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(Σννίχιια χαί τέλος άπό <ρυλλα3.50.)

’ ΟΛΑ ταΰτα είσέτι δέν είχε λυθή τδ ζήτη
μα’ καί μετά τάς εργασίας τοϋ Spallanzani, τοϋ 
Shwan, τοϋ d’Ure και llelmoltz, τοϋ Schultze 
και λοιπών, ή έτερογένεια ήρίθμει έτι έν Γερ
μανία, Γαλλία καί Ιταλία ικανούς οπαδούς, σο
φός δέ τις γάλλο:, συγγραφεύς πολυτίμων πραγ
ματειών περί έμβρυογεννήσεως, ό ζ. Pouchet, έζ 
Ρουένης, έπέπρωτο νά έπαναφέρη μετ ού πολύ 
εις τήν ζωήν τδ ζήτημα. 11 νέα αυτή τής συζη- 
τήσεως φάσις άνάγεται είς τάς πρώτα; ή μέρας 
τοϋ 1839 έτους. Τή εικοστή τοϋ δεκεμβρίου τοϋ 
1838 έτους, δ ζ. Pouchel είχε παρουσιάσει είς 
τήν ακαδημίαν τών επιστημών υπόμνημά τι δι’ 
ού άνήγγελλεν δτι Οίσας είς συνάφειαν μετ’άπην- 
ίραζωμένου άέρος υλας προηγουμένως ύποβληθεί- 
•α; είς 100 βαθμών θερμότητα, παοετήρησεν δτι 

υλαι αύται ώργανίζοντο πρδς γέννησιν μιζρο- 
ψυτων ζα'ι μικροζωαρίων’ ζα1. δτι μεταχειρι
στείς έν έτέρω πειράματι αέρα διαβάντα άνα- 
μέσον βάμβακος, είτε άλλων χημικών αντιδρα
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στικών, άνεϋρεν έν αύταϊς τήν αυτήν γονιμότη
τα, καί τέλος τά αύτά παρετήρησεν έςαγόμενα 
δτε, συνεργαζόμενος μετά τοϋ ζ. Houzeau, άν- 
τιζατές-ησε τδν συνήθη αέρα διά τεχνητής τίνος έ 
άζωτου ζαί έξυγόνου άτμ,οσφαίρας. Βασιζόμενο 
έπί τών παρατηρήσεων του, ό ζ· Pouchet ήρνεϊ- 
το τήν ακρίβειαν τών ύπδ τών προζατόχων του 
γενομένων πειραμάτων, καί έσυμπέραινεν ύπέρ 
τής έτερογενείας. Ημέρας δμως τινας μετά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ ύπομνήματος τούτου, λίαν έντο
νος διαμαρτύρησις ήζούσθη άπ’ αύτών τών ζόλπων 
τής Ακαδημίας. Τή 3 Ιανουάριου τοϋ 1859 οί κζ_ 
Milne Edwards, Dumas, payen, de Quatrefa- 
ges καί Claude Bernard’, άντέταςαν ζωηράς αν
τιρρήσεις ζατά τών τοϋ Pouchet συμπερασμάτων. 
Ο: μέ* παρετήρουν δτι 5 τρόπος τής εργασίας, 8ν ή- 
ζολούθει ό σοφδςούτος δπως ύποβάλλη τάς αλλοιώ
σιμους υλας είς θερμοκρασίαν έκατδν βαθμών, δέν 
παρεϊχεν ικανά; έγγυήσεις, ζαί δτι τά σπέρμ.ατα 
ήδύναντο νά σωθώσ-.ν άπδ τής καταστροφής’ έτε
ροι δέ έπέμενον πολύ ώς πρδς τήν δύναμιν τή; 
ζωικής άντιστάσεω; τής εί; τινα μιζροσζοπικά 
όντα ένυπαρχούσης, και πρδς ένίσχυσιν τοϋ ισχυ
ρισμού του τούτου ο ζ. Payen άνεμίμνησκε τά 
ύπ’ αύτοϋ τελεσθέντα πειράματα κατά τδ 1843 
έπί τών έπί άρτου φυόμενων μυκήτων, ών ό σπό-
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ρο; άπόλλυσι τήν βλαστητικήν αύτοϋ δύναμιν μ.ό- 
•νον έν θερμοκρασία ανώτερα τών 120 βαθμών. 
Επί τέλους, ό κ. Claude Bernard Ανήγγειλε τή 
Ακαδημία δτι, έπίση; καί ουτο; είχεν έπζναλάβει 
τό τοϋ Schwa π πείραμα μετά απανθρακωμένου 
άέρος, δέν είχεν ομω; ίδή νά γεννζτζι ούδέν ζώον 
έν τοΐ; προ; τόν σκοπόν τούτον ληφθεΐσιν έγχύ- 
μα«ν.

Διαβεβαιώσεις τοιζϋται, τοσοϋτον ευκρινείς 
αλλά καί αντίθετοι συνάμα, ήτο αδύνατον νά μη 
παράσχωσιν εί; τήν συζήτησιν νέζν ζωήν' άλλ’ ή 
νεωτέρα επιστήμη δέν αρκείται εις άπλάς εκθέ
σει;’ αί Αξιώσεις αύτής είναι μεγζλήτεοζι, διό 
πρδς λύσιν τοϋ δυσχερούς περί μηστυριώδου; γεν- 
νήσεως ζητήματος, καθίστατο αναγκαία ή παρα
δοχή ετέρου συστήματος, δηλονότι νά ύποβληθώ- 
«ιν εις αύστηράν έξέλεγξιν τά μέχρι τοϋδε γενόμε- 
νζ πειράματα, νά έκτελεσθώσι νέα, καί νά χορηγη- 
θώσιν εις τδ ζήτημ.α νέα τεκμήρια άγνωστα μέχρι 
τοϋδε. Τοϋ-’ αύτδ έπεχείρησεν ό κ. l’asteur καί 
οί μετ αύτδν άγχίνοες φυσικοί.

Διά τριών διαφόρων μεθόδων προέβη ό κ. Pas
teur είς τήν άποκάλυψιν της αλήθειας- ή πρώτη 
συνίσταται είς τδ νά διαβή ήσύχως ίκανδς όγκος 
ατμοσφαιρικού άέρος άπδ βαμβακίνου βύσματος 
ευδιάλυτου έν τφ έκπνευματισθέντι αίθέρι (ether 
alcoolise), καί ακολούθως νά καθυποβληθή είς μι- 
κροσκοπικά; ερεύνα; ή κόνις ήτις μηχανικώς ένα- 
πέμεινεν έν τώ βάμβακι. Ακολουθών τήν μέθοδον 
ταύτην, δ Κ. Pa Steur άνεϋοεν έν τώ αέρι μέγι- 
στον αριθμόν σφαιροειδών σωμάτων, άνθισταμέ- 
νων εί; τήν έπίδρασιν τοϋ ψυχρού θειϊκοϋ οξέος’ 
τά τοιαϋτα σώματα έθεώρησεν ώ; ενόργανα σπέρ
ματα, άτινα, σπειρόμενα έντδς αλλοιώσιμων εγ
χυμάτων, πληροϋσιν αύτά ταχέως ζώων. Η δευ- 
τέρα μέθοδο; περιέχει ολόκληρον σειράν πειραμά
των, παραπλήσιων τών ύπδ τοϋ Schulze, Srh- 
wan καί Schroeder τελεσθέντων, καί καταλη- 
ξάντων είς έξαγόμενα αντικείμενα τή θεωρία τής 
έτερογενεία:. Τά πειράματα ταϋτα, έκτελεσθέν- 
τζ με.τ ακρίβειας μή τηρηθείση; είς τάς προη
γουμένως γενομένα; τοιοότου είδους απόπειρας, 
απέδειξαν έκ νέου οτι έπί παρουσία τοϋ άπην- 
θρακωμένου άέρος, διελθόντος τδν βάμβακα, ή άλ
λα χημικά παρασκευάσματα, δηλονότι άέρος καθα- 
ρισθέντος άπδ των έν αύτώ σπερμάτων, αίσηπτικαί 
αϋτζι ΰλαι μένουσιν άναλλοίωτοι. Η τρίτη μέθοδος 
είναι δλως νέα, και προσέτι άγχινουστάτη, καί ή 
μάλλον πειστική. Εντός ύελίνου σφαίρας, έχούσης 

μακρδν στόμιον, εισάγει ό κ. I’asteur υγρόν τι 
υποκείμενον εις σήψιν- ειτα μαλακύνων τή» ΰελον 
διά τού πυρός, μηκύνει και μετασχηματίζει εις 
στενόν σωλήνα, έχον-ζ αποτόμους καμπάς, τδ 
στόμιον τοϋ αγγείου. Μετά ταϋτα, υποβάλλει 
εις βράσιν τδ ρευστόν τοϋτο είς τρόπον ώστε ό 
ατμός τοϋ ΰδατος, έξερχόμενο; διά τής οπής τοϋ 
περιεστρζμμένου σωλήνος, νά μζρτυρήση τήν κα
ταστροφήν είτε τδν έφελκυσμδν τών σπερμάτων, 
άτινα τυχόν δύνανται νά ύπάρχωσιν έν τώ ρευστώ» 
είτε έν τώ άγγείι.», είτα εγκαταλείπει τά πάντα 
έν ήρεαία. Ψυχραινομένου τότε τοϋ άγγείου,, ό 
ατμός τοϋ ΰδατος συμπυκνούται καί κενόν λαμ
βάνει χώραν έν τή ύελίνςο σφαίρα, ό άήρ εισέρχεται 
βαθμηδόν, καί χωρίς ούδεμίζν νά ύποστή άλλοίω- 
σιν, έρχεται είς συνάφειαν μετά τοϋ είς σήψιν υ
ποκείμενου υγρού. Κατά τήν ύπόθεσιν τής έτεοο- 
γενείας, τδ ύγρδν τούτο εϊπετο νά πληρωθή αμέ
σως ύπδ ζώων’ άλλά ώ; έπί τδ πλεϊστον ούδέν 
τοιοϋτο συμβαίνει, καί τδ έγχυμα μένει άνζλ- 
λοίωτον. Η παράδοξος αυτή διατήρησις έξηγεϊ- 
ται όμως διά τής θεωρία; τή; πανσπερμία;’ τώ 
όντι, εύκόλως πζ; τι; έννοεί οτι άν ό άήρ, επανερ
χόμενος έντδς τοϋ αγγείου, δπου έγένετο τδ κε
νόν, φέρει μεθ εαυτού μικρά τινα σπέρματα, 
ταϋτα, εμποδιζόμενα μηχανικώς έν τώ στομίω 
ύπδ τοϋ συμ.πυκνωθέντος ΰδατος τοϋ διαβρέχον- 
τος τήν εσωτερικήν επιφάνειαν καί ύπδ τών καμ
πών πρδς άς συναντώντζι, σπανίω; φθάνουσι μέ
χρι τή; κοιλίας τοϋ άγγείου, δηλαδή σπανίως 
έρχονται εί; συνάφειαν μετά τοϋ είς σήψιν υπο
κειμένου ρευστού.

Πρό; τοϊς ύπδ τοϋ κ. Pasteur έπιτευχθεϊσιν 
έςαγομένοις, έτεροι σοφοί προσέθηκαν μετ’ ού 
πολύ νέα καί αντικείμενα πρδς τήν θεωρίαν τή; 
έτερογενεία: γεγονότα. Τοϋτο έπραξεν ό κ· Donne 
άποδείξας δτι τά ώά τών πτηνών, άτινα προφυ- 
λάττοντζι ύπδ τοϋ φλοιού των κατά τής εισβο
λής ατμοσφαιρικών σπερμάτοιν, δέν περικλείουσι 
ποτέ ούδ’ εν μικροζωάριον ή μικρόφυτον, καί 
αφού αί άρχικαί υλαι έξ ών τά ώά συντίθενται 
ύποστώσι σήψιν. Τδ αύτδ απέδειξε βραδύτερου β 
Samuelson ίσχυρισθείς, άντιθέτως πρδς τά ύπδ 
τοϋ κ. Pourhet δημοσιευθέντα, δτι ή κόνις περι
κλείει πολυάριθμα σπέρματα τών έν τοϊς ρευστοί; 
ζωαρίων’ καί τέλος οί κ κ. Lemaire κζί Cra- 
liolet απέδειξαν εσχάτως δτι ό άτμδς τοϋ ατ
μοσφαιρικού ΰδατος, συμπυκνωθείς διά τοϋ ίσχυ- 
ρώς άποψυχομένου άγγείου, περιέχει, κατά μετα~

ρώσωσι ταχύτατα τδ ρευστόν έντδς τοϋ οποίου 
κατέπεσαν. Οθεν ο άήρ δέν είναι ποσώς κεκορε
σμένος ένοργάνων σωμάτων’ απεναντίας είναι μά
λιστα έστερημένος αύτών· « Εν τούτώ τώ χωρίς» 
ύπάρχουσι σπέρματα, ολίγον παρεκει δέν ύπάρ- 
χουσιν, ή ύπάρχουσι διάφορα’ αύξεται δέ ή σμι- 
κρύνεται ό άριθμός των άναλόγως τή; χώρας." 
Τούτου ένεκα δυνάμεθα άείποτε νά παοεξαιρέσω- 
ιχεν, έν ώρισμένω χώοω, σημαντικόν μέν άλλά πε- 
ριωρισμένον όγκον άέρος, μή ύποστάντα ούδε- 
αίαν άλλοίωσιν, καί μολαταύτα άνεπιτήδειον όντα 
είς τδ νά προκαλέση οίανδήποτε άλλοίωσιν ρευ
στού ύποκειμένου είς σήψιν.

Απλούστατόν τι πείραμα έχορήγηβε τώ κ. Pas
teur τήν άπόδειξιν τή; άνακολουθία; ταύτης 
καθ’ δσον αφορά, τά; γεννητικά; τή; άτμοσφαί- 
ρα; ιδιότητας, λγγεΐα κενωθέντα άέρος, καί πε- 
ριέχοντα άλλοιωσίμου; ΰλας προηγουμένως ύπο- 
βληθείσα; εί; βράσιν, μετεφέρθησαν άλλα μέν 
είς Jura άλλα δέει; Mowtanvert, δηλαδή, εί; 
χώρα; δπου δ άήο είναι λίαν καθαρός Τά άγγεϊα 
ταϋτα. εξήκοντα τδν άριθμδν ήνοίχθησαν, καί α
μέσως μετά τήν εισαγωγήν άέρος έκλείσθηοαν καί 
έκομίσθησαν εί; Παρισιού;. Εγκαταλειφθέντων 
τότε έπί τρεΐ; δλοκλήρους μήνας, αί είσαχθεΐσαι 
έν αύτοϊ; ΰλαι εύρέθησαν είς κατάσταΟιν ύπο- 
στηρίζουσαν τήν θεωρίαν τοϋ κ. Pasteur- τινέ; 
αύτών έπληρώθησαν ζωαρίων, καθότι έπ’ αύτών 
ειχον πέσει σπέρματα, άλλαι έμενον Αναλλοίω
τοι καθότι έπ’ αύτών δέν ειχον πέσει. Τδ πείρα
μα τοϋτο, έν φ ή ενόργανος υλη διατελεϊ έπ’ αό
ριστον είς συνάφειαν μετά τοϋ καθαρού άέρος χω
ρίς νά γεννηθή έξ αύτή; ούδέ είς πρωτοοργανι- 
σμός, χορηγεί τοϊς οπαδοί; τή; πανσπερμίας 
ισχυρόν κατά τή; έτερογενεία; έπιχείρημα. Οι 
ύπεοασπισται τή; θεωρία; ταύτη; ένόησαν τούτο 
άκολούθως, διό £σπε·υσαν νά έπαναλάβωσι τδ πεί
ραμα τοϋ κ. Pasteur. 'Γρεϊ; έξ αύτών, οί κ κ. 
Pouchet, Joly καί Musset, μετέβησαν είς τά 
Πυρηναία, καί ήνοιξαν έπί τών πάγ«·ν τή; Ma- 
ladetla έκτώ κενά άέρος αγγεία, έντδς τών ό
ποιων ειχον θέσει ούσία; ύποκειμένας είς σήψιν- 
Μετά τινα; ήμερα; έξετάσαντε; τάς δλας αύτάς 
διά τοϋ μικροσκοπείου, εύρον αύτάς έξ ολοκλή
ρου ήλλοιωμένα;’ άπασαι περιείχαν μικροζωάρια 
ή μικρόφυτα. ύθεν αί γενόμεναι παρατηρήσει; ύπό 
τε τού Pouchet, Joly καί Musset έφερον εί; 
δλως άντίθετα συμπεράσματα τών τοϋ κ. Pas
teur.

βαλλομένα: αναλογίας ώς πρός τήν ύγιζινότηπα : 
τοϋ έξετασθέντος άέρος, τά σπέρματα πάντων ; 
τών ζωικών καί φυτικών γενών, τών Απαντωμέ- . 
νων έν τοϊς οργανικοί; έγχύμασι τοΐ; είς άποσυν- 
θεσιν ύποβαλλομένοις.

Αλλά καί μ’ δλα ταϋτα, οί τή; έτερογενεία; · 
οπαδοί δεν παρεδέχοντο τήν ήττάν των. Πρδς ; 
παν νέον πείραμα άντέτασσον έτερον, δλως άντί- ’ 
θετόν, ό κ. POUchet, έν ‘Ρουένη, οί κκ. Joly , 
καί Musset, έν Τολώζη, ό κ. Maulegazza, έν . 
Παβίφ ό κ. Sihaflause, έν Βώνη καί ό κ. 
Wyman έν Κανταβριγία, έπανελάμβανον μίαν 
πρδς μίαν τάς εργασίας τών Αντιπάλων των, ά- 
νεύρισκον άλλοϊα εξαγόμενα, καί έσχημάτιζον 
συμπεράσματα έκ διαμέτρου αντίθετα. Ηρεύνων 
διά τοϋ μικροσκοπείου τήν καταθετομένην κόνιν 
ύπδ τοϋ έν ηρεμία είτα έν κινήσει διατελοΰντο; 
άέρος, ή τήν έναπολειπομένην έκ τή; χιόνος μετά 
τήν διάλυσίν της, καί δεν άνεκάλυπτον έν αύτή ή 
ποσότητα τινά μικράν καί ανεπαρκή, κατ’ αύτούς, 
πρδς έξήγησιν τή; ταχείας ύπδ ζώων πληρώσεως 
τών εγχυμάτων. Επανελάμβανον τότε τάς δοκι- 

μάς των δι’άπηνθρακωμένου άέρος, δν κατεστάλα 
ζον ή έπλυναν έν τοΐ; κόλπο··; χημικών παρασκευα
σμάτων, καί άείποτε έβλεπον τδν οΰτω τροπο- 
ποιηθέντα άέρα άποφασίζοντα τήν γέννησιν καί 
τήν ζωήν αύτογεννωμένων δντων. Τέλος έπανε
λάμβανον τδ άπλοϋν καί κομψόν πείραμα τοΰ 
ύελίνου άγγείου, τοϋ έχοντος πολυκαμπή στό
μιον, έπινοηθέντος ύπδ τοϋ κ· Pasteur, καί άεί
ποτε παοίσταντο θεωροί είς έτερογεννέϊ; δημιουρ- 

Τία;’ , »
Τδ ζήτημα λοιπόν διεσυγχίσθη έτι μάλλον, 

μεχρισότου μία τις τοϋ κ. Poucbet άντίρρησις, 
διδοϋσα Αφορμήν τώ κ. Pasteur όπως σαφηνίση 
τάς ιδέας του, συνεχώρησε νά έλπίζηται ή λύσις 
του. 6 άήρ, έλεγεν ό κ. Pouchet, αληθώς δύνα
ται νά ύποβαστάση μετέωρα σπέρματά τινα’ άλλ’ 
άν ό αριθμός τών σπερμάτων τούτων ήτο άνάλο- 
γο; πρδς τδν άριθμδν τδν έν τοΐ; ήμετέροις έγχύ- 
μασιν άναπτυσσομένων έν βοαχυτάτω χρόνω όν- 
των, ή άτμοσφαϊρα Οζ κατεσκοτίζετο ύπ αύτών, 
και θά έσχημάτιζον πρδ τών οφθαλμών ημών 
πυκνοτάτην ομίχλην. — Είς ταϋτα άπήντα ό κ. 
Pasteur οτι δέν καθίσταται άναγκαϊον νά ήνζι 
τόσον άφθονα τά σπέρματα ταϋτα’ ο Ehren
berg άπέδειξεν δτι τά έν τοϊς ρευστοί; ζωάρια 
γεννώνται μετά έξαισίου ταχύτητος, άρκοϋσι δέ 
εν ή δυο σπέρματα δπως πολυάριθμα σμήνη πλη-
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Εκτοτε, τό ζήτημα έτέθη καθαρώτερον μετα
ξύ τών οπαδών άμφοτέρων τών θεωριών’ έν και 
τό αύτό πείραμα έπεχείοη.σαν άμφότεραι αί με
ρίδες, καί άμφότεοαι άνεγνώριζαν τήν μεγάλην 
σημαντικότητά του, άλλ.’ έκ τής διαφοράς τών 
εξαγομένων, κατήντων άμφότεραι εις αντίθετα 
σιμπεράσματα. Οθεν τοΰ λοιπού δεν έπροκειτο 
είμή νά γνώσθή εις ποιαν τών δύο μερίδων έδει 
νά άποδοθή τό πειραματικόν λάθος, ένεκα τοΰ 
όποιου εμενεν άλ,υτον τό ζήτημα. Πρός διαφώτι- 
σιν τοϋ πράγματος, διωρίσθη, κατ αϊτησιν τών 
ενδιαφερομένων, επίτροπό τι; ύπό τής Ακαδημίας 

τών έπιστημων.
Συνεδριάσασα ή έπιτροπή αΰτη, κατά τόν τε

λευταίου Ιούνιον, έν τώ έργαστηοίω τοϋ Μουσείου 
τής φυσικής ιστορίας, συγκειμένη έκ τών κ. κ. 
Flourens, Dumas, Brongniarl Milne — E- 
dwards καί Balaril, έγνωστοποίησε τω κ. Pa
steur άφ’ ενός, καί τοϊς κκ. Pouchet, Joly καί 
Musset άφ’ ετέρου, τίνι τρόποι έθεώρει τήν έαυ- 
τής έντολήν. Πρό πάντων έπέμεινεν είς τήν ανά
γκην νά καθυποβάλη είς αύστηράν έξακρίβωσιν 
τό ύπό τοϋ κ. Pasteur δημοσιευθέν τελευταίου 
πείραμα, 8, γενόμενον ύπό τών άντιπάλων του, 
είχε δώσει έξαρμενα άντίθετα πρός τά ύπό τοϋ 
σοφού τούτον δημοσιευθέντα καί ού ή αποτυχία 
είτε επιτυχία έμελλε, κατά τήν ιδίαν έκφρασιν 
τών τελευταίων, ν’ άποφασίση τήν νίκην ή τήν 
ήττάν των. Δυστυχώς, τήν έπιμονήν ταύτην τής 
επιτροπής, οί κκ. Pouchet, July καί Musset 
έθεώρησαν ώ; τό αποτέλεσμα προκαταλήψεώς 
τίνος, καί ώς άντικειμένην δήθεν είς τάς ιδέας των. 
Δέν ένόησαν άρκούτω; οτι τό πείραμα τοϋτο, μα
κράν τοϋ νά ήναι διπρόσωπου, ώ; είπε μετά ταΰτα 
ο κ. Joly, ήτο τόσω καθαρόν, ώστε ύπό τόν όρον 
νά έπαναληφθή έπί μεγαλητέρου άριθμού άγ- 
γείων, έμελλε νά λύση τό ζήτημα, διά τοϋτο ά- 
πεσύρθησαν.

Ούχ ήττον ή επιτροπή έζηκολούθησε τάς ερ
γασίας της, καί εξήκοντα αγγεία παρεσκευάσθη- 
σαν, <ος άνωτέρω άνεφέραμεν, τινά τών όποιων 
έπληρώθησαν άέρος είς το δάσος τοϋ Bellevue, 
καί έτερα είς τό ΜουσεΧον τής φυσικής ιστορίας’ 
ειτα έκλείσθησαν στεγανώς, καί τέλος έτέθησαν 
έν τινι έρμαρίω τοϋ μεγάλου τής χημείας αμφι
θεάτρου, δπου μένουσι πρό πέντε ήδη μηνών. Τά 
ύπό τοϋ πειράματος τούτου χορηγηθέντα εξαγόμε
να δέν είναι σήμερον μυστήριον δι’ ούδένα, ήμεΧς δέ 
δέν Οά έχατηγοοούμεθα ώς αδιάκριτοι έάν είπωμεν 

δτι ταΰτα είσίν ύπέρ τής τοϋ Pasteur θεωρίας, ήν 
ούτος ύπερήσπισε μετά τοσαύτης άγχινοίαρ- Αν 
τινα τών έγχυμάτων περιέχουσιν ήδη μικροσκο- 
πικά όντα, πάμπολλα έτερα έμειναν άναλλοίω- 
τα' έν τοϊς τελευταίοι;, ούδείς πρωτοοργανισμό; 
έλαβε γένεσιν, καί, κατά συνέπειαν, ή ίκάνότη; 
τοϋ δργανίζεσθαι άποδεικνύεται ότι δέν είναι διαρ
κής τής ύλης ίδιότης.

Απέναντι τών άνωτέρω έκτεθέντων γεγονότων, 
άποβκίνει δύσκολον είς πάντα άμερόληπτον νά 
μή πεισθή καί θεώρηση τήν έτερογένειαν ώς ύπό- 
θεσιν δυναμένην ν’ άπατήση ένεκα τής φαινομενι
κής άπλότητος αύτής, άλλά τήν οποίαν πάς σοφός 
άνήρ δφείλει ν άποκρούση ώς άντικειμένην τή ά- 
ληθεία, ένί λόγω, αποβαίνει δύσκολον νά μή πι-
στεύση είς τήν θεωρίαν τή; πανσπερμία; ώς ώ- 
ρισεν αύτήν ό κ. Pasteur.

(Λίίτα'φραοι; έκ τή; έφημεηίδος τών ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Χρονικόν Ανέκδοτον ΓαΛαΙςειδίου η ιστορία,
Άμφίσσης, Ναυπάχτου, Γa.IafaMov, Αοι- 
δοριχίου και τών περιχώρων, άπό τών άρ- 
χαιοτάτ-ν μέχρι τών καθ’ ήμιίς χρόνων,

προ.Ιεγομένων καί άΑ.ίων ιστορικών
σημειώσεων, νΰν πρώτον έκδιδόντος Κων
σταντίνου Ν. Σάθα, ιμοιτητοΰ της Ιατρικής, 
εν ώ προσήρτηται πραγ ·ατεία χαί πίναΕ ά- 

νεκδύτων νομισμάτων τοΰ μεσαιώνος· Αθι}- 
νησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Ιω.Κασσανδρίως,

1 865. Τιμ. ιίμ. 4.

τή πολιτικομανία τή κατεχούση σήμερον 
έν Ελλάδι καί νέους καί γέροντας καί διδάσκον
τας καί διδασκομένους, πλείστων άναμφιλέκτως 
έπαίνων καί θαυμασμού άξιοι είσιν εκείνοι, οίτι- 
νες τήν εθνικήν δόξαν κάλλιον έξυπηρετοΰντες 
καί έφ’ ά δεΧ δαπανώμενοι, πρός μηδέν μ.έν λο
γίζονται τά τών κηφήνων λεσχήματα καί τάς πο
λιτικά; παραδοξολογίας, καλλιεργοϋσι δέ τάς
Μούσας καί είς φώς φέροντε; τά αποτελέσματα 
τής χρονίου καί πολυμόχθου ταύτης καλλιέρ
γειας των, και εαυτούς κλεΐζουσι καί τήν πατρί
δα παρά τοϊς άλλοτρίοις τιμώσιν. Οταν δε έκ τής 
καλλιέργειας ταύτης έπέρχηται ή διαφώτισι; επο
χών σκοτεινών καί δυσδιάκριτων τής πατρίου 
ιστορίας, τότε οί άνδρες έκεΧνοι ούχί μόνον ύψαλής 

τιμής, άλλά καί εθνικής ευγνωμοσύνης καθίσταν
ται άξιοι.

Τοιαΰτα; ιδέας ένεποιήσατο ήμϊν ή δημοσίευσις 
τοϋ έν λόγω Χρονικού ύπό τοϋ Κ. Κωνσταντίνου 
Σάθα, περί ού εύλογους δύναται τι; είπεΧν τό τοϋ 
ποιητοϋ.

Αΐγάρ,Ζεϋ τε πάτερ καί Αθηναίη καί Απολλον, 
τοιοϋτοι δέκα μοι συνφράδμονες είεν Αχαιοί, 
τώ κε τάχ’ ήμύσειε πόλις Πριάμοιο άνακτος.

Διότι ό Κ. Σάθας φοιτητής τή; ιατρικής ών, 
καί επομένως άναλαβών έργον άλλότριον τής έπι- 
στήμης αύτοϋ, διά μελέτη; άτρύτου καί ύποκλέ- 
πτων, ώ; ό ίδιος λέγει, ώρας τών μαθηματικών 
ασχολιών του, έςεπόνησεν αύτό μετά τοσαύτης 
γνώσεω; καί άκριβείας, ώστε θαόρούντως περί αύ
τοϋ είκάζομεν έκ τοϋ έκδοθέντος Χρονικού ότι ή 
Ελλάς έξει έν τώ μέλλοντι ού μ.όνον δοκιμώτα- 
τον ιατρόν, άλλά κορί διακεκριμένου ίς-οριογράφον.

Εν τή συνοπτική ταύτη βιβλιοκρισία ούδόλως 
δύναται τις νά δώση άκριβή ιδέαν τοϋ περιεχομέ
νου τοϋ Χρονικού έκείνου. Εκαστος Ελλην οφεί'ει 
ίν’ άναγνώση αύτό, δπως ϊδη οποίας δοκιμασίας 
καί Ουσίας ύπέστησαν οί πατέρες του διά νά 
κληροδοτήσωσιν αύτώ τόν εθνισμόν έκείνον, τόν 
όποιον ήμεϊς περί μικρού ποιούμεθα. Καί άν πα
ραζάλη τά χαμαίζηλα ήμών πάθη πρός τό ιερόν 
τοϋ πατριωτισμού καί τή; αύταπαρνήσεως πΰρ, 
τό φλέξαν τά; καρδίας έκείνων, ύπό τίνων άρα 
αισθημάτων θέλει καταληφθή;

Τό έν λόγω Χρονικόν, άνακαλυφθέν κατ’ άρχάς 
τοϋ Μαρτίου τοϋ παρελθόντος έτους μεταξύ τών 
έρειπίων τή; πάλαι ποτέ λαμπρά; καί πλούσιας 
Μονή; τοϋ Σωτήρο; έν Γαλαξειδίω, καί συγκείμε
νον έκ σελίδων τεσσαράκοντα, άνευ ώας, περιέ
χει τήν ιστορίαν τής πόλεως ταύτης άπό τοϋ ί'. 
μέχρι τοϋ ΙΖ’. αιώνος, ήτοι άπό τοϋ 981 —1690, 
γραφεϊσαν έπί τή βάσει παλαιών χειρογράφων, 
μεμβρανών, σιγγιλίων καί χρυσοβούλλων, σωζο-
μένων άλλοτε έν τή ρηθείση μονή ύπό Εύθυυ.ίου 
ιερομονάχου, κατά Μάρτιον τοϋ 1703· ό παν- 
δαμάτωρ χρόνος, ό μηδενό; φειδόμενος, έπηρέα- 
σέ πω; καί τό χειρόγραφον εκείνο* άλλ’ έκτος 
όλιγίστων λέξεων, ό Κ. Σάθας διηυκρίνισε καθ’ 
ολοκληρίαν αύτό, τή άέρωγή τού πολυΐδμονος 
κ«ί περί τήν άνάγνωσιν τών χειρογράφων έμπει- 
ροτάτου Κ. 1. Σακκελίωνος* τό δέ ΰφο; αυτού είνε 

τής τότε έποχής, σόλοικον μ.έν καί μιξοβάρ- 
ίαρον, άλλ.’ έχον καί ΐδιάζοντά τινα χάριτος χα

ρακτήρα.

Ο χρονογράφος άρχεται άπό τής έπί Κοινσταν- 
τίνου τού ‘Ρωμανού εισβολής τών Βουλγάρων έν 
Ελ.λάδι, καί έκτραγφδών τάς ωμότητας καί βιαιο
πραγίας αύτών, έξιστορεϊ τούς πρός αύτού; αγώ
νας τών Γαλαξειδιωτών, συνεπεία τών οποίων 
«τό γαϊμα έτρεχε στούς δρόμους ώσάν ποτάμι 
χειμωνιάτικο». Κατόπιν άφηγεϊταιτόν ένσκήψαν- 
τα τότε εις Παρνασρίδα βροτολοιγόν λοιμόν, καί 
μετά τήν κόπασιν τούτου, τήν έπιδρομήν νέων 
πειρατών οΐτινες ήσαν «έ-δυμένοι τομάρια ώσάν 
άρκούδαις, καί τρώγοντας άψητα κρέατα, ώσάν 
θηρία, καί άνθρώπους ζωντανού; στή σοϋφλα έ- 
ψήσασι καί έσκλωβώσασι ούλη τήν Ελλάδα». Οί 
πειραταί ούτοι ήσαν βεβαίως οί Ούζοι, φύλον 
Σκυθικόν ή Ούνικόν, δπερ, κατά τόν Μιχαήλ Ατ- 
ταλιάτην, <> κατέδραμε καί κατεληΐσατο καί λείαν 
ήλασεν οΰκ άριθμ.ητήν.» Προβαίνων είς τήν έξι- 
στόρησιν τής επιδρομής «τών άρμαμέντων άπό 
τά μέρη τής Νταλμάτζιας καί Μπρίντεζι» δηλο
νότι τής ύπό Αννη; τή; Κομνηνή; μνημονευόμε
νη; εκδρομή; τών Νορμανδών τής Απουλίας, καί 
έκτιθέμενος τούς κατ αύτών πολέμους τών Γα· 
λαξειδιωτών, άφηγεϊται ακολούθως τήν εισβολήν 
νέων πειρατών άπό «μέρη Φραγκίας (τουτέφι τήν 
ύπό Νικήτα τού Χωνιάτου ίστορουμένην εισβολήν 
‘Ρογήρου τοϋ βασιλέως τής Σικελίας) μέ αρματω
μένη φλ.ότα, καί έκουρσεύσασι τήν Πάτρα, τον 
Επαχτο, τή Βιτρινίτζα καί τή Βοστίτζα, έπλο- 
κάρασι καί τό Γαλαξεϊδι καί τό έπήρασι καί έπε- 
ράσασι άπό σπαθιού δσους εύρήκασι πού έβαστά- 
ξασι άρματα. Ετότες γοϋν έρήμαξε ή χώρα, καί 
οί άνθρωποι έπήρασι τά βουνά καί τά λαγκάδια, 
καί έχτίσασι σπίτια άπάνου σταϊ; κορυφαϊ; τοΰ 
βουνού, κλ.» Προβαίνων ακολούθως ό χρονογρά
φος εις τήν έποχήν τής ύπό τών Λατίνων άλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί τήν άνίδρυσιν 
τών Σαλόνων εΐ; κομητείαν ύπύ τόν Φράγκον ευ
πατρίδην Θωμαν Στρομογκοΰρτον, ίδιοποιηθέντα 
καί τάς παρά τώ Γαλαξειδίω νησίδας, εξιστορεί 
τήν πρός αύτόν μάχη; τοϋ δεσπότου Μιχαήλ καί 
τόν φόνον έκείνου, ού συνεπεία αί νησίδες περιήλ- 
θον πάλιν ύπό τοϊς Γαλαξειδιώταις, οΐτινες ά- 
νακύψαντες μικρόν έκ τών εχθρικών έπιδρομών, 
ήρξαντο συνοικιζόμενοι «έστωντας τόσα χρόνια 
νά -χρίζουνε στά βουνά καί σταΐ; σπηλιαϊς».

Μετά τάς πρός τον αύτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου 
διαμάχας ίωάννου τοϋ Νόθου, κληρονομήσαντος 
παρά τού πατρός αυτού Μιχαήλ Β. πρός έτέροις 
μέρεσι καί τήν όζολικήν Αοκρίδα, ό χρονογράφο;
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τά σπήλαια, μέχρι; ού μετά δεκατρία έτη, έπι- 
στρέψαντε; εΐ; τήν παλαιάν χώραν συνωκίσθησαν 
έκ νέου, καταβαλόντες ούτω τά θέμεθλα τή; καθ 
ημάς πόλεως τοΰ Γαλαξειδίου. Καί ενταύθα λήγει 
τδ Χρονικόν.

Εκ τή; συνοπτικωτάτη; ταύτη; καΐ επομένως 
ατελέστατη; περιλήψεω; καται; αίνεται η μεγίστη 
αύτοΰ άναντιρρή.τω; αξία, ούδ άποροΰμεν διατί 
μόλις έκδοθέν τδ Χρονικόν, σχεδόν παραχρήμα. 
καΐ έξηντλήθη’ άλλά τήν άξίαν αύτοΰ προσεπηύ- 
ξη.σε καί ή φιλότιμο; προθυμία τοΰ Κ. Σάθα, 
δτ·; μή άρκούμενο; εϊς απλήν τήν έκδοσιν αύτοΰ, 
άλλά θέλων ν’άποβή ωφελιμότερο; τοϊ; τε συμπα- 
τριώται; αύτοΰ ιδία καΐ τοϊ; λοιποί; Ελλησι καθό
λου, προέταξεν εισαγωγικό»; τήν ιηοοίαν τής Ναύ
πακτού, Αμφίσσης, Γαλαξειδίου^ Αγία; Ευθυμία;, 
Βιτρινίτζα; καΐ Λοιδορικίου άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τών καθ ημάς' ή δέ εισαγωγή αυτή 
πρό; ταϊ; πολλαϊ; σημειώσεσι δι ών διεσάφισε 
τό Χρονικόν, συμπληροϊ κάλλιστα μέγα μέρος τή; 
εθνικής ιστορίας, ίδίως δ ότε διεξήλθομεν τήν έξι- 
ηόρησιν τής άοματωλική; εποχής, έν τή όποιοι ή 
Παρνασσί; τοσοΰτον ένδοξον παρέστησε πρόσω
πον, άνεμνήσθημεν τδ τοΰ Χαιρωνέως φιλοσόφου, 
λέγοντος «Καΐ τών ιστορικών κράτιστος δ τήν 
διήγησιν, ώσπερ γραφήν, πάθεσι καΐ προσώποι; 
είδωλοποιήσας.» Εν τώ τέλει δέ τοΰ όλου συγ
γράμματος παρήρτηται πραγματεία περί ανεκδό
των νομισμάτων τή; Ηπείρου καΐ τών Σαλόνων· 
ύπδ τού τιμώντοςτήν Ελλάδα διά τών νομισμα
τικών αύτοΰ γνώσεων, τοΰ καλού κάγαθοΰ Κ. 
Παύλου Λάμπρου μετά άπεικονισμάτων τεσσάρων 
τοιούτων χαραχθέντων έν ' Ενετία ύπό τού πε
ρικλεούς νομισματολ.όγου Κ. Κου',ίου, καΐ έτέρα 
τού έν Κενισβέργη διάσημου μεσαιωνοδίφου Κ. 

J Καρόλου Χοπφίου περί τών έν Σαλώνοις Γάλλων 
δυναστών.

Τοιούτου όντος τοΰ Χρονικού τούτου, εύχόμε- 
Οα όπως ό Κ. Σάθα; προβή καΐ εϊ; τήν έκδοσιν- 
τής ής ύπισχνεΐ-ται ιστορία; τής Ιίαρνασσίδος, 
μεγίστην μέν τιμήν έαυτώ περιποιών, κλέο; ύΕ 
εύρύ καΐ τή ένεγκαμένη.

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΊΊΑΑΗΣ.

ιστορεί τάς έπιδρομάς τών Ταραγωνατών ή Κχ- 
ταλλάνων καί τών Τούρκων, διδούς περίεργους 
λίαν περί αύτών πληροφορίας. Συνεχεία τής εισ
βολής τών τελευταίων τούτων, δ αύθέντης τοΰ 
Μωρέως, μή δυνάμενος νά καθιστά σεβαστήν τήν 
εξουσίαν του, καΐ θέλων νά προσλάβη συμμάχους, 
παρεχώρησε τά Σάλωνα, το Γαλαξείδιον, τδ 
Λοιδορίζιον καί τήν Βιτρινίτζαν «είς κάτι φραγ- 
κοπαπάδες, ποΰ έλέγοντο αδελφάτο τή; ιερού· 
σαλήα, ποΰ είχανε άρματα καί πλεούμενα καλά.” 
Ελθόντε; οί ίεροσολυμΐτχι ούτοι μετά τριών 
πλοίων δπως λάβωσι κατοχήν τών παραχωρηθέν- 
των αύτοΐ; μερών, καί εμποδιζόμενοι ύπό τών 
Τούρκων «ερχάμενοι κρυφά, έπέσασι σε κουβέντα 
με τού; Λοιδορικιώτας νά έσοάξουσε τού; Τούρ
κους, σηκόνοντα; καί παντιέρα ρεμπελιά;’ και διά 
τοΰτο μέ μεγάλη χαρά τού; έδωκε τό αδελφάτο 
χρήματα καί φλωρία διά νά κάμουσι τή ρεμπελιά’ 
καί οί Αοιδορικιώτες, γελώντας τού; φράγκου;, 
τού; έπήσασι καί άλλα φλωρία τάχα πώ; θά τά 
μεράσουνε καί στού; Βιτρινιτζιώταις καί στά άλ
λα χωρία διά νά σηκωθή τδ ρεμπελιό σύμφωνα 
σέ πολλά μέρη καί νά έπετύχη’ καί έκάμασι Ορ
κους, καί «περνώντας κάμποσο; καιρό;, οί Λοιδω' 
ρικιώτες μήτε έκινούσανε τδ πόδι’ καί τδ αδελ
φάτο τού; έπαράγγειλε νά θυμηθούν τού; όρκους’ 
καί οί Λοιδωρικιώτε; γελώντας τού; έπαραγγεί- 
λασι πώ; νά μή τού; πειράζουν» διατί θά τούς 
προδόσουνε στού; Τούρκους, καί τόν όρκον ποΰ έ- 
κάσ.ασι, δέν πιάνεται, διατί οί Φράγκοι δέν πι
στεύουνε αληθινό Χριστό, καί εϊνε Αντίχριστοι 
καί όποιος τού; έγελάσει, Οά ήναι συγχωρεμένοι 
άπό τδν Θεό’ καί έτζι τού; έφάγασι τά φλωρία 
οί Λοιδωρικιώτε;, μασκαρεύοντάς του; καί ύστε
ρα. Αλλά τέτοιοι κουτοί ποΰ είνε οί Φράγγκοι, 
τέτοια καί χειρότερα έπρεπε νά πάθουσι.»

Εκτιθέμενος ακολούθως διαφόρους περιεργοτά- 
τα; λεπτομερεία; περί τή; κατακτήσεως τών 
Τούρκων καί τή; επιδρομής τοΰ διαβοήτου πείρα- 
τοΰ Ντουράτζ-βεη, έκτραγωδεϊ παθητικώτατα 
τήν ύπ’ αύτοΰ καταστροφήν τοΰ Γαλ.αξειδίου 
κατά τδ μέγα σάββατον τοΰ έτους 1 660, δτε ένώ 
σύμπαντες οί Χριστιανοί ήσαν έν τοϊ; ναοί;, εκεί
νο; «ξεμπαρκάρει τδ ασκέρι του καίμε τδ σπαθί 
στδ χέρι έμπαινε·, στήν πολιτεία καί καίοντας τά 
σπίτια, μπλοκάρει ταϊ; εκκλησία·.; και έπέρασε 
άπδ σπαθιού άνδρες, γέρους καΐ γυναικόπαιδα 
ποΰ έσκούζασι καί έβελάζασι.» θί δέ διασωθέντες 
σλίγιστοι κάτοικοι διεσπάρησαν εϊ; τά όρη καί

OYPBIXOS Ο ΙΑΤΡΟΧ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Είχε παρέλθει ή ενδεκάτη τή; νυκτό; ώρα, δ Sc 

ούρανδ; ήν νεφελώδης καΐ λεπτή βροχή ήρέμα

Λατέπιπτεν, ένώ δριμύ; καΐ ψυχρό; άνεμο; έθυσα 
άπό τάς γωνίας τών άγυιών. Ητο μήν δεκέμβριος 
καί ,οί αγροί ήσαν έρημοι καί ακατοίκητοι, άπα
σα δέ ή φύσε; ένεδύθη τον ζοφερόν τού χειμώνο; 
χιτώνα.

Είπομεν ότι η νύςήν ήδη προζεχωρη.μένη, καί 
-όμως έντδς μικρού οίκίσκου παρακειμένου εΐ; τό 
έν Ιίεδεμοντίω πολιχνιον Στέβην άνθρωπό; τι; 

εΐσέτι ήγρύπνει, καί τά; κνήμα; ένώπιον μεγά
λη; εστία; προτεταμένα; εχων, καί τήν έτέραν 
μέν τών χειρών έστηριγμένην έπί τραπέζης, τήν 
δ’ άλλην παρατεταμένην έπί τή; πλευρά;, έφαί 
νέτο βαθέως σκεπτόμενο;. Ακρα μελαγχολία ά- 
πεικονίζ-το έπί τοΰ ωχρού αύτού μετώπου, πολ- 
λαι δε ρυτίδες ήσχήμιζον τδ πρόσωπόν του καί 
μειδίαμα έμπλ.εον πικρία; συνέστελλε τά άζοα 
τών χειλέων του.

0 άνήρ ούτο; ήν μόλις τεσσαρακοντούτη; καΐ 
όμως εφαίνετο ύπερβά; τά πεντήκοντα έτη’ πρό 
εικοσαετία; δέ κατσικών έν τώ πολιχνίφ Στέβη, 
καΐ έξασκών τδ όχι τόσω, έν τή εποχή εκείνη, 
πολύδοςον ιατρικόν έπάγγελμα, ή< πασίγνωστος 
εις τούς περιοικούντα; καΐ έδύνατο εύχερώς καί 
συντόμω; πολύν νά θησαύριση πλούτον. Αλλ’ ό 
ιατρός Ούρβϊνος, πάνυ ολιγαρκή; ών, όσα χρή
ματα παρά τών πλουσίων έλάμβάνε, μετεχειρίζε- 
το φιλανθρώπω; πρός περίθαλψήν τών απόρων, 
ώστε τό βαλάντιον αύτού, καί τοι πολλά κοπιά- 
σαντος καΐ μοχθήσαντο;, διέμεινεν αείποτε πε 
ν.χρόν, καΐ όμως ούδόλως πάρεπονεϊτο, διότι τόν 
μ.ικρδν κήπον καΐ τήν εστίαν του ένόμιζεν άρκ.οΰν- 
τα πλούτη.

Τήν έσπέραν λοιπόν, περί ή; ό λόγος, έσυλλο- 
γίζετο....

Βέρθα/η γραία καΐ μεμψίμοιρος υπηρέτρια του, 
είχεν άποκοιμ.ηθή, ό δέ ιατρό;· ήκροάζετο τόν 
μακρόθεν συρίζοντα άνεμον καΐ τήν παγετώδη 
βροχήν τύπτουσαν τάς ύέλους τών παραθύρων. 
Πόσοι πτωχοί, διελογίζετο, άσιτοι, γυμνοί καΐ 
εγκαταλελειμμένοι έρρίγουν τή ώρα εκείνη ύπδ 
τοΰ ψύχους ! Οπόσα δυστυχήματα ύπάρχουσιν 
έν τώ κοσμώ ! πόσαι συμφοραί άπαρααύθητοι ! 
Ασθένειαι ανίατοι, καρδιοβόροι θλίψει; άνεξάλει- 
“τοι! . . 'Ο καλό; ιατρός έξετάζων τόν βίον φι- 
λοσοφικώ; συνεκινεϊτο καί έθλίβετο εΐ; τόν ύπα- 
"ον βαθμόν, οσάκις έβλεπεν ή άνελογίζετο τά 
“νθρώπινα παθήματα. Αίφνης άνορθόνει τήν κε
φαλήν καΐ τείνει τό ού; προσεκτικώτερον’ ένόμι- 
βεν ότι ήκουσεν άνά μέσον τή; βοή; τοΰ άνεμου

κραυγήν έναγώνιον, καΐ επειδή ήτο λίαν προσοι- 
I κειωμένο; πρό; τού; παντοίου; νυκτερινούς Οορύ- 
I βους, έπείσθη ότι δεν τόν ήπάτησεν ή άκοή καί 
ήγέρθη. Εν τώ άμα δέ διεσκεδάσθησαν αί άμφι- 

I βολίαι του, διότι τκύτοχυόνω; σχεδόν ήκούσθησαν 

I εσπευσμένα καί άλλ επάλληλα κτυπήματα’ έδρα- 
I με λοιπόν πρό; τήν θύραν καί ήνέωξε.

Νεανία; δέ άγνωστο; είσήλθέ.
Τά ένδύματα τούτου διέκειντο έν αταξία καί 

τδ βλέμμα του ήν άπεπλανημένον καί εντρο- 
μον' έκ δε τών καταπηλωμένιον ύποδημάτων του 
εύχερώς εΐκάζετο ότι ήρχετο μακρόθεν.

Ο ιατρό; τδν ήτένισε μετά μεγάλη; προσοχή; 
καί άφοϋ τόν ώδήγησε πα.ά τή εστία ητόιαάσθη 
νά προσκαλ.έση τήν Βέρθαν.

Αλλ σ νέο; τον ά·'εχαίτ·.σεν.
— Ευχαριστώ, κύριε, είπε διά φωνή; ασθενούς 

καί ικετευτικής, αισθάνομαι έμαυτόν καλλίτερα’ 
τό ψύχος καί ή βροχή μ.’ έπάγωσαν, άλλά τδ 
πΰρ τής εστίας άνεζωογόνησε τάς δυνάμει; μου, 
καί θά δυνηθώ, ελπίζω, ν’ άναλάβω μετ’ ολίγον 
τον δρόμον μου.

— Ν άναχωρήσητε έν τοιαύτη καταστάσε:!
— Τί νά γίνη, είναι άνάγκη !
— °Ζ4 ^Ζ·’ δέν σά; αφήνω’ δεν βλέπετε πό

σον είσθε ωχρός, πόσον ή χείρ σα; παγωμένη ; 
Θεέ, τί βλέπω ! αίματα ; . . είσθε καί πληγω
μένο; !

— Τωόντι, έπληγώθην.
—■ Τότε είμαι έντδς τών καθηκόντων μου, δέν 

σά; άκούω πλέον . . . Βέρθα !
— Μή τήν φωνάξητε . . .
— Διατί ;
— Μ ή, σά; έξορκίζω.
— ’Αφού το άπαιτεϊτε . . . έστω δέν φωνά

ζω, καθόσον μάλιστα δέν έχω καΐ άπόλ.υτον αύτή; 
ανάγκην. Άλλ’ έν τούτοι; πιθανόν ή πληγή σας 
νά ήναι καιρία καί πρέπει περί αύτής πρώτον να 
φροντίσωμεν.

Ταύτα λέγων δ ιατρός άπεκόμ.βωσε τον έπεν- 
δύτην τού νέου ζαΐ έξήτασε τό στήθος, έκεϊνος 
δέ παρεδόθη άνευ άλλης άντιστάσεω; εΐ; τά; χεί- 
ρα; τοΰ ιατρού’ άλλ.’ ήτο πρόδηλον έζ τή; βεβια
σμένη; καί στενοχωρημένη; στάσεώ; του, ότι 
μετά δυσαρέσκειας έδέχετο τά; τοιαύτζ; περι
ποιήσεις.

0 περί ού ό λόγο; νέος ήν μόλις εΐζοσιπενταε- 
τής, ευειδή; τήν μορφήν, έπαγωγός τήν όψιν ζαΐ 
λ.επτοφυής, ή δ’ έπί τού προσώπου αύτού έπιζε-
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τής πληγής . . . Είναι άλτ.Οή δλα ταϋτα, κύριε ;.
— Αληθέστατα, άπεκρίθη δ πληγωμέΐ.φς.
— Επί τίνι λοιπόν λόγςυ προσεπάθεις νά μέ 

άπατήσης;
0 νεανίας έτεινεν άμφοτέρα; τάς χεϊρα; πρός 

τδν ιατρόν καί είπε μετά ψυχικής συγκινήσεως.
— Επικαλούμαι τήν συγγώμην σας, κύριε, καί 

σάς βεβαιώ δτι εάν έγνώριζον έξ άρχής δτι ώμί- 
λουν πρός ιατρόν, δέν θά άπέκρυπτον ούδ’ έλάχι- 

στον τής άληθείας.
— Καί διατί τούτο ;
— Διότι ύπάρχουσιν ώραι, έν αις ό ιατρός 

λαμβάνει τήν θέσιν τοϋ πνευματικού, καί έπομέ · 
νως δέν θά έδίσταζον νά έμπιστευθώ εις άνδρα 

μετερχόμενον τδ επάγγελμά σας τδ μυστήριον, 
συνεπεία τοϋ δποίου δέχομαι σήμερον παο υμών 
σλιγόωρον φιλοξενίαν.

— ό ιατρό; δέν άπεκρίθη αμέσως, άλλ ήτέ- 
νιζε τόν πληγωμένου μ.έ δμμα ήττον σοβαρόν, 
καί περιειργάζετο περιέργως τήν βαθμιαίαν άλ- 

λοίωσιν τής μορφής του.
— Ιατρέ, είπε τελευταίον δ νέος, πώς σάς 

φαίνεται ή πληγή μου, είναι καιρία;
— Καιριωτάτη, νέε μου.
— Διατρέχω λοιπόν κίνδυνον μέγαν ς
— Πιθανόν.
— Καί ίσως είναι άνάγκη νά υποβληθώ εις θε

ραπείαν άπαιτούσαν πολυήμερον καί έντελή άκι- 
νη,σίαν;

— Τδ θεωρώ άναπόφευκτον.
0 νέος κατέστειλε μ.όλις τήν ύπερχε·.λήσασαν 

υπομονήν του, βαθεϊα δέ Ολίψις έπεσκίασε τό μέ 
τωπον αύτοϋ.

— 0 άνόητο; έγώ, δέν έσυλλογίσθην τά; συ
νέπειας, δέν έσκέφθην δτι έπεζήτουν εύδαιμονίαν 
δυσαπόκτητου ! Δυστυχία! Είναι δμως άδύνατον- 
ή ιατρική νά μή παρέχη φάρμακα ήρωϊκά καί 
δραστήρια εις κρίσιμους τινάς ώρας. Ακούσατε 
με, κύριε’ εισθε άνθρωπος τίμιος καί θά μέ έννοή- 
σητε’ αΰριον κατά τοιαύτην ώραν πρέπει νά εύρε- 
Οώ όρθιος, νά μ.ή φανώ πάσχων, νά έχω τδ πρό
σωπο·/ ιλαρόν καί αίθριον τό μέτωπον .. . πρέπει 
τέλος, ιατρέ, νά κατορθωΟή ώστε νά μή υποπτευ- 
θή κάνεις δτι τδ στήθος μου διετρυπήθη σήμερον 
£πό σφαίρας, καί δ θάνατόςιμου δταν έπέλθη μετά 
τινας ήμ.έρας, ν’ άποδοθή είς άλλην τινα αιτίαν 
ρκτός τής πραγματικής καί νά μή γίνη, πρόξενος 
αίσχους καί συμφοράς. Ενώ ώμίλει, δ ιατρός τδν ή- 
κουε μετά σοβαρότητος, δτε δέ έσιώπησεν έκίνητ 

χυμένη θανάσιμος ώχρότης, έπηύξανεν έτι μάλ
λον τδ κάλλος τής μορφής καί τήν συμπάθειαν 

ήν έπροξένει ή παρουσία του.
Εν τούτοις ό ιατρός έξετάσας προσεκτικώς την 

πληγήν, άνηγέρθη έμφαίνων μεγάλην έκπληξιν 

καί φόβον.
— Παράδοξον . . . είναι πολύ παράδοξον τού

το, νέε μου, έψιθύρισε προσηλών έπί τοϋ άγνω
στου τδ οξύ αύτοϋ βλέμμα, ποϋ προσεβλτθκς;

— Είς θέσιν άπέχουσαν μίαν λεύγαν άπ’ έδώ.

— Τπερασπίσθη; κατά τοϋ έπιτεθέντος ;
— όχι, διότι ίμτ.ν άοπλος,
— 0 δε αντίπαλός σου;
— 0 αντίπαλός μου μέ έπλήγωσε διά πιστο

λιού πριν φθάσω νά υπερασπισθώ, ή νά άντιπα- 

λαίσω κατ’ αύτοϋ.
Στιγμιαία σιγή διεδέξατο τήν άνάκρίσιν ταυ 

την, καθ’ ήν δ πληγωμένος άπεκρίθη μετά προ
φανούς βυγκινήσεως’ δ δέ ιατρός δέν άπεμάπρυνεν 
άπ’ αύτοϋ τδ βλέμμα, άλλ’ έλαβε τήν χείρά του 
καί ήρίθμει άταράχως τούς σφυγμούς.

— Νέε μου, είπε τότε, διά φωνή; εντόνου καί 
σοβαράς, κατοικείς πρδ πολλοϋ είς τά μέρη 

ταϋτα;
— Πρδς τί ή έρώτησις αύτη ; άντεϊπεν ό ά

γνωστος, ένώ ζωηρά έρυθρότης έπεχύθη έπί τών 

παρειών του.
— Σ’ ερωτώ, διότι δικαιούμαι ν’ αποτείνω 

ερωτήσεις.
— Πώς τούτο ;
— Διότι, κύριε, είμαι ιατρός.
— Εισθε ιατρός ;
— Μάλιστα, καί πρδ εικοσαετίας έξασκών τδ 

ιατρικόν επάγγελμα, άπέκτησα άρκετήν πείραν’ 
σήμερον δέ πρό πάντων έναβρύνομαι έπί τή οξυ
δερκείς μου, διότι δι αύτής δύναμαι ν άνακαλύ- 
ψω τόν δόλον καί τήν άπάτην.

—— Τί λοιπόν φρονείτε περί εμού; ήρώτησεν δ 

νέος μετ’ αύξούσης ανησυχίας.
— Φρονώ, άπεκρίθη δ ιατρός, δτι ή προσβο

λή έν η λέγεις δτι έπληγώθης δολίως, συνέβη εί; 
μέρος άπέχον έντεΰθεν πλέον τής λεύγας" φρονώ 
πρδς τούτοις δτι δ εχθρός σέ έπυροβόλησε μακρό- 
θεν καί ένώ ίσως ύπερεπήδας κανένα αύλότοιχον, 
καθόσον ή πληγή έγένετο, προφανώς, έκ τών 
κάτω πρός τά άνω’ φρονώ τέλος οτι τδ· δπλον δι’ 
ου έγένετο ή πληγή ήτο όχι πιστόλιον, ώς διϊσχυ- 

ρίζεσαι, άλλά δπλον κυνηγετικόν, καί τούτο κα
ταφαίνεται έκ. τοϋ σχήματος καί τοϋ μεγέθους

σε τήν κεφαλήν φιλοστοργίαν έμφαίνων καί οί

κτον.
— Πολύ καλά, είπε, σέ έννοώ καί έπιδοκιμά- 

ζω τά αισθήματά σου’ άλλ’ έπίτρεψον νά σοί ά- 
ποτείνω μίαν τινα παρατήρησιν, μίαν καί μόνην.

— Λέγετε, ακούω.,
•— Πόση είναι ή ήλικία σου ;
— Βαίνω τδ εικοστόν πέμπτον έτος.
— Η μ.ήτηρ σου λοιπόν ζή είσέτι;
— Νχϊ, ζή.
— Μάθε λοιπόν δτι η έπιχείρησις τήν όποιαν 

θέλεις αΰριον νά κάμης είναι κινδυνωδεστάτη καί 
μόνος δ Θεός γινώσκει οποίας συνεπεία; δύναται 
νά έπιφέρη·

— Τδ γνωρίζω.
— Πιθανόν νά πρόκυψη θάνατο;! . .
— Τάλαινα μήτέρ μου !
— Δέν συλλογίζεσαι δλα ταϋτα ;
— Αλλά τί νά πράξω, πού νά καταφύγω ;
Αμφότεροι έσίγησαν καί δ μέν νεανίας κατα

βληθεί; υπό τής λύπη; καί τή; απελπισίας έκά- 
λ.υψε τδ πρόσωπον διά τών χειρών καί έκλαιεν ώ; 
παιδίον, ό δέ ιατρός προσεπάθει νά τον παρηγο
ρήσει, πλήν εις μάτην, διότι εκείνος καταντήσας 
είς άπόγνωσιν δέν ήκουεν δσα ό ιατρός τώ έλε
γε καί άπεκρίνετο διά μονοσυλλάβων καί άσυ- 
ναρτήτων λέξεων.

— Πρέπει νά λ.ηφθή έν τούτοι; έ'ν μέτρον, 
• είπε τέλος δ ιατρός' ή ώρα παρέρχεται, ή νύξ 

προχωρεί καί σύ έχεις ανάγκην άναπαύσεως.
■— Καί αΰριον, κύριε τί θά γίνη ;
— Ησύχασε, έγώ άναλαμβάνω τήν ευθύνην-
— Θά δυνηθώ ν αναχώρησα);
— Ναι, θά δυνηθής ν’ άναχωρήση;, καί νά πα- 

ρευρεθής μετά τών άλλων προσκεκλημένων εί; 
τόν χορόν, τδν όποιον θά δώση είς τήν έξοχικήν 
του οικίαν ό κόμη; Ηρακλή; Μοντελέων.

Τά; λέξεις ταύτα; άκούσα; δ άγνωστο; άφήκε 
φωνήν περίτρομου.

—Τί είπατε ; ανέκραξε φρικιών’ γνωρίζετε λοι
πόν τδν κόμ.ητα ;

— Ναι, λέγουσιν δτι είναι λίαν ζηλότυπο;.
— Προς θεού I σιγαλώτερα, σιγαλώτεοα !
Επειδή δέ δ ιατρός ύπεμειδία, δ νέο; έξηκο- 

λούθησε λέγων ταπεινοτέρα τή φωνή.
— Ω ! θά τήν φονεύστ, τί λέγετε ;
— ίσως . ..
— Είμαι άνόητο; είμαι παοάφρων. διότι έξέ- 

λαβον αντί έρωτος δείγμα άπλοϋν συμπάθειας, 

έν άθώον βλέμ.μα, έν μειδίαμα άσκοπον .... Τήν 
άγαπώ τόσον ιατρέ .’ . . Ω! κανείς δέν πρέπει 
νά μάθη δτι άποθνήσκω’ καί τί σημαίνει άν ά- 
ποθάνω. Είναι τόσον αγνή τόσον ωραία ;. . .. 
Ακούσατε τί συνέβη’ χθέ; έπεσεν έκ τή; χειρός 
τη; Sv βραχιόλιον’ δταν τι; ήναι νέο; τυφλοΰται 
εύκόλως υπό τή; φιλαυτίας καί τοϋ έρωτος, έξέ - 
λαβον τούτο ώ; δήθεν ύπόσχεσιν . .. δ κόμη; έ- 
μ.ελέτα νά μεταβή τήν αύτήν εσπέραν είς τά δά
ση πρός κυνηγεσίαν. . . Εκυψα λοιπόν άμ.έσως,έ- 
λαβον τό πεσσν ψέλλιον, καί τήν νύκτα ταύτην... 
νύκτα έπάρατον ! προετιθέμην νά τδ αποδώσω είς 
αύτήν αύτοπροσώπως. . . Τά πάντα δρθώς έμαν- 
τεύσκτε ιατρέ, άλλά σας έξορκίζω εις τδ όνομα 
αύτής, άν τήν γνωρίζητε, ή, άν δέν τήν γνωρίζη
τε, τουλάχιστον είς τόν οίκτον τόν όποιον φαίνε
ται δτι σάς εμπνέω, νά μή διακοινώσητε ποτέ 
είς άλλον τό μυστήριον αύτό . . .

0 άγνωστος ένώ ώμίλει βαθμηδόν έξησθένει, 
αί δυνάμει; τόν έγκατέλειπον καί ή ώχρότης τοϋ 

προσώπου έπηύξανεν. ό ιατρός τότε διά νά τόν 
υποστήριξή καί βλέπων δτι έγγύς ήτο νά λειπο- 
Ουμήση,

•— Τού; λόγου; σου, νέε μου, είπεν, ύπόθες δτι 
τού; ήκουσε πνευματικό;’ ό ιατρός ούδέ λέξιν ή - 
ξεύρει έξ δσων είπες! . . Αναπαύθητι άφόβως . .

Β'.
Τήν εσπέραν τής έπαύριον τό μέγαρον τοϋ Η- 

ρακλέους Μοντελέοντος είχεν δψιν έορτάσιυ.ον καί 
τοιαύτην, ο’αν ούδέποτ’ άλλοτε. Καί οί κήποι καί 
τά πέριξ δάση ήσαν καταστόλιστα καί έλαμπο- 
κόπουν υπό τή; πληθύος τών φώτων. Ο κόμ.η; 
Μοντελέων κατήγετο έξ οικογένειας σχεδόν ηγε
μονική; καί αρχαιότατης, έν ή ή περί τά ήθη αύ· 
στηρότης ήτο παροιμιώδη; καί ή τιμή αμίαντος 
τηρηθεϊσα, μβτεδόθη ώ; πολύτιμον κειμήλιον άπό 
πατρός εις υιόν.

0 κόμη; ήτον εξηκοντούτη; περίπου γέρων,ξη
ρός υψηλός καί σοβαρό; ούτινος οί μέν οικείοι 
έθαύμ.αζον τήν μεγαλοψυχίαν καί τό άξιοπρεπές 
τή; περιβολή;, οί δέ ξένοι τήν δμοιότητα ήν εί
χε πρδ; τού; έξυμνουμένου; ήρωα; τή; ηρωική; 
έποχή;. Πολλά δέ καί άλλόκοτα έλέγοντο περί 
τών προγόνων του, καί πρό πάντων έδιηγοϋντο 
τρομακτικά καί αιματηρά δράματα, άφορμήν λα- 
βόντα τήν συζυγικήν πίστιν τήν τόσω χαλαρω- 
θείσαν σήμερον παρ’ ημϊν. ό κόμης Ηρακλής Μον
τελέων ήτον ό τελευταίος γόνος τή; άρχαία; καί 
ήγεμονική; ταύτης οικογένειας, καί έπί μόνη τή

10
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έλπίδι ν’ άποκτήση υίδν συγκατένευσε νά κρούση 
την θύραν τοΰ υμεναίου καί τοι προκεχωρηκώς ήδη 

την ηλικίαν.
Η νέα κόμησσα σύζυγός του εϊχεν ευφυΐαν έξο- 

χον καί Θαυμασίαυ καλλονήν καί ήτο μόλις δε- 
καεπταετης δτε ό κόμης τήν έζήτησεν εις γάμου’ 
ούσα δέ τότε παντελώς άπειρος τοΰ βίου έδέξατο 
τδν γάμου, διότι τδν έίεώρηβΐν ώς μέσον νά έ- 
ξέλθη τοΰ μοναστηριού, δπου έξεπαιδεύετο, και 
νά είσέλθη εις τδν κύκλον τής κοινωνίας, τήν ο
ποίαν έφαντάζετο επίγειον έδέμ..

Εν τούτοις πέντε παρήλθον έτη άπδ τής ημέ
ρας τοΰ γάμου, άλλ’ ό κόμης δέν εϊχεν είσέτι ά- 
ποκτήσει κληρονόμον. II δε κόμησσα εζη άφε- 
λώς, τδν μέν χειμώνα διανύουσα έν Τουρίνφ, 
τδ δέ έαρ είς τήν έξοχικήυ αύτής έπαυλιν, σπα- 
νίως παρουσιαζομένη εις χορούς καί συναναστρο 
φάς, καί δλιγίστους ξένους δεχομένη εις τδν οϊ- 
κόν της, καί τούτους φίλους επιστήθιους τοΰ γέ
ροντος συζύγου της. Και δμως δέν παρεπουεΐτο, 
ούδ’ έφαίνετο γιυώσκουσα δτι υπήρχε καί άλλος 
τρόπος τοΰ ζην διασκεδαστικώτερος.

Εν τούτοις ό χαρακτήρ τοΰ κόμητος βαθμηδόν 
έτραχύυθη’ ή λύπη καί ή αποτυχία τών ελπίδων 
του ένετύπωσαν επ’, τοΰ μετώπου αύτοϋ βαθείας 
ρυτίδας, έγειυεν όξύχολος, μεμψίμοιρος καί κατ’ 
εξοχήν μνησίκακος, διότι καί άλλο τι πρδ πολ
λοΰ τδν κατετάραττεν.

0 κόμ.η; ήτο ζηλότυπος!
Καί έζηλοτύπει άνευ αιτίας, καθώς συμβαίνει 

είς τούς δύστροπούς γέροντας, διότι ουδέποτε ή 
κακολογία εύρεν άφορμήν νά ψέξη τήν διαγωγήν 
τής κομήσσης, ήτις διήνυε τδν βίον ύπδ τά βλέμ
ματα τοΰ συζύγου της έν τελεία γαλήνη, άπομε' 
μακρυσμένη τής κοινωνίας, καί χωρίς ποτέ νά ζη- 
τήση μεταβολήν καταστάσεως

Και όμως ο κόμης έζηλοτύπει, διότι έν τή ά
γρια αύτοϋ ψυχή συυησθάυετο λαθραίως πως δτι 
ή κόμησσα δέν ήτο ευτυχής. Ηλθευ ημέρα, καθ’ 
ήν κατέλαβε·/ αύτήν συλλογισμένην, ώχραν καί 
περίλυπον, και έκείνη μέν τότε ύπεκρίθη δτι μει
διά, άλλ’ δ πανούργος γέρων τά πάντα έμάντευσε 
και τάς μακράς αϋπνίας, καί τήν έκ τής άδια- 
λείπτου μοναξίας άπελπισίαυ, και τήν περί τής 
στερήσεως τών παρελθόντων άγαθών λύπην, καί 
τδν περί τοΰ μέλλοντος φόβον! Πόσω εύχαρίστως 
έχάριζε τάς άπολειπομένας ολίγα; ημέρας τοΰ βίου 
του, άν έδύνατο έστω καί πρδς στιγμήν νά έμ- 
βαθύνη είς τήν κατεσπαραγμέυηυ έκείνην καρδίαν,
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καί νά καταλάβη έπ’ αύτοφώρςο τδ αίτιον τής τα
ραχής καί τής άθυμίας, ήν τόσω άδεξίως ύπέ- 
κρυπτε!

Τοιαύτην άρχήυ έσχον αί ύπόνοιαι τοΰ κόμητος 
Μουτελέουτος, άλλά βαθμ.ηδδν ήρχισαυ νά διευκρι- 
νίζωνται καί νά λαμβάνωσι πραγματικωτέραν 
μορφήν, τέλος έν μια τών ήμερών ένόμισεν ότι 
εϊδεν !. .

Ημέρα άπαισία ήτον έκείνη!
Καί δμως ό κόμης άνεχαιτίσθη, διότι έσκέφθη 

δτι ή έπιτυχία έξηρτάτο έκ τής άταραξίας καί τής 
ύπομονής του καί δτι, μία μόνη λέξις, Sv νεΰμα, 
Sv βλέμμα έδύνατο νά τδν προδώση καί νά κατα- 
στήση άδύυατου διά παντδς τήν άνακάλυψιν τή; 
άληθείας.

Καί τδ κατόρθωσε ! . .
Εν τούτοις οί προσκεκλημένοι προσήρχοντο σω

ρηδόν, διότι ά,πασα ή εύγενής νεολαία τοΰ Πεδε- 
μ,οντίου συνήγετο τήν εσπέραν έκείνην έν τή οι
κία τοΰ κόμητος, τής όποιας πάντες έθαύμαζον 
τδν φιλόκαλου καί πολυτελή εύπρεπισμόν.

{'ε-τεεαί ή συνέχεια)
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΔΑΝΙΚΑΙ.
ΤΟ έαρ πολύ άργά έπισκέπτεται τήν Κοπευά- 

γην καί δταν τέλος πάντων άρχίση νά δεικνύη 
τήν άκραν τών πτερύγων του, ό Θεδς ήξεύρει πό- 
σαι εύχαί τώ άναπέμπονται. ’Απδ τδν Μάρτιον 
οί ποιηταί τδ ψάλλουσι, διά νά τδ κολακεύωσιν. 
Αί νεάνιδες ένθυμούμεναι τάς διασκεδάσεις τοΰ 
παρελθόντος έτους, τδ καραδοκοΰσι διά νά άρχί- 
σωσι πάλιν τούς ρεμβώδει; περιπάτους των είς 
τά δάση, καί οί έμποροι τής Εστεργάδης τδ έπι- 
θυμοΰσιν έτι περισσότερον τών νεανίδων, διότι 
πρόκειται περί τής τύχης τών λεπτών καλυμμά
των καί τών νέων έσθήτων τάς οποίας έκ Παρι- 
σίων έκόμισαν. ’Αλλά τδ έαρ βαδίζει βραδέσι 
βήμασιν ώς μέγας τις αρχών. Σταματά έν Γαλλία 
έν Γερμανία, παντού δπου ωραία τις πηγή τώ 
μειδιά ή φαντασία τις τδ κρατεί, οί δύο δ’ άγ
γελοι οΐτινες προπορεύονται αύτοϋ, ή χελιδών 
καί ή ύπολαίς τδ άναγγέλλουυ εις τάς άκτάς τή; 
Βαλτικής τρεις ημέρας πρότερον τής διαβάσεώς 
του έκ τής Ελβας. Επί τέλους ώραίαν τινα ημέ
ραν διασπείρεται είς τήν πόλιν ή είδησις, ότι ό

ούρανδς εϊναι εντελώς κυανοΰς, δ κοΰκκο; έψαλε, 
καί τά δένδρα τοΰ δάσους ήρχισαν νά πρασινί
ζουν. Τότε δλαι αί ύπ’ ένοίκιον αμαξαι εϊναι είς 
ζήτησιυ, καί δλαι αί οίκογένειαι έξέρχονται έξω 
τών τειχών νά χαιρετήσωσι τδν άγαπητδν Θεδν, 
δστις ήλθεν έπί τέλους νά τούς έπισκεφθή· Εν 
τή Ελλάδι εϊμεθα αχάριστοι, δεχόμεθα τδ έαρ ώς 
υποχρεωμένου νά έλθη. ’Αλλ έν τώ Βοέρά 
τδ θεοποιούν καί τδ θυμιάζουν. Είς τήν Γερμα
νίαν εορτάζουν κατά τδν Μάϊον τήν έοίτήν τών 
ρόδων. Κατ’έκείνην τήν ημέραν δλαι αί οικία·, 
εϊναι £όδα, ή Τράπεζα εϊναι κεκαλυμμένη άπδ 
στεφάνους έκ ρόδων, αί γυναίκες εϊναι κεκοσμη- 
μέναι μέ £όδα, καί οί άνδρες ψάλλουσιν ώς ό 
’Ανακρέων τδ £όδον καί τδ έαρ. Εί; τήν Δανίμαρ- 
κίαν έπί ολόκληρον μήνα δέν όμιλοΰσι περί άλλου 
αντικειμένου είμή περί τής έλεύσεως τοΰ έαρος. 
Η πολιτική ζημιοΰται έάν κατ’ έκείνην τήν έπο
χήν γέννηση σπουδαΐόν τι ζήτημα. Ούδεμία συ- 
ζήτησις έν τή βουλή, ούδέν στρατιωτικόν έργον 
δύναται ν’ άντισταθμίση τήν έντύπωσιν ήυ προ
ξενεί έν Φριδερικία κλάδος δένδρου πρασινίζωυ έκ 
φύλλων ή μικρόν τι άνθος φυόμ.ενον ύπδ τδ πα
ράθυρον. Η λέξις έαρ εϊναι ή μόνη ήτις εϊναι συγ- 
κεχωρημένη’ πάσα δέ φιλβφρόνησις εϊναι περιττή 
άρκεΐ μόνον νά είπη τις εισερχόμενος είς αϊθουσάν 
τινα: «Πώς έχετε;’ καί «ιδού τδ ίαρ.’Κατεκεί
νος τάς ήμέραςτά πάντα εϊναι είς’κίνησιν πέριξ τής 
πόλεως. Οί μεμνηστευμένοι έξέρχονται είς τδ δά
σος διά νά συλλέξωσι τδ ήράνθεμον καί νά δμι- 
λήσωσι περί τών έλπίδων των, οί καλοί πολΐται 
διατρέχουσι τά προάστεια διά νά καπνίσωσι 
τήν πίππαν των μετ εύχαριστήσεως έν τώ μέσω 
τής ωραίας φύσεως. Οί πωληταί τοΰ οινοπνεύμα
τος καί τοΰ καπνιστού σαλωμ-οΰ (κοκκινοψάρου) 
κάθηνται εις τήν είσοδον τοΰ δάσους' οί σχοινο- 
βάται στήνουσι τήν σκηνήν των είς τδν λειμώνα 
τής Κκρλοτενλάνδης' ό ξενοδόχος τοΰ Klappen- 
Berg τοποθετεί τά; τραπέζας του εί; τήν άκραν 
τοΰ λόφου,τοΰ παρακειμένου είς τήν θάλασσαν' ό 
δέ άντικρύ ξενοδόχος τής τερψιθέα; (Bellevue), 
οστις τδν Θεωρεί μέ δμμα ζηλότυπο·/, καθαρίζει 
τάς δενδροστοιχία; τοΰ κήπου του, καί απειλεί ν’ 
άλλάξη τδ σχήμα τών μοσχοβοτάνων του, τά 
όποια άπδ είκοσι έτών εϊναι συμμέτρως κεκομ- 
μένα έν σχήματι τόρνου ή γαλέτας.

Τδ περιεργότερον εϊναι ότι καθ ήν ημέραν οί 
•“‘τοικοι τής Κοπενάγης δέν βλέπουσι πλέον 
χιόνα έπί τής γής, ούτε ομίχλην τοΰ χειμώνος
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είς τδν ούρανδν, νομίζουσιν δτι εϊναι ανυπόφορος 
καύσων καί όνειροπωλοΰσι τήν άνάπαυσιν καί τά 
δροσερά μέρη τής έξοχης. Οστις λοιπόν είς τά 

περίχωρα τής πόλεως έχει γωνίαν τινα γής, έτοι- 
μάζεται. Αί θύραι τής έπιστήμης καί τής άριστο- 
κρατίας κλείουσι, καί αύτή δέ ή δικαιοσύνη με
ταναστεύει,διότι οί καθηγηταί καί οί δικας-αί δϊς 
ή τρις καθ’ εβδομάδα επανέρχονται είς τάς έδρα; 

των. Αλλά μόλις ή γή άναλάβη ολίγην ζωήν 
και ίδου αίφνης πάλιν τά δένδρα άνατριχιάζουν 
έκ τής πνοής τοΰ βοέρά, τά δέ πτωχά φυτά τά 
όποια άρχίζουσι ν’ άνθίζουσιυ, αισθάνονται κρύ- 
ον. Τότε τρέχουσι πάντες είς τδν ήλιον διά νά 
θερμ,ανθώσιν, κλείουσι στεγανώς τά παράθυρα 
τών οικιών τής έξοχης καί ζαρόνουσιν εις τήν 
άκραν τής θερμάστρας ώ; κατά τδν Ιανουάριον' 
άλλ’ άδιάφορον άν ριγώσιν ! Εϊναι ή ώραιοτέρα 

έποχή τοΰ έτους, εϊναι έαρ, εϊναι θέρος, καί δέν 
εϊναι συγκεχωρημένον νά μείνη τις είς τήν πόλιν 
άφοΰ τδ ημερολόγιου φανερόνει δτι εφθασαν τά 
κυνικά καύματα. Γενική μετοικεσία κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν. Ηκολούθησα λοιπόν καί έγώ τούς 
άλλους καί ύπήγον νά ζητήσω τόν Δανικόν ήλιον είς 
τάς οχθας τοΰ Sund ή είς τήν λίμνην τοΰ Esrum.

Είς^ούδέν μέρος ίσως έκτδς τής Δανιμαρκία; 
ύπάρχουσι δάση έκ φηγού τόσον ώραϊα καί με
γαλοπρεπή, είς ούδέν δέ ώσαύτως μέρος τδ φύλ
λωμα εϊναι τόσον άνθηρδν καί δροσερόν· Διατρέ- 
χων τις τήν Σεελάνδην συναντά ώραιοτάτας το
ποθεσίας' έδώ μέν πεδιάδα, ένθα βόσκουν αί δα- 
μάλεις, καί οί ανεμόμυλοι στρέφουν μέ τάς 
πλατείας πτέρυγάς των, έκεΐ βαθύ τι δάσος δια
σχιζόμενου ύπδ ατραπών ιδιορρύθμων, μυστηριω
δών, ελκυστικών, καί ποΰ μέν τδ δάσος εϊναι 
πυκνόν καί βαθύσκιον, ποΰ δέ άπαυγάζει έκ κυ
μάτων φωτός διασχίζοντος τδ φύλλωμα τών 
δένδρων. Εκεί τις εισερχόμενος καταλαμβάνεται 
ύπδ έντυπώσεως άνεξηγήτου καί αισθάνεται άνεκ- 
λάλητον άγαλλίασιυ, ταυτοχρόνως δέ έρχεται ή 
γλυκεία καί έπιπόλαιος έκείνη μελαγχολία, ήν οί 
Δανοί άποκαλοΰσιν veemod. Εκεί είναι ή ποίη- 
σις' έκεΐ τά εσωτερικά όργανα τής ψυχή; κινούν
ται ύπδ αοράτου χειρδς καί κρούονται άρμονικώ;' 
έκεΐ αισθάνεται τις δύναμίν τινα έλξεως καί 
προαίσθημά τι άόριστου. όλη ή φύσις εϊναι πρό
θυμος νά μάς άποκαλύψη τά μυστήριά της, τδ 
ού; ακούει καί ό νοΰ; περιμένει. Παρά τήν άκραν 
τοΰ δάσου; εϊναι λίμνη τις όπου τά πτηνά πο
τίζονται, οί δέ κλάδοι τών δένδρων κατοπτρί-
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ζονται ύπο τάς ακτίνα; τοΰ δύοντας ήλιου" πλη
σίον έκεϊ βλέπει τι; τήν αγροτικήν οικίαν, ήτι; 
ύψόνει συνεσταλμένοι; τήν καλαμίνην στέγην τη; 
υπεράνω τοΰ έκ λευκακάνθη; φράκτου καί τήν έκ 
πλίνθων εκκλησίαν, κτισμένην έν σχεδίω άρχαίων 
αγγλοσαξονικών εκκλησιών μέ τον ογκώδη τε
τράγωνον πύργον τη; καί τδ οδοντωτόν κωδωνο
στασίου τη;, άπειζόνισμα άναμφιβόλω; τη; μυ
στικής ζλίμακο; διά τή; όποια; ό νοΰ; έκ τή; γής 
άναβαίνει πρδ; τόν ούρανόν. Ποτ'ε δέν είδον τήν 
Βεστμορελάνδην, άλλά μοί φαίνεται δτι οί τύποι 
του; οποίου; δ Βουδόβορθ, δ Βίλσων, δ Σούδεϋ 
εξέλεξαν διά τήν άποχώρησίν των, πρέπει νά 
ομοιάζουν πολύ πρδ; τά; λίμνας τή; Δανιμαρ- 
κίας.

11 δδδς τή; Ελσενώρη; διέρχεται διά μέσου ένδς 
τών (Αραιότερων δασών τή; Σεελάνδηί, καί παρά 
τήν Θάλασσαν. Συχνότατα ένταϋθα ο ούρανδ; είναι 
σκοτεινός, ή δέ χαρίεσσα καί ζωηρά αύτή γή φαι
δρύνεται ύπδ τδν τοιοΰτον ούρανόν, ώς τδ πρό
σωπον νεάνιδος ύπδ ενδύματα πένθιμα’ έκ τοΰ 
δάσους βλέπει τις ωραίας έξοχικάς οικίας, καί 
δενδροστοιχίας κήπων έστεφανωμένας μέ άνθη" 
άπδ δέ τής θαλάσσης δέν βλέπει τι; άλλο είμή τδ 
παράλιον γυμνόν, τά δύκτια τοϋ άλιέως εκτετα
μένα έπί τών πάλών καί τδν οϊκίσκον του έπί τοΰ 
χείλους τοΰ αίγιαλοΰ δμοιάζοντα πρδς λέμβον 
τήν οποίαν άνέσυρον έκ τοΰ ύδατος. Επί ταύτης 
τής άμμου,τήν οποίαν ήμέραν καί νύκτα βρέχει ή 
παλίρροια, τδ μ.όνον φυόμενον άνθος είναι ή μυό- 
σωτις,τδ άνθος τής ένθυμήσεως. Ορθότατα δύνα- 
ταί τιςνά εϊπη δτι φύεται εκεί διά ν’άναμιμνήσκη 
είς τδν περιηγητήν, τδν προσεγγίζοντα εί; τήν με- 
μακρυσμένην αύτήν παραλίαν, τήν γενέτειράν του 
γήν τήν όποιαν άφήκεν όπισθεν του καί τούς οί’ 
λους ού; άπεχαιρέτησεν-

Η Ελσενώρη είναι τδ κέντρου ένθα οί ναυτικοί 
συνέρχονται" έκεΐ προσορμίζονται οί πανταχόθεν 
καταπλέοντες" έκεΐ Καλούνται απασαι σχεδόν αί 
γλώσσαι. Από προϊίας δέ μέχρις εσπέρας αί ση 
μαΐαι τοΰ βοό|ά καί τή; μεσημβρίας κυματίζουν 
έπί τοΰ Σούνδ. θί ξένοι ναΰται αποβιβάζονται 
καί διασπείρονται είς τά; όδού;’ οί ξενοδόχοι τής 
Ελσενώρη; εξέρχονται καί τοϊ; προσμειδιώσιν, οί 
έμποροι τούς περιμένουσι, καί πάντες ένταϋθα 
εργάζονται διά τούς ναυτικούς καί κοιμώμενοι 
ονειρεύονται πάλιν αύτούς. Εί; τάς εσχατιάς τής 
πόλεως είναι κτισμένον τδ Kroneborg. ή άκρα 
τής γής έπί τής όποιας ύψοΰται ό πύργο; ούτος

ώνομάζετο άλλοτε OcreKrog (άκραν τοϋ ώτός.) 
Ητο δέ τφόντι τδ ού; τής Δανιμαρκία; ανοικτόν 
εϊ; όλου; τού; θορύβου; καί τάς ειδοποιήσει; τής 
θαλάσσης, τδ Kreueborg είναι κτίριον κολοσ- 
σαίας αρχιτεκτονικής" περικυκλούνται ύπδ τριών 
προπυργίων, είναι πλήρες στρατιωτών καί προμη- 
θευμένον μέ τηλεβόλα, ώ; πύργος τις όστις έχει 
δύσκολον τινα αποστολήν νά εκπλήρωσή, τήν εί- 
σπραξιν δηλονότι ένδς φόρου. Ολα τά πλοία διέρ
χονται ύπδ τού; πόδα; τοΰ φρουρίου τούτου καί
οφείλουν νά πληρώσωσι φόρον εί; τήν θαλασσίαν 
ταύτην άκρόπολιν, ήτις τά υπερασπίζεται, καί εί; 
τδν φάρου όστις τοϊ; φέγγει. Είναι ήμέραι καθ’άς 
διέρχονται έκεϊθεν κατ’ έκατοντάδας, καΐ κατ’ 
έτο; ό αριθμός των αύξάνςι.

Εκ τοΰ ύψου; ένδς τών πύργων τοΰ Kroneborg 
ό οφθαλμός περιβάλλει ώραιότατον πανόραμα, 
Αφ ένδς μακρόθεν φαίνεται ώ; κυανόλευκος γραμ
μή τά τείχη τή; Κοπενάγης, έξ’ άλλου δέ μέτ 
ρους τά όρη τοΰ Kullan, κατά μέτωπον τοΰ φρου
ρίου τά Σουηδικά παράλια άγονα καί ξηρά, η 
πόλις τοΰ Χελσινβδργ τής όποιας αί έρυθραΐ ςί- 
γχ·. ^παυγάζουσιν είς τόν ήλιον, καί ή θάλασσα 
πράσινη μέν ώς λειμών περί τά άκρα, μελανή δέ, 
καί βαθεϊα έν τώ μέσφ. Εντεύθεν τδ Sund έκεϊ
θεν δέ τδ Categat, καί τά πλοία τά όποϊα προ
σορμίζονται ή άναχωροΰσι διασχίζουσι τά κύ
ματα καί διέρχονται άλληλοδιαδόχωζ καί άδιακό- 
πως. Εν τω μέσω τούτων τών πλοίων τά όποια έ- 
πλεον ύπδ τδν άνεμον καί ήρχοντο έκεϊ τδ έν κα
τόπιν τοΰ άλλου παρατεταγμένα είς γραμμ,ήν ώς 
λόχος στρατιωτών μοί έδειξαν μακρόθεν δύο 
πλοία ελληνικά. Δέν έγνώριζον ούτε τδ όνομά 
των ούτε τδ όνομα έκείνων οΐτινες τά έστελλον 
έπί τών παραλίων τοΰ Βοόρζ, άλλ’ήρχοντο άναμ- 
φιβόλως έκ τή; .Ελλάδος, έφερον τήν σημαίαν 
τής πατρίδος μας, τά έθεώρουν μετά συγκινήσεως 
καί τά ήκολ.ούθουν διά τών οφθαλμών μου. Λέ
γεται οτι τά όρη ταΰτα τοΰ Kullan τά όποια 
υψοΰνται έκεϊθεν τοΰ Sund ήσαν άλλοτε τά 
έσχατα όρια τοΰ γνωστού κόσμου, αί στήλαι τοΰ 
ΐϊρακλέους. Αλλ’ άπ’ έκείνου τοΰ χρόνου ό κό
σμος έμεγάλωσεν. Οί άλιεΐς μέ τάκαίκιά τωνδιευ- 
θύνθησαν μακρύτερα παρά ό Ελλην ημίθεος ό έν- 
δεδυμένος δοράν λέοντας. Οί άνθρωποι ΰπερέβη- 
σαν τά όρια τά όποια ή άγνοια τοϊς έπέβαλεν. 1ί 
φιλοδοξία των ύπερηύξησε καί άγνωστον ποΰ θά 
σταματήση τδ nee plus ultra των. Αλλοτε οί 
παραπλέοντες ύπδ τούς πρόποδα; τών όρέων τού*

«ων προσέφερον θυσίαν ε?; τόν Ηρακλή. Σήμερον 
•οί ναΰται οί διερχόμενοι πρώτην φοράν έκεϊθεν 
όφείλουσι νά ύποστώσι τό θαλάσσιον βάπτισμα 
καί νά πληρώσωσι φόρον" ή δέ άπλή αύτη εορτή 
έπήγασεν έκ τή; πομπώδους τελετή; τοΰ δλοκαυ- 
τόματος, καί η φαιδρά σπονδή, αντικατέστησε τήν 
■θυσίαν τού αίματος.

Αντικού τοϋ Kullan παρίσταται λόφο; κεκα- 
λυμμένο; ύπδ χλόης όνόματι, λόφος τοϋ Odin 
έκεΐ λέγουσιν δτι είναι ένταφιασμένος ό σκαν- 
διναΰίκδ; Θεός" άλλ’έκτός τούτου δέν φαίνεται 

ενταύθα σήμερον, καί τδ μνημεϊον τού εθνικού 
ο·. λ νυ ,λου Χιμελμάν. Περίφραγμά τι έκ δένδρων 
περικλείει τδ μέρος ένθα τά οστά τοϋ ΰψίστου 
είναι τεθειμένα, πηγή δέ τις διαυγούς υδατο; 
ρέει έκεϊ μετά γλυκέως μορμορισμού, αί δέ νεά
νιδες τών πέριξ,αΐτινες γινώσκουσι τήν μυθολο- 
γ ίαν λέγουσιν δτι είναι ή αληθής πηγή τή; σο
φίας, ή πηγή τής Μύμερ, διά τήν οποίαν ό Odin 
έθυσίασε τδν ενα τών οφθαλμών του Τάς ώραίας 
ημέρας τού θέρου; αί κόραι προσέρχονται έκεΐ 
διά νά πίωσι, καί τυχαίως έρχονται νέοι έπίσης, 
ώστε ή πηγή τής Μύμερ ακούει καί γλυκέα αισ
θήματα,φίλτρον έρωτος, παράγον πολλούς γάμου; 
έν τή χώρφ.

Οί άγαπώντες τήν ποίησιν αδύνατον είναι ν’ 
άπομακρυνθώσι τής ’Ελσενώρη; χωρίς νά έπισκεφ- 
θώσιν άλλον τινα λόφον αφιερωμένου έπίσης εΐ; 
έτερον τάφον. Ανωθεν ένδς τών τερπνοτέρων πύρ
γων τής Σεελάνδης, άνωθεν τοϋ Marienlyst, ει
σέρχεται τι; διά στενής διόδου εϊς δάσος έκ φη
γών, τδ όποιον άφ’ ένδς μέν εκτείνεται μέχρι τής 
θαλάσσης, άφ' ετέρου δέ είς έκτεταμένην πεδιάδα. 
Εκεί βλέπερ τι; τρεϊ; βράχου; τδν μέν έπί τοΰ δέ 
τεθειμένους, πέριξ δέ τοΰ χονδροειδεστάτου μνη

μείου τέσσαρας λίθους τετραγώνους, έφ ών οί πε- 
ριηγηταί κάθηνταΓ έκεϊ αναπαύεται ή μελαγχο
λική σκιά τοΰ ’Λμλέτου. ’Εάν, ώς δ-.ατείνονται 
οί δύσπιστοι, ή παράδοσις αύτη τοϋ λαοΰ είναι 
ψευδής, ούδείς άλλος τόπος έδύνατο νά έκλεχθή 
καταλληλότερου πρδς τήν ομοιότητα τοΰ χαρα
κτήρας τοΰ ήρωος τοΰ Σακεσπήρου. Τδ δάσος 
τοΰτο είναι σκιερόν ώς ή ιδέα τοΰ πένθους, ήτις 
έβασίλευεν είς τήν καρδίαν τοΰ ’Λμλέτου. Ούδείς 

άλλος κρότος ακούεται έκεϊ έκτός τής πνοής τή; 
αύρας, τή; κινούσα; τά φύλλα τών δένδρων καί 

τοΰ μυκηθμού τής τρικυμίας τών κυμάτων. Πλη
σίον έκεϊ είναι ή τερπνή κατοικία, ή κατοικία ή 
βασιλική, δπου τραγωδοΰν, χορεύουν καί διασκε

δάζουν, ένώ ή ψυχή τοϋ ’λμλέτου αναπαύεται έν 
τή έρημία. Μίαν έσπέραν έκάθησα έκεϊ καί μοί 
εφάνη δτι ό Σακεσπήρος παρεκάθητο έκεϊ πλησίον’ 
τόσον κατώρθωσε νά κατασταθή ό πιστός διερμη- 
νεύς τής ποιήσεω; τού Βοέ£α έσκυψα έπί τή; ψυ
χρά; ταύτη; πέτρας, ώς διά νά έρωτήσω δήθεν 
τδν Αμλέτον, έάν ευρε τήν τελευταίαν λέξιν τοϋ 
αινίγματος τδ όποϊον ήθελε νά λύση, ’Αναχωρών 
δ έκοψα έ'ν έκ τών κίτρινων έκείνων άνθέων τών 
φυομένων πέριξ τών τάφων. Βεβαίως ή όφελία 
ήθελε θέσει τό άνθος έκεΐνο έπί τοΰ στέαυ,α- 
τός της.

(Κατά τδ γαλλικόν) Κ. Μ.

ΗΘΠ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Ιΐχ ταϊ; έκθέσεσι πολλών πριηγητών, οΐτινες 

κατά διαφόρους κατά τδ μάλλον καί ήττον μεμα- 
κρυσμένας έποχάς είσεχώρησαν εί; τδ απέραν
του κατά τήν έκτασιν Ουράνιον κράτος, άπαντώ- 
μεν πολλά; πάνυ περιέργους πληροφορίας περί 
τών ηθών καί έθίμων τών κατοίκων τής εύρείας 
ταύτης αυτοκρατορίας, τά; όποιας συνοπτικώς 
έκθέτομεν ενταύθα χάριν τών αναγνωστών τής 
.Υρνσα.ί.Ιίιίος.

Εί καΐ πολλοί έγραψαν μέχρι τοΰδε- πολλά περί 
τοΰ αντικειμένου τούτου, τοσαύτην δμω; ύλην 
έχει ό έπιθυμών νά πραγματευθή περί αύτοΰ, 
ώστε τόμοι ολόκληροι δύνανται νά άπαρτισθώσι. 
Κράτος ού ή τε έκτασι; καΐ ό πληθυσμός μέχρι 
σήμερον αγνοούνται πολλήν δύναται νά χοοηγήση 
ύλην, ποικίλην άμα καί περίεργον, τοσούτω μάλ
λον καθόσον πολλών αιώνων ζωήν μετρούν, ούδε
μίαν συγκοινωνίαν έλαβε μετά τών άλλων έθνών 
τής οικουμένης. Καί ή μέν έκτασίς του καθ 
υπολογισμόν δυνατόν νά μετρηθή, άλλ ό πλη
θυσμός αύτοΰ δύσκολον" είναι δέ τοσοϋτος ώστε 
πολλαί μυριάδες ανθρώπων μή έχοντες ούδέ 
σπιθαμήν γής διαιτώνται έν τή θαλάσση έντδς 
πλοίων έπί τούτω κατεσκευασμένων. Περίεργον 
δέ είναι νά βλέπη τι; πλησίον πόλεως κτισμένης 
έπί τής παραλίας, ώ; λ· χ. τής Καντόνος, άλλην 
πόλιν κινουμένην έντδς τής θαλάσσης. Ανθρωποι 
γεννώνται καΐ άποθνήσκουσι χωρίς νά κατακλινθώ- 
σιν ούδ’ άπαξ έπί τής γής. Τοσαύτην δέ έντασιν 
λαμβάνει όσημέραι ό πληθυσμός, ώστε πολ,λαί 
έφευρέθησαν μ.έθοδοι πρδς περιορισμόν αύτού. Χι
λιάδες νεογνά ρίπτονται έντδς βαράθρων ή πύρ-
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στεύτου μήκους, τούς όποιους μετά θρησκευτικής 
προσοχής προεφύλαττον καί διετήρουν.

0.χαιρετισμός τών Κινέζων είναι δλως'διά
φορος ή δπως παρ’ ήμΧν γίγνεται. Φοροΰντες τούς 
πίλους δταν άπαντήσωσι φίλον συσφίγγουσι τάς 
χείρας καλώς, ώς εΐ έπρόκειτο νά παλαίσωσιν.

Ολοι οί Κινέζοι μηδ’ αύτοϋ τοΰ γεωργού η 
έπαίτου έξαιρουμένου κρατοΰσιν άεριστήρια. Ενώ 
δέ έργάζωνται αερίζονται συγχρόνως.

Τά γεύματα τών Κινέζων είναι πλουσιοπάρο
χα, μέ τήν διαφοράν δτι διατηροΰσιν εις αύτά 
δλως εναντίαν τάξιν ή ήμεΧς. ΤελευταΧον £οφώσ-. 
τον ζωμόν άρχίζ-.ντες άπδ τά δπωρικά.

Εκδοτοι είναι οί Κινέζοι εις τάς λιτανείας, 
τάς οποίας ποικίλλουσι μεγαλοπρεπώς. Μουσικά!, 
σημαϊαι, στρατιωτικά! παρατάξεις συνοδεύουσιν 
αύτάς, δταν μάλιστα τελούνται πρδς τιμήν τών 
εγχωρίων θεών. Περίεργος είναι ή εύΟυμία τών 
Κινέζων εις αύτάς καί ή χαρά των. Τάξιν σπά
νιάν διατηροΰσιν οί Κινέζοι παρακολουθοόντες τάς 
λιτανείας.

II παιδ εία είναι πάνυ περιωρισμένη έν Κίνα, 
διδ καί ελάχιστος αριθμός αυτών καταγίνεται είς 
τά γράμματα, όλίγιστοι δέ διακεκριμένοι έπί 
σοφία ύπάρχουσιν. Η αρχή τών βιβλίων των εί
ναι τδ τέλος αύτών, ό αριθμός τών σελίδων κά
τωθεν αύτών, αί δέ δποσημειώσεις έν τή αρχή 
τής σελίδος. Αναγινώσκουσιν άρχίζοντες έκ δε
ξιών πρδς αριστερά. Τήν αύτήν άκολουθούντες τά" 
ξιν Θέτουσι τδ έπώνυμον πρδ τού δνόματο; καί 
έν γένει τδ άνάπαλιν ποάττουσι παρ’ δ,τι ήμεΧς.

Εις τάς χαράς των φορούσιν ένδύματα μαύρα, 
εις δέ τάς λύπας των λευκά' ούτω αί προσκ-κλη- 
μέναι εις τούς γάμους γυναίκες καί αί συνοδεύου- 
σαι τήν νύμφην είναι κατάμαυοα ένδεδυμέναι, ο
δέ συνοδεύοντες τούς νεκρούς φορούσιν ενδυμασίαν 
λευκήν.

0 Ιανουάριος είναι ό τελευταίος τού ένιαυτού 
μήν. Κατ’ αύτδν μεγάλα-, καί έπί πολλάς ημέρα; 
διαρκούσαι έτοιμασίαι γίνονται πρδς υποδοχήν 
τού νέου έτους. Επί δέκα ήμέρας τά δημόσια γρα
φεία κλείονται, οί τεχνϊται δέν έργάζονται, καί έν 
γένει πάντες άργούσ-.ν. Η υποδοχή τού νέου έτους 
γίνεται διά τελετών περιέργων αμα καί ποικίλων.

Τάς παραμονάς αύτοϋ τελοϋσι τελετήν εις 
τδν Θεόν τοϋ μαγειρείου, τδ οποίον προηγουμένως 
καθαρίζούσιν έπιμελώ; καί άσπρίζουσι.Τήν δέ ήμέ
ραν τού νέου έτους, τήν όποιαν όρθιοι πάντες πε- 
ριμένουσι, τελούσιν έτέραν τελετήν έν τή αιθούση, 
τής οικίας των πανηγυρικωτάτην.

γων έπί τούτςο κτισμένων καί άποθνήσκουσιν 
αμα γεννηθέντα. Εκτός τούτου ό λιμός, αί πλημ- 
μύραι, αί θύελλαι, αί έπιδημικαί νόσοι καί οί εμ
φύλιοι πόλεμοι πολλάς κατ’ έτος χιλιάδας Κινέ
ζων προώρας κοταστρέφουσιν. Αλγεινήν έντύπω- 
σ-.ν προξενούσι τώ αναγνώστη αί δεινοπάθειαι καί 
αί στερήσεις τάς οποίας μετ’ άψηφησίας ύποφέ- 
ρουσι τά άτυχή πλάσματα τοϋ κράτους τούτου’ 
τοσαύτην δέ δεικνύουσιν άδιαφορίαν πρδς τδν θά
νατον, ώστε πολλάκις παιδιά; χάριν ή έξ άσυγ- 
γνώστου άμελείας φονεύονται. « Είδα, λέγει εί; 
έκ τών περιηγηθέντων τήν Κίναν, άνθρώπους έκ- 
τεθέντας εις προφανή κίνδυνον χάριν σκοπού τινδς 
ωρισμένου, ούδέποτε όμως έφαντάσθην ότι είναι 
δυνατόν νά φονευθή τις παιδιάς χάριν' έπέπρωτο 
νά ϊδω τούτο ένταύθα.”

Επιφυλλασσόμενοι νά πραγματευθώμεν έκτε- 
νέστερον έν τινι έπομένω φυλλαδίω δίδομεν σή 

μερον τοΧς άναγνώσται; ολίγα; τινάς πληροοορίας 
περί τών ηθών καί έθίμων τών κατοίκων τής χώ

ρας ταύτης.
Εν τών μάλα έπικρατοόντων έθίμων τών άν- 

δρών είναι τδ ξύρισμα τών κεφαλών των, άφίνον- 
τες μικράν άλλά όσον τδ δυνατόν μακράν κατά 
τήν κορυφήν ούράν, ήτις πολλάκις λαμβάνει ένδς 
μέτρου γαλ.λικοΰ μάκρος, όταν δέ φυσικώς τού
το είναι άκατόρθωτον, προσθέτουσι ξένας πλεξί
δας. Μεγάλην καταβάλλουσιν οί Κινέζοι έπιμέ- 
λείαν πρδς διατήρησιν καί αύξησιν αύτής, οί πλού
σιοι μάλιστα, κατά δεκαημερίαν ξυρίζουσι τήν 
λοιπήν κεφαλήν' οί παραμελούντε; τδ ξύρισμα 
θεωρούνται ώ; άγενεΧς ή πτωχοί. Τδ ξύρισμα τής 
κεφαλής θεωρείται ώς εθνικόν σύμβολον τών Κι-

Ετερον έθιμον έπίσης γενικόν είναι,αί γυναίκες 
νά προσπαθώσι νά σμικρύνωσι τούς πόδας των. 
Εύγενής καί μεγάλης άξίας έθεωρεϊτο ή εχου- 
σα μικρόν πόδα γυνή. Πρδς τούτο δέ μεγά
λη καί ένδελεχής κατεβάλλετο μέριμνα αμα τά 
κοράσια έφθαναν τδ έβδομον τής ήλιάίας των 
έτος, όπως διά διαφόρων μέσων περιστέλλωσι τήν 
αύξησιν τών ποδών των θέτοντες τούτους έντδς 
σιδηρών ή.ξύλινων πέδιλων. Από τίνος όμως χοά
νου φαίνεται έλαττωθείσα ή συνήθεια αύτη, καί 
ούτω σήμερον είναι δυνατόν νά ϊδη τις εύγενεΐς 
μυρίας κυρίας μέ φυσικώς άνεπτυγμένον πόδα.

Ετερον έθιμον έπίσης γενικόν σχεδόν είναι νά 
διατηρώσι του; όνυχάς των. Οί περιηγηταί διη- 
γοϋται ότι ξϊδον Κινέζους έχοντας όνυχα: άπι-

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. ΓΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ.

Η έν Ιαπωνία έπικρατούσα θρησκεία είναι ή τοϋ 
Ξάχα, τής όποιας τό ίσχυρότερον έλατήριον δι 
έθνος χαρακτήρος τών Ιαπώνων είναι ή αθανα
σία ζωή; εύτυχεστέρας τή; παρούσης, τήν οποίαν 
έγγυάται είς τήν άρετήν. Εντεύθεν ή περιφρόνησες 
τής γηίνου ζωής καί αί ποικίλαι τραγικαί σκηναϊ 
ανθρώπων πάσης ηλικίας άμφοτέρων τών φύλων, 
πιστευόντων δτι ή θυσία τής πρόσκαιρου ζωής των 
ευαρεστεί είς τού; θεού; των, και διά τούτο τρε
χόντων εί; τδν θάνατον ού μόνον μέ ψυχρόν αί
μα, άλλά καί μετά πλείστης χαράς.

Σύνηθες είναι είς τούς Ιάπωνας νά δίδωσι 
προώρως βία-.ον τέλος είς τήν ζωήν των διά 
παντοίων άξιοποίνων μέσων, έξ άκατανοήτου 
δεισιδαιμονίας κατεχόμενοι. Ούτω πολλοί έπιβαί- 
νουσιν είς πλοιάρια φορτωμένοι λίθους καί ρίπτου- 
σιν εαυτούς εις τήν θάλασσαν, άλλοι ούτε λίθους 
φέρουσιν, ούτε ρίπτονται είςίτήν θάλασσαν, άλλά 
διατρυπώσι τδ πλοιάριον έν φ έπιβαίνουσι καί 
βυθίζονται βαθμηδόν ύμνούντες τδν Θεόν K0ra- 
ror, τού οποίου ό παράδεισο; είναι, κατ’ αύτούς, 
έντδς τών κυμάτων, ένώ πλήθος άπειρον άπδ 
τών όχθών έπαίρει μέχρις ούρανού τήν καρτερο
ψυχίαν των καί επικαλείται τάς εύλογίας των. 
Αλλοι έκ δεισιδαιμονίας έπίσης κλείονται έντδς ςε- 
νού περιτειχίσματος, μικράν μόνον άφίνοντε; οπήν 
διά ν’ άναπνέωσι, καί έκεΧ άποθνήσκουσιν ήσύχως 
έκ πείνης, πεπεισμένοι δτι ό Ξάχας παραλαμ- 
βάνει προσωπικά; τήν ψυχήν των' άλλοι πάλιν 
άναβαίνουσιν είς ύψηλοτάτους βράχου:, κάτωθεν 
τών οποίων ύπάρχουσι μεταλλεία θείου άνα^- 
ρίπτοντα ένίοτε φλόγας, καί διαμένουσι δεό
μενοι τών θεών νά δεχθή τήν ψυχήν των, έως ού 
παρουσιάζεται ή φλδξ, καί τότε κλείοντες τούς 
οφθαλμούς ρίπτουσιν εαυτού; κατά τοϋ βαράθρου' 
άλλοι πίπτουσιν ύπδ τού; τροχούς τών αμαξών, 
έπί τών οποίων φέρονται έν λιτανεία τά είδωλα, 
καί κατασυντρίβονται ή άποπνίγονται ύπδ τήν 
πίεσιν τού προσερχομένου εΐ; τού; ναού; πλήθους.

Δέν είναι δλοι οί Ιάπωνες εί; τοιοΰτον βαθμόν 
δεισιδαίμονε;, άλλ δμως τδ πνεύμα τής μετά
νοιας είναι κοινόν σχεδόν είς τούς πρεσβεύοντας 
τδ θρήσκευμα τού Βούδα. ΠλεΧστοι τών είδωλο- 
λατρών τούτων χύνουσιν έπί τής κεφαλή; καί δ- 
λου τού σώματός των, έντδς τής αύτής ήμέρας, 
άχρι διακοσίων σταμνών παγωμένου ύδατος, χω

ρίς νά φρικιάσωσιν, (άνατριχιάσωσιν) καί τούτο 
εν δριμυτάτςο χειμώνΓ άλλοι επιλαμβάνονται 
μακρών εύσεβών αποδημιών, όδοιποροΰντες μέ 
γυμνούς πόδας έπί χαλίκων οξέων, διά βάτων καί 
άκανθων, έκτιθέμενοι ασκεπείς είς τδν καύσωνα 
τού ήλιου, τήν βροχήν καί τδ ψύχος, άνέρποντες 
εις τούς μάλλον άποτόμους βράχους, τρέχοντες με 
άκατανόητον ταχύτητα είς μέρη, είς τά όποΧα ή 
δορκάς καί ή έλαφο; δυσκόλως προχωροϋσι καί 
διαγράφοντες τήν όδόν των διά τών αιμάτων 
των' άλλοι εύχονται συνάμα καί έπικαλούνται 
τούς θεούς των μυριάκις τής ήμέρας κλίνοντες 
τήν κεφαλήν καί κτυπώντες δι’ αύτής τδ έδαφος' 
άλλ’ δ,τι υπερβαίνει δλα ταύτα είναι ή ευσεβής 
άποδημία (χατζιλικιον) τήν οποίαν κάμνουσι 
Βόνζοι, καλούμενοι Λα,μαγάγοι, μαθηταί τού 
Ξάκα, καί οί Θερμότεροι οπαδοί του μιμούνται.

Διακόσιοι ώς έγγιστα άποδημηταί (προσκυνη- 
ταί) συνερχόμενοι κατ’ έτος είς τήν πόλιν Νάζιαν 
κινούσιν έκεΧθεν καθ’ ώρισμένην ήμέραν. Η όδδς 
τήν οποίαν πρόκειται νά διατρέξωσιν είναι έβδο- 
μήκοντα καί πέντε λευγών, επειδή δέ διευθύνον
ται διά λίαν δυσβάτων δασών καί έρήμων όδοι- 
ποροϋντες γυμνόποδες καί φέροντε; μεθ’ εαυτών 
τήν δι’ δλην τήν οδοιπορίαν άναγκαίαν όρυζαν 
καί ύδωρ δι’ οκτώ ήμέρας, μόλις διατρέχουσι καθ’ 
έκάστην λεύγαν μίαν, πολλοί δ’ έξ αύτών άπο- 
θνήσκουσι κατά τάς πρώτας οκτώ ήμέρας άπδ 
τών κόπων, καί διότι δέν εύρίσκεται καθ’ όδδν 
ούτε σταγών ύδατος.

Εί; άπόστασιν οκτώ λευγών άπδ τής Νΰζ>ας 
άρχεται ή ανωφερής όδδς, διά τήν διάβασιν τής 
οποίας απαιτείται νά έχωσιν οδηγούς οί προσ- 
κυνηταί' ώς τοιούτοι δέ παρουσιάζονται άλλο-. 
Βόνζοι όδηγούντε; αύτούς άχρι τής κώμη; Οζά~ 
ΰας, κειμένης είς άπόστασιν άλλων οκτώ λευγών, 
έκεΧ δέ τούς παραδίδουσιν είς άλλους Βόνζους, 
γνωστούς ύπδ τήν ονομασίαν Γογούεις, οί οποίοι 
είναι καί οί διευθυνταί τής ευσεβούς αποδημίας. 
Πολλά λέγονται περί τών Βόνζων τούτων, τούς 
οποίους ώς καταχθόνια μάλλον πνεύματα ή άνθρώ
πους παριστώσιν ό χαρακτήρ, ό ήχος τής φωνής, 
αί κινήσεις καί ή αυστηρά δίαιτα' άλλως τε λέγε
ται ότι έχουσι συνεχείς συνεντεύξεις μέ τούς δαί
μονας, καί έν τούτοις θεωρούνται ώς μυστικοί τού 
Ξάχα καί άγιοι διακεκριμένης τάξεως.

Οί Βόνζοι ούτοι λαμβάνουσ-.ν άπεριόριστον έξου- 
σίαν έπί τών προσκυνητών, τούς οποίους έκ προοι
μίων ειδοποιοϋσιν ότι χρεωστούσι νά φυλάττωσιυ

ι



βο ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.
ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ.

ακριβώς την νηστείαν, την σιωπήν καί δλα τά κα
νονισμένα, μετά την είδοποίησιν δέ ταύτην τιμω- 
ροΰσι τδ έλάχιστον σφάλμα, κρεμώντε; άπδ τάς 
χεϊρα; τδν πταίστην είς δένδρον καί άφίνοντε; 
αύτδν ούτως έκτεθειμένον έν έσχατη άπελπισίρμ 

Εάν δέ διαρκούση; τής τιμωρίας άποβάλη ό 
δυστυχής έκείνος τάς δυνάμεις του καί δέν ήμπο- 
ρέση νά στηριχθή, καταπίπτει καί κρημνιζόμενο; 
άπδ βράχον είς βράχον συντρίβεται καί έκπνέει, 
χωρίς οί θεαταί νά τολμώσι νά έκφέρωσι τδ έλά
χιστον παράπονου’ ό πατήρ, δστις κλαύσει τδν 
υίόν του ούτω τιμωρούμενον, ή ό υίδς τδν πατέ
ρα, υποβάλλεται είς τήν αυτήν τιμωρίαν.

Κατά τά μέσα τής όδοΰ απαντάται αγρό; έν ώ 
καθίζουσιν οί Βόνζοι τούς προσκυνητάς τάς χεϊρα; 
εσταυρωμένα; και τδ στόμα κεκολλημένον έπί 
τών γονάτων των, έπιβάλλοντες αύτοϊς νά υένω- 
σιν έν τοιαύτη θέσει ακίνητοι έπί είκοσι καί τέσ- 
σαρας ώρας,έάν δέ τις κινηθή τυχόν τιμωρείται μέ 

βαρείς ραβδισμού;' δ χρόνος ούτος τών 2ί ωρών 
είναι προσδιωρισμένος διά τήν έξέτασιν τή; συνει- 
δήσεως καί τήν προετοιμασίαν τής έςομολογήσεως 
όλων τών άπδ τής τελευταία; εύσεβοΰ; αποδημία; 
αμαρτημάτων.

Μετά ταΰτα έπαναλαμβάνουσιν οί προσκυνηταί 
τήν επίπονον οδοιπορίαν των καί φθάνουσιν είς 
κύκλον βουνών συνεχομένων σχεδδν καί έν τώ μέσιο 
τών οποίων ύψοΰται άπότομο; βράχος, ύπερνέ- 
φελος φαινόμενο;. Επί τής κορυφής τοΰ βράχου 
τούτου, έν ή λήγει ή ευσεβής αποδημία, υπάρχει 
έστημένη μηχανή, έκ τής οποίας εξέρχεται μα- 
κρδς μοχλδς σίδηρους, φέρων κρεμαμένην εΐ; τδ 
ακρον του τρυτάνην είς μίαν άπδ τάς πλά
στιγγα; τή; οποίας Οέτουσι τοδς προσκυνητάς, 
ένα κατόπιν τοΰ άλλου, καί είς τήν έτέραν άνά- 
/.ογον άντίσταθμον, ώθοΰσιν έπειτα τδν μοχλόν 
έξω τής μηχανή; καί ό προσκυνητής εύρίσκεται 
ούτοι κρεμάμενος άνωθεν αβύσσου, έν αύτή δέ τή 
θέσει διατελών υποβάλλεται εΐ; έξομολόγησιν είς 
έπήκοον πάντων. Εάν οί Βόνζοι παρατηρήσωσιν 
οτι δέν Εξηγείται καθαρώς ή προσπαθεί νά παρα
μόρφωση τάς πράξεις του, έπισείουσιν ολίγον τήν 
στάθμην καί ό δυστυχή; έκείνος κρημνίζεται εί; 
τήν άβυσσον, τή; οποία; μ.όνη ή οψις άρκεΐ νά τα- 
ράςη καί αύτδν τδν γενναιότερον.

Μετά τήν φρικτήν ταύτην δοκιμασίαν όδηγοΰ- 
σιν οί Βόνζοι τού; προσκυνητάς είς τον ναδν τοΰ 
—άκα, έντδ; τοΰ οποίου ύπάρχει χρυσοϋν άγαλμα 
εκτάκτων διαστάσεων, και άλλα πολλά αγάλμα

τα, όπως τώ προσφέρωσι τήν λατρείαν των’ εί
κοσι καί πέντε δέ άκολούθως ημέρας σταθιήεύον- 
τες έπί τών πέριξ βουνών άποχαιρετώσι τού; Βόν- 
ζους ποοσφέροντες αύτοϊς τέσσαρα σκοΰδα έκας-ος, 
καί εισέρχονται μ.ετ αύτών εΐ; άλλον ναδν, δθεν 
έξερχόμενοι πανηγυρίζουσιν εΐ; έπίδειξιν τής χαράς, 
των καί έπειτα έπιστρέφουσιν εί; τάς ιδίας πα
τρίδας των.

Οί Ιάπονες πανηγυρίζουσι κατά τήν διάρκειαν 
τής δευτέρας Σελήνης εορτήν φονικήν μάλλον ή 
θρησκευτικήν, ΐππεϊ; καλώς ώπλισμένοι ών έκα
στος φέρει έπί τών νώτων του τδ Είδωλον τής 
αιρέσεω; του, μεταβαίνουσιν είς είδος πλατεία; 
τινο; καί διαιρούμενοι εΐ; ίλα; μάχονται. Π μά
χη άρχεται διά λιθοβολημάτων, κατόπιν διά τό
ξων, λογχών καί ξιφών καί τελευτά λυσσώδης. 
Εντεύθεν δέ πολλοί φονεύονται καί πληγώνονται 
χωρίς νά άναμιχθη ή εξουσία ούδαμώς.

Α. Θ. Ε.

Π0ΙΗ3Ι3.

Ο ΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΛΛΑΡΙδΟΣ.

Ό μέν Φάλαρις έκείνος είς τδ κοΐλον χαλκηλάτου 
Ταυρου πεπυρακτωμένου έκλειε τά θύματά του, 
Είς τδν φάρυγναδέ ήσαν όργανα ένηρμοσμενα,

Ωστε οί ουσΟανατοϋντες είς τδν φλογερόν πυθμένα 
Αντί σνεναγμών, προηγον, καί αντί βρυγμών Γίασάνου 
Μέλη τέρποντα τά ωτα τοϋ άνηλεοϋ; τυράννου.

Καί τών ποιητών όμοια είναι φεϋ ! συχνά ή τύχη, 
θέλγουσι τάς άκοάς μα; οί ήόυμελεΐ; των ^χοι- 
Καί άν άγριον Ταρτάρου πϋρ τά έγκατά των καίη, 
“Ομω; τδ αρμονικόν των στόμα μελωδίας πνέει, 
Καί δ στεναγμός πολλάκις της έσχατης αγωνίας 
Είς τά χείλη των έν είδε; θνήσκει θείας άραονίας.

I. ΚΑΙΆΣΟΥΣΤΑΣ.

ΜΠ ΜΕΛΑΓΧΟΛΕΙ.

ΤΠχ«.-, νέα τρυφερά, καί τόσον συλλογεϊσαι ;
Τίς θλίψις τήν καρδίαν σου κατέχει καί λυπεϊσαι ; 
Μή δ βούδας άνήοπασε τόν νέον σου μνηστήρα, 
' Ενώ άκόμη έσφιγγες τήν ποθητήν του χεϊρα, 
Κ’ εις ξένην γήν φέρει αύτόν, είς -ένας -χώρας άλλας, 
Μακράν, μακράν τής φίλης του είς πόνους καί εις ζάλα; ;.

Ώ ! δέν αρμόζει τδ ωχρόν εις νεαράν παρθένον !
Ώ ! μή κρατής τό πρόσωπον τόσον άπηλπισμένον !

Τί εχει;, κόρη τρυφερά, καί τόσον συλλογεϊσαι;
Τίς πόνο; τήν καρδίαν σου κατέχει καί λυπεϊσαι ; 
Μη φερης είς τδ πνεϋμά σου ήμερα; σου προτερας, 
'Ημέρας νέου έρωτος, εύοαίμονας ήμέρα;;
Μή τοΰ; παλμούς αισθάνησαι τοϋ πρώτου έρωτός σου ;

Μή τήν γαλήνην σύ ποθής τοϋ στήθους τής μητρός σου; ... 
Πότε κοσμεί τ’ ωχρόλευκον τήν νεαράν παρθένον ; ... 
Μή μελαγχολεί, μή κρατή; τδ πρόσωπον θλιμμένου !

Τι έχεις, κόρη γλυκερά, καί τόσον συλλογεϊσαι ; 
Τίς λογισμός τδ πνεϋμά σου ταράττει και λυπεϊσαι;
Μή είς αύτά τά μάταια ό νοϋς σου περιστρέφω, 
Και'πόνου; ή καρδία σου έντός της μόνον στέφη ; 
Μή είς αύτόν τόν κόσμον μας ελπίδα συ δέν έχης; 
Καί μέ αγγέλους δμιλής καί μέ άγγέλου; τρέχγ,ς ;

Ώ ! μή κρατή; τό πρόσωπον τόσον άπηλπισμένον ;
Πότε κοσμεί τ’ ώχρώλευκον τήν νεαράν παρθένον ;

Παυσε τά; σκέψεις σου αύτά; τοϋ παραδείσου πλάσμα, 
"Ω ! λάβε τήν κιθάραν σου καί ψάλε γλυκύ άσμα, 
Αάβε τά πρώτα χρώματα, τήν πρώτην καλλονήν σου, 
Καί μή λυπήσαι κ ’ έγειρε τώρα τήν κεφαλήν σου ! 
Στολίσου συ μέ στέφανα, μέ νάρκισσον, μέ ρόδα, 
Καί τρές’ είς κήπου; είχάρις μ’ άγάλλοντα τόνπόδα !

Λύπαι καί θλίψεις πάντοτε εί; σέ ά; ήναι ςέναι,
Μή μελαγχόλ’ εύφράνθητι, καλλιπρεπής παρθένε I

ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1. ΠΑΙΙΑΖΟΓΛΟΥΣ.

Η Κ. Ρ13ΤΟΡΗ
KAI II ΜΗΔΕΙΑ TOY LEGOLVE.

(Συνέχεια άπό φυΙλαί.5Ο καί τίλος.) 
ΤοίΑΤΤΗ εϊναι ή ύπό τή; κ. ‘Ριστόρη διδαχ- 

Οεΐσα Μήδεια έν τώ Οεάτρφ τών Αθηνών, ό 
χαρακτήρ τή; Μηδεία; είναι αληθή; ζηλό
τυπου γυναικός τύπο;. II μητρική στοργή 
εϊναι ισχυρά έν τή ψυχή τη;, άλλ’ ή ζηλοτυπία 
είναι μανία ήτι; κατασκοτίζει τό λογικόν, καί 
άποπνίγει πάν τρυφερόν αίσθημα. Επί πολύ ή 
δυστυχή; αύτη γυνή ταλαντεύεται, καί ή μεταξύ 
στοργή; καί μίσου; πάλη, η γενομένη εντός τής 
καρδίας τη; έπί πολύ μένει αμφιρρεπής. Αμφότερα 
τά αισθήματα ταΰτα νικώσικαί νικώνται άλληλο- 
διαδόχως, τό δέ δυστυχές έρμαιον τών παθών 
τούτων, ή Μήδεια, τρις αποφασίζει νά θανατώση 
τά τέκνα της καί τρις Εγκαταλείπει τήν άπόφα- 
σίν τη; ταύτην. Καί ομω;, καί ακόυσα σχεδόν, ώς 
ύπό σκληρά; τινο; ειμαρμένης φέρεται άπαισίω; 
εΐ; τό κακούργημα καθ’ ήν στιγμήν ή άπόφασις 
τοΰ νά φύγη μετ’ αυτών εϊχεν ύπερνικήσει πάσαν 
άλλην. II προδιάθ εσι; ύπήρχε, τό έγκλημα είχε 
λάβει, κατά τινα τρόπον, κατοχήν εΐ; τήν καρ
δίαν τη;, άλλ’ ή χείρ άπεποιεΐτο τήν έκτέλεσιν 
αύτοϋ. Π χείρ ύπήκουσεν οτε ή φορά τών πραγ- 

. μάτων τή κατέδειξεν άναγκαϊον τόν θάνατον τών 
τέκνων της.

11 τραγωδία τοΰ γάλλου άκαδημαϊκοΰ Legou
ve είναι κατά πολλά όμοια τή; τοΰ Εύριπίδου. 
0 νεώτερο; ποιητή; διεσκεύασε τό δράμα του 
έπί τή βάσει έκείνου, άλλ’ εδωσεν ει; αύτό πλειό
τερον ενδιαφέρον,διασκεύασα; τήν ύπόθεσιν έπί τό 
δραματικώτερον.ό μεταξύ Κρεούσης καί Μηδεία? 
διάλογο;, έν τώ όποίω έκαστη εκθέτει τόν έρωτά 
τη; και άναγνωρίζουσιν άλλήλας, ώ; καί ή σκηνή 
καθ’ ήν ή Μήδεια άδυνατεϊ νά έκλέξη ποιον τών 
υιών τη; νά λάβη καί νά φύγη, δέν ύπάρχουσιν έν 
τή Μηδείγ. τοΰ Εύριπίδου. Εν τή αρχαία τραγω
δία ή Γλαύκη, ήτι; είναι ή Κρέουσα τοΰ κ. Le
gouve, ούδόλω; παρουσιάζεται «ίς τήν σκη
νήν, ό δέ θεατή; ούδέν άλλο γινώσκει περί αύτή; 
ή δ,τι παρά τοΰ άγγέλου μανθάνει, τόν οδυνη
ρόν δηλαδή θάνατον δν ύπέστη αύτη άμα ένδυθεϊ- 
σα τόν μαγικόν τή; Μηδεία; πέπλον. Εν τή τρα- 
γφδίφ τοΰ LegOUV0 ή κόρη τοΰ Κρέοντος πα
ρουσιάζεται πολλάκις έπί τή; σκηνή;’ άθώα νεά- 
νι; καί έξηυγενισμένη έλληνίς, αδυνατεί νά έν- 
νοήση τό παράφορον πάθος καί τήν άγρίαν ζηλο
τυπίαν τή; βαρβάρου Κολχίδος. Αύτή αγαπά μέν 
τόν ΐάσονα, άλλά συμπονεϊ καί τήν Μήδειαν, 
καί συνάμα δεικνύει μητρικήν στοργήν εί; τά τέ
κνα τή; αντιζήλου της.

ΙΪ άντίθεσις τών δύο τούτων γυναικείων χα
ρακτήρων εϊναί τι ώραΐον καί ύψηλόν’ εϊναι 

δ ευρωπαϊκό; πολιτισμό; άντιτασσόμενο; πρό; τήν 
βαρβαρότητα τή; Ασία;.

Αλλά καί αύτός ό χαρακτήρ τής Μηδεία; τοΰ 
Legouve είναι δπωσοΰν ήπιώτερο; έκείνου τή; 
τοΰ Εύριπίδου. ΙΪ Μήδεια τοΰ Legouvii κατά τινα 
στιγμήν αποπειράται εί δυνατόν νά κάμψη τήν 
άντίζηλον αύτή; καί τή παραχώρηση τόν Ιάσο- 
να, τοϋτο δέ μή έπιτυχοΰσα τρέπεται εί; τά; περί 
έκδικήσεω; ιδέα; τη;· Η Μήδεια τοΰ Εύριπίδου 
ούδέν τοιοΰτον άποπειράται' αύτή ούχί μόνον α
ποφασίζει νά θανατώση καί τήν Κρέουσαν καί τόν 
πατέρα τη;, καί τά ίδια αύτής τέκνα, όπως τιμω
ρήσω τόν ΐάσονα, άλ.λά φροντίζει, μετά προνοία; 
έμφαινούση; βάρβαρον κακοήθειαν, καί περί τής 
φυγή; καί σωτηρίας της. Τό έγκλημα τότε άποφα- 
σίζεται έντός τή; ψυχή; της, οτε ή γυνή αύτη συν
ομολογεί νέους μετά τοΰ Αιγέω; γάμ.ους, καί λαμ
βάνει παο’αύτοΰ τήν ένορκον ύπόσχεσιν δτι θά δεχ“ 
θή αύτήν έν τω κράτειτου. ΙΪ τοΰ Εύριπίδου Μήδεια 
έχει χαρακτήρα αληθώς άγριον, καί πας τι; πείθε
ται δτι ή γυνή έκείνη άνετράφη άληθώ; είς τούς α
γρίους τή; Κολχίδος δρυμούς. ΙΪ τοΰ κ. Legouve

11
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είναι έπίσης ζηλότυπος, έπίσης εκδικητική, εΐναι 
δμως μάλλον πολιτισμένη, διά τοΰτο ούδέ μετά 
την σφαγίασιν τών τέκνων της μένει έν τή σκηνή 
όπως διά μακρών άνθυβρισθή μετά τοϋ ίάσονος, 
ώς πράττει ή τοΰ Εύριπίδου, ήτις, καΐ μετά τό έγ
κλημα, χαιρεκάκως αναφέρει και πάλιν τόν μετά 
τού Αίγέως γάμον της καΐ περιπαίζει τόν δυστυχή 
πατέρα λέγουσα πρός αύτόν.

Τί τάς δε κινείς κάναμοχλεύεις πάλας
Νεκρούς ερευνών κάμε τήν είργασμένην;
Παΰσαι πόνου τοΰδε ! είδ’ έμοΰ χρείαν έχεις, 
λέγ’ εΐτι βούλει, χειρΐ δ’ ού ψαύσεις ποτέ ! 
II Μήδεια τοΰ Legouve έν μόνον. Σύ ! τώ 

λέγει, καΐ ή λέξις αυτή είναι ή τελευταία τοϋ 
δράματος.
Τέλος, ή Μήδεια τοΰ Legouve εΐναι γυνή κατεχο- 
μένη ύπό ισχυρών παθών, άλλά γυνή αείποτε τοΰ 
1 9 αιώνας. II τοΰ Εύριπίδου έχει ίσως χαρακτή
ρα συμφωνότερον πρός τήν φύσιν μιάς άγριας καΐ 
πρός τήν ύπό τής παραδόσεως περιγραφομένην 
μάγισσαν, άλλ ό θεατής συγχωρεϊ ευκολότερου 
τό έγκλημα τής Μηδείας τοΰ Legouve, καΐ ακων 
δέ αισθάνεται πλειοτέραν δι’ αύτήν συμπάθειαν.

Αλλ εί καΐ τοιαϋται αί μεταξύ τών δύο δρα
μάτων διαφοραΐ, έν πολλοϊς δμως έφάπτονται 
καταφανώς, καΐ μάλιστα είς τό πρόσωπον τής 
ηρωίνης τοΰ δράματος, ώς δηλοΰται έν τοΐς έπο- 
μένοις χωρίοις. Εν τώ Εύριπιδίω δράματι, άμα 
έμφανιζομένη έν τή σκηνή ή Μήδεια έκπέμπει 
τάς έπομένας φρικώδεις άράς.

. . . . ώ κατάρατοι.»
Παΐδες όλοισθε στυγεράς μητρός. 
σύν πατρΐ, καΐ πας δόμος έρροι, 
ώς παρά Legouve,

Je - veux que ce Ja$oD, et Creuse et son pere. 
Mes fils mdme !....(!)

II Μήδεια παρ’ άμφοτέροις τοϊς δράμασιν αιτεί 
τον Κρέοντα νά μείνη · Κορίνθω μίαν έτι ήμέ
ραν δπως προπαρασκευάσω δήθεν τά τοϊς οδοιπο
ρίας καΐ τά πρός άποκατάστασιν τών τέκνων της. 
Καΐ ή μ,έν τοΰ Εύριπίδου ούτω πως λαλεΐ.

Μίαν με μεΐναι τήν δ’ εασον ήμέραν 
καΐ ξυμπεράναι φροντίδ’ ή φευξούμεθα 
παισΐν τ’ άφορμήν τοϊς έμοΐς . . .

Τά αύτά λέγει καΐ παρά τώ Γάλλω ποιητή.
Un Jour, unseul Jour pour chercher un sou-

(1) άναυέρομεν ί'νταΐ,Οα τό γαλλικόν κείμενον όπως δεί- 
ςωμεν τήν άμεσον σχε'σιν τών άναφερομένων χωρίων· 

lien, un refuge a tnes fils ! (Σκηνή ζ'. πρά~ 
ς·.; β'.),

Αλλ είς τά επόμενα χωρία ή μίμησις υπάρχει 
καταφανεστέοα. II Μήδεια σκέπτεται έν νώ ποιον 
θάνατον νά έκλέξη πρός τιμωρίαν τών εχθρών 
αύτής'

Πολλάς δ’ έχουσα θανάσιμους αύτοϊς οδούς, 
ούκ οΐδ’ οποίο: πρώτον έγχειρώ, φίλαι, 
Πότερον, ύφάψω δώμα νυμφικόν πυρΐ 
ή θηκτόν ώσω φάσγανον δι’ ήπατος, 
σιγή δόμους είσβάσ’ ΐν’ έστρωται λέχος.

κράτιστα τήν εύθεϊαν, ή, πεφύκαμεν 
σοφαΐ μάλιστα,φαρμάκοις αύτούς έλεΐν.
Τπ όψιν τοϋ αναγνώστου παραθέτομεν τούς 

άναλόγους στίχους τοΰ LegOUvd’ ή Μήδεια σκέ
πτεται επί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου.

. . . . Comment la frappcrai-je! 
Quelle arme ! Le. poison :.. elle pent voir la piege! 
Le poignard ! . . C’ est plus sur. le coeur guide les 

(coups. 
Et du poison, d‘ ailleurs mon bras serait jaloux ··

Καΐ δτε ακολούθως, έλέγχουσα τόν Ίάσονα, 
αναφέρει τά δσα ύπέρ αύτοΰ έπραξε, καΐ τώ πα
ρατηρεί δτι ούδαμοΰ γής δύναται νά εύρη άσυλον, 
προφέρει τούς επομένους στίχους.

Νΰν,ποϊ τράπωμαι; πάτερα πρός πατρός δόμ.ους 
ούς σοι προδοΰσα καΐ πάτραν άφικόμην 
Ιίπρός ταλαίνας Πελιάδας ; καλώς γ’ άν ουν 
δέξαιντό μ. οίκους ών πατέρα κατέκτανον.
Τούτους ούτω πως μεταφράζει ό κ. Legouve 

Oit me conduira-t on ; 11 est bon qu’on s’entcnde· 
Est-ce aupres de mon p6re,et sur ces heureux bords 
Dont jai ravi pour vous les celestes tresors I 
Est—ce sur le I’hagase, aux ramparts de Methone 
Dont le roi fut tue pour vous donnerun Done !

(Πράξις Β'. Σκηνή Γ'.)
Τελευταίου ή Μήδεια τοΰ Εύριπίδου, μ.αθοΰσα 

παρά τοϋ παιδαγωγού οτι ή Γλαύκη έδέζατο τά 
δώρα ά τή ’έπεμψε, καΐ θεωρούσα έαυτήν ήναγκα- 
σμένην νά προβή είς τόν θάνατον τών τέκνων 
της, ταλαντεύεται έπί πολύ’ προσβλέπουσα δέ τά 
δυστυχή έκεϊνα, μετά μητρικής περιπαθείας λέγει 
τά άκόλουθα,

Φεϋ φεΰ ! τί προςδέρκεσθέ μ.’ δμμασιν, τέκνα ;
Τί προςγελατε τόν πανύστατον γέλων ;
Αί αί ! τί δράσω ; καρδία γάρ οίχεται, 
γυναίκες, δμμα φαιδρόν ώ; είδον τέκνων.
Ούκ’ άν δυναίμην’ χαιρέτω βουλεύματα 
τά πρόσθεν’ άξω παϊδας έκ γαίας έμούς.

Τί δει με πατέρα τών δε τοϊς τούτων κακοϊς 
Λυπούσαν αύτήν δΐς τόσα κτ&σθαι κακά ;
Ού δήτ’ έγωγε’ χαιρέτο» βουλεύματα.

ΐδού οί άνάλογοι τοΰ γάλλου ποιητού
Leur main ! leur douce main ! . C’ est elle. ■ elle 

(me touche, 
le seus! je sens mon coeur defaillir... et ma bouche. 
Ma bouche . . malgre moi · . se penclie vers la 

(leur ! 
Avant de les frapper·. Non 1 c'cst trop de douleur ! 
Loin de moi, noirs desseins ! loin de moi, haine 

(impure !
Faut-il me torturer pour punir un parjure ;
Venez ! venez, enfants 1 . . je pardonne! . . en 

(mes bras.
Δίδοντες πέρας είς τήν άνωτέρω διατριβήν, 

δέν εΐναι ίσως δλως περιττόν ν άναφέρωμεν καί 
τι γεγονός δπερ συνήνωσεν ούτως ειπεϊν τήν τύ
χην τής τραγωδίας τοΰ κ. Legouve μετά τής τύ
χης τής κ. ‘Ριστόρη. Τήν τραγωδίαν ταύτην εί
χε γράψει γαλλιστί 5 κ. Legouve επίτηδες διά 
τήν βασιλεύουσαν τότε έπί τής γαλλικής σκηνής 
δεσποινίδα ‘Ραχήλ. Η ιδιότροπος εκείνη τραγω
δός άπεποιήθη πεισματωδώς νά διδάξη αύτήν έν 
τώ γαλλικώ Οεάτρω, δ δέ συγγραφεύς έκίνησε 
δίκην κατ’ αύτής, μετά τό τέλος τής οποίας ή 
δεσποινίς ‘Ραχήλ κατεδικάσθη ν’ άποζημιώση 
χρηματικές τόν κ. Legouve, δστις παρεχώρησε 
τήν χρηματικήν ταύτην άποζημίωσιν είς όφελος 
τής εταιρίας τών φιλολόγων καΐ τής τών δραμα
τικών ποιητών. Τότε λοιπόν προσεκλήθη είς Πα- 
ρισίους ή Ιταλΐς κ.‘Ριστόρη, καΐ ή ύπ’ αύτής ίτα- 
λιστΐ διδαχθεϊσα Μήδεια έν τώ ίταλικώ Θεάτρω 
τω 1856, έπέτυχε θαυμασίως. Εκτοτε ή κ. ζΡι~ 
στόρη έδίδαξεν αύτήν εις τά θέατρα άπασών τών 
ευρωπαϊκών μητροπόλεων μετ ίσης επιτυχίας, 
απανταχού έπευφημουμένη καΐ χειροκροτούμενη. 
11 κ. Ριστόρη εύρίσκεται ήδη είς Παρισίους, δπου 
προσεκλήθη ΐνα διδάξη έν τώ Γαλλικώ Θεάτοςο, 
νεώτατόν τι δράμα, έργον τοΰ ίδιου κ. Legouve 
./ί δύο βασΙΛισσαι έπιγραφόμενον. Αναμφιβόλως 
ή μεγάλη, ή μοναδική τρχγφίός, ώς ό Jules 
Janiu καλεΐ αύτήν, θέλει επισύρει καΐ πάλιν, έν 
τώ νέφ τούτω άγώνι, τούς έπαίνους τού φιλοκά- 
λου παρισιανοΰ κοινού.

Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙ1Σ.

τής οποίας οί παλαιοί έγραφον, νομίζομεν εύκαι
ρον νά πραγμ.ατευθώμεν σήμερον έν δλίγοις περί 
τών βιβλιοθηκών, δηλαδή περί τής έποχής καθ 
ήν έγένετο αρχή νά συλλέγωνται καί νά φυλάσ- 
σωνται τά έπί παπύρου, περγαμηνών καΐ χάρτου 
συγγράμματα τών αρχαίων.

Πρό τής έφευρέσεως τοΰ παπύρου καΐ τής περ
γαμηνής, ώς εϊδομεν, βιβλία δέν ύπήρχον, επομέ
νως ούδέ βιβλιοθήκαι, έκτός μικρών τινων συλλο
γών έκ ξύλινων καΐ μ,ολυβδίνων πινάκων φυλαττο- 
μένων παρά τοϊς Εβραίοις. Αλλ άφ δτου έβελτιώθη 
δπωσοΰν ή γραφική τέχνη τά βιβλία έπολλαπλα- 
σιάσθησαν καΐ διηγέοθη ή άμιλλα πρός τό συγ
γράφει·?. Επομένως ότέ μέν ή περιέργεια, ότέ όέ 
ή επιθυμία τής μαθήσεως παρέσχον άφορμήν είς 
τήν συλλογήν τών βιβλίων εις βιβλιοθηκας.

Η πρώτη όποισοΰν λόγου άζία βιβλιοθήκη απο
δίδεται είς τον βασιλέα τής Αίγυπτου όσυμανδίαν, 
δστις κατεσκεύασεν αύτήν πολυτελή έν Μεμφιδι, 

καΐ έπέγραψε τήν προσφυή επιγραφήν « Ίυχής 
ΐατρεϊον », άλλά καθαυτό βιβλιοθήκην πλουσίαν 
συνέστησεν έν Αλεξάνδρειά Πτολεμαίος ό Σω~ 
τήρ καΐ οί τούτου απόγονοι, ό φιλόμουσος 
ούτος ήγεμών, καθά ίστορεϊ ό Επιφάνιος, έπεφόρ- 
τισε Δημήτριον τόν Φαληρέα ν’ άγοράζη οπουδή
ποτε καί οίαδήποτε συγγράμματα ανευρίσκει, 
έγραψε δέ ταύτοχρόνως πρός τούς βασιλείς καΐ πα- 
ρεκάλεσεν αύτούς θερμώς νά τώ άποστείλωσιν δσα 
συγγράμματα ποιητών, λογογράφων, ρητόρων, 
σοφιστών καΐ ιατρών εύρίσκονται παρ αύτοΐ:. Αι 
βιβλιοθήκαι τής Αλεξανδρείας τρεις τόν άριθμόν 
Βρούχειον, Σεράπειον καί Σεβαστεϊον, έπί τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων περιεϊχον 700,900 τό
μους περίπου, 200 δέ χιλιάδας περιεϊχεν η 
βιβλιοθήκη τού βασιλέως -.ής Περγάμου Ιΐύμένους 
υίοΰ Αττάλου τού Α (200 Γ1. X.)

1'1 μία τών βιβλιοθηκών τής Αλεξάνδρειάς έπυρ- 
πολήθη σχεδόν έξ ολοκλήρου, δτε ό Ιούλιος Καΐσαρ 
κατέκαυσε τόν έν τώ λιμένι στόλον καΐ έκεϊθεν ή 
πυρκαϊά μετεδόθη καΐ είς τήν πόλιν’ ούχ ήττον 
όμως έκ τών διασωθέντων λειψάνων συνέστη μετ 
ού πολύ νέα βιβλιοθήκη, έπαυξηθεΐσα καί πλουτι- 
σθεϊσα έπί τής βασίλισσας Κλεοπάτρας, είς ήν χα- 
ριζόμενος ό αύτοκράτωρ Μάρκος Αντώνιος ό Σου- 
πέοβος έδωρήσατο τήν τού Ευμενούς άρπάσας 
αύτήν έκ Περγάμου.

Τέλος δμως άφοΰ πολλάς άρπαγάς ύπές-η αύτη 
παρά τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων,κατεστράφη εν
τελώς διά τοϋ πυρός, άλωθείσης τής Αλεξανδρείας

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.
Εν ΤΙΝΙ τών προηγηθέντων φυλλαδίων τής Χρυ- 

σαλλίδος ποιήσαντες λόγον π$?ΐ τής ύλης, έπί
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i-ό τοΰ Αοαβος Καλίφου όμάρ έν έτει Gil. Λέ
γεται δτι ό βάρβαρο; ούτος διέταξε νά μεταχειρι- 
σθώσι τά βιβλία καί τά ξύλα τής βιβλιοθήκη; 
ταύτης ποδς θέρμανσιν τών λουτρών τίς Αλεξάν
δρειάς, καί οτι έξ δλους μήνας διήρζεσεν ή πυρ
πόλησες μόνον τών βιβλίων!

0 τότε έν ’Αλεξάνδρειά ζών διάσημος γραμ
ματικός Ιωάννη; ό έπονομασθείς Φιλόπονος, δστις 
καί έγένετο αρχηγός τίς τών Τριθείτών αίρέσεως, 
παοεζάλεσε θερμώς τόν αρχιστράτηγον τών Σα- 
ρακηνών νά διάσωση έκ της πυρζα'ίά; τουλάχιστον 
τά φιλοσοφικά συγγράμματα, άλλ εκείνος ήρνή- 
σατο, είπών δτι υπάρχοντας τοΰ Κορανίου, ανω
φελής αποβαίνει ή άν,άγνωσ·.; οίουδήποτε άλλου 

βιβλίου-
Αλλά τοσοΰτον υπερβολική καί ίσως άπίθανος 

φθορά δέν θά ήτο έργον μόνον τών βαρβάρων εκ
πορθητών άλλά καί τίς κακοδαιμονίας τών χρη- 
στιανών καταστρεφόντων μανιωδώς παν δ,τι προ- 
ήρχετο έξ είδολωλατρών, διότι λέγεται δτι ό πα
τριάρχη; -τίς ’Αλεξανδρείας Θεόφιλος λαβών ά
δειαν παρά τοΰ αύτόκράτορος Θεοδοσίου νά κρη
μνίση τόν ναόν τοΰ Σεράπιδος, έπυρπόλησε τδ 2ε- 
ραπιεΐον καί τάς έν αύτώ βιβλιοθήζας.

Παρά τοϊς Ελλησι πρώτος ό Πεισίστρατος λέγε
ται δτι έσύστησε βιβλιοθήκην έν 'Λθήναις, τοΰ 
οποίου οί υιοί συνέέέαψαν τά ίπη τοΰ όμηρου εις 
tv βιβλίον, άλλά κατόπιν έλθών ό Ξίρξη; ήρπασεν 
αύτήν καί μετεζόμισεν είς Περσίαν, όθεν πάλιν 
Σέλευκος ό Νικάνωρ άπέδωκεν είς τους 'Αθη
ναίους. Θαυμαστή δέ ήτο καί ή βιβλιοθήκη τοΰ 
’Αριστοτέλους, ουχ ήττον δμως καί πολύπαθης, 
διότι Θεόφραστος δ φίλος τοΰ Αριστοτέλους 
λαβών αύτήν είς παρακαταθήκην, παρέδωκε 
μετά θάνατον πρδς φύλαξιν είς τδν Νηλέα 
καί τους τούτου απογόνους. Ούτοι δέ βλέπον- 
τες τήν σπουδήν και άμιλλαν τήν οποίαν είχεν 
ό βασιλεύς τής Περγάμου πρδς συλλογήν βι
βλίων καί σύστασιν βιβλιοθήκης, έκρυψαν αυτήν 
κατά γής tv τινι διώρυγι καί έκεΧ έκειντο χρόνου; 
πολλούς ύπδ νοτίας καί «ητών ζακούμενα έωσοΰ 
εύρωτιώντα καί σκωληκόβρωτα ήγόρασεν άντί 
πολλοϋ άργυρίου τά πολύτιμα ταϋτα βιβλία τοΰ 
Αριτοτίλους καί Θεοφράστου λπελλίκων ό Τή'ίος, 
“οστιε, κατά τδν Στράβωνα, ήν ©ιλόβιβλος μάλ
λον ή φιλόσοφος, διδ έπιζητών νά ε'πανορθώση 
τά διαβρωθέντα άντέγραψεν αύτά ίλόκληρα κα
κώς άναπληρών τά έλλείποντα καί τά έδημοσίευ- 
« κατόπιν πλήρη άμαρτάδων.» Μετά τδν θάνα

τον τοΰ ’'-πελλίκου ό εύλλζ; οίκειαποιηθείς αύ

τήν μετεζόμισεν εις Ρώμην, όθεν πάλιν ό Άδρια- 
νδς τήν μετέφερεν είς Αθήνας.

Παρά τοϊς Ελλησιν ωσαύτως έφημίζοντο αί 
βιβλιοθήκαι τοΰ μαθηματικού Εύκλείδου, Νικο- 
ζράτους τοΰ Κυπρίου, τοΰ ποιητού Εύριπίδου,Πο- 
λυκράτους τοΰ -Σαμίου, Κλεάρχου ΐϊραζλεώτου, 
τυράννου τού Πόντου καί τού Πλάτωνος μαθητου. 
Μετά ταϋτα δέ ή έν Σμύρνη ύπδ τού Στράβωνος 
άναφερομένη, ή έν Απαμεία, ή έν ίεροσολύμ.οις, ή 
έν Καισαρεία τίς Παλαιστίνης, ή τοϋ αύτοζρά- 
τορος Κωνσταντίνου περιέχουσα 120 χιλιάδας 
τόμους, ή έν Αντιόχεια, πυρποληθείσα έπί ΐοβια- 
νοΰ ύπδ τών Αρειανών καί ή τοΰ Ιερωνύμου καί 
Θεοδοσίου τοΰ Μικρού. Μεταξύ τών αρχαίων βι
βλιοθηκών διάσημος ήτο ζαΐ ή έν Κνίδφ, διότι 
έν αύτή έσώζοντο τά πλεΧστα τών ιατρικών βι
βλίων, έζ τί; μελέτης τών οποίων, λέγεται, δτι 
ώφελήθη ό Ιπποκράτης· άλλ’ ή πολύτιμος αυτή 
βιβλιοθήκη έπυρπολήθη κατόπιν άπ’ αύτούς τοϋ 
ίπποζράτους τους οπαδούς έζ πείσματος, επειδή 
οί Κνίδειοι δεν έστεργον ν’ άκολουθήσωσι τά δόγ
ματα τοΰ ένδοξου τούτου τής ιατρικής διδασκά
λου, έζ τίς πυρπολήσεως δέ ταύτης μεγάλη προέ- 
ζυψε βλάβη εις τήν ιατρικήν έπιστόμην, διότι 
καί πολλαι άλλαι πολύτιμοι παρατηρήσεις τοΰ 
Ελληνος ίατροΰ άπωλέσθησαν, ζαΐ πρό πάντων ή 
διά τοΰ ώτδς στηθοσκόπια, ής ή δόξα της έφευ- 
ρέσεω; εις τδν Ιπποκράτην αποδίδεται. Μόλις δέ 
μετά παρέλευσιν εΐκοσιν αιώνων άνεζαλύφθη καί 
πάλιν ή προσφυέστατη αυτή διαγνωστική μέθο
δος έν Γαλλίφ.'.(Ι)

Τά έζ παπύρου βιβλία έδένοντο ώς έγγιστα 
δπως καί τά παρ’ ήμΐν σήμερον βιβλία, μέ τήν 
διαφοράν δτι αντί χαρτονιού μετεχειρίζοντο άρ-

(!) Ek e< τών συγγραμμάτων του 5 Ιπποκράτη; άνα- 

φέριι τήν ώτοτχοπίαν ώς μέσον πρός όιάγνωσιν της ΰορο- 

πικίας τον στήθους, άλλ’ «πιιοή κατόπιν άπείιίχθη ώά 

τής πήρα: ίτι δΐν εϊχοντο άληδείας αί παρατηρήσςις τοϋ 

ίλληνος ίατροΰ έπί τής άναφερομένη; νόσου, ό τρόπος ου· 

το; τής ίιαγνώσιω: μετεπεσεν εί; παντελή άχρηστων 

επί εϊκοσιν όλου; αιώνας έωοοΰ, δ γάλλο; Lacnuer έφεν- 

ρι το στηδοσκόπιον ούχ’ ήττον όμως ολίγα ίτη προ αυ

τού δύο ετιροι Ιατροί διάσημοι δ Βάύλος (Bayle) έν Γαλ-. 

λίφ καί δ χειρουργό: Μαγιώρος (Mayor) έν Ι’ινί'η τής 

’Ελβετίας μετςχειρίζοντο τό «■’; ώς μέσον ύποβοηδητοών 

της διαγνώσιω; ό μέν πρό; έξίτασιν τών καρδιακών νοση

μάτων, J δέ πρός εύκρίνισιν τής αμφιβόλου ΐγκυμοτυχηί, 

ίξακριδονων διά τή; γαστροσκοπίας τούς πχ/μ"; παλμούς 

τής καρδία; τοΰ έμβρ-ίου

στα τών οποίων έξεδόθησαν ίδίαις αύτών δαπά- 
ναις, ώς δηλωθήσεται έν τί βιογραφία αύτών 
δημ,οσιευθησομένη προσεχώς έν τή Χρυσαλλίδι. 
Εσυστήθη δέ τδ πρώτον έν Αίγίνη έν τώ ορφα
νοτροφείο τού Κυβερνήτου, ένθα έτι καί σήμερον 
σώζονται οι σκελετοί αύτής χρησιμεύοντας άντί 
φωλεών είς τά; περιύπταμένα; όρνιθα;. Μετεκο- 
μίσθη δ’ έπί τη; βασιλείας τού Οθωνος έν Αθή- 
ναις' άλλ’ οί δφείλοντες νά μεριμνώσι περί τοΰ 
ηθικού τούτου πλούτου, δέν έφρόντισαν δυστυχώς 
μέχρι σήμερον νά συντάξωσι κατάλογον τών εν 
αύτή βιβλίων. Δευτέρα κατά τάξιν πολλοϋ λόγου 
άξια βιβλιοθήκη έν Ελλάδι είναι ή έν Κερκύρα 
συστηθεϊσα ύπδ τοϋ άειμ.νήστου λόρδου Γκύλφορδ, 
πλοΰτισθεΐσα έσχάτως καί διά τίς άγορας τών 
πολυτίμων βιβλίων τού μακαρίτου σοφού Μου- 
στοξύδου. Τρίτη μετ’ αύτήν έκλεκτή βιβλιοθήκη 
είναι ή έν Αθήναις τής Βουλής, ής ή σύστασις καί 
διατήρηβις οφείλεται εί; τάς άκαμάτους φροντί
δας τοΰ σοφού αύτής Βιβλιοφύλακος κυρίου Γ. 
Τερτσέτη.

0 αοίδιμος Κωνσταντίνος Νικολόπουλο; γεν
νηθείς έν Σμύρνη έκ γονέων Πελ.οποννησίιον, με- 
τέβη εί; Παρισίους καί μετά τινα καιρόν διωρίσθη 
ύποβιβλιοφόλαξ τη; έν Παρισίοις βιβλιοθήκης τού 
Ινστιτούτου (Inslilul). ό φιλόπατρις ούτος άνήρ 
καταδ-.κάσας εαυτόν είς πολλάς στερήσεις έδαπά- 
νησεν όσα χρήματα είχε πρδς αγοράν έκλεκτών 
βιβλίων έπί τώ σκοπώ νά συστήση δι’ αύτών βι
βλιοθήκην έν τή ιδιαιτέρα αύτοϋ πατρίδι Ανδρι- 
τσαίνη. Καί τά μέν βιβλία συμποσούμενα είς 5,000 
περίπου τόμους μετεζομίσθησαν έν Ανδριτσαίνη, 
άλλ’ αύτοϋ άποθανόντος, ούδεμία έλήφθη δυστυ
χώς πρόνοια ούδέ παρά τή; τοπικής άρχίς, ούδέ 
παρά τής Κυβερνήσεως πρδς τοποθέτησιν καί κατά- 
ταξιν αύτών, ώστε σήμερον, καθ ά ήκούσαμεν, 
εύρίσκονται έρριμμένα έν τινι ύγρώ ύπογείςο, καί 
έζτεθειμένα είς τής νοτ’ας τήν έπίδρασιν καί τών 
σκωλήκων τά; έπιδρομά; !

Εκ τών έν Ευρώπη βιβλιοθηκών διασημότεραι 
είναι αί εξής· Κατά πρώτον λόγον ή αύτοκοα- 
τορική βιβλιοθήκη τών Παρισίων περιέχουσα 800 
χιλιάδα; τόμου; έντύπων βιβλίων, 80 χιλιάδα; 

' χειρόγραφα καί 6 χιλιάδα; τόμου; περιέχοντας 
1,200,000 πίνακας' μετ’ αύτήν δέ ή βιβλιοθή
κη τού Μονάχου περ'-έχοοσα 550,000 τόμου;, ή 
τίς Ρώμης (έν τώ Βατικανώ) περιέχουσα 400 
000 τόμους καί 50,000 χειρόγραφα, ή τίς 0- 
ξωνίας έν Αγγλίφ 300,000 τόμους καί 27.000

γήθεν πλάκας μετάλλινους, ξυλίνους ή καί έξ έλέ- 
φαντος" άλλ’άφότου Πτολεμαίος ό Εύεργέτης άπη- 
γόρευσε τήν έξαγωγήν τού παπύρου καί κατά 
συνέπειαν έτελειοποιήθη ή κατασκευή τίς περγα
μηνής, ήλλαξε καί ό τρόπος τού δεσίματος τών 
βιβλίων. Επειδή τά δέρματα έξ ών κατεσκευάζετο 

• ή περγαμηνή ήσαν στενά καί μάλλον προεΐχον είς 
μήκος, συνεκόλλων τά τεμάχια ταϋτα τό tv 
πρδ; τδ άλλο καί κατεσκεύαζον μακράν λωρί
δα, είς τδ τέλος τη; οποία; ήτο προσαρμοσμένη 
μικρά καί στρογγύλη ράβδος, ήτις ώνομάζετο <’μ- 
φα./ΰ<: έκ πολυτίμου ξύλου ή έλεφαντίνου οστού, 
έπί τί; οποίας ή διφθέρα περιετυλίσσετο. Τούτο 
εκαλείτο ιιΑημα ή ιί.1ηΐάριοκ ζαΐ περιεδένετο διά 
λωρίου’ τά δύο δέ άκρα τοϋ είληταρίου έκαλοΰντο 
μέτωπα, καί έπεκοσμοϋντο συνήθως διά χρυσού 
καί πολυτίυ.ων λίθων' άπδ τού ενός δέ άκρου ήν 
άνηρτημένον τμήμα διφθέρας κεχρωματισμένης, 
ή μικρά μετάλλινη πλάξ, έφ’ ής ήν γεγραμμένον 
τδ όνομα τοϋ συγγραφέως καί ό τίτλος τού βι
βλίου.

Οί κύλινδροι ούτοι ή τά είλητάρια έφυλάσσον- 
το έντδς θηκών έκ ξύλου άρωματικού, διηθημένων 
είς πολλά μικρά καί ίσως τετράγωνα χωρίσματα. 
Τδ δύσχρηστου δμως τοΰ τοιούτου δεσίματος έπέ- 
φερε τήν έφεύρεσιν τίς έν χρήσει σήμερον βιβλίο- 
δετικής μεθόδου, μέ τήν διαφοράν δτι κατ’ άρχάς 
μετεχειρίζοντο άντί χαρτονίων λεπτάς σανίδας, 
τάς οποίας έκάλυπτον διά χρωματιστών δερμ,ά- 
των καί έστόλιζον δι’ ήλων έχόντων κατά κορυ
φήν πολυτίμ.ους πολλάκις λίθους. Αλλ’ ίδόντες τήν 
ύπδ τών σκωλήκων φθοράν τών σανίδων, ζατέ- 
φυγον τέλος είς τήν χρήσιν τοΰ χαρτονιού (χάρ
του). Αλλ’ ούχ ήττον άκόμη καί σήμερον γίνεται 
χρήσις τών σανίδων είς τήν βιβλιοδετικήν έν Βε
νετία.

Περαίνοντε; τδν περί βιβλιοθηκών λόγον, δέν 
πρέπει ν’ άποσιωπήσωμεν δτι ή Ελλάς μετά τδν 
υπέρ ελευθερία; αγώνα άπέκτησεν ούκ εύκαταφρό- 
νητον βιβλιοθήκην, εύρισκομένην νύν έν τώ έθνικώ 
ΤΧανεπις-ημίω καί συγκροτουμένην έξ 140 χιλιά
δων τόμων περίπου, καί αρκετών χειρογράφων' έν 
αύτή υπάρχει καί νομισματική συλλογή αξία 
λόγου. 11 σύστασις τίς βιβλιοθήκης ταύτης αρ
χήν ελαβεν έπί τοΰ περικλεούς Κυβερνήτου τί; 
ίλλάδος ίωάννου Καποδιστρίου, προσενεγκόντων 
έπί τούτω τών αειμνήστων ευεργετών της Ελλά
δος Ζωσιμάδων τήν ιδίαν αύτών βιβλιοθήκην,συνι- 
σταμένην έκ πολλών καί έκλεκτών βιβλίων, πλεϊ-
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χειρόγραφα, ή τίς Πετρουπόλεως 430,000 τό
μους, καί ή τίς Κοπενάγης 450,000 τόμους ζαι 
1 0 χιλιάδας χειρόγραφα.

Υπάρχουσι δέ έκτος τούτων και πολλά’, άλλαι 
βιβλιοθήκαι,τών οποίων δμως αί πλουσιώτεραιδέν 
περιέχουσι πλέον τών 250 χιλιάδων τόμων.Αλλά 
μεταξύ αυτών περιφημότερα! εις πλούσιας κα 
έζλεκτάς συλλογάς χειρογράφων είναι ή τίς Βε
νετίας, ή τίς Φλωρεντίας, τών Μεδιολάνων, τίς 
Μεαπόλεως, τοϋ Ταυρίνου, τής Βονωνίας καί τίς 
Στοκόλμης.

Θ. Ν. Φ.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ.

ΠρΟΣΕΧΕ, ώ άνθρωπε, μή σε κάμη ί ευτυχία 

ύπερίφανον μηδέ σέ καταβάλη ί δυστυχία’ ή εύ- 
vota τίς τύχης δέν είνε σταθερά, μή έμπιστεύου 
λοιπόν μηδέ στηρίζου είς αυτήν’ άλλά καί ή δυσ
μένεια καί σκληρότη; τη; δέν είνε παντοτεινή’ 
δθεν άς μή παύη ή αγαθή έλπίς υποστηοίζουσα 
τήν καρτερίαν σου’ είνε μέν δύσκολον νά ύποφέργ; 
τήν δυστυχίαν, άλλά τό νά φανής επιεικής ζαί 
μέτριος εις τήν εύτυχίαν, είνε δ έπαζρος βαθμός 
τίς φρονήσεως’ ή ευτυχία ζαί ή δυστυχία είνε ή 
λυδία λίθος, ήτι; θέλει σοί δώσει τό μέτρον τής 
σταθερότητάς σου, τοϋτο μόνον τό μέσον έχεις νά 
γνωρίσρς τήν έκτασιν τών ψυχικών σου δυνψυ.εων. 
Πρόσεχε λοιπόν δταν σ’ έπέλθη καί ή μία καί 
ή άλλη. Παρατήοησον τήν εύτυχίαν , μέ πόσην 
γλυκύτητα σέ θέλγει ! πώς άνεπαισθήτως σοϋ 
ύφαιρεΐ τήν δύναμιν κ’ ευρωστίαν σου 1 Μολονότι 
δεικνύεσαι καρτεράς είς τήν δυστυχίαν, ανίκη
τος είς τήν συμφοράν, εχει μόλον τοϋτο τήν μέ
θοδον νά σέ νικήστΓ επειδή αγνοείς άν έπανέλθωσι 
πλέον αί δυνάμεις σου, μολονότι ήμπορεΐ ίσως νά 
σε ζαταφέρη ώστε νά αϊσθανθής τήν χρησιμότη
τα των.Αί μέν δυστυχία: ζινοϋσι καί τούς εχθρούς 
ήμών είς συμπάθειαν, αί εΰσυχίαι όμως κ’ ευημε
ρία·. διεγείρουσι τον φθόνον είς τήν καρδίαν καί 
αύτών άκόμη τών συγγενών ήμών καί φίλων’ η 
δυστυχία είνε τδ σπέρμα, ές ού έπικαρπούυ.εθα 
τήν καλήν διαγωγήν, είνε η μήτηρ καί τροφός τοΰ 
ηρωισμού καί τίς γενναιοψυχίας’ διότι ό έχων 
ανάγκην θέλει διατρέξει κινδύνους, διά νά ώφε- 
ληθή’ άλλ’ δστις επαναπαύεται άμερίμνως έπί τών 
αγαθών'του,θέλει διακυβεύσει τήν ζωήν του. Αλλ’ 
ή αληθής άρετή φέρεται εξίσου είς πζσχν περί- 

στασιν’ δέν φαίνεται τόσον μεγάλη ποτέ οσον 
δταν αγωνίζεται καί παλαίη κατά τών τυ^ηρών 
προσβολών. Εν ταΐς δυστυχίαις φαίνεται ό άν
θρωπος έγκαταλελειμμένος ύφ’ δλου τοϋ κόσμου, 
παρατηρεί ολας τάς ελπίδας τοο συγκεντρωμένα; 
εϊν εαυτόν μόνον, άναζωπυρεί τό θάρρος του, πό
λεμε: πάσαν δυσκολίαν κ’ εναντιότητα, καθ' ών 
έπί τέλους θριαμβεύει. ’Εν δέ ταΐς εύτυχίαις, τού- 
ναντίον, νομίζει εαυτόν έξησφαλισμένον, φαντά
ζεται, δτι άγαπάται ύφ' όλων, δσοι παρακαθήμε- 
νοι είς τήν τράπεζάν του, τφ προσγελώσι καί τόν 
τέρπουσι, καθίσταται άφροντις καί αμέριμνος, μή 
βλέπων τούς περικυκλοϋντας αύτόν κινδύνους, εμ
πιστεύεται εαυτόν καί τά εαυτού είς άλλους, οίτι- 
νες έπί τέλους τόν άπατώσι καί τόν έγκαταλεί- 
πουσι’ δέν είνε ποσώς άνθρωπος, έκείνος δστις έν 
μέν ταΐς δυστυχίαις δέν δύναται νά συμβουλευθη 
καθ’ εαυτόν περί τών πρακτέων, έν δέ ταΐς εύτυ- 
χίαις τυφλούται είς τήν αλήθειαν τών.πραγμάτων’ 
ή στενοχώρια καί θλίψις, ήτις φέρει είς τήν άνε- 
σιν καί ηδονήν, είνε προτιμότερα παρά τήν χαράν, 
ήτις καθίστησι τόν άνθρωπον ανίκανον είς τό νά 
ύποφέρη τόν παραμικρόν κόπον, καί τελευτά κα- 
ταβυθίζουσα αύτόν είς τά δεινά δλως ζωηρόν 
καί άκμαϊον’ ούτω τά μέν πάθη φέρουσιν ήμάς είς 
πάσαν ύπερβολήν, ή δέ μετριότης είνε αποτέλεσμα 
τής φρονήσεως" έσο καθ’ δλην τήν ζωήν σου άμετά- 
τρεπτος καί απτόητος είς δλας τάς έπιφερομένας 
σοι έκ τής τύχης μεταβολάς, ούτω θέλεις δυνηθή 
νά ώφελήσαι άπό πάσαν περίστασιν, καί δ,τι σοί 
συμβή, θέλει εισθαι διά σέ άένναος πηγή επαίνων 
καί εγκωμίων επαξίων’ ό φρόνιμος ήξεύρει νά ωφε- 
λήται έκ παντός πράγματος καί βλέπει άδιαφόρως 
τάς διαφόρους φοράς τής τύχης’ ήξεύρει νά συνοι- 
κειώται μέ τό καλόν, ν’ άποβάλλη δέ τό κακόν 
καί νά μή έξιππάζηται ύπό μηδενός’ μή υπερη- 
φανεύου είς τήν εύτυχίαν’ μηδ’ άπελπίζου είς τήν 
δυστυχίαν, μή ζητεί αϋθορμήτως τούς κινδύνους 
μηδ’ άπελπίζου άμηχάνως έάν σοί έπέρχωνται, 
αλλά καταφρόνει μετά γενναιότητος πάν δ,τι σε 
φέρει είς αμηχανίαν καί απελπισίαν. Ας μή σέ 
ύφαιρέση ή δυστυχία τάς τή; έλπίδος πτέρυγας, 
μηδ’ άς σβέση ή ευτυχία τήν λαμπάδα τής 
φρονήσεως’ δστις απελπίζεται είς τήν επιτυχίαν 
τών σκοπών του, δέν Θέλει τούς ίδεΐ τετελεσμέ
νου; ποτέ καί δστις δέν βλέπει τόν κρημνόν, δέν 
θέλει διαφύγει τό νά μή πέση’ δστις έθεσε τήν 
ευδαιμονίαν του είς τήν εύτυχίαν καί είπεν εί; 
αύτήν « ιδού εις σέ έγώ θέτω τήν ευδαιμονίαν 

μου», τί έκαμεν ; έρριψε τήν άγκυραν τοϋ πλοίου 
του εις τήν άμμον καί δτ’ έπήλθε μέ δρμήν ή 
παλίρροια, τήν προσέβαλε σφοδρώς καί τήν παρέ
συρε. Καθώς τό ύδωρ, τό καταρρέον άπό τά όρη 
διά νά χυθή είς τόν ωκεανόν, ποτίζει είς τόν ροΰν 
του τάς παρακειμένας πεδιάδας καί ούδαμοϋ στα
ματά, ούτως ή τύχη φέρεται πρός τούς ανθρώπους 
δταν τού; έπισκέπτηται’ ή κίνησίς τη; είνε άίδιος 
καί ούδαμοΰ σταματά μονίμως, ώ; ούσα ελαφρά, 
καθώς δ άήρ’ πώ; λοιπόν δύνασαι νά τήν κρατή- 
σης , δταν σ' έναγκαλισθή, νομίζεσαι ευτυχή:, καί 
μόλις στρέφ·ις διά νά τήν εύχαριστήση:, αύτή 
ήδη μακράν άπό σοϋ άπέχουσα, τρέχε: άνεπιστρε- 
πτεί νά έπισκεφθή καί άλλον.

Π ΟI Κ IΛ Α.

Μακρόβιοι. — Μεταξύ τών μακροβίων κατα- 
τάττουσι καί τούς λογίους’ πρός παράδειγμα δέ 
έστωσαν. ό Λεϊβνίτιος ζήσας έτη 70. ό Βοεοά- 
βιοςΤΟ. ό Λα Μεννάϊνος 72. ό Λόζιος 73. Δε- 
λίλλος 74. Μαρμοντέλος 76. Μαλε-βράγχιο; καί 
Βοσουέτος 77. Γαλιλαίος 78. Σατοβριάνδος 
79. Βειλάνδος καί ‘Ρολλϊνος 80. Βυφών 81. 
όφφμάννος 82. Αλδροβάνδη; 83. Βολταϊρος, κυ
ρία Κοτίνκη καί κυρία Γελνή; 84. Νεύτων 85. 
Κ,αλδερών 86. Αλβέρτος ό μέγας καί Βονάλδος 
87. Βλυμεμβάχιος 88. Μοργάγνως 89. Πόρτά- 
λ.ος 90. Βινσλόβιος 9 Γ ‘Ρυΐσχιος 93. Μιτοχέρ- 
λιγχος 99. Φοντενέλλος 1 00. καί ό θείος Ιππο
κράτης 104.

Μίσος ορος της ζωής άνα.1ύγως τών επαγ
γελμάτων. — 0 μέσος ορος τής ζωή; σχετικώς 
ιός πρός τούς μετερχομένους τά διάφορα έπαγ
γέλματα υπολογίζεται ώς εφεξής.

διά μέν τού; ιερείς είς 65 έτη καί 1 μζνα
έμπορου; 62

υπαλλήλου; 61 » και 7 μήνας
γεωργού; 61 » 5 »

δικηγόρου; 58 » » 9
τεχνίτας 57 » » 3

διδασκάλου; 56 » » 9
ιατρούς 56 » 8 »

Ωστε οί μάλλον μακρόβιοι είσίν οί ίερεΐς καί 
οί ήττον οί ιατροί

Τυχαίοι θάνατοι. — ’Από τοΰ 1836 μέχρι 
τού 1850 συνέβησαν έν Γαλλία οί έξης τυχαίοι 
θάνατοι.

δηλονότι 
έπνίγησαν 3,324.
έθανατώΟησαν ύπό ίππων καί αμαξών 648.
κατέπεσαν έξ ύψηλ.ών μερών. 630.

! έκάησαν καί έπνίγησαν υπό καπνού. 337.
άπέθανον αίφνης ένεκα μέθης. 263.
άπεβίωσαν κεραυνόβλητοι. 69.

Τό δλον. 5,271.

’Ο άχειρ ζωγράφος. — ό γάλλος Ducornet 
καίτοι στερημένος χειρών έγραφεν άριστα καί έ- 
ζωγράφιζεν ωραία; εικόνα; διά τών δακτύλων

Π άρωματοφόρος νήσος- —11 νήσος Κυσλά- 
νη διακρίνεται εί; άπότασιν 30 μιλίων έκ τών αρω
ματικών αναθυμιάσεων τών ευωδών αύτή; ανθών.

Νιχοτιανή. — ΙΪ ετήσιο; κατανάλωσις τής νι- 
κοτιανής βοτάνης έφθασεν έν Γαλλία κατά τό έτος 
1814 εί; 8,538,320 χιλιόγραμμα’ κατά δέ 
τό έτος 1824 άνέβη είς 12, 248, 034 χιλιόγρ. 
καί κατά τό έτος 1853 είς 21,509,730. 
χιλιόγραμμα.

Εύστοχος απάντησες. — Είς ποιον δάσος ηύ- 
ρατε τόν πτερωτόν λέοντα; ήρώτησεν Αυτοκρά- 
τωρ τίς τής Αύστρίας τόν παρ’ αύτώ πρεσβευ
τήν τής Ενετίας -— Είς τό αύτό, άπήντησεν ό 
πρεσβευτής, δπου εύρέθη καί δ δικέφαλος αετός.

I. ΛΕΚΙΓΑΛΛΑΣ.

* Καλόγηρός τις συντάσσουν τόν κατάλογ'ον τής 
βιβλιοθήκης τοϋ μοναστηριού του, ευρε μεταξύ 
τών άλλων καί Sv Εβραϊκόν βιβλίον, απορών δέ 
πώς νά γράψη τόντίτλον τοϋ βιβλίου έσημείωσεν, 
“υπάρχει πρός τούτοι; καί Sv βιβλίον τοϋ οποίου 
ή αρχή είναι εί; τό τέλος.»

* Ταπεινός τι; χειροϋργος κατοίκων εί; τι χω
ρίον έπηγγέλλετο καί τόν μάμον, έπειδή δέ ό άρ- 
χιεπίσκοπος τή; πλησιόχωρου πόλεως έχων καί 
έξοχικόν οίκον είς τό χωρίον έκεϊνο προσεκαλει 
ένίοτε τόν έν λόγω ιατρόν πρός έπίσκεψιν άσθε- 
νοϋντός τινο; υπηρέτου του, ό έξοχώτατος έπαι- 

■ρόμενο; έπί τή υψηλή ταύτη τιμή έπέγραψεν ά
νωθεν τής Ούρα; τοϋ οίκου του «Χειροΰργος-μά- 
μος τής αύτοϋ πανιερότητος τοϋ άρχιεπισκόπου.»

* Ανθρωπος πλούσιο; έλεγε πρός άλλον πτω- 
ί χόν οτι περίπατε! διά νά κάμη δρεξιν. Εγώ, άπε-
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κρίθη έκεϊνος, περιπατώ διά νά ευρώ μέ τί νά κο- 
ρέσω τήν δρεξίν μου.

* Νεανίας τις έγραφεν έν άφελεία προς μίαν 
νεάνιδα— «Αΰριον περί τήν ένδεκάτην θά ήμαι 
είς τδν βοτανικόν κήπον ένώπιον τοϋ κλωβοϋ τών 
ζώων, καί ελπίζω νά σάς συναντήσω έκεΐ.»

* ίεροκήρυξ ελεγεν άπδ τοϋ άμβωνος — « Θαυ
μάσετε, αδελφοί, θαυμάσετε πόσον εύεργετική ύ- 
πήρξεν ή θεία Πρόνοια τάξασα τδν θάνατον είς 
τδ τέλος τής ζωή; μας ώστε νά έχωμεν καιρόν 
νά έτοιμασθώμεν! »

* Φιλάργυρος φιλοξενηθείς έφ’ ίκανδν χρόνον 
είς έξοχικόν τινα πύργον ένδς φίλου ετυχεν εξαι
ρετικών περιποιήσεων παρ’ ένδς τών υπηρετών. 
Κινηθείς δ’ ένεκα τούτου είς συμπάθειαν καΐ α
γάπην ήθέλησε ν’ απόδειξη τήν ευγνωμοσύνην 
του πρδς τδν υπηρέτην και άναχωρών είπε πρδς 
αύτδν — «Ενθύμισόν με, φίλε μου, άν ποτέ 
πάλιν άνταμωθώμεν οτι πρέπει νά φροντίσω νά 
σοΐ προσφέρω κάτι τι είς ανταμοιβήν !

* Μία μάντις προεφήτευσε περί ένδς νέου 
οτι θά νυμφευθή δίς. Ο ταλαίπωρο; δμως εμει- 
νεν άγαμος, διότι όλαι αί νύμφαι έπερίμεναν νά 
χηρεύση καί ύστερον νά τδν συζευχθώσι!

' Νέος τις μαθητής, καταληφθείς έξ απροό
πτου ύπδ τής έλεύσεως τοϋ πατρό; του έν ΙΙα- 
ρισίοις, έπεμψε τδν υπηρέτην του πρδς μίαν κυ
ρίαν διά νά τή γνωστοποιήσω τδν δυσάρεστου 
τούτον έρχομδν, καί τδν παρήγγειλε συγχρόνως, 
άν τυχόν έν τή επιστροφή τον εύρη μετά τοϋ 
πατρό; του, νά δμιλήση πρός αύτόν ώς άν ήρχε- 
το άπδ τήν οικίαν φίλου συμμαθητοϋ.

ύ υπηρέτης άπελθών, μετά παρέλευσιν ολί
γη; ώρα; έπέστρεψε.

— Λοιπόν ? τδν ήρώτησεν δ μαθητής, εύρες 
τδν φίλον ;

— Μάλιστα αύθέντα·
— Και τί σέ ειπεν.
— Οτι Οά ύπάγη άπόψε εί; φιλικήν συνανα

στροφήν.
— Τί έκαμνεν δτε έμβήκε; είς τδ δωμά

τιόν του ;
— Εγορονσε την fiartlJta τον καί έσυγύ

ριζε ευ/r κρινο.Ιίνα καί τόν κορσέ τον.

Διατί, ήρώτων ποτέ τδν Μίλτωνα, είς τινα 
κράτη έπιτρέπεται εί; παιδίον δεκατετραετέ; νά 

βασιλεύση, άλλά δέν έπιτρέπεται καί νά νυμφευ- 
Οή πρίν φθάση είς ήλικίαν Ί 8 έτών ;

— Διότι, άπεκρίθη δ ποιητής,εύκολώτερ'δν κυ- 
βερνάται ολόκληρον έθνος παρά μία μόνη γυνή..

“ ώ αταξία πανταχοϋ ένυπάρχει, ούδ’ αυτής 

ένίοτε τή; φύσεως έξαιρουμένη;’ ούτω λόγου, χά
ριν άναφέρονται παραδείγματα βρεφών γεννηθέν- 
των μέ όόόντας, αξιοσημείωτο» δέ είναι δτι τά 
πλεΐστα τούτων άν οχι δλα έγένοντο, ένηλικιω- 
θέντα, έξοχοι άνδρες. ό Haffer αναφέρει 18 
τοιαϋτα παραδείγματα έξ ών τά επισημότερα 
είναι τά εξής. ‘Ριχάρδο; ό Γ'. βασιλεύ; τής Αγ
γλίας ό και Λεοντόκαρδος έπωνομασθεΐς, Λουδο
βίκο; ό ΙΔ , Μαραζίνη; δ υπουργός καί δ Μιραβώ 
δ έξοχο; έπί τής γαλλικής έπαναστάσεως ρήτωρ. 
0 δέ Bordi αναφέρει,περί τοϋ εναντίου, ώ; πα
ράδειγμα, γυναίκα ήτις άπέθανεν έν ηλικία 60 

έτών χωρίς ποτέ νά έκφυώσιν είς αύτήν οδόντες.

Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις
Αθηνών (Υ=86μ)

Ε. Ν. 1865 Ίανουαρ. και Φεβρ.

[Βαρο'μ. Οι

Μέσονΰψο; I
θερμο'μ. Κ. I ,, 1 ,,Μέγ. I έλάχ.| •'νΕ·υος IM*·

19 5 4,65 13,8 ι 8,1 ΝΔ 1 1
20 55,14 ί 15,7 7,7 ΝΔ 1 4
21 54,10

53,63
17,2 11,5 ΝΔ 1 1

22 16,5 9,0 ΝΔ 1 0
23 51,01 16,3 10,2 ΝΔ 1 3
24 50,49 16,3 9,1 ΝΔ 2 1
25 52,09 15 2 7,7 ΝΔ 1 4
26 53,63 16,4 10,6 ΝΔ 1 2
27 52,93 16,3 9,6 ΝΔ 1 3
28 50,07 18,8 9,3 Ν 1 2
29 52,03 18,5 10,0 ΝΔ 1 2
30 55,03 1 19,6 10,5 Ν 4 2
31 45,19 18,1 13,8 Ν 1 3 I

1 40,45 14,9 9,4 Δ 3 1
2 36,39 11,4 7,2 ΒΑ 2 3
3 43,21 14,8 6,7 Δ 1 2
4 43,05 16,9 10,2 Δ 2 3

Βροχή τήν 23, 25 καί 31 ίαν. ποσδν τής 
καταπεσούσης βροχής 9χμ,29.

Αστραπαί καί βρονταί τήν 23 ίαν· καί μόνον 
άστραπαί τήν 29 ίαν.

Σεισμοί τήν πρωίαν τής 30 Ιαν.

Η ΕΠΑ.ΥΛΙ3 THS ΟΖΕΡΑΙΗΧ 
(Συνέχειαν Γδε φνλλάδ. 50).

Αναμφίβολος δ δυστυχής νέος ένόησε τδν 

κίνδυνον, καί έν τή φρικώδει εκείνη στιγμή, ή 
έτοιμότης τοϋ πνεύματος δέν τδν ίγκατέλιπε. 
Εδριψε λοιπόν τδ πυροβόλο» του καί έύράξατο 
πίπτων φυλλάδος χόρτων φυομένων εί; τά άκρα 
τής μολλιέρης. Δυστυχώς τά χόρτα έκεϊνα δέν 
7,«αν πεφυτευμένα έπί τοϋ στερεού έδάφους, και 
αΐ ασθενείς ρίζαι των δέν έδυνήθησαν ν' άντιστώ- 
σιν είς τδ βάρος του. Εντούτοις έλαβε καιρόν νά 
βωνάξη δυνατή τή φωνή τόν φίλον του, δστις ο
λίγον άπεΐχεν αυτού, ‘θ Γρανσάμ έτρεξεν, άλλά 

καθ’ήν στιγμήν έφθασε πλησίον τοϋ μέρους τοϋ 
ίλέθρου, τά χόρτα κατεκλάσθησαν, καί δ Γου- 
στάβος έγένετο άφαντος έκπέμψας έπώδυνον 

φωνήν.
Ενταύθα δ Λαμβέρτος έδιωξε τόν καπνόν διά 

ταχειών πνοών, ώ; διά νά κρύψη όπισθεν του 
τήν έπαισθητήν άλλοίωσι», ήτις έδείκνυτο είς τδ 
πρόσωπόν του’ άλλ’ ό ’Αλφρέδος ήτον ανίκανο; 
νά άντιληφθή πάσαν άλλην θλίψιν πλήν τή: ιδίας 
του. όθεν έκάλυψε τούς οφθαλμούς του διά τή; 
χειρός καί ώλό-υζε σιγαλώς.
— *Α ! ήμην βέβαιος, ύπέλαβεν ό αγρονόμο; μέ 
τό είδος έκεϊνο τή; οργής, δπερ παρά τοϊ; βάναυ
σοι; καί τοϊς αγροίκοι; εινε σημεΐον μεγάλη; θλί- 
ψεως* ναι, δμνύω, μά τούς αγίου; πάντας, δτι ό 
δυστυχής εκείνος νέος έν τή φρικώδει στιγμ.ή 
καθ’ήν έκρημνίζιτο εις τό βάραθρο- θά είχε τόν 
νοΰν του είς τόν πτωχόν του Διονύσιον, όστις χι- 
λίας ζωά; θά διεκινδύνευεν ίνα τόν έξαγάγη έκεϊ
θεν. Καί ήθελον τδν έξαγάγει, κύριε ’Λλφρέδε, 
ναι, ήθελον τδν έξαγάγει, ή ήθελον συναπολεσθή 
μετ’ αύτοΰ, άποτίων τοιουτοτρόπως έν χρέος τίς 
οικογένειας μου πρδς τήν {δικήν του' διότι άπό 
εξήκοντα ήδη έτών οί Σαινσομόν είνε εύεργέται μας.

Καί ή φωνή του είχε τοσοΰτον χαμηλώσει ώστε 
ήναγκάσθη νά παύση τόν λόγον, πληρώσας δέ τδ 
ποτήριόν του διά μηλίτου κατέπιεν αύτόν ώς φρε- 
νητιών. Εϊτα δέ σπόγγισα; τό στόμα του μέ τδ 
αντίστροφον τής χειρός του, άνέλαβε τήν πίπαν 
του καί ροφήσας δίς ή τρί; τδν καπνόν έν σιωπή, 
ώς διά νά συνέλθη έκ τίς συγκινήσεως του, πρού 
τίθετο, ν’ άναλάβη :ήν ιστορίαν του.
—■ Λοιπόν! . . . ό άλλος ; ήρώτΤσε τέλος δ Δου· 
κλίρκ έναγωνίως.

‘Ο άλλος, έξηκολούθησεν ό άγρονόμος, έπραξε 
πλέον παρ’ ό,τι έδικαιοϋτό τις νά περιμείνη παρά 
τοιούτου γυναικαρέσκου, ώς αύτός" διότι γνωρί
ζετε δτι είνε λεπτός καί αβρός ώς κορασίς.. . . 
’Ερρίφθη πρδς τήν μολλιέραν κα1. διέτρεξε τ<·» 
0»τι καί αύτό; τδν μεγαλήτερον κίνδυνον νά 
συναπολεσθή μετά τοϋ φίλου του. Ευτυχώς αί 
φωναι τάς όποιας άμφότίροι έξέβαλλον ήκούσθη- 
σαν άπδ τούς ανθρώπους τής έπαύλεως, οΐτινες 
ένησχολοΰντο διορθοϋ»τες ολίγον τά; αιμασιάς. 
Η μήτηρ μου αύτή εΰρίσκετο έκ τύχης πλησίον 
συνάζουσα βότανα διά τού; ασθενεί; της. Εδραμε 
μετά τών χωρικών, άλλά μέχρις ού φθάση ό μέν 
Κ. δέ Σαινσομόν είχε γίνει όλοτελώ: άταντος, τόν 
δέ Κ. Γρανσάμ, παλαίοντα πρδς τόν θάνατον,μετά 
πολλής δυσκολίας έπέτυχον νά διασώσωσι, καί 
μετέφερον είς τόν πύργον έν κακίστη καταστά- 
σει. Φαίνεται δτι τό λυπηρόν εκείνο γεγονός παρή- 
γαγεν έπ'αύτοϋ άνεξάλειπτον έντύπωσιν, διότι έκ- 
τοτε τώ έμεινε δόσις τις μελαγχολία; καί ά«θε 
νείας, τήν δμοίαν ούδέν δύναται νά υπερνικήσει, ούδ’ 
αύτή ή ευδαιμονία τοϋ δτι άπήλαυσε σύζυγον 
θελκτικήν, ήτις τώ άπέφερεν ώς προίκα λαμπράν 
ιδιοκτησίαν καί ώραϊον παιδίον. ύποσχόμενον νά 
γίνη έπίσης χάριενκαί κομψόν,ώ; δ θανών θεΐός του.

Ό Αλφρέδος έταράσσετο ώς εί κατεδιώκετο 
ύπό ενοχλητικής ιδέα; παριστανομένης έκάστην 
στιγμ-ήν καί ύπό διαφόρους μορφάς εϊς τδ πνεϋ- 
μά του.
— Καί ένεκα λοιπόν τής άπλώ; φιλανθρώπου 
ταύτης πράξεως, τήν οποίαν καί πας άλλος ήθελε 
πράξ ει, άνέκραξε πλήρης όργή:, ένεκα τίς ασθε
νούς ταύτης καί αγόνου φιλικής έπιδείξεως, ήξιώ- 
θη τής ευδαιμονίας έκείνης, ή δποία ητο ή έλπίς 
τής ζωής μου ; Λαμβέρτε, δέν ήθιλον έξαγάγει 
έμέ ζώντα άπδ τδ βάραθρον, τό όποιον ήθελε 
καταπιεί παρουσία μου τδν Γουστάβον.
— Δέν πρέπει τι; νά π οβαίνη πολύ, κύριε Αλ- 
φρέδε, ούδέ νά έπαινή ή έξευτελίζη πράςιν παρο- 
μοίαν. ’Λναμφιβόλω; δέν νομίζω δτι ίπρεπεν έξ’ 
ανάγκης ή Κ. Σαινσομόν ν’ ανταμείψω τάς γεν
ναίας του προσπάθειας καί νά προσφέρσ) τήν χεΐρά 
τη; εί; τδν φίλον τοϋ αδελφού της, άλλά καί 
πολλοί δυστυχώς άνθρωποι δέν ήθελον τολμήσει νά 
πράξωσιν ο,τι έπραξεν ό Κ. Γρανσάν. Εγώ αύ
τός ακόμη ένίοτε απορώ, πώ; αύτός δ το-.αΰτον 
θηλυδρίας άπεφάσισε νά ρυπώστ) τά ένδύματά

I του έν τώ βορβόρω .. . Εντούτοις 0 γάμος ούτος 
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έγένετο εκτός τοΰ τόπου καί, ώς σας εϊπον, σχεδόν 
έν άγνοια όλου τοΰ κόσμου.

«Δύο ήμέρας μετά τό συμβάν τοϋτο γέρων 
τις κύριος έχων καί παράσημου έφθασεν έν ταχύ 
δρομική άμάξη" ούτος δέ ήτον δ ιππότης δέ 
Σαινσομόν, πρός πατρός θείος και εκτοτε κηδεμών 
τής κυρίας Άδελαί'δος. Πχρέλαβε δέ τήν δυστυχή 
αύτήν εις Παρισίους διά νά τήν άπομακρυν/) άπό 
τάς λυπηράς αναμνήσεις τάς όποιας ή θέα τ?.ς 
’Οζεραίης ήθελε τή προξενεί μετά τοιοΰτο γεγο
νός, καί άμα ό Κ Γρανσάμ, δστις έμεινε, ήμέρας 
τινας ασθενής έν τώ πύργω άνέρρωσε μετέβη καί 
αύτός έκεΐ. Εκτοτε ούδένα πλέον είδομεν εις ’Ο
ζεραίην καί ό πύργος έφάνη ώς δλ.οσχερώς έγκα ■ 
ταλελειμμένος. Κοίατε λοιπόν περί τοϋ θαυμα
σμού μας όταν πρό ενός έτους έμάθομεν δτι δ Κ 
Γρανσάμ. ένυφευθη τήν νέαν κυρίαν μας. Ούδείς 
ήθελε νά τό πιστεύση ενταύθα, καί άμφέβαλλον 
ακόμη περί τής αλήθειας τού συνοικεσίου τούτου, 
δτε πρό δύο μηνών είδαμεν αίφνης έλθόντας τόν 
σύζυγον καί τήν γυναίκα του μετά τού άρτιγεννή- 
του τέκνου των,»

‘Ο ’Λλφοέδος εμεινεν έπί τινας στιγμάς θύν
νους καί περίλυπος.
— ’Εννοώ, είπε τέλος, δι’ οποίας έπιδεξίου δια
γωγής ό άνθρωπος ούτος επέτυχε νά κάμη τήν 
κυρίαν δέ Σαινσομόν νά λησμονήση τούς ίερ·.ύς 
δοκούς της ! Τόν έγνώριζον ίσχυρογνώμονα, πολύ 
μήχανον, υπομονητικόν. Μετεχειρίσθη έπιτυγώς 
τά πλεονεκτήματα, άτινα τώ προσέφερεν ακαρι
αία γενναιότης και άφοσίωσις καί ίσως διά τοϋ κα
λού του τρόπου προσείλκυσε κηδεμόνα εύήθη καί 
ανυπόμονου ν αποτίναξη τήν ευθύνην ήτις έβά- 
ρυνεν έπ’ αύτοϋ. Τί ήξεύρω τέλος, πάντων ; Ίσως 
μετεχειρίσθησαν είς μίαν κόρην ασθενή καί δειλήν 
ύφος επιτακτικόν,επιμονήν,ανάγκην τέλος πάντων, 
ίσως τή έπανέλαβον έκατοντάκις δτι εκείνος είς 
ον ύπεσχέθη τήν χείρά της δέν θά έπανέλθη 
π'έον . . . ’Αλλ’ είπατε μοι είλικρινώς, κύρ Διο
νύσιε, έζηκολούθησε κλίνων πρός τόν αγρονόμον, 
σείς θά πλησιάζετε ενίοτε τού; νέους κυρίους σας 
καί θά έδυνήθετε νά έννοήσητε άπό διάφορα μι 
κρά περιστατικά τόν βαθμ.όν τής αγάπης καί τής 
όμονοίας, ήτις υπάρχει μεταξύ τών δύο συζύγων. 
Σάς παρακαλώ, εϊπατέ μοι τήν αλήθειαν, νομίζετε 
δτι είνε ευτυχείς καί οί δύο ;
— Τι θέλετε νά μάθητε δι’ έκείνον αφού πλέον 
σάς άφήρεσε τήν νέαν κυρίαν μας; 11 τύχη τοΰ 

κυρίου μας δέν φαίνεται πολύ επίφθονος- ’Εν πρώ- 
τοις ή όγεία του είνε πάντοτε άκροσφαλής, αύτός 
δέ είνε σκυθρωπός, δύστροπος, καί λέγουσιν δτι 
παοήτησε τήν πόλιν διά ν' άποφύγη τήν θέαν τοΰ 
περί αυτόν κόσμου. ’Αφ’ δτου κατοικεί είς τόν 
πύργον ουδέ βολήν πυροβόλου έρριψεν’ εξέρχεται 
σπανίως ένός μεγάλου σπουδαστηρίου ένθ’ άνα- 
γινώσκει τά βιβλία καί τάς έρημερίδας, αϊτινες 
τώ έρχονται έκ Παρισίων, καί μόλις τρις ή τε
τράκις άπό ήδη δύο μηνών έπισκέφθη τήν έπα,λιν. 
ότε, τό τελευταίο* τόν είδον, ήτο τοσοΰτον ω
χρός, ώστε έλεγέ τις δτι έμελλε νά ξύυχήση. 
Δέν τόν άγαπούσι, καίτοι έχει ή ος υποκριτικόν, 
γνωρίζει δέ τούτο κάλλιστα, διότι φαίνεται δυσ
πιστών πρός όλους δσοι τόν πλησιάζουσι. Πολ
λάκις έδεε'ε καί είς έμέ μεγίστην κακεντρέχειαν 
χωρίς νά τώ δώσω ούδεμίαν αιτίαν καί τώρα κατά 
τήν άνανέωσιν τής έκμισθώσεώς μου φοβούμαι μή 
μοί -ΐτ βάλ.η συμφωνίας δλίγον σκληροτέρας. Τέ
λος, κύρ ε άν κρίνωμεν έκ τών φαινομένων, δ αρ
χών τού ωραίου κτήματος τής οζεραίης δέν είνε 
τόσον εύτυχής δσον έδύνατό τις νά πιστεύση, καί 
υποθέτω δτι έχει έν τή καοδία μεγάλην τινα λύ
πην, ήτις δέν θά παύση ταχέως.
— ’Αλλ’ έκείνη; ήρώτησε ζωηρώς δ ’Αλφρέδος, 
ή Άδελαΐς... ή γυνή του ... δέν μοί λέγετε, 
έκείνη είνε εύτυχής ;
— Τίς δύναται ν’ άποκριθή πρός τούτο ; ύπέλα
βεν δ Διονύσιος μειδιών. Τίς γνωρίζει τί συμβαίνει 
έν τή καοδία τών διαβολευμένων αύτών γυναικών, 
αϊτινες κατ’ επιφάνειαν είνε τόσο* άπατηλαι, όσον 
και αί άβυσσοι τών μολλιερών. 6,τι δύναμαι νά 
είπω είνε δτι ή νέα κυρία φαίνεται ειρηνική καί 
άλυπης, ύποφέρουσα μετ αγγελικής αυταπαρνή- 
σεως τάς ιδιοτροπίας καί τάς παράλογους δια
θέσεις τοΰ συζύγου της, καί συγκεντροΰσα δλους 
αύτή; τούς στοχασμούς περί τό τέκνον της. Αλλά, 
προσέθηκε μέ τόνον διάφορον, ούδείς έδύνατο, 
κύριε ’λλφρέδε, νά σάς δώση έπί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου πληροφορίας καλλίτερου παρά ή μήτηρ 
μου, ή Σουσάννα Λαμβέρτου, ήτις, ώ; γνωρίζετε, 
ανέθρεψε τήν κυρίαν Άδελαΐδα άπό τών χρόνων 
τοΰ γέροντο; Σαινσομόν. Αΰτη είνε σχεδόν πάν
τοτε εις τόν πύργον, άφ’ δτου έπέστρεψεν ό νέος 
κύριός μας καί φαίνεται δτι είνε καί ή εμπιστευ
μένη της, τό όποιον, διά νά είπώ τήν άλ.ήθειαν, 
δέν άοέσκει τόσον εις τό Κ. Γρανσάμ.
— Τώ δντι, εϊπεν δ Δουκλέρκ μέ τόνον μεμψί-

οικογένειας μου, χωρίς νά λάβω ϋπ’ οψιν τάς 
προσλιπαρήσεις τοΰ πατρός μου καί τά δάκρυα 
τής πτωχής μητρός μου, άνέβην έπί τού ϊππου 
μου καί έτρεξα ένταύθα μή έχων άλλον σκοπόν 
είμή νά παραπονεθώ δι aizifr νά ϊδω τούς τό
που; οθς κατοικεί καί νά βεβαιωθώ αύτοπροσώ- 
πως περί τής άληθείας τής δυστυχίας μου. Καί 
έν τούτοις, Διονύσιε, έν τή ταραχή τοΰ πνεύμα
τός μου, μοί απολείπεται ακόμη μία επιθυμία, νά 
τήν ΐδω, νά τή ομιλήσω, μίαν μόνον στιγμ,ήν, 
έν μόνον δευτερόλεπτου, νά τήν έπιπλήξω διά τήν 
επιορκίαν της, νά τήν εξυβρίσω μέ τήν περιφρο- 
νησίν μου, ή ίσως νά τήν οίκτείρω, νά τήν συγ
χωρήσω καί νά τή είπω έν ύστατον χαϊρε.

‘Ο απλοϊκός άγρονόμος, δστις δέν ήτο συνει- 
θιτ μένος είς τοιαύτα; εκφράσεις, ύπαγορευομένας 
ίιπό πάθους έν απελπισία ύψωσε τούς ώμους, πα- 
ρατηρών τόν μεθ’ ου συνδιελέγετο.
— Μά τήν ζωήν μου, φίλε μου, υπέλαβε, πράγ
ματα πολλά, καί φαίνεσθε δτι δέν θέλετε τίποτε’ 
πλήν τί τάχα θά σά; χρησιμεύση άν ή ευχαρί
στησές σα; πληρωθή; Τί θά ώφεληθήτε, άν μεμ- 
ψιμοιρήσητε διά κακόν άθε.άπευτον ; Νά σάς εί
πώ, προσέθηκε μέ τό απότομον έκείνο ύφος τό 
όποιον μετεχειρίζετο πρός τούς ζωοπώλας, θέλετε 
ν’ άκολουθήσητε τήν γνώμην μου : Μήν ύπάγητε 
εί; τόν πύργον καί μή ζητήσητε κανένα. Μείνατε 
ένταύθα τρεις ή τέσσαρας ήμέρας νά τρώγητε όρ
νιθας καί νά πίνητε μηλίτην μαζί μου- θά κυνη- 
γώμεν άξιόλογα καθιστά καί είς τό πτερόν καί 
ήξ Άρετε δτι έγώ γνωρίζω δλας τάς καλάς θέσεις. 
Επειτα δταν βαρυνθήτε εντελώς τήν ζωήν αύτήν, 
ιππεύετε τόν ίππον σας. σφίγγομεν τάς χεΐρας 
άλληλων, καί ώρα καλή. Σάς άρέσκιι αύτό ;
— Φίλτατέ μου Διονύσιε, άπεκρίθη ό ’Αλφρέδος 
κατηφής, ευχαρίστως ήθελαν δεχθή τήν πρόσκλη- 
σίν σας, άλλά φοβούμαι μή ή παρουσία μου εί; 
τήν ε-αυλιν σας έπιφέρη κακόν, καί ιδίως μή 
σας πεοσελκύσφ τό μισό; τού νέου σας κυρίου. Η 
δυστυχία εινε μεταδοτική.
— Λέ ετε τούτο ε·.εκα τής άνανεώσβως τής έκ- 
μισθώσεως, ύπέλαβεν ό Ααμβέρτος τρίβων τό ου; 
με ύφος αναποφάσιστον- καί τώ δντι αυτός ό 
Γρανσάμ είνε τόσον κακός . · ■ Άλλά, όλίγιστοι 
τών υπηρετών μου σας είδον άλλοτε έόώ, καί 
άφ’ ετέρου μετεβλήθητε τοσοΰτον, ώστε μέ τήν 
άρίε ωπή- φυσιογνωμίαν σας, μέ τό ήλιόκαυστον 
πρισωπόν σας καί μέ τήν μαύρη?/ γενειάδα σα;, 

μοιρον, ή Κυρία Λαμβέρτου, ή μήτηρ σας, ήτον ή 
καλλιτέρα φίλη τής Άδιλαίδος. ’Ενθυμούμαι δτι 
τή είχον έκμυστηρευθή τά σχέδιά μας καί δτι 
αυτή έφάνη δτι τά έπεδοκίμασε- καί δμως δέν μέ 
ένθνμήθη δτε εις μόνος λόγος της έδύνατο νά έμ- 

ποδίση τήν ’Αδελαΐδα . . .
.— Μή φρονήτε ούτω, κύριε Λλφρέδε, ανέκραςεν 
ό άγρονόμος δστις έφαίνετο δυσανασχετών πεοι 
παντός ο,τι άφώρα τάν μητέρα του, υβρίζετε τήν 
Καλήν Γυναίκα, λέγοντες δτι έκείνη σάς έλησμό- 
νησε. Πιστεύσατέ με δτι ένταύθα δέν έχετε καλ
ύτερον φίλον αύτής, καί άν έζήτουν τήν συμβου
λήν της, τό συνοικέσιον εκείνο δέν Οά έγίνετο μετά 
τοσαύτης σπουδής. Μόνη αύτή δέν ήθέλησε ποτέ 
νά πιστεύση δτι άπεθάνατε, ώς διεδόθη, ή τού- 
λάχιστον διά νά τό πιστεύση έπερίμενεν αποδεί
ξεις, τάς δποίας ποτέ δέν έδυνήθησαν νά τή δώ- 

σωσιν. Ηθελα νά έβλέπατε τήν λύπην της δταν 
έμαθε* αίφνης δτι τά πάντα έτελείωσαν έν Πα- 
ρισίοις καί δτι ή κληρονόμος τής οζεραίης ήλ-
λαξεν όνομα.Πάντοτε κατά τάς μεγαλειτέρας μας 
δυστυχίας τήν είδον άτάραχον καί ύπομονητικην’ 
άλλά τήν ημέραν έκείνην έχυσε δάκρυα άφθονα, 
καθώς βροχή έν ώρα τρικυμίας. Έπί πολλάς 
ήμέρας δέν έδύνατο νά μετριάση τήν λύπην 
της, ώστε έγώ υπέθεσα δτι Οά είχεν άποκρύφους 
αιτίας νά λυπήται τόσον δι’ δ,τι συνέβη. Ναι, 
κύριε ’Λλφρέδε, δύνασθε νά έλέγζητε διά τήν δυ
στυχίαν σας τόν Κ. Γρανσάμ, τήν κυρίαν, τόν 
διάβολον, όποιον θέλετε· άλλά μή κατηγορήτε 
τήν Καλήν Γυναίκα.

Καί τούς λόγους τούτους άπέτεινε μετά τοσαύ
της έμφάσεως, ώστε ο ξένος, έξελθών τής όνειρο- 
πολήσεώς του έτεινε τήν χείρα μειδιών πρός τόν 
αγρονόμον, δστις έδράξατο ταύτης άνευ μνησικα- 
κίας. Μετά τινας δέ στιγμάς δ Διονύσιος Ααμβέρ
τος υπέλαβε μετά φαιδρότητος.
— Πιστεύω τώρα, κύριε ’Λλφρέδε δτι ιΐσθε ευ
χαριστημένος παρ’ έμοΰ’ μ’ έκάμντε νά σάς ανα
κοινώσω τά πάντα, καί σάς όρκίζω δτι ούδέν 
πλέον τούτων γνωρίζω. Αλλά όέν μοι λεγετε και 
οεΐ; τί σκοπεύετε τόρα νά κάμητε, αφού δέν υ
πάρχει πλέον ελπίς δι υμάς ;
—* Τί σκοπεύω νά κάμω ; έπανέλαβεν ό νεανίας 
μ ΐθο; καταβεβλημένον" μήπως ήξεύ-.ω καί έγώ; 
Άμα εμαθον, κατά τήν έπάνοδόν μου, τήν σκλη- 
ράν μεταβολήν, ήτις διεπράχθη κατά τήν άπου 
«ί«ν μου, άπεσπάσθην οπό τά; περιπτύξεις τή;
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ούδείς σάς άνεγνώρισεν. ·. "Ωστε εϊμεθα σύμφω
νοι θά μείνητε καί ελπίζω νά διασκεδάσωμεν κα
λώς. Νά σάς είπώ τήν αλήθειαν, κύριε 'Αλφρέδε, 
πολλάκις στενοχωροΰμαι έδώ εις τδν υπέρτατου 
βαθυ-ύν’ ως-ε ή παρουσία ένδ; ανθρώπου περιχαρούς 
καί λαμπρού κυνηγού ώ; σάς, είνε δ·.’ εμέ σπανία 
τύχη. ’Αφήσατε λοιπδν αύτήν τήν λύπη- καί τήν 
κατήφειαν, καί γίνετε φαιδρός,όμιλητικ .ς καί ζωη

ρός, καθώς άλλοτε. Δέν δύναμαι νά εννοήσω πώς 
γίνεται κάνεις περίλυπος ουτω, κύριε ΔΟυκλέρκ. Τί 
διάβολον, πρέπει νά συλλογιζώμεθα άλλως. . .

‘θ Δουκλέρκ άπήντησε πρός τάς χυδαίας ταύ- 
τας παρηγοριάς διά μελαγχολικής ανανεύσεως τής 
κεφαλής, καί δ αγαθός άγρονόμος, δστις δέν είχε 
φθάσει βεβαίως εις τδ τέλος τής ρητορείας του 
προύτίθετο νά εξακολούθηση,, δτε ή μάγειρο; Αουϊ- 
ζώνη ήνοιξεν άποτόμως τήν θύραν καί άνήγγειλεν 

ήμισεία τή φωνή.
— Αύθίντα, ή Καλή Γυναϊκα έπέστρεψεν. . . εΐνε 
πολύ λυπημένη απόψε.
— Η μήτηρ μου, άνέκραξεν ό Διονύσιος κρυπτών 
έν σπουδή τήν πίπαν του. Είπέ τφ νά έλθη έδώ 
μίαν στιγμήν. Κύτταζε, διάβολε ! . . έλησμόνησα 
ότι μ’ εμπόδισε νά καπνίζω εις τήν αποθήκην της, 
διότι δ καπνός βλάπτει τά ιατρικά της.

Ταύτοχρόνως ήρζατο διώκων διά τοϋ πίλου 
του τόν πυκνόν καπνόν, δστις έπλήρου τό δωμά- 
-τιον, καί κατέβαλε πρό; τούτο πάσαν προσπά
θειαν, δμοιος πρός παιδίον φοβούμενον μή κατα
ληφθώ έπ’ αΰτοφώρω διαπράττον ατοπόν τι. Κα- 
τεγίνετο δέ εϊ; τδ έργον τούτο, δτε η κυρία Λαμ
βέρτου είσήλθεν’ δ υιό; τη; έβάδισε βήματά τινα 
πρδς αύτήν, ώ; ita νά προλάβη τά; δικαίας επι
πλήξεις τη;, άλλ'έκ τοϋ σιωπηλού καί συνωφρυω- 
μένου τρόπου της, ένόησεν δτι έκείνη δέν έδωσε 
προσοχήν είς τό σφάλμα του. Είς τοιαύτας δέ 
σκέψεις διετέλει, ώστε ουδέ τοΰ ’λλφρέδου τήν 
παρουσίαν παρετήρησεν, δστις έγερθεί; φιλοφρο
νώ;, ϊστατο έν τή σκιά.
— Καλή ’σπέρα, Διονύσιε, είπε μέ φωνήν ήρεμον 
καί παραπονετικήν,ήτις έκαμε τόν ρωμαλέον άγρο- 
νόμον νά φρικιάσφ. Έπέστιεψα αργά, καί εντού
τοις ήθελον νά αναβάλω άκόμη περισσότερον τήν 
εκφρασιν τής λύπη; μου, περί ής θά σοί είπω.

‘Ο Λαμβέρτος τήν παρετήρησε μετ’ άνησυχίας, 
άλλ’ ή μήτηρ χωρίς νά εγείρν; τού; όφθαλμού; πρός 
αυτόν, κατέπεσεν έπί τίνος έδρας, έζπέμψασα 
βαθύν στεναγμόν.

II.
I

Η Σουσάννα Λαμβέρτου ή μάλλον ή Καλή Γυ- 
ναϊκα(διότι τοιοΰτον ή<ο τό όνομα δπερ οί άνθρω
ποι κοινώς τή έδιδον, ζαί δπερ καί αύτός ό υιός 
της ένησμενίζετο νά τή δίδη) ήτο μία τών έκλε- 
κτών έκείνων γυναικών, αΐτινες αδιαφορώ; τή; 
τάξέώς των, έγεννήθησαν δπως προσελκύωσι τήν 
άγάπην,τδν σεβασμόν και τήν υπόληψιν απάντων. 
Καίτοι τά ίμάτιά της δέν ήσαν πολύ μεγαλοπρε
πέστερα τών λοιπών άγρονόμων τής Πικαρδίας, 
πρΟσέθετον δμως εϊ; τήν φυσικήν τη; αξιοπρέπειαν 
άξιοπαρατήρητόν τι διακριτικόν ήθο;. Εϊχεν ίσως 
εξήκοντα πέντε έτών ηλικίαν, άλλ’ έν τούτοις ή
τον ίση, ζωηρά, χαρακτήρων καθαρών καί όμα- 
λών καί ίχνη ώραιότητος, θαυμασίας άλλοτε, διε- 
τυποΰτο, έπί τοϋ προσώπου της. υί γλαυκοί οφ
θαλμοί τη; ήσαν πλήρεις άγαθότητος καί συνάμα 
με.αλοπρεπείας, συνήθης δέ έκφοασι; τού προ
σώπου της ήτον ή γαλήνη έκείνη, τήν οποίαν 
παρέχει καθαρά συνείδησις. ’Εκ τής εύγενείας 
τών τρόπων της, έκ τής λεπτότητος καί γλαφυ- 
ρότη-ος τής γλώσσες καί ομιλίας της, έδύνατό τις 
εύλόγως νά τήν έκλάβη ώς γυναίκα τοΰ κόσμου, 
ά-αγκασθεϊσαν ένεκεν μεγάλων δυστυχιών νά ζη- 
τήση άσυλον είς ταπεινόν καί άγνωστον βίον" 
άλλ ή ιστορία της ήτο λίαν γνωστή είς πάντα;, 
ώστε δεν έδύναντο νά ΰποθέσωσι τό τοιοΰτο μ’ 
δλον ότι πολλαι δυστυχίαι τήν έπίκραναν κατά 
τό μακρόν τη; στάδιον. Πριν δέ έξακολουθήσωμεν 
τήν παρούσαν διήγησιν,θέλομεν διέλθει έν συντόμω 
τήν ιστορίαν τη; πριν τής έποχής, καθ’ ήν εύρι- 
σκόμεθα.

‘II Σουσάννα ήτο γόνο; οικογένειας εύτελοΰς, 
μείνασα δέ ορφανή έν τρυφερά ηλικία, προσελή- 
φθη παρά πλούσιας τίνος κυρίας τού ’Αμιένς 
διά νά ήνε σύ-τροφος τή; σχεδόν ίμηλίκου μέ 
έκείνην θυγατρός της. ‘11 Σουσάννα λοιπόν άνε- 
τράφη εί; οικίαν έν ή τά πάντα έδείκνυον τήν 
αφθονίαν, καί ένθα ουδέποτε τής κατέστησαν 
έπαισθητήν τήν ΰποτελ.ή θέσιν της’ τουναντίον μά
λιστα, ή καλοκάγαθος γυνή, έξ άγαθότητος ίσως 
κακώ; έννόουμένης, ήνέχθη δπως ή προστατευο- 
μένη αυτή; έπωφεληθή έξ όλων τών διδασκάλων 
τής θυγατρός της καί άποκτήση ούτως άνατροφήν, 
ήτις ήτο πολύ άνωτέρα τή; καταστάσεώς της. Η 
Σουσάννα ένέκυψεν εί; τήν σπουδήν μετά ζήλου 
καί ύπερέβη κατά πάντα τήν σύντροφόν της, ήτις

όμως δέν ήτο διά τούτο ζηλότυπο;, άλλά καί 
τήν ήγάπα μάλιστα περιπλέον. ’Εν τούτοις δσω ν 
Ορφανή κόρη ηύξανε, τοσούτω κατενάει τό άβέ- 
βαιον τοΰ μέλλοντος της. Αί εύεργέτιδες αύτής 
τήν μεταχειρίζονιο ή μέν ώς άδελφήν, ή δέ ώ; 
θυγατέρα, άλλ’ αύτη ένδομύχως ήσθάνετο δτι ή 
ίσότης αυτή δέν ώφειλε νά διαρκίστ, διά παντός’ 
πολλαι περιστάσεις έδύναντο νά έπαγάγωσι τήν 
απώλειαν τής συνδρομή; ταύτης, και τότε τί ήθε 
λϊ γίνει καθώς έσυνείθισεν είς τήν εύζωίαν και 
είς τά πλούτη ; ’Λπεφάσισε λοιπόν ν’ άποσυρθή 
εί; έν μοναστηριού άμα ή ήλικία ήθελε τή τό επι
τρέψει' αλλά μή θέλουσα ώστε ό άπό τοΰ κόσ
μου χωρισμό; της νά έχη τάν σφραγίδα τοΰ έγω’ί- 
σμού, δστις χαρακτηρίζει εύσεβεϊς τινα; θρησκευ
τικά; άποφάσεις, έξελέξατο £ν τών μοναστικών 
έκείνων ταγμάτων, τών οποίων οί νόμοι προϋκά- 
λεσαν πάντο’ε καί τών άνοσιωτέρων τόν σεβασ
μόν, δηλονότι άπεφάσισε νά γείνη άδελφή τού 
ελέους. Πρός τοϋτο έσπούδασε τήν βοτανικήν καί 
τάς ιδιότητας τών φαρμακευτικών βοτάνων τών 
οποίων ή χρήσις ήτο τότε πλέον ή τώρα συνήθης. 
"Ελαβε λοιπόν γνώσιν τινά τής ιατρικής καί αυ
τή; έτι τής χειρουργίας, καί ένεκα τής συνεχούς 
αύτή; έφαρμογής κατέστη αρκούντως ικανή δπως 
δύναται νά έκπληροϊ έπαξίω; τήν άποστολήν τών 
αγίων έκείνων κορών, τών όποιων έπεΟύμει νά 
συμμερισθή τόν βίον τής άφοσιώσεω; καί αΰτα- 
παρνήσεως.

Η Σουσάννα προσήγγιζεν είς τήν στιγήν τοΰ νά 
έκπληρώβρ τήν θυσίαν ταύτην, δτε έξερέάγη ή 
Γαλλική έπανάστασις, καθ ήν κα:τοι τά μονα
στήρια τού ‘Αγίου ’Αλεξίου υπήρξαν πάντοτε 
ανοικτά, υπεχοεώθη δμως ν’ άναβάλφ τήν έκπλή- 
ρωσιν τής ευχή; της. "Αλλως τε οί εΰεργέται τη; 
μετά θλίψεως έβλεπον τήν άπόφασιν ταύτην κό
ρης ώραίας, εύπαιδεύτου καί έναρέτου, τήν όποιαν 
ήγάπων ώς ίδ.κήν των, καί ώφελήΊησαν τής πρώ 
της παρουσιασθείση; περιστάσεως, δπως τήνάπο- 
τρέψωσι τοΰ σκοπού της. Έν τώ μεταξύ ή νεαρά 
σύντροφος τής Σουσάννα; ένυμφιύθη τόν Κ. δέ 
Σαινσομόν, καίτοι ό'ντα πολύ πλέον αύτής ήλι· 
κιωμέ»ον. Ητον ούτος άξιωματικό; τοΰ ναυιικοΰ 
λίαν εύγενής τούς τρόπους, άλλ' δστις είχε πα
ραιτηθώ τής υπηρεσίας, άμα είδε, τούς χναχούς 
άζιωfiarιχούς λαβόντα; θέσιν, χάρις είς τό προ 
παρασκευαζόμενου έπαναστατικόν κίνημα, έν τώ 
άρχαίω αριστοκρατικό» έπιτελείω τοΰ ναυτικού.

«3

Μετά τόν γάμον των οί δύο σύζυγοι άπεσύρθησαν 
είς τήν έπαυλιν τή; ’Οζεραίης, διότι δ πύργος 
δέν ήτον άκόμη ώκοδομημένος, καί τούτου; πα- 
ρηκολούθησεν ή Σουσάννα, μή ξχουσα πλέον θέλη- 
σιν, άφότου αί περιστάσεις κατήντησαν άδύνατοί 
τό σχέδιον τής ζωή; της.

"Απασα ή οικογένεια εμεινεν έπί τινα χρόνον 
κεκρυμμένη είς try ειρηνικήν έκείνην διατριβήν, 
έν τή οποία βεβαίως τά επαναστατικά πάθη τήν 
εΐχον λησμονήσει’ άλλ' ό Κ. δέ Σαινσομόν έρο- 
βήθη διά τήν ασφάλειαν τίς νέα; συζύγου του, 
καί παρασυρθείς άπό τό παράδειγμα όλων τών 
γάλλων ευγενών,. άπ φάσισε νά μετανάστευση. ‘Π 
πενθερά του, καί πρώτη ’ής Σο σάννας εύεργέτις, 
εϊχεν ήδη άποθάνει, άφ’ ετέρου δέ ήτον αδύνατον 
νά παραλαβωσιν αυτήν είς τήν αλλοδαπόν, νφοΰ 
ήγνόουν μήτε πώς, μήτε πόσον ή έξορία αυτή ε- 
υελλε νά διαρκέσφ* άλλά καί νά τήν άφήσωσι 
μόνην καί άνευ υποστηρίγματος, τούτο ή Κ. δέ 
Σαινσομόν ούδέποτε άνείχετο. ’ΐδού λ.οιπόν τί 
έφαντάσθη ό σύζυγός της διά νά έξα-φαλίση τήν 
Σουσάνναν άπό τού; κινδύνου;, είς οδ; έδύνατο νά 
έκτεθή έν τή άπουσία: των.

Είχε τότε ώ; άγρονόμον τής ’Οζεραίης ένα 
τών αρχαίων αυτού ναύκληρων, δνόματι Στέφανον 
Λαμβέρτον, άνθρωπον τίμιον και γενναιόφρονα, 
άλλ’ άμαθή, χονδροειδή καί ένίοτε βίαιον, δτε 
ήτον ύπό τήν επήρειαν πάθους τινο; ή τοΰ οίνου. 
Πριν ή γίνη ναύτης, ;ό Στέφανο; ήτο γεωργός, 
δθεν ά έλαβε πάλιν τό άρχαϊον αύτυΰ έπάγγελ- 
μα· άλλ’ έπειδή δέν εϊχεν ούτε τόν νοΰν, ούτε τάς 
άναγκαία: γνώσεις διά νά διευθύνφ καλώς τοιαύ
την εύρεϊαν έπιστασίαν, έχρειάζετο ένα βοηθόν 
δστις νά ήτον επιτετραμμένος τά τίς κτηματική; 
διευθύνσεως, ένώ αυτό; ήσχολεϊτο περί τής Εργα
τικής. ‘θ Σαινσομόν ένόμισε λοιπόν κατάλληλον 
νά νυμφεύση τήν προστατευομένην τής γυναικός 
του μετά τοΰ Στεφάνου Λαμβέρτου. Κατά πριό- 
την έποψιν ή ιδέα σΰτη έφαίνετο τερατώδης, 
διότι ό πρώην ναύκληρος εϊχεν ύπερβή τά τεσσα
ράκοντα έτη, καί ήτον άπότομος, κτηνώδης, φί- 
λερις ενώ τουναντίον ή Σουσάννα ήτον άβρά. εύ- 
παίδευτος, καλώς άνατεθραμμένη καί καλλονής, 
ήτις ποοσείλκυεν όλων τά βλέμματα- ‘θ γάμο; 
λοιπόν τοιούτου άνδοό; μετά τοιαύτη; γυναικός, 
ήτο σχεδόν έγκλημα, καί διά τούτο καιεκραύ- 
γασε μέν ή Κ. Σαινσομόν, δταν κατά πρώτον ό 
σύζυγός της τγ< έξέφερεν τοιαύτην ιδέαν, ή δέ Σου- 
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σάννα άπεφάνθη μετά τοΰ μεγαλειτέρου σεβασμού 
άλλά καΐ μετά τή; μεγαλειτέρας σταθερότατος, 
δτι ούδέποτε θέλει γίνει Κυρία Λαμβέρτου.

’Αλλ ό άξιωματικός τοΰ ναυτικού δέν ή-ο συ
νετισμένος είς αντιφάσεις· παρέστησε λοιπόν εί; 
τήν γυναίκα του δτι ό Λαμβέρτος, καίτοι κατά 
τδ φαινόμενου άπότομ.ος, κατά βάθος δμως ήτο 
αγαθό; καί γενναίος, δτι ή Σουσάννα δέν έδύνατο 
πρός τό παρόν νά έπιτύχη άλλον καλλίτερου, ζαΐ 
δτιμέ όλίγην έπιδεξιότηταήθελεν αυτή τύπ τραίά 
άπό rqr μύτη»', “5 ελεγε, προσθέτων δτι τούτο 
πάντοτε πράττουσιν αί γυναίκες πρό; τού; έκ τής 
υπηρεσίας άποσυρθέντας ναυτικούς. Λφ’ ετέρου 
χωρίς νά έπιμείνγ, πολύ έπί ιών πλεονεκτημάτων 
άτινα άπέδιδεν εί; τόν γαμβρόν, υπέβαλεν έπιδε- 
ξίως εί; τήν πτωχήν κόρην δτι ή περιουσία τών 
Σαινσομόν, ήτις συνέκιιτο σχεδόν καθ ολοκληρίαν 
έκ τής έπαύλεως τής Όζεραίη; έμελλε νά περιέλ- 
Οη εις χεΐρας αγρονόμου τιμίου άναμφιβόλως, άλλ’ 
ου αί καλαί διαθέσει; δέν έγγυώντο τήν ικανό 
τητα' ότι παοουσιάσθη ευκαιρία διά νά άναγνω- 
ρίσν) τά; ευεργεσίας, τά; οποία; καθ δλην τήν 
ζωάν τη; έλαβε, ότι ή περίστασις αυτή ήτον 
ίσως μοναδική καί δτι τέλος έδύνατο νά μετά· 
μεληθή διότι άφησε τοιαύτην περίστασιν νά τή; 
διαφύγη Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι κατενίκησαν 
τήν Οανάσιμον αποστροφήν τής Σουσάννα;, και 
αυτή άπεφάσισε μετά δακρύων νά νυμφευθή τόν 
Στέφανον Λαμβέρτον" άμα δέ ό Κύριο; καί ή Κυ
ρία δέ Σαινσομόν είδον τελεσθέντα τόν γάμον, 
άνεχώρησαν εις τήν Γερμανίαν, βέβαιοι περί τής 
πίστεως καί τής έν παντί άφοσιώσεως εκείνων, 
οι; ένεπιστεύΟησαν ούτως δλην τήν περιουσίαν των.

Και δεν ειχεν άδικον ή Σουσάννα παντοιοτρό- 
πως άποκρούσασα τό δυσανάλογον τούτο συνοιζέ- 
σιον. Έπί οκτώ έτη, καλά έζησεν ό σύζυγός της, 
ύπέστη παντός είδους κακοτροπία;’ καί δέν ήτο 
μέν έκεϊνος φύσει κακός, άλλ’ αί ελαττωματικοί 
έξεις, τάς όποιας είχον αποκτήσει έπί τών πλοίων, 
□ δεσποτισμός του, αί κακόζηλοι καί χυδαϊκαί 
ορέξεις του, ή φιλοινία του, τά πάντα, μέχρι και 
αύτής τή; γλώσσης, ήτι; έφύλαττε τα; ενεργητι
κά; έκφράσει; τού καταστρώματος, πάντα λέγο- 
μεν κατέτρυχον τήν νεαράν εκείνην γυναίκα, ήτι; 
ήτο συνηθισμένη είς τόν πράον καί μειλίχιον τρό
πον τών προσφιλών εύεργετών τη; Τό χάριεν 
καί φιλόφρον αύτής, οί κομψοί τρόποι της, οί 
ιλαροί λόγοι της ήσαν τό αντικείμενον βαναύσων 

καί συνεχών σαρκασμών είς τόν σύζυγόν τη;, δς-ις 
τήν έψύχρανε, τήν προσέβαλλε, τήν κατόθλιβε 
καθ’ έκάστην στιγμήν τοϋ βίου τη;. ‘Η δυστυχής 
Σουσάννα ύπέφερε ταύτα πάντα χωρίς νά παρα- 
πονήται, έκρύπτετο ένίοτε διά νά κλαίφ, άλλ' 
έκεϊνοι οΐτινες κατά τήν μακράν ταύτην βάσανου 
ησαν μάρτυρες τών παθημάτων της, ούδέποτε τήν 
ήκουσαν νά προφέρη λόγον έκφραζοντα λύπην 
διά τήν θυσίαν της.

Ο κύριος καί γ; κυρία δέ Σαινσομόν διετέλουν 
ακόμη εξόριστοι, δτε δ Λαμβέρτος άπέθανε συνέ
πεια καταπτωσεως δεινής έν ούρα μέθης, κατα- 
λιπών βρέφος άρρεν ολίγων μηνών. ‘11 χήρα του 
λοιπον έμεινε μόνη καί έχουσα τό χρέος τού νά 
επιστάτη -ήν επαυλιν, ήτι; είχε διατηρηθή εϊ; 
του; εύεογετα; της δυνάμει εικονικού τίνος πωλη- 
τηριου. Εν τούτοι; ή αγαθή γυνή δέν άπεθαρρΰν- 
θη, άλλ’ άναπτύξασα τά; πκγάς της πλούσια; 

αυτής ευφυΐας, ίκανοποίησεν όλα; τάς αξιώσεις, 
ά; άπήτει ή θορυβώδη; έκείνη εποχή. Ούδέποτε 
αί έκτεταμέναι γαίαι τή; Όζεραίη; εύρέθησαν εις 
καλλιτέραν κατάςασιν, είμή δτε δ-ηύθυνε τό κτή
μα ή Σο .σάννα' καί δτε ό Κ. δέ Σαινσομόν έπα- 
νήλθεν είς Γαλλίαν, εκτισε μέ τάς οικονομίας τάς 
οποίας ή Κ. Δα.βέρτου κατά τήν διαχείρισίν της 
έκαμε, τόν πύργον τής Όζεραίη;

Ευκόλως δύναται τις νά καταλάβη έκ τή; συ
νοπτικής ταύτης έκθέσεως δποίαν ευγνωμοσύνην 
ή Κ. δέ Σαινσομόν ήσθάνετο πρός τήν άρχαίαν 
της σύντροφον. 0σ έ-είνη έζη, ή Σουσάννα έμε- 
νεν άδιαληπτω; είς τόν πύργον,καίτοι τή ήν ανα
τεθειμένη ή επιστασία τής έπαύλεως. όταν δέ ή 
λδελαΐς έγεννήθη, ή Σουσάννα δέν ήνέχθη έτερός 
τι; ν’ άναδεχθή τήν πρώτην ανατροφήν τής Ου- 
γατρός τή; φίλη; της. ‘Ο Γουστάβος αύτό;, ό δυ
στυχής έκεϊνος νέος, ού γνωρίζομε·? ήδη τό τρα
γικόν τέλος, έλαβε παρ’ αυτή; τά συμπαθητικό
τερα δείγματα αγάπης' καί τέλος δταν ό Κ. καί 
ή Κ δέ Σαινσομόν άπέτισαν τό χρεών εί; τήν φύ- 
σιν, οί δύο νέοι, καταληφθέντες σύνωρα κύριοι τών 
πράξεων καί τής περιουσίας των, εύρον έν τή 
Σουσάννα δευτέραν μητέρα.

Αλλά μέχρι τούδε είπομεν περί τοϋ ιδιωτικού 
βίου τής Σουσάννα;" ό δέ δημόσιος βίος της, εί 
έπιτρέπηται νά έκφρασθώμεν ούτω, δεν ήτον όλι
γώτερον θαυμαστό;. Έν τή νέα θέτει, ένθα τήν 
είχον ρίψει περιστάσεις άπροσδόκητοι, δέν έλη- 

; σμόνησε -ήν φιλάνθρωπον εντολήν, ήτις ήτο τό

δναρ τών πρώτων της έτών, καί η αγρονόμο; τή; 
Όζεραίη; εΐχε μείνει άδελφή τοϋ ελέους έκ ψυχής. 
Παρά τούς βάναυσου; αστεϊσμούς τοϋ Λαμβέρτου, 
κατέστη ή θεία πρόνοια όλων τών άσθενών τών 
περιχώρων. Αυτή ένοσήλευε τώ; ασθενείς, ένίοτε 
εί; μεγάλην άπό τής έπαύλεως άπόστασιν έν και
ρώ τών χειμερινών νυκτών διανύουσα οδού; δύσ
βατου;. Αυτή διένεμε τά; έλεημοσύνας, ά; άν
θρωποι οίκτίρμονες διέθετον ύπέρ τών ενδεών τοϋ 
τόπου, προσθέτουσα έκ τών ιδίων ό,τι δέν έ.ήρ- 
κει πρός έξοικονόμησιν εκείνων. Αυτήν οί κάτοι
κοι διαφόρων παρακειμένων χωρίων ήρχοντο νά 
συμβουλευθώσιν έν ταϊς δυσπραγίαι; των, έν ταϊς 
λύπαις των, έν ταϊς ύποθέσεσι των, καί ουδέποτε 
ή Σουσάννα τούς άπέπεμπεν άνευ καλής τίνος 
συμβουλής, άνευ άνακουφίσεως ή παρν.γοιία:. Αί 
ίατρικαΐ γνώσεις εϊχον διά τής εφαρμογής εύρυν- 
θή, καί διηγούντο περί αύτή; θεραπείας θαυμά
σιας, αϊτινε; ήθελον προσάψει τιμήν καί είς αυ
τούς τού; μάλλον έμπειρου; ιατρούς. Ούδείς κάλ
λιαν αυτή; έγνώριζε νά έπενερ-ή έπί τοϋ πνεύ- 
ματο; τών άσθενών διά συμπαθητικών καί παρη- 
γόρων λόγων, καθώς καί έπί τοϋ οργανισμού αυ
τών διά τών φαρμάκων. Ητο ταύτοχρόνως ιατρός, 
ίερεύς καί άδελφή τοϋ έλέους, προπαρασκευάζουσα 
εί; τόν θάνατον όσου; δεν έδύνατο νά σώση. Διά 
ταΰτα πάντες τήν έλάτρευον, καί τό έπώνυμον 
Κα.Ιή γυναΐχα, όπερ τή είχεν άπονείμει ή κοινή 
ευγνωμοσύνη, ήτον ή αμοιβή τής αξιοθαύμαστου 
αύτής άγαθότητος. ‘Οσάκις διήρχετο τό χωρίον, 
όλοι όσοι εύρίσκοντο έκεϊ, έτρεχον πρό αυτής διά 
νά τήν προσκαλέσωσι νά είσέλθη εί; τούς οίκου; των, 
πεπεισμένη ότι ή παρουσία της ήθελε τοϊ; φέρει 
ευτυχίαν. Τα μικρότερα παιδία έμαθον νά ψελλί- 
ζωσι τό όνομά της καί οί γέροντες ήσαν υπερήφα 
νοι διά τόν φιλικόν χαιρετισμόν, ον έκείνη τοϊς ά- 
πηύθυνε διαβαίνουσα.

’Εν τούτοι; ή Σουσάννα έκωλύετο ν’ άφιερωθή 
καθ’ όλοκληο αν είς τάς γενναίας αυτή; έμπνεύ- 
σεις έφ’ δσον ό υιός της ήτον εις άπαλήν ηλικίαν, 
καί ώ; έκ τούτου δέν έδύνατο νά λάβη μέρος είς 
τά; αγροτικά; έργασίας. Εύτυχώς δ Διονύσιος ήτο 
πεπροικισμένος διά Οαυμασίας πρωϊμότητο; εί; τό 
είδος τούτο τής ένασχολήσεως, καΐ έφαίνετο επι
δεκτικός τών διαφόρων γνώσεων, μεθ’ ών ή μήτηρ 
του προσεπάθει νά r-ολίστ, τό πνεύμά του. Ό Διο
νύσιος ήτον άγαθός καί ειλικρινής, άλλά τό πνεΰμά 
του ήν νηφάλιον ώς τό τοϋ πατρό; του. καί άν

δέν είχε τάέλαττώματα του γέροντος Λαμβέρτου, 
τοΰτο ήτον αποτέλεσμα τής ανατροφής, ήν ή Σου
σάννα, έλλείψει έπιστήμης, έδυνήθη νά τώ δώση. 
Ο,τι δ’ έπέτυχε ήν δτι τόν έμαθε ν’ άναγινψσκσι 
γράφη καί αριθμή" εί; δέ τάς ολίγον ποικίλας ταύ
τα; γνώσεις ό Διονύσιος προσέθηκεν έξ ιδίων καί 
τήν τέχνην τοϋ διαζρίνειν άκριβώς τόν άροτήρα 
βοϋν άπό τόν τοϋ σφαγείου, τοϋ γνωρίζειν ποΰ 
έπρεπε νά σπείρη ζριθήν ζαΐ ποΰ νά φυτεύση 
γαιώμηλα, ώστε καίτοι ηλικίαν δεκαοκτώ μό
νον έτών έχων ήδύνατο νά διευθύνη τήν έπαυ- 
λιν, ή: ή μή ηρ του είχε διατηρήσει τήν έκνίσθω- 
σιν, καΐ κατέστη πρότυπον γεωργού, άναφερόμενος 
διά τά; κερδοσκοπικά; αύτοΰ επιχειρήσεις είς δλα; 
τάς πανίγύρεις καΐ τάς άγοράς τοϋ νομού.

’Απ · τόν χρόνον ούτω; ειπεϊν τής χειραφετήσεως 
τοΰ Διονυσίου, ή Καλή Γυναίκα έγνώρισεν ημέρας 
ειρήνης, εί μή εύτυχίας. ‘Ο υίό: της, παρά τόν ά- 
γροδίαιταν αυτού τρόπον, ήτο πλήρη; σεβασμού 
καί αγάπης πρό; αυτήν. Παντού ή Σουσάννα έλάμ- 
βανε δείγματα ίιπολήψεω; καΐ θαυμασμού, ή δέ 
συνείδησί; τη; ήτο καθαρά ώ; άερινή αύρα' δύο 
μόνον γεγονότα ζατελύπησαν τά τελευταΐά τη; 
έτη' ό δυστυχή; θάνατο; τού Γουστάβου δέ Σαιν- 
σσμόν, τού υίοΰ έκείνου τή; καλλίτερα; φίλης της, 
τής εύεογέτιδός της, καί ό γάμο; τής’λδελαΐδος, 
τής μαθήτριας καΐ σχεδόν θετής θυγατρός της μετ 
ανθρώπου, πρό; 8ν ή Σουσάννα δέν είχε ποτέ αί- 
σθανθή ή ψυχρότητα. ’Εντούτοις άφότου ό Κ. καί 
ή Κ. Γρανσάμ ήσαν εί; τόν πύργο·', ούδέποτ’ έξε- 
φρασε τήν λύπην τη; διά τήν έκλογήν, ήν έκαμεν 
ή’Αδελαΐ; χωρίς νά τήν συμβουλευθή, καί, οίαόη- 
ποτε καί άν ήτον ή ιδέα τη; περί τοϋ νέου αύτή; 
κυρίου, αΰσιηρώς όμως έπέπληξε πάντοτε πάντα 
δστις ένώπιον τη; ήθελε προσβάλει τόν σύζυγον 
τής ’λδελαΐδος δέ Σαινσομόν.

Τοιαύτη ήτον ή γυνή, ήτις ειχεν είσέλθει έν τώ 
μικρώ δωματίω, ένθα εύρίσκετο ό Διονύσιο; καί Ο 
ξένο; του. Ό Δουκλέρκ έγνώριζεν ήδη τήν Κ. 
Λαμβέρτου,καίέξετίμα έπαξίως τάς ευγενεϊς άρετάς 
καί τάς αξιοπαρατήρητου; πνευματικά; χάριτας 
τή; παραδόξου ταύτης γυναικός' άλλ’ ούδέποτε 
είς τό γαλήνιον καί γλυκύ πρόσωπόν τη; είχεν 
ίδεϊ άλλοτε τοσαύτην έκφρασιν λύπης δσον τήν 
στιγμήν ταύτην ώστε, ώ; καί ό Διονύσιος, έσκέφθη 
δτι σπουδαία τίς αιτία προύκάλε: τοσοΰτον σφο
δρόν λύπην εί; τήν άκράδαντον καί στωϊκήν ψυ
χήν της. ’Εν τούτοις ό αγρονόμος, περιστέλλώ*
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πρδς στιγμήν τήν όδυνηράν έντύπωσιν, ήν οί λό
γοι τής Κ. Λαμβέρτου παρήγαγον έπ’ αύτοΐς, καί 
δεικνύων τδν ξένον, δστις ΐστατο όρθιος ενώπιον 
της, ανέκραξε μετά προσπεποιημένης φαιδρότητος.

— Λοιπόν! λοιπόν, μήτέρ μου, τί συνέβη α

πόψε ; Δέν όμιλεϊτε είς ένα άρχαϊον φίλον μας, 
δστις έρχεται επίτηδες νά μάς ϊδνι και μάς από
δειξη δτι ζή ακόμη;

Ή Καλή Γυναίκα ήγέρθη βραδέως καί διη ίθυνε 
τήν λυχνίαν πρός εκείνον, τδν όποιον ό υιός τη; τή 
έπαρουβίαζε τοσοΰτον γηθοσύνω;. ’Αλλ’ είτε διότι 
οί οφθαλμοί τη; ήσαν έξησθενημένοι υπό τή; ηλι
κίας, είτε διότι τριών ετών ταξείδια ειχον κατα
στήσει αγνώριστου; τους χαρακτήρας τού Δου
κλέρκ ούδέν έκ τού τρόπου τή; Σουσάννης έδειξεν 
δτι διετήρει άνάμνησίν τινα αύτοϋ.

— Βλέπετε, άνέκραξεν δ αγρονόμο; κτυπών 
τάς χεϊρα;, πώς θέλετε οί άλλοι νά μή άπατη 
θώσιν άφοϋ ή μήτηρ μου αυτή δέν σάς γνωρίζει 

πλέον .
‘Η Καλή Γυναίκα ούδέν άπεκρίθη, άλλ έξηκο- 

λούθησεν έξετάζουσα τόν Δουκλέρκ σιωπηλώς·
— Ηλπιζον, εϊπεν ούτο; διά φωνής μελαγχο- 

λιχής, δτι ή Κ. Λαμβέρτου ήτον άνωτέρα τών χα- 
μαιζήλων αδυναμιών δια τή; καρδία;, ώ; καί διά 

τοΰ νοός.
‘Π Σουσάννα έτεινε χεΐρας πρός τόν ’Αλφρέ- 

δον, δστις τήν έσφιγξε περιπαθώς, καί τώ είπε 
μετά φωνή; διακεκομμένης, ΰψοΰσα τήν κεφαλήν.

— Σας άνεγνώρισα, παιδί μου, καί μ δλον ότι 
σάς έπεύχομαι παν είδος εύδαιμονίας, νομίζω δτι 
μεγάλη δυστυχία εϊνε δτι εύρίσκεσθ’ ενταύθα.

— Δυστυχία, μήτέρ μου ! άνέκραξεν ό άγρονό
μος μέ ήθος περίλυπου. Τώ δντι, μέ ολον σας τόν 
νοΰν, βλέπω ότι έχετε ίδιον τρόπον υποδοχής τών 
ξένων ’

‘Η Σουσάννα έπέβαΰε διά χειρονομίας φιλικής 
σιωπήν εί; τόν υιόν της. καί παρετήρησεν άκόμη 
τόν Δουκλέρκ, δστις ΐστατο πρό αύτή; όρθιος μέ 
όφθαλμού; νεύοντας χαμαί.

— Ιδού λοιπόν έπανήλθατε, υπέλαβε βραδέω^ 
’Εγνώριζα καλώς έγώ δτι θά έπανέλθητε, καί δσω 
είμαι εύτυχής βλέπων υμάς πάντα κίνδυνον δια- 
φυγόντα, τόσφ . . . Λοιπόν, έξηκολούθησε μετά 
θερμότητος, τί τήν θέλετε πλέον ; διά τί ήλθετε 
»ά ταράξητε τήν ήσυχίαν της; Τί έλπίζετε; Ο,τι 
έγεινεν, ίγεινε καί δ θεό; μόνος δύναται νά δικ- 
ζίύξ7) ξ,τι έν ονόματί του συν-.ζεύχθη.

Σουσάννα, άνέκραξεν ό νέος παραφερόμενος 
** μέσω τών ιδεών αϊτινες άποκλειστικώς τδν κα
τείχαν, γνωρίζετε τί συνέβαινε, καί όποια είχαν 
δικαιώματα ....
—Τί δικαιώματα; διέκοψεν f, Καλή Γυναίκα με/ 
έμφάσεως. Δέν έχετε κάνέν δικαίωμα νά προτά- 
ξητε ενταύθα, Κ. Δουκύέρκ, άλλά τουναντίον έ

χετε μέγα καθήκον νά έκπληρώσητε. Ίό καθήκον 
τούτο είναι νά μή φέρητε οΰδεμίαν ταραχήν εΐ; 
οικίαν ειρηνικήν, έν τ, εισθε ξένος, νά μή καταδιώ
ξατε διά τών μομφών σας μίαν πτωχήν γυναίκα, 
ήτις ένόμισεν έ αυτήν, ένεκα τοϋ διαδοθέντος θα
νάτου σας, ελευθέραν πάσας πρδς υμάς ΰποχρεώ- 
σεως.
— Κυρία Λαμβέρτου, μή υποθέτητε ιδέας μίσους 

καί προθέσεις έκδικήσεως, αίτινες δέν δύνανται 
νά εΐσχωρήσωσιν εΐ; τδν νοΰν μου. ’Αλλά δέν δύνα
μαι ν άπομαχρυνθώ, χωρίς νά τήν ίδω.

— Νά τήν ϊδητε ; και πρδ; τί; τί δύνασθε νά 
είπητε καί ό εϊ; καί ό άλλος, δταν πλέον τδ πα
ρελθόν δέν επιδέχεται θεραπείαν ; Αλλω; τε, αν 
ήθέλατε νά ίδήτε τήν ’Αδελαιδα Γρανσάμ, έπρεπεν 
έ'ώ νά σταθήτε κατά πρώτον, Κ. Δουκλέρκ ; Δέν 
έδύνασθε νά μεταβήτε απ’ ευθείας είς τόν πύργον 
καί παρουσία ένδς ανθρώπου, δστι: ήτον επίσης 
φίλος σας, νά προκαλέστ,τε ίξή-.ησιν ειλικρινή, ήτις 
είς οΰδενό; καρδίαν ηθελεν αφήσει λύπην ; Δια- 
τί νά κρύπτησθε, άφοϋ δέν έχετε κανένα ένο
χον σκοπόν και δύνασθε νά τδν όμολογήοη-ε ;

— Εισθε πολύ αΰσττ,ρά, κυρία, καί έν τούτοι; 
έχετε ίσως δίχαιον. Τί ώφελυΰσι τώρα αί ίγκλή- 
σεις καί τά παράπονα; Εί καί εκείνη έφάνη αχά
ριστος, έγώ δμως δέν ήθελον νά ήνε δυστυ /Λ

— Λοιπόν, αφού τδ πράγμα έχει ούτως, εϊπεν 
ή Καλή Γυναίκα μέ ζωηρότητα ήτις δέν τή ήτο 
φυσική, πρέπει ν’ άποφύγητε πάσαν τοιαύτην έξή- 
γησιν. Γνωρίζω τήν εύαισθησίαν τοΰ αγαθού μου 
τέκνου, καί ή παρουσία σας ηθελεν εξεγείρει έν 
αύτώ ιδέα; άνιαράς, αϊτινες ώφιιλον έπί πολύ α
κόμη νά μείνωσι νεκραί. Αλλως τε ό σύζυγό; τη; 
είνε ζηλότυπος, οργίλος,καί άν έμάνθανεν δτι εισθε 
εις όζεραίην . . · Όχι, έξηκολούθησε μέ ήθος απο
φασιστικόν και μή έπιδεχόμενον άντίρρησιν, δέν 
πρέπει ή ομόνοια τών δύο συζύγων νά διαταραχθγ, 
έγώ δέν θά τδ ανεχθώ. ’Εθυσίασα μέχρι τούδε τά 
πάντα υπέρ τής άναπαύσεώς των, καί τίς οϊδε μή 
ακόμη καί τώρα έκπληρώσω καί αλλας μεγαλει- 
τέρα; Ουσίας. Δέν θέλω η ’λδελαίς δέ Σαινσομόν

(ακολουθεί)


