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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ.

Άπό τριών ήδη έτών είχον δώσει πέρας 
είς τήν πραγματείαν, ή όποια περιλαμβά
νει πάντα τά πράγματα ταΰτα, καί ήρχισα 
νά επιθεωρώ αύτήν "να παραδώσω αύτήν 
εΐς τινα τυπογράφον, ότε έμαθον δτι οί 
άνθρωποι, εΐς τούς όποιους υποχωρώ, καί 
τών όποιων ή αύθεντία ούδέν δύναται έπί 
τών πράξεών μου όλιγώτερον ή τό ίδιον 
λογικόν μου έπί τών σκε'ψεών μου, είχον ά· 
ποδοκιμάσει γνώμην τινά τής φυσικής δη- 
μοσιευθεΐσαν ολίγον προταίτερα ύπό τίνος 
ίτε'ρου, τήν όποιαν δέν θέλω νά είπω οτι 
συνιμερίσθην, άλλ’ άν καί ούδέν ειχον πα
ρατηρήσει έν αύτή πρό τής λογοκρισίας αύ
τών, όπερ νά δυνηθώ νά φαντασθώ οτι εί
ναι έπιβλαβές μήτε είς τήν θρησκείαν μήτε 
είς τό κράτος, μηδέ, κατά συνέπειαν, όπερ 

θά μέ εκώλυε νά γράψω αύτό, έάν τό λο
γικόν μέ έπειθε περί τούτου, καί άν τοΰτο 
μ’ έκαμε νά φοβηθώ μήπως μεταξύ τών ί- 
δικών μου έπίσης εύρίσκετό τις έν τή όποια 
θά ειχον άπατηθή μέ όλην τήν μεγάλην 
φροντίδα τήν όποίαν πάντοτε έσχον νά μή 
δέχωμαι διόλου νε'ας τοιαύτας είς τήν πί- 
στιν μου τών όποιων δέν θά είχον αποδεί
ξεις βεβαιοτάτας, καί νά μή γράψω μηδέν 
δυνάμενον νά στραφή πρός ζημίαν τίνος 
ανθρώπου. Τοΰτο δέ ύπήρξεν αρκετόν ώστε 
νά μέ ύποχρεώση νά μεταβάλω τήν άπόφα- 
σιν τήν όποίαν έσχον νά δημοσιεύσω τάς 
γνώμας μου· έπειδή, μολονότι οί λόγοι α
κόμη διά τούς οποίους είχον λάβει τήν ά- 
πόφασιν ταύτην άρχήτερα, ύπήρξαν λίαν 
ισχυροί, ή κλίσις μου, ή όποια μ’ έκαμε 
πάντοτε νά μισώ. τό έπάγγελμα τοΰ ποιεϊν 
βιβλία, μ’ εκαμε πάοαυτα νά εϋρω πολ
λούς έτε’ρους διά νά παραιτηθώ τούτου. Καί 
οί λόγοι ούτοι έξ άμφοτέρων τών μερών 
είναι τοιοΰτοι, ώστε όχι μόνον ένδιαφε'ρο- 
μαι νά είπω αύτούς ένταΰθα, άλλά καί τό 
δημόσιον ίσως έχει συμφέρον τι νά τούς 
γνωρίζη.

Ούδεποτε περί πολλοΰ έποιησάμην τά 
πράγματα άτινα ήρχοντο άπό του πνεύ
ματός μου, καί ένώ δέν συνε'λεγον ετέρους 
καρπούς άπό τήν με'θοδον τήν όποίαν μετα
χειρίζομαι έκτος τοΰ ότι είμαι ικανοποιη
μένος ώς πρός τινας δυσκολίας άνηκούσας 
εΐς τάς θεωρητικά; έπιστήμας ή ότι προσε- 
πάθησα νά κανονίσω τάς έξεις μου διά τών 
λόγων τούς όποιους με έδιδασκ«ν, ούδόλως 
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έπίστευσα δτι ήμην υποχρεωμένο; νά γρά
ψω τι περί αύτής. Επειδή, καθ’ όσον άφο- 
ρ?. τά; εξεις, έκαστο; άποδέχεται πληρέ
στατα την όρθοφροσύνην του τόσον, ώστε 
θά ήδύναντο νά εύρεθώσι τόσοι άναμορφω- 
ταΐ δσαι καί κεφαλαί ΰπάρχουσιν, έάν έπι- 
τρέπηται εί; ετέρου; η εί; έκείνου; τού; ο
ποίου; ό Θεό; κατέστησε? ώ; ήγεμόνα; έπί 
τών λαών του, η εί; έκείνου; εί; τού; όποι
ου; έδωκεν άρκετήν χάριν καί ζήλον διά 
νά ηναι προφήται, νά έπιχειρήσωσι νά μ.ε- 
ταβάλωσι τίποτε’ καί, άν καί αί Οεωρίαι 
μου λίαν μ’ ευχαρίστησαν, έπίστευσα δτι 
καί οί άλλοι είχον τοιαύτα; αί όποϊαι ευ
χαριστούν αύτού; ίσως περισσότερον. Άλλ’ 
άμα άπέκτησα γνώσεις τινά; γενικά; άφο- 
ρώσα; τήν φυσικήν, καί άμα, άρχίζων νά 
δοκιμάσω αύτά; πρό; τινα; δυσκολία; ΐδιαι- 
τε’ρα;, παρετήρησα μέχρι τίνο; δύνανται νά 
όδηγήσωσι καί πόσον διαφε'ρουσιν άπό τά; 
άρχά; τά; οποία; έμεταχειρίσθησαν με’χρι 
τή; σήμερον, ένόμισα δ'τι δέν ήδυνάμην νά 
κρατώ αύτά; κεκρυμμε'να; χωρί; μεγάλω; 
νά άμαρτήσω κατά του νόμου, δστι; ύπο- 
χρεοϊ ήμάς νά προξενώμεν, καθ’ δσον έζ ή
μών έξαρτάται, τδ γενικόν άγαθον δλων 
τών ανθρώπων διότι μοί έδειξαν ότι είναι 
δυνατόν νά φθάση τι; εϊ; γνώσει; αί όποϊαι 
νά ήναι λίαν ώφε'λιμοι εί; τήν ζωήν, καί 
ότι άντί τή; θεωρική; ταύτη; φιλοσοφία; 
τήν όποιαν διδάσκουσιν έν τοϊ; σχολείοι;, 
δύναται τι; νά εύρη μίαν πρακτικήν, διά 
τή; οποία; γνωρίζοντε; τήν δύναμιν καί 
τά; ένεργεία; τοϋ πυρός, τοΰ ΰδατο;, τοϋ 
άέρος, τών άστέρων, τών ουρανών καί πάν
των τών άλλων σωμάτων άτινα περιστοι- 
χοϋσίν ήμ?; τόσον διακεκριμένω; δσον γνω
ρίζομεν τά διάφορα έπαγγέλματα τών τε
χνιτών ήμών, θά ήδυνάμεθα νά μεταχειρι- 
σθώμεν αύτά; κατά τόν αύτόν τρόπον εί; 
όλα; τά; χρήσεις εί; τά; όποια; είναι κα
τάλληλοι, καί οΰτω νά γίνωμεν οίονεί κύ
ριοι καί κάτοχοι τή; φύσεω;. Τοΰτο δέν 
θά ήτον έπιθυμητόν μόνον διά τήν έφεύρε- 
σιν άπειρία; τινο; τεχνασμάτων άτινα θά 
έκαμνον νά άπολαύη τι; τών αγαθών τή; 

γή; άπόνω; καί πασών τών εύκολεών αί 
όποΐαι εύρίσκονται έν αΰτϊ), άλλά καί κυ
ρίως διά τήν συντήρησιν τή; ύγιείας, ή ό
ποια είναι άναμφιβόλως τό πρώτον Αγαθόν 
καί ή βάσι; πάντων τών άλλων αγαθών τή; 
ζωή; ταύτη;· διότι και αύτό τό πνεϋμα 
έξαρτάται τόσον άπό τή; κράσεω; καί τή; 
διαθέσεω; τών οργάνων τοϋ σώματος, ώστε, 
έάν ήναι δυνατόν νά εΰρεθη μέσον τι καθι- 
στών τού; ανθρώπου; κοινώ; σοφωτέρου; 
καί δεξιωτέρου; ή όσον δέν υπήρξαν μέχρι 
τή; σήμερον, νομίζω δτι έν τή ιατρική τοϋ- 
το ζητητέον. Είναι άληθέ; δτι ή νϋν έν 
χρήσει περιέχει ολίγα πράγματα ών ή ω
φέλεια νά ήναι τόσον αξιοσημείωτο;’ άλ
λά, χωρί; νά εχω μήδένα σκοπόν νά περι
φρονήσω αύτήν, ένθαρρύνομαι νά είπω δτι 
ούδεί; υπάρχει, καί μάλιστα έξ έχείνων οί 
όποιοι έπαγγέλλονται αύτήν, ό μή όμολο- 
γών οτι πάν ό,τι γνωστόν έν αύτ^Ι ύπάρχει 
ούδέν σχεδόν έστι συγκρινόμενον πρό; πάν 
δ,τι μέvit νά γνωρίσωμεν έν αύτή, καί οτι 
θά ήδυνάμεθα ν’ άπαλλαγώμεν άπό απει
ρίας Ασθενειών τόσον τοϋ σώματο; δσον καί 
τοϋ πνεύματος, καί έπίση; μάλιστα άπό 
τής αδυναμία; τοϋ γήρως, έάν ιίχομεν αρ
κετά; γνώσει; τών αιτιών αύτών καί όλων 
τών φαρμάκων δι,’ ών ή φύσι; έφοδίασεν 
ήμάς. *Εχων  άρα σκοπόν νά μεταχειρισθώ 
όλην τήν ζωήν μου εί; τήν έρευναν έπιστή- 
μες τόσον αναγκαία;, καί συναντήσα; ό- 
δόν ή όποια μοί φαίνεται τοιαύτη ο'ι'αν ο
φείλει τις έξ άπαντο; νά εΰρη ακολουθών 
αύτήν, έάν μή έμποδίζηται είτε ύπό τοϋ 
βραχυχρονίου τή; ζωής είτε ύπο τή; έλλεί- 
ψεω; τή; πείρας, εκρινον ότι ούδέν φάρμα
κου κάλλιον υπήρχε κατά τών δύο τούτων 
έμποδίων είμή τό άνακοινώσαι εις τό δη
μόσιον πιστώς ολον έκεΐνο τό όποιον θά 
εΰρισκον καί τό συγκαλέσαι τά άγαθά πνεύ
ματα είς τό νά προσπαθήσωσ: νά ύπερβώ- 
σιν αύτό, συντελούν έκαστον κατά τήν κλί- 
σιν καί τήν δύναμίν του, εί; τά πράγματα 
τά όποια θά έγένετο ανάγκη νά κάμη τι; 
και άνακοινοϋν οΰτω; εί; τό δημόσιον πάν
τα τά πράγματα τά όποια θά έμανθανεν, 

ίνα οί τελευταίοι, άρχόμενοι άπό τοϋ ση
μείου ένθα οί προηγούμενοι θά κατέληγον, 
καί οΰτω συνενοϋντε; τού; βίου; κα: τά έρ
γα, θά προεχωροϋμεν όμοϋ περαιτέρω ή δ
σον δεν θά ήδύνατο νά πράξη τοΰτο έκα
στο; ήμών ίδιαιτέρω;-

ΙΙαρετήρουν μάλιστα, ώ; πρό^ τά πειρά
ματα, δτι ταύτα είναι τόσον Αναγκαιότε- 
ρα δσον μάλλον προηγμένοι είμεθα είς τά; 
γνώσεις- διότι, κατ’ άρχάς, είναι κάλλιον 
νά μ.ή μεταχειριζώμεθα είμή έκεϊνα τά ό
ποια παρουσιάζονται άφ1 έαυτών εί; τά; 
αισθήσεις ήμών, καί τά όποια δέν θά ήδυ
νάμεθα νά άγνοώμεν, διότι έλάχιστα περί 
αύτών θά έσκεπτόμεθα, ή νά ζητώμεν σπα- 
νιώτερα καί μεμελετημένα, τών όποιων ό 
λόγο; είναι ότι τά σπανιώτερα ταύτα ά- 
πατώσι συχνάκις, όταν δέν γνωοίζη τις ά
κόμη τά; κοινότατα; αιτίας, καί ότι αί 
περιστάσεις έκ τών όποιων έξαρτώνται, εί
ναι οίονεί πάντοτε τόσον ιδιαίτερα: καί 
μικραί, ώστε είναι λίαν δύσκολον νά πα
ρατήρηση τι; αύτάς. Άλλ’ ή τάξις τήν ό
ποιαν έκράτησα κατά τούτο ήτο τοιαύτη’ 
έν πρώτοι; προσεπάθησα νά εΰρω έν γένει 
τά; άρχάς ή τά; πρώτα; αιτίας παντός ό, 
τι δύναται νά ΰπάρχη έν τω κόσμω, χωρίς 
μηδέν νά θεωρήσω διά τούτο είμή τόν Θεόν 
μόνον δστις έδημιούργησεν αύτόν, μηδέ να 
πορισθώ αύτάς άλλαχόθεν εί^ή . έκ τινων 
σπερμάτων τών αληθειών αί όποϊαι φυσι- 
κώς ύπάρχουσιν έν ταϊ; ψυχαι; ήμών. Με
τά ταύτα, έξήτασα όποια ήσαν τά πρώτα 
καί τά συνηθέστατα τών Αποτελεσμάτων 
τά βποϊα θά ήδύνατο τι; νά έξαγάγη έκ 
τών αιτιών τούτων, καί μοί φαίνεται ότι 
διά τοϋ μέσου τούτου εΰρηκα ούρανούς, α
στέρας, γήν, καί ΰδωρ μάλιστα έπί τή; 
γή;, άέρα, πϋρ, ορυκτά καί τινα έτερα τοι- 
αύτα πράγματα τά όποια είναι τά κοινό
τατα πάντων καί τά άπλούστατα, και κα
τά συνέπειαν τά ευκσλώτατα εΐ; τό νά 
γνωρισθώσιν. Έπειτα δέ, ότε ήθελησα νά 
καταβώ εί; έκεϊνα τά όποια ήσαν μερικώ- 
τερα, έπαρουσιάσθησάν μοι τόσον ποικίλα, 
ώστε δέν έπίστευσα ώ; έκ τούτου ότι θά 

ήτο δυνατόν εί; τό ανθρώπινον πνεϋμα νά 
διακρίνη τά είδη ή τά σχήματα τών σω
μάτων όσα εύρίσκονται έπί τή; γής άπο 
τή; άπειρία; άλλων τά όποϊα θά ήδύναντο 
νά ΰπάρχωσιν έπ’ αύτή; έάν τοιαύτη ήτον 
ή θέλησε; τού Θεού νά θέση αύτά έπι τή; 
γής, μηδέ κ«τά συνέπειαν νά άναφέρη αύτά 
εί; τήν χρήσιν ήμών. έάν μή προλαμβάνη 
τά; αιτίας διά τών Αποτελεσμάτων, καί 
μεταχειοίζηται πολλά ιδιαίτερα πειράμα
τα. Συνεπεία δέ τούτου, έπαναφέρων τό 
πνεύμά μου έφ’ όλων τών Αντικειμένων τά 
όποϊά ποτέ έπαρουσιάσθησαν εί; τά; αι
σθήσεις μου, τολμώ κάλλιστα νά είπω ότι 
ούδέν παρετήρησα τό όποιον νά μή δυνηθώ 
Αρκετά εύχερώς νά έζηγήσω διά τών Αρ
χών τάς όποια; είχον εΰρει. Αλλά δέον 
έπίση; νά ομολογήσω ότι ή δύναμις τή; 
φύσεως είναι τόσον εύρεϊα καί εκτεταμένη, 
καί ότι αί άρχαί αύται είναι τόσον άπλαϊ 
καί τόσον γενικαΐ, ώστε δέν παρατηρώ 
οίονεί πλέον ούδέν ιδιαίτερον αποτέλεσμα 
τό όποιον κατ’ άρχά; νά μή γνωρίζω ότι 
δύναται νά έξαχθ^ί έκ τούτων κατά πολλούς 
διαφόρους τρόπους καί ότι ή μεγαλειτέρα 
δυσκολία μου είναι συνήθως νά εύρω έκ τί 
νο; τών τρόπων τούτων έξαρτάται’ διότι 
ώ; πρό; τούτο ούδέν έτερον μέσον γνωρίζω 
έκτος τοϋ έρευνήσαι έκ νέου πειράματά τι- 
να τά όποϊα νά ήναι τοιαύτα ώστε ή εκ- 
βασις αύτών νά μή ήναι ή αΰτη είτε κατά 
τόν ενα τών τρόπων τούτων οφείλει τι; νά 
έξηγήση αύτό είτε κατά τόν έτερον. Άλ
λως τε, εύρίσκομαι ήδη εί; τό σημεϊον, ώς- 
τε νά ίδω, μοί φαίνεται, άοκετά καλώ; πό
σον πλαγίω; οφείλει τις νά ένεργήση διά νά 
κάμη τά περισσότερα τών πειραμάτων έκεί- 
νων τά όποϊα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν 
εί; το αποτέλεσμα τούτο, άλλά βλέπω ε
πίση; ότι είναι τοιαύτα καί τόσον πολυά
ριθμα, ώστε μήτε αί χεϊρέ; μου μήτε τό εί- 
σόδομά μου, άν καί χιλιάκι; μεγαλείτερον 
είχον ή όσον έχω, δέν Οά ήδύναντο νά έπ- 
αρκέσωσιν εί; όλα, εί; τρόπον ώστε, καθ’ ό
σον εί; τό έξης θά έχω τήν ευκολίαν νά κά· 
μνω κατά τό μάλλον και ήττον, έπίση; θά



436 ΦIΑ ΡΓ ΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ 437

προβαίνω κατά τό μάλλον κ*ί  ήττον βίς την 
γνώσιν τής φύσεώς, τοΰθ' όπερ προΰτιθέμην 
νά γνωστοποιήσω διά τής πραγματεία; τήν 
όποιαν γράφω ένταΰθα, καί V άποδείξω δι’ 
αύτής τόσον καθαρώς τήν ωφέλειαν τήν ό
ποιαν τό δημόσιον δύναται νά ίχη έκ ταύτης, 
ώστε θά ύπεχρέουν πάντας έκείνους οί όποιοι 
έπιθομοΰσιν έν γένει τδ καλάν τών ανθρώπων, 
δηλαδή πάντας έκείνους οί όποιοι είναι πράγ
ματι ένάρετοι καΐ ούδόλως ψευδώ; φαινόμε- 
νοι μηδ'ε μόνον κατά τήν γνώμην, τόσον είς 
τό νά μοί κοινοποιήσωσιν εκείνα τά όποια έ
καμαν ήδη, όσον καί είς τό νά μέ βοηθήσω- 
σιν είς τήν έρευναν έκείνων τά όποια υπολεί
πονται νά γίνωσιν.

’Αλλά άπό τής εποχής εκείνης έσχον έτέ- 
ρους λόγους, οί όποιοι μ’ έκαμαν τή άληθεία 
νά εξακολουθήσω νά γράφω πάντα τά αράγ
ματα τά όποια θά έκρινον κάπως ένδιαφέ - 
ροντα καθ όσον θ’ άνεκάλυπτον έκ τούτων 
τήν αλήθειαν, καί νά καταβάλω είς αυτά τήν 
αυτήν επιμέλειαν οίαν καί άν ήθελον νά δώ
σω αύτά νά έκτυπωθώσι, τόσον έπί τέλους 
διά νά έχω περισσοτέραν ευκαιρίαν νά τά 
μελετήσω καλώς, ώς άναμφιβόλως θεωρεί τις 
πάντοτε έκ τοΰ εγγυτέρου έκεΐνο τό όποιον 
νομίζει ότι μέλλει νά θεωρηθή υπό πολλών 
ή έκεΐνο τό όποιον δέν γράφει είμή διά τόν 
εαυτόν του (καΐ συχνάκις τά πράγματα, ά
τινα μοί ειχον φανή αληθή ότε ήρχισα νά 
συλλαμβάνω αύτά, μοί έφάνησαν ψευδή, ότε 
ήθέλησα νά θέσω αύτά έπί τοΰ χάρτου), ό
σον και διά νά μή χάσω καμμίαν π·ρίστασιν 
νά ωφελήσω τό δημόσιον, έάν ήμαι ικανός, 
καί ίνα, έάν τά ύπ' έμοΰ γραφόμενα έχωσιν 
αξίαν τινά, εκείνοι, οΐ όποιοι θά εχωσιν αύτά 
μετά τον θάνατόν μου, δυνηθώσι νά ποιήσω- 
σι χρήσιν αύτών ώς θά ήτο π-οσφορώτερον, 
τά όποια όμως ουδόλως ώφειλον νά συναινέ- 
σω νά δημοσιευθώσιν έμοΰ ζώντος, ινα μήτε 
αί ένστασεις καΐ αι λογομαχίαι είς τάς ο
ποίας θά ΰτέκειντο ίσως, μηδέ μάλιστα ή ΰ- 
πόληψις τοιαύτη οίανδήποτε θά μοί περιε- 
ποιοΰντο, έπιφέρωσί μοι μηδεμίαν περίστα- 
σιν να χάσω τόν καιρόν τόν όποιον προτίθε 

μαι νά μεταχειρισθώ πρός διδασκαλίαν μου. 
Διότι, μολονότι είναι αληθές ότι έκαστος άν
θρωπος είναι υποχρεωμένος νά παρέχω όσον 
καλόν άπ’ αΰτοϋ έξαρτάται είς τοΰς άλλους, 
καί μολονότι κυρίως τό νά μή ήναί τις ωφέ
λιμος είς τινα είναι ώς νά μή εχη μηδεμίαν 
αξίαν, είναι έπίσης αληθές όμως ότι αι φρον
τίδες ήμών οφείλουσι νά έπεκτείνωνται πε
ραιτέρω τής παρούσης έποχής, καΐ ότι είναι 
καλόν νά παραλείπη τις τά πράγματα τά 
όποια θά έπέφερον ίσως όφελος τι είς τοΰς 
ζώντας, ότε ύπάρχει ή πρόθεσις νά ποιήση 
τις ετερα άτινα φέρουσι περισσότερόν είς τούς 
άνεψιοΰς ήμών Έπειδή πραγματικώς θέλω 
πολύ νά μάθωσιν οτι τό ολίγον τδ όποιον 
γνωρίζω μέχρι τοϋδε δέν είναι σχεδόν τί
ποτε συγκοινόμενον πρός έκεΐνο τό όποιον 
αγνοώ καί τδ όποιον δ'εν απελπίζομαι ότι 
θά μάθω, διότι τδ αύτό οίονιί συμβαίνει είς 
έκείνους ο'ι όποιοι άνακαλΰπτουσιν ολίγον 
τήν αλήθειαν έν ταϊς έπιστήμαις, ώς καί είς 
έκείνους οί όποιοι άρχόμενοι νά γίνωνται 
πλούσιοι, όλιγωτέρας δυσκολίας δοκιμάζου- 
σιν εις τό νά κάμωσι μεγάλας αποκτήσεις 
ή οσας έδοκίμασαν πρότερον όνττς πτωχό
τεροι είς τό νά κάμωσι πολύ μικροτέρας. 
Δύναται τις μάλιστα νά συγκρίνφ ταΰτα 
προς τοΰς άρ/ηγοΰς τών στρατιών, τών ο
ποίων αί δυνάμει; αϋςάνουσι συνήθως άνα- 
λόγως τών νικών των, καΐ οί όποιοι έχουσιν 
ανάγκην περισσοτέρας αγωγής ινα έγκαρτε- 
ρησωσι μετά τήν απώλειαν μιας μάχης όσην 
δέν ίχουσι, άφοΰ κερδίσωσιν αύτήν, νά κα· 
ταλάβωσι πόλε1; καί έπαρχίας. Διότι τή α
λήθεια τό νά προσπαθή τις νά νικήση όλας 
τάς δυσκολίας καί τάς πλάνας αΐ όποιοι έμ- 
ποδίζουσιν ήμάς νά φθάσωμεν είς τήν γνώσιν 
τής άληθεία; είναι ώς νά δίδη μάχας, καί 
τό νά παραδεχθή τις έσφαλμένην τινά γνώ 
μην αφορώσαν άντικείμενον όλίγον γενικόν 
καΐ ένδιαφέρον ε’ναι ώ; νά χάσ-η μίαν μά
χην’ απαιτείται, έπειτα, περισσοτέρα ετοι- 
μύτης διά νά έπανέλθη τις είς τήν θέσιν είς 
τήν όποιαν εΰρίσκετο πρότερον, όση δέν χρειά
ζεται είς τό νά κάμη τις μεγάλας προόδους 

ότε έχει ήδη άρχάς ασφαλείς. Καθ' οσον δ' 
άφορ?- έμέ, έάν πρότεριν εύρηκα αλήθειας τι 
νάς έν ταϊς έπιστήμαις (καί ελπίζω ότι τά 
πράγματα τά όποια έμπεριέχνντα έν τώ 
βλίω τούτω θά κάμωσι νά κρίνωσί τινες ότι 
εύρηκα μερικάς) δύναμαι νά είπω ότι δέν εί
ναι είμή συνέπειαι καΐ προϊόντα πέντε ή έξ 
δυσκολιών τάς όποιας ύπερενίκησα καΐ τά; 
όποιας υπολογίζω ώς τόσας μάχας έν ταΐ; 
όποίαις έσχον τήν ευτυχίαν ύπέρ έμοΰ. Μά
λιστα δέ, ούδόλως θά φοβηθώ νά είπω, ότι 
σκέπτομαι ότι δέν έγω πλέον ανάγκην νά 
κερδίσω είμή δύο ή τρεις άλλα; όμοιας διά 
νά ©θάσω καθ’ όλοκληρία- =ΐς του; σκοπούς 
μου, καΐ ότι ή ηλικία μου ούδολω; εινκι τό
σον προδεδηκυϊα, ώστε, κατά τό σύνηθες στα- 
διον τής φύσεώς, νά μή δύναμαι είσέτι νά 
έχω αρκετήν εύκαιρίχν πρός τοΰτο. Άλλά νο
μίζω ότι τοσούτφ μάλλον υποχρεούμαι να 
φείδωμαι τοϋ χρόνου,όστι; μοί έναπολειπεται, 
όσον καί περισσοτέρας έλπίδας έχω οτι 
θά δυνηθώ καλήν αύτοΰ χρήσιν νά κάμω’ καΐ 
θά ε’χον άναμφιβόλως πολλάς περιστάσεις 
νά χάσω αύτόν, έάν έδημοσίευον τάς βάσεις 
τής φυσικής μου' διότι, μολονότι ακόμη εί
ναι σχεδόν δλαι τόσον σαφείς ώστε δέν α
παιτείται είμή νά τάς άκούσφ τις διά νά πι- 
στεύσν) είς αύτάς, καί μολονότι ούδεμία υ
πάρχει έκ τούτων τής όποιας δέν σκέπτομαι 
ότι δύναμαι νά δώσω τάς αποδείξεις, μολα
ταύτα, έπειδή είναι αδύνατον νά εΰρίσκων- 
ται σύμφωνοι πρός όλας τάς διαφόρους γνώ- 
μας τών άλλων ανθρώπων, προβλέπω ότι 
πολλάκις θά απασχοληθώ ύπο τών ένστά- 
σεων τά; όποιας θά έκαμνον νά άναφυώσιν.

Δύναται τις νά εΐπτι δτι αί ένστασεις αυ
ται θά ήσαν ωφέλιμοι τόσον διά νά μέ κά 
μωσι ν’ αναγνωρίσω τά σφάλματά μου όσον 
διά νά δυνηθώσι καί οί άλλοι διά τοΰ τρό
που τούτου νά έννοήσωσιν αΰτάς καλλίτερα, 
έάν ε’χον καλόν τι, καί ίνα, έπειδή οί πολ
λοί δύνανται νά ίδωσι περισσότερον ή εις μό
νος άνθρωπος, άρχόμενοι άπό τοϋδε να ποιώ- 
σΐν αύτών χρήσιν, μέ βοηθήσωσιν έπίσης όιά 
τών άνακαλύύεών των. Άλλά καί άν άκομη 
αναγνωρίζω έμαυτόν καθ’ ύπερβολήν υποκεί

μενον εί; τό ν’ άπατηθώ, καί δέν βασίζωμάι 
ουτω πω; ούδέποτε εις τάς πρώτα; ιδέας αί 
όποΐαι μοί έρχονται, μολαταύτα ή πείρα τήν 
όποιαν έχω περί τών ενστάσεων τάς όποιας 
δύναται τις νά μοί κάμη μ’ έμποδίζει νά ελ
πίσω έκ τούτων καμμίαν ωφέλειαν*  διότι 
πολλάκις ήδη έδοκίμασα τάς κρίσεις τόσον 
εκείνων τοΰς όποιους έθεωρησα ώς φίλους μου 
όσον καί τινων ετέρων πρό; τοΰ; οποίους ένο- 
μιζον ότι ημην αδιάφορος, καί τινων μάλι
στα έπίσης τών όποιων έγνώριζον οτι ή κα- 
κεντρέχεια καί ό φθόνο; θά έπροσπάθουν αρ
κετά ν' άνακαλύψωσ- παν ό,τι ή συμπάθεια 
τών φίλων μου θά έκρυπτ-ν’ αλλά σπανίως 
συνέβη ώστε νά μοί έπιφερη τις ένστασιν τι- 
να τήν όποιαν ούδόλως νά μή έχω προβλέ- 
ψει, έκτος άν ητο αότη λίαν μακραν τοΰ αν
τικειμένου μου' είς τρόπον ώστε ουδέποτε 
τρόπον τινά απηντησα κριτικόν τινα τών 
γνωμών μου όστι; να μή έφάνη είς έμέ είτε 
ήττον αύστηρός είτε ήττον εύθΰ; ή εγώ αυ
τός- Καί μηδέ έσημείωσα τουλάχιστον δτι 
διά τοΰ μέσου τών συζητήσεων αί όποΐαι 
γίνονται έν τοΐς σχολείοις ούδεμία αλή
θεια άνίκαλύφθο ή όποια νά ήτον άγνω
στος π έτερον' διότι ένω έκαστος προσπα
θεί νά νικήση, καταγίνονται περισσότερόν 
να κάμωσιν ώστε νά υπερίσχυση ή πιθανο- 
τη; ή να σταθμίσωσι τοΰς λόγους τής μιας 
καί τή; έτέρα; μερίδας' καί έκεΐνοι οί όποιοι 
έπί πολΰν καιρόν υπήρξαν καλοί δικηγόροι 
δεν γίνονται διά τούτο μετά ταΰτα καλλί
τεροι δικασταί.

Διά δε τήνώφέλειαν τήν δποίαν θα άπε- 
καρποϋντο οί άλλοι έκ της άνακοινώσεως τών 
ιδεών μου, δέν θά ήδύνατο έπίσης να ηναι 
λίαν μεγάλη, καθ' όσον μάλλον δέν έφερον 
αύτάς τόσον μακράν, ώστε να μή ύπάρχη ά
νάγκη νά προσθέσω πολλά πράγματα είς 
αύτάς πριν έφαρμόσω αύτά; εί; τήν χρήσ ιν. 
Καί σκέπτομαι ότι δύναμαι να είπω α*ευ  
ματαιότητος Οτι, άν ύπάρχή τις ό όποιος νά 
ηναι άξιος τούτου, ουτος οφείλει νά ημαι έ’ 
γώ μάλλον ή ούδείς έτερος, ούχι διότι δέν 
είναι δήθεν δυνατόν νά ύπάρχωσιν έν τώ 
κόσμφ πολλά πνεύματα άσυγκρίτω; καλλί-
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τέρα τοΰ ίδικοΰ μου, άλλά διότι δέν θά ή- 
δύνατό τις ν’ άντιληφθή τόσον καλώς ενός 
πράγματος καί νά κόμη αύτό ίδικόντου, ό 
ταν μανθάνη αύτο άπό έτερον, όσον όταν ά- 
νακαλύπτη αύτό ό ίδιος. Τοΰτο δε είναι τό
σον άλτιθες ώς πρός τό άντικείμενόν τοΰτο, 
ώστε, μολονότι πολλάκις έξήγησά τινας τών 
ιδεών μου εις πρόσωπα κάλλιστον πνεύμα ε- 
χοντα, τά όποια, έν όσ<ρ έγώ ώμίλουν πρός 
αύτά, έφαίνοντο ότι ένοουν αύτάς λίαν σα
φώς, μολαταύτα όταν αύτά έπανέλαβον αύ- 
τάς, έσημείωσα οτι άλλαξαν αύτάς σχεδόν 
πάντοτε εΐς τοιοΰτοντρόπον ώστεδέν ήδυνάμην 
πλέον νά τάς ομολογήσω ώ; ίδικάς μου Διό 
καί μετά χαράς παρακαλώ ενταύθα τού; α
πογόνου; Τιμών νά μή πιστεόσώσι ποτέ ότι 
τά πράγματα τά όποια θά είπη τι; εΐ; αΰ 
τούς έρχονται παρ’ έμοΰ' όταν έγώ αύτό; 
δώλου δέν τά κοινολογήσω’ και διόλου δέν 
θαυμάζω διά τάς άλλοκότους ιδέας τάς ο
ποίας άποδίδουσιν εΐς όλους τούς αρχαίους ε
κείνους Φιλοσόφους τών οποίων ούδόλως εχο- 
μεν τά συγγράμματα, μηδέ κρίνω διά τοΰ
το OTt αί σκέψεις αύτών υπήρξαν λίαν παρά
λογοι, έπειδή ησαν κάλλιστα πνεύματα τών 
ήμερων των, άλλά μόνον ότι κακώς εΐς ή 
μάς αύτάς άνέφερον. Βλέπομεν δέ έπίσης ότι 
ούδεποτε σχεδόν συνέβη ώστε μηδείς τών ο
παδών τών συστημάτων των νά υπερβή αύ- 
τοΰς, καί βεβαιοΰμαι ότι οί εμπαθέστατοι 
τών νΰν όταδών τοΰ Άριστοτέλους θά έλο- 
γίζοντο ευτυχείς έάν είχον τόσα; γνώσεις τής 
φύσεως όσα; έκεϊνος ειχεν, καί έπί τώ όρφ 
μάλιστα ότι δέν θά είχον ούδέπότε περισ
σότερα;. Είναι ώς ό κισσός όστις ουδόλως 
τείνει ν’ άναβή άνωτέρω τών δένδρων τά ό
ποια ύποστηρίζουσιν αύτον, καί οστις μά
λιστα πολλάκις καταβαίνει πάλιν άφ’ ου έ- | 
φθασε μέχρι τής κορυφής των’ διότι μοί φαί- 1 
νεται ότι καί ουτοι έπίσης καταβαίνουσι πά 1 
λιν, δηλαδή γίνονται τρόπον τινά ηττον σο- 
οοί ή όσον ήσαν άπέχοντες τοΰ σπουδάζειν, 
οί όποιος, μή εύχαριστεΰμενοι έκ τοϋ γινώ 
σκειν παν ό,τι είναι σαφώς έξηγημένον ύπο 
τοϋ συγγραφέως των, θέλουσιν έκτο; τούτου 
νά εΰρωσιν έν αύτώ τήν λύσιν πολλών δυσ

και να υποστηριζωσι πάν ο.τι λέγουσι 
-- ------- ------------ ■< καί ικανότατων,
νά ίχη τις τό μέσον νά τους πείση έφ'

κολιών περί τών οποίων ούδεποτε Γσως έσκί- 
φθη. Rv τούτοι; δ τοΰ φιλοσοφεϊν τρόπος των 
είναι λίαν εύκολος δι’ έκείνους οί όποιοι δέν 
έχουσιν εΐμή πνεύματα λίαν μέτρια’ διότι ή 
ασάφεια τών ορισμών καί τών άρχών τών ό- 

, ποιων ποιούνται χοήσιν είναι αιτία ότι δύ- 
ι νανται νά όμιλώσι περί όλων τών πραγμά

των τόσον εΰτόλμως δσον καί έάν έγνώρι” 
αύτά, ι ' ’* - « - .
κατά τών έπιτηδειοτάτων 
χωρίς <' "
ω καί μοι φαίνονται όμοιοι πρός τυφλόν όστις 
διά νά παλαίση άνευ απωλειών κατά τίνος 
οστις βλέπει, θά έκαμνεν αύτόν νά ϊλθη εις 
τόν πυθμένα υπογείου λίαν σκοτεινού’ καί 
δύναμαι νά είπω ότι ουτοι έχουσι συμφέρον, 
ώστε απέχω τοΰ νά δημοσιεύσω τάς άρχάς 
τής φιλοσοφίας τής δποίας ποιούμαι χρήσιν 
έπειδή, καθώ; είναι άπλούσταται καί σ«φέ- 
σταται, θά έπραττον οίονεί τό αύτό δημο- 
σιευων αύτάς, ώςείπερ ήνοιγον παραθύριά τινα 
καί έδιδον φώς εΐς έκεΐνο τό έπόγειον όπου 
κατέβησαν διά νά άγωνισθώσιν, Άλλά καί 
τα κάλλιστα τών πνευμάτων δέν έχουσι τήν 
ευκαιρίαν νά έπιθυμήσωσι νά γνωρίσωσιν αΰ- 
τάς’ επειδή, έάν θέλωσι νά γνωρίζωσι νά ό- 
μιλώσι περί πάντων τών πραγμάτων καί νά 
άποκτήσωσι τήν φήμην λογίων, Οά φθάσωσιν 
εις τούτο ευκολ ντε-α εύχαριστούμενοι έκ τής 
πιθανότητος, ή όποια δύναται νά εύρεθη -χω
ρίς μεγάλον κόπον καθ’ όλα τά είδη τών 
άντικεμένωυ, ή ζητοΰντες τήν άλήθειαν, ή 
όποια δεν αποκαλύπτεται εΐμή ολίγον κατ' 
ολίγον κατά τινα πράγματα, καί ή όποια, 
προκειμενου νά ομιλήση τις περί τών άλλων, 
υπόχρεοι νά όμολογήση τις εΐλικρινώ; ότ. 
αγνοεί αύτά· Έάν προτιμώσι τήν γνώσιν μέ
ρους τιιός τής άληθείαςαντί τής ματαιότητας 
τοϋ να φαίνωνται ότι ο'ιδέν άγνυοϋσι, καί άν 
θελωσι ν’ άκολουθήσωσι σχεδιον όμοιον πρός 
τό ίδικόν μου, δεν έχουσιν ανάγκην διά τοΰ
το '-ά είπω αύτοΐς τίποτε περιπλεον π®?' δ, 
τι ειπον ήίη έν τούτω τώ λόγω’ διότι έάν 
ήναι ικανοί νά ποοβώσι περαιτέρω ή όσον έ
γώ προέβην, θά ήναι έπίσης Ικανοί, κατάλο
γον ίσχυρότερον, νά εΰρωσιν άφ’ εαυτών πίν 

ό,τι έγώ νομίζω ότι εύρηκα, καθ’ όσον μάλ
λον, έπειδή ούδεποτε ούδέν έξήτασα εΐμή 
κατά τάξιν, είναι βέβαιον οτι έκεΐνο τό ό
ποιον μοί μένει ακόμη ν’ άνακαλύψω είναι άφ’ 
εαυτού δυσκολώτερον και μάλλον κικρυμμέ- 
νον έκείνου τό όποιον ήδυνήθην προτήτερα 
νά αφηγηθώ’ καί θά ειχον οί άλλοι πολύ όλι- 
γωτέραν εΰχαρίστησιν νά μάθωσι τοΰτο παρ’ 
έμοΰ ή άφ’ εαυτών’ εκτός τούτο, ή έξις τήν 
όποίαν θ' άποκτήσωσι, ζητούνε; πρώτον τά 
εύκολα πράγματ®, καί φθανοντες ολίγον κατ' 
Ολίγον, βαθμιδόν, είς ετερα δυσκολώτερα θά 
χρησιμεόση είς αύτούς περισσότερον παρ' όσον 
ολαι αί εισηγήσεις μου δέν θά ήδύναντο νά 
πράξωσιν. Ώς πρός έμέ δέ, πέπεισμαι ότι 
έάν μ’ ειχον διδάξει άπό τής νεότητός μου 
ολας τάς άληθείας τών όποιων έζήτησα έκ- 
τοτε τάς αποδείξεις, καί τάς όποιας ούδένα 
κόπον θά είχον νά μάθω, ποτέ ίσως δέν θά 
έγνιόριζον έτίρας, καί τούλάχιστον ποτέ δέν 
θα άπέκτων τήν εξιν καί τήν ευκολίαν τάς 
οποίας νομίζω ότι έχω -·'ά ευρίσκω πάντοτε 
νέας καθ’ δσον καταγίνομαι νά ζητώ αύτάς. 
’Εν ίνί λόγω, έάν ΰπάρχη είς τόν κόσμον 
Ιργον τι τό όποιον δέν δύναται τόσον καλώς 
νά φέρη είς πέρας ούδείς έτερος εΐμή ό ίδιος 
δστις ήρχιβεν αύτό, τοΰτο είναι έκεΐνο είς 
το^όποιον εργάζομαι.

Είναι αληθές ότι, καθ’ όσον αφορά τά πει 
ράματα τά όποια δύνανται νά χρησιμεόσωσιν 
είς τοΰτο, είς μόνος ί θρωπος δέν θά ήδύνα
το νά έπαρκίση είς τό νά πράξη αύτά παν- 
τα’ άλλά δέν ήδύνατο έπίσης νά μεταχειρι- 
σθή επωφελώς έτέρας χεΐρας ή τάς ίδικάς του, 
έκτος τής τών τεχνιτών, ή τοιοότων ανθρώ
πων τούς όποιους θά ήδύνατο νά πλήρωσή, 
καί τούς όποιους ή έλπίς τοΰ κέρδους, όπερ 
ε«τι μέσον δραστικώτατον, θά έκαμνε νά έν- 
εργήσωσιν ακριβώς πάντα τά πράγματα τά 
όποια ρητώς θά τοϊς παρήγγελον. 'Επειδή, 
ώς πρός τούς έθελοντάς, οί όποιοι έκ περιέρ
γειας ή επιθυμίας νά μάθωοιν, θά προσεφε- 
ροντο νά τόν βοηθήσωσιν, έκτος τοΰ ότι συ
νήθως έχουσι περισσότερα; υποσχέσεις ή ά- 
ποτελέσματα καί δέν κάμνουσιν εΐμή ώραίας 
προτάσεις έκ τών όποιων ούδεμία ούδεποτε 

επιτυγχάνει, αύτοί θά ηθελον έξ άπαντος νά 
πλτρωθώσι διά τής έξηγήσεως δυσκολιών τι- 
ιων ή τούλάχιστον διά φιλοφρονήσεων καί 
συνδιαλέξεων ανωφελών αί όποΐαι Οά εκα- 
μνον αύτόν νά χάση τόν καιρόν του είς μά 
την· Ώ; πρός τά πειράματα δέ, τά όποια 
έκαμαν ήδη οί άλλ.οι, καί άν ακόμη ηθελον 
νά τά άνακοινώσωσιν είς αύτον, τοΰθ’ όπερ 
δέν θά έπραττον έκεϊνοι οί όποιοι όνομάζου- 
σιν αύτά μυστικά, αύτά είναι ώ; έπί τό 
πλείστον σύνθετα έκ τόσων περιστάσεων ή 
μιγμάτων π'ριττών, ώστε θά τω ητον λίαν 
δυσχερές νά έκκαθαρίση τήν αλήθειαν’ έκτος 
τοΰ ότι θά εΰρισκεν αύτά σχεδόν όλα κακώς 
εξηγημένα, ή μάλιστα τοσον εσφαλμένα, έ- 
πειδή έκεϊνοι οι όποιοι έκαμαν αύτά έβιά- 
σθησαν νά τά καμωσι νά φανώσι σύμφωνα 
πρός τάς άρχάς των, ώστε, άν ϋπήρχόν τινα 
τά όποια θά τώ έχρησίμευον, δέν θά ήδύναν
το πάλιν νά ηναι αντάξια τοϋ χρόνου τόν 
όποιον θά ήναγκάζοντο νά μεταχειρισθώσιν 
είς τό νά τά έκλέξωσιν. Εί; τρόπον ώστε έάν 
ΰπηρχεΥ είς τόν κόσμον άνθρωπος τις τόν ό
ποιον νά έγνώριζον οί άλλοι ώς βεβαίως ικα
νόν νά εύρη τά μέγιστα πράγματα καί τά 
ωφελιμότατα είς τό δημόσιον όσον δύνανται 
νά ηναι, καί έάν διά τήν αιτίαν ταύτην οι 
άλλοι άνθρώποι έβιάζοντο ύπό πάντων τών 
μέσων νά βοηθήσωσιν αύτόν νά ελθη είς τό 
τέρμα τών σχεδίων του, δέν βλέπω ότι δύ
νανται νά πράξωσιν έτερόν τι δι’ αύτόν, εκ
τός τοΰ νά χορηγήσωσιν αύτώ τά έξοδα τών 
πειραμάτων τών όποιων θά είχον άνάγκην 
καί τού νά έμποδίσωσι τοΰ λοιπού ώστε ό 
καιρός αύτοΰ νά μή τοΰ άφαιρεθή ύπό τής 
ένοχλήσεως ούδενός άνθρώπου. Άλλ’ εκτός 
τοΰ οτι δέν εικάζω τόσον άπ’ έμαυτοΰ ώςτε 
νά θέλω νά ΰποσχεθώ ούδέν έκτακτον, μηδέ 
τρέφομαι υπό ματαίων σκέψεων ώστε νά φαν
τασθώ ότι τό δημόσιον οφείλει νά ένδιαφέ- 
ρηται πολύ εί; τά σχέδιά μου, δέν έχω έπί
σης τήν ψυχήν τόσον χυδαίαν ώστε νά θέλη
σα» νά δεχθΐ παρ’οίουδήτινος ούδεμίαν χά- 
ριν τής οποίας θά ήδύνατο τις νά νομίζη ότι 
δέν είμαι άξιος.

σΟλαι αυται αί σκέψεις σύνηνωμένβΐ υπήρ-
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ξαν αιτία, προ τριών έτών, ώστε νά μήθελήσω 
να κοινολογήσω τήν πραγματείαν την οποίαν 
ειχον είς χεΐρας, καί μάλιστα νά αποφασίσω 
νά μη δείξω ούδεμίαν άλλην έπι ζωής μου 
τόσον γενικήν, έξ ης θά ήδύνατο τις νά έν- 
νοήση τάς βάσεις τής φυσική; μου. Άλλ' έκ- 
τότε υπήρξαν πάλιν δύο ετιροι λόγοι οί ό
ποιοι μέ υποχρέωσαν νά θέσω ένταΰθα δείγ
ματά τινα ιδιαίτερα, και νά δώσω είς τό δη
μόσιον λογαριασμόν τινα τών ένεργειών μου 
καί τών σχεδίων μου. Ό πρώτος ε’ναι ότι, 
έάν άπετΰγχανον τούτου, πολλοί, οί όποιοι 
έ^γνωρισαν την προθεσιν τήν όποιαν πρότερον 
ειχον νά εκτυπώσω συγγράμματα μού τινα, 
θά ήδύναντο νά φαντασθώσιν ότι αί αίτίαι 
διά τάς όποια; απέχω τούτου θά ήσαν πρό; 
ζημίαν μου^ μάλλον ή όσον δέν ε’ναι' διότι, 
μολονότι δέν αγαπώ τήν έξ υπερβολή; δό
ξαν, ή μάλιστα, έάν τολμώ να είπω τοΰτο, 
μολονότι μισώ αύτήν καθ’ όσον κρίνω αύτήν 
έναντίαν εις τήν άνάπαυσιν, τήν όποιαν εκτι
μώ περισσότερον πάντων τών πραγμάτων, 
μολαταύτα ουδέποτε έπίσης προσεπάθησα να 
κρύψω τάς ένεργείας μου ώς εγκλήματα, μη
δέ πολλάς προφυλάξεις μετεχειρίσθην διά να 
μείνω άγνωστο;, τόσον διότι θα ένόμιζον ότι 
αδικούμαι όσον καί διότι τοΰτο θα μοί προΰ- 
ξενει είδός τι ανησυχίας ή οποία πάλιν θα 
ητον έναντία εις τήν τελείαν άνάπαυσιν τοϋ 
πνεύματος τήν οποίαν ζητώ' καί έπειδή μό
νων Ουτω πάντοτε άδιάφορος μεταξύ τής 
φροντίδας τοΰ νά γίνω γνωστός ή νά μή γί
νω, δέν ήδυνήθην νά εμποδίσω ώςτε να μή 
αποκτήσω είδός τι ΰπολήψεως, έσκέφθην ότι 
έχρεώστουν νά καταβάλω τα δυνατά μου διά 
να απαλλαγώ τουλάχιστον τού έχειν κακήν 
υποληψιν.

Ο δεύτερος λόγος, όστις μέ ΰπεχρέωσε νά 
γράψω ταΰτα, ε’ναι ότι, βλέπων ότι όσημέ- 
ραι έπι μάλλον καί μάλλον βραδύνει τό σχέ 
διον,τό όποιον έχω να διδαχθώ, ενεκα άπεί- 
ρων πειραμάτων τών όποίωϊ έχω ανάγκην, 
καί ότι είναι άδύνατον νά ενεργήσω άνευ τής 
βοήθειας τών άλλων, μολονότι δέν κολακεύο
μαι τοσον ώστε να έλπίσω δτι τό δημόσιον 
λαμβάνει μέγα μέρος εις τά συμφέροντα μου, 

μολαταύτα δέν θέλω επίσης νά φανώ έγώ 
αυτός είς έμαυτόν έλλειπής τόσον ώστε νχ 
δώσω χώραν ε’ις τού; έπιζήσοντας μετ' έμέ 
να μοΰ κατηγορήσωσιν ήμέραν τινα ότι θά 
ήδυνάμην ν’ άφήσω αύτοϊς πολλά πράγματα 
κατά πολλά καλλίτερα ή δσον δέν θα ειχον 
πραξει, έάν πολύ θα παρημέλουν νά κάμω 
αυτους να έννοήσωσι κατά τί ήδύναντο να 
συντελέσωσιν είς τα σχέδιά μου.

Καί έσκέφθην ότι μοί ήτον ευκολον νά εκ
λέξω αντικείμενά τινα τα όποϊα, χωρίς νά 
ύπόκεινται εί; πολλάς φιλονεικίας, μηδέ να 
μέ ύποχρεώσωσι νά φανερώσω περισσοτέρας 
ιών αρχών μου ή όσον δέν επιθυμώ, δέν θα 
έκαμνον ώστε νά γίνη φανερόν αρκετά σα
φώς τί δύναμαι ή δέν δύναμαι έν ταΐς έπι- 
στήμαις Κατά τοΰτο δέ αδυνατώ να είπω 
έάν έπέτυχον καί ούδόλως θέλω νά προλά
βω ούδενό; τά; κρίσεις όμιλών έγώ δ ίδιος 
περί τών συγγραμμάτων μου' άλλά θα χαρώ 
έάν έξετάσωσιν αύτά" καί, ίνα λάβωσιν όσον 
πολλάς προ; τοΰτο περιστάσεις, καθικετεύω 
ολου; εκείνους οι οποίοι θα έχωσιν ένστάσεις 
τινας νά κάμωσιν είς αύτά, να λάδωσι τόν 
κόπον να πέμψωσίν αύτάς εΐ; τόν βιβλιοπώ
λην μου, ύπό τοΰ οποίου ειδοποιούμενος, θα 
προσπαθήσω νά επισυνάψω εις αύτά; τήν ά- 
πόκρισίν μου συγχρόνως' καί διά τοϋ μέσου 
τούτου οι άναγνώστα;, βλέποντες όμοΰ τήν 
ενστασιν καί τήν άπόκρισιν, θα κρίνωσι τόσον 
μάλλον εύκόλω; περί τή; άληθείας, διότι 
δέν υπόσχομαι δτι θά κάμω ποτέ εκτεταμέ
να; αποκρίσεις, άλλά μόνον ότι θα ομολογή
σω τά σφάλματά μου, έάν γνωρίσω αύτά' ή, 
αν δέν δυνηθώ νά άντιληφθώ τούτου, θά 
είπω απλώς πάν ό,τι θά νομίσω ότι απαι
τείται είς τήν ύπεράσπισιν τών πραγμάτων 
τά όποια έγραψα, χωρίς νά προσθέσω τήν έ- 
ξίγ ησιν ούδενός νέου αντικειμένου; διά νά 
μή υποχρεωθώ άνευ τέλους άπό τής μιας είς 
τήν έτέραν αλήθειαν.

Έάν δέ τινες έξ έκείνων περί τών δποίων 
ώμίλησα έν τή άρχή τής Διοπτρικής 
καί τών Μετεώρων δυσαρεστώσεν έκ 
πρώτης όψεως, ένεκα τοϋ ότι ονομάζω αύτάς 
υποθέσεις καί δέν φαίνομαι έπιθυμών ν’ άπο-

δείξω αύτάς, άς εχη τις υπομονήν ν’ άνα- 
γνώση όλα μετά προσοχής, καί ελπίζω ότι 
θά εύχαριστηθή έκ τούτων διότι μοί φαίνε 
ται ότι έν αύτοΐ; οί λόγοι συν'πονται τοιου 
τοτρόπως ώστε, καθώ; τά τελευταία άπο- 
δεικνύονται διά τών πρώτων τά όποΐχ εΐ-at 
αίτίαι αύτών, τά πρώτα ταΰτα άποδεικνϋυν 
ται άμοιβαίως ύπό τών τελευταίων, τά ό
ποϊα ε’ναι άποτελε'σματά των. Καί δέν πρέ
πει νά νομίση τις ότι κατά τοΰτο διαπράτ- 
τω τό σφάλμα τό όποιον οί λογικοί όνομά- 
ζουσι κύκλον" διότι τή; πείρα; καθιστώσ/ς 
τά πλεϊστα τών αποτελεσμάτων τούτων βε
βαιότατα, αί αίτίαι, έκ τών οποίων πορίζο- 
ααι αύτά, δέν χρησιμεύουσι τόσον εί; τό νά 
τά άποδείξωσιν όσον εί; τό νά τά εξηγήσω- 
σιν" αλλ’ έξ έναντίας αύταί είναι αί άποδει- 
κνυόμεναι υπ' έκείνων. Καί δέν τά ώ νόμισα 
υποθέσει; είμή δια νά γνωρίζη τις ότι σκέ 
π:ομαι ότι δύναμαι νά πορισθώαΰτά έκ τών 
πρώτων έκείνων αληθειών τάς όποιας ανω
τέρω έξήγησα' τοΰθ' δπερ δέν ήθελησα νά 
ποάξω διά νά έμποδίσω ώστε πνεύματά τι- 
να, τά όποϊα φαντάζονται ότι γνωρίζουσιν 
έντός μιας ήμέρας πάν ό,τι έτερός τις έσκέ
φθη έπί είκοσιν έτη, άμα εϊπη τι; είς αύ
τά μόνον δύο ή τρεις λέξει-, καί τά όποϊα 
είναι τοσούτφ μάλλον υποκείμενα είς τό 
σφάλλειν καί όλιγώτερον ίκανα τής άληθείας, 
όσον ε’ναι περισσότερον εύφυή καί ζωηρά, 
νά μή δυνηθώσιν έκ τούτου νά λάβωσιν ευ
καιρίαν νά οικοδομήσωσιν άλλόκοτόν τινα φι 
λοσοφίαν έπί εκείνων τά όποϊα θά νομίσωσιν 
ώς άρχάς μου, καί νά άποδώσωσι τό σφάλμα 
τούτων εί; έμέ- δεύτε, ώ; πρός τά; γνώμας 
αί όποϊαι είναι δλαι ίδικαί μου, ούδόλως σνγ 
χωρώ αύιάς ώς νέας, καθ' όσον μάλλον, έάν 
καλώς τις παρατήρηση τού; λόγους των, ~ί· 
ποιθα ότι θά εύρη τις αύτάς τόσον άπλάς 
καί τόσον συμφώνους πρός τόν κοινόν νοϋ·-, 
ώστε θά φανώσιν όλιγώτερον έκτακτοι καί 
όλιγώτεοον παράδοξοι ή ούδεμία έτέρα τήν 
όποιαν δύναται τις νά £χη περί τών αύτών 
αντικειμένων' καί ούδόλως έπίσης καυχώμαι 
δτι είμαι ό πρώτος εφευρέτης ούδεμιάς, άλλ' 
δτι ουδέποτε παρεδέχθην αύτάς μήτε ώ; έ-

λέχθησαν ύπο τών άλλων, μήτε ώς ουδόλως 
έλέ/θησαν, άλλά μόνον ώς έπείσθην περί τού
των υπό τοΰ λογικού-

Έάν οί τεχνΐται δέν δύνανται άμέσω; 
νά έκτελέσωσι τήν έφεύρεσςν, ή οποία έξηγή- 
Θλ έν τή Δ ι ο π τ ρ ι κ ί, δέν πιστεύω ότι 
δύναται τις διά τοΰτο νά εί.τη ότι είναι κα
κή' έπειδή, καθ’ όσον απαιτείται έπιδεξιό- 
τη; καί ίκανότη; διά νά κατασκευάση τι; κα
νά ισοστάθμιση τάς μηχανές τά; όποιας πε- 
ριέγρχψα, χωρίς νά έλλείπη ούδέν προσόν, 
δέν θα έκπλαγώ όλιγώτερον έάν έκ πρώτης 
όψεως εύστόχως άπεκρίνοντο ή όσον άν τι; 
ήδύνατο νά μάθη έντός μιά; ήμερα; νά πχί- 
ζη έξαιρέτως τήν βάρβιτον διά τόν λόγον 
μόνον ότι θά έδιδε τις αύτώ διάγραμμα μου
σικής τό όποϊον θά ήτο καλόν. Κα: άν γρά
φω εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν ή οποία εί
ναι ή τή; πατρίδος μου, μάλλον ή είς τήν 
Λατινικήν, ή οποία είναι ή τών διδασκάλων 
μου, πράττω τοΰτο διότι ελπίζω ότι έκεΐνο: 
οί όποιοι δέν μεταχειρίζονται είμή τό ίδιον 
αυτών καθαρώτατον φυσικόν λογικόν θά κρί- 
νωσι κάλλιον περί τών γνωμών μου ή έκεΐ- 
νοι οί όποιοι δέν πιστεύουσιν είμή είς τά άρ · 
χαΐα βιβλία' καί ώς πρός τοϋ; έχοντας συν
άμα τήν όρθοφροσύνην μετά τής μελέτη;, τού; 
όποιους μόνους εύχομαι ώ; κριτά; μου, ού
δόλως θά ήναι, πέπεισμαί, τόσον μεροληπτι
κοί διά τήν Λατινικήν, ώστε νά άποποιηθώσι 
νά άκούσωσι τού; λόγου; μου, διότι έξήγησα 
αύτούς είς γλώσσαν κοινήν.

Άλλως τε, ούδόλως θέλω νά ομιλήσω έν
ταΰθα ιδιαιτέρως περί τών προόδων τάς ό
ποιας έλπίζω νά κάμω έν τώ μέλλοντι είς 
τάς έπιστήμας, μήτε νά ύποχρεωθώ είς τό 
δημόσιον δι' ούδεμιάς ύποσχέσεως τήν οποίαν 
δέν είμαι βέβαιο; ότι θά έκτελέσω' άλλά θά 
είπω μόνον ότι άπεφάσισα νά μή μεταχεφι- 
σθώ τόν χρόνον, όστις μοί μένει νά ζήσω, 
είς έτερον πράγμα είμή είς τό νά προσπα
θήσω νά αποκτήσω γνώσεις τινάς τής φύ- 
σεως, αί όποϊαι νά ήναι τοιαϋται, ώστε νά 
δύναται τις νά έξαγάγη κανόνα; τινά; διά 
τήν ιατρικήν βεβαιότερους έκείνων τούς ο
ποίους εσχομεν μέχρι τής σήμερον. Ή κλί-.
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σι; μου τοσον ίσχυρώς μέ άπομακρύνει παν
τός είδους ετέρων σχεδίων, κυρίως δέ εκεί
νων τά^όποΐα δέν ,0ά ήδϋναντο νά ηναι ώ- 

α εις τους μέν εΐ μή βλάπτοντα τοΰ; 
. στε άν περιστάσεις τινες μέ ήνάγκαζον 

νά ένασχοληθ ύ είς αύτά, δέν πιστεύω ότι Οά 
γίνω ικανός νά επιτύχω. Έφ’ ω καί δια<η- 
ρύττω ένταΰθα ότι γνωρίζω καλώς δτι δέν 
δύναμαι νά χρησιμεύσω είς τδ νά γίνω έπί 
σημος έν τώ κόσμω, άλλ’ έπίσης ότι ούδε- 
μίαν επιθυμίαν έχω νά γίνω τυιοϋτος, καί θά 
ήμαι μάλλον ύπόχρεω; πάντοτε είς έκείνους 
χαριν τών οποίων θά χαίρω άνευ έμποδίου 
τόν χρόνον μου, η όσον δέν Οά ημαι εί; έκεί 
νους οί όποιοι θά μοί προσέφερον τά άξιοτι- 
μοτατα τής γη; υπουργήματα.

ΤΕΛΟΣ.

ΑΙ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΓΑΙΑΙ

(Συνέχεια, ίδε τεύχος Η', σελ. 348)

ΚΕΦΑΛΑίΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

•Ο νέο; οφθαλμός τής άνθρωπότητος.

Τά μέγιστα τών αστρονομικών διό
πτρων δσα κατεσκευάσθησχν μέ 

χρι τή; σήμερον.

Ή πρόοδο; τής τελειοποιήσεω; τώ-αστρο
νομικών διόπτρων ΰπή-,ξε βραδύτερα ή ό
σον δύναται τις κατ’ άρχά; ΰποθϊΐναι. Πρό 
ήμίσεως μονον αίώνο; ή οπτική είσήλθεν έν 
τί, άληθίνή ι*ϋτή;  ό5ώ. Ίνα λάβωμεν πα
ράδειγμα τής σπάνεω; τών καλών τί; οπτι
κής εργαλείων; έν τη. άρχίί τοΰ καθ’ ήμάς 
αιώνος, στ,μειωσωμεν οτι τά αστρονομικά ή 
μών δίοπτρα τών τά μάλιστα διαδεδο
μένων τήνσήμερον, ών ό αντικειμενικός φα
κός έχει Ενδεκα εκατοστημορίων διάμετρον 
(τεσσάρων δακτύλων άρχαίων) και ών τό μή
κος έστιν ένος μέτρου και εξήκοντα έκατο- 

στηυ ορίων, δίοπτρα, άτινα πά; αστρονό
μο; έχει τά νΰν παρ’ έαυτώ πρός έπιούσιον 
αυτού χρήσιν, ούδόλως ύπήρχον τότε έν 
1 αλλια. Εν έτσι 1804, ό Ναπολέων, προ- 
τιθέμενο; έλθεΐν είς τό στρατόπεδον τής 
Βουλώνης, μετεπέμψατο τόν Δελάμπρ καί 
(ζήτησε π λ ρ’αύτοΰ τό κάλλιστον τηλεσκό
πιον τοϋ Γραφείου τοΰ γεωγραφικού μήκους. 
— <ι Μεγαλειότατε, άπεκρίνατο ό άστρονό- 
μος, δυνάμεθα δούναι υμΐν τό τηλεσκόπιον 
τοΰ Δολλόντ’ ή Μεγαλειότης Υμών εύχά- 
ριστόν τι ποιήσοι τοϊ; αστρονόμοι; έάν είς 
άντάλλαγμα θελήσρ χορηγήσαι ήμΐν έξαί- 
ρ.τόν τι τηλεσκόπιον τεσσάρων δακτύλων, 
όπερ πρό ολίγου κατεσκεύασεν ό κ. Λερεβούρ. 
—"Εστιν άρα τό κάλλιστον ; έπηρώτησςν 5 
Αύτοκράτωρ.— Ναι, Μεγαλειότατε.— Κα
λά λοιπόν, τότε λαμβάνω αύτό δι’έμαυτόν.»

Ό άχρωμοποιος ουτος αντικειμενικό; φα
κό; τών ένδεκα εκατοστημορίων έστιν ό πρώ
το; τών έν Γαλλία γινομένων.

Πριν τί; εποχής ταύτη; ύπήρχον τηλε
σκόπια πολύ μειζονα, άλλά χρωματίζανε α 
τάς εικόνας ένεκα τής διαθλάσεως τών άκτί- 
νων. Οΐ αντικειμενικοί αύτών φακοί μόλις 
ήδύναντο έχειν ασθενή τινα κυρτότοτα καί 
ή μεθέστιος άπόστασις ην υπέρμετρος. Ύ- 
πηρξεν έν έπί Λουδοβίκου ΙΔ'. έν τω ’Αστε
ροσκοπείο» τών Παρισίιον, δπερ είχε τριακο- 
σίων ποδών μήκος ! καί όμως μόλις καθ' έ- 
ξακοσίας φοράς ήδύνατο αύςήσαι τά αντικεί
μενα. Μή έχοντος δέ σωλήνα, ό άστρανόμο; 
έκράτει τόν οπτικόν φακόν έν τή χειρί. Πράγ
ματι δέ, ό σωλήν ούδόλως άναγκαΐό; έστι 
διά τήν έν τώ τηλεσκοπία πορείαν τών οω- 
τιστικων ακτινών άλλ' ευκόλως αισθάνεται 
έκαστο; πόσον δύσχρηστα ήταν τά τοιαΰτα 
εργαλεία. Έγένετο έν τούτοι; ζήτημα κατ’ 
εκείνην τήν έποχήν τό κατασκεύασα; τηλε
σκόπιον 10,000 ποδών, «μέλλον δεικνύναι 
ζώι έν τή i-ελήνρ.ο (θύπω έ.τόλμων είπεΐν 
άνθρώπου;, έπε’-δή ούδόλως άν δύναιντο κα- 
τάγεσθαι έκ τοϋ Άδάμ καί σωθήναι.')

Ή άνακάλ-,ψι; τών άχρωμοποιών ΰέλων— 
ούτως όνομαζομένων ώ; μή χρωματιζόντων 
τά; εικόνας—επετρεύεν ίνα κατασκευάσω- 

σιν αντικειμενικούς τή βοήθεια δύο φακών πα· 
ραλλήλως προστεθειμένων καΐ έπιτύχωσι κα
θαρών εικόνων. Σχηματίσει δέ τι; ιδέαν τή; 
επιμονή; καί τών κωλυμάτων άτινα άπαν- 
τωσιν οΐ τίς οπτική; έπιστήμονες έν τή κα
τασκευή τών μεγάλων αντικειμενικών, έάν 
σν.μειάβη ότι αί δυσχέρειαι αύςονται ώς ό 
κύβος τής διαμέτρου’ αντικειμενικός τι; τών 
ιικοσιν εκατοστημορίων έστιν έκτάκι; δυσ 
κολώτερος πρό; επιτυχίαν η ό τών δέκα' έ
τερος δέ τών 21 εκατοστημορίων έστιν εί 
κοοσπτάκ-ς δυσκολότερος τοΰ τών έπτά’

Προσχεδιάσωμεν διά βραχέων τήν πραγ- 
ματωθεΐσαν πρό'-δον έν τή τελειοποιήσει 
τών τηλεσκοπίων, καί ίδωμεν όπ-.ΐά είσι τά 
κυριώτερα τών μέχρι τής σήμερον κατασκευ 
αοθέντων εργαλείων. Ποιτ,σόμεθα δέ τόν λό 
γον έν τώ κεφαλαίω τούτω περί τών δ ι ό- 
πτρων καί ούχί περί τών τηλεσκοπίων.

Έν έτει 1823, ό Λερεβούρ άπεπεράτω»ε 
δίοπτρον εχον διάμετρον 21 Εκατοστημο
ρίων καί εστίαν μόνον 3 μέτρων καί 3’2 έ- 
κατοστηιχορίων, κατ’ εντολήν Λουδ'-β··κου 
τοϋ 1ΣΤ'. διά τό Άστεροσκοπιϊον τών Πα
ρισίων. Τό δε επόμενον έτος ό Φρωανχόφερ 
διεκπεραίωσε δίοπτρον τής αυτής διαμέτρου 
καί έστίας 4 μέτρων καΐ 53 εκατοστημο
ρίων διά τό ’ Αστεροσκοπεΐον Δορπάλ Ταΰ
τα δέ ήσαν τότε τά δυο κάλλιστα έργαλεϊα 
τοϋ κόσμου. (Τό μέγα πρόβλημα τίς οπτι
κής έστι τό κατασκευάσαι τοΰ; ώς οίόν τε 
μεγίστους τών αντικειμενικών φακών, τούς 
καθαρωτάτους καί έχοντας κυρτότητα το·αύ- 
την ίνα ή μεθέστιος άπόστασις ή ώ; ο’όν τε 
έλαχίστη, διά τό ευχρηστον τή; χρήσεως. 
Έκ δύο διόπτρων ίσης δυνάμεως τό 
ήττον έπίμηκέ; έστι τό προτιμότερον)

Ένέτει 18’29, έδοκιμάσθη έν τώ Αστε
ροσκοπείο» τών Παρισίων δίοπτρον διαμέτρου 
33 εκατοστημορίων καί μηκου; 8 μέτρων, 
κατασκευασθέν ύπό τοΰ Κωσιουά καί άπορρι- 
φθέν ύπό τοΰ Άραγώ μή αγαπώντος τόν 
Κωσιουά. 'Ό Σίρ Ιάκωβος 2οΰθ ήγόρασεν 
αύτό διά τήν Αγγλίαν καί έδωρήσατο αύτό 
τω ’Αστεροσκοπείο» τοΰ Δουβλίνου. Ίδρΰθη 
δέ αόλι; πρό τινων έτών καί έστι τών καλ 

λιστών έργαλείων ατινα ύπάρχουσιν.
*0 έν οπτική έπιστήμων γερμανό; Μάρτς, 

έκ Μονάχου, έδωκε πέρας έν ίτει 1838 άν- 
τικειμενικώ τινι φακω 38 εκατοστημορίων 
καί 7 μί-ρων μεθεστίου άποστάσ-ω; δ ά τό 
Αστεροσκοπεΐον τής Πουλκόβης έν Ρωσσι'α. 
Καΐ τούτο δέ τών καλλίστων έστιν έργα
λείων άτινα υπάρχουσι καί οϊςπερ όφείλον 
ται αί λαμπρότατα·, τών ανακαλύψεων. ’Αν
τέχει δέ αύξήσεις κατά χίλια; φοράς καί έτι 
πλέον.

Ένέτει 1840, Ό Λερ βοΰρ κατεσκεύασε 
διά τό Αστεροσκοπεΐον τών ΙΙαεισίων avTt- 
κειμενκόν εχσντα διάμετρον 38 εκατοστη
μορίων καί εστίαν 8 μέτρων. Οί άγγλοι έν 
οπτική επιστήμονες κατεσκεΰασαν κατά τήν 
αύτήν έποχήν δίοπτρον τών αύτών δια 
στάσεων διά τό ’Αστεροσκοπεΐον τής Καμ- 
βρίγης (έν ταΐ; Ήνωμέναις Πολιτείαις). 
Τά τρία ταΰτα τών 1 4 δακτύλων δίοπτρα 
(Πουλκόβης, Παρισίων καΐ Καμβρίγης) ήσαν 
τά τρία ωραιότατα δίοπτρα τών ’Αστερο
σκοπείων ίν τω μέσψ τοϋ αιώνος ήμών. Δυ
στυχώς, τό τών Παρισίων ούδόλω; έπραγ- 
μ άτωσε τά; έπ’ αύτοΰ βασισθείσας ελπίδας’ 
ή καθαρότης καί ή άξια τοΰ αντικειμενικού 
ούδόλως άνταποκρίνεται πρός τάς διαστάσεις 
αύτοΰ. Δύναται έν τούτοι; -χεησιμεύιιν κατα 
τινας παρατηρήσεις. Ίδρυται δέ έπί τοϋ πα
ρόντος, πολλά; ίδη περιπέτειας όποστάν ύπό 
τόν άπέραντον θόλον τοΰ δώματος τοϋ Α,στε 
ροσκοπείου, τόν εύρΰτατον στρεφόμενον θό
λον δστ.ς υπάρχει. ('Απο τοΰ 1 860 μέχρι 
τοΰ 1875, ό βόλος ίστατο μεμονωμένος’ ή 
δέ μεγίστη αύτοΰ περιέργεια ΰπίρξεν άπό τοΰ 
1871 μέχρι τοΰ 1874, έπειδή θαυμασίως 
είς άστέ;ας διετρήθη ύπό τών αναρίθμητων 
σβαιρών τοϋ σασσεπώ αϊτινες μετέβαλον αύ
τόν εί; κόσκινου κατά τάς τελευταίας ήμε
ρα; τίς αγωνίας τών σφαδασμών τής Κοινό- 
τητος).

Το κάλλιστον δίοπτρον τοΰ Άστεροσκο- 
π-.ίου τών Παρισίων έστι τό ύπο τον ’Ιση
μερινόν μέγα δίοπτρον τοΰ 8υ τικοΰ πυργου, 
θόλου εσωτερικού λευκού, δστις σχηματίζει 
οιονβι τό έκκρεμες τοΰ θόλου, ουτινος πρό ό-
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λίγου έμνημονεύσαμεν. Ός έργαλεΐον άκρι- 
βείας, έστι των έντελεστάτω* άτι»α έν τώ 
κόσχω ύπαρχουσιν. Ό αντικειμενικός φακός 
έχει άνοιγμα 32 εκατοστημορίων καίμεθέστι- 
ον άπόστασιν 5 μέτρων, ΐίρυυενον δέ έπί 
μηχανές παραλληλικής (ΐ) στρέφεται 
ύπό κινησιως όμοιας προς τήν τού ωρολογίου 
περί τόν αξονχ τού κόσμου, κατ' αντίθετον 
διεύθυνσιν τής κινήσεως τή: γής, ούτως ώς 
τε προς οίονδήτ·. βημεΐον του ούρανοΰ διευ- 
θυνόμενον τό δίοπτρον διαφυλάττιι σταθι- 
ρώς τόν αστέρα έν τώ στενώ τής όράσεως 
καί ακολουθεί αύτώ έν τή φαινομενική αύ 
τοΰ πορεία. Ό θόλος στρέφεται άφ’ έβυτοΰ, 
καί δ αστρονόμος φαίνετα άποτίλών έξαί- 
ρεσιν τοΰ παγκοσμίου νόμου όστις συμπα- 
ρέλκει τόν ουρανόν, έπειδή μένει ακίνητη; ,ώ; 
ιιπερ ή οφαϊρα έστρέφετο υπό τους πόδ»ς αύ 
τοΰ, μηδόλως λαμβάνων μέρος έν τή κινήσει 
αυτής. Τό λαμπρόν τούτο δίοπτρον κατε- 
σκευάοθη έν ετει 1860 υπό τοΰ έν τή σιτι
κή έπιστήμονος Γάλλου Σεκρετάν, 8< έθλί- 
βημεν άπολίσαντες πρό τινων ετών.

Δίοπτρον τι ούτως ιδρυμένου ονομάζεται 
ί σημ ε ρ ι ν ό ν, έπειδή ό 4ζων, περί όντι^α 
δύναται λαβείν πάσας τάς θέσεις, σιευβόνε 
ται πρός τόν πόλον, καί επειδή τόέργαλεΐ- 
όν έστιν έν τώ έπιπέδω τού ουρανίου ίτημε* 
ρινοϋ, ότε διαγράφει τόν μέγαν παράλληλον 
πρός τον άξονχ τούτον κύκλον Τό έργαλεΐον 
τοΰτό έστι, μετά τ ύ μεσημβρινού διόπτρου, 
ή βάσις παντός αστεροσκοπείου

Τό μεσημβρινόν δίοπτρον ονομάζε
ται ούτως, επειδή κινείται μόνον έν τώ έπ<- 
πέδω τοΰ μεσημβρινού καί ουδόλως δυνατχι 
οτρίφεσθαι πχνταχόθεν τού καθέτου τούτου 
επιπέδου. ΙΙάντε; οί αστέρι; διέρχονται διά 
τοΰ μεσημβρινού εντός τεσσάρων καί είκοτιν 
ώρών, ί·ικα τής ημερήσιας κινήσεως τής ού

ρανίας σφαίρας, καί τό μεσημβρινόν δίοπτρου 
χει ώς σκοπόν τοΰ έπιβεβα'οΰν τήνδιάβα- 

σιν αύτών Ό μέγας μεσημβρινός κύκλος τοΰ 
Αστεροσκοπείου τών Παρισίων κατεσκευάσθη 
έν ετει 1863 ΰπό τοΰ Σεκρετάν καί Είσχεν- 
ό αντικειμενικός αύτοΰ έστι μέτρων 3 καί 85 
εκατοστημορίων. Τυγχάνει δέ αληθές αρι
στούργημα άκριβ-ιίας. Ουδόλως μνημονεύσο- 
μεν ένταΰθα τών μεσημβρινών διόπτρων ώς 
μή χρησιμεύονταν τή σπουδή τής φυσικής 
τών άστέρων συστάσεως ητις έστι τό άντι- 
κίίμενον τοΰ άνά χειρας βιβλίου, άλλα τή έ- 
πιβιβαιώσει τών κινήσεων αύτών.

Τό ΰπό τόν Ισημερινόν δίοπτρον τοΰ ’Α
στεροσκοπείου τής ρωμαϊκής Σχολής, δί’ ού 
ό [|. Σέκχης επέτυχε τών λαμπρών αύτοΰ 
ανακαλύψεων, κατεσκευάσθη έν ετει 1854 
ύπό Μάρτς έκ Μονάχου. Ό άντικειμ ενικός 
αυτού έστι τεσσάρων καί είκοσιν έκατοστη- 
μορίων καί τό μήκος αύτοΰ τεσσάρων μέ
τρων καί 32 έκατοσττ,μορίων. Οί οπτικοί ά- 
ναβαώουσι μέχρι τών αριθμών 760 καί 1 000. 
Ί) σοφός έκ Ρώμης αστρονόμος έφήρμοσεν αύ- 
τώ ισχυρόν άναλυτικόν τηλεσκόπιο* (<)διά 
τήν ιΐδικόν σπουδήν τοΰ Ήλιου. Πολλά κι; 
"ρο’ικλήθην εις Ρώμην, ΐνα θεωρήσω τάς έ- 
ζοχάς, τάς φλογίνας γ>ώσσα; τεσσαράκοντα 
καί πεντήκοντα χιλιάδων λευγών ΰψο ·ς, αί· 
τινες έκρίπτοντβι «ταθερώς πέριξ τοΰ γιγαν- 
τια·ου άστέρος, ώς τά κολοσσιαία κύματα 
τρομ*ρβν καταιγίδων.

’Από τοΰ 1850 μέχρι 1860, πολλά με
γάλα δίοπτρα κατεσκευάσθησαν έν Γαλλία 
υπό II ρρώ καί Διάν’ δύο δ’ έξ αύτών έμέ- 
τρων μέχρι τών 55 εκατοστημορίων (Πορ- 
ρώ), καί 52 (Διά·>)· τό δέ μήκος τού μεν 
πρώτου ήν 1 5 μέτρων, τοΰ δέ δευτέρου 13. 
Ουδόλως όμως ισχυρότερα έτύγχανον τοΰ 
ύπό τόν Ισημερινόν διόπτρου τών 32 έκατο-

( 1) Σ. Μ. Ούτως όνομάζομεν τό έργαλεΐον 
δι’ ου οί αστρονόμοι άναλύοντε; τάς άκτΐνας 
τοΰ δρωμένου άιτ?ρ·.ς καταλαμβάνουσιν έκ 
τών χρωμάτων ρυτών τά τής συττασεω; αυ
τού στοιχεία.

(1) Καί ουχί παραλλακτικής, ώς πάντο
τε τινες γράφουσιν, έπειδή ή μηχανή αυτή 
βαδίζει μεταξύ τής ήμερουσ'α; κινήσεως καί 
καταμετρά τα τ'ξα τών ουρανίων παραλλή
λων, άλλ’ ούδιμίαν σχι'σιν εχει,πρός τά; πα
ραλλάζεις.

στημορίων τοϋ Άστεροσκοπ-ίου τών Πχρι- 
βίω».

■ ‘Ιδρύθη έν ετει 1860, έν Νέα ‘ϊορκη, με- 
γα ισημερινόν δίοπτρον, δι’ ού ό Κ. Ρ-θερφορδ 
επέτυχε τών ώραίων αυτού φωτογραφημάτων 
τής Σελήνης. Τό έργαλεΐον τοΰτο εχει άντι 
κειμενικόν φακόν 33 εκατοστημορίων.

Έν έτίι 1861, ιδρύθη εί; τό βασιλικόν 
άστεροσκοπεϊον τής Γκρημβίσχης μεγα Ιση
μερινόν δίοπτρον ίχο* άνοιγμα 32 εκατο
στημορίων. Δυνάμεθα δέ καταταςαι αϋτο 
σΰ’ τώ τών Παρισίων. Εν τ?, περιγραφή ήν 
εύηρεστήθη άπευθΰναι μοι ό σεβάσμιος διευ
θυντή; τού ’Αστεροσκοπείου τή; 'Αγγλίας, 
Κ. Λίρυ, ουχί μείω τών πέ»τε και πεντηκον 
τα σχημάτων ακρίβεια; ΰπάρχουσιν επί τών 
διαφόρων τεμαχίωί άτινχ συγκροτούσι τήν 
μηχανήν τβύτην. Ή ίδρυσι; αυτού έστιν όλω; 
διάφορος τή; τών Παρισίων. 'Αλλά τά δυο 
ταΰτα έργαλεΐά εΐσιν ανάλογα καί χρησιμευ- 
ουσι ταϊ; αύταΐς χρήσεσιν.

Κατά τήν αυτήν εποχήν, το ’Α.οτεροσκυ- 
πεΐον τού Σικαγκώ ίνετείλατο τώ Άλβάν 
Κλάρκ καταβκευάσαι δίοπτρον ουτινος Ο άν- 
τικειμενικός ίχει διάμετρον 47 εκατοστη
μορίων. Τό Αστεροσκοπείο* τής Κιγκινάτη; 
έστι κάτοχον διόπτρου ισοδυνάμου.

Σημείωσι; άξια προσοχής έστιν όνι τό 
μέγιστον τών διόπτρων τής Εύρώπης μη·)έ 
έθνικώ τινι άστεροσκοπείω άνήκειμηδέ κυβερ
νήσει τινι, μίδ' έξ επαγγέλματος τινι άστρο- 
νόμω, άλλ’ έμπόρω άποχωρήταντι τών υπο
θέσεων, δ’τις ποιείται εΰγ εν'.στάττ,ν χρήβιν 
τής εαυτού περιουσί»;, τώ κ. Νυβάλ κατα
σκευαστή τών ΰποβροχίων κάλων έν Αγ· 
γλίφ. Καθώς πολλοί τών συμπατριωτών αυ
τού, ό πλούσιος ούτος Άγγλος ώκοδσμη'α 
το άστεροβκοπεΐον καί άσγολείται εις την 
σπουδήν τής αστρονομίας, άρεστότερον ευρί
σκω* τό το'αΰτην χρήσιν τού χρόνου καί τής 
πιριουσίας αύτοΰ ποι-ΐσ' αι μάλλον ή το ε- 
«ισωρεΰσαι ποσά μηδέν παράγοντα, ή το 
σπαταλλ^ν άφρόνως εις τά ίπποδρ.μια, εις 
τά χαρτοπαίγνια ή εις τόσα άλλ» παραπλή
σια ανωφελή καί επιζήμια.

Ό κ. Νυβάλ προείλιτο τήν πολυτέλειαν 

τοΰ κατασκευ&σαι έργαλεΐον αξίας ουχί ήσ- 
σονος τοΰ τετάρτου ’ενός έκατουμυρίου, όπερ 
ίδρυσα το έν τή λαμπρότατη ίξοχική οίκιφ 
ένθα συνήθως κατοικεί, εις Γκατεσχήδ, πλη
σίον τού Νιουκάστελ i»l Γύνης. Ό άντι- 
κειμε ικό; εχει διάμετρον 63 έκατοστημο- 
οίων' οί κα*ασκευασταί αύτοΰ εΐσι Κουκ 
καί Υιοί. Τό τεράστιον τούτο έργαλεΐον οΰ- 
δ'εν είσέτι έν Ευρώπη έχει τό έφαμιλλον. 
Έν ’Αμερική όμως υπάρχει έτερον πολλώ 
τούτου μιΐζον.

Τό εθνικόν άστερ'.σ-ζοπΰον τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών, έν Βασιγκτώνι κατεσχευάσα- 
το έσχάτως τό με'γιστον τ£ν υπαρχόντων 
διόπτρων. Ό αντικειμενικός έχορηγήθη ΰπό 
Σάνση έκ Β’ρμιγηάμης. Έχει διάμετρον -6 
αγγλικών δακτύύω*, δηλαδή 66 έκατοστη- 
μορίων. Τό έργαλεΐον ίδρυθέν έν ετει 181 2 
δίδωσιν εικόνας λίαν καθαρός μετ αύξη- 
οεως 1300. Έδαπανήθη-αν δε πρός κατα
σκευήν αύτοΰ 50,000 περίπου δολλαρίων 
ήτοι 250,000 φράγκων-

Προσθώμεθα δε ότι οί έν όπτ κή επιστή
μονες Κλάρκ άπό Καμβρίγης (έν Μασσα- 
χουσέττη) έπεχείρησαν έν έτει 1 872 τήν 
κατασκευήν φακού 68 εκατοστημορίων διάτήν 
κυβέρνητίν τών Ηνωμένων Πολιτειών αντί 
50,000 δολλαρίων. Τό δίοπτρον άπεπερα- 
τώθη μέχρι τής σήμερ'-ν. Ίδρυθήσεται δέ 
ουχί έν πόλει, άλλ’ ε’πι όρους, έπί τών υψη
λών οροπεδίων τής Σ·έρρας Νεβσδας εις ύ
ψος 2700 μέτρων, οπερ συνίστάται ΰπο τής 
καθαρότητας τής έαυτοΰ ίτμοσφαίοας, και 
ΰπό ούρανοΰ πάντοτε σχεδόν άνεφίλου-

Τό κολοσσιαΐον τούτο δίοπτρον εσεται το 
ΐσχυρότατον τών μέ/ρι τοΰ δε κατασκευα- 
οθεντων. Έχει μήκος 1θ μέτρων, καί αΰ
ξη,σιν φυσικήν 1400 δυναυένη» άναβήναι 
μέχρι 200Ι·.

Ίσως έν ετει 1878 υπάρξει έ» Εύρώπη 
δίοπτρον τόσον γιγάντιον. Ό κ. Φείλ, έκ 
ΙΙαρ'.σίων. ετοιμάζει κατά τήν στιγυήν ταυ- 
την διά τόν κατασκευαστήν Γκρΰβ έκ Δου
βλίνου, φακόν αντικειμενικόν μέγρι 50 εκα
τοστημορίων μετά μήκους μεθεστίου 4 0 μέ- 

. τρων. Ό σωλήν έσεται καθ' όλοκληρίαν έκ
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χάλυβο;. Το έργαλεΐον τοΰτο παρήγγέλθη υ
πό τής Αύστριακή; κυ^ερνήσεως, καί προώ- 
ρϊβται διά τί» νέον άστεροσκοπεϊον όπερ οί- 
κοδομηθήσεται έν Β iwp.

Τοιαΰτά είσι τά ισχυρότατα δίοπτρα άτι 
να «ατεσχευάσθησαν μέχρι τής σήμερον. Έ 
ξομεν δέ χατά πίσαν στιγμήν παρακατιόντε; 
έν ,τώ συγγράμματι τούτω τή» ευκαιρίαν 
τοΰ έχτ.μήσαι τάς έεδουλεόσει; αυτών. Ώ; 
πάς τις βλέπει, αί αυξήσεις άναβαίνουσι μέ
χρι τών 2000 χαί ουδόλως ύπερβαίνουσι 
τόν άρισθόν τούτον. Αλλά παραλληλως τών 
κυρίως διόπτρων λεγομένων βαδίζει τήν 
σήμερον ή χατασχευή τών τηλεσκοπίων 
περί ων ούπω έλαλήσαμεν, χαί άτιεα έσονται 
τό άντιχείμενον τοϋ επομένου κεφαλαί.υ.

Σγηματίσεται δέ τις ιδέαν τής άλληλο- 
διαδόχως έπιτευχθείσης δυνάμεως τής όρά 
σεως ύπό τδν οπτικών τούτων προόδων, 
συγχρίνων τόν ύπό γυμνού όφθαλμόΰ ορωμε- 
νον ουρανόν πρός τόν άνακαλυθέντα ουρανόν 
ύπό τών γιγάντων τούτω» οφθαλμών. 
Ό άνθώπινο; οφθαλμός άφιέυενος έν μόνη τή 
έαντοΰ δυνάμει, βλέπει έν δλοκληρω τώ ού
ρα νψ, 6000 άστέρων έν αριθμώ στρογγύλω. 
Αί κάλλισται τών οράσεων κατόρθωσαν με 
τρήσαι 7300. Οί αρχαίοι αστρονόμοι Sir, 
ρουν τού; γυμνώ τώ όφθαλμώ ορατούς αστέ
ρας εις εξ κλάσνς, κατά τήν λάμψιν αύτών, 
τών μέν λαμπρότατων άστέρων άπαρτιζόν- 
των το πρώτον μέγεθος, τών δε άμυδροτά- 
των, οΰτινο; δ γυμνό; οφθαλμό; μόλις δια
κρίνει έπίτοΰ μελανός τού ουρανού βάθους, ά- 
ποτελούντων τό έκτον μέγεθος. Αλλά τά 
πρώτα δίοπτρα τοϋ Γαλιλαίου άπεκάλυψαν 
αστέρας ούστινας ό θνητός όφθαλμό; ουδέ
ποτε ίδων ειχεν, οίπερ δή καί άπιτελείαν 
τήν έβδόμην τάξιν τής λάμψεως.

Οΰτω δέ ό άριθμός τών γνωστώ» αστέ
ρων έγένετο οιος επεται.

Αστέρες 1ου μεγέθους 18
» 2ου η 59
» 3ου » 1^2
υ 4 υ » 550
» 5ου » 1,650
® * 6ου » 4,900

’Αστέρες 7ου μεγέθους 16,000
'βρώντο ηδη 1 6,000 άστέρων νεωστεί ά- 

νακαλυφθέντω»! Αλλά ή τοΐς διόπτροις έ· 
παχθΠσα τελειοποίη’ις ουδόλως έχρόνισεν 
άποδεΐξαι τβύς αστέρα; τοϋ ογδόου μεγέ
θους, οίτινες έναβαίνουσιν είς τόν αριθμόν, 
58,000, έπειτα δέ, μετά βραχύτατου χρο
νικόν διάστημα, τού; τοϋ έννάτου μιγέθους 
άναβαίνοντα; είς τόν άριθμόν, 210,000, 
δεεισδύοντα δε βαθύτατα έν ταϊ; οΰρανίαις 
άβύσσοις, τά αστρονομικά δίοπτρα κατόρ
θωσαν ακολούθως διακρί’σι τοΰ; άστερα; τοΰ 
δικά του μεγέθους, άναβαίνοντας μέχρι τοΰ 
αριθμού, 735000, έπειτα τοϋ ενδεκάτου με
γέθους, ών ό άριθμό; έστι, 2570000, τούς 
τοΰ δωδεκάτου μεγέθους, ών ό άριθμό; υπερ
βαίνει, 9,000,000. τό δέκατον τρίτον μέγε
θος ύπεχώρησς πρό πόλλοΰ εΐ; τό δέκατον 
τέταρτον, καί τούτο εΐ; τό δέκατον πέμπτον. 
Τό μέγα ύπό τόν ισημερινόν δίοπτρον τοΰ 
κ. Νυβάλ δεικνύει τήν σήμερον τούς αστέρας 
τοΰ δεκάτου έκτου μεγέθους’ αόριον δέ, τό 
νέον δίοπτρον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
ποιήσει ήμΐν γνωστού; τού; αστέρας τοΰ δέ
κατου εβδόμου.

Πρό τεσσεράκοντα έτών, ήδύνατο τις άοι- 
θμήσαι τούς έν τοΐς καλλίστοιςδιόπτροις δρώ
μενους αστέρας εί; 50 Ικατομμύρια*  πρό εί- 
κοσιν έτών δ άριθμό; ουτΓ·ς άνέβαινεν εις 75 
εκατομμύρια’ σήμερον ^έΰπερβαί βι τά 400 
εκατομμύρια. '() άριθμός τών αστέρων 
αύξάνει κατ' άναλογίκν τίν επιτυγχάνομε- 
νων αποστάσεων' χαράξωμεν κατά φαντασίαν 
σία'ρας άλληλοδιαδεχομένας τήν μέν πέραν 
τής δ'ε περί ήμάς, έπί μάλλον και μάλλον 
μεγάλα;, έπι μάλλον καί μάλλον άπεράν- 
το»;’ τό διάστημα, όπερ περιλήψονται, έσε
ται έπί μάλλον χαί μάλλον ευρύ, και επι 
μάλλον χαί μάλλον διεσταρμενον ύπό αστέ
ρων... καί τοΰτο μέχρι τοΰ άπειρου. Είπερ 
ή δύναμις τών εργαλείων ήμών έξετείνετο 
μέχρι τοΰ άπε!ρου, δ οΰρα··ό; περικαλύπτοι· 
το άν ύπό σημείων φωτεινών τοσω πολλα- 
πλασιαζ· μένων, ώστε καταστήνοι όλον τι 
λάμπον ώσπερ δ ήλιος, διότι ούδέν χάσμα 
καταλέίποιτο ά - έρημον άστέρων.

Γή βοήθεια άρα τών εργαλείων τούτων α! 
ώραΐαι άποκαλΰψει; τής φυσικής αστρονομίας 
κατέβησαν έκ τοΰ ουρανού, αί ρωπογρατίαι 
τής σελήνης γίνονται όραταί- καί ήμεις δια- 
κρίνομεν εντεύθεν τάς λεπτομέρειας τών δα
χτυλιών τού Κρόνου, τά νέφη καί τά ατμο
σφαιρικά ρεύματα τοΰ Διός, τάς ηπείρους καί 
τά; Θαλασσας τοΰ Αρ-ω;, τά όρη τής ’Αφρο
δίτης, έν ένί λόγω τήν φύβιν, τήν σΰστασιν 
χαί αύτόν τδν εξωτερικόν γεωγραφικόν σχη
ματισμόν τών άλλων κόσμων.

Τοιαύτη έστιν ή μεταξύ τοΰ νε'ου οφθαλ
μού τής άνθρωπότητος καί τοΰ οφθαλμού 
τών πατέρων ήμών υπάρχουσα αναλογία.

(επεται)

Πόθεν έπήγαοεν ή παροιμία
«ΤΑ ΕΞ ΑΜΑΞΗΣ»

Αί παροιμίαι, τά γνωμικά, καί λοιπαί 
σύντομοι φράσεις ων ποιούμιθα χρήσιν έν τε 
τώ γραπτώ καί προφορικώ λόγφ πρός ένσάρ- 
κωσιν οίονεί τής ιδέας άνήκουσιν είς τοιαύ- 
την ή τοιαΰτην αιτίαν' ou»at δέ πορίσματα 
γεγονότων αναμφισβήτητων καί άναντιρρή 
των αληθειών, εχουσι κατά συνέπειαν τήν 
έαυτών σελίδα έν τή ιστορία. “Αν αί παρα
μορφώσεις αί προξενούμεναι παρά τής παρό
δου τοΰ χρόνου είς τά; καθιερωμένα; ταύτας 
φράσεις καθιστώσι δυσχερή κάπως τήν έ- 
ξακρίβωσιν τής άληθοϋς αύτών καταγωγής, 
ουχ ηττον πλεΐσται δσαι ύπαρχουσιν επε
ξηγήσεις, καί δσημέραι γίνονται τοι αΰται 
παρά τών λογιών πρός διδασκαλίαν άμα 
Χαί τέρψιν.

Ή παροιμία «τά έξ άμάξν.ς» ή λεγομένη 
t‘; περιστάσεις καθ’ άς πρόκειται να φανε
ρωθώ ο ανώτατος βρο; τών ΰορεων, έπήγα- 
«εν ωδέ πω;'

Οί “Ελληνες καί κατ' έξοχήν οί 'Αθηναίοι 
έτελουν εορτήν καλουμένην Θ ε σ μ ο φ ό- 
ρια, εϊς τιμήν τή; θεσμοδότου τούτέστι 
νομοδοτρίας Δημητρος. 'Η έορτή αΰτηέτε- 
λεΐτο κατά τήν ένδεκάτην τοΰ μηνάς Π·»· 

ανεψιωνο; (1), αντιστοιχούντο; πρός τόν καθ' 
ήμάς Νοέμβριον, έπί πέντε κατά συνέχειαν 
ημέρας.

Εί; ταύτην τήν εορτήν αί έπισημότ=ραι 
γυναΐ-ες τών 'Αθηνών έπήγαινον εις τήν ’Ε
λευσίνα φέρουσαι μετά μεγάλη; πομπή; καί 
παρατάξιω; τά βιβλία είς τά όποια ήσαν 
γεγραμμένοι οί νόμοι οίτινε; ώνομάζοντο θε
σμοί, και επομένως καί αΰται θεσμοφοριά- 
ζουσαι. Έπρεπε δέ αΰται ούχί μόνον κατά 
την εορτήν άλλά καί προτήτερ» πέντε ή 
τρείς^ Τουλάχιστον ήμέρας νά φυλάττωσιν 
έγκρατειαν, καί νά ^ναι καθαραί άπό παν
τός σαρκικού πάθους, άλλά παράδοξος άντί- 
θεσις, ένώ άφ’ ένό; άπέδιδον τήν πρός τήν 
θεάν λατρείαν μετά σεβασμού καί σεμνότα
τος, άφ έτέρου αί αύταί τρε'χουσαι έφ' άμά- 
ξης δι' όλη; τή; πόλεω; έτέλουν διαοόοους 
άσεμνους άστΑ’σμού; καί σκώμματα, έκ 
τόύτου όθεν π.όήλθεν ή παροιμία «τά έξ ά- 
μάξχς».

Ό; πρό; τό έθιμον ήδη τού άφ’ άμάξη; δη
λονότι υβρίζει·» καί σκώπτειν, έχει ώ; άκο- 
λούθως.

Όταν ή Δημήτηρ περιήρχετο άπό τόπου 
εις τοπον ζητούσα τήν θυγατέρα της Περσε- 
φόνην, κατηντησε εις τήν'Ελευσίνα τής 'Ατ
τικής μεταμορφωμένη εις γυναίκα γραείσεν, 
καί έπειδή ήτο κατάκοπος έκάθησεν έπί τί
νος πέ-ρα; όπως όλίγ°ν άναπαυθ^. Διαβάσα 
έκείθεν ή Ίάμβη (γυνή’Αττική) καί ίδοΰσα 
αύτήν τεθλιμμένην καί κατηφή ήρχισεν όχι 
μόνον νάλέγη διάφορα σκώμματα, άλλά 
καί κινήμτα άπρεπή καί άσεμνα νά χάμνρ, 
τά όποια έκίνησαν τήν Δήμητρα είς γέλωτα, 
------------------------------------- Λ « ν

(1) Πυανεψιών, έκ τοΰ π ύ α να (τόύτί- 
στιν όσπρια), καί έψή νω. Ότάή 0'θηΚς 
ύπέστρεψεν άπό τήν Κρήτην είς ^pft ’AWia;, 
τά πύανα όσα είχον μείνει έκ το&'τα^ίϊίου, 
έψησαν είς κοινήν χύτραν καί κοινβς ’πάντε; 
τά έφαγον. Οί 'Αθηναίοι πρός1 άυάμνήσιν τής 
ύποστοοφή; τοΰ Θησέως έόρταζον ?δΰνλοιποϋ 
όνομάσαντες τήν Εορτήν πυανέψια, ό δε μήν 
καθ’ δν αΰτη έτελεΐτο ώνομάσθη Πυανε- 
ψιών-
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καίτοι ήτ ο λυπημένη- Έκτοτε λοιπόν χαΐ 
τό εθιμον τών άφ*  «μάξης ύβρεων κατά την 
εορτήν τών θεσμοφορίων, ήτις έτελεΐτο είς 

τιμήν ταύτη; τήςιθεάς.

«Ο ΣΑΡΔΩΝΙΟΣ ΓΕΛΩΣ.»

Ή παροιμία αΰτη ήν μετχχιιριζόμεθα 
έπ'ι περιστάσεων καθ' ά; θέλομεν νά φίνε 
ρώσωμεν τό πλαστόν χαιρέκακον χαΐ ώργι- 
σμένον τοϋ γέλωτος ελκει τήν αρχήν αύτής 
έχ τοΰέπομένου ίστοριχοϋ.

Οί κάτοικοι τής νήσου Σαρδώ, ή Σαργών 
χαί χοινώς Σαρδηνίας ειχον τήν συνήθειαν τοΰ 
νά θυσιάζωσιν εις τόν Κρόνον τούς γέροντας 
αύτών, οί όποιοι μολονότι έπηγαινον άχοντες 
είςτήν απότομον ταύτην θυσίαν προσεποιοΰντο 
οτι έχαιρον χαΐ έγέλων, θεωρούν τες άτοπον 
•το, νά λυπώνται έν τοιαΰτφ ηλικία διά τόν 

θάνατον.
Κατ’ άλλους όπερ χαΐ πιθανώτερον οφεί

λεται είς το έν τή νήσω ταύτη φυόμενον 
πιχρότατον χαΐ δηλητηριώδες Σαρδωνίον λε
γόμενον φυτόν άπο τό όποιον όσοι δυστυχώς 
ετρωγον, άπέθνησχον μέ σπασμούς, χαί μέ 
όψιν έπιμειδιώντος. ώς έχ τής συστολής τής 
συμβαινοόσης έπί τών μυών τοΰ προσώπου 
χαΐ τών νεύρων έν γένει τοΰ σώματος συνέ
πεια τής μεγάλης δριμύτητος τής βοτάνης.

Ή νόσος έν ή απαντάται όσαρδώνιος 
γ’έλωςήκυνικό; ή μ ι μ ι κ ό ς κα
λείται «Σπασμός έν τή περιοχή τοΰ προσω
πικού νεύρου, μιμικός σπασμός (Tiejconvul- 
sii) » Τά αίτια τής νόσου ταύτης είσι σχο- 
wferk»·.
·., .Επ’. Τ$ΰ μιμικού σπασμού προσβάλλονται 
μόνον ο.Γμΰες τοϋ ήμίσεως τοΰ προσώπου. 
Κατά: ,την^. σχεδιογραφίαν τοϋ Romberg 
τόνψιμιχύ^, σπασμόν χαρχκτηρίζουσι μορ 
φασμρ'ι παροδικοί ή διαρκείς τοΰ ένό; ήμί- 
σεως ή σίτανιως τοΰ όλου προσώπου. 'Αναλο
γώ; τών διαφόρων κλάδων τοΰ προσωπικού 
νεύρου τών προσβαλλόμενων ύπό σπασμών, 
τό πρόσωπον έχφράζει χαΐ μορφασμούς δια

φόρους. Προσβαλλόμενων δε τών τής παρειάς 
καί τοϋ χείλους κλάδων, γεννάται χίνησίς 
τις καΐ τών χειλέων θέσις, όποια έν τώ γέ· 
λώτι, κατά τό έτερον ή κατ άμφότερα τά 
μέρη καΐοΰτω παράγεται ό καλούμενος κυ- 
νικός ή σαρδώνιος γέλως.

Σαρδόνιος γέλως (Hire Sardonique 
risus Sardonicus).

Τό όνομα σαρδώνιος έδόθη παρά τών άρ· 
χαίων είς τήν νόσον ταύτην έκ τοΰ φυτοΰ 
sardonio (sardos, sardonia, sardoum 
et sardon herda) έχ τής οικογένειας τών 
βατραχοειδών, δ.ότι είναι λίαν κοινόν έν 
Σαρδηνία.

Τδ περί ού ό λόγος φυτόν είναι δηλητη
ριώδες, χαΐ παράγει σπασμούς συνοδευομέ- 
νους μετά.σπασμωδικοΰ γέλωτος σ αρδωνι- 
κοΰ· ονομάζεται ομοίως καί χυνικός 
γέλως ή μιμικός ένεκα τοΰ είδους σοΰ 
γέλωτος οστις παράγεται κυρίως ένεκα τής 
συστολής τοϋ ύψωτήρος τής γωνίας τοΰ στό
ματος μυός, τοΰ χαΐ κυνικοϋ μυσς καλουμέ- 
νου, ιδίως τοΰ έτέρσυ μέρους. Φαίνεται λοι
πόν ότι τόν γέλωτα τούτον ώνόμασαν καΐ 
κυνικόν ένεκα τής όμοιότητος ίν ευρον εί; 
τό ε’δος έκεΐνο τοΰ γέλωτος ή τής κινήσεω; 
τοΰ ανώτερου χείλους τών κυνών.

’Αριστείδης Μαζαράκης.

Η ΚΎΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.

Δέν αρκεί έν ΙΙαρισίοις νά έχητε περιου
σίάν, πνεύμα, Ικανότητα καί ωραιότητα, πρέ
πει ακόμη νά κατέχητε έκεΐνο δπερ όνομάζουν 
καλόν τρόπον τοΰ ζήν άνευ τοΰ όποιου κα
ταστρέφετε όλα τά προτερήματα, τά δποΐα 
ύπό τής φύσεώς έλάδατε, καί εκείνα, τά ό
ποια μόνος σας άπεκτήσατε.

Έν Παρισίοις ώραία τις γυνή δέν είναι δ- 
ρατήειμή κατά τάς δύο μετά Μ. Μ . ώρας. Τό 
νά πχρουσιασθήτε ένωρίτερον παρ’ αύτή είναι 
ανοίκειον τό οποίον μετά πολλής έπιφυλά- 
ξεως πρέπει νά τολμήσητε, έκτός έάν ηοθε 

εΐδικώς προσκεκλημένος.
Ή Κυρία έγείρεται αργά, διότι έν Πα· 

ρισίοις αί έφ-σπερίδε; καΐ αί συνσναστροφαΐ 
παρατείνονται μέχρις ότου παρέλθ-ρ τό με
σονύκτιον. Τήν πρωίαν ή Κυρία ή’/ει τήν θα
λαμηπόλον. Έάν προνομοιοΰ/ός τις έχη τήν 
άδειαν νά παρουσιασθή πρό τής έγέρσεώς της, 
ή Κυρία ειδοποιεί τήν θαλαμηπόλον τη; διά 
νά τόν εΐσαγάγη, έν έναντία περιπτώσει δέν 
Οά ηναι ορατή δι οΰδένα καί δ·.' αύτήν τήν 
ράπτριάν τη; καί έμπορον τών συρμών.

Περί τήν μεσημβρίαν ό ευτυχή; θνητός 
παρουσιάζεται, δέν έχει ανάγκην νά ερώτη
ση, έάν ή Κυρία ηναι ορατή, γνωρίζει κα
λώ; δτι τόν περιμένουσιν. Ή θαλαμηπόλος 
τώ άνείγεί ΰπομειύιώσα καΐ τον οδηγεί παρά 
τή Κυρία, τής οποίας ή αίθουσα δέν δέχεται 
τότε ή πολύ ολίγον φώς, δπερ μετά πολλής 
δυσκολία; εισδύει διά τών δικτυωτών καΐ 
τών τριπλών κεκλεισμένων ερμητικώς πα
ραπετασμάτων.

’Εκείνος, τόν όποιον ή Κυρία ευαρεστείται 
νά ύποδεχθή, είναι συνήθως νεανία; κομψό; 
μέ οφθαλμού; ζωηρούς, βλέμμα μαγευτικόν, 
άνω τών χειλέων τού όποιου ανθεί μικρός με
λανός μύσταξ καΐ πέριξ τοΰ προσώπου γε- 
νε'-ά; καλώς έπιμεμελτ.μένη' έπί τέλους είναι 
εις λέων, εις τών διαφθορέων έκείνων, οίτινε; 
συνείθησαν νά μή άπαντώσι ποσώς σκληρά;, 
εϊ; θαμών τοΰ Κλούβ καΐ τοΰ Καφφενείου 
τών Παρισίων, καΐ όση; πορεύεται διά νά 
ίδη τήν Κυρίαν, ευτυχής, χωρίς νά θεώρηση 
τοΰτο σπουδαίου, ώ; έάν έπορεύετο νά λάβη 
τήν θέσιν του είς θρανίον τι τοϋ Μελοδρά
ματος.

Ένίοτε είναι νεανίσκο; όλω; άπειρο; ακό
μη εΐ; τό στάδιον τών ερώτων. Ούτος δέν έ
χει μήτε τήν κομψότητα μήτε τήν συμπε 
ριφοράν μήτε τό εξωτερικόν τοΰ προηγουμέ
νου’ ζητών όμως νά ίδγ, τήν Κυρίαν, ή φωνή 
του τρέμει, έρυθριά, μόλις τολμά νά όμιλή- 
ση, καΐ όταν ή θαλαμηπόλος τώ εϊπνι, ότι 
δύναται νά είσέλθνι, αισθάνεται εαυτόν τόσον 
ευτυχή, δοκιμάζει 'χαράν τόσον ζωηράν ώστε 
ολος τρέμει, καΐ ώστε πρέπει νά λάβτι τι; 
τήν γείρατου όιά νά τόν άναγκασ») να .τρο- 
χωρήση. Ούτος ποσώ; ακόμη δεν έκορεσθη 
άπό τάς απολαύσεις. Ευτυχή; χαταστασι; !
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άλλ’ ητι; διαρκεί τόσον ολίγον έν Παρισίοις.
’Ενίοτε άχόμη είναι άνθρωπο; μεσήλιξ’ δέν 

έχει μήτε τήν προπέτειαν τοΰ πρώτου, μήτε 
τήν δειλίαν τοΰ δευτέρου" άλλά είναι συνει- 
θισμενος. θωπεύει τόν πώνωνα τή; θαλαμη
πόλου, έναγκαλίζεται αύτήν, έάν ηναι νό
στιμος, παρεμβάλλω' εί; τάς χείρά; της χου- 
σοΰν νόμισμα, διά νά κάμρ αύτήν συμμέτο
χου τών συμφερόντων του. Ουτος είναι κύ
ριος, όστι; γνωρίζει νά ζή, καΐ τόν όποιον ή 
θαλαμηπόλος ευρίσκει πολύ άξιαγάπητον.

Έπί τέλους δέν είναι αδύνατον, οποιοσδή
ποτε καΐ άν ήναι ούτο; ό άνθρωπο;, γέρων ή 
δυσειδής, νά φέρνι έπί τοΰ δακτύλου λάμπον - 
τα άδάμαντα.

Αΐ γυναίκες είναι τόσον παράδοξοι ! τόσον 
ιδιότροποι ! καί έπειτα δύνανται νά έχωσι, 
διά νά ήναι τοιαύται, μυρίας αιτίας, εΐ; τάς 
οποία; δέν όφείλομεν νά ζητήσωμεν διά νά 
έμβατεύσωμεν. Άλλ’ ή περιέργεια είναι μέ
γα ελάττωμα ! Ά; λάβωμεν τάς γυναίκας 
ταύτα;, καθώς είναι, καθώς Οέλουσι νά ήναι' 
ούτος είναι ό καλλίτερο; τρόπος διά νά ά- 
ρέσωμεν εί; αύτας. Παρουσιασθήτε έπειτα υ
μείς, καλοί έπαρχιώται, πρώην νεανίαι, ευ
τράπελα πνεύματα τώ' συναναστροφών, καλ- 
λιτέχναι τών εξοχών, πλεονεκτήματα πα- 
ραγνωρισθέντα, άνθρωποι μή έκτιμηθέντες, 
καΐ ύμ.εί; πάντε; οίτινε; εμαγεύθητε ύπό τοϋ 
χαοίεντος τρόπου, δι’ ού Κυρία τι; προσηνέχθη 
πρός υμάς κατά τήν τελευταίαν έφεσπερίδα 
της ΰποχρεούσα υμάς νά ΰπάγητε νά ίδητε 
αύτήν, καΐ υμείς οί όποιοι ίστολίσθητε πλου- 
"ίως καΐ μεγαλοπρεπώς έλπίζοντε; εί; τήν 
κατακτησίν της.

— ‘Η Κυρία δέν είναι έδώ ’ σάς λέγει 
ψυχρώς ή θαλαμηπόλος τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
ήτοιμάζετε ήδη τά; φιλοφρονήσει; καΐ τό 
υπομειδίαμά σας.

Τότε τό πρόσωπον σα; καθίσταται σκυ
θρωπόν, τά χείλη σα; συσφίγγονται, κάμνετε 
δύο βήματα όπ'-σω καΐ ψιθυρίζετε'

— Ά ! ή Κυρία δέν . . . έλυπήθην . . . 
Εύαρεστήθητε νά τή ειπητε ότι ηλθον, διά 
νά τή προσφέρω τά σεβάσματά μου-

— Δέν θά λειψω, Κύριε.
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άτινα, πρέπει νά ήναι τι; άπειρο;, διά νά 
ενθυμήται άφοΰ έξήλθεν έ; αυτού.

Διά νά άρνηθή τήν Ούραν τη; εί; τά άτο
μα τά όποια έρχονται νά τήν ίδωσι, δέν 
είναι πάντοτε άναγκαΐον νά ήναι ή γυνή πα- 
ραδεδουένη εΐ; γλυκεΐάν τινα συνδιάλεζιν. 
Αρκεί νά έχη ημικρανίαν, ή νευρίτιδα, ή τό 

όποιον είναι ό ισχυρότερο; λόγος, ότι ή κόμ- 
μωσίς τη; δέν έτελειωσεν άκόμη.

Αί ώραόταται γυναίκες δέν θέλουσι νά 
καταλαμβάνωσιν αύτάς, όταν ήναι παραδε- 
δομέναι εί; τά αυττήοια τή; τέχνης έκεί.ης, 
ήτις συντελεί διά νά άποκαθιστά αύτάς πε
ρισσότερον ωραίας Ό εγκάρδιο; φίλο; καί 
αύτό; ό εραστή; δέν έχει τό δικαίωμα νά 
είσέλθη, πριν ή ή Κυρία άρμοδίως όπλισθή.

Και έκεΐνο, όπερ αί ώραΐαι γυναίκες ποι
ούσε, κρίνατε, έάν πρεπη νά ποιώσιν ωσαύ
τως έκεΐναι, εί; τά; οποία; ή φύσις ήρνήθη 
τήν ώραιότητα, καί αίτινες διά νά άναπλη- 
ρώσωσιν αύτήν καταφεύγουσιν είς δλας τάς 
εφευρέσεις τή; νεωτέρας χημείας, καί τών ο
ποίων τό καλλυντήριον είναι αποθήκη κοσμη
τικών, μύρων, αρωμάτων, λιπών καί όξυδίων 
διαφόρων χρωμάτων.

Μικρά τις Δέσποινα τών Παρισίων’ ήτις 
δέν εμφανίζεται εί; τόν κόσμον, προτού 
νά ζωγραφήσγ, μυρώση καί μετασχηματίσει 
έξ ολοκλήρου τό πρόσωπόν της, εύρίσκετο 
ήμέραν τινά άνευ θαλαμηπόλου τήν στιγμήν 
καθ ήν έμελλε νά άρχίση τόν καλλωπισμόν 
της. ίΐχοΰσι παρ’αύτνΐ" οΰδεις ανοίγει’ ή- 
γοϋσιν άκόμη’ νομίζει ότι ή θαλαμηπόλος 

: τη; έλησμόνησε την κλείδα, και άπερισκέ- 
πτως πορεύεται νά άνοίξφ τήν Ούραν.

Ήτο κύριο;, όστι; πρό τίνος έπεοιποιεϊτο 
αύτήν καί δστι; δέν τή άπήρισκεν.

— Ή Κυρία 1 · . ειπεν ό κύριος παρατη- 
ρών μετ' έκπλήξεω; τό ατομον, τό όποιον 
πρό ολίγου τώ ή.οιξε, καί έπανέκλεισε τήν 
τήν θυρχν εϊς τό π;όσωπόν του άποκοινόμενο ν 
αύτώ μετά μεγάλου φλέγματος.

— Η Κυρία δέ είναι έδώ.
Υπήρχε τοσαυτη μεγάλη διαφορά μεταξύ 

τής έμφανισθείση; Κυρίας, ήτις άκόμη δέν 
είχε ζωγραφίσει τό πρόσωπόν της καί έ-

Καί άπομακρύνεσθε κολακευόμενοι ότι Οχ 
ησθε ευτυχέστεροι άλλοτε. Άλλ' έά*  μή πχ- 
ρουσιαζόμε-.οι ή κατά τάς αρμοδίους ώρα; λά- 
βητε δίς τήν αυτήν άπάντησιν, μή πεοσπα 
θήτε νά κάμπτε τρίτην απόπειραν, διότι ή 
Κυρία δεν ευαρεστείται νά σάς δεχθή.

Ένίοτε, είς επαρχιώτη;, ε’ς ξένος, εις 
Huron, έπί τέλους είς έκ τών ανθρώπων 
έκείνων, οίτινε; δεν γνωρίζουσι, τί έστι κα
λός τρόπο; τοϋ ζήν, αποκρίνεται εϊς τήν θα
λαμηπόλον.

— Λέγετε ότι ή Κυρία δέν είναι έδώ, 
αλλά έφρόντισα νά έρωτήσω είς τον θυρωρόν 
προτού νά άναβώ’ μέ έβεβαίωβεν ότι ή Κυ
ρία ε’ναι έοώ.

Ή θαλαμηπόλος λαμβάνει ήθο; αύθαδες 
αποκρινομένη’

— Ό θυρωρό; ε’ναι βλάξ !
-— Κατά τό φαινόμενου !
Καί προσθέτει νοερώς « και σείς άλλος, 

όστις δέν εννοείτε ποσώς, ότι δέν θέλουσι νά 
σάς δεχθ ώσιν.»

Ό Όττεντώτο; επιμένει άκόμη λέγων’
— Άλλά ή Κυρία μέ ε’χεν υποχρεώσει 

νά έλθω διά νά την ίδω ... έάν τήν έλεγε- 
τε, ότι είμαι έγώ, ίσως, διότι... θά ήναι 
έδώ.

Τότε ή θαλαμηπόλος λαμβάνει ήθος σχε
δόν μεγαλοπρεπές άποκρινομένη’

— Κύριε, σά; είπον, οτι ή Κυρία δέν εΐ 
ναι έδώ, καί απορώ διότι επιμένετε τόσον.

Ό άνθρωπο; τών δασών δεν τολμά νά ά- 
ποκριθή, απομακρύνεται ολως δυσηοεστημέ- 
νος καί άφωνος λέγων καθ’ έαυτόν

— Διατί λοιπόν οϊ θυρωροί λέγουσιν, ότι 
ή Κυρία είναι έδώ ... ή διατί έν τώ κόσμω 
ή Κυρία μοί λέγει, ότι θά ή μαι πολύ άξ-.α- 
γάπητος όταν έλθω νά τήν ίδω, ένώ δέν θέ 
λει νά μέ δεχθή ;

Έκεΐνο;, όστις λέγων καθ’ έαυτόν ταΰτα, 
όφείλει νά ήναι άγριός τις ό.τ.ς δέν έ'.νοιϊ ά
κόμη, οτι έν τώ κόσμω λέγουσι αυρία πράγ
ματα. κάμνουσι φιλοφρονήσεις, αστειότητα;, 
καί προσφοράς μάλιστα ϋ.-.ηρειιών, διαβε
βαιώσεις σεβασμού, άτινα δέν όφείλουσι νά 
ΰπερβώσι τόν περίβολον τοΰ θαλάμου, καί

κείνη; τήν οποίαν άλλοτε ε’δε μέ πρόσωπον 
έπιμελώς εζωγραφημένον, ώστε ό Κύριο; ά- 
πεμακρύνθη πεπεισμένος, ότι ήπατήθη, και 
ότι τώ ό<τι ή Κυρία ειχεν έξέλθη.

Καί ΰυ.εϊ;, δυστυχεί; προμηθέυσα! τών 
γυναικών τούτων οί όποιοι αγαπάτε νά ταΐς 
φέρητε όλους τοϋ; νέους καλλωπισμούς, χω
ρίς νά άνησυχητε διά τά μέσα τής πληρω
μή;, εί; όποιανδήποτε ώραν τής ήμέρας καί 
άν παρουσιασθήτε μετά τών σημειώσεων καί 
λογαριασμών σας, λαμβάνετε πάντοτε άπό 
τήν θαλαμηπόλον τήν αύτήν άπάντησιν.

— Ή Κυρία δέν είναι έδώ.
Οί δχνεισταΐ καταβκίνουσιν αύθις την 

κλίμακα άποφασίζοντε; νά έπιμένωσι καί 
νά άναγκάσωσιν έπί τέλους τήν κυρίαν ταύ
την νά τοΰ; δεχθ?). Αλλά μετά τινα χρόνον I 
λαμβάνουσιν άπό τόν θυρωρόν άλλην άπάν- 
τησιν.

— Ή Κυρία δέν είναι πλέον έδώ.
Μετώκησέ καί ούτε τήν νέαν διεύθυνσίν 

τη; άφή'-ε- Τώρα ζητήσατε τήν Κυρίαν. Οί 
Παρίσιοι είναι τόσον μεγάλοι καί α: Κυρίαι 
αΰται άλλάσσουσιν όνομα, τίτλον ενδυμα
σίαν, τροπθ-j; καθώς άλλάσσοοσι κατοικίαν.

Εκτός τούτων ιδού τί συνέβη πρό όλίγον 
χρόνου. Νεανίας ειλικρινής, αφελής, ευαίσθη
τος! αγαπών. . (Σά; βεβαΐώ ότι ύπάρχονσιν 
άκόμη τοιοΰτοι νέοι. Ίσως δέν ε’ναι πολύ 
συνήθεις έν ΓΙαρισίοις, άλλ’ έπί τέλους ύπάρ 
χουσιν). Ό ειλικρινή; ουτος νέος όστι; έξή- 
σκει τό επάγγελμα τοΰ έβενουργοΰ . . . (δύ- 
ναταί τι; νά ήναι έβϊνουργό; και ειλικρινή;) 
ήρασθη έμμινώς άπ'οΰ τινο; κορασιού.. . . 
(Τπάρ/ουσιν άνθρωποι, οίτινες τολμώσι νά 
εΐπωοιν ότι δεν ϋπάρ/ουσι πλέον κοράσια έν 
ΓΙαρισίοις. Σά; βεβαιώ, οτι οί άνθρωποι 
ουτοι άπατώνται. Το κιράσιο*  ε’ναι προϊόν 
τοΰ εδάφους, θά ύπάοχουσι πάντοτε έ*  11α- 
ρισίοις ώ; τά μανυτάρια . . Σά; προτρέπω νά 
προτιμάτε τά μελανά’ είναι καλλίτερα. . . 
δηλαδή τά μανυτάρια.)

Επανέρχομαι εί; τόν νέον έβενουργόν, 
όστι; ε’χε κάμει μεγάλα; θυσία; διά νά ά- 
γαπηθή ύπό τή; ώρα-.α; φίλη; του, καί ο- 
στι; ένόμιζ-.ν ότι ήτο βέβα'-ο; διά τήν καρ

δίαν τη;, διότι ίκάστην Κυριακήν ώδήγει 
αύτήν νά γευματίσφ είς τι ξενοδοχείο», όπου 
τή προσέφερε νά φάγφ κρέας μόσχου καί 
σφουγγάτου, τελειόνων τήν ή'έ-'αν δια τοΰ 
θεάτρου ή διά μια; πόλκα; εί; τό Ερυθρόν 
Άνάκτορον.

Ό αφελής νέος ένόμιζεν δτι γυνή τις δέν 
ώφειλε νά θηρεύση άλλας ήδονάς.. , ώ άκα- 
κε έβενουργέ I δέν έγνώριζε; τους στίχους, 
τους όποιου; ό ευάρεστου μνήμη; βασιλεύ; 
Φραγκίσκος Α.' έτέρπετο νά έγχαράττη 
έπί τών ύέλων, ή έάν τού; έγνώριζε; απολύ
τως δέν έχοησιμοποίησας αύτού;, καθώς έ - 
κεΐ'Ος. Καί έν τούτοι; ώρχία*  τινά ήμέραν. ,. 
ή ωραία*  τινά εσπέραν, «διάφορον, παρου- 
σιασθεί; παρά τή φίλγι του ό εραστής ούδέ
να εύρεν. Το ώραΐον κοράσιον έξηφανίσθη... 
καί οΰδεις έγίνωσκε τί άπέγεινεν... Καί αυ
τή ή όπωροπώλι; τής γωνίας... "Οσον διά 
θυρωρού; δέν ειχεν.

Ό πτωχός νέο; έκλαυσεν, έλυπήθη, διέ- 
τρεξεν όλου; τοΰ; Παρισίους, έζετάζων έκα
στον περί τής Λουκιανής, ούτως ώνομάζετο 
ή φίλη του. Επί τέλους, έπειδή άπασαι αί 
αναζητήσεις του άκαρποι προσεπάθησε νά πε- 
ριορίση τά δάκρυα του, νά κρύψφ τήν λύπην 
του, άλλά νά μή παρηγορηθή, διότι έγί*ω-  
σκεν ότι τοΰτο τώ ήτο αδύνατον. Ευχαρι
στείτο νά σκεπτηται πάντοτε περί τής Λου
κιανός, έπροτίμα τήν Ολίψιντου καί τά; έν- 
θυμήσει; του άπό νέου; έρωτα;... Άγαθός 
νέο; ! ηθελεν ίσω; νά διακριθί).

Έτος είχε παρέλθει, ότε εσπέραν τινα ό 
i πιστό; έοχστή; έλαβε*  επιστύλιο*  τή; Λου
κιανός περιέχον τά; ακολούθους μόνον λέ
ξεις. «’Αποθνήσκω άπό επιθυμίαν ν*  σέέ- 

. πανίδω. Έλθέ αύριο*  τήν μεσημβρίαν, θά 
ζητήση; τή*  Κυρίαν saint Alphonse.»

Ακολούθως ύπήρχεν ή διευθυνσις. Κα- 
T(!>*.st  εί; ώραίαν τι*ά  συνοικίαν τής όδοΰ 
τής Παναγία; τή; Λωρέττης.

Ό άφελή; νέο; αναπήδα πολλάκις πρό 
τοΰ οικήματος τοϋ θυρωρού. Δέ*  κοιμάται 
τήν νύκτα, τόσον είναι ευτυχής, διότι έπα- 

■ νεΰρε τήν Λουκιανήν του, όσον δια τό ό’νομα 
ί saint Alphonse, τό όποιον τώ λέγει νά
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νά άναβήτε 
κυανοΰν εί;

τι» κυανοΰν

ζατήση, ολίγον προσέχει νομίζων, ότι ήτο 
©ίλη; τινός τή; Λουκιανή;, ή Κυρία; παρά 
τρ όποια καταικεΐ ή ©ίλη του.

Καΐ τήν επαύριον, περιττόν νά είπωμεν 
έάν ύπήρζεν ακριβής, φθάνει εί; κομψήν τι*  
να οικίαν. Ζητεί τήν Λουκιανήν.

— Δέν τήν γνωρίζω J αποκρίνεται ό θυ- 
οωρός-

— "Α ’ έχετε δίκαιον.., ή Κυρία Saint 
Alphonse κατοικεί ένταΰθα;

— Τότε διαοέρει, πρέπει 
είς τήν δευτέραν οροφήν μέ το 
τόν κωδονίσκόν κομβίον.

Ό νέο; άναβαίνει ευρίσκει 
κομβίον, ηχεί ώστε νά θραύση τόν θώμιγκα. 
θαλαμηπόλος τι; παρουσιάζεται.

— Ή Κυρία Saint Alphonse;
— Δέν είναι έδώ·
— Πώ; ! Ή Λουκιανή δέν είναι έδώ !
Ή θαλαμηπόλος εκπλήττεται, εξετάζει 

τόν νέον καΐ άνακραυγ'άζει.
— *Ά  ! Συγγνώμην, μήπως εΐσθε ό Κύ

ριος Άδριανός.
— Μάλιστα, δεσποινίς.
—Μάλιστα... μάλιστα, ή Κυρία είναι έδώ 

δι’ υμάς... Έλησμόνησα τήν διαταγήν της.
Καΐ ή θαλαμηπόλο; εισάγει τόν ’Αδρια- 

νόνεί; λαμπρόν οίκημα-
Άφοΰ διήλθε πολλά; αίθουσα; μεγαλο- 

πρεπώς έστρωμενας, ευρίσκει έπί τέλους ε
κείνην τήν όποιαν ζητεί, ε’-ς τό βάθος σοΰ 
κοιτώνό; της, άλλά μόλις δύναται νά — 
αναγνώρισή· τοσαΰτη ι 

την 
αναγνώρισή' τοσαΰτη διαφορά ΰπήρχεν εΐ; 
την ενδυμασίαν καΐ τον καλλωπισμόν τη;. 
Ή Λουκιανή είχε γίνει μικρά τι; Δέσποινα, 
λέαινα, έάν έπιθυμήτε.

Ό ’λδριανός μένει ολω; έκπληκτο; και 
τεταραγμένο;.

Ή Λουκιανή μειδιώσα διά την έκπληξίν 
του, τω λέγει.

— Μήπω; δέν με άναγνωρίζης, ’ Α- 
δριανε';

— Τώ όντι... δηλαδή... εΐσθε υμείς, άλ
λά δέν είσαι σύ ...

— Άλλ’ έάν πράγματι ημαι έγώ ή Λου- 
κιανή ήτι; έπλούτησε διότι εξετραίλλανε

πλούσιόν τινα κεφαλαιούχον... άλλ*  ήτις βέ 
άγαπα ακόμη καί έπιθυμεΐ νά σέ βλίπη έ 
νίοτε. Έλθέ λοιπόν νά καθόσ^ς πλησίον μου

*Αντΐ νά καθήση έπαναθέτει ό Άδριανός 
τόν πίλον είς την κεφαλήν του λέγων.

— Χαΐρε, Δεσποινίς Λουκιανή.„ ή μάλ
λον χαίρετε Κυρία de Saint Alphonse.... 
διότι ή Λουκιανή δέν είναι έδώ.... δεν τήν 
έπανεϋρον.

— Αλλά δέν εννοείς λοιπόν Άδριανέ.. ότι 
θέλω ακόμη νά σέ βλέπω.

— Σάς εννοώ πολύ καλά, Κυρία, άλλά 
σάς έπαναλαμδάνω, ότι δέν εΐσθε έκείνη, 
τήν δποίαν ήγάπων... Δεν γνωρίζω υμάς.

Καΐ παρά τάς έπιμόνους παρακλήσεις τής 
ωραίας γυναικός ό νεανία; άπομακρύνεται 
καΐ εξέρχεται τή; οικία; λέγων εί; τόν θυ
ρωρόν

— Είχετε δίκαιον. Ή Λουκιανή δεν εί
ναι έδώ.

( Εκ τοϋ Γαλλικού).
Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ.

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ-

Ούδείς τών αναγνωστών άγνοεί τήν εξο- 
χον νοημοσύνην ζώων τινών καί τά αγαθά 
ένστικτα, δι’ ών ή σοφή καΐ μεγαλουργός Πρό 
νοια έπροΐκισεν αύτά- Ποσάκι; δέν συνεκί- 
νησεν ήμά; ή άπειρος άφοσίωσι; προσφιλούς 
ζώου ήν άναγινώικει τις εί; τούς έκ στορ
γής λάμποντας οφθαλμούς του. Άλλ’ έκ τών 
συνήθων κατοικίδιων τό μάλλον έξόχω; πι
στόν καΐ νοητικόν είναι άναμφιβόλως ό 
κύων ουτινο; ή γενναία καΐ πλήρη; ένθερμου 
φιλίας πρός τόν κύριόν του καρδία, και αί 
άπειροι εκδουλεύσεις του κατήντησαν παρα
δειγματικά;.

’Ιδού τί διηγείται περί τούτου γαλλική 
τις έφημερίς.

Ποό όκτώ ήμερων ένεταφίαζον υπηρέτην 
τινά κρεωπωλου άποθανοντα κατά συνέπειαν 
βραχυχρονίου νόσου. Καθ'δλην τήν διάρκειαν 

ι τή; άσθενεία; αδύνατον υπήρξε ν’αποσπά- 

σωσι τόν κύνα τοϋ νοσοΰντο; άπό τό δωμά
των του- ό κύων κατεκλί ετο παρά τήν 
κλίνην αύτοΰ πάσαν τροφήν αποποιούμενος. 
Ότε δε μετά τήν τελετήν τών έπικηδείων 
μετέφερον τόν νεκρόν εί; τό νεκροταφείο·; ό 
κΰων ήκολοόθησε τήν κηδείαν μετά μεγί
στης δυσκολίας ήδυνήθησαν νά έξαγάγωσιν 
αυτόν έκείθεν. Μετά τινα; ημέρας ό νεκρο- 
θάπτης κύρ. Δ.·. μεταβάς πρός άνόρυξιν τύμ
βου άνεκάλυψεν οπήν τινα εύρους έώ; μέτρου 
ήτις είχεν άνωρυχθή, έν τώ μέσω τοΰ τάφου 
τοΰ κρεωπώλου παιδό;' πλησιάσα; διέκρινεν 
έντός τής οπή; τόν κύνα τού μακαρίτου. 
Οίκτείρας τό ταλαίπωρον ζώον ειδοποίησε 
τού; συγγενείς τού άποθανόντος οίτινε; ά- 
πήγαγον τόν κύνα εί; τήν κατοικίαν των’ 
άλλά το άπαραμηθητον ζώον άρνουμενον πά
σαν τροφήν άπέθανε μετά τινας ήμερα;.

ΊΙ αύτή έφημερίς αναφέρει καΐ τό ακό
λουθον.

Ό Κ. θεοδώσιο; Δούνδιο κατώκει έν τή 
κώμη Λιμελλα άπεχούσ-ρ τρία χιλιόμετρα 
άπό τή; Βερόνης, είχε δέ κύνα εί; άκρον ά 
γαθόν καΐ πιστότατον, όστι; ήγαπάτο μετά 
στοργής έντός τή; οικογένειας. Κατά πάν έ
τος ό κΰων έμενε τόν χειμώνα μόνος έν τή 
έπαύλει άπούση; τή; οικογένειας καί έτρέ- 
φετο ύπό τοΰ ά·| ρονομου.

Τόν χειμώνα του έτους 1847 ή Κυρία 
Δούνδιο ήσθένει εΐ; Λιμελλάν ή δέ κατάστα- 
σις αΰτή; ητο τόσω σπουδαία ώστε ό κύριο; 
Δούνδιο ήτο λίαν ανήσυχο;. 'Εσπέραν τινά 
έκάθητο παρά την κλίνην τή; άσθινοΰ; περι- 
μένων τόν ιατρόν δστις άναμφιβόλως έκω- 
λύετο ύπό τής χιόνο; διότι ή πεδιάς είχε κα
λυφθώ ύπό άπεράντου λε.κής οθόνης' καί 
έψιθύριζε λυπηρώς. «Όχι δέν Οά έλθη! ή 
τρομερά αυτή κακοκαιρία άναμφ βόλως θά 
τον έμποδίση.ο Ένήμισεν ότι ηζ.ουσε τά βή
ματα τοΰ ιατρού εις το παρακείμενον δωμά 
τιον άλλ’ είδε μόνον νά εισέλθη πνευστιών ό 
κύων δστις διευθύνθη κατ' εύθείαν πρός τήν 
κλίνην λείχων μετά ζήλου τά; χεΐρας τής 
δεσποίνης του. Έν τή μεγάλη απορία τ ,ύ 
Κ. Δούνδιο ό κύων ήρχισε ν’άσπάζηται τάς 
παρειάς καί τά χείλη τής πασχοΰση; πυρ?· 

τωδώς σχεδόν, τουθ’ δπερ διέσεισε τήν ν«ρ· 
κωσιν εις ήν ητο βεβυθισμένη έπειδή ήρώ*  
τησΐ τί; ητο τόσω πλησίον τοϋ προσώπου 
τη; Ό κύριο; Δούνδιο άπεκρίθη δτι ήτο ό 
κύων' έκείνη δέ συγκεκιντμένη διότι τήν είχε 
αναζωογονήσει καΐ ανακαλέσει αύτήν εί; 
τήν ζωήν, τόν έθώπευσ» κα> παρεκάλεσε νά 
ώδηγηθή εί; τό μαγειρείου όπω; τω δοθρ 
τροφή.

Βραδύτερων, ότε δ κύριο; Δούνδιο έξήλθε 
νά τόν ζητησ-ρ ούτο; είχε γίνει άφαντος. 
Γήν έπαύοιον έγνώσθη ότι ό κυων τήν ε
σπέραν και δι' όλη; τής νυκτός δέν είχε Ου- 
δσμοϋ φανή άλλά τήν πρωίαν τής άλλης η
μέρας τόν είδον έπιστρέφοντα άπό τής οδού 
τή; Βερόνης. ΤΗτο κεχοπιικώ; καΐ βεβ ρβο- 
ρωμένος. Οί συγγενείς τή; πασχούση; έφθα- 
σαν μετά τινα; ημέρας άφοΰ αί όδοΐ κατέ
στησαν διαβατοί Ό κύων είχε μεταβή πρός 
αύτού; όισεΐ έπεθύμει νά τοϊ; είπη. « Υπά
γετε νά ίδητε τοϋ; Δούνδιο' ύπάρχει τι νέον 
έκεΐ». Τό μάλλον άξιοσημιιωτον τού γεγο
νότος τούτου εί.αι ότι ό κύων ουτο; άπαξ 
μόνον καΐ έφ’ άμάξη; είχεν υπάγει είς Πε
ρόνην ι’-χεδέ φύγει τής πόλεω; έπειδή έζή- 
τουν νά τόν κρατή.σωτι καΐ ούδέποτε επι
θύμησε νά έπανελθη).

ΤΙ κυρία Δοό διο έθεραπεύθη έκ. τή; ασθέ
νεια;' οσάκις δέ ήρχετο είς τήν εξοχήν ό 
κύων τώ έπεφύλλαττε τάς τρυφερωτάτας 
θωπείας.

Προ τοϋ περιστατικού εκείνου ότε μετα
βληθείς εί; ιατρόν είχεν επιφέρει έπαισθητήν 
τινα μεταβολήν εί; τήν κατάστασιν τής ά- 
οθενοΰ; κυρίας του δέν ήτο τόσον έκφραστι- 
κό; εΐ; τά; φιλικά, διαδηλώσεις του.

'Ο κύων ή-,θάν:το τήν θλίψιν τοϋ κυρίου 
του άφοΰ δέ διά τών θωπειών του ένεψύχωσε 
καί ϋπό αγνώστου τινός φίλο-» οδηγούμενο; 
είχεν αναπληρώσει τόν ιατρόν συμπληρών τήν 
ταπει ήν του αποστολήν έσπευσε ν άναγγεί- 
λη. τήν κακήν είδησιν μ’ όλα; τά; αντιπά
θειας του. Απέναντι τών δειγμάτων τούτων 
τής πίστεως τή; νοημο-ύνη; καΐ τή; προνοη 
τικότητο; ήδύνατο τις νά είπ}'

Πόσοι άνθρωποι ε'ναι κατώτεροι τοϋ εΰαι-



454 ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΜΕΑΙΑΣ 45 5
σθήτου τούτου ζώου μή αισθανόμενοι καί μ,'η 
πράττοντε; ό,τι τοΰτο έπραξεν,...!

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

εΐσίν ήνχγκασμένοι νά έπιβάλλωσιν ενα νό
μον χκί νά τόν καθιστώ» σεβαστόν. Τί Οά 
έγίνοντο, ή οικογένεια, τό εργοστάσιου, τό 
πλοϊον, εάν ό καθείς ένιργει κατά τήν θέλη- 
σίν του καί άπελάκτιζεν ώς σύ πάσαν ύπο- 
ταγήν καί πάντα νόμον :

— Δέν γνωρίζω εΐμή ενα νόμον, έπανέ- 
λαβεν ό Γασπάρδος, εκείνον όστις λέγει εΐς 
τον άνθρωπον «Άνοιξον τους οφθαλμούς σου, 
ίδε, θαύμασον καί λάτρευσον !»

— Καί εκείνον δστις λέγει «’Αγάπα έάν 
θέλης νά άγαπάσαι!«έπρόσθβσεν ή Λευκή μέ 
γλυκύτητα προξε.ησασαν ρίγος εί; τον ά
γριον εκείνον.

— ΙΙώς ·, Τί είπες; ήρώτησεν.
— Κύριε Γασπάρδε, έξηκολούθησεν ή Αευ 

κή, εισθε τή αλήθεια έν q> λίαν παράδοξον. 
Έχετε ιδέα; τάς όποιας ό όρθος λόγος κα
ταδικάζει άλλ' αϊτινες κινούν τήν συμπά
θειαν καί το ενδιαφέρον τοΰ ακούοντας ύμάς. 
Ποτέ δεν σάς ίίχον ίδ-:ϊ καί έπεθύμουν νά 
σάς γνωρίσω. Ιίλήν τώρα άφοΰ σάς έγνωρισα 
ήξευρετε τί ηθελον ; Ίίθελον νά ημαι αρκε
τά σοφή καί νά ομιλώ μέ πολλήν ευφράδειαν 
διά νά δυνηθώ νά σάς καταπείθω οτι αί ΐ- 
δέαι σας, έναντίον τοΰ μεγαλείου καί τής πα
ράδοξό τητό; των, δέν είναι όρθζί, "Ολος δ 
κόσμος δέν δύναται νά έχγι άδικον καί υ
μείς μόνος δίκαιον !

— Παράδοξον πράγμα ! διελογίσθη ό Γα- 
σπάρδος, ανεγείρει είς έμέ ζδέας τά; όποιας 
ποτέ δέν ΰπώπτευον οτι έχ'··. Αλλ'όχι, όχι, 
έξηκολούθησεν αποτεινόμενος πρός τήν Λευ
κήν, είναι ή φωνή σου ήτις εισδύει είς τήν 
καρδίαν μου καί οΐ ωραίοι οφθαλμοί σου οί- 
τίνες μέ -αράττωσιν. Είσα. ώεαιοτάτη, τό 
γνωρ-ζεις; Φ.βηθεΐσα ολίγον έ< τής άγροί- 
κου εκείνης άλλ' ειλικρινούς οιλοφρονήσεως 
τοϋ Αυτοφυούς, ή Λευκή άπεσύρθη βήματά 
τινα πρός τά όπίσω.

— Καί έπειτα, ειπεν ό Γασπάρδος, έπί 
ζωή; μου ούδείς με ώμίλησε μέ τόςην γλυ
κύτατα, μέ τόσην αγνότητά, καί τόσον πο
λύ ΰσρν ΰμεΐ; Δεσποινίς. Έν τοσούτω είναι 
π.λΰ καλός ό ήχος μ.ι<χς φιλικής φωνής, τό 
τοιοΰτον θωπεύει τό ώτίον καί συγκινεΐ τήν

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΑΣ ΚΑΜΕΑΙΑΣ.

Μετάφρασις Ν. Κ. ΜΑΚΡΙΔΟΓ. 

(Συνέχεια ίδε τεύχος Θ', σελ. 42'3).

Ή Λευκή εκστατική έθεώρει καί ήκουε 
μέ θαυμασμόν τόν άνθρωπον εκείνον.

— Qi σοι φαίνεται ίσως άστεΐον, δεσποι 
ν1.,', έξηκολούθησε, νά μέ βλέπζ.ς νά ομιλώ 
τοιουτοτρόπως. Έγώ, ό μή γνωρίζων ν’ άνα- 
γινώσκω, ό ζών εκτός παντός νόμου και πά
σες συνήθειας ! . . . θζ σο’. τό εξηγήσω εις 
δυο λέξεις’ ο,δέν μανθάνει ε'-; τόν άνθρωπον 
νά σκέπτηται οσον ή σιγή καί οΐ άπομεμα- 
κρυσμένοι ορίζοντες. Ούδέν άνυύοϊ τήν καρ
διάν και αναπτύσσει τάς ίδέω; όσον ή θέα 
τού ουρανού. 'Υμάς αί οΐκίαι σάς θχνατοΰσιν' 
ή ψυχή σας προσκρούει έπί τής άσβεστου και 
τοΰ ξύλου, έκ τών οποίων κατασκευάσατε 
τοΰ; τάφους σας. Αγνοώ έκ'ϊνο το όποιον 
μανθάνουσιν εΐς τάς πόλεις, άλλα γινώσκω 
έκεΐνο τό όποιον ποτέ δέν Οά μάθητε!

— ’Εν τοσούτω, κύριε Γασπάρδε, δέν έ- 
πλάσθημεν ύπό τοΰ Θεοΰ διά νά ζώμεν ώ; 
ΰαεΐς. Ή 'συντροφιά itvat απαραίτητος είς 
τον άΌρωπον·

— Τό αγνοώ. Παιδίον, τά παιδία μέ ά- 
πέφευγον’άνδρα, οι άνδρες φαίνονται «ίσχυ- ! 
νόαενοι ή οοοουμε/οι νάμέ πλησιάσωσιν.

— Πκσα κοινωνία έχει ανάγκην νομών 
διά νά τήν διοικώ :ι, έπρόσθεσεν ή Λευκή, καί 
πάν μέλος τής κοινωνίας ταύτη; πρεπει νά 
ΰποτάσσηται εΐς εκείνους τους νόμους. Χω
ρίς νά ήναί τις σοφός δύναται νά έννοή-γ) τού
το. Είς πλοίαρχος έπί τοϋ πλοίου του, εΐς 
στρατηγός επ', κεφαλής των στρατιωτών του. 
εΐς γεωργός έπί τοϋ άγροΰ του, εις βιομη- 
γανος επί τού έργοστασίου του, μ·.ν μητηρ 
έπί τής οικογένειας της, όλοι, ανεξαιρέτως

καρδίαν. Είναι χιλιάκις γλυκύτερου άπό τό 
κελάδημα τών πτηνών. '11 ήμόρα αΰτη Οά 
ήναι δι' εμέ μία ξύλογημίνη ήμερα. <"·ά τήν 
ενθυμούμαι πάντοτε καί διά νά τήν ένθυμή- 
σθε καί υμείς, φυλάξετε αύτό τό ρόδου έάν 
θέλητε! Εΐς τήν ώραιοτέραν νεάνιδα τό ω
ραιότερου άνθος !

Καί ταΰτα λέγων, έδρεψεν είς όλιγώτερον 
καιρόν παρ’ δσον δύναται τις ν.ι τό π·:ριγράψ·/|, 
τόπολυθρύλλητον ποικιλογρουν ρόδον τού Κυρ 
Βάσσου καί τό έπρόσφερ.ν είς την Λευκήν ά- 
ποπληκτον έκ τοϋ τρομου.

— Τό ποικιλόχρουν ρόδου τού πατρός 
μου ! άνέκραξεν άμα ήδυνήθη νά όμιλήση. Τί 
Οά είπη τώρα; ΙΙώς νά έπανορθώσωμεν τό 
δυστύχημα αυτό; Εισθε αφανισμένος !

— Δι' έν ρόδου, έπανέλαβεν ό Γασπάρ
δος, όχι δά ! Ό πατήρ σου θά κατασκευάσει 
καί άλλα άφοΰ δύναται νά μίμηθή τόν Πλά
στην.

— 'Ακούω τήν φωνήν του, ειπεν ή Λευκή 
τεταραγμένη, τί νά πράξω; πώ; θ'άποφύ- 
γης τήν όργήν του; Φύγε! · · Άλλ’ όχι! 
πλησιάζει! Ή φυγή είναι αδύνατος .... 
Είσελθε έκεΐ μέσα. Έάν σέ έβλεπε Οά σέ έ- 
φόνευεν ! Άλλ' είσε'λθε λοιπόν !

Καί παράφρων έκ τοΰ τρόμου, τόν ώθσσεν 
εντός τοΰ οψοφυλακίου τοΰ όποί-υ έκλεισε 
τήν θϋραν καί ελαβε τό κλειδίον. Ειτα έδρα· 
μεν είς τήν οικία, διά νά κρύψη τήν ταρα 
χην τ7,’> ° Κυρ Βασσου έπανηρχετο ή
συχοι; λέγων είς τον Μακλούς

Ύπόθεσις τελειωμ'νη, .έν είναι αλη
θές, παιδί μου ;

— Άναμφ βολως, άπεκρίθη ύ Μακλούς.
— Λοιπόν, μετ’ ολίγον Οά ηται έκ τών 

ίδικών μου. Θά λάβζ,ς τήν τιμήν νά συ.ο*  
δεύστις είς τήν έκθειι*  τό θαύμα τών θαυ
μάτων, ειπεν ό Κυρ Βάσσου προχωρών πρός 
τό ήκρωτηριασμένον δενδρυλλίου, τό ώραιότε- 
ρον ρόδου τοΰ κόσμου . . . Θ«έ μου ! έχάθη ι 
έκλαπκ I Μοί τ', έκλεψαν, Μα/.λοϋ! 'Ωίτοΰ; 
άτιμους! ώ.1 τοΰ; φθονερούς! ανέκραξε πλή
ρης όργίς ό ουτοκόμος. Θά έσκεφθησαν ότι ή 
φημη μου έμεγαλύνθη καί ότι απέκτησα πε
ριουσίαν χαί δέν τό ήθέληααν’ δέν έσεβάσθη-

1 συν τήν βασίλισσαν τών ρόδων ! τήν έδολο
φόνησαν ! τήν ήκρωτιφι’ασαν ! . . . Ά ! κλέ- 
πται I δολοφόνοι! άνέκραξεν εί; τόν διπλα
σιασμόν τής μανίας του.

Εί; τάς κραυγάς ταύτχς, ή κυρία Άλήν καί 
τινες άλλοι, έδρζμον μετά σπουδή; έπίσης 
ωχροί καί τρεμοντες ώς ό Κυρ Βασσου.

— Φίλοι μου, ειπεν ό Βάσσου μετ’άπελ- 
πισίας, μέ βλέπετε παράφρονα έκ τή; λύπης' 
πρέπει νά εΰρητε τόν ένοχον. Θέλω τήν ζωήν 
του! Τό ρ δ-ν μ:υ. τό ώραϊον ρόδαν μου, ή 
ελπίς μου, τό τέκνονμου, έκόπη, έσυντρίφθη!..

— Κυρ Βάσσου, μία οπή είς τόν φραγ
μόν καί έν τεμάχιον ερυθρού υφάσματος έπ’ 
αύτής, παρετήιησεν ή άγρυπνος τροφός τών 
,ύγενών παιδιών.

— Tj αλήθεια! έπανέλαβεν ό ΒΙακλοϋς, 
νομίζει τι; ότι άπεσπάσβη έκ τή; ζώνης τοΰ 
Γασπάρδου.

— Γασπάρδος !. ’Εκείνος θά ήναι ό ένο
χος, άνέκραξεν ό Κυρ Βάσσου ευτυχής διότι 
ευρεν έπί τίνος νά έκχύστ, τήν όργήν του, ά- 
ναφιβολως εκείνος θά η·αι ζώο- ίοόόλον, τό 
όποιον πράττε: τό κακόν άνευ αιτία; καί διά 
μόνην τήν εύχαρίστκσιν τοΰ νά τό πράττγ,! 
Ιΐοϋ είναι διά νά τόν κατασυντρίψω; "α; έ- 
ρευνήσωμεν, άς έξετάσωμεν!... *Λ ! πώς θά 
τόν έφόνευον ευχαρίστως!

Ίΐρ ϋνησαν πανταχοϋ, εξέτασαν τάς πα- 
ραμικροτερας γωνίας τού κήπου, άλλά δέν ιυ 
ρον τίποτε.

I — 31 ΐ φαίνεται, Κυρ Βάσσου, ειπεν ή 
Κυρία’Αλέ', οτι μετά την διαοόητον ταό- 
τ/)ν πράξιν δέν^έκρύφθη βεβαίως έδώ ό α
χρείος ούτος έπαίτκς.

— Έχετε δίκαιον, έπανέλαβεν ό φυτοκό- 
μος. Λοιπόν έξω J εξω ! Δίδω τό παν ε{; 
τόν όστις μοί τόν εύρη ! Έπαϊτα τής κολά- 
σεως !.. νά τολμηση νά κακοποίηση έν ά' 
θώον άνθος ! πάν ο,τι ύπάρχει ώραϊον καί 
αγαθόν είς σόν κόσμον . Α! έάν πέση εις 
τά; χεΐράς μ'.υ, Ορκίζομαι ότι ή χώρα Οά 

I καθαρισθγ, διά πα’-τό; εξ α ,τού, διότι δεν θά 
έξελθρ ζών!.·

Καί μέ τήν φλόγα τής οργής είς τους 
οφθαλμούς, ώ; ν άνενεωθη κατά τοιάκοντα
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έτη, ό Κυρ Βάσσου ώρμζ,σεν είς τήν πεδιά- 
5α καί όλοι έκτο; τη.; Κυρίας Άλέν ήκολού- 
Οησαν τά βήματά του.

Εϊπωμεν προηγουμένως οτι ό Γασπάρδο; 
έζη ανενόχλητος καί σχεδόν λησμονημένος ύ- 
πό τών κατοίκων τίς /.ώρας, οίτινες χωρίς 
νά τόν εϋεργετώσι τόν έσνμπάθουν ένίοτε. 
Άλλ’ όμως, όλίγον κατ' ό'ίγον, ηρχισαν νά 
άηδιάζωσι βλέποντες τόν άνθρωπον εκείνον 
έξηπλωμένον καθημερινώς ΰπό τάς ακτίνας 
τοϋ ήλιου καί μεθύσκοντα έκ τής ευωδίας 
τών άνθέων τού άγροΰ, τόν άγριον εκείνον, 
άπηλλαγμεΌ' παντο; κόπου, ένώ πας τις έ- 
κυπτεν,. έκών άκων, ύπό τον ζυγόν τοΰ κα
θήκοντος. Ή δυσαρέσκεια καθίστατο γενική, 
καί ό καθείς έζήτει τήν κατάλληλον στιγμήν 
όπως απόδειξη εΐ; τόν άτίθαοσον εκείνον 
βάρβαρον οτι ό πολιτισμός τον άνέμενε μίαν 
ήμέραν μέ τόν ζυγόν διά τής μιας χειρό; καί 
με τήν μάστιγα διά τή; έτέρας. Όθεν ευ
καιρίας δοθείσης, όλοι οί κάτοικοι τού ‘χωρίου 
έλαίον μέρος εις τήν οργήν τοΰ Κυρ Βάσσου 
καί έδραμον πρός καταδίωξιν τοϋ Γασ
πάρδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΓ.

ΓΕΛΩΣ ΑΣΒΕΣΤΟΣ.

Μόλις ή Λευκή τους είδεν άπομακρυνομε 
νους εις διαφόρου; διευθύνσεις καί λυπημέ-η 
καί τρέμουσα εγκατέλιπε τήν οικίαν καί ε
πανήλθε πρό; τό όψοφυλάκιον διά νά έλευ- 
Οερώογ, τον αιχμάλωτόν της.

— Κύριε Γασπάρδε, ειπεν ήμιανοίγουσα 
τήν Ουράν, κύριε Γασπάρδε, σπεΰσατε νά έ- 
ξέλΟϊτε, διότι δόνανταινά έπα-.έλθωσιν.

Καμμία άπόκρισι; δέν τή έδόθη.
— Κύριε Γασπάρδε, έπανέλαβεν υψηλό

φωνη;, δέν ι<έ ακούετε λοιπόν;
Καί έπειδή ή αύτή σιγή διεδέχΟη του; 

ζογους τζς, ηνοιζεν άλυτε'ώς την (,υραν τοΰ 
όροςυλακίου, έθεώρησε με ανησυχίαν έ·τό; 
αύτοΰ καί διέκρι-.ε τόν Γασπάρδον . .. βα 
Οέως κοιμώμενον.

— Τί άνθρωπος ! έσκέφθη- 'Π ελευθερία 
του, έτι μάλλον ή ζωή του, εύρίσκεται εϊς 
κίνδυνον καί αύτό; κοιμάται!

Εϊς τόν κρότον όμως όν έπροξένησεν ή 
Λευκή «ίσερχομένη ό Αυτοφυής έζύπνησεν αί- 
φνζ.δίω;.

— Σας ώνεφευόμην, ειπεν εϊ; τήν Λευκήν 
εζερχόμενος, ώνειρευόμην ότι μέ ώμιλού’ατε. 
Τίτο ή αλήθεια αναμιγνυόμενη μετά τοϋ ο
νείρου. Ά ! πόσον ήτο γλυκύ !

— Κύριε Γασπάρδε, έποόσθεσέν ή νιάνι;, 
δέν έχετε ούδέ στιγμήν νά χάσητε. Όπως 
τό προεΐδον, ο πατήρ μου κατέστη μανιώδης 
ενάντιον σας, καί έάν σά; εΰρη, φοβούμαι μή 
σά; κακοποίηση ΰπέο τό δέον. Δυστυνή πά- 
τεο! Γίτο τοσον ευτυχής, τοσον υπερήφα
νο; διά τό άνθος του ! Διατί έπέπρωτο ή κα
κή μας τύχη νά σάς φέρη είς τήν οικίαν μας;

(επεται).

ΑΠΟΛΙΘΩΘΕΙΣ ,ΓΙΓΑΣ.

Κα-

Ό κ. Κονώτ, έμπορος υποκατασταθείς άπό 
πολλών έτών έν Νεα Ύόρκη, άνιχώρησεν έκ 
Πουέβλα; τήν I 6 Σεπτεμβρίου μεταβαίνω·' 
εις τοποθεσίαν άπέχουσαν περί τά 20 μίλια 
τοϋ χωρίου τούτου, μετά τοΰ υ’.οΰ του καί 
άνε-άλυψαν τό άπολελιθωμένον σώμα άν- 
δρό; έχοντο; γιγαντιαϊον ανάστημα. Ό γί· 
γας ουτος έκειτο ύπτιο; έ/ων τόν αριστερόν 
πόδα ολίγο, υψωμένου, τον δέ αριστερόν βρα- 
χίονα στηριζόμενον επ’ αύτοΰ, ένώ ό δεξιό; 
βραχέων ήτο κεκλιμένο; έπί τοΰ στήθους. Τό 
ανάστημα αύτοΰ είχε μήκος 7 ποόών καί 5 
δακτύλων, οί βραχίονες 4 ποδών μήκος, ή 
δέ χειρ άπό τής παλάμης μέχρι τοΰ μακρο- 
τέρου δακτύλου 12 δακτύλων μήκο;. Ό έτε
ρο; τών ποδών τοΰ γίγαντας ήτο τεθραυσμξ- 
νος κατά τήνφυήν τών δακτύλων, ό δέ άλ
λο; διετηρεϊτο ακέραιος, έχων μήκος 13 δα · 
κτύλων. Οί όάκτυλοι ησαν όλίγον πεπλατυ - 
σαΐνο·. Γά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου πα- 
ριστώσι τύπον ί.Ουϋ' τό μέτωπον αύτοΰ εί
ναι κεκλιμένου, ή δε κεφαλή μεγάλη.

0 ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΑΓΓΛΟΣ
(’Αγγλικόν διήγημα).

Ιίερί τό φθινόπωρου του 1782, ό έκ 
λαίτου χειρουργός Λουδοβίκος θηβινέτος,
έλαβεν ανώνυμον επιστολήν, προσκαλοΰσαν 
αύτόν τήν επαύριον, εί; οικίαν τινά πλησίον 
τής πόλεως, μετά τών αναγκαίων εργαλείων 
πρός τομήν κνήμη-, Ό θ',βενέτο; έχαιρε με
γάλην ύπόληψιν, ώστε πολλάκις εκαλείτο 
καί έν Λονδίνω είς σοβαρότατα ιατρικά συμ
βούλια. 'Υπηρετεί πολΰν χρόνον παρά τώ 
στρατώ' καί μολονότι είχε χαρακτήρα όλί 
γον απότομον διά τήν ειλικρινή αγαθότητά 
του καί τήν σπανίαν χρηστότητα του ύπό 
πάντων ήγαπατο. Πολΰν χρόνον έδίστασε 
πριν ήένδώσγ, είς ταύτην τήν ανώνυμον πρόσ- 
κλησιν. Τώ ειχον είπε! τήν θέσιν καί τήν 
ώραν ακριβέστατα, καί ένό; μέλους ή τομή 
είναι πάντοτε περίεργος πράξις εί; καλόν χει
ρουργόν. . . άλλ' ούτο; φοβηθείς ένεδράν τινα 
έμενεν οίκαδε. Μετά τρεις ήμέρας έλαβε δευ- 
τέραν πρόσκλησή διά λόγων έμφαντικωτέ- 
ρων. Ότι την επαύριον περί τήν έννάτην, 
τόν προειδοποιούν, θά έλθη νά λάβρ αύτόν 
αμαξά τις καί φέρη είς τό προσδιορισμένο·' 
μέρος. Μόλις τήν έννάτην ώραν είχε σημά- 
νει τό ώρολόγιον καί πλούσιόν τι όχημα συ- 
ρόμενον υπό δύο ταχυπόδων ίππων ίστατο 
έμπροσθεν τής θύρας δέν έδίστασε πλέον καί 
εϊσήλθεν έν τή άμάξφ άλλά μόλις έκάθισεν 
έντός αύτής έπλη.ξε δ·.ά τοΰ βάκτρου του τόν 
ώμον τοΰ άμαξηλάτου.

— Ποΰ πηγαίνομεν ·, τώ είπε.
— Όπου έχω διαταγήν νά σάς φέρω, 

έξοχώτατε, άπεκρίθη αγγλιστί δ αμαξηλά
της καί έκρότησε τήν μάστιγά του

— Ώ, ώ! έχω νά κάμω μέ ένα άγγλον, 
έσκέφθη ό δόκτωρ. Μά τόν Θεόν θά πληρώ- 
cr, τήν περιπέτειαν τών ανθρώπων του.

Τό όχημα έν τούτοις έστάθη.
— Τίς είνα ό «σθενης ; ήρώτησεν ό θη- 

βέντος τόν οΐκέτην, άνήρ ή γυνή;
— Ό κύριος τώρα θά τόν ΐδή, άπεκρίθη 

ψυχρώς ό οΐκέτης-

Τώ οντι είς τήνθύραν ένεφανίσθηώραϊός τις 
νεανία; 25 — 30 έτών περίπου όστις τόν ύ- 
πεδέχθη έμβάσα; αύτόν είς μέγαν θάλαμον 
αρκετά πλουσίως τ,ύτρεπισμένον.

— Ή εύγενεία σας μ'ε έκαλέσατε έδώ ;
— Μάλιστα, κύριε, καί είμαι ευτυχή;, 

ότι ήκούσατε βλέπων τήν άνώνυμον πρόσ- 
κλησίν μου. Καθήσατε παρακαλώ . . . Μή
πως έχετε χρείαν τίνος πράγματος πριν ή 
αρχίσετε τήν έγχε’ρισιν;

— Άλλά, συγχωρήσατε με, κύριε, νά ίδω 
καί νά εξετάσω τήν κνήμην, ίσως δέν θέλο
μεν ιύρεθή είς τήν άνάγκην τομή; . . .

— Είναι αναγκαία ή τομή, δόκτορ θη- 
βενέτε, σά; παρακαλώ θελήσατε νά καθή- 
σετε.

Ό δόκτωρ έκάθισεν.
— Ακούσατε με, ειπεν ό άγνωστο; οίον- 

δήποτε καί άν ηναι τό αποτέλεσμα τή; έγ- 
χεφίσεως, ιδού εκατόν γυνέας-, αίτινες εί; υ
μάς θέλουν άνήκει άμα τελειώσετε’ άλλά ε
πιθυμώ*  νά πράξετε άμέσω;, έννοεΐτε καλώς, 
καί εισθε ύπό τήν εξουσίαν μου,άν άποποιη- 
θήτε, καί ούτε ό διάβολος δέν θά σά; λυτρώ- 
σζ, άν άναγκασθώ νά σάς συντρίψω τό κρα- 
νίον.

Καί λέγων ταΰτα έξήγαγεν έκ τοΰ κόλ
που του πιστόλιον, όπερ έκράτει ψυχρώς είς 
τήν χεϊρά του.

— ΏΙ δό'ασθε, κύριε, νά πυροβολήσετε 
κατ' έμοΰ' τό πιστόλιόν σα; δέν θά μέ κάμτι 
νά ώχριάσω’ άλλ’ ά; ίδωμεν, λέγετε μοι εί- 
λικρινώς καί άνευ περιστροφών διατί μέ έ
καλέσατε -,

— Σάς τό είπα’ διά νά μέ κόψετε τήν 
δεξιάν κνήμην.

Μετά πάσης χαρά;, κύριε, καί τήν κεφα
λήν σας άκόμη άν ήναι αρεστόν, άλλ’ άν δέν 
άπατώμαι, πολλά υγιής μοί φαίνεται ή κνή
μη σα;. Πρό ολίγου μάλιστα ανεβαίνετε τήν 
κλίμακα μέ τήν ελαφρότητα σχοινοβάτου. 
Τί πάσχει ·,

—Τιποτ., μόνον πρέπει νά κοπ$.
— Κύριε ! παραφρονείτε !
— Τοΰτο εί; ύμας δέν άνήκει νά τό εξε

τάσετε, κύριε δόκτορ.
58
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— Ά 8ά I άλλ’ έχω νομίζω τό δικαίω

μα νά σάς Ερωτήσω διατί θέλετε νά κατα
στρέψετε μίαν κνήμην τόσον υγιή καΐ τόσον 
καλοκαμωμένων, καΐ τέλος πάντων, κύριε, 
είμεθα ξένοι ό εις πρός τόν άλλον, καΐ έπε- 
θϋμουν νά έχω άπόδειξιν ότι έχετε σώας τάς 
φρένας.

— Κύριε Θηβενέτε, θέλετε νά με ευχα
ριστήσετε;

— Μάλιστα, κύριε, όταν μοί δώσετε σα
φώς νά έννοησω ότι ύπάρχει άνάγκη τή; τό
σον παραδόξου έ γχεφίσεως.

— Δέν δύναμαι πρός τό παρόν νά σάς 
είπω τήν αλήθειαν, ίσως μετά δύο έτη' άλ
λά δέν φοβούμαι νά στοιχηματίσω Οτι μετά 
το τέλος τών δύο τούτων έτών θέλετε πει-
σθή οτι ή άπόφασίς μου τό νά στερηθώ τήν 
κνήμην μου υπαγορεύεται ύπό τοΰ ορθού λό
γου, καΐ οτι θέλετε τήν επιδοκιμάσει.

— Δέν δέχομαι κανένα στοίχημα, πριν 
γνωρίσω το όνομά σας, τήν διαμονήν σας, 
τήν οικογένειαν καί τό επάγγελμά σας.

— 'Όλα θέλετε τά μάθη, κύριε, άλλ’ 
όχι τώρα. Συγχωρήσατέ με, κύριε, νά σάς 
ερωτήσω μέ θεωρήτε τίμιον άνθρωπον ;

— Ό τίμιος άνθρωπος δέν παρουσιάζε
ται, κύριε, εΐ; ένα χειρουργόν μέ πιστόλιον, ά- 
ναγκάζων αυτόν νά τοΰ κόψη τήν κνήμην έχω 
καθήκοντα νά Εκπληρώσω καΐ πρός υμάς α
κόμη αυτούς, δστις μ’ εΐσθε Εντελώς ξένος’ 
καί καθόσον δέν είναι τοΰτο απολύτως ά- 
ναγκαϊον διά τήν υγείαν σας, δέν θέλω συν- 
εναίσει νά σάς ακρωτηριάσω. Ήδη, κύριε, 
εάν νομίζετε εαυτόν ήναγκασμένον νά γίνη- 
ται δολοφόνο; αθώου οικογενειάρχου, φονεύ- 
σατέ με,

— Καλά, ιατρέ, αύτό τό όποιον λέγετε 
δεικνύει ότι εΐσθε άνθρωπο; αγαθός καί γεν
ναίος. Δέν θέλω σάς δολοφονήσει, άλλά έ- 
γνώρισα ήδη πώς νά σάς αναγκάσω νά μέ 
έκκόψετε τήν κνήμην, άπό συμπάθειαν πρός 
έμέ κινούμενος θέλετε τό κάμη όχι άπό φό
βον ή εί; χρυσίον άποβλέπων.

— Καί τί θά κάμετε ;
— Ένώπιόν σας θά διατρυπήσω τήν κνή

μην μου διά σφαίρας.

Ό νεανίας, πραγματικώ; καθίσας μετά 
ποοφυλαξεω; έπεθεσε τό στόμα τοΰ πιστο
λιού έπί τού γόνατός του. Ό δόκτωρ ήγέρθη 
βιαίως έλπίζων νά κρατήση τήν βολήν.

— Εάν κινηθήτε, άνέκραξεν ό άγγλος, 
τραβώ τό σκανδάληθρον- Ακόμη μίαν φο
ράν, θελετε νά μέ άπαλλάζητε άπό άνωφε- 
λές έμπόδιον; Θέλετε διά τής άποποιήσεώ; 
σας να μέ αναγκάσετε νά αυξήσω τού; πόνους ;

— Κύριε, (σάς τό Επαναλαμβάνω, εισθε 
τρελλός, άλλά στέργω εί; τήν επιθυμίαν σας, 
συναινώ νά σάς κόψω τήν δυστυχή αυτήν 
κνήμην.

Α; προετοιμασίας έγένοντο παραχρήμα. 
Πριν άρχίση ή έγχείρισις, δ άγγλος άνήψε 
τήν πίππαν του καί ώμοσεν ότι διόλου δέν 
ήθελε τήν αφήσει’ πιστό; δέ εις τόν λόγον 
του ίκαπνιζε μέχρις ού ή κνήμη άπεχωρί · 
σθη καί κατέπεσεν εΐ; τό έδαφος.

Ό κ. θ/·,βενέτος έδειξε τήν συνήθη έπιτη- 
δειότητά του, καί είς πολλά ελάχιστου χρό
νον δ άσθενής κατέστη υγιής. Έπλήρωσε δέ 
γενναίω; τόν χειρουργόν κσϊ ήσθάνετο καθ' 
έκάστην αύξάνουσαν τήν πρός αύτόν υπόλη
ψή του. Τέλος άφοΰ μετά δακρύων τόν ηΰ- 
χαρίστησε ότι τόν άπήλλαξε τής κνήμης, 
επέστρεψεν εί; τήν Αγγλίαν μέ εξαίρετου 
ξύλινον πόδα.

Μετά παρέλευσιν περίπου 1 8 μηνών δ κ. 
θηβενέτος ελαβεν έξ ’Αγγλίας τήν έξη; Επι
στολήν’

« Κύριε θηβενέτε,
Σάς στέλλω συνάλλαγμα 250 γκινεών, 

έξαργυρωθησόμενον έν Παρισίοις, τ· όποιον 
σάς παρακαλώ νά δεχθήτε ώς δείγμα τής εύ- 
γνωμοσύνης μου. Άφαιρέσαντές μοι τό μέλος 
όπερ ήτο τό μόνον έμπόδιον τής εύτυχίας 
μου έν τώ κόσμφ τούτω μέ κατεστήσατε 
τόν εΰδαιμονέστερον τών ανθρώπων. Καί ηδη, 
ώ άριστε άνερ, θέλετε μάθει τά πραγματικά 
αίτια τά όποια μέ παρεκίνησαν εις τοιαύτην 
πράξιν, ήν έκαλέσατε παραφροσύνην καί ιδιο
τροπίαν, διΐσχυρίσθητε οτι ούδέν πράγμα εις 
τόν κόσμον δύναται ν' άναγκάσφ τινά νά 
στερηθή μέλους του τινός, δέν έδέχθητε τό 

στοίχημα όπερ σά; έπρότεινα άλλ’ ήδη μά
θετε τήν άλήθειαν.

α ’Ολίγον χρόνον μετά τήν τελευταίαν έκ 
τών ανατολικών ’Ινδιών Επιστροφήν μου, ε- 
γνωρΐσθην μετά τής ’Αμαλίας Άρλέης, τήν 
όποιαν ήγάπησα μέχρι μανίας. Τα πλούτη 
τη; καί ή ευγένεια τής οικογένεια; της έφείλ- 
κυσαν τήν προσοχήν καί τών γονέων μου, ένώ 
εγώ είς ούδέν άπέβλεπον, είμή είς τήν ω
ραιότητά της καΐ είς τόν αγγλικόν χαρα
κτήρα της.

« Άλλοίμονον ! φίλτατε κύριε, ειχον τήν 
ευτυχίαν νά κατασταθώ δ δυστυχέστερΟς 
όλων τών αντιπάλων μου, διότι αύτή έμε 
μόνον ήγαπα, μοί ώμολό'ει τον έοωτα της 
καί μοί άπϊποιεΐτο τήν χεϊρά τη;. Είς μάτην 
έξηκολούθουν νά τήν λατρεύω κχΐ νά μέσο

ι · . > τ .» »τευωσιν οι γονεϊ; αμφοτερων ητον αδυσώ
πητος.

η Πολύ; χρονο; παρήλθε, χωρίς ν’ ά»α- 
καλύψω τά αΐτια τή; επιπόνου άποποιήσεώ; 
της. Τέλο; μία αδελφή της μέ άπεκάλυψε 
τό μυστήριόν της. Ή νέα ήτον ιυραιότητο; 
εξαίσιου, άλλ' όπερ μοί έφάνη άλλόκοτον, εί
χε γεννηθή μέ ένα μόνον πόδα, καί ή έλλει 
ψις αύτη τήν έκαμνε νά μοί άποποιήται την 
χειρ*  της, φοβούμενη μήπως μέ έμπνευση 
αποστροφήν.

» Μαθών τοΰτο, αμέσως άπεοκσιτα τι 
έδεε νά πράξω, ήτοι νά γίνω αύτής όμοιο;, 
πράγμα τό όποιον, χάρις εί; σέ, αξιότιμε θη- 
βενέτε, τή έπέτυ/ον.

» Επανελθών εί; Λονδΐνον μέ τήν ξυλίνην 
κνήμην μου έτυχον πάραυτα τήν γεΐρα τή; 
Μις Άρλέης, διότι χάρις εϊ; τινα Επιστολήν, 
ην είχε προηγουμένως πέμψει, ή φήμη διε- 
σπάρη ότι έθραυσα τήν κνήμην μου πεσών εκ 
τινο; ίππου, και δτι τό περιστατικού τοΰτο 
έχρηζεν έκτομή;■ Τήν Επαύριον τοΰ γάμου τή 
έξεμυστηρεύθην κατά πρώτον τήν Ουσίαν, ην 
έκαμα διά νά Επιτύχω τήν χεϊρά τη;. Ό έ- 
ρω; τη; ηύξησεν έτι πλέον. Ώ δόκτορ ! ή
θελα» άπολέσει καί δέκα κνήμα; χωρίς θλί 
ψιν καί πόνον, διά νά απολαύσω τήν Αμα
λίαν μου.

» Μόνος ό θάνατο; δύναται νά θέση τίρ- 

μα εί; τήν ευγνωμοσύνην ήν σοί χρεωστώ. 
Έλθέ νά σ' ίδωμεν είς Λονδίνου, καί όταν 
γνωρίσης τον άγγελον τοΰτον τής ζωής μθυ, 
είμαι βέβαιος ότι θέλει; φθονήσει τήν άφρο ■ 
σύνην μου.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΕΜΠΑΗΣ.
Ό δόκτωρ πολΰν χρόνον έδείκνυε τήν ε

πιστολήν ταύτην είς τού; φίλους του διηγού
μενος καί πάντα, όσα προηγήθησαν, αλλ ού
δέποτε άνευ τοϋ επιλόγου τούτου’ « είναι 
τρελλώτερος παρά ποτέ.»

Καί άπήντησεδιά τής Επομένης Επιστολή;’
« Κύριε Τέο.πλε,

» Σάς εϋχαοιστώ διά τήν πρό; έμέ ένθύ- 
μηαίν "ας, τήν όντως βασιλικήν, διότι δέν δύ
ναμαι άλλω; νά ονομάσω ποσότητα; άρκετά 
μ-ιγαλειτέρας τής πρός υμάς μικρά; υπηρε
σία; μου.

» Σά; συγχαίρω διά τόν γάμον υμών με
τά τή; αξιοθαύμαστου συμπολίτιδό; σας. Τή 
άληθ=ία ήθελον επιθυμήσει καί έγώ νά ά- 
φαιρέσω μίαν κνήμην όπως αποκτήσω γυ
ναίκα πόσον ώοαίαν καί ένάρετον, έάν ή·;.· 

1 ■ » * * · ι \ ~πορουν να πιστ^υσω οτι ϋυνχται τις να ηναι 
ευτυχέστερος έχων μίαν κνήμην ολιγώτερον. 
Καί ό Άδάμ άπώλεσε μίαν πλευράν διά νά 
απόκτηση τήν Εύαν καί πολλοί μετ αύτόν 
έρριψοκινδύνευσαν τά οστά των, τήν κεφαλήν 
των αύτήν, χάριν τών ωραίων των. Άλλά με 
όλου; τού; ισχυρισμούς, μή μέ κατηγοοήση- 
τε έπιυ-ένοντα εί; τήν πρώτην γνώμην μου. 
Πιθανότατα νά έχετε δίκαιον πρός τό παρόν 
διότι εΐσθε είσέτι ϋπό τά θέλγητρα τή; σε
λήνης τ·ΰ μέλινο; . . . Άλλ' έχω καί έγώ 
επίση; δίκαιον, μέ τήν διαφοράν ότι χρειάζε
ται καιρό; διά νά <"
μο>, διότι αναγκαίοι χρόνο; πάντοτε εις τό 
νά γνωρ σωμεν τάς άληθεία;, αΐτιντς άπογοη- 
τεύωσι τά; πλάνα; μα; καί τή; — '.......
μας.

» ’βνθνμηθήτε, κύριε, ότι εά' 
τικόν δέν μέ άπατα (κα> 
πριν παρέλθω τι δύο έτη άπό τή; σήμερον 
θέ'ετε αρχίσει νά έπιθυμήτε ώστε ή έκτομή 

Ινά έγένετο κατωτέρω τοΰ γόνατο;’ μετά τρία 
έτη θά φρονήτε ότι σά; ήρκει εάν άποόάλε-

δικαιολογήσω τήν γνώμην

το προορα- 
:ΐ είθε <ά ήπατώικν)
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ΦΡΑΓΓΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΑΙ

τ*  μόνον τόν πόδα’ μετά τέοσαρα έτη θέλε 
τε όρχισθή οτι ήρκει ή απώλεια μόνον τού 
μεγάλου δακτύλου τοΰ ποδός χαί πριν τοΰ 
τέλους τοΰ πέμπτου έτους θέλετε λυπηΟη διά 
τήν θυσίαν καί τοΰ μιχροΰ μόνον δάχτυλου.

»Ταΰτα πα»τα, πιστεόσα-έ με, λέγω χω
ρίς χάν νά σάς δείξω αμφιβολίαν τινά πεοΐ 
τών υψηλών π οτερτ,μχτων τής κυρίας Τέμ- 
πλκς. Ή ώραιότης χαί ή αρετή δέν είναι 
προτερήματα τόσον ίφήμερα, οσον ή χρίσις 
τοΰ ανθρώπου Εΐς τήν νεότητά μου ήθελον 
ευχαρίστως εκθέσει τήν ζωήν μου διά τήν 
φιλτάτην μου, άλλ’ουδέποτε ήθελα θυσιάσει 
κνήμην. Ουδέποτε ήθελα μετανοήσει ότι ά- 
πώλεσα εκείνην, άλλ’ άχαταπαΰστως ήθελα 
μετανοεί διά τήν απώλειαν ταύτης. Καί έάν 
ποτέ ήθελον κοάξει τοιοϋτόν τι ήθελον εΐπεϊ 
βεβαίως' «θηβενέτε, φίλε μου, έχαμες μίαν 
παραφροσύνην άχατονόμαστον!»

’Ε/ω τήν τιμήν χτλ. 
"Γ.ΘΗΒΕΝΕΓΟΪ.

Κατά το 1798 ό δόκτωρ θηβενέτος φυ· 
γων είς το Λονδΐνον διά πολιτικού; λόγους, 
ήλθεν εΐς τόν οίκον τοΰ σΐρ Κ. Τέμπλη, ός- 
τις φιλοφρό’ω; τόν ύπεδέ/θη.

— Καλώς ώιίσατε, κύριε θηβενέτε, ά»ε- 
φώνηοεν δ Κάρολο; Τέμπλη;. Σ,γχωρήσα'τέ 
με έάν έπαναλαμβά'-ω τόν σχίμποδά μου, ή 
κατηραμένη ξύλινη κνήμη μου δέν ίνεργεΐ 
πάντοτε χαλώ;. "Άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας, 
αξιότιμε φίλε μου, ήλθατε νά ίδητε έάν μέ- 
τεμελήθεν διά τάς παραξ-τνία; μου.

— *Ω  ! όχι, είμαι φυγάς έχ τοΰ τοπου 
μου, και ήλθα νά ζητήσω προστασίαν.

— Καί λοιπόν, φίλε μου, δε/ θέλ.ω νά 
ζητήσετε άλλο άπό τής οικίας μα; άσυλο», 
διότι εισθε ό σοφός τών σοφών .... Γήν 
στιγμήν ταύτην, φίλτατε φίλε, ήθελον ει θχι 
ναύαρχος, έάν ή κατάρατος αΰτη ξυλ'.νη κ»η- 
μη δέν μέ απέκλειε τοΰ δικαιώματος τού
του. Τουλάχιστον ήλθετε »ά μέ δώσετε πα 
ρηγορίας.

— Άλλά, κύριε Τέμπλε, Ο άγγελο; τοΰ 
βίου σας δέν είναι άγγελος παρηγοράς ;

— Ώ ! δ άγγελο; έπέταξεν, ή ξυ · ίνη κνή
μη τόν εμποδίζει νά χορεύη καί σχολάζει εις 

τό παιγνίδιον καί εΐ; τά σκάνδαλα δέν υ
πάρχει τρόπος νά τήν επαναφέρω εί; τό 
καθήκον της. Έν τούτοι; ε'-ναι αρκετά καλή 
κυρία . . . Είς τό ειδός της,

— Λοιπόν έν έν'ι λόγιο, ειχον δίκαιον;
— Φεΰ! μάλιστα, φίλτατε δόκτορ, καί 

έλαβα διά τού; υιούς μου τήν έξις πα.αγγε- 
λία/’ «Μή κάμνετε ποτέ διά μίαν γυναίκα 
θυσίαν άνεπανόρθωτον. Κόψετε, διά νά τή 
εισθε εράσμιος, τήν κόμην σας, τό γένειόν 
σας και τούς όνυχα; σνς, πολλά καλά ! διότι 
ταΰτα επανέρχονται πάλιν, πριν ή λυπηθήτε 
τήν στέρησίν των. Αλλ’ ουδέποτε θυσιάσατε 
δι’ αυτήν κνήμην ή βραχίονα, έστω καί άγ
γελο; αΰτη, ώς ή μήτηρ σας.

(Έκ τοΰ γαλλικού μετάφρασις) 

ΖΩΗΣΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΤ.

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΑΙ.

(Συνέχεια ίδε 'Γεϋχο'ς*  Θ'. Σ λ. 4-19.)

ΕΤΤΤΧΙΑ

Ώ ! όχι! ποτέ? πο··έ! δέ» θα γίνη 
τοΰτο ! (διαυοΰσα εΐ; τδ παράθυρο» τό 
εεξιοθεν) Χαμάρετε ! Χαμάοε'ε ! μή έλ- 
θη; ! διότι ό θάνα’ο;, ή αιχμαλωσία σέ 
πεόιμένουσιν. "Ω Θεέ μου! δέν μέ ά- 
ζ:ύε·! Βού, προχωρεί όλσνέ». Χαμά
ρετε !

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Θί μά; καταστρέψη αύτή, Ροϊχοΰνδε!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Θχ σωπΤ,ση; λοιπόν, άθλί ι J (σύρει 
αύ ήν έκ τοΰ τσραθυρον)

ΕΤΤΤΧΙΑ

I (περιμένει ΐ<α δρά/η εΐ; τό παράθυ- 
[ ρον). Άφε; με !

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Σιώπα ! σέ λέγω! (ίστσμενος πρό αύ
τή;) ύπαγε, φύγε ένεΟθε»!

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

(Σύρων αυτήν πρό; τό βάθος). Φύγε!

ΕΥΤΥΧΙΑ

Άφήσατέ με, κακούργοι!

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Τί νά πράξωμεν !

ΕΥΤΥΧΙΑ

(διαφεύγουοα τών χειρών των και 
πηδώσα είς τό παράθυρο»), Μή» είσέλ 
6 η; ένταΰθα, Χαμάρετε! είναι ΦράγκοΗ

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

!
Θα σιωπήοης λοιπόν! (προοπαθ.ΐ νά 

τήν ούρη).
ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

(έξωθεν) ‘Εφθασα, ΡαϊμοΟνίε !

ΕΤΤΤΧΙΑ

Άφε; με! όχι ! δέν Οά σιωπήσω ! I 
Χαμ . . .

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Τότε λοΙπό» λα'οε! (πλήττει αύτήν 
δ·.' έγχειριδίου).

ΕΥΤΥΧΙΑ

(πίπτουσα) Είς τήν καρδίαν! ά ! (εκ
πνέει).

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Ραϊμοΰ <δε, τί έπραξε;;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ήτο το μόνον μέσον. ΙΙροετοιμά" 
σ?ητι τώρα νά ποίςη; τό πρόσωπόν σου.

(όρμά είς τή» σκηνήν ό Χαμάρετος 
δεξιόθεν).

ΣΚΗΝΙΙ Γ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ, ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ, Β1ΑΛΑΡ-
ΔΟΓΙΝΟΣ ιϊτα ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ κα’ι 

ΣΓΟΥΡΟΣ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Άρχον Βΐ'λαρδουινε! 'λ· .... εν 
πτώμα! . . . ή Ευτυχία . . .

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

’Ιδού ό φονεύ; της!(δεικνύει τόν Βιλ- 

λαροουΐνον).
ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ά; κακούργε, σέ κρατώ τέλος! (πλη 
οιάζων πρός τήν Ευτυχίαν) ώ κόρη ά- 
θώχ καί άβοά, θύμα ελευθερίας ύποφω- 
σκούσης και τυραννίας καταβαλλόμε
νη; . . , Ά ! συνέρχεται!

ΕΤΤΤΧΙΑ

Ήλθε;, Χαμάρετε!.., . Ούαί είς 
σέ ! . . . Σέ ήγάπω», Αέων, καί μέ έ- 
φό ,ευααν . . . φονεύ; μου . . . είναι .. . 
ό . . . (έκπνέει).

ΡΛΙΜΟΙ ΝΑΟΣ
Ιίαρεφρόνηιε» ή δυστυχής !
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ΧΛΜΛΡΕΤΟΣ

Ώ| χοιμήθητι τόν νήδυμον ύπνον 
τής άναπαύσεως, κόρη άμοιρος, άνθος 
προώρως έχσπασθέν I διότι θά λαβής 
πλήρη έχδίκησιν 'Ορκίζομαι έπί τοϋ 
αψύχου τούτου σώματός σου ή νά σέ 
έχδιχήσω ή νά άποθάνω ! , . τύραννε
τής πατρίδος μου . . .

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
"Ανωφελείς οί λόγοι J 

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ανωφελείς ’ Δύο τών τολμηρότε
ρων οπλαρχηγών τοϋ Μωρέως τών μάλ
λον άσπονδων αύτου εχθρών μέ συνο 
δευουοι*.  Άφοΰ μέ διδάσκεις τό πολύ
τιμον τοΰ χρόνου πρέπει νά έλθωσίν α
μέσως I (στρέφεται πρός τά δεξιά προσ*  
χήνια, ούτως ώστε δέν βλέπει τά έν τή 
σκηνή) Δοξαπατρή, Σγουρέ! Έλθετε! 
ό τύραννος συνελήφθη !

( Ε*ώ  ό Χαμάρετος έχει έοτραμμέ- 
να τά νώτα πρός τήν σκηνήν, συμβαί" 
νουσι τά έξ<ς μεταξύ τοϋ Ραιμούνδου 
χαί Βιλλαρδουι- ου).

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

IIροσπσιήθητι ότι μέ. χτυπάς καί πή- 
δησο*  τοΰ παραθύρου έχείνου. (διαπλη
κτίζονται' ό Βιλλαρδουίνος χατενέγχη 
τραύμα έπί τοΰ βραχίονος τοϋ Ριϊμούν- 
όου· χαί είτα πηδά έχ τοϋ παραθύρου). 
Βοήθειαν, Χαμάρετε ! ά !

(Είσορμώσι δεξ-όθεν ό Δοξαπατρής 
Χαί ό Σγουρός- ό Χαμάρετος σ-’ρεφε 
ται έκπληκτος)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τί έπαθες, ΡαϊμοΟνοε ! . . . Κατά
ρα ! έδραπέτευσεν!

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ

’Εόραπέτευσεν!

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Ναί ! έδοαπέτευσε πληγώσας με ! 
ΙΙλήν, φύγωμεν είς τοϋ Λύκου τό Σπή- 
λαιον ινα σώσωμεν κάν τήν ζωήν μας.

ΣΓΟΥΡΟΣ

Κατεστράφημεν !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

θαρρείτε * τό σύνθημα θά δοθή από
ψε καί όλη ή Πελοπόννησος πρέπει νά 
έγερθή · ΙΙϋο χαι σίδηρον, πόλεμον ά· 
μείλιχτον άς προσφέρωμεν είς τόν Βιλ- 
λαρδουΐνον άναχράζοντες όλοι όμοϋ- 
'Ελευθερίαν ή θανατον!

ΟΛΟΙ

'Ελευθερίαν ή θάνατον»

('Απερχομένων αύτών δρομαίως δε' 
ξιόθεν, χαταπετάννυται ή αύλ’Ι'’).

—:-5ο0<£=—

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Οϊ ΣΤΝΩΜΟΤΑΙ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Ε'.

Ή σκηνογραφία παριστά το Σπήλαιον 
τοΰ Λύκου — Αριστερόθεν είσοδος.— Δεξιό
θεν καί πρός τό βάθος σχισμάδες- έξωθεν με
γάλη πυρά δ·-’ ης φωτίζεται τό άντραν

ΣΚΗΝΗ Α.

1ΓΝΕΩΝ, ΔΗΜΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΔΗ
ΜΟΣ, Α'. καί Β’. ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ-

(Καθ’ όλον τό διάστημα τής ά- καί 6'. 
σκηνής ακούεται ό σκοπός φωνών έξωθεν 
χχτά διαλείμματα- «τίς ει;» κ»ι έτέρα φω
νή άνταποχρινομένη α Μωρίας καί Ελευθε
ρίαν χαί δλον'εν προσέρχονται συνωμόται.)

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Φαίνεται ότι τό δένδρον ωρίμασε χαί 
αυγχολοΰνται οί λεοντες. Άπό τό σπή- 
Ααιον θά προσελθωοιν οί λέοντες.

ΔΗΜΟΣ

Ναί! ήλθεν ή ώρα. Έτελείωσαν τά 
δεινά μας. Άντί τής αισχύνης θά πο- 
τιαθώμεν έχδίκησιν, ’Αλλά πώς άκόμη 
δέν έφθασεν ό συγχαλέσας ήμάς· Ειμε 
δα πολυάριθμοι, όλοι έτοιμοι, άλλά που 
είναι ό αρχηγός ήμών.

(Εισέρχονται ό Σωτήριος, ή 'Ελένη, 
ό Αιμίλιος).

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΣΩΤΙ1ΡΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ καί οί άνω.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ό άρχηγός ήμών τήν ώραν ταύτην 
καταφέρει τό χαίριον τραύμα κατά τής 
Φραγκοκρατίας.

ΟΛΟΙ
Πώς;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Είπέ σύ, Αιμίλιε. Τήν φωνήν μου, 

πνίγει ή συγχίνησις χαί ή χόπωσις.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Αύτήν τήν ώραν ό Χαμάρετος ίσως 
προάγγελοσ τή; έλευθερίας μας, σύρει 
δι’ ένταΰθα τόν έχπροσωποϋντα τήν τυ
ραννίαν έν τώ τό'πω τούτω. ’Ενετείλατο 
δέ ήμΐν χαι τα εξής- Υπάγετε είς τοϋ 
Λύκου τό Σπήλαιον, αναγγείλατε είς 
άπαντος ότι ό Βιλλαρδουίνος συλλαμ- 
βάνεται τή*  ώραν ταύτην χαί άς με- 
νωσιν ήσυχοι διά τήν άργοπορίαν μου. 
’Εάν όμως έντός μιας ώρας δέν έπα = 
νέλθω, εϊς τοΰ προφήτου ‘Ηλιοϋ τό έ- 
ρημοχκλήσιον εύρίσκονται κρυπτόμενοι 
πεντακόσιοι Λα'χωνες· αύτούς παραλά
βετε χαί έλθετε νά μέ εύρητε άφοϋ ά- 
νάψητε έπί τής κορυφής τοϋ Ώλένου τό 
σύνθημα τοΰ πολέμου τάς τρεις πυράς!

ΔΗΜΟΣ

Ό Χαμάρετος οέν αποτυγχάνει ποτέ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ναί! είναι συνετός άμα χαι γενναίος 

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

"Ισως έχομεν τό' Βιλλαρδουίνον είς 
χεΐράς μας έντός όλίγου. Ή έλευθερία 
μας θά άναλάμψη λοιπόν.

ΣΥΜΕΩΝ (τω Σωτηρίω).

Τίς είναι ό νέος αύτός·,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Είναι νέος άγνωστου καταγωγής ά- 
νατραφεις παρά τοΰ Ραιμούνδου.
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ΣΤΜΕΩΝ

(Πόσον ομοιάζει τόν Λέανδρόν μου·)

ΕΛΕΝΗ

(θεέ μου! εύδόκησον ίνα ό Χαμάρε- 
τός μου θριαμβεύση!)

ΣΤΜΕΩΝ

Φίλοι, επέστη ή ώρα καθ' ήν πρέπει 
νά έγείρωμε,ν ύπερήφανον τήν σημαίαν 
τής ελευθερίας, έγερθώμεν άπό τόν λή
θαργον είς δν είμεθα βεβυθισμένοι. Μά- 
χεσθε όθεν ύπέρ τής πατρίδος μέχρι τής 
τελευταίας πνοής σας xol έγώ μαχρό- 
θεν θυμήρεις εύχάς Θά άναπε'μπω πρός 
τόν "Υψιβτον προς επιτυχίαν τοϋ ίεοοϋ 
μας σχοποΰ. Και τώρα χλίνοντες τό 
γόνυ ενώπιον τοϋ ‘Υψίστου δεηθώμεν 
ϊνα δ αύριανδ; ήλιος φώτιση τήν ήμέραν 
τής λυτρώσεώς μας χαι είθε ή ημέρα 
τής ούριον νά ήνε ημέρα τής έλευθε 
ρίας δι’ δλον τδν Μωρέα.

ΟΛΟΙ

(γονυκλινείς) Είθε!

ΣΤΜΕΩΝ

Ναί) ΟανΤεπόπτα ΙΙλάστα, ημείς τά 
προσφιλή σου τέχνα τήν έλευθερίαν μας 
γονυκλινείς έξαιτούμενοι έπιχαλούμεθα 
έφ’ ήμών τήν παντοδύναμον έπίνευσίν 
σου . . . θεέ τών μαχί ν εύλόγησον τά 
όπλα τών σκαπανέων τούτων τής τυ
ραννίας χαί δός αύτοΐς ρώμην άχατα- 
μάχητον. Έγώ έν δνόματί σου, 11λά- 
στα τοϋ παντός, εύλσγώ αύτούς έπι 
καλούμενος τό έλεός σου επ’ αύτών.

(Όλοι μένουσι γονυκλινείς ύπό τήν 

εύλογίαν ιοΰ Συμεών μικρά σιγή· βρον
τά άνόρθούμενοι ό εις μετά τόν άλλον),

ΔΗΜΟΣ

‘Ο θεός ήμών, Συμεώ», έπήχουσε 
τάς εύχάς σου. ‘Η βροντή αύτή ή έν 
μέσω τής γαλήνη; τής ήρεμου ταύτης 
νυκτός ήχησασα εί«αι ό προάγγελος 
τής ελευθερίας μας.

ΣΤΜΕΩΝ

Ναι, Δήμε, μά; έπήκουσεν ! ‘Ορχι- 
σθήτε τώρα ότι θελετε χύσει μέχρι τε
λευταίας ρανίδο; τδ αίμά σας ύπέρ τής 
παΤρίδος.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άνωφεμής ό όρκος ! Όρκων ανάγ
κην όΈλλην δέ< έχει, Άφήσωμεν τοΰς 
όρκους είς τούς χαμιρπεΐς χαί ποτα- 
πούς. Τι δέ τοσοϋτον έςευ-.ελίσθημεν ώ
στε ανάγκην όρκων έχομεν ίνα χύσω" 
μεν τδ αίμά μας ύπέρ τής ελευθερίας 
τής πατρίδος μας ή ή δουλεία τοσοϋτον 
μάς έχαύνωσεν ώστε χαί αύτοΰ τοϋ 
Θεανθρώπου Σωτήρος τό ρητόν νά λη» 
σμονήσωμεν.

ΣΤΜΕΩΝ

Έχεις δ χαιο !

ΔΗΜΟΣ

Είπε με, Χτρίλαε, τί νέα έκ τών έ- 
παρχ-ών,

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Τά πάντα αίσια. Οί εις τήν φωνήν 
μας τό πρώτον πεισθέντες έντός τριών 
ημερών συνηθροίσθησαν καί κρύπτονται 
άπό χθες ορεσίβιοι έντός τώνφαράγγων.

ΔΗΜΟΣ

Ό δέ λαός ;
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

‘Ο λαός όλος ώσεΐ προαισθανόμενος 
τι σιωπά, πλήν σιωπά γογγύζων χαι 
απειλών τούς Φράγχους.

ΔΗΜΟΣ

Έχ δέ τής Μεσσηνίας, ’Αριστόδημε! 

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

Ή ήρωική γενεά τοϋ Άριστομένους 
δέν έλ,ησμόνησε τήν καταγωγήν της. 
Και ταύτην τήν ώραν ίσως οί Μεσσή- 
νιοι πολιορχοϋσι τούς Φράγχοος έν τή 
Ίθώμη!

ΧΑΡ. Δ11Μ. ΣΤΜ. ΣΩΤ.

ΙΙώς ; 
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

Ίν’ άπελευθερώσωσι τρεις όπλαρχη 
γοΰς χρατηθέντας βία, διότι άπήντησαν 
μέ σίδηρον εις τάς αΐσχράς προτάσεις 
ενός Φράγκου, ζητοϋντος νά διακόρευ
α/) τήν θυγατέρα ενός έξ αύτών.

ΔΗΜΟΣ

Ίδέ I ίδέ! οί άθλιοι! δέν άπαυδώσι 
χάν ! χαί είμεθα ήμεϊς ύποτελεΐς αύτών! 
ω! είναι αίσχος ! (σιγή).

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Γνωρίζετε τό νεώτερον ;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Όποιον ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ό Βιλλαρδουίνος χαρίζει τρεις κα 
λάς κόρας είς τόν φέροντα αύτώ τήν 
κεφαλήν τοϋ πατρός τής μάρτυρος Α
γλαΐας!

ΣΤΜΕΩΝ

(Ώ! ή γλυχεϊά του φωνή πόσον μέ 
θελγει!)

ΔΗΜΟΣ

Θά τήν λάβη ! άς έλθη νά τήν λά 
βη !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Μή είσαι ό πατήρ τής 'Αγλαΐας ; ώ, 
συγχώρει, συγχώρει με, έάν πληγήν 
τοϋ στήθους σου άνέξεσα.Ι

ΣΤΜΕΩΝ

Τό περιστατικδν τοΰτο μοί ένθυμίζει 
άλλο τι συμβάν χατά τήν έπανάστασιν 
τής Άμφίσσης προ δέκα χαι δκτώ έτών.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Τής Άμφίσσης είπες ; είμαι χαι έ
γώ έχεΐθεν.

ΕΛΕΝΗ

Πώς, Αιμίλιε, είσαι Έλλη» ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Καί μή δέν ομοιάζω*.  αύτούς J Έάν 
άνετράφην πλησίον τών Φράγκων, δέν 
έμαθον όμως έκεΐ νά λησμονώ τί είμαι 
Ναι έχ Σάλωνων είμαι καί τούς γονείς 
μου έχασα χατά τήν έπανάστασιν τήν 
όποιαν άνέφερες. Μή περί αύτών ήθε- 

1 λες νά είπης;
59
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ΣΥΜΕΩΝ

Έχ Σάλωνων; Πλήν πρός Θεού, ώ 
νέε μου, ποιοι ήσαν οί γονείς σου;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Δέν τούς έγνώρισα.

ΣΥΜΕΩΝ

Πλήν πώς είξεύρεις ότι κατάγεσαι 
έχ τοΰ τόπου έχείνου ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

θέλεις νά μάθης τήνκαταγωγήν μου! 
έστω ! σοί τήν διηγούμαι· τό ιστορικόν 
αύτής ένετυπώθη είς τήν μνήμην μου 
ύπό τών παραλαβόνιων με. Ήμην διε
τής ότε ή έπανάστασις τών Σαλωνίτών 
έξερράγη. ‘Ο πατήρ μου καταγόμενος 
έκ μαχητών προσέτρεξεν έχει όπου και 
άλλοι συναγωνισταί του επιπτον θύμα
τα εύγενή ύπέρ τής έλευθερίας. ‘Ημέ
ραν τινά άρχαϊός τις φίλος του ήλθε 
νά ειδοποίηση τήν μητέρα μου ότι ό 
πατήρ μου έπεσεν εις τήν μάχην συ" 
στήνων είς αύτόν τήν σύζυγόν του και 
έμέ. Μετ’ ού πολύ όμως χαί ό φίλος 
αύτός έφονεύθη χαί ήμέραν τινά απο
φράδα οί Φράγχοι καταλαβόντες ήμάς 
έφόνευσαν καί τήν δύσμοιρου μητέρα 
μου ανηλεώς. Έγώ παρελήφθην ύπό 
εύσπλάγχνων χειρών καί έμαθον νά σέ- 
βωμαι τήν μνήμην τών γονέων μου. 
Τό μόνον τιμαλφές κειμήλιου όπερ μοι 
έκληροδότησαν ήτο περίαπτόν τι περί 
τόν λαιμόν όπερ καί έχω έτι. Έμεινα 
όθεν όρφανός, έγκαταλελειμμένος παρά 
πάντων δτε ήμέραν τινά ένώ έμελλον 
νά άποθάνω τής πείνης νέα τις ίοοΰσά 
με είς τάς οδούς παλαιοντα κατά τής

αγωνίας τοΰ θανάτου μέ παρέλαβε καί 
μέ άνέθρεψεν.’Πτο ή άόε'.φή τοΰ Ραί- 
μούνδου.

ΣΥΜΕΩΝ

Καί τά όνόματα τών γονέων οου ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Δέν τά έμαθον ποτέ.

ΣΥΜΕΩΝ

Καί τό όνομα αύτό τό όποιον φέρεις 
είναι τό αρχικόν σου ·,

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

"Όχι! ειχον έν άλλο δια τοΰ όποιου 
οί συνομήλικός μου μέ έκάλουν... άλλά 
παρήλθεν ίκτοτε πολύς καιρός καί τό 
έλησμόνησα ! .. ά · . .. πλήν <5χι · . . 
δέν δύναμαι νά τό ένΟυμηθώ.

ΣΥΜΕΩΝ

(τρεμσύση τή φωνή) Μή ήτο. . . Λέ
ανδρος . . .

(διαφαίνονται είς τό βάθος ό Χαμά
ρετος, ό Ραϊμοΰνδος. ό Σγουρός καί ό 
Δοξαπατρής)

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Λέανδρος! . . . ώ, ναί| . . . . Λέαν
δρος .. . Λέονδρος ώνομαζόμην.

ΣΥΜΕΩΝ

Και τό περίαπτόν αύτό τό έχεις;

% ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Ναι.

ΣΥΜΕΩΝ
Δεΐξέ μέ το !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Διατί;

ΣΥΜΕΩΝ
Σέ παρακαλώ.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ιδού αυτό ! (έξάγει έχ τοϋ κόλπου 
του σταυρόν τινα) ώ ! άφες με πρώτον 
νά τό άσπασθώ ! (γονυκλινών) ώ μήτέρ 
μου, ώ πάτέο μου είς ούρανούς άπο- 
πτάντες χαί μή άφήσαντές με άλλην 
κληρονομιάν, ή τόν εσταυρωμένου, τήν 
παρηγοριάν τών τεθλιμμένων, έπεπρω- 
το λοιπόν νά μή σάς ίδω ποτέ έπί τοΰ 
κόσμου τούτου . . . ’Ιδού }

ΣΥΜΕΩΝ

'Λ ! είναι αύτό ! ώ Λέανδρε, υίέ μου, 
υίέ μου !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΙΙώσ ;

ΣΥΜΕΩΝ
Ναι! είμαι ό πατήρ σου, υίέ μου!

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΙΙάτερ μου I
(έναγκαλίζονται κατασπαζόμενοι).

ΣΥΜΕΩΝ

Ναί ! είμαι ό πατήρ σου ! ό Θεός δέν 
μέ έχάλεσε πλησίο*'  του κατά τήν έπα- 
νάσταοιν τών Σολώνων, δέν έφονεύθην! 
μέ άφησε να ζήσω Ινα σέ έπανεύρω· 
Ώ τέχνον μου πολυφίλητου !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ώ πάτερ μοο, σέ ίπανεΰρον τέλος· 
Εόχαριστώ τόν θεόν ! (έναγκαλίζονται)

ΔΗΜΟΣ

’Ανεξιχνίαστοι αί βουλαί τοΰ ‘Υψί- 
στου ! ‘Η έπανάστασις έχώρισε τόν πα
τέρα τοϋ υίοΰ, ή έπανάστασις πάλιν ά- 
ποδίδει τόν υιόν εϊς τόν πατέρα.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Δέν είμαι λοιπόν ορφανός.

ΣΥΜΕΩΝ

"Οχι, Λέανδρέ μου! είμαι πατήρ σου, 
είσαι υίός μου.

(εισέρχονται ό Χαμάρετος, ό Δοξα
πατρής, ό Σγουρός καί ό Ραϊμοΰνδος).

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΟΙ άνω καί ΧΑΡΙΛΑΟΣ,ΣΓΟΥΡΟΣ, Δθ- 
ΞΑΠΑΤΡΙ1Σ καί ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Άνεϋρες τόν πατέρα σου, Αιμίλιε, ή. 
μεϊς κινδυνεύομεν νά γινωμεν όρφανώ*  
τεροί σου !

ΣΥΜΕΩΝ

(άποσπώμενος τών άγχαλών τοΰ At- 
μιλίου) Τί εϊπας;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

‘Ο Βιλλαρδουίνος έδραπέτευσε τών 
χειρών μας καί ίσως τώρα βαδίζει καθ’ 
ήμών μαθών τά τής συνωμοσίας ήμών 
έκ τής συλλήψεώς του. Πλήν σιωπή! 
Δήμε, έκρυψες τούς χθές παρουσια- 
οθέντας !

(επεται).
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ΠΕΡ| ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΩΝ

Τό τόσον παράδοξον αύτό φαινόμενου διά 
τού; αγνοώντας τό αίτιον είναι πολύ φυσι
κόν διά του; γινώσκοντα; τόν μηχανισμόν.

Ό Εγγαστριμυθισμός δύναται νά εξηγηθώ 
ώ; ακολούθως"

Ό Πειραματουργός ώθεΧ τόν άέρα τοΰ 
πνεύμονας πρός τήν Επιγλωττίδα ή; ή οπή 
ε’ναι σγιδόν κεκλεισμένη, τό καταπέτασμα 
τοΰ ουρανίσκου είναι καταβιβασμένον. ‘Η ώ- 
θησις είναι δτέ μέν ασθενής, δτέ δέ ισχύ- 
ρά άναλόγως τοΰ σχο-χουμένου αποτελέ
σματος.

Ό δεδομένος ήχος προσκρούει εί; τόν δό
λον τοΰ ούρανίσκου. Κατά τήν διάρκειαν τή; 
πράξεως οί μεΐς του λάρυγγας, τοΰ φάρυγ- 
γο; καί τό διάφραγμα συστίλλωνται, καί έ- 
νεργοΰσι διά τρόπου Ενεργητικού καί συντό
νου. Τό στόμα είναι ήμιάνοικτον όπως με
τριάσει τήν Εξοδον τοϋ ήχου. ‘H γλώσσα καί 
τά χείλη μόλις εκτελώσι τάς πρός άρθρωσιν 
τής λέξεω; άπαιτουμένα; κινήσεις.

Διά τής ένεργείας ταύτης, έννοίΧτατ ότι 
οι ήχοι μή εΰρίσκοντες έλευθέραν Εξοδον διά 
τοϋ φωνητικού σωλήνας, μένουσιν υπόκωφοι ό
πισθεν τοΰ καταπετάσματος τοϋ ουρανίσκου 
καί τβΰφάρυγγος. Ή φωνή είναι μάλλον υ
πόκωφος, ηττον καθαρά καθότι είναι λίαν 
ασθενής. Ή έξασθένησις αΰτη έξαρτάται α
κριβώς έκ τής έκπνοής ήτις δέον νά ήναι ά- 
νεσταλμένη καί Ενίοτε πεπαυμένη. Ή φωνή 
είναι ολίγον ηχηρά καθότι τά χείλη τή; 
έπιγλωττίδο; είναι λίαν έντεταμένα. Αί 
αρθρώσεις αύται είναι ηττον καθαραί, επειδή 
τά όργανα τής προφοράς ίνεργοΰσίν ελάχι
στου έν τή φωνή τοΰ εγγαστρίμυθου. Τέλος 
έν τώ τρόπιρ τοότω τοϋ δμιλεΐν, τοΰ άέρο; 
ωθούμενου πρό; τά Εσω τού λαιμού έν καιρώ 
τής έκπνοής καί οϋχί Εξωθεν ώς κατά τόν 
κοινόν τρόπον, ή φωνή φαίνεται ώ; δήθεν έρ- 
χομένη μακρόθεν.

'Η άλλοτε άγνοια τής αληθούς αιτίας του 
έγγαστριμυθισμοΰ Εδωκε πολλάκις αφορμήν 

εΐς δόλου;, συμβάντα λίαν παράδοξα καί τά 
μάλλον άστεϊα.

Ό Louis Bramant θαλαμηπόλος τοΰ 
βασιλέως Φραγκίσκου τού Α’. μετεχειρίσθη 
τήν έγγαστριμυθικήν Ιδιότητα αύτοΰ πρός ά- 
πομίμησιν τής φωνής ανθρώπου πρό πολλοϋ 
ήδη άποθανόντος, καί πρός τόν σκοπόν τοΰ 
νά διαββνιώσρ τήν χήραν οτι ώφειλε νά τώ 
δώση είς γάμον τήν θυγατέρα της. Ό αύτος 
Louis Bl'ilmant μετεχειρίσθη τό ίδιον τέ
χνασμα όπως κατορθώση νά τω μετριθώσιν 
Εκατό*  χιλιάδες φράγκων παρ Ενός τραπε
ζίτου.

Ό Abbd do La Chapello δστις εγραψεν 
δλόκληρον τόμον έπί τοΰ μηχανισμού τοΰ έγ- 
γαστριμυθισμού παραθέτει το ακόλουθον α
νέκδοτον συμβάν έν τή παρουσία του.

Ό Σαίντ-Ζίλλ, χαρακτήρο; λίαν εύτραπέ- 
λου, καί είς τών άριστων Εγγαστρίμυθων τής 
Εποχής του μέ ει’σήγαγεν εί; τό 3ΓΓ10Γ0 ma- 
gasin (όπισθεν δωμάτιον του εργοστασίου 
του) όπως μέ καταστήση μαρτυρα τής έπι- 
τηδειότν-τος αύτοΰ. Εκαθέσθημεν παρά τήν 
Εστίαν, όπου δέν μέ διέφυγε τήν προσοχήν, 
καί έθεώρουν «ΰτον κατά ποόσωπον. Άφοΰ 
μέ έδιηγήθη πολλά; καί διαφόρους κωμικά; 
σκηνάς προξενηθείσας έκ τής έγγαστριμυθι· 
κής ιδιότητά; του, ήκουσα νά μέ κράζωσι 
κατ’ όνοι/,α λίοι/ν εύκρινώς, άλλά τοσούτον 
μακρόθεν, καί δι'ήχου φωνής τόσον πτρα- 
δόξού ώστε έθορυβήθην.

'Επειδή ί.μην ήδη προειδοποιημένος τώ 
εΐπον, μέ όμιλεΐτε έγγαστριμυθικώς ; μέ α
πάντησε διά μειδιάματος, καί ήκουσα καί 
έκ δευτε'ρου τό όνομά μου έξ άλλη; διευ- 
θΰνσεως. Ή φωνή έφαίνετο ώ; νά ήρχετο έκ 
τής στέγης τής οικίας. Έκαμε διάφορα τοι- 
αΰτα πειράματα. *Η  φωνή του έστρέφετο 
καθ' δλους τούς τρόπους, ήρχετο όπόθεν ήθε
λε, καί ή απάτη ήτο Εντελής-

Ιδού καί έτέρα σκηνή τοΰ αύτοΰ εγγα
στρίμυθου εΐ; ήν παρευρέθην καί ήτις μοί έ- 
προξίνησε πολύν γέλωτα.

‘•Ο Σαίντ-Ζίλλ Επεριδιά6αζ=ν ήμέραν τινά 
μετ' αρχαίου τινός στρατιωτικού όστις έβά- 
διζεν Εχων τό σώμα άκαμπτον, τήν κεφαλήν

ύψωμένην, προεκβολήν τού στήθους μεγάλην, 
δέν ώμίλει καί δέν Επρεπε νά όμιλή τις μετ' 
αύτοΰ εΐμή περί μαχών, συνταγμάτω ·, φρου
ρών, μονομαχιών κλπ. Ό Σαίντ-Ζΐλλ όπως 
περιστείλη κάπως τήν μανίαν ταύτην τή; 
ταυτολογίας τού συνοδοιπόρου του διενοήθη 
νά τω δώση καί έκ μέρους του εν μικρόν δείγ

μα τής τέχνης ήν κατεΐχεν.
Ούδείς διορθόνεί καί διασκεδάζει τοσοΰ- 

τον καλώ; όσον άστεΐός τις έν ένεργείφ.
Έφθάσαμεν είς μέρος τι τοΰ δάσους τοΰ 

άγιου Γερμανού, καί ό στρατιώτη; μας ένό- 
μισεν ότι ήκουσεν έκ τού ύψους δένδρου τινό; 

τούς λόγου; τούτους"
α Δεν γνωρίζει τις πάντοτε νά μεταχει

ρίζεται τό ξϊφος όπερ φέρει.
Ποιος είναι αύτό; ό προπέτης ; είπε πά- 

ραυτα ό στρατιωτικός.
Θά ήναι ίσως βοσκό; τις όστις έκφωλεύίΐ 

πτηνά, άπήνττ,σεν ό Εγγαστρίμυθος.
Είναι εΐ; κακοήθη;, εις ούτιδανός, προσέ 

θηκεν ό στρατιωτικός διά βραχείας φωνής, 
καί κινών άπειλητικώς τήν κεφαλήν.

« II λ η σ ί α σ ο ν, Εξηκθλούθησ·ν ή φωνή 
ητις έφαίνετο ώ; νά κατήρχετο άπό τό δέν

δρου, φοβείσαι.»
Ώ, ώ; πρός αύτό δχιβ,Εκραξεν όστρατιώ. 

της, καί χαμηλώσας τόν πΐλόν του προητοι- 
μάοθη εΐ; έπίθεσιν.

Τί Οά κάμφ; τώ λέγει ό Σαίντ-Ζΐλλ κρά
τησα; αύτόν, θέλεις Εμπαιχθή.

( ‘II καλή στάσις δέν είναι πάντοτε δείγ
μα άνδρίας, έξηκολούθησεν ή φωνή.»

Δέν είναι ποσώς ή φω·ή βοσκού, ειπεν δ 
στρατιωτικός παροργισμένος, θέλω κάμε; νά 
μετανοητή πάραυτα αύτός ό άνανδρος διά 

τήν αυθάδειαν του.
α'Απόϊειξι; ό Έκτωρ φζύγων τόν Άχιλ- 

λέα», ειπεν ή φωνή καταβκίνουσα πρό; τήν 
ρίζαν τοϋ δένδρου.

‘Ο στρατιωτικός μή δυνάμενος πλέον νά 
κράτηση τήν όργήν του, σύρει πάραυτα τό ξί
φος του τό βυθίζει Επχνηλειμμένως εί; τό 
πύκνωμα ένό; θάμνου, Ενώ δέ ένηγκαλ'ζετο 
τόν κορμόν τού δένδρου, Εξέρχεται εί; κύ»ι- 
κλος όςτις έν τώ άμα ίφυ γε δι' ολής τής ι

σχύος τών σκελών του.
'Ιδού ό Έκτωρ, τώ λέγει ό Σα'ιντ Ζίλλ 

καί σεΐς ό ανδρείο; ’Αχιλλεύς.
‘Ο αστεϊσμό; ουτος ήρκεσε νά καταπραΰ- 

νη τήν μανίαν τοΰ στρατιωτικού, καί έγε- 
I ύάσαμεν άπό καρδία; διά τό άλλόκοτον αΰ- 

I τό συμβάν.
ΑΡ. μαζαρακης.

Paul Sauniere

I Ο ΜΝΗΣΓΗΡ ΓΗΣ ΝΕΚΡΑΣ.

Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού

Φ. ΔΗΜΙ1ΤΡΙΑΔΟΥ.

Γνωρίζετε βέβαια τήν Βρίην(ΐ)τήν ομαλήν 
ταύτην άλλ'ούχί μονότονου χώραν, ήτις ά
νευ τή; Ελάχιστη; σειρά; όρέων, άνευ οΰδε- 
μιά; καί τή; μάλλ.ον ανεπαίσθητου τοπική; 
ανωμαλίας, ήδυνήθη ·ά καταστή σχεδόν ζω
γραφική. Ούδείς δύναται νά διαφ-.λονεικήση 
τήν γονιμότητα αύτή; ήτις βεβαίως έστίν 
όμολογο>μένη. Έκαστο; γνωρίζει ότι ή Βρίη 
είναι ει; τών μεγάλων τή; Γαλλίας σιτοβο
λώνων και ότι ε’; τών καθ ήμάς Ενδόξων 
διπλωματών, δέν έδΐστασε νά δώση τό όνο
μά του είς τόν παχΰν καί εΰοσμον αύτή; 
τυρόν, οστις απολαμβάνει σήμερον παγκο
σμίου φήμη;. Όμιλοΰμεν μόνον περί τών με
γαλοπρεπών ιδιοκτησιών άίτινες καλΰπτου- 
σιν αύτήν, τών απειραρίθμων έπαύλεων και 
περί τλν συστάδων υψηλών και αγρίων δέν
δρων δι ών κατώρθωσε νά μετριάση,ποικίλλη 
καί μετασχηματίση τήν μονότονον άπειρον 
Εκτασιν τού όρίζοντός της. Ταξειδιώται, κυ
νηγοί καί παντός είδους κάτο.κοι εΰρίσκουσί 
τι τό ευχάριστου Ενταύθα" διότι καθ’ όποι- 
ανδήποτε τή; ημέρα; ώραν καί ότε ακόμη δ 
ήλιο; Εξακοντίζει τά; φλογερωτέρας άκτΐνάς 
του, υπάρχει βέβαιον ότι θελει τις εΰρει είς

(1) Έπαρχία τή; Γαλλίας ηγεμονευόμενη 
άλλοτε ΰπο κομητών. Σ. Μ.
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μικράν άπόστασιν σωτήριον σκιάν καί πρασι· 
νόχρουν έκ βρύων τάπητα ούτινος ή εύεργε- 
τικη δρόσος ζωογονεί ήδέως τά κεκμηκότα 
μέλη.

Χάρις είς τάς απέραντους ταύτας έκτά- 
σεις, χάρ.ς εί; τάς εύκάρπους ταύτας πεδιά
δας και τά; συστάδας ταύτας τών δασών, 
τδ θήραμα διά τδ οποίον ταΰτα χρχσιμεύου- 
σιν ώ; τόσα καταφύγια έπιτηδείως έπιβλι- 
πόμενον καί φυλαττόμενον ασφαλώς υπό τών 
με'-’άλων ιδιοκτητών κατέφευγεν εί; τά θελ
κτικά ταΰτα μέρη πολλαπλασιάζεται, βρί
θει καί επαυξάνει δι’ ένος έτι θέλγητρου τάς 
χαριτας οσας περικλείει ή προνομιούχο; αύ
τη χώρα.

Είς άπόστασιν τριών χιλιομέτρων τ?,; Ρο- 
ζοά Βρίης είς μικρόν στροφήν πρδς τά δεξιά 
τή; διασχιζούσης την κώμην ταύτην όδοΰ, 
έκειτο έπαυλις ής οΐ καλώς κεκονιαμένοι καί 
λευκότατοι τοίχοιπροσείλκυον ευχαρίστως τά 
βλέμματα.

Διά τής άμαξητίς πύλη; έξ ολοκλήρου 
ήνεωγα,ένης διέβλεπε τις εΰρ4αν αύλην έν 
τω μεσω της οποίας εκκιζετο φυροτ,ν μιγ- 
δην τδ πτερωτό» γένος. Εις τού; αδιάκοπους 
τρυγμούς τών νεοσσών, τούς κλωγμούς τών 
ίνδόρνεων, καί τού; όζεις κνυζηθμού; τώνμε- 
λεαγρίδων, έμιγνύετο ό καθαρός χρεμετισμός 
τοΰ ίππου καί ό ή/ηρό; μυκηθμός τής γα- 
λου-χοΰ δαμάλεως τήν όποιαν οδηγεί εί; τήν 
ποτίστραν ό βουκόλος ΰποτο·θορίζων. Βλέ- | 
πων τις τά μεγαλοπρεπή ταΰτα. ζώα, τόν 
άμέριμνον βοσκόν, τάς εύρείας ταΰτα; οι
κοδομάς, μεστά; σίτου καί φορβής τούς χα*  
ρίεντας έκείνους τοίχους ήδύνατο νά μαν 
τεύση ότι ό αγρονόμος ήτο λίαν έμπειροπράγ- 
μων ή δέ σύζυγός του επιμελής, έργατική 
καί κατά πάντα ικανή- Ό αγρονόμος εκα
λείτο ’Ιωάννης Λεδοΰ η δε σύζυγός του Βι
κτωρία. Δέν ησαν ίδιοκτήται τής έπαΰλεως. 
Πρδ δεκαετίας συζευχθέντες είχον εκμισθώ
σει αύτήν καί είργάζοντο άμφοτεροι πρός προ
αγωγήν αύτής μετά τοσούτου ζήλου ώσανιί 
άνήκεν αύτοΐς η ιδιοκτησία. Ό πραγματικό; 
ιδιοκτήτης εκαλείτο κ Ραφαήλ Δεπαρτου. 
Καθ’ή*  έποχήν ό Ιωάννη; Λεδοΰ νυμφευ-

1 θεΐς τήν Βικτωρίαν είχεν έκμισθώσει τήν ε- 
παυλιν ·?ν σήμερον διεχειρίζετο, ό κ. Ρα
φαήλ ητο μικρό; καί όρφανός. Ό συντάξας 
λοιπόν τύ συμφωνητικόν, και κανόνισα; τάς 
συμφωνίας τής ένοικιάσεω; ήν δ οικογενεια
κός συμβολαιογράφος. Ό Ραφαήλ τότε έμα- 
Οκτευεν έτι, -ητο δέ περίπου δέκα καί επτά 
ετών καί ήρχετο τακτικώ; κατά πάν έτος 
ίνα διέλθη τήν έποχήν τών παύσεων του εί; 
Λορμ,ω. Λορμώ ήτο τό χαρακτηριστικόν ό
νομα διά τοΰ οποίου δι;ζρίνοντο έν τή χώρα 
η έπαυλι; ό οίκος και αί άπ’ αύτής έξαρτώ- 
μεναι γαιαι. Τέλος δέ είς άπόστασιν ήμί- 
σεως χιλιομέτρου άπό τή; έπαΰλεως ύπή-χεν 
οΐ'.ο; τι; πρό τίς θύρα; τοΰ όποί-υ ύψοΰτο 
μεγαλοπρεπές πτελε'α ηλικία; δύο ή τριών 
έκατοντάδων έτών ήτι; άναμφιβόλως έχρησί- 
μευε» άπό πολλοΰ ώ; σύμβολον τοΰ κτήμα
τος έφ’ ού έπεςέτεινε τούς γιγαντιαίους κλά
δου; τχς. Ό οίκος αύτό; ούδέν είχε τό άξιο- 
σημειωτον ύπό τήν αρχιτεκτονικήν εποψιν. 
Ητο απλώς μεγάλη παραλληλόγραμμός οι

κοδομή κτισθεϊσα περί τα τέλη τοΰ παρελθόν
τος αιώνος. Οί τοίχοι τών οποίων τήν γραμμήν 
ούδεμία γλυπτική έξη,ρε ολίγον απότομον ή
σαν άνεπιλήπτως δι’ ασβέστου κεχρισμένοι. 
Τό ίσόγαιον καί η πρώτη, όροφή διεπερώντο ύπό 
υψηλών καί εϋρέων παραθύρων διά τών υπέρ
μετρων δέ τούτων ανοιγμάτων τό φώς καί 
ό ήλιος είσέδυον παιγνιωδώς εΐ; εύρυχώρους 
καί ευάερους θαλάμους άλ.λ' ούδεμιάς δια
γραφής άξιους. Εί; τό ίσόγαιον ΰπήρχεν ώ- 
ραϊον μαγειρείου, μεγαλοπρεπές έστιατωριον 
όπερ έφερε διά τού ίσοπέδου πρός τάν κήπον 
καί μία αίθουσα ήτις συνεπλήρου τό βάθος 
τής οικοδομής μετά διπλής εισόδου είς τήν 
εσωτερικήν αϋλτ,ν καί εί; τον κήπον- Εί; 
τό πρώτον πάτωσα ύπάρχουσι τέσσαρα ευ
ρύχωρα δωμάτια διά τούς οΐκοδεσπότας χω- 
ριζόμενα διά μακροΰ διαδρόυου μετά τίνος 
μικρού θαλαμου κοσμτ,τχρίου ενός όπωροφυ· 
λακε’-ου κλπ. ’Ανωθεν τά δωμάτια τών υ
πηρετών και ή άποθηκχ. Τέλος έν τή αυλή 
κατέναντι τής οικία; ΰπήρχεν όρνιθών, φα- 
σιονοτροφεϊον, υποστασιον, άμαςοστάσιον. και 
αποθχκχ τοΰ χάρτου Έν άπασι τούτοι; ού-
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κυνηγίου έλεγε βρενθυόμενος. Καί είχε δί
καιον’ διότι ό υπηρέτη; έφρόντιζε νά έπωά- 
ζωνται έντός τοΰ φασιανοτροφείου όπερ είχε 
συστήσει, δι-τή,ρει τά ήμισυ έξ’ αύτών καί 
έδιδεν αύταϊς τήν έλευθερίαν ότε καθίσταν
το ίκαναί όπως οίκοθεν πορίζωνται την τρο
φήν των, Κατά τά λοιπά ό ’Ιωάννης Λεδού 
ήτο άνθρωπος άγαΟώτατος, έντιμο; οικογε
νειάρχης, πρότυπον συζύγου καί επιμελέ
στατος αγρονόμος. Ουτω; «έπειδή ό Ρα
φαήλ. ή,το μόνος είς Λαρμώ καί έπεθΰ*  
μει νά μένη άγαμος καίτοι συμπλήρω
σα; τό εικοστόν έκτον έτος τής ηλικίας του, 
περί τό 1861, συχνάκις έν τω μέσω τών 
εκδρομών του έσταμάτα έ» τή έπαύλει όπω; 
πίη έκεΐ ποτ-ηριον γάλακτος δι’ ου τόν έφι- 
λοξένει ή Βικτωρία, ή όπως κενώτη ποτή- 
ριον μηλίτου μετά τού Ίωάννου Λεδοΰ οσά
κις ούτος δέν εΰρίσκετο έν τώ άγρώ. Οΐ α
γαθοί ουτοι άνθρωποι, η,γάπων πολύ τόν 
νεαρόν κύριόν των. Καθόσον 8ε πλειότ?ρον 
έγνώριζον αύτόν τοσοϋτον ή εύχαρίστησις 
μεθ η: ύπεδέχοντο αύτόν, καθίστατο ζωη
ρότερα’ ή προθυμία δέ αΰτη είχε μεταολη.θή 
είς περιπαθές ενδιαφέρον περί τοΰ άγαθοΰ 
τούτου νέου οστις ώς ειχον μάθει ητο φθι- 
σικος καί έν τή τελευταία περιόδω’ έγνώ
ριζον δέ ότι ή νόσος αύτη υπάρχει σχεδόν 

άνιατοςς.
Έκτος δέ τούτου, ( ήτο άρά ^ε καί τοΰ- 

ι το συνέπεια τή; νόσου ταύτης;) είχον παρα- 
I τηρήσει ότι πρό τινων ήμερων πρό πάντων, 

ό πτωχός νέος ήσο ελεεινότερος καί σκυθρω- 
πώτερος τού συνήθους’ Φυσικώς δέν έτόλμων 
νά τόν έρωτήσωσιν άλλ’ ή άθλια αυτή κα- 
τάστασι; τοΐς προύξένες οδυνηρόν συγκίνη*  
σι; όσάκι; ή ιδιοτροπία αύτοΰ η ή τύχη ώ- 
δήγει πλησίον των τόν Ραφαήλ-

Καθ ήν έποχήν άνοίγωμεν τάς σελίδας 
τιΰ μικροΰ τούτου διηγήματος ό Αύγουστος 
μήν ητο περί τάς άρχάς του. Ό Ραφαήλ 
κατά τήν συνήθειάν του, είχεν έλθει ν’ άνα- 
παυθή εις τήν αυλήν τού μαγειριού. Έκά- 
Οητο ένώπιόν μικρά; και εκτεταμένης τρα.- 
πέζης ήτις έχρησίμευσε διά τό γεύμα τών 
υπηρετριών καί υπηρετών τής έπαΰλεως, καί

δεν άπλούστερον. Ήτο, ώ; βλέπομεν, εύ- 
πρεπή; αγροτική κατοικία καλώς διηθημένη, 
έντός τή; οποίας μία οικογένεια διήγεν έν 
άνέσει, άλλ’ ούδέν πλέον. Έκ πρώτη; δψεως, 
μόλις ήδύνατο τις νά υπόθεση ότι ό φιλήσυ
χος τοΰ κτχματο; τούτου κληρονόμος απο
λάμβανε δέκα ή δώδεκα χιλιάδας φράγκων 
προσόδου. Τοσοϋτον δέ περίπου ήτο τό κα
θαρόν εισόδημα δπερ προσέφερε τό υποστα
τικόν οπερ έκτος τών κτιρίων περί άν όμι- 
λοΰμεν περιείχε καί διακόσια μυριάμετρα 
γή;, μεθορίους τινά; αγρούς, τήδε κακεΐσε 
έσπαρμένου; ώ; καί τό λοιπόν τή; χώρα; 
καί συστάδα; τινά; δασών τών όποιων ή ε
πιφάνεια έποικίλλετο ύπό έκατόν πενταπλέ- 
θρων. Τό μικρόν τοΰυο υποστατικόν άνήκε 
τώ Ραφαήλ. ’Ενοίκιαζε δέ τοΰτο ολόκληρον 
εξαιρούμενης τής κατοικία; καΐ τοΰ κήπου τήν 
άπολαυσιν τών όποιων έπεφύλχζε δι’ εαυτόν. 
Όοον άφορα τό δικαίωμα τή; θή?α; κατείχε 
τούτο ολόκληρον. Ό συμβολαιογράφος του 
μαλ’.στα εί/ε προσθέσει εί; τό συμφωνητι 
κόν τού ’Ιωάννου Λεδοΰ ότι ό τελευταίος 
ουτος ήτο υποχρεωμένο; νά παραχωρήσει τού- 
λάχιστονέςήκοντα πεντάπλεθρα δ κσών κατά 
τήν έπο/ήν τή; ένάοξεω; τοΰ κυνηγιού.

Διά τοϋ εισοδήματος τούτου ό Ραφαήλ έ- 
σποΰδαζεν είς καλήν τινα σχολήν’ ό δέ κό
πος τού κυνχγίου ήτο δι’ αύτόν ή υπέρτατη 
τών τέρψεων. 'Γοσούτω δέ η,γάπα αύτό ώς
τε είχεν επιτρέψει καί εις εκμισθωτήν αύτοΰ 
νά κυνηγά άπας τής έίδομάδο; άνά πάσαν 
Κυριακήν όπως μή στερηθή καί ουτος τή; η
δονικής ταύτη; άσκήσεως.

'Γήν τ,μέραν δέ ταύτην προσεκάλει τακτι- 
Χως τον Ιωχνν/.ν όπως ζ-ογίυα,ατι,-Λ μιτ 
αυτού. Χάρις είς τήν φρόνιμον ταύτην παρα- 
χώρησιν ό Ραφαήλ ήτο βέβαιο; ότι οΐ νεοσ
σοί τών μικρών πτηνών δέν ήθελαν κατα
στροφή ύπό τών χορτοκόπων. Πράγματι δέ 
ότε ήρχετο ή εποχή τής άποκοπ-ή; τοΰ χόρ
του ό ’Ιωάννη; Λεδοΰ π«ρηκολούθει βήμα 
πρός βήμα τούς έργάτας καί έφερε πάντοτε 
εί; τόν υπηρέτην τοΰ Ραφαήλ τά ώά τών 
περδίκων άτινα συνέλεγε. — Θά τά έπανεύ- 
ρωμεν κατά τήν έποχήν τής έναρξεως τοΰ
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ΐρρόοα κατά μικρά ροφήματα έχ κυπέλλου 
πλήρους γάλακτος. Πρό τών ποδών αύτοΰ 
τ.το έζηπλωμενος ό κυνηγετικός του κύων, 
κατέναντι δε αύτοΰ δ 'Ιωάννης Λεδοϋ, ένε- 
τρΰοα βραδέως καταπίνων ποτηριού οίνου. 
Αίφνης ό κυων άφήκεν υπόκωφον κραυγήν' 
ειτα άνΟρθώθη, καί έσπιυσεν είς την θύοαν 
έκπεμπω/ μαδιώδεις ύλακάς. Αύτοστοιγ/εί 
ύ’ε κόρη τι; έφάνη έπι της ουδού— Έοώ 
Νέστορ έκραξνν q, Ραφαήλ. Ό ευπειθή; κυων 
επανήλθε νά καταλάοη τήν πρώτην αύτοΰ 
θέσιν πρό τών ποδών τοΰ κυρίου του. '[I ά- 
γνονόμος ήγέρθη νεύσασα προς τήν νέαν κό
ρην νά είσέλθη.— Τί αγαπάς τέκνον μου, τ?, 
είπε μετ’ αγαθότητας.

— Τεμά/ιον άρτου καί ποτήριον γάλα
κτος άπήντησεν είς ώραίαν διάλεκτον ή 
νεανις άλλά μετά τινο; δειλίας. — Εϊσελθε 
καί κάθου τέκνον μου' υπελαβεν ή Βικτωρία 
δεικνύουσα αύτή τήν τράπεζαν πρό τής ό
ποιας έκάθητο ό Ραφαήλ μετά τοϋ Ίωάννου 
Λείου, καί έξήλθε διόυθυνομένη πρός τό γα· 
λακτοδοχείον. Ή νεάνς ιΐσήλθε·/' έχαιρέτισε 
μετ αορίστου τίνος χάριτος ε’ρυθριώσχ νά κα
ταλαβω) τήν υποδειχθεΐσαν αύτή θέσιν.

Κατ' ευτυχίαν έκάθισε πρός τό μέρος τοΰ 
Ιωαννου καί ακριβώς Απέναντι τοΰ Ραφαήλ 

όστις ήρχισε νά έξετάζη τήν ξένη/ μετά 
ζωηρας περιέργειας. Ή άγνωστος ήτο αλη
θώς ένδεδυ μενη ΰλω; διόλου πρωτοτυπώ; 
εις τροπον ώστε ήτο αδύνατον νά μαντεΰοφ 
τις είς ποιαν κοινωνικήν τάξιν άνήκεν. Ά. 
νωθεν χιτωνίου λευκού, λείου κκί καλύπτον. 
τος ες ολοκλήρου τού; ώμου; καί τό στήθος 
εφερεν έπιθωρακιον έκ μαύρου βελούδου, ή 
νεωγυένου τετραπλεύρως περί τόν λαιμόν, 
ανευ περιχειριδων /αί κρατούμενον πρό; νά 
ανω δια λεπτού έπωμίου έπιτρέποντο; νά 
βλέπη τις τόν τράχηλον καί τά κάτω τών 
βραχιόνων της' μισοφούστανον έκ κυανού 
κασμιριού, κεκοσμημένον διά πλατεία; μαύ
ρη; βελούδινη; ταινίας περιέβαλλε τά ισχία 
και επανέπιπτεν μέχρι τών γυμνών ποδών 
της, περιοεβλημένων άπλάς καναβίνας περι- 
κνημίΰα; ποικιλλόμενα; διά ζωηρών χρω
μάτων. Επί τής κεφαλής έφερε πίλον κυ-

κλοειδή ψιάθινον, χαμηλόν πλατύχειλον καί 
καί'σχεδόν έξ δλοκλήρου κεκαλυμμένον έξ 
αγροτικών άνθέων δροσεοώς συλλεγέντων. 
Καθίσασα άφήρεσε τόν πϊλόν της καί έθηκεν 
αύτόν έπι τής τραπεζης. Γότε δάσος μαύρων 
μεταςοειδών βοστρύχων ους άναμφιβόλως 
ουόεν εκρατει περιεχυσαν τους ώμους της σχη- 
ματισαντες μεγαλοπρεπή μανδύαν διήκοντα 
μέχρι τής όσφυος. Έοριψεν αύτοΰ; πρός τά 
οπισω κινούσα την κεφαλήν ήν άνέστρεψε διά 
τοΰ αύτοΰ κινήματος, τοΰθ' οπερ έπέτρεύε 
τώ Ραφαήλ νά σπουδάσ-ρ τούς χαρακτήρας 
τή; θεσπεσίας ταύτης μορφής. ‘1Ί άγνωστος 
έφαίνετν δεκαοκτώ ή δεκαεννέα έτών. Τό 
λευκόν κα) λίϊον μετωπόν της άπέληνεν εϊς 
δύο όφρΰς εντελώς τοξοειδείς. Ό κυανούς 
βαθύ; και ές ωραίων μαύρων καί μακρών 
βλεφαρίδων θυσανωτό; οφθαλμό; της, περιε- 
φερετο μετά παράδοξου αδιαφορία; έπί τών 
περιστοιχούντων αύτήν αντικειμένων. Τό 
βλέμμα τη; ήτο πράγματι παράδοξον. Έ- 
Οεώεει μηχανικώς τά πάντα χωρίς ούδέν νά 
β λέπη ώσεί μή ύπήρχεν ιδέα τις έν τή αύ- 
τομάτω κινήσει τής κόρη; τοΰ όφθαλμού τού
του. Ή ρίς ητο εύθεϊα, οί μυκτήρ»; λεπτοί 
τό στόμα μικρόν, τά χείλη έρυθρά, ό πώγων 
•τρογγύλο; καί άνεπίληπτον τό ωοειδές τοΰ 
προσώπου- Ή όψις αύτή; ην θαλερά, αί χεΐ- 
ρες λευκαί μεστός δέ χάριτος καί σεμνο- 
πρεπείας ό σχηματισμός του σώ/ατος. Έφ’ 
όσον ό Ραφαήλ λεπτομερώς έπεσκόπει αύτήν 
τοσοΰτον έδυσκυλεύετο νά εύρη τήν λύσιν 
τού εμψύχου τούτου αινίγματος όπερ ή τύ
χη παρεσ-χεν αύτώ πρός διασάφησιν.

II.

Ό Ραφαήλ εύρίσκετο εΐ; μεγάλην αμηχα
νίαν. Αύτός όστις ειχεν διαμείνει εί; Παρι
σίους έπί οκτώ έτη, όστις κατείχε τήν ειδι
κήν οξυδέρκειαν τοΰ νά μαντεύη σχεδόν α
σφαλώς έκ τή; ένδυμκσία; καί τοΰ βαδί
σματος μιας γυναικός, όποια τις έστιν αυτή 
καί εΐ; ποιαν τάξιν τή; κοινωνία; άνήκει ή - 
δυνατει τήν στιγμήν ταύτην νά προσδιορίση 
τήν θέσιν τή; έπιχάριτο; ταύτη; οπτασίας.

Ή στολή της ούτε πλούτον ούτε πτωχείαν 
ένέφαινεν καί όμω; ή νεανις αΰτη τήν όποια' 
ό Ραφαήλ είχε πρό τών οφθαλμών δέν έφαί- 
νετο βεβαίως άπλή τι; μικρά άγρότι:. Έν 
τω συνόλω τή; ένδυμασία; ταύτης ήτι; ήν 
βεβαίως αλλόκοτο; ούδεμίαν πρό; τον συρμόν 
τή; εποχής εχουσα σχέσιν, έν τή κΐ'ασκιυζ 
τή; νέα; ταύτη; κόρη;, καί τή κατά τόν α
γροτικόν τρόπον συναρμογή τών άνθέων, δ ι 
ών έκαλύπτετο ό ψιάθινος πίλος τη.-, έν τή 
κομμώσει τή; κεφαλή; είχέ τι καλλιτεχνι
κόν, πρωτότυπον φαντασιώδες οπερ καθίστα
το έκτακτον περιφρονοϋν πά'αν έξετασιν. 
Παρατηρών αύτήν μέ πλειοτέραν προσοχήν 
ό Ραφαήλ ίνόμισεν ότι άνεκάλυψεν, οτι, β 
πως τό βλέμμα αύτή; ήν άσκοπον, καί τό 
πρόσωπον ήτο οΰτω; είπεϊν άνευ εκφρασεως. 
Προφανώς ούδέν τών διερχομένων προ αύτή; 
διήγειρε τήν προσοχήν τή; άγνωστο-·. Έμε- 
νεν ακίνητος εχουσα προσηλωμενον το βλεμ 
μα, τοΰ; χαρακτήρα; αναλλοίωτους, υποβε
βλημένη, ‘χωρίς νά φρόντιζε, περί τουτου, είς 
στιγμιαία'/ έρευναν ή; ήτο τό αντικείμενο·/. 
Αύτό; ό Ιωάννης Λεδοϋ μολονότι δέν ήτο 
ποσώς ακριβής παρατηρητής διέκοι εν ούχ 
ήττον τήν άναίσθοτον ταύτην καταστασιν 
της.— Πόθεν έρχεσαι δεσποινίς ; τή/ ήρω- 
τησεν. 'Εκείνη έσκίρτησεν ώσεί οί λόγοι ουτοι 
τήν ειχον άποσπάσει άπό βαθΰν ριμβασ/ον 
’Αλλ’άντί άπαντήσεως έδειξε διά τοΰ δα
κτύλου πρός άνατολάς.— Καί ποΰ υπάγεις; 
ήοώτησε πάλιν ό αγρονόμο;. Έφάνη διστα- 
ζουσα είτα διά μηχα-ικής τινός χειρονομίας 
έδειξε πρό; δυσμάς. —*□,  ω ’ μήπω, είσαι 
βωβή' ειπεν ό 'Ιωάννης Λεδοϋ έκπέμπων ή ■ 
■χηρόν γέλωτα — Όχι, κύριε' άπήντησε με
τά μεγίστη; αταραξία;.— Λοιπόν δεν θέλει; 
ν' άποκριθή; ; Ήκουσεν ή δέν ήκουσεν εκείνη 
τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν ·, Τό βέβαιον 
είναι οτι έπανέλαβε τήν προτέραν ακινησίαν 
καί έβυθίσθη έκ νέου εί; τοΰ; ρεμβασμού; τη;· 
Ό αγρονόμο; ύψωσε τοΰ; ώμου; και άπε· 
στράοη άποτόμως. Ταύτοχρόνω; έφανη η 
Βικτωρία φέρουσα έν χερσί κοτύλην πληρη 
γάλακτος ήν έθηκεν ενώπιον τή; νέας κόρης. 
Έπί τή θέα τούτου τό πρόσωπον τη; έφώ-

τισεν αιφνίδιος χαρά καί το^βλεμμα τη; ε- 
λάμπρυνε λάμψι; επιθυμία;. ζΗτο πείνα τοΰ
το ; Άρά γε ή λαιμαργία ειχεν άποσπάσει 
αύτήν έκ τή; ληθαργώδου; καταστασεως τη;·, 
ήρώτα έαυτόν ό Ραφαήλ. Έν πάσα περιπτώ- 
σέ; τό άαάρτημά τη; ήτο συγγ ωστόν. Μία 
κοτύλη γάλακτο; 1

(επεται.)

II ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΪΪΆ ΑΡΕΤΗ.

Διήγημα πρωτότυπον συγγραφεν 

ύπό

ΔΗΜΒΤΡΙΟΤ Κ. ΜαΚΙΊΔΟΪ.

I.

Κατά τό 1865, καθ' δν χρόνον άρχε- 
ται ή διήγησί; μας, έπί τής κλιτύο; λόφου 
τινός, ού μακράν τών Ίωαννίνων, έκειντο 
τριάκοντα μέχρι τεσσαράκοντα οικία-., πε- 
ρ'ικυκλωμένκι’πανταχόθεν ύπό καρποφόρων 
δένδρων, τών οποίων τό πράσινον φύλ
λωμα, καθίστα έπαισθητότερον τόν λευκόν 
χρωματισμόν τών οικιών. Ώμοίαζον πρό; 
λευκά; περιστεράς διασπαρμένα; έντός χλοη- 
φόρου λειμώνας- είς τούς πρόποδας τοΰ λο- 
φου τούτου, ερρεεν μικρός ρύαξ, οστι; διερ- 
χόμ.ενος διά τοΰ κήπου μεγαλοπρεπέστα
της τινός έπαύλεως, άποτόμως κατεπίνετο 
ύπό τή; γή; όλίγον παραίτέρω, καί καθι
στάμενο; όλοτελώς αφανή;, έξηρχετυ πά
λιν είς άπόστασιν διακοσίων βημάτων, και 
εχωνεύτοεΐ; τι δάσος, κείμενον πρός άνατο 
λά; τής έπαύλεως. _

Ιδιοκτήτης τής έπαύλεως ταύτης ητο 
Κωνσταντίνος ό Καλέργης, βαθύπλουτος 
έμπορος, άποσυρθείς τοΰ εργατικού βίου, 
άγνωστον διατί, καί ζών εκ τών εισοδη
μάτων του, όμοΰ με τήν θυγατέρα του 
Αΐμυλίαν, πλησίον του χωριδίου εκείνου,
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ιό όποιον αύτός ό ίδιος συνέστησεν, καί 
τοϋ όποιου οί κάτοικοι {καλλιεργούν τάς 
έκτεταμένας γαίας του. Οί αγαθοί εκεί
νοι χωρικοί ήγάπων μέχρι μανίας τόν Κ. 
Καλέργην, δν άπεκάλουν πατέρα των, καί 
δστις ήτο δι’ αύτούς πρωτότυπον αρετής 
καί καλοκαγαθίας, όπως ή θυγάτηρ του ή· 
το ό παρήγορο; άγγελος δ άνακουφίζων 
τάς θλίψεις των.

Διά νά έννοήσωσι κάλλιον οί άναγνώςαι 
ήμών, τά συμβάντα τά όποια μέλ.λομεν 
νά διηγηθώμεν, πρέπει νά κάμωμεν μι· 
κράν τινα περιγραφήν οικία; τινός, κειμέ- 
νην έπί τή; όδοϋ τή; άγούση; εις Δελβϊνον, 
κωμόπολιν κειμένην βοοειοδυτικώς τών 
Ίωαννίνων. ΊΙ οικία αΰτη ήτο τοποθετη
μένη έπι ωραίου τόπε ίου περικυκλωμένου 
ύπό δένδρων καί -χόρτων, καί ε’ίλκυεν ώς 
έκ τούτου τήν προσοχήν τών διαβατών.

Τό κυριώτερον δμω; πλεονέκτημά της, 
ήτο κρήνη καθαρού καί διαυγέστατου ΰδα
τος, το όποιον ειχεν αποκτήσει τοσαύτην 
φήμην; ώστε πάντες οί χωρικοί, ώ; καί 
πολλοί ξένοι έκ τών περιχώρων ήρχοντο 
διά μόνην τήν εύχαρίστησιν νά πίωσιν 
έξ αύτοΰ.

Έκ τή; συρροής δμω; τόσων ανθρώπων, 
έπωφεληθεί; ό ιδιοκτήτης τή; οικία; εκεί
νης, μετέτρεψεν αύτήν εί; ξενοδοχεΐον, (χά
νι, κοινώς λεγόμενον)’ καί επειδή ώ; προεί- 
πομεν ή Οέσις ήτο λίαν πρόσφορος, οΐ κα 
ταλύοντες ήσαν πολ.υάριθμ.οι.

Αίφνης δέ περιστατικό*/  τι, ήλάττωσε 
κατά πολλά τήν φήμην τοϋ ΰδατος έκείνου, 
καί κατά συνέπειαν, οί εί; τό ξενοδοχείο·/ 
συχνάζοντες έγένοντο ήμέρα τή ήυέρα 
σπανιώτεροι· τούτο δέ ήτο ή ύπό τοϋ ι
διοκτήτου πώλ.ησις τοϋ ξενοδοχείου, εΐ; 
τινα χωρικόν, Γιακουμήν ονομαζόμενου, 
δστις άποδιώξας όλου; τούς παλαιούς ύπη- 
ρέτα.-, έγκατεστάθη έκεΐ μετά δύο ατόμων, 
δλως υπόπτου φυσιογνωμίας.

Ό Νέος ιδιοκτήτης είχε τά χαρακτη
ριστικά τοϋ προσώπου λίαν χονδροειδή, τήν j 
φωνήν τραχεϊαν καί βροντώδη, καί τό ή- ι

θο; άγροΐκον. Έπί τοϋ μετώπου του έφερε*  
ούλήν, διερχομένην κατά μήκος τής πα
ρειάς του, προξενηθεϊσαν προφανώς δι’ εγ
χειριδίου, καί ήτις φοβερώς ήκρωτηρΐαζε 
τήν καί πρότερον άγρίαν μορφήν του. Έδί- 
χετο τούς προσερχομένους ξένους μέ λίαν 
βάρβαρον τρόπον, καί έζήτει παρ αύτ&ν
διά λίαν ευτελή τροφήν, ύπέρογκον ποσό
τητα απειλών προσέτι αύτούς, έάν έπα- 
ραπονοϋντο.

ΊΙ τοιαύτη διαγωγή αύτοΰ έξηφάνισεν 
όλοτελώς τήν καλήν φήμην τοϋ ξενοδο
χείου, καί άντ’ αύτής, φήμαι διάφοροι, α
παίσιοι έκυκλοφόρουν.

Διηγούντο οτι οδοιπόροι, καταλύσαντες 
τήν νύκτα έκεΐ, δέν έφάνησαν πλέον, καί 
ότι τά «στοιχεία» ήρπασαν αύτούς. "Ετε
ρος χωρικό; διηγείτο ότι, διαβαίνων πρό , 
τςϋ ξενοδοχείου τούτου, ήκουσε φωνάς ώ; 
ανθρώπου σφαζομένου, καί οτι παρατήρησα; 
διά τίνος οπή; τή; θύρας, ειχεν ιδεϊ φαν
τάσματα έν είδει διαβόλων, καί άλλων αλ
λόκοτων σχημάτων.

Τάς φήμας ταύτα;, ή κοινή γνώμη έ- 
μεγαλοποίησε τοσούτον, ώστε πζς χωρι
κό; τών πέριξ, όμιλών περί τοϋ «ξενοδο
χείου τών Φαντασμάτων», (όπως το άπε- 
κάλουν), έκαμνε τό σημεΐον τοϋ σταυρού.

Κατά τόν Μάρτιον λοιπόν τοϋ I8G5, έ- 
ποχήν καθ’ ήν άρχεται ή ήμετέρα διήγη- 
σι;, άμκξά τι; έλαυνομ.ένη ύπό δύο ρω
μαλέων ίππων, διέτρεχε τήν όδόν, τήν ά
γουσαν πρό; τό «ξενοδοχεΐον τών Φαντα
σμάτων. »

’Εντός τής άμάξης έκάθηντο δύο άτομα.
Τό εν έξ αύτών, ήτον άνήρ μεσήλιξ πε

ρίπου ύψηλός, ολίγον ισχνό;, καί νευρώδης. 
Οί οφθαλμοί του ήσαν μαύροι, ζωηροί, καί 
οξυδερκέστατοι, ή κόμη καί μύστακές του 
ήσαν καστανόχροοι, καί ή γενειάς τοϋ ίδιου 
χρώματος, κομψώς χεκαρμένη, έκάλυπτε 
τόν πώγωνά του. Α’· έρυθραί παρειαί του, 
έμαρτύοουν τήν σταθεράν υγείαν του, καί

ούδέν διαδίδεται, χωρίς νά ύπαρχν) τ’- θε
τικόν...

— 'Γό θετικόν είναι, ότι ή μορφή τοϋ 
ξενοδόχου, απαρέσκει εϊ; τούς καλού; έκεί
νου; ανθρώπου; οί όποιοι φαντάζονται, ό
τι άρκεϊ νά ήναι τι; δυσειδής διά νά ήναι 
κακούργος.

— Καί μήπως ή μορφή δέν ήναι τό 
κάτοπτρου τής ψυχής νομίζω;

Ό Έμπορος είς τήν λογικήν ταύτην έ· 
ρώτησιν τή; θυγατρός του δέν άπεκρίθη, 
άλλ’ έσίγησευ. Μετά τινα; δέ στινμάς, ή 
νεκνις ήιώτησεν έκ νέου.

_ Ό θείε; Καλέργης σάς ε’πεν ότι θά 
τόν ένταμώσητεενταύθα;

— Άναμφιβόλω;, άπεκρίθη δ κ. Κα
λέργης, ό αδελφό; μου εύρίσκεται εί; τό 
Δελβίνον. Δέν είναι πολύ μακράν. Μοί ε- 
γραψεν ότι, άφοΰ έκεΐνο; Οά σπεύσγ δλαι; 
δυνάμεσι δι:·. νά μα; έναγκαλισθή όσον τά- 
χιον, πρέπει καί ήμεΐς νά κάμωμεν μερικά 
βήματα πρό; συναντησίν του, καί ώ; τόπον 
τή; συνεντεύξεώς μας, προσδιώρισε τό ξε
νοδοχείου τών Φαντασμάτων.

— Καί διά τούτο μέ έλάβατε μαζί 
σας ! άνέκραξεν ή νεκνις άφελώς, διά νά 
λάβω τήν χαράν ·>ί. έναγκαλισθώ ταχύτε 
ρον τόν θειον μου !

Μάλιστα, αγαπητή μου Ούγατερ ! άπε
κρίθη ό έμπορος, Ολίψας φ.λοστόργω; τήν 
χεΐράτης.

Καί σιγήσας επί μικρόν, επανέλαβε μετά 
ταύτα.

— Αίμυλία, ενθυμείσαι τόν αδελφόν μου;
— "Ώ ! μαλιστα ! άνέκραξεν ή νεκνις 

μέ άφήκ: δεκαέτιν ό κ. Αντώνιος Καλ.έρ- 
γτς, καί δέν πρέπει νά ένθυμώμαι αύτόν 
τόν προσφιλή θειον, όστ·.ς μάς κάμνει νά 
περιμένωμεν επτά ολόκληρα έτη διά νά 
τον άπολαύσωμεν !

— ΊΙ αιτία, κόρη μου, δι' ην απούσια
ζε·. τόσον, άπεκρίθη ό κ. Καλέργης, είναι 
διότι ήτο πτωχός. Χάριν εμπορίου άνεχώρη· 
σεν ε’ς ’Αμερικήν, καί τώρα μοί γράφει ότι 
φερει θησαυρούς.

μόνον δύο ρυτίδες άβαθεϊς διεκρίνονςο έπί 
τοϋ μετώπου του.

Τό δέ ετερον άτομον ήτο νεάνι; δεκκε- 
πταέτις περίπου, καλλονής έξαισίου.

Είναι ανεπαρκή; ό ήμέτερος κάλαμο;, 
όσην τέχνην καί άν μεταχειρισθή, νά περι- 
γράψν), τήν κανονικότητα, τήν χάριν, καί 
τήν ώραιότητα τοϋ ώοειδοϋ; λευκού προ
σώπου της, τάς χαριέσσα;, όφρεΐς αύτής, 
τοξοειδώς άνυψωμένας περί τούς θελ/.τι- 
κωτάτους καί μαγευτικούς οφθαλμούς της, 
τήν λεπτοφυή αύτής ρίνα, τά; ροδοχρόους 
και εύτραφεΐς παρειά; της, καί τά κοράλ
λινα αύτή; χείλη, άτινα λεπτώ; διανοιγό- 
μενα έδείκνυον διπλήν σειράν μαργαριτω- 
δών όδόντων. 'Γό σώμα αύτή; ήν χάριεν, 
εΰστροφον καί εΰτραφές, περιβαλλύμενον 
ύπό έσθήτο; κομψή; μέν, πλήν άπλουστά- 
της. Είχε τόν πόδα μικρότατον, καί τήν 
όσφύν περιεζωσμε’νην διά ζώνης, ήτις άνε- 
δείκνυεν καθαροτέραν τήν κομψότητα τοΰ 
όλου τού άναστήματό; της.

Θά έμάντευσε βεβαίως ό αναγνώστης, 
οτι τά δύο ταΰτα άτομα ήσαν ό Κωνσταν
τίνο; Καλέργης, με-ά τή; θυγατρός του Αί 
μυλίας.

ΊΙ νεκνις καθημένη απέναντι τού πα· 
τρό; της, είχε τήν κεφαλήν χαριέντω; έρει- 
δομένην έπί τής χειρό; αύτής, θεωρούσα μέ 
βλέμμα περιεργεία; 5λω; παιδικής, τα πέ
ριξ δένδρα, τα άνθη, καί τούς αγρούς, έν φ 
ό πατήρ της έσκέπτετο βαθέως.

Άμφότεροι έτηρουν βαθεϊαν σιωπήν, ήν 
αίφνης ή Αίμ.υλία πρώτη διέλυσεν.

— Είναι αληθές, πάτερ μου, ήρώτησεν, 
ότι διευθυνόμεθα πρός τό «ξενοδοχεΐον 
τών φαντασμάτων;»

— Βεβαίως, άπεκρίθη ό Κ. Καλέργης 
άποσπασθείς τών σκέψεών του, μήπως τό 
άγνοή; Αίμυλία; ή μήπως συμμερίζησαι 
τούς άνοήτους φόβους και τά; προλήψεις 
τών χωρικών;..

— Νά σάς είπώ τήν αλήθειαν, πάτερ 
μου, άπηντησεν ή νεάν.:, τούς συμμερίζο
μαι εν μέρεε, διότι είναι γνωστόν ήδη ότι
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— Πτωχό;! άνέκραξεν ή νεάνις, προση- 
λοϋσα μέ έκπληξιν έπί τοϋ πατρό; της, τού; 
μαύρου; οφθαλμού; τη;. Άλλα πώ; δίν τω 
συνετρέχετε σείς, ό όποιο; εΐσθε τόσον 
πλούσιο;!

— Θΰγατερ! 5 Αντώ to; έχει παραδό
ξου; μεν, πλήν ζαί αξιέπαινους ιδέα;. Δεν ή- 
θέλησε νά λάβη το έν τέταρτον τών εισοδη
μάτων .μου, δπερ τω προσέφερον, διϊσχυρι- 
σΟεΙς ότι, ό καθείς πρέπει έν ίδρώτι τοΰ προ
σώπου του, νά τρώγει τον άρτον -ου. Έλα
βε μόνον έν μόρο, καί τοΰτο δάνιιον, ότως, 
μεταχειρισθείς αύτό <·.; κεφάλαιον, απόκτη
ση άλλα ιδιζά του. Και νά ίδζ,; ότι έν έ
τος μετά τήν άναχώρηοΐν του. μοι έπέστρεύε 
τά χρήματα άτινα τώ έδάνε-.σχ.

— Ώ ! τόν ζάλον, τόν υπερζοανον ΰεϊόν 
μου! άνέκραξεν ή Αΐμυλία, πάντοτε διατη
ρεί αύτόν τίν αξιοζήλευτο» χαρακτήρα του. 
Ά! πάτερ μου ! έάν ό Γεώργιο; Δεσάμπης, 
ό έξάδελφό; μου τόν έμιμεΐτο, ήδη ήθελε» 
ειιθ»ι διαφορετικό;.

— Ό Δεσάμπη;, κόρη μου, εΐνάι διεφ
θαρμένος έξ άνιτροφής- ό Ίωάνν/ς Δεσάμ
πη;, ό πατη: του, καΐ σύζυγο; τή; πρώτη; 
έξαδέλφη; μου, ήτο μοχθηρός άνήρ Τή α
λήθεια μέ θλίβει πολύ ή διαγωγή του, καί 
δέ; γνωρίζω οποίον θά ήναι τό μέλλον του.

— Αληθινά, πάτερ, είπεν ή νεάνις, μέ 
.φαίνεται ότι ό 1'ε/ργιος, θά έχτ, είς τόν νοΰ» 
του νά μά; πρυλάξ', είς τήν συνάντησιν τού 
θείου.

— Πόθεν τό συμπεραίνει; ;
— Έκ τών λόγων του καί έκ τινων ερω

τήσεων ας μοί άπηύθ.ινΐν έπί τή; ΰποθίσεω; 
ταύτης.

— Τόν Δεσάμπην δέν τόν υπολήπτομαι 
πλέον, είπεν ό έμπορος, καί ά',ν.ώ διατί έχω 
πρό; αύτόν μίαν απέχθειαν! Μοί φαίνεται 
ότι ό άνθρωπο; αύτό; θά γίνη μίαν ημέρα - 
μέγα; κακούργος.

— “Α ! πολύ προχωρείτε, πκτερ μου, εΐ; 
τάς προαιτθ'-ε·.ς σα;, ΰπέλαβεν ή Α'μυλία.

— II διαγωγή τ ΰ Δεσεμπου εινχΐ ΰπο 
π το; ! απήντησν ό Κ«.»νσταντΐν'·ς Καλέργης, 
πλήν είθε να απατώναι.

— Αλλά, πάτέρ μου, δέν πιστεύω να 
έχη τόσον κακήν καρδίαν ό έξάδελφό; μου.

— Δέν γνωρίζεις, θΰγατερ, άπε*ρίθη  ό έμ
πορο; μετά φωνής σοβαρά;, δτι άζα τι; κώ
μη το πρώτο» πρό; τήν κακίαν βήμα, είναι 
δύσκολο» πλέον νά οπισθοχώρηση;

‘Η Αΐμυλία, εί; τάς όρθάς τοΰ πατρό; τη; 
σκε'ύει;, έτήρησε σιωπήν. Είτα δέ υύώσασα 
ζωηρώ; τήν κεφαλήν,

— Ύμεϊ;, πάτερ μου, είπε, βλέπετε τά 
πάντα ύπό τήν κακήν των έποψιν! *Ας  έλπί- 

I σι··μεν ότι ό Θεό; θέλει φωτίσει τήν διά
νοιαν τοΰ Δεσάμπου ’

Μόλις είπε ταΰτα ή νεάνις, καί τό όχημα 
έστη Ό αμαξηλάτης,πηδήσα; έπί τοΰ εδά
φους, ήνέωξε τήν θυρίδα τοΰ οχήματος, καί 
είπεν εύσεβάστω; είς χυδαία» ηπειρωτικήν 
διάλεκτον,

— Έφθάσαμεν. αύθε’ντα.
Ό Κ. Καγέργης έ-υψε διά τή; Ουρίδος 

καΐ είδε». Πράγματι είχον φθασει εί; τό ξε
νοδοχείου, οπερ ϋψοΰτο ολίγα πε αιτε'ρω βή
ματα.

— Αΐμυλία, άς Χαταβώμε», ιϊπε» ό έμ
πορο; άπευθυνοιζενο; πρός τή·/ θυγατε'ρι του’ 
κα·- σΰ, Πετρε, κροΰσε εκείνην έκεΐ τήνθύραν.

Κ·/ΐ ό Κωνσταντίνος Καλέργη;, λαβών είς 
τον βραχίονα του τήνΌ/γατέρα του, κατέβη 
τή; άμαξης, ένώ ό αμαξηλάτης έκρΟυε βα- 
ρέω; καί ε’πα ειλημμέ«ως άθλιον ρόπτρον, 
κρεμάμενον εϊ; τήν θύραν, καί όπερ άνέδω- 
κεν ήγον άπαίσιον καΐ ξηρόν.

I I.

’Οδηγούμε» τόν αναγνώστην έν τώ έσω- 
τ-ρ κώ τοΰ ξενοδοχείου, έ.θα θέλομε» ίδίϊ 
τί 'υ έβαινε πριν ή ό Κωνσταντίνος Κα
λέργη; ε’-σέλθη.

|·'ι: -ήν αύλήν τού ξενοδοχείου, πέριξ πυ
ρά; ζο-ράς, καί άνχδιδούσ»; μαχράς φλό- 
γ»ς, εκαθηντο πεντε άνδρε: θερμαινόμενοι καί 
συν·.μ·λαΰντες. Οί ά·δρες ουτοι άπαισίου καί 
άγρια; φυσιογνωμία;, έφορου» ένδυμασίαν’Αλ
βανική', κατε,ρυπωμένην καί ρακώό'η.

(^‘•«Ο

ΠΟΙΗ<«
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΓΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Τό πλοϊον ήδη έτοιμον μ' ίστι'α ανοιγμένα,
ώ; κύκνο; τι; λευχόπτερρς. ’ς τό κϋμχ μ' αναμένει, 
πόσον είναι λυπηρόν νά φύγγ τις ’ς τά ξένα, 
μέ τό φαρμάκι ς τήν χαρδ’ό, με όψι μαραμένη.

ΙΙρΐν φύγω, άφετε μικρόν νά αποχαιρετίσω, 
τήν χώραν ένθα έζησχ, καί έ»θα άνετραφην, 

Τίς οίδεν άν ς τήν ξενητε’ά τά κώλα δεν άφήσω, 
είς γήν όπου έμίσησα, ; τήν γήν ποϋ απεστραφην.

Χαίρετε! λόφο: ά.θηροΐ, νερά, βουνά χαί δάση,
’Σάς ή ύ-·χή μ’ έπιποθ-.ϊ πριν φΰγη χαΐ σά; χάση. 

Καί σείς, πτη»ά,τονίσατε έν α*μα  τελευταίο»,
Φεύγω μακράν, ταλαίπωρα, έχετ’ΰγε’αν πλέον !

Χαΐρε καί σΰ, ώ πίτρική καί σεβάσμια στέγη!
"Οπου διήλθο» άλλοτε στιγμάς ευδαιμονίας. 

.ΙΙλήν »ά γευθώ έπρόκειτο τοΰ βίου τά; πικρία;,
καί τώρα τήν καρδία» μου ή μνήμη σου νά φλέγη

Όπόσον ήσαν εύτυχεΐ; οί παιδ-κοί μου 'χρόνοι,
Ό:ε χ.υσοΰ» έπλέκετο τοΰ βίου μου το νήμα. 

’Αλλ' ήδη λήθες κάλυμμα 'ς τά π’ρελθόντ’ άπλόνει 
ή Μοίρα, καί εϊ; ξένην γήν μέ φέρει παραχρϋμα.

Χαΐρε. ώ χώρα προσφιλής, καί πάλινσέ άφίνω, 
καί εί; τήν ξένην άπελπι τό βήμα διευθύνω

Σκληρά καί αδυσώπητος μέ φέρει ειμαρμένη
είς μέρη όπου άν>ι*τθ;  ό τάφος μ’ αναμένει.

ΞίνΟς ’ς τήν ξένην, άπελπι; καί άπορος συγχρό»ως, 
θά ήμαι ώ; τό μαρανθέν τοΰ φθινοπώρου φύλλον. 

Καί τά πελάγη θίωρών, τοΰ ούρανοΰ τό χοΐλον, 
εις δάκρυα θά μέ κινή τή; ξενητε’ά; ό πόνος.

‘Οπόταν τήν επαύριον '; τό πέλαγος θά πλέω, 
κ’ εις τήν γενέθλιά» μου γήν ό ηλ’ος άνατείλη, 

τόν έσχατόν μου στεναγμόν ή αύρα θ' άποστείλγ, 
όν έκ τοΰ στήθους μου αύτοΰ μέ πόνον θά εκχέω.
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Πλην, ω θεέ, εϋδόκησον! νά έπιστρέψω πάλιν 
χαι νά ριφθώ χαρούμενος 'ς τήν πατρικήν αγκάλην,

Κι’ όδήγησον το πλοϊόν μου, είς επανόδου ώραν, 
να φθάσω ώς ταχυπετόν ’ς τήν πάτριόν μου χώραν.

ΝΙΚΟΚΛΗΣ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ.

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ.

Είς τής ζωής τό πέλαγος αμέριμνος έβίουν 
νά χαίρω νά εύφραίνωμαι, ν άγάλλωμαι τ,ξίουν.

Πατέρα είχον αγαθόν, φιλόστοργου μητέρα, 
ή τύχη μου ώμοίαζε πρός φαεινόν αστέρα.

Αί ώραι διεδέχοντο καί αί στίγμα1· άλλήλας, 
κ’ έγώ άπαύστω; τάς χορδάς έτόνιζον τής λύρας.

Έάν δ’ οί πάντες έκλαιον κι' ή αηδών έθρήνει, 
τά πάντα ήσαν έν έμοί εν πλτρει εΰφροσύνρ.

Τό έαρ όταν κελαδοΰν τρυγόνες εις τάς βρύσει; 
τό έαρ ότε άπατα άνέθαλλεν ή φύσις, 

δπότε έκ τοΰ χάλυχος έξήρχοντο τά άνθη
Έψάλλομεν εις τού; αγρούς έγώ χ'ή Μαριάνθη.

Ένώ δέ ην ό βίος μου ώ; ρύας γλυκορρέων 
τής τύχης θύμα έπεσα . . . δ'εν έχω φίλους πλέον.

Ήδη καί φίλην έχασα, πατέρα χαί μητέρα· 
Στρουθίον φεΰ ! «.σύντροφον γυρνώ είς τόν αιθέρα.

I. I. ΠΟΛΥΒΙΟΣ.

ASMATIONEN ΜΕΑΑΓΧΟΛΙΚΗ ΕΣΠΕΡΑι

Είν’ εσπέρα πλέον τώρα, είναι ώρα ήσυχίχς 
είναι ώρ’ αναψυχής,

καθ’ ήν πάντες τάς μίρΐανας, τάς πικιάς μελαγχολίας 
άπωθοϋσι τής ψυχής.

Είν’ εσπέρα πλέον τώρα, τήν γαλήνην πάντε; έχουν 
καί τάς θλίψεις λησμον'ϋ'-

Διατί πλήν τήν ψυχήν μου πόθοι άσβεστοι κατέχουν ; 
καί σκληρώ; μέ τυραν-βϊν >

Πληγήν έχω ’ς τήν ψυχήν μου, τήν καρδίαν μου βαρεϊιν 
καί στρεβλή· τήν κεφαλή', 

κ’έκ τών έφθαλμών μου μόλις εμποδίζω τήν πορείαν 
τών δακρύων τήν πολλήν.

Ώ ! Θεέ μου, μόνος πάσχω! ποΰ λοιπόν παρηγοριάν 
νά ζητήσω δι’ έμέ;

καί εκείνης ίσως ήτις μ.’έθεσεν εϊς τυραννίαν 
είν’ εύφρόσυν' αί στιγμαί.

Μόνος πάσχω ! ώ Θεέ μου! άλλ' άν ήμην κάν κοντά της 
ή άν ήν έκείν' έδώ,

μικροτέραν μου τήν θλίψιν εϊς τά θιΐα βλέμματα της 
ήδυνάμην νά ίδώ.

Δ. Α.

ΕΙΣ ΨΥΧΗΝ ΜΕΤΑΣ'ΓΑΣΑΝ

’ Α,πέθανες I κ’ είς Ουρανού; μετέστη ή ψυχή σου, 
Πλήν, σ τήν καρδίαν μου έντός εύρίσκετ' ή μορφή σου 
Άπέθανες ! πλήν δι’ έμε ώς ζών έτι υπάρχεις’ 
Ό θάνατός σου όνειρον μοί φαίνεται άπατης’ 
Άπέθανες ! ώ! θλιβερά είκών σ’ τούς οφθαλμούς μου 
Παρίστατ’ ή κηδεία σου’ καί μέ φοικτού; σπασμούς μου. 
Τούς θρήνους καί τά δάκρυα τών συγγενών σου όλων, 
Φαντάζομαι καί στεναγμούς εκφέρω μετά πόνων. 
Φεΰ ! ητο ή λαμπρά έλπίς όλων τών ποθητών σου, 
Γονέων σου αγαπητών φίλων καί άδίλφώνσου, 
Φαιδράς έλπίδας δι' εσέ έτρεφον μειδιώντις, 
Τοΰ βίου των παρήγορον σ’είχον ένθουσιώντες.
Σύ ήσο δι' αύτούς τό πάν, σύ ώς τό ρόδον ήνθεις, 
Πλήν φεΰ ! προώρως μ-αρανθέν εί; κόνιν άνελύθης, 
Ήσο τερπνόν των ovotpov ελπίδων χρυσοπτέρων, 
Κ' είχες μορφήν αγγελικήν άγνήν ώς τών αγγέλων- 
Ειρήνην φέρων έπί γής, χαράν καί ευθυμίαν. 
Ήσο πλασμένος μ’άρετάς σπάνιάς είς φιλίαν. 
Τρεις κ*  είκοσιν είδες φοράς ν’ άνθήσωσι τά ρόδα’ 
Είς μάτην λοιπόν έθαλλες; άλλοίμονον ’ καί τώρα ! 
Ύπδ τό κρΰον μάρμαοον ζοφοιδους κατοικίας, 
Έγκλείετ’ ή αγγελική μορφή σου, καί πικρίας 
’Εγκλείει κ’ ή ταλαίπωρος καί δύστηνος ψυχή μου, 
Καί φλογισμένα δάκρυα εκπέμπει ή πνοή μου’ 
Μαύρ’ είναι ή καεδία μου, κι’ έντός αύτής φωλεύει 
Πένθος βαρύ, βαθύτατον, κι' δλην τήν κυριεύει.
’Ό λύπη απροσδόκητος! μ' έμάρανε; πρωώρως 
Καί δέν ισχύει είς έμέ ούδέ αύτός ό χρόνος 
Νά βαλσαμώσω τήν πληγήν ήν τόσον βαθυτάτην 
Ήνοιξες είς τό στήθος μου. Άλλοίμονον '. εις μάτην
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'll νεαρά καρδία μου άπλήστω; μαινομένη, 
Πρέπει δεκτή τοΰ Πλάστου μας ή θέλησις νά μέννμ 
Έχει · ω φίλε μου καλέ, στον Ούρανόν έπάνω, 
Εύ/Ου δι’έμέ, ώ! ταχιστα θέλω νά άποθάνω, 

"Ινα έπαναλάβωμεν τήν έπί γής φιλίαν, 
’Αγάπην κι' άφοσίωσιν είς μνήμην αίωνίαν !!..

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩ ΓΟΠΟΥΛΟΥ.

ΕΝ ΔΑΚΡΥ
έπι τφ άώρω θανάτω τής κόρης

ΑΥΓΗΣ Μ.' .
Ξαναγεν·έται τώρα ή γή, οί κάμποι τά λουλούδια ■ . .

κρυφά το γλυκοχάραμα τώρα γλυκά τραγούδια 
ώαίλνει τ’ αηδόνι τής μαρτιάς, τό λιγερό κλωνάρι,

καί πλέχει με τό ζέφυρο ή δρόσος μαργαρτάρι! · . 
Τώρα ποΰ ή γή μοσχοβολά, ποϋ τόσα μϋρα χύνει,

'ς τ’ άγρια -χαμολούλουδα τό ρόδο κ ή μυρούνη, 
τώρα, πουλί, σς ώρέχτηκε τοϋ τάφου τό λιμάνι,

κι’ άντί τοΰ γάμου πρόλαβες τοΰ χάρου τό στεφάνι ! . . , 
Αστέρι ποΰ δέν έχυσες τής πρώταις σου αχτίδες

γιατί νά δώσγ,ς καί μέ σέ χαραΐς τοσαις κι' ελπίδες ; ■ . . 
Δέν έλυπήθν,κες Αυγή, τήν άμοιρη μητέρα

ποΰ στέρεκαν τά μάτΙα τη; . . , τδν άτυχή πάτέοα 
ποΰ σ’ έκαμάρωνε κρυφά :! τή φτώχ’α, τήν όρφάν’α

θά τήν χορταίνης, άγγελε, άκύμ’ άπ’ τά »ύράν|α ! . . . .

Μή κλαΐτε κ’ είν’ ανώφελα τά μαύρα δάκρυα σα; !
σφιχτέ κρυφά τδ πόνο σας, τή θλίψι '; τή καρδιά σας!

‘Ο θάνατο; γεννήθηκε κουφό; καί δέν άκοΰει . . .
χωρίς καρδ’ά, τά στήθια του ή λύπη δέν τά κρούει . . . 

Μοιάζει δρεπάνι θεριστή τ’αχόρταγο του χέρι
κι' άν λάχη ρόδο τή σταχείά τό περ-ε: τό μαχαίρι.......

Ν.

ΛΥΣ1Σ
τοΰ έν τώ προηγουμένω φυλλαδί» αινίγματος.

Τό στοιχϊΐον Γ.


