν μετάφρασιν τοϋ 
όμ.ήρου, καί άποτυχών εί; τήν έπιχείρησίν του 
ταύτην,' παρήτησεν έξ άηδίας τά γράμματα' έπι- 
δοθεί; δέ είς τδ έμπόριον συνήθροισεν ικανά πλού- 
τη, τά όποια έπήύξησε γινόμενος μετά ταΰτα 
ό έν Αονδίνω επίτροπο; Ναβάβ τίνος ήγεμόνος 
’ίνδοϋ. Ουδέποτε μέχρι τής τελευταίας πνοής 
του τώ έξέφυγε λέξις τις προδίδουσα ττν άπά
την ήν τώ άπέδιδον, διδ τδ ζήτημα έμεινε διά 
τού; πολλούς άλυτον έτι.

0 έξοχο; τή; έποχή; έκείνης κριτικδ;, δ John
son, περί ού άνωτέρω άνεφέραμεν, έπεχείρησε

(I) ‘Ο Καισαράττη; λέγει έν τινι τών σημειώσει·'* 
του, 8:ι αν οί "Ελληνε; όέν είχον διαιοίσν. καί όρισε: τα; 
μυθολογικά; επαρχία;, καί άν ίπρόκειτο να έκλεχΟή ήόη 
ή κατοικία τοΰ Απόλλωνος, ή Σέλμα καί ή Κάνα είχαν 
πλειότερα δικαιώματα να λάΰωσι τοιαύτην τιμή·, ή όσα 

■ειχεν εν ορ·ς τή; Βοιωτία;, τόπου κακήν έχοντο; φήμην 
δια τό ακάθαρτον τη; ατμόσφαιρα; καί την αγροικίαν τών 
κατοίκων του. 

πρδς συλλογήν πληροφοριών ταξείδιόν τι εις τά; 
ϊ'βρίδας νήσους καί εί; τά δρεινά τή; Σκωτίας 
μέρη, άλλά προκατειλημμένος ών κατά τής γνη
σιότητα; τών ποιήσεων, εΰρισκε τά πάντα ύπερ 
τή; ιδέα; ήν προηγουμένως είχε μετά τοσούτου 
ζήλου ύποστηρίξει. Διηγείται δέ έν τή εκθέσει 
τή; περιηγήσεώς του, δτι τώ έδειξαν γέροντάς τι- 
να; Βάρδους, οΐτινες τώ έφάνησάν μωροί σχεδόν, 
καί ούδέ κάν έγίνωσκον ν’άναγινώσκωσιν. ’Ακο
λούθως φέρει καί τά. ίδια αύτοΰ συμπεράσματα, 
λέγων, δτι ήτο δυνατδν νά ύπάρχωσι χειρόγρα
φα είς τόπον δπου ήγνόουν τή: χρήσιν τής γρα
φής, ούδ’ ήτο αδύνατον νά διατηρηθή επικόν 
ποίημα έκεΐ δπου δέν εύρίσκεται χειρόγραφον αρ
χαίου συντιστάμενον τούλάχιστον έκ πεντακο- 
σίων γραμμών. Τδ πολύ, παρεδέχετο δ Johnson, 
δτι είναι δυνατδν ν’ άναφέρωνται είς τινας βαρ
βάρους αρχαίας στροφά; τά ονόματα τών ηρώων 
καί τών τόπων ών έποιήσατο χρήσιν ό Μάκφερ
σων έν τοΐς ποιήμασιν αύτοϋ.

’Αλλ’ ή κοινή γνώμη ούδόλως άνεπαύθη εις 
τάς τοϋ Johnson ύποπτου: πληροφορίας, διδ ή 
Ακαδημία τω>· όρέων της Σκωτίας ήθέλησε νά 
προβή είς αύστηροτέρας έτι ερεύνα; περί τών ’θσ- 
σιανικών ποιήσεων. Τά; τοιαύτας δ’ ερεύνα; της 
προύνόησε νά περιβάλη μέ δλου; εκείνους τούς 
δικαστικούς τύπους, οΐτινες ήδύναντο νά πείσω- 
σι καί τού; μάλλον πυ^δωνιστάς περί τής ακρίβειας 
τοϋ εξαγομένου τών έρεύνων της τούτων. Οθεν 
συνέστησεν επιτροπήν, ήτις περιήλθε τά όρη καί 
τά χωρία έκεΐνα, έχουσα λεπτομερείς οδηγίας 
καί σχεδόν διπλωματικά;. Η επιτροπή αύτη προέ- 
βη είς τήν άνάκρισιν διαφόρων κατοίκων τών ο
ρεινών εκείνων μερών, καί άπάσα; τάς καταθέ
σει; τών μαρτύρων τούτων συνέλεξε, φροντίσασα 
νά προσεπικυρώση αύτάς διά τής υπογραφή; τοϋ 
είρηνοδίκου έκάστη; έπαρχίας. Τά πρακτικά 
ταΰτα τή; επιτροπής παρεδόθησαν εί; τήν ακα
δημίαν, ήτις έδημοσίευσε μετά ταΰτα κατά το 
1805 άξιολογώτατον υπόμνημα, υ συνέταξεν ό 
γλαφυρός κάλαμο: τοϋ Ερρίκου Μακενζή.

’Εκ τής έκθέσεως τής επιτροπής ταύτης εξά
γεται, ά. δτι έν τή άνω Σκωτία ύπήρχον αληθώς 
πρδ πολλών έτών ποιήματά τινα, Οσσιανικά κα
λούμενα, ότι ταΰτα ήσαν πανταχοϋ διαδεδομένα, 
καί δτι είχον χαρακτήρα λίαν περιπαθή καί ύ- 
ψηλόν.
β’, ότι καθ’ δσον άφορά τήν γνησιότητα τών ύπδ 

τοϋ Μακφερσώνο; δημοσιευθεισών ποιήσεων, καί 

αύτή ή ιδία επιτροπή έμενεν είς αμηχανίαν ν’ α
πάντηση κατηγορητικώς. Διεκήρυξεν δμως Οτι 
συνελεςε τεμάχια ποιημάτων, άτινα περιέχουσι 
πολλάκις τήν ουσίαν καί ένίοτε τάς αύτάς περί
που εκφράσεις τών περιεχομένων χωρίων έν τή 
μεταφράσει τοϋ Μακφερσώνο;, άλλ’ δτι ούδέν 
ποίημα εύρεν δμοιον κατά τε τδν τίτλον καί 
τήν ύπόθεσιν.

11 επιτροπή τέλος έσυμπέρανεν δτι ό Μάκ
φερσων είχε τήν εξιν νά συμπληοοΐ τά κενά, νά 
συνδέη τά παραλελυμένα τεμάχια, νά προσθετή 
νέα χωρία, ν’ άποτέμνη φράσεις, νά μετριάζη 
τά έπεισόδια, νά λειαίνη τδ λεκτικόν, καί τέ
λος νά μεταβάλλη παν δ,τι τώ έφαίνετο ή πολύ 
άπλοϋν ή πολύ τραχύ διά τήν άκοήν τών νεω- 
τέρων, καί νά έξάρη δ,τι τώ έφαίνετο κατώτερον 
τοϋ ίδανικοϋ τή; ποιήσεως. ’Επί τέλου; προσέ
θεταν δτι τή ήτο άδύνατον νά όρίση μέχρι τίνος 
βαθμού ό Μάκφερσων έποιήσατο χρήσιν τοιαύτη; 
έλευθερίας.

’Αλλ’ ούδέ ή καθαρά αύτη καί αμερόληπτο; 
έκθεσι; ϊσχυσε νά φέρη τήν επιθυμητήν σύμ
πνοιαν εί; τδν Ελικώνα, διότι καί ταύτην εκα
τόν τών διαμαχομένων μερών έξελάμβανεν ώς ύπο- 
στηρίζουσαν τήν ιδέαν του. Ετέρα δμως δημοσίευ
σή καί άλλων ’Οσσιανικών ποιήσεων, γενομένη 
τώ 1780 ύπδ τοϋ δόκτορος Σμίθ, έφάνη δτι 
έμελλε νά κλίνη τήν πλάστιγγα ύπέρ τών παρα
δεχόμενων τδ γνήσιον τών ύπδ του Μακφερ- 
σώνος δημοσιευθεισών, καί επομένως νά στή
ριξή τήν δόξαν τοϋ Σκώτου ποιητοΰ' άλλ’ οί αμεί
λικτοι ούτοι έχθροί τής σκωτικής δόξης έπέφερον 
δτι καί ό Σμίθ καί πάντες οί δημοσιεύσαντε; 
όσσιανικά; ποιήσεις ήσαν μιμηταί τοϋ Μακφερ- 
σώνος καί ζηλωταί τής δόξης εκείνου, επομένως, 
κατ αύτούς καί τδ επιχείρημα τοΰτο ήν δλως 
άνίσχυρον. Αλλως τε, ό Σμίθ ούτος ομολογεί δτι 
οπω; άπαρτίση τδ έργον του, έλαβεν έδώθεν μέν 
ήμισείαν στροφήν, έκεϊθεν δέ ήμισυ στίχον.

Ανάγκη δμως νά προσθέσωμεν ένταϋθα δτι οί 
άρνούμενοι τήν ύπαρξιν τών οσσιανικών ποιήσεων 
προύκάλεσαν πολλάκις τδν Μακφερσώνα ΐνα 
δημοσίευση τδ κείμενον κατά τδ όποιον συνέταξε 
τήν μετάφρασιν τ.υ" δ Μάκφερσων ήτοιμάζετο 
άείποτε νά επιχείρηση τήν έκδοσιν, άλλ’ άπέθανε 
χωρίς νά δυνηθή νά τδ κατορθώση. Οί έκτελε- 
σταί τής διαθήκης του δμως κατά τδ 1807 έδη- 
μοσίευσαν τδ πολυθρύλλητον κείμενον δηλαδή 
τάς άληθεΐς, ώ; ίσχυρίζοντο, ποιήσει; τοϋ Σκώ

του βάρδου έν τή ούαλλική γλώσση έν ή καί 
συνετάχθησαν. Αλλ’ δ κριτικός πυρρωνισμός ούδ’ 
είς τοΰτο ηύχαριστήθη, διότι καί περί τούτου ά- 
νεκάλυψαν οί άρίσταρχοι τή; έπιστήμη; δτι τδ 
κείμενον έκεΐνο ήτο μετάφρασις έκ τοϋ άγγλικοϋ 
κειμένου, τοϋ δημοσιευθέντος ύπδ τοϋ Μακφερ
σώνο;.

Ούτω λοιπόν τδ φιλολογικόν τοΰτο · ζήτημα έ- 
κυμαίνετο μεταξύ δύο άκρων εναντίων, με
ταξύ ττ,ς έντελοΰ; άρνήσεω; ένδς μέρους σοφών 
καί τοϋ άκρατήτου ένθουσιασμοϋ ένδς μέρους άλ
λων, διότι ό Μάκφερσων ούτος, καί έπί τή υπο
θέσει ότι ίδια αύτοϋ έργα έξέδωκεν ύπδ τδ ψευδές 
τού όσσιανοϋ δνομ.α, δέν ώμοίαζε βεβαίως τδν 
ήμέτερον Σιμωνίδην, όστις γράψας ό,τι άτοπον 
καί γελοΐον έν τη Σνιιαίύι τον, έκήρυξεν αύτήν 
έργον άοχαΐον, ύπολαβών ότι έδύνατο νά κ.άμη 
τδν κόσμον νά πιστεύση.ότι καί ηλιοτυπία καί 
άτμ.οκίνητα ήσαν γνωστά τοΐς αρχαίοι;. Τδ έργον 
τοϋ Μακφερσώνο; ήτο άληθής ποίησις, ήτις έσχε 
μεγίστην έπιρροήν έπί τής συγχρόνου φιλολογίας 
διότι, μετά τήν δημοσίευσιν τών οσσιανικών 
ποιήσεων, άπαντε; έφέροντο είς μίμησιν αύτών. 
ό Blair μετ’ ενθουσιασμού παρεδέχθη τή* γνη
σιότητα τών ποιήσεων τούτων, και έθαύμαζεν ότι 
έν μέσω τής Σκωτίας τοϋ β’. αίώνος, άπαντών- 
ται έκφράσεις καί εικόνες άξιαι τής μεγαλοφυΐας 
τοϋ Ομήρου. 0 Γαίτης ήτο είς τών θαυμαστών 
τοϋ Οσσιανοϋ, ό δέ Βέρδερ, κατά τήν κρίσιν αύ
τοϋ τοΰ Βιλλεμαίνου, προτού ν’αύτοκτονηθή λαλεΐ 
τήν γλώσσαν τοϋ όσσιανοϋ. ό Ιταλός Και- 
σαρόττης, ώς καί άνωτέρω εϊπομεν, μετέφρασε·? 
αύτόν ολόκληρον, τδν έσχολίασε καί έν εκτετα
μένη ίστορικοκριτική πραγματεία διηρεύνησε καί 
άπεφάνθη ύπέρ τής γνησιότητα; τών οσσιανικών 
ποιήσεων, εί καί παρεδέχετο ώ; πιθανήν τήν ένια- 
χοϋ τροπολόγησιν αύτών, άμφέβαλλε δέ καί περί 
τής άληθοϋς έποχή; καθ’ ήν ήκμασεν ό ποιητής 
των. Καί αύτός δέ ό μέγα; Ναπολέων έκαυχάτο 
διά τδν ύπέρ τοϋ αρχαίου τούτου Βάρδου ένθου- 
σιασμόν του.

Μ όλα ταΰτα οί νεώτεροι κριτικοί δέν άπςκ- 
δέχονται ώς γνησία; τάς ύπδ τοϋ Μακφερσώνο; 
δημοσιευθείσας ποιήσεις. 0 σοφός κριτικό; Γάλ
λο; Βιλλεμαΐνος, έν τή ιστορία τή; φιλολογία; τοϋ 
ιή. αίώνο;, παραβάλλων τάς ποιήσεις ταύτας πρδς 
τά δημοτικά τή; Ελλάδος άσματα, τά όποια 
θεωρεί ώς τήν φυσικήν καί γνησίαν ποίησιν άπο- 
λιτεύτου καί βαρβάρου έποχής, κηρύττεται διαρ- 
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δήδην κατά τής γνησιότητος τών δσσιανικών 
ποιήσεων. · Η ποίησις αύτη, λέγει, λαλών περί τών 
δημοτικών έλληνικών ασμάτων, έχει τι ελλειπτι
κόν, τολμηρόν καί μεταφορικόν, μένει δέ αείποτε 
άγρια. Πλείστη ένεργητικότης, καί ποτέ μεγίστη 
γενναιότης αισθημάτων δέν είναι εντελώς αμι
γείς θηριώδους άρπακτικότητος καί τής πρός 
τδν πόλεμον καί τήν λαφυραγωγίαν τάσεως, ούδ’ 
είναι άπηλλαγμέναι τέλος τοϋ αμείλικτου εκείνου 
μίσους, τοϋ φυσικοϋ είς τόν άρχίγονον άνθρωπον, 
τδν άφεθέντα είς έαυτόν. Αλλως τε δέ, τά τεμά
χια εκείνα είναι σύντομα, ορμητικά, οια έν τετα- 
ραγμένφ βίω δ αμαθής ενθουσιασμός δύναται νά 
τά πλάση καί ή μνήμη νά τά τηρήση' άλλά τδ νά 
παραδεχθώμεν καί ύποθέσωμεν μακρά ποιήματα, 
άρτια καθ’απαντα τά μέρη των, καί μονότονα μέν, 
άλλ’ έντέχνως μονότονα, δμολογώ δτι τοΰτο μοί 
φαίνεται άπίθανον. Πιστεύω μάλλον ότι δημοτι
κά τινά άσματα ύπήρχον έν Σκωτία’ δτι τά ά
σματα ταΰτα, εί καί έγεννήθησαν είς κλίμα ήτ- 
τον εύλογημένον τοϋ τής ίλλάδος, ήτο δμως 
φυσικόν, ώς έκ τής μητρικής των ελευθερία; καί 
τής έμπνεύσεως τών εγχωρίων ήθών, νά εχωσι 
άγέρωχόν τι, ύψηλόν καί τολμηρόν' δτι τά άσμα
τα ταΰτα παραφθαρέντα έκ τή; προφορικής πα- 
ραδόσεως δυνατόν ν’ άνεμίγησαν καί νά περιεπλά- 
κησαν τδ Sv μέ τδ άλλο, επιτήδεια δέ χειρ ήδύ- 
νατο νά έξαγάγη καί καθαρίση αυτά' άλλ όπως 
φέρη αυτά είς τοιοϋτον βαθμόν άναπτύξεως καί 
άγριας ούτως είπεϊν διορθώσεως, είς ο’ίαν έφερεν 
αύτά δ Μακφερσών, έχρειάσθη βεβαίως μεγίστη 
έργασία καί τελεία άναχώνευσις, ήτις δύναται 
νά έξισωθή πρδς τήν άρχικήν αύτών κατασκευήν.»

Μετά τήν δρθοτάτην ταύτην τοϋ σοφοϋ Βιλλε- 
μαίνου άπόφανσιν θά ήτο αυθάδεια νά προσθέσω- 
μέν τι πλέον ήμεϊς περί τής γνησιότητας τών 
ποιήσεων έκείνων. Μίαν μόνην παράθεσιν έρχόμε- 
θα νά κάμωμεν. Τδ έργον τοϋ Μακφερσώνος, Σμίθ 
καί λοιπών εκδοτών ή μεταφραστών δσσιανικών 
ποιήσεων, είναι ώς άν τι; τών ήμετέρων έπεχεί- 
ρ3ι νά συγγράψη ολόκληρον ποίημα, δανειζόμενος 
τδν χρωματισμόν, τάς μεταφοράς καί τάς εικόνα; 
του εκ τών δημοτικών ασμάτων τής Ελλάδος, 
καί έπλεκεν αύτδ διά τής έπιτηδείου συναφής 
τών έν αύτοΐς περιεχομένων υποθέσεων. Τοιοϋτόν 
τι άπεπειράθη είς τών ήμετέρων ποιητών έν τώ 
ποιήματι αύτοϋ, τώ έπιγραφομένω ή Κυρά Φγο- 
σύκη. Είκαί ήδη δέν έχομεν ύπ δψιν τδ ποίημα 
εκείνο, ώ; ένθυμούμεθα δμως καί ή γλώσσα καί 

ή ποίησις καί τά πάντα ένί λόγω είναι άπομί- 
μησις τών κλεπτικών τραγουδίων. Η ποίησις 
αύτη ήρεσε τοΐς πολλοϊς, διότι ή γαλλίζουσα ή 
ίταλίζουσα ποίησις τής νεωτέρας Ελλάδος είχε 
κατακουράση τούς άναγνώστας, καί επομένως ή 
έμφάνισις τής Κνρά Φροσύνης ήτο ώς μία άνά- 
μνησις τοϋ παρελθόντος ήμών βίου και έπανάκαμ- 
ψις εις αύτόν. Ποίησις όμως τοιαύτη ούτε προτό- 
τυπο; δύναται νά δνομασθή, ούτε είναι τό άπει- 
κόνισμα τής εποχής έν ή διαβιοϋμεν.

(ϊπεται συκέχεια)
Γ. Ε. ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ.
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Η Λαύρα καί ή Μαρία (διότι ούτω τάς ώνό- 
μαζον είς τήν κοιλάδα) ήγαπώντο πολύ ύφ’ όλων 
τών κατοίκων τοϋ Λωτερβρούννου. Η αγαθοεργία 
των ήτον πάντοτε έν ένεργεία. Συχνάκις διέβαινον 
τά όρη καί έφερον ύπό τ-ήν σκεπήν τών πτω
χών καί ασθενών ποιμένων βοήθειας ή δάκρυα. Η 
κατοικία των δέν ήτο πολύ μακράν τής καλύβης 
μου, μαθοϋσαι δέ έκ τών συντρόφων [χου τόν κίν· 
δυνον ύφ’ ού έπαπειλούμην, άμέσως έσπευσαν 
είς βοήθειάν μου’ καί έπειδή αί συχνοί τής εύσ- 
πλαγχνίας περιποιήσεις ειχον δώσει είς τήν καλήν 
Μαρίαν γνώσεις τινας ιατρικής, άμέσως έμαντευ- 
σενδτι ήμην βορά κακοήθους πυρετοϋ. Εθεσε λοι
πόν πλησίον μου γέροντά τινα ποιμένα διά νά μέ 
περιποιήται, καί αύτή καθ’ έκάστην συνωδευμένη 
ύπό τής Ουγατρός της μοί έφερε χυμόν έκ σωτη
ρίων βοτάνων τά όποια συνέλεγεν είς τά όρη.

Χάρις εις τάς περιποιήσεις τή; Μαρία; καί τή; 
Λαύρας έφθασα εις εντελή άνάδρωσιν. Καί άλλοτε 
μέν περιέφερον άστάτως τό ποίιχνιόν μ.ου είς τήν 
πρό τής καλύβης ιχου βοσκήν, άλλοτε δέ έστηριγ- 
μένος έπί τίνος βράχου καί τείνων τό ούς ιχου είς 
τόν >χουρ;χουρισ|χόν πηγή; τίνος, έσκεπτόμην έν 
σιωπή περί τής τύχη; ιχου. Πληθύς δ’ αισθημάτων 
τά όποια πρό πολλοϋ ειχον λησμονηθή ήρχισαν ν 
άναγεννώνται εις τήν καρδίαν μου. Οταν τό πρωί 
έξηοχόμην τής καλύβης μου, ή ψυχή μου ήπλόνετο 
είς τάς πρώτα; ακτίνα; τοϋ ήλιου, δστις έπλανάτο 
μεγαλόπρεπός εις τά ύψη τών όρέων, καί οί δφθαλ- 

μοί μου έσυνείθισαν άνεπαισθήτως εις τδ άπαύ- 
γασμα τών πάγων. Τδ εσπέρας, δταν ή αύρα ή- 
γείρετο, άνέβαινον έπί μικροϋ ύψώματος καί άνέ- 
πνεον μετ’ άνεκφράστου ήδονής τάς άναθυμιάσει; 
τάς οποίας αύτη θερίζει έκ τών έκ μυρίων αρωμα
τικών φυτών καταφύτων όρέων. Αφινον δέ τάς ά- 
στάτους ιδέας μου νά κυματίζωσιν, ώς τά ελαφρά 
νέφη τά όποια διέβαινον ύπεράνω τής κεφαλής μου, 
καί βυθισμένος είς ονειροπολήματα δλως φιλήδο
να, άνέκραζον, Μέγιστε θεέ 1 αναπνέω έπί τέλους !

Αίσθημά τι ήδύτερον άνεμιγνύετο μετ εκεί
νου τής ύπάρζεώς μου. Μεταβαίνων είς τήν πεδιάδα 
έκρυπτόμην είς τδ μικρόν δάσος,τδ όποιον ήτο 
πλησίον τής κατοικίας τής Λαύρας, έκεϊ δέ περιέ- 
μενον τήν στιγμήν καθ’ ήν έμελλον νά τήν ϊδω, ή 
καρδία μου έπαλλεν είς τδν έλάχιστον κρότον καί 
ελεγον κατ’ έμαυτδν, « Εκείνη είναι ! » Εάν τήν 
έβλεπον μακρόθεν τήν ήκολούθουν διά τοϋ βλέμ
ματος έφ’ όσον ήδυνάμην νά τήν βλέπω, καί έπέ- 
στρεφον είς τήν οικίαν μου μ’ αίσθημά τι εύτυχές, 
λέγων κατ’ έμαυτδν, « Τήν ειδον !.... » Πολ
λάκις ματαίως περιέμενον, καί είσερχόμην είς τήν 
οικίαν μου χωρίς νά δυνηθώ νά ίδω τήν Λαύραν' 
άλλά ποσώς δέν έλυπούμην διά τάς πλήρεις έλπί- 
δος έκείνας στιγμάς.

» Συχνάκις τήν έβλεπον καθημένην είς τδ χεί
λος μικροϋ δυακίου' έμενε δ έκεϊ έπί πολύ βυθισ
μένη είς βαθείας σκέψεις, βλέπουσα ρέον τδ ύδωρ 
καί κλαίουσα. ί ί ! τί δέν έδιδον διά νά δυνηθώ 
νά πετάξω πλησίον της καί νά τήν παρηγορήσω ! 
άλλά δέν έγνώριζον ποσώς τάς θλίψεις τής Λαύ
ρας' μυστική ζηλοτυπία μοί έλεγεν οτι δ έρως ή
τον ή αιτία τών δακρύο>ν της. Ποίας άλλας λύπας 
τώ όντι δοκιμάζει τις είς ταύτην τήν ηλικίαν 
καθ’ ήν όλαι αί σκέψεις είναι ονειροπολήματα, 
καί όλα τά ονειροπολήματα απολαύσεις, όλαι δέ 
αί άπολαύσει; είναι άθώαι ώς ή καρδία ήτις είναι
ή πηγή των ;

« Συχνάκις έπεσκεπτόμην τήν Λαύραν καί τήν 
Μαρίαν' ή ευγνωμοσύνη μοί τδ έπέβαλεν ώς κα
θήκον, δ δέ έρως ώς ανάγκην' δέν ένόουν όμως 
παντελώς τήν γλώσσάν των, ούτε έκεϊναι τήν ίδι- 
κήν μου, άλλ’ ώφειλε τάχα ή άγνοια τής γλώσ- 
ση; νά μέ χωρίση διά παντός τών δύο όντων, τά 
δποϊα ειχον τόσον δίκαιον ν’ άγαπώ ; δέν ήδυ
νάμην νά ύποφέρω τήν ιδέαν ταύτην καί ήσθάν- 
θην τήν ανάγκην νά μάθω τήν διάλεκτον τών βο
σκών, μετά τών δποίων ή τύχη μου μέ κατεδί- 
κασε νά ζήσω. Οί σύντροφοί μου άνέλαβον νά μοί 

τήν διδάξωσι' μετεχειρίσθην δ’ δλας τάς δυνά
μεις τής ευφυΐας και μνήμης μου διά ν’ άντιληφθώ 
τών μαθημάτων, δλίγον βαρβάρων, τά δποϊα μοί 
έδίδασκον. Ούτως ή σπουδή άπησχόλει δλας μου 
τάς στιγμάς, καί διευθύνων τάς ιδέας μου πρδς 
Sv τέλος, είς το όποϊον ή καρδία μου έπεθύμει νά 
φθάση, άπεμάκρυνα τοϋ πνεύματός μου τάς άπαι- 
σίους σκέψεις, αίτινες μέχρι; έκείνης τή; ώρας εί- 
χον κατας-ρέψει τήν ευτυχίαν μου' τόσον είναι 
αληθές ότι ή πνευματική έργασία είναι ή ειδική 
και ή μάλλον κατάλληλος διά τάς πληγάς τής 
ψυχής!

» ’Εντός ολίγου ήδυνάμην έλευθέρως νά συνο
μιλώ μετά τών ποιμένων τοϋ όρους. Ηναγκασμέ- 
νος δέ ώς αύτοί νά κερδίζω τά πρδς τδ ζήν, 
ήρχισα καί έγώ νά κατεργάζωμαι τάς αθώας έ
κείνας τέχνας, αΐτινες έπαρκοϋσιν είς τάς πρώτα;
άνάγκας τοϋ ανθρώπου, καί έλησμόνουν καθ’ έ
κάστην ότι ύπήρχον άλλαι άνάγκαι.

Μετ’ άδιάκοπον καθ’ ολην τήν ήμέοαν έργα- 
σίαν έτρωγον μετ’ εύχαριστήσεως τδν άρτον, τδν 
όποιον έπλήρονα διά τοϋ ίδρώτός μου, καί τδν 
όποϊον εβρεχον είς τδ γάλα τών αιγών μου. Η 
κράσι; μου έσυνήθισεν δλίγον κατ’ δλίγον είς τήν 
θρεπτικήν ταύτην τροφήν, καί δ ύπνος μου ήτο 
ήσυχος, μή διαταραττόμενος ύπδ τών άπαισίων 
δνείρων, άλλά συνοδευόμενος πάντοτε ύπδ μόνης 
τής είκόνος τής Λαύρας.

’Ενόμιζον ότι ή Λαύρα καί ή Μαρία είχον 
γεννηθή είς Λωτερβροϋννον, διότι έφερον τήν ένδυ- 
μασίαν καί ώμίλουν τήν γλώσσαν τοϋ χωρίου. 
’Εν τούτοις δέν ήδυνάμην νά μή παρατηρήσω με- 

διαφοράν μεταξύ τών τρόπων των καί έγάλην
κείνων τών απλών ποιμένων τής ’Ελβετίας. Λί
χάριτες τών τελευταίων τούτων ήσαν πλήρεις 
θελγήτρων καί άφελείας, άλλ’ είχον φύσιν εύγενε- 
στέραν.

Αν τάς μεταφέρωσιν, ελεγον κατ’ έμαυτδν, 
έν τώ μέσω τών λαμποοτέρων συναναστροφών 
μιας πρωτευούσης, ή δμιλία των καί οί τρόποι 
των θά καταδείξωσιν ανατροφήν περιποιημένην. 
Ποτέ δέν θά πιστεύσωσιν ότι έγεννήθησαν καί 
άνετράφησαν εί; τά δρη τή; ’Ελβετίας καί ότι έ- 
ζων πάντοτε διά τής έργασία; τών χειρών των 
μετά τών ποιμένων, τών δποίων τά ήθη άλη- 
θώς είναι μέν απλά, άλλ οί τρόποι των μετέ- 
χουσι τής τραχύτητος τοϋ έπαγγέλματός των ».

’Εν τούτοις ή ένεργητικότης, ή έργασία, δ 
καθαρός αήρ, τά αισθήματα τά δποϊα μοί ένέ- 
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πνεεν ή Λαύρα, αί νέαι έξεις μου μοί παρέσχον 
άνεπαισθήτως υπαρξιν ολως νέαν. ’Εσυνείθισα ν’ 
άναβαίνω μετά τών συντρόφων μου έπί τών υψη
λότερων βράχων, καί έπί τών όλισθηροτέρων α
κρωρείων. Πολλάκις διέτρεξα τούς παγετούς καί 
άνέβην τάς κορυφάς τής Παφθέΐου καί τοΰ Ι\ίμ- 
ψέ.1.1ου. Ηκολούθουν τον αίγαγρον είς τούς μάλ
λον απροσίτους τόπους καί ύπερεπήδων βοήθεια 
τής σιδηράς μου ράβδου, τούς άποτομωτέρους 
βράχους, καί τά βαθύτερα βάραθρα. Ημέρα τή 
ήμέρφ προσωκειούμην πρός τά έπίπονα ταΰτα έρ
γα, καί συχνάκις ευρισκον άνέκφραστον ηδονήν 
είς τήν άνάπτυξιν τών φυσικών μου δυνάμεων. 
’Ενώ δέ πριν ήμην τόσον αδύνατος, ύπερηφα- 
νευόμην τόρα διά τήν ρωμαλεότητά μου. 11 ψυ
χή μου απέκτησε συγχρόνως ενεργητικότητα ής 
ένόμιζον αύτήν άνεπίδεκτον, ή δέ φαντασία μου 
ζωηροτέρα καί ποικιλωτέρα, παρ’ άλλοτε έφέρε- 
το ταύτοχρόνως έπί πληθύος άντικειμένων, καί ό 
νοΰς μου ήκολούθει τάς δρμάς τής καρδίας μου.

Μέχρι έκείνης τής έποχής ειχον δείξει μεγά
λην άδιαφορίαν πρός τάς άληθείας τής θρησκείας, 
παρασυρόμενος ώς έκ τής κουφότητας τής ηλικίας 
μου καί τοΰ άνεμοστροβίλου τοΰ νεωτερισμοΰ, ό δέ 
νοΰς μου δέν έξήρχετο ποτέ τοΰ περιωρισμένου κύ
κλου τών ηδονών καί δέν ύψοΰτο ποσώς πρός 
τόν Πλάστην τοΰ κόσμου. ’Αλλ’ όταν εύρέθην 
έπί τοΰ ύψους τών άπεράντων τούτων πυραμίδων, 
αΐτινες μ’ έπλησίαζον πρός τούς ουρανούς, ή ψυ
χή μ.ου, παραφερομένη ύπό ύπερτάτης χαράς, ύ
ψοΰτο μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ άκατανοήτου τού
του Οντος, το όποιον έπλασεν άπό τοΰ χάους όλα 
τά θαυμάσια τής δημιουργίας. ’Απεμακρυνόμην 
συνεχώς τών συντρόφων μου καί έσκεπτόμην έν 
σιωπή έν τώ μέσω τών καταπληκτικών τούτων 
όγκων τών έκ πάγων καί βράχων, τούς οποίους 
ή χειρ τοΰ χρόνου κατακρημνίζει τούς μέν έπί 
τών δέ, καί παρεδιδόμην όλος είς νέας σκέψεις, 
αΐτινες μοί ένεπνέοντο ύπό τών φοβερών μέν άλ
λά καί θαυμασίων τούτων εικόνων της κατα
στροφής.

» Ημέραν τινα άφοΰ περιεπλανήθην έπί πολύ 
είς τό διηνεκές τοΰτο κράτος τών χειμώνων εφθα- 
σα μέχρι τής κορυφής τοΰ Σχεϊδέγ' έκεΐθεν έθεώ- 
ρουν πέριξ μου τάς άβύσσους έκ χιόνων καί βρά
χων, έν τώ μέσω τών όποιων έκειντο σποράδην 
καλύβαι τινες τοποθετημένα·, είς χλοερούς τό
πους, ή κτισμέναι παρά τάς οχθας τών κρημνών. 
Ή χαξθίΓος έκαλύπτετο ύπό νεφών καί ένώ- 

πιόν τής τό όρος Είγερ παρουσίαζε τήν μεγαλο
πρεπή εικόνα τών πάγων του, οι όποιοι προσ
βαλλόμενοι ύπό τών τελευταίων ακτινών τοΰ ή
λιου, ώμοίαζον πρός άπεράντους έκ πυρός στή
λας άναβαινούσας μέχρι τής πηγής των. Τπό 
τούς πόδας μου είκονίζετο έν μικρογραφία ή χα- 
ρίεσσα κοιλάς τοΰ Λωτερβρούννου,τοΰΓρινδελβαλδ, 
καί τοΰ Χασλί, καθώς και αί λίμναι τοΰ ©ούν 
καί τοΰ Βρίεντζ, είς τάς όποίας κατεκρημνίζετο 
ό Ααρ, άφοΰ επί πολύ περιέφερε τά υδατά του 
διά μέσου τών λειμώνων, οιτινες έκεΐθεν ώμοία
ζον πρός πρασινωπόν τάπητα, κρυπτόμενον ύπό 
άργυροειδές δίκτυον. Νέφη τινα περιώριζον τόν 
ορίζοντα καί διέτρεχον τόν κυανόχρουν ουρανόν 

ώς όρη μετέωρα. Είς τήν θέαν τόσων καλλονών 
παρεδόθην είς τό αίσθημα βαθυτάτου θαυμασμού' 
όλαι αί δυνάμεις τής ψυχής καί τής διανοίας μου 
έφέροντο πρός τόν ουρανόν, καί ήσθανόμην αύτάς 
προσελκυομένας πρός τόν Θεόν, ώς όλα τά όντα 
πρός τό κέντρον των. ’Εστοχαζόμην ότι ήθήλησεν 
ούτω ν άφήση έπί τής σφαίρας εικόνας τινάς τοϋ 
χάους, όιά νά κάμη τόν άνθρωπον νά αίσθανθή 
καλλίτερον τήν ύψίστην αρμονίαν τής φύσεως.

Ημην άφιερωμένος είς τάς μεγάλας ταύτας 
σκέψεις, δτε αίφνης κρότος τις όμοιος πρός βρον
τήν καί ετι φοβερώτερος ήκούσθη είς τά όρη καί 
άντήχησεν είς τάς κοιλάδας' ό τρομερός ούτος 
κρότος ηύξανεν ολίγον κατ’ ολίγον καί μυρίαι 
ήχοι τόν έπανελάμβανον. ’Ενόμισα ότι έφθασεν ή 
στιγμή καθ ήν όλα αύτά τά όρη έμελλον νά 
κλονισθώσι καί νά κατακοημνισθώσι τά μέν έπί 
τών δέ ! Καταληφθείς άπό τρόμον, ήγέρθην καί 
κατέβαινον μετά ταχύτητος διά ν’ άποφύγω τήν 
πτώσιν τών έκ χιόνος σωρών. Ημην έκτος παν
τός κινδύνου όταν παρευθύς ήκουσα φωνάς, στρα
φείς δέ είδον έπί τίνος κρημνοΰ νέαν τινα γυναί
κα ένδακρυν τείνουσαν πρός έμέ ίκετικούς βρα
χίονας. Λησμονήσας έμαυτόν, έπέστρεψα όπί- 
σώ' έτρεξα καί έφθασα πλησίον τής άτυχούς τήν 
όποιαν μίαν στιγμήν άργότερα σωρός χιόνος ή
θελε τήν καταβροχθίσει καί ήτις έπεσε λειποθυ- 
μημένη είς τάς άγκάλας μου. όποιον θέαμα, μέ
γιστε Θεέ! 0 σωρός φθάνει, κυλιέται μετά 
τρομερού κρότου, καί έπίκειται κατά τής κεφα
λής μου, καί είναι ή Λαύρα, ή Λαύρα τήν όποιαν 
πρέπει νά σώσω ! Εμψυχωθείς ύπό υπερφυσικής 
δυνάμεως, λαμβάνω τήν Λαύραν είς τάς χεΐρας 
μου καί χωρίς ν’ άναλογίσω τό βάρος τόσον πο
λυτίμου φορτίου ταχύνω τά βήματά μου ώς αί

γαγρος καί υπερπηδώ σχίσματα άπεράντου βά
θους καί άβύσσους αΐτινες σειόνται ύπό τούς πό
δας μου' δέν σταματώ δέ είμή τήν στιγμήν κα
θ’ ήν καταβάς είς τήν κοιλάδα έπλησίασα είς 
τήν κατοικίαν τής Μαρίας. Τότε δέ καταθέσας τό 
φορτίο.ν μου έπί τής χλόης έπεσα άναίσθητος, κα
ταβληθείς ύπό κόπου τόσου μακρυνοΰ δρόμου καί 
ύπό τοΰ φόβου τον όποιον ό κίνδυνος τής Λαύρας 
μ’ έκαμε νά δοκιμάσω.

0 κρότος τής καταιγίδος ήτο τόσον φοβερός 
καί απειλητικός ώστε τά ποίμνια άφήκαν τάς 
ποίμνας των καί κατέβησαν είς τήν πεδιάδα, καί 
τά όρνεα δ’ αυτά άφήκαν τούς βράχους τ ον, είς 
τρόπον ώστε τά χωρία τοΰ Γρινδελβάλδ καί 
τοΰ Λωτερβρούνου είχον φθάσει έν ακμή παντε
λούς καταστροφής. Η Λαύρα έλκυσθεϊσα ύπό τής 
απατηλής γαλήνης τοΰ ουρανού ήθέλησε νά κάμη 
έκδρομήν τινα είς τά όρη πρός άνεύρεσιν σωτηρίων 
βοτάνων καί έκεΐ κατελήφθη ύπό τής καταιγίδος 
έν μέσω τών ήδέων ένασχλήσεών της.

Εντούτοις ή Μαρία καί πλήθος βοσκών κατα- 
βάντων έκ τών ορέων μοί παρεΐχον τάς βοήθειας 
των. Συνελθών δέ είδον τήν Λαύραν πλησίον κλαί- 
ουσαν καί κρατούσαν τάς χεΐράς μου έντός τών 
{δικών της καί όνομάζουσάν με σωτήρά της. « Α ! 
Λαύρα! τή είπον, μή κλαίης διά τόν πτωχόν 
Τώμ' είναι λίαν εύτυχής.»

Εκτοτε δέν άφήκα πλέον τήν καλύβην τής 
Μαρίας' ώδήγουν τό ποίμνιόν της μετά τοΰ ί- 
δικοΰ μου' έκαλλιέργουν διά τών χειρών μου τόν 
άγρόν, όνπερ κατείχε, καί μόνος έφρόντιζον περί 
τής συγκομιδής, όλους τούς κόπους άνελάμβα- 
νον μόνον καί μόνον διά ν άπαλλάξω τήν Λαύ
ραν, τής όποίας μειδίαμά τι εύχαριστήσεως μ’ 
έπλήρου ηδονής. Τάς Κυριακάς καί τάς έορτάς 
έγώ τήν ώδήγουν είς τό χωρίον. Μετά τήν θείαν 
δέ λειτουργίαν άνεμιγνυόμην είς τά παιγνίδια 
τών συντρόφων μου" έχόρευον ϊ·>ς αύτοΐ, καί έμι- 
μούμην τάς στάσεις καί τά βήματά των’ τό δέ έ- 
σπέρας έπανέφερον τήν Λαύραν είς τούς κόλπους 
τής μητρός της.

Ούτω παρήρχοντο αί εύτυχέστεραι σπγμαί 
τής ζωής μου' δέν έζήτουν άλλην χάριν παρά τοΰ 
θεοΰ παρά νά βλέπω καθ’ έκάστην τήν Λαύραν' 
έτρεφον τήν καρδίαν μου καί τήν φαντασίαν μου 
διά τής γλυκείας έλπίδος ότι ήγαπώμην' άλλ’ ή 
ελπίς αύτη έσβύνετο καί άνεγεννίτο κατά περιό
δους. Αλλοτε ή Λαύρα άπέφευγε τήν παρουσίαν 
4 μουλοκλήρους εβδομάδας, άλλοτε δέ πάλιν μέ 

έπλησίαζε καί έφαίνετο ήδυνομένη μεγάλως εις 
τήν συνομιλίαν μου, ένίοτε οί όφθαλμοί της έ
φαίνοντο περιμένοντες τήν ομολογίαν τού έρωτός 
μου, καί καθ ήν στιγμήν ή δμολογία αΰτη ήτο 
έτοιμη νά έξέλθη τών χειλέων μου, μοί έπέβαλ- 
λον σιωπήν καί ήνάγκαζον τά αίσθήματά μου 
νά κρύπτωνται είς τό βάθος τής καρδίας μου. 
Δέν ήδυνάμην νά τήν κατηγορήσω έπί φιλαρε- 
σκεία είς τό άσυλον τούτο τής απλότητας καί τής 
ειλικρίνειας, καί δέν ένόουν ποσώς τήν άστατον 
ταύτην διαγωγήν ήτις μοί έφαίνετο πλήρης 
ιδιωμάτων. Μετά μεγάλης άνησυχίας έβλεπον 
τήν υγείαν της προσβαλλομένην άπό ήμέραν είς 
ημέραν' τό δέρμα της έχανε τήν άνθηρότητα καί 
φαιδρότητά του, δάκρυα δέ συχνάκις έβρεχον τά 
βλέφαρά της, καί ματαίως έζήτουν νά έπαναφέ- 
ρω τό μειδίαμα είς τά χείλη της.

Αγαπώμαι ύπό τής Λαύρας ; ήρώτων συχνάκις 
έμαυτόν. Οί όφθαλμοί της, τά δάκρυά της, ή τα
ραχή της όταν τή ώμίλουν, ή φροντίς ήν έλάμβα- 
νε διά νά μ’ άποφεύγη, όλα ταΰτα μ’ έκαμναν 
νά πιστεύσω είς τήν εύτυχίαν μου. Διά τί λοιπόν 
ήναγκάζετο νά πολεμήση κλίσιν τόσον γλυκεΐαν 
ένώ κανέν πρόσκομμα δέν ύπήρχεν ; Η Λαύρα ή
τον άδιάφορος ; ή μήπως έξ άνάγκης καί ώς είς 
έξορίαν διέμενεν είς Λωτερβρούννον ; άν καί ώμίλει 
τήν αύτήν γλώσσαν μέ τάς συντρόφους της, δέν 
είχεν όμως τήν αύτήν προφοράν' ή λαλιά της 
ήτον ήδυτέρα καί μάλλον περιποιημένη καί αί ί- 
δέαι της μ όλην τήν απλότητά των μοί έφαίνοντο 
τάξεως ύψηλοτέρας. Η κατάστασις είς ήν εύρί
σκετο αύτή καί ή μήτηρ της ίσως ήτο προσωρινή, 
ίσως έγεννήθη είς τάξιν τήν όποιαν ποθεί καί θά 
ήρυθρία άγαπώσα άπλοΰν βοσκόν. Η ύπερηφάνεια 
τής άνατροφής καί τής γεννήσεώς της έπολέμει 
λοιπόν αίσθημα τό όποιον θά τήν καθίστα ίσως 
εύτυχή, έάν οί νόμοι τής κοινωνίας τή έσυγχώ- 
ρουν νά παραδοθή είς αύτά άνευ έντροπής καί 
τύψεως συνειδότος.

Από έμέ άναμφιβόλως έξήρτητο νά στειρεύσω 
τά δάκρυα τά όποια έρρεον καί νά επαναφέρω 
τήν γαλήνην είς τήν τεταραγμένην έκείνην καρ
διάν' άλλ’ έπεθύμουν ώς πτωχός χωρικός νά άγα- 
πώμαι. Ολαι αί έντυπώσεις μου, όλαι αί έλπίδες 
τής καρδίας μου άνεπαύοντο έπί ταύτης τής 
ιδέας. Ηθελον νά έμπνεύσω έρωτα άδολον καί α
ληθή, άποκεχωρισμένον παντός ατομικού συμφέ
ροντος, καί τών προλήψεων έκείνων τών άναγ- 
καίων μέν είς τήν διατήρησιν τής κοινωνικής τά-
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ξεως-πάντη δέ ξένων εις τούς άπλοϋς νόμους τής 
φύσεως- Η ιδέα αΰτη ή κάλλιον τό αίσθημα τοΰ
το μόνον μ’ έμπόδιζε τοϋ ν άποκαλύψω είς τήν 
Λαύραν τό μυστήριον της γεννήσεώς μου, καί 
τής περιουσίας μου’ ειχον ποό όφθαλμών τό πα
ράδειγμα των καλών χωρικών τοϋ Λωτερβρούν- 
νου' ζήσας ώς αυτοί, έπεθύμουν ν’ άγαπώμαι επί
σης ώς αύτοΐ άνευ άλλου συμφέροντος, είμή έ
κείνου τοϋ έρωτος.

Εν τούτοις τό έτος τής εξορίας μου είχε πα- 
ρέλθει, ή ύγεία μου ειχεν εντελώς άναλάβει καί 
ένεδυναμοϋτο άπό ήμέραν είς ημέραν' αίμα καθα
ρόν ■ και ζωηρόν έκυκλοφόρει είς τάς φλέβας μου. 
Τάς θλιβεράς ιδέας τής καταστροφής μου είχον 
διαδεχθή όλαι αί εντυπώσεις, όλαι αί ελπίδες τοϋ 
έρωτος καί τής φιλίας. Εσκεπτόμην σάς, αγαπη
τοί μοι φίλοι, έπεθύμουν νά σάς έπανίδω, άλλά 
δέν ήδυνάμην ν’ άποφασίσω νά έγκαταλείψω τό
πον είς δν έχρεώστουν τό πρώτιστον τών αγαθών. 
Αλλως τε πώς νά έγκαταλείψω τήν Λαύραν, τήν 
δυστυχή καί πάσχουσαν Λαύραν ; Επροτίμων μάλ
λον ν’ άποθάνω. Α.' έάν ή Λαύρα μοί έλεγε: 
«Τώμ, συγκατατίθεμαι νά συμμερισθώ την τύχην 
σου καί νά ζήσω μετά σοϋ είς την γλυκεΐαν καί 
ειρηνικήν ταύτην μοναξιάν:» μέ πόσην ευχαρίς-η- 
σιν ήθελα κάμει τήν θυσίαν δλης μου τής περιου
σίας χάριν μιάς ύπάρξεως είς ήν ειχον συνειθίσει 
καί τής όποίας ή τρυφερότης τής Λαύρας είχε 
διπλασιάσει τά θέλγητρα!

Τά πλεΐστα τών συμβάντων τής ζωής μας εί
ναι άνεξάρτητα τής θελήσεώς μας. Τά σχέδιά 
μας παρακυλίονται υπό τών περιστάσεων, ώς φύλ
λα υπό τών ανέμων σαλευόμενα. Είσελθών έσπέ
ραν τινά είς τήν καλύβην τής Λαύρας καί τής 
Μαρίας ευρον αύτάς παραδεδομένας είς δάκρυα. 
Η Μαρία σφίγγουσα τήν Λαύρας είς τάς άγκάλας 
της, άνέκραξε: « ώ ! θυγάτηρ μου ! άγαπητή μου 
θυγάτηρ ! Τί θά γίνωμεν ; ποϋ νά καταφύγωμεν; 
ποϋ ν άναπαύσωμεν τήν κεφαλήν μας ; ’Εάν ήμην 
μόνη άγογγύστως θά διηρχόμην τό υπόλοιπον 
τής ζωής μου άφοϋ είδον τόν πατέρα σου σφαζό- 
μενον ένώπιόν μου, ήδυνάμην ν’ άψηφίσω δλας τάς 
δυστυχίας έκτος τών ίδικών σου, κόρη μου'8 Αί 
θωπεΐαι τής Λαύρας άνταπεκρίνοντο πρός έκείνας 
τής μητρός της, καί θέλουσα νά έμψυχώση τό 
θάρρος τής Μαρίας, τή έλεγε μετά μειδιάματος 
διαψευδομένου υπό τών δακρύων'

« Μή άπελπιζόμεθα περί τής άγαθότητος τοϋ 
θεοΰ’ πανταχοΰ δυνάμεθα νά έργαζώμεθα, καί ή

έκ τών χειρών μου έργασία θά πορίζεται τά πρός τό 
ζήν πρός τήν μητέρα μου, μέχρι τής ημέρας καθ’ 
ήν συμβάντα εύτυχέστερα θά μάς έπιτρέψωσι 
τήν είς τήν πατρίδα έπάνοδον καί τήν άνάκτησιν 
τών δικαιωμάτων μας. Η στιγμή αυτή θά έλθη 
έντός ολίγου. Παρηγορήθητι λοιπόν σεβαστή μή
τηρ καί μή άνησύχει περί έμοΰ. Δύναμαι νά πα- 
ραπονώμαι δταν θά συμμερίζωμαι τήν τύχην 
σου ; καί δέν θά ήμαι εύτυχεστάτη έάν δυνηθώ 
νά τήν καταστήσω ήδυτέραν; Γνωρίζεις πολύ 
καλά δτι ή Λαύρα δέν θά έχη άλλην φιλοδοξίαν.»

Η είκων αύτη εκαμεν έπί τής καρδίας μου έν- 
τύπωσιν τήν οποίαν δέν ήδυνήθην νά καταστείλω 
καϊ χωρίς νά σκεφθώ τό άδιάκριτον τοιούτου ζή
λου, ώρμησα μεταξύ τής Λαύρας καί τής Μαρίας, 
καί τάς έξώρκισα νά μοί έκμυστηρευθώσι τά νέα 
δυστυχήματά των καί τοΐς προσέφερον τήν συν
δρομήν μου μέχρις και αυτής τής τελευταίας στα- 
γόνος τοϋ αίματός μου. Δυσκόλως δύναμαι νά πε
ριγράφω τήν συγκίνησιν τής Λαύρας δταν μέ είδε. 
Στηρίζουσα τάς δύο της χεΐρας έπί τοϋ προσώ
που της, άνήκραξεν. — Ω! πτωχέ Τώμ! πρέπει 
νά σ’ άφήσωμεν διά πάντα. — Διά πάντα Λαύρα ! 
ά! έκατοντάκις προτιμότερος τότε δ θάνατος 
όχι, δχι, δέν θά σάς έγκαταλείψω ένόσφ ζώ. — 
Εν τούτοις πρέπει, έξηκολούθησεν έκείνη, μετά 

ζωηρότητος ψυχής αδυνατούσες πλέον ν’αναχαί
τιση τά αισθήματα της, είναι έπάναγκες, δλα μάς 
διαχωρίζουσι καί ό Θεός καί οί άνθρωποι. Είμαι 
ήναγκασμένη ν απομακρυνθώ τοϋ ειρηνικού τούτου 
τόπου, δπου ήρχιζα νά ευρίσκω δλίγην εύτυχίαν. 
ίΐ! τώρα, έπειδή μέλλω νά χωρισθώ διά παντός 
άπό σοϋ, ομολογώ ένώπιον αύτοΰ τοϋ Θεοΰ, οστις 
γινώσκει τά άδυτα τής καρδίας μου, ότι είσαι ή 
μόνη αιτία τής λύπης μου.» πρός ταύτας τάς λέ

ξεις έπεσα είς τούς πόδας τής Λαύρας, καί πλη- 
σιάσας μίαν τών χειρών της είς τά χείλη μου ανέ
κραξα έκτος έμαυτοϋ: «Λαύρα, θά σ ακολουθήσω 
παντοϋ, καί θά συμμερισθώ τήν ειμαρμένην σου' 
δέχθητι τόν λόγον μου δν σοί δίδω νά σ άγαπώ 
πάντοτε.— Παύσατε, είπεν ή Μαρία, £ίπτουσα 
έπί τής Λαύρας καί έμοϋ αυστηρόν βλέμμα. Τώμ, 
ή θυγάτηρ μου δέν είναι δι’έσέ. Η θέσις τήν οποίαν 
ή οίκογένειά της κατεΐχεν είς τήν Γαλλίαν δέν τή 
έπιτρέπει ν’ άνταποκριθή είς τόν έρωτά σου. Είθε 
προσέθηκεν έκείνη μετά περισσοτέρας γλυκύτητος, 
είθε νά ήμεθα γεννημένοι καί ημείς είς τήν χαρίεσ- 
σαν ταύτην κοιλάδα δπου ή αύτή κατάστασις, η 
αυτή άνατροφή, συγγενεύουσιν δλας τάς οίκογε- 

νείας. ’Αλλ’ έπί τοϋ προκειμένου δέν έχει ούτω 
Τώμ. Η Λαύρα είναι θυγάτηρ τοϋ κόμητος τής 
Βλανβίλλης' τό αίμα τό κυκλοφορούν είς τάς φλέ
βας της είναι ένδοξον καί ήθελε τό άτιμάσει ένώ- 
νουσα τήν τύχην της πρός έκείνην ενός πτωχοϋ 
ποιμένας. Αί δυστυχία·, τρομεράς έπαναστάσεως 
μάς έξώρισαν τής πατρίδος μας, καϊ μάς άφήρεσαν 
δλα τά άγαθά μας. Είδον τόν Κόμητα Βλανβίλ
λης σφαζόμενον υπό τών ληστών, τούς οποίους 
είχε γεμίσει διά τών ευεργεσιών του, καϊ άφησα 
τήν Γαλλίαν δχι διά νά σώσω τήν ζωήν μου, 
ζωήν πλήρη δακρύων, άλλά διά νά σώσω τήν κό
ρην μου άπό τήν μάχαιραν τών δημίων. Ενόμισα 
δτι άποσυρομένη εις τό μέρος τοΰτο τής Ελβε
τίας, έν τώ μέσφ τών πάγων καί τών βράχων, 
ήδυνάμην νά περιμείνω έν ειρήνη τήν στιγμήν 
καθ’ ήν ή καταιγίς ήθελεν έπί τέλους κατευ <ασθή. 
Αλλά τουναντίον άπό ήμέραν είς ήμέραν αυξάνει, 
εκτείνει πανταχοΰ τόν άφανισμόν της, καϊ φαίνε
ται άκολουθοϋσα τά θύματά της μέχρι τών σκο- 
τεινοτάτων καταφυγίων. Ψήφισμα τής Δημοκρ α 
τίας τής Λέρνης προστάσσει δλους τούς μεταναςά-. 
τας Γάλλους ν’ άφήσωσι τήν Ελβετίαν, καϊ δέν τοΐς 
παραχωρεί είμή τρεις ημέρας πρός εύρεσιν άλλου ά- 
σύλου. Φεϋ! ποιον μέρος τοϋ κόσμου θέλει δυνηθή, 
νά μάς άσφαλίση έκ τών καταδιωκτών μας;»

Τάς λέξεις ταύτας χείμαρρος δακρύων διεδέχθη» 
πλησιάσας δέ είς αύτήν μετά σεβασμοϋ, Κυρία 
είπον, συγχωρήσατε είς πτωχόν ποιμένα τά αίσθή 
ματα άπερ ένόμιζεν έννομα. 0 πτωχός Τώμ όέν 
δύναταί, καϊ δικαίως, νά γείνη σύζυγος τής Λαύ
ρας' άλλ’ όστις δήποτε καϊ άν είναι ό τόπος τής 
νέας σας εξορίας, μή λησμονήσατε ποτέ τόν δυσ
τυχή νέον, όςτις θά σκέπτεται περί ύμών μέχρι 

τής τελευταίας του άναπνοής.
’Απεμακρύνθην χωρίς νά τολμήσω νά ρίψω έπί 

τής Λαύρας βλέμμα, τό όποιον θ’ άπεκάλυπτε 
πάσαν τήν ψυχήν μου. Η καρδία μου έσκιρτα απο 
χαράν καί ήναγκάσθην νά μεταχειρισθώ όλας τάς 
δυνάμεις τοϋ λογικοϋ μου διά νά τήν περιστείλω 
είς ώρισμένα όρια. Τήν επαύριον κατά τήν άνα- 
τολήν τοϋ ήλιου άνεχώρισα, έπεβιβάσθην έπί τής 
λίμνης τοϋ θοϋν, καϊ άναβαίνων τήν όχθην τοϋ 
Ααρος, έφθασα τό αύτό εσπέρας είς Βέρνην, όπου 
δι έμεινα δύο ήμέρας.

όταν έπανήλθον είς Λωτερβοϋννον έτρεξα άμέ
σως είς τήν καλύβην τής κυρίας Βλανβϊλ διά νά 

τή προσφέρω έκ νέου τάς έκδουλεύσεις μου, και να 
τήν άποχαιρετήσω. Η κυρία Βλανβϊλ ήλθε πρός με 

μέ χαράν έζωγραφισμένην εις τό πρόσωπόν της, 
μοί έδειξε δέ καϊ μοϊ άνέγνωσεν έπιστολήν τήν 
οποίαν έλαβεν έκ Βέρνης έχουσαν ούτω:

« Κυρία,
«Ανθρωπος είς τόν οποίον, έν άγνοια σας, προ- 

σεφέρατε τήν σπουδαιοτέραν τών έκδουλεύσεων, έ
μαθε περί τής σκληράς κατας-άσεώς σας,καί ή καρ
δία του βαθέως συνεκινήθη. Συγχωρήσατέ τον λοι
πόν, κυρία, νά σάς προσφέρη 8ν άσυλον είς τήν πα
τρίδα του. Αναχωρήσατε άμέσως είς Λονδΐνον, καί 
μή ζητήσετε έκεΐ άλλην οικίαν είμή τήν τοϋ Κ. 
Θωμά Βεντβώρθ' ή οικία αύτη σάς παραχωρεΐται. 
καϊ θά εύρητε έν αύτή όλας τάς περιποιήσεις τάς 
οποίας ζωηρά εύγνωμοσύνη δύναταί νά προσφέρη 
είς τήν δυστυχίαν καϊ τήν άρετήν, πρός δέ τού- 
τοις όλην τήν ύπόληψιν καϊ τό σέβας τό όποιον 
εύπειθής υιός προσφέρει είς τήν φιλοστοργοτάτην 
τών μητέρων. ΘΩΜΑΣ ΒΕΝΤΒΩΡΘ.»

Οποία ούράνιος βοήθεια ! άνέκραξεν ή Κυρία 
Βλανβίλλ. Ω ! θεία Πρόνοια ! πώς ήδυνήθην ν’άμ · 
φιβάλλω πρός στιγμήν περί τής άγαθοεργίας σου! 
Ματαίως ζητώ νά ένθυμηθώ τόν καλόν τοΰτον Κύ
ριον Θωμάν Βεντβώρθ, είς τόν όποιον προσέφερον 
τόσον σπουδαίαν έκδούλευσιν, καί τήν όποιαν
άνταμείβει διά τρόπου τόσον γενναίου καί εύγενοΰς. 
Πολλούς Αγγλους είδον είς τήν Γαλλίαν, άλλά 
ποτέ δέν ήκουσα προφερόμενον τό όνομα τοϋ Κ. 
θωμά Βεντβώρθ' έχει τι .περίεργον τοΰτο τό συμ
βάν ! τί νομίζεις Τώμ ; Τί μάς συμβουλεύεις ; — 
Εάν καταδέχεσθε νά λάβετε συμβουλήν άπό πτω
χόν ποιμένα, δστις δέν είδε είμή ταΰτα τά όρη, 
τή ειπον, σάς προτρέπω νά παραδεχθήτε τήν 
προσφοράν τοϋ Κυρίου θωμά Βεντβώρθ. Αι περι
στάσεις είναι κατεπείγουσαι, καϊ δέν έχετε άλλο 
καταφύγιον" άλλως τε τί συμφέρον είχεν αύτός νά 
σάς άπατήση; Νομίζω οτι είναι άξιος τής εμπι
στοσύνης σας. Είναι τίμιος άνθρωπος καϊ πάς 
τίμιος τηρεί πάντοτε ό,τι υπόσχεται. — Δέν τόν 
γνωρίζομεν ποσώς.. . — Οταν θά τόν ίδήτε θά 
τόν γνωρίσατε ίσως, καί άν έλησμονήσατε τήν 
υπηρεσίαν ήν τώ προσεφέρατε, ή παρουσία του 
ίσως θά σάς τήν άνακαλέστ) είς μνήμην

»Διαρκούσης τής σκηνής ταύτης ε^ιψα βλέμ
μα έπί τής Λαύρας καί είδον OTt έκείνη δέν συνε- 
μεθίζετο ποσώς τήν χαράν τής μητρός της, άλλά 
μόνη καί κατά μέρος, έχυνε δάκρυα χωρίς νά προ- 
φέρη ούτε μίαν λέξιν" έπλησίασα λοιπόν αυτήν, 
καϊ θλίψας μίαν τών χειρών της σφιγκτά έπί τής 
καρδίας μου: Ω ! Λαύρα! τή είπον, πόσον δ Κύριος 
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θωμχς Βεντβωρθ είναι εύτυχής, διότι δύναται νά 

σάς προσφέρη δσυλον καί νά σάς παρηγόρηση· 
— Νά μΐ παρηγόρηση ! είπεν ή Λαύρα. Α* Τώμ·’ 

δ θάνατο; τοϋ πατρός μου, και δ έδικό; μα; χω
ρισμός, είναι δύο δυστυχήματα διά τά όποια 
δέν Οά παρηγορηθώ ποτέ!»

(ϋπεται τό τίΑος.)

ΝΗΣΟΣ I1ATMOS.
(Σνίχεια, Κι φνΐΐάβ. 13).

Ικανόν έν τή εκκλησία παραμείνας είσήλθον I 
ακολούθως εις τδ σκευοφυλάκων τη; Μονή; ένθα ■ ί 
κρύπτονται τά διάφορα αύτή; σκεύη, πλείστα 
λείψανα αγίων καί ούκ ολίγα άλλα κειμήλια. 
Παραλείπω τά πολυτίμητα ιερά άμφια, τά; αρ
χιερατικά; άδαμαντοκολλήτου; μίτρας, τά; ποι- 
μαντορικά; άργυροχρύσου; ράβδου; καί άλλα πο
λυάριθμα εκκλησιαστικά σκεύη, ών τά μεν περι- 
ήλθον έκ δωρεών, τά δέ έκ κληρονομιά;’ δέν δύ
ναμαι όμως νά παραλείψω δύο τινά, κατά πολύ 
τών άλλων εύτελέστερα καί όμως πλείω πάντων 
έπαγαγόντα ημϊν την έντύπωσιν. Είσί δέ ταΰτα 
αί διατηρούμενα^ εΐσέτι, καίτοι πεπαλαιωμέναι 
έμβάδε; τοΰ όσιου Χριστοδούλου καί ή ποιμαν- 
τορική αύτοϋ ράβδος' δέν είναι άργυρόχρυσο; 
αυτή, ούδέ περικοσμεΐται υπό άδαμάντων ή πο
λυτίμων λίθων, τουναντίον έστίν έξ εύτελοϋς ξύ
λου’ άλλ είθε πάσαι αί Πανιερότητες καί Σεβα
σμιότητες νά έχρώντο τοιαύταις, έν αρετή όμως 
καί έργοι; θεαρέστοις —

Μεταξύ πολλών ιερών λειψάνων, είδον έντός 
μεγάλου αργυρού ποτηριού τήν κάραν τοϋ Απο
στόλου θωμά, £να δάκτυλ.ν Ιακώβου τοΰ Πέο- 
σου, οστά διαφόρων μαρτύρων, καί έπί τέλους 
μέγαν σταυρόν άργυροϋν, όστις έν έαυτώ περιείχε 
τεμάχια τοϋ Ξύλου τοϋ Σταυρού, τοϋ σπόγγου 
καί τοϋ καλάμου, έξ έκείνων δι’ ών οί Ιουδαίοι 
ίπότισαν οξου; τον Σωτήρα. Επίσης είδον πολ
λά; αρχαίας εικόνας μεταξύ δέ τούτων αξία μοί 
έφάνη πλείστου λόγου μία τοΰ Αγίου Νικολάου 
διά κηροχύτου ύλης γεγραμμένη. Εζήτησα νά 
!δω καί τήν χεϊρα έκείνην, ή; οί όνυχες καίτοι 
συνεχώς κυπτόμενο; ηύξανον, καί περί ή; δ αρ
χαίος περιηγητή; ΙΙελώνιο; τώ 1555 διά τής έν 
χρήσει τότε γλώσσης λέγει «II )' a (ά Palhnios) 
nn mnnasler? deri-aluien-s Grecs, aiiquel on 
voil lamain d* un tnipass;*. a laquelle les
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ongles cruissent cumiue ceulx d’un honime 
vivanl, cl combien qu’ on les lui ronque, 
neantmoins ilz reviennt grans au bout d' · 
line cspace de temps. Les Tnrcs ont eu oc- 
calion de dire que cestemain est d' un de le- 
urs propbeles. Mais lesGrecs dient que e’est 
la main du Saini Jehan qui escripuil Γ Apo
calypse. » Αλλ’ όμως καί πάλιν έπείσΟην δτι 
Φράγκο; περιηγητής έν Ανατολή σημαίνει συνα- 
γωγέα μύθων.

Τήν έπιοΰσαν, πόθον έχων ΐνα έπισκεφθώ τήν 
περιώνυμον τή; Μονή; βιβλιοθήκην, άπό πρωίας 
ώδηγήθην εί; αύτήν’ ύπερθεν δέ τή; θύρας τή; βι
βλιοθήκης άνέγνων τήν έξή; έπιγραφήν’ 

Δεΰρ’,άνερ,κείνται δσαι φαειναί χειρόγραφοι βίβλοι 
Ανδρί ^αφέρτεραι πινυτώ χρυσίον δοκέουσαι. 
Ταϋτ’ άρα τήρεε, φύλαξ, σεϊο μάλλον βιότοιο 
Τών δόμο; ούνεκ’ 8; νϋν τοι γίναιτο φεγγο- 

[ βόλο; γε.
Πρίν είσέλθω εί; αύτήν, ένόμισα δτι Οά ϊδω 

σωρόν τευχών φύρδην μίγδην έ^ιμμένων άνευ 
τάξεως, άνευ καταλόγου (καί δεν θέλει μέ καταδι
κάσει τι; άν τοιαύτην περί τή; βιβλιοθήκη; έκεί
νη; είχον ιδέαν, άφοΰ εί; τοιαύτην κατάστασιν 
διατελεΐ καί η τοϋ έθνικοϋ ημών Πανεπιστημίου). 
Αλλά πόσον έξεπλάγηνδτε είσελθών,εύρον αύτήν έν 
άρίστη καταστάσει, τά δέ τεύχη είς κατάλογον 
έγγεγραμμένα καί έν τοϊ; οικείοι; μέρεσι τεταγ- 
μένα ! Τούτο δέ οφείλεται κυρίως είς τά; φιλο- 
μούσου; διαθέσει; τοϋ άγαθού καί σεβασμίου κα
θηγουμένου Κ. Δανιήλ (πρό; 8ν έπιτραπήτω μοι 
νά έκφράσω τά; μέγιστα; ευχαριστίας δι’ά; κατά 
τήν αύτόσε διατριβήν μου μοί έπεδαψίλευσε πε
ριποιήσεις) καί είς τόν άκαμπτον ζήλον καί τά; 
χρονίου; προσπάθειας τών ΚΚ. ΊεροθέουΦλωρίδου, 
βιβλιοφύλακος, καί ϊωάννου Σακκελίωνος, οϊτι- 
νες ευρίντε; τήν βιβλιοθήκην ώ; έκ τών γνωστών 
εθνικών περιστάσεων, είς ού καλήν κατάστασιν, 
κατέγιναν εις τήν τακτοποίησιν αύτής.

Υπέρ τά; τέσσαρα; χιλιάδα; τόμων περιέχει 
η βιβλιοθήκη τή; Πάτμου, ώ; έπί τδ πλείστον 
εκκλησιαστικής ύλης, έν ή δμως ένιαχοϋ περιλαμ
βάνεται και νομική καί ιστορική καί άλλη ποι
κίλη, μέχρι τοϋδε ανέκδοτος. Εκ τών τόμων 
τούτων πεντακόσιοι περίπου είσί χειρόγραφοι ήτοι

■ διακόσιοι πεντήκοντα έν μεμβράναις, εί; παλίμ
ψηστο; καί οί λοιποί βαμβάκινοι. Εννοείται δέ 

δτι πολλά τών τευχών τούτων είσίν όντως κει
μήλια. Μεταξύ άλλων πολλών είδον ευαγγέλιό»

ΧΡΥΣΑ ΑΛIX

τι κατά Μάρκον τ;ΰ Δ*, μ. X. αίώνος, ατελές 
4μω; δυστυχώς, καί ώς έκ τή; πολυτελείας αύτοϋ 
δυνάμεθα νά είκάσωμεν άνϊ.κον ποτέ είς τινα τών 
αύτοκρατόρων, διότι ήν άργυροί; γράμμασι καί 
δπου ίπηντάτο τό όνομα τοϋ θεού, Χριστού /λ. 
χρυσοί; γεγραμ.μένον έπί πορφύρας μεμβράνης. 
Είδον δμοίω: έπί μεμβράνης άρχαίον βιβλίου τοϋ 
Ιώβ τοϋ Τ', ή αίώνος μετά σχολίων, εκκλη
σιαστικά βιβλία τετονισμένα προς δέ καί πλήθος 
πατέρων διαφόρων εποχών.

Εν περιληπτική περιγραφή αδύνατον βεβαίως 
είναι να είπω λεπτομερώς περί ενός έκαστου 
τών πολυτίμων έκείνων τευχών’ αρκεί νά παρα
τηρήσω ότι τρεί; δλαςήμερα; διέτριψα έν τή βι
βλιοθήκη, παρατηρώ» τά έν αύτή. Μεταξύ δ’ άλ
λων είδον διάφορα χρυσόβουλλζ αύτοκρατόρων, 
ών αρχαιότερο» μέν έστί τό τοϋ Αλεξίου Κομνη- 
νοϋ έν έτει 1088, νεώτερον δέ τό τοϋ αύτοκρά
τορος τής Γερμανία; Καρόλου τοϋ Σι’, τώ 17 27 
καί έτερον πρό αύτοϋ τών ί τποτών τή; Ρόδου. 
Ειδον μετά συγκινήσεω; ανέκφραστου τά; ιδιο
χείρου; ύπογραφ-ς Αλεξίου καί ϊσαακίου τών 
Κομνηνών, Νικηφόρου τοΰ Βοτανιάτου, Ανδρονί
κου τοϋ ΙΙζλαιολόγου καί άλλων. Φεϋ, οπόσον 
εύκύλιστο; είναι τή; τύχη; δ τροχό; !

Μετά τήν βιβλιοθήκην έπεσκέφθην τήν έρείψι- 
μον ήδη, άλλά περιώνυμον άλλοτε τής Πάτμου 

Σχολήν, έκ τή; όποια; άπό τοϋ τέλους έτι τοΰ 
ΙΣΤ'. αίώνος ήρξατο έκπεμπομένη λάμψις τι; έν 
μέσω τή; γενικής τοϋ έθνους σκοτιά; διά Νικη
φόρου τοΰ Κρητός. ύ άνήρ ούτος διδάξα; έπιτυ- 
χώς τά φιλοσοφικά μαθήματα, διετέλεσεν ούτως 
είπεϊν ό πρόδρομος τής έν Ιΐάτμω άρξαμένη; 
πνευματικής παλιγγενεσίας’ άλλά κύριος τής 
Πατμιάδο; Σχολής ιδρυτής άναφέρεται ό αοίδιμος 
Μακάριο; Πάτμιος. Μετ’ αύτόν έδίδαξαν Γερά
σιμο; δ Βυζάντιο;, Βασίλειος δ Κουταλιανδς καί 
Δανιήλ δ Κεραμεύς Πάτμιος, ού δ τάφο; κεϊται 
παρ’ αύτώ τώ Σχολείο» ένθα έδίδαξε, φέρων τήν 
ίξή; έπιγραφήν, ποίημα τοϋ κατ’ άρχάς τή; πα- 
ρούσης έκατονταετηοίδος σχολαρχήσαντος τή; έν 
Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής Γαβριήλ τοϋ έκ 
Βρυούλλων.
Σώματά γραμματικού Aari'.lou ί) θεοΑ&ρον 
Ωύι da-ihd rijroc ό Πάτμιος, dr μετά ΓαΓ.ήν 

Oior γραμματιχϊΐ': εΰρατο *Ε.Ι.Ιάς Spar.
λ firai, φ?ΰ ! κωφή χάη ά μεγά-la .τοεέ αύόά 
Μάσά τε, τώς χάτττς πάττοΟετ άγρομίτα 
Νήσΐύ ir άμγιρΰτη, σ.γύ ια Ji rdr iri ΙΙάτμιρ.

Φεΰ! jroJtonac εγει nirfftt tifiopirovc.
Τδν Δανιήλ διεδέξατο είς τήν Πατμιάδα Σχο

λήν Μι-αήλ δ Πάτμιος, τοϋ’το δέ ό σοφι·'»τατο; 
Παίσιο; δ Καραπατάς, Πάάμιος έπίσης, κα: αύτόν 
Κύριλλο; καί Παΐ'ΐο; οί Πάτμιοι, Νεόφυτος ά Βυ
ζάντιος, Χαράλαμπος ύ θεσσαλονικεύς, Ιωάννης 

Σφοίνη; ό Σάμιος, Ισαάκ ό Κρής, Ιεζεκιήλ δ Κα- 
λύμνιος, Νικόδημο; ό ΙΙάτμιΟς, Γρηγόριος Αγα- 
θόβευλο; ό έξ Ηράκλειά; τής έν Θράκη καί τε
λευταίος δ νϋν διδάσκων γραμματεύς καί βιβλιο- 
φύλαξ τή; Μονής Κ. Ιερόθεο; Φλωρίδη^ Σημειω- 
τέον δ ότι τ-.σοΰτον περίδοξο; ήν η Σχολή αύτη, 

ώστε έπί Δανιήλ τοϋ Κ εραμίω; ήρίΟμε; περί του; 
διακοσίους μαθητάς, πανταχόθεν τής έλλάδο; 
συνειλεγμένους.

Απολείπεται ήδη νά είπω καί περί τοΰ Σπη
λαίου τή; ’λποκαλύψεω; όπως δώσω πέρα; εί; τήν 
σκιαγράφησιν ταύτην τή; Πάτμου. Τό Σπηλαιον 
τή;’Αποκαλύψεο>ς, ένθα λέγεται ότι ό Εύαγγελι- 
στή; Ιωάννη; είδε τήν δπτασίαν, Απέχει τή; πό- 
λεο>ς 1233 βήματα κατέρχεταί τι; δ’είς αύτδ 
διά κλίμακο; τεσσαράκοντα βαθμιδών, καί έχει 
δεκαοκτώ βημάτων μέγιστον μήκος έπί έκτώ 
πλάτους. Εξωθεν τοϋ Σπηλαίου υπάρχει ναός τι; 
έπ’ΐνόματι τή; Αγία; Ανντ.ς, έν αύτώ δέ τώ Σπη- 

λαίω υπάρχει έτερον παρεκκλησίου έπ’ δνόματι 
τοϋ Θεολόγου, όπερ λέγεται οτι αύτό; δ όσιος Χρι
στόδουλο; άνήγειρεν. Εν είκόνι τινι αρχαίοι, δ ζω
γράφο; έξαντλήσα; πάσα; τά; υψηλοτέρας τής 
Αποκαλύψεως εικόνα;, παρίστησι τόν Χριστόν 
τή μια χειρί κρατούντα τάς κλείδα; τοϋ αδου 
καί τοϋ θανάτου, τή δ έτέρα έπτά αστέρας, πέ- 
ριξ δέ τοϋ Χριστού άγγέλου; υποβαστάζοντας 
τά; έπτά έν ’λσία ’Αποστολικάς έκκλησία; μετά 
τών έπτά λυχνιών καί παρ’ αύτοίς τά πολυόμ- 
ματα Χερουβείμ. Ραγά; τις τρίγωνος δείκνυται 
είς τήν οροφήν τοϋ Σπηλαίου, γενομένη, ώς λέ- 
γουσιν, έκ τής φχονής, ήτις κατήλθεν έξ ούρανοϋ, 
κοιλότης δέ τις μικρά εί; τδ βάθος τοΰ σπηλαίου, 
έχρδόίμευσε, κατά τήν παράδοσιν τόπος, έν φ ί 
ιερός Εύαγγελιστή; έκλινε τήν κεφαλήν αυτού.

Τοιαϋτα είναι όσα κατά τήν έν Πάτμφ πενθή
μερον διατριβήν μου ήδυνήθην νά ίδω.

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ.

Ο ΙΑΤΡΟΣ TJ2A ΠΤϋΧΛΝ.
Μεταξύ τών εύεργετικών πράξεων, αϊτινες θέ- 

λοοσιν άπαθανατίσει τήν βασιλείαν τοϋ αΰ-ro-



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.
ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

- - ~ - - j.wCtLie. ι—
κρ άτορος Ναπολέοντος Γ'. καί αί όποιαι προεκά- 
λεσαν τήν ευγνωμοσύνην τών κατωτέρων τάξεων, 
πρέπει νά μνημονεύσωμεν καί το θέσπισμα περί 
τής κατ’ οίκον έπισκέψεως τών πτωχών ασθε
νών, ήτις ένεργειται παρ’ ειδικών ιατρών, τούς 
οποίους εύγνωμονών ό λαός ώνόμασεν ιατρούς τών 

πτωχών.
Εάν άλλοτε μέλος πτωχής τίνος οικογένειας 

προσεβάλλετο ύπο άσθενείας, έπρεπε νά εγκατά
λειψη ττ,ν οικογένειαν του, ό σύζυγος ττ,ν γυναί
κα του, η γυνή τήν οίκοθεραπείαν της καί τά τέ
κνα τούς γονείς των, δπως άπολαύσωσιν έν τοΐς 
νοσοκομείοις τήν προσήκουσαν επιμέλειαν. Πάν
τοτε δμως κατά φυσικόν λόγον δ ασθενών έγ- 
κατελίμπανε τήν οικογένειαν του, τάς έξεις του, 
έν ένί λόγιο παν δ,τι είχε προσφιλές.

Σήμερον δμως πάντα ταΰτα μετεβλήθησαν" ό 
πτωχός ασθενών βλέπει καθ’ έκάστην νά τώ έρ- 
χηται επιστήμων ΐατρδς, καί τά ιατρικά, άτινα 
δωρεάν χορηγοΰσιν είς αυτόν αί άγαθαί άδελφαί 
τοΰ ελέους' τώ δίδονται δέ παρά της συζύγου του, 
τοΰ συντρόφου τής ζωής του, ήτις δέν θέλει έγ- 
κατάλείψει το προσκεφάλαιόν του, ειμή είς τήν 

έσχάτην του αναπνοήν.
Οί ιατροί οΐτινες άνεδέχθησαν τήν φιλάνθρωπον 

ταύτην υπηρεσίαν παρατηρήσατε μέ όποιαν άφο- 
σίωσιν έκπληροΰσι τον προορισμόν των ! Δέν τούς 
παρακινεί βεβαίως το συμφέρον, άλλά μόνον ή 
καρδία των. ’Εστέ δέ βέβαιοι δτι ό ιατρός 
τής πόλεως δστις λαμβάνει χρυσοΰν χρηματοκύ- 
λινδρον δι’ αντιμισθίαν θαυμασίας θεραπείας, δέν 

είναι ευτυχέστερος καί πλέον υπερήφανος από τον 
ιατρόν τών πτωχών, δστις αισθάνεται τήν χον- ! 
δρήν χεϊρα τοΰ τεχνίτου νά σφίγγη τήν έδι- 
κήν του, δπερ είναι ή μόνη αμοιβή ήν δύναται 
νά δώση προς αυτόν διά τάς όποιας παρέσχε 
φροντίδας είς τό τέκνον του κινδυνεΰον χθές καί 
σήμερον σεσωσμένον, ένώ συγχρόνως δάκρυα ευ
τυχίας τρέχουσιν έκ τών οφθαλμών τής άθλιας 
μητρός, ήτις δέν ευρίσκει τρόπον δπως έκφράση 

τήν πρός αύτόν ευγνωμοσύνην της.
Εϊδομεν ιατρούς έκ τών ίκανωτάτων καί περι- 

φημοτάτων, είς οΰς πλούσια πελατεία προοιωνί- 
ζετο ευτυχίαν, άποδεχομένους τήν γενομένην είς 
τήν επιστήμην καί τήν φιλανθρωπίαν αύτών 
πρόσκλησιν, νά έπιθυμώσιν εύχαρίστως τόν μέτριον 
τοΰ ίατροΰ τών πτωχών τίτλον, νά διπλασιάζωσι 
δέ τούς κόπους των καί νά έγκαταλείπωσι 
τόν οίκον τοϋ πλουσίου δπως μεταβώσι καί άνα-

λάβωσι μέ επίμονον επιμέλειαν τήν θεραπείαν 
είς τινα ευτελή οίκον. Είθε ό ύψιστος, δστις ούδε- 
μίαν άγαθήν καρδίαν καί ώραίαν πράξιν άφίνει ά- 
βράβευτον ποτέ, νά δώση είς τούς θυσιαζομένους 
τοιουτοτρόπως πρός άνακούφισιν τών δυστυχών 
τόν μισθόν τής άφοσιώσεώς των, τήν χαράν είς τήν 
καρδίαν των καί τήν καθαράν ευτυχίαν, ήν άπο- 
λαμβάνει σήμερον ό καλός ιατρός, ούτινος θέλο- 

μεν διηγηθή τήν ιστορίαν.
I.

Ιίδη προ 18 μηνών ό Νέστωρ ί’ασσελόγγιος 
ήκουεν έν Παρισΐοις τά μαθήματα τής ιατρικής 
σχολής, δτε ό θάνατος τοΰ πατρός του, άφαρπά- 
σας τόν δημιουργόν τής ζωής του, τόν άφησε 
μόνον κύριον τοΰ μέλλοντός του, καθόσον ή μή
τηρ του πρό πολλοΰ είχεν άναπαυθή έν ειρήνη. 
Μόνη δέ κληρονομιά του υπήρξε ποσόν χιλιάδων 
τινων φράγκων, άφεθείς ουτω μόνος έν τώ κόσμω 
νά διαγρέξη τό στάδιόν του. ’Αλλ’ δ Νέστωρ τοΰ 
όποιου ή παιδική ηλικία είχε παρέλθει ύπό τά 
δμματα εύλαβοΰς μητρός, ή δέ νεανική ύπό τήν 
έπιτήρησιν πατρός, ού ή τιμή καί εύσυνειδησία ή
σαν πασίγνωστοι, δέν άπεθαρρύνθη. ί’πελόγισεν 
δτι ή μετρία του κληρονομιά ήδύνατο νά έξαρκέ- 
ση μόνον δπως ζήση έντίμως μέχρι τής ημέρας 
καθ’ ήν ήθελε λάβει τό δίπλωμα τοΰ διδάκτόρος. 
Οθεν πεποιθώς είς εαυτόν, τρέφων δέ πίστιν πρός 
τόν Θεόν, είργάσθη μέ νέον ζήλον δπως φθάση τό 
ποθούμενον τοΰτο τέρμα. 0 Νέστωρ κατώκει είς 
μέτριον δωμάτιόν έν τινι οικία κατά τήν όδόν α
γίου Ιακώβου, καί έξήρχετο ολίγον, μόνον διά νά 
ύπάγη εις τά μαθήματα ή νά σπουδάση είς τάς 
δημοσίους βιβλιοθήκας, έν ένί λόγω διήγε βίον 

παραδειγματικόν.
Είχεν ήδη παρέλθει ολόκληρον έτος άπό τοΰ 

θανάτου τοΰ πατρός του, καί έξηκολούθει τάς 
σπουδάς του μέ τόν αύτόν ζήλον" τώ έφαίνετο 
ότι ό καιρός ήτο πολύ μάκρος τό δέ τέρμα 
τών σπουδών του πολύ άπέχον" έδιδε καί τήν 
περιουσίαν του, άν καί μικράν, όπως φθάση είς τήν 
επιθυμητήν έκείνην ήμέραν, ήτις έμελλε νά στέ
ψη τούς άγώνάς του. Εδιπλασίαζε δέ τήν ε
πιμονήν του, καί διότι ό άγαθός καί τίμιος ού
τος νέος ήτον έρωτευμένος άπό τινων μηνών μέ
χρι μανίας, δ δέ έρως του ούτος ήτον δ πρώτος 
τής ζωής του*, η Ελένη, τό άντικείμενον τοΰ
το τής λατρείας του, ήτον άξια νά άγαπάται άπό 
καρδίαν τοσούτω εύγενή ώς ή τοΰ Νέστορος. Ορ
φανή ώς αύτός, πτωχωτέρα εκείνου, είχεν ΐδή 

ν’ άποθάνη πλησίον της δ πατήρ της, τίμιος καί 
φιλόπονος τεχνίτης, δστις δέν τή άφήκεν ειμή ό
νομα άνεπίδεκτον μομφής καί αναμνήσεις άγνάς. 
’Αλλ’ ή Ελένη είχε καρτερίαν, έζη πωλοΰσα άνθη, 
μάλιστα δέ κατά πάσαν κυριακήν έναπέθετε καί 
μέρος τής εβδομαδιαίας της είσπράξεως είς τό 
άποταμιευτικόν της κιβώτιο*. Κατώκει δέ είς τήν 
αύτήν έν ή καί δ Νέτωρ οικίαν,δθεν συνηντήθησαν 
πολλάκις" ή λίαν αρμονική τής νεάνιδος χάρις βα- 
θεϊαν έπροξένησεν είς τήν καρδίαν τοΰ νέου φοι- 
τητοΰ έντύπωσιν. ’Εξ άλλου δέ ή πτωχή Ελένη 
μόνη, άνευ προστάτου, ήσθάνθη είς τήν καρδίαν 
της παλμούς διά τόν Νέστορα, τοΰ όποιου ύπερ- 
ωμοίαζεν ή θέσις πρός τήν έδικήν της" ώ, οί έρω
τές των ύπήρξαν έπί πολύν χρόνον άθωότατοι" 
ήσαν τόσον ευτυχείς οί δύο ούτοι νέοι ’ Οτε δέ ή 
Ελένη έφάνη ανήσυχος καί περίλυπος διά τό μέλ
λον της δ Νέστωρ τότε τή ώρκίσθη νά τήν λάβη 
γυναίκα του εύθύς μετά τό τέλος τών σπουδών 
του. Καί τωόντι ή ύπόσχεσις αύτη ή δοθεΐσα πρός 
τήν Ελένην, δέν ήδύνατο νά άθετηθή ύπο τού 
Νέστορος.

Τέλος έφθασεν ή μετά τοσαύτης άνυπομονη- 
βίας περιμενομένη έκείνη ημέρα, δτε ό Νέστωρ 
δόσας τάς έξετάσεις του έλαβε παρά τών καθη
γητών του μετά πολλών επαίνων τόν τίτλον τοΰ 
διδάκτορος. ’Επανελθών είς τό δωμάτιόν του εύ
τυχής καί ύπερήφανος άνήγγειλε τήν ευτυχίαν 
του εις τήν Ελένην, ήτις ^ιφθεΐσα είς τόν τράχηλόν 
του συνεμερίζετο αύτήν. «’Αγαπητή μοι φίλη, τή 
είπεν, είς έμέ εναπόκειται νά τηρήσω τήν όποιαν 
σοί έδωκα ύπόσχεσιν" έντός ένος μηνός θέλεις γί
νει σύζυγός μου.» ίί, πόσον ή Ελένη ύπήρξεν εύ
τυχής είς τούτους τούς λόγους .’ ϊΐδύνατο τώρα 
πλέον νά όμολογήση παρρησία τόν έρωτά της, 
καί νά ύπερηφανεύηται διά τόν μέλλοντα σύζυγόν 
της. Εξ άλλου δέ καί ό Νέστωρ διενοεΐτο σχέδια 
ωραιότερα, έμελλε τέλος πάντων νά άνταμείψη 
τήν πτωχήν νέαν, ήτις πεποιθυϊα είς τήν τιμήν 
του, ούδένα έσχε φόβον νά τόν έρωτευθή.

II.
Αλλ δμως, φεΰ ! δλα ταΰτα τά ονειροπολή

ματα έμελλον νά καταστραφώσι, διότι μετά ο
κτώ ημέρας έλαβεν ό Νέστωρ έπιστολήν παρ’ έ- 
νός συμβολαιογράφου τών Παρισίων, δστις ποοσε- 
κάλει αύτόν νά μεταβή είς τό γραφεΐον του" δ Νέ- 
ς-ωρ καί τοι άγνοών τό αίτιον τής προσκλήσεως 
έπορεύθη πρός αύτόν.« Κύριε, τώ είπεν δ συμβολαιο
γράφος, δέν άμφιβάλλω δτι είσθε ό υιός τοΰ μα- 

κυρίτου Ιακώβου Ρασσέλογγίου, ή δέ κυρία μήτηρ 
σας ώνομάζετο ’Ανδριέτα Δελβίγνου ; » ό Νέστωρ 
άπήντησε καταφατικώς. « Λοιπόν, προσέθηκεν ό 
συμβολαιογράφος, ή κυρία μήτηρ σας είχεν αδελ
φόν, δστις νεώτατος είχεν αναχωρήσει είς τάς 
Ινδίας, καί έκεϊθεν έπί τινα καιρόν έγραφε πρός 
τούς γονείς σας , άλλ’ έπαυσε κατόπιν, καί έκ
τοτε ούδεμίαν πληροφορίαν έλαβον περί τοΰ θείου 
σας. ’Εν τούτω οί γονείς σας έφρόντισαν διά πά- 
σης θυσίας δπως σάς δώσωσιν άνατροφήν λαμπράν" 
ή κυρία μήτηρ σας άπέθανε μετ δλίγον, αί δέ 
προσπάθεια! τοΰ πατρός σας δέν ευδοκιμούν, καί 
μολονότι άποθνήσκων οοϊ άφησεν όνομα, δπερ 
μεθ’ ύπερηφανείας φέρεις, τούναντίον ή κληρονο
μιά ύπήρξε λίαν μικρά. θαρραλέως έκάμετε ά
πό φασιν άξιέπαινον, έξακολουθήσαντες τάς σπου
δάς σας, καί άπηλαύσατε τό δίπλωμα τοΰ διδά
κτορας μετά λαμπροτάτας έξετάσεις. Επράξατε ώς 
αξιότιμος νέος, δ δέ θεός άνταμείβων τάς καλάς 
πράξεις σας παρέχει ύμΐν κολοσαίαν περιουσίαν, ήν 
δ αδελφός τής μητρός σας έσχημάτισεν έν ϊνδίαις, 
καί τήν δποίαν ώς μόνος κληρονόμος θέλετε λά
βει. » 0 Νέστωρ ήθέλησε νά δμιλήση, άλλ’ δ 
συμβολαιογράφος τόν διέκοψεν" « Είναι άνάγκη, 
τώ είπε, ν’ άποδημήσητε δ ίδιος δπως παραλά- 
βητε τήν κληρονομιάν ταύτην, διότι είναι Απα
ραίτητος ή έκεΐ παρουσία σας" ούδείς άλλος έκτος 
ύμών δύναται νά έκπληρώση τάς Αναγκαίας δι
ατυπώσεις δπως λάβητε είς τήν κατοχήν σας τά 
κτήματα τοΰ κυρίου θείου σας, άτινα μετά ταΰ
τα πωλεΐτε. Η άποδημία σας αυτή θέλει διάρκεσε'- 
ίν έτος, καί δι’ ύμάς, καθό νέον, τοΰτο νομίζω θέ
λει πολύ σάς εύχαριστήσει. Εάν μέ χρειασθήτε, 
είμί δλως πρόθυμος νά σάς ύπηρετήσω" δύνασθε 
νά κάμητε χρήσιν τοΰ ταμείου μου ώς ίδιου σας 
ταμείου.

0 Νέστωρ έτραύλισεν ολίγα ς λέξεις άσυναρτή- 
τους, τάς όποιας ό συμβολαιογράφος έξήγησεν ώς 
ευχαριστίας. ’Εξήλθε δέ φλέγόμενος τήν κεφαλήν, 
καί έπανήλθεν είς τό δωμάτιόν του δπως άναγ- 
γείλη είς τήν Ελένην τήν εύτυχίαν του ταύτην 
τήν παρά τοΰ Θεοΰ πεμφθεΐσαν. Οταν δμως έμελλε 
νά τής είπη δτι είναι άνάγκη ν άποχωρισθώσιν έπί 
Sv έτος, ήσθάνθη τήν καρδίαν του καταβεβαρυ- 
μένην. Η άτυχης νέα έλειποθύμησεν είς τό α
πρόοπτον τοΰτο άκουσμα, αί προσπάθειαι δμως 
τοΰ Νέστορος τήν άνεζωογόνισαν, καί άφοΰ έχυσαν 
άμφότεροι πολλά δάκρυα, «αναχώρησαν, τώ είπεν, 
έπειδή είναι άνάγκη" έχω πληρες-άτην είς σέ πεποί-
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βησιν, γνωρίζω τήν καρδίαν σου, ή δέ εύτυχία 
σου δέν θέλει σέ μεταβάλλει, ουδέ Οά λησμο- 

νήση; ποτέ τήν πτωχήν Ελένην.
— Ουδέποτε, ούδέποτε, άνέκραξεν ό Νέστωρ.
— Εστω λοιπόν, άναχώρησον, άλλά πρδ τού
του Οά σοί δώσω τήν εύχάριστον πληροφορίαν, 
2τι πρώτην φοράν σήμερον ήσθάνθην νά σκιρτά 
έν τοι; σπλάγχνο·.; μου τό πειστήριον τοΰ έρω
τός μας. ’.Αναλογίσθητι δτι άφίνει; ένταύθα ό,τι 
προσφιλέστερου έν τώ κόσμο» έχεις, δέν αμφι
βάλλω δέ ποσώς δτι ούδέν Οά δυνηθή νά έμποδί- 

ση τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντό; σου.
— Μάρτυς μου είναι δ ©εδς, εύγενή; καρδία, 
δτι άφ’ ή; ήμέρας σέ είδον πρώτην φοράν, ώρκί- 
σθην νά μ ή ζήσω είμή διά σέ. Εάν ό πτωχός 
φοιτητής δέν σοί έδωκε τήν χεϊρά του, τό έπρα- 
ξε διότι έπεθύμει ν’ απόκτηση πρώτον σταθεράν 
κοινωνικήν θέσιν, καί μετά ταΰτα νά σέ νυμφευθή. 
Σοί ομνύω δτι οτε έμαθον δτι είμί πλούσιο; ή- 
σΟάνθην άφατον χαράν, διότι Οά ήδυνάμην ούτω 
νά καταστήσω μετ έμοΰ ευτυχή σέ, τήν μητέ
ρα τοΰ τέκνου μου.

Τήν επιούσαν μετέβη ό Νέστωρ εις τόν συμ
βολαιογράφον, δστις τώ έχορήγησεν δ,τι έχοειά- 
ζετο πρός πραγματοποίησή τής άποδημίας του,
καί πρό; τούτοις τό άναγκαϊον ποσόν διά τάς ά
νάγκας τή; Ελένη; κατά τό διάστημα τής άπου- 
σία; του. 1ί νεάνι; δέν ήθέλησε νά μείνη πλέον 
έν τή κατά τήν όδδν αγίου Ιακώβου οικία, δπως μή 
άναμιμνήσκωνται εις τόν νοΰν της κατά πάσαν 
στιγμήν αί ύραϊαι ήμέραι, άς μετά τοϋ Νέστο
ρο; διήλθε, καί καθίσταται έτι όδυνηροτέρα ή α
πουσία του. Καί αυτοί οί Παρίσιοι ήθελον τή 
προξενεί αηδίαν" δθεν άπεφάσισε ν’ άναμείνη τήν 
επάνοδον τού μελλονύμφου της έν τή έρημία καί 
μακράν τού θορύβου. Μετά τινα; ήμερα; ή Ελέ
νη έγκατέλειψε τήν όδόν τοΰ αγίου Ιακώβου καί
έγκατεστάθη εί; κομψήν τινα οικίαν κάτωθεν 
τή; Μεδέν, συνισταμένην έκ δύω δωματίων ω
ραίων, άτινα παρεσκευάσθησαν μέ πάν τό χρει
ώδες" κήπο; δέ έστολισμένος έκ σπανιωτάτων 
άνθέων ήθελε παρέχει διασκέδασίν τινα εί; τήν έκ 
τή; άναχωρήσεως τοΰ Νέστορο; προελθοϋσαν θλί- 
ψιν της. Εφθασεν ή ήμέρα τού αποχωρισμού ! 
Δεν θά προσπαθήσωμεν νά περιγράψωμεν αύτόν, 
διότι ευκόλως τ’.ν έννοοϋν δσοι περιπαθώς ήγάπη- 
σαν. ό Νέςωρ άνεχώρησε φέρων έν τή καρδία του 
τήν εικόνα τής πεφιλημένη; του, ένώ έκείνη κα- 
τεφίλει τήν έδ-.κήν του.

III.
Αν δέ και δ καιρό; τή; απουσίας έφαίνετο είς 

τήν Ελένην μακρό;, οί μήνες έν τούτοις παρήρ- 
χοντο καί έντός ολίγου έμελλε νά γίνη μήτηρ. 
Ατυχή; Ελένη ! Οποία εύτυχία δι’ αυτήν έάν 
ήθελεν έχει πλησίον τη; έν ταϊ; οδύναις τόν άγα- 
πητόν τη; Νέστορα, μέ οποίαν χαράν ήθελε βλέ
πει αύτόν θωπεύοντα τό τέκνον των ! Π οσάκις 
δέν κατηράσθη τή; εύτυχία;, ήτι; έστέρει αυτήν 

τής παρουσία; έκείνου, ον έλάτρευεν!
Τέλο; έφθασεν ό καιρός τοΰ τοκετού της.ό θεός 

τή έδωκεν ώραϊον θυγάτριον, καί πρός έπαύξησιν 

τή; εύτυχία; έλαβε τήν αύτήν ήμέραν καί επιβολήν 
παρά τού Νέστορος, τήν πρώτην άπό τής άναχω- 
ρήσεώς του. ί'ϊ, πόσον ή Ελένη ητον εύτυχής, βλέ- 
πουσα τό γράψιμον τοΰ πεφιλημένου τη; καί άνα- 
γινώσκουσα τάς ερωτικά; αύτού εκφράσεις !

Η Ελένη ένησχολήθη ή ιδία νά θρέψη τήν ώ
ραίαν τη; μικράν Ελίζαν, ή δέ ένασχόλησι; αΰτη 
ή τόσον διά τάς μητέρας γλυκεία καί ευχάριστος: 
τήν ύπενθύμιζεν άνετώτερον τήν προσδιωρισμένην 
έποχήν τή; επιστροφή; τοΰ μελλονύμφου τη;.

0 δέκατο; άπό τοΰ χωρισμού των μήν έπλη- 
σίαζε νά λήξη, δτε ή μήτηρ έλαβε καί δευτέραν 
επιστολήν" έν αύτή τή άνηγγελλεν ό Νέστωρ έν 
τώ μέσω έρωτικών εκφράσεων τήν περαίωσιν τών 
υποθέσεων τή; κληρονομιά; του, καί δτι έμελλε νά 
έπιβιβασθή δπω; έπανέλθη είς τήν ήγαπημένην 
του, συνάθροισα; δλην τήν περιουσίαν τοϋ θείου- 
του, άνεβαίνουσαν είς έν ήμισυ έκατομμύριον 
δραχμών. Αλλ’ δμω; φεϋ ! ή έπιστολή αΰτη η
τον ή τελευταία ήν ή άτυχή; Ελένη έλαβεν" αί ή
μέραι καί οί μήνες παρήρχοντο χωρίς νά έπανίδη 
τόν φίλτατόν τη; Νέστορα" τό διά τήν επάνοδον 
προορισθέν έτος παρήλθεν ολόκληρον, πλήν μα- 
ταίω; έπερίμενεν. Η λύπη τήν κατεβίβρωσκε, καί 
μ δλα ταΰτα, ή άγαθή νεάνις ούδέποτε έξεφερε 
λέξιν έναντίον έκείνου, δστις έφαίνετο δτι τήν έγ- 
κατέλειψε. Σιωπηλή νάρκωσις τήν κατέλαβε" τό 
δοθέν αύτή ποσόν έξωδεύθη καί ήναγκάσθη νά έ
πιστρέψη εί; Παρισίους, δπου ήδύνατο διά τής έρ- 
γασίας τη; νά έπαρκή είς τάς άνάγκας αυτής καί 
τού τέκνου της. Πέντε παρήλθον έκτοτε έτη καί 
αύτή άκόμη ήλπιζεν δτι θά έπανέλθη δ Νέστωρ" 
έκάστην κυριακήν, αφού ολόκληρον εβδομάδα 
διήρχετο έργαζομένη έν Παρισίοις άπηρχετο είς 
Μεδέν, διά νά πληροφορηθή μή τυχόν είχεν έλ
θει έπιστολή είς όνομά της" πλήν πάντα ταΰτα 
είς μάτην" έν τούτοις δέν ήδύνατο νά πιστεύση 

ήτι είχεν έγκαιαλειφθή. Μετ’ όλίγον δμως μαρα
σμός τις κατέλαβε τό έξησθενημένον σώμά της· 
έπί πολύ ήγωνίσθη κατά τή; άσθενείας ήτι; καθ’ 
έκάστην προώδευε, διότι ή έλπί; τήν ένίσχυε 
πάντοτε. Πάσα έργασία κατέστη δι’ αύτήν άδύ- 
νατος καί διά νά έπαρκέση εί; τά; άνάγκας τή; 
άσθενείας της καί εί; τάς τή; μικράς Ελίζα; έ
πρεπε νά πώληση άλλεπαλλήλω; του; άδάμαντας 
καί τά έπιπλα τά όποια τή άνεμίμνησκον τόν 
πρός τόν Νέστορα έρωτά της. Καί δμως δλαι αι 
θυσίαι αύται υπήρξαν άνωφελεϊς, διότι τό κα- 
ταβιβρώσκον αύτήν κακόν δέν υπεχώρει-

Διετηρησε μέχρι τελευταίας αναπνοή; τάς αι
σθήσεις της, καί έβλεπε κατά πρόσωπον, οΰτω; 
είπεΐν, τόν θάνατον ερχόμενον’ ότε δέ άπώλεσε 
πάσαν ελπίδα προσεκάλεσε τόν ίερέα, καί έζήτη- 
σε συγχώρησιν τών αμαρτιών της. Μετά ταϋ- 
τα έζήτησε γυναϊκά τινα κατοικούσαν πλησίον 
της, καί ήτις πρό πολλοΰ τή έδείκνυε συμπάθειαν 
καί πρός τήν οποίαν έτρεφε πάσαν εμπιστοσύ
νην. όταν ή κυρία Δημαρά, (διότι ούτως ώνο- 
μάζετο αΰτη) ήλθε πλησίον της, τή έδωκεν Sv βι
βλιάριου τών οικονομιών της οτε ήτο νέα, τό 
μόνον οπερ ήδύνατο ν’ άφήση κληρονομιάν εις τήν 
μικράν θυγατέρα τη;, καί τήν παρεκάλεσε νά τή 
όποσχεθή δτι θέλει φροντίζει διά τήν μικράν της" 
προσέτι έδωκεν εί; αύτήν καί τά; έπιστολά; 
τού Νέστορο; καί τό εικονισμάτων, τό όποιον διά 
τελευταίαν φοράν κατεφίλησε. Λαβών δέ πλη
σίον τη; τήν Ελίζαν έρράντισε διά τών δακρύων 
τη; τήν ξανθήν κεφαλήν τη;, καί έκ νέου τήν έ- 
σύστησεν εί; τήν κυρίαν Δημαρά τή; όποια; έ- 
γνώριζε την φιλοστοργίαν καί αγαπην. Επειτα 
μετά τελευταίαν προσπάθειαν δπω; έναγκαλισθή 
άπαξ είσέτι τήν μικράν κόρην της, πλέουσαν εί; 
τά δάκρυα, παρέδωκε τήν ψυχήν τη; εί; τόν Θεόν, 
ψιθυρίζουσα τό όνομα τοϋ Νέστορος.

IV.
Η κυρία Δημαρά ήτις έπρεπε νά γίνη είς τό 

μέλλον ή μήτηρ τής δυστυχούς Ελίζης ητο πρό 
πολλοΰ χήρα" μικρόν τι εισόδημα έξήρκει εί; δ
λα; τη; τά; άνάγκας.

Πεπροικισμένη μέ άξιολογωτάτην καρδίαν, καί 
στερουμένη τέκνων, τά όποια πάντοτε είχεν έπι- 
θυμήσει, άπεδέχθη ευχαρίστως τήν άνατροφήν τή; 
όρφανής, ήν ό θεός τή άπέστειλεν. Η κηδεία τή; 
δυστυχούς Ελένης υπήρξε τρομερωτάτη διά τήν 
δυστυχή Ελίζαν, ήτι; πεπροικισμένη μέ σπά
νιάν νοημοσύνην άναλόγω; τή; ηλικίας της, έν- 

νόει ότι δ θεός τή ήρπαζε τήν μητέρα της" δθεν 
υπήρξε σκηνή σπαραξικάρδιο; δτε ήλθον νά έν- 
ταφιάσωσι τόν νεκρόν τής Ελένης καί ήθέλησαν 
νά άποσπάσωσιν εκείνην" είχε περιπλέξει τριγύ
ρω εί; τόν τράχηλον τή; μητρός της τούς δύο μι
κρούς τη; βραχίονα; καί δέν ήθελε νά τήν έγ- 
καταλείψη. Η κυρία Δημαρά έδοκίμασε τόν με- 
γαλείτερον κόπον διά νά τήχ φέρη μαζί της, καί 
μόνο; ό καιρό; ήδυνήθη νά πραδνη τήν οδύνην της.

Περικυκλουμένη κατά τά άλλα άπό ενδελεχή 
επιμέλειαν, ήγάπησε μετ’ ολίγον τήν άγαθήν γυ
ναίκα ώ; δευτέραν μητέρα, καί δσον ηυξανε το- 
σούτον προσεπάθει νά τήν ευάρεστή καί νά καθί
σταται άγαπητή πρό; αύτήν, δπερ δέν ήτο πολ
λά δύσκολον διότι ή κυρία Δημαρά είχε ποοδιά- 
θεσιν εί; τοΰτο.

Εξ έτη παρήλθον όυτως. Η μικρά ’Ελίζα έ
φθανε τό δωδέκατον έτος δταν καιρία πληγή έ- 
πήλθεν είς τήν κυρίαν Δημαρά. Η μόνη αύτή; 
περιουσία, τό μικρόν εισόδημα, τό όποιον είχε 
καί τό δποϊον ήλπιζε νά μεταβιβάση μετά θά
νατον εί; τήν θετήν τη; θυγατέρα, τή άνηρπά- 
γη αΐφνηδίως ένεκα τή; κακή; πίστεως τού δια- 
χειριστού τη;.
Επί ματαίω είργάσθη δπω; άποφύγη τόν κίνδυνον 
τούτον" τά πάντα άνωφελώς,δ άφερέγγυο; οφειλέ
τη; τη; έτράπη εί; φυγήν καί ήγνόει τόν τόπον 
τή; διαμονή; του" καί μετ’ όλίγον, ώ; έάν σκλη
ρά ειμαρμένη κατέτρεχε τήν μικράν Ελίζαν ά- 
φαιοοϋσα άπ’αύτής πάν ο,τι τήν ήγάπα, ή Κυρία 
Δημαρά ήσθένησ». (έπεται σνηχίια).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Ο έν τώ παρόντι φυλλαδίω τής ΧρυσαΑ- 
.Γιδος δημοσιευόμενου ιχνογράφημα παριστα τήν 
εικόνα τοΰ παρά τήν Αγίαν Τριάδα άνευρεθέντο; 
άναγλύφου, περί οΰ δί; έν τή ΧρυσαΑ.Ιίδι ζτλ·.- 
ησάμεθα λόγον. Τό ανάγλυφου τοΰτο, ώ; καί ί
διοι; όμμασι βλέπει ό αναγνώστης, είναι τέχνη; 
ού τή; τυχούση;, καί προδίδει γλυφίδα άρίστου 
καλλιτέχνου, πρώτη δ ή Χρυσα.Ι.ίΐς εσχε τήν 
εύκαιρ-'αν νά δημοσιεύση τήν εικόνα ταύτην, ήτις 
είναι δσον οΐόν τε άκριβής κατά τε τό διάγραμμα 
καί τήν σημερινήν κατάστασιν τοΰ άναγλύφου. 
Πιστεύομεν δτι θέλομεν ευχαριστεί πλειότερον 
τούς ήμετέρου; συνδρομητές, αν, άντί νά δημο- 
σιεύωμεν εικόνα; μυριάκ ; άνατυπωθείσα; έν άλ
λοι; συγγράμμασιν, έπιχειρώμεν ένίοτε τήν δήμο-



432 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 433

σίευσιν τών έκάστοτε άνακαΐυπτομένων έν Ελ- 
λάδι αρχαιοτήτων, ώς καί ποτέ χωριογραφημά- 
των τινων, όφειλομένων εις τήν γραφίδα ένδς τών 
ήμετέρων φίλων και συνεργατών. Εΐ και ή δημο- 
σίευσις τόιούτων πρωτοτύπων έργων άπαντά έν 
Ελλάδι ανυπέρβλητους σχεδόν δυσχερείας καί συν
άμα υπέρογκους δαπάνας, μ* δλα ταΰτα θέλομεν 
καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν δπως κάμνωμεν 
γνωστά μετά ττ.ς άπαιτουμέντ.ς ακρίβειας καί 
πάση; εφικτής φιλοκαλίας δ,τι αξιοπερίεργου 
καί άζιοσπούδαστον.

Είς τά προσεχή φυλλάδια θέλομεν δημοσιεύσει 
τδ ιχνογράφημα τών έν τώ θεάτρφ τοΰ Διονύσου

άνακαλυφθέντων αναγλύφων, ώς έπίσης και έκεϊνα 
τών λοιπών τάφων τών άνευρεθέντων παρά την 
Αγίαν Τριάδα.

Δυστυχώς αί εϊς τδ μέρος τοΰτο άνασκαφαί δι- 
εκόπησαν πρδς τδ παρδν, διότι οί μεν ίδιοκτήται 
οΐτινες καί έπεχείρησαν αύτάς, δέν δύνανται νά 
προχωρησωσι δι’ ελλειψιν χρημάτων, η δέ κυβέρ
νησες περί παντδς άλλου δύναται ηδη νά μερι
μνά, η περί άνασκζφών. Ας έλπίσωμεν δμως δτι 
άφοΰ παρέλθη ή πολιτική τρικυμία θέλουσιν έπα- 
ναληφθή καί πάλιν αί διακοπεϊσαι έργασίαι, δτε 
βεβαίως καί άλλα αρχαία έργα θέλουσιν ευρεθή 

τεταγμένα ύπδ τήν γήν;

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΜΡΙΑ.
(Συνίχιια ί'δε φυίλάδιον 13.)

γραφείου ό μαρκήσιός Κορνελλάνος όλος τε- 
θορυβημένος καί παρεκάλεσε τόν κύριον 
Δαγγλή, προφασιζόμενος ότι ή θυγάτηρ του 
προσεβλήθη ύπό απροόπτου κεφαλαλγίας, 
νά άναβληθή εϊς άλλην ημέραν ή ύπογραφή 
τοΰ συμβολαίου.

μετά βίας διά πολλών καί θερμών παρακλή
σεων οί μάρτυρες καί ό συμβολαιογράφος 
κατόρθωσαν νά έμποδίσωσι τήν έπικειμέ- 
υην ρήξιυ καί νάκαταπείσωσιν αύτόν νάδεχθή 
τήν προτεινομένην αναβολήν έν τώ μεταξύ 
παρήλθευ αρκετή ούρα καί όμως ό Βονρεπώ 
δέν έφαίνετο. Οί μάρτυρες προσεπάθουν νά 
καταστήσωσι διά σφοδρών πολιτικών συζη
τήσεων ανεπαίσθητου τήν ανεξήγητουταύτην 
βραδύτητα, ήτις τούς κατέπληττεν άλλ’ ό 
Δαγγλής, μή άπατώμενος ύπό τοιούτων 
στρατηγημάτων, περιεπάτει χωρίς νά ά- 
κούη άπό τοΰ ενός είς τό άλλο άκρου τοΰ 
δωματίου, καί μόνον άπό καιρόν είς και
ρόν έπλησίαζεν είς τό παράθυρου καί παρε- 
τήρει διά τών ύαλων· έπί τούτοις έσήμανεν 
όγδοη καί ήμίσεια. Τότε πλέον ή ύπομονή 
του έξηντλήθη, καί άρπάσας όρμητικώς τήν 
ράβδον του έξήλθε, λέγων ότι θά ύπάγη νά 
φέρη τόν Βονρεπώ.

Άν τόν εΰρισκε Οά του έφερεν άναμφι- 
βόλως, άλλ’ ό ταμίας μας τήν ώραν έκεί
νην παν άλλο ή περί γάμου έσκέπτετο. 
Ίοού τωόντι τί συνέβη είς αυτόν περί δυ- 
σμάς ήλιου. Περιπεσών είς άφόρητον άμη- 
χανίαν συνεπεία τών άπειλών τοΰ Βίκτορος, 
τοΰ Πολωνού καί τοΰ μοιράρχου, τόν ό
ποιον ώς άλλον διάβολον έφοβεΐτο, άμα 
έμεινε μόνος, έζεκένωσε κατά πρώτου τά 
βέλη τής οργής του κατά τοΰ θαλαμηπόλου 
αύτοΰ Ααπιέρου, καί άφοΰ τόν κατεκεραύ- 
νωσε δι’ επιπλήξεων καί ύβρεων, άπεφάσι- 
σεν ύστερον νά συμβουλεοθή καί τόν στό
μαχόν του, καί, διά τό έκτακτον τών περι
στάσεων, έκάθησαν είς τήν τράπεζαν ολίγον 
πρό τής συνήθους ώρας.

Ο φιλήσυχος Βονρεπώ βαρυστενάζων 
προσεπάθησε διά καλών έδεσμάτων καί έ- 
ξαιρέτων οίνων νά πραύνη τήν θλίψιν του 
καί νά παραδώση είς λήθην τά βάσανά 
του, όπερ καί κατόρθωσε. Του δέ Ααπιέρου 
κατ’ άρχάς μέν τοΰ γεύματος άποτόμως 

άπέπεμψεν, ύστερον δέ κατά μικρόν καί 
καθ’ όσον τά παράπονα τοΰ στομάχου έκό- 
παζον, ήλαττοΰτο καί ή κατ’ αύτοΰ άπο- 
στροφή του, έπί τέλους μάλιστα τώ έπέ- 
τρεψε καί τόν λόγον νά άναλάβη· τοΰτο 
περιέμενε καί ό Ααπιέρος, οθεν άμέσως ήρ- 
χισε τάς κατ’ αύτοΰ άκατασχέτους έφόδους.

— Σήμερον, αύθέντα, είπε όμιλών διά 
τής ρινός, μοΰ ένεθυμίσατε τόν μακαρίτην 
πατέρα σας . . . έκεϊνος ό καλός άνθρωπος 
άμα τώ ήρχετο κάμμία τοιαύτη άνεμοζάλη, 
« ΙΙιερρώ, μοΰ έλεγε, πήγαινε νά φωνάξης 
τόν κύριον Μεγατάπαν νά κάμωμεν συ μ 
β ο ύ λιο ν.»

— ’Εξαίρετος άνθρωπος! έτραύλισεν ό 
Βονρεπώ συγκινηθείς μέχρι δακρύων ύπό 
τοΰ βορδηγαλλίου καί τής άναμνησεως τοΰ 
πατρός του.

— Αύτός ήτον ό σύμβουλός του, άλλον 
δέν ειχεν.

— Οί πατέρες μας είχον τωόντι περισ
σοτέρου ήμών κρίσιν, άπεφήνατο ό Βονρεπώ.

— ’Αλήθεια, αύθέντα, είπεν ό Ααπιέρος 
έπί μάλλον καί μάλλον θρασυνόμενος καί 
άποτολμήσας νά έμβάψη τούς δακτύλους 
του είς τήν ταμβακοθήκηυ τοΰ κυρίου του" 
στοιχηματίζω ότι άν είχομεν έδώ τόν Μεγα
τάπαν Οά σάς έδιδε μίαν καλήν συμβουλήν!

— Ποιου είδους συμβουλήν, χαμένε;
-— Νά μή φοβεΐσθε τόσω πολύ είς τό 

εξής!
— Ήξεύρεις τί σέ κάμνω, κατεργάρη ! 

νά σηκώσω τό ραβδί . . .
— Κάνεις δέν μάς- ακούει, αύθέντα, οί 

ύπηρέται είναι όλοι κάτω καί άν δέν τούς 
φωνάξω, δέν έρχονται, τίς ή άνάγκη λοι
πόν νά συστέλλεσθε ένώπιουτοΰ Ααπιέρου;

— ’Εγώ δέν έφοβήθην!
— Τό πιστεύω, άλλά έτρέμετε καθώς τό 

φύλλου!
— Άπό άγανάκτησιν, άνόητε, έτρεμα! 

ολίγο τό έχεις, νά έρχωνται είς τό σπίτι 
σου καί νά σέ ύβρίζουν, νά σέ άπειλοΰν ...

— Καί νά μή τολμάς νά είπής λέξιν . . . 
αποπληξία σοΰ έρχεται! άν ήμην είς τήν 
θέσιν σας έγώ . . . ήξευρα τί Οά έκαμυα.

— Τί θά έκαμνες κουτέ;
— Θά έμβαινου είς ένα αμάξι, καί ό

ποιος μέ πιάσει! . . ·
— Σιώπα, δειλέ άνθρωπε, έγώ άπεφά- 

σισα νά μείνω !
— Μείνατε διά νά σάς σφάξη χωρίς άλ-
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λο ή έκεϊνος ό τρελλδς ό Βίκτωρ ή ό άλλος 
ό κρεμανταλάς ό Πολωνός!

— Ααπιέρε, άνέκραξεν ο Βονρεπώ, σέ 
διατάττω νά μή άναφέρης πλέον αύτά τά 
ονόματα!

— Καλά, καλά, αύΟέντα, άλλά δέν μου 
λέγετε καν, σάς παρακαλώ, τί άπεφασίσατε; 
διότι έπτά ώραι έσήμανον καί εις τάς δκτώ 
σάς περιμένει ό κύριος μοίραρχος είς τό 
συμβολαιογραφείο'/-θά ύπάγετε λοιπόν κατά 
τήν ύπόσχεσίν σας;

Ένώ ό Βονρεπώ, ύπό τής έρωτήσεως 
ταύτης ταραχθείς, ήτοιμάζετο ν’ άποκριθή, 
ή έξω Ούρα έσείσθη ύπό βιαίου κτυπήματος, 
ό δέ αύθέντης καί ,ό ύπηρέτης άνεσκίρτησαν 
άμφότεροι ύπό τρόμου. Ό ταμίας άφοΰ ή- 
κροάσθη δλίγον διέταξε διά νεύματος τόν 
Ααπιέρον νά πληροφορηθή τί τρέχει- άλλ 
εκείνος δειλότερος τοϋ κυρίου του, μόλις 
καί μετά βίας άπεφάσισε νά κινηθή. Έν 
τώ μεταξύ όμως τούτω οί άλλοι ύπηρέται 
προλαβόντες ήνέωξαν τήν θύραν καί ύστερον 
ήλθον καί άνήγγειλαν είς τόν αύΟέντην των 
ότι τόν περιέμενε κάτω φορεϊον, άποσταλέν 
παρά τοϋ μοιράρχου. Ό Βονρεπώ λοιπόν 
επειδή τό πράγμα αναβολήν πλέον δέν έπε- 
δέχετο, καί έπειδή πρό πάντων διά τοϋ 
μέσου τούτου έπαυον αί άνησυχίαι του, έ- 
στέναξεν έκ βαθέων καί άφοΰ ένεδύΟη τόν 
χρυσοπάρυφον έπενδύτην του καί έπιε τρία 
ποτήρια μαγαλασίου όπως άναλάβη θάρ
ρος, κατέβη καί είσήλθεν έν άπελπισία είς 
τό οορεΐον.

Μίαν καί ήμίσειαν ώραν μετά τά ανωτέρω 
συμβάντα έφθασεν ό Δαγγλής οργίλος καί 
μαινόμενος- παρ’ δλίγον νά κρημνίση τήν 
θύραν ύπό τής βίας, καί όταν τέλος τήν 
ήνέωξαν ώρμησεν έπί τής κλίμακος, άνέβη 
έπάνω καί έρρίφθη ώς βόμβα είς τδ έστια- 
τόριον, οπού είδε φώς, έκεϊ δ’ εύρέθη άντικρύ 
τοΰ Ααπιέρου, δειπνοϋντος καί καθημένου 
είς τό θρονίον τοϋ κυρίου του· τό καλόν 
τωόντι γερόντιον, καθό εύνοούμενος θαλα
μηπόλος, άμα ό κύριός του άπέκαμνε πλέον 
καταβροχθίζω'/ καί άπεσύρετο, τόν διεοέ- 
χετο, καί έξαπλούμενος έπί τοϋ θρονιού τοΰ 
αΰθέντου του δέν έσηκόνετο πλέον, άλ'λά τόν 
έσήκονον μεθύοντα καί σχεδόν κοιμώμενον.

Είς τοιαύτην ώς έγγιστα εύρίσκετο τήν 
ώραν έκείνην κατάστασιν, διότι ύπδ τοϋ 
πότου καταστάς οίνοβαρής, έταλά'ηζεν έν 
κατανύξει καί κρουνούς δακρύων χύνων τήν 

ανοησίαν καί τήν άφροσύνην τοϋ κυρίου 
του. Άκοούεις έκεϊ τδν άνόητον, μοϋ θέλει 
υπανδρείαν είς τοιαύτην ηλικίαν! κάπόιος 
βέβαια τόν έμάγευσεν ! ήμεθα τόσον ευτυ
χείς καί οί δύο μας ! Τί τοΰ έλειπε, τοΰ 
τρε'λλοϋ; καλό φαγί, καλό κρασί, έκαμνε 
ό,τι ήθελεν, έμισοκοιμάτο μετά τό δεΐπνον 
καί άφοΰ έπαιζε τήν παρτίδα του, τό έπερνε 
δίπλα μόνος ώς καλόγηρος ! Τόρα δμως, 
πολλά τά έτη σας! θά έλθη κυρά είς τό 
σπίτι, καί ό διάβολος μαζί της- αύτός Οά 
νυστάζει καί έκείνη θά Οέλη νά περιπατήση, 
θά έπιθυμή νά καθήση πλησίον είς τήν φω
τιά καί έκείνη Οά τοϋ λέγη νά ύπάγουν είς 
τό θέατρον ! Χάβρα τών Εβραίων Οά κα- 
ταντηση αύτή ή ήσυχος κατοικία μας, διότι 
ή νέα σύζυγος τοΰ γέρου μας Οά συνάξη 
κύκλω της όλην τήν νεολαίαν, καθώς τό 
κανναβοϋρι τά πουλιά! καί έγώ μέ τόν 
αύΟέντην θά καθήμεθα είς κάμμίαν γωνίαν 
ώς μούμιαις ! . . . Ή βροντώδης φωνή του 
μοιράρχου διέκοψε τόν μονόλογον τούτον.
— Πού είναι ό αύθέντης σου ; είπεν ούτος. 
εισερχόμενος μετά κρότου. Ή άπρόοπτος 
αύτη έμφάνισις καί ή έρώτησις τόσον έζά- 
λισαν τό γερόντιον, ώστε δέν ήδυνήθη νά 
προφέρη λέξιν.
— Δέν άκούεις, κοιμημένε; έπανέλαβεν ό 
Δαγγλής, άρπάζων αύτόν άπδ τοΰ λαιμοϋ.
— Ναι, κύριε μοίραρχε, ναι άκούω, έτραύ- 
λισε τρέμων.
— Άποκρίθητι λοιπόν ! πού είναι ό Βον
ρεπώ ;
— Είς τδ συμβολαιογραφείου τού Γρήλλου.
— Τί λέγεις ;
— "Αμα έστείλατε καί τόν έζητήσατε, έφυ- 
γεν άμέσως.
— Έγώ έστειλα!
— Βεβαιότατα καί έν φορεϊον μαζί.
— Αύτός ό άνθρωπος είναι μεθυσμένος, 
είπεν ό μοίραρχος αποτεινόμενος πρός τούς 
περιεστώτας, έξηγήσατέ μοι λοιπόν σείς τί 
σημαίνουσιν αύτα!
Όλοι οί ύπηρέται έπεκύρωσαν τούς λόγους 
τοϋ Ααπιέρου, όστις συνελθών ολίγον κατ’ 
δλίγον διηγήθη τά διατρέξαντα λεπτομερώς.
— Γνωρίζεις τούς άχθοφόρους τούς φέρον
τας τδ φορεϊον; ήρώτησεν ό Δαγγλής σκε- 
πτό μένος.
— Όχι, κύριε μοίραρχε, άλλά τοϋ ενός έξ 
αύτών μοί έπροξένησεν έντύπωσιν τό άγριοχ 
πρόσωπον καί τδ πελώριον άνάστημα.

— Εννοώ τόρα ποιος είναι ό ήρως τοϋ νέου 
τούτου δράματος, διελογίσθη ό μοίραρχος, 
ό Πολωνός πάλιν έχει μέσα τδν δάκτυλόν 
του- άλλά νά μή μέ λέγουν Δαγγλήν, άν έν
τδς όλιγου οέν καθαρίσω μέχρι λεπτού τούς 
λογαριασμούς μου μέ τόν κομψόν τούτον 
λοχαγόν!. ..
Μίαν ώραν βραδύτερον διεκωδωνίζετο είς δ
λην τήν πόλιν ή άρπαγή τού Βονρεπώ καί 
ή χωροφυλακή σύμπασα, άρχηγοϋντος αύ- 
•ίοπροσώπως τοϋ μοιράρχου, έξεστράτευσε 
πρός καταδίωξιν τών άρπάγων- ή δέ θηρε
σία άνέβαινε τήν κλίμακα τής πατρικής οι
κίας καί έ/.εγε πρός τδν αδελφόν της,
— Χάρις είς τήν τύχην καί είς τήν προ
στασίαν άγνωστου φίλου δέν Οά διέλθω τήν 
νύκτα κλαίουσα άλλά μά/.ιστα περιχαρής, 
καί δι’ αύτδ θέλω νά συμμεθέξης τής εύτυ- 
χίας μου. Αύρων Βίκτωρ θά ύπάγωμεν είς 
τήν οικίαν τής Δαλλιέ ! . . . Ό άδελφός της 
έθλιψε τήν χεϊρα αύτής έν σιωπή.
— Καί θά ύπάγωμεν είς κα/,ήν ώραν, προσέ- 
Οηκε χαμηλοφώνως ή Θηρεσία, διότι ή ύ- 
γεία τού παράφρονος τόσον έχειροτέρευσεν, 
ώστε οί ιατροί άπέβα’λαν πάσαν έλπίδα.

Άντί άποκρίσεως ό Βίκτωρ έσφιγξε δα
κρύων έπί τής καρδίας του τήν άδελφήν 
του καί άπεχωρίσθησαν. Άς έπανέλθωμεν 
έν τούτοις είς τδν Βονρεπώ, καθ’ ήν ώραν 
είσήλθεν είς τδ φορεϊον, καί οί άχθοφόροι 
έκλεισαν τά Ουρίδια αύτού. Ό άξιότιμος 
ταμίας άναλογιζόμενος ύπδ ποικίλας έπόψεις 
τήν άπό τοΰ άγάμου είς τόν συζυγικόν βίον 
άπότομον ταύτην μετάβασίν του καί άεί- 
ποτε άνησυχών έπί τή διπλή άπειλή μονο
μαχίας, τή έπικειμένη έπί τής κεφαλής του 
ώς τήν σπάθην τοϋ Δαμοκλέους, δέν προσεϊ- 
χε διόλου ποΰ τόν έφερον οί άχθοφόροι- 
άλλ’ όταν μετά οκτώ ή δέκα λεπτά τής 
ώρας ούτοι έστάθησαν καί παρεμέρισαν διά 
νά άφήσωσι τήν δίοδον έλευθέραν είς τινα 
διερχομένην άμαξαν, τότε μόνον παρετήρη- 
σαν έν άπορία ότι εύρίσκετο έπί τής γεφύ
ρας τής άντικειμένης πρδς την πλατείαν 
τών "Οπλων, ύποθέσας δέ ότι λάθος συνέβη, 
ήνοιξε τό θυρίδων τοϋ οχήματος καί προέ- I 
κύψε τήν κεφαλήν έπί σκοπώ νά έπιπλήξη 
σφοδρώς τούς αχθοφόρους- άλλ’ έκεΐνοιπροέ- 1 
τειναν άμέσως κατ’ αύτοϋ δύο πιστόλια τά 
όποια τοϋ ένέκρωσαν τόν λόγον είς τά χεί
λη. Μετ δλίγον οί άχθοφόροι άνέλαβον τόν 
ορόμον των, τό δέ μέτωπον τού Βονρεπώ 1

ψυχρός περιέβρεχεν ίδρώς, διότι άνεγνώρι- 
σεν είς τό φώς τών φανών τής γεφύρας ότι 
°'- αχθοφόροι ούτοι ήσαν έκ τών ληστών τής 
πλατείας τοϋ Αρεως, άπό τής ομοιομόρφου 
και άπαισίας ενδυμασίας των, καί μετά τρό 
μου άνελογίζετο πόσους κινδύνους διέτρεχε 
περιπεσών είς χεΐράς των.

Έφαντάσθη, καί τό αίμα έπάγωσεν είς 
~άς φλέβας του, οτι ό κόμης Στανίσλαος 
έσκόπευε νά τόν φονεύση καί ότι οί άχθο- 
φόροι έπί τούτω απεσταλμένοι τόν έφερον 
είς τδν ποταμόν- ώς άν ήθελον τωόντι νά 
έπικυρώσωσι τούς φόβους του, άμα διήλθον 
τήν γέφυραν, έκλιναν πρός αριστερά καί διευ · 
Ούνθησαν διά τίνος δρομίσκου πρός τήν εύώ- 
νυμον όχθην τοϋ ποταμού, ήτις τήν ώραν 
έκείνην ήτο πάντη έρημος καί σκοτεινή. Τό
τε τοϋ ταλαιπώρου Βονρεπώ αί άμφιβολίαι 
έπαυσαν, έστηλώθη ούτως είπεϊν ύπό τρό
μου έπί τών προσκεφαλαίων τοΰ φορείου, 
καί έν έσχάτη άπελπισία έβλεπε τό τέλος 
του έγγίζον καί ήκουεν έκεϊ πλησίον τόν 
πένθιμον φλοίσβον τών ύδάτων τοϋ Τάρνου. 
'Οσάκις μάλιστα οί λησταί ΐσταντο πρός 
άναψυχήν, ό ταμίας ήσθάνετο δλας έκείνας 
τάς άγωνίας τοϋ είς θάνατον άπαγομένου 
καταδίκου.

X.

ΤΟ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΙ.

Ή άγωνία αύτη διήρκετεν έπί μακράν 
άλλ’ όσω ήτο φρικτή τόσω καί ή χαρά του 
ύπήρξε μεγάλη καί ανέκφραστος, όταν οί 
άχθοφόροι άπομακρυνθέντες τής παρόχθιου, 
διευθύνθησαν διά τών χωραφίων πρός τήν 
αμαξωτήν οδόν. Άγαλλιάσεως στεναγμός 
έξήλθε τότε τοϋ στήθους του καί ή νεκρωθεί 
σα καρδία του ήρχισε πάλιν νά πάλλη. Σύντο
μος δμως κατά δυστυχίαν ύπήρξεν ή χαρά 
του, διότι παρετήρησεν άνά μέσον τοϋ σκό
τους καί τών δένδρων ότι τό φορεϊον διευ'.ύ- 
νετοπρός τιναπαλαιόν καί άκατοίκητον II ύ ρ- 
γον τής Μώλας, καλούμενον, περί τοϋ 
οποίου ελεγον οίέντόπιοι ότι συχνάκις έχρη- 
σίμευεν ώς όρμητήριον όχι φαντασμάτων 
άλλ’ ενσαρκωμένων διαβόλων έκ τών τής 
μυστηριώδους συμμορίας. Τόσαι ο’ άπαί- 
σιαι φήμαι διέτρεχον περί τής κατηρειπωμέ- 
νης ταύτης κατοικίας, τόσας τρομακτικάς 
ιστορίας διηγούντο περί αύτής, ώστε ό Βον
ρεπώ, όταν έπλησίασεν ήσθάνθη τάς τρίχας 
τής κεφαλής του άνορθουμένας ύπό φρίκης!
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"Οταν έφθασαν άπέναντι τοΰ πυλώνος, 
εις τών μανδυοφόρων έσύριξε δίς. καί πά
ραυτα φώς έλαμψεν είς έν τών παραθύρων 
τοΰ πύργου, άνταποκριθέντος δέ πάλιν τοΰ 
μανδυοφόρου είς τό σημεΐον τοΰτο, άντηλ- 
λάγη τό σύνθημα τής διαβάσεως, τό όποιον 
όμως ό Βονρεπώ, έπειδή έλάλουν χαμηλο- 
φώνως δέν ήκουσεν, άν καί έτεινε τό ούςφώνως δέν ήκουσεν, άν καί έτεινε 
δσω ήδύνατο.
— Τίςεί;
— Φίλοι τής Μαρκησίας.
— Τί ζητείτε;
— Άνθη.
— Έν όνόματι τίνος;
— Έν όνόματι τοΰ Μαύρου.
— Είσέλθετε λοιπόν εις τόν πύργον του.

Αί κιγκλίδες έτριξαν έπί τών έσκωρια- 
σμένων υπό τής αχρηστίας στροφέων των 
καί οί αχθοφόροι ταχύναντες τό βήμα έστά- 
θησαν έπί τέλους πρό μικράς μαρμάρινης 
κλίμακος· έκεΐ ήνέωξαν τό φορεΐον καί συλ- 
λαβόντες διά στιβαρών χειρών τόν Βονρε
πώ, τόν άπήγαγον καί τόν έκλεισαν είς κα- 
τασκότεινον δωμάτιόν. Καί έπί τινα μέν 
χρόνον ό ταμίας δέν έδείκνυε σημεΐον ζωής, 
άλλ’ οί μεγάλοι κίνδυνοι έχουσι τό καλόν, 
δτι έπαναφέρουσι ταχέως τάς αισθήσεις, 
οι’ αύτό καί λέγουσιν δτι θεωρείται ήττημέ- 
νη ή τίγρις έκείνη, ήτις δέν καταβάλλει διά 
τοΰ πρώτου άλματος τόν κάτοικον τής Λι
βύης. Ούτω λοιπόν καί ό Βονρεπώ συνελ- 
θών όλίγον κατ’ όλίγον, πάντοτε δμως, έν- 
νοεΐται, έν φόβω καί τρόμω, έπροχώρησε 
βήματά τινα έν τώ σκότει ψηλαφών καί ζη
τών νά εύρη κάθισμα, διά νά σκεφθή άνε
τώτερον περί τών καθ’ εαυτόν ούτω λοιπόν 
περιήλθεν άκροποδητί καί μετά μεγίστης 
προφυλάξεως τόν ήμισυν χώρον τής φυλα
κής του, δταν αίφνης παρετήρησε φώς διά 
τής σχισμής μιάς θύρας καί έστάθη.

Ούδέποτε άλλοτε ό φόβος καί ή περιέρ
γεια έπάλαισαν άγώνα τοιοΰτον, οίον τήν 
ώραν έκείνην είς τήν καρδίαν τοΰ ταμία· έ- 
βλεπεν ό δυστυχής τό φώς καί άκατάσχετον 
ήσθάνετο επιθυμίαν νά πλησιάση τούς ό- 
φθαλμούς είς τήν σχισμήν, άλλ’ άφ’ έτέοου 
φρίκη τόν κατελάμβανεν, άναλογιζόμενον 
τάς πιθανάς ίσως συνέπειας τοιαύτης τόλ
μης. Τέλος πάντων μετά πολύμοχθον άγώ
να ύπερενίκησε τήν δειλίαν ή περιέργεια καί 
κρατήσας τήν άναπνοήν του, έπλησίασεν, 
έκυψε, καί ίδού τί άπροσδόκητον είδε.

Έν μέσω άπεράντου αιθούσης, δπου μό
νον έπιπλον έσώζετο τεθραυσμένος καθρέ- 
πτης, ολα δέ τά λοιπά καί αετώματα καί 
τοιχογραφία», είχον κατερειπωθή, έκάθητο 
γυνή τις πρωινόν χιτώνα ένδεδυμένη, καί 
πρό αύτής ΐστατο μικρός τις άνθρωπίσκος, 
τόν όποιον ό Βονρεπώ καί ώς έκ τών κινή
σεων καί ώς έκ τής ποικιλοχρόου ενδυμα
σίας άνεγνώρισεν δτι ήτον ό Πετοος Κορ- 
βΐνος. Ό μικρός κουρεύς ήτον αεικίνητος, 
δτε μέν ήλειφε τάς χεΐρας αρώματα καί 
έστίλβωνε τήν κόμην τής πρό αύτοΰ γυναι- 
κός, ότέ δέ δι’ άκατανοήτου ταχύτητος έ- 
βοστρύχιζε καί άλφίτωνεν αύτήν ύψοϋτο έπί 
τών άκρων τών ποδών, έκυπτεν ύστερον ώς 
αστραπή, έγύριζε δεξιά καί αριστερά καί 
προσεπάθει παντοιοτρόπως νά διακρίνη τό 
πρόσωπον έκείνης τήν οποίαν ούτω πως έ- 
καλλώπιζεν, άλλ’ δλη ή έπιτηδειότης, δλα 
τά μηχανεύματά του έμηδενίζοντο καί ά
καρπα έμενον απέναντι τής προφυλάξεως 
τής αγνώστου, ήτις κρύπτουσα τό πρόσω
πον έντός χάρτινου χωνιού, έβλεπε, χωρίς 
αύτή νά φαίνηται, διά δύο μικρών οπών τάς 
κινήσεις τοΰ κουρέως καί μειδίαμα ειρωνείας 
διέστελλε τά χείλη της έπί τή περιεργεία 
του. Πρός πλειοτέραν μάλιστα ασφάλειαν 
οί αύτοΐ μανδυοφόροι, οί άπαγαγόντες τόν 
Βονρεπώ, παρίσταντο ολίγα βήματα παρέ
χει ένοπλοι χαί έτοιμοι έν ανάγκη νά περι- 
στείλωσι καί τό έλάχιστον αύθαδες σημεΐον 
περιεργείας τοΰ Κορβίνου.

ΙΙεραιωθέντος τοΰ καλλωπισμού, ή ά
γνωστος ήγέρθη καί ώμίλησε κρυφίως πρός 
τινα τών μανδυοφόρων, πάραυτα δέ μέγα 
περίδεμα έτέθη έπί τών οφθαλμών τοΰ Κορ
βίνου καί τόν ώδήγησαν ύστερον εις τόν πα
ρακείμενον θάλαμον, καί μετ’ αύτόν έξήλθε 
καί ή άγνωστος. Τότε ό έσχατος μείνας είς 
τήν αίθουσαν έλαβε τόν λύχνον καί διευ- 
Ούνθη πρός τήν θύραν δπου ό Βονρεπώ εί
χεν έστηλωμένους τούς οφθαλμούς του. Έ
κεΐνος δ’ εύθύς απομακρυνθείς όρμητικώς 
άνέμεινεν έν αγωνία, εύκόλως έννοουμένη, 
τήν μέλλουσαν συνέντευξιν ήτις καί δέν ήρ- 
γησε, διότι ό ληστής άποθήσας διά τοΰ πο- 
δός τήν θύραν, είσήλθε θορυβωδώς καί κα 
ταθέσας τόν λύχνον έπί τής εστίας, ύστερον 
δ’ έξαπλωθείς έπί τίνος θρονιού ένητένισε 
βλοσυρώς τόν περίτρομον ταμίαν. Ό άν
θρωπος ούτος ήράκλειον είχε τό ανάστημα 
καί δλον τό σώμα έκρυπτεν έντός τοΰ εύρυ-

τάτου αύτοΰ μανδύα καί τοΰ πλατυπετάσ- 
σου πίλου του· ό Βονρεπώ έπομένως δέν 
διέκρινε παρά τό άκρον τής ρινός του κόκ
κινης ώς άνθραξ καί δύο οφθαλμούς διαβο- 
λιχωτάτους καί πΰο βάλλοντας.

Άφοΰ έφ’ ικανήν ώραν άνέχρινε διά τοΰ 
βλέμματος τόν ταλαίπωρου ταμίαν, τοΰ ό
ποιου δλον τό αίμα έφυγεν άπό τάς φλέ
βας, τόν προσεκάλεσεν ύστερον νά καθήση, 
καίπλησιάζων προς αύτόν, ένώ έκεΐνος ώπι- 
σθοχώρει έξ έμφύτου όρμώμενος ροπής,

— Φίλτατε κύριε Βονρεπώ, είπεν, οίκείω 
τώ τρόπω, μή φοβεΐσθε παντάπασι, διότι 
εύρισκεσθε είς χεΐρας φιλικάς· βλέπων δέ 
οποίαν σπαρακτικήν έντύπωσιν ένεποίησαν 
οί σαρκαστικοί ούτοι λόγοι έπί τοΰ αιχμα
λώτου του, προσέθηκεν άμέσως· — Δέν μέ 

-πιστεύετε ίσως, άλλά θά προσπαθήσω νά 
καταπεισθήτε, καί πρώτον άς έξηγηθώμεν. 
Τίνος ένεκα νομίζετε δτι σας μετεκομίσαμεν 
έδώ έκ τής οικίας σας;
— ’Εντελώς άγνοώ, έτραύλισεν ό Βονρεπώ 
βαρυθυμών.

-— Δέν είναι δυνατόν! κάτι θάύποπτεύησθε 
βέβαια.
— Έάν μοί έπετρέπετο νά ύποθέσω ...
— Μή συστέλλεσθε παντελώς, κύριέ μου- 
Έδώ δύνασθε νά λαλήσητε μάλλον άφόβως 
παρ’ δτι είς αύτήν τήν οικίαν σας.
— Λοιπόν τότε σάς λέγω δτι φρονώ, δτι 
δλα ταΰτα έγένοντο διά νά μέ έμποδίσητε 
νά ύπάγω 
Γ ρήλλου.
—Ναι, δέν τό άρνοΰμαι, μία αιτία είναίπραγ- 
ματικώς καί αύτή άλλ’ όχι καί ή πρώτιστη.
— Όχι; άνέκραξεν ό Βονρεπώ, καί έδειξε 
τόσην ανησυχίαν ώστε ό μετ’ αύτοΰ συνδια- 
λεγόμενος άπεκρίθη ύπομειδιών.
— *Οχι, φίλτατε!
— Τί τρέχει λοιπόν τότε; ήρώτησεν ό Βον
ρεπώ άγωνιών.
— Πρόκειται απλώς νά μάς χορηγήσητε 
μίαν έκδούλευσιν.
— Θέλουν νά μέ ).ηστεύσουν! άνέκραξεν ό 
πολυτάλαντος φιλάργυρος, παρ’ ώ τό φιλο
χρήματου άπέπνιξε πρός ώραν τόν φόβον.
— Άπατάσθε! σήμερον τούλάχιστον όχι, 
λέγω δέ σήμερον, διότι δέν σάς έγγυώμαι 
περί τοΰ μέλλοντος . . . τό έτος, βλέπετε, 
τοΰτο είναι τόσω δυστυχησμένον, ώστε πι
θανόν βραδύτερου νά σάς ζητησωμεν κάνένα 
δάνειον . . .

μετά

είναι

— Άν άπατώμαι, ποία άλλη αιτία ύπάρχει 
τότε δέν έννοώ. ..
— Ούτε θά τήν έννοήσητε άν δέν έξηγηθώ, 
φίλτατε" διά νά σάς άπαλλάξω λοιπόν μά
ταιου κόπου, ίδού έν συντόμω ποιαν χαριν 
σάς ζητοΰμεν. Γνωρίζετε τήν μαρκησίαν Αα- 
ριδιέρ;
— Έχω τήν τιμήν τωόντι νά τήν γνωρί
ζω, άπεκρίθη έκθαμβος ό Βονρεπώ.
— Ήλθε πρό ολίγου έκ Παρισίων.
— Ήλθεν ή μαρκησία; άδύνατον ! 
ένα μόλις μήνα έμελέτα νά έλθη.
— Ήξεύρετε πόσον ή κυρία Ααριβιέρ 
ιδιότροπος.
— ΙΙολύ ιδιότροπος πραγματικώς, τή ά- 
ρέσκουν δλα τά παράδοξα, δλα τά άνάπο- 
δα, ώστε δέν εκπλήττομαι δι’ δ,τι καί άν 
άκούσω περί αύτής.
— "Οθεν έννοεΐτε τώρα, πιστεύω, τήν αι
τίαν τής άρπαγής σας;
— Αύτή λοιπόν μοΰ έπαιξε αύτό τό παι- 
γνίδιον ! άνέκραξεν ό Βονρεπώ άνατινασσό- 
μενος έκ τοΰ θρονιού του· ό διάβολος νά 
τήν πάρη ! μέ έτρόμαξε τόσον, ώστε ένόσω 
ζώ δέν θά τό λησμονήσω.
— Αησμονήσατέ το πλέον, καί κάμετε είς 
αύτήν μίαν χάριν, διά τήν οποίαν πολύ θά 
τήν άποχρεώσητε !
— Καμμία τρέλλα πάλιν, χωρίς άλλο !
— Τό έμαντεύσατε! πρόκειται περί τρέλ- 
λας καί τρέλλας άποκρεάτικης μάλιστα· θέ
λει δηλαδή νά τήν συνοδεύσητε είς τήν έν 
Βαστίδη έπαυλιν, δπου τήν έσπέραν ταύτην 
ήκυρία Δεμομωρανση δίδειμεγαλοπρεπέστα- 
τον χορόν, άλλ’ έπιθυμεΐ νά ύπάγη άγνώ- 
ριστος καί πρέπει νά μή άκουσθή τό όνομά 
της, καί σείς αύτός νά προσποιηθήτε δτι δέν 
τήν γνωρίζετε, θά φορή προσωπεΐον καί Οά 
έξαφνίση δλους τούς προσκεκλημένους διά 
θεάματος δλως πρωτοφανούς.

ύπερβολήν, έάν έξέλεγεν άλλον τινα διά 
νά τήν συνοδεύση καί πρό πάντων έάν έφέ- 
ρετο πρός έμέ μέ φυσικώτεοον τρόπον, είπεν 
ό Βονρεπώ δυσχεραίνων.
— Γνωρίζετε πόσον ιδιότροπος είναι! ή- 
ναγκάσθην κ’ έγώ αύτός νά υποκύψω είς τάς 
θελήσεις της, καί ένεδύθην, ώς βλέπετε, 
τόν μανδύαν τοΰτον, ύπέλαβεν ό άγνωστος 
άνοίγων τόν έπενδύτην του καί δεικνύων οτι 
έφερεν ύποκάτω £άσον μοναχοΰ.
— Άς ήναι, αύτήν τήν βραδιά Οά τήν έν-

είς τό συμβολαιογραφείου τοΰ

I — Ή κυρία Ααριβιέρ, θά μέ ύπεχρέωνε καθ' 
r ' ' ' 11-. £*ι   ____ S-. L
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θυμοΰμαι.
— Ν’αναγγείλω είς αύτήν δτι είσθε έτοιμος;
— Άν δύναμαι άς μή έτοιμασθώ! είναι 
αξία νά μέ πάρη έκεΐ κάτω σείρουσά με!
— Και μέ τδ πιστολιού σηκωμένου, ειπεν 
ό μοναχός γελών.
— Εϊσθε εις τήν ύπηρεσίαν της; ήρώτησεν 
ό Βονρεπώ.
— Είμαι ό εφημέριός της.
— IIρδ πολλοΰ;
— Πρό πολλοΰ δυστυχώς είμαι καταδικα
σμένος νά βλέπω άδιακόπως τοιαύτας ανοη
σίας· τό καλόν είναι ότι άφ’ ετέρου έχει πολύ 
καλά αισθήματα και παραδειγματικήν δια
γωγήν.
— Εις τόν διάβολον άς ύπάγουν τά καλά 
αισθήματα, ή διαγωγή καί αύτός ό κοκκινο- 
μύτης καλόγηρος, δστις ομοιάζει πρός άρ- 
χιληστήν μάλλον παρά πρός ιερέα τοΰ Ύ- 
ψίστου ! έτραύλισεν ό ταμίας, μανιώδης γε- 
νόμενος, δταν ό μοναχός άπήλθε- δέν εν
θυμούμαι ποτέ άν έτρόμαξα δσω σήμερον, 
καί δλα ταΰτα γίνονται διά νά πραγματο- 
ποιηθώσιν αί ίδιοτροπίαι μιας τρελλής! τί 
νά γείνη τόρα τήν έπαθα, άλλοτε όμως δέν 
τδ πιστεύω νά μέ άπατήση τόσον εύκολα. 
Τό βέβαιου δμως είναι, προσέθηκε μετά μι
κρόν δτι είναι όρΟοτάτη ή κοινή παροιμία 
.Κάθε έμπόδιον διά καλό» διότι τδ 
ανέλπιστου καί άλως μυθικόν τοΰτο συμ
βάν Οά μέ δικαιώση απέναντι τοΰ φοβερού 
μοιράρχου, και έκεϊθεν τούλάχιστον δέν-υπάρ
χει φόβος νέας έπιΟέσεως.

'Ο μοναχός μετά τό τέλος τών άνωτέρω 
σκέψεων τοΰ Βονρεπώ είσήλθεν άνευ μαν- 
ούου, ένδεδυμένος τά ιερατικά- κατόπιν δέ 
τούτου ήλθου δύο ύπηρέται έν στολή, κο- 
μίζουτες έπί αργυρών τρυβλίων φιάλας οί
νων έκλεκτών καί όρεκτικωτάτους πλακούν
τας, οΐτινες άνέδιδον εύωδίαν ώς άν πρό μι
κρού έξήγαγον αύτούς τοΰ κλιβάνου.
— Ή κυρία μαρκησία έσκέφθη, είπεν ό έ
φημέριος αποτεινόμενος πρός τόν Βονρεπώ, 
ότι δέν Οά σας δυσηρέστει έάν σάς προσέ- 
φερε νά φάγητε κάτι τι πριν άναβήτε έφ’ ά
μάξης.
— ’Εάν μόνον τοιαύτας όρΟάς καί φιλαν- 
Ορώπους ιδέας είχε πάντοτε κατά νοΰν, άπε
κρίθη ό Βονρεπώ έπιπίπτωυ ασμένως κατά 
τών παρατεθέντων, Οά ήμεθα αχώριστοι 
φίλοι.
— Στοιχηματίζω δτι διψάτε; ύπέλάβεν ό

I

έφημέριος.
— Διψώ λέγει; ή γλώσσά μου, κύριε, έκόλ-
λησεν είς τόν ούρανίσχον! ’-·
— Σάς άρέσκει ό οίνος τής Μαδέρας;
— "Οχι ολίγον τδν ευρίσκω ωφέλιμον είς 
τήν ύγείαν.
— 1 Ιώς σάς φαίνετε αύτός έδώ ;
— Νέκταρ!
— Είς ύγείαν τής μαρκησίας ! είπεν ό ε
φημέριος, γεμίζων κατ’ έπανάληψιν τά πο
τήρια.
— Άςηυαι, άν καί είμαι θυμωμένος κατ’ 
αύτής, Οά πίω είς ύγείαν της !
— Πρέπει νά όμολογήσωμεν μίαν αλήθειαν, 
είπεν ό έφημέριος έμπιστευτικώ τώ τρόπω.
— Ποιαν;
— "Οτι ή μαρκησία έχει μέν τήν κεφαλήν 
ολίγον έλαφράν, άλλά μά τόν θεόν, έξαίρετα 
έφωδίασμένην τήν οίναποθήκην της!
— Κύριε έφημέριε, βλασφημεϊτε, νομίζω;
— Πιθανόν αύτό τό διαβολόκρασο είναι 
ικανόν καί τόν Πάπα αύτόν νά κόλαση ! ’Ε
λάτε, φίλτατε, νά καταιβάσωμεν καί τδ τε
λευταίου ποτήριον καί ύστερον νά άναβώ- 
μεν είς τήν άμαξαν !

’ ΐφοΰ τό τελευταίου ποτήριον δίς καί τρις 
έξεκενώθη ό έφημέριος έλαβε τόν Βονρεπώ 
άπό τοΰ βραχίονος καί τόν ώδήγησεν εις τό 
παρακείμενον δωμάτιόν, δπου άνέμενεν ή 
προσωπιδοφόρος κυρία, πολυτελή ένδύματα 
χορού φέρουσα. Ό Βονρεπώ καίτοι παρά τό 
δέον ύπό τών πολλών προπόσεων φαιδρυν- 
Οείς, ούχ ήττον προσηνέχΟη πρός τήν κυ
ρίαν μετά πολλής φιλοφροσύνης ώς άνθρω
πος καλής τυχ ών αγωγής, οί λόγοι του μά
λιστα περιέϊχον καί έλαφράν έπίπληξιν δι’ ό
σα παρ’ αύτής έπαΟεν άλλ’ή κυρία μαρκη
σία ΐαριβιέρ, ή διότι δέν κατεδέχΟη ν’ άπο- 
δώση τήν έπίπληξιν, είτε διότι δέν εύρεν έν 
αύτή άρκετόν άλας, αντί άποκρίσεως τώ έ- 
τεινεν απλώς τήν χεϊρα λέγουσα.
— Άς ύπάγωμεν!

Σμήνος ύπηρετών (ό Βονρεπώ τούλάχι
στον ήρίθμησεν έν παρόδω δώδεκα κρατούν- 
των φανούς τούς συνώδευσε μέχρι τής αυ
λής, δπου ενεκεν τής έγκαταλείψεως καί τής 
παντελούς έρημώσεως ό χόρτος είχεν άυέ- 
τως άναφυή. Έκεϊ όκτώ ίπποι έσκαπτον ά- 
νυπομόνως τήν γήν καί οί μέν τέσσαρες 
αύτών οίώραιότεροι ήσαν έζευγμένοι είς κομ
ψότατο,ν όχημα, οί δέ άλλοι τέσσαρες είς 
δύο λεωφορεία διά δερμάτων άπ.'.ώς έστε- 

αστείου· τής οίκοδεσποίνης μάλιστα ή χαρά 
όρια δέν είχε, διό έδραμε περιχαρής καί 
μέ τάς άγκάλας άνοικτάς.
— Καλώς ήλθετε, φιλτάτη μου κόρη! είπε 
σφίγγουσα τάς χεΐρας της καί άσπαζομένη. 
αύτήν έπί τοΰ μετώπου. ' Γπερευχαριστώ τόν 
κύριον ταμίαν διότι σάς συνώδευσεν ά όψε 
έδώ! άλλά δέν δύναμαι νά ύποφέρω αύτό τό

I προσωπείου, έκβάλετέ το, σάς παρακαλώ. 
: — "Οχι, έχω είσέτι άνάγκην αύτοΰ, αγα
πητή μου, άπεκρίθη ή μαρκησία.
— Ήξεύρετε, κύριε Βονρεπώ, διατί έπιμέ- 
νει; ήρώτησεν ή κυρία Λαβάλ ταπεινή τή 
φωνή.
— Διότι μελετά νά πράξη άπροσδόκητόν τι 
κωμικόν, άπεκρίθη έκεϊνος.
— Θά ήναι βεβαίως πρωτότυπον.
— "Οσω δύνασθε νά φαντασθήτε, κυρία, εί
πεν ό έφημέριος αναμιγνυόμενος Οαρραλέως 
είς τήν συνομιλίαν.
— ΎΩ! πόσον ανυπόμονος είμαι!
— Σάς διαβεβαιώ δτι Οά καταπλαγήτε, βλέ
πω μάλιστα έκ τής έκφράσεως τών οφθαλ
μών τής μαρκησίας δτι δέν Οά βραδύνη ή 
παράστασις.

XI.

Η ΜΑΡΚΙΙΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΛΡΑΦΡΆΝ.

Ένώ οι προσκεκλημένοι τής κυρίας δέ 
Λαβάλ περιέμενον άνυπομόνως τήν ύπό τοΰ 
Βονρεπώ προαγγελθεϊσαν αστειότητα, είς 
τήν έν Μοντοβάν οικίαν τής κ. Δαλλιέ διε- 
δραματίζοντο συμβάντα αντιθέτου δλως φύ
σεως. Καθ’ ήν δηλαδή στιγμήν ή Θηρεσία 
είσηρχετο ώς είπομεν είς τον κοιτώνά της, 
έλαβεν έπιστολήν παρά τής φίλης της, έν ή 
τήν παρεκάλει θερμώς νά ύπάγη δσον τά
χιστα πρός αύτήν πρός παρηγοριάν, διότι ό 
παράφρων είχε καταληφθή ύπό άπεριγρά- 
πτου μανίας. Ή Θηρεσία λοιπόν, μή συμ- 
βουλευομένη κατά τάς αποφάσεις της άλ
λον παρά τήν εύαίσθητου καί τρυφεράν καρ
δίαν της, έδραμεν είς τδ δωμάτιόν τοΰ α
δελφού της, καί εύροΰσα αύτόν ετοιμαζόμε
νου νά έξέλθη, τόν έλαβεν άπό τοΰ βραχίο
νος καί διευθύνθησαν άμφότεροι πρός τήν 
οικίαν τής Αουκίλης.

Εύρον δέ αύτήν ώχράν καί καταπεφοβισμέ- 
νην, διότι βλέπουσα τάς άλγη δόνας τοΰ πα
ράφρονος έπεθύμει άπό καρδίας καί διά πά- 
σης θυσίας νά πραύνη εί δυνατόν αύτάς καί

γασμένα. Ή μαρκησία είσήλθεν είς τό ό
χημα καί μετ’ αύτής ό Βονρεπώ καί ό έφη
μέριος άντικρύ καθήσαντες, κατόπιν όλοι οί 
ύπηρέται, δπερ έχίνησε τόν θαυμασμόν τοΰ 
ταμία, άνέβησαν είς τά δύο λεωφορεία, 
μετά τοΰτο έδόθη τό σύνθημα τής άναχωρή- 
σεως καί αί τρεϊς άμαξαι ήρχισαν νά τρέχω- 
σιν αστραπηδόν. Ό δέ Βονρεπώ, άν καίή- 
σθάνετο έπί τής κεφαλής του τήν έπενέρ- 
γειαν τής Μαδέρας καί τών άλλων γεν
ναίων οίνων, cc> καί ή μαρκησία διέμενεν 
ι£λαλος καί έφαίνετο ώς άψυχον άγαλμα 
ύπδ τήν μεταξόπτιλου προσωπίδα της, προ- 
σεπάθησεν δμως, έπειδή διετήρει πάντοτε 
μικράς ύποψίας, ν’ άρχίση συνομιλίαν μετά 
τοΰ εφημερίου, άλλ’ άναγχασθείς μετ’ ού πο
λύ νά παραιτηθή τής ιδέας ταύτης, διότι ή 
φωνή του έπνίγετο ύπό τοΰ κρότου τών 
τροχών καί τών κωδωνίσχων τών ίππων, έ- 
ξηπλώθη φιλοσοφικώς είς μίαν γωνίαν τής 
άμάξης και τόσω αξιόλογα έτοποθετήθηώστε 
μόλις καί μετά βίας τόν αφύπνισαν δταν 
έφθασαν είς τήν έπαυλιν τής κυρίας Λαβάλ 
Δεμωμορανσή.

Ό χορός, τδν όποιον προητοίμασεν ή πε
ριφανής δέσποινα τής Βαστίδης, ήκμαζε τήν 
ώραν έκείνην έν δλη αύτοΰ τή λαμπρότητά 
καί ήκούοντο είς τά διαλείμματα τής πολυ- 
φθόγγου μουσικής ό ψιθυρισμός τών φω
νών και τό έρρυθμου βήμα τών χορευτών. 
Ό Βονρεπώ καταβάς άπό τοΰ όχήματος πρό 
μεγαλοπρεπούς άψίδος άπαστραπτούσης ύπδ 
μυρίων λαμπάδων, ποιχιλοχρόων φανών καί 
άνθέων, προσήνεγχε τόν βραχίονα πρός τήν 
σύντροφόν του, καί παρακολουθούντων τοΰ 
εφημερίου και τών δώδεκα ύπηρετών άνά δύο 
καί έν τάξει βαδιζόντων, άνέβη όσον ή πο
λυσαρκία του τώ έπέτρεπε ταχύτερου τήν 
διά πλουσίων ταπήτων έστρωμένην κλίμα
κα τής ύποδοχής. Είς τήν πρώτην θύραν 
τών αιθουσών συνηντήθησαν ύπδ τοΰ αρχι
θαλαμηπόλου.
— Ποιον πρέπει ν’ αναγγείλω; ήρώτησεν 
ουτος έδαφια ως προσκλίνων.
—· Άνάγγειλον τήν κυρίαν μαρκησίαν Λα- 
ριβιέρ και τόν κύριον δέ Βονρεπώ!

Αμα τά δύο ταΰτα όνάματα ήκούσθησαν, 
άπό αιθούσης είς αίθουσαν μεταδιδόμενα, έ- 
προξένησαν πάνδημον κίνησιν, διότι ή μαρ- 
κησια ητο πασίγνωστος καί πάντες έτρεξαν 
είςπροΰπάντησίν της, πεποιθότες δτι ή απροσ
δόκητος αύτής έλευσις ύπέκρυπτε κάτι τι
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πρό δύο ωρών ήγωνίζετο κατά του βοηθού 
τοϋ βασιλικού χειρούργου, έπιμένοντος και 
Οέλοντος ν’ άλυσοδέση τόν πάσχοντα, χά
ριν ασφαλείας καί αύτής καί τών νοσηλευόν- 
των αύτόν.
— Ό κύριος Δελσώλ επιμένει λέγων οτι 
κινδυνεύει ή ζωή μου, ειπεν ή Δαλλιέ διη- 
γουμένη πρός τήν θηρεσίαν τούς αγώνας 
της, άλλ’ άσυγκρίτως προτιμότερον θεωρώ 
νά γίνω θύμα τής μανίας του, παρά ν’ αύ- 
ξήσω τούς πόνους τοϋ δυστυχούς, ένοίδουσα 
εις άνανδρον φόβον.
— Μόνον λοιπόν αύτόν σκέπτεσθε; είπεν ό 
Βίκτωρ χαμηλή τή φωνή καί δι’ ήθους έ- 
λαφράν έπιπληξιν έμφαίνοντος.
— Κακέ άνθρωπε, άπεκρίθη ή Αουκίλη, τρυ- 
φερώς άτενίζουσα αύτόν, ζηλοτυπεΐς τόν 
δυστυχή αύτόν, τοϋ όποιου ή άγωνία κατα- 
σπαράσσει τήν καρδίαν! Πρός τιμωρίαν τής 
κακής αύτής λέξεως, Οά σέ άφήσωμεν έδώ 
μόνον ίσως έπιστρέψωμεν πάλιν, άλλά δέν 
τό αξίζεις· δέν λέγω καλά, Θηρεσία; . . .
— Ύπάγωμεν, ειπεν ή νέα κόρη, καί άς τόν 
άφήσωμεν νά έξιλεώση τά άμαρτήματά του 
διά τής μοναξίας. Ταΰτα είποΰσα, έλαβε τήν 
χεΐρα τής φίλης της καί άμφότεραι κατέ- 
βησαν εις τό δωμάτιόν τοϋ παράφρονος. Ό 
δέ Βίκτωρ μείνας μόνος περιήλθεν έπί τινα 
χρόνον τήν αίθουσαν έν προδήλω ταραχή. 
Είς τήν αίθουσαν ταύτην τήν άφελέστατα 
ηύτρεπισμένην ύπήρχον τρεις εικόνες, ή τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού, ή τοϋ παράφρονος καί ή τοΰ
πατρός του. Ό Βίκτωρ λοιπόν στενοχωρού- I 
μένος μέν άφ’ ενός ύπό τής θέας τών δύο 
έκείνων εικόνων, αΐτινες έφαίνοντο ώς νά 
τόν ήτένιζον έν μέσω τοϋ άμυδροΰ φωτός, 
τοΰ διαχεομένου ύπό τοΰ λαμπτήρος, μέ 
ήθος άπειλητικόν, καταθλιβόμενος δ’ άφ’ ε
τέρου ύπόθυμοβόρου σκέψεως, εύκόλως προ- 
διδομένης έκ τής μελαγχολίας του καί τοΰ 
άποτόμου τών τρόπων του, ήνέωξε τήν ύα- 
λόφρακτ ν θύραν τής αιθούσης καί κατέβη 
εις τόν κήπον διά ν’ άναπνεύση τήν εσπε
ρίαν δρόσον. Ταύτοχρόνως τό ώρολόγιον 
τής άγορας έσήμανε τήν δεκάτην.
— Δέκα ώραι! ειπεν ό Βίκτωρ τεταραγμέ- 
νος, άλλ’ άδιάφορον τί μέ μέλλει! φθάνει 
δτι είμαι πλησίον τής Αουκίλης- καί έπα- 
κουμβήσας έπί τίνος θρανίου έβυθίσθη είς 
ρεμβασμούς, τό άντικείμενον τών όποιων 
μαντεύουσιν εύκόλως αί άναγνώστριαί μας.

Ή Δαλλιέ έν τούτοις βοηθουμένη ύπό τής 
φίλης της έφιλονείκει σφοδρώς μετά τοϋ 
Δελσώλ, δστις ώς λίθος άδιάσειστος καί επί
μονος, ώς δλοι οι άσκληπιάδαι, ούδέ βήμα 
ύπεχώρει άπό τά χαρακώματά του.
— ’Επαναλαμβάνω, κυρία, έλεγεν έπισήμω 
καί σοβαρώ τώ τρόπω, ότι προτιμότερον εί
ναι νά έκτελέσ-ητε τάς παραγγελίας μου ά
μέσως, παρά ν’άφήσητε νάπαρέλθη καιρός...
— Άλλά πρός τί νά καταφύγωμεν είς τοι- 
αϋτα μέσα, άφοϋ φαίνεται ήσυχώτερος;
— Άπατάσθε, κυρία, νομίζουσα ότι είναι 
ήσυχώτερος, διότι ή κατ’ επιφάνειαν αΰτη 
γαλήνη προμηνύει σφοδράν καταιγίδα .. .
— Περιμείνατε τούλάχιστον, έωσοϋ ή κα- 
ταιγίς έκραγή, είπε τότε ή Θηρεσία.
— Νά περιμείνω έωσοϋ πνίξη κάνένα, ίσως 
μάλιστα πρώτον έμέ! δοΰλός σας ταπεινός! 
Έάν έγνωρίζατε λατινικά Οά σάς έλεγον 
διά ποιον λόγον έπιμένω.
— Ειπέτε μας τόν λόγον αύτόν γαλλιστί.
— Χάνει πολύ τής άξίας του μεταγλωττι
ζόμενος, διό άκούσατέτον κατά δύο τρόπους: 
Principits obsta, sero medicina paralur.
— "Οπερ έστί·

Πρέπει νά προλαμβάνωνται διά δραστή
ριων μέσων οί πρώτοι παροξυσμοί καί έπει
τα νά λαμβάνηται πρόνοια περί τών μετά 
ταΰτα. ·
— Αί σκέψεις σας, κύριε, είπε ζωηρώς ή 
Δαλλιέ, είναι φρονιμώταται, δικαιόταται, 
καί πρώτη έγώ ομολογώ τήν βαρύτητά των, 
άλλά ...
— Άλλ’ έχετε άπόφασιν νά μή δώσητε 
παντελώς προσοχήν, αύτό θέλετε νά εϊπητε;
— Άς περιμείνωμεν τήν αύριον.
— Αύριον είναι παράκαιρα . ..
— Τίς οίδεν; είπεν άπροσέκτως ή Θηρεσία.
— Τίς οίδε, κυρία; έγώ, τόν όποιον βλέ
πετε, ό’Ιάκωβος-Ίωάννης-Βαρνάβας-Δελσώλ. 
Είμαι ικανός νά προείπω, σχεδόν άλανθά- 
στως, τήν ώραν τής έπανόδου τοϋ παροξυ
σμού, ήτις Οά ήναι πολύ τών προηγουμένων 
φοβερωτέρα, καθόσον ό παράφρων έξασθε- 
νεΐται κατ’ όλίγον καί έπομένως σύμπασα 
ή ένέργεια τών ζωτικών αύτοΰ δυνάμεων 
θέλει συγκεντρωθή είς τούς εσχάτους αύ
τούς παροξυσμούς. Αλλ’ άφοΰ τόσον όλί
γον φροντίζετε περί τών συμβουλών μου, 
καί άφοΰ μάλιστα δέν έχετε πεποίθησιν 
ούδ’ εις αύτήν τήν έπιστήμην, έγώ άναχωρώ.

(ακολουθεί).

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΜΟΥ.

’Κφόϋ δέν δύναμ' έξυπνο; χάν να σέ θλέποι πλέον, 
Σέ είδον ςί; τόν ύπνον μου, νεανις δυστυχής·

Τό στόμα σου ιό; άλλοτε μΰρα ί·;ίπτ,ζ πνέον
Μ έλάλει, μοί ερμήνευε τήν γλώσσαν ιζ,ς ψυχής ·

Ή παρειά ο ου, ίκλευκος ώ; κρίνον έμειδίχ* 
Ώ; κρίνον ε!. τόν ήλιον άνοΐγον τής αυγής.

Τό εύμορφον ανάστημα, τό σχήμα, ή δειλία
Τόν τύπον ώραιότητο; δέν ίφερον της γής·

Τήν αιθερίαν εβλεπον τήν λατρευτήν εικόνα,
Τό κεντρον τών ονείρων μου, τό χέντρον τών παλμών.

Γήν κόρην, ήτις έρριψε τόν νοΰν μου είς αγώνα 
’Λπηλπισμένων σκέψεων, δχθέων στεναγμών.

ΙΙολλ.οί παρήλθον Μαϊοι όοδοστεφανωμενοι
’Κφότου μας εχώρισεν ό άκαμπτο; χειμιόν,

'Κρότου ξένα κλίματα καί ατμόσφαιρα ξένη
Ίον στεναγμόν μου /κουνάν χαί τόν ολοφυρμόν·

Αλλά vi κλείσ' είμπόρεσε τό τραύμα μου ό χβο’/ος, 
Άν καί συχνά τό έξεσεν ή Μνήμη λυτσωδώ."

Δέν εΟλιζε, δέ/ ίτρωγε τα στήθη μου ό πόνο;.
Εμπρός μου νεχ ή/οιγεν ανώδυνο; οδός-

Ο νοΰς μου ήτο ήσυχος, ιό; λίμνη ήρςμοΰσα 
’Οπου γέλα ό ήλιος, γέλα ό Ούρανός·

ΙΙρωων άθλα εψα/.λ:·/ ή ανδρική μου Μόΰσα,
Καί τήν ψυχήν μου έτερπε τής μάχης ό καπνός.

Κλλ αίφνης πν·ΰμα βίαιον τήν ηρεμίαν λύει' 
Ίής λίμνη; έταράχθησαν έκ νέου τα νερά.

Ο ερως τήν νηφάλιον καρδίαν μου μεθύει, 
Κ ή Μοΰσά μου είς άσματα εκπίπτει τρύσε τά.

"Εν ivttpov (ώ όνειρα έπί της γής τό πάντα ! ) 
Τό όνειρα μ’ ένθύμισε φυγάδο: εποχής· 

Λησμονημένα, κρύφια μ' ενθύμισε συμάάντα, 
βαμμένα εί; τα άδυτα πρό χρόνων της ψυχής.

Τής δρφανίας έφερε; τό έμβλημα είσέτι’ 
Τό σώμα σου ζκάλυπτε τοΰ πένθους ή έσθή;·

Έσθή; οδύνης ίκρυπτε τής τέρψεως τα ετη,
Καί τήν μορφήν τής τέρψεως ήδύτης συμπαθής.

”11 ούτω; είς τόν εκθαμοον παρέστη; οφθαλμόν μου 
Τήν πρώτην βτε σ’ έβλεπον εις ξένην γήν φοράν - 
Τοιαύτη μέ έχώοησες άπό τον εαυτόν μου,

Τοιαύτη μοί άφήρεσε; τόν νοΰν μου, την χαράν.

Δέν θέλω, έγκατάλεεψον έρημη·/ την ψυχήν μου 
Εί; τό ϋπνώττον πέλαγο; τών νέων ημερών 

’Ανιαρό άνάμνησι; ! Μή ρίπτη; τήν ζωήν μου 
Εις νέαν πάλιν θύελλαν ματαίων συμφορών.

Ειξεύρει; τήν ήγάπησα ό τάλας μέ μανίαν,
Μέ ασυνήθη έρωτα καί ενθουσιασμόν

Ειξεύρει; δΐν άντήλασσον μ όλον τόν κόσμον, μίαν 
’Ακτίνα τών ωραίων τη; τών μαύρων οφθαλμών.

.... ... ν .. ., . , Λ, τ1 ο παν με ητο κο/.ασι; οπού αυτή οεν ητο 
Δέν ήσθανόμην. εόλεπον τήν πλϊσιν σκοτεινήν.

'Ο νους μου μόνον ήχους καί μόνον ενθυμείτο 
Τό λατρευτόν μειδίαμα, τήν λατρευτήν φωνήν.

Τί Οέλιι: τώρα ; τί ζητεί; ; τό πϋρ ·. ανανέωση; ;
Δΐν μαρτυρεί τήν τέφραν του ό ήσυχο; κρατήρ : 

"ίδ ! αν εϊ; τήν καρδίαν μ.ου την χεΐρα σου άπ/ιότη;
βα εύρη; ίσως δάκρυα, αλλ όχι π/ εον τ'.·.·

Είς τήν ψυχήν μου σήμερον δέ/ όμιλεΐ ό έρω;· 
Δέν πλέω πλέον ήρεμα πίλάγη χιμαιρών

Έξήνθησαν τοΰ 9ίου μου τα άνθη παρακαίοω., 
Και εί; ωχρόν καί άχαρε ΰπεκυψε παρόν.

Καί συ ιοραϊον ονειρον 1/ σ εστε λεν εκείνη
Είς ώραν αναμνήσεων, ελπίδων'χαί παλμών, 

'Λν οί γλυκείς σ' έπρόπεμψαν τής ερωμένης θρήνο·.
Άν ί,σαι ΐσως, ά-σγελο; κρύφιων στεναγμών,

5C
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Έπίστρεψον, έπίστρεψον πλησίον τη; έκ νέου' 
Είπε τη; 5,τι ηχούσες, άλλα αήν ε&γ,ς, μή 

():·. του πρώτου εοώτο; καί φεΰ ! τοΰ τελευταίου 
Δια παντό; άπέθανον αί φλόγες, οί παλμοί-

Ι-.ΐτέ της κι’είς τόν πάγον μου υπάρχει φλό; κρύφια, 

Μυστηριώοης, λείψανου τών πριν πυρκαϊών.
Μικρός, άλλα τΐαλΰτιικο; άοάμα; έν πτωχεία, 

Φώς άαυορόν εί; έρημον αγωνιών ναόν.

\λλ’ οχι πριν τό μάρμαρον τήν ΰπαρςίν μου ζλείση, 
Καί αέ σχιάσ’ή πένθιμο; ιτέα τών νεκρών

J ο φώς εκείνο, ονειοον, εϊπέ τη; δέν θα σβόση, 
θα ζή αέ τήν άνάμνησιν τών ευτυχών καιρών.

II. Μ. 

Ο ΙΙΑΡΘΕΝΙΚΟΣ ΕΙ’ΠΣ.

Εί; τόν κάλυκα τό δόδον ώ ! ευδαίμων όστις ορέ·!»η, 
“Οστις τ’ άρωμά του κλέψη 
“Οταν πρωτογλυκανοίγη. 
Καί μέ δάκρυα τό πνίγη 
Τρυφερά ή χαραυγή,

Ή ουράνιος πηγή !

Ευτυχής δι’όν ό πρώτο; άκουσίω; άντηχήση
Τής παρθένου στεναγμός.

Ό θνητό; δι’ ον εΐ; στήθος τό δειλόν ποωτοκτυπηση 
Τή; αγάπης δ παλμό;.

“Οστις ώς δ Πυγμαλίων 
Εί; τό άγαλμα τό θειον 

Μεταδιόση τήν πνοήν,
Καί μέ έρωτα άκοίμητον 
Άνταλλάξη καί ατίμητου 

"Ην τώ έδωκε ζωήν !

I. ΚΛΡΛΣΟΤΤΣΑΣ.

ΙΣΤΙ·()!\ΟΜΙΚΑΙ 'JUN ll‘\AISi\ 

ΓΝΛΣΕ1Σ.

Εξ Ολων τών φυσικών επιστημών, άναντιρρή- 
τώ; ή αστρονομία παρέχει πλειότερον τών λοι
πών διαφέρον, είτε λάβωμεν ύπ’ δψιν ήμών τά 
άρχιζα αυτής στοιχεία, είτε τάς προόδους τάς 
όποιας μέχρι τούδε έκαμε καί εφεξής θέλει κάμει, 
ό μηχανισμός τοΰ ουρανού, οίον παριστώσιν αυ
τόν ήυ.ϊν ί ήλιος, ή σελήνη καί οί λοιποί αστέρες,

είναι τό πρώτον πρόβλημα εις τήν λύσιν τοϋ οποί
ου κατέγεινεν ό ανθρώπινος νους. Τό μέγα τοΰ ά- 
στέρος σώμα πρός δ δφείλομεν καί φώς, καί θερ
μότητα, καί ζωήν καί τήν καλλονήν τών τε 
άνθέων καί καρπών, έγένετο ήδη, έκ μέρους ημών, 
τό άντικείμενον κατεπειγούση; καί πλεΐστον δεδι- 
καιολογημένης έρεύνης. άλλ ή περιέργεια ήμών, 
διπλασιάζεται έτι μάλλον όταν παρακολουθήσω- 
μεν τόν αστέρα τούτον κατά τε τάς ημερήσιας και 
ενιαυσίους αύτοϋ κινήσεις- δ κανονίζων τήν ημέ
ραν καί τήν νύκτα, τήν έργασίαν καί τήν ανά- 
παυσιν, ό κύριος τοΰ χρόνου καί τών ωρών τοΰ 
έτους, ό μόνος ίσως διαλαμπων ες ίδιου φωτός, ο 
■ήλιος, τέλος, εύρίσκεται άναγκαίως συνδεδεμένος 
πρός έκάστην ήμών ιδέαν, πρός έκάστην πρά- 
ξιν ήμών.

Η ιστορία τής αρχαίας αστρονομίας έχρωμα- 
τίσθη προδήλως έκ τών διαφόρων επιρροών, αίτι- 
νες ύπηγόρευσαν αυτήν, ό φιλόσοφος διά τή; 
μελέτης του έξήγαγε μεγάλας άληθεία; εκ σκο
τεινών γεγονότων καί ατελών παρατηρήσεων, τάς 
όποιας έξέθηκε ποτέ μέν συμφώνως, ποτέ δέ άντι- 
θέτως πρός τάς άτομικάς προλήψεις καί τάς έθνι- 
κάς δεισιδαιμονίας, ό αστρονόμος, θαυμαστής 
αείποτε τών ύπ’ αύτοϋ περιγραφομένων φαινομέ
νων, είτε τών έκ τών φαινομένων τούτων άπο- 
δεικνυομένων φυσικών νόμων, λίαν ευκόλως παρε- 
σύρθη έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ του. Τέλος, ό άπλοι; 
πεπαιδευμένος, οδηγούμενος υπό τής κριτικής επι
στήμης καί τής γνώσεως τών αρχαίων ιδιωμάτων, 
ώφελήθη έκ τών δοξασιών τών αστρονόμων καί ε- 
ξηκρίβωσε τήν αξίαν των έξετάσας αύτάς μάλλον 
ώς ιστορικά; αλήθειας ή ώς έναργείας φυσικά:.

Πλεΐται έγράφησαν καί έδημοσιεύθησαν ιγορίαι 
τής αστρονομίας ύπό τάς διαφόρους αύτάς έπόψεις 
Αί ίτορίαι τοΰ Weidlee,Trt Bailly, τοΰ Γεωργίου 
Costard καί τοΰ Laplace, οίανδήποτε τοΐς άπο- 
δίδουσι δικαίως αξίαν, δέν είναι όμως φύσεως 
τοιαύτης όπως καταστήσωσι κοινήν τήν γνώσιν 
τών θαυμαστών έκείνων μυστηρίων. Τό μέγα τοΰ 
Delambre σύγγραμμα περί τής τών αρχαίων 
αστρονομίας, τής αστρονομίας τοΰ Μεσαιώνος καί 
τών νεωτέρων χρόνων, γεγραμμένον ύπό αστρονό
μου καί πρός χρήσιν αστρονόμων, απαιτεί, όπως 
γενή καταληπτόν, γνώσεις λίαν εκτεταμένα:. 
Αλλ’ έπειδή ή αστρονομία ύπάρχει συναφή; πρός 
αντικείμενα γήινων δλως μελετών και παρατηρή
σεων, οια είσιν ή χρονολογία, ή τοΰ χρόνου όιαι- 
ρεσις ζλπ. ή ιστορία αύτή; προσεγγίζει διά 

πλείστων σημείων εί; τήν γενικήν ιστορίαν, καί 
κατά συνέπειαν ενδιαφέρει τάξιν πολυπληθεστέ- 
ραν έκείνης τών έξ έπαγγέλματος αστρονόμων. 
Ούτω πώς έθεώοησε τό πράγμα ό Γεώργιος Lewis, 
όστις συνέταξε σύγγραμμα πολύ διαφορετικόν τών 
συγγραφέντων ύφ’δλων τών προκατόχων του, θελή- 
σας νά καταστήση τήν ιστορίαν τής αστρονομίας 
τών αρχαίων τοΐς πάσι καταληπτήν.

II αστρονομία τών Ελλήνων προσέφερε τώ ίτο- 
ρικώ βέβαιόν τι καί άμετακίνητον αφετηρίας ση- 
μεϊον. Κατά τήν μακράν περίοδον πέντε αιώνων, 
τών άπό Ομήρου μέχρι; Ηροδότου, οί πρώτοι 
παρατηρηταί άπέδωκαν εί; τήν γήν, ήν ένόμι- 
σαν ακίνητον, έπιφάνειαν έπίπεδον καί κυκλι
κήν, καλυπτομένην ύπό τοΰ ούρανοΰ, ?ν - έ- 
θεώρουν ώς ήμισφαιρικόν στερεόν θόλον. Τήν 
έπιφάνειαν δέ ταύτην ύπέθετον περικυκλουμέ- 
νην ύπό τοΰ ώκεανοΰ, άφ* οΰ άνέτελλον καί εί; 
δν έδυον οί άστέρες. Ετεροι μάλλον προκεχωρη- 
μένοι, κακώς δμως έμπνευσθέντες, έπίστευον εις 
τήν υπαρξιν κατωτέρου τίνος ήμισφαιρί υ, δ, κατ’ 
αύτούς, ήν άφώτιστός τις καί παγετώδης χώρα» 
κοινωνοΰσα μετά τοΰ ανώτερου μέρους δ·.’ οχετών 
είτε δι οπών χαινουσών αμφοτέρωθεν. Δυσκόλως 
δύναται τις νά πιστεύση ότι τοσαύτη παχυλή άμά- 
θεια έπεκοάτησεν έπί τοσοΰτον χρόνον. Ανθρωποι, 
τέλος, νοήμονες, έμβλέποντες εί; τήν πορείαν τοΰ 
ήλιου, εί; τήν καθημερινήν αύτού ύπό διάφορα τοΰ 
ορίζοντο; σημεία κατάδυσιν καί εί; τήν κατά τήν 
επαύριον θριαμβικήν αύτού έπιστροφήν" παρατη- 
ρούντε; έπίσης ότι άνά πάν βήμα γινόμενον είς 
τά πρόσω έπί τή; γής ανακαλύπτεται καί νέο; 
όρίζων, ύπώπτευσαν τέως ότι ή γή ήδύνατο ίσως 

νά ηναι σφαιρικός τι; όγκος αίωρούμενος έν τώ 
διαστήματι, ής τό σφαιρικόν σχήμα έτι μάλλον 
άνεπτύσσετο, καθ’όσον προύχώρει τι; έπί τής 
έπιφανεία; αύτής. Είναι δέ πιθανόν ότι ή λογική 
αυτή δοξασία θά έγίνετο παρ’ όλων αποδεκτή, 
έάν μή ή ποίησις καί ή μυθολογία δέν έπήρχοντο 
όπως έπιβοηθήσωσι τήν διάδοσιν ετέρων ημαρτη
μένων συστημάτων.

Κατατάσσοντες τού; αγέρας είς διαφόρους άπε- 
ρισμού;, ή ένασχολούμενοι έφ’ ενός εκάς-ου κατ’ί
διαν, οι παρατηρηταί ούτοι ήδυνήθησαννά σημειώ- 
σωσιν ότι τά έν τώ στερεώματι σώματα κινούνται, 
εν μέοει τούλάχιστον, περί τινα σημεία, άτινα κα- 
τέχουσιν αείποτε τάν αύτήν έν μέσω τών άστέ- 
ρων θέσιν. Αί κινήσεις καί αί φάσεις τή; Σελήνης, 
ή εύθεΐα καί οπισθοδρομούσα τών πλανητών πο

ρεία, αί υπό τής Σελήνης έπΐπροσθήσει; τών α
στέρων τούτων καί πλανητών, τέλος τό φαινόυ.ε- 
νον τών κομητών, έγένοντο έτι τό άντικείμενον 
λίαν άξιολόγων σπουδών έκ μέρους των.

II ανάγκη τού νά έξετασθή ή μεταξύ τών έπο- 
χών σχέσις έφερεν είς τήν παρατήρησιν τής τοΰ 
ήλίου πορείας, ού ό καθημερινός δρόμος ωρισεν 
άπ’ άρχής τό μήκος τής ημέρας, ήτις ύπήρξεν ή ’ 
θεμελιώδης βάσις τή; τοϋ χρόνου καταμετρήσει·»;. 
Η διαφορά τών ώρών έφερε τέλος εις τήν έκτίμη- 

σιν τή; ένιαυσίας τού άστέρος τούτου πορείας, 
καί συνεπώς εις τόν προσδιορισμόν τών ισημεριών 
καί ήλιοστασίων. *Αλλά καί τότε δέν ήσαν αύται 
αί μόναι τής επιστήμη; κατακτήσεις, διότι πάρε— 
τηρήθησαν είδικώτερα καί τοπικώτέρα φαινόμενα, 
οια είσίν αί περίοδοι τών έτησίων άνεμων, αί με
ταναστεύσει; τών πτηνών, αί πλημμύρα-, τοΰ 
Νείλου κτλ.

Επειδή δέ έκ τών ώρών τοΰ έτους πϊοσδιο- 
ρίζονται τά πλείστα τών βιωτικών τοΰ ανθρώ
πους έργων, ή είς τέσσαρα μέρη διαίρεσις τοΰ έ
τους ύπηγορεύθη έκ τών αναγκών αύτών τοΰ αν
θρώπου όσον καί έξ αύτή; τής -δία; φύσεως. 
Μ δλα ταΰτα, πράγμα αληθώς περίεργον, ο'ί τε 
Αιγύπτιοι καί οί άρχαΐοι Γερμανοί ήρίθμουν τρεις 
μόνον ώρας, τό έαρ, τό θέρο; καί τόν χειμώνα, 
έπιφέροντες ότι τό φθινόπωρου φέρει μικτόν τν- 
να χαρακτήρα, ήττον διακεκριμένου έκείνου τώ / 
λοιπών διαιρέσεων. Η ένστασις όμως αύτη είναι 
προφανώς ψευδής, καθότι δέν δυνάμεθα ν’ άονη- 
θώμεν ότι ή ώοίμανσις τών καρπών τής καί 
ή πτώσις τών φύλλων φέρουσιν όντως τή>; 
σφραγίδα ώρα; έπίση; διακεκριμένης όσον καί 
ή νάρκη τοΰ χειμώνος, ή θερμότη; τοΰ θέρου: xa’r 
ή κατά τό έαρ άνέγερσι; τής φύσεως.

Από τή; άρχαιοτάτη; έποχής, ό χρόνος έυιε- 
τράτο κατά έτη. ό όμηρο; συνεχώς αναφέρει ά- 

ρισμένον τινά άριθμόν" προσέτι έκάστη πόλις τή; 
Ελλάδος ένθα άνεγινώσκοντο δημοσία τά ποιή
ματα αύτοϋ, ώφειλε νά έννοή ότι ή πολιορκία τής 
Τρωάδος διήρκεσεν έπί δέκα έτη, καί ότι ό ’<>- 
δυσσεύς διήλθεν οκτώ έν τή νήσω τής Καλυψοϋ.-. 
Οί άνδρε; και οί σύζυγοι ώφειλον νά γινώσκωσι- 
τήν ηλικίαν άλλήλων καί έκείνην τό>ν ιδίων αύ
τών τέκνων, ύ Ησίοδος, δστις συαβουλεύει τούς 
άνδρας νά νυμφεύωνται κατά τό τριακοστόν έ
τος καί τά; γυναίκας κατά τό δέκατον έννατον, 
ισχυρίζεται ότι ό κόρας ζή έννέα τοΰ ανθρώπου 
γενεάς, ή έλαφος τέσσαρας γενεά; τοΰ κόρακοε,
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η χορώνη τρεϊ; γενεάς τής έλάφου, ό φοϊνιξ τρεις 
γενεάς τής κορώνης, και ή νύμφη δέκα γενεάς 
τοΰ φοίνικος-

0 Σόλων διήρει τάς διαδοχικός ηλικίας τοΰ 
ανθρώπου είς δέκα περιόδους, έκαστη τών όποιων 
περί ειχεν επτά έτη. Κατ αυτόν ή φυσική τοΰ άν- 
δρος ρώμη άνεπτύσσετο έντελ.ώς; κατά τήν τετάρ
των καί, πέμπτην- περίοδον, άπό τοΰ .εικοστού ο
γδόου μέχρι τοΰ τριακοστοΰ πέμπτου έτους,, ή δέ 
διανοητική . αύτοΰ ισχύς προσήγγιζεν είς τό άπό· 
γαιόν της < κατά τήν έβδόμ.ην-ή ογδόων περίοδον, 
τούτέστιν άπο τοΰ τεσσαρακοστού -έννάτου μέχρι 
τοϋ πεντηκοστού έκτου έτους.

. Οί Ελληνες ούχί μόνον έτερομντο ημερολογίου, 
άλλ έπίσης-έστερούντο εποχής,- κοινού τινας ση
μείου αφετηρίας όπως όρίζωσι .την σχέσιν τών πα
ρελθόντων συμβάντων. Ελαβον οθεν ως βάσιν 
-'>·/ πξωΤ/Λ/ πόλεμον, ώ; οί Ρωμαίοι. έλαβον 
τήν θεμελίωσιν τής Ρώμης.

Καθ όσον, δ αφορά τήν τοΰ χρόνου διαίρεσιν, 
ό έκ τριάκοντα ήμερων σεληνιακός, μήν. ήτο γνω
στό; εις τού; συγχρόνου; τοΰ .όμηρου καί τού Η
σιόδου'δώδεκα δέ σελήναι έσχημάτιζον τό. σελη
νιακόν έτος, όπερ ήν κατά ένδεκα ημέρας· συντο- 
μ.ώτερρν τού ηλιακού. Απ. αύτής τής.άπωτάτης 
αρχαιότητας, οί παοά τάς όχθας τή; Μεσογείου 
οίκοΰντες λαοί άνεγνώριζον- ηλιακόν έτος συγ
κείμενον έκ δώδεκα σεληνιακών μηνών' πιστεύε
ται όμως ότι έγίνετο χρήσις, εί καί σπανίως, α
κανόνιστου έτους. Οί Αρκάδες, έπί παραδείγμα- 
τι, είχον έτη συγκείμενα έκ τριών μόνων μηνών' 
οι Κάρες καί ο: Ακαονάνες, είχον έξ μηνών έτος' 
οι Λαβίνιοι έκ 374 ημερών', οί πρώτοι Αιγύπτιοι, 
είχαν έτη έκ τριών είτε τεσσάρων μηνών, καί οί 
αρχαίοι Ρωμαίοι είχον έτη δέκα μηνών ή 30 4 
ήμερων νομοθετηθέντα ύπό τοΰ ί’ωμύλου. 0 
λουμάς μετεδρύθμισεν, ώ; λέγεται, τό έτος τοΰ 
προκατόχου του προσθέσας έν αύτώ 5 1 ήμ.έρας 
οπω; συμπληρώση τό έτος έκ 355 ήμερων, όπερ 
έμ.εινεν έτι λίαν σύντομον κατά δέκα ήμ.έρας καί 
ήμίσειαν' οπω: τεθή δ’έν αρμονία μετά τού ηλιακού 
έτους, έδέησε να παρεμβάλληται εί; μήν έξ 22 
ή 23 ήμερων, κατά τινα διάμεσα έτη' άλλ’ έ- 
πειδή καί ούτω ό σκοπός ύπερεβάλλετο, άς συγ- 
χωρηθη.νά θεωρήσωμεν τό πράγμα καθαρόν μύ
θον έπινοηθέντα ύπό τών συγγραφέων, οΐτινες, έ- 
ςηγοΰντες· τά ονόματα τών ρωμαϊκών μηνών, ά- 
πέβλεπον εί; τό νά ποιήσωσιν έπίδειξιν τής ιδίας 
αύτών πολυμαθείας.

Οι αρχαίοι άντί νά κανονίζωσιν, ώς πράττο- 
μεν ήμεΐς σήμερον, τό έτος διά τής πορεία; 
τού ήλιου, ώριζον τό μ.ήκος αύτοΰ διά τής πο
ρείας τής -σελήνης, καί ούτω έλάμβανον, μετά 
τήν ύπό τού Σόλωνος γενομένην μεταρρύθμισιν. 
έτος συγκείμενον έκ 354 ημερών, όπερ δμως 
ήν άπαρηιτήτως άναγκαϊον νά τεθή έν αρμονία 
προς το πρώτον. Αλλ είς τούτο ώφειλον νά προ-, 
βώσι μετά περισκέψεω,ς. Είς τό πείσμα δέ τοΰ 
Σωκράτους, δσ.τις. έδεικνύετο θεωρών δήθεν τάς ά- 
στρονομικάς μελέτα; χρόνου, απώλειαν, καί ούδέν 
άλλο, ό Μέτων, πολίτη; ’Αθηναίος .καί σύγχρονο; 
αυτού, φαίνεται ότι είσήγαγε, τώ 432 πρό Χρι
στού, αληθή τοΰ ημερολογίου μεταρρύθμισιν. 
Καί κατ άρχάς μέν άπεπέιράθησαν νά προσθέσωσιν 
ενα μήνα είς έκαστον δεύτερον έτος, ακολούθως δέ 
εις εκατόν τρίτον έτος. Από τούτου, μετέβησαν εί; 
τήν περίοδον τών οκτώ έτών, ήτις ήν πλησιέστάτη 
εϊς τό άληθές μήκος τού ηλιακού έτους, · τούτέστιν 
«όρισαν τό έτος είς. 365 ήμ.έρας καί 4/4. Η ύπάρ- 
χουσα διαφορά μεταξύ τών 365 ήμερών 4]-4 και 
354 ήμερών, δηλαδή αί I 1 ήμέραι καί 4]4, ήδύ
νατο νά έκλειψη κατ.ά πρότασιν τού Εύδόξου, ώς 
λέγεται, διά μιας κατά τριετίαν παρεμβολής, ήτις 
όμως φαίνεται νά . μή . ήτο. έν. χρήσει παρά 
τοΐς Ελλησι. II πρότασις αύτη ήν έντελώς αποδέ
κτη, καθότι πολυπλασιάζοντες τά; I 1 ήμ.έρα; 
καί 4;4 διά τού τέσσαρα, λαμβάνομεν ολόκληρον 
τόν άριθμόν 45, όστις άποτελεϊ άκριβώς ένα ήμι- 
συ σεληνιακόν μήνα' άλλ’ έπειδή διά λόγους ά - 
βρότητος καί θρησκευτικού; προσέτι, ήρνούντο 
νά κατατάμωσι τούς μήνα:, έλαβον περίοδον έξ 
οκτώ έτών, είς τής όποιας τό τρίτον, τό πέμπτον 
καί τό τελευταίου έτος προσέθεσαν ένα παρεμβό- 
λιμον μήνα' διά τοΰ μέσου τούτου τά δύο έτη. 
τότε ήλιακόν καί σεληνιακόν, έτέθησαν σχεδόν εί: 
πλήρη αρμονίαν.

0 κύκλο; τοΰ Μέτωνος έγένετο γενικώς έν πά
ση τή Ελλάδι αποδεκτός, καί, ώ; παρατηρεί ό δό- 
κτωρ Whewell, είναι τοσοΰτον άκριβής, ώστε και 
σήμερον δι’ αύτοΰ ύπολογίζουσι τόν χρόνον τή; 
νέας σελήνη; κατά τήν έποχήν τοϋ Πάσχα. 'Εκ 
τούτου βλέπομεν ότι οί Ελληνες είχον οέρει εί; 
έντελή σχεδόν ακρίβειαν τού; περί μήκους τοΰ τε 
σεληνιακού καί ηλιακού έτους ύπολογισμούς των.

Αλλ άφοΰ ό Μέτων άνεβίβασε τό ήλιακόν 
έτο; είς 365 ήμέρα; καί 5/49, τούτέστιν ηύ- 
ξησεν αύτό κατά y 7 6 τής ημέρας πλέον τοΰ έκ 
365 ήμερών καί 4/4 συγκειμένου έτους, δ. Κάλ-

λίπος έπρότεινε νέον κύκλον έξ- έβδομήκοντα ές 
έτών, άπό τού όποιου άφήρεΐ μίαν-ημέραν οπω; 
καταστήση αύτόν έντελώ; ακριβή. ’Επίση; ή πε
ρίοδος τή; σελήνης υπήρξε τελειότερα καί ούτω; 
ήί.τού Καλλίπου περίοδος, ήτις κυρίως δέν ήτο 
άλλο ειμή ή τελειοποίησε; τής μετωνείου μεθόδου, 

εύρέθηίέν πλειοτέρα αρμονία π'ρόςτε τόγ ήλιον 
καί- τήν σελήνην'· όΟεν, διά τό επιστημονικόν αύ
τή; μέοο;·. έγένετο παραδεκτή ύπό τών αστρονό
μων άπό τοΰ έτους 330 πρό Χριστού- Μ δλα 
ταΰτα, οί Ελύ.ηνε: δέν παρεδέχθησαν αύτήν καί 
είς τό πολιτικόν αύτών ήμερολόγιον.

’Εν άπώτάτη έποχή οί Ελληνες ειχον παρατη
ρήσει τού; άπλανεΐς αστέρα:, ειχον δώσει αύτοΐς 
ονόματα καί προσέτι είχον κατατάξει αύτούς είς 
άστερισμ.ούς. ό Ομηρος άναφέρει -τάς Πλειάδας, 
τάς ϊάδας, τόν ’ορίωνα, τόν Βοώτην καί τήν Αρ
κτον, τόν μόνον άστεοισμόν οστις δέν έλούετο εν 
τή θαλάσση, έξ ού προκύπει προφανώς ότι τό τε- 
λευταΐον τούτο είναι τό μέρος τού ούρανοΰ τό ό
ποιον, μένον αείποτε άνω τοϋ όρίζοντος, έκλήθη 
αετά ταΰτα- ό αιωνίως· γαινύμένος κύχ.ίος.

■Καθ’ όσον δ’αφόρα τούς πλανήτας, έδύνατό 
τις'νά ύποθέση ότι ειχον ούτοι παραμεληθή. 0 
Ησίοδος δέν αναφέρει λέξιν περί αύτών, ό δέ Ο- 

μ,ηρος καί ή Σαπφώ μνημ.ονεύουσι τή; Αφροδίτη; 
καλούντε: αύτήν Εσπερον. Τό άστρον τής αύγής 
καί τής εσπέρας δέν άνεγνωρίσθησαν ειμή κατά 
τούς χρόνου; τού Πυθαγόρα. Δέν φαίνεται μ ό
λα ταύτα πιθανόν ότι καί ό μ.άλλον. επιπόλαιο:

,όν 
έξετάση

Τό πρώτον ιστορικόν' όνομα, δπερ εσχεν έπιρ- 
ροήν τινά ■ έπί τών αστρονομικών έν Ελλ.άδι με
λετών; είναι τό τοΰ Θάλητος, · κατά τόν εκτον εί
τε πέμπτον πρό Χριστού αιώνα. Η μάθησι: δμως 
αύτού δέν έξετιμήθη έπίσης παρά πάντων. Κατά 
τούς μέν, προεΐπε τήν ολικήν εκλειψίν, ήτις έδω
κε πέρας εί; τήν μεταξύ Μήδων καί'Λϋδών γενο
μένην μάχην' (4) κατεμέτρησε τό ύψος τών'πυ
ραμίδων άπό τής ύπ’ αύτών ριπτομένης σκιάς' έ- 
ξήγησε τά άληθή αίτια τών εκλείψεων τόΰ τε ή
λιου καί τή; σελήνης' ·■ (όρισε τήν σχέσιν τής τοΰ 
ήλίου διαμέτρου πρός τήν φαινομένην τροχιάν 
αύτοΰ, καί τέλος ευρεν ότι ή- διάμετρος τής σελή
νη; ήτο ίση μέ τό 726ον μέρος τής διαμέτρου 
τοΰ ήλίου.

Κατ’ άλλου; δέ έδίδαξεν ότι ή γή, βαρυτάτη 
ουσα δπως έπικρέμαται είς τόν αέρα, έπέπλεεν 
είς τό ύδωρ ώ; τι πλοίον, καί ότι αίτιον τών 
σεισμών τή; γή; ήν ή συνάντησι; τών διαφό
ρων ρευμάτων τών μδάτων τούτων.

Τά τόσω άντιφατικά ταύτα διδόμενα μά; φέ- 
ρουσι νάύποθέσωμεν ότι ό Θαλής ήγνόει τό σφαι
ρικόν τή; γή; σχήμα, καί ότι ή πρόρρησις- καθ’ 
όσον άφοργ. τήν έκλειψιν περί ής άνεφέραμεν, φαί
νεται, κατά συνέπειαν, έτι μάλλον αμφίβολο; 
καί αύτής τή; έκλείψεω;.

Βλέποαεν δέ ότι ό μαθητής τοΰ Πυθαγόρα Φι
λόλαος, δστις ήκμαζε κατά τούς χρόνους τού 
Σωκράτους, έφερε τήν αστρονομίαν έν μέγα είς τά 
ποόσω βήμα. Ούδέν μέσον έχομεν όπως βεβαιώ- 
σωμεν άν τό σύστν,μ.α τού φιλοσόφου τούτου, δ 
πολλοί τών νεωτέρων ισχυρίζονται ότι ύπήρξεν ό 
πρόδρομο: τού συστήματος τού Κοπερνίκου, άνή- 
κεν είς αύτόν ή εί; τόν διδάσκαλον αύτού. Εν 
πάτη περιπτώσει όμως δυνάμεθα νά τό Οεωρήσω- 
U8V ώ; τό έπικρατούν δόγμα τή; πυθαγορείου 
σχολής κατά τό τέλος τού πέμ.πτου πρό Χριστού 
αίώνος. Κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην,εί; όγκος πυρός, 
κατέχουν τό κέντρον τού κόσμου, ονομάζεται ά- 
διαφόρω; ίοτίν. τοΰ παντός, βωμός της 
ν.τ).. Περί τό πΰρ τοΰτο στρέφονται δέκα σώμα
τα διαγράφοντα κυκλικήν τροχιάν' είς τήν μεγί- 

| στην άπόστασιν στρέφονται οί άπλανεΐς άστέ- 
I ρες, καί μετ’αύτού; οί πέντε πλανήται, ό Κρόνος. 
! ό Ζεύς, ό Αρης, ή Αφροδίτη καί ό Ερμή:, είτα ό

παρατηρητή; είχεν έμβλέψει εί; τόν Δία, 
Κρόνον καί τόν Λρην χωρίς ποσώς νά 
π-t', ν.'.ΊΤ,αζ’.ς των, τά; συνόδους των, τήν πλ.ησίον 
απλανούς τινό; σημαντικού άστέρο; διαβασίν των, 
τάς συνεχείς ένεκα τής έπιπροσθήσεως τή; σελήνη; 
έκλείψει; των, καί χωρίς νά άποπειραθή τοΰ νά 
λάβη πληροφορία; τινάς έπί τών παρεμπιπτόντων 
ζητημάτων. Ορθώ; αρα δυνάμεθα νά. συμπεράνωμεν 
δτι τό σύστημα τής περί πλανητών αστρονομία; 
τών Ελλήνων άπωλέσθη δι ήμάς.

’λφ’ ετέρου είναι γνωστόν ότι ή ύ/.ική θρησκεία 
καί μυθολογία τών Ελλήνων μικράν ή ούδεμίαν 
είχον σχέσιν πρό; τά ουράνια, σώματα, καί ότι, 
ώς καί οί λοιποί λαοί, έθεώρουν μετά τρόμου καί 
οι Ελληνες τά; έκλείψει;, τούς κομήτας καί τά 
λοιπά μετέωρα' καί τέλος, δτι δέν ειχον κανο
νικόν αστρονομικόν- σύστημα ειμή άφοΰ έλαβον 
αύτό παρά τών Χαλδαίων έπί τής τού ’Αλεξάν
δρου βασιλείας. . . .,·

( |) 'Ο κ. Ail’V όπολογίζων ίτ·. ή έκλειψι; αΰτη έγίνετο 
τή '28 Μαιου τοΰ 585 ετου; π. χ, οντοςτότε τρΰ'θάλητο; 
■πεντηκοντατετριίετοϋς.
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ήλιος, καί μετ’ αύτόν -η σελήνη καί είτα ή γή' 
είτα τέλος, άλλά μόνον πρδς συμπλήρωσή τοΰ ά- 
ριθμοΰ δέκα, στρέφεται ή άπΐγύων, σώμα πλη- 
σιέστερον τοΰ κεντρικού πυρος ή ή γή, και ώς τδ 
κεντρικόν εκείνο πΰρ αόρατος ύπάρχουσα εις τους 
κατοίκους τής γής. Τδ νά ύποθέσωμεν οτι τδ σύ
στημα τοΰτο είναι όμοων τοΰ Κοπερνίκειου ουρή
ματος είς τοΰτο μόνον, εις τδ δτι ή γή στρέ
φεται περί έαυτήν, θά ήτο παραβίασις πάσης 
αστρονομικής άληθείας

Ετερόν τι ζήτημα τής πυθαγορείου διδασκα
λίας, ύποστηριχθέν παρά τοΰ νεωτέρου συγγρα- 
φέως Roth, είναι δτι ή γή, κέντρον ούσα τοΰ 
συστήματος, εΐχεν έν τώ κέντρςο αυτής τδ πυρ, 
και τήν σελήνην ώς άπίχ0ο>·α.

At ίδέαι τοΰ Λευκίππου, θεμελιωτοΰ τής τών 
ατόμων φιλοσοφίας, καί έκεϊναι τοϋ μαθητοΰ καί 
φίλου αύτού Δημοκρίτου, ούδεμίαν μαρτυροϋσι 
πρόοδον πρδς τήν αλήθειαν. Οτι οί πλανήται κα- 
τεϊχον θέσιν άναμέσον τής σελήνης καί τοΰ ήλίου, 
τοΰ μάλλον τής γής άπέχοντος σώματος' δτι, 
ή γή ήν επίπεδος επιφάνεια κρεμαμένη έν τώ κέν- 
τρφ τοΰ παντός' δτι αί εκλείψεις τής σελήνης 
συνέβαινον συνεχέστεραι τών τοΰ ήλίου, διότι αί 
τροχιαί τών δύο τούτων σωμάτων είσιν άνισοι, ταΰ
τα πάντα είσιν ίδέαι άποδιδόμεναι είς τδν Λεύκιπ
πον, ίδέαι έπίσης γελοΐαι ώς έκεΐναι τοΰ μαθητοΰ 
του, δστις μετέβαλλε τήν έπ’πεδον επιφάνειαν 
τοΰ διδασκάλου είς κοΐλον τινά δίσκον. Πώς δυ- 
νάμεθα δέ νά πιστεύσωμεν είς τόν τελευταίου 
τούτον, δταν ισχυρίζηται νά μάς διδάξη δτι ό ή
λιος είναι λίθινος όγκος πεπυρακτωμένος' δτι ή 
σελήνη καί οί λοιποί πλανήται είσί στερεά σώ
ματα περιέχοντα όρη καί κοιλάδας' ή όπόταν α
ναπτύσσω τδ περί πληθύος κόσμων δόγμά του, τήν 
ανισότητα τοΰ μεγέθους των, τής μεταξύ αύτών 
άποστάσεως, καί τά τοιαΰτα;

Ο Πλάτων ύπεστήριζε φαίνεται δτι ή γή ήν 
σφαιρικόν σώμα έπικρεμάμενον έν τώ κέντοιμ τοΰ 
παντός' έχομεν δέ λόγους νά πιστεύωμεν, κατά τδ 
έν Τιμαίω πολυθρήλλητον χωρίον, δτι ύπέθετεν 
αύτήν στρεφομένην περί τδν άξονά της. Νικήτας 
δέ ό Συρακούσιος, σύγχρονος κατά πάσαν πιθανό
τητα του Πλάτωνος, συνεμερίζετο τήν διδασκα
λίαν ταύτην, διότι, συμφωνών μετά τοΰ Ηρακλεί- 
δου, απέδιδε τήν κίνησιν τοΰ ήλίου, τής σελήνης 
κα· τών αστέρων είς τήν περιστροφήν αυτής 
της γής.

ό φιλόσοφος ούτος ονομάζει έπτά πλανήτας: 

τδν Εσπερον, τούτέστι τδ άστρον τής αύγής ή τής 
εσπερας, δπερ θεωρεί έν καί τδ αύτό' τδν Εωσφό
ρον (Αφροδίτην)' τόν Στίλβωνα (Ερμήν) τδν Πυ- 
ρόεντα (Αρην) τόνΦαέθοντα (Δία), δστις θά ήτο ό 
βραδύτερος τών πλανητών, άν ό Φενεδς (Κρόνος) 
δέν ήτο έτι βραδύτερος τούτου.

0 μαθηματικός καί γεωμέτρης Εϋδοζος διέ
γραψε περιγραφικόν τοΰ ούρανοΰ χάρτην, δστις 
μέχρι τοΰ έκτου αίώνος μετά Χριστόν, έχρησί- 
μευεν ώς πρακτικόν τι έγχειοίδιον άστρονομίας' 
διηρεΐτο δέ εις δύο μέρη, καί τδ μέν ώνόμασεν 
’’Λ'χο.ττρο»·, το δέ Φαω·ομε>·α. Κατ’αύτόν, οί 
αστέρες ήσαν συντεταγμένοι είς αστερισμούς δια- 
γινωσκομένους ύπδ ειδικά ονόματα, άρχτιχοί ή 
τροπικοί, και σχέσιν έχοντας πρός τε τδν ζωδια
κόν καί τούς κύκλους' ούδαμοΰ δέ τών συγγραμ
μάτων αύτού ό Εύδοξος ούτος δέν μνημονεύει 
περί πλανητών, είς αύτόν όμως οφείλεται ή δόξα 
οτι έξέδωκε τήν πρώτην περί τής κινήσεώς των 
θεωρίαν, είς ήν μετά ταύτα ό Πτολεμαίος προσήρ- 
μοσε τδ σύστημά του.

Ο γενικός τοΰ Αριστοτέλους νοΰς ένησχολήθη 
έπίσης καί είς τήν άστρονομίαν. Γενόμενός ποτέ 
αύτόπτης έκλείψεως τινδς τοΰ Αρεως προξενηθεί- 
σης ύπδ τής σελήνης, ύπέθεσεν ότι τινές τών πλα
νητών άπεΐχον τής γής πλειότερον τοΰ ήλιου καί 
τής σελήνης, άντιθέτως δέ πρός τάς δοξασίας 
πλείστων προκατόχων του, άπέδειξεν ότι ή γή 
μένει άκίνητος έν τώ κέντρω τοΰ παντός, καί έσυμ- 
πέρανεν ύπέρ τής σφαιρικότητος τής γής βασιζό
μενος έπί τ · ν έκλείψεων τής σελήνης, καί είς τό 
ότι ή ύλη, έλκομένη πρός τι κέντρον, λαμβάνει 
σφαιρικόν άναγκαίως σχήμα. Απέδιδε πρδς τού- 
τοϊς είς τήν γήν όλιγωτέραν έκτασιν ή είς έτερά 
τινα τών ουρανίων σωμάτων, καί ύπελόγιζε, κατά 
τούς μαθηματικούς, ότι ή περιφέρεια αύτής είναι 
ίση μέ τετρακόσια: χιλιάδας στάδια.

ό Αριστοτέλης διακρίνει τούς κομήτας άπδ τών 
πλανητών έκ τοΰ ότι οί πρώτοι απομακρύνονται 
τοϋ ζωδιακού' θεωρεί δ αύτούς ώς όντας τής 
αύτής τών μετεώρων φύσεως, μεταξύ τών ό
ποιων συγκαταλέγει καί τδν Γαλαξίαν, 6ν ό Δη
μόκριτος θεωρεί μετά λόγου ώς άποτελούμενον έκ 
τής συσσωρεύσεως μικρών αστέρων, έγγυτάτω 
πρδς άλλήλους κειμένων.

Περί τδ τέλος τοΰ τετάρτου πρό Χριστού αίώ
νος ·ή άστρούομία είχε κάμει πλείστας προόδους 
όπως οί μαθηταί τοΰ Αριστοτέλους, ©εόφορος καί, 
Εύδημος, συντάξωσι τήν ιστορίαν της. Ειχονφθβ?-

κοινόν πόλον τδν μεταξύ τών δύο Αρκτων φαι- 
νόμενον άστέρα, δστις ουδέποτε μεταβάλλει θέσιν, 
στρέφεται δέ μόνον περί εαυτόν. Τδ σύστημα 
τούτο ήδυνήθη νά κάμη πιστευτόν μόνη ή μεγα- 
λοφύία τού Εύκλείδου. _

(επεται συνέχεια)

σει τότε νά πιστεύσωσιν ότι ή γή κατείχε τδ κέν- 
τοον τοΰ παντός χωρίς ποσώς νά κινήται ή νά 
περιστρέφηται, ένώ δ ήλιος, ή σελήνη, πέντε τών 
πλανητών καί οί άπλανεΐς τών αστέρων έστρέ- 
φοντο περί αύτήν. Οί Ελληνες έσπούδαζον τότε, 
μετά προθυμίας τήν πρακτικήν εφαρμογήν τής α
στρονομίας, ήν ό Πλάτων είχε καταδείξβι ώς λυ
σιτελή είς τε τήν γεωργίαν, τήν ναυτικήν καί τήν 
πολεμικήν, ό Μέτων είχε θέσει, 433 έτη πρδ Χρι
στού, έπί τής Πνυκδς τών Αθηνών §ν ήλιακδν ώ- 
ρολόγιον, έν ώ διηρεΐτο ή ήμέρα είς δώδεκα ώρας, 
άπδ τής ανατολής μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλίου' 
το μήκος τών ώρών, ώς καί τδ τής ήμέρα:, παρήλ- 
λασεν άναλόγως τής ώρας τοΰ έτους' επειδή δέ 
τδ ώρολόγιον τοΰτο, συνιστάμενον είς κοίλην τινά 
λεκάνην έχουσαν ράβδον, ής ή σκιά έπιπτεν έπί 
τών τάς ώρας δεικνυουσών γραμμών, καθίστατο 
άχρηστον έν τή απουσία τοΰ ήλίου, μετεχειρίσθη- 
σαν τάς κλεψύδρας είτε ώρολόγια διά του ύδατος, 
όπως μετρώσι τάς ώρας κατά τάς νύκτας καί τάς 
συννεφώδεις ήμέρας. Τά έργαλεϊα ταΰτα, ώς γνω
στόν, έμέτρων τδν χρόνον διά τοΰ δαπανωμένου 
κατά τήν έκροήν ποσότητος τινδς ύδατος άπδ τής 
άνοιγομένης οπής έν τινι κυλινδρικώ άγγείω κατά 
μαθηματικούς -υπολογισμούς έσκευασμένω. Κατά 
τήν έποχήν τοΰ Αριστοφάνους, μετεχειρίζοντο 
τάς κλεψύδρας όπως κανονίζωσι τήν διάρκειαν τών 
αγορεύσεων έν τοΐς δικαστηρίοις. Η πρώτη έν 
Ρώμη φανεΐσα κλεψύδρα εϊσήχθη κατά τδ 159 
έτος πρδ Χριστού, τδ δέ πρώτον έκ Σικελίας είσαχ- 
θέν ήλιακδν ώρολ,όγιον άνιδρύθη άπδ τοΰ 263 
έτους πρδ τής χριστιανικής έποχής καί μετά τδν 
πρώτον καρχηδονικδν πόλεμον.

Ο Αύτόλυκος καί ό Ευκλείδης, έν τοΐς διασω- 
θεΐσι μέχρις ήμών συγγράμμασιν αύτών, έπραγ- 
ματεύοντο γεωμετρικώς τά περί άστρονομίας. Ο 
Λυτόλυκος, κατά τδ 320 έτος πρδ Χριστού,έγρα
ψε περί χινουιιένων σφαιρών πραγματείαν τινά, 
έν ή, θέτει τήν γήν έν τώ κέντρω καί. κατά τήν 
ύπόθεσιν ταύτην, εξηγεί τήν φαινομενικήν κί- 
νησιν τοΰ ένάστρου θόλου, προσέτι έτέραν περί 
nratoJijc χαί δύσεως τοΰ ήλίου. Η πραγματεία 
τοΰ Εύκλείδου, ήτις φέρει τίτλον Φαινόμενα, 
παρουσιάζει ήμΐν επιστημονικήν τινα πρόοδον' έν 
αυτή ή γή θεωρείται ώς τδ ακίνητον τοΰ παντός 
κέντρον, περί τδ όποϊον ό έναστρος θόλος στρέ- 

Αφεται έν διαστήματι 24 ώρών* άπαντες οί αστέ
ρες κινούνται κατά παραλλήλους κύκλους καί είσί 
προσηρμοσμένοι είς έν καί μόνον σώμα, έχοντες

ΙΕΚΛΙΙΕΗΗΜΕΙ’ΙΗ
14 Λύγούστου 1863.

6,τι χθές άπας ό τύπος, πιστός διερμηνεύς τής 
κοινής έν Εύρώπη γνώμης, καί ιδίως τού άγγλι- 
κοΰ καί γαλλικού λαοΰ, στεντόρεια τή φωνή διε- 
κήρυττεν, ώς αναγκαίου σήμερον μετά μίαν μόλις 
εβδομάδα παριστα ώς έπικίνδυνον, ώς πολιτικόν 
λάθος έάν έγίγνετο. Τοΰτο δέν πρέπει νά φανή 
παράδοξον, άφοΰ τοσάκις μέχρι τούδε παρετηρή- 
σαμεν ότι μετά μίαν μόλις ήμέραν σφοδρώς κα- 
τεκρίθη πρδξις ύπδ τδ κράτος σφοδράς και παν
δήμου έκδηλώσεως τελεσθεΐσα. Διά τοΰτο καί ή 
διπλωματική έπιστήμ.η ώς καί ή τής διοικήσεως 
τών λαών είναι πασών δυσκολωτέρα.

Χθές άκόμη άνεγινώσκομεν τά σφοδρά κατά τής 
Ρωσσίας άρθρα τών άγγλικώυ καί γαλλικών έφη- 
μερίδων, ών ώς συμπέρασμα έφέρετο άείποτε ή 
προτροπή είς τδν κατ’ αύτής πόλεμον' «χάριν τής 
φιλανθρωπίας καί τής άρχής τής άνεξαρτησίας 
τών έθνοτήτων οφείλομεν, άυέκραζον σχεδόν πά- 
σαι, ν’ άναλάβωμεν τήν διά τών όπλων ύπερά- 
σπισιν τών Πολωνών ”, σήμερον δέ ώς έκ συνθή
ματος, άν καί εΐσέτι κατακρίυουσι τήν πολιτικήν 
τής Ρωσσικής αύλής, κηρύττουσιυ ότι ό πόλεμος 
ούτος ήν λίαν άσύμφορος. Πρδ πάντων τά αγγλι
κά φύλλα παριστώσι τόν πόλεμον ώς άντικείμε- 
νον είς τά αγγλικά συμφέροντα. Εν τούτων τά 
Ημερήσια Νέα πραγματευόμενο·; περί τοΰ ζητή
ματος τούτου έν τινι άρθρςο, γραφέντι ώς λέγουσιν 
ύπό τίνος τών υπουργών, έπιφέρει σύν τοΐς άλλοις, 
δτι « έάν έκραγή δ πόλεμος θά άναγκασθωμεν οχι 
μόνον νά παλαίσωμεν κατ’ ισχυρού εχθρού, άλλά 
καί δόλιον σύμμαχον νά έπιβλέπωμεν. ό αύτο* 
κράτωρ Ναπολέων θά κιυήση τδν πόλεμον πρδς 
ίδιον μόνον όφελος καί όπως άδικήση τούς συμ
πολεμιστής αύτού. ’Εκτός δέ τούτου ή ’Αγγλία 
πεέπει νά άπέχη τού πολέμου καί ένεκα λόγων 
στρατιωτικής φιλοτιμίας, διότι μή δυναμένη νά 
διαθέση στρατεύματα τής ξηράς, θά άρκεσθή είς 
μόνην τήν ναυτικήν έπίθεσιν, παραχωρούσα ού-
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τω τήν τιμήν τών πρωτείων εις τήν Γαλλίαν.»
Μετά τήν κατοχήν τής πρωτευούσης τοϋ Με-τ 

ξικοΰ υπό τών γαλλικών στρατευμάτων ό στρα
τηγός Φορέΰ συνέστησεν άμέσως τριμελή προσω
ρινήν κυβέρνησιν προεδρευομένην ύπό τοΰ στρα
τηγού ’.Αλμόντη, και προεκήρυξε τήν συγκάλεσιν 
συνελεύσεως έκ προυχόντων, μή ύπερβαινούσης τά 
τριακόσια μέλη, όπως άποφανθή περί τής ορι
στικής μορφής τής κυβερνήσεως τοΰ τόπου. Συνελ- 
θούσης τής συνελεύσεως ταύτης περί τά μέσα τοΰ 
άπελθόντως Ιουλίου, άπεφασίσθη ως πολίτευμα 
συμφερώτερον ή αύτοκρατορία και άνηγορεύθη 
αύτοκράτωρ ό υποδειχθείς ύπό τής Γαλλίας άρχι- 
δούξ Μαζιμιλιανδς τής Αυστρίας. ’Επιτροπή άπε- 
στάλη πάραυτα όπως προσφέρη τώ έκλεκτώ τό 
στέμμα τοΰ Μεξικού.

ό αδτοκοάτωρ Ναπολέων συνέχαρη ήδη τόν 
αρχιδούκα έπί τή εκλογή ταύτη, άλλ’ είσέτι δεν 
άπεφάνθη ούτος άν δέχηται τόν προσφερθέντα 
θρόνον. Καθά λέγεται μεταβαίνει είς Βρυξέλλας 
δπως συυ-βουλευθή τόν πενθερόν του Λεοπόλδον.

’Εν περιπτώσει άποποιήσεως τοΰ έκλεχθέντος 
Μαξιμιλιανοΰ ή συνέλευσις άνέθηκεν είς τόν αύ- 
τοκοάτορα Ναπολέοντα τήν μέριμναν τής εύρέ- 
σεως ήγεμόνος δυναμένου νά θέση τά θεμέλια τοΰ 
νέου πολιτεύματος.

0 αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, θέλων νά φέρη 
τάς αναγκαίας μεαρρυθμίσεις έπί τοΰ διέποντος 
τήν γερμανικήν ομοσπονδίαν συντάγματος, προσ- 
εκάλεσε δι’ αύτογράφου επιστολής πάντας τούς 
ηγεμόνας ως καί τούς άντιπροσώπους τών ε
λευθέρων πόλεων τής Γερμανίας νά συνέλθωσιν 
εις συνέλευσιν έν Φραγκφορτίω, όπως άπό κοινοΰ 
σκεφθώσιν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου. Πάντες 
σχεδόν οί ηγεμόνες άπήντησαν είς τήν έπιστολήν 
ταύτην αποδεχόμενοι τήν πρόσκλησιν προθύμως, 
καί όσονούπω απέρχονται είς Φραγκοφόρτιον, έκ
τος ένός ή δύο μή δυναμένων ένεκα γήρως, οι'τι- 
νες δμως πέμπουσιν ως πληρεξουσίους τούς δια
δόχους αυτών. Μόνος ό βασιλεύς τής ΓΙρωσσίας, 
ταλαντευθείς έπί πολύ, φαίνεται ότι δέν άπεδέχ- 
θη τήν πρότασιν τής Λύστρίας, τούς δέ λόγους 
τής άρνήσεώς του ταύτης ό πρωθυπουργός αύτοΰ 
Κ. Βίσμαρκ έξήγησε δι’ ιδιαιτέρας έγκυκλίου του, 
ένψ διϊσχυρίζεται ότι πρότερον έπρεπε νά λυθώσι 
πολλά ζητήματα διά τής συνήθους κυβερνητικής 
αλληλογραφίας, όπως μ.ή προσκόψωσιν αί μεταρ- 
ρυθμιστικαί προσπάθεια·, τοΰ συνεδρίου τών βα
σιλέων.

Αί εύρωπαϊκαί έφημερίδες δέν ήδυνηθησαν έπί 
πλέον · νά μείνωσιν αδιάφοροι είς τά άπό ίχνος 
καιρού διαδραματιζόμενα έν ταΐς ήνωμέναις ήγε- 
μονίαις. Οθεν έπέπεσαν ήδη δλως οργή κατά τών 
παρανομιών τής £ουμουνικής κυβερνήσεως καί τοΰ 
ήγεμόνος Κούζα. ’Αφοΰ έκθέτουσι τάς παραβιά
σεις τών όρων τών συνθηκών καί τάς απογυμνώ
σεις τών Ελληνικών μοναστηρίων, άποκαλούσι τάς 
πράξεις ταύτας άτιμους καί μόνον πρός σφετε-
ρισμδν τής περιουσίας τών Μοναστηρίων τούτων 
ένεργηθείσας. Προπάντων δέό Εωθινός ζαχυό^ύ- 
/ιος m τοΐς άλλοις λέγει, ότι ή άγγλική και 
γαλλική κυβέρνησις έλαβον ήδη τά μέτρα των
κατά τών πράξεων τοΰ ήγεμόνος Κούζα, τοΰ το
σοΰτον άσυστόλως συλήσαντος τάς θρησκευτικής 
κοινότητας τής Ελληνικής εκκλησίας, καί δλιγω- 
ρήσαντος ού μόνον τής Τουρκίας άλλά καί τών 
μεγάλων δυνάμεων.

110 ΙΚ 1,1 Λ.
Άποσπώμεν έκ διαθήκης Αγγλου τίνος τήν 

έπομένην διάταξιν αύτοΰ.
«Κατά κακήν μοίραν λαβών σύζυγον τήν’Ε

λισάβετ Μ. .. . έπειδή άπδ τής ήμέρας τοΰ γά
μου μας παντοίοις τρόποις μέ κατεβασάνισεν, ε
πειδή, πεοιφρονοϋσα τάς συμβουλάς μου,. ποοσε- 
πάθει άείποτε νά μοί καταστήση τήν ζωήν άφό- 
ρητον, έπειδή έπλάσθη ύπό τοΰ Θεοΰ διά νά αέ 
δίωξη τό ταχύτερου άπδ τδν κόσμ.ον τούτον, ε
πειδή μήτε τοΰ Σαμψώνος ή ισχύς, μήτε τοΰ Ο
μήρου τδ πνεύμα, μήτε τοΰ Αυγούστου ή φρόνη- 
σις, μ.ήτε τοΰ Ιώβ ή ύπομονή δύναταί νά δαυ.άση 
τδ δύτροπον τοΰ χαρακτήρός της, έπειδή ούδεμία 
ανθρώπινος δύναμις δύναταί νά μετατρέψη τά 

ι φρονήματα της, φοΰ έπ’ δκτώ όλα έτη ζήσαντες 
χωριστά, μόνην ωφέλειαν άπήλαυσα τόν θάνατον 
τοΰ υιού μου, τ ν όποιον διαφθείρασα, κατέπει- 
σεν έντελώς νά μ’ εγκατάλειψη' διά ταΰτα, σκε- 
φθείςώρίμως καί όλα τά ανωτέρω λαβών ύπ’όψιν, 
άπεφάσισα νά άφήσω καί άφίνω ώς κληροδότημα 

[ είς τήν σύζυγόν μ.ου Ελισάβετ Μ.... ένα σε- 
ί λίνιον ».

Λύσις ζον 12ου Αινίγματος 
j -ΚΙΣΣΟΣ-

ΑΙΝΙΓΜΑ 13.
Επ έμοΰ τρυφώσιν όλοι, πλήν μ' αφήνουν νυστιζήν-
Αν χαι πόόα; ίέν στερούμαι οέν θηρεύω όμως τροφήν.
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