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0 Κ. ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΡΕΒΥ

άνήκει είς την χορείαν έκείνην τών πολιτικών άν
δρών, είς κατατάσσονται δ ’Αριστείδης, δ Βασι- 
γκτών, δ Λιγκδλν καί δ Λεοπόλδος Α' βασιλεύ; 
τοΰ Βελγίου. Ό βίος αυτών δέν άριθμεΐ γεγονότα 
στιλπνά και καταπλήττοντα τάς όψεις τών συγ
χρόνων ή τδν νοϋν τών έπιγιγνομένων, άλλά πα- 
ριστμ σειράν γεγονότων άπερ δμού λαμβανόμενα 
άποτελοΰσι φωτεινότατου σημεϊον έν τή ιστορία 
τής άνθρωπότητος" τού; είς τήν χορείαν ταύτην 
άνήκοντας άνδρας δέν διακρίνει ίσως πολλάκις 
πλούτος διανοητικών πόρων, άλλά ή τής ψυχής 
άγαθότης, ή τοΰ χαρακτήρος άκεραιότης, ή εΰλά- 
βεια μεθ’ ή; λατρεύουσι τήν τών αρχών αύτών 
θρησκείαν, ή τών αισθημάτων άγνότης χορηγοΰ- 
σιν αύτοίς έμπνεύσεις υψηλάς καί έπινοίας ούτως 
έπιτυχεΐς είς οσας και οΐας ή εύρυτέρα καί ίσχυ- 
ροτέρα διανοητική δύναμις δέν ήθελε δυνηθή ποτέ 
ν’ άφιχθή. Μεγαλοφυείς άνδρες πολλάκις υπό τής 
φιλοδοξίας αυτών έλαυνόμενοι έδείχθησαν πά- 
σχοντες σκοτασμόν πνευματικόν καί διανοητικήν 
τύφλωσιν κωλύσασαν αυτούς νά άντιληφθώσι τήν 
σημασίαν τών στοιχειωδέστερων πολιτικών φαι
νομένων, ένώ οί άπδ τής εύγενοϋς αύτών καρδίας 
καί τής άγαθής ψυχής τδ φώς τής άληθείας άρυό- 
μενοι άνέπτυξαν συχνότατα προορατικήν δεινό
τητα άληθώς έκτακτον, ήρείσθησαν έπί στερεω- 
τέρων βάσεων κατά τήν πολιτικήν αύτών ένέρ- 
γειαν, έπέβαλον τδ πρδς τάς άρχάς και τάς ιδέας 
αυτών σέβας είς γενεάς γενεών και έχρησίμευσαν 
ως οί πρακτικότεροι δδηγοί έν ταϊς φοβεραϊς τών 
έθνών Ουέλλαις. ’'Ατοπον ήθελεν εϊσθαι νά δια- 
τυπώσωμεν σήμερον, δπότε άκόμη δέν έπερατώθη 
δ πολιτικός βίος τοϋ νέου Προέδρου τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας, συγκρίσεις καί παραλληλισμού; τών 
ιδιοτήτων, τών πλεονεκτημάτων καί τών έλλεί- 
ψεων τοϋ Θιέρσου καί τοϋ 1’ρεβύ- άλλ’ ούχ ήτταν 
δυνάμεθα νά προμαντεύσωμεν δποϊαι καθόλου θά 
ώσιν αί ίδέαι αί έν τή άποφάσει τής μελλούσης 
ιστορίας έπικρατήσουσαι κατά τήν παραβολήν τών 
δυο άνδρών. Ό Θιέρσος θά Θεωρηθή ίσως δμοιά- 
ζων πρδς άνδρα περί ου ήθελέ τις είπει « δ τρώ- 
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σας ίάσατο » διότι πολλάκις έτρωσε τάς έλευθε- 
ρίας τής πατρίδος αυτοΰ, καί δτε πρδς τδν άν- 
τίπαλον αύτοΰ Γκυζώτον ήριζεν έπί δεκαετηρίδας 
δύο περίπου σπανίως έιχεν υπ’ όψιν τά συμφέρον
τα τών λαών τής Γαλλίας' ή κοινοβουλευτική 
πάλη έπί τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου 
άναδείξασα τά έξοχα ρητορικά καί παλαιστικά 
προτερήματα τών δύο τούτων άνδρών συνεκροτεΐ- 
το ύπερθεν τών πραγματικών συμφερόντων τών 
τριάκοντα πέντε εκατομμυρίων Γάλλων, οί όποιοι, 
είς τά όμματα αύτών, δέν ειχον γεννηθή είμή διά 
νά παρίστανται ώς θεαταί τοΰ άνταγωνισμοΰ τών 
ηρώων τούτων τοΰ βήματος καί διά νά παρέχωσι 
τήν ύλην περί ήν έμελλον νά συγκροτώντας οί α
γώνες αύτών. Έν τώ κυβερνητςκώ τοΰ Θιέρσου 
βίω τώ διαδραματισθέντι έπί τοΰ Λουδοβίκου Φι
λίππου κατατάσσονται οί περιώνυμοι περί τύπου 
νόμοι, τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1835, οϊτινες έθεω- 
ρήθησαν καί είναι πράγματι πιεστικώτατοι, ερ
χόμενοι μάλιστα νά κανονίσωσιν ούτως αύστηρώς 
τήν χρήσιν τής έλευθερίας τοΰ λόγου πέντε έτη 
μετά τήν έπανάστασιν τοΰ ίουλίου τοΰ 1830, ήν 
προυκάλεσαν τά πολύκροτα κατά τοΰ τύπου δια
τάγματα τοΰ Πολινιάκ, καθ’ ών έν τοϊς πρώτοις 
έξηγέρθη δ Θιέρσος, δημοσιογραφιών τότε έν τή 
«’Εθνική». Κατά τδ 1849 δ Θιέρσος διηύθυνε 
τήν κατά τής δημοκρατίας ένέργειαν έκ τής δδοΰ 
Poitiers, ήτις κατέστη γνωστοτάτη έν τή συγ- 
χρόνω Γαλλική ιστορία, καί είς τήν ενέργειαν ε
κείνην οφείλεται κατά μέγα μέρος ή έπιτυχία 
-.οΰ Ναπολέοντος είς τήν προεδρείαν τής Δημο
κρατίας, διότι οί περί τδν Θιέρσον κατώρθωσαν 
νά πείσωσι τήν Γαλλίαν περί τής διανοητικής 
δήθεν άνικανότητος τοΰ Βοναπαρτίδου, έλπίξον- 
τες δτι τούτου έκλεγομένου εκείνοι κυρίως κυβερ- 
νήσουσι τήν Γαλλίαν' είς τήν άντίδρασιν έκείνην 
τοΰ Θιέρσου οφείλεται πρδ πάντων ή δυσφήμισις 
τοΰ περικλεούς στρατηγού Καβαινιάκ, τού είλι- 
κρινεστάτου έκείνου Θιασώτου καί άφωσιωμένου 
τή έλευθερία στρατιώτου, ούτινος τήν δήθεν στε
νήν κεφαλήν κατήγγελεν άνά πάσαν πρωίαν δ 
Αιμίλιος Γιραρδϊνος έν τή υπ’ αύτοΰ τότε έκδι- 
δομένη έφημερίδι τώ «Τύπω». Όποια ήσαν τά
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άποτελέσματα τή; πολιτική; τών άνδρών- εκεί
νων οΐτινε; τάς μικρά; τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας τοΰ 1848 παρεκτροπάς έξώγκουν μεθ’υπερ
βολής ίνα κλονίσωσι τήν εις αύτήν πίστιν τών 
πολλών, καί οί σύγχρονοι ήμών ακριβώς γινώ- 
σκουάιν, οί ίδόντε; τήν τυραννίαν τοϋ Ναπολέον
τος Γ', καί ή αδέκαστος ίς-ορίκ διά μελανών χρω
μάτων θά είκονίσωσιν. Είναι αληθές δτι ή μετά 
τδ 1870 διαγωγή τοϋ Θιέρσου έξιλέωσεν αύτδν 
κατά τδ πλεΐστον ενώπιον τών συγχρόνων- άλλά 
οί έπιγιγνόμενοι θά ε’ρωτήσωσιν άν δέν ήτο δυ
νατόν διά τδν Θιέρσον νά περιορίση ολίγον τώ 
1849 τήν φιλοδοξίαν αύτοΰ, νά στενοχωρήσω ολί
γον τήν διάνοιαν αύτοΰ ίνα ϊδη τί έμελλε νά έ- 
πέλθ/) έκ τής έκφαυλίσεως τών δημοκρατικών ιδε
ών καί ν’ άπαλλάξη ουτω τήν πατρίδα αύτοΰ τής 
ανάγκης τοΰ νά προσφυγή είς ένα Ναπολεοντίδην 
δπως σωθή δήθεν άπδ τών κοινωνιστικών ιδεών, 
αιτινες έν ελάχιστη πράγματι τοϋ έθνους μειο
νοψηφία έπεκράτουν τότε.

Ό κ. Γρεβύ ευθύς άμα είσελθών είς τήν έθνο- 
συνέλευσιν τοΰ 1848 κατέπληζε τούς συμπολίτας 
αύτοΰ και διά τής σταθερά;, άν ούχί λαμπρά;, εύ- 
γλωττίας αύτοΰ, άλλά πρδ πάντων διά τής ισχυ
ρά; έκείνης καί έμπνευσμένης ούτως είπεϊν προο- 
ρατικότητος ήτις υπηγόρευσεν αύτώ τήν περιώνυ
μον έν τή συγχρόνω Γαλλική ιστορία πρότασιν ή- 
τις φέρει τδν τίτλον «Τροπολογία τοΰ Γρεβύ-» ά- 
πέβλεπε δέ αύτη τήν μεταρρύθμισιν τής έν τώ 
σχεδίω τοΰ Συντάγματος διατάξεως τής όριζού- 
σης τήν έκλογήν τοϋ ΙΙροέδρου τής Δημοκρατίας 
ύπδ τής καθολικής ψηφοφορίας καί έζήτει τήν 
έκλογήν αύτοΰ ύπδ τής έθνοσυνελεύσεως μέν τδ 
πρώτον είτα δέ ύπδ τών νομοθετικών σωμά
των. Άν ή τροπολογία έκείνη έτύγχανε τότε 
τής πλειονοψηφίας τής έθνοσυνελεύσεως, Πρόε
δρος βέβαιος έθεωρεϊτο ό στρατηγός Καβαι- 
νιάκ, άλλ’ οί άπορρίψαντες αύτήν τδ μέν ήθελον 
νά κολακεύσωσι τούς πολλούς, τδ δέ ωρμώντο έξ 
εσφαλμένων πεποιθήσεων, τδ δέ προύτίθεντο ά- 
κριβώς ν’άπομακρύνωσι τήν πιθανότητα τής τοιαύ- 
της τοϋ αύστηροϋ δημοκράτου στρατηγοϋ έπιτυ- 
χίας. Κατά τήν 4ην Σεπτεμβρίου 1870, ό Κ. ’Ιού
λιος Γρεβύ, ύποστηρίξας καθ’ άπαντα τδν κοινο
βουλευτικόν αύτοΰ βίου τήν πιστήν τήρησιν τοϋ 
νόμου, άπέσχενά μετάσχη τής έπαναστατικής Κυ- 
βερνήσεως ώς μή ψηφισθείσης ύπδ τών δύο Νομο
θετικών Σωμάτων- άλλ’ ή διαγωγή αύτοΰ έκείνη 
δέν πρέπει νά κριθή ίσως λίαν αύστηρώς, λαμβα- 
νομένου ύπ* οψιν τοϋ χαρακτήρας αύτοΰ, καθ’ 8ν 
ούδέ τήν έλαχίς-ην ύπόνοιαν άφοσιώσεως πρδς τήν 
Αυτοκρατορίαν τοϋ Ναπολέοντος ήθελε δυνηθή νά 
συλλαβή τις. Άλλως δέ καί έν τή πολιτεία τοϋ 
Βασιγκτώνος άπαντώνται άνάλογά τινα σημεία, 
ώς λ. χ. ή εύσυνειδησία μεθ’ ής προσεπάθησε νά 

πείση τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν δπως άποσύρη 
τά πιεστικά κατά τών άποικιών τελωνειακέ μέ
τρα, εύσυνειδησία άντίθετος πρδς τάς έπαναστα- 
τικάς δρμάς τών συμπολιτών αύτοΰ, οθς δέν άνέ- 
λαβε νά καθοδηγήση είς τήν κατάκτησιν τής δη
μοκρατικής ανεξαρτησίας ή άφοΰ έπείσθη δτι αί 
δρμαί αύτών μετεβλήθησαν είς άρχάς καί άληθι- 
νάς έμπνεύσεις πεφωτισμένης διανοίας. Ό κ. Γρεβύ 
έδικαιοΰτο κάλλιστα νά τηρήση τήν έπιφυλακτι- 
κήν έκείνην πορείαν άναλογιζόμενος έπόσον εύκό- 
λως οί συμπατριώται αύτοΰ ειχον παρασυρθή ύπδ 
τών έπιτηδείων δημαγωγών, οΐτινες έπ’ δνόματι 
τής τάξεως δήθεν έσυκοφάντουν τήν δημοκρατίαν 
τοΰ 1848. ’Εν γένει δέ οί άνδρες οί πεφυκότες 
μετά τών πλεονεκτημάτων κιέ τών έλλείψεων τοΰ 
Κ. Γρεβύ, άν δέν δύνανται νά μεγαλουργήσωσιν 
άναλαμβάνοντες παρατόλμως τήν καθοδήγησιν 
τών λαών καί τών πολιτειών είς δδούς α'ίτινες 
ένίοτε μέν φέρουσιν είς τήν δόξαν ούχί σπανίως δέ 
καί είς τδν όλεθρον, παρέχουσιν όμως τήν άσφα- 
λεστέραν έγγύησιν είς τάς μεγάλας έκείνας μετα- 
βολάς, α'ίτινες σκοπόν προτίθενται τήν βάσιμον 
και άκράδαντον πρόοδον- δέν έφελκύουσιν ίσως είς 
εαυτούς τδν φανατικόν ένθουσιασμδν τών ζώντων, 
άλλά ένισχύουσι τήν ύπόληψιν τών ανθρώπων είς 
τήν άξίαν τής άρετής, ύπόληψιν ήν πολλάκις έ- 
κλόνησαν αί φιλοπαίγμονες ίδιοτροπίαι τών άλ
λοτε άλλως πολιτευομένων φιλοδόξων άνδρών.

Ο. I.

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΝΕ0ΕΛΛ1ΙΧΊΚΠΣ ΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Τά πρωτόλεια τής νεοελληνικής ποιήσεως άνευ- 

ρίσκομεν είς τά κλέφτικα άσματα. Τά άσματα 
ταΰτα, ποιητική έκφρασις άγριας καί ύπερηφάνου 
έλευθερίας είναι άνθη, άτινα ήνθησαν άκαλλιέργητα 
έπί τοΰ Παρνασσού ύπδ τήν αύραν τής έρημου καί 
τάς εμπνεύσεις τής άνεξαρτησίας. Τδ φυσικόν καί 
τολμηρόν ύφος των, πολλάκις μεταφορικόν καί ύ- 
ψηλδν φέρει τήν σφραγίδα τής άποτόμου φύσεως 
έν ή άντήχουν, καί τοΰ γενναίου λαοΰ, δστις ύπήρ- 
ξε ποιητής άμα καί ήρως, καί άναπολεί πολλάκις 
τάς άπλοϊκάς ώραιότητας τής άρχαίας έποποιΐας. 
Ή γλώσσα τών ποιημάτων τούτων, προϊόντων τής 
Μούσης, είναι δημώδες ιδίωμα, όμιλούμενον ή τού- 
λάχιστον έννοούμενον ύφ’ δλης τής 'Ελλάδος, με
τά τινων διαλεκτικών ποικιλιών μάλλον, ή ηττον 
έπαισθητών άναλόγως τών διαφόρων τόπων. Πτω
χή, ώς πάσα γλώσσα ούπω καλλιεργηθεΐσα ύπδ τής 
φιλολογίας, περιέχει ένδείξεις τής άμελείας τών 
αμαθών τάξεων, αιτινες έποίουν χρήσιν αύτής. "Ο
σον αφορά τούς στίχους τών ποιημάτων τούτων 
είναι άλεξανδρινοί άνευ Ομοιοκαταληξίας, οί τρί
μετροι ιαμβικοί τών άοχαίων, τούς οποίους πρού- 
τίμα ή άρχαία κωμωδία καί κατέστησε δημοτι

κούς. Έπίσης εύρίσκομεν τδν τροχαϊκόν τρίμετρου 
έν τή δημοτική ποιήσει, καίτοι ούχί τοσοΰτο συ
νήθη παρά τοΐς άρχαίοις, μεταξύ δέ άλλων καί 
τδν τρίμετρου ιαμβικόν.

Κατόπιν τής ποιήσεως ταύτης όφείλομεν νά Οέ- 
σωμεν τά ποιήματα τών Κρητών. ΊΙ κοητική ποί
ησες παριστφ τδν χαρακτήρα τής έποχής καί τοΰ 
τόπου έν ώ έγεννήθη καί αντιπροσωπεύει τήν σύγ- 
χυσιν τών ιδεών τών δύο λαών, οΐτινες ευρίσκοντο 
τότε έν Κρήτη. 'Ανθος άποσπασθέν άπδ τοΰ φέμ- 
ματος τής ’Ιταλικής ποιήσεως, ήτις έβασίλευε τό
τε πανταχοΰ έπί τοΰ Εύρωπαϊκοϋ Παρνασσού, καί 
τοι άκαλλιέργητον είς τδ έδαφος έφ’ου ήν πεφυ- 
τευμένον, δέν στερείται δμως ούτε χάριτος, ούτε 
πρωτοτύπου καλλονής, εί; ήν ή κρητική γλώσσα 
καί περ ύπδ συχνών ήλλοιωμένη Ίταλισμών, προσ- 
ετίθει φυσικόν θέλγητρον. Τής διφυούς ταύτης φι
λολογίας σπουδαιότερου προϊόν είναι ό Έρωτύκρι- 
toc, ποίημα έπικδν είς πέντε άσματα. Ή έποποιία 
αύτη, γεγραμμένη είς αλεξανδρινούς ομοιοκατά
ληκτους στίχους ούδόλως διακρίνεται διά τήν 
φαντασίαν- έχει πολλάς έπαναλήψεις καί μακράς 
περιόδους άλλά πολλάκις παρά τδ σύνηθες βλέπει 
τις μεγάλην ιδέαν, μίαν καλλονήν άξίαν μεγάλη; 
έποχής καί μεγάλου άντικειμένου. Τδ ποίημα τοΰ
το άναμιμνήσκει τήν έποχήν καί τδν τόπον ένώ 
ένεπνεύσθη. Έτερον ποίημα είναι ή Έουφί.Ιη, 
τραγωδία γεγραμμένη έπίσης είς τήν δημώδη κρη- 
τικήν γλώσσαν, μετά φράσεων καί λέξεων ιταλι
κών. Τδ ποίημα τοΰτο έχει πλείονα έλαττώματα 
άλλά μείζονας τοΰ Έρωτοκρίτου καλλονάς. Ή οι
κονομία τοΰ δράματος είναι καλή- ή διασκευή αύ
τοΰ είναι παιδική, ή δέ λύσις τοΰ δράματος είναι 
σφαγή. Ό ποιητής δέν φείδεται τής ύπομονής τών 
θεατών- ό διάλογος είναι εύούς καί μακρός- άλλ’ 
οι χοροί, οΐτινες μεσολαβοΰσι άνέρχονται πολλά
κις είς τοσοΰτον ύψος, ώστε άναγινώσκων τις κα
τωτέρω τδ ποίημα, θά νομίση άνάξιον τούτου τδν 
ποιητήν. Ό ποιητής όλίγην γνώσιν φαίνεται έχων 
τής δραματικής τέχνης, ήτις τότε διά τήν Ελλά
δα, ήν άναχρονισμός- άλλ’ ότε παραδίδοται είς λυ- 
ρικάς έμπνεύσεις εύρίσκει ώραίας ιδέας, άς έκφέρει 
διά τρόπου ολίγον συγκεχυμένου.

Άπαντα τά λοιπά ποιήματα τής έποχής ταύ
της ούδεμίαν έχουσιν ιστορικήν άξίαν. Καί αύτδς 
ό φιλολόγος δέν θά δυνηθή νά έπωφεληθή έκ τού
των. Έκ τών ελαττωμάτων τοΰ ύφους αύτών δέν 
δύναταί τις νά κρίνη περί τής παρακμής τής 
γλώσσης, διότι ούδέν τδ μαρτυροΰν δτι τά ποιή
ματα ταΰτα άνεγινώσκοντο ύπδ τών συγχρόνων, 
τά δέ σφάλματα φαίνονται μάλλον προερχόμενα 
έκ τής άμελείας ή τή; άγνοιας τών συγγραφέων. 
Πολλοί μάλιστα τών ποιητών τούτων ήσαν ξένοι 
γινώσκοντες τήν γλώσσαν μόνον έκ τής μετά τών 
πεπαιδευμένων άνατροφής.

Κατόπιν δμως ή ποίησις έλαβε πολεμικόν χα
ρακτήρα διά τών ποιημάτων 'Ρήγα τοΰ Φεοραίου. 
Άλλ’ άπαξ άναγεννηθεΐσα δέν περιωρίσθη μόνον 
είς τά πολεμικά άσματα. ΊΙ στιχουργία κατά τήν 
έποχήν ταύτην είναι ομοιοκαταληξία. Περιέχει δ
λα τά ιαμβικά κοί τροχαϊκά μέτρα, ών χρήσιν έ- 
ποιοΰντο οί αρχαίοι καί τούς άναπαίστους. Έν 
τούτοις ό ιαμβικός τετράμετρο; είναι μάλλον έν 
χρήσει έν τή νεοελληνική ποιήσει ή ό τρίμετρος ο> 
έχρώντο οί άρχαΐοι έν τώ δραματικό! διαλόγω, 
έμεινε δέ μόνον εϊς τινα κλέφτικα άσματα. Ό τε
τράμετρο; ιαμβικός, ών μακρός καί τραχύ; άντε- 
κατέστησεν έν ταϊς έπικαϊς συνθέσεσι τδν εξάμε
τρου. Ό ανώμαλος ρυθμός τών λυρικών στροφών 
ύπάρχει έπίσης έν τή νεοελληνική ποιήσει- έμει- 
νεν είς τά ίερά άσματα, ών τά πλεΐστα άνέρχονται 
είς τού; αιώνας τοΰ χριστιανισμού. Είς τήν στι
χουργίαν ταύτην οί Έλληνες προσέθηκαν τήν δμοεο- 
καταληξίαν, τήν βαρεΐαν ταύτην άλυσσον διά τδν 
άνεπιτήδειον στιχουργδν, ήτις δμως καθίσταται 
στέφανος έξ άνθέων καί έπιχάριτον βοήθημα καί 
κόσμημα τών ιδεών είς τάς χεΐρας τοΰ γινώσκον- 
τος νά μεταχειρισθή αύτήν. Έπί πολύ έμεινε ξέ
νη είς τδν λαόν, ούδαμοΰ δέ άπαντά είς κλέφτικα 
άσματα. Εύρίσκεται δμως έν τή μάλλον ή ήττον 
κεκαλλιεργημένη ποιήσει, καί ό Έρωτόκριτο; είναι 
έκ τών πρώτων, έν φ έγένετο χρήσις αύτής. Έκ- 
τοτε χρώνται αύτώ ανεξαιρέτως, ιδία εκείνοι, οΐ
τινες γινώσκουσιν όπόσας ποιητικά; γυμνότητας 
δύναται νά καλύψη.

Τοιαύτη έν γένει ή φύσις καί ό χαρακτήρ τής 
νεοελληνικής ποιήσεως. Τά έργα ταΰτα δεικνύουσι 
δτι ό έθνικδς χαρακτήρ τών Ελλήνων ύπέκυψεν 
ύπδ τδ πνεύμα τών αιώνων, δπερ ήν τδ τής κοι
νής ώφελείας. Ή φαντασία λάμπει πολλάκις έν δ- 
λη αύτής τή λαμπρότητι έν τώ μέσω τοΰ σκότους 
τής βαρβαρότητος, ή δέ ποίησις ήνθησεν ύφ’ δλους 
τούς ούρανούς καί ύφ’δλας τάς άτμοσφαίρας

Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΕΛΛ1ΙΜΚ0Σ ΜΕΣΑΙΠΧ.
Συνέχεια καί τέλος· Τόε σελ. 2.

Τοιαύταιέν γένει αί διαιρέσεις τής μεσαιωνικής 
ιστορίας τής Ελλάδος. Καθ’ ά ανωτέρω εϊδομεν 
ό Ελληνικός μεσαίων περιλαμβάνει ιστορίαν χιλί- 
ων τετρακοσίων περίπου έτών, ό δέ θέλων νά έ- 
ξετάσν) αύτήν εύρίσκει ένώπιον αύτοΰ θησαυρόν 
πλούσιον καί άνεξερεύνητον. Ή ύπάρχουσα σαθρο- 
τάτη ιδέα δτι ό Ελληνικός μεσαίων δέν είναι ά
ξιος μελέτης παρεκώλυσε τδ πλεΐστον τήν ανά- 
πτυςιν τών μεσαιωνικών έρευνών. Οί πρδ ήμίσεος 
αίώνος Έλληνες όλίγιστα ή ούδέν έγνώριζον περί

I. Ίοε Νεοελληνικήν ιστορίαν Δ. Ρ. 'Ραγκαοή, τόμ. 2.
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τών πατέρων αύτών τών βυζαντινών. Ούδέν περί 
αύτών σύγγραμμα υπήρχεν ελληνιστί γεγραμμέ- 
νον, οί δέ βυζαντινοί Ιστορικοί κατέκειντο έν ά
γνωστοι; βιβλιοθήκαι; έν χειρόγραφοι; κεκονιαμέ- 
νοι; καί σιτοβρότοις.

Τά χειρόγραφα ταΰτα έγνώσθησαν κατ’άρχά; 
παρά τών Γάλλων καί άλλων Δυτικών Ελληνικών, 
οϊτινες περιερχόμενοι τα; βιβλωθήκα; τή; ’Ανα
τολή; άνεκάλυπτον πλεϊστα τοιαΰτα. Ό διάση
μο; Γάλλο; έλληνίς-η; BoisSODade, παρέσχε πρώ
το; σχεδόν άρίστην συλλογήν βυζαντινών συγγρα
φέων, πλεϊστοι δέ τών συγχρόνων αύτώ γάλλων 
ελληνιστών έπεδόθησαν εί; την σπουδήν καί με
λέτην τή; μεσαιωνική; ήμών ιστορία; καί τοΰτο 
καθ’ήν έποχήν αύ.’δς ό πατριάρχη; τών Ελλήνων 
φιλολόγων ό Κοραή; πικρώ; κατά τών βυζαντινών 
έςεφραζετο. Οι Ελληνισταΐ ούτοι προτιθέμενοι νά 
έξετάσωσι τήν ιστορίαν τή; 'Ελλάδο; υφ’ δλα; 
αυτή; τά; έπόψει; δέν ήδύναντο νά υπερπηδήσωσι 
τοσούτους αιώνας, καί αύτδ; δέ ό Κοραή; καί οι 
οπαδοί αύτοΰ έννόησαν έπί τέλου; τήν πλάνην 
των, τοΰτο δ’άπεδείχθη διά τή; υπό τοΰ Κοραή 
εκδοσεω; τοΰ Πτωχοπροδρόμου.

Ουτω; έόόθη ώθησί; τι; εί; τά; μεσαιωνικά; 
σπουδές, έπιδράσασα ίκανώ; καί έπί τών Ελλήνων 
ιστορικών, πρώτο; δ’ έξ αύτών έκθέσα; άμερο- 
λήπτω; τήν Βυζαντινήν ιστορίαν, είναι δ διάση
μο; Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Μετά έμβριθή καί έπι- 
σταμένην τών βυζαντινών ιστορικών μελέτην άνέ- 
πτυξεν έν ταϊ; /?o<a>-rira£'c αύτοΰ με-Ηταιο, έρ- 
γω μεγάλη; αξία;, μετά φιλοσοφική; άκοιβεία; 
όλα; τά; φάσει; τοΰ βυζαντινού βίου καταλήξα; 
εί; τδ συμπέρασμα οτι ή βυζαντινή ιστορία ούχί 
μόνον δέν είναι άξια περιφρονήσεω; άλλά περιέχει 
θησαυρόν ουτινο; ή έξέτασι; πλείς-α; δΰναται νά πα 
ράσχ-ρώφελείας. 'Ο Ζαμπέλιο; συνεχίζων τά; μελέ
τα; αύτοΰ δια τή; έκδόσεως τών άσμά-
των καίτοσούτων άλλων σπουδαίων έργων ανέπτυξε 
σπουδαίω; τήν βυζαντινήν ιστορίαν. Τδν Ζαμπέλι- 
ον διεδέςατο ό έθνικδς ιστορικό; Παπαρρηγόπου- 
λο;. Έν τή Ιστορία. τοΰ έ.Ι.Ιητιχοΰ εθτους μετά 
τοσαυτη; ακρίβεια; καί χάριτο; έπραγματεύθη τήν 
μεσαιωνικήν ί-ορίαν ώστε κατόρθωσε νά έξαγάγη 
τού; πολλούς έκ τή; πλάνη; υφ’ ής κατείχοντο. 
Ούτω λοιπον ή μεσαιωνική ιστορία εύρεν ένθέομου; 
οπαδού; τού; διασημοτέρου; τών έλλήνων ί^ορικών, 
έν οι; δέον νά μνημονεύσωμεν καί τοΰ Μουστοξί- 
δου,τού Χαύτου, τοΰ 'Ρωμανοΰ, καί άλλων.

Και όμω; καίτοι ίκανώ; άνεπτύχθησαν τά διά
φορα αύτή; τμήματα σπουδαία είσέτι υπάρχειέλλει- 
ψι;. Αί μέχρι τοΰδε έκδοθεϊσαι έλληνις-ί γετιχαΐ ί- 
στορία,ΐ) μεταφράσει; τό πλεϊς-ον ξένων ιστορικών 
έλάχιστον τμήμα άφιεροΰσιν εί; τήν έξέτασιν τή; 
μεσαιωνική; ιστορία; τή; Έλλάδο;- ώ; έκ τούτου 
λίαν έλλειπώ; διδάσκεται έν τοϊ; παρ’ ήμϊν σχο- 

λείοις. Δέον λοιπόν όπω; άφορώντε; εί; τήν σπου- 
δαιοτάτην ταύτην έλλειψιν νά σπεύσωσιν οί παρ’ 
ήμϊν λόγιοι πρό; έπανόρθωσιν αύτή;. Άλλά καί 
πολλοί τών παρ’ ήμϊν διδασκάλων, άκροι θιασώ- 
ται τοΰ αρχαίου έλληνισμοΰ, τδν δποϊον μόλι; 
γνωρίζουσι, περιφρονοΰσι τήν μεσαιωνικήν ΐ7θρίαν. 
"Οτι πράγματι ή μελέτη τή; μεσαιωνική; ιστο
ρία; είναι δυσχερή; ούδεί; δ άρνούμενος, ιδού δέ 
τί λέγει δ περίφημο; Ζαμπέλιο; άποδεικνύων τήν 
δυσχέρειαν ταύτην. « ’Απαιτείται, λέγει, ν’άνα- 
σκευάσωμεν πολλά; έπικρατούσα; προλήψεις- νά 
έπικρίνωμεν τά; έσφαλμένα; γνώμα; όσα; έξέφερε 
καί καθιέρωσεν άχρι τοΰ νΰν ή μέθοδος τοΰ κερμα
τισμού- άνάγκη ν’ άνατοέψωμεν συστήματα πεφη- 
μισμένα καί προρρίζω; ν’ άνας-ατώσωμεν, ϊσω; τήν 
δεσπόζουσαν ιστορικήν έρμηνευτικήν- πρέπει έν άλ- 
λαι; λέξεσιν ή άρχαιότη; νά χάση εί; τού; όφθαλ- 
μού; τών θεωρών μερίδά τινα τή; λαμπηδόνο; τη;, 
ή δέ μέση έποχή έγειρομένη έκ τή; τέφρα; καί τή; 
σκοτία; νά έπισταθή εί; τήν περίβλεπτον προσή- 
κουσαν θέσιν όπου τήν έγκατατάσσει δ χριστια
νισμό;. Καί τοΰτο μετά θάρρου; καί εύτολμία; 
χωρί; ποσώ; ν’ άναφροντίσωμεν τί θέλουσι είπεϊ 
κατά τύχην ή δεξιόθεν, ή άριστεοόθεν, οί σχολα
στικοί άρχαωλάτραι ή οί δυτικόφρονε;. Κατέχει 
ή πολυθεΐα τόσα καί τόσα κοσμικά κάλλη, ώστε, 
μά τήν άλήθειαν δέν είναι χρεία νά σφετερίζηται 
αύτη τήν πνευματικήν τοΰ Μεσαιώνο; ωραιότητα- 
ούδέ δίκαιον είναι καί πρό; ημάς νά προσφέρωμεν 
εί; αύτήν δλον καί δλοσχερή τδν σεβασμόν μα;, ό- 
τε ή πολυθεϊκή περίοδο;, δέν έχει, ώ; ή χριστια
νική, περιεστεμμένου; μέν τού; κροτάφου; μέ τδν 
άκάνθινον στέφανον τοΰ πάθους, τήν δέ χαίτην 
κεκοσμημένην μέ τά αμάραντα £όδα τοΰ πνεύμα
τος. »

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΧ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ.

Μετάφρασες ύπό τής Κας Ρ. Κ.

Ή ιστορία τών χειροκτίων, ώ; καί ή τή; ένδυ- 
μασίας, συνδέεται στενώ; μετά τή; ιστορία; τού 
πολιτισμού. Κατ’ άρχά; τά χειρόκτια κατασκευα- 
ζόμενα έκ δερμάτων ζώων έχρησίμευον διά τού; 
γεωργού;- οί πολεμισταί έφερον έπίση; τοιαΰτα 
κεκαλυμμένα όμω; διά μετάλλινων ψηγμάτων- τά 
δέ διά τά; εύγενεϊ; χεΐρα; κατεσκευάζοντο έκ λε
πτού δέρματο; ή μετάξινου υφάσματος κεκοσμη- 
μένου διά χρυσού. Αί τρεϊ; αύται διαιρέσει; άντα- 
ποκρίνονται πράγματι εί; τού; βαρβάρου; χρόνου;, 
εί; τδν μεσαίωνα καί εί; τήν άναγέννησιν. Πρό 
τού δέ νά έλθωμεν εί; τήν νεωτέραν έποχήν έξε- 
τάσωμεν τά; διαδοχικά; αύτών μεταβολάς. 

εί; τδν κανόνα τοΰτον δέν καθυπεβάλοντο οι άρ
χοντες τοΰ υπουργείου, τά χειρόκτια όμω; αύ
τών ήσαν λινά. Καί σήμερον δέ δέν έπιτρέπεται 
όπω; οί έν δικαστηρίοι; μάρτυρε; φορώσι χειρό
κτια. Κατά τήν έθιμοταξίαν τή; αύλή; δέν ήδύ
ναντο νά παρουσιασθώσιν εί; τδν βασιλέα τού; ή
γεμόνα; καί τά; ήγεμονίδα; μέ χειρόκτια.

Έν Γαλλία ή χρήσι; τών χειροκτίων είσήχθη 
ύπδ τοΰ κλήρου. Ταύτην έκανόνισε τδ συμβούλων 
τοΰ ΑΪΧ άλλά τδ συμβούλων τού Poiticl’S άπη- 
γόρευσεν αύτήν.

Τά χειρόκτια εχουσι προσέτι συμβολικήν σημα
σίαν έν τή τελετή τού βαπτίσματος, υπήρχε δέ 
συνήθεια νά προσφέρωσι ζεύγη χειροκτίων εί; τδν 
άνάδοχον. Οί ’Ισπανοί έσυνείθιζον νά προσφέρωσι 
χειρόκτια εί; τούς άγγελιαφόρους καλών ιίδήσεων- 
ή χοήσις αύτη είσήχθη καί είς τήν Γαλλίαν. Έν 
’Αγγλία κατά τήν άνάρρησιν βασιλέως ή βασιλίσ- 
σης καί κατά τδν γάμον αύτών δ έχων τδ αξίωμα 
ύπερμάχου τοΰ Βασι.Ηως ή τής Βασι.Ιίσσης ά- 
νήγγειλεν είς τήν πρωτεύουσαν διά δημοσίων κη- 
ρύκων ότι ρίπτει τδ χειρόκτιόν, είς σημεϊον προ
κλήσεως είς έκεϊνον, δστις ήθελε παρουσιάση δια- 
μαρτύρησιν. Τδ έθιμον τοΰτο έπανεληφθη κατα 
τήν άνάρρησιν τή; Βικτωρία;.

Κατά τδν μεσαίωνα, τά διά μετάλλινων ψηγ
μάτων κεκαλυμμένα χειρόκτια άπετέλουν άναπό- 
σπας-ον μέρος τή; πανοπλία; τών ιπποτών. Καί σή
μερον δ’έτι διά τού; ξιφηφόρους ή χρήσι; τοΰ ξί
φους είναι εύχερεστέρα γινομένη διά χειρών μετά 
χειροκτίων. Έπί τή; φεουδαλική; έποχής άπαν 
τώμεν χειρόκτια έκ δέρματος βουβάλων, αιγών καί 
καμήλων. Βραδύτερον τδ χειρόκτιόν έχρησίμευε 
ώ; προφυλακτικδν κατά τού ψύχους καί τού μο- 
λυσμού διαφόρωνάσθενειών. Κατά τδν ΙΕ', 1 *' καί 
ΙΖ' αιώνα τά χειρόκτια έκοσμώντο διά διαφόρων 
περιχρυσωμάτων.

Ή χρήσι; τών χειροκτίων χάριν διακοσμήσεω; 
χρονολογείται έν Γαλλία άπδ τού Ερρίκου Γ'. είσ- 
αχθεϊσχ έκ τή; Αγγλίας. Άπδ τής έποχής ταύ
της άπετέλεσε μέρος τή; γυναικεία; ένδυμασίας, 
αί δέ γυναίκες συνήθως έφόρουν χειρόκτια μετά
ξινα. Τά τού χειμώνο; κατεσκευάζοντο έκ γούνας. 
Τά χειρόκτια τών χωρικών ήσαν έκ σάγη; ή χον
δρών δερμάτων- τά δέ τών εύγενών έκ λεπτού υ
φάσματος ή λινού. Έν τή αύλή τής Αικατερίνης 
τών Μεδίκων υπήρχε χρήσι; χειροκτίων εύοσμων, 
καλουμένων frangipOlieS έκ τού ονόματος Ιτα
λού τίνος κόμητος Erailgiponi, είσαγαγόντο; τήν 
χρήσιν είς Γαλλίαν.

Κατά τήν άρχήν τής βασιλεία; Λουδοβίκου ΙΔ' 
τά δερμάτινα χειρόκτια έτέθησαν έν κοινή χρήσει 
άλλά μόνον έν τή ιππασία, τώ ταξειδίφ καί τή 
Θήρα. Μέχρι τού III'. αίώνος οί εισερχόμενοι είς τά 
ιπποστάσια τού βασιλέως έπρεπε νά έκβάλωσι τά

Ή λέξι; gailt παραγομένη έκ τοΰ λατινικού 
wantous είναι γερμανική; καταγωγή;. Ή άρχή 
τών χειροκτίων ανάγεται εί; τήν άρχαιότητα- 
περί αύτών άναφέρει ή Π. Γραφή έν τοϊ; βιβλίοι; 
τοΰ 'Ρούθ καί τών Βασιλειών. Ή άπάτη ,ήν με- 
τεχειρίσθη δ ’Ισαάκ όπω; έπιτύχτ, τή; ευχή; τοΰ 
’Ιακώβ δύναται νά χρησιμεύση ώ; άπόδειξι; τή; 
χρήσεω; τών χειροκτίων έν τοϊ; χρόνοι; έκείνοις. 
Μετά τήν Βίβλον άνευρίσκομεν έν τή Όύνσσείτ/. 
τά ίχνη τών χειροκτίων καί βλέπομεν τόν Λαέρ- 
τιον άποσπώντα έκ τοΰ κήπου του τά; άκάνθα; 
έχοντα τά; χεΐρας πεφυλαγμένα; διά χάλκινων 
χειροκτίων.

'Ο Ξενοφών άποδίδει εί; τού; Πέρσα; τήν πρώ- 
την αυτών χρήσιν, δ δέ ’Αθηναίο; δμιλεϊ περί τι- 
νο; περίφημου λαιμάργου, όστι; είσήρχετο είς τό 
συμπόσιον έχων τά; χεΐρα; κεκαλυμμένα; διά χει
ροκτίων όπω; τρώγη ταχύτερον καί εύχερέστερον, 
έν ω οί άλλοι συνδαιτημόνε; περιέμενον νά κρυώ- 
σωσι τά κρέατα διά νά τά έγγίσωσι.

Τά χειρόκτια έγνώσθησαν έκ τών Έλλήνων καί 
τών 'Ρωμαίων άλλ’ ή χρήσι; αύτών ήτο ωφέλι
μο; μόνον διά τού; γεωργού;. 'Ο Βιργίλως δμι- 
λεϊ περί τοΰ γηραιού Εύτέλλου άποθέτοντο; μετά 
τήν νίκην τά μολύβδινα χειρόκτιά του. Έν 'Ρώ
μη δ Σκιπίων Νασίκα; χλευάζει ένα τών έκλο- 
γέων διά τά; τυλώδεις χεΐρά; του, έρωτών αύτδν 
εί; τίνα κατεσκεύασε τά χειρόκτιά του. Έν ταϊ; 
άρχαίαι; κονωφόραι; ίδρύαι; ευρίσκει τι; εικόνα; 
έν αί; αί χεϊρε; φέρουσι χειρόκτια.

Έπί Φιλίππου Αύγούστου τδ χειοόκτιον ριπτό- 
μενον έχρησίμευεν ώ; έκκλησι; είς τά; Βου.Ιάς 
τοΰ Ύψίστου' όστι; έλάμβανε τδ έρριμένον χει- 
ρόκτιον άπεδέχετο τήν εί; μάχην πρόκλησιν.

"Οταν δ Κορδανΐο; άφηρεϊτο τδ στέμμα καί 
τήν ζωήν παρά τού δουκδ; δ’ Άνζοδ διεμαρτυρή- 
θη καί έρριψεν άπδ τοΰ ικριώματος τή; λαιμητό
μου τδ χειρόκτιόν του άπαιτών όπω; δοθή εί; τι- 
να ήγεμόνα τή; οικογένεια; του. Τδ χειρόκτιόν 
λαβών εί; ιππότης έφερεν εί; τδν Πέτρον βασιλέα 
τής Άραγωνίας, όστις κατόπιν έστέφθη έν Πανόρ- 
μω.

'Η σχυτοπα.Ιάμη ήτο σύμβολον προκλήσεως 
έν περιωρισμένω πεδίω ή κλητεύσεως έν δικαστη- 
ρίιρ. Έπρεπε νά έχωσι γυμνάς τάς χεϊρας όταν 
έπρόκειτο νά παρουσιασθώσιν ένώπιον άνωτέρου 
τινδς, νά υπογράψωσι πράξίν τινα γάμου, νά έπι- 
θέσωσι τάς χεϊρας έν τή τελετή τοΰ βαπτίσματος, 
νά πλησιάσωσι τήν Άγίαν Τράπεζαν καί νά είσ- 
έλθωσιν είς μέρος έπεσύροντα τδν σεβασμόν. Έν 
τφ βί(ύ τοΰ Άγιον Βωπούργου άναγινώσκομεν 
ότι έπειδή κληρικός τις είσήλθεν εις τδν ναδν φέ- 
ρων χειρόκτια, έκολλήθησαν ταύτα έπί τών χει- 
ρών του. Δέν έπετρέπετο είς τούς βασιλικούς δι- 
καστάς νά συνεδριάζωσι μετά χειροκτίων. Άλλ’
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χειρόκτια. Έν τή αύλή κατά προτίμησιν έφερον 
περιχειρίδας έκ τριχάπτω'ν, αϊτινες έκάλυπτον μέ
ρος τής χειρός" δ Λουδοβίκος ΙΗ, πιστός είς τά 
άρχαϊα έθιμα, ουδέποτε έφόρει χειρόκτια.

Ή ζενοτροπία μεγάλην άποδίδωσι σημασίαν είς 
την λευκότητα τών χειρών, ήν εξασφαλίζει η χρή
σις τών χειροκτίων. Έν τώ ταξειδίω είναι απα
ραίτητα" τινές δέ συνειθίζουσι νά κοιμώνται μετά 
τών χειροκτίων. Έν τώ ΠτρΙ χομψοβ βίου όοχι- 
μίω ό Moi'teinort Boissc δίδωσι ειδικόν κανο
νισμόν συνταχθέντα έν Λονδίνω τώ 1839 ύπδ 
τοϋ Orsay.

"Εκαστος κομψευόμενος κατά τήν άγγλικήν κε- 
νοτροπίαν πρέπει νά μεταχειρίζηται έξ ζεύγη χει
ροκτίων καΟ’έκάστην. Τήν πρωίαν διά τήν Θήραν 
έκ δέρματος ταράνδου. Έν τή Θήρα, διά νά απο
φυγή τήν άλώπεκα, χειρόκτια έκ δέρματος καμή- 
λου" διά νά έπιστρέψη είς Αονδίνον χειρόκτια έκ 
κάστορος" διά νά μεταβή ακολούθως είς περίπατον 
έν Ilyde-Park χειρόκτια έξ έρίφου χρωματιστά" 
διά τδ φαγητδν κίτρινα έκ δέρματος κυνός" τδ έ
σπέρας έν τώ χορώ χειρόκτια λευκά μετά μετά
ξινων κοσμημάτων. Ό κανονισμός ούτος ύπεννοεϊ 
δαπάνην διά τά χειρόκτια τεσσαράκοντα έξ φρ. 
καθ’έκάστην καί έβδομήκοντα πέντε εκατοστών, 
ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων έννενήκοντα 
τριών φρ. καί έβδομήκοντα πέντε εκατοστών 
κατ’ έτος.

Έν Παρισίοις άρκοϋνται είς δύο ζεύγη χειρο
κτίων, τήν ημέραν χειρόκτια έκ δορκάδος, κάστο
ρος ή έρίφου διαφόρων χρωμάτων, τδ δ' έσπέρας 
χρώματος άχύρου διά τάς αίθούσας ή τδ Οέατρον. 
Σήμερον ύπάρχουσι τά έπόμενα είδη χειροκτίων" 
τά άνευ δακτύλων, τά έκ δέρματος, τά πλεκτά, 
τά μετάξινα, τά κεκλωσμένα, τά έκ batiste, τά 
έκ λινοΰ τής Σκωτίας καί τά βαμβακερά.

Ώς προφυλακτικά τής ύγείας τά χειρόκτια εί
ναι καλά" ώς αντικείμενα δμως τοϋ καλλωπισμού 
έπιτρέπεται νά θεωρήσωμεν τήν χρήσιν αυτών ώς 
παιδαριώδη" είναι άτοπον βεβαίως νά θλίβη τις τάς 
χεϊρας, νά έμποδίζη τήν κυκλοφορίαν τών πόρων 
τοϋ δέρματος. Ή χρήσις τών χειροκτίων είναι μία 
τών μυρίων βασάνων τάς οποίας έπιβάλλει ί συρ
μός καί είς τδν δποΐον ύποκύπτομεν ώς αληθή 
πρόβατα. Είς τό θέατρον, είς τάς συναυλίας φο- 
ροϋσι χειρόκτια. Διά τί; Εκτός τής περιπτώσεως 
τοϋ ψύχους, τής Θήρας καί τοϋ πολέμου ούδείς λό
γος ύπάρχει τής χρήσεως αυτών έκτδς τών έπι- 
σκόπων καθότι κατά παράδοσιν αποτελεί άναπό- 
σπαστον μέρος τής έκκλησιαστικής ένδυμασίας.

CHARLES JOLIET.

ΙΙΕΡΙ ΚΑΜΦΟΡΑΣ.

Απόσπασμα έχ τοΰ άντχόότου ήμών πονήματος 
«Βοηθήματα τινά τοϊς χαμ(ρορο.1όγοις.«

Ίΐ κάμφορα ή καφουρά (οικογένεια δαφνοειδών, 
φυλή καμφοροειδών) έστίν, ώς γνωστόν, άμεσός τις 
ουσία pi’incipe illiniediat, πτητικόν τι ελαίαν 
συμπεπηγδς, ευρισκόμενον, έκτδς τοϋ κυρίως δέν
δρου τής καμφόρας καί έν πλείστοις άλλοις φυ- 
τοϊς, ώς λόγου χάριν, τή άσάφρα (δαφνικδν ξύ- 
λον), τώ κιναμωμοφόρω, τώ άκόρω, τή γιγγιβέ- 
ρεϊ, τώ ζαρδαμώμω, τώ Ούμω, τώ ψευδονάρδω, 
τή έλελιφάσζω κ.λ.π., άλλ’ ή έκ τών μνησθέντων 
φυτών χορηγουμένη κάμφορα ούκ έστι περιζήτη
τος δσον ή έκ τοϋ ζαμφοροδένδρου παραγομένη.

Τδ δένδρον τδ παράγον τήν άμετρον πληθύν τής 
καμφόρας τοϋ έμπορίου έστι τδ laurus CampIlO- 
I’a, δένδρον κομψόν καί τή φιλύρα παρεμφερές, φυό- 
μ-ενον ιδία έν Σινική καί ταϊς άνατολικαϊς Ίνδίαις 
■*" δσυγγραφεΰ; τοϋΚιτάμπ-ι-νούζχετ ουλ-μους-άκ 
φι-ίχτιράκ-ιλ-έφάκ ij
λέγει οτι ή άρίς-η κάμφορα κςαφουο καί κα-
φούρ, άπάσης τής ’Ανατολής προήρχετο έπί τής έ
ποχής αύτού έκ τής νήσου Σουμπουομέ ήτις,
ώς είκάζομεν αντιστοιχεί πρδς τδ νότιον μέρος τής 
τών Σονδίων βασιλίδος Σουμάτρας. Ό αΰτδς, ού
τως άποφαίνεται πραγματευόμενος περί τής νή
σου Κελέχ 4^7 ήτις αντιστοιχεί ώσαύτως, ώς ά- 
ποδεικνύομεν αλλαχού, πρός τινα έπαρχίαν τής 
τών ’Αρχαίων Χρυσής, τών δέ νεωτέρων Μαλαίκής 
λεγομένης χερσονήσου (Malacca)" «τδ δένδρον τδ 
παράγον τήν ρητίνην ταύτην παραπλήσιόν έστιν 
ιτέα, έκτδς τοϋ μεγέθους, καθότι τδ καμφοροφόρον 
δένδρον σκιάζει άνέτως διακόσια και έπέκεινα ά
τομα" ή κάμφορα συλλέγεται δι’ εντομής πρδς τδ 
άνω μέρος τού κορμού όθεν ρέει ποσότης ικανή 
πρδς πλήρωσιν πολλών ύδριών" όταν δέ παύση ή 
τής πρώτης έντομής έκροή ποιούσι καί έτέρας κα
τωτέρω άλληλοδιαδόχως. "Εστι δ’ αύτη τδ κόμ- 
μι, ή ρητίνη, τδ ευώδες ούτως είπεϊν αίμα τού πο
λυτίμου τούτου δένδρου. Πήγνυται δέ καί έν τώ 
ξύλω, όπερ έλαφρόν έςτ καί λευκόν ". ο Ή κάμ
φορα περί πολλοϋ έστίν έν ’Ανατολή ένεκα τών ών 
κέκτηται ιαματικών ιδιοτήτων, καί τής λευκότη- 

i τος αυτής καί εύωδίας. Τοιαύτη ουσία ήν αδύνα
τον 'ίνα διέλθη απαρατήρητος τούς όξυδερκεϊς ο
φθαλμούς τών μυρεψών τής ’Ασιανής ποιήσεως, οΐ-

1 ’Ασιανοί τινες συγγραφείς άναφέρουσιν ότι 
φύεται καί έν τή Νιγρητία ή Χώρα τών Μαύρων

(Soudan).
2 ΙΑ', τμήμα τοΰ Α'. Κλίματος 

τινες πολλά καί ποικίλα τερπνά παρέβαλον αύτή. 
Ή πολύτιμος αύτη ρητίνη ήν καί πολυτελείας αν
τικείμενου" κηρομιγής ή καί απλή έφώτιζε 1 
τούς βασιλικούς καί σατραπικούς θαλάμους, δια- 
χέουσα ζωηρότατου φώς, καί άναδίδουσα συνάμα 
εύωδίαν τερψίθυμον καί μαλθακήν 1 2. Ό διάση
μος Πέρσης ποιητής καί ήθικολόγος Σααδής λέγει 
έν τώ Γκιουλιστάν, μεμφόμενος τήν πολυτέλειαν 
ταύτην" «δ άνάπτων κηρία καμφόρας έν ημέρα, 
στερηθήσεται καί στεάτινων έν νυκτί.» 3 * * * * 8

1 Valin. Bomare, Diet. d’Hist. Nat. τόμ 
Β'. σ. 554 — d’Herbdot, Bibliotli. Orient. 
Maastricht MDCCLXXVI είς φύλλον, σ. 213 
στήλη ά.

2 Έρρέθη προσέτι ύπό τινων ότι τδ κύριον συ
στατικόν τού, ώς πιστεύουσί τινες, ύπό Καλλινί
κου έπινοηθέντος ελληνικού, ή γρηγοριανού, ή ύ-
γρού πυρδς, ήν ή κάμφορα. Όρα περί τούτου καί
V. Bomare ένθ’ άνω σ. 553.

* "Ορα d’Herbelob, ένθ’ άνω.
8 "Ορα περί τούτου καί Klll’t Spl’Cngel, 

Hist. Med icinae, τόμ. Β’. σ. 319.

Πολλοί Εύρωπαϊοι συγγραφείς έξήπλωσαν έν τή 
'Εσπερία τήν σφαλεράν ιδέαν τής ύπδ τών ’Αρά
βων άνακαλύψεως τής καμφόρας. Άλλ’ δτε μετά 
τήν έπί ’Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος συνέβη έπί 
τής έμφανίσεως τού Ισλαμισμού καί δευτέρα ολι
κή εκλειψις τού Ήλιου τών Χοσοόων, οί "Αραβες 
κυριεύσαντες τήν πόλιν Μεδαΐν (Κτησιφώντα), 
πρωτεύουσαν τοϋ Περσικού Κράτους, εύρον έν αύ
τή εύρείας άποθήκας καμφόρας, ήν, άντί άλατος 
εύώδει τινι ουσία άναμεμιγμένου έκλαβόντες, έ- 
χρώντο πρδς άλάτισιν τών άρτων καί έδεσμάτων 
4 αύτών (κατανάλωσις ήτις άναμφιβόλως περιέ- 
στέιλε τήν πολλαπλασίασιν τών κατοίκων τής 
Κτησιφώντος), τούθ’ όπερ άποδείκνυσιν ότι ή τής 
καμφόρας άνακάλυψις ούκ οφείλεται τοίς τοϋ Με
σαίωνος "Αραψιν, ώς ένομίσθη.

Άλλά καίτοι τής ούσίας ταύτης μή ύπδ τών 
Αράβων άνακαλυφθείσης ούχ’ ήττον διά τών έμ- 
πόρων αύτών κατέστη αυτή πασίγνωστος καί ύπδ 
τών συγγραφέων αύτών περιεγράφη έπιστημονι- 
κώς, ώς λόγου χάριν ύπδ τοϋ Σεραπίωνος (Ίσρα- 
φιούν) καί τού Άβικένα ("ΐμπν Σινά). Ό τελευ
ταίος μάλιστα πολλά είδη καμφόρας αναφέρει, ό- 
νομάζων αύτά χαουσουρί, φαϊόζί, άράό, άσφα- 
ράχ (άσπάραγος ;). Έπί πλέον ποιείται λόγον τι- 
νδς κιαφούρ-ουλ-έζράκ (κυανής κα-
φουρας) ήτις μεμιγμένη έστι τώ ξύλω, όθεν εξά
γεται διά μετεωρίσεως. Τδ ξύλον τούτο σπογγώ
δους έστίν ύφής s, εύθριπτον, έλαφρδν, καί λευ- 
κόχρουν, περιέχει δ’ έστίν ότε καί μερίδας τινάς 
καμφόρας.

Οί "Αραβες ού μόνον έκίρνων τήν κάμφοραν δια- 
φόροις άναψυκτικοϊς ποτοΐς, ή έκαιον άντί λαμ- 
πάδος, ή ώσφραίνοντο δίκην μόσχου καί άμβά- 
ρεως, άλλ’ ήπίσταντο έτι καί τήν τής πανακείας 
ταύτης τού Raspail έπί τών νεύρων έπίδρασιν" 
τούλάχιστον ό τού βωμού τού θείου έρωτος καί 
τού πνευματισμού θύτης, καί ό επιδέξιος άνθοκό- 
μος τού ανατολικού ποιητικού λειμώνος Ίζζεδδίν 
Ελ Μουκαδδεσή ρητώς λέγει, έπί τού Κορανίου έ- 
ρειδόμενος ότι ή ούσία αύτη κατευνάζει τά 
πάθη, τάς όρμάς καί τάς έπιθυμίας" J

«ό παρασυρθείς καί κατακυριευθείς ύπδ τής καυ
στικής θερμότητος τής έπιθυμίας άναψυχθήτω διά 
κυπέλου καμφόρας».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΡΙΣΤΑΡΧΗΣ.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΛΗΜΑΝ.

Ό βίος τού διασήμου τούτου άρχαιολόγου, ού- 
τινος τδ όνομα μεγίστην κέκτηται σπουδαιότητα, 
είναι άξιος σπουδαίας μελέτης ώς σχετιζόμενος 
μετά πλείς-ων σπουδαιοτάτων αρχαιολογικών άνα- 
καλύψεων έν Τροία, Μυκήναις καί Ιθάκη.

Ού μόνον ή Ελλάς, ήτις θεωρεί ώς τέκνον αύ
τής τδν κ. Σλήμαν άλλ’ άπας ό φιλολογικός κόσ
μος εύγνωμονεϊ τώ διασήμω άρχαιοδίφη διά τάς 
άκαμάτους ύπέρ τής έπιστήμης προσπάθειας αύ
τοΰ.

Ό πατήρ τού κ. Σλήμαν ή το ποιμήν έν ΝθΠ- 
piickof (Μεκλεμβούργω). Συχνάκις εύηρεστεΐτο 
ν’ άναγινώσκη είς τδν υίδν αύτοΰ μόλις δκτα- 
ετή τά έργα τοΰ ’Ομήρου έν μεταφράσει, ή δέ ά- 
νάγνωσις αύτη έγέννησεν έν τή καρδία τού νέου 
τούτου τδν πρδς τήν άκρόπολιν τοΰ Πριάμου έρω
τα. Άφ’ ού άνετράφη παρά τινι ποιμένι έν Kal
khorst, ούχί μακράν τής Λυβέκης, φοιτήσας έπί- 
τινα καιρόν είς τινα σχολήν, έπεδόθη ακολούθως 
είς μικρόν έμπόριον, καί καθά άναφέρεται, έπώλει 
βούτυρον, άλας /αί άλλα τοιαϋτα, αύτός διευθύνων 
τδ παράπηγμά του.

Ό πρδς τδν Όμηρον δμως καί τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν έρως αύτού άνεζωπυρούτο όσημέραι" διό 
έπεβιβάσθη εις πλοϊον δπως μεταβή είς Άμβούρ- 
γην άλλά ναυαγήσαντος τού πλοίου ήναγκάσθη νά 
μεταβή είς Άμστελόδαμον προτιθέμενος νά κατα
γραφή στρατιώτης. Έκεΐ ς-ερούμενος πάντων προσ- 
εποιήθη τδν άσθενή δπως είσέλθη είς τδ νοσοκο-

’ Όρα τά ρητά έ. καί ιζ'. τού κεφ. 
τού Κορανίου.
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μεΐον’ άλλ’ έξήλθε ταχέως διενεργηθείσης ύπέρ αύ
τοΰ συνδρομής τίνος, κατόπιν δέ διωρίσθη υπάλ
ληλος έμπόρου τινός. Καίτοι δέ αί πολλαί αύτοΰ 
έργασίαι δέν παρεΐχον αύτώ εύκαιρίαν πρδς συμ- 
πλήρωσιν τής τοσοϋτο παραμεληθείσης έκπαιδεύ- 
σεώς του, έν τούτοις ύπέκλεπτε καιρόν δπως άσχο- 
λεΐται εις την έκμάθησιν ξένων γλωσσών.

Έρξατο τής σπουδής τής αγγλικής καί έν δια- 
ς-ήματι ίξ μηνών κατόρθωσε νά έκμάθη την γλώσ
σαν ταύτην, διά νέας μεθόδου ύπ’ αύτοΰ εύρεθεί- 
σης’ διά τής αύτής μεθόδου έξέμαθετήν γαλλικήν, 
ολλανδικήν καί τάς μεσημβρινής γλώσσας ιαπω
νικήν, ιταλικήν κα'ι πορτογαλλικήν.

Μετά τήν έκμάθησιν τών γλωσσών τούτων δι- 
ωρίσθη γραμματεύς παρά τινι έμπορικώ οικω, δ
πως δέ κάλλιον είς τδν οίκον τοΰτον έξυπηρετήση 
έπεδόθη και είς τήν σπουδήν τής ρωσσικής γλώσ- 
σης, έχων άνά χεΐρας μίαν γραμματικήν, Sv λε
ξικόν καί μίαν άθλίαν μετάφρασιν τοΰ Τηλεμά
χου" κα'ι τήν γλώσσαν ταύτην έξέμαθεν έντδς έξ 
μηνών.

"Ολαι αύται αί έμπορικαέ άσχολίαι ούδόλως έ- 
κώλυσαν αύτδν τής είς τά γράμματα ένασχολή- 
σεως, κατά δέ τδ 4 854 ήρξατο τών γλωσσολο- 
γικών αύτοΰ μελετών, έκμαθών συνάμα κα'ι τήν 
Πολωνικήν καί Σουηδικήν γλώσσαν. Μετά δύο έτη 
έπεδόθη είς τήν σπουδήν τής άρχαίας καί νέας 
ελληνικής γλώσσης, έχαιρε δέ μεγάλως δυνάμενος 
ήδη ν’άναγινώσκη πρωτοτύπως τδν "Ομηρον. Με
τά τήν ταχεΐαν έκμάθησιν τών γλωσσών τούτων 
έπεδόθη είς μακράς περιηγήσεις. Άφ’ού έπεσκέφ- 
θη τήν Δανίαν, τήν Σουηδίαν, τήν ’Ιταλίαν, τήν 
Αίγυπτον καί τήν Ελλάδα μετέβη είς Πετρούπο- 
λιν ένθα τακτοποιήσας τάς υποθέσεις του καί κά
τοχος ικανής περιουσίας έπεχείρησε τώ 18G4 τήν 
πέριξ τοΰ κόσμου περιήγησιν. Τώ 1865 έπιστρέ- 
ψας είς ΙΙαρισίους ένθα έξέδωκε τήν τελευταίαν αύ
τοΰ περιήγησιν υπδ τδν τίτλον, «ή Κίνα καί ή’Ια
πωνία» τώ 1867 μεθ’8 έπεδόθη ένθουσιωδώς είς 
τήν σπουδήν τής άρχαιολογίας.

Τώ 1 867 μετέβη είς Ιθάκην, έκεϊ δέ ένεκαινίασε 
τάς κατόπιν έν Τροία καί Μυκήναις γενομένας ύπ’ 
αύτοΰ άνασκαφάς. Άνεκοίνωσεν είς τούς κατοίκους 
τδν μέγαν αύτοΰ ύπέρ τοΰ 'Ομήρου ενθουσιασμόν, 
έπεχείρησε δέ άνασκαφάς έντινι δρει, έν αίς νομίζει 
ό περιηγητής δτι άνεκάλυψε τήν κόνιν τοΰ Όδυσ- 
σέως καί τών διαδόχων του. Ύπό τήν διεύθυνσιν 
αύτοΰ έγένοντο κατόπιν αί έν Τροία άνασκαφαί ά
πδ τοΰ I 870 μέχρι τοΰ 1 873, διαρκέσασαι, άς δι- 
εδέχθησαν αί έν Μυκήναις καί ταύτας αί έν Ιθά
κη. Ή σύζυγος τοΰ κ. Σλήμαν είναι ελληνικής κα
ταγωγής, λίαν πεπαιδευμένη γυνή, ακολουθεί δέ 
τδν σύζυγόν της της είς πάσας ταύτας τάς άνασκα
φάς. Ε.

ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ.

Είς τά σύνορα τής Μικρας Ασίας καί Περσίας 
έκτείνεται μακρά σειρά ορέων, κλίνουσα έκ τοΰ βο- 
ρειοανατολικοΰ πρδς τδνοτιοανατολικόν έκτήςΤρα- 
πεζοΰντος πρδς τδν Περσικόν κόλπον άνυδρος,γυμνή, 
ποοσβαλλομένη ύπδ τοΰ άσιατικοΰ ήλίου καί τών 
Σιβηρίων άνέμων. Ή χώρα αύτη είναι τδ Κουρ
διστάν, ή χώρα τών άρχαίων Κούρδων.

Οί Κούρδοι προσκληθέντες ύπδ τοΰ Σουλτάνου 
πρδς βοήθειαν τοΰ ’Ισλαμισμού σπουδαίας παρέ- 
σχον έκδουλεύσεις κατά τήν έκστρατείαν τοΰ ρωσ- 
σοτουρκικοΰ πολέμου έν ’Αρμενία. Τδ έθνος τοΰτο 
είναι έκ τών σπουδαιοτέρων τής δυτικής ’Ασίας. 
Καθά δεικνύει τδ όνομα αύτών (περσιστί Κάρτ, 
άραβιστέ Κάρδ) είναι άπόγονοι τών άρχαίων Καρ- 
δούχων, είναι δέ άληθές δτι ή ύπερήφανος αύτη 
φυλή άπεκατεστάθη άπδ τής άρχαιότητος είς τά 
όρη ταΰτα, καί δτι μέχρι τοΰδε έτήρησε τήν άν- 
εξαρτησίαν της, καίτοι άναγνωρίζουσα τήν κυρι
αρχίαν τής Πύλης.

Ό Γουλιέλμος Λεζάν, γνως-δς παρά τοΐς Τούρ- 
κοις, ζωγραφεΐ λίαν κολακευτικήν τήν εικόνα τών 
Κούρδων. «Πολλάκις, λέγει, έπεσκέφθην τούς Κούρ
δους καί λίαν έκτιμώ αύτούς πρδ πάντων δπόταν 
παραβάλλω αύτούς πρδς τδν περσικόν λαόν, ούτι- 
νος είναι οί πρεσβύτεροι άδελφοί. Ή γλώσσα έχει 
άρχαΐον χαρακτήρα" έχει τοιαύτην πρδς τήν περ
σικήν σχέσιν, ο'ίαν ή γαλλική τοΰ ΙΒου αίώνος πρδς 
τήν σημερινήν. Είναι δύσκολον νά γίνη τις παρ’ αύ
τοΐς δεκτός* άλλ’άφ’ού άπαξ φιλοξενηθή δύναται 
λίαν ήσύχως νά κοιμηθή έχων έφ’ έαυτοΰ άπειρα 
χρήματα. Είς τοΰτο δέ συντελεί μάλιστα ή πλή
ρης παρ’ αύτοΐς συναίσθησις τής ίσότητος ού μό
νον παρά τοΐς πτωχοΐς άλλά καί παρ’ αύταΐς ταΐς 
γυναιξί πραγμα σπάνιον παρά τοΐς μουσουλμά
νος. »

Όμολογητέον δμως, μεθ’ δλην τήν μαρτυρίαν 
τοΰ περιφήμου περιηγητοΰ, δτι οί Κούρδοι είναι 
λίαν έγκρατεΐς καί δτι δλαι αί περί αύτών φήμαι 
ώς ληστών καί άρπάγων είναι τδ πλεΐστον ψευ
δείς. ’Ανδρείοι είς τδν υψιστον βαθμόν έμπνέουσι 
τδν τρόμον είς τούς άλλους γείτονας λαούς τούς 
άρμενίους καί πέρσας καί έπιβάλλουσι αύτοΐς φό
ρους έπί προφάσει προστασίας. Πράγματι είς τών 
νεωτέρων άγγλων συγγραφέων λέγει « Οί Κούρδοι 
ζώσιν έκ τής ληστείας ήν διά δύο έξασκοΰσι μέ
σων" δταν Sv κερβάνιον εύρίσκεται καθ’ οδόν, δ 
άρχηγδς τών Κούρδων προσφέρει είς αύτδν τήν 
προστασίαν του άνθ’ής ζητεί σπουδαίαν ποσότητα 
χρημάτων" δταν τδ κερβάνιον άρνηθή τότε επι
τίθεται κατ’ αύτοΰ και τδ διαρπάζει ».

Τδ πλεΐστον τών Κούρδων άκολουθούσι τήν 
μουσουλμανικήν θρησκείαν, ύπάρχει δμως παρ’ 

αύτοΐς καί είδος χονδροειδούς είδωλολατρείας. Οί ε 
άληθεΐς πιστοί θεωροΰσι τούς είδωλολάτρας τού- ι 
τους ώς άπιστους καί περιφρονοΰσιν αύτούς, άλλά 
τδ τοιοΰτον δέν εμποδίζει αύτούς νά τούς προσ- 
καλοΰσιν είς βοήθειαν οσάκις ό ’Ισλαμισμός εύρί- > 
σκεται έν κινδύνω. ‘Απαντες δμως οί Κοΰρδοι δέν ί 
είναι Μουσουλμάνοι" πολλοί μεταξύ αύτών άπαρ- 
νηθέντες τδν ισλαμισμόν λατρεύουσι τδν διάβολον. 
'Υπδ φυσικήν έποψιν οί Κοΰρδοι είναι ύπέροχος 
φυλή. Εύσωμοι, κα^οζα/ιω/ζέχοι, είναι παράστα- 
σις δλων τών χαρακτήρων τής άριανής φυλής τής 
άπωτάτης ταύτης λευκής φυλής. Αί γυναίκες των 
είναι ώραιόταται.

Οί Κούρδοι ώς έπί τδ πλεΐστον ξυρίζονται τήν 
κεφαλήν, έχουσιν δμως μύστακας" οί γέροντες μό
νον άφίνουσι τδν πώγωνα. Ή ένδυμασία των είναι 
κομψή" σύγκειται έξ εύρείας περικνημίδος έκ μαλ
λιού έλάφου ήτις διήκει μέχρι τών ποδών, (καί 
μακράς έσθήτος, ής αί περιχειρίδες, είναι εύρεΐαι 
καί ήτις φθάνει μέχρι τής γής. Έπί τής έσθήτος 
ταύτης φέρουσιν έτερον μικρόν φόρεμα κατεσκευα- 
σμένον έκ μαύρου λινού. Τήν ζώνην έχουσι περικε- 
καλυμμένην δι’ εύρέου σα.Ιίου, έν δέ ταΐς πτυχαΐς 
αύτοΰ Οέτουσι τά δπλα των. Οί ιππείς φέρουσιν 
ύποδήματα έρυθρά.

Πάντες οί άνδρες είναι πάντοτε πολεμισταί. 
’Εκτός τών πιςολίων καί γιαταγανίων άτινα κοσ- 
μοΰσι τήν ζώνην αύτών φέρουσι καί μικράν καρα- 
βίναν περσικής κατασκευής, καί στρογγύλην άσπί- 
δα έκ δέρματος έλέφαντος ή ινδικού ρινοκέρου. Έ
φιπποι κρατοΰσι περιπλέον καί μακράν λόγχην 
τήν όποιαν μεταχειρίζονται μετά Οαυμασίας έπι- 
δεξιότητος καί έναντίον τοΰ έχθροΰ καί διά νά συ- 
ναθροίσωσι τά ποίμνιά των.

Οί Κούρδοι φέρουσι τδν χειμώνα εύρύ καί πυκ
νόν έπανοφώριον έκ μαύρου μαλλίου έλάφου κα- 1 
λουμένου ά,μπα. Τοΰτο άντικαθιστώσι τδ έαρ δι’ 
ετέρου λεπτού έκ λινού ύφάσματος. Αί γυναίκες 
τών Κούρδων παρουσιάζονται είς τούς ξένους μέ 
άνοικτδν πρόσωπόν, παρά τδ έθος τών μουσουλ
μάνων γυναικών τών άλλων μερών. Έπί τοΰ ζύ
θους εχουσι περιλαίμια συγκείμενα έκ πολλών σει
ρών αργυρών νομισμάτων συνδεδεμένων πρδς άλ- 
ληλα διά μαργαριτών διαφόρων χρωμάτων ή διά 
μετάλλινων άλύσσων. Πολλαί έχουσι τήν άριστε- 
ραν ωμοπλάτην κεκοσμημένην διά μικρού άργυροΰ 
κομβίου πεπλουτισμένου διά καλαίδων (περουζέ)" 
τδ κόσμημα τοΰτο είναι έν γενική χρήσει έν Κουρ
διστάν. Δεν έχουσιν ιδιαιτέραν ένδυμασίαν" τήν 
κεφαλήν καλύπτουσι διά λευκού λεπτού ύφάσμα
τος, τοΰτο δέ άντικαθιστώσι κατά τάς έορτάς δι’ 
ετέρου κεκοσμημένου διά διαφόρων κοσμημάτων. 
Περιπατοΰσαι σηκόνουσι τής έσθήτα αύτών μέχρι 
τής ήμικνημίδος.

Τα χωρία τών Κούρδων σύγκεινται έν γένει έξ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

είκοσι περίπου σκηνών καί έκ τριών ή τεσσάρων 
οικιών λιθίνων, εύρειών καί διηθημένων είς δύο ή 
τρία πατώματα. ’Εν τώ μέσω έκάστης σκηνής ύ- 
πάρχει όπή χρησιμεύουσα ώς εστία" δι’δάπασαή 
σκηνή πληρούται καπνού. Πλησίον έκάστου χωρίου 
ύπάρχει τδ νεκροταφείου" οί τάφοι είναι κεκοσμη- 
μένοι διά στηλών εύθειών λιθίνων, έφ’ ών είναι 
έζωγραφημένα έπιστόλια, λόγχαι, πελέκεις καί 
διάφορα άλλα πολεμικά άντικείμενα χαρακτηρί- 
ζοντα τά πολεμικά ήθη τών πλανήτων τούτων 
φυλών.

Τδν χειμώνα οί Κοΰοδοι κατοικοΰσι έν ταΐς κοι- 
λάσι, άλλά κατά τδ θέρος άνέρχονται είς τά όρη, 
δπως κατοικήσωσιν έπί τής μεγαλοπρεπούς χλό
ης, έκτεινομένης είς πλάτος πλέον τών 2000 μέ
τρων.

"Οταν άναχωρούσιν άπό τοΰ ένδς τόπου είς άλ
λον φορτόνουσιν έπί ίππων, καί βουβάλων τάς 
σκηνάς αύτών" αί γυναίκες φέρουσιν έπί τών ώ
μων αύτών διάφορα προφυλαχτικά άντικείμενα καί 
τά τέκνα των, δσα δέν δύνανται νά βαδίσωσι" οί 
έφιπποι ή πεζοί φέρουσιν έν χερσί τήν λόγχην καί 
τήν πίπαν των.πίπαν των.

’Εκ τοΰ ΓαλλικοΟ. ♦ ·

II ΘΑΑΑΜΙΙΙΙΟΑΟΣ ΤΙΙΣ ΘΕΙΑΣ ΜΟΥ.

Μετάφρασις έχ τοΰ Άγγ.Ιιχοϋ

ύπδ Π. ΚΑΒΑΦΗ.

Συνέχεια καί τέλος, ”3ε σελ. 36.

’Ολίγα λεπτά μετά ταΰτα ή κυρία Χάλιβουρ
τον παρετήρησεν δτι είχε λησμονήσει τδ ρινόμα- 
κτρόν της είς τδν κοιτώνα της, καί διέταξε τδν 
ύπηρέτην νά είπη είς τήν θαλαμηπόλον της νά τδ 
φέρη. Μετ’όλίγον είσήλθεν αύτη, βαδίζουσα άθο- 
ρύβως καί έλαφρώς, καί άφοΰ ένεχείρισεν είς τήν 
θείαν μου τδ ρινόμακτρόν της, έξήλθε μέ τδ αύτδ 
ήσυχον βάδισμα, ένώ τδ πρόσωπόν της έφερεν έκ- 
φρασιν γλυκεΐαν άμα καί δσον ένεστι γαλήνιου. 
"Αμα ώς ή θύρα έκλείσθη οπισθέν της, ό έξάδελ- 
φός μου Κάρολος, δστις άτενώς καί μετά πολλής 
τής περιεργείας είχε θεωρήσει τήν δεσποινίδα Μή
κινς, στραφείς πρδς έμέ είπε γελών:

— Ήξεύρεις ’Ελεονόρα, δτι ή θελκτική αύτη 
νεάνις φέρει μεγάλην καί παράδοξον ομοιότητα 
πρδς σέ τήν ιδίαν ; Δέν τδ παρετηρήσατε, μήτερ 
μου; προσέθηκεν αποτεινόμενος πρδς τήν κυρίαν 
Χάλιβουρτον.

— Έχεις δίκαιον, άπήντησεν αύτη" και είς 
έμέ, δτε κατά πρώτον τήν ειδον, έφάνη ώς έ- 
χουσα μεγάλην ομοιότητα πρός τινα νέαν γνω- 8
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στην μου, ήδη δέ ευρίσκω καί έγώ οτι ομοιάζει 
πολύ τήν ’Ελεονόραν. 'Εχουσιν άμφότεραι το αύτδ 
περίπου ανάστημα, και ό χρωματισμός τής κόμης 
καί τών οφθαλμών είναι άπαραλάκτως ό αυτός- 
χωρίς, δμως, νά σε κακοφανή,, φιλτάτη μου, ή έκ- 
φρασις τοΰ προσώπου σου δέν φέρει τον αυτόν τύ
πον θελκτικής άθωότητος 3ν τοσοΰτον θαυμάζεις 
έν τή θαλαμηπόλο» μου" τδ χρώμα σου επίσης εί
ναι κατά τι ώχρότερον, καθώς καί τά χαρακτη
ριστικά σου ήττον λεπτοφυή" καθ’ολα, δμως, τά 
άλλα δμοιάζετε πολύ καί ευκόλως θά ήπατάτο τις 
έκλαμβάνων υμάς ώς άδελφάς.

'Η νέα θαλαμηπόλος έξηκολούθησεν έπί πολύ 
παοέχουσα τοίς πάσιν άμετρον εδχαρίστησιν- δέν 
ήκουέ τις περί αύτής παρά έγκώμια έπι τή έ- 
πιτηδειότητι, τή χρηστοήθεια, καί τή άρίστη αυ
τή; συμπεριφορά. ΊΙ θεία μου ήν καταγοητευμέ- 
νη" τδ μόνον πρόσωπον έν τή οικία δπερ έφαίνετο 
τρέφον γνώμην διάφορον τής γενικώς έπικρατού- 
σης, ήν ή ιδία μου θαλαμηπόλος, Μαριέττα, περί 
ή; άνέφερον ήδη, ώς ήσυχου, μεσήλικος γυναικος, 
άπδ πολλών ετών διατελούσης έν τή υπηρεσία 
τής οικογένειας μας. Τήν μικράν δυσαρέσκειαν ήν 
αυτή έδείκνυεν άκούουσα έπαινομένην παρ’ έμοΰ 
τήν νέαν θαλαμηπόλον, έγώ άπέδιδον είς φυσικόν 
τι, καί συγγνως-έον άλλως τε, αίσθημα ζηλοτυπίας 
έκ μέρους της. ’Εκ βρεφικής μου ηλικίας ή Μαρι
έττα είχε συνηθίσει νά έξυπηρετή αυτή μόνη ά- 
πάσας τάς άνάγκας μου, εις ούδένα άλλον έπιτρέ- 
πουσα νά μέ πλησιάση, ούδόλως δέ παράδοξον 
έάν ήδη ήρχιζε νά αίσθάνηται ζηλοτυπίαν τινα 
βλέπουσα τήν νεαράν αύτής κυρίαν δίδουσαν τήν 
προτίμησιν καί άπροκαλύπτως έκθειάζουσαν τά 
προτερήματα άλλης νεωτέρας καί μάλλον έπιτη- 
δείου θεραπαίνης.

Ή Σάρα Μήκινς ήοχετο συνεχώς είς τον θάλα
μόν μου, άφοΰ ένέδυε τήν κυρίαν της, καί έβοήθει 
καί εί; τδν ίδικόν μου καλλωπισμόν. Είχεν ίδιά- 
ζοντα τινα τρόπον τοΰ διευθετεΐν τήν χρυσοβαφή 
κόμην μου, τήν τοσοΰτον όμοιάζουσαν πρδς τήν 
ίδικήν της, μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος καί φι
λοκαλίας, έκτδς δέ τούτου καί ή συμπεριφορά 
της ην τόσον εύάρεστος, ώστε αί ύπηρεσίαι της μοί 
ήσαν πάντοτε πολύ πλέον εύπρόσδεκται εκείνων 
τής πτωχής Μαριέττας, ήτις οδτω έβλεπεν έαυτήν 
βαθμηδόν άντικαθισταμένην έν τή εύνοία τή; κυ
ρίας της ύπδ μιας απλής ξένης.

Εσπέραν τινα ή Μαριέττα είσήλθεν είς τδν θά
λαμόν μου παρά τδ σύνηθες κατηφής και σκυθρω
πή, είς δέ τούς οφθαλμούς της υπήρχεν έκφρασίς 
τις, ήτις έκ πείρα; έγνώριζον δτι προεμήνυεν κα
ταιγίδα. Οί φόβοι μου δυστυχώς έπαλήθευσαν- ή 
καταιγίς έπήλθε, καί τοΰτο ένώ διηυθέτει λευκήν 
τινα καμέλιαν έντδς τής κόμης μου. Δέν μοί ήρεσεν 
ό τρόπος δι’ ού τήν είχε τοποθετήσει και παρα- 

πονεθεϊσα έπί τούτω τή ειπον νά προσκαλέση τήν 
Σάραν δπως αύτή τήν θέσει δπως έπρεπε.

— Εκείνη γνωρίζει καλήτερον πώς τήν θέλω, 
ειπον ολίγον τι άποτόμως. Μόλις έπρόφερον τούς 
λόγους τούτους καί είδον, έντδς τοΰ απέναντι μου 
κατόπτρου, τδ πρόσωπον τής δυστυχούς Μαριέτ
τας μεταβάλλον χροιάν καί άπό έρυθροΰν γινόμε
νον αίφνης δλοπόρφυρουν, ένώ συνάμα οί χαρακτή
ρες τοΰ προσώπου της ήρχισαν έξογκούμενοι έξ 
άγανακτήσεως, ήν μάτην προσεπάθει νά κατα- 
στείλη.

— Δεσποσύνη, έκραύγασεν έπί τέλους μή δυνη- 
Οεϊσα νά κρατηθή, έγώ σάς έβάσταξα στήν άγ- 
καλιά μου τόν καιρό πού ήσαστε άκόμη μωρό, καί 
μοΰ έρχεται πολύ σκληρό τώρα νά σάς ακούω νά 
παραπονήσθε μαζύ μέ τήν γυναίκα ποΰ σάς υ
πηρέτησε πιστά είκοσι χρόνους σωστούς !

Ετρόμαξα, ίσως δε καί έφοβήθην ολίγον, .έπί 
τή αίφνιδίω ταύτη έκρήξει, καθόσον μάλιστα ή 
Μαριέττα ούδόλως άπετέλει έξαίρεσιν είς τδν γε
νικόν κανόνα τών αρχαίων υπηρετών, οϊτινες ά- 
γνοώ τίνι τρόπω, κατορθοΰσιν έν γένει ν’άποκτώσι 
καί έξασκώσι παράδοξον έπιρροήν έπί τών πνευ
μάτων τών κυρίων καί κυριών των" έκτδς δέ τού
του, πράγματι ήγάπων πολύ τήν Μαριέτταν, καί 
ήρχισα νά αισθάνομαι λύπην τινα άναλογιζομένη 
οτι ακόυσα προσέβαλλον τήν φιλοτιμίαν της ά- 
ναφέρουσα τήν Σάραν Μήκινς.

— Καλή μου Μαριέττα, τή ειπον ήπίως, δέν 
πρέπει ούδέ νά φαντασθής καν δτι δυσηρεστήθην 
έναντίον σου διότι μοί έπήλθεν είς τδν νούν δτι 
τδ άνθος εκείνο ήδύνατο νά ‘τοποθετηθή καί κατ’ 
άλλον τρόπον. Κάλλιστα γνωρίζει; δτι ούδένα έκ- 
τιμώ τόσον όσον τήν αγαθήν μου τροφόν.

— Αύτδ τδ πιστεύω, δεσποσύνη, καί έσεϊς μά
λιστα ποτέ δέν ήσαστε αχάριστος, αύτδ τδ λέγω 
πάντα" μά οί ξένοι, οί ξένοι σάς έπήραν τδν νοϋν, 
καί δτι κάμω τώρα έγώ δέν είναι ποτέ καλό. Θά 
τδ μετανιόσετε, δμως, καθώς ποΰ Θά μετανζόσε- 
τε καί γιατί έπήγατε νά έμπιστευθήτε σέ μ;.ά 
υποκρίτρια, ποΰ τδ πρόσωπότης ’μπάζει σαν τής 
κούκλας, καί ποΰ δέν κάμει άλλο παρά ν’ άφεγ- 
γρίεται, καί άς φαίνεται καί σάν παναγία ή σάν 
μεγάλη κυρία, ανοίγει τά συρτάρια καί διαβάζει 
ξένα γράμματα, καί..........

—Τί θέλεις νά εί-ης, Μαριέττα ; Ποιον κατη
γορείς τοιουτοτρόπως ; άνεκραύγασα, κυριευθείσα 
καί έγώ αύτή ύπδ θυμού επί τώ προπετή τρόπω 
δι’ού έτόλμα νά μοί όμιλή.

—Έγώ κανένα δέν κατηγορώ, άπήντησεν αυ
τή- οποίος κάμει τδ κακό άργά ή ενωρίς θά τδ 
εύρη' καί έγώ θά κάμω ύπομονή καί δέν θά ’πώ 
τίποτε πλέον.

—Ήζεύρεις, δμως, δτι είπες τόσα, δσα, έάν ε
παναλαμβανόμενα είς άλλους, ήθελον έξαρκέσει δ- 

πως άφανίσωσι τήν ύπόλν,ψιν τοΰ προσώπου καθ’ 
ού απευθύνονται; Είναι δλω; άνόητον νά ύποκρί- 
νεσαι δτι δέν θέλεις δήθεν ν’ άναφέρης Ονόματα- 
πά; τις δύναται ευκόλως νά έννοήση ποίον ύπαι- 
νίττεσαι, πρέπει δέ νά ήσαι πολύ σκληρά καί 
αποτρόπαιος γυνή θέλουσα νά καταστρέψης μίαν 
άθώαν νέαν διά τοιούτων δολίων συκοφαντιών.

Ό Θυμός μέ είχεν ήδη κυριεύσει καθ’ δλοκλη- 
όίαν, διετέλουν δέ έν τοιαύτη καταστάσει οργή?, 
ώστε ή πτωχή Μαριέττα δέν έτόλμησε παρά ολί
γα; είσέτι ν’ άρθρώση λέξεις, δτι «ποτέδένέφαν- 
τάζετο δτι θά έζη νά έβλεπε τήν ημέραν καθ' ήν 
τοιοΰτοι λόγοι θά έξήρχοντο τών χειλέων τής δε
σποσύνη; Ελεονόρας,» καί ώρμησεν έξω τοΰ δω
ματίου άναλυομένη είς πικρά δάκρυα.

Αύτήν εκείνην τήν εσπέραν έσχον αφορμήν νά 
μετανοήσω διά τδν άπότομον τρόπον μεθ’ ού έ- 
φέρθην πρδς τήν γηραιάν τροφόν μου, καί ή πρδς 
τήν θαλαμηπόλον τής θεία; μου πεποίθησίς μου 
ήρχισε κάπως νά κλονήται. Ούδέν ύπήρχεν αίτιον 
δπω; αί διά τδν προσεγγίζοντα γάμον μου προε- 
τοιμασίαι τηρώνται μυστικαί, άπαντες δέ οί έν 
τή οικία έγνώριζον δτι ή κυρία Χάλιβουρτον καί 
έγώ προετιθέμεθα έντδς ολίγου ν’ άναχωρήσωμεν 
είς 'Ιταλίαν, καί δτι δ γάμος θά έλάμβανε χώραν 
έκεϊ άμα τή άφίξει ήμών.

Μέχρι τοϋ σημείου τούτου έγνώριζον οί ύπηρέ- 
ται, άναμφιβόλως δέ, καιά τήν συνήθειαν τών ύ- 
πηρετών έν γένει, θά συνεζήτουν ποικιλοτρόπως 
τδ πράγμα μεταξύ των- δσον, δμως, αφορά τδ 
περιεχόμενον τής διαθήκης τοΰ θείου μου, καί 
τούς δρου; ύπδ τούς όποιου; έλάμβανε χώραν τδ 
συνοικεσίου, δέν ήτο δυνατόν νά γνωρίζωσί τι. Εί 
καί είχε διαδοθή δτι ειχον λάβει σπουδαίαν κλη
ρονομιάν, ή γενικώς, δμως, έπικρατοΰσα ιδέα ήν 
δτι ή «δεσποσύνη Ελεονόρα έκαμνε τήντύχην της» 
νυμφευομένη τδν σίρ "Εκτορα 'Ασβουρν.

Κατά τήν ήμέραν καθ’ ήν συνέβη ή μετά τής 
Μαριέττας σύγχυσίς μου, είχον λάβει άπδ πρωίας 
μακράν επιστολήν παρά τοΰ Έκτορος, έν ή έξέ- 
φραζε τήν «υπέρμετρου άφοσίωσιν» ήν ήσθάνετο 

ρος την «προσφιλεστάτην αύτοΰ Ελεονόραν,» 
καί άνέφερεν δτι μετά «πυοετώδου; ανυπομονη
σίας» άνέμενε τήν στιγμήν καθ’ήν θά έβλεπε κα
τά πρώτον τήν μελλόνυμφόν του, ήν έκ τής περι
γραφής μόνον ήν τώ ειχον κάμει περί αύτής έγνώ- 
ριζε, μή αξιωθείς ούδέ φωτογραφίαν της καν νά 
ΐδη. 'Οντως, έκ τινο; τυχαίου περιστατικού, δέν 
τώ ειχον είσέτι στείλει τήν φωτογραφίαν μου, έφ’ 
ώ καί έκφράζων τήν «βαθειαν αύτοΰ θλίψιν» κα- 
-τέληγε λέγων δτι «οπωσδήποτε ούτος είχεν ανέ
καθεν προτίμησιν διά τάς ξανθάς,» καί εχαιρε πο
λύ άκούων δτι καί έγώ είχον «κυανού; οφθαλμούς 
και χρυσοβαφή κόμην.»

Τήν έπιστολήν αύτήν, ήτις αηδίαν μάλλον ή εύ- 

χαρίστησιν μ’ έπροξένησε, μόλις διατρέξασα διά 
τοΰ βλέμματος, είχον ρίψει άσκόπως έπί τής τρα- 
πέζης τοΰ κομωτηρίου μου, ένθα καί έκειτο καθ’ 
δλον τδ διάστημα τοΰ καλλωπισμού μου υπό 
τής Μαριέττας κατά τήν εσπέραν έκείνην. "Οτε κα- 
τήλθον είς τήν αίθουσαν, εύρον έκεϊ τήν θείαν μου, 
ήτις αμέσως μέ ήρώτησεν έάν δέν είχον λάβει άπδ 
πρωία; έπιστολήν παρά τοΰ "Εκτορος.

—Ναί, άπήντησα, καί μάλιστα υπάρχει έν αύ
τή ύστερόγοαφον τής λαίδης Αώρας πρδς ύμάς. Υ
πάγω αμέσως νά σάς φέρω τήν έπιστολήν- καί έ- 
ξελθοΰσα τή; αιθούσης, άνήλθον καί πάλιν τήν 
κλίμακα καί είσήλθον έσπευσμένως πως έντδς τού 
κομωτηρίου μου. Ένώ ήνοιγον τήν θύραν, ήκουσα 
βίαιόν τινα τριγμόν χάρτου, πρδς μεγάλην μου δέ 
έκπληξιν, είσελθοΰσα είδον τήν Σάραν Μήκινς ίςχ- 
μένην πρό τής τραπέζης τοΰ καλλωπισμού- είς 
τούς οφθαλμούς της ύπήρχεν έκφρασίς τις τρόμου 
δτε έστράφη άκούσασα άνοιγομένην τήν θύραν, 
πορφυρά δέ διεχύθη έπί τού προσώπου της χροιά 
δτε συνήντησε τδ έταστικδν βλέμμα δι’ ού τήν έ
θεώρουν. Δέν είχε κάμμίαν ύπηρεσίαν κατά τήν 
ώραν έκείνην εί; τδ δωμάτιόν μου, δι ύφους δέ α
ποτόμου τήν ήρώτησα άμέσως τί ήθελεν έκεϊ.

—Ήλθον νά τακτοποιήσω ολίγον τδ δωμά
τιόν σας, δεσποσύνη, μοί άπήντησε διά μειλιχίου 
φωνής- ή Μαριέττα είναι δλίγον αδιάθετος καί μέ 
παρεκάλεσε ν’ άναλάβω έγώ τήν εργασίαν της α
πόψε.

'Ημην βέβαια δτι έψεύδετο* ή Μαριέττα μόλις 
πρδ είκοσι λεπτών εύρίσκετο παρ’ έμοί καί είχε 
κάλλιστα, καί έν περιπτώσει δέ ακόμη καθ’ ήν κα- 
τελαμβάνετο ύπδ αίφνηδίου αδιαθεσίας, ήν δλως 
άπίθανον δτι θά παρεκάλει τήν Σάραν, ήν άπε- 
άτρέφετο, ν’ άναλάβη τά καθήκοντά της. Έπρο- 
τίμησα έν τούτοι; νά μή τή απαντήσω, καί εί
πον απλώς:

—'Αφησα μίαν έπιστολήν έδώ, μήπως τήν εί
δες, Σάρα;

— Μίαν έπιστολήν, δεσποσύνη! Ίσως είναι κά
τωθεν τού κιβωτίου τούτου— έγώ δέν είδον καμ- 
μίαν έπιστολήν έπί τής τραπέζης.

Έκίνησεν ολίγον τά έπί τής τραπέζης διάφορα 
σκεύη, είτα έκυψε πρδς τδ δάπεδον και άνέκρα- 
ξεν αίφνης έγειρομένη:

—’Α! ιδού αύτή, δεσποσύνη! πρέπει νά έπεσε 
κάτω ένώ έκαθάριζον τδν καθρέπτην- καί μοί ένε- 
χείρησε τήν έπιστολήν, έγείρουσα συνάμα τούς ο
φθαλμούς της πρδς τούς ίδικούςμου" εί; τδ βλέμ
μα τη; ύπήρχε τοιαύτη έκφρασίς ειλικρίνειας, ήτις 
δέν ήδύνατο παρά νά διασκεδάση καί τήν έλαχίφην 
ύπόνοιαν ήν ήδυνάμην νά συλλάβω δτι ή έπιστολή 
εύρίσκετο είς τάς χεϊράς της δτε είσήλθον, καί δτι 
ή ιδία τήν έρριψε χαμαί ένώ έκυπτε δπως τήν ά
ναλάβη άμέσως καί μοί τήν παρουσίαση.
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Άπδ τής ήμέρας, όμως, έκείνης δέν ήθέλησα 
πλέον νά έπωφεληθώ τών υπηρεσιών τής Σάρας, 
και έφρύντιζον νά κλειδώνω τάς έπιστολάς μου 
έντδς τοϋ γραφείου μου.

Έπλησίαζεν έντοσούτω ή διά τδν γάμον μου 
δρισθεϊσα εποχή. Έντδς οκτώ ημερών έπρόκειτο ν’ 
άναχωρήσωμεν έκ Λονδίνου, τδ δέ κομωτήριόν μου 
ήν πλήρες πολυτελών έσθητών καί άλλων αντι
κειμένων καλλωπισμού, άτινα καθ’ έκάστην άφί- 
κνειντο έκ τοΰ καταστήματος ένθα προητοιμάζε- 
το ή προίξ μου, αί δέ τράπέζαι έβριθον έκ τών 
πλουσίων δώρων τά όποια είχον λάβει. Ή θεία 
μου μοί είχε δωρήσει σειράν ολοκλήρων πολυτίμων 
αδαμαντινών κοσμημάτων, αρχαίων οικογενειακών 
κτημάτων, άτινα και έφρόντισε νά έπισκευα- 
σθώσι κατά τδν τελευταϊον συρμόν. Ή Λαίδη Λώ- 
ρα μοί είχε στείλει ώραϊον περιδέραιον καί ζεύ
γος ένωτίων έκ μαργαριτών, και άλλοι άλλα διά
φορα αντικείμενα.

Έξ δλων τών συγγενών καί φίλων μόνος ό Κά
ρολος δέν μοί είχε προσφέρει δώρόν τι. Ούτος άπό- 
τινος, άπέφευγεν, έφ’ όσον τώ ήτο δυνατόν, τήν 
παρουσίαν μου, καί ώς έπί τδ πλεϊστον μόνον κα
τά τήν ώραν τοϋ γεύματος συνηντώμεθα’ άλλά 
καί τότε τόσον ψυχρώς καί μετά τοσαύτης αδια
φορίας μ’ έφέρετο, ώστε οϋδεμία πλέον μοί έμενεν 
αμφιβολία δτι ειχον οίκτρώς άπατηθεϊ ύποθέσασα 
πρδς στιγμήν δτι ήδύνατο νά τρέφη εξαιρετικόν τι 
αίσθημα πρός με.

'Εσπέραν τινα κατ’ αύτάς εϊχομεν προσκληθεί 
είς γεύμα παρά τινι φιλική οικογένεια, διδούση τήν 
έορτήν ταύτην πρδς τιμήν μου έπί τή προσεχεΐ 
αναχωρήσει μου. Τδ γεύμα δέν ητο έπίσημον άλλ’ 
απλώς «οικογενειακόν,» κατά δέ τήν έκ τού συ
νήθους εσπερινού ήμών περιπάτου έπιστροφήν μας, 
άφού έπήνεγκον τινάς μεταβολάς μερικάς έν τή 
ένδυμασία μου, είσήλθον είς τήν αίθουσαν και 
περιέμενον τήν θείαν μου δπως άναχωρήσωμεν. Μετ’ 
δλίγον είσήλθε καί αύτη, έτοιμη μέν καθ’ δλα 
πρδςάναχώρησιν άλλά παραπονουμένη δτι ήσθάνετο 
μικράν αδιαθεσίαν. Γ0 σφυγμός της έπαλλε σφο- 
δρώς, είχε δέ καϊ τήν όψιν τοσοΰτον ώχράν, ώς-ε 
ήναγκάσθην νά τήν παρακαλέσω ν’ άποσυρθή είς 
τδν κοιτώνα της καί νά παραιτηθή τής ιδέας τοΰ 
νά έξέλθη κατά τήν εσπέραν έκείνην. ’Ην, όμως, 
λίαν δραστήριος καί ένεργητική γυνή, καί δέν ή- 
Οέλησε νά ένδώση είς τάς παρακλήσεις μου, χαρα- 
κτηρίσασα τδ πράγμα ώς απλήν καί πρόσκαιρου 
διατάραξιν τών νεύρων, ήτις έντδς ολίγου θά πα- 
ρήρχετο- έπέμενεν δέ δπως άναχωρήσωμεν άμέσως 
διά τήν οικίαν τής οικογένειας παρ’ή είμεθα προσ- 
κεκλημμέναι. Έν τούτοις, δτε έφθάσαμεν έκεϊ, καί 
διαρκοϋντος έτι τού γεύματος, ή κατάστασίς της 
έπί τοσοΰτον έχειροτέρευσεν ώστε ήναγκάσθη νά 
έγερθή τής τραπέζης, καί έπιβάσαι άμφότεραι ά- 

μάξης έπεστρέψαμεν οίκαδε μίαν περίπου ώραν άφ’ 
ής στιγμής εϊχομεν έξέλθει.

Δέν ήθέλησα νά προσκαλέσω τήν θαλαμηπόλον 
της, άλλ’ έγώ αύτή έβοήθησα τήν θείαν μου δ
πως άνέλθη είς τδν θάλαμόν της, δτε δέ τή βοή
θεια μου κατεκλίνθη καί έφαίνετο διατεθειμένη 
ν’ άποκοιμηθή, έξήλθον ήσύχως τού δωματίου 
καϊ διηυθύνθην πρδς τδν ιδιαίτερόν μου θάλαμον. 
Πλήρης ήσυχία έπεκράτει έντδς τής οικίας, καθ’ 
όσον κατ’έκείνην τήν ώραν οί ύπηρέται έδείπνουν, 
μή θέλουσα δέ νά διαταράξω τήν Μαριέτταν, ά- 
πεφάσισα νά διέλθω μίαν ή δύο ώρας έντδς τού 
κομωτηρίου μου, ένθα συνήθως υπήρχε πύο έντδς 
τής εστίας, άναγινώσκουσα πριν ή προσκαλέσω 
αύτήν.

Ένθυμούμην δτι ειχον άφήσει τδ βιβλίον δπερ 
ήθελον έπί τίνος τραπέζης έντδς τού κοιτώνός 
μου, καϊ, κατά συνέπειαν, είσήλθον έντδς αύτοΰ 
δπως τδ λάβω. Ό θάλαμος διετέλει έν παντελεϊ 
σκότει, έπειδή δμως έγνώριζον άκριβώς τδ μέρος 
ένθα εϊχον αφήσει τδ βιβλίον, τδ εύρον ευκόλως, 
καί ε’χον ήδη στραφή διευθυνομένη πρδς τδ κο- 
μωτήριον—δπερ συνεκοινώνει μετά τοΰ κοιτώνος 
— δτε ένόμισα δτι ήκουσα έλαφρόν τινα κρότον 
έντδς αύτοΰ, παρετήρησα δέ συνάμα ότι τδ ύπδ 
τήν χαραμίδα τής μεταξύ τών δύο δωματίων θύ- 
ρας, κλειστής ούσης κατ’έκείνην τήν στιγμήν, ει
σερχόμενου φώς λίαν ζωηρόν ώστε νά προέρχηται 
έκ μόνης τής λάμψεως ήν άνέδιδον οί έντδς τής έ- 
ς-ίας καιόμενοι άνθρακες. *Ημην είς τδν υπέρτατου 
βαθμόν δειλή, παραχρήμα δέ δλα όσα φρικώδη ει- 
χον ποτέ άκούσει περί κλεπτών καί κακούργων 
εισέδυσαν έντδς τοΰ έγκεφάλου μου, καί πρδς 
κατέστην όλως τοσούτου κατελήφθην στιγμήν ύπδ 
τρόμου, ώστε άναυδος.

— Πόσον είμαι άνόητος ! έψιθύρισα έπί τέλους, 
θέλουσα ν’άπατήσω αύτήν έμαυτήν όσον άφορά τήν 
γενναιοψυχίαν μου' ή εύήθης εκείνη Μαριέττα φαί
νεται νά έλησμόνησε νά καταβιβάση τδ φώς, ή καί 
πιθανόν νά εύρίσκηται καί ή ιδία έντδς τοΰ δωμα
τίου διευθετούσα τά ένδύματά μου ή καί είς άλ
λο τι καταγινομένη. Καί προχωρήσασα θαοραλέως, 
εί καί αί χεϊρες μου έτρεμον έκ τοΰ φόβου, έςφεψα 
ήσύχως τδ κλείθρου καίήνοιξα δλοτελώς τήν θύραν.

Φώς άπλετου ήν διακεχυμένον έντδς τοΰ κο
μωτηρίου προερχόμενον έκ πολλών κηροπηγίων καί 
λυχνιών άπασών άνημμένων, έγώ δέήδυνήθην έπί 
τινας στιγμής νά σταθώ άπαρατήρητος έν τή σκι
ά. έπί τής ούδοΰ τής θύρας καί νά θεωρήσω έν άνέ- 
σει τήν παράδοξον σκηνήν ήτις παρουσιάσθη είς τά 
όμματά μου. ’Ην ό'ντως παράδοξος, μεθ’δλην δέ 
τήν έκπληξίν μου δέν ήδυνήθην παρά νά αισθανθώ 
καί τινα θαυμασμόν θεωροΰσα τήν ένώπιόν μου 
θελκτικήν εικόνα.

Έν τώ μέσω τού δωματίου ϊστατο ή Σάρα Μή- 

κινς, ή θαλαμηπόλος τής θείας μου, περιβεβλημ- 
μένη μίαν τών μεγαλοπρεπεστέρων έσθητών τής 
προικόςμου, καϊ θεωροΰσα έαυτήν μετά φιλαρεσκεί- 
ας καί προφανοΰς εύχαριστήσεως έντδς μεγάλου 
καθρέπτου ούτω πώς τοποθετημένου ώστε νά φαί- 
νηται άπαν τδ χάριεν αύτής άνάστημα. Οί χρυσοί 
πλόκαμοι τής κόμης της ήσαν διευθετημένοι μετ’ 
έζαιρετικής όλως φιλοκαλίας, ένώ οί αρχαίοι οι
κογενειακοί άδάμαντες τής θείας μου έλαμπον καί 
ήκτινοβόλουν έπί τοΰ λευκοΰ ώς ή χιών τραχήλου 
καί άλαβαστρίνων βραχιόνων της, καί έκρέμαντο 
δίκην φαεινών σταγόνων έκ τών μικρών καί κομ
ψών αύτής ώτων.

Έφαίνετο τοσοΰτον ώραία, τόσον δέ άπροκα- 
λύπ;ως καί μετά τοσαύτης θελκτικής άπλοϊκό- 
τητος έξεδήλου τδν θαυμασμόν της πρδς τά ίδια 
έαυτής κάλλη ώστε μοί άνέμνησε κορασίδος ύπο- 
κρινομένης, έν παιδιά, τήν «μεγάλην κυρίαν», μα
κράν δέ τού νά αισθανθώ διάθεσιν όπως τήν έπι- 
πλήξω, έσκεπτόμην ήδη ν’ αποχωρήσω ήσύχως 
χωρίς καν νά προδώσω τήν παρουσίαν μου, ότε 
αύτη στραφείσα αίφνηδίως μέ ειδεν ίσταμένην έπί 
τής ούδοΰ τής θύρας. Κραυγή τρόμου διέφυγε τών 
χειλέων της έπί τή θέα μου, εΐτα δέ έπεσεν έπί 
τών γονάτων της, καλύπτουσα συνάμα τδ πρόσω- 
πον διά τών χειρών καί άναλυομένη είς δάκρυα 
καί οίμωγάς.

—Συγγνώμην, δεσποσύνη, συγγνώμην ! έκραύ- 
γασε’ δέν ειχον τήν πρόθεσιν νά τά φορέσω άλλά 
μοί έφάνησαν τόσον ώραία, καί οί . .. οί άδάμαν
τες .. . μ’ έπήγαινον τόσον καλώς ώστε χωρίς νά 
τδ Θέλω τά έφόρεσα. Συγγνώμην, ώ! συγγνώμην, 
άγαπητή, άγαθή μου κυρία Ελεονόρα ! Συγχω- 
ρήσατέ με αύτήν τήν φοράν καί ύποσχεθήτε με 
ότι δέν Οά είπήτε τι είς τήν κυρίαν Χάλιβουρτον, 
καί Οά φροντίσω ποτέ, ποτέ πλέον νά μή σάς δώ
σω άφορμήν δυσαρέσκειας !

—Έγέρθητι, Σάρα, άπήντησα αίσθανθεϊσα άη- 
δίαν τινά έπί τή τοιαύτη έξευτελεστική έκδηλώ- 
σει μετάνοιας, έγέρθητι καί μή κάμης τόσον θό
ρυβον έάν δέν θέλης νά διαταράξης δλην τήν οι
κίαν. Δέν έπίστευον ποτέ ότι ήτο δυνατόν νά ήσαι 
τόσον μωρά καί απερίσκεπτος, έάν δέ έξακολου- 
θήσης ένδίδουσα τοιουτοτρόπως είς τάς όρμάς τών 
παθών σου, έσο βεβαία ότι ή ματαιοφροσύνη σου 
θέλει έπί τέλους σέ φέρει δυστυχίαν. Έκδύθητι 
τώρα αύτήν τήν έσθήτα καί τούς άδάμαντας, καί 
φρόντισε ποτέ πλέον νά μή έπαναλ.ηφθή ή σκηνή 
αύτη διότι άλλοτε δέν Οά μ’ εύρης τόσον έπιεική.

Μέ διεβεβαίωσε μετά πολλών δακρύων καί ς-ε- 
ναγμών ότι αύτη ήν ή πρώτη καί ήθελεν είσθαι 
καί ή τελευταία αύτής παρεκτροπή, υπήρχε δέ τι 
τδ τοσοΰτον ελκυστικόν συμπάθειας έν τώ ώραίω
μικρώ αύ-ής προσώπω καί τοϊς μεγάλοις στρογ- 
γυλοις οφθαλμοί;, τοϊς έρυθροβαφέσιν ήδη έκ τών

δακρύων, ώστε μεθ’ όλους τούς δισταγμούς καί 
τάς υποψίας άς ήσθανόμην περί αύτής, πάντι α
δύνατον εύρον νά φανώ όσον ήθελον αύστηρά’ έξ- 
εναντίας δέ έπί τοσοΰτον προέβην έν τή πρδς αύ
τήν έπιεικεία μου ώστε ν’ αποφασίσω νά φυλάξω 
φρουράν παρά τήν θύραν, μήτι έλθη αϊφνης ή Μα- 
ριέττα, μέχρι; ού ή δεσποινίς Μήκινς, άπεκδυ- 
Οεΐσα τδν πολυτελή εκείνον ιματισμόν, άνέλαβε 
καί πάλιν τήν απλήν έκ λινού ύφάσματος έσθήτα 
αύτής, καί εύχηθείσα με δι’ ύφους ειλικρινούς με
τάνοιας «καλήν νύκτα», έξήλθε τού δωματίου.

Τδ έπεισόδιον τούτο έθεώρησα ώς άξιον γέλω
τος μάλλον ή ίδιαζούσης προσοχής, πάσα δέ διά- 
θεσις έκ μέρους μου όπως άποδώσω σπουδαιότη- 
τά τι»α είς αύτδ έξέλειπε κατά τήν έπιοΰσαν ά- 
πέναντι τής άνησυχίας ήν ήσθάνθην έπί ταϊς δια- 
στάσεσιν άς έφαίνετο λαμβάνουσα ή άδιαθεσία τής 
θείας μου. Περί τήν μεσημβρίαν ή κατάστασίς της 
έπί τοσοΰτον έχειροτέρευσεν ώστε ήναγκάσθημεν 
νά προσκαλέσωμεν τδν ιατρόν, δστις έχαρακτήρι- 
σε τήν άσθένειάν της ώς έλαφράν πλευρίτιδα καί 
τήν διέταξε πάραυτα νά κατακλινθή. Ή Σάρα, 
κατά τήν περίστασιν ταύτην, έπέδειξε πλείστην 
όσην έπιτηδειότητα καί προθυμίαν έν ταϊς πρδς 
τήν άσθενή περιποιήσεσιν αύτής, σπανίως έξερχο- 
μένη τοΰ δωματίου έν ώ έκειτο ή θεία μου, καί 
συντελούσα καί έμοΰ αύτής πλειότερον δπως πα- 
ρέχηται πάσα δυνατή περίθαλψις τή κυρία της. 
’Ητο παροΰσα ότε ή κυρία Χάλιβουρτον μοί έκα
με τήν παρατήρησιν ότι ή άσθένειά της Οά μάς ή- 
νάγκαζε ν’ άναβάλλωμεν τήν είς ’Ιταλίαν άναχώ- 
ρησίν μας, ήν εϊχομεν ορίσει διά τήν έπαύριον.

—Δέν είναι, όμως, ποσώς άνάγκη ν’ άνασταλ- 
λώσιν αί προετοιμασία·, μας, προσέθηκεν, καθόσον 
δέν πιστεύω ή άσθένειά μου νά διαρκέση πλέον 
τών δύο ή τριών ημερών τδ πολύ’ όσον δ’ άφορά 
τήν Λώραν περιττόν νά τήν άνησυχήσωμεν, κα
θώς καί τδν "Εκτορα, καθόσον μάλιστα δέν τοϊς 
εϊχομεν ορίσει ποιαν ημέραν άκριβώς ήθέλομεν 
φθάσει είς Ιταλίαν, καί κατά συνέπειαν δέν Οά 
μάς περιμένουσι.

Παρήλθον, έντοσούτω τρεις, τέσσαρες καί πέν
τε ήμέραι, καί η θεία ήν είσέτι ήναγκασμένη νά 
μέν/) έντός τής κλίνης της, τοΰ ϊατροΰ κατ’ ού- 
δένα λόγον έπιτρέποντος αύτή, ούχί μόνον νά τα- 
ξειδεύση, άλλ’ ούδέ νά έγερθή κάν. Έπέμενε μή 
έπιτρέπουσά μοι νά γράψω πρδς τήν λαίδην Λώ
ραν, λέγουσα καθ’ έκάστην ότι τήν έπιοΰσαν Οά 
ήτο άφεύκτως είς θέσιν όπως άναχωρήσωμεν.

"Οσον άφορά έμέ αύτήν, τήν άσθένειάν της, έφ’ 
δσον αύτη έφερε πρόσκομμα είς τήν άμεσον έκτέ- 
λεσιν τής καταδίκης μου, έθεώρουν ώς εύεογέτη- 
μα τή; Θείας Προνοίας, καί τήν έπί τούτω εύχα- 
ρίστησίν μου έξεδήλουν τοσοΰτον άναφανδον ώ
στε άπας ή δίς συνέλαβον τδν έξάδελφόν μου



62

Κάρολον θεωροΰντά με δια βλέμματος έκπλη
κτου άμα και περιέργου. Και ή πρό; με δέ 
συμπεριφορά του είχε μεταβληθή κάπως επ’ ε
σχάτων, καταστάσα ήττον ψυχρά καί έπιτετη- 
δευμένη. Έπί τέλους εσπέραν τινά, άφοΰ έδειπνή- 
σαμεν οί δύο μα; μόνοι, άπαντών εί; τινα παρα- 
τήρησιν έκ μέρου; μου αναφορικό; τή; εύχαριστή- 
σεω; ήν ήσθανόμην έπί τή αναβολή τοϋ εις ’Ιτα
λίαν ταξειδίου μου, μοί είπε, δι ύφους μεγάλην 
προδίδοντο; έσωτερικήν ταραχήν, ότι καθ’όσον ή
δύνατο νά έξάξη ή ιδέα τοΰ επικειμένου λαμπρού 
συνοικεσίου μου δεν έφαίνετο νά μ.οί ήναι τοσοΰτον 
αρεστή όσον ούτος έφαντάζετο.

Πρός ταΰτα, έκ μέρους του μάλιστα προερχό
μενα, δέν ήδυνήθην πλέον ν’ άνθέξω, καί άναλυο- 
μένη εις δάκρυα άνεκραύγασα ένώ συνάμα έκρυ
πταν τό πρόσωπόν έντό; τών χειρών μου :

—Ποτέ δέν έφαντάσθη; τοιοΰτόν τι, και γνω
ρίζεις πολύ καλά ότι τό «λαμπρόν» αυτό συνοι
κέσιο·/, όπως τό άποκαλεί;, μοί ήναι καθ’ όλα μι
σητόν, καθώς καί ό "Εκτωρ, καί .. . καί . . . όλο; 
ό κόσμο; . . . καί είμαι τόσον . . . ώ ! τόσον δυ
στυχή; . . . ώστε έπεθύμουν ... ν’ άποθάνω . . . 
ναί! ... ν’ άποθάνω !

Δι ενό; άλματος ο Κάρολος εύρέθη παρά τό 
πλευρόν μου, καί λαβών με εις τάς άγκάλας του, 
ηρχισε διά φιλημάτων ν’ άπομάσση τά δάκρυα, 
τά οποία ήσθανόμην μεγάλην άνακούφισιν δυνα- 
μένη έπί τέλους ν’ άφήσω νά ρεύσωσιν έλευθέρως.

1 λυκυτατη μ.ου ’Ελεονόρα, έψυθύρισε, φο
βούμαι ότι υπήρξα λίαν σκληρός, άλλά πράγματι 
ένόμιζον ότι σέ είχε κολακεύσει καί ευχαριστήσει 
ή ιδέα τοΰ νά καταγής. Λαίδη Άσβουρν,’ καί δέν 
έτόλμων νά σοί ζητήσω όπως άπ«ρνηθή; καί πε
ριουσίαν καί τίτλον χάριν έμοϋ, δστις ούδέν τοι- 
οΰτον ειχον νά σοί προσφέρω. Ουδέποτε έτόλ- 
μησα νά πιστεύσω ότι μέ ήγάπας.

Δέν ένθυμοΰμαι ακριβώς τί άπήντησα πρός ταΰ
τα, ούδ’ ενδιαφέρει υμάς πολύ νά τό μάθετε, τό 
βέβαιον, δμως, είναι ότι ότε, εϊσήλθον, κατά τήν 
εσπέραν έκείνην είς τόν θάλαμον τής θείας μου ό
πως τή εύχηθώ "καλήν νύκτα», τή είπον, ένώ δά
κρυα χαράς έρρεον έκ τών οφθαλμών μου, ότι δέν 
υπήρχε πλέον καμμία άνάγκη όπως άνησυχή δσον 
αφορά τό εί; Ιταλίαν ταξείδιόν μας, καθόσον δέν 
προετιθέμην ποσώς νά επιχειρήσω τοιοΰτον ταξεί- 
διον, καί ότι δ σίρ Έκτωρ θά έμενεν άνευ μελλο
νύμφου καί θά υστερείτο, τό καί σπουδαιότερου 
δι’αύτδν, τών όγδοήκοντα χιλιάδων λιρών, τών 
κληροδοτηθεισών μοι παρά τοΰ άξιοτίμου θείου μου. 
Ή δυστυχή; θεία μου έταράχθη μεγάλως έπί τή 
αγγελία ταύτη, καί έπί πολύ έμεινεν άναυδος μή 
γνωρίζουσα τί νά πράξη καί ταλαντευομένη μεταξύ 
τή; άγάπης ήν είχε πρός με καί τής αΐφνιδίουταύ 
τη; μεταβολή; έκ μέρου; μου ήτι; άνέτοεπεν όλων
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ημών τά σχέδια. Δέν τή έδοσα, όμως, καιρόν ου
δέ τήν έλαχίστην νά φέρη άντίρρησιν, διακόπτου- 
σα τού; λόγου; έπί τών χειλέων τη; διά φιλημά
των, καί μόλις ήδυνήθη έπί τέλους νά ψιθυρήση :

— Όγδοήκοντα χιλιάδας λιρών — καί έ'να τί
τλον! Άλλά τί θά είπη ή Λώρα, φιλτάτη μου ; 
Καί τόσα έςοδα είς μάτην — μόνον ή επισκευή 
τών οικογενειακών άδαμάντων έκόστισε...........

— Οι άδάμαντες καί τά λοιπά, θεία μου, δύ- 
νανται έπίσης καλώς νά χρησιμεύσωσι διά τήν Κυ
ρίαν Καρόλου Χάλιβουρτον όσον θά έχρησίμευον καί 
διά τήν Λαίδην 'Ασβουρν, τήν διέκοψα λέγουσα, 
κα1. έξελθοΰσα πλήρης άγαλλιάσεως τοΰ δωματί
ου εϊσήλθον είς τόν ιδιαίτερόν μου θάλαμον καί 
ποοσεκάλεσα τήν ΜαοιέττΛν.

Μετ’ ολίγον έφάνη αύτη, κάτωχρον, όμως έ- 
χουσα τήν όψιν καί μέ ύφος λίαν πεφοβισμένον, 
δτε δέ τήν ήρώτησα τί συνέβαινε, διά τρευ,ούση; 
φωνής μέ προσεκάλεσε νά είσέλθω μίαν στιγμήν 
εί; τό κομωτήριόν μου ένθα είχε κάτι σπουδαίου 
υά μοί δείξη.

Τήυ ήκολούθησα εί; τό παρακείμενου δωματίου 
απορούσα διά τό αίτιον τοΰ τρόπου της αύτοΰ, ή 
δ’έκπληξί; μου ηύζησεν έτι μάλλον δτε τήν είδον 
διευθυνομένην πρός έν τών μεγάλων κιβωτίων εν
τός τών οποίων ειχον τοποθετηθή τά διάφορα αν
τικείμενα τής προικός μου, καί τά όποια κιβώ
τια άπό τινων ημερών διετέλουν κεκλεισμένα καί 
προσδεδεμένα, έτοιμα πρός μεταφοράν, καί ήσύ- 
χω; έγείρουσαν τό άνω μέρος τοΰ έν λόγω κιβω
τίου.

— Τί σημαίνει αύτδ, Μαριέττα, τί έγειναν αί 
έσθήτες καί τά άλλα πράγματα τά οποία ύπήρ- 
χον έντός τοΰ κιβωτίου τούτου; άνεκραύγασα δτε 
κύψασα είδον ότι τό κιβώτιου ήν καθ’ολοκληρίαν 
σχεδόν κενόν.

’Αντί πάσης άπαντήσεως, ή Μαριέττα. ήτι; ήν 
ωχρά ώ; πτώμα καί έτρεμεν έκ τής ταραχής, ή- 
νοιξε σιωπηλός καί δεύτερον κιβώτιου, ειτα δέ 
καί τρίτον' .ήσαν άπαντα σχεδόν κενά.

— Καί δέν είναι μόνον αύτό, δεσποσύνη, είπεν 
έπί τέλους άνευρίσκουσα τήν λαλιάν της, δέν τής 
έφθασαν τής κατηραμένη; μόνον τά φορέματά σας, 
άλλά ’πήρε καί δλα τά διαμαντικά.

— Πρό; Θεού ! τί λέγεις, Μαριέττα; άπωλέ- 
σθησαν οί άδάμαντες ;

— Μάλιστα δεσποσύνη, πάνε κι’αύτοί μαζύ 
μέ τ’ άλλα τά πράγματα.

— Πού υπάγουν; έςηγήσου, λοιπόν, Μαριέττα. 
Τί σημαίνουν όλα αύτά ;

— Σημαίνουν, δεσποσύνη, πώς έδώ μέσα έγινε 
κλεψιά, καθώς πού τό βλέπει ό καθένας.

— Καί πότε τήν άνεκάλυψε;; ήρώτησα έν ά- 
πογνώσει’ κάποιος πρέπει νά έκλεψε τά κλειδιά 
μου όπως άνοιξη δλα αύτά τά κιβώτια.

ένα τέτοιο πράγμα, 
έμπιστεύεσθε σέ μιά

L. '
— Καί βέβαια τά έκλεψαν, καί δέν είναι καί ' 

δύσκολο νά τά κλέψουν, άφοΰ τ’αφήνετε πότ’άπ’ 
έδώ καί πότ' άπ’ εκεί. Είναι τώρα ’λίγη ώρα πού 
τά ηύρα έγώ ή ίδ^α επάνω ’στο τραπέζι σας καί 
καί τά ’πήρα γιά ν’ ανοίξω έκεϊνο έκεί τό κιβώ
τιο καί νά βάλλω μέσα τό φόρεμα ’πού σάς έ
φεραν άπόψε. ’Σάν σήκωσα τό σκέπασμα καί είδα 
πώς ήταν άδειο 'πήγα νά τρελλαθώ άπ’τήν τρο
μάρα μου! Καί ή θήκη ’πού είχατε μέσα τά δια
μαντικά σας, και τά διαμαντικά, πάνε, πάνε δλα. 
Μά έγώ άπ'τήν άρχήν τό έπερίμενα πώς θά γένη 

άπό τότε ’πού σάς είδα νά 
ύποκρίτρια, πού είχε' μούτρο 

σάν τής κούκλας.
— ’Αρκεί, αρκεί, άπήντησα, ύπαγε άμέσω; νά 

είπής τόν κύριον Κάρολον νά έλθη έδώ.
Έντό; ολίγων λεπτών είσήλθεν ό Κάρολος, πρός 

τόν οποίον έξήγησα δλην τήν ύπόθεσιν, ήν άμα 
έννοήσας έξήλθεν αμέσως τής οικίας καί μετ'Ο
λίγον έπέστρεψε συνοδευόμενος ύφ’ ενός υπαλλή
λου τής μυστικής αστυνομίας καί δύο χωροφυλά
κων, μεθ’ ών καί μετέβη άμέσως εΐ; τό μαγει
ρείου ένθα, κατ’ έκείνην τήν ώραν, οί ύπηρέται έ- 
δείπνων. Τί συνέβη έκεί δέν γνωρίζω άκοιβώς, έν
τός, δμως, ήμισείας ώρας δ Κάρολος έπέστρεψε 
παρ'έμοί, καί μοί είπεν:

—Εΰρομεν τόν ένοχον, 'Ελεονόρα, ή τέλος πάν
των άνεκαλύψαμεν ποια τις είναι, εί και κατόρ
θωσε νά φύγη λίαν έπιτηδείως.

—Ποια! Είναι, λοιπόν, γυνή; άνεκραύγασα.
'—Ναί, καί ούδεμία άλλη ή ή θαλαμηπόλος τής 

μητρός μου, ή δεσποινίς Σάρα Μήκινς.
Κατέπεσον έντός έδρας τίνος μή δυναμένη νά 

προφέρω λέξιν έκ τής έκπλήξεως, ένώ δ Κάρολος 
έξηκολούθησε λέγων :

—Άπητεΐτο μεγάλη έπιτηδειότης καί τόλμη 
έκ μέρους της όπως κατορθώσρ νά φύγη φέοουσα 
μεθ’ έαυτής τόσας άποσκευάς καί πολύτιμα άντι- 
κείμενα. Έξ όσων έπληροφορήθημεν, φαίνεται ότι 
σήμερον έζήτησεν άδειαν νά έξέλθη δι’ δλίγας ώ
ρας, καί μετά μεσημβρίαν όντως έξήλθε τή; οι
κίας έπιβάσα άμάξης. Ό Ιάκωβος, εϊς τών υπη
ρετών, τήν έβοήθησε, κατά παράκλησίν της, δπως 
φέρη έξοι τής οικίας καί θέση έπί τής άμάξης δύο 
μεγάλα κιβώτια, χωρίς ό άνόητο; νά ύποπτεύση 
τι, άλλά πις-εύσας είς δ,τι τόν είπεν ότι τά κιβώτια 
εκείνα άνήκον είς μίαν έξαδέλφην της ήτις τή είχε 
δανείση αύτά όπως μεταφέρη τά πράγματα της 
έδώ δτε κατά πρώτον ήλθε. Έντό; ολίγου όμως ή 
«Τυνομία θέλει εύρίσκεσθαι έπί τά ίχνη της, καί 
πιστεύω ότι ταχέως θέλει συλ.ληφθεΐ. Τις θά έ
φαντάζετο ποτέ ότι αύτη, ήτις έφαίνετο τοσοΰτον 
απλή καί άθώα, ήδύνατο νά διαπράξη τοιοΰτον 
έγκλημα.

Έπέπρωτο, έντοσούτω, νά έκπλαγώμεν έτι πε-
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ρισσότερον έπί τοίς κατορθώμασι τής «τοσοΰτον 
άπλής καί αθώας», κατά τό φαινόμενου, κόρης 
αύτής.

Ή δυστυχή; θεία μου διετέλει έυ άπογυώσει έπί 
τή άπωλεία τών άδαμάντων της καί όλων τών 
πολυτελών ενδυμασιών τή; προικός μου, καί δέν 
έπραττε άλλο παρά νά έκφέρη άράς και άναθέμα- 
τα κατά τή; πρώηχ θαλαμηπόλου της. Ό Κάρο
λος διήρχετο άπασαν σχεδόν τήν ημέραν τρέχων 
άπό τοΰ ενός μέρους εί; τό άλλο, καί λαμβάνων μυ 
θηριώδεις συνεντεύξεις έντός τοΰ γραφείουτου μετά 
παντός είδους άλλοκότων άνθρώποιν. Άλλ’ ούδ’ 
αύτοί οί ίκανώτεροι υπάλληλοι τοΰ Μεγάρου τή; 
Σκωτία; ’ κατόρθωσαν ν’ άνακαλύψωσί τι δσον 
άφοργ. τήν παρούσαν διαμονήν τής δεσποινίδο; 
Μήκινς, καί ολόκληρος δεκαπενθημερία παρήλθε 
χωρίς νά λάβωμεν είδησίν τινα περί τής ένόχου.

Ή θεία μου, ήν μεγάλως είχε διαταράξει ή υ
πόδεσι; έξηκολούθει άσθενοΰσα, μόλις δέ έπί τέ
λους τήν κατέπεισα νά μ’ έπιτρέψη νά γράψω βρα- 
χείαν επιστολήν πρό; τήν Λαίδην Λώραν, έν ή τή 
άνήγγελον τήν ασθένειαν τής κυρίας Χάλιβουρτον, 
καί άλλην έκτενεστέραν πρός τόν Έκτορα, έν ή, 
μεθ’όλης τής άπαιτουμένης άβρότητος, τώ έλε- 
γον ότι εύρισκόμην εις τήν σκληράν άνάγκην ν’ ά- 
ποποιηθώ τήν τιμήν τοΰ νά γίνω Λαίδη 'Ασβουρν.

ΊΙπόρησα κάπως μή λαβοΰσα άπάντησιν ούτε 
πρός τήν μίαν ούτε πρός τήν άλλην τών έπιστο- 
λών αύτών, άπέδωκα, δμως, τήν σιωπήν τοΰ Έ
κτορος καί τής μητρός μου είς τήν δυσαρέσκει
αν ήν βεβαίως θά ήσθάνθησαν έπί τή άρνήσει μου 
νά έκπληρώσω τού; υπό τή; διαθήκης έπιβαλλο- 
μένου; μοι δρους, καί έπαυσα φροντίζουσα πλέον 
περί αύτών. Διηρχόμην τό πλεΐστον τής ημέρας 
έντό; τοΰ κοιτώνο; τής άσθενοΰς, τά δέ ολίγα λε
πτά, τά όποια ήδυνάμ.ην νά διαθέτω άλλως, ή- 
ναγκαζόμην νά διέρχωμαι παρά τώ Καρόλω, δ^ις 
έδείκνυτο μνησ-. ήρ λίαν άπαιτητικός.

Πρωίαν τινα ειχον κατέλθει έκ τοΰ θαλάμου μου 
είς τό έστιατόριον ένωρίτερον τοΰ συνήθους, καί, 
δπως διέλθω τά ολίγα λεπτά άτινα ύπελείποντο 
είσέτι μέχρι τής ώρα; τοΰ προγεύματος, έλαβον 
τήν εφημερίδα τής πρωίας έκείνη; καί ήρχισα ά- 
σκόπως διατρέχουσα τόν «Κατάλογον τών Γεννέ- 
σεων, Γάμων καί Θανάτων,» ότε τά όμματά μου 
αίφνη; προσειλκύσθησαν υπό τού ίδίου μου ονό
ματος καθοραίζοντο; τάς άγγελίας τών εσχά
τως λαβόντων χώραν συνοικεσίων. Κατ’ άρχάς ένό- 
μισα ότι έβλεπον ονειοον, δευτέρα δμως άνάγνω- 
σι; μ’έπεισεν ότι δέν ήπατώμην, καθόσον έκεϊ, 
ένώπιόν μου, υπήρχε, διά μεγάλων χαρακτήρων 
τετυπωμένη, ή εξής αγγελία :—

1 Ουτω; ονομάζεται τό κατάστημα ένθα έορεύει έν 
Λονδίνιρ ή μυστική αστυνομία. Σημ. Μετ.
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«Τή 18η ίσταμένου, έν Νεαπόλει τής Ιταλίας, 
έντδς τοΰ παρεκκλησίου τής Βοεττανικής πρεσ
βείας, έτελέσθη ύπδ τοϋ ίερέως τής πρεσβείας, ίε- 
ρουργοΰντος καί τοΰ Αιδεσιμωτάτου 'Ερρίκου Βέν- 
νερ, ό γάμος τοΰ σ'ιρ "Εκτορος *Ασβουρν, Βαρο- 
νέτου, ιδιοκτήτου τών γαιών "Ασβουρν έν τή ε
παρχία Γουΐλτς, καί τοΰ Πύργου Τοέβωρ μετά τών 
περί αύτδν κτημάτων, έν τή επαρχία Δέβων, με
τά τής δεσποινίδος 'Ελεονόρας Κάβενδις, μονογε
νούς θυγατρδς τοΰ άποβιώσαντος κυρίου Έδουάρ- 
δου Κάβενδις, καί άνεψιάς τοΰ άποβιώσαντος Μ. 
Κάβενδις, ιδιοκτήτου τών γαιών Στέϊν έν τή έ- 
παρχία "Εσσεξ.»

Έκράτουν είσέτι ενώπιον μου τήν εφημερίδα, 
προσπαθούσα εις μάτην νά λύσω τδ αίνιγμα δπερ 
παρουσίαζε δι’ έμέ ή αγγελία αύτη, δτε ό Κάρο
λος είσήλθεν αίφνιδίω; έντδς τού δωματίου, άνα- 
κράζων:—

— ’Ελεονόρα, πρδ ολίγου ήλθεν ένταύθα είς τών 
υπαλλήλων τής μυστικής αστυνομίας, δστις μοί 
είπε τά παραδοξότερα πράγματα άναφορικώς τής 
Σάρας Μήκινς. Είς έκ τών ανθρώπων τών σταλ- 
λέντων πρδς καταδίωξίν της εύρεν υπάλληλόν τι- 
να τού σιδηροδρόμου, δστις λέγει δτι «κυρία τις» 
άνταποκοινομένη καθ’ δλα πρδς τήν περιγραφήν ήν 
τώ εκαμον περί αυτής έθεάθη πρδ δεκαπέντε πε
ρίπου ημερών έν τφ σταθμώ τοΰ Τσέαριν Κρός. Ό 
άνθρωπος οδτος τήν ένθυμεΧτε καλώς, διότι τή έ- 
προμήθευσε καί είσιτήριον μέχρι τής Όστένδης. 
Διετέλει έκτοτε ασθενών έντδς τοΰ νοσοκομείου, 
καί σήμερον μόνον ό αστυνομικός υπάλληλος κα
τόρθωσε νά τδν εύρη καί λάβη αύτάς τάς πληρο 
φορίας. Τδ παραδοξότεοον δμως πάντων είναι δτι 
δ υπάλληλος αυτός τοΰ σιδηροδρόμου λέγει δτι 
παρετήρησε μετά προσοχής τά κιβώτια τά δποϊα 
ή «κυρία» αύτη έφερε μεθ’έαυτής, καί είδε·; δτι 
ειχον επιγραφήν «’Ελεονόρα Κάβενδις.» Πρδς τίνα 
άρά γε σκοπόν ν’ άνέλαβε τδ όνομά σου;

Άντί άπαντήσεως ένεχείρισα εις τδν Κάρολον 
τήν εφημερίδα, καί δεικνύουσα αύτώ τήν παρά
γραφον ήτις τοσοΰτον μέειχεν έκπλήξει— «Ιδού, 
τώ είπον, ή έξήγησις" φοβούμαι δέ δτι τδ τέχνα
σμά της έπέτυχε πληρέστατα καί ό δυστυχής "Ε
κτωρ καί ή Λαίδη Λώρα οικτρώς έμυκτηρίσθησαν.» 

Τήν αυτήν έκείνην εσπέραν δ Κάρολος άνεχώ- 
ρησεν εις Νεάπολιν. Τδ « ευτυχές ζεύγος » είχε 
μεταβή δπως διέλθη τήν σελήνην τού μέλιτος έν 
Μεντώνη, εύρε δέ τήν λαίδην Λώραν ύπεροπτι- 
κωτέραν καί ύπερηφανεστέραν τού συνήθους καί 
καταγοητευμένην «μέ τήν θελκτικωτάτην αύτής 
νύμφην.»

Έκοπίασε πολύ δ Κάρολος όπως τήν πείση δτι 
τά όσα είχεν έλθει δπως τή έκθεση ήσαν αληθή, 
δτε δέ έπί τέλους έπείσθη, ή οργή καί ή άγανά- 
κτησις αύτής έναντίον τής Λαίδης "Εκτορος Άσ- 

βουρν, τδ γένος Σάρας Μήκινς, ύπερέβησαν πάν 
δριον.

Ό Κάρολος έσχεν έπίσης συνέντευξιν μετά τής 
πονηράς ταύτής δεσποινίδος, καθ’ ήν τή έξέθηκε 
πόσον προτιμώτερον θά ήτο δι’ αύτήν έάν έπέ- 
στρεφεν ήσύχως τά πολύτιμα κοσμήματα καί φο
ρέματα τά δποϊα είχεν δπεξαιρέσεΓ μετά τινας 
δέ δισταγμούς έπί τέλους συγκατένευσε, καί ή 
καρδία τής θείας μου έπλήσθη καί αύθις χαράς 
έπί τή θέα τών οικογενειακών αύτής άδαμάντων. 
Τούς έφερον ούχί πρδ πολλού κατά τήν ημέραν 
τού γάμου μου μετά τού έξαδέλφου μου Καρό
λου Χάλιβουρτον, τού οποίου γάμου ή άγγελία, 
άληθής τήν φοράν ταύτην, κατεχωρήθη έν τάξει 
τήν έπιούσαν είς τάς εφημερίδας.

Περί τής «θαλαμηπόλου τής θείας μου» ολίγα 
μοί ύπολείπονται είσέτι νά εϊπω. Έκ τών έσχά- 
τως γενομένων έρευνών, δσον άφορμ τήν κατα
γωγήν της, άπεδείχθη δτι οί θεμελιωταί τής οι
κογένειας Μήκινς ούχί έξ αγενών δλως είλκον τδ 
γένος προπατόρων. Έμφορουμένη υπδ αισθημά
των πάντη άλλοτρίων πρδς τήν ταπεινήν αύτής 
θέσιν, διήλθε τδ στάδιον τοΰ βίου της άνευ σπου
δαίου τινδς επεισοδίου μέχρι τή; στιγμής καθ’ήν 
είσήλθεν είς τήν ύπηοεσίαν τής θείας μου, δτε η 
δμοιότης, φαίνεται, ήν έφερε πρδς έμέ αύτήν, καί 
τά καθέκαςα τά δποϊα ήδυνήθη νά έξάξη έκ τών 
έπιστολών τοϋ "Εκτορος άναφορικώς τού μελετω- 
μένου γάμου μου, τή ένέπνευσαν τό τέχνασμα 
δπερ μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος κατώρθωσε 
νά διεξαγάγη.

Φοβούμαι δτι, ώς Λαίδη "Ασβουρν, δέν διάγει 
βίον τόσον εύχάριστον. Έπί τή άνακαλύψει τού 
δόλου τού δποίου έγένοντο θύματα αύτή καί δ 
υίός της, ύπδ τοσαύτης κατελήφθη ή Λαίδη Λώρα 
οργής, ώστε όιεκήρυξεν δτι προετίθετο νά κίνηση 
άμέσως άγωγήν έναντίον τή; νύμφης της. Έάν 
έπραγματοποίει τήν άπόφασίν της ταύτην, δ γά
μος πιθανόν νά έκηρύσσετο άκυρος, καθόσον, ό
πως δ Κάρολος είς δικανικήν φρασεολογίαν μοί 
είπε’ «πάν συμβόλαιο·; άποδειχθέν δτι διά δόλου 
έγένετο κηρύσσεται άκυρον». Άλλ’ είτε διότι δ 
"Εκτωρ, μετά τήν πρώτην κακήν έντύπωσιν, έ
μεινε·; έπίσης εύχαριστημένος, έχων τήν Σάραν 
Μήκινς ώς σύζυγόν του, δσον και άν είχεν ώς 
τοιαύτην τήν έξαδέλφην του Ελεονόραν, είτε δι’ 
άλλους λόγους, τδ πράγμα άπεσιωπήθη έφ’ δσον 
τδ δυνατόν, καί ή άγωγή ήν είχε κινήσει ή Λαί
δη Λώρα έναντίον τής Σάρας άνεστάλη.

Καίριο·; έλαβε τραύμα, καί δπερ ούδέποτε θέ
λει λησμονήσει, ή ύπερηφάνεια τής Λαίδης Λώ- 
ρας. Μέχρι τοϋδε, ούδ’ έπεσκέφθη ποτέ, ούδ’άνε- 
γνώρισε τήν νύμφην της, ήτις άθλιές-ατον διάγει 
βίον έν Νεαπόλει μετά τού φιλασθένου αύτής συ
ζύγου. Φοβούμαι δτι ήπατήθη καί ή ιδία τόσον 

όσον έκεϊνοι ους κατώρθωσε ν’ άπατήση, διότι, 
νυμφευομένη τδν σίρ "Εκτορα Ασβουρν, κατέστη 
σύζυγος άνθρώπου υλικώς κατεστραμμένου καί 
παμπτώχου σχεδόν. Αί δγδοήκοντα χιλιάδες λι
ρών τού θείου μου άπδ πολλού μετεφέρθησαν καί 
^χρησιμέυσαν πρδς πλουτισμόν τών χρηματοκιβω
τίων τινών έκ τών μεγάλων ήμών έθνικών καθι 
δρυμάτων’ έν συνειδήσει δέ δύναμαι νά εϊπω δτι, 
ώς σύζυγος τού Καρόλου Χάλιβουρτον, ούδέποτε 
μέχρι τοΰδε μετημελήθην διά τήν άπώλειάν των.

Ο ΧΕΙΜΑλ ΤΟΥ 1779.

Έζ άπχίύτου χειρογράφου.

Πρδ ένδς ακριβώς αίώνος ίερομόναχός τις, Και- 
σάριος τουνομα, έκ τής έν "Αθω μονής τού Χλω- 
ροποταμίου έγραφεν φδε πως περί τοΰ τότε ένσκή- 
ψαντος χειμώνος:

«Ό φετεινδς χειμών δ Σκοπελίτικος, άδελφοί 
πατέρες, καί ή χιών, άπερίγραπτα καί άνεκδιή- 
γητα' λέγουσιν έδώ πρδ εϊκοσιν έτών νά έγεινεν έ
νας άλλος παρόμοιος. Άπδ τού άγ. Βασιλείου τήν 
άρχήν τού παλαιού έτους τήν καλήν άρχήν έλα
βε καί άκόμη βαστ£, καί ή χιών είς τά βουνά, καί 
πήχη ή χιών. Έπέρασε τούς άγιορήτικους, οπού 
ώντας αύτοΰ, ϊδα. "Εφθασε τούς βλαχομπογδά- 
νικους, δπού, ώντας έκεϊ, έδοκίμασα’ έτζάκισε τδ 
βάρος τής χιόνος, και κατέβασε τδ τρίτον τών 
κλωναρίων τών έλαιών τού πτωχοΰ μονηδρίου μου’ 
καί δλοκλήρους έτζάκισεν, έξερρίζωσε καί τινας' 
πράγμα καί κακόν, δπού είς τδν πρδ είκοσι έτών, 
καί εκατόν είκοσι νομίζω δέν εγινεν' έκατδν, καί 
εκατόν πενήντα όκάδας λάδι ζημίαν μ.έ έκαμεν, 
δ πτωχός κ’ ή μοίρα του. Έτζακίσθηκαν καί είς 
άλλα μοναστήρια, καί είς τούς κάμπους, καί είς 
τά βουνά πολλαΐς τδ παρόμοιον’ πράγμα δπού κα
νείς δέν ένθυμάται νά έγινεν άλλοτε’ θαύμα μό
νον πώς πορτοκαλιαϊς, καί λεμονιαϊς δέν έξήρανε, 
δέν τάς έκαψε. Άπέθαναν πρόβατα, καί γίδια 
πάμπολλα, μάλιστα τά νεογεννή, δθεν καί γάλα 
άκόμη είς τδ στόμα δέν έβαλα. Ή αύτή βαρύτης 
τού χειμώνος ήκούσθη νά έγινε καί είς τάς πέριξ 
μεγάλας στερεάς τής Εύρώπης, καί εις τήν Εϋριπ- 
πον, καί ή αύτή ζημία τών δένδρων καί τών ζώων 
δ θάνατος. Διό άπδ τδ χιώνι οί δρόμοι έκλείσθη- 
καν’ δθεν νά κατεβάσουν σιτάρι καί άλεύρι νά φέ
ρουν τά καΐκια είς τήν Σκόπελον νά φάγη δέν ή- 
δυνήθησαν. Καί έπείνασεν ή Σκόπελος δυνατά, καί 
μάλιστα τήν κρεατινήν, καί τυρινήν, καί καθαρήν 
εβδομάδα* καί έλίμωξεν ώς κύων, ώς λέγει τδ 
ψαλτήρΓ θρήνος, καί κλαυθμός, καί δδυρμδς πο
λύς, ή Σκόπελος κλαίουσα τά τέκνα αύτής. 'Έξ 
επτά παράδες ή οκά τδ άλεύρι, καί ποΰ αλεύρι’ 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

πολλοί νηστικοί μέραις έκαμαν, μέ σύκα, μέ στα- 
φύδες μόνον τρεφόμενοι, μέ φασούλια, μέ ^εβύθια, 
μέ κουκιά, οχι καί ταύτα χορταστικά. Κοντοσύλ.- 
λαβα τούτος δ χειμών σημαδιακός, ξεχωριστός, 
απερίγραπτος, καί γραφής καί σημειώσεως άξιος’ 
νομίζω τοιούτος, ίσως καί μεγαλήτερος δ έδικός 
σας δ άγιορήτικος, ώς ψυχρότερος τόπος καί Ορει
νότερος. ΊΙκολούθησε λέγουν καί είς τήν άνατο
λήν χαλεπός πολύ καί δριμύτατος, ώστε καί άν
θρωποι είς τά ζώα καβάλα περιπατοΰντες έπάγω- 
σαν. Διά δέ τδν πολίτικον διηγούνται οί άπδ πό
λεως * 1 έλθόντες σημεϊα καί τέρατα’ έως τριάν
τα λέν ήμέραις ή πόλις άδιακόπως έχιωνίζετο. Ή 
άναμέσον Βλαχερνών καί άντίπερα θάλασσα δλη 
άπδ τήν μίαν άκρην έως τήν άλλην έπάγωσεν’ 
άνθρωποι ώς είς γεφύρι έπάνω έπεριπάτησαν μέ 
δλον δπού έγινε βασιλική προσταγή νά μή περ
νούν, καί έφώναζαν κήρυκες. Δέκα παράδες ή Οκά 
τά κάρβουνα, καί πού κάρβουνα’ ώς πολύτιμο πε
τράδι, ώς ρουμπίνι έτιμήθη τδ κάρβουνο. Ήκο- 
λούθησε καί έκεϊ πεϊνα, Ολίγων δέ πεντέξ ήμε- 
ρών’ καί ήλθαν πάλιν σιτάρια, καί άνοιξαν τά 
ψωμάδικα’ είς τήν πόλιν δλην ψυχή δέν έφαίνε- 
το’ είς τδ παζάρι δέν έβλεπες άνθρωπον, τά έρ- 
γαστήρια έσφαλίσθησαν’ ήκροτηριάσθησαν άνθρω
ποι, έπάγωσαν δηλαδή, καί έπεσαν δάκτυλοι χει- 
ρών καί ποδών, καί μύταις, καί άφτιά, πολλοί 
και άπέθαναν’ τοιούτος λέγεται καί δ χειμών ό 
πολίτικος. Τδν δέ μπογδανοβλάχικον τίς διηγή- 
σεται; ή τίς άναγγελεΧ τδν μοσχόβικον; δέν ήλ
θε κανείς άπ’ έκεϊ, δτι δ έφετεινδς ουτος χειμών 
κατά τά σημάδια έστάθη παγκόσμιος. Ταύτα μέν 
επί τού παρόντος’ τφ δέ Θεφ τοΰ καλοκαιριού, καί 
τού χειμώνος άπδ τού αίώνος καί έως τοϋ 
αίώνος ή δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων. Α
μήν:—αψοθ:—μαρτίου ιέ. 1

1. Τή; Κωνσταντινουπόλεως έννοεΤται.
1. Ή τε σύνταξις καί ύρβογραφία εϊσίν οϊαι ίν τφ 

χεφογράφψ·

Ν ΔΕΣΤΟΥΝΙΑΝΟΣ.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΚΑΙ Ο Α ΑΖ ΑΙΌΧΟΣ.

Έζτώχβό^οιχοριχώζέΓτοπώσεω;·» τοΰΑ. Λουμα.
Εύρίσκετο είς Νεάπολιν, καθ’ ήν καί έγώ έπο

χήν καί έν τώ αύτφ ένθα καί έγώ ξενοδοχείφ, 
"Αγγλος τις έκ τών φλεγματικών, στρυφνών καί 
δεσποτικών έκείνων, οϊτινες νομίζουσιν δτι τά 
χρήματα είναι τδ έλατήριον παντός έπί γής πράγ
ματος καί φαντάζονται δτι διά τών χρημάτων 
δύνανται τά πάντα νά κατορθώσωσι, διότι τά 
χρήματα είναι δι’ αυτούς τδ πεις-ικώτερον τών έ- 
πιχειρημάτων.

9
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Ό Άγγλος είχε κάμει τον έξής συλλογισμόν 
«Μέ τά χρήματά μου θά λέγω δ,τι διανοούμαι, 
μέ τά χρήματά μου θά αποκτώ ο:ι επιθυμώ, μέ 
τά χρήματά μου θ’ αγοράζω δ,τι θέλω. Άν έχω 
χρήματα όπως αποκτήσω τήν γήν είς μετρίαν τι
μήν, έρχδμεθχ έπειτα εις διαπραγματεύσεις καί 
περί τής αγοράς τοϋ ούρανοϋ».

Και άνεχώρησεν έκ Λονδίνου υπό τής γλυκείας 
ταύτης πλάνης βαυκαλιζόμενος. Ήλθε δέ κατ’ 
ευθείαν είς τήν Νεάπολιν, άμα δέ έλθών ήθέλησε 
νά ϊδη τήν Πομπηίαν, επειδή δμως οδηγός δέν η
το πρόχειρος, καθ’ήν στιγμήν τόν έζήτει, έλαβε 
τόν πρώτον τυχόντα Λαζαρόνον, δπως αντι
καταστήσω τόν δδηγόν.

Τήν προτεραίαν τής είς τδν λιμένα τής Νεαπό- 
λεως άφίξεως του, δ Άγγλος ύπές-η τδ πρώτον είς 
τάς θελήσεις του τραύμα. Τό ατμόπλοιου ήγκυρο- 
βόλησεν ήμίσειαν μετά τήν ώρισμένην ώραν, ώστε 
οί έπιβάται δέν ήδύναντο νά άποβιβασθώσιν είς 
τήν ξηράν τήν εσπέραν έκείνην, έπειδή δέ ό Άγ
γλος είχεν ύποφέρει ναυτίασιν έπί έξ ολοκλήρους 
ήμέρας, καθ’ άς τδ άτμόπλοιον διήνυσε τδ έκ 
Πόρτσμουθ μέχρι Νεαπόλεως διάστημα, δ καλός 
οΰτος Νησιώτης άνυπομόνως έφερε τήν αδιαθεσίαν 
του ταύτην. "Οθεν παοαχρήμα προσήνεγκεν είς 
τδν λιμενάρχην εκατόν γυινέας Ινα τδν άφήση 
νά άποβιβασθή’ άλλ’ επειδή αί ύγειονομικαί δια
τάξεις ήσαν σαφέσταται, δ λιμενάρχης τού έστρεψε 
γελών τά νώτα, καί δ Άγγλος κατεκλίθη τότε 
καθ’ υπερβολήν δυσαρεστημένος, στέλλων είς τδν 
διάβολον, τδν βασιλέα δστις έδιδε τοιαύτας δια- 
ταγάς, καί τήν κυβέρνησιν ήτις είχε τήν μικροπρέ
πειαν νά τάς έκτελή.

"Ενεκα τής λυμφατικής αύτών κράσεως οί "Αγ
γλοι είσί κατ’ έξοχήν μνησίκακοι, διδ καί δ Άγ
γλος μας ύπέτρεφεν έκ τής στιγμής έκείνης μίσος 
κατά τού βασιλέως Φερδινάνδου- έπειδή δέ οί 'Αγ
γλοι δέν έχουσι τδ ιδίωμα νά ύποκρίνωνται δτι 
σκέπτονται, δέν έπαυεν, έν’ ώ διέτρεχε τήν είς 
Πομπηίαν άγουσαν, νά λέγω άμάξης κατά
τής τυραννίας τού βασιλέως Φερδινάνδου, έν τή 
καθαρωτέρα ’Ιταλική γλώσσω-

Ό Λαζαρόνος δέν δμιλεϊ τήν ’Ιταλικήν άλλ’ δ 
Λαζαρόνος εννοεί δλας τάς γλώσσας. Ό Λαζαρό
νος ήννόει λοιπόν κάλλιστα δ,τι έλεγεν δ Άγγλος, 
δστις ένεκεν ΐσως τδν περί ίσότητος αρχών του 
τδν είχε θέσει έντδς τής άμάξης. Ή μόνη κοινω
νική διάστασις ήτις υπήρχε μεταξύ τού Λαζα- 
ρόνου καί τού Άγγλου, ήτο δτι δ μέν Άγγλος 
προεχώρει πρδς τά έμπρδς, δ δέ Λαζαρόνος πρός 
τά δπίσω.

’Ενόσω εύρίσκοντο έπί τής μεγάλης λεωφόρου, 
δ Λαζαρόνος ήκουεν απαθώς τάς ύβρεις, άς δ "Αγ
γλος εύη'ρεστεϊτο νά απευθύνω κατά τοΰ κυριάρ
χου του, διότι δ Λαζαρόνος δέν έχει ίδιον πολι

τικόν φρόνημα. Δύνασαι νά είπης ένώπιόν του δ,τι 
θέλεις περί τού βασιλέως, βασιλίσσης ή τού πρίγ- 
κηπος διαδόχου- άρκεϊ νά μή έκφρασθής κατά τής 
Παναγίας, τού Αγίου ’Ιανουάριου ή τοΰ Βεζούβιού.

’Εν τούτοις δταν έφθασαν είς τήν δδόν τών 
Τάφων, δ Λαζαρόνος βλέπων δτι δ Άγγλος έξη— 
κολούθει τόν μονόλογόν του, έθεσε τδν λιχανδν 
έπί τού στόματος είς σημείου σιωπής- άλλ’ είτε 
διότι δ 'Αγγλος δέν ένόησε τήν σπουδαιότητα 
τού νεύματος, είτε διότι έθεώρησε κατώτερον τής 
αξιοπρέπειας του νά υπακούσω, έξηκολούθησε τάς 
λοιδορίας του κατά τού πεφιλημένου Φερδινάν- 
δου, ώς νομίζω τδν άποκαλούσιν.

— Συγγνώμην, έξοχώτατε, εΐπεν δ Λαζαρόνος 
στηρίζων τήν έτέραν τών χειρών του έπί τού ό
πισθεν μέρους τού δίφρου καί πηδών κάτω, συγ
γνώμην, έξοχώτατε, άλλά μέ τήν άδειάν Σας έ- 
πιστρέφω είς Νεάπολιν.

—Διατί έπιστρέφει Σύ είς Νεάπολιν; εΐπεν δ 
Άγγλος.

•—Διότι έγώ δέν θέλει νά κρεμασθή, άπήντη
σεν δ Λαζαρόνος, μεταχειριζόμενος δπως άποκρι- 
θή είς τδν 'Αγγλον τδν τρόπον τής δμιλίας, 8ν 
ούτος έφαίνετο άγαπών.

— Καί ποιος τολμάει κρεμάσει έσένα; έπανέ- 
λαβεν δ 'Αγγλος.

—Ό Βασιλέας έμένα, άπήντησεν δ Λαζαρόνος.
—Καί διατί δ Βασιλέας κρεμάσει έσένα;
—Διότι ύβρισε βασιλέα τού λόγου Σας.
—'Αγγλος λέγει δτι θέλει, είναι έλεύθερος.
—Λαζαρόνος δέν είναι.
—Άλλά Σύ δέν έχει είπεί τίποτέ.
—Άλλ’ έγώ έχει ακούσει δλα.
—Ποιος θά είπή δτι σύ έχει άκούσει δλα ;
— Απόμαχος;
— Ποίος άπόμαχος;
— Ό Άπόμαχος πού θά μάς συνοδεύσω νά έ- 

πισκεφθώμεν Πομπηίαν.
— Έγώ καθόλου δέν θέλω άπόμαχο.
— Τότε τού λόγου σας καθόλου δέν ’μπορεί νά 

παγαίνω είς Πομπηίαν.
—Έγώ καθόλου δέν ’μπορεί νά παγαίνω είς 

Πομπηίαν χωρίς άπόμαχο ;
-Ήχι. ’
— Εγώ πληρώνει;
— °Z‘-
—Έγώ πληρώνει τδ διπλοϋν, τδ τριπλούν, το 

τετραπλούν.
—Όχι όχι όχι.
—Ώ ! ώ ! έφώνησεν δ Άγγλος.
Καί έβυθίσθη είς σκέψεις βαθείας.
Ώς πρδς δέ τδν Λαζαρόνον έπεδόθη είς δοκι- 

μάς, άν ήδύνατο νά υπερπηδήσω τήν σκιάν του.
—Έγώ θέλει νά πάρω τδν άπόμαχο, εΐπεν δ 

Άγγλος μετά τινας στιγμάς.

—Τότε άς πάρωμε τδν άπόμαχο, άπεκρίθη δ 
Λαζαρόνος.

—Έγώ δέ θέλει δμως νά σιωπήσω ή γλώσσα 
έμένα;

—Τότες έγώ λέγει άττίο, τού λόγου Σας.
—Έγώ θέλει νά μένως-
—Τότες άφησέ με νά δώσω μίαν συμβουλήν 

έσάς.
—Δόσε συμβουλήν έμένα.
—Έπειδή τού λόγου Σας δέ θέλει νά σιωπή- 

. ση τήν γλώσσα πάρετε τουλάχιστον ένα άπόμα
χο κουφό.

—Ώ! ώ! άνεφώνησεν δ Άγγλος, έκτεθαμβωμέ- 
νος διά τήν συμβουλήν, έγώ θέλει άμέσως νά πά
ρω έ'να άπόμαχο κουφό.

Ό Λαζαρόνος έδραμεν ευθύς είς τδ φυλακεϊον 
καί έξέλεξεν άπόμαχόν τινα κουφόν ώς ξύλον.

Άρχισαν τήν συνήθη τών άρχαιοτήτων έπίσκε- 
ψιν, κατά τδ διάστημα τής δποίας δ 'Αγγλος έ- 
ξηκολούθει νά άνακουφίζω τήν καρδίαν του ώς 
πρδς τήν Α. Μ. τδν βασιλέα Φερδινάνδον τδν Α'. 
χωρίς δ άπόμαχος νά τδν ακούω, καί χωρίς δ Λα
ζαρόνος νά φαίνηται δτι προσέχει' έπεσκέφθησαν 
δέ ούτω τήν οικίαν τού Διομήδους, τήν δδόν τών 
Τάφων, τήν έπαυλιν τού Κικέρωνος, τήν οικίαν 
τού ποιητού. Έν τινι δέ αύτής κοιτώνι υπήρχε 
τοιχογραφία τις λίαν άνακρεοντική, ήτις έπέσυρε 
τήν προσοχήν τού Άγγλου, δστις χωρίς νά ζητή
σω τήν άδειαν ούδενός έκάθησεν έπί χάλκινης έ
δρας, έξήγαγε τό λεύκωμά του, καί ήρχισε νά ι
χνογραφώ-

Είς τήν πρώτην ήν έχάραξε γραμμήν, δ τε ά
πόμαχος καί δ Λαζαρόνος έπλησίασαν πρδς αυτόν- 
δ Λαζαρόνος ήθελε νά δμιλήσω, άλλ’ δ άπόμαχος 
τιρ ενευσεν δτι θά έλάμβανεν αύτδς τδν λόγον.

—Έςοχώτατε, εΐπεν δ άπόμαχος, τδ άπεικό- 
νισμα τών τοιχογραφιών δ·ν έπιτρέπεται.

— Ω, εΐπεν δ 'Αγγλος έγώ θέλει νά άντιγρά- 
ψω αυτήν τήν εικόνα.

—Είναι άπηγορευμένον.
Έγώ πληρώνει.
Είναι άπηγορευμένον καί άν πληρώσω κανείς. 
Ω έγώ πληρώνει τδ διπλούν, τδ τριπλούν, 

τδ τετραπλούν.
Καί έγώ Σάς λέγω δτι είναι άπηγορευμένον, 

άπηγορευμένον, άπηγορευμένον, καταλαμβάνετε.
1 Έγώ θέλει χωρίς άλλο νά ζωγραφήσω αυτήν 

την μικράν ανοησίαν διά νά κάμω γελάσω μιλαί- 
δυ.

Τότες άπόμαχος βάλλει έσάς φυλακή.
Άγγλος έλεύθερος νά ζωγραφίζω δ,τι θέλει.

Και δ 'Αγγλος ήρξατο έκ νέου ίχνογραφών. Ό 
άπόμαχος έπλησίασε μέ ύφος άπειλητικόν.

Συγγνώμην, έξοχώτατε, είπεν δ Λαζαρόνος. 
—Τί θέλει Σύ ; λέγε.

—Θέλετε άπολύτως νά ζωγραφίσητε αυτήν 
τήν τοιχογραφίαν;

—Τδ θέλω.
—Καί άλλας άκόμη ;
—Ναί, καί άλλας άκόμη, έγώ θέλει νά ζω

γραφίζω
—Τότε, εΐπεν δ Λαζαρόνος, αφήσατε νά δώσω 

μίαν συμβουλήν εις τήν έξοχώτητά Σας- πάρετε 
ένα άπόμαχο τυφλόν.

Ώ ώ, έφώνησεν δ Άγγλος, θαυμάσας διά τήν 
δευτέραν συμβουλήν έτι πλειότερον ή διά τήν 
πρώτην, έγώ θέλει άμέσως άπόμαχο τυφλό.

—Τότε ά; έξέλθωμεν, θά υπάγω νά εύρω ά
πόμαχο τυφλό, καί σείς άποπέμψατε τδν κουφό, 
πληρόνοντες αύτδν έννοεΐται.

—Έγώ θά πληρώσφ τδν κουφό άπόμαχο- 
Έπεται τό τέλος. Α.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ.
Ό άκάθιστος ύμνος συνετέθη δπόταν οί Αβα

ρές έπί τού Ηρακλείου έπολιόρκουν τδ Βυζάντιον. 
Ό λαός μετά τού πατριάρχου Σέργιου άκολουθου- 
μένου ύφ’δλου τού κλήρου έποίησε λιτανείαν ψάλ
λουν τδν άκάθιστον ύμνον, πράγματι δέ οί 'Αβα
ρές κατεστράφησαν καί ή πολιορκία έλύθη (626). 
Διαφωνίαι ύπάρχουσι περί τού ποιήσαντος τδν ύ
μνον- τδ βέβαιον είναι, καθά μέχρι τούδε άπεδεί- 
χθη ύπδ τών κριτικών, δτι ποιητής αύτού είναι 
Γεώργιος δ Πισίδης άκμάσας κατά τήν έποχήν 
ταύτην καί γράψας καί έτερα ποιήματα τής αύ
τής ύλης. Οί στίχοι τού άριστουργήματος τούτου 
είναι τρίμετροι ιαμβικοί, έκαστος δέ ύμνος σύγ- 
κειται έκ δεκατριών τοιούτων, ών οί δύο πρώτοι 
είναι δεκασύλλαβοι, οί δεύτεροι δεκατρισύλλαβοι, 
οί τρίτοι δεκαεξασύλλαβοι, οί τέταρτοι δεκατε- 
τρασύλλαβοι, οί πέμπτοι και οί έκτοι ένδεκασύλ- 
λαβοι δ δέ τελευταίος οκτασύλλαβος.

"Ολος δ ύμνος σύγκειται έκ δώδεκα Οίκων έ
καστος δέ στίχος άρχεται έκ τής λέξεως χαϊρε 
ήτις έν δλω τώ ύμνω έπαναλαμβάνεται 1 32 φο
ράς. Ύπδ καλλιλογικήν εποψιν έξεταζόμενος δ 
ύμνος είναι αριστούργημα- τδ ύψος τών ιδεών, ή 
έκφραστικότης τών έννοιών, δ συνειρμός τών λέ
ξεων, ή καταλληλία τών κοσμητικών έπιθέτων, 
τά διάφορα άνθηρά σχήματα, αί τοσαΰται άντι- 
θέσεις, αί φράσεις καί δ κύκλος τών περιόδων είσί 
τά άριστα χαρακτηριστικά τού ύμνου, 8ν δικαίως 
ήθελεν ονομάσει τις αριστούργημα τής βυζαν
τινής πύιήσεως· Τά άξιόλογα έπίθετα, δι’ ών δ 
ποιητής ήθέλησε νά πλέξω τδν στέφανον τής θεο- 
μήτορος περιέχουσιν έννοιας τοσοΰτον έκφραστι- 
κάς, ώστε ούδείς δ μή συγκινούμενος έπί τή άνα- 
γνώσει αύτών. Καί αύτή ή λιθίνη καρδία θέλε^ 
καταληφθή ύπδ τοΰ αισθήματος τής συγκινήσεις
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δταν άκούση τοϋ ίερέως άναφωνοΰντος «’Ω Πανύ- 
μνητε Μήτερ ή τεκοΰσα τδν πάντων αγίων άγ ώ- 
τατον λόγον.»

Τδ όνομα ακάθιστος έδόθη τώ ΰμνφ διότι δπό- 
ταν έψάλλετο άπαντες οί έν τώ ναδ ϊσταντο δρ- 
0οί. ’Ονομάζεται κοινδς «Χαιρετισμοί τής Θεο
τόκου.»

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Ζωγράφος τις έκέκτητο μυστικόν δι’ ού ηδυνα- 

το νά κατασκευάζω χρώματα εις τά όποια ουδείς 
άλλος έπετύγχανε κατά των έποχήν εκείνων. Εί
πε τδ μυστικόν τοΰτο πρός τινα φίλον του 8ν 
θερμδς ήγάπα. Ό φίλος αυτός είχε στενόν φίλον 
πρδς τδν δποΐον ήθελε νά εϊπω, τδ μυστικόν καί 
έζήτησε τήν έπί τούτω άδειαν τοΰ ζωγράφου. 
«Καλά, άπήντησεν ούτος, λαμβάνων άνά χεΐρας 
τεμάχιον κυμωλίας, άς ίδωμεν, δμως, πρδτον 
πόσοι τδ γνωρίζον καί πόσοι θά τό γνωρίζουν έάν 
τό ειπης καί είς τδν φίλον σου. ’Εν πρώτοις, 
τδ γνωρίζω έγώ, εις δηλαδή, καί έσχωμάτισεν 
έπί τίνος πίνακος τδν αριθμόν 1, δεύτερον τδ γνω 
ρίζεις σύ, δύο δωλαδω, κα1. έσχεδίασεν έπί τοΰ 
πίνακος Sv δεύτερον I είς τήν αυτήν σειράν με 
τδ πρώτον’ τώρα, έάν τδ μάθη καί δ φίλος σου, 
(και ταΰτα λέγων εγραφεν καί τρίτον 1 παρά τά 
δύο πρώτα, είς τρότον ώστε έπί τοΰ πίνακος έ- 
φαίνοντο ουτω 111,) έάν τδ μάθη καί δ φίλος 
σου αυτός, πόσοι θά τδ γνωρίζουν;»—«7ρ«ΐς· έννο- 
εΐται» άπήντωσεν άμέσως δ άλλος. «Άπατάσαι, 
τώ είπεν δ ζωγράφος, δέν θά τδ γνωρίζουν τρεις, 
άλλ’ έχατόν triexa*.

1 Έκαστον γαλλόνιον είναι χωρητικότητος όκάί.
2*4·

*
Ό έκδότως περιοδικού τίνος έν ’Αμερική, δστις 

είναι λίαν φαλακρός, προσφέρει αμοιβήν χιλίων 
δολαρίων είς τδν πέμψοντα αύτώ, πρδς καταχώ- 
ρωσιν έν τώ περιοδικώ του, διήγωμα τοσοΰτον 
τραγικόν, ώστε νά κάμω ν’ άνορθωθώσιν αί τρίχες 
τής κεφαλής του.

■*

Ό έκδότως έπαρχιακής τίνος έφημερίδος έν ’Α
μερική άπηύθυνεν έσχάτως τήν άκόλουθον λίαν 
συγκινητικήν έκκλησιν πρδς τους άναγνώστας του: 
— « Έάν γνωρίζετε' τι άξιον νά τδ γνωρίζωμεν, 
και τδ όποιον πρέπει νά γνωρίζωμεν, καί τδ ό
ποιον γνωρίζετε δτι δέν τδ γνωρίζωμεν, σας πα- 
ρακαλοϋμεν νά γνωρίζητε δτι θά σάς γνωρίζομεν 
χάριν έάν εΰαρεστηθήτε νά μάς κάμητε νά τδ 
γνωρίσωμεν.

Π. Κ.

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΑΑΠΘΕΙΑΙ.
**« Τδ σπεύδειν έστΐ δαιμονικόν, τδ άναμένειν 

ανθρώπινον.

»** Έν Ίνδίαις δ πλούτος, έν Ευρώπη ή βιο
μηχανία καί παρά τοΐς ΌΟωμανοΐς ή μεγαλο
πρέπεια.

Οΰδείς στεναγμός πίπτει είς τήν γήν.
κ Τ Διά τδ τυφλόν πτωνδν δ Θεός κατασκευά

ζει φωλεάν.
Είς έκαστον δάκρυ άνταποκρίνεται Sv μει

δίαμα.
» * "Οπου υπάρχει ψυχή ύπάοχει καί έλπίς. 

"Οπου υπάρχει τάξις έκεί καί ευχή.
„■** Ή έλεωμοσύνω είναι προσευχή σιωπηλή.

Ή καρδία δμοιάζει πρδς παιδίον, άγαπα 
δ,τι βλέπει.

"Ανθρωπος άνευ κοίσεως πλοΐονάνευάγκύρας. 
Είναι ώραΐον ο,τι ευχαριστεί τήν καρδίαν. 
Ούδέν ρόδον άνευ άκάνθης, ούτε ηδονή ά

νευ θλίψεως.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ.
Ό τεχνητός χρωματισμός των άνθέων.

Ό ’Ιταλός καθωγωτής κ. Λ. Γαββάς έποίησεν 
έσχάτως λίαν παριέργα πειράματα δπως μεταβάλω, 
τεχνητώς τδν φυσικόν χρωματισμόν τών άνθέων. 
Όταν έκθέση τις άνθη χρώματος ιώδους είς τδν 
καπνόν τδν έξερχόμενον έκ καιομένης άμμωνίας, 
βλέπει τις τά άνθη ταΰτα άλλάσσοντα χρώμα 
λαμβάνοντα πρασίνων τινα βαφήν, τοσούτω μάλλον 
ανοικτήν δσω ζωωρότερον ήτο τδ άρχικδν χρώμα. Ό 
κ. Γαββάς παρατηρήσας δτι ήτο ή μεταβολή αυτή 
τοΰ χρώματος έκ τών άμμωνιακών άτμών τους ό
ποιους περιλαμβάνει δ καπνός έκαμε διάφορα πειρά
ματα δπως παρατηρήσω τάς μεταβολάς τάς δποίας 
ή άμμωνία επιφέρει έπί -ιοΰ χρώματος διαφόρων 
άνθέων.

Τδ πείραμα του είναι άπλούστατον. Εις τι δο- 
χεΐον χύνει μικράν ποσότωτα άναλύσεως άμμωνίας’ 
θέτει κατόπιν έν τώ δοχείω χοάννην άνατετραμ- 
μένην,έν τώ σωλήνι τής δποίας θέτει τά άνθω. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου βλέπει τις τά κυανά, ιώδη 
πορφυρώδω άνθω γινόμενα πράσινα’ τά καρυόφυλ
λα καί τά όμοια τού-οις γίνονται μαΰρα, τά λευ
κά κίτρινα κτλ. Τά πολύχροα καί ποικιλόχοοα άν
θω υφίστανται μοναδικάς μεταβολάς’ τούτων αί 
έρυθραί γραμμαί πρασινίζουσιν, αί δέ λευκχί κι
τρινίζουν.

"Οταν τά άνθη ύποστώσι τήν μεταβολήν ταύ
την τοΰ χρώματος έάν βυθισθώσι έντδς καθαροΰ 
ΰδατος διατηροΰσι τδν νέον χρωματισμόν των έπί 
πολλάς ώρας, μεθ’ 8 ολίγον κατ’ δλίγον λαμβά- 
νουσι τήν άρχικήν αυτών χροιάν. Ό καθωγωτής 
Γαββάς παρετήρω,σε προσέτι δτι άνθη φυσικώς ά
οσμα άποκτώσι λίαν εΰάρεστον άρωματώδη οσμήν 
ύπδ τήν επήρειαν τής άμμωνίας.

ΙΙερι τον ΰδατος έν ΛονδΙνω.
’Εσχάτως δ ’Ιατρός κ. Tidy υπέβαλλε τοΐς ύ- 

γειονόμοις Ίατροΐς έκθεσιν περί τοΰ ποσοΰ καί ποιοΰ 
τοΰ υδατος, τοΰ χωρωγουμένου τοΐς κατοίκοις 
τοΰ Λονδίνου’ δ πληθυσμός τοΰ Λονδίνου είναι 
σήμερον 1879, 3,620,868. Τδ καθ’ήμέραν κα- 
ταναλισκόμενον ύδωρ είναι γαλλόνια 130,000, 
000 1 ώστε έκαστος κάτοικος καταναλίσκει τήν 
ήμέραν γαλλόνια 36. Έκ τοΰ ποσοΰ, τδ ήμισυ ή
τοι 65,000,000 αντλείται έκ τοΰ ποταμού 1110.- 
mes’ 57,000,000 άπδ δύο άλλους ποταμούς’ τά 
έπίλοιπα 8,000,000 άπδ φοέατα βαθύτατα. Αί 
οίκίαι είς τάς δποίας παρεχωρήθω ύδωρ τώ 1878, 
ύπερέβησαν τάς τών 1877 κατά 15.837, ώστε ή 
πόλις αυτω ή άλωθώς μεγαλόπολις χρήζεε καθ’ έ
κάστην νέαν ποσότωτα ΰδατος. Μυθώδης είναι ή 
έν Λονδίνω κατανάλωσις ΰδατος. Έν γένει τά πό
σιμα ταΰτα ΰδατα, έξετασθέντα καί άναλυθέντα, 
εύρέθωσαν διαφανή, καθαρά, καί υγιέστατα. Τά 
υδατα ταΰτα, ληφθέντα έκ τών παρακαταθηκών 
πασών τών εταιριών, έν άγνοια τών εταίρων έ- 
ξετάσθησαν. Κατά τήν γνώμων τοΰ Ίατροΰ Tidy, 
καί τών υγιονόμων ’Ιατρών, οί κάτοικοι τοΰ Λον
δίνου δέον νά εΰχαριστώνται μέ τήν ποιότωτα 
τοΰ ΰδατος.

Τεχνητά ώά.
Έφημερίς τις τών Ηνωμένων Πολιτειών άνα- 

φέρει δτι έν τώ 'Αγ. Φοαγκίσκω έγκατέστη νέα 
βιομηχανία ή τής κατασκευής ώών. Τδ λεύκωμα 
κατασκευάζεται έκ μίγματος θείου άνθρακας καί 
πημελής λαμβανομένης έκ τών σφαγείων καί ά- 
ναμιγνυομένης μετά γλοιώδους κόχλας. Ό κρόκος 
κατασκευάζεται έξ αίματος, φωσφορικής τιτάνου 
μαγνησίας καί οξέων τινων, τδ σύνολον δε χρω
ματίζεται. Καί τδ κέλυφος τέλος έκ ρίγματος σι
δήρου, άνθρακικής τιτάνου καί οξειδίου τοΰ σιδή
ρου, είτε χυνομένων έντδς τύπου είτε φυσημένων 
έν άναλόγω ποσότητι διά φυσητήρος ώς τά τής 
ύελουργίας προϊόντα. Άποξωρανθέντος τοΰ κελύ- 
φους ρίπτεται διά τή; μενούση; οπή; τδ λεύκωμα 
καί ή κρόκη καί κλείεται ή δπή διά λιθόκολλα;. 
Ή αυτή έφημερίς βέβαιοί δτι μέγα ποσδν τών ώ
ών έξήχθη διά τήν ’Ανατολήν.

Κανόνες περί τής χομμύσεως παρά τοΐς 
ΜουσουΛμάνοις.

Επιμελημένη κόμμωσις, καθαριότης καί τάξις, 
συσταίνονται είς πάντα μουσουλμάνον. ΓΗ παρά- 
δοσις άναφέρει του; έξής λόγους τοΰ Προφήτου. 1 2

«Ό Θεός δέν βλέπει μ’ευνοϊκόν ομμα τδν ενώ
πιον τών άδελφών του άτωμελώς έμφανιζόμενον».

Οΰτως δ προφήτης τοΰ ’Ισλαμισμού ήσχολεΐτο 
περί τήν κόμμωσίν του καί συνήθως έν ταΐ; δδοι- 
πορίαις έφερε μεθ’ εαυτού μικρόν καθρέπτην, κτέ- 
νιον, ψαλίδιον, άρωματικδν έλαιον καί ψιμμύθιον 
είς τους οφθαλμούς.

Αί γυναίκες, ύποχρεοΰνται νά διατηρώσι τήν 
καλλονήν των, καί νά καταβάλωσι πάσαν προσ
πάθειαν ϊν’ άρέσκωσι τοΐς συζύγοις αύτών. Πρδς 
καλλωπισμόν μεταχειρίζονται.

1— Βεσμέ, χρώμα πρδς μελάνωσιν τών δφρύων.
2— Σουρμέ, δμοιον χρώμα διά τούς δφθαλμούς.
3— Σιρρίό άπ, ψιμμύθιον λευκόν.
4— Γχαζέ, ψιμμύθιον έρυθροΰν.
5— Κιννά, χρώμα πρδς χρωματισμόν τών πο- 

δών, τών χειρών καί τής κόμης.
6— Τζεγχά, βοστρύχους έπί τοΰ μετώπου, καί
7— ελαίας τεχνητάς έπί τοΰ σώματος.

Ό μην τοϋ μέ,έιτος.
Οί Τεύτονες, άρχαϊον έθνος, κατοικούν τά βό

ρεια μέρη τή; Γερμανίας, έσυνείθιζον νά πίνωσιν 
ύδρόμελι (τδ τουρκιστί σερμπέτ) διά τριάκοντα 
ημέρα;, άπδ τής ήμέοας τών γάμων των’ έκ τού
του δέ τοΰ έθους έπεκράτησε καί παρ’ ήμϊν ή συ
νήθεια νά άποκαλώμεν τδν πρώτον μήνα τών 
γάμων μήνα τοϋ μέ.Ιιτος. ’Αττίλας, ρ βασιλεύς 
τή; Ουγγαρίας, τοσοΰτον έκ τούτου τοΰ υδρομέ- 
λιτο; έπιε κατά τάς ημέρας τών γάμων αύτοΰ, 
ώστε λέγεται ότι άπέθανεν ύπδ άσφυςίας.

ΥΓΙΕΙΜΙ.

Αί κινήσεις τοΰ σώματος ημών έν καταλληλω 
μέσω καί σκοπίμως τελούμεναι άποτελοΰσιν ένα 
τών έξοχωτάτων παραγόντων τή; ύγιεινή; τοΰ άν- 
θρώπου. ’Αλλά καίτοι άνομολογοΰμεν πάντε; την 
έκ τής άσκήσεως τοΰ σώματος ήμών προσγινομέ- 
νην ωφέλειαν, δέν δυνάμεθα δμω; έξ άλλου νά υ 
ποβαλλώμεθα έπίσης εί; τά δυσεκτέλεστα καί κο
πιώδη είδη τής έφηρμοσμένη; σωματική; άσκή- 
σεω; άτε ταύτη; έπιβλαβώ; έπιδρώσης παρά τισι 
τών άνθρώπων.

'Η φύσις έν τώ πλούτω τών δώρων αυτής ά
φθονα επιδαψιλεύει είς ημάς τά μέσα εκείνα δι’ 
ών δυνάμεθα τό χρυσοϋν τοΰτο τής ζωής ύένόρον 
θαλερόν νά τηρώμεν πάντοτε. — Έκ τών μικρών 
καί όλως άνεπαρκών κατά τδ φαινόμενον θεωρου- 
μένων σωματικών άσκήσεων δέν παρέρχεται χρό
νος πολύ; καί καρπούμεθα μεγάλη; ύγιεινή; άξια; 
άπογεννήματα. Διατί λοιπόν νά μή συνειθίσωμεν 
κατά τήν έαρινήν μάλιστα ταύτην έποχήν καθ’ 
ήν νέα ζωτικά στοιχεία προσκτάται πάσα ζωή,
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εγειρόμενοι ένωρίς ολίγον, νά τρεπώμεθα έστω καί 
έπι την εγγύτεραν άπδ τής διαμονή; ήμών εξο
χήν; Άρκεϊ ό μικρός εκείνος ήμίωρος περίπατος 
άνέτως τελούμενος έν ατμόσφαιρα διαυγεΐ καί μή- 
πω ώς ή τών κατοικουμένων μερών διεφθαρμένη, 
άρκοΰσιν αί λεπταί έκεϊναι έντυπώσεις ύπδ τών ο
ποίων τοσοΰτον ήδονικώς θωπεύονται τά αισθη
τήρια ήμών καί τάς οποίας οί ποιηταί μόνον γνω- 
ρίζουσιν έπιτυχώ; να περιγράφωσιν, άρκοΰσι μόνον 
ταΰτα, έστω κα'ι έπί ήμίσειαν ώραν, όπω; παρά- 
σχωσιν είς ημάς ό,τι μεταξύ τοΰ πλήθους δέν δυ
νάμεθα έπί πολλάς ημέρα; ν’ άπολαύσωμεν. * *

—Πρώτο; ό Χαλκοκονδύλη;, έπειδή ή τυπογρα
φία ήν ήδη γνωστή, έξέδωκε έν Φλωρεντία περί 
τδ 1 488, εί; δύο τόμους τδν "Ομηρον κατά τδ 
ύπδ τήν επιστασίαν τοΰ Ευσταθίου έν Θεσσαλονί
κη έπεξεργασθέν κείμενον' ή έκδοσις αυτή θεωρεί
ται έκ τών αρίστων, άλλά τά αντίτυπά της είσί 
τόσον σπάνια, ώστε πρδ είκοσι πέντε περίπου έ
τών Sv τοιοΰτον έπωλήθη 3,GO I φράγκα.

ΦΠ*ΛΙΙΛί ΜΙΓΔΚΙΙΛΓ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Ό έν Άθήναι; κ. Ν. I. Σπανδωνής, έκδοτης 
τοΰ βιβλιογραφικού Αε.Ιτίου, αγγέλλει τήν έκδο- 
σιν « Γενικής έπιθεωρήσεω; τής νεοελληνική; 
φιλολογίας, ήτοι κατάλογον τών άπδ τοΰ 1821 
μέχρι τοΰ 1879 έκδοθέντων ύφ’ 'Ελλήνων συγ
γραμμάτων. »

Εξ έκατομ. δραχμάς είσέπραξε ή μονή τής 
Ευαγγελίστρια; κατά τήν «Φωνήν τή; Τήνου», 
άπδ τοΰ 1 833 μέχρι τή; σήμερον.

— Ό έν Βερολίνφ πρεσβευτής τή; 'Ελλάδος 
κ. Άλ. Ρ. 'Ραγκαβής έξελέγη ύπδ τή; έν Πε- 
τρουπόλει 'Ρωσσικής ’Ακαδημίας μέλος αυτή; άν- 
τεπιστέλλον.

Ο «'Ελληνικό; Φιλολογικός Σύλλογος» έν 
τινι τελευταία αύτοΰ συνεδριάσει άνηγόρευσε τήν 
A. Ε. τδν ύπουργδν τή; Δικαιοσύνη; Σαϊτ πασ- 
σάν, επίτιμον αυτοΰ μέλος.

— ’Εν Λονδίνω έξεδόθη ύπδ τοΰ Κ. I. Θόμσων 
δίτομος περιγραφή τή; Κύπρου μετά 60 λαμπρό
τατων φωτογραφιών.

Έν Αυστρία, κατά τά έν Βιέννη έκδιδόμενα 
«Αρχεία τοΰ πολέμου», συνήφθησαν έντδς 37ο 
έτών 6,839 μάχαι καί άψιμαχίαΓ υπέστησαν δέ 
οί Αύστριακοι άπωλεία; 361 στρατηγών, 17,096 
αξιωματικών και 1,068,571 στρατιωτών. Άπώ- 
λεσαν 1085 κανόνια, 869 σημαίας, 129,227 
'ίππους και 3,970 άμάξας.

— 'Η σύστασι; άγγλικής Αρχαιολογικής σχο
λή; έν Άθήναι; άπεφασίσθη δριστικώς. Διευθυν
τή; αυτή; λέγεται οτι διωρίσθη 5 ’Άγγλος ελλη
νιστής Jebb.

— Έδημοσιεύθη έσχάτως στατιστική τών καθ’ 
άπασαν τήν ρωσσικήν αυτοκρατορίαν έκραγεισών 
πυρκαϊών κατά τδ λήξαν έτος, ύπολογίζονται δέ 
είς 33,329, αί έξ αύτών δέ ζημίαι είς 63 έκατ. 
ρουβλίων. Έκ τών πυρκαϊών τούτων αί 5,283 
έξερράγησαν έκ κακοβουλίας.

— Πρό τινων έτών είς τδ ζωολογικόν μουσεϊον 
τής εν Πετρουπόλει Ακαδημίας ύπεβλήθη ώόν μέ- 
γιστον εύρεθέν παρά τή Χερσώνι έν τή κοίτη ά- 
ποζηρανθέντος τινδ; ^υακίου. Τδ ώδν τοΰτο είνε 
χρώματος ύποκιτρίνου καί ίσον τδν όγκον πρδς τεσ
σαράκοντα ώάδρνιθος. 'Ο κτηματίας Δοβροβόλσκ^η 
ό εύρετής τοΰ ώοΰ άπήτει παρά τής Ακαδημίας 
1 000 ρούβλια, άλλ’ αυτή δμως δέν τά έδωκε. 
Κατ’αύτά; έπωλήθη εί; τδ Βρεττανικδν Μουσεϊον.

ΓΟ άριθμδς τών έν τώ κόσμω λαλουμένων 
γλωσσών Αναβαίνει είς 3,064, πρεσβεύουσι δέ οί 
κάτοικοι τής σφαίρας 1000 διαφόρους θρησκείας.

— Κατά τήν έκθεσιν τής έν Λειψία βιβλιοπω- 
λικής εταιρίας έδημοσιεύθησαν κατά τδ παρελθόν 
έτος έν τή όλη Γερμανία 13,912 συγγράμματα 
έν πρώτη ή δευτέρα έκδόσει. Έκ τούτοιν τά μέν 
παιδαγωγικά συμποσοϋνζαι είς 4,775’ τά νο
μικά, πολιτικά και κοινωνιολογικά είς 1319' τά 
θεολογικά είς 1246' τά τών καλών τεχνών είς 
1181' τά χημικά καί φαρμακευτικά είς 793' τά 
ιατρικά καί κτηνιατρικά είς 793’ τά δημοτικά 
καί τά καλενδάρια εί; 715’ τά ιστορικά καί βιο- 
γραφικά είς 699’ τά τών τεχνών εί; 57Γ τά 
έμπορικά καί βιομηχανικά είς 577' τά τών κλα
σικών καί τών Ανατολικών γλωσσών είς 500' τά 
φιλοσοφικά εί; 164.

— Πανηγυρικωτάτη αγγέλλεται έφέτος ή εθνι
κή εορτή τή; ΚΕ'. Μαρτίου έν Άθήναι; Ό Παρ
νασσός τελέσει τήν εορτήν έν τώ εύρεϊ αύτοΰ κα- 
ταστήματι, κατά τήν ήμέραν δέ ταύτην γενήσε- 
ται έν αύτώ ή έναρξις τών έογασιών τοΰ Συνε
δρίου τών Συλλόγων.

— Αντιπρόσωπο; τοΰ 'Ελληνικού φιλολογικού 
συλλόγου διά τδ συνέδριον τών Συλλόγων έν Ά
θήναι; έξελέγει ό κ. II. Βασιάδης.

— Αί έν ’Ολυμπία άνασκαφαί τής αρχαιολογι
κή; εταιρία; έξακολουθοΰσι μετά δραστηριότητος, 
προσεχώ; δέ άρχονται τοιαΰται και έν Έλευσϊνι 
'Ο κ. Σλήμαν άνεχώρησεν είς Τροίαν πρδ; έπα- 
νάληψιν τών αύτόσε άνασκαφών του.

— Άπδ τή; 1 5 προσεχοΰ; άπριλίου άρχεται έν 
Άθήναι; ή έπανάληψις τή; έκδόσεω; τοΰ «Βρετα
νικού Άστέρο;» ύπδ τού Κ. Ξένου άνευ εικόνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΊ ΔΕΛΤΙΟ».
9. Χ.ΙωρΙς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμο; Α'. 

Έτος Α'. Τεύχος Γ'. Μήν Μάρτιο; 1879. Έν 
Κων/πόλει, έκ τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 

1879, 4ον, σ. 49—72. Περιεχόμενα: 'Ο Κ. ’Ι
ούλιος Γρεβύ.—Περί νεοελληνικής ποιήσεως ύπδ Α. 
Ρ. 'Ραγκαβή.—Ελληνικός Μεσαίων ύπδ Ελευθε
ρίου Θωμά (συν. καί τέλος).—'Ιστορία τών χει
ροκτίων.—Περί καμφόρας ύπδ Γεωργίου Άριστάρ- 
χου.—’Ερρίκο; Σλήμαν.—Οί Κούρδοι.—Ή θαλα
μηπόλος τή; θείας μου, μετάφρασις έκ τοΰ αγγλι
κού ύπδ Π. Καβάφη. (συν. καί τέλος).—'Ο χει
μών τοΰ 1779, ύπδ Ν. Δεστουνιάνου. Ό Άγγλος 
καί δ Λαζαρόνος.—'Ο ακάθιστο; ύμνος.—Πάρερ
γα. — Τουρκικαί αλήθειαι. — Σύμμικτα. — 'Υ
γιεινή.— Φύρδην Μίγδην.

10. Ό Κ. Βάδδιγκτων καί ύ έν Γα.ΙΑία φι~ 
2ε.12ηνισμός ύπδ Ελευθερίου Θωμά. [Βιβλιοθήκη 
τής «Χλωρίδο;»]. Έν Κων/πόλει, έκ τοΰ τυπο
γραφείου Α. Κορόμηλά, 1879, 8ον σ. 16. Τιμά- 
ται τριών μονογρόσων χαρτονομισμάτων.

11. Παρνασσός. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδι- 
δόμενον κατά μήνα. [Φιλολογικό; Σύλλογο; «Παρ
νασσό;»]. Έν Άθήναι;. Τεΰχος Ίανουαρίου 1879. 
Περιεχόμένα: Νεοκλέους Καζάζη, Σκέψεις περί 
τοΰ ήγεμόνο; τοΰ Μακιαβέλλη.—Εύστρατίου Α. 
Κεχαγιά, Παιδαγωγικαί μελέται, Περί τών δύο 
παιδαγωγικών συστημάτων τοΰ τε Εμπειρικού 
καί τού Ψυχολογικού.— Κ. Α. Παλαιολόγου, 'II- 
μερολόγιον αύτόγραφον τού 'Ρώσσου ναυάρχου 
Γρέύγ κατά τήν είς Πελοπόννησον έκστρατείαν 
τών 'Ρώσσων τώ 1769.—Κ. Σ. Κόντου, Ποικίλα 
Φιλολογικά § 28. Βιβλίον άντί τού Αντίγραφου.— 
I. Δ. Μαρινάκη, 'II αθανασία τή; ψυχή; και τδ 
συνέδριον τών ζώων.—Κ. A. Π. Καταδιωγμδ; τής 
μακρά; κώμη; έν 'Ρωσσία.—Έδμόνδου Άμπού, 
'Ο Αποξηραμένος συνταγματάρχης.—Σπ. Α. Λάμ
πρου, 'Η παράδοσις τών Ίωαννίνων.—Αρχαιολο
γικά. Αρχαιολογική εταιρία.—Γαλλική Σχολή.— 
Γερμανική σχολή. — Αρχαιολογικά1, ειδήσεις.— 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός».—Χρονικά. 
—Έταιρίαι καί Σύλλογοι.—Τέχναι καί έπιστή- 
μαι.—Άπογραφικά.

12. 'Εστία. Έκδίδοται κατά Κυριακήν έν Ά- 
θήναις. ’’Ετος Δ'. Τόμο; Ζ'. 11 Φεβρουάριου 1 879. 
ΆριΟμ. 1 63. Περιεχόμε να: Πανομοιότυπου τή; 
ύπογραφή; τοΰ Γεωργίου Σαχίνη.—Βιογραφία αύ
τοΰ.—Λουκής Λάρας, ύπδ Δ. Βικέλα (συν.).—ΊΙ 
περί τά βιβλία ένασχόλησις. Αί άποκρέω. — Τά 
πτηνά παρά τοϊ; Τούρκοι;.—Γνώμαι καί σκέψει; 
τού δοκό; Δελα-'Ροσφουκώ.—Δάνειον πνεύμα.— 
Αλήθειαι.—Μία συμβουλή καθ’ εβδομάδα.

13. 7/ άνδρώπινος καρδία. Δράμα εί; πράξεις 
πέντε ύπδ Βικεντίου Μπελλαγάμπη, μεταφρασθέν 
έλευθέρω; έκ τοΰ ’Ιταλικού ύπδ Σπ. Π. Ματσού- 
Χγ1· Άδεια καί έγκοίσει τοΰ 'Υπουργείου τή; Παι
δείας. Έν Κων/πόλει. 8ον, σ. 119. Τιμάται άντί 
ήμίσεως αργυρού Μετζιδιέ καί πωλείται παρά τοϊς 
άδελφοϊς κκ. Δεπάστα βιβλιοπώλαις.

1 4. Γα.Ιηνός ’Ιατρικόν σύγγραμμα κατά σάβ- 
βατον έκδιδόμενον ύπδ τών ιατρών Α. Γεωργαντα, 
Σ. Σκιαδαρέση, Ν. Μακκά, Ν. Δελλαπόρτα. ’’Ε
τος Α'. Έν Άθήναι;, τήν 17 Φεβρουάριου 1879. 
Άριθ. 7. Περιεχόμενα: Συμφιλιτικδς κομμιώδης 
όγκος τή; ίριδος.—Περί τή; διαγνώσεως καί θε
ραπεία; τή; φλεγμονή; τού κατ’ ισχίου άρθρου εί; 
παϊδας.—Λοιμό; καί καθάρσεις.—Άντιμιασματι- 
κδς καθαρισμό; τών έπιστολών.—Χρήσι; τών δι’ 
ύδατο; τού Selt ύποκλυσμών κατά τή; περι- 
σφίγξεω; τών έντερων.—Βιβλιοκρισία.—Ειδήσεις. 
—Παροραμάτων διόρθωσις έν τώ 6 άριθ.—Είδο— 
ποίησις. Τύποις Ν. Γ. Πάσσαρη.

15. Αε2τίον τών έν τή έλευθέρα καί δούλη 
Έλλάδι έκδιδομένων βιβλίων περιοδικώ; κατά 
μήνα έκδιδόμενον ύπδ Ν. Ίωάννου Σπανδωνή. Ά
ριθ. 5—6. Έν Άθήναις, 31 Δεκεμβρίου, 1878. 
’’Ετος Α'. 8ον, σ. 96. Συνδρομή έτησία έν Τουρ
κία δρ. ν. 6’ εξαμ. 3. Τρίμ. 1,50. Έκαστον φύλ
λου τιμάται λεπτών 25.

16. Σωτήρ. Μηνιαίου περιοδικόν σύγγραμμα 
έκδιδόμενον έν Άθήναις. Έτος Β'. ’Ιανουάριος 
1879. Φυλλάδιονίδ. Περιεχόμενα: Παράθεσις 
τών διαφόρων φιλοσοφικών συστημάτων τών δια
φόρων σοφών τή; Ευρώπη;, ύπδ Αθανασίου Πετρί- 
δου σχολάρχου (συνέχ.)—Περί Δωδώνη; άρχαιο- 
τάτη; πόλεω; τή; Ηπείρου, μετάφρ. ύπδ τού αύ
τοΰ (συνέχ. καί τέλος).— Κατάλογος ιστορικός 
τών πρώτων Επισκόπων καί τών έφεξής Αρχιε
πισκόπων καί Μητροπολιτών Αθηνών, ύπδ Πανα
ρέτου Κωνσταντινίδου ύφηγητού (συνέχ.)—’Ολίγα 
τινά περί Ακαδημίας καί Μουσείων, ύπδ Δ. Εί- 
ρηνίδου.—'Ο χρηστός καί τίμιος άνθρωπος έν τώ 
κόσμω.—'Ικέσιος δέησις πρός τήν Ύπεραγίαν Θε
οτόκον, ύπό Β. Ζεύχαρη.

1 7. Πάγος περί Μεθόδου έκ τού Γαλλικού ύπό 
Δ. Γ. Μοστράτου [ΙΑθΟέ Descatres], Έν Κων- 
σταντινουπόλει, 1878. Τύποι; Βουτυρά καί Σ/ας. 
8ον, σ. 118.

1 8. Οί Υιοί μου. Έκδίδοται ύπδ Α. Ίωαννίδου. 
[Victor Hugo]. Άδεια τού έπί τή; Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως 'Υπουργείου. Έν Κων/πόλει, έκ 
τού τυπογραφείου Α. Νικολα’ί'δου, 18/9. 8ον σ. 
ιέ.—23. Τιμ. άντί 3 γρ. αργυρών.

19. Άθηναίς. Έφημερίς μετά είκονογραφειών. 
Έτος Δ'. Άριθ. 4. Άθήναι, 15 Φεβρουαρ. 1879. 
Περιεχόμενα1 'II τή; γή; καλλιέργεια έν 
Έλλάδι —Ό φιλέλλην Σαμουήλ Χάου. — 'Ο 
μέγα; βεζύρη; Χερεδίν πασσάς. —'Η οικογένεια 
τού Δισραέλη. — 'Ο χριστιανισμό; παρά τοϊ; εί- 
δωλολάτραις.—Ό Άχμετ Μουκτάρ πασσάς.— 
Μωρίαι. — Ποικίλα. — Λογόγριφο;. — Ειδοποι
ήσεις.
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ΙΙΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ.
ΜΑΡΤΙΟΣ.

Έχων ήμ. 31. Ί1 ήμ. έχει ίόρ. 12, καί ή νύξ ώρ. 12. 
<3 - - -........................II.ι.
14 2. 11.
13 3. Σ.

10 4. Κ.
17 5. Λ.
18 6. Τ.
19 Ί. Τ.
20 8. π.
21 9. II.
22 10. Σ.

23 11. Κ.
24 12. Δ.
23 13. Τ.
26 14. Τ.
27 13. II.
28 16. II.
29 17. Σ.
30 18. Κ.
31 19. Δ.

1 20. Τ.
2 21. Τ.
3 22. π.
4 23. π.
3 24. X.
6 25. Κ.
7 26. Δ.

8 27. Τ.
9 28. Τ.

10 29. Π.
11 30. Π.
12 31. Σ.

Εύδοκίας όσιομάρτυρος. 
'Ησυχίου μάρτυρος. 
Εύτροπίου μάρτυρος.
X. τελ. τέτ. ώρ. β, λ. 37 π. μ.
Τής Σταυροπροσκυνήσεις; καί Γερασ. όσ. 
Κόνωνος μάρτυρος 
Των έν Άμορίιρ 42 μαρτύρων. 
Βασιλέως ’Επισκόπου Χερσώνος. 
Θεοφύλακτου έπισκ. Νικομήδειας.
Τών έν Σεβαστεία 40 μαρτύρων. 
Κοδράτου μάρτ. καί τών συν αύτφ.

Ν. X. ώρ. 11, λ. 1. μ. μ.
’Ιωάν, τής Κλιμ. καί Σωφρονίου άρχ. Ίεροσ. 
Θεοφάνους τοΰ όμολογητοΰ.
Νικηφόρου άρχιεπισκ. Κ/πόλεως. 
Βενεδίκτου τοΰ όσιου.
’Αγαπίου καί τών συν αύτφ 7 μαρτ. 
Σαοίνου μ. καί Χριστοδούλου όσ.
’Αλεξίου τοΰ άνθρ. τοΰ θεοΰ.
Τής όσ. Μαρίας καί Κυρίλλου άρχ. Ίεροσ 
Χρυσάνθου μάρτυρος.
X. Πρώτ. τέτ. ώρ. 3, λ. 1 π. μ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ.
Τών έν τή Μονή τοΰ άγ. Σάβ. άναιρεβ. ΙΙατ. 
’Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ.
Βασιλείου ΐερομάρτυρος. 
Νίκωνος όσιομ. καί τών μαθητών αύτοΰ. 
Τοΰ Λαζάρου και Ζαχαρίου όσιου.
Τών Βαίων καί <» Εύαγγελ. τής Θεοτ. Άρ. 
Ή σύναξις τοΰ άρχαγ. Γαβριήλ.

Πανσ. ώρ. 0, λ. 21 π. μ. 
Ματρώνης τής όσιας. 
Ίλαρίωνος τοΰ όσιου. 
Μάρκου τοΰ επισκόπου. 
Ίωάννου τοΰ συγγραφέως τής Κλ'μακος. 
'Τπατίου ίερ. έπισκ. Γαγγρών.

Ά.ΙΛηΛογξαφΙα τής “ΧΛωρΙδος*.

Καν. Ε. I. Τό ψιμμύθιον εΐναι λέξις παρεφθαρμένη 
έκ τοΰ Έβραϊκοΰ σεμμαμούθ (σαμμιαμΰθι), ή σαΰρα, 
τής όποιας ή κόπρος έχρησίμευε καί χρησιμεύει καί 
τήν σήμερον άκόμη εις τινα μέρη πρός κατασκευήν 
τοΰ ψιμμυθίου.— κ. Π. Ρ. Βουαλώ Λεσπρεώ, ό περί
φημος Γάλλος σατυρικός τοΰ μεσαιώνος, έρωτώμενος 
διατί εΐναι τόσον ακριβής είς τάς ώρας τών επισκέ
ψεων του, έλεγε: «Διότι τά έλαττώματα ένός ανθρώ
που παρίστανται πρό πάντων εις τά δμματα εκείνου, 
βστις τόν περιμένει άυπομόνως.—κ. Λ. Κ. Π. Κων- 
στ/πολιν. Άδυνατοΰμεν νά δημοσιεύσωμεν τούς στί
χους σας. — κ. Κ. Δ. Κ. Προΰσαν. Τά φυλλάδια καί 
αί αποδείξεις άπεστάλησαν.—κ. ©. Μ. Γαλάζιον. κ. Κ. 
Τ. 'Ρόδον. Περιμένομεν άπάντησιν.—κ. I. Μ. Κ/πολιν. 
Ή συνδρ. τής «Χλωρίδο;» είναι προπληρωτέα άμα τή 
παραλαβή τοΰ Α'. τεύχους.

ΛΥΣ1Σ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ Β'.
Τύρος. — τυρός.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ IIPOBAHMATA.
3

Είμαι γέννημα Περσίας, 
είμαι άλλος Τειρεσίας, 
είμαι ονομα γνωστόν 
ώς τιμήσαν τόν Χριστόν 
δτε βρέφος ήτο έτι 
πλήν πολλά παρήλΟον έτη, 
δπου έσβυσ’ ή καλή μου 
φήμη, άν δ’ ή κεφαλή μου 
πέσή· φύγε με μακράν, 
φύγε λέξιν μιαράν. 
Λοιπόν σώον άφησέ με 
καί άνάγραμμάτισέ με,. . . 
ώ χαρά ! ώ τί τερπνότης ! 
χορός άσμα και φαιδρότης 
’ς τήν χρήσήν έμφάνισίν μου 
ώ καλόν καί θεϊον πράγμα, 
έξ ού σύ κ’ έγώ συνάμα 
έλαβον τήν 'ύπαρξίν μου,

4
Έν τινι άγορ? ζώων έτιμώντο ό μέν βοΰς άντί 5 

ίροσίων, τό πρόβατον άντί ένός γροσίου καί ή αϊξ άντί 
ύο παράδων. 'Ανθρωπός τις δούς 100 γρόσια ήγύρα- 

σεν 100 ζώα έξ έκάστου είδους. Ζητείται πόσον αριθ
μόν έξ έκάστου είδους ήγόρασεν.

5 
 Σ 

Σ 
. . . Σ

. . Σ
X 
X

6
Σ’ τούς πόδας ένός άνακτος άνθη τερπνά άν θέσης, 
Μιδς άνάσσης ονομα μεγάλης Οά συνθέσης.

7 '
Αίνιγμα δημοτικό*·. 

’Μβήκα σέ χαμόλογγο 
ηύρα πετροπέρδικα 
τά φτερά της έφαγα 
τό κορμί της ’πέταξα.

8
Τής δημώδους παροιμίας «'Οποχος δέν έχει θυμητικό, 

άς έχη πόδχα» τις ή αντίστοιχος άρχαϊα;

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.—Σελ. 34, στήλ- ά. στίχ. 19 δι- 
ορθωτέον «Ήρακλέους· άντί «Ήρακλέως».— Σελ. 34, 
στήλ. ά. στίχ. 48, άντί «έντός τεμαχίου ακακίας καί 
κόρφους» διορθ. «έντός τεμαχίου ακακίας ή καί κόρ
φους..— Σελ. 34, στήλ. β'. στίχ. 20, άντί «αύτοϊς. 
διορθ. «αύτής·.—Είς τήν αύτήν σελ. καί στήλ. στίχ. 
23. άντί «calamile» διορθ. «falamite·.—Είς τήν αύτήν 
σελ. καί στήλ. στίχ. 28, άντί «BilSSole» διορθ. «Βι>11- 
ssole» ·— Σελ. 33, στήλ. ά. στίχ. 3, άντί «καί τοΰ 
δρομολογίου» διορθ. «καί τών δρομολογίων».—Είς τήν 
αύτήν σελ. καί στήλ. στίχ. 24, άντί «τήν πολύθλαυ- 
στον» διορθ. «τήν πολυθέλγητρον».—Σελ.32, στήλ. ά. 
στίχ. 48. άντί «Χαύτου· διορ. «Χιώτου».— Σελ. 33, 
στήλ. ά. στίχ. 13. «Άλλ’δτε μετά τήν έπί Αλεξάν
δρα» τοΰ Μακεδόνος» πρόσΟες «γενομένην έκλειψιν».

Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΠΣ.


