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ΠΕΡΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΓΕΝΝΗ2ΕΩ3.

ο άπηρχαιωμένον της αυτομάτου γεννήσεως 
ζήτημα, 0 πολλοί έθεώρουν άπό πολλοϋ χρόνου 
λελυμένον, έπανήλθε σήμερον έν τή ήμερησία 
διατάξει, ϊυζήτησι; πολλοϋ λόγου αξία έγένετο 
έπί του λεπτοτάτου τούτου ζητήματος, από πέν
τε περίπου έτών, καί ή πάλη αύτη έλαβεν, άπό 
τής πρώτης στιγμής, χαρακτήρα ζωηρόν, καθι
στάμενου όσημέραι έτι ζωηρότερου.

Τά μεγάλα ονόματα τοϋ υλισμού, τού παν
θεϊσμού, κλπ. περιελήφθησαν έν τή πάλη ταύτη 
αδίκως, τής δέ συζητήσεως παρατρεπομένης, μετ’ 
ού πολύ, άπό τής υπό τής καθαράς επιστήμης 
διαγραφομένη; γραμμής, κατά φυσικήν συνέπειαν, 
ένθερμοι τινές νόες έσπευσαν νά ζητήσωσιν έν τη 
απλή μελέτη τής πειραματικής ψυχολογία; τά 
στοι/εϊα φιλοσοφικών και θρησκευτικών φιλονει- 
κιών. Εκ τούτου αί ψ-υδέσταται των ιδεών διε- 
χύθησαν έν άκαρεϊ, σήμερον δέ ολίγιστοι γινώ- 
σκουσιν οποία τι; είναι ή αληθής αξία τοϋ προ
βλήματος θ ή έπιστήμη έκάλεσε ζήτημα τής αύ- 
τομάτου γεννήσεως. Καί αυτή η λέξιι, ήτις έχει 

άλλοίαν τής αληθούς σημασίαν, συντελεί ούχί 
ολίγον 5πω; τρέφη την τοϋ κοινού πλάνην, καί 
παράσχη τώ ύπό συζήτησιν δόγματι έννοιαν, ήν 
οΰδέν τών αντιπάλων μερών διανοείται νά πα
ραδεχθώ».

Κομίζεται γενικώς ότι κατά την περίπ-τωσιν 
ταύτην πρόκειται νά μάθωμεν, άν κατά την αρ
χήν τοϋ κόσμου καί κατά τάς πρώτα; δημιουργι
κής έποχάς τα έν τή άδρανεϊ υλη δ-.ακεχυμένα 
στοιχεία συνηθροίσθησαν τή ιδία αυτών κινήσει, 
sponte sua, 8ποις πλάσωσι τά ζώα’ ενί λόγιο, νά 
μάθωμεν. άν ή έν τή έπιφανεία τής γηΐνης σφαί
ρας ζωή είναι έργον οϋ/ΐ θείας τινός βουλήσεως, 
άλλ’ ή συνέπεια φυσικού τινός μηχανικού νόμου. 
Τούτο είναι πλάνη μεγίστη" οδτω δέ τιθέμενου τό 
ζήτημα, καθίσταται άναγκαίως τό καυπικώτερόυ 
τών τής μεταφυσικής ζητημάτων" ως έθεσεν όμως 
αυτό η έπιστήμη εσχάτως, έξαρτάται άποκλει- 
στικώς άπό τών φυσικών επιστημών. Καί αληθώς, 
δεν πρόκειται νά έμβατεύσωμεν εις τά μυστήρια 
τής αρχικής δημιουργίας, ουδέ καν υ άνεόρωμεν 
τήν δημιουργικήν εκείνην δύναμιν τήν άείποτε 
ενεργούσαν προ τών οφθαλμών ήμών. Τό ζήτημα 
είναι μάλλον περιωρισμένον, και άλλο'ας δλως φύ
σε»;. Ενια τών τή; κατώτερα; τάξε»; όντων 
γεννώντας άρα γε ανευ γονέων ; ιδού όποιον εί- 
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ναι τδ ζήτημα, τδ όποιον, ζεχωρισμένον πάσης 
πνευματιστικής είτε υλιστικής θεωρίας, διαιρεί σή
μερον τούς σοφούς. Τδ ανωτέρω ζητημα, οι πα
ραδεχόμενοι την διάφορον γέννησιν λύουσι χχτα- 
φατικώς. Κατ’ αύτούς, φυτικά και ζωικά τινα 
γένη δύνανται νά γεννηθώσιν άνευ άμεσων γεννη
τόρων. Η νεκρά ύλη δργανίζεται κατά μικρόν έν
θα τδ φαινόμενου τοΰτο πρόκειται νά λάβη χώ
ραν, καί μεμβράνα τις, παραπλήσια σωματογόνου 
στρώματος, λαμβάνει έν άρχή γέννησιν' έν τώ 
κόλπω τής μεμβράνης ταύτης, άμορφοι κόκκοι 
συνενούνται δπως σχηματίσωσι διά τής συνελεύ- 
σεώς των μικρά αυτόματα ώά' πάραυτα τότε α
ναφαίνονται έν έκάστςο τώ·' ώών τούτων όργανα 
τινα, διαγράφεται τδ σχήμα των, και τδ ζώον, 
διασχΐζον τδ καλύπτον αύτδ περιείλημμα, έζέρ- 
χεται είς τδ φώς, πρώτον αύτδ τοΰ γένους του, 
και άνεξάρτητον τών προγενεστέρων αύτοΰ ζώων.

Οι άντίπαλοε τής αυτομάτου γενννήσεως άν- 
τικρούουσι τοιαύτην θεωρίαν. Κατ’ αύτούς, άπαν
τα τά γένη υποτάσσονται εϊς τδν νόμον τής διά 
προγόνων γεννήσεως, καί ναι μεν ή μέθοδος, ήν η 
φύσις άκολουθεΐ ένίοτε ώς πρδς τήν γέννησιν, έχει 
τύπον άλλοϊον, ούχ ήττον δμως μένει ή αύτή 
κατ’ ουσίαν. Αν είς τινα οργανικά εγχύματα βλέ- 
πομεν τήν ζωήν άναπτυσσομένην χωρίς έκ πρώ
της όψεως ν’ άναφαίνηται καί ή άπ ευθείας γε
νεαλογία τών έν αύτοΐ; διαβιούντων όντων, τοΰ
το προέρχεται έκ τοΰ οτι αί έγχυθεϊσαι ούσίαι, καί 
πρδ πάντων η ατμοσφαιρική κόνις, εΐσάγουσιν έν 
τοΐς ρευστοΐς τούτοις ένόργανα σπέρματα, άτινα 
έν τώ περιλαμβάνοντι αύτά χώρω άνευρίσκουσι 
τούς αναγκαίους δρους πρός γέννησιν όντων ό
μοιων τών γεννησάντων αύτά·

Η συζήτησις, ήν έρχόμεθα ήδη νά καταπαύσω- 
μεν, δέν έγεννήθη έν ταϊς ήμέραις ημών’ αύτη έλα- 
βεν άρχήν έν αύτή τή άρχαιότητι. Τότε τδ άνοι- 
χθέν αύτή στάδιον ήν πολύ εύρύτερον τοΰ σημε
ρινού' οί πρόγονοι ήμών ούχί μόνον δέν περιώρι- 
ζον τήν δύναμιν τών τής διαφόρου γεννήσεως μεθά' 
δων έν τή παραγωγή τών τής κατωτέοας τάξεως 
όντων, άλλ’ έπεξέτεινον αύτήν καί έν τή δημιουρ
γία όντων άνωτέρας τάξεως. Ούδόλως δ’ άνερχό- 
μενοι μέχρι τοΰ Λριστοτέλους, καθίσταται ήμϊν 
εύχερές ν’ άνεύοωμεν έν τώ δεκάτφ έβδόμςο αΐώ- 
νΐ έξόχους νόας, παρ’ οις ούδέν είχε τδ παράδο
ξον ή ιδέα τοΰ δτι γεννώνται αυτομάτως καί άνευ 
προπατόρων, μαστοφόρα ζώα, οΐα εϊσίν οί μυς, 
εϊτε βατραχοειδή οϊα εϊσίν οί βάτραχο·,.

Εν τοσούτφ, τοιαύτη τερατώδης πλάνη ήτο 
άδύνατον νά ύπαρξη έπί πολύ άπέναντι τών τής 
έρεύντ.ς μεθόδων, άς μετ’ ού πολύ ή επιστήμη εΧ 
μελλε νά έπιχειρήση. Απδ τοΰ τέλους τής δέκα
της έβδόμης εκατονταετηρίδας, ή μετά προσοχής 
μελέτη τών φυσικών φαινομένων έπεισε πολλούς 
δτι ή τών άνωτέρας τάξεως όντων αύτόματος 
γέννησις έπρεπε νά θεωρηθή ώς μύθος, ό δέ πε
ρίφημος φυσικός Ρέδης, δστις έζη έν Φλωρεντία 
περί τδ <680, καί δ Βολλισνιέρης, ό ετη τινά 
βραδύτερον έξακολουθήσας έν Παδούη τδ έργον 
του, άπεδείκνυον δτι ή δι’ετερογενούς τρόπου πα
ραγωγή τών σκωλήκων δέν είναι πραγματικωτε-
ρα έκείνης τών μεγάλων γενών. Κατά τήν αύ
τήν έποχήν, ή άνακάλυψις τοΰ συνθέτου μικρο
σκοπίου περιέστειλεν έτι μάλλον τδ πεδίον τής
αύτομάτου γεννήσεως, καί άπδ τοΰ μέσου τοΰ 
δεκάτου ογδόου αίώνος,ή άβεβαιότης έπί τών περί 
γεννετησίου δυνάμεως τής φύσεως μεθόδων ευρί- 
σκετο περιωρισμένη εϊς μόνα τά γένη εκείνα, ών 
τά τέκνα καθίστανται δρατά άφοΰ πλείστον με-
γαλοποιηθώσι.

Πρό τινων έτών, έκκαθαριζομένου καθ έκάστην 
τοΰ ζητήματος απέναντι τών φώτων τής πεί
ρας, οί τής διαφόρου γεννήσεως οπαδοί περιώρι- 
ζον τήν θιωρίαν των έπί δύο μόνον γενών τών 
τής κατωτάτης τάξεως όντων, δηλονότι έπί τών 
αύτοζωαρίων είτε τών παρασίτων σκωλήκοιν, καί 
έπί τών ζώων καί τών μικροσκοπικών φυτών, ά
τινα ζώσιν έν ταϊς σεσηπυίαις ύλαις, καί καλούν
ται τά μέν πρώτα μικροζωάρια, τά δέ δεύτερα 

μικρόφυτα.
0 άριθμδς τών άποκρύφου γεννήσεως όντων 

περιωρίσθη έτι πλειότεραν ύπδ τών γενομένων 
εσχάτως έργασιών διαφόρων φυσιολόγων. Αί 
επιτυχείς έρευνας τοΰ Κ. Van Beleden επί 
της μεταναστεύσεως τών κυριωδεστέρων αύτο- 
ζωαρίοιν, καί έπί τής άναπτύξεως παρασίτων 
σκωλήκων έντοΐς σώμασιν ώρισμένων ζώων, αί 
νεώτεραι άνακαλύψεις τοΰ Μ. Vircbovv έπί τής 
διαβάσεως τών τριχινίων, έξ ών ένίοτε γέμει
ή σαρξ τών χοίρων, καί οί μΰς τοΰ άπδ τοΰ 
κρέατος τούτου τρεφόμενου άνθρώπου, άπέδειςαν
έναργώς δτι οί παράσιτοι σκώληκες γεννώνται καί 
πολυπλασιάζονται κατά τούς φυσικούς τής γεννή
σεως νόμους. Οθεν κυρίως έπί ενός μόνου είδους έκ 
τών άπείρως μικρών όντων, τών μικροφυτων και 
μικροζωαρίων, είναι δπωσοΰν συγχωρητέα σήμε
ρον ή συζήτησις.

Ως καΐ άνωτέρω άνεφέραμεν, δύο Οεωρίαι ύπάρ- 
χουσι πρδς έξήγησιν τής γεννήσεως τών μικρών 
τούτων όντων' ή θεωρία τής έτερογεννήσεως, καί 
η τής πανσπερμίας. Οί έπαδοί άμφοτέρων τούτων 
τών θεωριών έπικαλοΰνται ύπέρ αύτών τήν πειρα
ματικήν μέθοδον' οί μέν έπιζητοΰσι ν’ άποδεί- 
ξωσιν δτι αί άλλοιούμεναι οργανικαί υλαι, εϊς 
οίανδήποτε άν τεθώσι κατάστασιν, άν μόνον μεί- 
νωσιν είς συνάφειαν μετά τοΰ ατμοσφαιρικού άέ- 
ρος καί δέν υποστώσιν ϊσχυράν σήψιν, πληροΰν- 
ται άδιακόπως ύπδ ζώντων όντων' οί δέ, άπ’ ε
ναντίας, έπιμένουσι ν’ άποδείξωσιν δτι αείποτε 
δύναται ν’ άπομονωθή δ άήρ άπδ τών σπερμά

των άτινα περιέχει, νά άφαιρεθώσιν άπδ τών 
άλλοιωσίμων ύλών τά έπί τής έπιφανείας των 
ύπάρχοντα, καί επομένως, αί ΰλαι αυται νά τε- 
θώσιν είς τοιαύτην κατάστασιν ώστε νά μή άλ- 
λοιωθώσι τδ παράπαν.

Κατά τά μέσα έτι τής τελευταίας έκατονταε
τηρίδος ό Needham καί δ Spallanzani ειχον 
ζητήσει διά τοιαύτη; φύσεως πειραμάτων τήν λύ- 
σιν τοΰ ζητήματος. Η μέθοδος ήν άμφότεροι ήκο- 
λούθησαν, καί ήν πρώτος δ Needham ειχεν έπι- 
νοήσει, συνίστατο είς τό νά είσαγάγωσιν έντδς 
μιάς σειράς υελίνων άγγείων, πεπληρωμένίί,ν ατ
μοσφαιρικού άέρος, δργανικάς ύλα; ευκόλως άλ- 
λοιουμένας, εϊτα νά κλείωσι στεγανώς τά άγγεϊα 
ταΰτα, καί νά καθυποβάλλωσιν έκαστον αύτών 
ύπδ τήν ενέργειαν θεομότητος ικανής ν’ άποκτείντι 
τά ένυπάρχοντα ζωικά είτε φυτικά σπέρματα. 
’Αλλ’ δ Needham καί δ Spallanzani έξετίμων 
άλλως πως τούς ορούς τής πρδς καταστροφήν 
τών άνωτέρω σπερμάτων αναγκαίας θερμοκρα
σίας. Κατά τδν Needham, δλίγα λεπτά κατα* 
βυθίσεως έν τώ ζέοντι ΰδατι ήρκουν πρδς τούτο' 
κατά τδν Spallanzani δμως τούλάχιστον τρία 
τέταρτα τής ώρας θά ήσαν αναγκαία. Τού
του ένεκα, τά εξαγόμενά των διέφερον πλείστον' 
δ Needham άνεύρισκεν άείποτε ζώντα προϊόντα, 
καθότι δέν είχε καταστρέψει τά οργανικά σπέρ
ματα' άλλ δ Spallanzani ούδέποτε άνεύρισκεν 
αύτά καθότι τά είχε καταστρέψει.

Εν τούτοις τά υπέρ τής πανσπερματικής θεω
ρίας συμπεράσματα, ά ό Spallanzani ένόαιζεν 
δτι έδύνατο νά έξαγάγη έκ τών παρατηρήσεων 
του, είχον τρωτόν τι μέρος, καί ό Needham, 
άναγνωρίσας τούτο άκολούθως, άπέδωκε τήν 
στείρευσιν τών εγχυμάτων ά μετεχειρίζετο ά αν
τίπαλος αύτοΰ, είς πιθανήν τινα άλλοίωσιν τοΰ 

έν τοΐς άγγείοις έγκλειομένου άτμοσφαιρικού άέ
ρος. Καί αληθώς δ άήρ ούτος είχε μεταβληθή' εί
χε δηλονότι άπολέσει μέρος τοΰ οξυγόνου, ώς ά- 
πέδειξε τούτο κατά τό <810 δ Gay-Lussac, καί, 
κατά συνέπειαν, δέν ή το έκτοτε κατάλληλος πρδς 
διατήρησιν τής ζωής. Τούτου ένεκα τά τού Spal
lanzani συμπεράσματα έθεωρήθησαν, καί δι
καίως κατά τινα τρόπον, ώς άμφίβολα, δ·.δ δέν 
ήδυνήθησαν νά λύσωσι τδ ζήτημα τής αύτομάτου 
γεννήσεως. Ούχ ήττον όμως, έν τούτοις περιείχετο 
ή άληθής λύσις, ώς τδ άπέδειξεν έσχάτως δ Κ.Pas
tear υποστήριξα; δτι. ή άνάπτυξις τινών ζωα
ρίων δύναται νά έπιτευχθή άνευ συνδρομής τού 
οξυγόνου, καί δτι, επομένως, ή διατήρησις τών 
ζωικών υλών έν τοΐς πειράμασι τοϋ Spallanzani 
δέον ν’ άποδοθή πραγματικώς εϊς τήν έκ τής έπε- 

νεργείας παρατεταμένης θερμότητος έπελθούσαν 
καταστροφήν τών σπερμάτων.

Τά τού Needham καί Spallanzani πειράμα
τα, διεδέχθησαν, έπί ήμίσειαν εκατονταετηρίδα, 
πολυάριθμοι πραγματεϊαι, άλλ’ αί πραγματεϊαι 
αύται,μή συνοδευόμεναι υπδ νέων πραγμάτων, ού
δόλως προήγαγον τδ ζήτημα πρδς τήν λύσιν του. 
Η θέσις δθεν τής συζητήσεως ουδόλως είχε μετα
βληθή μέχρι τοΰ τέλους τής τελευταίας έκατοντα
ετηρίδος οτε κατά τδ 1837, δ δόκτωρ Schwan 
εϊσήγαγεν αύτήν είςνέαν δδόν' έχων πρδ Οφθαλ
μών τάς άντιόρήσεις, άς αί άναλύσεις τοΰ Gay- 
Lussac συνεχώρουν ν’ άντιτάξη τις πρδς τά συμ
περάσματα τού Spallanzani, δ φυσικός ουτο; 
συνέστησε σειράν ύλην πειραμάτων, έν οϊς, άφοΰ 
πρώτον άπήλλαξε τήν μεταβλη τήν ύλην άπδ τής 
περικυκλούσης αυτήν άτμο σφαίρας διαρκούσης τής 
ζυμώσεως, έθετε τήν δλην ταύτην εϊς συνάφειαν 
μετά νέου άέρος ούδεμίαν χημικήν άλοίωσιν υπο- 
στάντος, άπηλλαγμένου δμως οργανικών σπερμά
των διά προηγουμένης άπανθρακώσεως. Τά πει
ράματα ταΰτα έπεβεβαίωσαν τά τοΰ Spallanza
ni, καί άπέδειξαν δτι έπί παρουσία τού θερμαν- 
θέντος άέρος, αί σήψεως δεκτικαί υλαι θερμαινό- 
μ.εναι έναπομένουσιν άναλλοίωτοι. ’Ακολούθως 
έτεροι σοφοί,μεταβαλόντες τόν τύπον τών πειρα
μάτων, καί ποιήσαντες χρήσιν διαφόρων μεθόδων 
δπως καθαρίσωσι τδν άέρα προτού θέσωσιν αύτδν 
είς συνάφειαν μετά τών σηπτικών υλών, έφθα- 
σαν μ’ δλα ταύτα εί; τά αυτά έξαγόμενα. Τινες 
μέν, ώς δ κ. Schultze, εποίουν νά διέλθη δ άήρ 
πρώτον διά χημικών αντιδραστικών, δυναμένων 
νά καταστρέψωσι τάς οργανικά; ύλα;' άλλοι δέ,
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ως οί Κ. Κ. Schroeder καί Dusli, ήρκέσθησαν I 
είς τό νά στραγγίσωσι τό γάζ διά τοΰ βάμβα- 

κος,.εί; τρόπον ώστε νά τό καθαρίσωσι άι απλής 
μηχανικής ένεργείας' άλλ’ οίονδήποτε τρόπον με- 
τεχειρίσθησαν, καί οί μέν καί οί όε εφθασαν εις 
τά αύτά συμπεράσματα, καί ήρνήθησαν τήν έτε- 
ρογέννησιν.

Εί και έμενον είσέτι άμοιβολίαι τινές, ούχ ήτ
τον όμως τά πειράματα ταΰτα έφάνζσαν είς πολ
λούς ίκανώς πειστικά, καί πρό τινων έτών είδο 
ρ,εν πλείστου; διακεκριμένους σοφούς έγκατα- 
λείποντα; τήν θεωρίαν τής έτερογεννήσεω; καί 
καταταττομένου; είς τήν γνώμην τών μή παρα
δεχόμενων δι’ άπαντα τά δντα εί μή ένα καί μό
νον τρόπον γεννήσεως, είς οίονδήποτε βαθμόν τή; 

φυσικής 
Οειμένα.

ιεραρχία; καί άν ευοίσκονται ταΰτα τε-

Τ Ο Λ Α Ο Ο Σ.

Ο Ερρίκος άνέβη δρομαίος τήν κλίμ.ακα και, άνα- 

κινών τούς ξανθού; βος-ρύχου; τούς περικλείοντας 
τό χάριεν παιδικόν αυτού πρόσωπον, ήνοιξε θορυ- 
βωδώς τήν πρό αυτού θύραν καί δι’ ένό; άλματος 
εύρέθη άναμέσον ταΰ σπουδαστηρίου τοΰ φίλου 
του. Αλλ’ έσταμάτησεν ενταύθα έκπληκτος ίδών 
καθημένην βήματά τινα μακράν τοΰ Κυρίου Σεράν 
γυναίκα σπανίας καλλονής, τή; οποίας τό εύγενές 
καί θελκτικόν πρόσωπον κατάδρυτον ήτον άπό 
δάκρυα. Εί; τήν θέαν τοΰ Ερρίκου, ή γυνή έκείνη 
άφήκε κραυγήν πεπνιγμένην καί έκινήθη διά νά 
σηκωθή, άλλ’ έν τοΰ Σεράν (άλέμμα άνεχαίτισεν 
αύτήν, πεσούσαν πάλιν έπί τής έδρας αυτή; καί 
καλύψασαν τό πρόσωπον διά τών χειρών. 0 Ερρί
κο; παρατηρών τήν άφωνον ταύτην σκηνήν κατε- 
σχέθη ύπό παραδόξου τινο; συγκινήσεως. 1ί γυνή 
έκείνη, ·?,ν πρώτον τότε έβλεπεν, ένέπνευσεν 
αύτώ ενδιαφέρον τι δυσκατάληπτον' ή ώχρότης 
αύτή;, ήν έπηύξανεν έτι τό λαμπρόν τή; κόμης 
αύτής μέλαν, ή άλγους έμπλεως στάσις τη;, τά 
πάντα συνετέλουν είς τήν βαθεϊαν τοΰ Ερρίκου 
ταραχήν' τό δμμα του έστράφη μετ’ άνησύχου 
περιεργείας πρός τόν Σεράν, άλλ ούτος άπέστρεψε 
τού; οφθαλμού; καί μέ φωνήν τεταραγμένην'

— « Ερρίκε, τώ λέγει, διατί έμβήκε; έδώ, 
χωρίς τήν άδειαν μ.ου ;

εμπόδισες ποτέ. ·..
— Κύριε ... είπεν ή ξένη μέ θρηνώδη και ίκε- 

τικόν τόνον, πρός τόν Σεράν άπεύθυνομένη.
— Κυρία ... σοί τό απαγορεύω.
Καί δρμητικώ; έπέπεσε κατ’ αύτής, έδραζε 

τήν χεϊρά της καί, τού; χαρακτήρας αλλοιωμέ
νους έχων υπό τοΰ φόβου, τό δέ δμμα ατενές έπί 
τής έδυρομένης δυστυχούς, έφαίνετο φοβούμενος 
τούς οποίου; έμελλε νά έκφέρη λόγους.

— θέλω υπακούσει, είπεν έκείνη μέ χαμηλήν 
καί πνιγομένην φωνήν.

— Αλλως τε, κυρία, έξηκολούθησεν εκείνος συν- 
ελθών έκ τής ταραχής του, μία σημερινή άποκά- 
λυψις είνε αδύνατος' σοί τό είπα, ασχολίας κατε- 
πείγουσαι δέν μ.οί παρέχουσιν ούδέ μίαν διαθέσιμον 
ώραν ....

— Πρό δύο έτών, κύριε, υπέλαβεν ειπούσα ή 
ξένη μετά πικρίας, σοί έξαιτοΰμαι ματαίως τήν 
συνέντευξιν ταύτην, καί κωφεύεις εις τάς ικεσίας 
μου' μ.οί άπηγόρευσας νά πλησιάσω τήν διαμονήν 
σου. ’Επίστευσα δτι διά τής υποταγής θά τύχω 
τής χάριτος ταύτης, άλλ’είς μάτην, έμεινες άκαμ
πτος........... Σήμερον, κύριε, δέν σέ καθικετεύω
πλέον, απαιτώ νά μέ άκούσης ! . . . .

Τόρα αδύνατον, κυρία, άργώς έπεϊπεν δ Σεράν, 
ποοσατενίσα; τόν Εδρίκον. Θά λάβω τήν τιμήν 
νά σοί προσδιορίσω ώραν συνεντεύξεως .... Εσο 
βεβαία δτι θά τηρήσω τόν λόγον μου, άν καί δέν 
βλέπω τό όφελος τής συνεντεύξεως ταύτης.

Η ξένη, καλώς πεπεισμένη δτι ούδέν πλέον θά 
έπετύγχανεν, άνέστη καί έκαμέ τινα βήματα ϊν 
άπέλθη έκεϊθεν. Διερχομένη δέ πλησίον τού Ερ
ρίκου κατεβίβασε τόν πέπλον της, έτάχυνε τό βή
μα καί άπήλθε δρομαίως.

« Τί έζητοΰσε λοιπόν, φίλε; είπεν ό Εδρϊ- 
κος μέ κολακευτικήν φωνήν, πλησιάζων τόν Σεράν 
εις βαθεϊαν συλλογήν βυθισθέντα.

Ο τελευταίος ούτος άνεσκίρτησεν είς τόν ήχον 
τής φωνής τοΰ παιδός.

« Η γυνή εκείνη, Ερρίκε, .... ώ ! έζητοΰσε 
πράγμά τι πέραν τών δυνάμεων μου.' Αφού τά 
πάντα μ.οί άφήρεσεν, ήθελε νά μέ στερήση καί τής 
τελευταία; μου ευτυχίας 1.. . Μή μοΰ εϊπής πλέον 
τίποτε περί αύτής, παιδί μου.

— Λυτή βέβαια πολύ θά σ’ έβλαψε, φίλε μου, 
διά νά ήσαι τόσφ σκληρός σύ ό συνήθως τόσον α
γαθός ! ... Τό βλέμμα σου ήτο αυστηρόν, βρα
χεία καί άγρια ή φωνή σου.... 

Καί δμως ήτον.ωραία, φίλε μου .... πολύ ω
ραία ! βλέμμα της τόσον ήτο γλυκύ! ·..

— Παόσε τέκνον μου ! . . .
Πικρόν μειδίαμα διέστειλε τά χείλη τοΰ Σεράν.
— Εόρϊκε, προσέθηκεν, άφε; με μόνον καί προ

πάντων έςάλειψΐ άπό τήν μνήμην σου τήν λα- 
βουσζν χώραν σκηνήν. ... Λησμόνησε, εί δυνατόν, 
τήν γυναίκα έκείνην!. . . πολλά τή; ζωής μ,ου 
ετη Οά έδιδα διά νά τήν λησμονήσω κ’ έγώ.

Εξήλθεν ό Ερρίκος, άλλ’ αντί, ώ; έθος, νά ύ- 
πάγη νά διασκέδαση εί; τόν παράδεισον, κατε- 
κλείσΟη εί; τό δωμάτιόν του. Διενοεΐτο τήν ά
γνωστον καί έσπα τήν κεφαλήν ΐνα άνεύρη τήν 
κλείδα πολλών μυστηρίων, ύπό πυκνού δι’ αύτόν 
διατελούντων πέπλου.

0 Σεράν πρέπει νά ήτο τεσσαράκοντα δύο ε
πών, άπό πολλοΰ δέ ί ιδιωτικός καί σχεδόν μυστη
ριώδη; βίος του έφαίνετο παράδοξος εί; τού; αρ
χαίους φίλου; του. Ιδού τί περί αύτοϋ έθρυλλείτο.

Εικοσαετή;, δ όκτάβιος Σεράν ήτο εί; έκ τών 
λαμπροτέρων καί έπιζηλοτέρων νέων τών Παρι
σίων. Είχε τότε άδελφόν, Ερρίκον Σεράν καλούμε- 
νον, μ,ετά τοΰ όποιου συνεδέετο διά τοσαύτης ς-op- 
γής, ώστε προύκάλει τόν θαυμασμόν καί τόν έπαι
νον τοΰ κόσμου. Μετά τήν έποχήν έκείνην γνωστός 
ήτο εις τούς φίλου; του δ πρός τήν Ευγενίαν Βενα- 
βίλλην τοΰ όκταβίου έρως,νέαν πλουσίαν καί κλη
ρονόμον εύγενοΰς καταγωγής, άλλ’οί πόθοι τοΰ νέου 
τούτου άπεκρούσθησαν ύπό τή; οικογένεια; τή; 
Βεναβίλλης, δεδ εμενης ουσης διά προηγουμένων I 
υποχρεώσεων. Βαθεΐα υπήρξε τοΰ όκταβίου ή ά- 
πελπισία, δπόταν άλλο; εύτυχέστερος αυτού άπο- 
κατέστη σύζυγο; τής Βεναβίλλης, άλλο δέ πλέον 
δέν έμελέτα είμ.ή πώς νά αΰτοκτονηθή,. ό Ερρίκο; 
παρέλαβεν αύτόν μακράν εκείνης, ήν τοσούτον ή- 
γάπα, καί έγκαταστηθέντε; εί; τερπνήν τινα 
εξοχήν, ήν κατεϊχον παρά τού; Παρισίους, συνε- 
θρήνουν άμφότεροι οί άδελφοί τήν απώλειαν τή; 
Βεναβίλλης.

Αλλ’ ούδέποτε διαρκή; ή οδύνη, ό όκτάβιος 
άποκαμών εί-, τήν έρημίαν καί τούς κενού; αυτού 
πόθους, ύπέστρεψεν εί; Παρισίους διατηρών έτι έκ 
τού άτυχούς πάθους του γλυκεϊαν τινα μελαγχο
λίαν. Ενταύθα άνέμ.ενεν αύτόν ή ευδαιμονία· Αγ
γελος, φέοων καί αύτό; τής Εύγενία; τδνομα, ήλθε 
νά συνουλώσΐ) τήν αίμάσσουσαν έτι πληγήν του' 
ή γλυκερά καί έναρμόνιο; αύτή; φωνή έξέφερε τάς 
παρηγόρου; έκείνα; λέξεις, άς αί γυναίκες μόναι 
νά έκφράζωνται γινώσκουν. ό όκτάβιος υπέθεσεν

εαυτόν πλανηθέντα είς προηγούμενον έρωτα, ή δέ 
Εύγενία Δετάγγη, ήττον εύγενής καί πλουσία τής 
Εύγενία; Βεναβίλλης, ένέπνευσεν αύτώ ζωηρότερου 
καί διαρκέστερον έρωτα.

Εν.έτος μετά το ολβιώτερον τών συνοικεσίων 
πλήρης ήτο τοΰ όκταβίου ή ευδαιμονία. Τά πάντα 
προανήγγελλον δτι τεκνίυν τι ήν έν τώ γενέσθαι, 
μέλλον νά σύσφιγξη στενώτερον τού; μετά τής 
ωραίας αύτής γυναικός συνδέοντας αύτόν δε
σμούς, δταν αίφνης μαρασμώδες νόσημα ήπείλησε 
τοΰ παμοιλτάτου αύτοϋ αδελφού τά; ημέρα;, ό 
όκτάβιος δέν ήθέλησε νά έγκαταλείψη τόν άδελφόν 

του, άλλ ήγαγεν αύτόν είς τού; άγρούς του, άφί- 
σας τήν Ευγενίαν, πάσχουσαν ολίγον, παρά τν» 
ίδί$ μ.ητρί. Αλλ άγονοι άπέβησαν τή; τέχνη; αί 
συμβουλαί καί τή; άγάπης αί περιθάλψεις, καθό
σον μετά μήνα παθημάτων καί συνεχούς φρενίτι
δας, δ Ερρίκο; έξέπνευσεν είς τάς άγκάλα; τοΰ 
αδελφού του.

Τήν νύκτα τού θανάτου του, δ όκτάβιος έμεινε 
μόνο; μετά τοΰ Οανατιώντο;. Παρετηρήθη δέ δτι 
έπί οκταήμερον άπεδίώκεν δλου; τού; ξένου; έκ 
τοΰ προσκεφαλαίου τοΰ άσθενού;, καί τόση ήτο ή 
βαρυθυμία του, ώστε ούδέ λέξι; προέδιδεν αύτήν, 
ούδέ δάκρυ ύγραινε τού; Οφθαλμούς του, άλλ’ 
ήτο τρομερά; ώχρότητος.

ότε δ’ έκλεισε πλέον τού; οφθαλμούς ό’Ερρίκος 
διαπαντός, δ όκτάβιος, πρό; μέγαν απάντων θαυ
μασμόν, μ.όλις λαβών καιρόν νά δώση τά; πρό; εν
ταφιασμό? αύτοϋ αναγκαία; διαταγάς, άπήλ- 
Οεν είς Παρισίους. Τοιαύτη ολιγωρία, μετά τόσω 
μακράν καί σταθεράν στοργήν, ήτον άκατανόητος' 
πάντε; δ’ έπλανώντο εί; χιλίας εικασίας περί τής 
τοιαύτη; αύτού διαγωγής-

Μυστηριώδη; έκτοτε περιέβαλε πέπλος τοϋ όκ
ταβίου τον βίον. Δύο, τρεϊ; ήμέρας μετά τήν εί; 
Παρισίους έπάνοδόν του μετέβη είς Ιταλίαν συμ- 
παραλαβών καί τήν σύζυγόν του. Επτά έτη διέρ- 
ρευσαν χωρίς ποτέ περί αύτού νά κάμη τις λόγον, 
έπειτα ένεφανίσθη πάλιν ί Σεράν, άλλά μόνος καί 
τόσω κατηφή; καί ωχρός, τόσω ελεεινός έκ τή; 
τών χαρακτήρων αύτού άλλοιώσεω; έφαίνετο, ώτε 
ούδείς έτόλμησε νά τόν έπερωτήση, « Πού είνε 
ή γυνή σου; ή εύτυχία σου πού ; » Υπέθεσαν μήτοι 
άπέθανεν ή Εύγενία, άλλά καί τούτο μυστήριον, 
δπερ ούδείς έζήτησε ν’ άνακαλύψη' άλλω; ούτε 
καιρόν δέν έδιδεν δ όκτάβιος είς τήν άδιάκριτον 
ταύτην περί αυτού πολυπραγμοσύνην, καθόσον ά- 
πεσύρθη ει; εξοχήν, έξ λεύγα; μακράν τή; Πρω-
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τήν λύπην. Η εύδαίμων τής ηλικίας αύτοϋ άμε- 
ριμνησία άντεστάθμιζε τά δεινά, ών δέν ένόει τδ·

Καί ποιος ήξεύρει νά ΰποφέρη έν δεκαπενταετΛ 
ήλικία;

Αλλ’ ή ένώπιόν του διαδραματισθεϊσα σκηνή 
άνε^ρίπισε τήν εύαισθησίαν του· Βλέπων εαυτόν 
απέναντι λύπης ένέρας, συνησθάνθη τήν έδικήν 
του. Τά γυναικεία έκεινα δάκρυα έγήρασαν τήν 
ψυχήν του, κάτιδών δέ δτι δυνατόν νά ύπάρχωσι 
καί έτερα θυμηδακή άλγη, σπαράσσοντα άγγελον, 
άκηλίδωτον έχοντα τό μέτωπο* καί ούρανοπρεπές 
τό βλέμμα, έξήτασεν εαυτόν μήτοι /μΙ έκείνη ήτο 
μία τών λυπηρών τοϋ βίου ύπάρξεων, ή μήπο- 
τε τό μυστήριον τής γεννήσεως του, λ άνενδότως 
έπεδίωκεν, ήτο μυστήριον λυπηρόν.

Επί οκτώ δλας ημέρας διετέλει ών σκυθρωπός, 
σοβαρός, ΐί συλλογή τόν άνδρίζει.

0 Σεράν ήκολούθει άνησυχών τήν έν τή νεαρά 
έκείνη καρδίφ άναφαινομένην άναστάτωσιν καί; 
ήσθάνετο δτε ήγγιζεν ήδη ή έποχή, καθ’ ήν τδ 
παιδίον θά τόν έλεγε, Τόρα δτε μ’έδίδαξες, μοί υ
πέδειξες ίν μέλλον, ένα σκοπόν, ανάγκη νά γνω
ρίσω ίμαυτόν καί ν’ άρχήσω νά ζώ. Εκράτησάς 
με μακράν τοϋ κόσμου, άλλα πρέπει νά κατέλθω 
έν αύτώ" δέον νά ψηλαφήσω έγώ αύτός δσα πράγ
ματα μοί έδακτυλοδείκτησας μόνον.Πρδς τοϋτο δ 
ανάγκην έχω άπόλυτον ονόματος, τοϋ πατρικού 
μου δνόματος.

Τί θά τόν άπεκρίνετο;
0 Ερρίκος μετά τό γεΰμα άπεσύρθη εις τόν 

κοιτώνά του. ό δέ Σεράν ένεχείρισεν αύτώ με- 
τάφρασίν τινα έκ τοϋ· έλληνικοϋ, ήτις θά τόν 
άπησχόλει παννύχιον. Εδοκίμασε νά έργασθή δ 
Ερρίκος, αλλά που- τδ μέτωπόν του έκαιεν,άθρόαι 
άνεκυκώντο αί ΐδέαι του, μυριάκις έθεσε τήν χεί- 
ρα έπί τοϋ καλάμου, καί μυριάκις παρήτησεν αύ
τόν. Τέλος άποκαμών έκ τής διαπάλης ταύτης 
ήθέλησε νά καταβή εις τόν κήπον’ άλλ’ δποία έκ- 
πληξις ! . · . ήτο κλειδωμένος.

Άνεκόχλασε τδ αίμα έπί τοϋ προσώπου του,, 
έκοκκίνισεν ώς κεράσιον, ήσθάνθη εαυτόν κατα- 
τρωθέντα ύπδ της δυσπιστίας εκείνης, ής ήτο τδ 
αντικείμενου, καί έπανέστη κατά τής έπιβλητής. 
εκείνης αιχμαλωσίας. Τί άρα ήτο εις τον οίκον ε
κείνον, ’(να ουτω πως τόν μεταχειρίζωνται;. . . 
Ηνοιγεν ήδη ή ψυχή έκείνη εις τήν ανάγκην τής 
ανεξαρτησίας, τής αύτοβουλίας, τήν ταραχήν του 
δέ μόνην ύπακούων, έσεισε κρατερώς τήν θύραν, 
ταχέως ένδόσασαν εις τάς δρμάς του.

τεύσης, μόνον δέ δσάκις έπείγουσαι υποθέσεις του 
υποχρέωναν αύτδν μετέβαινεν εις Παριβίους· Από 

τής στιγμής εκείνης άφωσιώθη συνολος εις την 
ανατροφήν δκταετούς τίνος παεδίου, δπερ παρου- 
βίαζεν ώς ορφανόν, 'Ενικόν καλούμενον, τοϋ δ- 
ποίου αύτδς υπήρξε πατήρ.

ίπτά έτη παρήλθον άπδ τής εις Γαλλίαν επι
στροφής τοϋ Σέραν άχρι τής στιγμής εις ήν εύρί- 
σκομεν αυτόν πάλιν. Ενικός, ό μαθητής του, άγει 
τό δέκατον πέμπτον έτος, καλεϊ τδν Σέραν φίλον 
του, τον αγαπά, τώ είνε άφωσιωμένος' μακάριος 
δέ θά ήτο, μ’ δλας αύτάς τάς περιθάλψεις καί τήν 
τοϋ προστάτου του αγάπην, άν μη έτρύχετο υπό 
σπαρακτικού πάθους. Ουδέποτε δ Σέραν τώ ομί
λησε περί τής οικογένειας του, ύπεξέφευγεν αεί
ποτε τάς περί τοϋ αντικειμένου τούτου τοϋ παιδδς 
έρωτήσεις, μή γινώσκοντος τοϋ ταλαίπωρου ούδ’ 

αυτό τοϋ πατρός το» τό όνομα. Γεννηθείς έν Ιτα
λία συγκεχυμένους πως ενθυμείται ό Εόρϊκβς τήν 
πρώτην του νηπιότητα.

Νέος έτι, είσήχθη εις τι παιδαγωγεϊον δπου 
ακριβώς έπληρώνετο ή μισθοδοσία του' πλήν οΰ- 
δεΐς παρέσχεν αύτώ τό μετά τοσαύτης ζέσεως πο- 
θούμενον, τήν πολύτιμον στοργήν πατρός καί τής 
μητρός τά Οωπεύματα. Μετά έτη πολλά μονώ- 
σεως, ό Σεράν, 8ν τότε πρώτον εβλεπεν, ήλθεν εις 
άναζήτησίν του, καί παρέλαβεν αύτδν εις Γαλλίαν. 
Η τρυφερότης, ήν πρός αυτόν, άνέπτυξεν, άνεζωπύ- 
ρησε τόν παϊδα, πολλάκις δμως δ Σεράν ήτο σκυ
θρωπός,καί μελαγχολικός,έλεγε δέ δτι άλγος βαθύ 
είχεν έπαφίσει έν τή ψυχή αύτοϋ ούλάς ανεξίτη
λους. Τπήρχον στιγμαί καθ’ άς ή άλγηδών αύτοϋ 
καθίστατο καί αύτοϋ τοϋ νοός ίσχυροτέρα, καί 
τότε δεν άπώθει τοϋ θετοϋ υιού του τά Οωπεύ- 
ματα. Πολλάκις τόν άπεμάκρυνεν άπ’ αύτοϋ μετ’ 
άνεξηγήτου ώμότητος, μαρτυρούσης δτι δεινόν 
αύτόν έβδελύσσετο. Λνανεουμένων δέ τών σκηνών 
τούτων, ό ’Είρϊκος ήσθάνετο τήν ψυχήν του κατα- 
βιβρωσκομένην, πυριφλεγή, δάκρυα έκυλίοντο διά 
τών παρειών του, καί δεν έτόλμα ούδέ Sv πχρά- 
πονον νά έκφέρη’ άλλ’ είς τήν θέαν τής άφώνου 
καί συνεσταλμένης ταύτης πικρίας, 5 Σεράν έμυ- 
κτήριζε τήν σκληρότητά του καί παραλαμβάνων 
αύτόν εις τάς άγκάλας του τώ έλεγε,

— Συμπάθειαν .. συγγνώμην . . Ερρϊκέ μου!.. 
είμαι τόσω δυστυχής J... Ερέϊκε !... ώ! διά τί 
δέν είσαι υιός μου ! .. . »

Καί τό παιδίον άπέμασσε τά δάκρυα του.
Εν καρδία μεμονωμένη άναμετρά ό Θεός καί

Κατέβη τήν κλίμακα καί άνέπνευσε τδν ανοι
κτόν αέρα δίκην αιχμαλώτου άπό πολλοϋ τήν εύ- 
τυχίαν ταύτην στερουμένου. Αλλά θεωρήσας τό 
διαυγές στερέωμα κατάστιλπνον άπό άστρα, άνα- 
πνεύσας τών άνθέων τδ γλυκύοσμον άρωμα, α
πούσας τήν πραόγελων εσπερινήν αύραν γλυκο- 
παίζουσαν μέ τά μαλλία του, έποαϋνθη καί έπα- 
νελθών εις εαυτόν μετεμελήθη πικρώς διά τήν πα
ραφοράν του καί τήν εις τάς βουλήσεις τοϋ προ
στάτου του άντίστασίν του. Εκλινε τδ ροδοκόκ
κινου νεαρόν πρόσωπόν του καί ώδευεν ήδη πρός 
τον κοιτώνα του, δτε αίφνης έοταμάτησε. Πρός 
στιγμήν ένόμισεν εαυτόν παίγνιον οφθαλμαπάτης 
τινός’ πέραν τής δενδροστιχίας, πρός ήν έτράπη, 
είδε διολισθαίνουσαν σκιάν γυναικδς διευθυνομίνης 
πρός τινα σκιάδα, όπου ούδέποτ’ αύτδς είχεν 
εισχωρήσει.

Τδ παιδίον τότε, δρμώμενον έκ τίνος τών ακά
θεκτων έκείνων πόθων, οϊτινες ούδέ στιγμήν έπι- 
τρέπουσι νά κρίνη τις περί τοϋ διαπραχθησομένου 
λάθους, ήκολούθησε τήν ξένην, ήν είδεν άπελθοϋ- 
σαν εις τήν άναδενδράδα καί προσεπέλασεν ήμιά- 
νοικτόν τι θυρίδιον δθεν ήδύνατο τά πάντα νά ϊδη 
καί άνακαλύψη.

δ'.
Λαμπτήρ άμυδρώς έφώτιζε τήν δράναν. ό Σέ

ραν έκάθητο πρδ τραπεζίου, αντίκρυ αύτοϋ έχων 
τήν σκιάν, ήν ήκολούθησεν ό Ερρίκος, τδ αγλαό- 

μορφον μελαγχολικδν εκείνο ίνδαλμα, δπερ ούδέ 
στιγμήν κατέλιπεν αύτδν έπί οκταήμερον, ό Σε
ράν έλεξεν εις αυτήν τάδε,

Επεθύμησας, κυρία μου, μίαν έξήγησιν’ αύτή 
είνε δλως άνωφελής" καί τί δύνασαι νά με είπής, 
τδ οποίον νά μή καταβάλωσιν εις έδαφος αί άπδ 
τούς οφθαλμούς σου δραματισθείσαι σκηναί; Μοί 
έγραψες δτι έσπάραξα τήν ζωήν σου, σύ δέ τί 
έκαμες τήν ιδικήν μου ; Τί ήλθες ζητούσα ενταύ
θα ; Ν’ άναφλέξης εις τδ στήθός μου άνάμνησιν 
πικριών, α'ίτινες έπρεπε νά μέ θανατώσωσι, και άς 
ό χρόνος έξασθενίζει μή δυνάμενος νά τάς εξάλειψη; 
Νά συνδαυλίσεις μίσος δπερ εις τδν τάφον μόνον 
δύναται νά σβεσθή;

— Κύριε, Κύριε, δ Θεός συγχωρήσοι σε . . . 
Είσαι σκληρός, άμάλακτος .’

~ θΖ1’ «Ζι» κυρία μου, έξηκολούθησε λέγων ό 
-ϊράν, τοϋ οποίου τδ βλέμμα ένεψυχοϋτο ύπδ άμυ- 
δροΰ φωτός, δχΓ είμαι δλιγώτερον σου σκληρός 

καί άμάλακτος. Κατέστρεψας τήν εύδαιμονίαν μου, 
2ταν σέ περιεκύκλωνα διά τοϋ έρωτος μέ ατίμα

σες, δταν γονυκλυτής ένώπιόν σου, δέν σοι έζή* 
τουν εις αμοιβήν τής λατρείας μρυ είμή πολλο
στημόριου τοϋ έρωτος εκείνου, 8ν πρός σε διέτοε- 
φον ! . . . μέ ήπάτησες, τδν τόσςο εύπιστου εις τήν 
άρετήν σου ! . . . ίΐ διά νά σέ συγχωρήσω, αρ
κετά ύπέφερα, παραπολύ σέ ήγάπησα.

— Δέν σοϋ έζήτησα συγχώρησιν, άλλά δικαιο
σύνην.

— Δικαιοσύνην ! ώ! καλήν δικαιοσύνην σοί 
άπέδωκεν ό θεός ! Εθανάτωσε τδν ανάξιον ερα
στήν σου, μ’ έφερεν εις τδ προσκεφάλαιον τής 
κλίνης του διά ν’ ακούσω φρικτήν όμΛλογίαν. . · 
Καί έπειτα σέ έσυγχώρησε, διότι έγώ, ό τοσοΰ- 
τον καιρίως προσβληθείς, δέν έξεδικήθην, άλλά σέ 
περιεφρόνησα . . . ιδού τδ παν. Μάθε δμως ότι μέ 
έχρειάσθη άπειρος δύναμ,ις όπως άνθέξω εις τήν 
τής έκδικήσεως φρικώδη δίψαν, δταν μόνος εις 
τδν κοιτώνα τούτον,δπου νϋν ίστάμεθα, παρά τήν 
κλίνην, έν ή έξέψυξεν δ Ερρίκος, ήκουσα αύτδν νά 
σέ καλή κατ’ όνομα έν τή παραφροσύνη του καί 
νά άνακαλύπτη εις έμέ, τδν σύζυγόν σου καί ά- 
δελφόν του, τούς έγκληματικούς ερωτάς σου !

— Χριστέ καί Παναγία ! τοϋτο είνε ψευδέ- 
στατον !

— Μέ νομίζεις λοιπόν τρελλόν; Πώς; νά 
μή δώσω πίστιν εις τά λόγια ενός θνήσκοντος, άλ
λά νά πιστεύσω σέ! . . . όχι!, όχι! οι λόγοι ε
κείνοι ένεχαράχθηοαν ανεξίτηλοι εις τήν μνήμην 
μου, εις τήν καρδίαν ταύτην, ήν καί κατέσφα
ξαν ... Εν μ·^ νυκτί άπώλεσα πάντα τής ζωής 

μου τά φίλτρα, σέ κ’ εκείνον, τά μόνα όντα άτι· 
να έδυνάμην ν’ αγαπήσω ! Οταν μοί άπεκάλυψε 
τδ φρικτδν τούτο μυστικόν, έπήλθέ μοι ή ιδέα νά 
τδν πνίξω ! . . . 6 ! μ.ή τρέμης’ ήτον αδελφός 
μου, καί ηύδόκησεν ό Θεός νά το ένθυμηθώ .... 
Οκτώ δλας ημέρας παρέμεινα πλησίον του, έξέ- 
πια βραδέως καί μέχρι έαγδς τδ δηλητήριου . . . 
Οταν δέ έκρύωνεν, έπάγωνεν ύπδ τού θανάτου, 
ηλθον πρός σε. ’Εγγύς ήσο νά γείνης μήτηρ, σ’ 
έσπλαγχνίσθην, κατέφαγςρ τδ’αίσχος καί τήν λύσ
σαν μου, ύπέκρυψα τδ τρομερόν μυστικόν, άλλ 
έφοβήθην μή δέν ήμπορέσω έπί μακρδν νά τδ τη
ρήσω, μέ σ·>νέπνιγε! . . . άπήγαγόν σε έκ τής οι
κογένειας και τών φίλων σου, σέ ώδήγησα εις 
Ιταλίαν. Αύτόθι, έλαβα τδ θάρρος νά ύπομείνω, 
καί μόνον δτε δ υιός σου δέν είχε πλέον τήν άνά- 
γκην σου, δ υιός σου, 8ν έτόλμησας νά όνομάσης 
Έέρϊκον, σοί είπα «Σέ περιφρονώ.»

— Καί τότε, ώς καί σήμερον, ύκτάβιε,
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όρκους ! . . . Ω! εί; τήν ζωήν τοΰ υίοΰ μου, δέν 
είμαι ένοχος ! » ι

Τήν στιγμήν έκείνην κραυγή άντήχησεν έξ» 
τής άναδενδοάδο;

Μήτέρ μου .’ μήτέρ μου ! . . . . »
Ηλθε δέ πεσών ζάτωχρος καΐ πνευστιών ό Εέ- 

ρϊκος είς τά γόνατα τή; πολυτλήμονο; έκείνης γυ- 
ναικός.

Η Εύγενία έκπληκτο; έξέφερε κραυγήν καί 
ρίψασά τού; δύο αύτή; βραχίονα; περί τδν 
τράχηλον τοΰ παιδός, « Τίέ μου! υίέ μου ! άνε- 
φώνει. Τά δάκρυα τη; κατέπιπτον θαλερά έπί τοΰ 

μετώπου τοΰ νεανίσκου- έσφιγγεν αύτδν φρενη- 
τιώσα, τδν έκάλυπτε φιλημάτων, έξαλλο; δ’ έκ 
τή; χαρά; καί τή; ευδαιμονίας έκραζεν, « Τίέ 
μου » καΐ τδν ζατησπάζετο.

«Πάτερ μου, πάτερ μυυ ! έζραξεν ό ’Ενικός 
άποσπώμενο; γλυκυθύμως άπδ τάς άγζάλας της, 
αύτή δέν είνε ένοχος" δέν θά είχε τήν σπαρα
ξικάρδιου έκείνην φωνήν τήν τόσω ίσχυράν ζαΐ 
αληθινήν Ω! άποδος μοι τήν μητέρα μ.ου!

— όκτάβιε! είνε ή φωνή τοΰ Κυρίου ... δ 
υίό; σου σέ παρακαλεΐ ! ’Οκτάβιε είμαι άθώα ! . .

Ορθιο; ήτο ό Σεράν, κάτωχρος, ύποτρέμων, 
τεταραγμένος. 0 υίό; του είς τάς ώλέν ας τής· 
Εύγενία; συνεσφιγμένος, έζλιπαρών αύτδν διά 
τών βλεμμάτων, ή ωραία έτι γυνή έζείνη, ήν 
τοσοΰτον είχεν άγαπήσει, σμνύουσα αύτώ δτι 
ήτον άθώα, ή ισχύς τή; περιζυζλούσης αύ
τή·? άρετής, τών σκληρών αύτοΰ άναμ.νήσεων 
τδν έβασάνιζον* άλλ’ αίφνης σύμπτωσι; άπροσδό- 
κητος ήλθε νά μεταβάλη τήν σκηνήν, ό Σεράν έπί 
τίνος σανιδώματος έπακουμβών, ήσθάνθη αύτδ 
ένδίδον ύπδ τήν σύνθλιψιν τοΰ σώματός του 
έστράφη Οορυβωδώς. φάτνωμά τι δέ ήνεώχθη, 
άφησαν αύτδν νά ίδη χαρτοδέσμην τινα έπιμελώ; 
κεζλεισμένην. Εδραξεν αύτήν άπλήστως ζαΐ ή- 
τοιμάζετο νά συντρίψη τήν σφραγίδα, ό Ερ
ρίκος άνεσζίρτησε καί στραφείς προ; τήν Εύγε- 
νίαν έψιθύρισε χαμηλοφώνως.

«Μήτέρ μου !....»
— Δέν φοβούμαι, τέκνον μου, άπεκρίθη ή Εύ

γενία, γλυκεία καΐ ήσύχω τή φωνή.
6 ’Οκτάβιο; Σεράν έκάθητο" αί χειρε; αύτοΰ 

έκράτουν τρέμουσζν τήν άπαισίαν χαρτοδεσμίδα, 
ήν δέν έτόλμα ν’ άναπτύξη. Μιάν ώραν πρότερον, 
δέκα τή; ζωής του έτη θά έδιδεν ΐνα συνταοάξη 
τήν ένοχον, καΐ τότε, δτε έπίστευε πλέον οτι άνά 
χεΐρα; έζράτει τή; άττμοσύνη; αύτή; τήν ένδει.·

είμαι άθώα ! Επεσα πρδ των ποδών σου, άλλ’ 
έμεινες άναλγος . . Μέ άπεδίωξες, κύριε, μέ κα- 
τεδίκασες χωρίς νά μέ άκούση; ! Δεν ήμην ένο
χος καί έδέησε νά κρυφθώ, νά συγζαλύψω τόνο- 
μά σου, τδ όποιον έμπόδιζές με νά φέρω. Φεΰ ! 
μόνον μου καταφύγιον ήσαν τά δάκρυα .... Έπί 
εξαετίαν έπλανήθην κύκλιο τοϋ καταζλείδντος τδ 
τέκνον μου οίκου, καραδοκών ώς εύεργέτημα τοΰ 
Πλάστου, νά διχβή έμπροσθεν μου . . . Μια των 
ίμερων, μαθών δτι ή μόνη έναπομένουσά μοι α
σθενές ευτυχία ήτο τδ νά τδ βλέπω, ήλθες 
και μέ τδ άφήρπασας. Ημην έτι έπί τής 
φλιδς, καΐ οί ίπποι σου ολίγου δεΐν μέ κατεζύ- 
λιον ... Καί ούχ ήττον δέν άπεκαρτέρησα, σέ 
Ακολούθησα άπδ πόλεως εις πόλιν, σέ Ακολούθη
σα είς Παρισίβύς, έζησα αυτόθι άγνωστος είς πάν
τα; καΐ ήρχόμην καθ’ εβδομάδα είς τήν κώμην 
ταύτην, ΐνα άπαξ μόνον ίδω τδ τέκνον μου, καΐ 
συ τδ έφύλαττες μέ τόσην σκληροκαρδίαν. Μοί 
άφήρεσε; τήν αγάπην του, μοί άπεποιήθη; τά Οω- 
πεύματά του καΐ ποτέ δέν τδν έκραξες υίόν σου, 
καΐ ποτέ δέν τώ ονόμασες τήν μητέρα του!

— Τίόν μου! λέγεις. Ωί δλον μου τδ αίμα 
σοΐ τδ έδιδα, 'ίνα πρδς στιγμήν μόνον τδ πιστεύ- 
σω ! καθότι τδν άγαπώ ! Πολλάκις ήλθον είς τήν 
ακμήν νά δρίξω πρδς αύτδν τάς χεΐρας, νά τδν 
καλέσω υίόν μου, άλλ’ ιδέα βαρύλυπο; ώρθοϋτο 
ενώπιον μου..’. όχι! όχι! αδύνατον νά έννοήσης 
τί ύπέστην’ δέν ήξεύρεις πόσςο καίουν τά δάκρυα 
ταΰτα, τά διά τών παρειών μου ζαταύόέοντα καθ’ 
-?,ν στιγμήν λέγω « Δέν εινε έδικόν μου ! »

— Θεέ μου ! έζραύγασεν η Εύγενία συνάπτου- 
σα άπηλπισμένως τάς χεΐρας, αί αποδείξεις λοι
πόν ! αί άποδείξει; ! . . . ’Αλλ’ άν ήμην ένοχος 
θά έλάμβανα τόσην τόλμην ώστε νά έλθω έξαι- 
τουμένη τήν άπολεσΟιΐσαν ευδαιμονίαν μου I Καΐ 
δέν έπρεπε νά ύπάρχη έν τή καρδία μου κάτι τι 
ισχυρότερου τής οδύνης μου, ή φωνή τοΰ άμώμου 
συνειδότος, ΐνα άγωνίζωμαι άπδ τόπου είς τόπον 
άκολούθοΰσά σε, δέκα έτη τόρα, πλήρη; ανιών 
καΐ περιφρονήσεων, εκτεθειμένη εί; όλου; τους 
κινδύνους, εΐ; δλα; τά; ταπεινώσεις,άγνωστος καΐ 
είς αύτδν τδν υίόν μου ; όζτάβιε ! έπρεπε βέβαια 
νά ύπάρχη έν τή καρδία μου πηγή ίερωτάτου ζαΐ 
πανίσχυρου έρωτος, ΐνα μή σέ ζαταρασθή ή φω
νή μου ποτέ!. . . Ποιοι λοιπδν λόγοι ύπάρχουσιν 
ΐνα σέ πείσωσι!. . . θεέ παντοκοάτωρ, τόσον 
εΐναι δύσκολου νά διακριθή η ένοχο; γυνή έκ τής 
άθώα;; ■ . . ’Οκτάβιε ! όπσίου; λοιπόν επιθυμείς 

ξιν, έδίσταζε. . . . Διατί; διότι παρών έκεϊ θά 
ήτο ό υιός της, διότι έμελλε νά κάμη μίαν γυ
ναίκα νά έρυθριάση άπέναντι του υίοΰ της, καΐ ά- 
κων συνεπόνει τήν γυναίκα έκείνην, διότι τέλος 
καΐ αύτδ τδ παιδίον, τδ τόσω καθαρόν καΐ έντι
μον τήν ψυχήν, έμελλε νά σπαραχθή ύπδ τού εγ
κλήματος τή; μητρός του,τδ πρώτον δέ βήμα όπερ 
θά έπραττεν έπί τή; όδοΰ τού κόσμου θά έκηλι- 
δοΰτο ύπδ αίσχους καΐ άπογνώσεως.

Ενώπιον τών φρικωδών τούτων συνεπειών έδει 
νά όπισθοποδίση ό Σεράν. Ηγέρθη κατηφή; ζαΐ 
άμφί^οπος καΐ προσπλησιάσα; τδν λαμπτήρα έ
καμε νά πυρπολήση τά άπαίσια έκεΐνα έγγραφα. 
Π Εύγενία γοεράν ρήξασα κραυγήν έπέπεσε κατ 
αύτοΰ, λέγουσα,

Πρδς Θεοΰ, κύριε, μή τά καύσης. Τά έγγραφα 
ταΰτα εινε ή πανυστάτη μου έλπίς- σπλαγχνίσου 
με τήν δείλαιον, άν . τά έξαφανίσης Οά fιζώσης 
είς τήν καρδίαν τοΰ υίοΰ σου καΐ μίαν ακόμη ύπο- 
ψίαν. ’Ανάγνωσον αύτά, κύριε, ώ άνάγνωσε τα ! 
Εινε ή τελευταία χάρις, ήν παρά σοΰ έξαιτοΰμαι.

— Τδ θέλεις, πώ;; είπε πνιγόμενο; τήν φω
νήν ό Σεράν.

Ερριψε τελευταΐον βλέμμα πρδς αύτήν, πρδς 
τδν ’Ενικόν .... καΐ τά άπεσφράγισε.

0 φάκελλος έμπεριεΐχεν έπις-ολάς, καΐ έξ αύ
τών κατέπεσεν εϊκών.

Τδ ομοίωμα τής Ευγενίας Βενεβί.ί.Ιης !
At έπιστολαΐ έπεγράφοντο «πρός τήν Ευγε

νίαν Βενεΰί.ί.Ιην»
Η πρώτη όθεν γυνή, ί,ν ήγάπησεν ό Όκτάβιος, 

κατέστη έρωμένη τοΰ άδελφοΰ του- τά δύο ό· 
μοιόγραφα ονόματα έπέφερον τδ λάθος, ένεκα τοϋ 
οποίου ή Εύγενία Σεράν, ή άγνή ζαΐ ένάρετος αύτη 
γυνή, έπί πενταετίαν δλην έγζεκολαμμένον έφε
ρε·/ έπί τοΰ μετώπου τδ στίγμα τοΰ εγκλήματος 
έτέρα;.

0 Σεράν έζάλυψε τδ πρόσωπό·/ του διά τών 
χειρών, καί έμεινεν άφωνος έκ τής οδύνη; καί τοϋ 
αίσχους έπί τινα; στιγμάς.

Αχ! τί έπραξα ! τί έπραξα ! έψιθύρισε ταπει- 
νοφών^ς . . . Αφήσατε με άμφότεροι! Τό άξ ίζω.

’Επλτσίασεν αύτδν ό Ερρίκος ζαΐ λαβόμενος 
αύτδν έκ τή; χειρός- πάτερ μου, είπε μέ δακρυφό- 
ρον φωνήν.

—Τίέ μου ! υίέ μου ! έπανέλαβεν ό Σεράν σφιγ
γών αύτόν εί; τά στέρνα του.

Ο παϊ; άνήγειρε τδ ακτινοβολούν έζ τή; ευτυ
χίας ωραϊον αύτοΰ πρόσωπον καΐ παρασύρων τδν 

πατέρα του, έφεοεν αύτδν πρδς τά γόνατα τής 
Εύγενία;- εϊτα εις τδν βραχίονα τής ευτυχούς 
γυναικός έκείνης περί τδν τράχηλόν του,

— Ουτω πω; Οά ήσθε καΐ οί δύο, μήτέρ μου... 
πάντοτε, άλήθεια ; ζαΐ νάτδν συγχωρήση;, μήτερ 
μου διότι ύπήρξε τόσω δυστυχής .'

— Εύγενία.
— Φθάνει, σίγα ! Πώς θέλεις νά τδ λησμονή- 

σω ; Δεν είσαι σύ, ό άποδίδων μοι τδν υίόν μου;»

(έκ τοΰ Γαλλικού.)
Έν Σύρω 1865.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Πραγματεία περί Δωδώνης, ύπό Π. Λραβαντι- 
νοΰ· 'Ey ’Ιωαντίνοις, τύποις ^ωάώη/σ 1862.

(Συνέχεια ίδε φυΙΙάδ. 49.) 
ΠίΣΤΕΤΟΜΕΝ δτι κατωρθώσαμεν έν μοίρα έπεε- 

σοδίου ν’ άποδείξωμεν ότι αί ύπδ τοΰ κυρίου Α- 
ραβαντινοΰ περιγραφόμεναι καΐ πρδς ύποστήριξιν 
τή; περί τοΰ Δωδωναίου μαντείου γνώμη; του φε- 
ρόμεναι δεισιδαιμονία! άπαντώνται ζαΐ άλλαχοΰ, 
μάλιστα δέ ζαΐ πρδς τδν σκοπόν του προςφορώτε- 
ραι. Επί τών δεισιδαιμονιών δέ τούτων τδ πλεϊ- 
στον, ώ; θέλομεν ΐδή, στηριζόμενος ήθέλησε νά 
θέση τδ μαντεΐον τής Δωδώνης είς τδ Πάτερον, 
καΐ νά κηρύξη εί; τδν κόσμον δτι αύτδς καΐ μόνον 
εύρε τήν θέσιν τοΰ περίφημου έν τή άρχαιότητι 
μαντείου" ζαΐ περίεργον, ένώ ύπόσχεται έν τή άγ- 
γελίμ τής έθιμογρα^ίας να. γράψη περί τών έν Η- 
πείρω άπαντωμένων δεισιδαιμονιών, προλήψεων 
καΐ τόσων άλλων, νά λέγη έν σελ. 44 τής πραγ
ματεία; -.ου δτι « έάν ούχ (sic) ύπήρχεν άρχαιο- 
τάτη παράδοσι; περί τή; έκεϊ προΰπάρξεω; τοΰ 
μαντείου, ούκ ήν εύκολου, ΐνα ριζωθή τοιαύτη πρό - 
ληψις καΐ δεισιδαιμονία είς τάς περιοικούσας Χρι
στιανικά; κοινότητας τοΰ Πατέρου-» ή τοιαύτη έ- 
ξήγησι; καΐ ή πρδ; ταύτην πίστες τοΰ Αραβαν- 
τινοΰ μ.άς ήνάγκασε καΐ περισσότερον τοΰ δέοντος 
ίσως εί; βιβλιογραφίαν περί δεισιδαιμονιών νά έκ- 
ταθώμεν, συντόμω; δέ καΐ νά έξηγήσωμεν νΰν πώ; 
έγεννήθησαν άνατρέχοντε; εί; τού; άρχαιοτάτους 
χρόνου; τής Ελλάδος.

Οσον ϊνε βέβαιον δτι δλα τά πρώτα μαντεία 
τή; Ελλάδος καΐ τών αποικιών αύτής εύρίσκοντο

6
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είς σπήλαια, (4) χάσματα, χαράδρας, άντρα ή 
άλλο τι τοιοΰτον, διότι πάς ποιμενιχος ή αγροτι
κές λαδς νομίζει δτι είς τόπους ιδιαίτερόν τι καί 
έκτακτον έχοντα; κατώκησεν ή κατοικεί καί έ- 
πραξεν ή έπαθε θεός τις ή άλλ.ο τι ύπεράνθρωπον, 
τόσον έξ άλλου μέρους αναμφίλεκτου ίνε δτι καί ή 
χριστιανική θρησκεία παραδεχόμενη γένος τι πο
νηρών δαιμόνων ευκολύνει τούς άπλουστέρους νά 
φαντάζωνται καί πιστεύωσιν δτι τά χάσματα, τα 
σπήλαια, αί χαράδρα·., οί λάκκοι,και αί πηγαί ένί
οτε, ίνε τόποι ένθα κατοικούν άν δχι πλέον θεοί, 
άλλά διάβολοι, ξωθκαίς Νηραίδες κτλ. Τούτων 
ούτως έχόντων δέν πρέπει δπου καί εύρίσκομεν 
τοιαύτας δεισιδαιμονίας τελουμένας νά πιστεύω- 
μεν δτι έκεΐ παρά τοϊς άρχαίοις ύπήρχον μαν
τεία ούτε πάλιν έπί τών δεισιδαιμ,ονιών στηριζό- 

αενοι ν’ άποφαινώμεθα δτι δπου τελούνται αύται 
’έκειτο τδ Δωδωναΐον μαντείαν, διότι καί πολλά 
μαντεία τής Δωδώνης κατά δυστυχίαν δέν ύπήρ* 
χον, καί οί τόποι ουτοι δέν κατωκοΰντο υπδ τών 
αρχαίων, άν δμως ό κύριος Αραβαντινδς θέλει ν’ 
άναγάγη τά πάντα είς τούς αρχαίους, ΐνα μέ τοϋτο 
απόδειξη τδν Falliucrayer άπατηθέντα είς τάς 
σκέψεις καί γνωματεύσεις του, άς μάθη δτι αί 
δεισιδαιμονία; είς ΙΙάτερον, ώς καί εις Βιτακδ, 
προέρχονται έκ τοΰ φαραγγώδους έκείνου τόπου, 
έκ τών χασμάτων καί σκοπέλων καί έκ τής 
&ως, πρδ πάντων δ’ ούκ όλίγον συντελεί πρδς 
τοϋτο καί τδ άγριον καί φοβερδν τοΰ τόπου εις 
τά βλέμματα τών άπλουστέρων, τδ δέ τής Δωδώ
νης μαντείου προήλ,θεν έκ τής πηγής καί κρήνης 
έν τή πολυληΐω καί εύλείμωνι κοιλάδι τής Ελλο- 
πίας. Καί ταΰτα μέν περί τών δεισιδαιμ,ονιών.

έντεΰθεν δέ φαίνεται γεννηθεΐσα ή περί τής θέ- 
σεως τοΰ Δωδωνείου μαντείου ιδέα τοΰ κυρίου Α- 
ραβαντινου πρδς φιλόστοργου ύποστήριξιν τής ό
ποιας ήναγκάσθη διατάξας κατά τδ δοκοΰν τά χω
ρία τών συγγραφέων νά έξαγάγη τήν συμφέρουσαν

·( I) Τοιαΰτα τινα ήσαν τά αρχαιότατα μαντεία τη; Γής, 
τοϋ ΙΙοσειδώνος,τοϋ’Απόλλωνος'δμοίω; έκτακτόν τι έχουσι 
καί την πρώτην ίσως θέσιν χατέχουσι τά φαινόμενα τοϋ 
ούρανοϋ τδ φώς, τά ύετοφόρα νέφη, αί άστραπαί, αί βρον
τά!, άλλά καί οί ποταμοί, αί πηγαί, τδ ύδωρ έν γένει δ 
Ζευς ό πατήρ άνδρώντεδεών τε ώς ύετοφόρο; έλ.ϊτρίύετο έν 
τη ’Αττική, ώς πατήρ δέ τών πηγών καί κ ρ η νώ ν 
έν τή κοιλάοι της Δωδωναίας χώρας· ομοίως χαί οί τόποι 

πόΟεν έςήρχετο πϋρ· ινομίζουσι δέ οί έκείνη άνθρωποι έν 
τή Ίερα, ώς δ “Ηφαιστος χαλκεύει, δ’τι τήν νύκτα φαίνε
ται πυρ άναδιδοϋσα πολύ και τήν ήμέοαν καπνόν, θουκυδ. 
$2.6λ. 111, 3 πρβλ. ΙΙαυσ. Γ. 23, 5.

αύτώ έννοιαν' διότε ινα άποδείξη δτι τδ Ξηοο- 
βούνι (1) ίνε ό Τόιχαρος μετεχειρίσθη έν μεν τή 
σελ. 43 έν χωρίον τοΰ Στράβωνος (βιβλ. Ζ. κεφ. 
7. § 9), έν δέ τή 45 έν έτερον τοΰ Πλινίου (IV,I)' 
καί τδ μέν χωρίον τοΰ Στράβωνος έχει οδτω 
« καίπερ ούσα τραχεία και όρών πλήρης Τομάρου 
καί Πολυάνου καί άλλων πλειόνων δμοος εύάνδρει 
ή τε Ηπειρος πάσα και η ϊλλυρίς » τδ δέ τοΰ Πλι
νίου «Tomarus mons centufon dibus 
circa radices celebratur. » έκ τοΰ χωρίου τοΰ 
Στράβωνος ανακαλύπτει οτι δ Τόμαρος έγειτνίαζε 
πρδς τδν Πολύανον, και δτι ή νΰν Μπολυάνα πα- 
ρίστησι τδν πάλαι Πολύανον, άφοΰ δ’ έκτενίστε- 
ρον καί ούχί χθαμαλώτερον α >τοΰ κεϊται τδ Ξηρο- 
βούνι, έπεται δτι τοϋτο ίνε ό Τόμαρος' αύτη ίνε ή 
δλη του άνακάλυψις’ άλλ’ άν καί κατά τήν λογι
κήν ταύτην έβαίνομεν, δηλ. δτι τδ χωρίον τοΰ 
Στράβωνος άναφέρεται είς τά υπδ τοΰ ’Αραβαν- 
τινοΰ υποδεικνυόμενα όρη, πάλιν δέν άνακα- 

' λύπτεται τδ Ξηροβούνι ώς Τόμαρος, διότι άν 
ό Τόμαρος έγειτνίαζε πρδς τδν Πολύανον, ή 
δέ νΰν Μπολυάνα κατά τδν ’Αραβαντινδν γει
τνιάζει τώ Ξηροβουνίω, έπεται δτι ή Μπολυάνα 
ίνε ό Τόμαρος, τδ δέ Ξηροβούνι ίνε δ Πολύανος, 
άφοΰ Τόμαρον λέγει δ Στράβων πρώτον, και ειτα 
Πολύανον' τδ χωρίον τοΰ Στράβωνος καθ ήμάς 
παρενοήθη πολύ ύπδ τοΰ κυρίου ’Αραβαντινοϋ, 
δστις δλων τών εις τήν Δωδώνην μαρτυριών τών 
άοχαίων συγγραφέων μόνον τά χωρία ξηρά καί 
άνευ τών προηγουμένων ή επομένων εξετάζει, καί 
έκ τής τοιαύτης έξετάσεως ού μόνον γεννώνται 
στρεβλαί ίδέαι και παρανοήσεις συγγραφέων, άλλά 
καί τδ περί Δωδώνης ζήτημα περιπλέκεται μάλ
λον ή διευκρινείται' δ Στράβων έν § 9 τοΰ έβδό-

■ μ.ου βιβλίου καί κεφαλαίου περιγράφων τάς περί 
τήν Τύμφην καί Λάκμωνα κτλ. πόλεις επιφέρει 
« τότε μέν ουν, ώς εΐπον (πρβλ. § 3 καί 8.) 
καίπερ ουσα τραχεία καί ορών πλήρης, Τομά- 
ρον Οά έννοή βεβαίως τήν πρδς τδ δυτικδν μέρος 
τοΰ Λάκμωνος κτλ. παράλληλον σειράν συνεχών

(1) μάτην π^ο.-επαΟήσαμεν έν τή χρονογραφία τοϋ Α- 
ραβαντινοϋ νά είρωμεν άναφερόμενον καν τδ Ξηροβούνι του, 
τίς οίδε μέ ποιον τδ συγχέει, άφοΰ μάλιστα όχι όρύώς πολ- 
λα! πόλεις, ποταμοί, όρη παραλληλίζονται τοϊ; άρχαίοις 
(προβ. Πανό. Ταμ. θ, φυλλ, 200 σελ. 18’2). άρχει μόνον 
ν ’ άναφέρωμεν περί των όρέων δ’τι Λάκμωνα θεωρεί τδ χώ
ριζαν τήν Κόνιτζαν άπδ τδ Ζαγόριον βουνδν, Λύγκον τδ άρ- 
χτικώτερον και δ^/ηλότερον τμήμα τοϋ Μιτσκελίου, Τ ό - 
μ α ρ ο ν τδ νότιον τμήμα αύτοϋ, καί Πίνδον τδ βουνδν τοϋ 
Μετσόβου (Ζυγό;). 

όρέων τήν χωριζομένην άπ’ αύτοϋ διά διακλαδι- 
σμοΰ τίνος τοΰ ’Αράχθου ποταμού καί έχουσαν 
πέντε μίλλια μήκος καί δμοιον πλάτος' αύτη ή 
σειρά καλείται υπδ τών ΙΙπειρωτών σήμερον Μιτ- 
σκέλ (1) καί Πολυάνου (το μεταξύ τοΰ Αράχθου 
και ’Αχελώου πρδς μεσημβρίαν τοΰ Λάκμωνος (Ζυ- 
γοΰ τοΰ Μετσόβου) καί Τομάρου (Μιτσκελίου) όρος 
Μπολυάνα σήμερον καλούμενου) καί άλλων πλειό- 
νων (τώρα άς προςτεθή καί τδ έτι έκτενέστερον 
καί ούχι χθαμαλώτερον ύπαρχον Ξηροβούνι) δμως 
εύάνδρει ήτε Ηπειρος πάσα καί ή ϊλλυρίς'» διά 
τής άναλύσεως ταύτης τοΰ χωρίου τοΰ Στράβωνος 
έγένετο φανερδν οτι τδ Ξηροβούνι δέν ίνε ό Τόμα
ρος, καί δτι αύτδ τδ χωρίον δπερ φέρει ό ’Αραβαν- 
τινδς πρδς υποστήοιξιν τοΰ Ξηροβουνίου του Υπο
δεικνύει ώς Τόμαρον τδ Μιτσκέλ, καθώς τδ έπί· 
φ-ευεν era καιρό,καί καθώς πάντες οί περί τούτου 
γράψαντες ύποθέτουσιν- άλλά καί τδ χωρίον τοΰ 
Πλινίου δτι ό Τόμαρος είχε πολλάς ναμάτων έκ- 
ροάς καί δή έκατδν πηγάς δέν δύναται νά ύποςη- 
ρίξη τήν γνώμην τοΰ Αραβαντινοϋ, δώτι αύτδ τδ 
όνομα Ξηροβούνι = όρος άνυδρον και άδενδρον ά- 
ποδεικνύει τδ έναντίον, μία δέ πηγή γούρτα κα- 
λουμένη (σελ. 40) πρδς τήν νότιον αύτοϋ πλευράν 
καί δύο τρεις βρύσεις πρδς τήν βορειοανατολικήν 
καί αύταί τδ θέρος χωρίς· ζεφό δέν δυνάμεθα νά 
πιστεύσωμεν δτι δύνανται ν’άντικαταστήσωσι τάς 
έκατδν πηγάς τοΰ Τομάρου, ή δέ λίμνη, ή μάλ
λον .Ιούτσα τής Βαλτσώρας κατά τδν χειμώνα γί- 
γνεται έξ αύτής τής δέσεως, διότι άπδ τδ έν μέρος 
έχει τδ Ξηροβούνι, ούτινος τά υδατα τδν χειμώνα 
διά ρυακίων χύνονται είς τήν πεδιάδα τής Βαλτ
σώρας, καί άπδ τάλλα μέρη περικυκλοΰται άπδ 
οροπέδια έξ ών ολίγα υδατα πρδς αύτήν καταορέ- 
ουσιν’ ή δ’ έξήγησις ήν δίδει δτι αύτη έκ τών ά- 
φανών έκροών τοΰ Ξηροβουνίου σχηματίζεται δέν 
φαίνεται νά ή αληθής, άφοΰ μάλιστα τοιούτου εί
δους λίμναι ή .Ιούτσαις σχηματίζονται κατά τδν 
χειμώνα καί είς πολλά άλλα δμοια τώ Βαλτσώρα 
μέρη. Καί τδ χωρίον τοΰ Πλινίου νομίζομεν ότι 
χρησιμεύει μάλλον είς τούς ύποθέτοντας ότι τδ 
Μιτσκέλι ίνε ό Τόμαρος, διότι τδ βουνδν τοϋτο 
εχει καί σήμερον άκόμη πολλάς βρύσεις είς τήν 
πρδς τά Ιωάννινα υπώρειαν' καί δ κύριος ’Αρα- 
βαντινδς έν τή χρονογ. Τομ. Β'. σελ. 21 5 άποδει- 
κνύων πώς έσχηματίσθη ή λίμνη τών ’ΐωαννίνων

(1) πρβλ. Geographic Bursian, σελ. 20. Ηπειρω
τικών βιβλ. Α'. Σεμιτέλου σελ. 9,

λέγει «εκτώνπηγών δσαι είς πλήθος ύπεξέρχονται 
έκ τοΰ όρους Μιτσκελίου»' ώς-ε καί τδ χωρίον τοϋ 
Πλινίου δεν δύναται ν άποδοθή είς τδ άνυδρον 
καί άδενδρον Ξηροβούνι, καί όμως δ κύριος ’Αρα- 
βαντινδς ένόμισεν οτι άμφότερα ύποστηρίζουσι 

τήν γνωμάτευσίν του.
Αλλά τώρα τοΰ Ξηροβουνίου μή άποδεικνυομέ- 

νου έκ τών παρουσιαζομένων μαρτυριών ώς Τομά
ρου ίνε άνάγκη νά προχωρήσωμεν περαιτέρω, άφοΰ 
πρώτην θέσιΥ τοΰ Δωδωναίου μαντείου ό κύριος 
Αραβαντινδς έχει, ότι έκειτο είς τήν ύπώρειαν 
αύτού; ίσως δμως είπη ήμϊν άν έκ τής πρώτης 
θέσεύς μου δέν άποδεικνύεται τοϋτο έχω καί 
αλλας ένδεκα, καί πρδς τδν σκοπδν μάλιστα τού

τον μετεχειρίσθην αύτάς' πρδς άπάντησιν άς μάς 
έπιτρέψη ν άνάλόσωμεν καί τινας τών άλλων του 
θέσεων,δπως γείνη φανερδν ότι ού μόνον τήν θέσιν 
τού μαντείου τής Δωδώνης δέν ύποστηοίζουσιν, 
αλλά καί αύταί καθ έαυτάς ώς θέσεις ίνε έσφαλ- 
μέναι, καί ότι καί ένταύθα συνέβη τδ αύτδ, όπερ 
καί εν τοϊς έμπροσθεν είπομεν λάθος' καί ώς πα
ράδειγμα άς έξετάσωμεν τήν τρίτην θέσιν.

1^. Οτι ίπ.ίησίαζεν είς τάς πόλεις "ΕΛ.Ιαν 

χαί ΛΐύΛώτην ούχί uaxpdr της Ε.ί.Ιοπίας γύρας. 
(Ησίοδ. Ζ'. 18. Εύστ.Ζ'. 16, 17). (1)

Καί τοΰ μέν Ησιόδου ίνε έκεΐνο τδ χωρίον δπερ 
έν άρχή άεςεγράψαμεν.

«Εστι τις Ελλ.οπία πολυλήϊος ήδ’εύλείμων . .

έκθάάε Δωδώνη τις έν έσχατιή πεπόλισταΓ 
τή>· όε Ζεύς έφίλησε έόν χρηστήόιον είναι 
Τοΰ δ Εύσταθίου τά εξής.

• Ελών άφ ών καί Ελλοπίαν τδν περί Δωδώ
νην τόπον καλεϊσθαι.»

«Δωδωναΐος Ζεύς ό περί Δωδώνην ή Ελλοπία 
κατα τούς παλαιούς έκαλεϊτο πρότερον».

Εκ τών τριών τούτων χωρίων τών παρουσια- 
ζομένων υπδ τοΰ Αραβαντινοϋ άν δύναται νά έ- 
ζαχθή ότι ό ναδς τής Δωδώνης έπλησίαζεν είς 
τάς πόλεις Ελλαν καί Δωδώνην ούχί μακράν τής 
Ελλοπίας χώρας άς ίδωσιν οί άναγνώςαι, άν υπο- 
θέσωμεν όμως ότι καί τούτο ήτο άληθές, ή πόλις 
Δωδώνη (1) καί ή Ελλοπία άπέχουσι τόσον τοΰ·

(I) Αί παραπομπαί γίγ»ονται όχι »1ς τάς πηγάς, άλλ’ 
εις τά κεφάλαια τής πραγματείας του, όπόΟεν καί ήμεϊς τ’ 
άπεγραψαμεν.

(1) Κατά τυπογραφικόν λάθος έν τω προηγουμε'νω ουλ- 
λω τής Χρυσαλλόίος ή άπόστασις τής πόλεως Δωδώνης 
άπδ τό μαντεϊον έσημειώΟη 6 ώρας περίπου ένίρ άπε'χει
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Δωδωναίου μαντείου δσον ή άνακάλυψίς του τής 
αλήθειας' άλλ’ έν τή Γ'. θέσει έχομε» πόλεις Ελ- ι 
λα,ν καί Δωδώνην, καί τδ πεοιεργότερον μανθάνο- ' 
μεν καί ποϋ έκειντο καί πόσον άπέχουσιν άπ | 
άλληλων έν τώ 1Β'. κεφαλαίο», ώς μανθάνομεν ' 
καί ποϋ έκειτο ΐ ναδς τής Δωδώνης, καί τδ Δω- | 
δωναΐον μαντείον' ή δέ θέσις τής Ελλάς καί αύτη ί 
η πόλις Ελλά ϊνε άνακάλυψίς τοϋ ’Λραβαντινοϋ, 
διότι οί μέχρι τοϋδε γράψαντες καί άποφανθέν- 
τες περί Δωδώνης έδεώρουν άλλην την πόλιν Δω
δώνην καί άλλον τδν ναδν τής Δωδώνης, ό δέ κύ
ριος Δ. Σεμιτέλος καί συνεταύτισε τήν Ελλαν καί 
τδ μαντείαν τής Δωδώνη:,ή άλλαις λέξεσιν έΟηκε

• τδν ναδν τής Δωδώνης (Ηπειρωτ. σελ. 56) έν τή 
Ελλά τόπο» τινι έν τή Δωδωναία χώρα, διότι οι 
Λάκωνες κατά τδν Ησύχιον (ΐ, 1159, 1180. II, 
1168) ούτως έκάλουν τδ μαντείο»' τής Ελλάς 
ίχνη άνεκάλυψεν ό λραβαντινδς εϊς τδ Ξηροβού- 

νι, εις τδ παλαιόκαστρον τοϋ Ντόμαοη, ένθα φαί
νονται άσβεστόκτιστα τινα λείψανα' άν ή άνακά- 
λυψις αύτη ήτο αληθής, άξιος έπαίνου ήθελε» 
έισθαι δ Λραβαντινδς, άλλά καί τοϋτο κατά δυ
στυχίαν προήλθεν είτε έκ τής παρανοήσεως τών 
χωρίων τοϋ Ησυχίου είτε αύτοϋ τοϋ Σεμιτέλου. 
Καί πρδς περισσοτέραν τούτου διασαφήνισιν άς 
μεταβώμεν εις τήν δεκάτην του θέσιν, ήτις στε- 
νώτατα συνδέεται μετά τής τρίτης.

1'.) Τό χρηστήριον ούχ ήν έντδς τής πύΐεως 
Αωδώνης ά.Ι.ί άφίστατο αυτής χείιιενον εις τό- 
χον έ.Ιύδη' όμ. Γ , 23. Λπολλόδ. Ζ, 10.
Γΐσύχ. Ζ. 11).

Ανατρέχομεν εις τά κεφάλαια τής πραγμα
τεία; καί εύρίσκομεν δτι έκ τοϋ σχολ. τής δδυσ. 
S, 327 δέν εξάγεται δτι τδ χρηστήριον ούκ ήν 
έντδς τής πόλεως Δωδώνης, άλλά μόνον δτι αύ
τη έκειτο εις τόπον ελώδη. Καί έκ τών άλλων 
ομοίως άναφερομένων μαρτυριών δέν δείκνυται 
ότι τδ χρηστήριον ούκ ήν έντδς τής πόλεως Δω
δώνης’ ιδού αϋται.

Λπολλόδ. παρά Στεφ. «έκ των Ελών τών περί 
τδ ίερδν οί Ελλοί.»

Ησύχ. I, 11 59. «Ελα τδ τοϋ Διδς ίερδν ή Δω
δώνη' καί οί ιερείς Ελλοί.»

ό αύτδς 1, 1180. «Ελλά' καθέδρα' καί Διδς 
ίερδν έν Δωδώνη- Λάκωνες.

0 αύτδς II, 11 68. «Σελλήεις ποταμός Θεσπρω
τίας, άφ ου καί τδ έθνος Σελλοί.»

τέσσαρατ περίπου· τοϋτο πρδς αποφυγήν παρεξηγησεο»; 
νημειοΰμεν ένταϋθα. (δμοίως έν σελ. 10 Χβί 11 ή πόλις 
αντί τοϋ μαντείου,. 

Εκ τών τριών χωρίων τοϋ Ησυχίου έπήγασεν 
ή Ελλά (1) τοϋ Λραβαντινοϋ, έξ όλων δ, όμ,οϋ 
προήχθη εις τδ συμ-πέρασμα δτι τδ Δυδωναίον 
μαντείαν ούκ ήν έντδς τής πόλεως Δωδώνης, δπερ 
δεν άποδεικνύεται. Τήν τελευταία» ταύτην γνώ
μην εχουσι καί άλλοι καί τών ήμετέρων και τών 
ξένων, ό δέ Γάλλος Pouqueville καί ό Αγγλος 
συνταγματάρχης Leake ώρισαν καί την πάλιν 
Δωδώνην καί τδ Δωδωναϊον μαντείον πλησίον τών 
ίωαννίνων, καί δμως τολμώμεν νά εϊπωμεν δτι 
δέν ήτον εις άλλο μ.έρος τδ ιερόν καί εις άλλο η 
πόλις Δωδώνη,ώς εξάγεται εκ τών παρουσιάζομε- 
νων μαρτυριών' καί πρώτον έξ αύτοϋ τοϋ Ησιό
δου μανθάνομεν.

* ' >Εστι τις Ελλοπια.

χτλ. 
περί 
ΖΡ”·

ενθάδε Δωδώνη τις έν έσχατιή πεπόλισται 
τήν δε Ζευς έφίλησε έδν χρηστήριον είναι.

0 δέ Αισχύλος έν Προμ. 854 κφξ. (προβλ. 
προγμ. σελ. 46, ένθα δίδει κακήν τοϋ χωρίου έ- 
ξήγησιν).

«έπεί γάρ ήλθες πρδς Μολοσσά γάπεδα, 
τήν αΐπύνωτον τ άμφί Δωδώνην, ΐνα 
μαντεία θακός τ’ έστί θεσπρωτών Διδς, 
τέρας τ άπιστον αί προςήγοροι δρύες.

Καί ό Ηρόδοτος, ένθα γίγνεται μνεία 
Δωδώνης, δέν κάμνει διάκρισιν αύτής καί
στηρίου' δ δέ Εύστάθιος σχολιαστής τοϋ όμήρου 
λέγει «δρος γάρ, κατά τδν Γεωγράφον, Τόμαοος 
υφ’ ω κεϊται ίερδν τδ έν Δωδώνη κατά Θεσπρω
τίαν'» καί δ Παυσανίας βιβλ. Α', 1-4 «τής δέ γής 
τής θεσπρωτίδος έστι μέν που καί άλλα θέας ά
ξια, ιερόν τε Διδς έν Αωδώνη καί ιερά τοϋ Θεοϋ 
φηγός.» δ δέ Στράβων «έκλέποιπε δέ πως καί τδ 
μαντείον τδ έν Αωδάινη » καί δ Πολύβιος Δ,67. 
« παραγενόμενος δ δ τών Αΐτωλών στρατηγός 
πρός το αέρι Αωδώνην ίερδν τάς τε στοάς ένέ-

(|) Ό αξιότιμος κύριος Στέφανος ‘Ρόδος καθηγητής 
της Ζωσιμαίας σχολής εις ’Ιωάννινα είς τινα διατριβήν «δ 
Άραβαντινδς και ή καλή πίστις» έςέφρασε τήν αύτήν περί 
"Ελλάς γνώμην· άλλά καί τήν άνακάλυψιν τοϋ μαντείου 
τής Δωδώνης ύπδ τοϋ 'Λραβαντινοϋ δέν παραδέχεται καί 
επιφέρει ότι τδ δλον οικοδόμημα στηρίζεται έπί της πα
ρανοήσεως ένδς χωρίου τοϋ Πολυβίου· ήμεϊς ήδη άπεδείξα- 
μεν ο-Λ τδ 8λον οικοδόμημα στηρίζεται εις τάς δεισιδαιμο
νίας τών γυναικών καί εις τήν παρανόησιν τών χωρίων τοϋ 
Σράβωνος καί Πλινίου· ϊνε αληθές δτι καί τδ χωρίον τοϋ 
Πολυβίου παρενόησεν, ώς θε'λομεν απόδειξη παρακατιόν- 
τες, άλλ’ ή παρανόησις αύτη ϊνε πολύ μικρά παραβαλλό
μενη ώς πρδς τάς άλλας.

•πρησε'» τά περί Δωδώνην αρχαία άντίγραφα έ- 
χουσι .τερί τή Αωδύενη, καί άλλα παρά τή Λω- 
δύνη, δπερ δηλοί καί τήν τών άντιγραφέων άμ- 
φιβολίαν μή δυναμένων νά συμβςβάσωσι τήν έν τή 
Δωδώνη υπαρξιν τοϋ μαντείου μέ τήν σημασίαν 
τής περί προθέσεως' άλλά καί αύτη δέν έχει τήν 
σημασίαν ήν έδωκαν ίσως οί χωρίσαντες τδ μαν
τείαν καί τήν Δωδώνην', άλλά καί αί μαρτυρία; τοϋ 
Ησυχίου (ϊ, 1 I 57.1I68) χρησιμεύουν εις ύπος-ή- 
ριξιν δτι δέν ήτο άλλο τδ ίερδν καί άλλη ή πόλις 
Δωδώνη' καί έκ τών Λατίνων συγγραφέων, οις 
μνεία γίγνεται αύτής τοϋτο ήδυνήθημεν νά έξά- 
ξωμεν' ή παραδοχή δέ τής γνώμης ταύτης καθι
στά εύχολωτέραν καί τήν θέσιν τοϋ Δωδωναίου 
μαντείου' έκτενέστερον περί τούτου θέλομε» γρά- 
ψη εις τήν περί Δωδώνη; διατριβήν καί θέλομ.εν 
έξηγήση πόθεν προήλθεν ή διάκρισι; πόλεω; καί 
μαντείου, διότι ενταύθα τοϋ καιρού έπιλαβόμενοι 
σμικράν μόνον νύξιν έδώσαμεν τοΐ; άναγνώσται;' 
έρχόμεθα δέ πάλιν εις τήν περί Δωδώνης πραγμα
τείαν τοϋ Λραβαντινοϋ.

ΙΑ) "Οτι α.Ι.Ιο ήν τό Ιερόν χαΐ α.ΙΑη ή ιερά 
οΐχία. (Πολύβ. βιβ. 4. 67.) Καί ενταύθα ό κύριο; 
Λραβαντινδς τδ ίδιον λάθος έκαμε, παρενόησε τδ 
χωρίον τοϋ Πολυβίου' καί έν μέν τώ κεφ. Δ. σελ. 
1 5 — 4 6 εις τά συς-ατικά τοϋ ίεροϋ προςθέτει καί 
τήν ίεράν οΐχίαν καί φέρει ήκρωτηριασμέ-ον τδ 
χωρίον «πρδς τδ περί Δωδώνην ίερόν . . . κατέ
σκαψε δέ καί τήν ίεράν. οικίαν,» δι’ ού καί εαυτόν 
άπατα καί τού; άλλους' καί τδ νόστιμον εύρε καί 
τά; Θέσεις άμφοτέρων πολύ άπ’ άλληλων κεχωρι- 
σμένας, διότι λέγε·., ίχνη σώζονται' ιδού δέ πώς 
τδ λέγει ε?ς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν. ίπρβλ. 
Πραγμ. σελ· 43—44). «ό μέν ναός τής Δωδώ
νη; (ιερά οικία) έκειτο κατά τδ μοναστήρια» τής 
αγία; Παρασκευής τοϋ Πατέρου, τδ δέ Δωδωναϊον 
ζαντείον (τδ ίερδν) μακράν τής μονής ίν περίπου 
τέταρτον ώρας εις τόπον απρόσιτον » ΐνα βεβαιω- 
θή ό κύριος Αραβαντινδς δτι τδ περί Δωδώνην 
ίερδν καί ή ίερά οικία δέν πρέπει ν’ άφίστανται 
τόσον άπ άλλήλων, διότι κατά τούτο μόνον δια 
φέρουσιν οτι τδ περί Δωδώνην ίερδν ϊνε περιλη- 
πτικώτερον, δέν ϊνε ανάγκη ν’ άναζήτήσωμεν ό- 
λ,οκληρον τδ χωρίον τοΰ Πολυβίου εί; αύτδν τδν 
Πολύβιον καί νά τδ σχολιάσωμεν, αρκεί μόνον νά 
τδ άπογράψωμεν έκ τού θ', κεφαλαίου τής πραγ
ματείας του σελ. 31, ένθα τδ μ.ετεχειρίσθη δι’ 
άλλον σκοπόν ολόκληρον' «παραγενόμενος δ’ δ 
τών Αΐτωλών στρατηγό; Δορύμαχος πρδς τδ περί

Δωδώνην ίερδν, τάς τε στοάς ένέπρησε καί πολλά 
τών άναθημάτων διέφθειρε, κατέσκαψε δέ καί τήν 
ίεράν οικίαν'» καί πρδς αποφυγήν πάσης παρεξη- 
γήσεως προςθέτομεν ένταύθα καί τήν τού Πολυ.τ 
βίου λατινικήν μετάφρασιν. «ad Uodonaeuiu 
fanuni ut veniiDorimacliui, et porticus cre- 
mavii,et donaria mulla corrupit,ipsam deni- 
que sacram aedem fundilus evertit.» πρβλ. 
έπίμ. περιγ. Ακροσ. Δ. Π. σελ. 58—59' καί λέ· 
ξιν' τής άρχαιολ. Smith, μετάφρ. Δ. II. σελ' 610.

Ηδη έγένετο δήλον ότι άναγκαζόμεθα ν’ άνα- 
σκευάζωμεν αύτάς τάς θέσεις τοϋ ’Λραβαντινοϋ 
καί ούχί τάς τοποθεσίας, διότι αφού έκείναι δέν 
έχουσιν ορθώς πολύ περισσότερον καί αύταΓ άντί 
δέ νά ένδιατρίψωμεν έπί πολύ εις τοιαύτην άνα- 
σκευήν άρκούμεθα νά εϊπωμεν ολίγα άκόμη καί 
περί τής τελευταίας του θέσεως.

113 Ότι τό μαντείον τής Δωδώνης ού μα
κράν τής Αθαμανίας χαΐ τοΰ 'Λχε.Ιώου έχειτο. 
(Αριστ. Α. Στραβ. Ζ, 22. Ηρόδ. Α.) Καί πάλιν έκ 
τών παρουσιαζομένων μαρτυριών δέν άποδεικνύε- 
ται τδ αληθές τής θέσεις ιδού τά χωρία.

Αριστ. Μετεωρ. I, 1 4' « καί γάρ ούτος (ό κα
λούμενος έπί Δευκαλίωνος κατακλυσμ-δς) περί τδν 
Ελληνικόν έγένετο μάλιστα τόπον, καί τούτου 
περί τήν Ελλάδα τήν άρχαίαν, αύτη δ’ έστίν η 
περί τήν Δωδώνην καί τδν ’Αχελώον, ούτος γάρ 
πολλαχοϋ τδ ρεύμα μεταβέβληκεν, ωκουν γάρ οί 
Σελλοί ενταύθα, καί οι καλούμενοι τότε μέν Γραι
κοί, νύν δέ Ελληνες » προβ. Albanesische Sludi- 
en von Hahn. σελ. 329.

Στραβ. βιβ. Θ. κεφ. 4. § II. « ’λθαμάνες δ’ 
ύφατοι τών ΙΙπειρωτιϋν εις άξίωμα προαχθίντες.»

Ηρόδ. βιβ. Δ, 53. « εντεύθεν δέ (άπδ τής ιλλυ
ρία;'’ πρός μεσημβρίαν προπεμπόμενα (τά τών ϊ- 
περβορείων τής Ευρώπης ίε:ά άναθήματα) πρώ
του; Δωδωναίων Ελλήνοιν δέκεσθαι, άπδ δέ τού
των καταβαίνειν έπί τόν Μηλιαίον κόλπον καί δι- 
εκπορεύεσθαι εις Εύβοιαν.» προβλ. Πραγμ. σελ 6. 
Τά περί τοϋ Δώδωνο; ποταμού καί τής τοΰ Pou- 
qnei ilie παρανοήσεως αρκετά δ κύριος Στέφανος 
Α. Ράδος άνέπτυξε καί διά τούτο ένταύθα χάριν 
συντομίας δεν κάμ.νομεν λόγον.

Πριν δέ δώσωμεν πέρας εις τήν διατριβήν ταύ- 

την ^ίπτομεν μικρόν τι βλέμμα καί εις τάς υπό 
τού κυρίου Αραβαντινοΰ προτεινομένας ετυμολο
γίας τών ονομάτων χωρών ή κωμών ή καί τών 
κατοίκων τοϋ Κωτσανοχωρικοϋ τμήματος.

Οί Ντομαράδες, λέγε; ό κύριος’Λραβαντινδς, ϊνε
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οί Τόμουροι τών άρχαίων'τά δέ Αουζέτβι, Λεσιανα, 

Βαλστώρα, Σελειδ ϊνε ούχί μικρά τεκμήρια τοΰ 
δτι ενταύθα κατώκουν οί Σελλοί" παρατηρητέον 
δτι τοιούτους έξελληνισμούς κάμνει καί έν τή χρο
νογραφία π. χ. Γκιλύτσιανη (Γλωσσιανή,) Μπρο- 
σκόλ (Προσβολή,) Σουδενά (Εσωδινά) καί άλλα" 
τδ Αουζέτσι δμως έν τή χρονογ" θεωρεί Σλαβικόν, 
τδ Λεσιανά (Αλεςιανά) καί τδ Βαλτσόρα άλβανι- 

κόν. Περί τήν ετυμολογίαν πολύ δ κύριο; Αοα- 
βαντινδς άσχολεϊται, διότι πάντων τών ονομάτων 
εύκολα τάς έτυμολογίας ανευρίσκει κατά τδ αΰτώ 
δοκοϋν καί κατά τδν σκοπόν δν επιδιώκει πρδ οφ
θαλμών έχων μερικούς παλαιούς δασκάλους,οΐτινες 
άνευ βασανισμού εύρον καί ευρίσκουσι τάς έτυμο- 
λογίας τών λέξεων χωρίς νά προςέχωσιν εις τήν 
καταγωγή* τούτων, είς τούς γραμματικούς κανό
νας, καί εις τά; περιπετείας άς υπέςησαν καί ύφί- 
στανται ή γλώσσα, τά έθνη, αί χώρα·..

Εκ τών μέχρι τοΰδε είρτ,μένων νομίζομεν ά- 
πεδείχθη δτι ή γνωμάτευσις τοϋ ’Αραβαντινοϋ 
δέν ϊνε αληθής καί δτι έκ τών δεισιδαιμονιών πα- 
ραπεισθείς παρενόησε χωρία συγγραφέων καί έθεσε 
τδν ναδν τής Δωδώνης μακράν τή; Ελλοπία; χω
ρά; εί; τήν υπώρειαν τοϋ Ξηροβουνίου ύπολαβών 

αύτδ ώ; τδν κατάρρυτον Τόμαρον. Τώρα ας ειπτ, 
ήμϊν ό κύριος ’Αραβαντινδς ή γνωμάντευσίς του 
θεωρείται πειστική καί έπαρκή; ή ϊνε Αντιφατική 
καί αύθαίρετος δχι κατά τδ πλείστον ώς άπεκά- 
λεσε τάς γνωμαντεύσεις τών άλλων, αλλα καθ 
δλα; Τουλάχιστον ήμεϊ; μέ τάς παρουσιαζομένας 
μαρτυρία; δέν δυνάμεθα νά πεισθώμεν, δτι τδ 
Ξηροβούνι του ϊνε τδ δρο; δ Τόμαρος, ουδ δτι το 

δέ Δωδωναϊον μαντεΐον κεϊται κατα το μοναστη
ριού τή; άγία; Παρασκευής τοϋ Πατέρου.

Έν ΆΟήναι;, τή 45 Νοεμβρίου 1864· 
Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΆΤ1ΡΣ.

ΠΕΡΙΠΓΗΣΙΣ.

II ΑΥΑΙΙ ΤΙΙΣ ΔΑΧΟΜΕΙΙΧ
ΚαΤΑ τδ παρελθόν έτος, ό Κ. Ριχάρδο; Βούρ- 

των έπεφορτίσθη παρά τής αγγλικής κυβερνήσεω; 
μέ έκτακτον άποςολήν παρά τώ βασιλεϊ τή; Δα- 
χομέη;, κράτους τή; μεσημ.βρινής Αφρικής- σκο
πό; δέ τή; αποστολή; ταύτης ήν ή συνομολόγησις 
εμπορικής συνθήκη; μετά τοϋ μαύρου έκείνου ή- 
γεμόνος, επομένως συνοδεία πολυάριθμο; καί δώ
ρα τιμαλφή συνώδευον τδν άγγλον άπεσταλμένον- 
ύ σκοπός τής αποστολής ταύτης έπετεύχθη καθ’ 

ολοκληρίαν, καί ό Κ. Βούρτων, έπιστρέψας είς τήν 
γεννέτειραν γήν, έδημοσίευσε περίεργον περιγρα
φήν τοϋ κράτους τή; Δαχομέης καί τών ήθών καί 
έθίμων τών κατοίκων αύτής.Επειδή δέ πολλοί τών· 
παρ’ ήμ.ϊν άσχάλλουσιν ένίοτε έπί παραλείψει δή
θεν αύλικών τινων διατυπώσεων κατά τινα; πε
ριστάσεις, καλόν νομίζομεν νά περιλάβωμεν έν
ταϋθα έκ τή; περιγραφή; τοΰ Κ. Βούρτωνος τδ· 
περί τών διατυπώσεων τής αυλής τής Δαχομέης. 
μέρος, ευτυχεί; λογισθησόμενοι άν, υποδεικνύον- 
τε; αύτά;, ώς πρότυπον συντελέσωμεν, έστω και 
έπί μικρόν, είς τήν άρσιν τών μεμψιμοιριών τών 
άγαν παρ’ ήμϊν μεμψίμοιρων.

Παραλείπομεν τά καθέκαστα τής οδοιπορίας 
τοΰ Κ. Βούρτωνο;, έκ Λονδίνου μέχρι Βυδάχ, 
πρώτη; πόλεως τοΰ Δαχομεϊκοΰ κράτους, εις ήν 
άφίκετο, καί έκεΐθεν μέχρι Αλλάδας καί Αγρίμης, 
διότι τοΰτο εινε άλλότριον τοϋ ήμετέρου θέμα
τος" άναγκαζόμεθα δμω; νά τδν άκολουθήσωμεν 
άπδ τή; τελευταίας ταύτης μέχρι Κάνα, ήτις 
έστιν ή πρωτεύουσα τής Δαχομέης. Κατά τδ μέ
σον λοιπόν τή; μεταξύ τών δύο τούτων πόλεων 
όδοΰ, δ άγγλος πρεσβευτή; άπήντησε πολυάρι
θμον συνοδείαν, σταλεΐσαν έκ μέρους τή; Αυτού 
Δαχομεϊκή; Μεγαλειότητη; δπω; τδν όδηγήση 
εί; τήν πρωτεύουσαν. Τής συνοδείας ταύτης ηγεί
το εϊς τών άδελφών τού βασιλέως, όνόματι Βο- 
Σου-Σώ, κρατών τήν βασιλικήν βακτηρίαν" ούτος, 
άαα ίδών μακρόθεν τήν Αγγλικήν πρεσβείαν, έ- 
προχώρησε πρδς αύτήν, καί τών σαλπίγγων, τών 
τυμπάνοιν καί τών κροτάλων διαβολικήν αρμο
νίαν προξενούντων, συνήντησεν αυτήν. Ζητήσας 
δέ καί ευρών τδν Κ. Βούρτωνα, διηυθύνθη πρδ; 
αυτόν, καί τρίξας υπδ τήν ρίνα του τού; δακτύ
λου; του (φιλοφροσύνη, ήτις αντιστοιχεί πρδς τδ 
πρδς ήμϊν σφίγξιμον τδν χειρών) τώ έπαρουσίασε 
τήν βασιλικήν βακτηρίαν, ώ; διάνά τώ δείξη δτι 
ό βασιλεύ; τδν έπερίμενε. Κατόπιν διέταξε νά πα- 
ραθέσωσι διάφορα Αναψυκτικά ποτά καί έτέρα 
τρωγάλια, καί αύτών καθεσθέντων ΐνα άναπαυ- 
θώσιν, ό συνοδεύων τδν Βο-Σου-Σώ στρατός, 
έκαμε παρέλασιν πρδ αύτών, έξ ών, δέον νά εϊ- 
πωμεν, ό Κ. Βούρτων, δέν έφαίνετο λίαν εύθυ
μος, διότι έκαστος σοτατιώτης ώς κοσμήματα 
της λόγχης του έφερε πολλά ανθρώπινα κρανία. 
Η μουσική ταύτοχρόνως έπαιάνιζεν ή μάλλον έ- 
θορύβει καί έν μέσω τοϋ θορύβου αύτής φωναι 
τινες ήκούσθησαν όλολύζουσαι πρδς τιμήν τοΰ 
Κ.Βούοτωνος τούς λόγους τούτου; ώς έγγιστα.

Ό Βούρτων, άστις τδ» κόσμον δλον μέ τούς μονάρχας καί 

[ή α β ε σ ί ρ ε ι ς (αρχηγούς) 
άνω καί κάτω έκαμε» ήαη

Έφθασε τέλος είςΔαχομεην ήτις υπάρχει γοήτρων πλήρης. 

Τί άλλο μένει πλέον νά ϊοη ;

Τής πολυαρίθμου συνοδείας τών μαύρων τήν 
οπισθοφυλακήν ειχεν εϊς λόχο; ευνούχων, τών 
οποίων ό αρχηγό; ήλθε κατόπιν νά τώ άναγγεί- 
λη δτι ώδευε πρδ; τήν άπαραμίλλητον πρω
τεύουσαν Κάναν. Αναλαβόντες τέλο; τήν πορείαν 
των, άφίκοντο είς άθλίαν τινα πόλιν, καί διελθόν - 
τες άχρείας όδούς καί πενιχρά; καλύβας, είσήχθη- 
σαν εί; τά ανάκτορα. Πρδ τή; πύλη; δμω; αύ
τών, άφηρέθησαν παρά τών Αγγλων τά ξίφη, καΐ 
έκλείσθησαν τά άλεξιβοόχια, ατινα ούδόλως εϊν’ 
επιτετραμμένου ν’ άνοίγωνται πρδ τοϋ βασιλέω;, 
καΐ έπομένως τροχάδην διέτρεξαν τήν πρώτην 
αυλήν τών ανακτόρων (διότι τοΰτο απαιτεί ή 
αΰλική έθιμοταξία). Εκ τής αύλής είσήχθη-σαν 
εί; περίφραγμά τι έν τώ όποίω οί μέν συνοδεύον- 
τε; τούς άγγλου; έγχώριοι έγονυπέτησαν, ούτοι 
δ’ έξαγαγόντες τούς πίλου; των καΐ σείοντες αυ
τού; τή δεξιά χειρΐ, έκλινον πρδ ανθρώπου καθη- 
μένου έπί κλισίου τινο; έκ καλάμων καί δστις 
ήτον δ βασιλεύ; τή; Δαχομέης.

Η Α. χαριτόβρυτός Δαχομεϊκή Μεγαλειότης, 
•δστις παρά τών εγχωρίων έπικαλεϊται Δα- 
χόμε-Δάδδα (μέγα; πατήρ τής Δαχομέης) είνε 

τεσσαράκοντα μέχρι τεσσαράκοντα πέντε έτών 
τήν ηλικίαν, καί δνομάζεται Ζε-λε-λέ. Εχει ανά
στημα υψηλόν καΐ αθλητικόν, πρόσωπον τετρά
γωνον, φυσιογνωμίαν όσον δύναται παρ’ ένί μαύ- 
ρω γλυκεία»,όδόντα; λευκότατους, οφθαλμού; έρυ- 
θρούς καί φλογώδεις, £ΐνα σιυ.ήν, όνυχας μακρούς, 
δίκην σαρκοβόρου τίνος ορνέου, κοσμείται δέ έν 
τή κεφαλή καΐ τή ρινί μέ διάφορα Αργυρά καΐ 
χρυσά κοσμήματα" πρδ; συμπλήρωσιν δέ τή; 
θελκτική; ταύτης είκόνος του δέον νά προσθέ- 
σωμεν δτι πολυάριθμα στίγματα εΰφλογιά; κοι- 
λαίνουσι τδ πρόσωπό* του.

Οπισθεν τοΰ βασιλέω; έζ.άθηντο έν ήμικυκλίω 
αι θαλεραί αυτού σύζυγοι, διακόσιοι τδν αριθμόν, 
ών ή μία υπήρχε τή; άλλη; είδεχθεστέρα, διότι 
έχουσι πισσώδη χροιάν Ζαι φυσιογνωμία; απο
τρόπαιου;" άλλά τήν άσχημίαν αύτών έξαγορά- 
ζουσι όιά μυρίων περιποιήσεων πρός τδν σύζυγον 
και κύριόν των. Βλέπουσι σταγόνα τινα ίδρώτο; 
βρέχουσαν τδ βασιλικόν μέτωπο*; αμέσως χεϊ" 
ρε; γυναικείοι σπεύδουσι νά τδ σπογγίσωσι. Δει

κνύει ό βασιλεύς δτι θέλει νά πτύση; αμέσως 
σπεύόουσι πλεΐσται γυναίκες νά τφ παρουσιάσω- 
σιν εί; άνάλογον άπόστασιν δοχεϊόν τι πρδς τού
το. Επταρνίσθη ό βασιλεύς ; πάντες οί παριστά- 
μενοι κλίνουσι τήν κεφαλήν πρδς τήν γήν. Πίνει 
ύδωρ ή άλλο τί; έξ δλων τών στομάτων έξέρχε- 
ται μια κραυγή διά νά τώ εύχηθή ευδαιμονίαν 
καί υγείαν. Τή άληθεία, ή άφοσίωσις δέν λείπει 
εις οΰδένα τόπον, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι έν 
μέν Δαχομέη ή πρδς τδν βασιλέα λατρεία έπι- 
βάλλεται, ένώ παρ’ άλλοι; μέρεσι, ώ; π.χ. έν Ελ- 
λάδι, υποκριτικοί; καί διπροσώπως έξασκεϊται ...

0 άγγλος πρεσβευτής έπροχώρησεν έν τώ μέσς·> 
διπλή; σειράς άμαζόνων ή γυναικών τής βασιλι

κής φρουράς, γονυπετουσών, καΐ μετά τεσσαρα; 
άλλεπαλλήλους υποκλίσεις, άφίκετο μέχρι τού 
θρόνου τοϋ βασιλέως, δστις τότε έγερθείς έθηκεν 
είς τούς γυμνού; πόδα; του τάς έμβάδας του, 
κατέβη πρδς αύτδν, καί τώ έτεινε τήν χεΐρα του. 
Μετέπειτα έπληροφορήθη διά τοϋ δ-ερμηνέως περί 
τής υγεία; τή; βασιλίσσης, τών υπουργών, τοΰ 
αγγλικού έθνους καί έπί τέλους περί αύτού τοϋ 
πρέσβεως. Προσκαλέσας δ’ αύτδν νά καθίση παρά 
τώ θρόνςο διέταξε νά φέρωσι ρόμιον καί έτερα 
πνευματώδη ποτά, είς ά ή A. JI. ένασμενίζεται 
λίαν, καί ήρξαντο άμφότεροι κενούντε; διάφορα 
ποτήρια, έν τώ μέσω τών άσμάτων τών άμαζό
νων. Εν τώ μεταξύ δώδεκα αυτών, ώπλισμέναι 
μέ μακρά δρέπανα, έχόρευσαν χορόν τινα έξαλ
λον, μετά τδ τέλος τού οποίου ή Ζι-μπι-βε-τδν, 
ή λοχαγό; τή; σωματοφυλακή;, γυνή υψηλή καί 
ρωμαλέα απήγγειλε λόγον τινα πρός τδν βασι
λέα, κατενθουσιάσαντα πάντα;, καί τον όποιον ό 
μιν-γγάμ (υπουργό; τή; δικαιοσύνη;) έπανέλαβε 
πρδς αύτόν. Η Ζι-μπι-βε τδν τότε σειούσα ώ; 
μαινά; τι; τδ δρέπανο», ώ; διά νά κόψη κεφαλήν 
άνθρωπ’.νην, άνέκραξε" «Τοιουτοτρόπως θά μετα- 
χειρισθώμεν τού; άνδρα; τή; ’Αβεσκούτας.» Η δέ 
απειλή αύτη, απευθυνόμενη πρδ; λαόν τινα, καθ 
ού οί Δαχομέοι διετέλουν τότε εί; πόλεμον, προΰ- 
κάλεσε ζωηρά; χειροκροτήσεις, καί αί γυναίκες 
έπανέλαβον τδν χορόν ζωηρότερο* ή πρώτον. Με
τά τάς αμαζόνας ήλθεν ή σειρά τών άνδρών δπω; 
χορεύσωσι, καί ήρξαντο λοιπόν πηδώνςε; καί σρ- 
χούμενοι παραδόξως, ένώ αί γυναϊκε; έτραγώδουν 
ή μάλλον έθρήνουν" μετά δέ τδ τέλος τής όρχή- 
σεω; οί αρχηγοί αύτών, μιμούμενοι τδ παράδειγ
μα τή; Ζι-μπι-βε-τδν, έξεφώνησαν λόγους τινα; 
πλήρεις καυχησιλογίας διά τών όποιων υπέ-
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βάσεώς των, πάντες οί έν ταΐς δδοίς άποστρέ- 
φουσι τού ς οφθαλμούς διά νά μή τάς ιδωσιν. Αί 
άποτελοΰσαι μέρος τοΰ στρατοΰ γυναίκες πρά·ρ- 
μ.ατι μέν δέν εΐνε σύζυγοι τοΰ βασιλέως, γίνονται 
δμως άμα ή Μεγαλειότης του έπινεύστ,. Μήτηρ 
τοΰ νΰν βασιλέως τής Δαχομέης υπήρξε μία 
συνταγματάρχις.

Περαιωθείσης τής δίκη; τών αμαζόνων, ό βα
σιλεύ; μετά τή; συνοδείας του καί τοΰ άγγλου 
πρεσβευτοΰ, άναχωρήσαντες έξ ’Αγρίμ, κατηυθύν- 
θησαν είς ’Αγ-βδμ, τήν κυρίως διαμονήν τών 
βασιλέων τής Δαχομέης. όποία δέ ύπήρξεν ή 
έκπληξις τοΰ άγγλου πρεσβευτοΰ, δταν έλθών 
είς τά ανάκτορα είδε τά έξωτερικά τείχη καί 
τήν στέγην αύτοϋ κεκοσμημένην, δίκην τροπαίων, 
ύπδ ανθρωπίνων πολυαρίθμων κρανίων, τοϋτο 
άφίνομεν είς έκαστον νά φαντασθή. Τή έπιούστ; 
δέ τής άφίξεώς των ό Κ. Βούρτων προσέφερε 
πρδς τδν Ζε-λε-λέ τά δώρα τής βασιλίσσης καί 
τώ υπέβαλε τδ άντικείμενον τή; αποστολή; αύτοϋ, 
έν ώ περιελαμβάνετο καί ή κατώπαυσις τών αν
θρωποθυσιών" άλλ’ ό βασιλεύ; άπήντησεν δργίλως 
δτι θά σκεφθή περί τούτων άλλην ημέραν, καί ή 
άπόκρισις αυτή δέν ηύχαρίστησε τοσοΰτον τδν 
πρεσβευτήν τή; ’Αγγλίας.

Μετά τινας ήμέρας ήρξαντο τελεταί τινες φ?ι- 
κώδεις, έτησίως έν Δαχομέη έπισυμβαίνουσαι 
καί άφθονον τήν χύσιν ανθρωπίνου αίματος έπι- 
φέρουσαι ύπδ πρόσχημα θρησκευτικόν, ίδού δέ 
είς τί συνίσταντο αί τελεταί αύται, δπως δ άγ
γλος πρεσβευτής τάς περιγράφει.

Εν τή πλατεία τής αγοράς κατεσκευάσθη 
ικρίωμά τι έπιστεγαζόμενον διά καλάμων- είκοσι 
δέ περίπου θύματα ήσαν προσδεδεμένα διά σχοι

νιών είς πασσάλου;, καί όπισθεν αύτών ϊστατο 
άνά εΐ; δοΰλο; διά νά διώκη άπ’ αύτών τάς μ,υίας 
καί τοϊς δίδη τροφήν. Οί δυστυχείς έκεινοι έφαί- 
νοντο άδιάφοροι περί τής τύχης των, ώμίλουν, 
έγέλων καί παρετήρουν τούς άγγλου; μέ εΐδός τι 
περιεργείας, ώς εί ούδέποτε είδον ξένους, ό 
Ζε-λε-λέ, δστις φαίνεται δτι κατέχεται ύπό τή; 
μανίας τών προσφωνήσεων (δπως καί έν Ελλάδι 
πολλοί) τοϊς άπηύθυνε παρουσία τοΰ λαοΰ προσ
λαλιάν τινα, τοιαΰτα ώς έγγιστα περιλαμβάνου- 
σαν. «Οί πρόγονοί μου καθιέρωσαν τήν τελετήν 
ταύτην. ό πατήρ μου Γε-ζδ τήν έξηκολούθησε 
διά νά τιμ,ήση τήν σκιάν τοΰ πάππου μου ’Α-γου- 
γο-ρό. Ευτυχή; εΐνε δκαταλιπών υιούς έκπλη- 
ροΰντας άπχρεγκλίτω; τά χρέη, τά έπιβαλλόμενοτ

σχοντο εις τδν βασιλέα νά κατασυντρίψωσι τήν I 
Λβεσκούταν. ’Ενθουσιασθείς τότε έκ τής γενικής 
μέθης καί ό βασιλεύς ήγέρθη καί διεκήρυξεν δτι 

μή ευχαριστούμενος μόνον είς τήν αποκοπήν τών 
κεφαλών τών εχθρών του, θέλει κατακόψει καί 
τά πτώματά των μεληδόν. «Τδ δένδρον τοΰ δά
σους, άνέκραξεν, έχει κλάδους εκτενείς καί βίζας 
ισχυρά;, δ δέ άνεμος τουναντίον δέν φαίνεται, και 
δμως αύτδ; συντρίβει καί κατακλά τά υψηλότερα 
καί δυνατώτερα δένδρα. Λοιπόν τδ δένδρον εΐνε ή 
’Αβεσκούτα, καί δ άνεμος ή Δαχομέη.» Καί έξαρ- 
θείς έκ τής συγκρίσεως ταύτης, δ Ζε-λι-λέ προ- 
σεκάλεσε τδν πρεσβευτήν νά τδν συνοδεύση είς 
τήν έκστρατείαν του, μενών δμως όπισθεν του 
στρατού διά νά παρατηρή καλώς τά; πολεμικά; 
κινήσεις τών δύο άντιπάλων'άλλ’δ πρεσβευτή; τώ 
άπήντησεν δτι δέν εινε ίδιον τών άγγλων νά μέ- 
νωσι μ’ εσταυρωμένα; χεϊρας εκεί δπου έχουσί 
τι νά πράξωσι. Μετά δέ διαφόρους ομιλία; ό Κ. 
Βούρτων άπεχώρησε τών ανακτόρων, καί οΐκτρός 
τις οίκος τώ προσεφέρθη πρδς κατοικίαν, ένθα 
καί κατέλυσεν.

‘θ βασιλεύς προύτίθετο νά έπιχειρήση τήν 
κατά τής ’Α^εοκούτας εκστρατείαν, άλλά σκαν- 
δαλώδές τι γεγονδς τδν ήνάγκασε νά άναβάλη 
τήν άναχώρησίν του. Εκατδν πεντήκοντα αμα
ζόνες, εύρίσκουσαι ίσως τήν λατρείαν τής Κύ- 
πριδος ευαρεστοτέραν τής τοΰ αγρίου Αρεος, 
εύρέθησαν είς κκτάστασιν εγκυμοσύνης, καί κατά 
τά έθιμα τοϋ τόπου, ’έπρεπε νά δνκασθωσι μετά 
τών συνενόχων των, διότι ή παράβασις αΰττ, έν 
Δεχομέντ, θεωρείται ώς έγκλτ.μα έσχάτης προδο
σίας, άτε τών αμαζόνων ούσών συζύγων τοΰ 
βασιλέως. Δέκα τών ενόχων άνδρών, δικασθέντες, 
κατεδικάσθησαν είς θάνατον καί άπεκεφαλίσθη- 
σαν δημοσία, αί γυναίκες δμως έξετελέσθησαν 
ύπδ αξιωματικών τοΰ φύλου των καί έντδς τοΰ 
παλατιού, χωρίς νά έκτεθώσιν είς τά βλέμματα 
άλλων" έκ δέ τών λοιπών ένοχων, οί μέν κατε
δικάσθησαν είς ειρκτήν, οί δέ είς υπερορίαν, δεύτε 
ούδέν τιμωρείται έν Δεχομέντ, αύστηρότερον ή 
αί τοιούτου είδους παραβάσεις. Δι’ αύτδ άπηγο- 
ρευμένον εΐνε τοϊς άνδράσι έπί βαρεία ποινή νά 
πλησιάζωσιν εις τδ χαρέμιον, καί δταν αί -γυναί
κες τοΰ βασιλέως πρόκειται νά έξέλθωσι πρδς 
υδρευσιν ή άλλην τινά έργασίαν, πάσα προσοχή 
καταβάλλεται δπως άποφύγωσι τά βέβηλα δμ- 
ματα" καί οσάκις ό προηγούμενο; αύτών εύνοΰ- 
χο; κρούη τδν κωδωνίσκον ώς σημεϊον τής δια- 

υπό τε τής θρησκείας καί τής υίϊκής στοργής, 
έλπίζω δέ νά πράξη καί δι’ έμέ ό υίό; μου β,τι 
καί έγό> τήν στιγμήν ταύτην πράττω διά τδν 
πατέρα μου.»

0 Κ. Βούρτων, Οέλων δσον τδ έπ’ αύτώ νά 
προλάβη τάς ανθρωποθυσίας ταύτας, έγραψεν 
έπισήμω; πρδς τδν βασιλέα, ίκετεύων αύτδν ν’ 
άντικαταστήση διά ζώων τά ανθρώπινα θύματα, 
έλεγε δέ δτι άν ή ικεσία του δέν είσηκούετο, 
έμελλε ν άναχωρήση αύθημερόν. ό βασιλεύ; 
άπήντησεν δτι πρδς χάριν του έμελλε νά συγχω- 
ρήση πολλά θύματα, έκτδς τών άποδεδειγμένων 
κακούργων καί τών έπιφόβων αιχμαλώτων, τούς 
οποίους άδιστάκτω; έμελλε νά φονεύση" εννοείται 
δέ δτι ό Κ. Βούρτων ήναγκάσθη νά συγκατά
νευση είς τήν τοΰ βασιλέως άπάντησιν ταύτην.

Τήν δευτέραν ημέραν τοΰ Σο-σίν (οΰτω κα
λείται ή τελετή αύτη) δ βασιλεύ; έχόρευσε τριά
κοντα δύο φοράς έν τώ μέσω τών υπηκόων του, 
οΐτινες ώ; φρενητιώντες έχειροκρότουν αυτόν. 
Τήν τρίτην ημέραν έγένετο ή λιτανεία τών φι~ 
τι-σές, ήτοι μεγαιρών ειδεχθών καί άποτρο- 
παίων, αΐτινες εισιν έπιτετραμμέναι τήν φρού- 
ρησιν τοΰ τάφου τοΰ άποθανόντος βασιλέως. ή 
λιτανεία αύτη έπηκολουθήθη ύπδ χοροΰ άμ.αζό* 
νων, ών ηγείτο ή Μιν-γγάν, ακολούθως δ’ δ Ζε- 
λε-λέ προβάς πρδς τδ ικρίωμα έδριψεν είς τδ 
πλήθος πολυάριθμον κορί, ήτοι ’εγχώρια νομίσ 
ματα, καί τότε έπήλθε σύγχυσίς τι; καί ταραχή 
απερίγραπτος, διότι οί Δαχομαϊοι Οεωροΰσιν ώς 
τιμήν τδ νά λάβωσι μέρος είς τήν διανομήν 
ταύτην τοΰ βασιλέως. Πλούσιοι καί πένητες, με
γάλοι καί μιζ.ροί δρμώσι τότε δπως λάβωσί τι 
νόμισμα, καί μάχη άρχεται σφοδρά, και κεφαλαί 
συντρίβονται καί οφθαλμοί έξορόσσονται καί 
κνήμαι ή βραχίονες συνθλώνται ύπδ τά δμματα 
τοΰ βασιλέως, δστις θεωρεί τήν άγρίαν ταύτην 
πάλην τών ύπηκόων του ώς δείγμα τής πρδς 
αυτόν άφοσιώσεώς των. ύ άγγλος πρεσβευτή; 
ήθέλησε νά μαζ.ρυνθή τής σκηνής ταύτης, άλλ 
ό βασιλεύς τδν ποοσεκάλεσε νά μ.ιμηθή καί αυτό; 
τδ παράδειγμα τοΰ λαοΰ του, καί δ Κ. Βούρτων 
ΐνα μή άπαρέση τώ βασιλεϊ, καί έπί τή έλπίδι 
σωτηρίας τινών θυμάτων, ήναγκάσθη νά ύπα- 
κούση. ’Ανεμίχθη λοιπόν καί αύτός μετά τών 
Δαχομαίων, προσπαθών νά εύρη νόμισμά τι μή 
δεικνύων δμως, εννοείται, καί τήν αύτήν μέ 
τούς έγχωρίους πρδς τοϋτο λύσσαν. Τέλος μ.ετά 
τινων ωρών τοιαύτην πάλην, δ βασιλεύς διευθύνθη

ιερέων.
Τήν νύκτα πένθιμος ήχο; τοΰ τυμπάνου, συνο-

πρός τδ ικρίωμα, ένθα ήσαν τά θύματα, καί 
έκεϊθεν άνήγγειλεν δτι χαριζόμενος πρδς τόν ξένον 
του άγγλον χαρίζει τήν ζωήν εί; τινας τών κα
ταδίκων, καί πραγματικώς άπέλυσε περί τούς 
πεντεκαίδεκα αύτών, οΐτινες, ώ; έγνώσθη δψιαί- 
τερον, εΐχον σταλή πρέσβεις παρ’ ύποτελοΰς τίνος 
φυλής, άλλ’ άντί νά τώ φέρω σι χρήματα, τώ 
έκόμισαν ώ; φόρον καρπούς φοίνικος. Τοϋτο έθεω- 
ρήθη ύβρις μεγίστη καί πρδς ίκανοποίησιν αυτής 
οί δυστυχείς άπεσταλμένοι εΐχον καταδικασθή 
εις θάνατον.

Τήν τετάρτην ημέραν πλήθος γυπών έφάνη 
περί τήν πόλιν, ίσως είθισμένων δντων τών πτη
νών τούτων κατά τόν χρόνον αύτδν νά εύρίσκωσιν 
άφθονον τροφήν είς τήν ’λγ-βόμ" διότι όντως 
τήν τετάρτην ημέραν γίνονται ύπδ τοΰ ίδιου 
υπουργού τής δικαιοσύνης αί σφαγαί. Είς Δαχο- 
μέην αί άνθρωποθυσίαι θεμελιοΰνται έπί θρη
σκευτικής ιδέας, ήτις ούχί μόνον ενισχύει, άλλά 
καί διαιωνίζΐι τδ έθιμον τοϋτο. II θρησκεία θέλει 
ώστε δ βασιλεύς να καταβαίνη είς τδν αδην μέ 
δλην τήν έπίδειξιν τής βασιλείας, συνοδευόμενος 
ύπό τών γυναικών, τών ευνούχων, τών στρατιω
τών, τών χορευτών, τών ψαλτών του κλ. ώστε 
συμβαίνει ένίοτε νά θύωνται έτησίως μέχρι πεν- 
τακοσίων άνθρώπων πρδ; τιμήν τοϋ Οανόντος 
βασιλέως, δ δέ άριθμδς ουτος δέον νά διπλάσιά-, 
σθή διότι πολυάριθμοι γυναικών θυσίαι έκτελοΰν- 
ται καί έν αύτοϊς τοϊς άνακτόροις ύπό τών άμα- 
ζόνων. ’Εκτός τών θυσιών τούτων, οί βασιλείς 
τής Δαχομέης τρέφοΰσιν άπεριόριστον σέβας 
πρδς τάς σκιάς τών πατέρων των, εί; τάς δποίας 
σπεύδουσι νά έξαγγείλωσι καί τάς μικροτέρας 
τών συμβαινόντων λεπτομέρειας. ’Εφεΰρεν δ βα
σιλεύς νέον τι είδος τυμπάνου, έδέχθη τήν έπί- 
σκεψιν λευκοΰ τίνος, ήλλαξε κατοικίαν ; ’Αμέσως 
φονεύων ένα υπήκοόν του τόν στέλλει είς τδν 
άλλον κόσμον ώς διά νά έξαγγείλη είς τήν σκιάν 
τοΰ πα-ρό; του τό γεγονός τοϋτο" ένίοτε μάλι
στα δ βασιλεύς λησμονών νά προσθέση είς τά
δσα έντέλλεται τώ φονευομένω νά είπη έλάχιστόν 
τι πράγμα, φονεύει παραχρήμα καί έτερον, δστις 
χρησιμεύει ώς τή; έπιστολής τοΰ
πρώτου. Τά δέ φρικώδη ταΰτα έθιμ.α έ^ιζωμένα 
ύπό τοΰ χρόνου καί τών παραδόσεων είς τάς 
καρδίας τών Δαχομαίων, ύποστηρίζονται καί 
ύπο πολυαρίθμων καί πανσθενών φανατικών
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κή; κυβερνήσεως πλαγίως ύπεξέφυγεν αύτά, καί 
ό Κ. Βεούτων ήναγκάσθη ν’ άναχωρήση, πλα
στά μέν δείγματα φιλίας λαβών παρά τοΰ μαύ
ρου άνακτος, ούχί δμως άπολαύσας καί τήν κα- 
τάργησιν τής χύσεως τοΰ ανθρωπίνου αίματος, 
ίσως ό χρόνος καί ή εισαγωγή τοΰ χριστιανισμού 
και παρά τοΐ; άγρίοις έκείνοις λαοί; έπιτύχη δ,τι 
ό Κ. Βούρτων δέν ήδυνήθη.

δευόμενος καί ύπδ ένδς πυροβολισμοΰ, ειδοποιεί 

τδν λαδν άμα έπιπτε κεφαλή τις ύπδ τήν μάχαι- ·■ 
ραν τοΰ ύπουργοΰ τής δικαιοσύνης ή τοΰ Ζε-λε-λέ · 
αύτοϋ. Είκοσι καί τρεις τοιοϋτοι πυροβολισμοί ή- , 
κούσθησαν, καί τήν επιούσαν είκοσι καί τρεις μέν 
κεφαλαί νέαι έκόσμουν τους τοίχους τών ανακτό
ρων, είκοσι δέ καί τρία πτώματα έκειντο καθη- 
μαγμένα έπί τοΰ εδάφους- όλη ή σωματοφυλακή ι 
τοΰ βασιλέως, συγκείμενη έκ δισχιλίων καί πεντα- 
κοσίων γυναικών παρήλλαξε πρδ τών πτωμάτων 
εκείνων, άλλάζουσα' ή εκστρατεία αυτή ητο 
πολυαριθμοτέρα άλλοτε, άλλ’ ένεκα τών συνεχών 
πολέμων, ιδίως έπ’ έσχάτοις πρδς τούς κατοίκους . 
τής λβιοκούτας ύπέστη έπαισθητήν μείωσιν. Διαι- ■ 
ρεϊται δέ αυτή εις τέσσαρας φάλαγγας, ών ή μέν 
πρώτη ώπλισται διά άγ-μπα-ρύα (πλατύστομων 
πυροβόλων) καί σχηματίζει τδ σώμα τών έπιλέ- 
κτων, δτε τών άπαρτιζουσών αυτήν γυναικών 
ύπερεχουσών τάς επίλοιπους κατά τδ ανάστημα 
καί τήν άνδρίαν, ή δέ δεύτερα άποκλειστικώς προ- 
ώρισται εις τήν κυνηγεσίαν τοΰ έλέφαντος καί θε
ωρείται ώς ή συγκείμενη έκ τών μάλλον έπιδε- 
ξίων καί ευκινήτων στρατιωτίδων' ή τρίτη ώπλι- 
σται διά νυεκ-πλο·χεν-τδ ήτοι μεγάλων δρέπα
νων καί σύγκειται έκ γυναικών αίτινες διά τήν 
δυσμορφίαν αύτών δύνανται κάλλιστα νά παοα- 
στήσωσι πρόσωπον Μεδούσης’ ή τετάρτη τέλος 
φάλαγξ, ώπλισται διά πυροβόλων μέ πυρίτιδας 
λίθους, καί άποτελεϊ τάγμα τι πεζικδν άδιοργά- 
νιστον δμως και άθλιον' ώς έφεδρεία δέ τής δλης 
σωματικής χρησιμεύει σώμά τι έκ κορασίδων, γγο- 
χέν-τό, ώπλισμένων διά τόξων καί βελών.

At τοιαΰται τελεταί έξηκολούθησαν πεντεκαί- 
δεκα περίπου ημέρας,’μετά τδ τέλος τών όποιων, 
δπως γνωστοποιήσωσιν εις τδν λαδν δτι αύται 
έληξαν ήδη, έχυσαν εις τήν γήν βαρέλια πολυά
ριθμα ρομίου καί συνέτριψαν τά ποτήρια, έν οί; 
έπιεν δ βασιλεύς, οί ύπουργοί, αί ρναϊκες καί οί 
ξένοι του. Τότε τέλος άπεφάσισε καί ή αυτού Δα- 
χομαϊκή Μεγαλειότης νά λάβη ύπ δψιν τάς αιτή
σεις τοΰ Κ. Βούρτωνος καί προσκαλέση εις ιδιαι
τέραν συνέντευξιν αυτόν, ό άγγλος πρεσβευτής 
τώ έξέθεσεν έν έκτάσει τδ άντικείμενον τής απο
στολής του, άλλ’ άνευ έπιτυχΐας, διότι δ βασι
λεύς τώ διεκήρυξεν δτι αί άνθρωποθυσίαι ήσαν 
ύπδ τών προγόνων το» διωργανισμέναι καί δτι 
αύτδς ήθελεν έπιμόνως τάς διατηρήση,οπως μείνη 
πιστός εις τάς πατρικές καί έθνικάς παραδόσεις, 
καθ δσον δι’ αφορά τά άλλα αιτήματα τής άγγλι-

ΑνθΡΩΠΟΣ τις όνόματι Ιάκωβος έξήσκει ποτα- 

πδν καί εύτελές τι έπάγγελμα, έάν δύναται νά 
ταπείνωση ένα άνδρα τδ εύτελές έπάγγελμα, καί 
είχεν οικογένειαν σνμποσουμένην έκ πέντε ατό
μων,ήτο·. έκ μιας γυναικδς καί τεσσάρων τέκνων 
ανηλίκων είσέτι. Η έργασία του τώ έχορήγει μό
λις τά πρδς διατροφήν καί ζωάρκειαν αυτού τε 
καί τής δυστυχούς οικογένειας του' έν τούτοις έ- 
γεύετο τής αληθούς εύδαιμονίας, ή κσρδία του έ- 
παλλεν ύπδ χαράς οσάκις έβλεπε τήν πενταμελή 
οίκογένειάν του εύθυμον, άρκουμένην τοϊς όλίγοις 
καί άδουσαν μετ’ αύτοϋ. Κατέτριβε δέ νυχθ δλην 
τε καί ημέραν εις τήν αχάριστον έργασίαν του. 
θά έλεγε τις δτι ή τύχη είναι κακεντρεχές τι 
πνεύμα, δπερ άρέσκεται καταδιώκον τάς έντιμους 
καοδίας, σπαράττον καί διαπερών αύτάς διά τών 
δξυτέρων βελών του·

0 Ιάκωβος προβεβηκώς ήδη ών τήν ηλικίαν καί 
παρά τήν δύναμίν του παλαιών κατά τής άνη- 
λεούς τύχης του, είδεν έαυτδν αίφνης έμπεσόντα 
εις τήν φρικωδεστέραν δυστυχίαν' ή γυνή του ώς 
καί τά τέκνα του καταπεπονημένα έστέναζον, έ- 
κλαιον,έζήτουν άρτον'ό Ιάκωβος άνάλογίζεται τήν 
δυστυχίαν του, συγκλαίει μετ’ αύτών, αισθάνεται 
τήν φρίκην τής κατας-άσεώς του, άγνοών διά τίνος 
εντίμου μέσου δύναται νά έξοικονομήση ολίγον άρ
τον, δπως δυσωπήση τήν δυσμενή ειμαρμένην του, 
καταπαύση τάς σπαρακτικής τής οικογένειας του 
κοαυγάς καί άποσπογγίση μικρόν τά δάκρυα έκ 
τών παρειών τών τεσσάρων εκείνων αθώων πλα
σμάτων, ών οί αδένες ήσαν άεί^οοι, έπεκαλέσθη 
τήν βοήθειαν καί προστασίαν τών γειτόνων του. 
Ανωφελές νά προσθέσω, δτι τδ πλεΐστον μέρος δέν 
καταδέχεται ούχί νά τδν άκούση, άλλ ούτε καν 
νά τδν ίδη. Δακρύων ζητεί έλεημοσύνην, άλλ ου- 
δείς δίδει άκρόασιν εις τδ παίγνιον τούτο τής τύ
χης, ούδείς βλέπει τά κοουνηδδν δέοντα δάκρυα,
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ούδείς συγκινεϊται, άνδέ τις τυχαίως πως τδν ά- 
πήντα καί αισθανόμενος πυμπάθειαν πρδς τήν άλ- 
γεινή θέσιν του παρεκινεϊτο νά τώ παοάσχη μι- 
κράν τινα άνακούφισιν δίδων αύτώ νόμισμά τι, 
εις ούδέν άλλο συνήργει ή πρόσκαιρος αύτη βοή
θεια παρά εις τδ νά παρατείνη όλίγας έτι 7ιΥμ®ί 
τήν πολυστένακτον υπαρξιν τή; γυναικδς καί τών 
τέκνων του. ό Δυστυχή; έν τή απελπισία του 
τρέχει ένθεν κάκεϊθεν ώς παράφοων, αίφνης δέ συ
νάντα: ένα τών συναδέλφων του τδ αύτδ τούτο 
επάγγελμα έξασκοΰντα, καί σχεδόν έπίση; ένδεή. 
Ούτος, τόσην ύπέρ τοΰ δυστυχούς έλαβε συμπά
θειαν, ώστε έκπεπληγμένος τδν έρωτά πώς ένέ- 
πεσενείς τοιαύτην άξιοδάκρυτον θέσιν' «άπώλεσα 
«άπεκρίθη, ό τάλας, τήν γυναίκα μου, άπώλεσα 
»τά τέκνα μου, άπδ τής χθές ς-εροΰνται τοΰ έπι- 
Όυσίου' ούδ’ οίδα ούδ’ έγώ αύτδς πού διευθύ
νομαι . .. άχ ! θά άποθάνουν» άνέκραξεν έκτες 
’’εαυτού. — « Φίλε μου, τώ λέγει ό άλλος λίαν 
«περίλυπος έπί τώ άκούσματι τούτω,ίδου δύω σολ- 
”δία, έν τούτοις συνίσταται άπασα ή περιουσία 

«μου, λάβε ταύτα' αν δέ έπιθυμής νά κερδίσης 
»καί έτερα, έγώ θέλω σέ συμβουλεύσει Sv μέσον, 
»αρκεί νή ύπάρχη έν σοί θέλησις καί γενναία 
καρδία. »

« Ειμί πρόθυμος νά πράξω δ,τι δήποτε, άπε- 
κοίθη μετά ζωηρότητος ό Ιάκωβος, φθάνει νά μή 
άντίκειται εις τήν τιμήν καί τήν θρησκείαν.«— 
Εχει καλώς, ήκολούθησεν ό συνάδελφός του, ύ
παγε εις τήν όδδν τού Άγίυυ Στεφάνου, άνάβα εί; 
τδ.ύπάρ’ 3,1 40'οίκημα, εκεί κατοικεί τις δστις 
φλεβοτομεϊ έπί μ.ισθώ, άν δέ άποφασίσης νά φλε- 
βοτομηθή; θέλεις πληρωθή.» ό Ιάκωβος αμφιτα
λαντεύεται πρδς στιγμήν, άλλ’ αίφνης άναλογί- 
ζεται την θεσιν του, άποφασίζει καί ώς πτηνδν 
πετά εις τδ ύποδειχθέν παρά τού συντεχνίτου 
του μέρος, προτείνει τδν δεξιόν βραχίονα, φλεβο- 
τομεϊται καί λαμβάνει 6 σόλδια. Ακούσας δέ δτι 
καί έτερός τις ιατρό; έπιχειρεί τδ αύτδ πείραμα 
αντί χρημάτων, δράττεται τή; εύκαιρίας, τρέχει 
έν σπουδή καί πρδς αύτδν, τώ προτείνει τδν άρι- 
στερδν βραχίονα έκτελείται ή φλεβοτομία, καί 
λαμβάνει άδροτέραν τήν αντιμισθίαν. Ηδη έξαλλο; 
ύπδ χαράς, διευθύνεται εϊ; τι παντοπωλείου, άγο- 
ράζει άρτον, έπανακάμπτει δρομέως εις τήν οικί
αν του καί τδν διανέμει εϊς τήν γυναίκα καί τά 
τέκνα του. Αλλ αίφνης τδ πρόσωπόν του μετα
βάλλει χροιάν. Κάθηται καί τδ αιμα £έει έκ τών 
βραχιόνων. «Σύζυγέ μου, πάτερ μου, ανακράζουν 

συνάμα μήτηρ καί τέκνα, σπαραττόμενοι καί άνα- 
λυθέντες εί; δάκρυα, τί έχεις; πρδς θεοΰ, οποία 
άνάγκη σέ έβίασε νά φλεβοτομηθής;» « 'Αγαπητή 
μοι γύναι, προσφιλή μοι τέκνα, τοξς λέγει βαθέως 
ς-ενάζων καί έναγκαλιζόμενος τούτους σφιγκτότα- 
τα.ΙΙ άνάγκη ... μέ έβίασε τοϋ νά πράξω τούτο... 
ναι ή άνάγκη τοΰ νά έξοικονομήσω . .. ολίγον . .. 
άρτον .. . Μόλις έπρόφεοε τάς λέξεις ταύτας καί 
έξέπνευσε.

Χύνονται τά τέκνα του περί τδν τράχηλόν του, 
τδν κατασπάζονται, τδν λούουν μέ δάκρυα, άλλ’ 
άνωφελώς, διότι ώς είπομεν ή ψυχή τοΰ Ιακώβου 
διεπορθμεύετο ήδη ύπδ τοΰ Χάρωνος. όποιον πα
ράδειγμα πατρικής άγάπη;!

Cex τοΰ Γα.Ι.Ιιχοΰ)
Έν ’Αλεξάνδρειά, τή 22 Δεχευβρίου 1864.

ι. π. ΐΈαΡΓΑΝτοηο υλος.
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ.

(Κατά μίμησιν τών τοϋ Τυρταίου.) 

(ΛοιηδΙν τω 1824) 
Ειν ώραϊο μεσ’ τους πολέμου; 
νά ’χης χέρα δυνατή 
σταίς φωτιαίς καί σ’ τήν καπνοΰρα 
νά σοΰ χαίρεται ή ψυχή. 
Δεξιά, ζέρβια σου τδ βόλι 
θυμωμένο νά φυσά 
καί συ τόσο νά μανίζης 
εις τήν' ματοχειλισιά. 
Νά πατής θανατωμένου; 
στδ στομάχι του; έχθρου; 
καί ν’ άφίνης σαπημένα 
τά κορμιά του; στους άγρούς· 
Τήν πατρίδα σου δοξάζεις, 
έχεις άσβυστη ζωή 
καί στά τέκνα, εις τά κορίτσια 
μένει άπείραχτη ή τιμή. 
Ούτ’ έχθρδς θά ’ξολοθρεύση 
τοΰ σπητιοϋ σου τήν γωνιά 
καί του; τάφους τών γονηών σου 
δέν θά σκάψ* ή άραπιά. 
Εις τήν μάνητα τή; μάχη; 
τ’ άλογα τά άραβικά 
Εις τά χέρια μας θά ’λθοΰνε 
άπ’ τά χέρια τά εχθρικά.
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Καί μέ τ’ άτια πηλαλώντας 
έπειτα σταΧς γειτωνιαΧς 
νικητάδες θα μάς ψάλλουν 
τών ποιητάδων ή φωναίς. 
Διά μια τέτοια άνδρειοσύνη 
τοΰ Φιλίππου τδ παιδί 
χαίρεται με τούς μακάριους 
μακαριότατη ζωή.
Πότ’ εις τά άστρα λιμεριάζει 
πότε γέρνει έδώ στην γή, 
πεθυμώντας νά ξανοίςη 
τοΰ πολέμου αναλαμπή.
’Αλλ’ άν θέλω έγώ νά ψάλλω 

ψάλσιμο ηρωικό 
τούς ανδρείους νά μή γυρεύω 
στόν καιρό τόν παλαιό. 
Μικροί τώρα καΐ μεγάλοι 
μελετούνε τά Ψαρά, 
ποΰ άφάνισαν χιλιάδες 
<χήν φριχτήν ακρογιαλιά. 
Καιρός ήτον καλοκαίρι 
τά λιβάδια μυριστά, 
στά κλονάρια ώριμασμένα 
καΐ τ’ άφράτα όπωοικά. 
ή γλυκόφεγγη άρχινοϋσε 
τής αυγής φεγγοβολή 
δταν τά έχθρικά τά πλοία 
ξάνοιξαν οί Ψαριανοί. 
’Αναρίθμητα κινούνται 
είς τόν έρημο γιαλό 
απ’ τούς άνεμους φερμένα 
κ’ άπ’ τό κύμα τό αλμυρό.

Η Κ. ΡΙ3Τ0ΡΗ »·
ΚΑΙ Η ΜΗΔΕΙΑ TOT Κ. LEGOUVE.

Πότε κίτρινοι χλομιάζουν 
τοϋ πολέμου είς τόν χορό, 
πότε γίνονται ωσάν φλόγα 
ποΰ αφανίζει ενα χωριό. 
’Αλλ’ ή μάχη ώς περισσεύει 
άρχινοϋν οί Ψαριανοί 
νά πλακόνωνται άπ’ τό πλήθος 
στήν δακρΰχαρη σφαγή. 
Τότε ένας άπό έκείνους 
τούς γενναίους τούς Ψαριανούς 
χύνει μέσα στήν μπαρούτι 
δύο σπινθόβολους δαυλούς. 
Λάμψι πέρνεε βλο τό κάστρο 
κ’ άπ’ ταϊς ρίζαις ταϊς βαθιαϊς 
είς τά νέφαλα πετιέται 
μέ γλωσσότρεχες φωτ.ιαΐς. (Γ. Τ.)

Οσοι, άναγνώσαντες εντός τού σπουδαστηρίου 

των τά έργα τών μεγάλων τραγικών, νομίζουσιν 
δτι κέκτηνται τελείαν γνώσιν τών αριστουργημά
των τής διανοίας έκείνων, πολύ άπατώνται. όπως 
είσδύση τις είς τό πνεύμα τού ποιητού, δέν άρκεί 
ν’ άναγνώση τούς στίχους ενός τίνος δράματος’ 
είναι ανάγκη νά πορευθή είς τό θέατρον, καΐ τότε 
άν κατά καλήν του μοΧραν, οί όποκριταΐ έννοοϋσι 
τό έργον των, δύναται νά εϊπη και ούτος δτι ελα- 
βεν άρκοϋσαν γνώσιν τοΰ διδαχθέντος δράματος. 

Τό γραπτόν δράμα είναι τό άπλοΰν τοΰ πίνακος 
σχεδιογράφημα. όλίγαι γραμμαΐ καΐ ούόεν έτε
ρον’ τά χρώματα εΐσέτι δέν έίδίφθησαν δπως δώ- 
σωσι ζωήν καΐ κίνησιν είς τά διαγραφέντα είδω
λα. Μετά τινας στιγμάς, άν τις ‘Ρουβήνσιος ή Τι- 
σιανός κενώστ, τό χρωματούχον άβάκιόν του έπι 
τών γραμμών έκείνων, οποία ζοιή δέν θά διαχυθή 
αρά γε έπί τοΰ ψυχρού έκείνου ύφάσματος I

Είς τήν πλάνην ταύτην ύπεπέσαμεν καΐ ήμεΧς 
πολλάκις’ άνεγνώσαμεν άπαξ ή δΐς τραγωδίας 
τινάς, καΐ ή άνάγνωσίς των διήγειρεν έν ήμϊν τερ
πνόν τι αίσθημα' πολλάκις μάλιστα, κλείσαντες 
τό βιβλίον,έχειροκροτήσαμεν καΐ ήμ.εΧς, μετά το- 
σούτων άλλων, τήν Μήδειαν τοΰ Εύριπίδου ή τόν 
Οίδίπουντοΰ Σοφοκλέους, καΐ έμείναμεν μέ ήσυ- 
χον τήν συνείδησιν καΐ άναπαυμένην τήν περιέρ
γειαν δτι άπεκτήσαμ.εν πλήρη γνώσιν τών άνα- 
γνωσθέντων δραμάτων. Αληθώς ύποψία τις ένίο
τε διηυλάκου τό μέτωπόν μας μή ή γνώσις ήμών 
δέν ύπάρχη τελεία, καΐ τότε έσπεύδομεν είς τό 
θέατρον τών Αθηνών,δπου πολύ σπανίως υπό αδέ
ξιων υποκριτών έδιδάσκοντο άδεξιώτερα δράμα
τα’ άλλ’, ώς έκαστος ένοεΧ, τότε ή περί δράματος 
ύπόληψι; ήμών έξέπιπτεν έτι μάλλον. Βλέποντε; 
μάλιστα τήν άδιαφορίαν τοϋ κοινού εις τάς δρα- 
ματικάς παραστάσεις, καΐ τόν ύπέρ τοΰ μελοδρά
ματος ένθουσιασμόν του, έπιστεύσαμεν, έν τή α
πελπισία ήμών, δτι τό άληθές θέατρον άπωλέσθη 
διά παντός, καΐ δτι ο θρίαμβος τού μελοδράμα
τος έγένετο έντελής. ό όδυσσεύς, είπαμεν καθ 
εαυτούς, ένίκησε καΐ πάλιν τόν Αϊαντα !

Αλλ’ αί άνωτέρω ίδέαι ήμών άνετράπησαν άρ
δην, δτε εϊδαμεν έπί τής σκηνής τήν μεγάλην τής 
Ιταλίας τραγωδόν. Η ΑδελαΙς 'Ριστόρη μέ τήν 
ήχηράν αύτής καΐ εύστροφον φωνήν, με τό ήρω’ξ-
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αόν της άνάστημα, δλη πάθος, δλη πύρ, δλη χά- 
φις καΐ ύπόκρισις, αληθής Μελπομένη έπί τής σκη
νής, έδωκεν ήμϊν νά έννοήσωμεν τήν άληθή τοΰ 
.δράματος αξίαν. Ακροαζόμενός τι; τήν τραγωδόν 
ταύτην λησμ,ονεϊ έντελώς τό / ποιητήν. Καΐ αλη
θώς, είς στεναγμός ύπό τού πςρριτοΰ έκφραζόμε- 
νο·„ είναι απλώς μονοσύλλαβόν τι καί ξηρόν επι
φώνημα; δ πολλάκις, άναγινώσκων τις τό δρά
μα, παραλείπει νά σημείωση. ’Αλλ’ είς τό στόμα 
τής'Ριστόρη όποιος κόσμος ιδεών καΐ αίσθημά 
των εκτυλίσσεται έν τφ άπλώ έπιφωνήματι τού- 
τφ ! 0 ποιητής σιωπά πολλάκις, άλλά τότε μία 
κίνησι; τή; μεγάλης τραγωδού, έν βλέμμα αύτής 
εκφράζει δσα έν ούδεμιά ούδενός λαού γλώσση 
δύνανται νά έκφρασθώσι. Η γυνή αυτή γίνεται 
οιαδοχικώ; μουσικός, ζοιγράφος, άνδριαντοποιός’ 
εΐναι μάγισσα άρπάζουσα πότε μέν τό πλήκτρον 
τού όρφέως, πότε τήν γραφίδα τοϋ Απελλοΰς, 
καΐ άλλοτε τήν γλυφίδα τού Φειδίου. 11 άργυρόη- 
χος αύτη; φωνή χρωματίζεται θαυμασίω; ύπό 
τής είρωνίας, τή; άπελπισίας, τής οργής, τής ζη
λοτυπία;’ τά πάθη τή; ψυχής είκονίζονται έν αύ- 
τή, ώ; εις λεΐον κάτοπρον τά απέναντι παρουσία- 
ζόμενα άντικείμενα. Αί κινήσεις αύτής είναι κι
νήσεις προφήτιδος έν τή 'Ιουδίθ, μαινομένης έρω- 
τολήπτου έν τή Φαίδρα καΐ Mcppa, ζηλότυπου 
καΐ αίμοβόρου γυναικός έν τή Μηδείφ. Οταν 
λαμβάνΐ) τό ξίφος δπως άποτάμη τήν κεφαλήν 
τοϋ όλοφέρνους ομοιάζει άγαλμ-α τής Θέμιδος’ 
έν τή τετάρτη πράξει τής Φαίδρας, ώ; άρχαία τις 
Μαινάς περιτρέχει τήν σκηνήν, καΐ έν τή Μύρρα, 
δτε κάθηται κατά γής παλαίουσα κατά τοϋ θα
νάτου, νομίζεις οτι καθορά; άγαλμά τι έκ τών έν 
τφ άετώματι τοΰ Παρθενώνος άνακεκλιμένων, 
καΐ έκεΐθεν έκκυλισθέν έπί τής σκηνής.

Τό κοινόν τής πρωτευούσης συνέρρευσεν άθρόον 
είς τάς τέσσαρας παραστάσεις ταύτας, καΐ ό έν- 
θουσιασμός αύτού ύπέρ τής κ.' Ριστόρ-η έκορυ- 
φούτο έν έκάστη κατά γεωμετρικόν λόγον, ό εν
θουσιασμός ούτος ήτο αμιγής παντός άλλου αι
σθήματος, ήτο ένθουσιασμός καθαρώς καλλιτεχνι
κός, καΐ επομένως είχέ τι αρχαϊκόν, είχέ τι ύψη- 
λόν. Τά ονόματα τής Μήδειας καΐ Φαίδρας άνε- 
κάλεσαν είς τήν μνήμην δλων ήμών τάς ώραίας 
τή; έλληνικής δραματουργίας έποχάς. Καΐ σή
μερον, έν τφ σημερινώ θεάτρφ, ώς άλλοτε έν τώ 
δλίγα βήματα άπέχοντι διονυσιακώ, ήκούσθησαν 
α: οίμωγαΐ τών πολυθρυλλήτων τούτων γυναικών, 
χαΐ τών έγκλημάτων των τό άποτρόπαιον, ώς καΐ
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τοϋ πάθους των τό έπακρον συνετάραξαν καΐ συ- 
νεκίνησαν τάς ήμετέρας ψυχάς. 0 ένθουσιασμός 
ούτος τοΰ κοινού άποδεικνύει δτι ή πρός τό δρά
μα έφεσις δέν άπεσβέσθη’ άρκεϊ νά εύρεθώσιν οί 
κατάλληλοι ύποκριταΐ, καΐ τότε τοΰτο θριαμβεύει.

Αλλά τίς είναι ή νέα αΰτη Μήδεια, ήν ή κ. 
'Ριστόρη δίς έδίδαξεν ίταλιστΐ έν τφ άθηνα'ίκφ 
θεάτρφ, καΐ ήν ό άκαδημαϊκός γάλλος, ό κ. Le- 
gouve, διεσκεύασε,λαβών αύτήν έκ τού δμωνύμου 
Ευριπιδείου δράματος;

Πρό τών στυλών τής Κορίνθου, έν τινι πλατεία 
δπου ϊδρυται ναός τής Αρτέμιδος καΐ άγαλμα 
τής θεοΰ, κεκμ.ηκυΧα καΐ περίλυπος φθάνει ξένη 
τις καΐ άγνωστος γυνή. Τά δύο αύτής τέκνα, ά- 
πηυδημένα έπίσης έκ τών ταλαιπωριών καΐ στε
ρήσεων, μ.όλις δύνανται νά βαδίσωσιν.ΙΪ δυστυχής 
μήτηρ ένθα^ρύνει αύτά νά προχωρήσωσι, καΐ λαμ- 
βάνουσα τό έν άπό τής χειρός, θαρρείτε, λέγει 
αύτοΐ;" θαρρείτε, άγαπητά μ.ου τέκνα!

Coraggio, amati figli miei, coraggio.'
Un passo ancora! non e lunge il porto/ 

II γυνή αύτή είναι ή τρομερά μάγισσα τής 
Κολχίδος, ήτι; αναζητούσα τόν ϊάσονα φθάνει είς 
Κόρινθον, καθ’ ήν στιγμήν ό άπιστος αύτής σύ
ζυγος, έπιλήσμων τοϋ πρώτου αύτού έρωτος, 
νέους ετοιμάζεται νά συνάψη γάμους μετά τή; 
Κρεούσης, θυγατρός τοΰ τής Κορίνθου βασιλέως 
Κρέοντος. Κατά τήν στιγμήν έκείνην βλέπει γυ- 
ναϊκά 'τινα προσερχομένην έν τώ ναώ, τήν τροφόν 
τής Κρεούσης, καΐ έκεϊ παρ’αύτής μανθάνει δτι, 
εύρίσκεται είς Κόρινθον,καΐ συνάμα ότι κατά τήν 
αυριον θέλουν τελεσθή οί γάμοι τή-, θυγατρός τοϋ 
βασιλέως. Εν τώ προσώπφ τής Μηδεία; ή λύπη 
καΐ ή άπελπισία ύπάρχουσιν έζωγραφημέναι’ εί ■ 
ναι δυστυχής τις μόλις δυναμένη ν’ άρθρωση λέ
ξεις τινάς’ ούδείς δύναται νά μαντεύση όποϊα ά
γρια πάθη έγκλείονται είς τά στήθη τής γυναι- 
κός έκείνης, καΐ όπόσον στυγερά έσονται τ απο
τελέσματα των. Μικρά τις άκτις φωτός έπί τοΰ 
χαοακτήρος τής Μήδειας ρίπτεται κατά πρώτον, 
δτε, έρωτηθεϊσα περί τής λατρείας τών θεών της 
ύπό τής τροφού άπαντγ, ότι ή λατρεία τών θεών 
αύτής είναι τρομερά, είναι λατρεία πληρουμένη 
φόνων. «Καΐ αύτή, λέγει, ή ήμετέρα ’Αφροδίτη 
διψά τό αίμα ! °

. . . il lor culto e spavenloso 
un sempiterno avvicendar di stragi

Venere nostra d’uman sangue ach* ella 
Hasele! . . . .
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άναφέρει τδ χρυσοϋν δέρας, τδ μυστήριον άρχεται 
νά τή άποκαλύπτεται φοβερόν. Εν δέ τή έήομένη 
σκηνή, δτε ή Μήδεια, βλέπουσα τδν Ορφέα, έρωτά 
αυτόν άν ζή.'—Τίς; έρωτά έντρομος έκ τών υπο
ψιών της ήΚρέουσα. Αλλ’ άκούει τότε παρά τής 
Μηδείας τρομερά άπάντησιν. ·—Θ νικητής τοϋ· 
δράκοντος τής Κολχίδας !»

Del dracone di Colco il vincrlore !
— Σύ·, λοιπό* είσαι ή. τρομερά Μήδεια ί 
Dunque tu sei la terribil Medea f 

αναφωνεί ή Κρέουσα, δτε τδ μυστήριον ανακαλύ
πτεται έντελώς .' άλλά καί ή Μήδεια ένόησεν ήδη 
τδ θύμά της.—fl! τά πάντα έννοώ! Σύ είσαι, λέ
γει καί αυτή, ή άτιμος, ή άπιστος ήν ή καρδία 
μου προϋπώπτευσε !

Ah ! tutlo intendo ... tn Γ infame sei,
La perfida che il mio cor presentia ! . . . .
’Εν τή δευτέρα πράξει ή Μήδεια παρουσιάζε

ται εις τήν σκηνήν, καθ’ ήν στιγμήν ό ’ίάσων, ώ- 
θούμενος ύπδ τοϋ όρφέως οίκτείροντος αυτήν, καί 
δπως καθησυχάση τήν συνείδησιν τοΰ έκ τής άφί- 
ξεως τής Μηδείας ταραχθέντος Κρέοντος,προσπα
θεί νά λάβη τήν εις τδν μετά τής Κρεούσης γά- 
μον.του συγκατάθεσιν τής Μηδείας. Εις τήν θέαν 
τοϋ ’ϊάσονος μαλακόνεται ή έςωργισμένη τής συ
ζύγου ψυχή, καί ό αρχαίος έρως άναλαμβάνει έπ 
αύτής τήν προτέραν ίσχύν. — Ω ! τά πάντα 
λησμονώ, ανακράζει έν τή. έκπλήξει της έκείνη. 
’Αλλ’ δ ’ίάσων σιωπά’ έτερος έρως κατέχει ήδη 
τήν άστατον καρδίαν του’ αί προτάσεις, άς 
προτίθεται νά κάμη πρδς τήν Μήδειαν, πολύ· 
άπέχουσι τών ερωτικών αισθημάτων ύφ ών κυ
ριεύεται αύτη. ’Εκείνη δέν βραδύνει νά τδ έννοή- 
ση, καί τότε έκάστη πρδς αύτδν λέξις της πε
ριέχει καί μίαν πικράν ειρωνείαν. ’Ακούει μετά 
ψυχρότητος, ύποκρυπτούσης τρομεράν έκδικήσεως 
δίψαν, τάς περί διαλύσεως τών γάμων των προ
τάσεις τοϋ ’ϊάσονος, καί. τήν φροντίδα ήν δεικνύει 

περί τής άποκαταστάσεώς της εις μεμακρυσμενην 
τινά γήν, δ πρώην εραστής αύτής. Ψυχρά δέ καί 
εϊρων αείποτε, τώ υπενθυμίζει ότι απανταχού 
δπου άν ζητήση άσυλον, θέλει ευρεί έχθρούς οδς 
άπέκτησε κακουργούσα υπέρ αύτοϋ- Τά παντα- 
λέγει, έχουσι καλώς ! άλλά προτού ν άπολύσης 
τδ πλοϊον εις τούς άνέμους, ευρέ πρώτον μεμα- 
κουσμένην τινά παραλίαν, είτε μεμονωμένον βα- 
σίλειον, ένθα νά μή μέ καταρώνται δι όσα .υπέρ 
σου έπραξα, ή νά μή καταδιώκωσιν άμφοτέρους 
ήμάς διά τά κοινά ήμών κακουργήματα.

Εκ των λόγων της τούτων δεικνύετα·. τί δύ
ναται άρα νά πράξή τοιαύτης θρησκείας οπαδός.

Η νέα Κρέουσα, ή μελλόνυμφος τοϋ ϊάσονος, 
έξερχομένη τότε τοϋ ναού, άπαντά τά δύο τις 

Μηδείας τέκνα, καί υπό οίκτου κινούμενη απευ
θύνει έρωτήσεις τινάς πρδς αυτά, άλλά, κατά τήν 
στιγμήν εκείνην, συναντάται μετά τής Μηδείας, 
καί τότε ωραίος καί έντεχνος διάλογος δαγείρων 

βαθμηδόν την περιέργειαν τοϋ άκροατοϋ, άρχεται 
μεταξύ των δύο αντίζηλων, άγνοουσών αλληλας. 
JI Μήδεια διηγείται τδν έρωτά της, περιγράφει 
τάς περιπετείας του καί τά εγκλήματα εις ά 
υπέπεσε πρδς κορεσμόν τοϋ φλογερού πάθους της. 
ΙΙσυγκίνησίςτης αύξεταιβαθμηδόν,κλαίει τότε,και 
ρίπτουσα βλέμμα επ’, τών δύο τέκνων της, άφίνει 
έκ τής ταραχής της νά τή έκφύγωσι λέξεις τρο
μερά! τιμωρίας καί έκδικήσεως. Οΐμοι! αρχίζει 
ήδη νά οσφραίνηται αίματα ή ζηλότυπος γυνή.

..........................Qui si respira 
odor di sangue!
II δυστυχής Ελληνίς φρίσσει άκροωμένη τάς 

άγριας φράσεις τής βαρβάρου Κολχίδος, καί έν
τρομος έρωτά τδ αίτιον τής τοσαύτης ταραχής 
καί παραφοράς της’—“ώ, λέγει τότε πρός αυτήν 
ή Μήδεια’ έδοκίμασες σύ ζηλοτυπίαν ;»
.... Provasti lu gelosia!
« Ναί! τή άπαντά ή Κρέουσα, ήτις έγίνωσκε 

τούς μετά τής Μηδείας έρωτας τοϋ μελλονύμφου 
της. Καί τότε ή Μήδεια μετά τρομεράς φωνής 
έξηγεΐ όπόσον τρομερά θά ήτο ή έκδίκησίς της, 
εάν κατελάμβανε τον ίάσονα εις τούς πόδας έ- 

τέρας γυναικός.
se vivesse ei queto d’altra donna al piede.

Η άθώα Κρέουσα τρέμει άκούουσα τάς ώρυγάς 
τής λεοπαρδάλεως, καί ώς προαισθανομένη τήν 
θέσιν της, εκπέμπει καί ακόυσα κραυγήν τρόμου. 
«Τί λοιπόν λέγεις δτι είσαι ζηλότυπος;» άπαντά 
τότε πρδς αυτήν, σκώπτουσα τδν τρόμ.ον της, ή 
Μήδεια.

Che dicesti allor d’ esser gelosa!
’Αλλ’ ά διάλογος εξακολουθεί, καί ή πτωχή 

Κρέουσα έκθέτει καί αυτή τούς περί τής αντιζή
λου φόβους τής ψυχής της’ καί δτε ακούει παρά 
τής Μηδείας δτι οί φόβοι της ούτοι είναι παιδα
ριώδεις’ ώ, λέγει, άν έγίνωσκες τδ τρομερόν όνο
μά της !...........

Πτωχή νεάνις ! άγνοεΤ ότι απέναντι αύτής 
ισταται ή Εριννύς ·?,ν φοβείται’ μετ’ ολίγον δμως, 
δτε ή Μήδεια, άναλαμβάνουσα τήν διήγησίν της

Orsu ; pria di fidar la nave ai venti, 
Cerca lido lontan, cerca reame, 
Che a iniegesta per le non maledica, 
Che misfatto coman non ci rampogni. 
Η ταραχή τής Μηδείας αύξεται ενταύθα τρο- 

μερώς,ή δεικνυόμενη ψυχρότη ς αύτής αφανίζεται, 

καί τέλος, έγκαταλείπουσα τήν εϊρωνίαν, διά 
τρομερών λέξεων τώ υπενθυμίζει μ ίαν πρδς μίαν 
τάς φρικώδεις λεπτομέρειας τών εγκλημάτων των. 
—Τοιοΰτος υμέναιος, έπί τέλους τώ λέγει, νομί 
ζει; ότι δύναται νά λυθή, καί ότι δύο όντα ηνω
μένα διά τόσων Εγκλημάτων ίύνανται νά εύρωσι 

τδν έρωτα αλλαχού ή εις εαυτούς μόνους';
. . . Tu creili che due aline,

Cui siffalto aoalema e sacra men to, 
Amore altro che in lor ritrovar ponno ? 
Απελπισθείς ο ίάσων τοΰ νά μεταπείση τήν 

Μήδειαν απέρχεται, αυτή δέ, μόνη μείνασα, σκέ
πτεται νά εύρη τιμωρίαν δι’ αύτδν ίσαξίαν τού 
μίσους της. Κατά τήν στιγμήν ταύτην βλέπει τά 
τέκνα της, άλλ’ ή θέα τών άθώων εκείνων ούδό- 
λω; έξυπ/.ζουσι τδ μητρικόν αίσθημά της’ ούδέ 
θέλει κάν νά τ αναγνώρισή ώς ίδια αύτής τέκνα. 
Οΐυίοί τοϋ ϊάσονος δέν είναι υιοί μου, άπαντά 
εις τά ψελλίσματά των.

figli di Giason non miei figli.
..........................Funesta razza !
Via ! . . . odio tutli, e supra tutti, voi ! ..
Αλλά μετ ολίγον ή φυσική τής μητρδς στορ

γή επανέρχεται’ ή σκληρά έκείνη ψυχή μαλακύ- 
νεται, καί τά δάκρυα ρέουσιν άφθόνως άπδ τών 
Οφθαλμών της. Ιίδη είναι εγγύς νά τά συγ/ωρή- 
σ-η. Αλλ’ οίμοι .' τδ όνομα τής αντιζήλου της, τδ 
όνομα τής Κρεούσης έρχεται τυχαίως πως εις τά 
χείλη της, καί τότε νέαι άπαισίαι ΐδέαι κατακυ- 
ριεύουσι τήν ψυχήν της. II ηδονή τής έκδικήσεως 
είναι ήδη τδ κύριον αύτής μέλημα, καί υ.εθ’ αί- 
μυβόρου χαράς φαντάζεται αύτήν.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή Κρέουσα έπανέρ- 
χεται εις τήν σκηνήν’ ή άγαθή νεάνις, μαθοϋσα 
ότι δ λαός, χάριν τοϋ ϊάσονος, στασιάζει κατά 
τής Μηδείας, σπεύδει ΐνα σώση αύτήν. Τότε ή 
Μήδεια, βλέ πουσα τήν Κρέουσαν μεριμνώσαν υπέρ 
τής ζωής της, έλπίζει, καί προςλιπαρεϊ αύτήν ΐνα 

Τή άφήση τδ μόνον αγαθόν 8 κέκτηται,τδν ίάσονα. 
Αλ.λ’ ή άόρ ιστός καί άνευ έννοιας άπάντησις τής 
Κρεούσης δέν ευχαριστεί τήν φλεγμαίνουσαν ψυ- 
Ζ’δν τής Μηδείας- τδ μίσος αύτής έπανέρχεται έτι 
^ριμύτερον, καί όταν ή Κρέουσα, έπαναλαμβάνου- 

σα τάς προτροπάς της,παροτρύνει αύτήν νά σωθή 
διά τής φυγής’ — ή ! δέν ένοεϊς, τή λέγει, οτι σύ 

έχεις άνάγκην νά σωθής; Καί ή μανία τής Μηδείας 
αΰςεται τρομερώς, ούδέ προσπαθεί τδ παράπαν 
νά κούψη αύτήν. — Αναίσθητε ·’ κραυγάζει τέλος 
προς τήν Κρέουσαν. Τί λοιπόν; ,άπώλεσας καί τήν 
μνήμην καί τδν νούν σου; τήν πρωίαν ταύτην 
δεν σοί είπα, έν τώ ναώ, ότι άν ή τύχη μοί έφε- 
ρεν ε ς τάς χείράς μου τήν αντίζηλόν μου ....

Αλλά πριν ή τελειώση τήν φράσιν της, δ λαός 
έφορμά δπως θανατώση αύτήν, καί τότε ό όρφεύς 
μεσολαβήσας άποτρέπει τδν λαδν καί σώζει τήν 
Μήδειαν, εις ήν συγχωρεϊται,κατ’αίτησίν της, μιάς 
έτι ημέρας διαμονή έν Κορίνθφ.Τήν ήμέραν ταύτην 
ή φιλέκδικος γυνή έζήτησενόπα ς προπαρασκευάση 
τά τοϋ ταξειδίου, άληθώς όμως όπως έκτελέση τδ 
κακούργημά της’ παρουσιάζεται δέ εις τήν σκηνήν 
έν τή τρίτη πράξει, καθ’ ήν στιγμήν ό ίάσων, συ- 
στήσας τά τέκνα του εις τήν νέαν του σύζυγον, 
αποχαιρετά αύτήν μετά έρωτικής περιπαθείας. 
Τούτο ιδούσα ή Μήδεια λυσσαί ώς μανιακή διότι 
πρδ ολίγου- ήναγκάσθη νά κρύψη τδ μισός της. 
«Αχρείοι! κραυγάζει μετ’ απειλητικής φωνής 

μείνασα μόνη’ ήναγκάσατε τήν λέαιναν νά έρπη 
ώς εχιδνα.»

. . . . Vili, forzaste
Qual vipera a strisciar la lionessa.

Εϊτα παραδιδομένη εις τήν μανίαν της, εκ
φράζει έν τρομερώ μ.ονολόγφ τάς έλπίδας της οτι 
ό πέπλος, 8ν έπεμψε δώρον τή Κρεούση, θέλει έκ- 
δικήσει έντδς ολ:γου αύτήν. Εν τούτοις ό όρφεύς 
επιστρέφει καί τή άναγγέλλει ν’ άναχωρήση άμέ- 
σως, καθότι οι μάντεις προλέγουσιν άπαισίαν τήν 
κατά τήν ήμέραν τοϋ γάμου παρουσίαν της. Αυτή 
ζητεί τούλάχιστον νά λάβη μεθ’ έαυτής τά τέ
κνα της, άλλ ό Ορφεύς τή υπενθυμίζει ότι ύπε- 
σχέθη ν άναχωρήση μόνη. Η ιδέα τού νά θανα- 
τώση αύτά, εισέτι δέν ώρίσθη καθαρώς έντδς τής 
ψυχής της. ’Ελπίζει νά τά λάβη μεθ’ έαυτής καί 
νά φόγη. Τά άθώα ταύτα φέρονται κατά τήν 
στιγμήν ταύτην υπό τής τροφού των, δπως ά- 
ποχαιρετήσωσι τήν μητέρα των, καί τότε αύτη, 
δπως πείση τδ ίάσονα καί λάβη αύτά εις τήν έξου- 
σίαν της, τά πάντα μηχανάπαι καί στοργήν, καί 
δάκρυα, καί ικεσίας, καί δ,τι ή πανουργία μ.ητρός 
δύναται νά έπινοήση. ό ίάσων, καμφθείς έπί τέ- 
λους, τή προτείνει νά έκλέξη καί λάβη τδ έν αύ
τών, άλλ’ ή Μήδεια άδυνατεϊ νά κάμη τήν εκλο
γήν.— «Πώς δύναμαι λέγει, νά διαχωρίσω τήν
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ψυχήν (ίου εΐ; δύο; ’Αφότερα είσί χαλά, ίΐ ίάσων, 

άφε; μοι καί τά δύο!
. . . io scegliere’ il potrei

io forse mai ? Ch6 l’anima si puole 
in due partir? .. .

. . . 0 Giason, caro Giasone! 
Lasciarai i due !
Αλλ’ ό ίάσων χάνει τήν υπομονήν καί διατάσ- 

σει τήν τροφόν ν’ άπαγάγη, άμφότερα, και τότε τ, 
Μήδεια, μαρτυρομένη δτι έξαναγκάζεται άκου- 
σίω; εις την έκλογήν,—δςτι; τών δύο λέγει πρδ; 
αύτά, θρηνεί περισσότερον τήν δυστυχίαν μου, ε
κείνο; ά; πλησιάση καί ά; άκολουθήση τήν μητέ 
ρα του!

Chi mia miseria dei due piu eompiange, 
s' appressi e segua pellegrin la madre! 
’Αλλ’οίμοι? ή άγρία τη; Μηδεία; φωνή’έμ,πνέει 

εΐ; τά δυστυχή εκείνα τρόμον, καί διστάζουσιν 
άμφότερα νά πλησιάσωσεν αυτήν και ό δισ ταγμδ; 
οΰτο; αποφασίζει τήν τύχην των.Τέλος 8ν έξ αυτών, 
ό Λυκάων, άποσπάταιάπδ τής Κρεούση;, καί βρα
δέως κινούμενο; πλησιάζει τήν μητέρα του, καί 
κλαίων ρίπτεται είς του; κόλπου; τη;. II Μήδεια 
δεν είναι ήδη άντίζτ.λος ώ; σύζυγος μόνον’ είναι 
αντίζηλος και ώ; μήτηρ’ νομίζει πλέον δτι καί 
αύτά τά τέκνα τη; τήν μισούν καί τήν άποστρέ- 
φονται, δτι καί αύτά άγαπώσι πλειότερον τήν 
Κρέουσαν. ή άπαισία αυτή ιδέα άποκαθιστά τότε 
αύτήν μανιακήν καί ύπαγορεύει αύτή κατά τήν 
στιγμήν ταύτην, τρομερά; εκφράσεις. 11 γλώσσά 
τη; είναι γλώσσα φαρμακερά; έχίδνη; έξακοντι- 
ζομένη κατά τή; αθώα; Κρεούσης. — α Τέρας, 
φωνάζει πνέουσα έκδίκησιν’ Συ μοι ήρπασας τήν 
καρδίαν τών τέκνων μου ! »

Omostro, mi rapisti il cor dei figli!
Ούδένα θέλει πλέον ν’ άκούση άποστρέφεται’τοδς 
πάντα;, τού; πάντα; διώκει, καί αύτά τά τέ
κνα της·

......................... Ite tutli
Mio cor nulla piu vuol, ne voi, ne dessi.
Η σκηνή αυτή έχει άμίμητον καλλονήν και ή 

ποίησις έν αύτή έχει θειον αληθώς ύψος. Τά πάθη 
ζωγραφίζονται φυσικότατα, και ή μετάπτωσι; 
τή; Μηδεία; άπδ τή; τρυφερά; στοργή; είς τδ 
παιδοκτόνον μίσος, διασκευάζεται θαυμασίως. Η 
σκηνή αυτή είναι καθ’ ημάς τδ ώραιότερον τού 
δράματος μέρος, έν αύτή δέ εύρίσκεται κυρίως 
καί ή λύσι; τού μιαιφόνου δράματος.

Μετά ταύτα ή άγρία ΚολχΙ;, μόνη μείνασα, 

παραδίδεται εί; τά; σκληρά; σκέψεις της.—οΤί Θχ- 
πράξω, λέγει, καί έγώ τδ αγνοώ είσέτι, Τούτο 
μόνον θέλω, δτι μέγα τι καί άγνωστον εΐ; τδν 
κόσμον έγκλημα νά ρίψη περί έμέ, έπί τής χώ
ρα; ταύτης, πένθιμον καθημαγμένον πέπλον! 
Μετ ολίγον δέ έν τή παραφορά τής μανίας της 
απαριθμούσα τά θύματά της, προφέρει πρώτην, 
ήδη φοράν καί τδ όνομα τών τέκνων της. Και 
είσέτι μεν διαμένει έν τή ψυχή της μικρόν τι μ.η- 
τρική; στοργή; αίσθημα, διότι καί αύτή ή ιδία 
ταράττεται εί; τήν μιαράν ιδέαν της’ άλλά καί 
τούτο έκλείπει απέναντι τής ηδονής ήν ελπίζει 
ν άπολαύση έκ τή; τιμωρίας τού ’ΐάσβνος. Πρδ; 
ένίσχυσιν δέ τού έκλείποντο; θάρρους τη; έπικα- 
λεϊται τού; σκληρούς τή; Ταυρίδο; θεούς, καί 
τδν παιδοκτόνον Κρόνον, πρδ τού ειδώλου τού 
όποιου εύρίσκεται, καί παρα λαμβάνει αύτού; σύν
εργού; τού έγκλήματό; της.

Εν τούτοι; η τροφός επαναφέρει τά τέκνα δπως. 
άπεχαιρετήσωσι τήν μητέρα των, καί παροτρύνει 
αύτά νά τήν πλησιάσωσιν. ’Εκείνα ύπακούουσι, 
καί τότε ή μήτηρ έκείνη, αίσθανθεΐσα τήν χεΐρά 
των ψαύουσαν αύτήν, αποθαρρύνεται, ή ψυχή της 
κάμπτεται, καί άποδιώκουσα τάς άποτροπαίου; 
ιδέας της, σφίγγει τά αθώα εκείνα όντα εις τάς 
άγκάλα; της, καί άποφασίζει νά τά λάβη καί 
φύ·ρη μετ’ αύτών.

Αλλ’ ήτο ήδη πολύ αργά" δ απαίσιος πέ
πλος, τδ μαγικόν έκεϊνο πρδ; τήν Κρέουσαν δώ- 
ρόν της είχε φέρει τδ αποτέλεσμά του. ΙΪ δυστυ
χή; Κρέουσα εκπνέει ήδη έντδ; τών φλογών, καί 
τήν τρομεράν ταύτην άγγελίαν φίρουσιν αί θερα
παινίδες κατά τήν στιγμήν έκείνην. Η ένοχο; Μή
δεια αρχίζει νά τρέμη'έπιχειρει ν άρπάβη τότε τά 
τέκνα τη; καί νά φύγή,άλλά πλήθος λαού λυσσών- 
το; κατ’ αύτής, τή κλείει πανταχού τήν έξοδον. 
0 Κρέων διατάσσει νά τή άρπάσωσι τά τέκνα,έκεί
νη δέ άπειλεί πάντα τολμήσοντα νά τήν πλησιά- 
ση. ’Εν τή ταραχή ταύτη τδ πλήθος περικυκλοί 
αύτήν, καί μετ δλίγον ώχρά καί τρέμουσα φαί
νεται παρά τήν βάσιν τού ειδώλου τού Κρόνου. 
Τδ εί; χείράς της καθημαγμένον έγχειρίδιον άναγ- 
γέλλει αρκούντως δτι τδ έγκλημα τής παιδοκτο
νίας έξετελέσθη.ό ΐάσων δρμά τότε δπως τήν φο- 
νεύση, άλλά καθ’όδδν οί πόδες του προσκόπτουσιν 
εί; τά πτώματα τών νεκρών υιών του. ό δυς-υχής 
πατήρ έκπέμπει τότε γοεράν φωνήν.—Τί; έσφαξε 
τά τέκνα μου;—’Αλλ’ είς τήν έρωτησίν του ταύ
την, φωνή βραγχνή καί τρομερά, ή φωνή τή; πρδ 
τού αγάλματος τού παιδοκτόνου Κρόνου ίσταμέ- 
νη; Μηδεία; άκούεται’ ή παιδοκτόνος γυνή τώ. 
άπαντά, — Σύ !...........

(&χο.1ουθεΐ.)

ΕΠΑΓΑΙΣ ΤΗΣ ΟΖΕΡΑΙΠΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΙΓ. ΒΕΡΘΕ.

τώ βκλτώδει έκείνω μέρει τής Πιζαρδίας, 
τώ έκτεινομένω άπδ ’Αμιένην εί; Περόννην καί 
παρά τής όχθα; τού Σόμμου, διεκρίνετο άλλοτε 
εις μικράν άπό τής μεγάλης όδού άπόστασιν οι
κοδόμημα πλούσιας καί περικαλλούς άπόψεως, δ
περ, παρά τά λευκά τείχη αύτού, τήν έρυθράν 
οροφήν του καί τάς ρυθμικός έπί τή; προσόψεως 
διηνεωγμένας θυρίδας του, εδικαιούτο εύλογώτε- 
ρον νά όνομασθή φρούριον ή άθλιοί τινες φεου- 
δαλικοί όγκοι, οΐτινες καί νύν έτι διατηρούσι τόν 
πομπώδη τούτον τίτλον. ’Επειδή έκειτο έπί βου
νού αρκούντως ύψηλού, δστις τδ άπεμόνου άπδ 
τήν πυκνότητα τών πέριξ δένδρων, έφαίνετο μα
κρόθεν δτι ωκοδόμητο παρά τήν όδδν, άλλά 
πράγματι άπεχωρίζετο αύτής διά κοιλάδος στε
νή; καί βαθείας, έσκαμμένης παρά τής φύσεως 
δίκην εύρείας τάφρου. Ύδροστάσιον μέγα, τού ο
ποίου τά πλυμμηρούντα υδατα έχύνοντο ολίγον 
παρέκει εί; τδν Σόμμον, έβρεχε τοδς πρόποδα; 
τού βουνού και έξετείνετο μέχρι τής κοιλάδος, 
ομοιον πρδ; ταινίαν έπάργυρον, ήτις άπδ τού 
μέρους τούτου περιελίσσετο πέριξ τής κοιλάδος
καί δέν άφινεν είμή ισθμόν τινα στενόν καί ΰπδ 
αιγείρων οριζόμενου, χρησιμεύοντα δέ ώς πάρο

δον*είς τδν πύργον. Καί τοι τδ υδάτινον τούτο 
δίκτυον έφαίνετο λίαν λεπτόν, διακλαδιζόμενον 
ομω; έν τώ μέσω άπειρων ένύδρων δένδρων καί 
καλάμων, ήτο φραγμός δυσυπέιβλητος’ διότι τδ 
πράσινον αύτδ άλσος, οί ανθηροί εκείνοι κάλαμο·, 
έκάλυπτον γαιωκαυσωρυχεΐα, αβύσσους ίλύος,έδα
φος άπιστον καί ύπο/ωρούν είς τά βήματα, δυ
στυχής δ δστις ήθελεν έχει τήν άφροσύνην νά 
εισχώρηση άνευ όδηγοΰ έκτος τών διαγεγραμμίνων 
οδών ! Ό τοιοϋτος διά τής ζωή; του ήθελε πλη 
ρώσει τήν θρασύτητά του.

Κάλλιστα λοιπόν εϊχεν έκλεχθή τδ μέρος τούτο 
δι' οικοδομήν ένδ; πύργου, κατά τήν έποχήν έκεί
νην τού μεσαίωνος, καθ’ ήν μόνον εί; τούς άπρο- 
σπελάστους τόπου; εύρίσκετό τις έν ασφαλείς’ 
άλλά, ώ; εΐπομεν ήδη, τδ έζωτερικδν τού πύργου 
παρά τήν όχυράν θέσιν του, δέν έπέτρεπε νά άνα- 
τρέξωμεν τήν κτίσιν του είς μεμακρυσμένους χρό
νους. Ούδέν έφαίνετο νεώτερον καί άστυκώτερον 
τής μεγάλη; ταύτη; λευκής οικίας, ήτις έκέκτητο 
άλεξικεραύνιον, καί έστερεϊτο περιστερώνο; καί 
πυργιών’ όταν δέ τις ξένο; ήρώτα πώς ό ιδιοκτή
της ήιο τόσον παράφρων, ώστε νά έκλέξη τήν 
κατοικίαν του είς μέρος σχεδόν, απροσπέλαστο* 
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καί νοσηρόν ενεκα των παρακειμένων ελών, οί 
εγχώριοι εδιδον εις τδ αίνιγμα τοΰτο την φυσι- 
κοιτέραν έξήγησιν τοΰ κόσμου.‘Ο πύργος τής ’θζε- 
ραίι-,ς (ούτως εκαλείτο τδ οικοδόμημα) έκτίσθη, 
ελεγον, περί τάς άρχάς τοϋ αίώνος τούτου, ύπδ αν
δρείου τίνος εϋγενοϋς, μανιώδους διά τήν Θήραν, 
όστις ούτως είχε τήν άγραν είς τήν διάθεσίν του. 
Καί έδείκνυον πρδς ύποστήοιξιν τών λόγων των 
Sv παράθυρον άπδ τοϋ οποίου ό έπιτήδιιος κυνη
γός, όταν ήτο γέρων και ποδαλγδς, έκεραυνοβόλει 
με τδ μακρόν του πυροβόλον τά νεοσσία τών κερ- 
κιθαλλίδων άτινα είχον τήν άφροσύνην νά κολυμ- 
βώσιν έν τη λίμνη, κάτωθεν τής κοιλάδος Τοιοϋτον 
ήτο τδ έπισημότερον χρονικόν τής’οζεραίης μέ
χρι τής στιγμής καθ’ήν αύτη κατέστη τδ θέατρον 
οίκτροϋ γεγονότος, περί ού αμέσως θέλομεν είπεΐ.

‘Η διπλή σειρά τών αίγείρων, ήτις ήρχιζεν 
άπδ τής μεγάλης όδοΰ, άπετέλει μυρίας ιδιότρο
πους περιστροφάς διά μέσου τοΰ έλους, μέχρις ου 
εφθανεν είς τήν κοιλάδα καί έληγε πρδ τοϋ πύρ
γου διατεμνομένη είς τήν δεξιάν γωνίαν περί τά 
μέσα ύπδ δευτέρας παρόδου. Λυτή ήττον τής 
πρώτιστης όδοΰ πλατεία, έσυχνάζετο δμως περισ
σότερον εκείνης, ώς έδύνατό τις νά είκάση έκ 
τών βαθειών τροχιών, αιτινες τήν ηύλάκωνον. 
’Έφερε δέ είς ώραίαν επαυλιν, ής ή θέσις ήτον ά- 
ναμφιβόλως ύγιεστέρα, εί μή εΰαρεστοτέρα άπό 
τήν κατοικίαν τοϋ κυρίου οικοδομήματος, διότι ω- 
κοδομημένη κατά τδ ήμισυ άνωθεν τής κοιλάδος, 
έπι έδάφους ξηροϋ καί γονίμου, άπηλλάσσετο τών 
νοσηρών αναθυμιάσεων, άς έξέπεμπον τά παρακεί
μενα έλη. ‘Η θέα έκεΐθεν ήτο χαρ'εσσα καί 
ζωογόνος, τά κτίρια ήσαν εύρύχωρα, καλώς δια- 
τετηρημένα καί έφαίνοντο έκ τής κατασκευής των 
ώς άμιλλωμενα πρδς τά τοϋ πύργου αύτοΰ, τοΰ 
όποιου όμως ήσαν ευτελή εξαρτήματα- ώστε έ· 
ναντίον τής άρχαίας παροιμίας «είς πάντα κύριον 
πάσαν τιμήν,» θέλομεν σταθή κατά πρώτον είς 
τήν έπιυλιν καί ίσως έκεϊ μάθομεν πράγματα 
ένδιαφέροντα τήν τε επαυλιν καί τδν πύργον 
συγχρόνως.

Έν έτει 1824, εσπέραν τινα φθινοπώρου, έπί
σης ώραίαν καί όλιγώτερον θερμήν άπδ τάς ί· 
σπερας τοϋ Ιουλίου, δ Διονύσιος Λαμβέρτος, ά- 
γρονόμος τής Όζεραίης, είχε σταθή εϊς τήν ά
κραν τής όδοΰ τής άγούσης πρδς τήν κατοικίαν 
του καί έρριπτε βλέμμα κυρίαρχον έπί τών ζώων, 
άτινα τήν στιγμήν έκείνην έπανήρχοντο έκ τών

νομών. ‘Ο Διονύσιος, ώ είχεν έμπιστευθή τοσού- 
τω σπουδαία έπιστασία, δέν ήτο πλέον τών 
τριάκοντα τεσσάρων ή τριάκοντα πέντε έτών- έκ 
δέ τών τρόπων του, έκ τοΰ ξηροϋ καί αποτόμου 
ύφους μεθ ου ώμίλει πρδς τους ποιμένας, οίτι- 
νες διήρχοντο πλησίον του, έφαίνετο ότι ήτον 
άνθρωπος ένεργητικδς, άγρυπνος καί αΰστηοδς 
είς τούς αμελείς καί οκνηρούς- άλλως τε ή δρο
σερά καί φαιδρά μορφή του, οί κυανοί οφθαλμοί 
του, τδ εύχρουν πρόσωπόν του άνήγγελλον γνή
σιον Πικαρδδν όργίλον καί αγαθόν, ΐσχυρογνώμονα 
καί δίκαιον ταύτοχρόνως. ‘Η ενδυμασία του, ήτις 
καί ενδυμασία κατοίκου πόλεως καί χωρικού ώ- 
μοίαζεν, ήτο σχεδόν ή συνήθης ένδυμασία τών 

κυνηγών δλων τών χωρών. Έφερε κνημίδας έκ 
βυρσης καλυπτούσας τά γόνατά του, φόρεμα 
λευκόφαιου καί πίλον έκ δε'ρματος ένυδρίδος, ήν 
αύτδς ό ίδιος είχε φονεύσει εις τά παρακείμενα 
έλη, έκράτει δέ ύπδ μάλης ώραϊον δίκανον πυ
ροβόλου, καί είς τήυ ζώνην τοΰ φορέματός του 
ένρέματο, δίκην κροταλιών άλύσεως ώρολογίου, 
δωδεκάς μικρών σκολοπάκων, τούς οποίους είχε 
βεβαίως φονεύσει περιερχόμενος τούς λειμώνας. 
Έκ τοϋ ένδς μέρους τοϋ στόματός του έξήρχετο 
μία τών έκ μαύρου γύψο » καί μετά μικρού σωλήνος 
πιπών έκείνων, τών οποίων τό χυδαίου όνομα έ
δύνατο νά καταπλήξη ώτα άβρά. Είς δέ τούς 
πόδας του, κύων πυρρόθριξ, τοϋ οποίου δύσκολου 
ήτο νά χαρακτηρίση τις τδ είδος, διότι ειχεν ό
λων τών εγνωσμένων ειδών τά χαρακτηριστικά, 
έσειε τήν ύγράν ιλύν ύφ ής ήτον ακόμη κεκαλυμ- 
μένος, καί έβάβυζε περιχαρώς βλέπων πρδς τδ 
μέρος τής οικίας.

‘Ο κυρ Διονύσιος, έρειδόμενος είς δένδρου τι 
τής παρόδου, έξέπεμπεν είς τήυ αύραν τής εσπέ
ρας νέφη καπνοΰ, δστις άνυψοϋτο είς μικρούς άρ· 
γυρόχροας κύκλους, καί έν τή στάσει ταύτη είχε 
τήν σοβαρότητα στρατηγού, ένώπιον τοϋ όποιου 
παραλλάσσει πολυάριθμος στρατός. Τέλος δταν οί 
πάντες, άνθρωποι καί ζώα, διήλθον έμπροσθεν 
του, καί άφοΰ άπηύθυνε πρδς οΰς έδει τόν έπαινον 
καί τδν ψόγον, άνέλαβε τδν δρόμον του μέ ήθος 
τοσοΰτον πολύφροντι, ώς εί αί τύχαι τοΰ κόσμου 
έξηρτώντο άπ’ αύτοΰ. ζΟ γεννάδας έσκέπτετο άν 
τδ κοκκινογούλιον ήτον άρμοδιώτερον τοϋ τριφυλ
λιού καί τοϋ μηδίου πρδς πάχυνσιν τών ποιμνίων.

‘Ο ήλιος είχεν ήδη δύσει, άλλά άήρ, εκτάκτου 
ών διαφανείας, έπέτρεπε τώ παρατηρητή νά έπι- 

— Καλά ! εΐπεν ό Λαμβέρτος μετ’ αδιαφορίας, 
ήπατήθην- είνε κανείς φίλος έμπορος σιτηρών η 
ζώων, έλθών νά ζητήση φιλοξενίαν διά τήν νύκτα 
ταύτην. "Εστω ! θά προσπαθήσωμεν νά τδν κά- 
μωμεν νά. πλήρωσή τδ ποτήοιον τοϋ μηλίτου καί 
τδν δεϊπνον, τόν όποιον Οά τώ προσφέρωμεν τήν 
έσπέραν ταύτην. Έχω καιρόν νά τδν περιπλέξω 
όταν Οά τρώγωμεν, καί μάλιστα άν ήνε ό μέ
θυσος έκεϊνος χονδρο Μεϋν άρδος ! . . Καί έγώ 
ειχον τδν απλότητα νά φρονώ ότι ήτον έπίσκεψίς 
τις διά τούς κυρίους !

Ταύτοχρόνως ό ξένος έφάνη είς τήν περιστρο
φήν τής παρόδου, ό δέ άγρονόμος άνεγνώρισε μετ’ 
έκπλήξεως, ότι αύτδς δέν ήτο μήτε σιτηρών 
μήτε ζώων έμπορος, άλλ’ ώραϊος ίππεύς, καλώς 
ένδεδυμένος καί ίππεύων ρωμαλέον νορμανδικόν 
ίππον, έξ έκείνων ούς σπανίως εχουσιν οί τρέχον
τες είς τάς άγοράς καί τάς πανηγύρεις. Έπειδή 
δέήόδός ήν ήκολούΟει, ώδήγει μόνον πρδς τήν 
επαυλιν, δ Διονύσιος ύ πέθεσεν ότι δ ίππεύς ούτος 
ειχεν ύπόθεσιν τινα μετ’αύτοΰ καί όχι μετ’ άλλων" 
τοιουτοτρόπως δέ ώφελήθη έκ τού χρόνου, δστις 
άπητεΐτο διά νά φθάση δ ίππεύς μέχρις αύτοΰ 
ΐνα τόν έξιτάση κατ’ αρέσκειαν.

Ητον έκεϊνος νέος είκοσιν έξ εως εϊκοσιν οκτώ 
έτών, εξωτερικού διακεκ ριμένου, καίτοι εφερεν 
ενδυμασίαν περιηγητοΰ. Οί χαρακτήρές του ήσαν 
εύγενεϊς καί όμαλοί, άλλά τό πρόσωπόν του ήτον 
ώς όρειχάλκινον έκ τής έπενεργείας κλίματος αΰχ- 
μώδους. Έν τούτοις, παρά τδ γνώρισμα τοΰτο 
τής ξενικής καταγωγής, δέν είχε βεβαίως γεν- 
νηθή είς τάς χώρας τών τροπικών, διότι μύσταξ 
ξανθός καί έπιμελημένος, οφθαλμοί γλαυκοί, καί 
στάσις δλως γαλλική διεμαρτύροντο κατά τής 
ύποθέσεως ταύτης. Βαρύς μάρσυπος έκρέματο έπί 
τοΰ ίππου του, καί έκ τής ιπποσκευή; του έδεί 
κνυεν ότι διήνυσε μακράν όδόν.

’Εφαίνετο δέ κατεχόμενος ύπδ παραδόςονν 
σκέψεων, διότι καίτοι έβίαζε τόν ίππον του, δμως 
είχε διηνεκώς τούς όφθαλμούς έστραμμένους 
πρδς τόν πύργον μέ ήθος οργής καί λύπης, ίσως 
μάλιστα ήθελε διέλθει καί ένώπιον αύτής τής 
έπαύλεως χωρίς νά τήν παρατηρήση, άν ό Διονύ
σιος, άναπολήσας τάς αναμνήσεις του, δέν έκραύ- 
γαζεν αίφνης μέ τόνον έμφαίνοντα τήν μεγαλει- 
τέραν έκπληξιν.
— Ολοι οί διάβολοι νά μ’ έπάρουν, άν δέν νομίζω 
ότι είμαι σκοτισμένος . ., Είναι ό Κ. Άλφρέδος

σκοπήση δι’ ένδς βλέμματος δλόκληρον τήν κοι
λότητα, τά πολυάριθμα δένδρα της, τήν άργυρό- 
δινον λίμνην της καί τά έκ βύρλων καί καλάμων 
δάση της. ‘Η φύσις ήτον ήρεμος καί σιωπηλή 
καί ούδ’ αύτδς σχεδόν ήκούετο ό ήχος, τδν δ- | 
ποιον άποτελοΰσι τά μεγάλα χόρτα, κλίνοντα τδ 
Sv πρδς τδ άλλο κατά τήν προσέγγισϊν τής νυ- 
κτός. Τοιουτοτρόπως επειδή ούδέν προσείλκυε 
τήν προσοχήν του, ό κυρ Διονύσιος έξηκολούθει 
τήν πορείαν του, τάς σκέψεις καί τήν πίπαν του, 
και ολίγα μόνον άπεϊχε βήματα άπό τής έπαύ- 
λεως, δτε ό κρότος ίππου καλπάζοντας ίπισθιν 
αύτοΰ έπί τοϋ λιθοστρώτου τής παρόδου προσέ

βαλε τήν άκοήν του.
‘Ο αγρονόμος έστάθη αίφνης, καί κλίνων όπως 

άναγνωρίση κάλλιον έκ τίνος μέρους προήρχετο ό 
θόρυβος, παρετήρησε τέλος διά μέσου τών δένδρων 

ιππέα τινα καταβαίνοντα ταχέως πρδς τήν κοι
λάδα, καί κατά τδ φαινόμενον κατευθυνόμενον 
πρδς τδν πύργον. ’Λναμφιβόλως έν τώ συμβάντι 
τούτω ύπήρχε τι τδ παράδοξον, διότι ήκολού- 
θησεν έκεϊνος διά τών οφθαλμών τδν ξένον καί 
τδ ύποζύγιόν του, μέχρις ου έπί μίαν στιγμήν έ
γένετο άφαντος είς τδ βάθος τής κοιλάδος. Τρι
βών λοιπόν τδ μέτωπον ό άγρονόμος έψιθύρισε- 
— Διάβολε ! ιδού είς ξένος είς ’Οζεραίην, ένώ άπδ 
τδν καιρόν τοϋ θανάτου τοΰ καλοΰ Κυρίου Γου· 
στάβου τδν όποιον ήγάπων τόσον, κανείς δέν 
ήλθε ! . . Καί υπάγει μέ μίαν ταχύτητα, ωσάν 
νά ήνε βέβαιος οτι θά τδν ύποδεχθώσι μέ τόν 
καλλίτερον τρόπον. “Αλλοτε, βεβαίως, τδν καιρόν 
τοΰ γέροντος Σαινσωμδν καί τών ά'ίων τέκνων 
του, πας φίλος ήτο πάντοτε κάλλιστα δεκτός 

ί είς τδν πύργον- άλλά σήμερον; . . . ώ!.. Τί μέ 
μέλλει ; δέν είνε ύπόθεσίς μου. Έν τούτοις ήθε- 
λον νά μάθω τίς είνε αύτδς ό ξένος, δστις υπάγει 
είς τήν Οζεραίην μέ τόσην εμπιστοσύνην . . ‘Π 
μήτηρ μου Οά μ.οί τό εϊπη αΰριον, φθάνει μόνον νά 
μή τήν καταλάβη πάλιν ή εχεμύθειά της εκείνη, 
ή οποία μέ κάμνει νά λυσσώ. *Αλλ’ άς ίδωμεν 

τί έγεινεν αύτός δ φίλος.
Καί στραφείς πρδς τήν κοιλάδα, έφ’ ής έκειτο 

ό πύργος, έστάθη περιμένων έκεΐ νά ίδη άναφαι- 
νόμενον τδν ξένον- άλλά πρδς μεγίστην του εκπλη- 
ξιν, δέν τδν παρετήρησε, καί μετ’ ού πολύ τδ 
κάλπασμα τοϋ ίππου άντηχήσαν πλησίον του, 
τώ ύπέδειξεν δτι ή έπίσκεψις δέν έγίνετο διά τδν 

πύργον, άλλά διά τήν επαυλιν.
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Δουκλέρκ, ό φίλος τοϋ μακαρίτου νέου κυρίου μα;! 
’λκούσας προφερόμενον τό όνομά του ό ξένος 

έφρικίασε, καί σταματήσα; αίφνιδίω; τον ίππον 
του, έπροσπάθησε καί αύ τδς νά αναγνώριση εκεί
νον, δστις ώμίλησε.
— Λοιπόν ! είπε μετ’ οίκειότητος, είνε ό Κ. 
Λαμβέρτος, ό αρχαίος συγκυνηγός μας. Φαίνεται 
δτι καί σεις, Κ. Δαμβέρτε, δέν μ’ έλησμονήσατε.

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι άπηγγέλθησαν μέ 
τόνον μελαγχολικόν· άλλ’ δ άγρονόμος ούδεμίαν 
εις τούτον έδωσε προσοχήν.
— ’Εγώ νά σάς λησμονήσω, κύριε ’Αλφρέδε ; ανέ
κραξε μετά Θερμότατος- έγώ νά λησμονήσω τους 
περίφημους έκείνου ς έμπροσθέν μου γενομένους 
πυροβολισμούς, δταν έφονεύετε τούς μικρούς σκο- 
λόπακας καί μέ μίαν μόνον βολάν δεκαεπτά 
σχοινίκλους ; όχι, όχι, κύριε Δουκλέρκ, δεν λη- 
σμονοΰνται εύκολα οί καλοί πυροβολισταί ώς ύμεΐς» 
καί μ’ δλην τήν ήλιοκαή μορφήν σας και την μα
κράν γενειάδα σας, σας άνεγνώρισα άμέσως . . . 
Λοιπόν, ιδού έ πανήλθετε άπό τό μακρόν ταξεί- 
διόνσας! Είς τόν πύργον είχε διαδοθή δτι έπνί- 
γητε εις την θάλασσαν, καί δταν μοί εΐπον αύτό, 
άπεκρίθην «έχάθη ει; περίφημος κυνηγός.» ’Λλλά 
τόρα χαίρω, μά τήν τιμήν μου, βλέπων δτι ήπα- 
τήθησαν.

Η θυμηδία τοΰ Λαμβέρτου δέν προύκάλεσεν ούδέ 
μικρόν μειδίαμα είς τά χείλη τοϋ ’λλφρέδου.
— Αιέτοεξα τω όντι μεγάλους κινδύνους κατά 
τά τρία ταΰτα έτη, είπε στενάζων- άλλ’άφ’ δτου 
έπέστρεψα εις την Γαλλίαν λυποϋμαι καθ’ έκά
στην διατί νά μ,ή άποθάνω, ώς είχε διαδοθή.

Ηδη δ άγρονόμος παρετήρησε τήν κατήφειαν 
τοϋ ξένου, καί είτε έξ έκπλήξεως, είτε έκ σεβα
σμού πρός θλίψιν, ής έγίνωσκεν ίσως τήν αιτίαν, 
έτήρησεν έπί μίαν στιγμήν σιωπήν.
— Κύριε ’Αλφρέδε, εΐπεν έπί τέλους, υποθέτω δτΐ 
υπάγετε είς τόν πύργον, καί άν ην ούτως , ήπα- 
τήθητε περί τήν όδόν. Επρεπεν . . .

‘Ο νέος περιηγητής έξήλθεν έκ τής δνειροπο- 
λήσεως, είς ήν ή θέα παντός τοϋ περικυκλοϋντος 
αυτόν τόν είχε ρίψει καί διέκοψεν άποτόμως 
τον αγρονόμον.
— θΖζ> °Ζ’·ι Διονύσιε, δέν υπάγω είς τόν πύργον. 
Τί νά κάμω πλέον εις όζεραίην, άφοΰ ό μόνος 
φίλος, δστις έδύνατο νά έπιθυμήση τήν παρουσίαν 
μου, δέν υπάρχει πλέον έκεΐ; Οί άλλοι δέν μέ 

περιμένουσιν, ούτε μ’ έπερίμεινάν ποτέ.

Δύνασθε νά τό νομίζητε, άπεκρίθη ό άγρονό
μος, δστις παρεξήγει ή έδείκνυτο παρεξηγών τήν 
έννοιαν τών τελευταίων τούτων λόγων, θέλουσι 
σάς όποδεχθή ώς άναστάντα έκ νεκρών . . . Σάς 
ένόμιζον άτοθανόντα άφ’ ής ημέρας άνέγνωσαν 
είς την εφημερίδα δτι τό πλοΐόν σας έναυάγησεν" 
δ πτωχός Κ. Γουστάβος ήτο πολύ περίλυπος, καί 
ή νεαρά δέσποινά μας, ή'τις ήτο τότε κυρία ’λδε* 
λαις, έπί πολύν χρόνον εΐχε τούς οφθαλμού; 
ερυθρούς άπό τά δάκρυα.
— Καί δμως τοϋτο, άνέκραξεν ό ’.Αλφρέδος μετ’ 
έξάψεως, δέν τήν έμπόδισε νά νυμφευθη αύτόν 
τόν μισητόν Γρανσάμ, δστις. . .
— Σιωπή / σιωπή ! εΐπεν δ Διονύσιος θέτων τόν 
δάκτυλον ;έπί τοΰ στόματός του καί περιφέρων 
πέριξ αύτοϋ βλέμμα άνήσυχον. Σκέφθητε δτι όΚ. 
Γρανσάμ εΐνε τόρα κύριός μου, καί δέν πρέπει 
νά άνέχωμαι νά τόν κακολογώσι, μάλιστα καθ’ 
δν χρόνον ή έκμίσθωσίς μου λήγει, καί φοβούμαι 
μή μοί έπιβληθώσιν οροί ολίγον σκληρότεροι. 
Λοιπόν, κύριε Δουκλέρκ, άν δέν θέλητε νά ΰπά- 
γητε νά κατοικήσατε είς τόν πύργον, νομίζω δτι 
δύνασθε νά ελθητε είς τήν έπαυλιν- καί άν θέλητε 
νά μείνητε έκεΐ ημέρας τινας, θά κάμωμεν κυνή- 
γιον θαυμάσιου.

‘Ο νεανία; έτεινε τήν χεϊρα πρδς τόν αγρο
νόμον.
— Προλαμβάνετε τάς έπιθυμίας μου, φίλτατέ μοι 
Λαμβέρτε, είπε μέ φωνήν συγκεκινημένην. Ήσθα- 
νόμην τήν ανάγκην τοΰ νά όμιλήσω μετά τίνος 
περί τών ένταύθα κατά τήν απουσίαν ρ ου συμ
βάντων, νά μάθω δλας τά; λεπτομέρειας τοΰ τρα
γικού συμβάντος, ου αί συνέπεια·, ήσαν τοσούτον 
δλέθριαι δι’ έμέ, καί έσυλλογίσθην υμάς καί τήν 
αξίαν μητέρα σας, ήν τοσούτον εΰλόγως έπονομά- 
ζουσι Καλήν Γυναϊκα. Ελπίζω νά όπάρχη άκόμη ; 
έξηκολούθησε στρεφόμενος πρός τόν Διονύσιον 
μετά ζωηρού ένδιαφέροντος.
— Ναί, δόξαν νά έχη ό Θεός καί ή Παναγία, εινε 
πάντοτε ζωηρά καί δυνατή καθώς άλλοτε, κα ί 
κάμνει άκόμη τάς ίατρικάς της έκείνας θαυμα
στά; θεραπείας διά μέσου τών βοτάνων, άτινα 
συνάζει έν τοϊς άγροϊς. Πόσον σοφή είνε ή μήτηρ 
μου ! γνωρίζει τά λατινικά δσον καί ό έφημέ- 
ριό; μας, δταν άναγινώσκη τά βοτανικά της βι
βλία. ’Ενίοτε έγώ έντρέπομαι νά ήμαι ένώπιόν 
της τόσον αμαθής καί τόσον κτήνος. Ναί, αυτή 
υπάρχει άκόμη διά τήν εύτυχίαν δλων τών πτωχών 

τοΰ τόπου. Αν ή Καλή Γυναίκα άπέθνησκε, γενική 
λύπη θά κατελάμβανεν είς περιφέρειαν -ριών 
λευγών τόν τόπον, καί Οά τήν έκλαιον τόσον 
είς τά μέγαρα, δσον καί εις τάς καλύβας.
— ‘Υπάγει λοιπόν συχνά είς τόν πύργον καθώς 
άλλοτε ;
— Καθ’ έκάστην, κύριε, καί συχνότερου παρά- 
ποτε. διότι ή Κ. Γρανσάμ, ή κυρία μας . . .

‘Ο ’Αλφρέδος τον διέκοψε διά λυσσώδους χει

ρονομίας.
—· Μή τήν δνομάζητε ούτως" άνέκραξε μεθ ορ
μής, μή τή δίδητε άλλο δνομα, ή τό τής λδε- 
λαίόος δέ -αινσομόν, ή θά μέ κάμητε τρελόν.

Παρά τόν έπιτακτικόν τόνον, δστις συνώδευε 
τού; λόγους τούτους, ούδέν ίχνος ανυπομονησίας 
έφάνη είς τό όργίλον τοΰ Διονυσίου πρόσωπον.
— Μή Ουμώνητε δά! κύριε ’Αλφρέδε, είπε μέ 
φωνήν έξ ήμισείας φιλικήν- νομίζω δτι γνωρίζω 
τήν αιτίαν τής λύπη; σας, καί τήν ευρίσκω λίαν 
νόμιμον. Λοιπόν, άκολουθεϊτέ μοι, καί ένφ δειπνοϋ- 
μεν, θά όμιλήσωμεν περί τούτων, σας υπόσχομαι.
— Ναί, ναι, υπέλαβεν ό ίππεύς έκπέμπων στε
ναγμόν- επιθυμώ νά μάθω πάν δ,τι αφόρα: τό 
φρικώδε; συμβάν, τοΰ οποίου δέν έδυνήθην μέχρι 
τής στιγμής ταύτης νά υποφέρω τήν ιδέαν. Διο
νύσιε, θά μοί είπητε δλα, δέν είν’ αληθές ; ώ ! διατί 
νά έπκνέλθω ένταύθα διά νά ευρώ τόν καλλίτε- 
ρόν μου φίλον νεκρόν καί τήν άδελφήν του έλεει- 
νώς νυμφευθεϊσαν μέ άνθρωπον τόν όποιον μισώ 
καί περιφρονώ ;

Χωρίς ν’άποκριθή δ Διονύσιο; Λαμβέρτος έλαβε 
τόν χαλινόν τοϋ ίππου, δπως τόν όδηγήση διά 
τής χειρός· Η ημέρα είχε κλίνει ήδη πολύ, και 
αί δυσκολίνι τής ϊαλτώδου; καί σχισματώδου; 
ίδοϋ καθίστων τήν προφύλαςιν ταύτην άναγκαίαν. 
Ό περιηγητής, μέ κεφαλήν κεκλιμένην έπί τοϋ 
στήθους του, άφινε νά τό» διευθύνη ό αγρονόμος 
μηχανικώς, και μετ’ ού πολύ εφθασαν είς με
γίστην αύλήν, πέριξ τής οποία; ήσαν ώκοδομη- 
μένα τά άνισα κτίρια τής έπαύλεως. Εί; τό κέν
τρον όψοϋντο δύο μεγάλαι δρϋς, αΐτινες έσκότι- 
ζον έπί μάλλον τό λυκαυγές, καί υπό τήν πυκνήν 
σκιάν, ήν έσχημάτιζε τό φύλλωμά των, ϊστατο 
δμιλλος πολυάριθμο; θεραπαινών καί εργατών 
λαλούντων φαιδρώς καί άναμενόντων τήν ώιαν 
τοϋ δείπνου, ‘ίΐ άφιξις τοϋ κυρίου συνοδευομένου
υπό τινο; άγνώστου, ήνάγκασε καί αύτούς τούς 
όμιλητικωτέρους νά σιωπήσωσιν- ή δ’ έκπλ,ηξις

τών αγαθών έκείνων έργατών έξηγέρθη είς τόν 
ύπατον βαθμόν δτε ό άγρονόμος άνέκραξε μέ. 
φωνήν Χτέντορος.
— Ε ? όκνηροί, τί κάμνετε αύτοϋ ; έτελείωσεν 
ή έργασία σας, ώστε κάθεσθε αύτοϋ καί φλυα
ρείτε ; Σύ, Ιωάννη Λουδοβίκε, οδήγησαν τόν ίππον 
είι τόν άχυρώνα, τόν δέ μάρσυπον καί τήν ιππο
σκευήν είς τό δοιμάτιον τών ξένων. Σύ, Φρανσέτ- 
τα, ύπαγε νά έτοιμάσης τήν κλίνην, καί βάλε 
τάς λευκά; σινδόνας,τάς οποίας έφερα τελευταίως 
έξ ’Αβεβίλλης. Καί σύ, Λουϊζώνη, προσέθηκεν 
άποσπών από τήν ζώνην του τήν άγραν καί ρί
πτω» αύτήν είς χονδροειδεστάτην τινα χωρικήν, 
χρέη μαγείρου έκπληροΰσαν, ύπαγε νά έτοιμάσης 
ταχέως τόν δεϊπνον. ’Εμπρός, κάμετε δγρήγορα, 
καί δσρι.δέν εΐνε αναγκαίοι ένταϋθα, άς μοί δεί
ξουν ταΐς πλάταις των.

Καί ταΰτα εΐπών 5 κύρ Λαμβέρτο; έκάγχασε 
σαρδόνιου, δπερ έδείκνυεν δτε δέν ήτο τόσον κακός 
δσον ήθελε νά φανή- έν τούτοις, άμα είπε τούς 
λόγους τούτους, όλοι οι παριστάμενοι διεσκορπί- 
σθησαν ώς άγέλαι πτηνών, οί μέν δπως έκτελέ- 
σωσι τάς διαταγάς του, οί δέ δπως μή φανωσι 
κατασκοπεύατε; τάς πράξεις του, δπερ ό άγρο
νόμος ούδόλω; άνείχετο. Αύτός δέ λαβών έκ τοϋ 
βραχίονος τόν Άλφρέδον, δστις εϊχεν αφιππεύσει 
μέ ύφος τεταραγμένον, τόν ώδήγησε πρός τό 
κύριον μέρος τοϋ οικοδομήματος, ένθα ήτον ή κα
τοικία του. ‘Ο ’Αλφρέδος έκλονίζετο, καί πάν δ,τι 
έβλεπεν, έφαίνετο έξεγεΐρον έν τή καρδία του 
σπαραξικάρδιους άναμνήσεις. ‘θ Διονύσιος τοϋ 
έσφιγξε δυνατά τήν χεϊρα.
— Γενναιότης ! έψιθύρισε μέ τήν ήχηράν φω
νήν του

‘Ο ξένος του τόν ηύχαρίστησε διά συμπαθητι
κού νεύματος, καί είσήλθον άμφότεροι εί; τήν 
οικίαν. Τό εσωτερικόν τής έπαύλεως ήτο χάριεν 
καί καθάριου τοσούτον, ώστε ήδύνετό τις βλέπων 
αύτό. ‘Ο Διονύσιος είσήγαγε κατά πρώτον τόν ξέ
νον του είς εύρύχωρον μαγειρείου εις τοϋ οποίου 
τού: έξ ορειχαλκίνων στιλπνών μαγειρικών σκευών 
κεκαλυμμένους τοίχου; άντανεκλάτο τό φώς 
λυχνίας, άρχαίου σχήματος. ‘Η Λουϊζώνη έμαγεί- 
ρευεν έπί μεγάλου πυρός έκ γαιωκαύσου, τοϋ 
όποιου ή ιδιαιτέρα όσμή έπλήρου δλην τήν αίθου
σαν- ό ’Αλφρέδος Δουκλέρκ όμως δέν έδειξεν 
ούδεμίαν προσοχήν εί; τοϋτο, άλλά σταθείς έρ- 
ριψε πέριξ του βλέμμα βραδύ καί περίλυπου.
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f— Ηλθετε άλλοτε ενταύθα ; εϊπεν ό αγρονόμος 
,άναρτών τό πυροβόλον του παρά τήν έστίαν καί 
άπεκδυόμενος την κυνηγετικήν συσκευήν του.
— Ναι, ναι, ύπέλαβεν δ ’Αλφρέδος μετά θερμό- 
τητος, καί διήλθον εις τήν οικίαν ταύτην λίαν 
ιύδαίμονας στιγμάς. Ένθυμεϊσθε, Λαμβέρτε, όταν 

επανερχόμενος έκ τίς Θήρας μετά τού Γουστά- 
βου, εόρίσκομεν ενταύθα μετά της ’λδελαιδος 
καί τής Καλής Γυναικδς αιτινες μας έπερίμενον 
διά νά φάγωμεν, καί . . .
— Αουϊζώνη, διέκοψε ζωηρώς δ Ααμβέρτος, ή 
μήτηρ μου δέν έπέστοεψεν ακόμη ; Τή αλήθεια οί 
ασθενείς καί οί δυστυχείς θά τήν κάμωσι νά χάση 
τόν νοϋν της.
— Είνε εις τόν πύργον, αύθέντη, άπεκρίθη ή μά
γειρος έξακολουΟοϋσα τήν εργασίαν της. Τήν 
προσεκάλεσεν ή κυρία διά νά . . .
—· Καλά, τί υπάγει νά κάμη ή μήτηρ μου εί; 
τόν πύργον, τοϋτο δέν σ' ένδιαφέρει. Λοιπόν δός 
μα; δλίγον μηλίτην έκ τής αποθήκης, καί ειδο
ποίησε μας όταν θά έπιστρέψη.

Καί λαβών λυχνίαν, προσεκάλεσε τόν ξένον νά 
τόν άκολουθήσν) εις μικρόν ισόγειον δωμάτιον, 
προσεχές τώ μαγειρείω, καί δπερ έδύνατο νά 
θεωρηθή ώς φαρμακευτικόν προπαρασ«ευαστήριον. 
Κυβώτια ξύλινα, έπιμελώ; κεκλεισμένα και φέ- 
ροντα τά όνόματα πολυαρίθμων θεραπευτικών 
βοτάνων, ήσαν τεταγμένα κατά μήκος τοϋ τοί
χου. Έπί σανίδων δέ ήσαν έστοιβασμέναι φιά- 
λαι παντός μεγέθους, περιέχουσαι φάρμακα τά 
συνηθέστερα έν χρήσει εις τήν ιατρικήν. [Πεντη- 
κοντάς τόμων καλώς δεδεμένων, έσχημάτιζον μι
κρήν βιβλιοθήκην είς τινα γωνίαν τοϋ δωματίου, 
γραφείον δέ έφωδιασμένον μέ τρυτάνην, μελανο
δοχείου καί πάντα τά πρός γραφήν αναγκαία, 
κατείχε τό μέσον αύτοϋ, εις τό όποιον σταυρό; 
έκ λευκοσιδήρου, κρεμάμενο; έν τώ έπιφκνεστέρω 
μέρει, έδιδε χαρακτήρα θρησκευτικόν. ’Εν τώ 
δωματίφ τούτφ ή μήτηρ τοϋ αγρονόμου ή Καλή 
Γυναίκα, όπως τήν ώνόμαζον, παρεσκεύαζε τά φάρ
μακα, άτινα διένεμε δωρεάν εί; τοΰ; πτωχούς 
ασθενείς τών περιχώρων.

*Ο Διονύσιος Ααμβέρτος ύπέδειξεν εΐ; τόν ξέ
νον του μίαν έδραν βυρσίνην, ήτις έφαίνετο άπο- 
κλειστικώς προωρισμένη πρός χρήσιν τής κυρίας 
τοϋ φαρμακείου' αύτός δ’ έρρίφθη έπί τινο; σκίμ- 
ποδος καί εϊπεν ήμισείοι τή φωνή έκτείνων τάς 
χνήμας του μετ’ αγροτικής άφελείας.

— Έδώ τουλάχιστον δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν 
περί παντός έν άνέσει. Θά μάθητε, κύριε Δου- 
κλέρκ δτι δ νέος κύριός μου καί έγώ δέν εϊμεθα 
έξάδελφοι, καί οτι τρέμω πάντοτε μή κανείς 
λόγο; πλάγιος, φθάση μέχρις αύτοϋ .. . Δι» 
τούτο δέν ήθέλησα νά άναλάβω τήν συνδιάλεξιν, 
έφόσον οί περίεργοι καί οί φλύαροι τής. έπαύλεως- 
έδύναντο-νά μάς άκούσωσι. Μίαν στιγμήν ακόμη 

περιμείνατε, μέχρι; ου- καί αυτή ή Λουϊζώνη 
μα; υπηρέτηση, διότι άν οί άλλοι έχωσιν αύτία 
ανοικτά ώς σωλήνες τής θερμάστρα;, αυτή, δυ
νατοί τι; ειπεϊν, οτι τά ίχη ανοικτά ώς θύραν 
ενός άχυρώνος . . .

Μόλις έπεράτωσε τόν χαρίεντα τούτον πανη
γυρικόν, καί έκείνη ήτις ήτον αντικείμενου τής δμι- 
λία; του είσήλθε κρατούσα φιάλην μηλίτου καί δύο 
ποτήρια. Αμα δέ άπέθεσεν αύτά έπί τής τραπέ- 
ζης, χειρονομία απειλητική τοϋ κυρίου τη;, τήν 
έκαμε νά φυγή έν πάση ταχύτητι.
— Τέλος πάντων, ιδού εϊμεθα μόνοι, καί οχι 
άνευ δυσκολίας ειπεν ό αγρονόμος πληρών τά 
ποτήρια μέχρι στεφάνη;. Εί; υγείαν σας, κύριε 
'λλφρέδε, καί είς τήν καλήν τύχην, ήτις έμπόδι- 
σεν ένα άξιόλογσν νέου ώς υμάς νά γίνη βρώσις 
τών ιχθύων τής θαλάσσης.
— Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Διονύσιε, άπεκρίθη 
δ περιηγητής, φέρων τό ποτήριον πρό; τά χείλη, 
ένώ δ αγρονόμος είχεν ήδη άπνευστεί κενώσει τδ 
ίδικόν του' άλλά σπεύσατε, παρακαλώ, νά ίκα- 
νοποιήσητε τήν περιέργειαν μου ήτις μέ καταβι- 
βρώσκει. Γνωρίζετε κάλλιστα οποία ήτον ή φύσις. 
τών σχέσεων μου πρός τήν οικογένειαν τοΰ Σαιν- 
σομόν, εις τήν δποίαν ανήκεν ή ’οζεραίη. Ημην 
καθώς καί αύτός δ Γρανσάμ, δ νΰν κύριός σας, 
φίλος καί συμμαθητής τοϋ Γουστάβου δέ Σαινσο- 
μόν. καί ήρχόμην κατ’ έτος ένταύθα νά διέλθω 
τινά; έβδομάδας. ’Εν μια τών έπισκέψεων τούτων 
έρωτεύθην έμμανώ; τήν ’λδελαΐδα, καί ειχον 
τήν εύτυχίαν νά συμμερισθή τήν αγάπην μου. 
Δύναμαι νά τό ειπω τόρα, δτε πάσα έλπί; μοί 
άπώλετο, τόρα δτε έξ δλεθρίας περιστάσεως ανή
κει είς άλλον. ‘Τπεσχέθη είς έμέ διά τών έπιση- 
μοτέρων Ορκων έρωτα, τόν όποιον βεβαίως δέν 
έπίστευον ποτέ δτι ήθελε δια^ρήξει. ‘Ο Γούστα— 
βος αύτός συγκατετέθη μετά χαράς είς τήν ένω- 
σιν αύτήν, ήτις ώφιιλε νά μάς καταστήση αδελ
φούς ... ’Ηχούσατε νά γίνηται λόγος περί τώ* 
σχεδίων τούτων, κυρ Διονύσιε

— Βέβαια, βέβαια, ύπέλαβεν ό Ααμβέρτος προσ- 
παθών νά εϊσαγάγη εί; τήν έκ γύψου πίπαν του 
καπνόν τρις περισσότερον, άφ’ δσον αυτή έδύνα
το νά περιλάυη. Ιίκουσα περί αύτοϋ νά γίνηται 
λόγος είς τόν τόπον, καί νά είπώ τήν αλήθειαν, 
όλοι έπεθυμοΰμεν νά εχωμεν υμάς κύριον μάλλον 
ή αύτόν τόν Κ. Γρανσάμ, δστις δέν δύναται νά 
φονεύση έν πτηνόν είς άπόστασιν δέκα βημάτων, 
καί δστις είνε πάντοτε δύστροπος, ώ; κακόν γε
ρόντιου Αλλ’ έπιτρέψατε νά σάς έρωτήσω, κύριε 
’λλφρέδε, διά τί διάβολον, αφού τό πράγμα ήτο 
τόσω προχωρημ;'νον μετά τής νέας κυρίας, σείς 
υπήγετε νά έπισκεφθήτε τούς άντίποδας τοϋ άλ
λου ημισφαιρίου, άφίνοντες δπισθέν σας ένα ύ
πουλου άντίζηλον, δστις δέν έζήτει άλλο ή νά 
σάς παίξη έν κακόν παιγνίδιον ;
— Τί θέλετε, Διονύσιε ; Είμαι, ώς γνωρίζετε, 
υιός μονογενής εμπόρου τή; ’λββεβίλλης, καί ό 
πατήρ μου κάμνει μέγα έξαγωγικόν έμπόρ'.ον. 
Καθ’ ήν στιγμήν έμελλον νά τώ άναγγείλφ τον 
έρωτά μου καί ζητήσω τήν συνγκατάθεσίν του 
είς τό μελετηθέν συνοιχέσιον, έπληροφορήθημεν 
δτι εί; τών έν ’Αμερική άνταποκριτών μας είχεν 
άποθάνει, καί ότι άν δέν ύπήγαινον νά υποστη
ρίξω τά δικαιώματα μας εκεί, έπρόκειτο νά χά- 
σωμεν μεγάλα ποσά, τό όποιον ϊσω; ήθελεν επι
φέρει τήν καταστροφήν τού οίκου μας. ’Επειδή 
Μ τό πράγμα άπέβλεπε τήν τιμήν τοϋ ονόματος 
μας, δέν έδίστασα ν’ άναχωρήσω' πριν δέ τού 
άπόπλου μου ήλθον ένταύθα όπως άναμνήσω είς 
τόν κύριον καί είς τήν δεσποσύνην δέ Σαινσομόν, 
τήν ύπόσχεσιν, ήν άμφότεροι μοί έδωσαν. Μοί 
άνενέωσαν θετικώτερον αύτήν, καί άνεχώρησα 
άνευ δυσπιστίας . . . Έπανελθών δέ έμαθον ταύ- 
τοχρόνως τόν τε φρικώδη θάνατον τοΰ Γουστάβου 
καί τόν γάμον τή; αδελφή; του.
— Τό έν τών συμβάντων τούτων είνε συνέπεια 
•τού άλλου, ύπέλαβεν δ Ααμβέρτος με άθλίψεως' 
άλλά διά νά είπώ τήν αλήθειαν, δ,τι συνέβη έξέ* 
πληξε πολΰν κόσμον ένταύθα, καί πρώτο* έμέ . . 
‘Η μήτηρ μου αύτν, ήτις ώ; τό γνωρίζετε, είνε 
ώς τροφός καί σύμβουλος τή; κυρίας 'Αδελαΐδος, 
έξεπλάγη υπέρ πάντα άλλον,δταν ή τελετήέγεινε* 
έν άγνοια της, καί 5ν κρίνω έκ τινων λόγων, οι- 
τινες τής διέφυγον, είχε λόγους ιδιαιτέρους νά 
φοβήται διά τήν κυρίαν δέ Σαινσομόν τοιοΰτο 
συνοικέσιο*. . . Αλλ’ εισθε ανυπόμονος καί θά 
σας διηγηθώ δ,τι γνωρ ίζω.

Καί δ αγρονόμος βεβαιωθείς δτι ή πίπα του 
ήναπτε καλώς, έστήριξε τούς δύο βραχίονας έπί 
τής τραπέζής καί έκλινε πρός τόν ξένον του, οστις 
διετίθετο νά τόν άκούση μετά προσοχής.
— Νά μάθετε, κύριε ’λλφρέδε, ύπέλαβε μέ τόνον 
έμπιστευτικόν, δτι μετά τήν άναχώρησίν σας 
αύτδς ό Κ. Γρανσάμ, ήρχετο είς του πύργον πλέον 
παρά ποτέ συχνά, καί δέ* τόν άφινε σχεδόν 
διόλου ένόσφ ά κύριος καί ή κυρία εύρίσκοντο 
έκεΓ ήκουσα δέ δτι καί είς ’Αμιένην, ένθα διεχεί- 
μαζον ό αδελφός καί ή άδελφή έπολιόρκει έπί- 
σης τήν οικίαν των. Αγνοώ άν αί περιποιήσεις 
αύτοϋ έγίνοντο δεκταί παρά τής κυρίας" οσάκις 
δέ έτυχε νά ήμαι έγώ παρών, μοί έφάνη δτι αυτή 
ούτε καλλίτερον, ούτε χειρότερον μετεχειρίζετο τόν 
Γρανσάμ, παρ’ δταν ημείς ήσθε είς ’οζεραίην. 
’Εδείκνυεν δτι μόλις προσείχεν είς τήν παρουσίαν 
του, καί έκ τών τεκμηρίων τούτων ύ~ίθετέ τις 
δτι ούτε αγάπην, ούτε μίσος ήσθάνετο δι’ αύτόν. 
‘Ως πρό; τόν Κ· Γουστάβον δέ, τό πράγμα είχεν 
άλλως, διότι ούχί μόνον τώ έκαμνε τόν βαρΰν, 
άλλ’ είμαι βέβαιος δτι πολλάκις ειχον καί σφο
δρά; λογομαχίας, καί τοι κατά τό φαινόμενου 
έφαίνοντο φίλοι. Εκ τύχης, μίαν ήμέραν έγενόμην 
μάρτυ; αύτών.

»Κατά τό φθινόπωρον τοϋ 4 821, εινε τρία 
τόρα έτη, διεδόθη είς τόν πύργον δ θάνατός σας, 
καί δύνασθε νά καυχηθήτε, κύριε ’Λλφρέδε, δτι 
ζωηρώς σάς έλυπήθησαν οί έν ’οζεραίη φίλοι σας. 
‘II κυρία έλειποθύμησεν άναγνώσασα τό νέον τούτο 
ιίς μίαν έφημερίδα, καί 5 Κ. Γουστάβος έτιλλε 
τήν κόμην έξ άπελπισίας'δύναμαι δέ νά βεβαιώσω 
δτι καί αύτός δ Κ. Γρανσάμ είχε τό ήθος λίαν 
κατηφές καί περίλυπον' δ Θε’.ς δμω; γνωρίζει αν 
ή μεγάλη αυτού θλίψις ήτον αληθής ή μορφασμό; 
καί ύπόκρισις. . . Τά νέα ταϋτα γνωρίζω έκ τής 
μητρός μου, ήτις προσεκλήθη τήν ήμέραν έκείνην 
εί; τό* πύργον, διά νά περιποιηθή τήν νέαν 
κυρίαν, είς άξιοθρήνητον κατάστασιν ευρ-σκομένην.

‘θ ’Αλφρέδος έξέπεμψε βαθύν στεναγμόν, ό δέ 
Διονύσιος έξηκολούθησε.
— Σάς έλεγον λοιπόν οτι μετά ένα σχεδόν μήνα, 
αφού τό νέον τούτο διεδόθη εί; ’οζεραίην, έπα- 
νηρχόμην ώραίαν τινα εσπέραν έξ ’Ετανβέργης, 
ένθα ύπήγον νά κόψω καλάμους διά τόν κοιτα- 
σμόν τών ζώων. ’Ηκολούθουν ατραπόν τινα, ήτις 
εκτείνεται κατά μήκος τίς παρόδου, καί έβά- 
διζον βραδέσι βήμασιν,δταν ήκουσα αίφνης έκ τοΰ
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έτέρου μέρους τήν φωνήν τοΰ Κ. Γουστάβου, δμι- 
λοϋντος πρδ; έτερόν τινα, τδν οποίον υπέθεσα 
ώς τδν Κ.. Γρανσάμ, διότι δέν ύπήρχεν έκτδς αυ
τού τότε άλλος ξένος εί; τδν πύργον. Δέν ήθελον 
ν’άκούσω τήν όμιλίαν των' άλλ’ ήξεύρετε πώ; ώμί- 
λει δ αγαθός καί έντιμος χόριό; μα;, δταν ήτον 
Ερεθισμένο;. ‘·Η φωνή του ήδόνατο να άκουσθή 
καί είς άπόστασιν βολή; τηλεβόλου.
— Σοΐ επαναλαμβάνω, Κάρολε, άνέκραξε μετ’ 
οργή;, δτι δέν θέλω, τουλάχιστον διά πολυν 
χρόνον άκόμη, νά σέ ακούσω σχηματίζοντα 
τοιαϋτα σχέδια . . . Καί νά σοΐ είπω τήν Αλή
θειαν, ή άδελφή μου μ’ δλον οτι τρέφει διά σέ 
ίδιάζουσαν ύπόληψιν, δέν φαίνεται διατεθειμένη 
νά σοΐ δώση τήν χεΐρά της- άλλως τε γνωρί
ζεις ό’τι αυτή ΰπεσχέθη εϊς άλλον.

‘Ο Κάρολος τόν διέκοψε, τοσοΰτον δμως χαμη
λοφώνως, ώστε ουδέ λέξιν ένόησα έξ δσο,ν έλεγε.
— Πιθανόν, ύπέλαβεν δ κόριος, άλλά τδ θλιβε
ρόν τούτο γεγονός δέν είνε ακόμη βέβαιον, έχω 
αμφιβολίας . . . Αί έφημερίδε; άναγγέλλουσι τόσα 
νέα τά όποϊα τήν άλλην ήμέραν διαψεύδονται. 
‘Η οικογένεια Δουκλέρκ, δέν άπώλεσεν εΐσέτι, 
μοί λέγουσι, πάσαν ελπίδα διά τδν δυστυχή μας 
φίλον. Τέλος, Κάρολε, άν θέλγς νά ήμεθα φίλοι, 
άς μή έπανέλθωμεν πλέον είς τδ άντικείμενον 
τοΰτο’ διότι σοΐ διακηρύττω δτι και άν έπιτύχης 
νά κάμη,ς τήν ’Λδελαίδα νά λησμονήση τά; άρ
χαίας υποχρεώσεις της, θ’ άντιστώ παντί σθένει 
ΐνα τδ συνοικεσίου τούτο μή γείνη ποτέ.

’Απεκρίθη πάλιν ό Κάρολος, άλλά πάντοτε χα
μηλή τή φωνή, ένώ άφ’ ετέρου οί δύο νέοι είχον 
ήύη πολύ άπομακρυνθή απ’ έμοΰ, ώστε μοϊ ήτον 
αδύνατον νά τούς άκούσω. Εν τούτοις έκ τής 
περιστάσεως ταύτης, τής τοσοΰτον άδιαφόρου καθ’ 
έαυτήν, έπείσθην, κύριε ’Αλφρέδε, δτι έκείνη 
ήσθάνετο δι’ υμάς ένδιαφέρον, δπερ δέν ήσθάνετο 
δι’ άλλον.
— Ναι, ναι, έχετε δίκαιον, Διονύσιε, έψιθύρισεν 
ό Δουκλέρκ μετά συγκινήσεως, οί λόγοι ούτοι, 
οΐτινες έκ τύχης περιήλθον μέχρις υμών, εϊνε λίαν 
πολύτιμοι εις τήν καρδίαν μου’ μοί άποδεικνύουσι 
δέ δτι δέν είχον άδικον βασιζόμενος έπ’· τοΰ 
λόγου τοϋ δυστυχούς φίλου μου, καί δτι ό αντίζη
λός μου μετεχειρίσθη ένοχόν τινα δόλον . . .
— Μή σπεύδητε τόσον νά τδν κατηγορήτε. Σάς 
είπον δτι ποτέ δέν διετιθέμην εύμενώς ύπέρ αύτοΰ 
ένεκα τού άλαζονικοϋ καί αποτόμου χαρακτήρός 

του, άλλά πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι έφέρθντ 
λίαν έντίμως κατά τήν φρικώδη καταστροφήν, 
ήτι; έπέφερε τήν απώλειαν τοΰ νέου Σαινσομόν. 
Εί; τούτο συμφωνοϋσι πάντες, καί πάντες γνω- 
ρίζουσιν δτι διά νά τδν σώση έξέθεσε τήν ιδίαν 
του ζωήν, καί ίσως ή άφοσίωσίς του αυτή έκαμε 
τήν κυρίαν ν’ άποφασίση νά τώ δώση τήν 
χεϊρά της.

‘Ο Δουκλέρκ έχαμήλωσε τήν κεφαλήν καί έπε- 
ρίμεινε μέ ήθος περίλυπον παρά τοϋ Διονυσίου 
τήν έξήγησιν τών τελευταίων τούτων λόγων.
— Διετρέξατε πολλάκις τδν τόπον, κύριε ’Αλ
φρέδε, έξηκολούθησεν δ αγρονόμος, κυνηγοϋντες 
είς τά έλη μας, ώστε άπηντζ.σατε βεβαίως τάς 
Αβύσσους εκείνα; τών γαιωκαύσων καί τής ΐλύος, 
τάς οποίας κοινώς ιιο.Ι.Ιιέρας ονομάζομεν. Είς 
τά; έπιφανείας των σχηματίζεται έπικάλυμμά τι, 
είς τό όποιον φαί··εται χλόη λεπτή καί πυκνή, 
ένεκα τής οποία; εινε άδύνατον, άν δέν τώ τδ 
εΐπωσι, νά πιστεύση τι; δτι ύπάρχει κάτωθεν ό 
θάνατος. Εις τά περίχωρα έχομεν πολλά; τοιαύτα; 
μολλιέρας, καί μ’ δλον οτι κατά μέγα μέρος είσιν 
αύται γνωσταί, καί τάς άποφεύγουσι μετά προ
σοχής, μ’ δλα ταΰτα δέν παρέρχεται έτο; χωρίς 
νά καταπίωσί τινα θύματα.

’Ολίγα; ήμέρα; μετά τήν συνδιάλεξιν, τήν 
οποίαν είχον Ακούσει, καί έναντίον τής γνώμη; 
μου, οάς βεβαιώ, οί κύριοι τοΰ πύργου υπήγαν 
νά κυνηγήσωσι πρδ; τδ έλος τή; Σαιντέβης, μίαν 
καί ήμίσειαν λεύγαν άπ’ έδώ. Ημην τότε άπών εί; 
τήν πανήγυριν τοϋ Μονδιδιέ, καΐ κατά .συνέπειαν 
δέν γνωρίζω είμή έκ φήμης δ,τι συνέβη. Φαί
νεται λοιπόν δτι οϊ δύο νέοι υπήγαν εΐ; Σαιντέβην 
νά φονεύσωσι μικρούς σκολόπακας, οΐτινες ήιχιζον 
τότε νά διάβαίνωσι. Τά μέρη έκεϊνα πάντες γνω- 
ρίζουσιν δτι εϊνε πλήρη μολλιέρων’ τόρα, πώς Ο 
Κ. δέ Σαινσομόν, τοϋ οποίου ή Θήρα ήτον ή πρώ
τιστη άπασχόλησι; κατά τδ ήμισυ τοϋ έτους, 
τδ έλησμόνησεν, ιδού δ,τι δέν δύναμαι νά εννοή
σω. Ισως ένεκα μακρας πορεία; διά μέσου πυκνών 
καλαμώνων, οίτινε; περικυκλοϋσι τδ υδροστάσιον, 
καί έχουσι τεσσάρων καί πέντε ποδών ύψος, τδν 
εμπόδισαν νά έξετάση τήν θέσιν καΐ άναγνωρίση 
τδν κίνδυνον. ‘Ο πωσδήποτε, είχεν ήδη πληγώσει 
ένα μικρόν σκολόπακα καί έτρεχε διά νά τδν 
δείξη εις τδν κυνα του, δταν ήσθάνθη αίφνης τδ 
έδαφος κλονίζομεν καΐ τούς πόδα; του βυθιζόμε
νους εί; τδν πηλόν ένδς γαιωκαυσωρυχείου.

(ακολουθεί)


