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ΛΕΟΝΑΡΔΟ3 ΦΙΛΑΡΑΣ 
Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ.

TAEIS έκ των ήμετέρων Ιγραψί τι περί τοΰ 
Ελληνος τούτου, τον δποιον ή μεγάλη παιδεία 
και ή περί τά πολίτικα περίνοια εις υψηλήν άνε- 
βίβασαν περιωπήν. ό βίος τοΰ Αθηναίου Φιλαρα 
εινε διά τήν επί Τουρκοκρατίας σκοτεινήν Ιστο
ρίαν τής Ελλάδος σπουδαιότατος, καί διότι πρώ
τος έτιμήθη έν Ευρώπη ώς πληρεξούσιος προς συ
νομολόγησα ειρήνης μεταξύ διαμαχομένων εθ
νών, καί διότι υπήρξε* ό ένθερμος υποκινητής τής 
διοργανισθείσης περί τάς άρχάς τοΰ ΙΖ'. αϊώνος 
έν Ελλάδι έπαναστάσεως προς ένθρόνισιν Γάλλου 
ήγεμόνος, θεία όμως επινεύσει ναυαγησάσης προς 
σωτηρίαν τής κλυδωνισθείσης ορθοδοξίας. Καθ’ 
ϊν μόνον ή ιστορία θέλει καταδικάσει τον Αεο- 
νάρδον Φιλαράν, διότι έθεώρησε τον πρός τήν πα
τρίδα ίρωτα ανώτερου τοΰ τής ιεράς ημών θρη
σκείας.

Η έλευθερία άναδείκνυσι τούς άνδρας, η δέ 
δουλεία ταπεινοί τούς χαρακτήρας, ό Τούρκικος 
ζυγός μισητός κατέστη εις άπαντας τούς Ελλη· 

οϊτινες άδυνατοΰντες πρός άπόσεισιν αυτού, 

μάτην επικαλούντο την αρωγήν των ξένων. Αν 
καί πικρού πορελθόντος πείρα κατέδειξεν εις τούς 
τλήμονας Ελληνας, ότι ή Ευρώπη έκμεταλλευομέ - 
νη τά πατριωτικά αϊσθήματά των μόνον προς το 
ίδιον συμφέρον άπέβλεπεν’ αν και τό παράδειγμα 
τής μετά τήν κοσμοβόητον τής Ναυπάκτου ναυ
μαχίαν, εις ήν καί ούτοι τά μέγιστα συνετέλεσαν, 
υποκινήσει τοΰ νικηφόρου τών Λατίνων στόλου, 
διεγερθείσης έπαναστάσεως καί τής αισχρής έγ- 
καταλείψεως ζωντανόν είσέτι παρίστατο διά τών 
έσπαρμένων και άταφων οστών τών δυστυχών ε
παναστατών, τής ύπεκκαιομένης τέφρας τών y.xi 
ταστραφεισών πόλεων, σπινθήρ έλπίδος διέλαμπεν 
είσέτι εις τάς πατριωτικός ψυχάς των. Αφ ετέ
ρου δέ ό Πάπας έποφθαλμιών τήν σχισματικήν 
Ελλάδα ώς θύμα διαφυγόν τούς ονυχάς του, δεν 
έπαυε* εργαζόμενος προς πνευματικήν κατάκτη- 
σιν τοΰ άποσκιρτήσαντος δήθεν ποιμνίου του. Εις 
μόνος λ-όγος ηρκει ίνα μεταβάλ/ι τήν Ελλάδα 
από χώρας δούλων εις χώραν ελευθέρων’ ή υπο
ταγή εις τήν δυτικήν εκκλησίαν !

Οί Ελληνες θεωροΰντες τον παπισμόν ολεθριώ- 
τερον τοΰ Τουρκικού ζυγού ένεκαρτέρουν έν τή 
δουλεία:, πιστοί εις τήν άμώμητον θρησκείαν τών 
πατέρων των. Επί τέλους όμως δ Μουσουλμανι
κός ζυγός, ένεκα τών αδιάλειπτων πρό; τούς Ενε-
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τούς έν Ελλάδι πολέμων, κατέστη μυσαρότατος.- 
Εν τή απελπιστική έκείνη άνάγκη οί Ελληνες ή- 
ναγκάσθησαν ΐνα διαπραγματευθώσι περί τής έ*  
λευθερίας μετά Γάλλου ήγεμόνος, καυχωμένου διά 
τήν έκ τών Ελλήνων αύτοκρατόρων καταγωγήν 
του, λαβόντες ώς αφετηρίαν τής ένεργείας αύτών 
τήν ελευθερίαν, καί τήν ένθρόνισιν τοΰ παπισμού 
έν Ελλάδι δευτερεΰον ζήτημα θεωρήσαντες. Εις έκ 
τών μάλλον συντελεσάντων πρδς συνομολόγησαν 
τών μεταξύ Ελλήνων και παπισμού συνθηκών, 
έπί τώ opto τής έλευθερίας, ύπήρξεν ό Λεανάρδος 
Φιλαράς.

(*) Cbateaurenaud, είς τών ύπασπιστών του Νεβέρ 
σταλείς υπό τούτου είς Μάνην.

Ιωάννης Φιλαράς εκαλείτο ό πατήρ τοϋ Λεο- 
νάρδου, ευπατρίδης Αθηναίος· έγεννήθη ό Δεονάρ- 
δος περί τά τέλη τής ΙΣΤ’. έκατονταετηρίδος, καί 
μετέβη, άγνωστον ακριβώς πότε, είς ‘Ρώμην πρός 
σπουδήν τών φιλοσοφικών έπιστημών.

Ενώ ό Φιλαράς διέτριβεν έν ‘ρώμη, διέμενεν 
έν τή μητροπόλει ταύτη τοΰ παπισμού ώς πρέ- 
σβυς τοϋ Ερρίκου Δ'. τής Γαλλίας, Κάρολ.ος Γον- 
ζάγγιος δούξ τοΰ Νεβέρ, ίσχυριζόμενο; κληρονο
μικά δικαιώματα έπι τοΰ θρόνου, ώς κατιών α
πόγονος Ανδρονίκου τοΰ Γηραιού, ποτέ αύτοκρά- 
τορος τής Κωνσταντινουπόλεως, ό φιλόδοξος δούξ 
άείποτε ώνειρεύετο τήν έπανάκτησεν τοϋ θρόνου 
τών ηρογόΐΐύΐ τον. Σχετισθείς μετά τοΰ Φίλα*  
ρά και άλλων έν ‘Ρώμη παοεπιδημούντων Ελλή
νων τοϊς έξηγηθη τά όνειρά του, καί έζήτησε τήν 
σύμπραξίν των πρός έπανάστασιν τής Ελλάδος 
κατά τών κρατουντών Τούρκων. Συνενοήθη δι’ 
έπιστολής μετά τών έπισκόπων, τών προκρίτων, 
καί τών οπλαρχηγών τής Βοσνίας, Δαλμ,ατίας, 
Ερζεγοβίνης, Αλβανίας, Ηπείρου, Αιτωλίας, 
Μάνης κλπ, οϊτινες προθύμως παρεδέχθησαν το 
σχέδιόν του, είδοποιοΰντες, δτι είσίν έτοιμοι ΐν 
άναπετάσωσι τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως καθ’ 
δλην τήν έλλάδα, άμα έν πλοίον τοΰ δουκός έ- 
νεφανίζετο είς τάς Ελληνικάς άκτάς. Κληρικοί 
καί λαϊκοί τόν άνηγόρευσαν μετ’ ένθουσιασμοϋ ή - 
γεμόνα τής Ελλάδος. Συνελεύσεις γενικαΐ έν Η- 
πείρω έγένοντο τών οπλαρχηγών, καί άπεστάλη 
εις τόν δοϋκα Νεβέρ τό σχέδιον τής γενικής κατά 
τών Τούρκων προσβολής, παροτρυνόμενον ΐνα έπι· 
σπεύση τήν έμφάνισίν του, παραβαλλόμενου πρός 
τόν υπό τών Εβραίων αναμενόμενον Μεσσίαν, καί 
προσαγορευόμενον νέον Kurcrrarztror ΠαΛαιο- 
.Ιόγοκ.

Η αυλή τής ‘Ρώμης διορώσα δτι ητο κατάλ
ληλος ώρα πρός πραγματοποίησή τών προαιώ

νιων σχεδίων της, παρενέβαλε κωλύματα είς τήν 
συγκρότησιν τής υπό τοΰ δουκός Νεβέρ δφργανι- 
ζομένης νέας σταυροφορίας, ό Κάρολος διατριβών 

τότε εις Γαλλίαν ένεπιστεύθη είς τόν Λεονάρδον 
Φιλαράν έπισήμως τήν ενέργειαν πρός έξομάλυν- 
σιν τών υπό τοΰ Πάπα παρεμβαλλομένων έμπο- 
άίων. Μετά πολλάς ένεργείας ό Πάπας συνήνεσεν 
εις τήν συγκρότησιν τής νέας ταύτης σταυροφο
ρίας επί τδ δρςβ,'να οί έλευθερωθησόμενοε υποσ/ε- 
Οώσιν έπισήμως δτι θέλουσιν άσπασθΐ τα δοτικόν 
δόγμα. 0 δρος ούτος παρεδέχθη, καί έτέθη εις τό 
μεταξύ τοΰ δουκός Νεβέρ καί τδν Ελλήνων «γι
φωνητικόν. Τοΰ Πάπα παύσαντο; ΐνα παρεμβάλ
λω εμπόδια, γενικός ενθουσιασμός κατέλαβε τους 
τυχοδιώκτης Ιππότας τής Ευρώπης, οϊτινες κατε- 
τάσσοντο είς τά διοργανιζόμενα Τάγματα, κα
τά εξοπλιζόμενα πέντε πλοία. Δυστυχώς δμως ή 
έπανάστασις έκείνη ένηργήθη μόνον ίπΐ τοΰ χάρ
του, ώς παρατηρεί ό Κ. Blanchet' καί ό νέος 
Κωνσταντίνος πομπωδώς διακηρύττων τούς τί
τλους αύτοϋ είς ούδέν ανδρικόν μέτρον προέβη- 
έπί τέλους δέ, πρός συμπλήρωσή τής άδρανείας, 
πυρκαϊά κατέστρεψε τά πέντε πλοία τοϋ δουκός 
Νεβέρ, καί οί δυστυχείς Ελληνες μάτην άχρι τοΰ- 
δε περιμένουσι τήν έλευσιν τοϋ Ααμπροΰ Μεσ
αίου. ( i ).

(1) Χάριν μάλλον της γλώσσης καταχωροϋμεν μίαν ε
πιστολήν τών Μανιατών πρός τόν δοΰχα, διορθώσαντες 
μόνον τό άπειρον πλήθος τών άνορθογραφιών.

« ΎΦηλότατε καί αφέντη δούκα της Ναβερσίας, ΙΙα- 
λαιολόγο. Έγρύκισα μέ μεγάλη χαρά καί άγαλλίασιν άπό 
τόν έχλαμπρότατον κάντε ντί Καστέλ 'Ρινάλδος (*)  μαζή 
μίτον έχλαμπρότατον σινιόρ ΙΙιε'ρο ντί Μέδιτζι, σύντροφός 
των καί συμπατριώτης μας, τήν άγάπη της υψηλότατη ς 
σου αφεντιάς καί τήν μεγάλην προθυμίαν δπόΰ Εχεις διά 
τήν ελευθερίαν, δπου έχεις διά τό γένος τών ‘Ρωμαίων, 
τοϋ όποιου ευχαριστούμε καί προσκυνούμε τήν δψηλοτά- 
τη σου άφεντία, νά σου δώση ό θεός χάρι νά έλευθερώ- 
σης μέ νίκης καί δύναμαις χαί τάςαις, δποϋ πρέπει διά νά 
πάμε κόντρα τών ’Αγαρηνών. Καί δπότε Ερτεις μέ ταί; 
δύναμαις έκείναις, όπου μάς έπροεϊπαν οί άνωθεν είρημέ- 
νοι, καί δπότε ή υψηλότατη σου άφεντία θέλεις Ερτει μέ 
έχείναις ταίς δύναμαις χαί τάζαις δποϋ μας είπαν οί ά
νωθεν, εΐμεστεν πρόθυμοι νά προσχυνήσωμεν τήν Άλτέ- 
τζα σου χαί νά την άχολουθήσωμε καί νά χύσωμε τό αΐ- 
μά μας διά τήν άγάπη τοϋ εσταυρωμένου Χριστού, τοϋ 
όποιου θέλομε ζητήσει χαί νά άπεθάνωμε άντάμος ?ως 
ίφ’ όρου της ζωής μου· μέ τοϋτο νά Εχωμε δύναμι καί 
εμπιστοσύνην άπό τόν γαληνότατον χαί χριστιανικώτατον 

στεφανώθη ύπο τής έν ‘Ρουάν ’Ακαδημίας, άφιε- 
ρώσας αύτήν είς τον προστάτην του δοϋκα τής 
Πάρμας. ’Επιστρέψας ό Φιλαράς είς Πάρμαν πρός 
προφορικήν συννενόησιν μετά τού δουκός διά τήν 
συνομολογηθησομένην ειρήνην, ένεπιστεύθη τό 
χειρόγραφον τής Ώόής είς τόν τότε έν Γαλλία 
διατρίβοντα Κύριλλον τόν Χίον, μεθ’ ου δεσμός 
στενωτάτης φιλίας τούς συνέδεεν. ό Κύριλλος έ- 
δημοσίευσεν έν έτει 1644 (I) τήν ωδήν τοΰ Φι- 
λαρά μετ’ έπιστολής άφιερωτικής πρός τόν τότε 
αρχιεπίσκοπον τής ‘Ρουάν Φραγκίσκον τόν ' Λρ- 
λαϊον· «0 υψηλότατος δούξ τής Πάρμας, λέγει ό 
Κύριλλος, τρέφων άείποτε υπέρ τής Γαλλίας, ως 
πάντες γνωρίζουσιν, αισθήματα φιλικότατα, καί 
θέλων ΐνα θέση τέρμα είς τάς ταοαχάς τοΰ πολέ
μου, καί ασχολούμενος μετά τής σπουδαιοτέρας 
προσοχής περί τών μέσων τής επανόδου τής ει
ρήνης, μετεκαλέσατο τόν παρά τή Αύλή τής Α. 
Καθ. Μεγαλειότητος άπεσταλμένον του έντιμό- 
τατον Αεονάρδον Φιλαράν, ΐνα, μάρτυς αύτόπτης 
τών συμ,βαινόντων γενόμενος, δυνηθή έπανακάμ- 
πτων νά χορηγήση ασφαλείς ειδήσεις είς τήν 
συγκροτηθησομένην τ^ρί ειρήνης σύνοδον.»

'θ Φιλαράς, τόν όποιον οί Γάλλοι έκάλουν 
Βιλλάρ, καί Βιλλαρέ, έγκατέλιπεν άναχωρών είς 
τόν Κύριλλον έκτος τής ανω ώδής καί άλλα χει
ρόγραφα πονήματά του. ΙΪ έν λόγω ώδή άνετυ- 
πώθη πολλάκις Ελληνιστί, Λατινιστί καί Γαλλι- 

θεόν πόθον καί ζήλον όποΰ ίχει διάτό γένος τό ήμέτ-ρον, 
μας τό έγνώρισεν δ αδελφός ήμών Δυρραχίου μητροπολί
της Κύρ Χαρίτων γνώριζε ή ση γαληνότης καί δψηλότης 
πώς θέλοαε νά ήάεστεν πάντοτε δδϋλοί σου καί Ετοιμότα
τοι σκλάβοι, νά σέ δουλεύσωμεν διά τήν δούλευσιν τοϋ 
θεοϋ. Πίστευσε τοΰ άδελφοϋ ήμών Κύρ Χαρίτωνος ίτι 
σοΰ λέγει τήν αλήθειαν. Τό όνομά σου τό έφχνερώσαμεν 
καί τό φανερόνομεν είς άπαντας άρχιερεΐς τε καί άρχοντας 
καί τοϋ κοινού λαόϋ. Ό θεό: νά μόίς δώση χάριν νά τόν 
άπολαυσωμεν βασιλέαν μας. Ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών 
Ίησοΰ Χριστού εΐη μετά τής σής γαληνότητος.

Ναυπάχτου καί Άρτας Γαβριήλ, καί δούλος τής σής 
γαληνότητος, έχων καί πολλών έπισχόπων καί άλλων 
πλείστων άρχόντων τήν γνώμην, άπαντες δούλοι τής σής 

γαληνότητος.·
(Ίοέ πάντα τ’ άφορωντα τήν έπανάστασιν ταύτην Εγγρα

φα είς Buchon, Nouvelles, Recherches, torn. 1, σελ. 

251 κ’ίπ.)
(1) Ώδή είς τήν ’Αναμάρτητου σνλληψιν τής Θεοτό

κου, μετά τινων άλλων επιγραμμάτων τοϋ χρησιμωτάτου 
Κυρίου τού Φιλ.αρα τοϋ ‘Αθηναίου, παρά τώ χριστιανιχο»- 
τάτω βασιλεϊ ίιπέρ τοΰ γαληνοτάτου δουκός τής Πάρμας 

ι έπιτροπεύοντος. Έν Παοισίοις αχμδ'. (16-'1ί)

Μετά τήν αποτυχίαν τής σχεδιασθείσης Ελλη
νικής έπαναστάσεως ό Φιλαράς μετέβη είς Γαλ
λίαν υπό τήν προστασίαν τοΰ ύπουργοΰ ‘Ρισχε- 
λιέ, δστις στενώς τόν συνέστησεν είς τόν δοϋκα 
τής Πάρμας όδοάρδον Φαρνέζιον, θν άκολουθήσας 

μετέβη είς Ιταλίαν.
Εν έτει 1 6 40, ένεκα τής μεταξύ τής Γαλλίας 

καί τοΰ δουκός διενέξεως, άπεστάλη ό Αεονάοδος 
υπό τοΰ Φαρνεζίου πρός συνομολόγησε» τής ειρή
νης. Τότε δέ συνέταξεν Ελληνιστί ωδήν είς τήν 
’Αναμάρτητον ΣύΛΛηψιν τής θιοτόχου, ήτις έ- 

ρήγαν, νά μή μες έςαφήση είς απώλειας καί χαθούμε 
Εμείς καί τά πειδία μας, Ετι τώρα δέν είνε ώσάν άλλαις 
βολαΐς νά μας συμπαθήσουν, όπου ό ’Αγαρηνός μας έχάλα 
καί πάλε μάς έσυμπάθει, άμή τώρα αν μας νικήση δέν 
είνε ν’ άφήση ψυχή άπό τόν κόσμον Ετούτον. Τό λοιπόν ή 
ΰψηλοτάτη σου άφεντία θέλεις κάμει νά δώση πίστι τόν α- 
νωθεν δύων (;), τοϋ όποιου ώμιλήσαμε H,τι χάμνει χρεία 
εί; τό θειον έργον. Καί στέλνομε τόν άνωθεν σινιόρ ΙΙιε'ρο 
ντί Μέδιτζι, δ συμπατριώτης μας και ό πρώτος τοΰ τοπου 
μας, · . . όπου τόν έχομε άπό τόν Κάβο της Μάνης έως 
τήν Καλαμάτα, καί έδώχαμε τήν ένθύμησι διά νά γυρέψη 
ζητήματα διά τόν τόπον μας, και εΐτε όπου νά μείντ, χαί 
νάζητήση διά τόν τόπον μας τό στεργόμεστεν· νάδώσωμε 
τέλος της γραφής νά δίδη δ ούρανός της αψηλότατης σου 
άφεντίας πασαν δύναμιν και νίκην είς ταίς άςία σου άν- 
τρείαις χαί προθυμίαις, καί ώς πρίτζηπον έδικό μας.

Εύλαβεΐς δούλοι χαί εΰσπλαχνικοί χατά πάντα γράφομε 
άπό τόν Κάβο τής Μάνης εως τήν Καλαμάτα γράφομε χαί 
σέ προσκυνούμε, καί υπογράφονται χαί κάτωθεν π α ρ τ ι 
άπό τούς προεστούς μας. — Νικήτας έπίσχοπος χαί Εςαρ- 
χος πατριαρχικός Ζυγοΰ. — Έγώ Λυγορής Κλινοδης 
στέργομαι τό άνωθε μέ τή γεν^ά μου και μέ τό χωριό 
όλο. — Καί έγώ Πατρίκιος Φωκάς προσκυνώ τήν ύψηλό
τητά σου άφεντία. — Καί έγώ Δημητράκης Κοντόσταβλος, 
μέ τήν γενεά μου καί μέτόν τάπον μου ίλον προσκυνώ 
τήν ύψηλότητά σου άφεντία. — Καί έγώ Δημήτρης Νή- 
κλος, μέ τή γενεά μου προσκυνώ τήν ύψηλότητά σου ά
φεντία. — Ίωσάφος Ιερομόναχος καί ηγούμενος Χέλμου 
— Ε(ώ οικονόμος Νέρη χώρας Μιλέα προσκυνούμε τήν 
ΰψηλοτάτη σου άφεντία τέ Νοβερβίας. — Καί έγώ Δημή- 
τριος Νήκλος προσκυνώ τήν ΰψηλότη σου άφεντία μέ τήν | 
γενεά μου βλη καϊ μέ τόν τόπον. — Καί έγώ Φρατζίσκος 
Οίτύλου στέργομε τά άνωθε μέ Ζαρνάτα . . ήμετέρου τοΰ 
Βασιλέως. — Καί έγδ> Κωνσταντής Πούβαλος στέργομε τό 
άνωθε μέ τή γενιά μου καί μέ ίλη τή Ζαρνάτα· — Γεώρ
γιος Σχοϋμπλος καί Ταβουλάριος Άρδουβίστα; μέ ίλην 
μου τήν χώρα προσκυνώ τήν ΰψηλοτάτη σου άφεντία. 
(ίπονται καί ετεραι ένδεκα υπογραφαί Μανιατών έπιβε- 
βαιούντων, καί τά αύτά έπαναλαμβανόντων.)

Ή δεύτερα έπιστολή έϊνε τοΰ αρχιεπισκόπου Ναύπα
κτου καί Άρτης Γαβριήλ, έπιγραφομένη <Τώ γαληνό
τατα» καί ίτψηλοτάτω δουκΐ Νιβερσίας ήμετέρο» αύθέντη, 
_ώς δούλη της έγχειρισθήτω, · έχει ούτω· «"Ολον τόν κατά
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στί μεταφρασθεΐσα, μετά τή; επιστολή; τού Κυ
ρίλλου καί δέκα ελεγειακών στίχων, δι’ ών ό 
Αεονάρδο; ,εύχαριστεϊ τον Φρ. Λρλαϊον διά τήν ά 
ποστολήν τοΰ ύπδ τή; έν ‘Ρουάν ’Ακαδημία; δο- 
θέντος αυτώ βραβείου

Μετ’ οΰ πολύ έπιστρέψας ό Φιλαρα; εις Παρι
σιού; έδημοσίευσεν έν έτει I G33 μετάφρασιν τού 
ύπδ τοΰ Καρδιναλίου ‘Ροβέρτου Βελλαρμίνου, κε- 
λεύσει τοΰ Πάπα Κλήμεντο;. II'. συνταχθέντο; 
συγγράμματος έπιγραφομένου « Dechiaralione 
ρΐιΊ copiosa della Doclrina Christiana, Il ύπδ 
τοΰ Φιλαρα γενομένη μετάψρασις τής Χριστια
νικής Λιδασχα-Ιίας τοΰ Βελλαρμίνου εις τήν Ελ
ληνικήν καί Λατινικήν διάλεκτον έπιγέγραπται 
«Doclrina Christiana, graeco-vulgari idio- 
inale alias tractala,.nunc vero latinis lilte- 
ris mandala per L. V. Atheniensem Gr. Lal. 
Parish's,» και άφιερώθη ύπδ τοΰ Φιλαρα προ; 
τδν προστάτην του καρδινάλιον ‘Ρισχελιέ. Εν τή 
αφιερώσει ομολογεί ούτος, ότι ή Ελληνική μετά- 
φρασις έγένετο juxla rilum orienlalis eccle- 
siae.

Εκ Παοισίων ό Φιλαρα; μετέβη εις διάφορα 
τής Ευρώπη; μέρη, σχετισθείς μετά τών έπιση- 
μοτέρων τοΰ αίώνος εκείνου άνδρών. Εν ’Αγγλία 
συνεδέθη διά μεγάλη; φιλία; μετά τοΰ μεγάλου 
ποιητοϋ Μίλτωνος, μεθ’ οΰ εύρίσκετο εί; συνεχή 
αλληλογραφίαν. Σώζονται δύο έπιστολαί τοΰ Μίλ 
τωνος προ; τον Φιλαράν λατινιστί γεγραμμέναι, 
έν αΐ; ό αόμματο; τή; Αγγλία; όμηρο; θρήνων 
επί τοϊ; δυστυχήμασι τής Ελλάδος στεναζούση; 
ύπδ τον Τουρκικόν ζυγόν, γράφει περί πολλών 
άλλων σπουδαίων πρός τον φΙ.Ιτατύν του Φιλα- 
ραν. Λί έπιστολαί αΰται έξεδόθησαν έν πρώτοι; 
έν’Αγγλία κατά τδ έτο; 1651 (I), άνατυπω- 
θεϊσαι ύπδ τοΰ Κ. Rochelle, έξ οΰ ήσυσθηυ.εν 
τδ πλεϊστον τή; βιογραφία; τοΰ Φιλαρα. · 2)

Εν Παρισίοι; διατριβών διωρίσθη βιβλιοθηκά
ριο; τή; βιβλιοθήκη; τοΰ Αγίου Μάρκου, αλλά 
δεν ήδυνήθη 'ίνα μεταβη πρδ; παραλαβήν τή; θέ- 
σεω; του. Πάσχων λιθίασιν 'ύπέστη τήν κυστεο- 
τομήν, καί μετά τήν έγχείοισιν, άπεβίωσεν έν 
ετει 1673.

0 Περιηγητή; Κορνήλοι; Μάγνος γραφών έξ 
Αθηνών την 15 Δεκεμβρίου 1674· προς τδν καρ
δινάλιον Λκιαγίόλην λέγει τά έξή; περί τοΰ Αεο-

(1) Populo Anglieano, Londres, 1651 fol.
(2) Chardon de la Rochctte, M0langes.de Critique 

etc tom. 2, Paris 1812. 

νάρδου. «Ηκμασεν έν τώ αίώνι τούτω ’ΑθηναΤός 
»τι;, οστις διά τή; μεγάλη; παιδεία; του διε- 
«κρίθη τά μέγιστα έν Ευρώπη .... Ενθυμούμαι- 
°τδν ειδον εί; Βενετίαν έκπληροϋντα τήν τελευ- 
»τ»ίαν αποστολήν του έκ μέρους τοΰ δουκδς τή; 
»Ι1άρμα;· κατείχε τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών 
«πεπαιδευμένων διά τήν γνώσιν τή; Ελληνικής, 
"καί τήν βαθεϊαν μελέτην έπϊ τών πατέρων τή; 
"εκκλησίας. Επληροφορήθην ένταΰθα τδν θάνα- 
»τόν του. ’Ανεζήτησα τήν βιβλιοθήκην του, ήτι; 
»περιείχε πολλά σπάνια καί τής εκλογής, ιδίως 
»δ έφρόντισα περί τών χειρογράφων αυτού άφο- 
«ρώντων, ώς γνωρίζω, τήν ύπουργείαν τοΰ καρ
διναλίου ‘Ρισχελιέ- ά,λλ’ έμαΟον, ότι άναχωρή- 
»σας έξ Ιταλίας, καί μή έχων τ’ άπαιτούμενα έ- 
»ξθδα, ήναγκάσθη 'ίνα τά πώληση. Ευραν έν τού- 
»τοι; δύο τόμους τού Γεωγραφικού ^Λτ.Ιαντος. 
»Εί; μόνο; ανεψιό; έξ αδελφού σώζεται ένταΰθα, 
"όκταετή; τήν ηλικίαν, δμώνυμο; τώ Οείω, καί 
πνευματώδες- κλπ.»

Εις Συλλογήν Ελληνικών Επιγραμμάτων δημο- 
σιευθεϊσαν έν έτει 1653 έν Παταυ'ί'φ ύπδ Ίωών- 
νου Κοττουνίου τού Μακεδόνος (I), άφιερωΟεΐσαν 
δέ Αουδοβίκω ΙΣΤ'. ό έκδοτης αναφέρει (σελ. 91) 
ότι τώ έστάλησαν έκ Ρώμης τήν 1 5 Νοεμβρίου 
1652 τρία φύλλα τυπωθέντα έν Παρισίοι;.Επί τοΰ 
πρώτου τούτων ήτο ή είκών τοΰ Λεονάρδου μετά 
τή; επιγραφή; «Αεονάρδο; Φιλαρα;, υίδ; ’ΐωάννου, 
Αθηναίος .... δεύτερον έγκώμιόν τι ύπέρ τοΰ 
Φιλαρα, οπερ ό Κοττούνιο; καταχωρεί, καί ιερο
γλυφικόν τι σύμπλεγμα αρκετά περίεργον έν μέ
σω τοΰ οποίου μονοκονδυλία έξ -όλων τών γραμ
μάτων τοΰ ονόματος τοΰ Φιλαρα, κάτω δέ τοΰ 
συμπλέγματος ή έξής επιγραφή. «βού.Ιου τάς 
ΐίχόνας. της άρετής ύπόμκημα μα.Ι.Ιον ή τοΰ 
σώματος χαταΛιπεΐκ.'» Τδ ύπέρ τοΰ Φιλαρα πε
ζόν έγκώμιόν μετέψερεν δ Κοττούνιο; εις ελληνι
κούς καί λατινικούς στίχους. Τέλος δέ τδ τρίτον 
ψύλλον περιέχει τδ αύτδ ιερογλυφικόν σύμπλεγ
μα' έν τώ μέσω κράνος μετά μεγάλου πτερωτού 
λόφου, κατά μέσον τοΰ οποίου ή γλαύξ' δεξιόθεν 
καί αριστερόθεν δύο έλαΐαι έχουσαι τάς κορυψάς 
τετμημένα; καί δι ενός κλάδου μόνον χωρούσα; 
πρδ; τδν ουρανόν' κατωτέρω άφ’ ενός μεν αλέκ
τωρ, άφ’ ετέρου δέ 'ίππος θαλάσσιος. Εί; τδ σύμ- 
βολον τούτο ύπάρχουσιν έτι, έν κηρόκειον, ή σύ-

τδ έ. έπιτύμβιον εις τδν φίλον του Δομεσιανόν- 
τδ ς. ηθικόν έκ δώδεκα στίχων, τδ ζ'. έξήγη- 
σις τοΰ Πυθαγορικοΰ τριγώνου' τδ ή. μετά- 
φρασις στίχων τοΰ Σενέκα- τδ 0. μετάφρασι; 
τοΰ Βέζα. Εν τω χειρογράφφ τούτφ σρεριέχονται 
καί έννέα συγκινητικώτατοι στίχοι εις μνήμην 
τοΰ φίλου καί συμπατριώτου του Ίωάννου Δο- 
μεσιανοΰ, άποθανόντος έν Παρισίοι; μετά τήν έξ 
Ιταλία; επάνοδόν του- καί άλλα δέ τινα Ελληνι
κά καί Λατινικά έπιγράμματα περιέχονται έν 
τή χειρογράφφ συλλογή τοΰ Φιλαρα.

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ Αθηναίο; Αεονάρδο; Φιλα- 
ρδς. Vir vere iliustris et ad priscam illam 
suorum gloriam adspirans.

Κ. N. ΣΑΘΑΣ.

ριγξ τού Πανδς, σημαϊαι, τρίαινα, πυροβόλον, καί · 
κάτω τοΰ κράνους τδ έν λόγω μονόγραμμα. Εις · 
τδ ψύλλον τούτο περιέχεται έπίγραμμα τοΰ Φι- , 
λαρά έν απλοελληνική διαλέκτιο πρδ; τήν μητέ
ρα αύτοϋ, καί τδ έξής Λατινιστί επίγραμμα ίνα 
τεθή κάτωθι τής εαυτού είκόνος.

Nobilis huic fausto dedit online tellus 
Allica; doctrinain Roma seeunda parens. 
Quern, varies postquam placuit cogno- 

(scere genles, 
Grata suo relinel Gallia nostra sinu' 

0 Κοττούνιο; συνέταξε τρία έπιγγράμματα 
εγκωμιαστικά τού φίλου του Φιλαρα.

Εκτός δέ τούτων δ συντάξας έν έτει 1 679 τδν 
κατάλογον τή; Μαρκιανή; Αλουΐζιος Ι’ραδενϊγος 
αναφέρει τά έξής περί τίνος σωζομένου τέως έν 
Ενετία Ιταλικού χειρογράφου τού Φιλαρα, όπερ 

νΰν δέν ύπάρχει.
«Un libretto manuscrilto donato dal gia 

Leonardo Vilare Atheniense ; ma non venne 
menlre mori in Parigi' nel qual libretto sono 
scrille diverse orazioni in greco,in latino, in 

francese.»
0 Φιλαρα; συνηρμολόγησεν ώραίαν συλλογήν 

Ελληνικών έπιγραμμάτων, πολλά τών οποίων δεν 
περιλαμβάνονται εί; τάς νύν έκδοθείσα; Ανθολο
γίας. Επί κεφαλής τή; συλλογή; ταύτη; ύπάρχει 
δ έξής λογογρϊφο; περί τού ένόματός του συντα
χθείς ύπδ τοΰ ίδίου.

αΧεοκάρύου Φι^αρά, τοΰ ΆθηταΙου, γρίφος, 
τουνομα καί τδ γένος αυτού αίνιττόμονος· 
θήρ κεφαλήν τελεθώ βλοσυρώτατος' ύπνον άέξω 
Ητορι’ καν μηροΐς εΰπνοον άνθος έχω. 
Τώνδε διατρόχάασκε μεσαίτατος ύδος έοϊο 
Τδασιν έμμίσγων Θυμβριδος άενάου.
Ενθεν Ερως περόων, πολυκαμπέα τόξα τανύσας. 
Πήξεν έμοί πυρίπνους οία βέλεμνα πόδας. 

καί κάτω ή έξής έξήγησις.
Λέων, Οναρ, Νάρδος, Νάρ, Ερως.
Η συλλογή τοΰ Φιλαρα φέρει τδν έξής τί

τλον, κατά τδν Monlfaucon «Anecdota Antho- 
logiae graecae. Εί; τδ ψύλλον 126 τού χειρο
γράφου ύπάρχουσι τά έπιγράμματα τοΰ Φιλαρα 
ύπδ τδν τίτλον. «Λεονάρδου Φιλαρα Αθηναίου, 
έπιγράμματα.» Τδ πρώτον έστίν δ άνω λογογρϊ- 
φος, τδ β'. έγκώμιόν εις τδν δούκα Ρισχελιέ μετά 
τής Λατινικής μ.εταφράσεως,τδ γ. ύπέρ τοΰ Γιλ- 
βέρτου Gaulmin ένδς τών σοφωτέρων άνδρών τή; 
Γαλλίας, τδ δ', έρωτικδν, ή yt.hxdr Άθυρμα.

OYPBINO3 Ο IATPO3.

(Συνέχεια από φυλλαδ. 51.)

ΜθΝΟΣ δ κόμη; Μοντελέων δέν προσεϊχε παν- 

τάπασιν εί; τήν περικυκλούσαν αύτδν λαμπρό
τητα καί ούδέ δ θόρυβο;, ούδέ ή μουσική, ουδέ ή 
μεγάλη ποικιλία ϊσχυον να τδν διασκεδάσωσι.

Διότι τήν προτεραίαν άνθρωπος είσήλθε λα- 
θραίω; εί; τδν οικόν του, ένώ αύτδ; ένομίζετο 
απών καί έπυροβόλησε κατά τού ανθρώπου τού
του προσπαθοΰντος νά ύπερπηδήση τδν τοίχον 
τού προαυλίου, τήν δέ πρωίαν είδε τδν τύπον 
τών ποδών του και ίχνη αίματος επί τής άμμου 
τών δενδροστοιχιών. Η άνάμ.νησις αυτή πανταχοΰ 
τδν παρηκολούθει καί ήσθάνετο τήν άνάγκην νά 
μάθη αντί οιασδήποτε θυσίας τδ όνομα τού αν
θρώπου εκείνου, καί έπειδή ή ύπόληψίς του είχε 
κηλιδωθή έδίψα φρικαλέαν έκδίκησιν.

Οθεν ίστάμενος εις τήν πρώτην αίθουσαν ήρίθ- 
μει ποοσεκτικώς τούς είσερχομένους, παραμονεύων 
τήν άφιξίν των καί άκροαζόμενος μετ άγριας 
ανησυχία; τά δνόματα τών προσκεκλημένων, τά 
όποια οί θεράποντες άνήγγελλον άπδ τής Ούρα; 
μεγαλοφώνως έν μέσφ τής βοής τοΰ χορού.

Αλλ’ όλοι έκεΐνοι, όσους έδύνατο νά ύποπτεβθή 
ήσαν παοόντες όλοι . . . έκτδς ενός.

0 εϊς ούτος ό μή παρουσιασθείς ήτο σχεδόν 
παιδίον' ώνομάζετο ‘Ραφαήλ Δέ Σερνύ, είχε δέ 

θέσιν πρώτου γραμματέω; παρά τή γαλλική πρε- 
σβείγ. καί μόλις ήτο είκοσιπενταετής.

‘Ο κόμης ένθυμηθεί; τόν νεανίαν τούτον κα- 
τελήφθη ύπδ φρικιάσεως.

(I) Graccoruni Epigrammatum libri duo, auctore 
loanne Cottunio Veriense etc- Patavii 1653.

M0langes.de
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Καί ναί μέν σπανίως τόν είχεν ίδή χατά τδ 
διάστημα τής ένεαυσίου έν Τουρίνφ διαμονής του, 
καί ούδέ αξιοπαρατήρητοι τώ έφάνησαν αί πρδς 
τήν κόμησσαν περιποιήσεις καί φιλοφροσύναι του, 
επομένως γελοϊον ίσως ήτο νά ύποπτευθή δτι 
ύπήρχε άμοιβαία τις ουνεννόησις’ άλλ’ άφ’ ετέρου 
δ ‘Ραφαήλ ήν ευειδής, ακραίος τήν ήλικίχν, λίαν 
ζωηρός καί τδ χείριστον έλειπεν έκ τοϋ χορού !

Πέπλος αίμοβαφής κατήλθε πρδ τών οφθαλ
μών τοϋ κόμητος!
— Μήπως αύτδς ήτο ! ! διελογίσθη φρικιών.

Τή ώρα όμως έκείνη ώς άν ή τύχη άνεδέχθη 
ν’ άποκριθή εϊς τοιαύτην υπόνοιαν, μικρός θόρυ
βος ήκούσθη είς τδν πρδ τής θύρας διάδρομον 
καί πάραυτα οί θεράποντες άνήγγειλαν.
— 0 Κύριο; Ραφαήλ Δέ Σερνύ !

Τότε δ κόρης κατέστειλε τήν κατέχουσαν αύ
τδν μανίαν καΐ προσήλωσε τό βλέμμα άπλή- 
στως έπί τοϋ νεωστί είσελθόντος.

0 Ραφαήλ Δέ Σερνύ, ώ; βεβαίως ένόησαν οί 
άναγνώσται, ήτο δ αυτός εκείνος νέος τδν όποιον 
τήν προτεραίαν πληγωθέντα όπεδέχθη καί ένο- 
σήλευσεν δ ιατρός Ούρβϊνος.

Είσήλθε λοιπόν έπιδεικνύων οψιν προσμειδιώσζν 
καί σταθεράν, άπασα δέ ή νεανική φαιδρότης 
άντανεκλάτο έπί τοϋ ωχρού αύτού μετώπου, καί 
εις τού; ωραίους οφθαλμούς του άπεικονίζετο τή; 
είκοσιπενταετούς του ηλικία; ή άμεριμνησία καΐ 
ή χαρά.

Είσελθών δέ έχαιρέτησε προθύμως τόν κόμητα, 
έζήτησε συγγνώμην διότι άργησε καί άφού άντήλ- 
λαξε λόγου; τινάς, άνεμίχθη εντός τού πλήθους, 
τό οποίον έπλήρου τήν αίθουσαν.

0 κόμη; είχε μείνει ακίνητος καί βυθισμένος 
εις τάς αμφιβολίας του.

ένώ ταΰτα συνέβαινον ένταϋθα, ή κόμησσα 
ύπεδέχετο είς τήν άντίπεοαν άκραν τού μεγάρου 
τούς προσκεκλημένους έντδς εΰρυχώρου καί άνθο- 
στολίστου αιθούσης, θαυμαστής διά τά μεταξό* 
πτυλα καί χρυσοδφαντα παραπετάσματα, τούς 
μεγαλοπρεπείς καθρέπτας καί τά πολυποίκιλα 
καί σπάνια άνθη.

Η κόμησσα έλένη περιεκοσμεΐτο δι’ όλων των 
νεανικών θέλγητρων,καί ήτο μέν άπλούστατα έν- 
δεδυμένη καί ολίγα μόνον άνθη φυσικά ήσαν τήδε 
ζακεϊκε έσπαομένα έπί τής λευκής έσθήτός της, 
άλλ ύπδ τήν αφελή ταύτην περιβολήν διέλαμπε 
χάρις άνέκφραςΌ; καταμαγεύουσα καί έφελκύουσα 
δλων τά βλέμματα καί τήν συμπάθειαν.

Άλλά τήν έσπέραν έκείνην τδ βλέμμα της ει- 
χέ τι περιπαθές καί ή ώχοότης τοΰ προσώπόυ της, 
τδ όποϊον δέν ήδυνήθη ν’ άνάζωπυρήση ούτε τού 
χοροΰ ή ζωηρότης, άπεδείκνυεν δτι σφοδρά άνησυ- 
χία κατεβίβρωσκε τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν της.

Η κόμησσα, ώ; ποοείπομεν, ήτο ωραία καί 
έτι μάλλον καθωράϊζεν αυτήν ή βαθυπλόκαμος 
καί μελανή κόμη της, ώστε τωόντι έφαίνετο δτι 
ήτο ή καθαυτό βασίλισσα τοϋ χορού, καί δθεν 
διήρχετο καί δπου ΐστατο, πανταχόθεν ήκούοντο 
κολακευτικά υπέρ αυτής εγκώμια.

Καΐ δμω; αύτή σχεδόν παντάπασι δέν προ· 
σεϊχεν είς τήν έντύπωσιν τήν οποίαν ή καλλονή 
της έπροξένει, άλλ’ έμενεν άμέτοχος καί εΐ; τάς 
ζωηρά; συνδιαλέξεις καί είς τήν μέθην τής όρ/ή- 
σεως καί ούδέ νά μιμηθή τούς άλλους έπεθύμει, 
ούδέ τό έλάχιστον αίσθημα διασκε'δάσεως διήγει- 
ρεν έν αύτή ή φαιδρά μουσική, διότι κατείχετο 
ύπό θυμοβόρου σκέψιως, ήτις παρέλυεν δλας τάς 
δυνάμει; τη;.

Τήν προτεραίαν δηλ. δράμα αιματηρόν διεδρα- 
ματίσθη έν τώ μεγάρω. 11 κόμησσα είχεν ακούσει 
έκπυρσοκρότησιν ύπό τά παράθυρά της,καί επειδή 
έγνώριζε κατά βάθος τόν σύζυγόν της δέν έτόλ- 
μησε μεν νά τόν έρωτήση, άλλ’ έμάντευσεν δτι 
πράξις φονική διεπράχθη.

Άλλά ποιος άραγε ήτον δ φονευθείς ; Η νέα 
σύζυγος δέν ειχεν άκόμ,η έξωκείλει, καί ναί μέν 
ήτον ολίγον τι φιλάρεσκος καΐ υπερήφανο; διά 
τήν ωραιότητά της, καΐ ίσως ίσως ειχεν ήδη επι
θέσει τδν πόδα έπί τοΰ δλισθεροΰ κρημνού, δστις 
παρασύρει είς τό πρώτον σφάλμα, έως τότε δμως 
είχε διατηρήσει άμόλυντον τήν τιμήν τοΰ περιδό- 
ξου καί άρχαίου οίκου τών Μοντελεόντων. Μόνον 
δέ πρδ ένδς μηνός ηρχισε νά δεικνύη μίαν τινα 
προτίμησιν πρδς τδν Ραφαήλ Αέ Σερνύ, ύποδε- 
ξιουμένη αύτόν μετά προφανούς εύνοίας, πράγμα 
δπερ παρετηρήθη παρά τών άλλων ! Η Ελένη 
ένόμιζεν δτι ύπέκρυπτεν εντελώς τδ αίσθημα αύτδ 
τδ όποιον έν τή άγνότητί της προσεπάθει μέν 
πλήν εϊ; μάτην νά καταπνίξη εις τά άδυτα τής 
καρδία; της,διότι κατενόει τδν έξ αύτού κίνδυνον, 
όταν δ Ραφαήλ δέν ήτο παρών είς τάς συνανα
στροφής δπου αυτή παρευρίσκετο, ήτο σκεπτική 
καί περίλυπος, δταν δέ έξ εναντίας τόν έβλεπε 
έρχόμενον προς αύτήν, ή συναπάντα τό βλέμμα 
του μεταξύ τοϋ διαχωρίζοντος αύτόν πλήθους, 
θεία άκτις έφώτιζε τότε τό μέτωπόν της, καί 
ζωηρόν έρύθημα έβαφε τάς παρειάς της.

Καθώς δ κόμη; ουτω καί ή Ελένη τδ εσπέρας 
έκςίνο χατεσκόπευε τήν ζφιξιν τών προσκ'κλημέ- 
νω’ν, έπερίμενε καί αύτή, άλλ’ ύπδ άλλου αισθή
ματος κατεχομένη · ■ . καί τή έφαίνετο δτι ό 
Ραφαήλ ήργει νά έλθη. Άλλά δεν έπίστευεν δτι 
τώ συνέβη δυστύχημά τι, διότι διά ποίαν αιτίαν 
ό Ραφαήλ ήθελεν έλθει εί; τό μέγαρον τήν προ
τεραίαν, ένώ ακόμη δέν τώ είχε δώσει τήν παρα
μικρόν έλπίδα δτι τδν ήγάπα · έξ εναντία; μά
λιστα έφέρετο πρός αύτόν μάλλον ψυχρά παρά 
περιποιητική . . . Εντούτοις μέ δλας ταύτας τάς 
σκέψεις ή Ελένη ήτον ανήσυχος καί έφαίνετο δτι 
πραγματικώ; ήγάπα,άν καί δέν ήθελε νά τό δμο- 
λογήσή έν έαυτή. Ολοι οί άνδρες, δσου; έγνώριζεν 

ήσαν παοόντες, μόνον αύτδς έλειπε. Ποιον αίτιον 
τόν έμπόδιζε νά έλθη, αύτδν, τόν συνήθως πρώ
τον παρουσιαζόμενον ; . , Τί αρα συνέβη ; ή ποιο; 

κίνδυνος τήν ήπείλει;
Τέλος πάντων δ Ραφαήλ ήλθε καί μετ’ αύτού 

επανήλθε καί ή γαλήνη είς τήν ψυχήν τής κο~ 
μήσσης. Ητο μέν ολίγον ωχρός καί έφαίνετο πά- 
σχων, πλήν ήτο οπωσδήποτε παρών, έζη ... και 

ή Ελένη τούτο καί μόνον έπεθύμει.
11 πρώτη αύτη στιγμή υπήρξε στιγμή μέθης 

καί διά τού; δύο, είτε διότι ή κόμησσα βλέπουσα 
αύτδν σώον καί υγιή δέν ήδυνήθη νά κρύψη τήν 
χαράν της, εϊτε διότι δ Ραφαήλ έβεβαιώθη δτι 

αληθώς ήγαπάτο- γλυκεία λοιπόν καί μελαγχο
λική συγκίνησις κατέλαβε καΐ τούς δύο νέου; καί 
τά πρώτα βλέμματά των έπεσφράγισαν τήν άμοι- 
βαίαν αύτών συμπάθειαν.

Άλλ’ ένώ έκάθηντο ουτω πλησίον άλλήλων 
λησμονούντες δτι ζηλότυπα βλέμματα τούς κα- 
τεσκόπευον, δ ί’αφαήλ ήσθάνθη έλαφράν έπαφήν 
χειρός έπί τού ώμου του καΐ φωνήν ταπεινήν άπο- 
καλοΰσαν αύτόν δνομαστί- δθεν στραφείς ζωηρώς 

ειδεν όπισθεν αύτού τόν ιατρόν.
— Ηλθεν ή ώρα νά φύγωμεν, εΐπεν έκεϊνος.
— Νά φύγωμεν τόσιρ ταχέως !
— ’Ενθυμοϋ δτι ή κατάστασις τής ύγείας σου καί 
ή ύπόληψις τής κομήσσης είναι δύο ίε=ά καθή
κοντα, τά όποια δέν πρέπει νά παραβλέψης.

— Πλήν είναι τόσον ωραία, ιατρέ !
— Δέν λέγω τό έναντίον" άλλ’ είσαι είς άκρον 
ώχοδς, καΐ σκέφθητι δτι έλαχίστη απερισκεψία 
δύναται άμφοτέρους νά σά; άπολέση.
—· Εχετε δίκαιον !

—· Αφ’ ετέρου δ κόμης πάντοτε υποπτεύεται.

— Φρονείτε δτι δέν διεσκεδάσθησαν βίσίτι αί ύπό- 
νοιαί του;
—· Πολύ τό φοβούμαι.
— Απαιτείτε λοιπόν νά φύγωμεν;
— Εξ άνάγκης . . . σέ βλέπω πολύ τεταραγ- 
μένον . . . αύτή ή συγκίνησις σέ κατέβαλε . . καί 
εύχομαι εί; τόν ©εόν νά μή μάς έπέλθη έτι με- 
γαλητέρα συμφορά. Αί τελευταϊαι λέξεις τού ια
τρού κατέπεισαν εντελώς τόν ί*αφαήλον ν’ άνα- 
χωρήση, καθόσον μάλιστα ήσθάνετο έν έαυτώ 
άκραν αδυναμίαν. Εω; τότε έπέβαλεν είς τό σώ- 
μά του δύναμιν έπίπλαστον,άλλά ή θερμότης τών 
αιθουσών, δ θόρυβος τών συνομιλιών καί τά πολ
λά φώτα τώ έπροξένησαν σκοτοδινίασιν καί ελι- 
γοθυμίαν τοιαύτην, ώστε έφοβήθη μή ποτέ κατα- 
πέση καΐ έσπευσε ν’ άπέλθη.

Ηγέρθη λοιπόν μελετών νά καταβή άπαρατη- 
ρήτω; είς τούς κήπου; καί έκεϊθεν βοήθεια τού 
σκότους νά άναβή είς τό άναμένον αύτόν όχημα 
έν τώ έξόδω τοϋ μεγάρου, πλήν κακώς υπελό- 
γισε τάς δυνάμεις του, διότι μόλις καί μετά βίας 
έξήλθεν έκ τών αιθουσών καί ένώ ήτοιμάζετο νά 
κατέλθη τήν πρός τούς κήπους κλίμακα, έκάμφ- 
θησαν δά μιάς τά γόνατά του,Θανάσιμος ώχρότης 
έπεχύθη έπί τοϋ προσώπου του καί κατέπεσε 
λειποθυμημένος καί ήμιθανή; έπί τών μαρμάρι
νων βαθμιδών. ·

θί παρεστώτε; θεράποντες ίδόντε; αύτόν κα- 
ταπίπτοντα προσέδραμ.ον έπικαλούμενοι βοήθειαν 
καί πάραυτα τόν περιεκύκλωσε πλήθος περιέργων 
έν οί; πρώτοι προσέδραμον δ κόμης Μοντελέων, 
ή σύζυγος αύτού Ελένη καί ό ιατρός Ούρβϊνος.

ό τελευταίος ούτος, κατανοών κάλλιον παν
τός άλλου τόν επικείμενον κίνδυνον ήθέλησε νά 
μετακόμιση τόν ασθενή είς άπόκεντρόν τι δωμά- 
τιον ώστε νά διαφύγη τήν περιέργειαν τών ξέ
νων καί τήν προσοχήν τοϋ κόμητος πρό πάντων, 
πλήν μάταιαι άπέβησαν αί προσπάθειαί του, διότι 
έκεϊνος υποπ-εύσα; μέρος τή; άληθείας άντέτει- 
νεν δλαις δυνάμεσιν είς τήν προτεινομένην μετα- 
κόμισιν.

ύθεν δ ιατρό; ήναγκάσθη έξ άνάγκης νά υπο- 
κύψη. καθόσον έβλεπεν δτι ή έλαχίστη δήλω- 
σις φόβου έδύνατο νά γεννήση υπονοίας. καί επο
μένως ήτο προτιμότερου \>ά προσποιηθή έντελή 
άγνοιαν τών διατρεχόντων.

Εξέβαλε λοιπόν μετά σπουδής τόν έπενδύτην 
τού ΐ>αφαήλου καί σχίσας τόν λεπτόν χιτώνα 
τόν καλύπτοντα τόν τράχηλον άπεκάλυψε τό
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έπίδεμα τής πληγής, τδ όποιον διά τής κινήσεως 
τοΰ πληγωθέντος είχε μετατοπισθή.

11 πληγή ήνοιξεν έκ δευτέρου και τδ αίμα εή- 
ρεεν άφθόνως.

— Λ I είναι πληγωμένος ! άνέκραξεν άφρόνως 

ή κόμησσα ώχριώσα.
— Τωόντι! άπεκρίθη ό κόμης σαρδόνιον ύπο- 

γελάσας.
— Παράδοξος σύμπτωσις ! παρετήρησεν ό ια

τρός. ’Αφού δέ περιέφερε τδ ήσυχον και ψυχρόν 
βλέμμα του έπι τών περιεστώτων, δέν δύνασθε 
νά φαντασδήτε, κύριε κόμη, έξηκολούθησε διά 
φωνής εντόνου καί μεμετρημένης, ποιαν έντύπω- 
σιν μοί προξενεί ή προκειμένη πληγή, τήν όποιαν 
ώς έκ τύχης τήν στιγμήν ταύτην άνεκάλυψα.

— Τί συνέβη λοιπόν ; ήρώτησεν ό κόμης μετά 
περιεργείας.

— Χθές, εϊπεν δ ιατρός ατενίζουν βλοσυρώ; 
τδν κόμητα, περί τδ μεσονύκτιον.

— Τδ μεσονύκτιον !
— Ανθρωπός τις έντελώς άγνωστός μοι, τον 

οποίον ούδέποτε άλλοτε είδον, ήλθε καί ’έκρουσε 
τήν θύραν μου.

— Λ 1 καί τί ήθελε ;
— Ητο πληγωμένος!
— Εϊς τδν ώμον ίσως ;
— Μάλιστα είς ·φν ώμον, κύριε κόμη.
— Καθώς δ κύριος δέ Σερνύ ;
— Απαράλλακτου ! . . .
0 κόμης έμειδίασε πικρώς και έπροσήλωσε τδ 

οξύ βλέμμα του έπι τοΰ ιατρού.
— Περίεργον τωόντι, έπανέλαβε μετ ολίγον 

άλλά χαμηλή τή φωνή καί ούρων κατά μέρος τδν 
Ιατρόν, Στοιχιματίζω, ιατρέ, οτι ό άνθρωπός σας 
έκεϊνος ήτον καθαυτό κλέπτης.
— Πιθανόν !
—Καί οτι δέν άφησεν εις τάς χεϊρά; σας τοιαϋτα 
κοσμήματα ;
— Καί ταΰτα λέγων ό κόμης έδειξε κρυφίως είς 
τδν ιατρόν βοαχιόλιον, τδ όποϊον είχε καταπέσει 
έκ τόΰ ένδύματος τοΰ Ραφαήλου καί τδ όποιον 
ήρπασεν έπιτηδείως χωρίς ούδείς νά τδν ίδη.

Ο ιατρός άνεγνώρισε τδ βραχιόλιον τής κομήσ · 
σης καί έφρικίασεν. ό κόμης τά πάντα ήξευοεν, 
επομένως δέν ύπήρχεν έλπίς σωτηρίας είς τδν Ρα- 
φαήλον καί τήν κόμησσαν.

r 
Δ.

Πολλαί ήμέραι παρήλθον άφ’ ής συνέβησαν τά 
άνωτέφω προεκτεθέντα καί δμως ή υγεία τοΰ Ρα-

φαηλου ούδόλο>; έβελτιώθη. Είχον μετακομίσει 
αύτδν είς τήν οικίαν τοΰ ιατρού. Ούρβίνοχ, ένθα 
αί άναγκαϊαι περιποιήσεις άφθόνως τώ έπεδαψι- 
λεύοντο καί ήγρύπνουν νυχθημερόν παρά τδ προσ- 
κεφάλαιόν του, ή γραία Βέρθα μάλιστα δέν άπε- 
μακρύνετο ούδέ βήμα έκεϊθεν. Μολαταύτα ό πυ
ρετός ηυξανε καί μετετράπη είς κακοήθη, καί ή 
ασθένεια εϊς τοιαύτην περίοδον είχε φθάσει, ώστε 
ήν άδύνατον νά διάγνωση τις άν ύπήρχεν έλπίς 
ταχείας άναρρώσεως, ή άν τούναντίον οί οξείς 
πόνοι τούς όποιου; ό ασθενής υπέφερε ήθελον έν 
τέλει έπιφέρει τδν θάνατον.

6 κόμης Μοντελέων ήλθεν έπανειλημμένω; καί 
έζήτησε παρά τοΰ ιατρού πληροφορία; περί τής 

καταστάσεοις τοΰ ασθενούς, αι οέ ερωτήσεις .ου 
εξέφραζαν αείποτε μϊσος άσπονδον καί άμ.είλικτον 
πόθον έκδικήσεως. Εφοβείτο ούτως ειπεϊν μήποτε. 
ό θάνατο; άναρπάση τδ θΰμά του καί· δέν άπέ- 
κρυψεν είς τδν ιατρόν ότι προσεδόκα φοβέραν ίκα- 
νοποίησιν.

0 δέ ιατρός καταπτοηθείς ύπδ .τόσου μίσους 
καί τοιαύτη; οργής, εφοβείτο μή έπέλθη αιμα
τηρά καταστροφή καί ήσθάνετο θανάσιμον απελ
πισίαν, άναλογιζόμενος δτι άν διά τή; τέχνης δ 
Ραφαήλ σωθή, ήθελεν έκτεθή αμέσως εϊς φρικώδη. 
έκδίκησιν .

Εξ άλλου μέρους άφότου έξηκρίβωσε τά αγνά 
αισθήματα τής κομήσσης καί τοΰ Ραφαήλου,ήγά- 
πησε τούς δύο νέους πολύ καί μάλιστα τδν Ρα- 
φαήλον έθεώρει ώ; άλλον υίόν του. Επομένως 
δεν ήθελε ν’ άποθάνη καί μίαν μόνην επιθυμίαν 
είχε πώς νά τδν σώση. Ητο δέ τοϊς πάσι γνω
στόν δτι ό ιατρός Ούρβϊνο; δέν μετεπείθετο ευ
κόλως, οσάκις άπεφάσιζέ τι καί μάλιστα προκει- 
μένου λόγου περί αγαθοεργίας.

’Αλλ’ έν μια πρωία ό κόμ.η; Μοντελέων παρου- 
σιασθεί; ώς έσυνείθιζεν εϊ; τήν οικίαν τοΰ ιατρού 
διά νά λάβη πληροφορίας, εύρεν έπί μέν τοΰ κα
τωφλιού τής θύρας τήν Βέρθαν ποταμούς δακρύων 
χύνουσαν, πλησίον δ’αύτής τδν Ούρβϊνον σκυθρω
πόν καί περίλυπον.

ό κόμης έδραμε πρδς αύτδν, ένψ ταύτοχρό
νως ψυχρός ίδρώς κατέβρεχε τούς κροτάφους του.

— Τί συνέβη ; άνεφώνησεν ό άθλιος γέρων μέ. 
φωνήν τρέμουσαν.

— ’Απέθανεν 1 ! . άπεκρίθη ό ιατρός.
— Ποιος ; ποιος άπέθανεν ; . .
— Ο Ραφαήλ;
— ’Αδύνατον

— Ελθετε, κύριε κόμη, νά βεβαιωθήτε ίδίοις 

ίμμασιν, έλθετε ! . .
Ταΰτα δέ λέγων ό ιατρό; τδν παρέσυρεν είς τι 

παρακείμενον δωμάτιόν, ένθα έκειτο έκτάδην τδ 
άπνουν σώμα τοΰ άτυχούς Ραφαήλου.

0 κόμης τότε έπλησίασε μετά σπουδής είς 
τήν κλίνην έφ’ής άνεπαύετο τδ πτώμα, θέλων νά 
βεβαιωθή ψηλαφητώς περί τής άληθείας, διότι 
δέν έπίστευεν είς οσα ήκουσεν· Οθεν έλαβε τήν 
χεΐρα τοΰ νέου, άλλ’ ήσθάνθη αύτήν ψύχραν, 
έκυψε τδ ού; έπί τοΰ προσώπου, πλήν ή άναπνοή 
εϊχε παυσει, επέθεσε τήν χεΐρα έπί τής καρδίας, 
άλλ' ή καρδία δέν έπαλλε πλέον.

ήπισθοδρόμησε φρικιών.
— Τήν παρελθοΰσαν λοιπόν νύκτα άπέθανεν ; 

ήρώτησε τον ιατρόν μετά τίνος έτι δυσπιστίας.
— Γήν παρελθοΰσαν νύκτα άκριβώς, άπεκρίθη 

ό Ούρβϊνος.
— Καί δμω; μέχρι τή; χθέ; ήλπίζετε νά τδν 

σώσητε;
— Ηλπιζον τωόντι.
— Τώρα δέ τί μελετάτε νά πράξητε ;
— ’Εγνωστοποίησα τήν συμφοράν εϊς τήν οι

κογένειαν τοΰ νέου καί άπδ ώρας είς ώρα» περι
μένω τήν μητέρα του.

0 κόμης έσιώπησεν έφ’ ικανήν ώραν καΐ έσκέφ- 
θη. Κατείχετο δέ προφανώς ύπδ σφοδράς συγκι- 
νήσεως καί αντίθετα αισθήματα άντεπάλαιον 
βιαίως έν τή ψυχή του, ώς άν έταλαντεύετο έπί 
τοΰ πρακτέου.

Τέλος πάντων περιέφερε κύκλω τδ βλέμμα αύ
τοΰ καί βεβαιωθείς δτι ούδείς άλλος έκτδς τοΰ 
ιατρού έδύνατο νά τδν άκούση,έλαβε τήν χεϊρά του 
καΐ διά νεύματος έπιτακτικοΰ και μανιώδους έπι- 
δείξας τδν Ραφαήλον,

— ιατρέ, είπε, δύο άνθρωποι ύπήρχον έν τώ 
κόσμω γινώσκοντες τδ μυστήριον τοΰ αίσχους καί 
τής άτιμίας μου.

— Λύο άνθρωποι! εΐπεν ό Ούρβϊνο; έκπλαγείς.
— Καί ό μέν έξ αύτών άπέθανεν ήδη, έξηκο

λούθησε λέγων ό κόμης, καί δέν φοβούμαι πλέον 
τήν άκριτομυθίαν του, διότι δ τάφος δέν έχει 
γλώσσαν, άλλ’ό έτερο; ζή, ιατρέ, καΐ δύναται νά 
όμιλήση !
— Καί ποιο; είναι αύτδς δ έτερο; ; εϊπεν ό ιατρό;.

— Λέν έννοεϊτε λοιπόν τί λέγω; . .
— ’Εννοώ, άλλ’ όχι καθ’ ολοκληρίαν.
— Μάθετε ότι οί Μοντελέοντες ούδέποτε ή - 

νείχθησαν κοινωνού; τοιούτων μυστηρίων.

’Εξηγήθητε μέχρι τέλους, σάς παρακαλώ !
— Σείς, ιατρέ, γινώσκετε πραγμά τι,τδ όποϊον 

ούδείς άλλο; πρέπει νά γινώσκη έκτο; έμοΰ καί 
τή; κομήσσης Ελένης.

— Λέγετε τέλος πάντων, τί θέλετε, κύριε 
κόμη !

Ο Μοντελέων τότε έταπείνωσε τήν φωνήν καί 
προσηλώσας έπί τοΰ ιατρού βλέμμα θηριώδες,

— ’Εάν αυριον, εϊπε, άπδ τή; πρώτης πρωινής 
ώρα; δέν παρουσιασθής εϊς τδ μέγαρόν μου, θά 
λάβω τά κατάλληλα μέτρα, ώστε νά έξασφαλι 
σθώ περί τής έν τώ μέλλοντι σιωπής σου! . .

Ταΰτα εϊπεν ό γέρων καί άπεμακρύνθη ρίψα; 
τελευταίου άγριον καί απειλητικόν βλέμμα έπί 
τοΰ καταπλαγέντος ιατρού.

Τήν δ’ έπαύριον έκεϊνος πριν ύπάγη εί; τδ μέ- 
γαρον τοΰ Μοντελέοντος, προσεκάλεσε τήν Βέρ
θαν, καί εδωκεν είς αύτήν σαφείς καί εμπεριστα
τωμένας οδηγίας περί τοΰ ,τί νά πράξη, άν δέν 
έπέστρεφε μετά παράλευσιν ολίγων ώρών.
— Βέρθα, είπε, τδν νέον ‘Ραφαήλον, δστις τώρα 
κεϊται νεκρός, μόλις πρό τινων ημερών τδν έγνώ- 
ρισες.καί δμω; ήσθάνθη; πρδ; αύτδν μεγάλην συμ
πάθειαν, δέν λέγω άλήθειαν ;

— Τωόντι τον έπόνεσεν ή ψυχή μου ! άπε
κρίθη ή γραία ύπηρέτρια.

— Σοί άναγγέλλω λοιπόν μετά χαρά; δτι δ 
Ραφαήλ δέν άπέθανε.

— Παναγία βοήθει ! εΐναι δυνατόν τοιοΰτον 
πράγμα ! άνέκραξεν ή Βέρθα ποιούσα τδ σημεΐον 

τοΰ σταυρού.
— Είναι άληθέστατον έξηκολούθησεν ό ιατρός- 

Ακουσον λοιπόν Βέρθα καί ένθυμοΰ καλώ; δσα 
σοί λέγω. Μετά τρεί; περίπου ώρας δ ‘Ραφαήλ 
θά συνέλθη είς εαυτόν καί θά άνακτήση τήν χρή- 
σιν τών αίσθήσεών του. όταν δέ πεισθής δτι εί
ναι είς κατάστασιν νά σέ έννοήση, είπέ είς αύτδν 
ότι έςήλθον τή; οικία; καί δέν θά έπανέλθω ίσως 
ταχέως, άλλ’ δτι διατρέχει κίνδυνον θανάτου 
διαμένων ενταύθα, καί βίασέ τον έν όνόματι μου 
νά προμηθευθή ενα ίππον καί νά καταφυγή δσον 
τάχιστα έκτδς τών μεθορίων τοΰ κράτους. Είπέ 
εί; αύτδν πρδ πάντων δτι έλάμβανε συνεχώς πλη
ροφορίας περί τή; καταστάσεω; τής ύγείας του δ 
κόμης Μοντελέων. £ νόησα; τί λέγω ;

— Κάλλιστα.
— Τότε λοιπόν έχε υγείαν, έγώ φεύγω.
— Καλ.ήν άνταμ.ωσιν τδ εσπέρας, καλέ μ.ου 

αύθέντα.
Η
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0 ιατρό; Ούρβϊνο; άπήλθεν έχων έν τώ νώ 
σταθεράν άπόφασ-.ν ν’ άποδείξη εΐ; τον κόμητα 
Μοντελέοντα δτι μετεχειρίζετο δεξιώς όχι μόνον 
τδ φλεβοτόμον άλλά καί τδ ζίφο;.

‘θ θάνατο; τοΰ γέροντο; κόμητο; φονευθέντο; 
έν μονομαχία ύπδ τοϋ ίατροϋ Ούοβίνου έπροξέ- 
νησε παρά πήσιν άλλόκοτον έντΰπωσιν, καί πολ- 
λαί πλήν μάταια-. ύποθέσε·.; έγένοντο περί τή; ά- 
νεξηγήτου καί άπροσδοκήτου ταύτης συμπλοκής, 
καθόσον έγίνωσκον τδν φιλήσυχον καί ειρηνικόν 
τοϋ ίατροϋ χαρακτήρα καί ητο μάλιστα γνωστόν 
ότι ύπήρχεν άείποτε φιλική σχέσις μεταξύ τών 
δύο αντιπάλων. Εις ουδενδ; δε τήν διάνοιαν έ- 
πήλθεν ή ιδέα ν’ άναμίξη εΐ; την ύπόθεσιν τού
την τδ όνομα τοΰ ‘Ραφαήλ.

0 νέο; ούτο; έντούτοις, αμα άναλαβών τά; 
αισθήσεις του, έδραμεν εί; τδν πύργον, παρακού- 
σα; τά; προτροπά; τή; γραία; Βέρθα;, διά νά 
πληροφορηθή σαφώς τίνος ένεκεν ό κόμη; ήρεύ- 
να μετά τοσαύτη; φροντίδα; περί τή; καταστά- 
σεω; τή; πασχούση; ύγεία; του’ άλλά φθάς εί; 
τδ μέγαρον εύρε τδν μέν κόμητα νεκρόν, τδν δέ 
Ούρβϊνον ένασχολούμενον νά έξηγήση εΐ; τήν κό- 
μησσαν Ελένην τίνι τρόπςσ ήναγκάσθη ν’άναμιχθή 
καί λάβη συμμετοχήν είς τδ οικογενειακόν δρά
μα, τδ όποιον έλύθη έπί τδ τραγικώτερον.

0 δέ ‘Ραφαήλ τήν αύτήν εσπέραν άπήλθεν είς 
Τουρΐνον καί έκεϊθεν είς Παρισιού;’ άλλά μετά 
παρέλευσιν μόλις ένδ; έτους έπαρουσιάσθη καί αύ- 
θι; εί; τήν πρωτεύουσαν τοϋ Πεδεμοντίου, ώ; 
γραμματεύ; τή; γαλλική; πρεσβείας-

Πρδ; τί άραγε έπανήλθε ;
Διά ν άποδείξη ίσως σφαλεράν τήν παροιμίαν 

τήν λέγουσαν δτι «μάτια ύ-τοΰ ύτν G.linorrat 
γρήγορα .ΙησμονοΰΓται»

Καί τωόντι, άν ήρωτώντο πρδ δωδεκαετία; 
οί φοιτώντε; είς τά; έν τώ προαστείφ τοϋ Αγίου 
Γερμανού συναναστροφή;, ήθελον άποκριθή δτι 
κατά τήν έποχήν εκείνην ένεφανίσθη έν μέσω τοϋ 
αριστοκρατικού ομίλου νέα τις γυνή δνόματι Δέ 
Σερνύ, ήτις έφείλκυσεν έπί δλον χειμώνα τήν γυ- 
ναικείαν περιέργειαν.

Ιίτο ωραία ώς θεά, πλούσια ώς βασίλισσα, 
καί, τδ παραδοξώτερον πάντων, ήγάπα τδν σύ
ζυγόν τη; ώ; άν ήτο γυνή τοΰ οχ-Ιου.

ό δέ σύζυγός τη; ήτο νέος χαριέστατος καί έ- 
λέγετο δτι έλάτρευε μέχρι παραφοράς τήν σύζυ
γόν του.

Τδ επίζηλον λοιπόν τοϋτο ζεϋγος δ-.αρκοϋντος 
τοϋ χειμώνο; καθωράϊσε διά τής παρουσία; του 
τάς συναναστροφής καί τούς χορούς, αμα δέ έ- 
φθασε τδ έαρ άπεχαιρέτησε τού; Παρισιού; καί. 
κατέφυγεν ύπδ τήν πυκνόφυλλου τών δασών αι
γίδα, ένθα ή αύρα τοϋ έρωτος πνέει γλυκύτερα·

Καί εκτοτε δέν έγένετο πλέον περί αύτοϋ 
λόγο;..

(ΐκ τοϋ Γαλλικοί).
Θ.

ώς

ΓΙΕΡΙ ΤΩΝ

ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

ΤηΝ σύστασιν συλλόγων (clubs) έν ’Αγγλία εύ- 

ρίσκομεν άπδ τών άρχών τή; δεκάτης πέμπτη; έ’ 
κατονταετηρίδος,διότι ή Αυλή τή; Καλή; Συντρο
φιάς, συστάσα τώ 1413, ήτο σύλλογος έταίρων 
περί τοϋ όποιου ό ποιητή; Οκκλέβιος άναφέρει 
ότι ή συνήθεια τοϋ συμποσιάζειν ήτον είς τών 
καλλιτέρων νόμων. Δύο έτεροι σύλλογοι έπίση; 
άρχαϊοι ήσαν ό τών Σειρήνων καί ό τοϋ Διαβό
λου, ών τδν μέν πρώτον συνεστήσατο ό ϊ’αλέί- 
γο;, τδν δέ δεύτερον ό Βεν-Ζόνσων, δστις έγρα
ψε συνάμα περί αύτοϋ καταστατικόν έπιγραφόμε- 
νον «Νόμοι συμποσίων ή Κανόνες τοϋ ’Ακαδημαϊ
κού Καπηλειού.»

Περί τή; λέξεως club πολλαΐ παρά διαφόρων 
έ^ρέθησαν γνώμαι.ό’Αβρέη λέγει«ΜεταχειριζόμεΟα 
τήνλέζιν clubbe δπω; ύποδείξωμεν συνάθροισιν άν- 
θρώπων έν ένί καπηλείςο.» ό δέ Σ’κόννερ ετυμο
λογεί τήν λέξιν ταύτην έκ τοϋ αρχαίου Σαξωνικοϋ 
cleofen (διαιρεϊν) διότι αί δαπάναι ήσαν διη- 
ρημέναι μεταξύ τών μελών τοϋ συλλόγου, δπω; 
ποτ άν ή, φαίνεται δτι εί; τούς κατά πρώτον 
σχηματισθέντας συλλόγους ή γαστήρ ήτο σπου
δαίου, εί μή τδ κυριώτατον, άντικείμενον’ έντεϋ- 
Οεν δ’ ό σκοπός αύτών έλαβε και έτέραν φάσ-.ν. 
Οί εύφυεϊς,οί πολιτικοί, οί λόγιοι, οί καλλιτέχναι 
έπεθύμησαν έπίση; νά έχωσιν ίδια μέρη συνελεύ- 
σεω;, ΐνα παραδίδωνται έλευθέρω; εί; συζητήσει; 
περί τών διαφόρων επιστημών. Αύτού; έμιμήθη- 
σαν καί οί βιομήχανοι, οϊτινες άντί νά συνέρχον
ται είς τά συνήθη καπηλεία, ένθα οί συνάδελφοι 
αύτών μεθυσκόμενοι καί συντρίβοντε; τά; ύέλους, 
τού; παοηνώχλουν, εύοον προτιμότεοον νά συνέρ- 
χωνται είς ίδιον μέρος, καί τοιουτοτρόπως πάσαι 
αί κοινωνικαί τάξει;, πάντα τά επαγγέλματα ξ-

(ςχον μετ’ ού πολύ τούς συλλόγους αύτών, ών 
‘τινε; δύνανται νά θεωρηθώσιν ώ; άληθεϊς παρω
δία-. τών σπουδαίων συλλόγων. Εκ παραδείγμα

τος, τώ 1709, συνέστη εί; σύλλογος τών Ψευ- 
στών, δστις παρεδέχετο τού; στίχους τούτους 

έμβλημα’
Κανείς είς τήν αλήθειαν σήμερον μή πιστεόη 
διότι άπασαν τήν γήν τδ ψεύδος κυριεύει. 
0 σύλλογος τής ΐορκσίρης συνέκειτο έζ ίππο- 

καπήλων, οϊτινες έκάυχώντο δτι; δπω; έξαπατή- 
σωσι τού; αγοραστά;, μετεχειρίζοντο περισσότε

ρα ψεύδη παρ’ δσίι ήσάν αί τρίχες τοϋ πωλόυ- 
μένου ζώου, ό σύλλογος τών άφυοπωλών συνήρ- 
χετο εί; τι καπηλεϊον τοϋ Κοβεν-Ι’άρδεν καί αί 
ήρώίδες αύτοϋ κατεφρόνουν τδ έσπέρας τδ οινό
πνευμα, δσον τήν ήμέραν, έν ταϊς όδοϊ; εκτεθει
μένα-., τήν βροχήν, ‘θ σύλλογος τών χρεωκόπων 
έμπορων συνήρχετο εις Σουτθάρκ, καί κατά τδν 
νόμον αύτοϋ ουδέποτε μία χρεοκοπία έδιδεν εί; 
τινα τήν τιμήν τοϋ νά γείνη μέλος αύτοϋ. ‘θ 
σύλλογος τών Δυσμόρφων συνέστη ύπδ τοϋ Γράβ, 
όμοιος ’ πρδς τδν όποιον κατά τήν άσχημίαν ού- 
ποτ’ ύπδ ήέλιον ήλθεν έτερό; τις. Οί εταίροι τοϋ 
συλλόγου τοϋ Υπογείου ένησχολοϋντο άπασαν τήν 
νύκτα ψάλλοντες. Εις τδν σύλλογον τών Πτηνο- 
θηρών άντικείμενον άδιάλειπτον συνδιαλέξεω; ή
σαν τά κλωβία, αί φωλεαί, οί ιξοί κλ. Οί κλέ- 
πται ειχον ίδιον σύλλογον, μέλη τοϋ όποιου ήσαν 
όλοι οί παστριχοί τοϋ Λονδίνου. 0 σύλλογος τοϋ’ 
Χορού ήτο σχολειον κραιπάλη;, διαιρούμενου εί; 
διδασκάλου; καί μαθητάς. ύ σύλλογος τών Φό
ντων συνέκειτο έξ όλων τών πυγμάχων, ξιφομά
χων καί άπολελυμένών ύπαξιωματικών, οϊτινες 
δημοσία έκήρυσσόν δτι πολύ εύγενέστερον καί 
ηρωικότερου είνε νά θλάση τις Χεφαλάς είς νυκτε

ένεκα τών βλασφημιών καί τοΰ θορύβου,δν οί Αθεοι 
έποίουν, συνενοήθησαν μετά τινο; περιφήμου 
σχοινοβάτου,δστις έν μια τών συνεδριάσεων έκεί- 

νων,έπεσε,διανοιγέντο; τοϋ σροφώματο; τοϋ οίκου, 
έπί τινα τράπεζαν έν τή αιθούση κειμένην, ένδε- 
δυμένος ώ; Διάβολος. Είς τήν άπροσδόκητον ταύ

την θέαν όί άπίστόι, νομίσαντε; δτι ό Σατανά; 
αύτοπρόσώπως, συνεχώς παρ’ αύτών έπικαλόύ- 
μενος, ήλθέ νά ρυθμίση τού; πρδ; αύτού; λογαρια
σμούς τού, κατέλιπον έν τρόμφ καί σπουδή τήν 
αίθουσαν καί ούδέποτέ πλέον έπάτησαν εις αύ- 
τήν’ τοιουτοτρόπως δέ διελύθη ο σύλλογό; τών 

Αθεων.
Ο: πλεϊστοι τών Συλλόγων τοότίυν, εινέ άλη- 

θές, έσχον διάρκειαν εφήμερου, άλλά καί τινε; 
αύτών, έλαβον τύχην παράδοξον. ’Εκ παραδείγ
ματος ό Σύλλογο; Κιτ-Κάτ, 3ν συνεστήσατο ό 
βιβλιοπώλη; Τόνσων έπί τώ σκοπώ τοϋ νά έν- 
θαρρύνη τήν φιλολογίαν, άπέβη πολιτική σύστα- 
σι;, καί τά μέλη αύτοϋ κατέστησαν περίδοξα, 
διότι, ώ; λ.έγει ό όράτιο; Βαλπώλ, έσωσαν τήν 
Μεγάλην Βρεττανίαν. όλίγιστοι δέ τών συλλόγων 
τούτων έμειναν μέχρι καί τών καθ’ ημάς χρό
νων, καί έκ τών όλιγίστων τούτων οί έπισημότε- 
ροί είσι δ τών Dilettanti, συστάς τώ 1734, ό 
τοϋ Μπηφστέκ, συστάς τώ 1735 καί ό τή; Βα
σιλική; εταιρίας, συστάς περί τώ 1740.

0 άγγλος ναύαρχος Σμίθ είς τδν όποιον ή Βα
σιλική έταιρία άνέθηκέ τήν έρευναν τών αρχείων 
της, ΐνα συγγοάψη τήν ιστορίαν αύτής^ έδημοσίευ- 
σεν έπ’ έσχάτοις περιέργους περί τοϋ συλλόγου 
τούτου ειδήσεις. 0 σύλλογος ούτος, γνωριζόμενο; 
κατά πρώτον ύπδ τδ όνομα Σύλλογό; τοϋ δό- 

κτορο; Χάλλεϋ (διότι ό περικλεής άστρονόμο; 
ούτος ποοήδρευεν αύτοϋ) μετωνομάσθη όψιαίτε- 
ρον σύλλογο; τών Βασιλικών φιλοσόφων, διότι, 
ϊσω;, μέλος αύτοϋ ήτο καί ό Κάρολος Β . Καίτοι 
δέ έκ τοϋ τίτλου αύτοϋ έδικα-.οϋτό τι; νά είκάση 
δτι ή φιλοσοφική λ-.τότης ήθελε διακρίνει αύτδν, 
έκ σημειώσεων δμως σωζομένων περί τών συμπο
σίων τοϋ συλλόγου τούτου καταφαίνεται δτι ή 
τών Πυθαγορείων τράπεζα δέν έφαίνετο τόσωεύά- 
ρεστος εί; τά μέλη του. Αμφιβάλλομεν δέ άν, καί 
τι; τών παρ’ ήμΐν, γνωστό; έπί γαστριμαργία, 
ήθελε παραθέσει εί; τήν τράπεζαν του τά εξής 
φαγητά, όστρεα, Ινδικόν ορνιν, κεφαλήν μόσχου 
κεκαρυκευμένην, πτηνά έψημένα μέ χοίρινον λί
πος, σαρκώδες μέρος (φιλέτον) τοϋ προβάτου, 
πλακούντα; μέ μήλα, δύο τρυβλία άφυών, γλώσ*

ρινά; συναντήσει; παρά νά r-ράτολογήται εις τδν 
βασιλικόν στρατόν καί νά εύρίσκη τδν θάνατον 
άντί ήμερησίας μισθοδοσίας ένδεκα λεπτών. Σώ
ζονται δέ μέχρι τοϋ νυν εικόνες παριστώσαι μέλη 
τοϋ συλλόγου τοϋ Πυρδς ένδεδυμένα ώς μοναχοί 
καί γονυκλ-.τοϋντά πρδ γυναικών. Υπήρχε τέλος 
καί Σύλλογός τι; καλούμενος τών ’Αθεων, ού, ώ; 
έκ τοϋ τίτλου τούτου δικαιούται τις νά είκάση, 
μέλη ήσαν όλοι οί έκλελυμένοι καί φαυλόβιοι, 
καί τοϋ όποιου ή διάλυσις έγένετο κατά τρόπον 
λίαν γελοϊον. ό σύλλογο; ούτο; συνήρχε-ίο εί; τι 
καπηλειού τής Ούενμιστέοης, έν τώ όποίω συνήρ
χετο καί έτερός τις σύλλογος, πάντη άντιθέτων 
ίδεών καί έθίμων. Οί έταϊροι αύτοϋ άγανακτοϋντε;
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σαν χαί ούθαρ τής βοός, χοιρομήοιον μέ έτνος 
πίσων, δάχιν βοείζν, πουδίγγιον,βούτυρον καί τυ 
ρόν. Εννοείται δέ ότι τοιαύται τράπεζαι άπήτουν 
ικανήν δαπάνην, διό τά μέλη τοΰ συλλόγου έν 
ταϊς φιλοσοφικά;; συζητήσεσιν αύτών έψήφισαν 
ότι «πά; κύριος ή εύγενής δστις ήθελε προσφέρει 
έτησίω; εις τήν Ακαδημίαν τουλάχιστον τδ τέ
ταρτον μια; δορκάδος ή ένδς δόρκου, θεωρείται 
μέλος επίτιμον αύτής.» Η δέ άπόφασις αυτή πολ
λούς εύρε τούς δωρητάς, διό έν τοϊς άρχείοι; άνα- 
γινώσκεται ότι, τοΰ μαρκησίου τοΰ ‘Ρόγιχαμ έξα- 
ποστείλαντος προς τήν άκαδημίαν τδ ήμισυ μιας 
δορκάδος, δ σύλλογος άπεφάσισε παμψηφεί νά 
πίωσι Βορδιγάλλειον οίνον ύπέρ υγείας τής πα- 
νεκλαμ.πρότητός του. Τά δικαιώματα καί προνό
μια τών δωρουμένών δόρκονας ή δορκάδας μετε- 
βιβάσθησαν δι’ έτέρας άποφάσεως εις τούς προσ- 
φέροντας χελώνας, τών δποίων τά κρέα περί πολ- 
λοΰ ποιούνται οί άγγλοΓ καί όταν χελώνι; τις, ·?,ν 
έπεμπεν έξ Αμερικής ό Ανδρέας Μίτζελ πρδς τήν 
Ακαδημίαν, άπεβίωσε κατά τδν διάπλουν, ή Αγ
γελία τοΰ λυπηρού τούτου γεγονότος σημειοΰται 
έν τοϊς Πρακτικοί;, αυτής μέ τήν έκφρασιν τής 
περιπαθούς θλίψεως τών εταίρων. ’Επίσης μνη
μονεύονται διάφοροι σπάνιοι καί δρεκτικοί ιχθύς, 
τούς όποιους έπεμψεν ό κόμης Μορτών, εις τδν 
όποιον βραδύτερον έπί τή αποστολή δύο ινδικών 
χοίρων άπεφασίσθη νά έκφρασθώσιν αί τοΰ συλ
λόγου ευχαριστίας.

α τοΰ συλλόγου τούτου ήτο κατά πρώτον
έν καπηλεϊον τή; Κορνίλλης, έκεϊθεν μετεφέρθη 
είς τά καπηλεία τή; Τιάρας, τοΰ Στέμματος καί 
τής Αγκύρας, τέλος τώ 4 848 εις τδ καπηλεϊον 
τών Φρανμασόνων, καί τώ 1837, εις τδ καπηλεϊον 
τής Σωμιέρης. Η τιμή τοΰ γεύματος έπίσης ύπέ
στη διαφόρους μεταβολάς διότι άπδ δεκαοκτώ 
πενών κατά κεφαλήν, τδ έπιβάλλον τής δαπάνης 
άναβαίνει σήμερον εις δέκα σελλίνια

Αλλ’ ενώ τοιαύτη ήτον ή περί τής γαστρδς 
πρόνοια τών εταίρων, μή λησμονήσωμεν ότι καί 
οί επισημότεροι άνδρες έγένοντο μέλη ή έκάθησαν 
εις τάς τραπέζας αυτής. 0 Φραγκλϊνος, ό Γίββων, 
ό Βατ, δ ‘Ριγγώ, ήσαν μέλη τοΰ συλλόγου. Εί; 
τά συμπόσια αυτής ό ίπποτικδς Σίδνεΰ Σμίθ έδιη- 
γήθη τάς σκληρότητας τοΰ Ζεζάρ πασά καί δ 
ναύαρχος Ισαάκ Καφϊνος διήγειρεν ά-λετον γέλω
τα αφηγούμενος τήν πρδς μίαν φάλαιναν μάχην 
αυτού. Εις τά συμπόσια αύτής έσχον μέρος οί 
περίφημοι περιηγηταί Κδκ, Φουρνώ, Κίγκ, Βαν- 

κούβερ. Ενΐ δέ λόγω ή φαιδρότης καί ή σπου
δαστής, ή σωματική ευπάθεια καί ή διανοητική 
άνάπτυξις ήσαν δ σκοπδς τών συνεδριάσεων τοΰ 
συλλόγου έκείνου.

Πλεΐστοι έτεροι σύλλογοι ύπάρχουσιν έτι έν 
Αγγλία, τών δποίων τινες αντικείμενου έχουσι 
τάς έπιστημονικά; ή καλλιτεχνικές προόδους, ό 
σύλλογος τοΰ Γά,έρικ κέκτηται συλλογήν περίφη
μων-εικόνων καί προτομών.ένώ άφ ετέρου εινε διά
σημος καθ άπασαν τήν Ευρώπην διά τήν τελειό
τητα καί εύωδίαν τοΰ πουντζίου του. 0 σύλλο
γος τών Περιηγητών, έν τώ όποίω δ πρίγκιψ τοΰ 
Ταλλεΰράν συνεχώς έφοίτα όπως παίξη τδ βίστ, 
καί δ σύλλογος τής Μεταδ^υθμίσεως, έν τώ δποίφ 
δ ίβραίμ πασάς έξετίμα τά απαράμιλλα προτερή
ματα τού μαγείρου Αλεξίου Σογέ, είνε τοσοΰτον 
γνωστοί, ώστε άρκεϊ νά προφέρη τις μόνον τά ονό
ματα των, ίνα δώση μίαν ιδέαν αυτών.

0 σύλλογος τοΰ Ούίθιγκτων σκοπόν έχει τήν 
φιλολογικήν άνάπτυξιν τών μεσαίων κοινωνικών 
τάξεων, διότι έν τή αιθούση αύτοΰ γίνεται καί 
διδασκαλία δημοσία, ύ σύλλογος τοΰ Αθηναίου 
κέκτηται αξιόλογου βιβλιοθήκην, ήτις ήγοοάσθη 
τότε άντί τετρακισχιλίων λιρών, πρδς δέ πρόσο
δον έτησίαν έννεακισχιλίων λιρών’ 'ίνα δέ διατη- 
οήση αναλογίαν μεταξύ τής βιβλιοθήκης καί τοΰ 
υπογείου του, κέκτηται έπίσης οίνους αξίας τε- 
τρακισχιλίων λιρών.

Μεταξύ τών συλλόγων, έν τοϊς δποίοις τρώ* 
γουσι διά νά ζώσι καί οϋχί ζώσι διά νά τρώγωσι, 
δίκαιον είνε νά μνημονεύσωμεν καί τδν σύλλογον 
Ζόλλυ, ομώνυμον τοΰ συστάντος αυτόν αγαθού 
καί πτωχού έπισκόπου τής έν Σκωτία Φρανσε- 
βούργης. Καίτοι στερούμενος δ άνήρ ούτος, έπέτυ- 
χεν όμως νά καταρτίση συλλογήν σπανίων καί 
περιέργων βιβλίων, καί δ συστά; ύπ’ αύτοΰ σύλ
λογος σκοπόν έχει τήν άνχτύπωσιν τών συγγραμ
μάτων τών λίαν λησμονηθέντων θεολόγων.

0 σύλλογος τής ‘Ροξβούργης είναι είς τών άγα- 
Οώτερον σκοπόν έχόντων. Καθ’ έκαστον έτος τά 
μέλη αύτοΰ συνέρχονται καί έκαστος έταϊρος ο
φείλει νά διανείμη είς τούς συναδέλφους του άνά 
ένα τόμον συγγράμματος τυπωθέντος δαπάναις 
αυτού καί έξαχθέντος άπδ άρχαϊόν τι χειρόγρα
φον ή άλλο δυσεύρετου καταστάν τεύχος· Πριν ή 
ψηφισθή ή τοιαύτη άπόφασις, άντικείμενον τοΰ 
συλλόγου έπίσης ήν ή γαστριμαργία, καί τά συμ
πόσια αύτοΰ ήσαν περιβόητα έπί τή πολυτελεία 
καί σπατάλη ήτις έγίνετο κατ’ αυτά’ άλλ’ έπί

τασίν τινα, ή νά παρ αλείψη γραμματικόν τινα 
όρον, ούδ’ ή άσπίς τοΰ Ηρακλέους δύναται νά 
τον σώση . . .

Εσχάτως έν τή Εύνομία άνέγνωμεν πρότασίν 
τινα τοΰ Κ. Α. Ρ.Ραγκαβή, πρδς τδν δποϊον, ό,τι 
καί άν θελήσωσί τινες νά εϊπωσιν, δλίγιστοι τών 
ήμετέρων λογίων δύνανται νά παραβληθώσι, περί 
συστάσεως εταιρίας σκοπόν έχούσης τήν δημο- 
σίευσιν συγγραμμάτων έθνικών. Είναι τάχα δύ
σκολος ή σύστασις ταύτης; Καί όταν καί Κυβέρ- 
νησις καί κυβερνώντες δαπανώσι τόσα καί τόσα 
όπου ού δεϊ, δέν δύνανται τάχα νά προσφέρωσιν 
ασήμαντου τινα έρανον όπου πρέπει ; ’Αλλά . . . 
έλησμονήσαμεν . . . τί έγένετο ή Γεωργική Ε
ταιρία ; . ..

βέλους δ φιλολογικός σκοπδς ύπερενίκησε καί διά
φορα συγγράμματα, τέως άγνωστα υπάρχοντα, 
έκδοθέντα παρά τών μελών αύτοΰ άνεβίβασαν τδν 
σύλλογον αυτόν είς ΰψιστον βαθμόν τιμή;.

Πθέλαμεν παρεκτείνει πολύ τδν λόγον, άν έ- 
μνημονεύαμεν όλου; τού; συλλόγους τού; έχον
τας σκοπόν τήν πρός κοινόν όφελος δημοσίευσιν 
βιβλίων’ περί τούτων υπάρχει ίδιον σύγγραμμα 
τού Χουμίου, διδάκτορο; τής θεολογίας, έπι- 
Υραφόμενον «Αί σοφαί έταιρίαι καί οί φιλολογι
κοί σύλλογοι τής Μεγάλης Βοεττανίας, ήτοι λε
πτομερής έκθεσις τής αρχής, τή; ιστορίας, τού 
σκοπού, τών δημοσιεύσεων, υπομνημάτων, έπο- 
χών καί τόπων τών συνεδριάσεων αύτών.» Εκτος 
τών συλλόγων τούτων ύπάρχουσιν έν Αγγλία καί 
έτεροι, άντικείμενον έχοντες συμφέροντα τοπικά, 
ώς δ σύλλογος Γέθαμ, σκοπόν έχων τήν ιστορίαν 
τών κομητειών τού Σέστερ καί τής Λαγκεστρίας, 
δ αρχαιολογικός σύλλογος τής Ιρλανδίας, άσχο - 
λούμενος περί τάς κελτικάς αρχαιότητας, οί τή; 
Σποτισβόδη; καί Βοδοόβης, άντικείμενον έχοντε; 
γαιολογικά ζητήματα, καί πλεΐστοι παραπλήσιοι 

άλλοι.
Κατά τδ διάς-ημα τής μεσοβασιλεία; έν Ελλάδι, 

ένθυμούμεθα πάντες, ότι καί ένταΰθα συνέστησαν 
διάφοροι σύλλογοι, άλλ’ έπειδή πάντες περιεστρέ- 
φοντο περί τήν πολιτικήν, τήν ίδιοτελή βμως 
καί κοΰφον, γελοιωδώς έναυάγησαν. Διατί άρα νά 
μή ύπάρχη καί ένταΰθα εί; σύλλογος, δστι; σκο
πόν νά έχη τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος, τά; 
φιλολογικά;, έπιςημονικάς, βιομηχανικά; ή γεωρ
γικά; συζητήσεις, καί έν τώ όποίω έκαστον μέ
λος νά εύοίσκη ούχί τήν σαπράν τών πολιτικών 
μωριών τροφήν, άλλά τήν ύγειά καί αίσια άποτε- 
λέσματα φέρουσαν ηθικήν. ’Εν Αθήνα·.;, τή πρω- 
τευούση τή; έλευθέρας Ελλάδος, ώς πομπωδώς 
ονομάζομεν αύτάς, ούδείς σύλλογος υπάρχει έν δέ 
τή Κωνσταντινουπόλες, τή πρωτευούση τού βαρ- 
βαρισμοΰ, ώς τήν Οεωροΰμεν, υπάρχει (καί δ 
λόγος περί δμογενών, διότι καί αρμένικοι καί 
ίσραηλιτικοί καί τουρκικοί σύλλογοι ύπάρχουσιν) 
είς φιλολογικός σύλλογος, είς ιατρικός καί τρίτος 
μουσικός. Τά μέλη τών συλλόγων τούτων δια- 
κρινόμενα έπί παιδεία καί φιλοπατρία πλέον ή 
όσω ημείς έγκαυχώμεθα, άναγινώσκουσι κατά 
τάς συνεδριάσεις αύτών καί δημοσιεύουσι διατρι
βής ποικίλας καί εαυτούς καί τήν πατρίδα τιμώ- 
σας’ τί δέ πράττουσιν οί καθ ημάς λόγιοι; Δυ
στυχία εις όντινα ήθελε λησμονήσει νά στίξη πρό-

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ4ΗΣ.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Σεφβιχων ύημοτιχΰχ ασμάτων.

Κύριοι Συντάκται τής Χρυσαλλίδος.

ΕίΣ δύω τών προηγουμένων τευχών τοΰ περιο

δικού σας έδημοσιεύσατε, καλώς ποιοΰντες, μετα
φράσεις τινάς Σερβικών δημοτικών ασμάτων, έκ- 
πονηθείσας παρά τού άξιου έν ’ΐταλοϊς γραμμα- 
τολόγου Τωμμασέου. ’Εκ τής άναγνώσεως εκείνων 
έλαβα καί έγώ τδ ένδόσιμον νά ένθυμηθώ τινάς 
μου όμοιας μεταφράσεις, ά; είχα κάμει προ έτών, 
καί σήμερον σάς τάς στέλλω πρδς δημοσίευσιν. 
Καλόν βέβαια είναι άπδ καιρού εις καιρόν νά 
πλησιάζωμεν τάς φυσικάς πηγάς τής λαογενού; 
ποιήσεως, καθ' όσον τά περίτεχνα, ή, μάλλον εί- 
πεϊν, τά κατατηξίτεχνα ποιητικά προϊόντα, ε
νίοτε πληθυνόμενα ύπερμέτρως, άπειλοΰν τήν τοΰ 
έν ημϊν φυσικού αισθήματος άπάμβλυνσιν, αν ο'χι 
καί αυτήν τήν άπόσβεσίν του. Περί δέ τών έ’μών 
μεταφράσεων άλλοι άς κρίνωσιν’ έγώ τόσον μόνον 
παρατηρώ, οτι έπροσπάθησα νά μεταφράσω κατά 
λέξιν, είς τά πλεϊστα δέ τών σήμερον πρός υμάς 
στελλομένων έτήοησα καί τδν μετρικόν ρυθμόν 

τών πρωτοτύπων.
Έν Λθήνακ,τρ 19 Φεβρουάριου 1865.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΑΙΙΣ-
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ΤΗΣ ΠΡβίτΟχίοΝΙΑΣ.

I
Έοώ μας λέγουν, εϊν’ αύλαίς χαί σπίτια, εύτυχισμένα, 
μεγάλαις πλούσιαις «χύλαΐς μ’ άσηυ,ι σκεπασμένες- 
καί μέσα λέγουν βρίσκονται τρία χρυσά τραπέζια· 
’ς το ίν απάνω ’ναι χαρτιά κιαδιάβάστα βιβλία, 
’ςτδ άλλο ’πάνω βιδ πολύ, άμέτρητ’ ώς τήν ώρα, 
’ς τδ τρίτο είναι άκοπα μεταξωτά κομμάτια. 
Κράζετε τους παπάδες σάς; τάς βίβλους νά διαβάσοίΛ, 
κράξετε τούς πραγματευτας, τδ βίβς νά μετρήσο'Λ 
και τους βαφτάόκ κράζετε, τά υφάσματα νά χάβουν.

ιί
’Εδώ μας λέγο'άν, κάθεται λογιότατος σχολείου· 
βιβλία βλο καΐ χαρτιά διαβάζει βλη ’μέρα. 
Τδν λέγουν τά βιβλία του νά μήν χαββαλικεύη, 
μηδέ σπαθί νά ζώνεται, μηδέ κρασί νά πίνη, 
καί μηδέ κόρη νά φιλή· μά’κείνος δέν τ* ακούει· 
μόν’ άλλο τόσον άλογα καλά καββαλικεύει, 
καλήτερα σπαθιά φορεϊ, πλειότερο κρασί πίνει 
καί πλειότερο ό μάργελλος φιλεΐ τήν ποθητή του.

Ill
Εδώ μας λέγουν αδερφός κάθεται κιάδερφήτσα, 

ή αδερφή ’ναι γιά γαμβρό, κι δ αδερφός γιά νύφη· 
καί ή νά τδν νυμφεύσετε έσεϊς, ή δότε τόν μας, 
ημείς νά τδν νυμφεύσωμεν μέ τήν πρωτοχορεύτραν.

βταν ταϊς ίδιχαίς σου συντρόφ·.σσα·ς θά βλέπη 
στήν β-ύσι νά πηγαίνουν, νά κουβανοΰν νεράκι 
καί ή καλή Μαρία Οά λείπη,δέν θά είναι, 
θά λείπη ή Μαρία καί τδ κρυδ νεράκι.

ΓΑΜΗΛΙΑ ΑΣΜΑΤΑ.

IV
’Αετοί σταυραετοί, 
έπετάζατε ψτλά; 
είδετε φαρδυά πλατυά ; 
είδετε και τήν χαρά ; 
φέρνουν τή νυφοΰλά μας ; 
Είναι άσπρη κ’ έμμορφη ; 
καί λιγνή καί υψηλή ; 

φαίνονται στεφάνια νέα έπάν’ ’ς τή νύφη μας ; 
κυματίζει ή σημαία ς’ τδν κουμπάρου μας ; 
γερό ’ν’ τ άλογο υποκάτω ειςτδν νεόγαμβρον ;

V
’Πέταζε φύλλο άπδ τδν κάμπο, 
και 'ς τδ στεφάνι της κόρης πέφτει, 
είς τδ στεφάνι τδ πράσινό της 
καί ’ς τά ξανθόχρυσα τά μαλλιά της. 
Δέν εϊναι φύλλο άπδ τδν κάμπο, 
μόν’ είναι άσπρη καί λαμπρή σκέπη, 
άσπρη 'ναι σκέπη πίκρα μέγάλη· 
τήν ξένη μάννα νά κράζη μάννα, 
καί τήν δικήν της νά λησμονήση, 
τδ ξένο αδέρφι νά κράζη άδέρφι, 
και τδδικό της νά λησμονήση.

VI
Ψυχήτσα μου, τί κλαίεις καί τί παραπονεϊσαι ; 
ή μάννα σου θά κλαίη, αιώνια Οά πάσχη,

Αλλα διαφοι’Ά
VII.

Τρεις ‘Ρω'μηοποάλαις περπατούν,κ’ή τρεις κορίτσια ’κόμας 
Ή μιά *χει χρυσό μάγγανο και θέλει νά κεντήση, 
ή άλλη λεπτδ μαργαριτάρ’ καί θίλ’νά τδ περάση, 
κ’ ή τρίτη χουβανεϊ πανί λετττό νά τδ λευκάνη. 
Νά καί τρία 'Ρωμηόπουλα έμμορφα παλληκάρια 
διαβαίνουν άπ’ έκέϊ κοντά άζέννοιαστα τδν δρόμον. 
Χρυσδ ταμπούρι ’βάσταε τδ ενα, γιά νά παίζη, 
τδ άλλο ’φόρε’ε κίτρινα παπούτσια, νά χορέάη, 
τδ τρίτο πάγει καί ταϊς τρεις ταϊς κόοαις νά οιλήση.

VIII
Δημήτρις έχοιμήθηχε σέ πλάτανο άποκάτω, 
και νά τρεις χόραις έμμσρφαις περνούνε καΐ μιλούνε, 
κοί λέν τί έπεθύμαε ή πασα μιά, τί θέλει· 
Στά χρόνια πρώτη ’μίλησε- ά; είχα 'να ζωνάρι ! 
κ’ ή μεσαιακή έζήτησε· άς είχα δακτυλίδι ! 
κ ’ ή νεούτσικη έπεθύμησε- άς είχα τδν Δημήτρι ! 
τδ δαχτυλιό ’ τσακίζεται; παλοοόνεε τδ ζωνάρι, 
μά ό δικός μ’ ό Δημητρδς πάντα ’ναι έδιχός μου

IX
Μουρμούρα μου, τί ’χάχιωσες ; μή δα μή μέ καχιόνης· 
γιατί άνίσως καί έγώ χαχιώσω μετ’ έσένα, 
δέν είμπορεΐ μά τδν Οεδ νά μάς ξαναγαπήση 
ούδ ’ ό Μωρεϊς (*) ολάκερος κ’ ή ‘Ρούμελη άκέρα’α.-

X
Μίχο μου, ποΰ ήσουν ψές τδ βράδυ ; — 
Μέ ’πονοϋσε, φώς μου, τδ κεφάλι. — 
Δέν σέ είπα έγώ, νερδ μήν πίνης ; 
μή φίλης ποτέ γυναίκα χήρα ;
"Ολα τά νερά ’ν’ γεμάτα θέρμαις, 
χ’ ή καρδιά της χήρας πικραμένη. 
Κρασί πίνε Χαί κοπέλαις φίλει.

XI
Χιόνι πέφτει τ’ αί Γεωργίου' 
πουλί δέν είμπόρείε νά πετάζη, 
και μία νεά μ’ ολόγυμνα τά ποο;α 
τδ ’πατούσε, κιάδερφδς κατόπι 
πάγει τά παπούτσια τηςίκαι κράζει· 
δέν κρυόνεις, άδερφή μ’,1 ς’τά πόδια ;— 
Δέν κρυόνουν, οχι, έμέν τά πόδια, 
μόν ’ χρυόνει μέσα ή καρδιά μου· 
μά δέν είναι τοϋ χιονιού κρυάδα, 
μέν’ εϊν’ απ' τή μάννα μ’ ή κρυάδα, 
ποΰ οέν μ ’ εδωχε άνδρα 'π' αγαπούσα.

XII
Δάσος μέ φύλλα πράσινα, 
μέσ’ άδερφδς καί άδερφή.

(*! ’Εδώ έν τώ πρωτοτυπώ χεΐτ» ή Βοσνα, 
ή Έρτσεγοβίνα. 

λέγει αδερφή τδν αδερφόν· 
Γιατί, άδερφή, δέν μ’ έρχεσαι: — 
Έγώ, άδερφή μου, σ' ήρχομουν, 
μά δέν μ' άφίνει ζένη μιά, 
ξένο κοράσι καί καλό.
Σελλόνω έγώ τδ άλογο, 
έκείνη ζεσελλόνει το. 
Ζώνομ’ έγώ τήν σπάθα μου, 
έκείνη μέ τήν λύει καί λέγ ' 
αγάπη μου, καί ποΰ θά πϊς; 
δ ίσιος κάμπος εϊν' πλατύς 
καΐ τδ θολό νερδ βαθύ, 
μήν πδς, αγάπη μου, μήν πας !

XIII
Ε’ις τδ κάστρον Βούδας μέγα θαΰμ’ ακούω, 
χαχδ γιά τους νέους καί γιά τά κοράσια· 
Εις τους νέους λέγουν’ ψιλό νήμα γνέστε, 
ψιλό νήμα-/νέστε καί λεπτά κεντήστε, 
και ’ς ταις χόραις λέγουν· σεις τήν Βούδαν κτίστε, 
κάστρον Βούδας κτίστε, πύργους ανυψώστε: 
Ευτυχής έκεϊνος, αδερφήν 'ποΰ έχει· 
γιά τδν άοερφόντης νήμα Οέ νά γνε'ση, 
νήμα θέ νά γνέση, λεπτά θά κεντήση' 
ευτυχής κ' έκείνη, αδερφόν 'ποΰ έχει· 
γιά τήν αδερφήν του θέ νά κτίση κάστρον, 
τήν Βούδαν θά κτίση, πύργους θ’ άνυψώση,

XIV
Μάζωζεν αμάραντο ή Φρόσω, 
’γέμισε τδν κόρφο καί ταϊς τζέπαις. 
έπλεξε άπ’ αυτόν στεφάνια τρία. 
’Βάσταζ’ ενα γιά τδν εαυτό της, 
τάλλο δίνει μιάν της φιλιννάδα, 
καί τό τρίτο *ς τό νερδ τδ βίχνει, 
καί σιγά κρυφά τδ δμιλάε·.· 
Πλέε πλέε, πράσινο στεφάνι, 
καί ’σάν φθάσης ’ς τήν αυλή τοΰ Ι’εψργη, 
’ρώτα τήν μαννίτσα τοΰ 1’εωργάχη· 

Θά ’πανδρέψης' μάννα, τόν 1’εωργάχη ; 
μή τδν δώσης καμμιά νέα ’χήρα, 
μόν’ δός τον άπάρθενο κοράσι.

XV

Νέα κόρη ’πάγ ’ ’ς τήν βρύση, 
σκύφτει 'στδ νερδ καί βλέπει, 
καί μονάχη όμιλάει· 
Έ, καί τί καλή 'ποΰ σ' είμαι ! 
Νάχ ακόμα καί στεφάνι, 
έμμορφότερη θά ναήμουν.· 
θά ’οιλοΰσα τόν τσ’ομπάνη, 
τδν τσίομπανη Κωσταντάκη, 
'ποΰ πλαλα δμπρδ; ’ς τ’ αρνάκια, 
σάν φεγγάρι δμπρδς ’ς τά άστρα.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ Κ. J. J. AMpfiRE

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ. .

(Μετάφρασις Κ. X. Μπόμπα).

’ΕχιστοΛη πρός τόν Κ. Sainte-Beuve,

Φ I Λ Τ Λ Τ Ε
Εκτος τής ήδονής ήν αισθάνεται τις περιηγού

μενος μέρη άγνωστα ή περίεργα, εύχαριστεΤται 
όχι ολίγον διηγούμενος δ,τι τυχόν ειδεν έν αύ- 
τοϊς· Σπανίως δμως συμβαίνει ό ακροατής ή ο 
αναγνώστης τών τοιούτων περιηγήσεων νά συμ
μερίζεται τήν εύχαρίστησιν ταύτην τοϋ αφηγού
μενου. Ούδείς τόπος εϊναι σήμερον άγνως-ος" τούς 
πάντας περιηγήθησαν, καί πρέπει νά έχη τις πε
ποίθησήν εις τήν ύμετέραν φιλίαν, οποίαν αι
σθάνομαι έν έμοΐ, διά νά τολμήση νά διηγηθή 
εκδρομήν τινά είς Ιωνίαν καί Λυδίαν. Εν δικαιο- 
λόγημα εχω, οτι ή εκδρομή αυτή εις τόπον ήττον 
γνωστόν τής Ιταλίας καΐ Ελλάδος μ’ έθελξε ζωη- 
ρώς. Αν καΐ τοΰτο δέν εϊναι ικανόν δπως διεγείοη 
καΐ τήν τών άλλων περιέργειαν, μ’ έμψυχόνει δ
μως είς τήν ιδέαν μου, δπως μεταδώσω είς φί
λον τήν εύχαρίστησιν ήν έλαβον. Καθησυχάσας 
ούτω τήν συνείδησίν μου, ήτις μ’έκαμε νά διστά
ζω ολίγον δταν έλαβα τόν κάλαμον διά νά γρά
ψω τάς εντυπώσεις τοΰ τχζειδίου μου τούτου, εν
δίδω είς τήν εσωτερικήν παρακίνησιν έκ κακών 
παραδειγμάτων πηγάζουσαν, καί αρχίζω τήν διή- 
γησίν μου ήτις εύτυχώς δέ θά εϊναι μακρά.

Διαθέσαντες δεκαπέντε ημέρας μετά τίνος φί
λου μου Merimee, έσχεδιάσαμεν νά μεταβώμεν 
έκ Σμύρνης είς τήν Εφεσον, νά έξακολουθήσωμεν 
μέχρι τής Μαγνησίας έως τοΰ Μαιάνδρου,δπου τά 
ερείπια τοΰ ϊωνικοΰ ναού τής Αρτέμιδος παρείχον 
ζωηράν περιέργειαν είς τόν φίλον μου, θαυμα
στήν και ειδήμονα αληθώς τής Ελληνικής αρχι
τεκτονικής, μετά ταΰτα νά διέλθωμεν τάς Σάρ- 
δεις,δπου ύπήρχον κιονόκρανα τινα Ιωνικά, καΐ νά 
έπανέλθωμεν είς τήν Σμύρνην. Τό ταξείδιον τοΰτο 
εί καΐ δέν ήτο πολύ εκτεταμένου, παρεϊχεν δμως 
είς ημάς άρκετάς δυσκολίας' ούδίνα ευρίσκομεν 
είς Σμύρνην δστις νά μάς όδηγήση κατ’ εύθεϊαν έκ 
τής Μαγνησίας είς τάς Σάρδεις' οί οδηγοί οΐτινες 
έγνώριζον τόν δρόμον ήσαν απόντες καΐ ασθενείς’ 
δ μόνος τόν όποιον ήδυνήθη νά μάς προμηθεύση 
ή άοκνος προσπάθεια τοΰ Κ. βαρόνου de Nerciat 
δέν εταξείδευσε ,μακρύτερον τής ’Εφέσου, ό όδητ
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γδς ουτος δστις μάς ίσυστήθη ώς Γάλλος μόνον 
τδ όνομα είχε γαλλικόν, καλούμενος Marchand, 
ώς ό θαλαμηπόλος τοΰ Ναπολέοντο;' κατά τά 
άλλα δ' ήτο παράδοξός τις μορφή Εβραίου, Τούρ
κου καί Αραβος' ώμίλει καλώς την Τουρκικήν καί 
τήν Ελληνικήν, πολύ δ’ ολίγον τήν Γαλλικήν. 
Ηναγκάσθημεν δθεν ν’ άρχίσωμεν τήν οδοιπορίαν 
μας μετά τοΰ παραδόξου τούτου ανθρώπου και 
τοΰ αγωγιάτου Τούρκου Αχμέτ, δστις έπίση; 
ποτέ δέν ειχεν ακούσει περί τών Σάρδεων. Ανεχω- 
ρήσαμεν χάρις τώΘεώ διά νά κάμωμεν έκατοντά 
δας τινας λευγών, έν τόπφ ένθα δέν έγνωρίζομεν 
τήν γλώσσαν, μετά οδηγών οίτινε; δέν έγνώριζον 
τδν δρόμον.

*Επί τοΰ 'ίππου τοΰ έπί κεφαλής τής μικρά; 
συνοδείας μας έκάθητο ό Αχμέτ,νέος ωραία; μορ 
φή; και ήθους άναλλοιώτου'είχεν ύφος νταΐ Τούρ
κου καί φλέγμα καθ’ δλην τήν έκτασιν άγαθοΰ 
μουσουλμάνου, τήν σερβέτα στραβά έπί τής κε
φαλής, ξίφος καί πιστόλια εις τήν ζώνην, καί έν 
εϊδει υποδημάτων αγωγιάτου μεγάλα τουζλούκια 
μάλινα κεντημένα, τά όποια σκεπάζοντα τδ έμ
προσθεν μόνον τή; κνήμης του, επιπτον έπί τών 
ποδών του' έκράτει δέ αμελώ; τού; χαλινούς τοΰ 
φέροντο; τά πράγματά μας ίππου.’Ακολουθοΰ- 
μεν οί λοιποί έπί ζώων λίαν κακόμορφων, έφο- 
διασμένων όμως μέ όπλα αμυντικά,και προφυλακ- 
τικά, τά όποια δέν θά έλαμβάνομεν ανάγκην νά 
μεταχειρισθώμεν, άπετέλουν όμως κατά συνήθειαν 
μέρος τή; αποσκευή; τοΰ ταξειδίου, άντί διαβα
τηρίου. Μολονότι δέ είχομεν Sv μπουγιουρδί, πα- 
ραχωρηθέν ήμϊν παρά τοΰ πασσά τής Σμύρνη; (ου- 
τω; ονομάζεται τδ φερμάνιον,τδ όποιον δίδει η ε
πιτόπιο; ά?χή,και δύο δεσκερέδ-ς μέ τά χαρακτη 
ριζικά μας. Εκείνο; τοΰ φίλου μου Meriuiee έφερε 
μαλλίά τή; τρυγόνο; καί οφθαλμού; λέοντας. Πώ; 
λοιπόν ήύυνατο νά παραγνωρισθή η ταύτότης 
ίνδ; οδοιπόρου ούτω καλώς χαρακτηριζόμενου; 
Τέλος άλλοτε μέν δπισθέν μας, άλλοτε έπί τών 
πλευρών μας, καί άλλοτε έπί κεφαλής παρά τδν 
αγωγιάτην έβάδιζεν ό έντιμο; Marchand, ένδε- 
δυμένο; μαύρα, άπολευκανθέντα έκ τοΰ χρόνου,μέ 

τδ κόκκινον φέσιον έπί τή; κεφαλή;, τά τουζλού
κια έκ δέρματα; έπί τών κνημών, καί εί; τήν 
ζώνην φέρων μάχαιραν.ήτι; δέν ήτο έπίφοβος,είμή 
μόνον εί; τάς διά τδ γεΰμά μα; προωρισμένα; 
όρνιθα;' μεγάλην ήσθάνετο εΰχαρίστησιν όταν τώ 
έπέτρεπον νά ζωσθή τδ ξίφος μου, κρεμάμενον 
συνήθως έπί τοΰ έξέχοντος μέρους τοΰ έφιππείου 

μου ! Πηγαινοήρχετο μέ ύφος σοβαρόν, προσπα- 
θών νά φαίνεται ένησχολημένος, καί ώς πολλοί 
άνθρωποι, τοσοΰτον περισσότερον προσεπάθει νά 
φαίνηται αναγκαίο;, δσςο έβλεπεν ότι ήτο ανωφε
λής. Ούτως ένδεδυμένοι άνεχωρήσαμεν, άν καί ή 
ατμόσφαιρα ήτο βεβαρημένη ύπδ πυκνών νεφών. 
Κατ’άρχά; διήλθομεν βραδέως τάς ς-ενάς καί σκα
λιά; οδού; τή; πόλεως τή; Σμύρνης,πρδ; τάς οποίας 
παραβαλλόμεναι αί ς-ενωτέραι τών οδών μας δύναν- 
ται νά ονομασθώσι πλατεϊαι.Εμποδιζόμεθα αρκε
τά όταν είς ταύτας τάς οδού;, πολλαί τών δποίων 
ήδύναντο νά δναμασθώσι μονοπάτια, εύρίσκομεν 

σειράν καμηλών, οπερ συν βαίνε συχνότατα. Διήλ
θομεν διά τή; Τουρκική; συνοικία;, ένθα δύο σει- 
ραΐ καπνιζόντων έκάθηντο ς-αυροποδητί έμπροσ
θεν τών καφφενείων,καί έφθάσααεν ούτως έπί τοΰ 
ύψους τοΰ ύπερκειμένου τή; πόλεως τής Σμύρνης. 
0 Αχμέτ τότε έστράφη κατά τδ τουρκικόν έθι- 
μον καί ά,νεφώνησεν: ύγουρλάρ όλα, κατευόδιον ! 
καί ιδού εϊμεθα είς οδοιπορίαν.

Τήν πρώτην ημέραν πάντες έξεπλάγημευ διά 
τδ νέον τή; θέσεώ; μας. Είμεθα είς τόπου; ϊλως 
αγνώστου;, καί έκτδς τών άκρων τοΰ δρόμου μα;,, 
ούδεμίαν γνώσιν είχομεν περί τών μερών τά 
όποια διηρχόμεθα. Καί κατ’ άρχάς μέν έπαρου— 
σιάσθησαν λόφοι τινες πετρώδεις πεποικιλμένοι 
πού καί πού υπό τινωνχλοερών οροπεδίων. ’Αρι
στερόθεν ωραία όρη άλλ ούδαμοΰ ίχνη κατοι- 
κήσεως έκτδς Τούρκων τινών οδοιπόρων, ώ; ήυ.άςΓ 
έφιππων καί καλώς ύπλισμένω*. Πρώτην ήδη φο
ράν ήσθάνθημεν εΰχαρίστησιν έν τή Ανατολή,ή δέ 
εΰχαρίστησις αυτή ητο ζωηρά, διότι ήτο νέα' ήδη 
δμως δτε κατέστη μονότονος ώ; έκ τής έπανα- 
λήψεως τών αύτών σκηνών, διστάζω νά έννοήσω· 
τδ θέλγητρον τοΰτο, μεμιγμένον μάλιστα μετά 
τίνος ανησυχίας, τήν οποίαν είχον οσάκις έβλεπον 
τούς ανθρώπου; έκείνου; μέ τά μελαψά ή μαΰ
ρα αύτών πρόσωπα διερχομένους σιωπηλώς πλη - 
σίον μου, ρίπτοντα; έπ’ έμοΰ βλέμματα απαθή,, 
ώς έντελώς ξένου πρδς αύτούς, καί προσέτι ώς. 
απίστου ίσως καί ώς έχθροΰ θεωρούμενου. Εύχα- 
ριστούμην νά βλέπω συνοδεία; έκ καμηλών διερ- 
χομένα; βραδέως πλησίον μα;, καί είκονιζούσας 
εί; τδν ορίζοντα έπί τοΰ ουρανού τδ σκιογράφηυ.α 
τών μακρών λαιμών των, καί τήν αλλόκοτο* 
γραμμήν τών ράχεών των, ν ακούω τδν βραχύν 
ήχον τών κωδωνίσκων, οΐ'ίνε; έκτύπων ένώ έκεΐ- 
ναι έβάδιζον μέ ύφος μεγαλοπρεπές συγχρόνως 
καί άνόητον, παρόμ,οιον σχεδόν πρδ; τήν έκφρχ- 
σιν τοΰ προσώπου τοΰ Οσμανλή.

Πρδ; τδ εσπέρα; διήλθομεν πλησίον τών δρέων 
τοΰ Κλάρου' τδ αρμονικόν τοΰτο όνομα μοί άνε- 
μίμνησκεν 8τι I τόπο; ούτο; δ σήμερον τουρκικός, 
ήτο πρίν Ελληνικός, καί ή γή αύτη ή σχεδόν έγ- 
καταλελειμμένη,υπήρξε τδ θέατρον χαρίεντος πο
λιτισμού. 0 Θεός τοΰ Κλάρου ήθέλησε νά μάς 
δείξη ότι άν καί δ ναό; του κατεστράφη,τά χαρα
κτηριστικά του ούδέν άπώλεσαν τών τή; αρχαία; 
λαμπρότητό; των, καί μετά τοΰτο έξηφανίσθη 
δπισθέν μα; είς χρυσήν ατμόσφαιραν.

Καθ’ δλην τήν Μικράν Ασίαν εί; άπόστασιν 
δύο λευγών ευρίσκει τις καφφενεΐον. Το όνομα 
τοΰτο προξενεί παράδοξον έντύπωσιν ει; ταύτας 
τά; έρημίας. Εν τούτοι; τά καφενεία αύτά τά 
οποία χρησιμεύουσιν άντί ξενοδοχείων ένίοτε είναι 
σταθμοί φυλάκων, όταν άφιππεύη τις, οί στρα- 
τιώται τοΰ σταθμοΰ άντί νά τοΰ ζητήσωσι τδ 
διαβατήριον, τοΰ προσφέρωσιν μικρόν φλυζάνι 
πλήρες εξαίρετου καφφέ ζεστοτάτου καί άνευ ζακ- 
χάρεω; έντδς δοχείου, ζάρφι καλουμένου, καί τίν 
οποίον συνοδεύουσι μέ μακρότατον τσιμπούκι' 
άφοΰ δέ καθήση έπί ψάθης καί πίη ησύχω; τδν 
καφφέν καί καπνίση τρυφηλώ; τδ τσιμποΰκί του, 
ιππεύει έκ νέου καί έςακολουθεϊ τδν δρόμον του.

Απδ καφφενείου εί; καφφενεΐον καί άπδ στα
θμοΰ εί; σταθμόν έφθάσαμεν περί τήν νύκτα εί; 
Τουρμπαλΐ, μικρόν χωρίον οπού έμέλλομεν νά 
διανυκτερεύσωμεν. Τδ Τουρμπαλΐ κεϊται εί; πε
διάδα τινα βαλτώδη, κεκαλυμμένην άπδ θάμνου:, 
διδ τδ θέρο; είναι πολύ νοσώδες- Πολύ μέ έφό- 
βιζον ότι ήτο μέγα; κίνδυνο; νά διανυκτερεύσω- 
μεν ει; Εφεσον, έν τούτοι; ημείς έμείναμεν τρεί; 
νύκτας καί δέν μά; συνέβη ούδέν δυσάρεστου' 
άλλά δέν νομίζω φρόνιμον νά μείνη τις άλλα; τό
σα; έν Τουρμπαλΐ, καί συμβουλεύω τού; περιη- 
γητά; οίτινε; κατά τδ θέρο; έπισκέπτονται τήν 
Εφεσον νά ταξειδεύωσι μάλλον διά τών ορέων.

Εί; Τουρμπαλΐ έγένετο τδ πρώτον κατάλυμά 
μα;, καί ή αρχή αύτη δέν ήτο ποσώ; άποθαρρυν- 
τική. ό άγά; τού τόπου ήτο άπών, δθεν δέν ήδυ- 
νήθημεν νά μείνωμεν εί; τήν οικίαν του, άλλά μά; 
παρεχώρησαν έν δωμάτιον, τδ όποιον έχρησίμευε 
συνήθως διά τού; σταθμεύοντας φύλακας.

Χάρις εί; μίαν ψάθαν, έπί τή; όποια; έστρώ- 
σαμεν τά ρούχα μας καί τά σκεπάσματά μας, κα- 
τωρθώσαμεν καί ήτοιμάσαμεν κλίνην αρκετά ανα
παυτικήν. Πολλοί στρατιώται τού σταθμού, με
ταξύ τών όποιων ήσαν καί μαύροι καί τινες κά
τοικο- τού χωρίου, ήλθον καί έστάθησαν όρθιοι

καί μά; έθεώρουν έν σιωπή. Η περιέργεια των 
δμως ήτο πολύ διακριτική, διότι μόλις μέ εΐδον 
καί έκάλυψα τήν κεφαλήν μου διά τού έπενδύτου 
μου, νομίσαντες δτι ήθελον νά κοιμηθώ, αμέσως 
άπεσύρθησαν άνευ τού έλαχίς-ου κρότου'τοϋτο μοί 
έδωκε νά έννοήσω δτι παρά τοϊς έν τή Ανατολή 
υπάρχει τρόπος πολιτισμού διάφορος τού ήμετέ- 
ρου μή στερούμενο; ποσώς κρίαεως καί λεπτότη- 
τος, δς-ι; έπιδείκνυται τοσούτω μάλλον, καθόσον 
αδυνατεί τις νά υπόθεση υπάρχοντα τοιοΰτον παρ 
έχ,είνοις τοϊς άνθρώποις σκυθρωποί; καί «οπλισμέ
νοι; διά ξιφών, πιστολίων καί άλλων οπλών.

Τήν πρωίαν τής επαύριον μετά ολιγόωρου όδοι 
πορίαν έφθάσαμεν είς τήν πεδιάδα τής Εφέσου' 
καθ’ όδον συνηντήσαμεν δύο έκ τών γηλόφων εκεί
νων, οΰς οί παλαιοί έκάλουν tumulus, καί διήλ
θομεν δι’ αρχαία; τίνος οδού. Αλλως τε ούδέν 
άλλο άξιοσημείωτον συνηντήσαμεν μέχρι τού ό
ρους τών Αιγών εί; τού; πόδας τοΰ οποίου ρέει 

ό Κάϊστρος.
Pascenlem niveos herboso flumine cycnos, 

λέγει ό Βιργίλιος. — ’Αλλ’ ευρομεν καί ημείς 
εκεί τόσους κύκνους,δσους ό Σζτωβριάνδος είς τδν 
Εύρώταν. ό ποταμός λίαν στενό; έρρεεν εί; άργι- 
λώδη τινα κοίτην καί ούδέν άλλο πλήν τοΰ βνόμα 
τός του είχε ποιητικόν ·Τδ όρο; τών Αιγών καλώς 
έπωνομάσθη, διότι σπανίω; εΐδον όρος τόσον άπό- 
τομον. 0 ερειπωμένος πύργος,δστι; ΰψούται έν τή 
κορυφή αύτοΰ είναι άπόρθητος, καί κάτωθεν προ
ξενεί ώραϊον θέαμα. Ούδέν τοιοΰτον υπάρχει εί; 
τά; όχθας τού Ρήνου, ό Marchand, δστις ήτο 
μεστό; τραγικών ιστοριών, μά; έβεβαίωσεν οτι 
τδ μέρος τοΰτο ήτο τδ κινδυνωδέστερον τού τό
που' είναι δμως βέβαιον δτι μά; είπε τδ αύτδ 
καί περί πέντε ή £ξ άλλων τοποθεσιών. Αλλως τε 
έφαίνετο δτι ό τόπος δέν ήτο πάντοτε τόσον α
σφαλής ώ; σήμερον. Μίαν ώραν πριν ή φθάσωμεν 
είς τδ. τρομερόν τούτο όρο; τών Αιγών, ήρώτησα 
πώς ονομάζεται ή εί; τήν οδόν μα; εύρισκομένη 
ωραία πηγή. — Πηγΐ) τοΰ αίματος, μοί άπεκρί- 
θησαν. 'Ενώ εκατόν βήματα έκεϊθεν ήτο τδ καφ
φενεΐον τού δημίου.

’Εκ τή; άρχαίας πόλεως τή; Εφέσου έρείπιά 
τινα σώζον ται μόνον καί ταϋτα μακράν πολύ τή; 
Τουρκικής πόλεως Αγια-Σολούκ, κτισμένης έπί 
ένδ; όρους άντικρύ τής ’Εφέσου' έμείναμεν εις 
μίαν ϊλ τών οικιών α'ίτινες άποτελούν τδ μικρόν 
τοΰτο χωρίον, 8 εί; Αγια-Σολούκ σημαντικόν άλ
λοτε είχε καταντήσει. Πρδ τής θύρα; μα; ήτο 
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τζαμίον τι έγκαταλελειμμένον,τδ όποιον έσκίαζον 
ώραϊα δένδρα' έβλεπε τις έκεΐ τάφους τινας καί 
ώραίαν πηγήν, πλησίον δέ αύτοϋ είδος ταράτσας 
ολίγον υψωμένης, χρησιμευούση; διά τήν προσευ
χήν, καί έστραμμένης προς τδν Μέκκαν. Ευσεβείς 
πίνες Μουσουλμάνοι ήρχοντο καϊ προσέπιπτον 
έκεϊ, προσευχόμενοι δέ άπέτεινον τάς εύχάς των 
πρδς τήν Αγίαν Kaaba.Jl; έπί τδ πλεϊστον ούτοι 
ήσαν γέροντες άφωσιωμένοι είς τά θρησκευτικά έρ
γα- γενικώς δμως μάς έφάνη δτι ή πίστις παρα 
τοϊς πλείστοις δέν ήτον εδραία. Ποτέ σχεδόν δέν 

έννοήσαμεν τδν έλάχιστον σπινθήρα φανατισμού, 
και μάς έβεβαίωσαν δτι εάν ή νηστεία τοΰ ραμα- 
ζανίου τηρήται έξωτερικώς άπδ φόβον τής εξου
σίας, τιμωρούσης τδ σκάνδαλον, ούχ ήττον δμως 
μυστικώς δέν τηροΰσι τδ αυστηρόν τοϋτο παράγ
γελμα, τδ άπαγορεϋον, τδ νά τρώγωσι, νά πίωσι 
καί νά καπνίζωσι έπί ολόκληρον μήνα άπδ τής 
ανατολής μέχρι τή; δύσεως τοϋ ήλιου.

Τδν Αχμέτ δέν εϊδον ποτέ νά προσευχηθή- ήτο 
έκ τών νέων Τούρκων τών άπαξιούντων νά υπο- 
ταχθώσιν άκριβώς εις τδν νόμον" τδ ^αμαζάνιον 
εντούτοις έμελλε ν’ άρχίση και τδν ήρωτήσαμεν 
έάν έσκόπευε νά -ς» τηρήση. — Οταν έρχεται τδ 
ραμαζάνιον,άπεκρίθη, κλείω τάς θύρας καί τά πα
ράθυρα τής οικίας μου διά νά τδ εμποδίσω νά εί- 
σέλθη εντός. — Ιίεριεγέλα μ-άλιστα μετά τοϋ 
γκιαούρ Marchand τούς εΰσεβεστέρους Μουσουλ
μάνους, καί ούτοι εύχαρίς-ως παρεδέχοντο τδν πε
ρίγελον- Δέν άπεποιεϊτο δέ ποτέ νά πίη έκ τής 
ρούμ,ης τήν οποίαν τώ προσεφέραμεν. Καί μολο
νότι δ σύντροφός μου έφρόντιζε νά τοϋ άπεικονί- 
ζη τήν δυσαρέσκειαν ήν έπροξένει είς τδν Μωά
μεθ, δέν προσεϊχε διόλου, άλλ’έκαμνε χειρονομίαν 
τινα εξηγούσαν τήν αδιαφορίαν του καί εκείνην 
τοϋ προφήτου, καί έφρόντιζε πώς νά μην άφήση 
ούτε σταγόνα είς τδν πυθμένα τοϋ ποτηριού. Εκ 
τών μικρών τούτων πραγμάτων καθώς καί έκ 
τών μεγάλιον, έκ τής άθρησκείας τοϋ Αχμέτ, καί 
έκ τής διεφθαρμένης έπόψεως τής Κωνσταντινου
πόλεως, ένόησαν είς τήν Τουρκίαν τήν μεγάλην 
ταύτην άλήθειαν, δτι ό Ισλαμισμός αδυνάτισε, 
καί οί Τούρκοι κατεστράφησαν. Ούδέν ύφίσταται 
έκ τοϋ περιφημοτέρου μνημείου τής ’Εφέσου, τοϋ 
μεγαλοπρεπούς ναού τής Αρτέμιδο;- είναι μάλι
στα πολύ δύσκολον νά προσδιορίση τις ακριβώς 
καί τήν θέσιν έφ’ ής ύπήρχεν. Ολα τά σωζόμενα 
ερείπια είναι προφανώς μεταγενεστέρας έποχής, 
τής ί’ωμαϊκής, είναι δμως πολύ επιδεικτικά. Η

άρχαία πόλις κτισμένη εις τάς υπώρειας τοϋ δρους 
Πρίοντος, άφ’ ένδς έξηπλοϋτο είς κοιλάδα τινα 
κειμένην μεταξύ τοϋ δρους τούτου καί τοϋ δρους 
Κορέσσου, άφ’ ετέρου δέ έξετείνετο εις μεγαλο
πρεπή πεδιάδα περικυκλουμένην ύπδ δύο ημικυ
κλίων ωραιότατων όρέων, τά δποϊα ήνοίγοντο καί 
άφινον νά φαίνηται ή θάλασσα. Η Εφεσος είχεν έ- 
φραμ,μένον τδ μέτωπόν της πρδς τοϋτο τδ μέρος, 
ή δέ άκρόπολίς της ήτο κτισμένη έπί τοϋ δρους 
Πράσιτος. Εκεϊθεν εκτείνεται είς τήν μεγαλοπρε
πή θλίψιν της ή βαλτώδης καί πράσινη πεδιάς, 
περιοριζομένη έκ τής κνανοχρόου γραμμή; τή; 
Οαλάσσης.Η φύσις τής βλαφήσεως, τά ποίμνια τά 
όποια βόσκουσιν είς τά χόρτα, τδ μεγαλείου τών 
έρειπίων, ή έκτασις, ή έρημία, ή σ.ωπή αναπο
λούν τήν πεδιάδα τής Ρώμης- μακρότερα ολίγον 
ύδραγωγεΐα τινα συντείνουσι προσέτι εις ταύτην 
τήν ομοιότητα. At κομψαί έκεϊναι λεπτότητες 
τής αρχιτεκτονικής, αί άνήκουσαι είς τήν ώ- 
ραίαν Ελληνικήν έποχήν, δέν εύρίσκονται παν- 
τάπασιν ένταύθα. Είναι άλλη έποχή έρειπίων, 
είναι ή έποχή εύρυχώρων εκείνων πόλεων, αϊ- 
τινες, μετά τδν αιώνα τής τελειότητος ει- 
χον έποχήν εύτυχίας, πλούτου καί μεγαλείου, 
τών πόλεων έκείνων αϊτινες ήσαν Ελληνικά!, 
‘Ρωμαϊκαί, άνατολικαί συγχρόνως, καί είς τάς 
οποίας ή άπλή ώραιότης τής Ελληνικής τέχνης έ- 
πνίγετο ύπδ τδ μέγα τής Ρωμαϊκής, καί ύπδ τδ 
μεγαλοφυές καί κολοσσαϊον τής ’Ανατολική;. Ου- 
τοι άπεικονίζουσι τήν δευτέραν έποχήν τοϋ Ελ
ληνικού πολιτισμού, όποιον τδν έκαμεν ό Αλέξαν
δρος, άναμίξας τήν ’Ασίαν μετά τής Ευρώπης καί 
τήν μεγαλοφυΐαν τών ’Αθηνών μ’ εκείνην τής Βα- 
βυλώνος.

Η έποχή αύτη τή; ισχυρά; συγχωνεύσεως άνα- 
μιμνήσκει έπίση; τδν χριστιανισμόν, αί λάμψεις 
τού οποίου έξήλθον έκ τούτου τοϋ χάους. Αί χρι
στιανικά! άναμνήσεις είναι αί μεγαλήτεραι τή; 
Εφέσου, συμφωνούν δέ πολύ πρδ τήν μεγαλοπρέ
πειαν καί τήν μελαγχολίαν τούτων τών τόπων· 
Μετά τήν παράδοσιν τών πρώτων αιώνων, ό άγιος 
Ιωάννης δ Εύαγγελιστής, τδ μέγα φώς τής Εφέ
σου, ώς τδν ώνόμαζεν δ επίσκοπος Πολυκράτης, 
άπέθανεν είς ταύτην τήν πόλιν- ήτις ήτο έκ τών 
επτά λαμπάδων τών άναφερομένων έν τή Αποκα- 
λύψει, καί έδείκνυον έκεϊ τδν τάφον τοϋ Αγαπη
μένου μαθητοΰ. Σήμερον είς τά πλευρά τοΰ δρους 
Πρίοντος ύπάρχουν δύο σπήλαια τρομερά. Οταν 
τις είσδύη είς τά βάθη των, όταν ύψώνη τούς

οφθαλμούς έπί τών μελανών καί κίτρινων έκείνων 
βράχων τών φωτιζομένων έν μέρει ύπδ μυστικής 
λάμψεως, δταν άνατείνη πάλιν είς τδ φώς δι ά* 
ποκρήμνου τινδς κατωφερείας, διά μέσου τών 
δγκων τούτων, οϊτινες συνεσωρεύθησαν εκεί φύρ
δην μ'γδην ύπδ κατακλυσμού αίφνιδίως διακο- 
πέντος, πείθεται ότι δ Αετδς τής χίμαιρας κα
τοίκησε τδ κενόν τοϋτο τοϋ βράχου καί έσχεδία- 
σ»ν εις τά άληθή ταϋτα άποκαλυπτικά σπήλαια 
τάς φοβερά; αποκαλύψεις τής Πάτμ-ου.

Δέν επιχειρώ ποσώς νά σάς δώσω λεπτομερή 
περιγραφήν τών έρειπίων τής Εφέσου, άφίνων τοϋ
το είς τδν φίλον μου νά έπιχειρήση'θά προσπαθήσω 
δμαςνά σάς δώσω ιδέαν τινά τοϋ άριθμοϋ των,τής 
έκτάσεώς των καί τής ποιητικής έντυπώσεώς των.

Τά ερείπια ταϋτα είναι λείψανα μεγάλων κτι
ρίων κτισμένων τών μέν διά παμμεγέθων δγκων 
λίθου, ή μαρμάρου, τών δέ μέρος μέν διά μαρμά
ρου καί μέρος διά πλίνθων, ό Merimee μοί απέ
δειξε τδν παράδοξον τούτον χαρακτήρα αρχιτε
κτονικής, κομψόν συγχρόνως καί βάρβαρον, δστις 
φαίνεται έργον τεχνίτου Ελληνος έργαζομένου διά 
Ρωμαϊον. 11 θέσις τών πλείστων ναών δείκνυται 
καθαρώ; έκ τών πολυαρίθμων συντριμμάτων τών 
στηλών, διαζωμάτων καί επιστυλίων, έπί τοϋ 
δρους είναι έσκαμμένοι πολλοί τάφοι, είς ένα έκ 
τών οποίων πρέπει νά συνέβη τδ κοσμοπολιτικδν 
συμβάν τής προστάτιδος τή; Εφέσου. Τδ Στάδιον 
ευκόλως αναγνωρίζεται. Είς τδ Στάδιον τοϋτο έν 
“?χή Τ?ι* νυκτδς, ένώ Ακούομε* τάς φωνάς τών 
λύκων καί τδ νιαούρισμα τών τσακαλίων, άκού- 
σαμεν-συγχρόνω; καί τδν κρότον τοϋ πυροβόλου, 
δστις άνήγγειλε τήν εναρξιν τοϋ ^αμαζανίου- 
παράδοξος συρροή διαφόροιν έντυπώσεων! ©ύοα 
τι; έκ μαρμάρου ήτις φέρει πρδς τδ Στάδιον είναι 
κτισμένη διά συντριμμάτων αρχαιότερων- έν έξ 
αύτών είναι άνάγλυφόν τι πένθιμον, είκονίζον πο
λεμιστήν έφιππον καί δφιν περιτετυλιγμένον είς 
δένδρον [ώς ό Σατανάς εί; τάς καλύβας τοϋ Ρκ- 
φαήλου]- άλλα δέ φέρουν έπιγραφάς Ελληνικά; 
καί Λατινικά:.Εν τώ μέσω όμως όλη; ταύτης τή; 
μεγαλοπρεπείας βλέπει τις καί ϊχνη βαρβαρότη- 
τος. Τδ θέατρον έπακουμβών εις τδ δρος είχε μέ 
τωπον πρδς τήν πεδιάδα- τούτου σώζονται είσέτι 
βαθμίδες τινές, πρδς δέ διατηρούνται καί τά δύο 
«κρα τά ένόνοντα τήν σκηνήν μέ τάς βαθμίδας· 
Επί ένδ; έξ αύτών υπάρχει οικοδόμημά τι κυκλω- 
πικδν, λείψανον άρχαιοτάτων χρόνων, μετά θύρας 
έμοίας πρδ; τήν τοϋ ύπογείου τής Κορίνθου. Ενώ 

δέ κάτωθεν έθεωροϋμεν τδ ημικύκλιον τοΰ θεά
τρου, έπληρώθη αίφνης ύπδ ποιμνίου αιγών μαύ
ρων, μ.ικρδς δέ τις βοσκός Τούρκος καθήσας έπ 
μιά; πέτρας έσύριξεν, ένώ πληθύς κορωνών πετώ- 
σα διέγραφεν εί; τδν άέρα μεγάλα; περιελίξεις- 
Πρδς τδ δρος ό ούρανδς ήτο βροχερός καί λευκό
φαιος, ένώ απεναντίας κυανούς και λάμπων έφαί- 
νετο πρδς τδ μέρος τής θαλάσσης- έπί τών χαλ- 
κοχρόων νεφών διέβαινον άλλα νέφη λευκά ώς φαν
τάσματα- άπδ στιγμήν δέ είς στιγμής φώς τι δι
αυγές καί ώχρδν έφώτιζε τά άπειρα ερείπια, τάς 
σοβαρά; κορυφάς καί τήν έρημον πεδιάδα. Ποτέ 
μου δέν είδον μεγαλοπρεπέστερον θέαμα- ούτε 
αύτή ή Ρωμαϊκή πεδιάς δέν μοί έφάνη τόσον εξαί
σια καί τόσον μελαγχολική.

Αντίκρυ τών έρειπίων τής άρχαίας πόλεως τής 
Εφέσου είναι τά ερείπια τής μ.ετεγενεστέρας πό
λεως Αγια-Σολούκ- ταϋτα συμπληροϋν την μελαγ
χολικήν έντύπωσιν τοϋ χωρίου. Επι πολύ περιε- 
πλανήθην έπί τοϋ δρους ένθα ή πόλις αύτη έκειτο, 
είσήλθον είς όλα τά τζαμία καί κατέβην διά τής 
σκέπη; είς τά έρημα λουτρά, διέτρεξα μετά ταϋ
τα τδν περίβολον τοΰ φρουρίου,διά τινο; δέ θύρας 
τοϋ περιβόλου τούτου είδον τήν πεδιάδα τής Εφέ
σου καί τήν θάλασσαν. Εν τω μέσω τοϋ θανάτου 
τούτου δστις μέ περιεκύκλονεν,έθαύμασα τήν δύ- 
ναμιν τής ανατολικής γής. Εν τεμάχιον τοίχου 
έκ πλίνθων, τδ όποϊον ήδυνατο νά ζυγίση πεντή- 
κοντα καντάρια περίπου,διά τριών ώθήσεων τοιοΰ- 
των τοϋ έδάφους,συχνότατων είς τήν μικράν Ασίαν, 
έκρημνίσθη. Συκέα τις είχεν απλώσει μεταξύ τών 
καθέτων πλίνθων τάς ρίζας της, αϊτινες έξερχό- 
μεναι έκ τοϋ άλλου μέρους έβυθίζοντο έπί τής 
γής εί; άπόστασιν πλέον τών έξ ποδών. Επί τέ
λους έφδασα είς παμμέγιστόν τι τζαμίον, ωκοδο- 
μημένον έκ μαρμάρου μέλανος καί λευκού, ώς ή 
μ.ητρόπολις τής Πίσης. Τά περιζώματα τών παρα
θύρων ήσαν κατεσκευασμένα κατά τρόπον μετα
γενέστερον. Είς τδ έσωτερικδν ύψοϋντο στήλαι 
έξ Αφρικανού γρανίτου ομοιαι πρδς τάς έπί τών 
βάλτων τής πεδιάδος κειμένας- μία έξ αύτών διε- 
τήρει τδ κορινθιακόν κιονόκρανόν της, αί δέ άλλαι 
πεοιεκοσμοϋντο είς τάς κορυφάς διά στολισμών 
κρεμαμένων μετά χάριτος, ώς σταλακτήται- έπί 
τοϋ έδάφους έφαίνοντο είσέτι τά ϊχνη λιθοστρώ
του έκ φαβεντικοϋ κυανού, καί έπί τών τειχών 
κάλυμμα έκ σμάλτου. Τά τζαμία τής Κωνσταν
τινουπόλεως άν καί μεταγενέστερα (δέν λέγω περί 
έκείνων τά όποϊα ήσαν άλλοτε έκκλησίαχ, ώς ή
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Αγία Σοφία) είναι γενικό»; πολύ μεγαλείτερα, μοί 
έφάνησαν δμως πολύ κατώτερα ως προς την με
γαλοπρέπειαν τοΰ έρήμου τζαμιού τοϋ Άγία- 

Σολούζ.
(Π συνέχεια είς τδ προσεχές.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

αν- 
Ν.

ΛεΒαδέως, αρχαίου καδηγητοϋ τοΰ Ε.Ι.Ιηνι- 
κοΰ Πανεπιστημίου. Εν Αθήναις, τύποις Ζ. 
Γρυπάρη καί Α. Καναρίτου. 1865. Τιμ. 

δρ. 6. 50.
Των πολυαρίθμων βιβλίων ατινα έτ/.σίως έκδί- 

δονται παρ’ ήμϊν, όλίγιστα όμολογουμίνως είσι 
προωρισμένα διά τήν άνάγνωσιν τοϋ λαού, διότι 
οί πλεϊστοι τών καθ’ ήμάς λογίων, ταπεινωτικόν 
νομίζοντε; νά κατέλθωσι μέχρι τού βιομηχάνου 
καΐ τοϋ γεωργού, τρέπονται έπί τά υψηλά, δια- 

σχίζουσι τούς αιθέρας, πέτονται πρός έτερα ού- 
ράνια σώματα, καΐ, άδιαφορούντες εϊ έχωσι πολ
λούς τούς έφεπομένους, έξακολουθοϋσι διά τών νε
φελών τής υψηλοτέρα; μαθήσεως τόν δρόμον αύ
τών. Τινες μάλιστα λησμονοϋντες δτι τά πτερά 
αύτών είσι κηρώ συνηρμοσμένα καΐ πειρώμενοι 
νά μετεωρισθώσι πλέον ή δσον δύνανται, πίπτουσι 
πτώσιν ’ΐκάρειον.

Έν τή Εσπερία Ευρώπη οί όντως σοφοί δέν πά- 
σχουσι τό πάθημα τούτο τών ήμετέρων. Έκεϊ πο- 
λιοΐ καΐ περίδοξοι καθηγηταί, κατερχόμενοι άπό 
τών ύψιδμήτων τής σοφίας μεγάρων είς τήν πενι
χρήν καλύβην τοΰ αστού, καί διασχίζοντες ώς εί- 
πεϊν τήν άνά μέσον άπόστασιν φιλοδωροϋσιν αύ
τώ συγγραφές έλαφράς μέν καΐ άναλόγους πρός 
τήν τοΰ πνεύματος αύτοΰ κατάστασιν, άλλά συγ- 
κεκερασμένην έχούσας τήν τέρψιν τή ώφελεία, 
άλλ’ άναπτυσσούσας τό άζαλλιέργητον αυτού πνεύ
μα ζαΐ βελτιούσας τήν ηθικήν αΰποϋ κατάστασιν. 
Καί αληθώς, δύναται νά ένομασθή διανοητικά»; 
άνεπτυγμένον τό ’έθνος εκείνο, παρ’ ς» οί μέν πολ
λοί ούδέ γράφειν, ούδ’ άναγενώσκειν έπίστανται, 
τήν δέ μάθησιν διακατέχει, ώ: αποκλειστικόν αύ
τής κτήμα, προνομιούχος τις τάξις μόνη, ή τών 
λογίων ; Λεν ήτο δίκαιον νά ζαταβληθή περί τής 
άναπτύξεως τοϋ λαοϋ πλείων προσοχή ή όση σή
μερον καταβάλλεται;

Τάς άληθεία; ταύτα; έννοήσα; καί εκτίμησα;

A^ro-Trfor της κοινωνίας, είτε εκθεσις τών 
θρωπίνων αρετών καί κακιών, ϊ·πό 1. 

εις τών λογιωτέρων καί πολυμαθεστέρων παρ ήμϊν 
άνδρών δ Κ. ’Ιωάννης Νικολαίδης Λεβαδεύ^ αρ
χαίος καθηγητής τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου,έπε- 
χείρησε τήν σύνταξιν συγγράμματος εί'περ τι καΐ 
άλλο έπωφ-λοϋς, διά τε τόν σοφόν καί τόν μήπω 
σοφίας έληλαχότα καί προσέφερεν αυτό ούχί ώς 
τρωγάλιον ΰπερμαζώσης καί δυσορέκτου περιέρ
γειας, ϊνα κατά τδν δαιμόνιου Οικονόμου εΐπωμεν, 
άλλ’ ώς άρτον ζωτικόν τής πεινώση; καΐ αύχμώ- 
δους εί; τοιαϋτα Ελληνικής κοινωνίας. Το Κιιτο- 
πτρον τής Κοινωνίας τοϋ Κ. Δεβαδέως, εϊνε όν
τως τδ κάτοπτρο» έν τω όποίω άνταυγάζονται 
καθ’ δλην αυτών τήν λαμπρότητα αί άρεταΐ, ή 
καθ’ δλην αυτών τήν ασχήμιαν αί κακίαι του αν

θρώπου.
ΓΗ κατάστασις τής ανθρώπινης καρδίας εινε 

όμολογουμένως 2ν τών .περιεργοτέρων μυστη
ρίων τής φύσεως, καΐ ή έρευνα αύτής έν τών σπου
δαιότερων αντικειμένων, εί μή καί τδ μόνον τής 
φιλοσοφίας. Εκαστος ΐμ.ών έχει τάς άρετάς καΐ 
τάς κακία; του, πολλάκις δ’ έν τώ αύτώ άτόμω 
εύρίσκονται συνηνωμέναι αί άκραι άρεταΐ μετά 
τών άκρων κακιών. Πόθεν άρα πηγάζει τούτο, έξ 
άνατροφής ή έκ φύσεως ; Περί τούτου ήμεϊ; δεν 
δυνάμεθα έπ1. τού παρόντος ν’ άποφανθώμεν, διότι 
αί γνώμαι τών περί τοϋ αντικειμένου τούτου 
πραγματευσαμένων εϊς εντελή διάκεινται άντίθε- 
σιν. ’Εν συντόμω μόνον λέγομεν οτι καίτοι ή κρα
σί;, τδ κλίμα, ή θρησκεία κλ. έξασκή μεγίστην 
έπί τοΰ άνθρώπου επιρροήν, δ καλώς δμως παιδα- 
γωγούμενος δύναται νά καταστείλη φυσικάς τινας 
ιδιότητας, καΐ τοΰτο πιριτράνως άπέδείζε καΐ ε
αυτών τών ζώων ό Λυκούργος, έκθρέψας διαφόρως 
δύο άδελφούς σκύλακας, ών δ μεν ένεκα τής άνα
τροφής έγένετο οξύς καΐ έπιτηδειότατος θηρευτής 
δ δέ οκνηρός καί λαίμαργος.

‘11 άνατροφή συνδέει δι’ αμοιβαίας αγάπης τούς 
νέους, διεγείρει έν τή καρδίμ αυτών τά εύγενή 
αισθήματα, διδάσκει τήν φιλοπατρίαν, τήν φιλα
λήθειαν, τήν δικαιοσύνην καΐ τάς παραπλήσιους 
άρετάς κα1. ένί λόγω άναζωπυρεϊ έν τώ άνθρώπω 
τά πρός έαυτόν καί πρδς τήν κοινωνίαν καθήκοντα’ 
διά τούτο πρέπει νά λογίζηται παρά τψ γονέων 
ώς τέχνη πάση; τέχνη; σπουδαιοτέρα και μείζω 
αποτελέσματα έχουσα’ άλλά πρός έπιτυχίαν τής 
παιδαγωγίας συμβάλλουσι τά χρηστά αύτών πα
ραδείγματα καΐ τά καλά αναγνώσματα. Καΐ δμως 
πρέπει μετά λύπης νά συνομολογήσωμεν δτι τό 
τής παιδαγωγίας τών τέκνων σήμερον κατέστη 

Φλως δευτερεύον άντιζείμενον, οί δέ πλεϊστοι τών 
γονέων τυρβάζουσι περί πράγματα ανάξια μερί- 
μνης ή περί τόν άποθησαυρισμόν πλούτου, άδια- 
φοροϋντες δλοσχερώ; περί εκείνων, οί; θέλουσι 
καταλίπει αύτόν.

Έν τώ Κατόπτρω τής Κοινωνίας δύνχτχί τις 
άριστα νά κατίδη τά άποτελέσματα τής έπιμεμε- 
λημένης ή μή άνατροφής. "Απασαι αι κακίαι καί 
άρεταΐ εΐκονίζονται διά τοσοΰτον ζωηρών χρωμά
των, ιύστε θαυμάζει έπ’ άληθείας ό αναγνώστη; 
τήν έπιδεξίαν χεϊρά, ήτις επέτυχε τοσοΰτον τε
χνηέντως νά άνελίξη τά διάφορα πάθη τά κατα- 
κλύζοντα τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Συντελοΰσι δέ 
πρός τούτο τά λίαν καταλλήλως παρατεθειμένα 
πολυάριθμα παραδείγματα, άτινα ό φιλόπονος καΐ 
φερέπονος συγγραφεύς συνέλεξεύ» έκ τε τή; εκκλη
σιαστική; καί τής εθνικής ιστορία; αρχαίας τε 
καΐ νεωτέρας. Λί παθήσεις τή; ψυχή; εξετάζονται 
ύφ’άπάσας αύτών τάς επόψεις φυσιολογικό»;, ία- 
τρικώς, φιλοσοφικώς μετά μεγίστη; χάριτος καΐ 
σαφηνείας. Αναγινώσκων τις έν ταϊ; άρεταϊς τήν 
ευσέβειαν, νομίζει δτι βλέπει τόν εύσεβή άνθρωπον 
τόν έχοντα τήν συνείδησιν άτάραχον καί τό μέ- 
τωπον γαλήνιου, τόν τά πάντα καρτερικό»; ύπο- 
μένοντα καί ούδέποτ εξοργιζόμενου ή άπελπιζό- 
μενον. ’Αναγινώσκων εμπαλιν έν ταϊς κακίαις τό 
περί φθόνου, νομίζει δτι βλέπει τό πελιδνόν καΐ 
άγριον πρόσωπον τοϋ φθονερού, τό σύνοφρυ ηθός 
του, τό τεταραγμένον καί υποκριτικόν.

Τριάκοντα καί πέντε κεφάλαια άπαρτίζουσι τό 
δλον σύγγραμμα, έν έκάστω δ’ αύτών εκτίθεται 
άνά μία αρετή μετά τής άντιστοίχοο αύτή, κακίας, 
οίον ή ασέβεια μετά τή; εύσεβείας καί δυσσε- 
βείας, ή ακολασία μετά τή; σωφροσύνης καΐ ά- 
ναισθησίας, ή φιλαργυρία μετά τή; έλευθεριότητος 
καί άσωτίας 5 φόβος μετά τής άνδρία; καΐ τοϋ 
θράσους, ή λύπη μετά τής χαράς, ή ιδιοτέλεια με
τά τή; φιλοπατρίας καί καθεξής. Είς έκαστον δέ 
κεφάλαιον παρατίθενται αί δέουσαι παρατηρήσεις 
καΐ συμβουλαί.

Τοιούτου ίντος τοΰ έν λόγιο συγγράμματος’ καί 
«κδοθέντο; μάλιστα έν έποχή καθ’ ήν αί κακίαι 

υπερεπλεόνασαν έν τή κοινωνία, φρονοΰμεν δτι εκα- 
°τος πατήρ δφείλει νά προσφέρη. αύτό ώ; πρώτι
στον ανάγνωσμα εί; τά τέκνα του καΐ έκαστος 
άνθρωπο;, ίνήρ ή γυνή, λαϊκός ή κληρικός νά 

προτίμηση αύτό παντός ετέρου. Φρονοΰμεν προ
σέτι δτι τό αρμόδιον ύπουργεϊον πρέπει νά εί- 
σαγάγη αύτό είς τά σχολεία, ώ; βιβλίον διδα-
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κτικον, άτε γεγραμμένον εί; γλώσσαν τοϊ; πασ 
εύληπτον, προτιμόν ούτως αύτό πολλών ετέρων 
άτινα κατά καιρούς ένεκα αισχρά; κερδαλεότητος 
είσήχθησαν, ώς μή ώφειλεν, είς τά σχολεία.

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΛΗΣ.

ΣΗΜ. ΧΡ. Προσεχώς ή Χρυσαλλΐς πρός τέρψ; 
τών αναγνωστών της, καί δπως έκτιμήσωσι κάλ- 
λιον τήν αξίαν τοΰ συγγράμματος θέλει δημο
σιεύσει μέρος τι έξ αύτοΰ.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

Και ό τεχνίτης αύτοΰ I. Β. Σοϋ.Ιγγε.

0 ΜΕΓΑΣ ουτος τεχνίτης έγεννήθη ζαΐ έζησευ 
έν χρόνοι; άνωμάλοις, καθ’ ού; άποδείκνυται τρα- 
νώς οτι τό ανθρώπινον πνεύμα δύναται νά ύπεο- 
πηδήση πάσας τάς δυσκολίας, δταν μετά τής ευ
φυΐα; κέκτηται τήν αρετήν ζαΐ τήν σταθερότητα.

0 Ιωάννης—Βαπτιστής—Σοϋλγγε έγεννήθη έν 
Στρασβούργο» τήν 18 Δεκεμβρίου 1775. ό πα
τήρ του, προσκεκολλημένος είς τήν διοίζησιν τής 
επαρχίας Αλσάκης, άπώλεσε τήν θέσιν του έν 
καιρώ τής Τρομοκρατίας διά τά συντηρητικά του 
φρονήματα, δθεν, καταλιπών τό Στρασβούργον, 
κατέφυγε μετά τών δύο τέκνων του έκ Σχλεστάδ- 
Αμφότεοα τά τέκνα του απέδειξαν μέν ταχέως 
μεγάλην έπίδοσιν εις τάς μαθηματικά; έπιστή- 
μας ζαΐ είς τήν εφαρμογήν αύτών έπί τής Μηχα
νικής,· άλλά κατά τούς χρόνους εκείνους, δτε ή 
έπανάστασις συνετάραττεν άπασαν τήν Γαλλίαν, 
τά σχολεία ήσαν κεζ.λεισμένα καί τά πρός διδα
σκαλίαν μέσα έλειπον.

Καί δμ.ως μετά τοιαύτας ελλείψεις, άλλά ρέ
πω* εις τάς Μηθηματικάς έπιστήμα;, ό Ιωάννης 
Βαπτιστής ήρξατο τοϋ λαμπρού του σταδίου,ήτοι 
τοΰ μηχανικού, καί κατεσκεύασε τά απαραίτητα 
εργαλεία δι έν μικρόν μηχανικόν έργοστάσιον. 
Επειτα κατέγινε νά κατασκευάση οσας μηχανές 
είδε καί μάλιστα τά εις χρήσιν τής πειραματικής 
φυσικής όργανα’ προσεϊχε δέ πολύ τόν νοΰν είς 
τούς πολλούς συνδυασμούς ο’ύς παρετήρει είς τήν 
μηχανικήν, τά μαθηματικά καί τήν αστρονομίαν’ 
δθεν ένόμιζε τό ώρολόγιον ώς πρώτην τών τεχνών 
καί κατεσκεύασε έν παϊς έτι άν, τό ώρολόγιον 
δέ τούτο ήτο τό προσχεδίασμα τοϋ περιωνύμου 

αστρονομικού ωρολογίου τής Μητροπόλεως τοϋ 
Στρασβούργου
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ϊνα δέ δώσωμεν τήν περιγραφήν τοϋ μηχανισ
μού τοϋ ωρολογίου τούτου έχρειάζετο'.βιβλίον 
μέγα, άλλά περιοριζόμεθα μόνον νά ύποδείξωμ,εν 
τά άξιολογώτερα χαρακτηριστικά του.

α'.) Είς τήν βάσιν τοϋ χτιρίου κεϊται ή ουρά
νιο; σφαίρα δεικνύουσα έπί τινο; πλακδς τδν <ί- 
στρφοχ χρόχοχ, δηλ. τήν κίνησιν τών αστέρων 
διαοκούσης τή; ημέρα;. Περί τάς πέντε χιλιάδας 

άστέρε; τών έξ πρώτων τάξεων, μ.εγέθου; παρί- 
σταται έκαστος εις τάς ακριβείς θέσει; του.

Β'.) Επί μετάλλινης ταινίας έν σχήματι δακτυ
λίου 25 έκατοστομέτρων πλάτους, έπί περιφερεία; 
9 μέτρων είσίν εγγεγραμμένα! βλαι αί ενδείξεις 
ένδ; Ημερολογίου σταθερού, οί μήνες δηλαδή, αί 

ημέραι, τά γράμματα άτινα σημειοΰσι τήν κυρια- 
κήν, τά όνόματα τών αγίων καί αί ακίνητοι έορ- 
ταί, πρδς δε καί αί κινηταί έορταΐ σταθερώς.

Γ’. Η πλάξ τοϋ ixyarovc χρόχου χρησιμεύει 
πρδ; παράστασιν τής ανατολής καί δύσεως τοϋ 
Ηλιου, τής κινήσεω; τής Σελήνη; περί τήν γήν, 
τών φάσεων τής Σελήνης, τών εκλείψεων τοϋ 
Ηλιου καί τής Σελήνης.

Δ'. Αί ημέραι τής εβδομάδας παρίστανται διά 
τών επτά θεοτήτων τών εϊδολολατρών έξ ών έλα- 
βον τά όνόματά των’ αυται αί επτά άλληγορικαί 
εικόνες παρίστανται έπί αμαξών συρόμενων ύπδ· 
τών άναλογούντων ζώων καί περιτρέχουσιν έπί 
τίνος κυκλοτερούς σιδηροδρόμου άκολουθοϋσαι χί- 

νησίν τινα συνεχή.
Ε'. ’Επί τής στοάς τής καλουμένης τών Λεόν

των φαίνονται δύο Αγγελοι καθήμενοι παρά τήν 
πλάκα τοϋ μέσου ορού τοϋ χρόνου. C> έξ αριστε
ρών ίστάμενος κρατεί έν ταϊ; χερσίν έν ωροσκο
πίαν πλήρες άμμου έρυθροϋ, τδ όποιον έπαναστρέ- 
φει καθ’ έκάστην ώραν" ό δέ έκ δεξιών κρατεί διά 
μέν τής μια; χειρδς σκήπτρον, διά δέ τής έτέρας 
σήμαντρου δι’ ου σημαίνει τδν πρώτον κτύπον 
έκάστου τετάρτου τής ώρα;’ ό δεύτερος κτύπος 
επαναλαμβάνεται ώς πρώτον τέταρτον τής ώρα; 
ύπδ παιδιού, τά δύο τέταρτα ύπδ έφήβου, τά 
τρία τέταρτα ύπδ άνδρδς ωρίμου ηλικίας, και τά 
τέσσαρα τέταρτα ύπδ γίροντος. Αυται αί τέσσα- 
ρες εικόνες, αϊτινες παρ.στώσι τάς τέσσαρας ώρας 
τής ζωή;, εξέρχονται έκ τοϋ θαλάμου των, προ- 
βαίνουσ: δύο βήματα διά νά πλησιάσωσι καί 
κρούσωσι τδ σήμαντρον και είτα απέρχονται.

ΣΤ'. Η υψηλοτέρα αίθουσα πλουσίω; καθωραϊ- 
σμένη κατέχεται ύπδ τή; εικόνο; τοϋ ίησοϋ Χρι
στού, δστις κρατεί διά μέν τή; μια; χειρδς την

ότε δ πατήρ τοϋ Σοϋλγγε συνελήφθη καί έφυ- 
λακίσθη ένεκα τών συντηρητικών φρονημάτων του, | 
ό Ιωάννης, μόλις δωδεκαετής ών, έπρότεινε νά | 
άνορΟώστ) τδ ώρολόγιον τής μητροπόλεως άντί τή; 
ελευθερίας τοϋ πατρός του. Η αίτησίς του αυτή 
άπε^ίφθη, άλλ’ ή γενναία πράξίς του, προερχό
μενη έξ υίϊκή; άγάπη;, συνετέλεσεν ούκ ολίγον 
πρδς άπελευθέοωσιν τοϋ πατρός του.

1Ϊ άνόρθωσις τοϋ ωρολογίου τής Μητροπόλεως 
ήτον ή σπουδή καί ή μέριμνα τοϋ ίωάννου. Εξε- 
τάζων τδ άντικείμενον τοϋτο ένόησεν δτι ή πρα
κτική μηχανική και ή ώρολογοποιία δέν έξή-κουν 
δι’ Sv τοσοΰτον σπουδαϊον εργον, άλλ’ δτι έπρεπε 

νά κατέχη γνώσεις έτι τών μαθηματικών έπιστη- 
μ.ών και ιδίως τή; άστρονομία;’ έν τούτοι; έπεχεί- 
ρησε τάς έπιπόνου; ταύτας μελέτα; άνευ διδασκά
λων, άνευ βοηθημάτων καί άνευ συμβούλου. 11 
φυσική του όξυδέρκεια καί ή σταθερά του θέλησες 
άνεπλήρουν τά; ελλείψεις του. ίχνογραφών δλα; 
τά; θεωρίας, τά; οποία; έμελέτα, έμαθε ταύτο- 
γρόνως τήν Περιγραφικήν Γεωμετρίαν.

Αί έργασίαι τοϋ νέου μηχανικού δέν έβράδυνον 

νά έλκύσουν τήν προσοχήν τών συμπατριωτών 
του- δθεν διωρίσθη άναπληρωτικδ; Καθηγητή; τών 
Μαθηματικών έν τώ Αυκείςο τής Σχλεστάδ. ϊπό- 
μνημά τι «περί τή; σχέσεως τοϋ μετρικού συστή
ματος» νεωστί είσαχθέντο; καί τοϋ μέχρι τοϋδε 
έν χρήσει, ήσαν η άφορμή τοϋ νά κληθή ό γνώ- 
μων τών μέτρων καί τών σταθμών τοϋ νομού του.

Εν έτει 1820 έκαμεν εναρξιν πρδς άνόρθωσιν 
τοϋ ώιολογίου τή; Στρασβουργική; Μητροπόλεως, 
εί; τδ οποίον είργάζετο παιδιόθεν. Καί έν πρώ
τοι; έσκέφθη νά άντικαταστήση τδ ημερολόγιον 
τοϋ αρχαίου ωρολογίου (δπερ έδείκνυε μόνον τά; 
κινητά; έορτά; δι’ εικόνο;) δι ένδ; νέου ημερολο
γίου, ούτινο; αί ένδείξει; ήσαν σταθεραί. ό χρονο
λογικός έκκλησιας-ικδς υπολογισμό; άπήτησε πολ
λούς ύφυπολογισμού; καί επίπονον εργασίαν. Φθά- 
σα; εις τδ τέλος τών ερευνών του άνεχώρησεν εις 
Παρισιού; καί έπαρουσιάσθη πρδς τδν Λουδοβίκον 
ΙΗ.'δστις τδν ύπεδέχθη εύμ.ενώς καί τδν έπήνεσεν.

Αφοϋ έδαπάνησεν £ν έτος σχεδόν είς προπαρα- 
σκευήν ευαρίθμων τινων τεχνιτών καί πρδς άπο πε
ράτωσαν τών άναγκαιούντων αύτώέργαλείων ήρξα- 
το τή; εργασίας έν έτει 1838 καί έντδς τεσσάρων 
έτών κατώρθωσε νά οίκοδομήση τδ αριστούργημα 
έκεϊνο, δπερ ανέγραψε τδ δνομ,ά του εις θέσιν δ·.α- 
χεκριμένην έν τοϊς άπομνημονεύμασι τών τεχνών 
και τών έπιστημών. 

σημαίαν τής άπολυτρώσεως διά δέ τής άλλη; 

-ευλογεί.
. Περί τήν μεσημβρίαν έκάστη; ήμέρας βλέπει τι; 
πορευομένου; τοΰ; δώδεκα’Αποστόλου; πρδ; τδν 
ϊησοϋν καί φέροντα έκαστον τά όργανα τοϋ μαρ
τυρίου του- αμα φθάνουν πρδ; αύτδν κλίνουσι τήν 
κεφαλήν, άποδίδουσι τήν προσήκουσαν λατρείαν 
καί είτα άπέρχονται. Πορευομένων τών Αποστό
λων ό ίστάμενος έπί τής άκρα; τοϋ πύργου πε
τεινό; κτυπα τά πτερά του, σείει τήν ουράν καί 
αναφωνεί τρί; εί; άνάμνησιν τής φωνή; τοϋ πε
τεινού, ήτι; άντήχησεν εί; τά ώτα τού Πέτρου 
έξωθεν τοϋ πραιτωρίου τού Ποντίου Πιλάτου.

II φωνή τοϋ πετεινού καί ή λατρεία τών ’Απο
στόλων είσί τά άξιοθαυμαστότερα μέρη τοϋ ω
ρολογίου, άτινα έτι καί νϋν παρά πάντων θαυ
μάζονται.

Τήν 2 Οκτωβρίου 4 842 ήμέραν τή; ένάρξεω; 
τής δεκάτη; έπιστημονική; Συνόδου τή; Γαλλία; 
έν Στρασβούργο» έγκαινιάσθη τδ νέον ώρολόγιον 
καί έκίνησε τδν θαυμασμόν πάντων τών σοφών 
καί τών περιεστώτων.

Κατά τδ έτος 4 828 ό Σοϋλγγε έστεφανώθη 
διά τάς μετενεχθείσα; τελειοποιήσει; εί; τήν κα
τασκευήν τών κρεμαμένων πλαστίγγων’ κατά δέ 
τδ έτος 4 853 προήχθη εί; τδν βαθμόν ιππότου 
τοϋ τάγματος τή; Τιμή;.

’Απέθανεν έν έτει 1 856, άφοϋ έζησεν ογδοή- 
κοντκ χρόνου;, καθ’ οΰ; ένησχολήθη εί; ωφέλι
μα ίργα.

Κατέλιπε σύγγραμμα «περί τή; συμπλοκή; τοΰ 
τροχού καί τοϋ χαρακτοϋ άξονο;», πολλά; μηχα 
νά; πρδ; καταμέτρησιν καί άλλα έργαλεϊα μα
θηματική; άκριβείας, ήν περ άείποτε έπεδίωκεν έν 
τε ταϊ; σπουδαίς καί ταϊ; έργασίαι; του.

(’Εκ τοϋ Moniteur illustre des Decouvertes 
el des Inventions.)

I. Γ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ.

Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΤΙΙΣ 11ΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.

ΝοΜΙΖΟΜΕΧ δτι δέν δυσαρεστοϋμεν τού; άνα- 

Τνώστα; τή; Χρυσαλλίδος δημοσιεύοντε; ειδήσεις 
τινά; περί τής ά,χατο.Ιιχής σχολής ir τώ παχε- 
Χιστημΐω τής Πετρουπό.Ιεως, έρανιζόμενοι αύτά; 
έκ τίνος φυλλαδίου έκδοθέντος έν Λειψία κατά τδ 
παρελθόν έτος, έπιμελεία τοϋ άρχηγοϋ τών γερ-
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μανών Αραβιστών τοΰ καθηγητοϋ Fleischer (4). 
Δι’αύτοκρατορικοϋ διατάγματος τής 22 8βρίο« 

(3 9βρίου) 1854 συνιστάτο έν τώ Πανεπιστήμιο» 

τή; Ρωσσικής μητροπόλεω; σχολή έχουσα έργον 
δπως ώφελήση κυρίως τού; κατοίκους τών άσια- 
τικών έπαρχιών τή; αύτοκρατορίας καί νά έκτεί- 
νη καί άνακινήση τήν γνώσιν τών γλωσσών, τής 
φιλολογίας, τής γεωγραφίας, τής έθνογραφίας, τής 
ιστορίας καί άρχαιολογίας τής ’Ασίας, έν ένί λόγω 
ή σύστασις τής σχολή; ταύτη; περιστρέφεται 
περί πρακτικόν καί έπιστκμονικδν σκοπόν, συνάμα 
δέ γενικόν καί ώρισμένον.

Τήν 27 Αύγούστου 1855 (8 7βρίου) πανηγυ- 
ρικώς έγκαθιδρύθησαν αί διάφοροι σειραί τών μα
θημάτων τής άνατολική; σχολής.

Αί έδραι ήσαν εννέα’ δηλαδή ά·) τής ’Αραβι
κής, β'.) τή; Περσική;, γ'.) τής Τουρκο-ταταρικής, 
δ'.) τής Σινικής, έ.) τή; Μογγολο-Μαλμουνικής, 
ς·'·) τής Εβραϊκής, ζ'.) τής Αρμενικής, ή.) τής Γρυ- 
σινικής, θ'.) τής τοϋ Μαντσού. Τδ δέ 1860 ένιδρύ- 
θη και δεκάτη έδρα ή τή; Σανσκριτικής.

II Ρωσσική κυβέρνησε; έξώδευσεν άπδ τή; έγ- 
καθιδρύσεω; τή; σχολή; μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
έτους 1863 τδ ποσδν 186,000 ρουβλίων και 
35 1/4 κοπεκίων διάτούς μισθούς τώνκαθηγητών, 

βοηθών καί διδασκάλων, δι’ άποζημίωσιν κατοι
κίας είς τούς αύτούς, διά βοηθβία; εί; τούς σπου
δαστής, διά τύπωσιν φιλολογικών έργων καί τά 
τοιαϋτα.

Από τή; έγκαθιδρύσεω; τής σχολή; μέχρι τοϋ 
τέλου; τοϋ Ακαδημαϊκού έτους 1862—63 έφοί- 
τησαν εί; αύτήν 529, έξ ών 121 γεννηθέντες 
έν Καυκάσιο, οϊτινες ήσαν έγγεγραμμένοι είς άλ
λα; σχολάς, 356 φοιτηταί τακτικοί καί 52 ά- 
κροαταί. Εκ τούτων τών 529,73 έτελείωσαν τήν 
σειράν τών μαθημάτων τή; σχολή;, έξ ών 60 
έξήλθον μέ βαθμόν όιύάχτοροζ καί 13 ώ; τε
λειόφοιτοι.

0 νϋν βασιλεύων αύτοκράτωρ διά διατάγμα
τος τή; I 8/30 Ιουνίου 1 863 παραδεχθείς καί έ- 
πικυρώσα; τδν νέον οργανισμόν τών Γωσσικών 
πανεπιστημίων, διέταξεν δπως καί η Ανατολική 
σχολή τή; Πετρουπόλεως συμμορφωθή μέ τδ 
διάταγμα.

(1) Ίο φυλλάδιον Επιγράφεται ούτως- StatistiellC Na- 
chriehten uber die orientalische facnltat der uni- 
versitat zu st. Petersbrug initgetheitt von Irof- D. 
A. Chwolsobn. Miteiuem vorvort von frof· 11. L. 
Fleischer. Leipsv. 1861. Ek 8 Σελ· 22.
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Σήμερον λοιπόν συγκροτείται ή σχολή αύτη έξ 
9 καθηγητών (έξ τακτικών καί τριών εκτάκτων) ι 
ές 8 υφηγητών (άναπληρωσάντων τούς Βοηθούς) ' 

καί 14 διδασκάλων
Αί έδραι είναι αί έξής.
4. ά.) Αραβική, β’.) ιστορία τής Αραβικής φι- ' 

λολογίας. I
2. α.) Περσική, β'.) Ιστορία τής Περσική; φι- ι 

λολογίας.
3. Τουρκοταταρική. ά.) Τουρκική, β.) ιστορία ■

τή; Τουρκική; φιλολογίας, γ'.) Ταταρική. δ'.) ί- ι 

στορία τής Ταταρική; φιλολογίας. ι
4. Σινική καί Μανσιουϊκή. ά ) Σινική β',) Ιστο

ρία τή; Σινικής φιλολογίας γ'-) Μανσιουϊκή. δ'.) : 

Ιστορία τή; Μανσιουϊκή; φιλολογίας.
5 Μογγολική καί Καλμουκική. ά.) Μογγολική, 

β'.) ιστορία τή; Μογκολική; φιλολογίας, γ'.) Καλ

μουκική. δ'. Βουριανική.
6. Εβραϊκή Αραμαϊκή ά.) Εβραϊκή, β.) Ιστο

ρία τής Εβραϊκή; φιλολογίας, γ'.) Συριακή. δ'.) 

Χαλδαϊκή.
7. Αρμένική καί Γρυσινική. ά.) Αρμένική, β .) 

ίστορία τής Αρμενικής φιλολογίας, γ'.) Γρυσινική. 

δ.') ίστορία τή; Γρυσινική; φιλολογίας.
8. Σανσκριτική καί Ζενίική. ά.) Σανσκριτική, β'.) 

ιστορία τή; σανσκριτικής φιλολογίας.γ.) Ζενόική
9. ίστορία τής Ανατολής, ά.) ίστορία τών 

Σηυ,ιτών. β'.) ίστορία τής βορειανατολικής Ασίας, 
γ’.) ίστορία τών Ασιατικών Αρίων.

Ανθρωποι έξοχοι κατέχουσι τινάς τών εδρών 
τούτων καί άλλοι ήττον γνωστοί, οί όποιοι δμως 
ύπηρετοϋσι τήν επιστήμην καί τδν πολιτισμόν' 
άλλοι είναι ποοσκεκολλημμένοι εί; ταπεινότερα; 
θέσεις, ώς καί ό διδάσκαλος προωρισμένος νά δει- 
κνΰη τήν Αραβο-Τουρκικήν καλλιγραφίαν, άλλά 
διά τήν όλως μερικήν φύσιν τής σχολή; αί θέεει; 
αύται είναι ωφέλιμοι καί σημαντικά? άλλοι δι- 
δάσκουσι πρακτικώ; καί θεωρητικώς, πολιτικήν, 
έμ,πόριον, τέχνα; καί έπιστήμας φιλοσοφικά; καί 
γλωσσικά; ούσας' μεταξύ τών διδασκόντων είναι 
ιθαγενείς τών μερών, ών διδάσκουσι τήν γλώσσαν 
καί φιλολογίαν. Καί έκτδς τών καθηγητών καί 
τών μαθημάτων τούτων άφθονοΰσιν έν Πετρουπό- 
λει κώδικες καί βιβλία καί έντυπα, νομισματό- 
σημα καί μνημεία διάφορα, τά όποια έχουσι σχέ
σεις αμέσους καί έμμεσους μέ τήν ’Ασίαν, παρέ- 
χοντα βοηθήματα εις τε τούς διδάσκοντα; καί 
τού; διδασκόμενους, τύγ·?7 ·?,ν δεν ευρίσκει τι; πάν
τοτε είς τδν κόσμον.

1
Επειτα οί καθηγηταί τής Ανατολικής σχολής 

δέν καταγίνονται μόνον περί τήν πρακτικήν σκέ- 
ψιν, άλλά κάμνουσι νά προβαίνη καί ή φιλολογι
κή καί γλωσσική επιστήμη καί ή ανατομική παι
δεία, καί τοΰτο τδ άποδεικνΰουσι πολλαί καί 
ωφέλιμοι συγγραφαί, γραφέϊσαι διά τοΰ δεδοκι- 
μασμένου καλάμου των, τινες τών οποίων είναι 
εις γερμανικήν εί; Αγγλικήν, Γαλλικήν καί Ασια
τικά; γλώσσας γνωστάς καί έπαινουμένα; ύπδ 
τής λοιπής Ευρώπης, καί άλλα; σχεδόν μόνον 
έν Ρωσσίμ -.Ιγνωστάς, διότι είναι γεγραμμέναι 
εις Ρωσσικήν διάλεκτον ή είς Πολωνικήν, αίτι- 
νες ολίγον γινώσκονται έκτδς τής Ρωσσικής αυτο
κρατορίας. Ευχής όμως εργον θά ήτο νά μετα- 
φράζοντο καί είς γλώσσαν μάλλον κοινήν, πράγ
μα δπερ οφείλει νά πράξη ή σοφή καί πρακτική 
Γερμανία.

ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΠΡΚΕΥΤΙΚΛ ΣΥΜΒΟΛΑ.

Αετός. Εμβλημα τοΰ Αγίου ίωάννου τοΰ Εΰαγ- 
γελιστοΰ.

"ΑγγεΛος. Εμβλημα τού Εύαγγελιστοΰ Ματ
θαίου.

Λέων. Εμβλημα τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μάρκου.
Βονς. Εμβλημα τοΰ Αγίου Λουκά.
Νανς. Εμβλημα τής Εκκλησίας.
Βωμός αρωμάτων. Σύμβολον τής προσευχής. 
ϋρυβατον Σύντροφος τού καλοΰ ποιμένος.
Τρόηες. Εμβλημα τής πρδ; τήν αγίαν Τριάδα 

πίστεως.
Ρόδον .Ιευχόν. Εμβλημα τής άθωότητος.
Λεσμη χ.Ιιμάτων. Εμβλημα τής ένώσεως. Εύ- 

ρίσκεται έπί τών νομισμάτων τής Αριαδική; συμ- 

μαχίας.
'Ε.Ιαία. Διά ταύτης έστεφάνωνον του; έν Ολυμ

πία νικώντας άθλητάς.

ΑΙΝΙΓΜΑ,

Δ'.πλοΰν εις ·το σκότος 
Μονόν εις τό φως 
Στο στρώμά σου είμαι 
Στήν κλίνην ποσώς.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Έν τώ ουλλαδίω να'. σελ. 84 στήλ. 2, ςίχ. 42 άνά.· 
γνωβι Laennec. Σημειωβήτω πρδς τούτοις οτι τδ έν σελ· 
86 άοθρον έπιγραφόμενον «Ευτυχία καί δυστυχία» έλήφβή 
εκ τοΰ συγγράμματος τοΰ φιλοσόφου Κομφουκίου,

Η ΕΠΑΥΛΙ3 ΤΗ3 ΟΖΕΡΑ1Η2.
(Συνέχειαν ίδε φυλλάδ. 51').

νά τίκηται διά μίαν κατεσπευσμένην απόφασίν 
της, τήν όποιαν ίσως έγώ ύπέρ πάντα· άλλον οί- 
κτείρω. Πρέπει, τέκνον μου, νά άναχωρήσητε όχι 
αΰριον, ή μετά τινα; ημέρας, άλλά σήμερον, αμέ
σως πρίν μάθωσιν είς τδν πύργον οτι ήλθετε εις 
Όζεραίην.

‘Η αποστροφή αύτη παρήγαγεν έπί τοΰ ’λλφρέ- 
δου αποτέλεσμα αντίθετον έκείνου τδ όποιον έπε- 
ρίμενεν ή Κ. Λαμβέρτου, διότι ύπέθεσεν δτι ή Κα
λή Γυναίκα, ήτις έκέκτητο δλην τήν εμπιστοσύνην 
τή; Αδελαίδος, καί έγνώριζε κάλλιον παντός 
άλλου κατά βιθο; τήν καρδίαν της, προσέβλεπε 
μετά φρίκης εί; τήν πιθκνότητα τοιαύτη; συνεν- 
τεύξεως.
— Κυρία Λαμβέρτου, ύπέλαβε μέ φωνήν ικετευτι
κήν, μή μοΰ ζητήτε περισσότερον άφ δ,τι δύνα
μαι νά πράξω. Φθονείτε λοιπόν μή άναπνεύσω 
καί έγώ έπί τινα; ημέρας τδν άέρα,δν έκείνη ανα
πνέει, καί μή ζητήσω νά τήν ίδω ακόμη άπαξ. .
— Τότε λοιπόν δέν τήν αγαπάτε, είπε ξηρώς ή 
Καλή Γυναίκα, δέν τήν ήγαπήσατέ ποτέ, άν διά 
ματαίαν μια; στιγμής εΰχαρίστησιν διακινδυνεύητε 
δλην τήν ευτυχίαν τη;. . . ’Αλλ’ όχι, Κ. Δουκλίρκ, 
εΐσθε άγαθδς καί μεγάθυμος, τδ ήξεύρω, εΐσθε 
εγωιστής, καί τό είπον άλλοτε πολλάκι; όταν 
ήδυνάμην νά όμιλώ περί υμών πρδς αύτήν καί πρδς 
τδν άτυχή μου Γουστάβον.ό αγών τδν όποιον θέ
λετε καταβάλλει εινε όντως έπίπονος' άλλ’ έσε-

! ται άξιέπαινος. θά τδν άγνοή έκείνη, άλλ’ έγώ, 
ι ήτις θά τδν γνωρίζω, έσομαι ύμΐν εύγνώμων καθ’ 

ολην μου τήν ζωήν καί θά επικαλούμαι ύπέρ υ- 
[ μών όλα; τάς εόλογίας τοΰ ουρανού.

ό ’Αλφρέδος έδίσταζε, διότι οί μειλίχιοι καί 
ι ραταπειστικο1. λόγοι τής Σουσάννας είχον είσχω- 
; ρήσει μέχρι τής κκρδίκς του. Ηθελε δ’ ίσως άπο- 
I φασίσει ν’ αναχώρηση, δτε δ αγρονόμος, δστις 
I άπδ τή; αρχής τής αυνδιαλέξεω; ταύτης είχε κα

ταπολεμήσει ϊσχυράν επιθυμίαν όπως λάβη μέρος 
είς αυτήν, άνέκραξε, μή κρατούμενος πλέον,
— Μά τήν πίστιν μου, μητέρα, δέν είσθε τόσον 

υποχρεωτική εί; τδν νέον αυτόν, τον οποίον αφού 
διήνυσε δεκαπέντε λεύγας καλπάζων, κακοπιακώς 

Ι καί άποθνησκων τής πείνης, θέλετε νά έκβάλητε 
ϊ τή; θόρας έν καιρώ νυκτός σκοτεινής, χωρίς ακόμη 
h νά τδν άφήσητε νά φάγή όλίγον άρτον ! Δέν είνε

Α · 

αυτός τρόπο; καλός πρδ; ενα ξένον, δστις ήλθε νά 
σάς ζητήση φιλοξενίαν. Νά μή ύπάγη δ Κ. ’Αλ
φρέδος εις τδν πύργον, τδ εννοώ, μ’ όλον ότι δέν 
βλέπω τί κακ,ν ήθελε προξενήσει είς τήν νέαν 
κυρίαν μάς, άλλά δέν θά ίιποφέρω ν’ αναχώρηση 
άπδ τήν έπαυλιν, χωρίς νά σταθή ήμερα; τινα; 
νά διασκεδάσει ένταΰθα. Κάνει; δέν θά τδν ανα
γνώριση, καί άν προσλάβη κάνέν φαντασιώδες 
όνομα, ή παρουσία του εί; τήν έπαυλιν δέν θά 
κινήση οΰδενό; τήν περιέργειαν. . . άλλω; τε σάς 
υπόσχομαι ότι άπό τδ πρωί έως τό εσπέρας θά 
κυνηγώμεν, ώστε δέν θά έχη καιρόν, ούδ’ επιθυ
μίαν νά περιφέρηται έδώ καί έκεϊ. Μή ήσθε, μή- 
τερ μου, τόσον άδικος' διότι θά ητον αίσχος δι’ 
ΰμά; νά διώξωμεν άνθρωπον δστις ώ; αυτόν, έκ 
φιλί»; έρχεται είς τήν έπαυλιν.

‘Η Καλή Γυναίκα παρετήρησε τδν υιόν της μέ 
ηθο; περίλυπον καί ειπεν, άνανεύουσα.
— Όμιλεΐ; ουτω, Διονύσιε, διότι δέν γνωρίζεις 
δποϊαι δύνα<ται νά ήνε αί όλέθριαι συνέπειαι 
τοιαύτη; αφροσύνη;' αγνοείς ότι οί Λαμβέρται i- 
φελουσι νά Ουσιάσωσιν ύπέρ τή; ευδαιμονίας καί 
ειρήνη; τών Σαινσομόν καί αυτά τά καθήκοντα 
τή; φιλοξενίας . . Πτωχέ Διονύσιε, έξακολούθη- 
σεν άποστρέφουσα μετά λύπη; τού; όφθαλμούς, 
ίσως δέν θά μείνη; πολυν καιρόν εί; τήν έπαυλιν 
τής Οζεραίης, καί προτιμότερου εινε βεβαίως ό 
ξένο; μα; νά. εγκατάλειψη τήν οικίαν ταότην, 
πρίν ή συμφορά ένσκήψη έπ’ αύτής.

‘Ο άγρονόμος ώχοίασε, καί μ’ ολην τήν δυνα
τήν σωματικήν του κατάστασιν, νευρική ταραχή 
έτάραξε τά μέλη του.
— Μητέρα, ήρώτησε μέ φωνήν ήλλοιωμ,ένην, μή 
ηχούσατε νά όμιλώσιν είς τον πύργον περί τής 
έκμιαθώσεως, ήτις λήγει μετά οκτώ ήμέρα;; ‘Ο 
κύριος δέν θέλει νά τήν ανανέωση είμή μέ όρους. . .
— Δέν θέλει νά τήν άνανεώση διόλου, υίέ μου, 
ειπεν ή Καλή Γυναίκα στενάξασα.

0 Διονύσιος έμεινεν ακίνητος, μέ όφθαλμού; 
αυχμηρούς καί ατενείς, ώς εί δέν ένόησε τό ά- 
παίσιον τούτο νέον.

ό Διονύσια; Λαμβέρτος έμεινε πρός ώραν ώς 
κεραυνόπληκτος.
— Εινε άδύνατον, μήτέρ μου ! είπε τέλο; μέ φω
νήν βραχεϊαν, άπατάσθε ! . .

— Ουδόλως άπατώμαι, ΰπέλαβεν ή Καλή Γυναίκα 
περίλυπος. Δέν θέλουσι πλέον ήμάς, μάς διώκου- 
σιν, έντδ; όκτώ δέ ημερών πρέπει νά έγκαταλεί-
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πωμεν την Ειία’Λιν ταύτην, εν ή συ fx.ev έγεννήθης, 
έγώ δέ διήλθσν πολίάς ήμέρα; σκυθρωπή· και ο
λίγα; γαλήνιας. . . ‘Ο αύθέντης πρό μικρού μάς 
ε'πενβτι ίν.αγ.ζ συμφωνίαν μέ άλλον άγρ» όμον.
— Ό αύθέντης. ναί’ άλλ’ ί κυρία, h i^rM; κυ
ρία, ή Αδελχίς δέ Σαινσομόν <
— Α!ία γυνή πρα'ΐα καΐ δειλή δίνατα; να Μ 

cTKXotc θελήσεις παρά τάς τοΰ συζύγου της ; ‘II 
’Αδελαις παρεκάλεσεν, έκλαυσεν, άλλ’ ούδέν επέ
τυχε, καί έγώ ή'χγκάσθην νά τήν παρχκαλέσω 
δπωςμή διάκινδυνεύση εις τό εξής νά ΐτρΰσέλχύση 
τήν όενήν τοΰ συζύγου τής. επαναλίμβάνουσα τάς 
αγόνους προσπχθ ία; της.
— Δι’ υμάς, αύτδ εϊνε πολύ καλό··’'μήτέρ· μου, εϊ 
πεν ό αγρονόμος μέ ε'πίπλαστον γαλήνην, άλλά 
πριν άποσυρθώ τής έκμισθώσεως κτήματος, τό 
όποϊον εζωογόνησα διά τών ίδσώτων μου, καί τό 
όποιον έθεωροΰμεν σχεδόν ώς ιδικόν μας, επρεπεν 
ό ξένος αυτός νά μοί δώση τούλάχιστον εύλογο- 
φανείς τινας λόγους . . Δέν ήμπορεΐ νά μέ δίωξη, 
ώς ενα άπλοΰν γεωργόν, καί άν Εχη αιτίαν παρα
πόνων κατ’ έμοΰ, οφείλει νά Ελθη κατά πρόσωπον 
νά μοί τήν είπή καθαρώς, ώς κάμνουν οί τίμιο·, 
ανθρωπ'ΐ. ’Αλλ’ αύτός δέν ήλθεν, ούδέ τολμά βε 
βαίω; ό άθλιος νά έλθη
— ’Αλλά ποίαν άλλην αιτίαν ζητείς νά σοί είπη 
εϊμή δτι ή θέλησίς του είνε τοιαύτη καί οτι τό 
συμφέρον του απαιτεί τοιαύτην μεταλλαγήν ; Δέν 
εινε ό κύριος, καί δέν δύναται νά διαθέση κατ 
αρέσκειαν τά κτήματά του ; Ι·ϊμεθα πολύ άφώ- 
σιωμίνοι είς τήν οικογένειαν Σαινσομόν, ώστε ό 
νέηλυς αύτάς μάς έμίσησεν, υίέ μου, και πρό πολ- 
λοΰ ήδη χρόνου προείδον ο,τι μάς συμβαίνει σή
μερον. ‘Ο άνθρωπος αύτδς μάς μισεί, Διονύσιε, 
διότι δέν δυνάμεθα νά τδν άγαπήσωμεν ώς ήγα- 
πήσαμ-ν τσύ; άλλου;,καί μάς θεωρεί ώς εχθρούς’ 
ώστε άντΐ νά άσχάλλωμίν κατά δυστυχίας ανε
πανόρθωτου, πρέπει νά ύποβληθώμεν είς αύτήν 
άγογγύστως.

‘θ λόγος ούτος έξήρκεσεν δπως έξάψη τήν μό
λις συνεχομένων οργήν τοΰ αγρονόμου μέ φρικώδη

* ορμήν.
— Εγώ νά υποβληθώ εις τήν ταπείνωσιν ταύτην ’ 
ανέκραξε κτυπών διά τή; πυγμής τήν τράπεζαν 
ήτις ζαϊ συνέτρίβη έκ τοΰ κτυπήματος. ’Εγώ νά 
παραιτήοω τούς αγρού; τούτους, οΰς έσπειρα, τά 
δένδρα ταΰτα, ά Εφύτευτα, τά ζώα ταΰτα ά είδον 
γεννώμενα και διά τής χειρός μου έξέθρεψα!

κάλλιον πΰρ νά πέση έζ ούρανοϋ καί κζτακαύση 
τήν επαυλιν ταύτην εώς εκατόν πόδα; κϋτωθεν τών 
θεμελίων της ! Δέν θά τήν άφήσω ποτέ, Οά άντι- 
στώ . .. άς ελθωσιν όλοι, δέν τούς φοβούμαι. Οχι 
νά μ’έπάρουν §λοι οί διάβολοι, δέν θά παραιτή- 
σω τήν ι ζεραίην. ώς είς φαύλος εκμισθωτής τόν 
όποϊον διώκουν αίσχρώς διότι δέν πληρώνει τόέκ- 
μίσθωμά του . . Ίν τίνι δικαιώματι αύτός ό 
άθλιος θηλυδρία; δίδει διαταγής έδώ ; Αέν εϊν; 
αύτός Σαινσομόν ! Δεν συνεθέμεθχ συμβόλαιον 
με-, αύτοΰ, καί δύναμαι νά τού ρίψω κμμμίχν 
σφαίραν ε·ς τήν κεφαλήν, ώς εϊς ένα κύνα τής 
όδοΰ, οστις εις ούδ:να ανήκει . . ©ά τόν φονεΰσω, 
νά ίδήτε δτι θά τόν φονεύσω ’

ιΗ οδύνη κα! ή ά ανάκτησες είχον διαστρέφει 
τούς χαρακτήρα; του. Ετιλλε τήν κόμην, έκτύπα 
διά τοΰ ποδός τήν γήν, έπλήγωνε τό στήθος του. 
Ο. δεις έδό νατό νά μή τρέμη ένώπιον τής φρενή- 
τιδός του ταύτης, καί ό Αλφρέδος παρετήρησε μέ 
είδος τι φρίκης τό τρομερόν αποτέλεσμα τό όποιον 
παρήγον τά πάθη είς τόν ρωμαλέον αύτόν χωρι
κόν. Εν τούτοις ή Κ. Λαμβέρτου οίκτον μόνον 
έφάνη Εμπνευσμένη διά τήν οδύνην του καΐ περι- 
βαλοΰσα διά τών δύο άσθενών καί έρρυτιδωμένων 
χειρών της τάς τυλώδεις χεΐρας τοΰ υίοΰ της, τώ 
είπε μετά περιπαθούς έκφράσεως συμπάθειας. Δυ
στυχή Διονύσιε ! δυστυχή Διονύσιε !

Τό άπλοΰν τοΰτο τεκμήριον τή; μητρικής συμ
πάθειας έδωσεν έτέοαν διεύθυνσιν εί; τά ταραχώ
δη αισθήματα τοΰ αγρονόμου. Δύο θαλερά δάκρυα 
έρρευσαν βραδέως έπί τών ήλιοκαών παρειών του 
καΐ έν παραφορά Ολίφεως άνέκραξεν.
— Οχι μόνον δι’ έμέ οργίζομαι διά τήν αδικίαν 
ταύτην, άλλά καί δ·.ά σάς, μήτέρ μου. Αρμόζει 
τάχα εις τήν ηλικίαν σας νά ύπάγωμεν νά ζη- 
τώμεν μακράν ίσως άλλην κατοικίαν; άλλους φί
λους, άλλ.εν τόπον; Τί θά γίνωσιν όλοι οί πτω
χοί καί όλοι οί ασθενείς τών περιχώρων; ποιος 
του λοιπού άνθ’ ΰμών θέλει τούς συνδράμει καί 
τούς περιποιείται; Αύτός ό άνθρωπο; εινε τρελλ.ός, 
μά τήν πίστιν μου. Τόν μισοϋσιν ήδη όλοι οί γεί
τονες, καΐ ή άθλια διαγωγή του πρό; ήμά; θά 
τόν καταστήση τοσοΰτον επαχθή, ώστε δέν θά 
τολμά νά κάμη §ν βήμα εις τά κτήματά του, 
χωρίς νά πάθη κακόν τι. Τήν νύκτα θά κόπτωσι 
τούς σίτους του καί θά βλάπτωσι τά δένδρα του’ 
θά τόν μεταχειρίζωνται ώ; εχθρόν όλοι οι κά
τοικοι τοΰ δήμου, και άν τολμά νά φαίνηται τήν

•

Κυριακήν εί; τήν έκκλησίαν, Οά τώ £ίπτωσι λί
θους, καθώς, έκαμον εκείνου τοΰ ιδιοκτήτου τής 
ΙΙιχεβέλλης όστις έμαχαίρωσε τον αγρονόμον του. 
— Σέ παρακαλώ, υίέ μου, εϊπεν ή Καλή Γυναίκα 
μέ ύφος 'ικετευτικόν δέν επιθυμώ ή άναχώρησίς 
μου έκ τή; Όζεραίη; νά Εχη διά τόν σύζυγον τής- 
’λίελαίδο; ,Σχινσομόν τάς λυπηρά; συνεπείχς, τάς 
όποια; λέγεις’ άποσχέ'.'ητί μοι λοιπό' ότι Οά εΐ- 
πη; εί; όλου; τούς φίλου; σ;υ ότι παραιτείς τήν 
Επαυλιν έκουσίω;, καΐ οτι ό αύθέντης δεν μάς 

έχαμε τίποτε.
0 άγρονόμος' τήν έθεώρησε μί ύφος έκπλήςεως, 

τούτον τή;’ά-
« λ ε

ποτέ νά
ή;

ώ; εΐμή έπίστευεν εί; τόν βαθμό»· 
φοσιώσεως.
:—ύ διάβολρ; νά μ- έτάρη, άν δίνομαι 
είπω τοίοΰτον φεΰδος, ανέκραζε πηδών έπί 
έδρας του. ’Ακούσατε, μήτέρ μου, σεις είσθε μία
σοφή καί ειγί* γυνή, σείς δύνασθε ν άποδώσητε 
καλόν άντΐ κχκού, αύτό δεν μέ πειράζει . . ’.νλλ 
έγώ, βλέπετε, δέν έχω μήτε τήν γενναιότητα,
μ.ήτε τήν αρετήν τού νά συρράφω τοιαΰτχ πράγ
ματα’ καί άν μέ διεμέλιζον είς τέσσχρα τεμάχια 
δέν Οά έδυνάμην νά είπω ψεύδος. Δέν τό κάμνω, 
ίίχι, είς τήν ζωήν μου, δέν τό κάμνω ’.

Η Καλή Γυναίκα δέν ήτον άναμφιβόλω; συνει-
Οισμένη νά βλ.έπη τόν υίόν τη; τοσοΰτον ένεργη- 
τικώς έναντιούμενον είς τάς θελήσει; τη;, διότι 
είπε μετ έκπλήξεως άναμίκτου λύπης.

— Διονύσιε, δύνασαι νά σμίλης ούτω πρός 
εμέ, τήν μητέρα ο ου, καί. ένώπιον ένό; ξένου ακό
μη ; 'Q άγρονόμος έστράφη πρό; τόν ’Λλφρέδον 
Δουκλέρκ, όστις ϊ,γο μάρτυς, σιωπηλό; καί πε
ρίεργο; τή; άπροσδοκήτου ταύτη; έξηγήσεως.
— ‘Ο Κύριος ’Αλφρέδος, είπε, γνωρίζει οτι σάς 
αγαπώ καί σέβομαι, ρ.ττέρ μου, κχϊ τοΰτο τώ 
ελεγον πρό μικρού, άλλά δέν θά μέ κατακρίνη, 
πιστεύω, αύτός διά τό μισό; μου κατά ταυ Ενσαρ
κωμένου αύτοΰ διαβόλου τή; ’οζεραίης.

Ταΰτα έκείνου είπόντος, ό ’Αλφρέδος ένόμισεν 
άναγκαΐον ν’ άναμιχθή είς τήν μεταξύ μητρός 
καΐ υίοΰ ομιλίαν ταύτην.
— Συμμερίζομαι ύπερβηλίόντως τήν σφοδράν λύ
πην σας, Διονύσιε, είτε μετά συμπαθείας, καί 
εννοώ πόσον ή Ουσία, ήν σά; ζητεί ή μήτηρ σας 
είνε σκληρά δι’ ίμά, . .. ’Αλλά διατί νά άπελ- 
πίζησθε ; Τί λυπεΐσθε. εί; τ-ήν Όζερχίην, άφού 
πλέον όλοι Εκείνοι οΐτινες σά; ήγάπων κεϊνται Εν 
τώ τάφω ; ’Ακούσατε, σήμερον δύναμαι νά δια

θέσω τήν οίκογενίΐχκήν μου περιουσίαν καΐ είς άπό
στάσιν ϊλίγων λευγών άπ’ έδώ, έχομεν μίαν Επαυ
λιν' πολύ παραγωγικωτεραν τής Όζερχίη-. Εκεί
θά ησθε περισσότερον κύριος παρ’ εμί.
— Εύχαριστώ, κύριε ’Αλφρίδε, εϊπεν ό άγρονόμ.·.; 
εύγνωμόνω;’ είσθε άνθρωπο; άγαθό; σείς, καΐ 
πάντοτε έσκεπτόμην, ότι Οά ημεθχ πολύ εΰτυχέ- 
στερ'οι είς τήν \ ζεραίην άν ησθε εί; τήν θέσιν 
τοΰ υποκριτοΰ αύτοΰ . . Δεν δύναμαι όμως νά 
δεχ_θώ τήν πρότισίν σας, διότι δέν πιστεύο}, 
ώ; ή μ.ήτηρ μου, ότι πάσα ελπίς άπώλετο διά τήν 
επαυλιν τής Όζεραίη;. ‘θ Γρανσάμ θά συλλογ·.-· 
οθή πολύ ποίν ά.τοπίμύη τόν Διε-.ύτιον Λχμβέρ- 
τον καί τήν Καλήν Γυνναίκα.

‘II Σουσά<να υφώσε τήν κεφαλήν περιλυπως 
μέ ύφος αμφιβολίας.
— Δέν θά τολμήση ! άνέκραξεν έντονώτερον ό 
-.γρονίμος, δέν θά τολμήση διότι γνωρίζω ότι εϊνε 
χαύνο; καί θά φοβηθή νά έκτεθή άπέναντί μου. 
’Αζ,ουσατε,. κύριε Άλφρέδε, έζηκολούθησεν άποτό- 
μως καΐ στραφείς πρό; τόν ξένον, ΰέν θά σα: 
κρύψω ήδη <τι θά λυπηθώ πολύ άν άναχωρήσητε 
Εντεύθεν, χωρίς νά παίξετε κά<έν καλόν παιγνί- 
διον ει; αυτό» τόν άθλιον. Δέν γνωρίζω τί κάμνει 
μέ τήν νέαν κυρίαν μας, ’ άλλ’ εκείνο το όποϊον 
γνωρίζω εϊ·.ε ότι δέν σας έλησμάνηαεν, ό'σον υμείς 
φρονείτε. Σάς είπον ότι αυτή ήτο γαλήνιος, ήθελα 
νά είπω περίλυπος, ότι ήτον υπομονητική, ήθελα 
νά είπω δυστυχή; ! Ή μήτηρ μου θά τό άρνηθή, 
άλλ’Ενώ είμαι βέβαιος δτι ή ’Αδελαΐς δε Σαινσο- 
μ’,ν λυπεΐται διότι ένυμφεύθη άνθρωπον, τόν 
οποίον δέν άγαπή, καί θά λυπηθή ακόμη περισ
σότερον άμα μάθη ότι είσ^ε έδώ.
— Σιώπησε, υίέ μου, σιώπησε’ άνέκραξεν ή Καλή 
Γυναίκα μετά ταραχής.
— Σά; λέγω οτι σάς αγαπά ακόμη, ύπέλαβεν ό 
αγρονόμο; παραφερόμενο; έκ τοϋ μίσους του’ δέν 
ήγάπησεν άλλον πλήν υμών, καί ή μήτηρ μου., είς 
·?,ν έμ.πιστεύεται τά πάντα,θά σάς τό όμολογήση, 
άν θέλη νά φχνή ιίλικρινής. *0 Γρανσάμ ίπο- 
πτεΰει τήν αλήθειαν, καί άν Εμάνθανεν ότι είσθε 
έδώ, ήθελεν άποθάνει έκ τή; ζηλοτυπίας του. Λά
βετε μόνον τόν κόπον νά ίπάγητε εί; τδν πύργον 
κχϊ βλέπετε τί Οχ συμβή.

Τήν θετικήν ταύτην διομολογίαν άκούσας ό 
’Αλφρέδος,ήγέρθη μετά ζωηρότητο; καΐ άνέκραξεν.
— Εϊνε τοΰτο δυνατόν ! Διονύσιε, μήν άπατάσθε ; 
Έγνώριζον ότι ή ’Αδελαϊς δέν έδύνατο τόσον τα-
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χίως νά λησμονήση τάς Επισήμους υποσχέσεις άς 
έκαμεν ενώπιον τοΰ' Αδελφού τη; καί τοΰ Θεοΰ. 
Εϊνε δυστυχής, λέγετε ; ’Λναμφιβόλως έν τώ γά- 
μω τούτφ ύπάρχει αίσχρότη; τι; έζ. μέρους τοΰ 
φαύλου αύτοϋ Γρανσάμ . . . Λοιπόν θά τήν ϊδω, 
θά μάθω παρ’ αυτής τήν αλήθειαν, καί δυστυχία 
εις αύτδν, άν έτόλμησε νά τήν έξαπζτήση διά 
τινο; ψεύδους.
— Τδν ακούεις; εϊπεν ή Σουσάννα μετ’ απελπι
σίας άπευθυνομένη πρδς τδν υίόν της' εννοείς ό
ποιων δυστυχιών δύνασαι νά γείνης παραίτιος ; 
Διονύσιε, δύνασαι νά μή μεταμεληθής διά τού; ά
φρονας λόγους τοΰ; δποίου; έπρόφερες;

Ειτα στραφείσα πρδς τδν ’Λλφρέδον, ύπέλαβε 
μέ τόνον ικετευτικόν.
—Ω ! μή τδν πιστεύητε, κύριε Δουκλέρκ, άπατα- 
ται, παραφέρεται. Τδ μίσος καί ή δργή τδν παρα- 
σύρουσιν, ούδέν εϊδεν, ούδέν ήκουσεν . . ‘Π Άδε- 
λαί; εϊνε σύζυγος τρυφερά καί υποτεταγμένη’ ά- 
γαπα, σέβεται τδν πατέρα τοΰ τέκνου της . ,. 
Αν αί άφρονες παρορμήσεις τοΰ υίοΰ μου σάς πεί- 
σωσι νά ταράξητε τήν άνάπαυσιν τών κυρίων μας 
θά τδν καταρώμαι όσον ζώ.

‘Ο άγρονόμος εί; τδν λόγον τούτον ύψωσε ζωη
ρώς τήν κεφαλήν.
— Μήτέρ μου, εϊπε μετά περιαλγοϋς άπλότητος, 
ο,τι λοιπδν είπον εϊνε τόσω κακόν ;
— "'Εκαμες πράξιν κακήν, υιέ μου, άπεκρίθη ή 
Σουσάννα.

Ούδέποτε ή Καλή Γυναίκα μετεχειρίσθη τδν 
Διονύσιον μετά τοσαύτης σκληρότατος, ώστε ούτος 
λησμόνησα; πάσαν άλλην θλίψιν, έφάνη βαθέως 
συγκεκινημένος. Αφησε λοιπδν τήν κεφαλήν του 
νά πέση είς τάς χεϊράς του καί δλολυγμοΐ μύχιοι 
έςήλθον τοΰ στήθους του. Βαθεΐα δ’ έπεκράτησε 
τότε σιωπή.

Οί υπηρέται καί αί θεράπαιναι,α'ίτινε; έπερίμενον 
είς τδ παρακείμενον δωμάτιον δπως οί κύριοί των 
σκεφθώσι καίπερί τοΰ δείπνου,ήκουσαν μεμονωμένα; 
τινας λέξεις έκ τής συνομιλίας ταύτης. Τινές έλ- 
θόντες Ενιψαν διά τοΰ κλείθρου βλέμμα έταστικδν 
έν τώ δωματίω, άλλά πάντοτε αί κραυγαΐ καί τδ 
σύνοφρυ τών συνδιαλεγομένων τους ήνάγκασαν νά 
δπισθοχωρήσωσιν.’ή σιωπή λοιπδν, ήτις έπεκράτει 
τό re, τούς επεισεν δτι ήτον ή κατάλληλος στιγ
μή ΐνα Ελθωσι ν’ άναγγείλωσιν οτι τδ δείπνον 
ητο έτοιμον. Μ μάγειρος Λουιζώνη, άπεφάσισε 
νά εΐσέλθη, έν τνί θέα δμως τής κατήφειας, ήτις 

έπεσκίαζεν όλων τά πρόσωπα, δέν ήξευρε τί νά 
είπη, άλλ-’ έμεινε σιωπηλή έν τώ μέσφ τή; αι
θούσης, ένώ οί υπηρέται τής έπαΰλεως παρετήρουν 
άπλήστως άπό τήν φλιάν τής θύρας.
— Λοιπόν, Αούίζώνη, ήρώτησεν ή Κ. Λαμβέρτου 
μετ’ αύστηοότητος, τί θέλει; ;
— Κυρία ! . . ΰπετονθόρισεν ή δύστηνο; καί α
γροίκο; γυνή, καί οΰδεν άλλο είπε.
— Τί θέλεΓ άνέκραξεν αίφνης ό άγρονόμος μέ 
φωνήν βροντώδη καί εγειρόμενο;, θέλει αύτή καί 
οί άλλοι νά μάθωσι πώς δ κύριός των κλαίει; θέ- 
λουσι νά ίδωσι τδν Διονύσιον Ααμβέρτον χύνβντα 
δάκρυα, ώς παιδίον τδ όποιον έδάρη; Καλά, ά; 
ίδωσιν, άλλ’ S; σπεύσωσι, διότι έχω άκόμη Εξου
σίαν έπί τ?ς άχοείας αύτή; διά νά τήν μάθω νά ..

Δέν εϊχε δύναμιν νά εξακολούθηση άλλ’ έπεσεν 
πάλιν έπί τής έδρας του, καταληφθείς ύπδ μεγα- 
λειτέρας θλίψεως. Είς τάς πρώτας δέ λέξεις, ή 
Λουϊζώνη έφυγε καί οί περίεργοι έκλεισαν τήν θύ- 
ραν μετ’ έκπλήξεως. Νέα σιωπή έπεκράτησεν είς 
τδ δωμάτιον’ τέλος δέ ή Κ. Λαμβέρτου πλησιά- 
σασα εΐ; τδν υίόν της, τώ εϊπε μετά πραότητος.
— Διονύσιε, ή λύπη μας δέν πρέπει νά μάς κάμη 
νά λησμονήσωμεν τά καθήκοντα τής φιλοξενίας . . 
Ας συλλογισθώμεν δτι δ ξένο; μας εϊνε κεκοπια- 
κώς, δτι έχει Ανάγκην τροφής ίσως, καί ή Αου’ί- 
ζώνη, νομίζω, ήλθε νά μάς άναγγείλη δτι τδ δεϊ- 
πνον εϊν’ έτοιμον.

‘θ άγρονόμος προσεπάθησε νά λαλήση, άλλά 
δέν έδυνήθη και διά νεύματος μόνον προέτρεψε 
τήν μητέρα του νά φροντίση περί τοΰ ξένου.
— ’Αλλά σύ, Διονύσιε, θά παραδοθής πλέον δλο- 
σχερώ; είς τήν λύπην ; δέν έρχεσαι μεθ’ υμών είς 
τήν τράπεζαν ;

‘θ πτωχός Ααμβέρτος άνένευσε τήν κεφαλήν 
μετά τρόπου είρωνίαν έμφαίνοντος καί έψιθύρισε 
μέ φωνήν ήλλοιωμένην.
— Έφαγα τώρα. Καί έπανέπεσεν εις τήν βαρυ- 
θυμίαν αύτοϋ.

Η Σουσάννα δέν διεκινδύνευσε νά τδν παρορ
γίση, έπιμένουσα έπί τοϋ αντικειμένου τούτου καί 
προσεκάλεσε τδν ξένον νά τήν άκολουθήση. Καί δ 
Δουκλέρκ έπεθύμει ν’ άρνηθή τήν πρόσκλησιν,άλλά 
τοσαύτη έπιτακτικότης ένυπήρχεν είς τήν χειρο
νομίαν τής Κ. Λαμβέρτου, ώστε υπάκουσε πά- 
ραυτα. ‘θ δέ άγρονόμος εμεινεν άκίνητος καί σκυ
θρωπό; εις τήν θέσιν του.
— Σκληρός προσεβλήθη, εϊπεν ή Καλή Γυναίκα

εΐσάγουσα τόν ξένον της είς αίθουσαν, έν η ήτο ψε τήν έδραν του μακράν καί έξήλθε κατεσπευ- 
παρατεθειμένον μέτριον καί λιτόν δείπνον’ άλλά σμένως. Ηκουσαν τήν κλίμακα τήν άγουσαν πρδς 
γνωρίζω τδ μέσον νά τδν πραΰνω. Πρέπει νά τόν τόν θάλαμόν του τρίζόυσαν υπό τά βαρέα σιδη- 

ιόφρακτα πέδιλά του’ ή δέ Κ. Λαμβέρτου, καί 
τοι δείξασα μέχρι τοϋδε μεγίστην υπομονήν, δέν 
έδυνήθη πλέον νά περιστείλη τήν ταραχήν της, 
*α! ήγέρθη έν τάχει.
— Ούδέποτε εϊδον τδν Διονύσιον τοσοΰτον πε- 
ριαλγή, εϊπε περίφροντις, καί φοβούμαι μή δέν 
δυνηθώ νά τδν πραΰνω τόσον εύκόλως, όσον ήλπι- 
'ον. Συγχωρήσατέ με, κύριε ’λλφρέδε, διότι έν 
στιγμαϊς τοσοΰτον έποδύνοις, μία μήτηρ πρέπει 
νά προσέχη καθ’ Ολοκληρίαν τδν υίόν της .... 
Πρέπει άπολύτως νά ίδω τί κάμνει αύτδς ό άμοι
ρος Διονύσιος, τδν όποιον μετεχειρίσθην ίσως μεθ’ 
ΰπερβαλλούσης αύστηρότητος.

Καί χαιρετήσασα αυτόν διά νεύματος έξήλθε τοϋ 
εστιατορίου, άφήσασα έν αύτώ τδν Άλφρέδον μό
νον, δστις ίσως δέν έλυπήθη, διότι τδν άφησε ν’ 
άναπαυθή έν τή μοναξία άπδ τά σφοδρά αισθήμα
τα, άτινα τδν κατεσπάρασσον άπό τινων ώρών. 
Καί λοιπόν άπεσύρθη είς σκοτεινήν τινα γωνίαν, 
ΐνα μή κατοπτεύηται έκ τοΰ πλησίον άπδ τούς 
ύπηρέτας, καί έκεϊ Εμεινε σκεπτόμενος. Ανωθεν 
τής κεφαλής του, είς τό δωμάτιον τοΰ Αγρονόμου, 
ήκουεν έκ διαλειμμάτων κραυγάς μυχίους διασχε- 
ζούσας τό εύσθενές στήθος τοΰ Λαμβέρτου, καί 
τήν πργεΐαν καί έμμελή φωνήν τής Καλής Γυναι- 
κδς, ήτις πρόσεπάθει νά τδν παρηγοοήση. Είς δέ 
τό παρακείμενον δωμάτιον όλοι οί υπηρέται καί 
αί θεράπαιναι τής έπαύλεως ήσαν συνηγμένοι περί 
τήν εστίαν τοΰ πυρδς καί ήρώτων άλλήλους τα
πεινή τή φωνή καί μετ’ έκπλήξεως, δποία άρά γε 
δυφυχία ένέσκυψεν έπί τής οικίας ταύτης,τή; τέως 
τοσοΰτον εύδαΐμονος.

έν τούτοις ό θόρυβο; εϊχε διασκεδασθή είς τδ 
άνω δρόφωμα, μετ’ ού πολύ δ’ ή Κ. Λαμβέρτου 
είσήλθεν είς τήν αίθουσαν ένθα παρέμενεν ο Δου
κλέρκ.
— Δέν σάς παρέσχομεν τόσω καλόν φιλοξενίαν, 
κύριε Άλφρέδε, εϊπεν ή Καλή Γυναίκα μελαγχο- 

1 λιζώς, ώστε δέν θά παραιτήσητε μετά λύπης οί- 
1 κίαν, έν η τά πάντα διάκεινται πενθιμως. 
, — δπου καί αν υπάγω πλέον, κυρία, άπεκρίθη 
; καί δ Αλφρέδος περιλύπως, δέν θά ζητήσω περισ

σότερον τήν φαιδρότητα, καί πρδς άπόδειξιν, έπι- 
τρέψατέ μοι, πριν Αναχωρήσω, νά σάς άπευθυνω 

μίαν παράκλησιν.

αφήσω νά σκεφθή, καί αΰριον, είμαι βέβαια,Οά τόν 
πείσε» νά κάμη δ,τι θέλω . .. ’Αλλά σείς Κ. Δου- 
κλίρκ, θά ήσθε δ μόνος δστις θ’ άρνηθήτε νά θυ- ; 
σιάσητέ τι υπέρ τή; ησυχίας τής ’Αδελαίδος δε > 

Σαινσομόν ;
— Σάς έννοώ, κυρία, άπεκρίθη δ ’Αλφρέδος, μέ . 

ύφος σκεπτικόν, καθεζόμενος μηχανικώς παρά τή , 
τραπέζη. Λοιπόν, συγκατανεύω καί αναχωρώ, 
χωρίς νά προσπαθήσω νά τήν ϊδω, χωρίς νά τή λα- ι 
λήσω’ θ’ αναχωρήσω αΰριον τδ πρωί, καί ίσως 
εΰρετε κατά τινα ήμέραν τήν περίστασιν νά τή 
είπητε δ,τι έκαμα διά ν’ άπαλλάξω αύτήν μιας 
δυσχερούς στιγμής.

— Μή έλπίζητε νά τή είπω τούτο, ύπέλαβεν 
ή Καλή Γυναίκα, δέν θά τδ είπω ποτέ. Πρέπει 
νά ηνε νεκρός δ εί; διά τόν άλλον, καί δέν θά ημαι 
έγώ έκείνη ήτις θά έξεγείρη τό παρελθόν.

‘Η παρουσία τή; Αουϊζώνης, ήτις ήλθεν ΐνα ύ- 
πηρετήση είς τήν τράπεζαν, εμπόδισε τήν Κυρίαν 
Λαμβέρτου νά έξακολουθήση, καί ήρζατο’ λοιπόν 
ποιούσα τάς τιμάς τής τραπέζη; μετά χάριτος καί 
ήσυχίας, ώ; άν ή άτυχή; μεταλλαγή, ήτις έμελλε 
νά έπέλθη έν τή θέσει της, έν ταϊ; έξεσι καί ταϊ; 
συμπαθείαι; της, ειχον δλως λησμονηθή.

’Εν τούτοι; τδ δείπνον υπήρξε σκυθρωπόν, καί 
ώς εύκόλως δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ούτε δ είς, 
ούτε δ άλλο ο τδ έτίμησεν" εί; τδ τέλος δ’ αύτοϋ 
είσήλθεν έν τώ έστιατορίω δ Διονύσιος κατηφή; 
καί μέ δφθαλμούς νεύοντας χαμαί, καί έκαθέσθη 
σιωπηλός είς τήν συνειθισμένην θέσιν του’ ειτα 
δέ, μηχανικώς πώς, έσυρε πρός έαυτόν τά διάφορα 
έπί τής τραπέζη; Εδέσματα καί ήρξατο νά τρώγη, 
πάντοτε σιωπηλός, μέ άδδηφαγίαν, ήτις ώμοίαζε 
φρενήτιν. ‘Η Κ. Λαμβέρτου καί δ Δουκλέρκ τόν 
παρετήρουν περιλύπω; καταβροχθίζοντα, σχεδόν 
χωρίς νά αίσθάνηται, δ,τι έδύνατο νά έπαρκέση 
πρδς τροφήν πολλών ανθρώπων. Άλλ’ δ Διονύσιος 
αίφνης, ώς προσβληθείς ύπδ άκαριαίας τινδ; ιδέας, 
άφησε νά πέση τδ τεμάχιον δπερ εφερεν εί; τδ 
στόμα του, άπώθησεν άποτόμω; τδ χειοόμακτρον 
αύτού, καί υψώσας τήν χεϊρα πρδ; τό μέτωπον, 
ώς εί ήσθάνετο δριμεΐς έν αύτώ πόνους, είπε μέ 
φωνήν βραχνώδη.
— Αλλά τί διάβολον κάμνω έγώ ;

ϊίτα ήγέρθη διά κινήσεως σπασμωδικής, έ^ι-
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τή; παρουσίας του είς τό πρόγευμα, άλλά μοί ε;- 
πον οτι έζήλθε λίαν πρωί, χωρίς νά γνο^ζωσι πού 
ύπήγεν. 'Εχω σκοπόν νά τόν έπιπλήξω ολίγον, 
όταν έπανέλθωμεν τοΰ περιπάτου’ εντούτοις γνω
ρίζετε τήν παρούσαν κατάστασίν μας καί ελπίζω 

νά ησ'.'ε επιεικής εις Τάς ελλείψεις τοΰ πτωχού 
υίοΰ μου. 'Αλλ άς σπεύσωμ-ν, κύριε Λλφρίδβ, διό
τι τό έκκλησίδ.ον απέχει άπ’έδώ πλέον τής μιας 
καί ήμισείας λεύγας- άλλως τε καθ όδύν δυνάμε- 

θα ν’ άπαντήσωμεν. . .
— Τί, κυρία; ’
— Πρόσωπον τό οποίαν δέν π.έπει νά ίδήτε, εί* 
πεν ή.Καλή Γυναίκα μετ”αύστηρότητο;. ’Αλλά σας 
έπχ.αλαμβάνω, ά; σπεύσωμεν, καί σκέφθητε ατι 
όσον καιρόν δαπανώ δι υμάς, τόν άφαιρώ άπο τόν 
υιόν μου, άπό τόν πτωχόν μου Διονύσιον, δστις 
τήν ώραν ταύτην έχει τόσην ανάγκην παρηγοριάς.

Ill
Η πρωία ήτο ψυχρά καί ομιχλώδη;, ό δέ ανα

τέλλω·; ήλιο; μόλις έδύνατο νά δ-.απεράσγ τάς 
λευκά; αναθυμιάσει;, «ί'τινες έξεπέμποντο έκ τών 
περιχώρων, τών δποίων ό πύργος ήτο κέντρου. 
Εν το’τοις ώς διά λεπτού υφάσματος διεκρίνετο 
τ> σχήμα τοΰ οικοδομήματος, δπερ έπεκάλυ.- 
πτόν έναέ,-ιοι άνεμοδε’κται, τά χλοερά εδάφη 
τής κοιλάδα;, ήτις τώ έ χρησίμευε/ ώς βάσις, 
αί έν τή παρόδφ πεφυ,τευμέναι αίγειοοι, οί κιτρι- 
νόχροες αγροί, οί ϋλομανεϊς λειμώνες τής έπαύ- 
λεώ;; έκτα, όλίγςο παρέκει,έφαίνοντο τά άργυρόεν- 
τα τής λίμνη; υδατα, περιωρισμένφ έν τή κοίτη 
των ϋπό βίρλων καί ετέρων ένυδρων δένδρων. Λύ
ρα τερ-.ή άπώθει ενιαχού τήν δμίχλην καί τήν κζ- 
Οίστα μάλλον πυκνήν, ένώ τό-αντίθετον μέρος τής 
είκόνος παρίστατο καθ ολην αύτής τήν καθαρότη
τα καί τήν λάμψιν τών χρωμάτων τη; ώστε καθ 
έκάστην ς-.γμήν έγεννώντο νέαι απόψεις, αποτελέ
σματα σκιά; καί φωτός, τάς ό.τοίας ό ώχρας ή
λιος, έφ’δσον άνέτελλεν έπί τοΰ ύρίζοντος, έςηφά-

‘ίΐ,εύρύχωρος αύτη πεδιάς, ούτως ύπόέπιχρώ- 
σβως αναθυμίασε»ν κχλυπτομένη, ήθελεν εχιι 
χαρακτήρα τινα μελαγχολικόν, άν χίλιοι θόρυβοι 

διάφοροι, έκ παντοίων διευθύνσεων άιουόμενοι, 
! δέν έύιδον ζωήν εί; τήν μοναξίκν. Σταγόνες δρό

σου έπιπτον άπό κλάδου εις κλάόον εις έκαστην 
πνοήν τή; αύρα; έπί τών μεγάλων δένδρων, Οκ - 
νοι έξέβαλον τοΰ; παραδόξους μυκηθμού; των- εις 
τά γα'.ωκαυσωρυχ,εΐκ τοΰ έλους,ένώ τά μικρά πτηνά

'Οτϊοίαγ;- .·· ■. <
Γνωρίζω δτι ή ’Αδελαί; έξ εύσεβείας έκτισεν. 

είς τδ όλος τής Σαιντίβτ,ς, πλησίον τοΰ μέρους. 
ενΘα άπώλετο δ αδελφός της, έκκλησίδιόν τι, έν 
ω κεϊνται τά λείψανα τού δυστυχώς Γουστάβου.. 
Δέν θέλω νά έγκαταλείψω τήν Όζεραίην διά πο- 
λύν χρόνον, άν όχι διά πάντοτε, πριν ύ'πάγω νά 
χύσω Sv δάκρυ έπ'ι τοΰ τάφου τοΰ καλλίτερου μου 
φίλου, εκείνου μεθ’ ου πάσαι αί ελπίδες μου έ- 

σβέσθηταν.
II Καλή Γυναίκα παρετήρησεν άσκαρδαμυκτεΐ 

έπί μίαν στιγμήν τόν’Λλφρέδον, καί ε'ταύπέλα- 

βε μέ ήθος περίφροντΓ
— ίσως εις τό βάθος τής ψυχή; σας έγκειται, 

ύστεροβου^ίχ-τις, τήν ό-οίαν προσπαθείτε νά ά- 
ποκοίψτ.τε καί άπό ύμας αύτόν. ’Αλλ’ «διάφορον, 
κύριε, ή έπιΟψία σας μοί φαίνεται αξιέπαινος 
>αΐ δέν έχω τήν γενναιότητα νά σάς άρν.-,Οώ τήν 
παρηγοριάν ταύτην. Εχω μίαν κλείδα, τής εκκλη
σία;, διότι έγώ έχω τήν φροντίδα τοΰ νά περικο- 
σμ,ΰί μέ άνθη τό θυσιαστήριον, δπερ καλύπτει τον 
τάφον. Δύριον τό πρωί λοιπόν-, πριν άναχ^ωρήσητε, 
θά σάς οδηγήσω έγώ. αυτή είς το έκκλησίδιόν, 
καί ρ θεός ας σάς ζρίνη, άν έχητε άλλην πρόθεσιν, 
παρά νά εΐ~ητε-2ν τελευταΐον χαΐρε είς τήν κόνιν 

τοΰ φίλου σας.
Καί χωρίς νά περίμείνη. άπάντησιν τοΰ Δού- 

χλέρζ,προσζ.αλέσασα μίαν υπηρέτριαν, τήν διέτα
ξε νά ψδηγήση τόν ξένον εις τό δωμάτων, δπερ 

τό είχε προπζρασκευασΟή.,
II νυ,ξ, ώς δυνάμεθα νά εϊκάσωμεν, διήλΟεν έν 

τή έπ'αύλει λυπηρά καί τεταραγμένη ’Εν τούτοι; 
δταν άνίλαμψεν η ημέρα, ό ξένος ειχεν υποκύψει 
είς τήν ζόπωσ-.ν καί έκοιμάτο ύπνον ελαφρόν και 
πλήρη ανιαρών ό'ΐ'ρων, δτε κτύποι τινες γενόμε- 
νοι σ.γαλώς έπί τής.Ούρας, τόν αφύπνισαν. ΤΗτον 
η- υπηρέτρια. έλθοΰσα νά τώ άνα^γείλη δτι ή Κ. 
Λαμβέρτου τ.ό.ν έ,τερίμενεν όπως προ.γευματίση.

σλίγαις ςχγμαϊς έ/δυθείς,ήτοιμάσβη όπως άνα- 
χωρή-σν,- δτε δέ κκτήλθεν είς τήν κάτω αίθουσαν, 
ευρετή/ Καλήν Γυναίκα περικυκλωμένην άπό τού; 
ΰπήρέτας καί τάς Οεραπαίνας της, αϊτι-.ες τή έλά- 
λουν ταπεινή τή φωνή. Προσελθόντος δε τοΰ ’Αλ- 

φρΐδου, αΰ:η έττράφη πρός αυτόν μέ ύφος πρόσ
χαρε, καί τώ είπε μετά τάς πρώτα; φιλοφρονή
σεις, δεικνύουτα τά έπί τή; τρχπίζης προπαρε 
σκευασμένα ζυμβία τοΰ καφέ.
— ΙΙλπιζον οτ·. δ Δ'Ο -ύτ.ος ήθελε μά; τιμήσει διά

ήρχιζον .εί; τούς κήπους τοΰ πύργου τά ποικί
λα καί ζωηρά αυτών κελαδήματα. 'Εκ δια- 
.λεί'αμάτων τριγμοί μαστίγων, άσματα περιχα
ρή ήιούοντο έκ μέρους τή; μεγάλη; όδοΰ, ή πν- 
ετβολισαοί μεμονωμένοι, άντήχουν μ.ακ«όθεν έν 
τώ μέσω τ ΰ έλους, άναγγέλλοότε; οτι επιτήδειοι 
<πίιαρδι>ί κυνη- οί ιόφελοΰντο τοΰ καλού καιρού θη- 
ετύοντες ένυδρα πτηνά. - .

Καί τοιαύτη ούσα ή φθινοπωρινή αύτη πρωία 
δεν έστ-:ρεΐτο θελγήςρων, τόύναντί-ιν. μάλιστα ή- 
έϊζεν όπως τις καταφρόνηση πάντα κί-.δννον διά 
ν’ άναπνεύση ,τον δροσερόν καί εύχάριστον αύτής 
άέρα. Τοιουτοτρόπως 2ν παράθυρου τοΰ πύργου 
ήνοίχθη είς τό πρώτον όρόφωμα, καί νέκ γυνή ά- 
ττ. ιελήτως, άλλά κομψώς περιοεβλημένη μεταξί- 
ιην έσθήτα, έφάνη έπί τοΰ εξώστου θαυμάζουσα 
ίν σιωπή τήν χωρογραφίαν ταύτην, ή; ήτον ό 
ποιητικώτερος στολισμός.

ΊΙ γυνή αύτη είχε μίαν τών έπιχαρίτων καί 
χαθαρών εκείνων φυσιογνωμιών, αίτινές είσιν ό 
τύπο; τής εκφραστικής καί εύφραδοΰς ώραιότη- 
τος. Ή γλυκεία χροιά τοΰ κανονικού: προσώπου 
τη;, οί ζωηροί καί πλήρεις πυρές οφθαλμοί της 
τ, μαύρη κόμη, της, ή; βόστριχοί τινες διέφευγον 
μέ αταξίαν θελκτικήν ύπό τά τρίχαπτα τοΰ κρη- 
δέμνου της, άνήγγελλον γυναίκα ζωηρότατων πα
θών, άμα ταΰτα ήσαν εις τήν έξαψίν των. ’Εφαί* 
νέτο ότι ειχεν ήλικίαν εικοσιν ή είκοσι δύο έτών 
τό πολύ, καί, παρά τήν νεότητά της, έκέκτητο 
σοβαρότητα αινχ, ήτις έτέβαλε τόν σεβασμόν. 
Καθ' ήν δέ στιγμήν έκλινεν οϋτω πρός τό παρά- 
Ουρον, έδύνατό τις είπεϊν οτι ό ύπνος της είχε *α- 
ραχθή υπό τίνος ανιαρού λογισμού τόν σπ ϊον ήθελε 
νά διατκβδάση διά τή; θέας τής έξυπνούτν.; τύ- 
σεως- άλλ’ έκ τού τρόπου μεθ ού περιεπλάνχ τό 
βλέμμα τη; είς τούς αγρούς, έδείκνυεν ότι ούδό 
λως παρετήρει αυτήν καί ότι μέριμναι κρύφιαι έ- 
τάράσσον τήν μιλαγχολικήν θεωρίαν της. Ή γυνή 
αυτή ήν ή ’Αδελαί; Γρανσάμ, ή κυρία του πύργου 
καί ή αδελφή τοΰ δυστυχούς αύτοΰ Γουστάβουδέ 
Σαινσομόν, ου ό αγρονόμο; είχε τήν προτεραίαν 
διηγηθή τό οίκτρόν τέλος-

*Από ίνός ήδη τετάρτου τής ώρας, αύτη εύρί- 
σκέτο είς ,τή-' σκεπτικήν ταύτην στάσιν, ότε τό 
βλέμμα της τό τόσιχ άφηρημένον καί «διάφορον

τά αντικείμενα σχήμα αμφίβολον, ό,τι προσείλ- 

κυεν οϋτω τούς δφθαμ.λούς της, ήσαν δύο άνθρω
ποι βαδίζοντε; διά τοΰ λειμώνος στενήν τινα άτρα- 
πόν. είς άπόστασιν ολίγων βημάτων ά^Ρ τοΰ στύρ- 
γου. Άναμφιβόλως ή παρουσία των έν τή διευβύν- 
σει ταϋτη είχε πολύτιμον σημασίαν διά τήν ’Αδε- 
λαί'δα, διότι έκλινεν «ύτη ζωηρής έπί τοϋ εξώ
στου, ψιθυρίζουσα μετά ταραχής.
— ίϊ ! άναμφιβόλως είνε αυτή, είνε ή φ.λτάτη 

μου Σουσάννα, τήν όποιαν συνοδεύει ό υιός της. 
Δυστυχείς ! ’Εμαθον πλέον τά πάντα καί Οά,διήλ- 
θον νύκτα πολύ κακήν. Καί όμως ύπάγουσ.ιν εί; 
τό έκκλησίδιον, ίσως διά ν’ άπευθΰνωσι τό τε- 
λβυιαΐον χαΐρε είς τόν αγαθόν καί γενναϊον φίλον 
των! . . ’Αλλά πόσον αχάριστος είμαι, προσέθηκε 
φέρ-υσα τόν λιχανόν πρός τούς μήνιγγας μέ ήθος 
περίφροντι, δέν είνε σήμερον ή δευτέρα σεπτεμ- 
βρίου ; Δεν είνε ή επέτειος ημέρα, καθ'ήν ό δυστυ- 

χ·η; μου αδελφός . . . ώ ναι, ενθυμούνται καλ
λίτερου έμοΰ καί ΰπάγουσι νά κοσμήσωσι τό έκ- 
κλησίδον μέ άνθη. "Εχουσι δίκαιον, διότι ό Γου- 
στάβος τού; ήγάπα όλους, εκείνος δέν τούς έδιω
ξε, καί όμως έγώ, ασθενής γυνή ... ”Ω ! άν ·ή- 
δυνάμην νά τούς προφθάσω, ήθελον τοϊς ομιλήσει,

ι ήθελον τοϊς δώσει νά έννοήσωσι . .. Καί διατί 
όχι; θά υπάγω, θά . . .
— Τί βλέπετ’ έκεΐ, κυρί?; ήρώιησεν αίφνης ό'πι- 
σθεν φωνή τις μελιτώδη.;, ή-ςις τήν έκαμε νά φρςγ 
ζιάσρ. Καί στραφεϊσα μετά είδους τίνος τρόμου 
ανεγνώρισε τόν σ/ζυγόν της, δστις είσήλθεν είς 
τόν θάλαμόν της χωοι; αύτ-η νά τόν άζούση.

Ο Κάρολο; 1’ρα-,σνμ ήτον, ώς ζαΐ ό ’Αλφρέδσς 
ι Δουκλέρζ, υιός ένός έργοστισιάρχού, όστις πολ.ύν 
1 χρόνον πριν τής έ -.οχής, καθ’ ήν άρχεται ή ιστο

ί ρία, είχεν ά-οσυιθή τοΰ εμπορίου μέ περιουσίαν 
άρκοϋσαν όπως ζήση έυτίμως είς έπαρχίαν. Καί" 
τοι δ’έλκων τό γένος έξ αστών, ό σύζυγος τίς 
Αδελαΐδο; ειχεν ά'ιώσιις τινάς εΰγενείας, καί Sy 
αριστοκρατικόν Jt ηγείτο τοΰ όνόματος αυτού έν 

I περιστάσεσιν έπιδείξεωί, ζαίποι. συνήθως τόν ώ- 
νόμαζον ά-λώ; Γρανσάμ, ούδόλως προσέχοντε; 
εις τάς απαιτήσει; του· Ισως δέ ' ί ισχυρισμοί του 

, ουτοι δέν ησαν ξένοι είς τήν πίεσιν, ήν είχον κά
μει έπί νεάνιδο; οικογένειας, άρχαίας έν τώ τόπ<·> 

[ καί ής η δόξα δέν έδύνατο ή νά έπαυξήση τίν
προ μικρού, έφάνη προσηλούμενον εις ίδιόν τι ση- I αμφίβολον ευγένειαν τοΰ υίοΰ τοΰ πρώην βιομη- 
μεΐον τού όρίζοντος καί προσπαθούν νά διεισδύση 1 χάνου. Όπως ποτ’ άν ή, γνωρίζομεν ήό-η διατίνων 
είς τούς διαφωνεί ατμούς, οΐτινις έδιδον είς ολα 'δεσμών ειχεν ήδη συνόεθή πρός τόν Γουστάβον όέ
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ΣάινΜμδν έν τώ Γυμνασίω τοΰ Αμιένς, «ώς είχεν 
Αμφισβητήσει τήν χείρ« τής Α,δελαΐδος εί; τόν 
Δουκλέρκ, κ«ί διά ‘•«β* ολέθριων περιπε- 
■τέιδν κατίσχυσε τοΰ άπόντος Αντιζήλου το», ’α- 
πολείπεται ήδη νά γνωρίσωμεν ιδιαιτέρως τδν χα
ρακτήρα καί τδ άτομόν του.

Είχεν Ηλικίαν τριάκοντα ετών, άλλ η το τοσοΰ- 
τον βραχύς τδ ανάστημα ώστε μόλις έφαίνετο εί- 
σοσιπεντούτης, τδ πρόσωπόν του ήτον ισχνόν και 
έπίμηκες, ό πώγων του ξανθός καί σπάνιος, τδ 
χρώμα του χολερικόν, οί δέ Ημίκλειστοι όφθάλμοί 
του,τούςόποίους ένευε χαμαί,άμα άλλοι προσηλοΰν- 
το έπ'αύτών, έξέφραζον μεγάλα,ν δέιλίαν,ήν οί εχ
θροί του ώς υποκρισίαν έξελάμβανον. ’Εν τούτοις 
δέν έστερεϊτο ούτε χάριτος, ούτε αξιοπρέπεια;,δτε 
βΰρίσκετο απέναντι κατωτέρων ή φίλων του" άλλά 
άπέναντι ξένιον ή έκείνων του; οποίους υπέθετεν 
ώς δυσμβνώς πρδς αύτδν διακειμένους ήτον ανή
συχος, έταράσσετο καί τά βλέμματα τδν έβάρυ 

,-νον δίκην φορτίου. Ήτο τέλος εϊς τών χαύνων 
■καί φιλύποπτων έκείνων χαρακτήρων, οϊτινες παν- 
■ταχοϋ εύρίσκουσιν έχθρούς και τούς πάντα; φοβούν
ται. ’Εννοείται δέ δτι δεν πρόκειται ενταύθα περί 
τής υλικής έκείνης χαυνότητος, ήτις συνίσταται 
είς τδ όπισθοδρομεΐν ενώπιον τοΰ κινδύνου, άλλά 
περί τής Ηθικής ήτις έπάγει σκέψιν ενώπιον παν- 
πδς δ,τι είναι ισχυρόν, δ,τι δύναται νά άμυνΟή, καί 
•ήτις έπάγει θράσος καί άσπλαγχνίαν ενώπιον παν- 
τδς ασθενούς καί ύποτεταγμένου. Τοιοΰτον χαρα
κτήρα εύκόλως έδύνατο νά δαμάση μία γυνή- ήρ- 
κει μόνον νά δείξγ αύτη σταθεράν τινα καί ενερ
γητικήν Οέλησιν κατά τών φαύλων αύτοϋ διαθέ
σεων, καί εύκόλως ήθελε τώ επιβάλλει δλην της 
τήν δύναμιν. ’Αλλ’, ώς εϊδομεν, ή ’Αδελαΐς ητο 

πολύ νέα, πολύ άπειρος, πολύ ασθενής τέλος έν 
εαυτή δπως καθυποτάξη εκείνον’ ώστε φυσικώς 
επρεπεν έκείνη νά καθυποταχθή ύπ’ αύτόν.

Οτε ή’Αδελαΐς είδε τοσούτω πλησίον τδν σύ
ζυγόν της, έν στιγμή μάλιστα καθ’ήν είχεν αιτίαν 
νά μή έπιθνμή πολύ τήν παρουσίαν του, εύρέθη 
εις δυσχερή θέσιν και έστράφη πρδς αύτόν ένα- 
γωνίως. Τδ πρόσωπον τοΰ Γρανσάμ ήν γαλήνιον 
κατ’ έπιφάνειαν, άλλ’ οί Ημίκλειστοι όφθαλμοί του 
έξηκόντισαν ταχύ βλέμμα πρδς τήν πεδιάδα, ώς 
διά νά εύρη όποιον ήτο τδ άπασχολοΰν τήν ’Αδε- 
λαΐδα πρδ τής έλεύσεώς του άντικείμενον. Αλλως 
τε ήν ήδη ένδεδυμένο; ΐνα έξέλθη, καί ή κομψό- 
της τή;στολή; του είς ώραν τοσούτω πρωινήν έ

φαίνετο έκτακτος. Πλήρης ένδυμασία, διόπτρον 
χρυσοϋν, υποδήματα έστιλβωμένα,'. δακτύλιοι 
είς όλου; ’τούς δακτύλους, ήσαν πράγματα λίαν 
πολυτελή σχετικώς πρδς τήν έρημον έν ή έζων 
εις Οζεραίην’ άλλ’ δ,τι επραττεν δ Γρανσάμ. 
είχεν αίτια ιδιαίτερα, τών οποίων μόνος έφύ- 
λαττε τδ μυστικόν, καί τά όποια ούδείς άλ
λος έδύνατο νά έννοή-ηι, ει μή έκέκτητο τάς χα· 
μαιζήλου; καί παράδοξους αύτοϋ άδυναμίας. ’Εν 
τούτοι; έδύνατό τις εόλόγως νά είκάσγ ότι ή λαμ
πρά αύτη στολή σποπδν είχεν ή νά καταπλήξη 
χωρικόν τινα, ού δ Γρανσάμ πρδς τδ παρόν είχεν 
ανάγκην, ή νά διασκέδασή τά ϊχνη τής κοπώ- 
σεως καί τής αγρυπνίας, ήτις έδείκνυτο έπί τοΰ 
προσώπου του/Οπωςδήποτε, έκράτει εις τήν χείρα 
άνοικτην τινα έπιστολήν, ή; έφαίνετο δτι πρού- 
τίθετο ν άνακοινώσν) τδ εμπεριεχόμενου είς τήν 
’Αδελαΐδα, έλθών παρ’ αύτή λίαν πρωί.

— Πώ;! εισθε σείς, φίλε μου; είπε τέλος ή 
νέα γυνή μετά μικρά; ταραχής. *Επασ/ον καί ή- 
θέλησα ν’ άναπνεύσω ίλίγον καθαρόν άέρα’ άλλ’ η 
πρωϊνή όμίχλη είνε ψυχρά, καί θά . . .

Καί ήρχισε νά κλείη τδ παράθυρον διά νά έμ- 
ποδίσγ ίσως τδν σύζυγόν της, νά ϊδη τούς δύο 
πορευομένους καί τήν διιύθυνσιν ήν έλάμβανον. 
’Αλλ’ ό Γρανσάμ τή; άνεχαίτισε τρυφερώς τδν 
βραχίονα καί τήν ήρώτησεν έκ νέου, δεικνόων διά 
τοΰ δακτύλου τά δύο άτομα έκεϊνα, τών όποίων 
τδ σχήμα καθίστατο έπί μάλλον καί μάλλον δυσ
διάκριτου, έφ’ όσον άπεμακρύνοντο έν τή ομίχλη.
— Καί τί έβλέπετε μετά τοσαύτης προσοχής, 
φιλτάτη μου ’Αδελαΐς;
— θεέ μου ! Κάρολε, ε'πεν η νέα γυνή έρυθριώ- 
σα, κάνεν δέν ενυπάρχει μυστήριον. ’Ητον η Σου
σάννα καί δ υίός της, οϊτινες διήρχοντο υπό τά 
παράθυρά'μου, χαί έσκόπευον νά .. .
— Νά τούς προσκαλέσνκ *κί ε'σαγάγης εις τδν 
πύργον ; εϊπεν δ Γρανσάμ είρωνικώς. ’Ενομίσατε 
ίσως ότι έξήλθον καί ήθελήσατε έν απουσία μου 
νά δεχθήτε ανθρώπους; τούς όποιους δέν άγαπώ, 
τού; δποίους δέν δύναμαι νά υποφέρω, καί άπδ 
τών όποίων άπεφάσισα ήδη ν’ απαλλαχθώ διά 
παντός . . . Αιά τοιούτου τρόπου, ’Αδελαΐς, θέλε
τε να καταστήσητε σεβαστήν τήν έξουσίαν μου ;

Οί λόγοι ούτοτ, άπαγγελθέντες μέ τόνον έπι- 
πλήξεως, εΐχόν τι τδ αναποφάσιστον καί πικρόν 
ώστε Η ’Αδελαΐς βαθέω; συγκινηθεϊσα, άπεκρίθη 
μέ δακουβρέκτου; οφθαλμούς.

(ακολουθεί)


