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M m §  ΙΝΕ γνωστόν όποιαν μεγάλην /α ί επιφανή θέσιν κατέχου- 
| Ι Μ  σιν αί σ ο μ φ ω ν ί α ι έν τώ κολοσσιαίφ Ιργφ τοΰ Μπέ- 
a— ^~^ι| τοβεν. Μετά τήν Ή  ρ ω ϊ κ ή ν, ήν επίτηδες διά τόν μέγαν 

Ναπολέοντα έμελοποίησεν, άλλ’ ής εσχισε τήν ιδιόχειρον άφιέρωσιν

Η ΕΝ ΒΟΝΝΗ- ΟΙΚΙΑ Τ Ο Γ Μ ΙΙΕΪΟ ΒΕ Ν .

δτε ό 'Ύπατος άνηγορεύθη Αύτοκράτωρ, έγραψε τήν είς s i  m e b ο I 
κατά μείζονα τρόπον, μίαν τών εύχερεστέρων αύτοΰ άλλ’ έξακολου- 
θοΰσαν ούδέν ήττον νά θέλγη. Έπειτα έ'ρχονται δύο συμφωνίαι 
ύψηλοτέρας έμπνεύσεως ή είς u t  κατ’ έλάσσονα τρόπον συμφωνία 
και ή Pastorale, αΐτινες έξετελέσθησαν τό πρώτον έν τώ θεάτρφ an 
der W ien. Πάσαι αί έπαινετικαί έκφράσεις έξηντλήθησαν διά τά δύο 
ταΰτα αριστουργήματα. Έν τή πρώτη, έμπνεόμενος έξ ιδεών αύστη- 
ροτέρων, συμφωνοτέρων πρός τήν φύσιν τής ιδιοφυίας αύτοΰ, ήθέλησε 
νά ζωγραφήση τήν πάλην τής μεγαλονοίας κατά τών δυσχερειών καί 
τών θλίψεων τοΰ βίου, πάλην έπιστεφομένην έν τέλει, μετά πολλάς 
περιπετείας, ύπό θριαμβευτικής νίκης. Ή  Pastorale είνε μεστή βα- 
θυτάτου αισθήματος τής μεγαλοπρεπείας καί τής καλλονής τής 
φύσεως, τής ότέ μέν πραείας καί οίονεί μειδιώσης, δτέ δέ τρομεράς 
καί οργίλης. Είς τό πρώτον A llegro καί τόν έπέχοντα θέσιν Scherzo 
άγροτικόν χορόν ένυπάρχουσι περίεργα ίχνη ασμάτων τών χωρικών 
τής Αύστρίας, ήχώ τις τής δημώδους ποιήσεως, ήν εύλαβώς περι- 
συνήγαγεν ό μέγας μελοποιός. Περίεργος είνε ή σύγκρισις τής έξοχου 
καί περιωνύμου καταιγίδος τής Pastorale πρός τάς άναλόγους από

πειρας άλλων μεγάλων μελοποιών, τήν τοΰ Γκλούζ έν τή Ί  φ ι- 
γ ε ν ί ς  έν Τ α ύ ρ ο ι  ς, τήν τοΰ Χάϋδν έν ταΐς ρ α ι ς τ ο ΰ  Έ τ ο υ ς , 
τοΰ Μότσαρτ έν τώ Ί  δ ο μ ε ν ε ΐ, τοΰ Μάγερμπεερ έν τή Σ υ  γ- 
γ ν ώ μ η ,  τοΰ 'Ροσσίνη έν τή εισαγωγή τοΰ Γο υλ ι έ λ μο υ  Τέ λ λ ο υ  
καί τοΰ Βάγγνερ έν τή εισαγωγή τοΰ Φ α σ μ α τ ώ δ ο υ ς  π λ ο ί ο υ .  
Α λλά  πάντες ουτοι, πλήν τών δύο τελευταίων, έπεκαλέσθησαν είς 
βοήθειάν των πρός έπίρρωσιν τής έκφραστικής δυνάμεως τής ορχή
στρας τό γόητρον πληθύος φωνών, φαίνονται δ ’ δτι πρό παντός 
ήθέλησαν νά περιγράψωσι τόν τρόμον τών άνθρώπων ένώπιον τής 
οργίλης έξεγέρσεως τής φύσεως · άλλ’ ό Μπέτοβεν επιλαμβάνεται 
γενναίως αύτοΰ τοΰ φαινομένου, προσπαθεί νά τό χαρακτηρίση, ν’ 
άναπαραστήση τάς ποικίλας καί τρομεράς έξελίξεις του. Κατά τοΰτο 
δέ, άναμφισβητήτως, ούδείς ύπερέβη αύτόν, ούδείς τόν εφθασε · ’ισως 
δέ καί ούδέποτε θά  τόν φθάση τις.

Πλήν άλλων Ιργων είς τήν δευτέραν ταύτην περίοδον άναγο- 
μένων, μνημονευτέον τήν Εισαγωγήν καί τά Διάμεσα τών Ε ρ ε ι πί ω ν  
τ ώ ν  ’Α θ η ν ώ ν ,  ένθα άξιοπαρατήρητος είνε πρό πάντων ό χορός 
τών περιστρεφομένων Δερβισσών μιμητικής αρμονίας άληθώς εκ
πληκτικής · άλλ’ ώς πρός τοΰτο ειχεν ήδη καταδείξη καί έν τφ 
Φ ι δ ε λ ί φ δ Μπέτοβεν τί ήδύνατο νά πράξη · τίς άπαξ άκούσας 
δύναται νά λησμονήση τούς έρρύθμους ήχους τής βαρυβαρβίτου 
παριστάνοντας τόσον αίσθητώς χώμα διά πτυαρίου ριπτόμενον είς τάφον;

* *
*

Πλήν τής κερδοσκοπικής άπληστίας τών άδελφών του προ- 
πωλούντων πολλάκις έν άγνοια τά έ'ργα του, καί έμβαλλόντων αύτόν 
είς υλικάς καί ήθικάς στενοχώριας, καί άλλας πικρίας ύπέστη ενεκα 
τής κηδεμονείας, ήν εύγενώς ήθέλησε ν’ άναλάβη έπί τοΰ άνεψιοΰ

Ο ΤΠΩΡΟΦΟΣ Θ Α Λ Α Μ Ο Σ, ΕΝ  Ωι ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο Μ ΠΕΤΟΒΕΝ.

του · συγγενείς τινες ήγειραν δίκην κατ’ αύτοΰ τό δέ δικαστήριον 
τόν έκήρυξεν άνάξιον πρός κηδεμόνευσιν δ ιά  τ ή ν  κ ω φ ό τ η τ ά
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τ ου.  Ή  τοιαύτη έπίσημος άνακήρυξις τοΰ παθήματος τοο έ'πληξεν 
αύτόν βαρέως · τό δέ κακόν ήτο οτι τό πάθημα έδεινοΰτο · οι έντο- 
νώτεροι ήχοι μόνον συγκεχυμένον βόμβον ένεποίουν είς τό δεξιόν 
ούς αύτοΰ· τό αριστερόν έχρησίμευε κάπως. Ά π ό τοΰ 1816 μέχρι 
τοΰ 1818 ό Μπετόβεν ήναγκάσθη νά προσφύγη εις ακουστικόν κέρας 
δπως άκούη τι τφ έ'λεγον · μετά τό ετος δε τοΰτο μόνον έγγράφως 
ήδύναντο οι περί αύτόν νά συνεννοώνται μαζί ίου. Κατά τά τελευταία 
ταΰτα ετη ό δυστυχής Μπέτοβεν ήρκεϊτο εις τήν έξής ακουστικήν 
άπόλαυσιν. Μετέβαινε τήν έσπέραν εις εν ξενοδοχείον κείμενον πλη
σίον τοΰ θεάτρου τής Josephstadt, καί έκεΐ έτοποθετεΐτο όπισθεν 
έκκρεμοΰς μετά μουσικής παίζοντος τήν τριφδίαν τοΰ Φ ι δ ε λ ί ο υ, 
καί στηρίζων τό αριστερόν ους ήκροάτο τούς ήχους, οϊτινες έ'φθανον 
μέχρις αύτοΰ ώς ήχώ άπομεμακρυσμένη ! . . .

Τόν Νοέμβριον τοΰ 1822 τό θέατρον τής Josephstadt έ'διδεν 
έκτακτον εύεργετικήν παράστασιν ύπέρ τής ύποδυομένης τό πρόσω
πον τής Λεονόρας έν τφ Φ ι δ ε λ ί φ ήθοποιοΰ. Παρά τάς παραι
νέσεις καί τάς παρακλήσεις τών φίλων του ό Μπέτοβεν έξ αισθή
ματος ευγνωμοσύνης πρός τήν έξόχως διερμηνεύουσαν τό έ'ργον του 
ήθέλησε νά διευθύνη αύτός τήν ορχήστραν. Ό  δύστηνος μέγας άνήρ 
έ'λαβε τότε σκληροτάτην πείραν τοΰ μεγέθους τοΰ παθήματος του. 
Εις τών βιογράφων του, στενός φίλος τοΰ Μπέτοβεν, αύτόπτης δέ 
μάρτυς, διηγείται ώδε τήν θλιβεράν σκηνήν.

,,Έ κ τής πρώτης αμέσως διφδίας παρετηρήθη δτι ό Μπέτοβεν 
δέν ήκουε τά έπί τής σκηνής αγόμενα. Συνεκράτει τόν ρυθμόν τοΰ 
μέλους, ή ορχήστρα συνεμορφοΰτο πρός τά κελεόσματά του, άλλ’ 
οι άοιδοί προέτρεχον · μετ’ ολίγον πλήρης σύγχισις έπήλθεν. D a capo! 
άνέκραξε τό άκροατήριον. Ή  διφδία έπανελήφθη άλλά καί πάλιν 
έπήλθε σύγχισις είς τό ’ίδιον άκριβώς μέρος. Καί αύθις έπήλθε 
διακοπή. Ή το καταφανές πλέον δτι ή παράστασις δέν ήδύνατο νά 
προχωρήση τοΰ Μπέτοβεν διευθύνοντος τήν ορχήστραν. Ά λλά  πώς 
νά τφ γείνη γνωστή ή πικρά αλήθεια; Ούδείς έτόλμα ν’ άναλάβη 
τήν έντολήν ταύτην. Έν τούτοις ό Μπέτοβεν, ανήσυχος, έ'στρεφε 
δεξι^ καί αριστερή τούς οφθαλμούς, κατασκοπεύων τάς φυσιογνωμίας 
δπως μαντεύση τί τό κωλΰον τήν έπί τά πρόσω πορείαν τής παρα- 
στάσεως. Τέλος μέ προσεκάλεσε διά νεύματος καί μοί Ιδωκε τό 
σημειωματάριόν του· έγραψα έν τάχει· ,.Σάς παρακαλώ νά μή 
έξακολουθήσετε · θά σάς είπώ είς τήν κατοικίαν σας τί συμβαίνει. “ 
Ένόησεν άμέσως ■ έπήδησεν όρμητικώς έκ τής Ιδρας καί ειπεν ύψη- 
λοφώνως ,,Πάμε, πάμε γρήγορα!“ Διηυθύνθη τρέχων είς τήν κα
τοικίαν του, κατέπεσεν έπί ανακλίντρου, καί πολλάς ώρας Ιμεινεν 
ακίνητος, τήν κεφαλήν έν ταΐς χερσί κρατών, βεβυθισμένος είς 
νάρκην. “

* *
*

"Ας ρίψωμεν τώρα ταχύ βλέμμα έπί τών έ'ργων τής τρίτης 
αύτοΰ περιόδου.

Έν τή τάξει ταύτη ανάγεται ή όγδόη συμφωνία είς φ α κατά 
μείζονα τρόπον καί τό μέγα διά κλειδοκύμβαλον Trio τό άφιερωθέν 
τφ άρχιδουκί 'Ροδόλφφ. Τό έ'ργον εινε μεγαλοπρεπέστατο»; · νομίζει 
τις δτι διά γιγαντιαίων βημάτων χωρεϊ εις μαγικήν χώραν, πρό 
πολλοΰ απρόσιτον είς τόν άνθρωπον. Τό υπ’ αριθμόν 97 έ'ργον, τό 
γνωστόν υπό τόν τίτλον T r i o  τ ο ΰ  ά ρ χ ι δ ο υ κ ό ς ,  ό θρίαμβος 
τών μεγάλων κλειδοκυμβαλιστών καί ό τρόμος τών μή τοιούτων, 
θεωρείται ώς ή ώραιοτάτη έν τφ ε’ίδει τούτφ μελοποίησις. Μεταξύ 
έξαισίων μελωδικών καί αρμονικών καλλονών, εύθύς έξ άρχής μα- 
γευουσών, έμ,περιέχονται δυσχέρειαι, άς ούχί συνήθεις χεΐρες δύναν- 
ται νά ύπερνικήσωσι.

Αί δύο τελευταιαι σονάται διά κλειδοκύμβαλον καί βαρυβάρ- 
βιτον (102) καί αί πέντε μεγάλαι διά κλειδοκύμβαλον σονάται περι- 
λαμβάνουσι παρεμφερείς πρωτοτύπους. Έν τοΐς έ'ργοις τούτοις ώς 
καί έν τοΐς quatuors τοΐς άφιερωμένοις είς τούς πρίγκηπας 'Ραζου- 
μόβσκη καί Γκαλιτσίν παρεμπίπτουσι μέρη σκοτεινά καί τρικυμιώδη,

J άναδεικνύοντα, ώς έν ταΐς είκοσι τοΰ Ρέμβρανδτ, έντονώτερον τά 
j  φωτεινά σημεία.

Διά τήν είς ρ έ κατά μείζονα τρόπον λειτουργίαν αύτοΰ, ήν 
ήρξατο τφ 1818, είργάσθη τέσσαρα δλα έ'τη. Ό  Μπέτοβεν έξετίμα 
τά μέγιστα τό έ'ργον τοΰτο. Έπί τής πρώτης τοΰ χειρογράφου σελί- 
δος είχεν έπιγράψει ίδιοχείρως : Von Herzen kam cs, zum Herzen 
moge es gehen (Έ κ  τής καρδίας προήλθε —  τό έ'ργον τοΰτο —  
ε’ίθε είς τήν καρδίαν νά ύπάγη). Ή  λειτουργία αυτη εμπεριέχει 
έξαισίας καλλονάς, άλλ’ οι χοροί καί αί μονφδίαι λίαν υψηλά τονι- 
σθέντες έμβάλλουσιν είς άληθές μαρτύρων τούς άοιδούς, τούτου δ ’ 
ενεκα έπεκλήθη ό Μπέτοβεν τ ύ ρ α ν ν ο ς  τ ώ ν  φ ω ν ώ ν .

Ά ς  έ'λθωμεν τώρα έπί τήν γιγαντιαίαν έκείνην μετά χορών 
συμφωνίαν (άρ. 125), ήν ή έρχήστρα τοΰ 'Ωδείου τής Βιέννης μόνον 
μετά δέκα έ'τη μελέτης καί προπαρασκευής έτόλμησε νά μουσουργήση, 
καί ής ή αξία έπί πολύν χρόνον ήμφισβητήθη. Τό άληθές είνε δτι 
ό Μπέτοβεν ούδέποτε άνήρθη είς τηλικοΰτον υψος, δσον έν τή συμ
φωνία ταύτη, πρό πάντων δ’ έν τή αρχή τοΰ πρώτου A llegro καί 
τοΰ πρώτου Adagio, άληθές δ’ έπίσης είνε δτι τό Scherzo ολόκλη
ρον εινε έκ τών ίσχυροτάτων καί μ,άλιστα κεχρωματισμένων αύτοΰ 
σελίδων. Ά λ λ ’ αί μεγάλαι αυται άρεταί άμαυροΰνται ύπό μεγάλων 
έλαττωμάτων · τό A llegro είνε άγαν μονότονον · τό δέ Adagio, 
δπερ παρ’ όλίγον νά καταστή ή άρ,ίστη τοΰ Μπέτοβεν έ'μπνευσις, 
καθίσταται χαλαρόν · τό αύτό δύναται νά λεχθή καί περί τών έν 
τέλει χορών.

Κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τοΰ βίου του ιδού όποιος 
ήτο ό ήρως ουτος τής τέχνης, κατά τήν περιγραφήν έπιφανοΰς γερ- 
μανοΰ τεχνοκρίτου, δστις έ'γραψεν αύτήν μετά μακράν μετά τοΰ 
Μπετόβεν συνέντευξιν τφ 1822.

,,Ά ν  δέν μέ είχον προειδοποιήση, τό βλέμμα αύτοΰ ήθελε μέ 
συνταράξη ώς καί ή ατημέλητος καί άγρία πως παράστασις αύτοΰ, 
καί ή μέλαινα κόμη του ή πυκνή καί μακρά. Φαντάσθητε άνθρω
πον πεντηκοντούτη περίπου, μετρίου, πρός τό μικρόν, αναστήματος, 
ύπόκυρτον, οστεώδη, στρογρλον έ'χοντα τό πρόσωπον, άπαστράπτον- 
τας τούς οφθαλμούς, ου τό απλανές βλέμμα διαπερα οξύ · τήν μορ
φήν του συνέχει άνησυχαστική ανησυχία, οί δέ οφθαλμοί αύτοΰ οί 
πλήρεις ζωής καί μεγαλοφυΐας έκφράζουσι κράμά τι αγαθότητας καί 
περισκέψεως. Έν δλη αύτοΰ τή στάσει καταφαίνεται ή σύννους 
έκείνη έ'ντασις τοΰ νοός ή προσιδιάζουσα είς τούς κωφούς, ό παρα- 
τεταμένος άγών δπως άκούσωσι. Συγχρόνως δέ διανοεΐσθε: ,, Ιδού 
ό άνθρωπος δστις κάμνει εκατομμύρια όμοιων του νά αίσθάνωνται 
αρρήτους απολαύσεις. “

Παντοειδών ενεκα περισπασμών καί θλίψεων μ.ετέβη πρός τόν 
άδελφόν αύτοΰ, δστις είχεν ήδη άστο'ργως έκμεταλλευθή αύτόν πολ
λάκις. Τηλικαύτην δέ δυσαρέσκειαν ήσθάνθη ό Μπέτοβεν έκ τής 
παρ’ αύτοΰ δεξιώσεως, ώστε παγεράν τινα τοΰ Δεκεμβρίου ήμέραν 
άπήλθεν είς Βιέννην. Ή  πορεία έγένετο έπ1 ανοικτής άμάξης, τοΰ 
άδελφοΰ του μή συγκατανεύσαντος νά δώση είς αύτόν τήν καινουργή 
καί κλειστήν αμ-αξάν του. Κατά τό ταξείδιον τοΰτο κατέλαβεν αύτόν 
έκ τοΰ δριμυτάτου ψύχους ή νόσος, ήτις μετ’ ού πολύ ήγαγεν αύτόν 
είς τόν τάφον.

Ο Μπέτοβεν άπέθανε τή 26 Μαρτίου 1827, καθ’ ήν ήμέραν 
έπέσκηψεν έν Βιέννη ό δεινότατος χιονοστρόβιλος έξ δσων μνημο
νεύονται. Έλέχθη δτι όλίγας πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ στιγμάς άνέ- 
κτησεν αίφνης τήν φωνήν και τήν ακοήν καί έπανέλαβε μέλη τινα 
τής λειτουργίας του, ώς πανυστάτην πρός τόν θεόν προσευχήν. Ά λ λ ’ 
ή παράδοσις αυτη είνε ποιητική μάλλον ή αύθεντική.

Ό  Μπέτοβεν άπέθανεν ήρωικώς ώς ειχε ζήση · δτε ό θάνατος 
έ'κρουσε τήν θύραν του έ'δειξε καρτερίαν Σωκράτειον.

Μολονότι δ’ ή καλαισθησία ειχε παροδικώς καταπέσει έν Βιέννη 
διά τής εισβολής τής ιταλικής μουσικής, δ θάνατος τοΰ Μπέτοβεν 
ένεποίησε μεγίστην έντύπωσιν. Είκοσακισχίλιαι ψυχαί παρηκολούθη-

ΑΡΙΘ. 16. ΠΡΟΟΔΟΣ. 243

σαν τήν κηδείαν μέχρι τοΰ νεκροταφείου Βέριγκ, έ'νθα *) ύψοΰται 
πυραμίς ώς μ,όνον έπιτύμβιον φέρουσα Μ π έ τ ο β ε ν  - πράγματι τοΰτο 
ήτο αρκετόν, τοΰτο εμπεριέχει πάντα έπαινον, τοΰτο καί μόνον έκ- 
φράζει δτι έκατοντάδες ένθουσιωδών γραμμών δέν θά  έξέφραζον. 
Καί έν Βόννη, τή πατρίδι τοΰ Μπέτοβεν άνιδρύθη τφ 1845 άνδριάς 
τοΰ έξοχου μελοποιοΰ, έ'ργον τοΰ μεγάλου δανοΰ γλύπτου Τυρβάλσεν, 
άλλά δυστυχώς ούχί έκ τών έ'ργων έφ’ οίς κλεΐζεται.

'Ως γνωστόν, ό Μπέτοβεν ήμοίρει τής περί τό μελοποιεΐν εύχε- 
ρείας, ήν έκέκτητο είς βαθμόν άπίστευτον ό Μότσαρτ · παρά τούτφ 
αί μελφδίαι καί άρμ,ονίαι άνέθρωσκον φυσικώς, άβιάστως, άφθόνως · 
άλλ’ ό Μπέτοβεν ήτο άλλοία μεγαλοφυΐα · τό τέλειον δέν ένεφανί- 
ζετο αύτφ διά μιάς · ή πρώτη ιδέα τής έμπνεύσεως έ'πρεπε νά 
κατεργασθή ώς ό άδάμας έν ταΐς χερσί τοΰ άδαμαντοκόπου, δπως 
καταστή άκτινοβόλος. Ό  Μπέτοβεν άνυψώθη εις ύψος εις ό ούδείς 
άνήλθεν, ’ίσως δέ ούδέ 9·’ άνέλθη ποτέ, άλλ’ είς τήν κορυφήν αύτήν 
άνερριχάτο έπιπόνως καί κατά μικρόν. Περιεσώθησαν τά χειρόγραφα 
τοΰ Φ ι δ ε λ ί ο υ, άπό τών πρώτων είς ά έ'ρριψε τήν πρώτην έ'μπνευ- 
σίν τοο, έμ-βρυογενή έ'τι, άμόρφωτον, μέχρι τών φερόντων τήν τελειω
τικήν μορφήν τοΰ δραματικοΰ μελοποιήματος, καί έξέδωκεν αύτά ή 
έκ θαυμαστών του άποτελουμένη εταιρία. Ό  διεξερχόμενος αύτά 
παρακολουθεί τήν γένεσιν καί έξέλιξιν τών καθ’ έκαστον, παρατηρεί 
τήν βαθμιαίαν μεταβολήν τής κάμπης είς ψυχήν, τής μικράς βαλά
νου είς ύψικόρυφον καί τανυσίκλαδον δρΰν. Τεχνοκρίτης τις λέγει 
είκονικώς δτι ό Μπέτοβεν έλάξευσε μ,ετά μόχθου τόν μέγαν, τόν 
αιώνιον ναόν, έν φ ίδρυσε τήν δόξαν αύτοΰ αθάνατον καί άγήρω 
είς αιώνα τόν απαντα.

Ό  ναός οδτος ό γιγάντιος μόνον είς όλίγοος τινας προνομιούχους 
ήτο τέως προσιτός, ύπό δέ τάς μεγαλοπρεπείς αύτοΰ στοάς έπεκράτει 
βαθεΐα σκιά · άλλά κατά μικρόν τό φώς είσέδυσε μέχρι τών σκο
τεινότερων γωνιών τοΰ έξαισίου οικοδομήματος. Πολλά μέρη, δός δ’ 
έ'τι καί τεμάχια ολόκληρα, ατινα τέως δέν ένοοΰντο, χειροκροτούνται 
τώρα ένθουσιωδώς. Ή  θεία μουσική τοΰ Μπέτοβεν, δέν είνε πλέον 
άποκλειστικόν κτήμ.α όλίγων ίεροφαντών τοΰ κλειδοκυμβάλοο · δια
δίδεται όσημέραι είς εύρύτερον κύκλον, προσαποκτα. πολυπληθεστέ- 
ροος προσηλύτους, αύξάνουσα έκάστοτε τάς ψυχάς τάς υψηλά αίρο- 
μένας, τάς μεταρσιουμένας είς τάς αιθέριας χώρας τοΰ καλοΰ, έ'νθα 
ϊπτατο ή μεγάλη κα! τετραυματισμένη ψυχή τοΰ μεγίστου τών με- 
λοποιών.

Φ1ΑΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΓ.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ.
di.a να  ysivrjs πλούβιος. Φύλαττε τά χρήματά σου, καί καυτηρία- 

σον τήν σονείδησίν σου.
/1ώ. vh γείνης βοφός. Τρώγε, κοιμοΰ καί σίγα.
ziih vh γείνι]ς δημοτικός. Επισκέπτου συνεχώς τάς μ.εγαλητέρας

έκκλησίας, καί δλας τάς μυστικάς έταιρίας.
Α ια vh γείνΐ]ς άξιοβέβαβτος. Λέγε, „μάλιστά“ όσάκις άκούης άλ

λων γνώμας, καί μή έ'χε πώποτε ίδιαν. 
zha vh λάβης μικρόν ύπονργημα. Έ σο  έ'τοιμος νά πράττης αιω

νίως ώς μηχανή.
Λ ια vh γείνης πτωχός. Έ σο  τίμιος καί μή δίδε υπονοίας.
,Ίι,α vh γείνης παράφρων. Λέγε τάς ιδίας σου γνώμας, χωρίς νά 

συμ.βουλεύησαι τάς τών νομιζομένων σοφών.
Λ ια  να  γείνης δυστυχής. Δημοσίευσον τάς σκέψεις σου.
,άια vh γείνης συκοφάντης. Έκδοσον έφημερίδα καί λέγε τήν

αλήθειαν.

’ ) Ά π ό  τοδ παρελθ-όντος Ίοονίοο 1888 έν τώ Κεντρικώ νεκροταφεία).

ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοδ γαλλικοδ 
δπό

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Σονέχεια· ϊδε προηγ. φύλλον.)

IV .

Ό  Έδγάρδος άφίκετο πρώτος είς τόν άνατολικόν σταθμόν · 
μετά μικρόν είδεν είσελθόντας τούς δύο αύτοΰ μάρτυρας καί τόν 
ιατρόν, όν είχον ούτοι παραλάβει μ.εθ’ εαυτών έν τή άμάξη · κατόπιν 
έ'φθασεν ό άντίπαλος αύτοΰ ύπό τών δύο του μαρτύρων άκολουθού- 
μενος καί οί συνήθεις άντηλλάγησαν χαιρετισμοί.

Κ αθ ’ ήν στιγμήν ήγοράζοντο τά εισιτήρια αύτών, ήδυνήθη ό 
Έδγάρδος νά έξετάση τόν άνθρωπον μετά τοΰ όποιου έ'μελλε νά 
μονομαχήση. Δέν έγνώριζε σχεδόν αύτόν, διότι μόλις τόν είχεν ’ίδει 
δταν έ'ξαλλος ύπ’ οργής ένεφανίσθη είς τό γραφεΐον τής έφημερίδος. 
Ή το άνήρ τριακοντούτης, οφθαλμούς εχων γλυκείς καί τι τό ρεμβόν 
καί καρτερικόν έν τή καθόλου αύτοΰ έκφράσει.

—  ’Ιδού τύπος άνθρώπου, δστις ούδέποτε ύπήρξε τυχηρός, 
ειπεν ό ιατρός είς έ'να τών μαρτύρων τοΰ Έδγάρδου.

—  Έλπίσωμεν δτι ούδέ σήμερον θά ήνε εύτυχέστερος.
—  Καί δμ.ως είνε σκληρόν νά έκτίθηται κανείς είς τόν κίν

δυνον τοΰ νά φονευθή ύπό τίνος άλλου.
—  Μ π ά! πληρόνεται δι’ αύτό.
—  Είνε έγγαμος, μοί είπεν 0 βαρώνος.
—  Έ χει σύζυγον νεαράν καί χαριεστάτην, φαίνεται, καί δύο 

τέκνα· άπέθνησκον δέ δλοι τής πείνης, δταν έ'σχε τήν τύχην νά 
ευρη τήν θέσιν ταύτην τοΰ υπευθύνου.

—  Είνε τύχη τοΰτο άρά γ ε ;
—  Θά τό ’ίδωμεν.
Άφικόμενοι είς Μώ εύρον δύο άμαξας έν τφ σταθμφ, άς 

είχον προενοικιάσει καί αι όποΐαι έ'φερον αύτούς έντός ήμισείας ώρας 
είς μίαν τών εισόδων τοΰ δάσους Μωβοαζέν. Φύλαξ μετά τοΰ κυνός 
αύτοΰ άνέμ,ενε πρό τής κιγλίδος νομίζων δτι ό κύριος αύτοΰ ήρχετο 
χάριν κυνήγι ου · ήτο αρχαίος στρατιώτης, ίδών δέ τούς έπτά άνδρας 
αύστηράν έ'χοντας τήν περιβολήν καί τό ήθος σοβαρόν ένόησεν δτι 
έπρόκειτο περί μονομαχίας.

— Ά νάβα είς τήν έδραν πλησίον τοΰ άμαξηλάτου, τφ είπεν 
ό Έδγάρδος καί όδήγησόν μας πλησίον τοΰ πασσάλου Χαρασερή. 
Αί αμαξαι είσεχώρησαν ύπό δάσος έντός ανωμάλου δενδροστοιχίας 
άπό πολλοΰ παρημελημένης, έν ή τήδε κακεΐσε είχον άναφυή πυκνώ
ματα θάμνων ακανθωδών, σπάρτων καί πτερίδων. Ή  πρωία ήν 
δροσερά, ή δέ νυκτερινή όμ.ίχλη, μ,ήπω ύπό τοΰ ήλιου έξατμισθεΐσα, 
έκυμάτιζεν έπί τών κίτρινων φυλλωμάτων, έφ’ ών έφαίνοντο τά ίχνη 
τών πρώτων τοΰ φθινοπώρου παγετών. Έβάδιζον βραδέως καί σιω- 
πηλώς. Έν τή γαλήνη τοΰ δάσους, ήν ούδείς θόρυβος έτάραττεν 
ήκούετο μόνον ό τριγμ,ός τών άμαξοσκευών μετά τής πνοής τών 
ίππων μεμιγμένος, έ'στιν δτε δέ καί ή αιφνίδια πτήσις τών τετρο- 
μαγμένων φασιανών.

Έ φθασαν μετ’ ού πολύ είς τό ύπό τοΰ Έδγάρδου ύποδειχθέν 
μέρος, δταν δέ πάντες κατέβησαν ό Έδγάρδος άπέπεμψε τόν φύλακα 

| καί τάς άμάξας όρίσας αύτοΐς τόν τόπον,, έ'νθα ώφειλον νά περι
μένουν.

Είτα διηυθύνθησαν πάντες είς λειμώνα ύπό δένδρων ύψηλών 
| περιστοιχούμενον, δστις είς μήκος μάλλον έκτεινόμενος ή ευρύς, 

έφαίνετο ώς έπίτηδες ύπό προνοητικού τίνος άρχιτέκτονος σχεδιασθείς, 
ί  Τνα χρησιμεύση ώς τόπος μονομαχίας · συμπαγές ήν τό έ'δαφος, 

πυκνή ή χλόη καί μαλακή. Έν τάχει παρεσκευάσθησαν τά πάντα
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καί ένφ οι μάρτυρες έτοποθέτουν απέναντι άλλήλων τούς αντιπάλους, 
ό ιατρός άπεμακρύνθή βήματά, τινα.

Άμφότεροι ήσαν ούχί ωχροί, άλλά διά τοϋ αύτοΰ άποφασι- 
στικοΰ ήθους ώπλισμένοι · ό μέν Έδγάρδος οργήν πνέων, ήν κατέ- 
στελλε, ό δε άντίπαλος αύτοΰ συνεσταλμένων έπιδεικνύων καρτερίαν.

Ό σον άφορά εις τούς μάρτυρας, έφαίνοντο έμφρόντιδες ώσεί 
συναισθανθέντες αίφνης τής θέσεως τήν σοβαρότητα καί νΰν τό 
πρώτον έννοήσαντες δτι ήδύνατο αυτη είς τραγικόν ν’ άπολήξη τέρμα.

Ή  τύχη ηύνόησε τόν δημοσιογράφον, οστις εμελλε νά πυρο- 
βολήση πρώτος.

Δοθέντος τοΰ συνθήματος έταπείνωσε τό οπλον καί έπυρο- 
βόλησεν έν τάχει.

Ό  Έδγάρδος δέν έπληγώθή, έταπείνωσε τότε καί εκείνος τό 
πιστόλιόν του σταθερά, τη χειρί" ή βολή διέσχισεν ώς αστραπή τόν 
αέρα · δ δημοσιογράφος συνεστράφη διαγράψας ήμικύκλιον καί έκλο- 
νίσθη · σπεύσαντες οί μάρτυρες ελαβον αύτόν είς τάς άγκάλας των.

Βλέπων αύτόν στρεφόμενον ό Έδγάρδος είχε χωρήσει βήματά 
τινα πρός τά πρόσω, άλλ1 οί μάρτυρες έρρίφθησαν έπ’ αύτοΰ καί 
τόν έκράτησαν.

—  Δέν είνε όρθόν.
Είχε φονευθή ; έπληγώθη μόνον ;
Μετά βραχεΐαν έςέτασιν ό ιατρός έδήλωσεν, δτι ήτο πληγή 

μόνον, άλλά σοβαρά, λίαν σοβαρά πληγή, καθόσον ή σφαίρα είχεν 
είσδύσει είς τό στήθος καί προξενήσει έσωτερικάς διαταράξεις, 
αίτινες ήδύναντο νά προκαλέσωσι τόν θάνατον. Έπρεπε νά μετακο- 
μισθή μετά προφυλάξεως ό τραυματίας είς τήν έγγυτάτην οικίαν.

—  Είς τήν επαυλιν, είπεν Ο Έδγάρδος.
Καί ήσχολήθη είς τό νά παρασκευασθώσι τά της μεταφοράς 

ευτυχής, διότι εμελλε ν1 απαλλαγή τοΰ πένθιμου θεάματος, δπερ 
ειχε πρό αύτοΰ καί άπό τοΰ όποιου δέν ήδύνατο ν’ άποστρέψη τούς 
οφθαλμούς · ό άντίπαλος αύτοΰ έπί της χλόης κατακεκλιμμένος, 
ήμίγυμνος, αίματόφυρτον έ'χων τό άνω τοΰ σώματος μέρος, μεμαρα- 
μένον τό πρόσωπον καί ήμίκλειστα τά ό'μματα, σκληράς έφαίνετο 
υφιστάμενος όδύνας άλλά μή μεμψιμοιρών, ούδέ λέξιν άποτείνων πρός 
περιστοιχοΰντας αύτόν φίλους του.

Ένφ δέ μετέφερον έπί της άμάξης τόν τραυματίαν καί μετε- 
κόμιψον αύτόν, δπως ήδύναντο, κατακεκλιμμένον έπί προσκεφαλαίου 
έπί δύο ράβδων στηριζομένου, ό Έδγάρδος προηγήθή σπεύδων είς 
τό μέγαρον, ίνα διατάξη τήν παρασκευήν κλίνης.

Τοΰ Γριπά άποθ-ανόντος μικρόν μετά τήν άπόκτησιν τής έπαύ- 
λεως ταύτης ούδέν τών σχεδίων δσα διενοεΐτο πρός μετασκευήν καί 
καλλωπισμόν αύτής ειχε πραγματοποιηθή, ούτως ώστε εμενεν, έν ή 
καταστάσει ειχον αύτήν άφήσει οί παλαιοί αύτής ίδιοκτήται, άδυνα- 
τοΰντες δι’ ελλειψιν τών μέσων νά διατηρώσιν αύτήν, κατεφθαρμένη 
δήλον δτι καί σχεδόν γυμνή, ούδέν άλλο διασώζουσα ή παλαιάν 
έπιπλοσκευήν, ήτις είχεν ού μικράν άξίαν ώς περιεργείας άντικεί- 
μενον, άλλ’ ήτο άχρηστος διά τήν παλαιότητα. Ούδέποτε είχε κατοι
κήσει έν τή έπαύλει ταύτη ή κυρία Γριπά, σπανίως δέ είχεν έν 
αύτή διανυκτερεύσει ό Έδγάρδος · ένίοτε μόνον, έν έποχή τοΰ φθι
νοπώρου καί έν καιρφ χειμώνος, δταν ήρχετο πρός θήραν καί 
ήμποδίζετο ύπό τής κακοκαιρίας νά έπιστρέψη τήν εσπέραν είς 
Παρισίους.

Ή  σύζυγος τοΰ κηπουρού διετάχθη πάραυτα νά διευθετήση 
τό ’ίδιον αύτοΰ δωμάτιον καί έπειδή φλεγματική, καί άπαθής αυτη 
ώς άληθής χωρική, δέν έ'σπευδε πολύ, έβοήθησεν αύτήν δπως θέση 
τής κλίνης τάς σινδόνας · άλλ’ αί κατά τήν πάλην σταθεραί αύτοΰ 
χεΐρες ετρεμον ήδη, τοΰτο δέ έξέπληττε τήν κηπουρόν τοσοΰτον, 
ώστε τάς χείρας μετεώρους έ'χουσα έθεώρει αύτόν άντί νά έργάζη· 
ται. ΓΙροδήλως ούδέν ένόει έκ τής συγκινήσεως αύτοΰ.

—  Ά φοΰ σείς ό ’ίδιος έπληγώσατε τόν κύριον αύτόν είς τήν 
μονομαχίαν είπε, θά είπή δτι είχατε τούς λόγους σας διά τοΰτο. 
Λοιπόν, δέν πρέπει δά νά ήσθε τόσφ λυπημένος.

Ναί, βεβαίως είχε τούς λόγους αύτοΰ διά τοΰτο καί λόγους 
άποχρώντας, ιερούς, άλλ’ έκεΐνος, ό δυστυχής !

Έτοιμ,ασθέντος τοΰ δωματίου ό Έδγάρδος κατήλθε μέχρι τής 
προθυραίας κλίμακος · ή δεξιά μεγάλη δενδροστοιχία, άλλοτε διά 
κανονικώς τετμημένων δενδρυλλίων κεκοσμημένη ήτο έρημος. Ήκρο- 
άσθη · ούδείς κρότος. !Πσί>άνθη τότε έναγωνίως πιεζομένην τήν 
καρδίαν του καί ψυχρός ίδρώς έ'βρεξε τάς χεΐράς του.

Είχεν άποθάνει καθ’ δδόν άναμφιβόλως!
Ά λλά  καί τοΰτο άν συνέβαινε! μήπως δέν ήθελε νά τόν 

φονεύση; . . . Είχε λόγους πρός τοΰτο, ώς έ'λεγεν ή κηπουρός, άλλά 
διά τί τότε ή άνανδρος αυτη. άδυναμία;

Αίφνης ένόμισεν δτι άκούει κρότον . . . καί μετά μικρόν είδεν 
έμ.φανιζομένην τήν άμαξαν είς τήν μεγάλην δενδροστοιχίαν · έχώρει 
βραδέως κατά βήμα άκολουθουμένη ύπό τών μαρτύρων, οΐτινες 
εβαινον πεζή.

Έκαμε κίνησίν τινα, ινα σπεύση πρός τήν άμαξαν καί πλη- 
ροφορηθή, άλλά καταβάς δύο βαθμίδας έπέστρεψε πάλιν μή τολμών.

Μακρά καί σκληρά ύπήρξεν ή προσδοκία · τφ έφαίνετο δτι ή 
συνοδεία αυτη πρός νεκρικήν μάλλον έκφοράν δμοιάζουσα ούδέποτε 
θά  έ'φθανεν είς τήν επαυλιν.

Έφθασεν έν τούτοις.
—  Λοιπόν; ήρώτησεν δ Έδγάρδος ενα τών μαρτύρων.
—  Ή  κατάστασις χειροτερεύει · έδέησε νά σταματήσωμεν πολ

λάκις καθ’ δδόν, διά νά μή άποθάνη άπό δύσπνοιαν. Καί ένφ 
κατεβίβαζον τόν άντίπαλον αύτοΰ, δ Έδγάρδος άπεμακρύνθη βήματά 
τινα θεωρών μακρόθεν · άλλά παρά τήν άπόστασιν οί δφθαλμοί 
αύτοΰ συνήντησαν έν στιγμή τινι τά ύπό τοΰ έγγίζοντος θανάτου 
έσβεσμένα βλέμματα τοΰ τραυματίου, καίτοι δέ ουτος δέν είχεν ΐδει 
βεβαίως αύτόν, ήσθάνθη έν τούτοις ρίγος κλονήσαν αύτόν άπό κε
φαλής μέχρι ποδών. Ένφ άνεβιβάζετο ό τραυματίας ό Έδγάρδος 
εμεινε μόνος έν τφ ίσογαίφ έντός τοΰ εύρέος διαδρόμου, δπου οί 
μάρτυρες αύτοΰ ήλθον μετά μικρόν.

Είδεν αύτούς προχωροΰντας καί τείνοντας είς αύτόν τάς χείρας.
—  Τά συγχαρητήριά μου, άγαπητέ, περίφημος ήτον ή βολή 

τοΰ πιστολιού σας.
—  Υπήρξατε άφοβος και εύσταθής.
—  Τή άληθεία περιποιεΐτε τιμήν είς τούς μάρτυρας σας.
Δυσθυμών άφήκεν αυτούς νά θλίψωσι τάς χεΐράς του. Λοι

πόν, διότι έφαντάζοντο δτι δέν θά περιεποίει είς αύτούς τιμήν, ή 
διότι έφόνευσεν ενα άνθρωπον, έφαίνοντο τόσφ υπερήφανοι δι’ αύτόν, 
ένφ τήν πρωίαν καί τήν προτεραίαν έφαίνοντο ένδοιάζοντες καί 
άνήσυχοι.

Είς τών μαρτύρων τοΰ τραυματίου κατήλθε τήν κλίμακα καί 
αποτεινόμενος τφ Έδγάρδφ.

—  Ό  ιατρός έδήλωσεν δτι ή ζωή τοΰ φίλου ήμών εύρίσκεται 
έν κινδύνφ, είπεν · έν τοιαύτη περιπτώσει αδύνατον είνε νά σκεφθώμεν 
περί τής είς Παρισίους μεταφοράς αύτοΰ.

—  Ή  έ'παυλις είνε είς τήν διάθεσιν σας, διέκοψεν ό Έδγάρ- 
δος, καί οι ύπηρέται μου, ώς νά εύρίσκεσθε έν ξενοδοχείφ· δ φίλος 
σας εύρίσκεται είς τήν οικίαν το::.

—  Τότε, ένφ ό εις έξ ύμών θά  μείνη παρ’ αύτφ, ό άλλος 
θά  τρέξη είς Ιίαρισίους · προαισθάνεται τόν θάνατόν του καί ζητεί 
τήν γυναίκα καί τά τέκνα του · αδύνατον είνε νά είδοποιηθή ή 
δυστυχής, ήτις τόν λατρεύει, δι’ άπλοδ τηλεγραφήματος.

Οί μάρτυρες τοΰ Έδγάρδου έπενέβησαν.
—  Ά ν  δ είς έξ ύμών δφείλη νά άπέλθη, πρέπον είνε νά 

συνταχθή προηγουμένως τό πρακτικόν.
Ό  Έδγάρδος είσήγαγεν αύτούς έντός τοΰ εστιατορίου, δπου 

ύπήρχον τράπεζα καί καθέκλαι, ελειπον δμως τά πρός γραφήν 
αναγκαία · έδοκίμασεν ούχί μικρόν κόπον, εως ού ευρη χάρτην, 
γραφίδα καί μελάνην · έδέησε διά τοΰτο νά ύπάγη είς τον οικίαν 
τού κηπουρού · εύρών δε καί κομίσας πάντα ταύτα άπεσύρθ/j.
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Έν άρχή τό έγγραφον συνετάχθη ταχέως · εγραφεν ό μάρτυς 
τοΰ τραυματίου καί ώς δημοσιογράφος δέν έδυσκολεύετο είς τήν 
ευρεσιν τών φράσεων, άς άνεγίνωσκεν ύψηλοφώνως καθόσον εγραφεν 
αύτάς. Ά λ λ ’ δταν έ'φθασαν είς τό τέλος τοΰ πρακτικού, εις τών 
μαρτύρων τοΰ Έδγάρδου έ'λαβε τόν λόγον.

—  Πάντα ταΰτα έ'χουσι καλώς, είπεν, άλλ’ ήμεΐς;
—  Πώς σείς;
—  Δηλαδή ήμεΐς οί μάρτυρες · τό πρακτικόν τοΰτο θά  δημο- 

σιευθή διά τών έφημερίδων · δ κόσμος δλος θά  δμιλήση περί αύτοΰ, 
θ ’ άναγνωσθή έν δικαστηρίφ · μοί φαίνεται λοιπόν πρέπον, νά μή 
παριστάμεθα έν αύτφ ώς πρόσωπα βωβά · οί μάρτυρες διαδραματί- 
ζουσι καί αύτοί πρόσωπόν τι · καταλαμβάνετε;

—  Θά ύπογράψωμεν.
—  Βεβαίως, άλλά τοΰτο δέν άρκεΐ· έπεθύμουν νά προστεθή 

κάτι τι, δι’ ού νά δρισθή τό πρόσωπον, τό όποιον διεδραματίσαμεν 
καί έλαφρώση τήν ήμετεραν εύθύνην · καταλαμβάνετε · είνε πολύ 
δίκαιον, νομίζω.

Ενταύθα έγερθείσης συζητήσεως προσεκλήθη ό παρά τφ τραυ
ματία μένων μάρτυς. Μετά πολλούς τέλος λόγους έ'μειναν έπί τής 
ούσίας σύμφωνοι. Ύπελείπετο δμως νά εύρεθή δ τύπος δστις εμελλε 
νά δοθή είς τό κάτι τι έκεΐνο καί τοΰτο έπετεύχθη ούχί άνευ 
δυσκολίας.

—  Υπαγορεύσατε, είπεν δ τήν γραφίδα κρατών, γράφω.
Ενταύθα δέ άκριβώς εκειτο ή λεπτότης τοΰ πράγματος · εν-

νοιά τις προσεγγίζουσα τή ζητουμ.ένη προσθήκη ήδύνατο δπως δή
ποτε νά έκφρασθή · άλλ’ αν ήδύνατο νά λεχθή, δύσκολον δμως ήτο 
νά γραφή, διότι άπητεΐτο νά δοθή είς τήν ιδέαν άκριβής τις τύπος. 
Υπήρχε, πλήν τούτου, καί ετέρα δυσκολία · οί φίλοι τού Έδγάρδου 
έπεθύμουν νά μή κατηγορηθώσιν δτι έγένοντο μάρτυρες άνθρώπου, 
είς δν μία μονομαχία ήτο άναγκαία · τοΰτο δέ δέν ήδύναντο έλευ- 
θέρως νά έκφράσωσι· „καταλαμβάνετε“ .

Ευρέθη έπί τέλους φράσις περίπλοκος καί σκοτεινή, ήτις ούδέν 
έσήμαινε ταχέως άναγινωσκομένη, άλλ’ ή οποία άν τις έξήταζε αύτήν 
προσεκτικώς, ένέφαινεν δτι οί μάρτυρες τής μονομαχίας ταύτης δέν 
υπήρξαν μόνον βωβά πρόσωπα, άλλ’ ειχον διαδραματίσει πρόσωπον 
ένεργόν καί, άν αί συμβουλαί αύτών ήκούοντο δέν θά  έπήρχετο τό 
άξιοθρήνητον άποτέλεσμ,α.

Ό  Έδγάρδος δέν ήθέλησε νά έπιστρέψη είς Παρισίους, καίτοι 
δέ δέν ήδύνατο νά φανή χρήσιμος τφ τραυματία, άπ’ εύθείας τού
λάχιστον, ένόμισεν ούχ ήττον καθήκον αύτού νά μείνη έν Μωβοαζέν · 
άλλ’ ινα μή άνησυχήσωσιν ή μήτηρ καί ή άδελφή αύτοΰ διεβίβασε 
δι’ ένός τών μ,αρτύρων του άγγελίαν τηλεγραφικήν είς τήν Ιουλίαν.

Αί ώραι τφ έφάνησαν μακρόταται · δέν έτόλμα ν’ άπομακρυνθή 
τής έπαύλεως · περιεπλανάτο έντός τών δενδροστοιχιών τοΰ άλσους 
έπιστρεφων έ'στιν δτε, ινα πληροφορήται παρά τής κηπουρού, ήτις 
τότε άνέβαινεν είς τήν πρώτην οροφήν καί διεβίβαζεν αύτφ δ,τι τή 
έ'λεγεν ό παρά τφ τραυματία μένων φίλος αύτοΰ.

Αί δέ ειδήσεις ήσαν δλονέν χειρότεραι · ό άσθενής ήγωνία. 
Ήλπιζε κατ’ άρχάς δτι θά έπήρχετο βελτίωσις, άλλ’ έπί τέλους 
κατήντησε νά ευρη ποιάν τινα άνακούφισιν καί έν τή σκάψει δτι ό 
δυστυχής θά  είχε τούλάχιστον τήν παραμυθίαν νά άσπασθή τήν 
σύζυγόν του καί τά τέκνα του.

Ά λ λ ’ ήπατάτο · ένφ διά δεκάτην ήδη φοράν είχε πέμψει τήν 
κηπουρόν, κατέβη ήδη άντ’ αύτής δ φίλος τοΰ τραυματίου.

—  Άπέθανε, κύριε.
Ό  Έδγάρδος έ'μεινεν έννεός. Τί νά ε’ίπη; τί ώφελοΰσιν οί

λόγοι;
Καί ίνα μή προδοθή ή συγκίνησις αύτοΰ, έξήλθεν είς τόν 

κήπον · άλλά μόλις είχε χωρήσει βήματά τινα ήκούσθη τό κύλισμα 
άμάξης.

Άναμ.φιβόλως ήν ή σύζυγος μετά τών τέκνων.
Έκρύβη ταχέως όπισθεν συμπλέγματος δενδρυλλίων, τρέμων.

Δέν ήτο ή σύζυγος ούτε τά τέκνα του, άλλ’ ή κυρία Γριπά 
καί ή ’Ιουλία.

Έ δραμε πρός .αύτάς, έκεΐναι τόν περιεπτύσσοντο.
Παρήλθον στιγμαί τινες, κατόπιν τών δποίων ήδυνήθη νά λα- 

λήση καί άναγγείλη αύταΐς τήν τρομεράν εϊδησιν · περιέγραψεν αύταΐς 
επειτα τήν συγκίνησιν, ήν είχε δοκιμάσει άκούσας τής άμάξης τό 
κύλισμα καί νομίσας δτι ήρχετο ή σύζυγος έκείνου, —  ή χήρα.

—  Ά λ λ ’ έρχεται κατόπιν μ.ας, είπεν ή ’Ιουλία, εΐδομεν είς 
τόν σταθμ.όν τού Μώ γυναίκα άπηλπισμένην καί συνοδευομένην ύπό 
δύο παιδίων · ή άμαξα Γής ήρχετο κατόπιν τής ίδικής μ.ας, φθάνει 
δσονούπω.

—  Ά ς  είσέλθωμεν, είπεν ή κυρία Γριπά, δέν πρέπει νά μάς 
ίδή ή δυστυχής, θά ήτο υβρις είς τήν θλΐψιν της.

Ένφ δέ καί οί τρεις είσήρχοντο έντός τοΰ εστιατορίου, αμαξά 
τις έσταμάτησε καί νεαρά γυνή έπήδησε κατά γής παιδίον φέρουσα 
είς τάς άγκάλας, ένφ ό έτερος τών μαρτύρων, δ συνοδεύων αύτήν 
εφερεν ετερον παιδίον.

Ήκουσαν αύτούς δρομαίως διερχομένους, ό δέ κρότος τών 
εσπευσμένων αύτών βημάτων άντήχησεν έπί τής κλίμακος καί σχεδόν 
ταύτοχρόνως κραυγαί έξερράγησαν καί θρήνοι.

Ό  Έδγάρδος έ'κρυψεν έντός τών χειρών τήν κεφαλήν.
— νΩ ! θεέ μου, άνέκραξεν, είνε φρικώδες.
—  Οί ταλαίπωροι! είπεν ή κυρία Γριπά.
Ή  ’Ιουλία εμενεν άκίνητος, άλλ’ αίφνης οί δφθαλμοί αύτής 

έπληρώθησαν δακρύων.
—  Άντί ποιας θυσίας! έψιθύρισεν.

V .
'II μονομαχία έκώλυσε μέν τόν Πούο ν’ άσχοληθή είς τήν

ύπόθεσιν τοΰ δουκός Βαλμονδουά, άλλ’ δχι καί νά σκεφθή περί τοΰ
σχεδίου τοΰ συνοικεσίου τής ’Ιουλίας καί μελετήση αύτό.

Πολλούς επλαττε συνδυασμούς, άλλά πώς νά προβή είς έκτέλεσιν 
αύτών; ώφειλε νά περιμένη. Έπερίμενε δέ, 2,τι καί άν τφ έστοίχιζε 
τοΰτο. Ά λ λ ’ ινα μή παρέρχηται είς μάτην δ χρόνος καί ίνα έκ τών 
προτέρων εχη παρεσκευασμένα τής ένεργείας τά μέσα ήσχολήθή είς 
τό ν’ άγοράση άριθμόν τινα πιστωτικών είς βάρος τοΰ δουκός Βαλ
μονδουά καί τοΰ πρίγκηπος Δεβερβερή. Έξασφαλιζόμενα ουτω τά 
χρεωστικά ταύτα είς χείρας τών πρακτόρων αύτοΰ, ήδύναντο ταύτα 
ν’ άποβώσι λίαν τελεσφόρα, άν κατάλληλος αύτών έγίνετο χρήσις, 
ινα έπηρεάσωσι τόν υιόν καί τόν πατέρα. Οί κλητήρες είνε χρήσιμα 
διά τά συνοικέσια ό'ργανα · αί πιστωτικαί αύται δέν θά  έστοίχιζον 
πολύ · θά  κατώρθου νά προμηθευθή αύτάς εύθηνά · κατόπιν δέ θά 
έπληρώνοντο άκέραιαι. Ταΰτα δέ άναλογιζόμενος ό Πούο έγέλα τρίβων 
τάς χείρας. Δέν ήτο δέ, τή άληθεία, πράγμα περίεργον, νά γείνη δ 
γάμος τής ’Ιουλίας πρόξενος, ινα έπανέλθη είς τό ταμεΐον τής κ. 
Γριπά μέρος τών χρημάτων, τά όποια εμελλε νά άφαιρέση. Πόσον 
θά  έγέλα ό Γριπά, άν εβλεπε τό τοιοΰτον.

Άναμένων τήν κατάλληλον τής ένεργείας εύκαιρίαν ό Πούο 
είχε τοΰτο τούλάχιστον τό καλόν, δτι ήδυνήθη άνέτως νά μελετήση 
τό σχέδιον αύτοΰ καί παρασκευάση τήν έκτέλεσιν αύτοΰ διά συν- 
δυασμ.ών τοιούτων, ώστε νά φαίνηται κατ’ έπιφάνειαν άπλούστα- 

I τον καί φυσικώτατον πράγμα. Έν τούτφ δέ κειται τής τέχνης ό 
θρίαμβος.

Πρωίαν τινά έπί τέλους θλίβων έντός τών εύρέων θήλάκων 
τοΰ χαρτοφυλακείου του, άπό τών δποίων τοσαΰτα εί-/ον διέλΟ·ει τοΰ 

i Γριπά εκατομμύρια, τούς ύπό τοΰ δουκός Βαλμονδουά τή κυρία 
| Γριπά παραδοθέντας τίτλους καί δέσμας τινάς τραπεζικών γραμ- 
| ματίων, μετέβη είς τήν έν τή όδφ Ροαγιάλ κατοικίαν τοΰ δουκός. 

Τό οίκημα αύτοΰ έ'κειτο έκ τή ύπερκειμένη τοΰ κατωγαίου οροφή. 
Τοΰ Πούο κροόσαντος τον κώδωνα ύπηρέτης λευκόν φέρων περίζωμα 

ϊ ήνοιξε τόσφ ταχέως τή θύραν, ώστε θά  έπίστευέ τις οτι ΐστατο 
ό'πισθεν αύτής.
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Πράγματι δέ έκράτει ψήκτραν άνά χείρας, έν δέ τφ προδρόμφ 
έπί καθέκλας τεθειμένα η έπί έπίπλου κρεμάμενα ήσαν τά ενδύματα, 
ατινα έκαθάριζεν.

Καίτοι δέν ήτο πολύ εύσχημον τό τοιοΰτον, δέν έξένισεν δμως 
τόν ΙΙοόο γινώσκοντα τοϋ δουκός τήν οικονομικήν κατάστασιν, έξε- 
πλάγη δμως ιδών μεταξύ τών άλλων μίαν έσθήτα καί ύποδήματα 
γυναικεία · τό είδος καί ή κατάστασις αυτών έμαρτΰρουν δτι ό δούξ 
ειχε καταντήσει εις πολύ ταπεινά στρώματα · ταύτα πάντα δμως δέν 
δοσηρέστουν τόν Πούο, τουναντίον.

Ό  θαλαμηπόλος έρωτηθείς άπήντησεν δτι ό δούξ δέν ήδύνατο 
τήν στιγμήν έκείνην νά δεχθη αυτόν.

—  Είπε είς τόν κύριον δούκα δτι έρχομαι έκ μέρους τής 
κυρίας Γριπά καί δτι τόν παρακαλώ νά μοί όρίση τήν ώραν, καθ’ 
ήν θά δυνηθώ νά παρουσιασθώ.

Ό  δούξ διεβίβασε τήν άπάντησιν δτι έντός μιας ώρας έ'μελλε 
νά δεχθή τόν άπεσταλμένον τής κυρίας Γριπά, ό δέ Πούο άνέμενε 
περιδιαβάζων εις τά Ήλόσια Πεδία, έ'νθα βαδίζουν έπί τών μεμαρα- 
μ,ένων φύλλων προεμελέτα δ,τι έ'μελλε νά εί'πη. Παρουσιασθέντα δέ
έκ νέου είσήγαγεν αύτόν δ θαλαμηπο'λος έντός μικράς καί έλεεινής
αιθούσης, ήτις διέσωζεν ουχ ήττον λείψανά τινα μεγαλοπρεπείας 
ούδεμίαν δμως έ'χοντα πραγματικήν άξίαν.

Πριν ή δυνηθη δ Ποόο άνέτως νά έξετάση τά περί αυτόν, 
είσήλθεν ό δούξ φέρων πρωϊνήν στολήν πλέον ή πεπαλαιωμένη ν.

Ό  Πούο έχαιρέτισεν εύσεβάστως.
—  Καθησατε, είπεν δ δούξ.
—  Ζητώ συγγνώμην, κύριε δούξ, διότι τόσφ βραδέως έρχομαι 

νά σάς φέρω τήν άπάντησιν τής κυρίας Γριπά είς τήν άπαίτησιν. . .  
τήν δικαίαν άπαίτησιν . . .

Ό  δούξ έκλινε τήν κεφαλήν.
—  Είς τήν δικαίαν άπαίτησιν, τήν οποίαν τη άπηυθύνατε, άλλά 

τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας έδοκιμάσαμεν φοβεράς συγκινήσεις · 
ή όλεθρία έκείνη μονομαχία.

—  Ναί, ήξεύρω · ώραία τά έκατάφερε ό νέος · περίφημος 
πιστολισμός.

—  νΩ ! εινε μέγα δυστύχημα δι’ ήμάς.
—  Καί διά τί; καί διά τί; ό κύριος έκεΐνος έ'λαβεν δ,τι τφ 

ήρμοζε · τί άνεμιγνύετο; εινε καλόν μάθημα · θά χρησιμεύση ίσως 
είς τούς άλλους.

—  Τέλος σάς παρακαλώ ν’ άξιώσητε τής συγγνώμης σας τήν 
κυρίαν Γριπά· τήν άξίωσίν σας υπεβάλομεν είς τά συμβούλια ήμών · 
έξετάσαντες δέ αυτήν οί σύμβουλοι έγνωμοδότησαν παμψηφεί . . .

Ό  i !ούο διέκοψε τόν λόγον καί προσέβλεψε τόν δούκα, διότι 
τό παρασκευασθέν τούτο τέχνασμα τού λόγου ηλπιζεν δτι θά έμποιήση 
έντύπωσιν είς τόν δούκα · άλλ’ δ κύριος δούξ Βαλμονδουά ουδόλως 
συνωφρυώθη.

—  Έγνωμοδότησαν δτι δέν είνε βάσιμος.
—  Π ώ ς ; διέκοψεν δ δούξ υψηλοφρόνως.
—  Ύπό νομικήν έ'ποψιν, προσέθηκεν ό Πούο άποτολμήσας

καί τό δεύτερον τούτο τοΰ λόγου σημεΐον.
—  Ή  κυρία Γριπά δμως έ'χει ώς δδηγόν τών πράξεων 

αυτής δχι τάς διατάξεις τού νομίμου, άλλά τάς υπαγορεύσεις τής 
συνειδήσεως. Έκρινε λοιπόν δτι, άν νομίμως δέν ώφειλεν ύμΐν τήν 
έξαργύρωσιν τών τίτλων, τούς όποιους παρεδώκατε είς αυτήν, ώφειλεν
δμως είς υμάς τούτο ηθικώς . . . έ'νεκα τών ιδιαιτέρων δλως περι
στάσεων κατά τάς οποίας ένεγράφητε δι’ αύτάς · φέρω δέ είς υμάς 
τήν έξαργύρωσιν ταύτην.

Ταύτα δέ λέγων ό Πούο έξήγαγεν άπό τοΰ χαρτοφυλακείου του τάς 
δέσμας τών τραπεζογραμματίων καί κατέθηκεν αυτάς έπί τής τραπέζης.

Ο δούξ δέν ήπλωσε τάς χείρας, άλλ’ άποκρύπτων τής χαράς 
αύτοΰ τήν έκδήλωσιν υπό περιφρονητικήν άδιαφορίαν.

—  Καλά, είπε, πολύ καλά, θά υπάγω νά ευχαριστήσω τήν 
κυρίαν Γριπά· έπίστευον έν τούτοις δτι εινε γυνή φιλοχρήματος.

—  Περίεργον! καί δμως είνε γνωστόν δτι δέν είνε διόλου 
φειδωλή.

Ταύτα δέ έλέχθησαν μετά τίνος άδιαφορίας, προσεποιεϊτο 
δέ τόν ευήθη, τόν ηλίθιον σχεδόν · τό σημεΐον τοΰτο τού διαβή
ματος αυτού ήν σπουδαίον, ή δέ ατελής αυτού έφαρμογή δέν ένε- 
θάρρυνεν αυτόν νά ει'πη δ,τι προυτίθετο νά ε’ιπη · ήλπιζεν δτι ό 
δούξ θά προέβαινεν είς έ'κφρασιν ευχαριστιών, άλλ’ ό τρο'πος, δι’ 
ου άπεδέχετο ουτος τήν έξαργύρωσιν ταύτην άνέτρεπε τό σχέδιον 
αυτού καί έματαίου τήν πρόθεσιν νά όμιλήση περί τής Ιουλίας.

—  Βλέπω, είπεν, δτι ό κύριος δούξ αγνοεί δτι ή κυρία Γριπά 
άνήκει είς τούς εύγενεΐς · εινε θυγάτηρ γενναίου στρατιωτικού, τού 
βαρώνου Δελαρικοτιέρ, δστις άπέθανε συνταγματάρχης, καθ’ ήν 
στιγμήν έ'μελλε νά όνομασθη στρατηγός.

Ά λ λ ’ ή καταγωγή τής κυρίας Γριπά δέν ένεποίησεν αισθησιν 
πολλήν είς τόν δούκα · έν τούτοις ό Πούο έξηκολούθησεν.

—  Ένεκα τής καταγωγής ταύτης ή κυρία Γριπά είνε τόσφ 
άπαιτητική προκειμένου περί τής άποκαταστάσεως τής θυγατρός της · 
διότι μέ τήν καλλονήν της ή αγαπητή μας ’Ιουλία, τήν λάμπουσαν 
καί ευρωστόν της καλλονήν, τήν έξ είκοσι εκατομμυρίων προίκα καί 
τήν λαμπράν περιουσίαν, τήν όποιαν βραδύτερον θά  κληρονομήση, 
τήν ευφυΐαν της, τό άνεπτυγμένον πνεύμά της, τήν άνατροφήν της 
καί πάντα τέλος τά προσόντα έκεΐνα τά όποια καθιστώσιν αυτήν 
γυναίκα έντελή, θά  ήτο βεβαίως μέχρι τούδε άποκατεστημένη —  αν 
καί εινε μόλις δέκα καί οκτώ έτών — , άν ή μήτηρ αυτής δέν

j  έπέμενε τόσφ πολύ είς τό τής καταγωγής ζήτημα. !  μνηστήρες 
J  δέν μάς έ'λειψαν βέβαια · μάς καταδιώκουν κατά γράμμα · πανταχόθεν 

μάς πολιορκούν ■ δταν δέν κατορθόνουν τίποτε διά τών κολακευτικών 
τρόπων προσφεύγουσι καί είς άπειλάς · δέν φαντάζεσθε μέχρι τίνος 

| προβαίνουσι σημείου. Πάντα ταΰτα ειχον τι τό άδέξιον καί βεβια- 
σμένον ό Πούο τό ήσθάνετο. Ούδένα είχε λόγον, ΐνα διηγηθη τάς 
ιστορίας ταύτας είς τόν κύριον Βαλμονδουά, πλήν έκείνου, δν έγί- 
νωσκεν αύτός καί τόν δποΐον δέν ήδύνατο νά όμολογήση · άλλά τί 
επταιεν αύτός; διά τί νά μή τφ έκφράση τάς εύχαριστίας του ό 
δούξ; Έκ τών εύχαριστιών τούτων λαμ,βάνων αφορμήν θά προέ- 
βαινε μόνος καί θά  έ'θιγε τό ζήτημα, ένφ ώφειλεν ήδη νά δικαιολο- 
γήση τούς λόγους αύτοΰ, οιτινες ήδύναντο νά θεωρηθώσιν ώς άπλή 
φλυαρία.

—  Δέν εινε παράδοξος ό τρόπος ουτος; έξηκολούθησεν. Πι
στεύετε δτι πρό τινων μηνών έπίσημός τις κύριος, βέλγος, εις κόμης, 
έζήτησε τήν χεΐρα τής ’Ιουλίας καί έπειδή ήρνήθημεν μάς στέλλει 
συχνά πυκνά έπιστολάς πλήρεις απειλών. Ά λλ ο  άκόμη τολμηρό- 
τερον · νορμανδός τις, δέν διστάζω νά τόν ονομάσω, ό κύριος κόμης 
Δέ Φλανκούρ, βεβαίως τόν γνωρίζετε, τής μεγάλης οίκογενείας τών 
Φλανκούρ Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ '. . . .

Ό  κύριος δούξ Βαλμονδουά έποιήσατο κίνημα άνίαν έμφαΐνον.
—  Λοιπόν! έξηκολοΰθησε βραδέως ό Πούο, λοιπόν! δ κύριος 

κόμης Δέ Φλανκούρ έγραψε τή κυρία Γριπά, ζητών έπ’ ίσης τήν 
χεΐρα τής ’Ιουλίας, έπιστολήν τόσφ άλλόκοτον, ώστε αδύνατον νά 
πιστεύση τις δτι τό πράγμα εινε άληθές άν τό διηγούμην χωρίς νά 
δείξω τήν έπιστολήν.

Καί προσεποιήθη δτι έξάγει τήν έπιστολήν έκ τού χαρτοφυλα- 
κείου του, άλλ’ ό δούξ τόν έσταμάτησε διά κινήματος τής χειρός · ό 
Πούο δέν έπέμεινε.

—  Έν τοσούτφ δά, έξηκολούθησεν, αί αξιώσεις ήμών δέν εινε 
τοιαΰται, ώστε νά καταστήσωσιν άδύνατον τό συνοικέσιον τής ’Ιουλίας. 
Περιουσίαν δέν ζητοΰμεν, άφοΰ, δόξα τφ θεφ, έ'χομεν άρκετά στρογ-

; γύλην δι’ άμφοτέρους, έπιμένομεν δμ,ως είς τό ζήτημα τής καταγω
γής καί διά τούτο οί Φλανκούρ καί οί άλλοι δέν μάς ίκανοποιοΰσιν · 
είς τό ζήτημα τοΰτο αί άξιώσεις τής κυρίας Γριπά είσίν αυστηραί · 
πρέπει ή θυγάτηρ αύτής νά υπανδρευθη άνθρωπον μεγάλου ονό
ματος, ή έν δσφ δέν ευρεθη τοιοΰτος, θά περιμένη · έ'χω δμ.ως 
πάντα λόγον νά πιστεύω δτι δέν θά περιμένη έπί πολύ. Βλέπετε,
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κύριε, δούξ, δτι γυνή ουτω σκεπτομένη δέν δύναται νά ήνε γυνή ! 
φιλάργυρος · αύτό ήθελον νά ε’ίπω καί διά τούτο σάς ήνώχλησα μέ 
τήν πολυλογίαν μου, διά τήν οποίαν σάς ζητώ συγγνώμην.

Ό  Πούο ήγέρθη.
—  Ευρίσκει τις τήν κυρίαν Γριπά είς τόν οικόν της άλλην j 

ώραν πλήν τής προμεσημβρινής; ήρώτησεν ό κύριος Βαλμονδουά.
—  Δέχεται κατά πάσαν πέμπτην.
—  Λοιπόν! μ.ίαν άπό τάς ήμέρας ταύτας θά υπάγω νά τήν 

ΐδω, διερχόμενος.
Ό  Πούο έχαιρέτισεν εύσεβάστως · καί έξήλθε συνεσταλμένος· 

άλλ’ έν τη κλίμακι ώρθώθη καί δταν εύρέθη έν τη όδφ ύψωσε 
τούς ώμους του ύπερηφάνως.

—  Καθησατε, καθήσατε, έψιθύρισε · καί καθήμενος δμως, 
κύριε δούξ, σάς έ'φερα περίφημα είς τά νερά μ.ου. Τώρα δέ, δπου 
άρχίζει τό πανηγΰρι τών κ. κ. κλητήρων, δχι πλέον μίαν οίανδήποτε 
πέμπτην, άλλά τήν προσεχή πέμ.πτην καί έπί τούτφ καί μόνφ, θά 
υπάγετε νά έπισκεφθήτε τήν κυρίαν Γριπά.

Κατηυθύνθη δέ είς τήν κατοικίαν τοΰ κλητήρός του γελών 
καθ’ έαυτόν σιωπηλώς, ένφ έβάδιζε, καί μή προσέχων είς τά περί 
αύτόν. Πριγκήπισσα δέ Βερβερή! Είς ποιαν δέ έπεφυλάσσετο ή 
εύτυχία αυτη; τίς θά  ύπερηφανεύηται διά τόν γηραιόν Π ούο; Ή  
αγαπητή μικρά μας ’Ιουλία, ήτις θ ’ άπολαύη τής ευδαιμονίας της, 
χωρίς νά γνωρίση πώς παρεσκευάσθη αύτη;

Καί τήν έξής έ'καμε φιλοσοφικήν σκέψιν δτι εύήθεις άληθώς 
είσίν οί φανταζόμενοι δτι ή εύτυχία έρχεται δταν κοιμώμεθα καί 
δτι πρέπει ν’ άρκήταί τις περιμένων αύτήν άπό τής Προνοίας ή έκ 
καλής τίνος τύχης.

Ή  Πρόνοια έν τη περιστάσει ταύτη ήν αύτός ό Πούο.

V I.
Ά ν  ό Πούο έγνώριζε κάλλιον τόν κύριον Βαλμονδουά, ή αν 

έξήταζεν αύτόν προσεκτικώτερον κατά τόν πρός αύτόν διάλογον, θ ’ 
άπήλλαττεν έαυτόν τού κόπου τοΰ νά έπισκεφθή τόν κλητήρα καί 
διατάξη αύτόν ΐνα έπιδιώξη τό έ'ργον του.

Ά λ λ ά  παραδεδομένος έξ δλοκλήρου είς δ,τι έ'μελλε νά εΐπη 
καί είς τήν έπιτυχή τοΰ σχεδίου του έκτέλεσιν δέν παρετήρησεν δτι 
περιτταί ήσαν τών κλητήρων αί ένέργειαι, ΐνα συγκινηθη ό δούξ έκ 
τών προσόντων τής ’Ιουλίας, άν μή έκ τής λαμπράς καί εύρώστου 
καλλονής αύτής, τής άνατροφής καί τού ανεπτυγμένου πνεύματός 
της, τούλάχιστον υπό τής προικός αύτής.

Μόλις τοΰ Πούο άπελθόντος ό κ. Βαλμ,ονδουά έκαθέσθη 
ένώπιον μικροΰ γραφείου καί ταχείς τη χειρί έγραψε τό επόμενον 
τηλεγράφημα:

,, Έλθέ νά δειπνήσωμ,εν άπόψε, κατά τήν όγδόην ώραν είς τό 
καφενεΐον Ρίς · υπόθεσις σπουδαία διά σέ.“

Ειτα έ'πεμψεν άμέσως τόν θαλαμηπόλον του, ΐνα φέρη τοΰτο 
είς τό τηλεγραφεΐον.

Κατά τήν όγδόην ώραν παρά πέντε λεπτά ό δούξ είσήλθεν είς 
τήν αίθουσαν, ήν διέταξε νά φυλάξωσι δι’ έαυτόν καί τόν σύνδειπνον 
αύτοΰ, παραγγείλας αύτός ό ίδιος τό δεΐπνόν του, διότι είς ούδένα 
έ'στεργε ν’ άναθέση τόσφ σπουδαίαν δι’ αύτόν ύπόθεσιν · μετά τινα 
λεπτά άφίκετο καί ό πρίγκηψ δέ Βερβερή.

—  Καλήν εσπέραν ’Οδέ, είπεν ό δούξ, τείνων είς τόν υίόν
αύτοΰ τήν χεΐρα, βλέπεις δτι σ’ έπερίμενον. ·

—  Έν τούτοις, δλίγον έ'λειψε νά μή έ'λθω.
—  Ναί, άλλ’ έπειδή έφρόντισα νά προσθέσω είς τό τηλεγρά- (

φημα δτι έπρόκειτο περί σπουδαίας υποθέσεως . . . διά σέ, ήλθες.
—  Δι’ έμέ μόνον είνε σπουδαία ή υπόθεσις αύτη;
—  Καί δι’ έμέ έπ’ ίσης . . . ώς πατέρα.
—  Ά !
Ό  δούξ δέν έφάνη έκπληττόμενος διά τήν έκφώνησιν ταύτην, | 

ήτις ήν ήκιστα εύπρεπής άπό τοΰ στόματος ένός υίοΰ έξερχομένη.

—  Έκβαλε τό έπανωφόριον σου, είπε, καί άς δειπνήσωμεν · 
θά  όμιλήσωμεν δταν μείνωμεν μόνοι.

Πάρά τήν σπουδαιότητα τής ύποθέσεως περί ής έπρόκειτο, ό 
δούξ Βαλμονδουά ούδέ τό παράπαν έπέσπευσε τό δεΐπνόν του, διότι 
δέν συνείθιζε νά θυσιάζη είς τάς υποθέσεις τήν τέρψιν του, τό δέ 
δεΐπνόν ήτο δι’ αύτόν μία τών ζωηροτέρων άπολαύσεων.

Όταν δέ μόνον προσηνέχθησαν ό καφές, τά χωνευτικά, ποτά 
καί τά σιγάρα, οί δέ υπηρέται ουδέν ειχον πλέον παρ’ αύτοΐς νά 
πράξωσιν, ό δούξ ήρξατο τού έξής μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ διαλόγου.

—  Αγαπητέ μοι Ό δέ, είπε, κλινών πρός τά εμπρός, τούς 
αγκώνας δέ έπί τής έπιτραπεζίου στηρίζων οθόνης καί προσεγγίζων 
πρός τόν κατέναντι αύτοΰ καθήμενον υίόν του, επέστη δι’ 'έμέ ή 
στιγμή, ΐνα σοί καταστήσω γνωστήν τήν θέσιν μ.ου · είνε άπελ- 
πιστική.

■—  Μέ τρομάζετε, διέκοψεν ό Ό δέ δι’ υφους κατά τό ήμ.ισυ 
σπουδαίου καί κατά τό ήμ,ισυ είρωνικοΰ · εινε τφόντι τόσφ απελπι
στική δπως τήν λέγετε;

—  Ησύχασε δέν σέ προσεκάλεσα διά νά σοί ζητήσω τήν 
υπογραφήν σου.

—  Μέ τήν σημερινήν της άξίαν, νομίζω δτι πολύ ολίγον ήθελε 
σάς χρησιμεύσει.

—  Ά κριβώς διότι ούδεμ,ίαν έ'χει άξίαν καθώς καί ή ίδική 
μ.ου σέ προσεκάλεσα, καί έπειδή συναισθάνεσαι καλώς τήν θέσιν 
σου άνωφελές εινε νά ειπω πλειότερα · τό τοιοΰτον, άλλως τε, δέν 
μοί εινε διόλου εύχάριστον.

-—  Ούτε είς έμέ.
—  Λοιπόν, τότε καλλίτερον εινε άντί νά έξαντλώμ.εθα είς λό

γους καί περιγραφάς νά ζητήσωμεν τόν τρόπον τής άπό τής θέσεως 
ταύτης άπαλλαγής.

—  Έχετε κάνέν μέσον πρός τοΰτο;
—  Διά σέ μάλιστα · δι’ έμέ δχι · άλλά περί έμοΰ δέν πρό

κειται. Ό  νεαρός πρίγκηψ έμειδίασεν αύθις διά τρόπου ίκανώς 
έμφαίνοντος τάς μεταξύ πατρός καί υίοΰ σχέσεις · άλλ’ ό κύριος 
Βαλμονδουά δέν έφάνη έκ τούτου δυσαρεστηθείς, καίτοι παρετήρησε 
τούτο καί δέν διέφυγεν αύτόν ή λανθάνουσα έν αύτφ ειρωνεία.

—  Τό δέ μ,έσον τούτο; ήρώτησεν ό Όδέ.
—  Ό  γάμος.
—  ! νΩ !
—  Διά τί τόση έ'κπληξις;
—  Έχετε τήν γυναίκα;
—  Τήν έ'χω · είκοσι εκατομμυρίων προίξ, έννοώ τήν προίκα 

μόνην χωρίς νά όμ/λήσω περί τών λοιπών.
Ό  δούξ έξηπλώθη έπί τού άνακλίντρου του διασκεδάζων διά 

τής χειρός τό περιβάλλον αύτόν τού καπνοΰ νέφος, ΐνα κάλλιον 
παρατηρήση τό άποτέλεσμα, δπερ έ'μελλεν είς τόν υίόν αύτοΰ νά 

| έμποιήση τό ποσόν τής προικός ταύτης.
Ούδέν έξεδήλου τό ώχρόν τοΰ Ό δέ πρόσωπον, έπί δέ τών

όφθάλμων αύτοΰ, ους προσήλου έπί τών τοΰ πατρός του ούδέν ουτος
ήδυνήθη ν’ άναγνώση.

— Ή  δέ σύζυγος; είπεν έπί τέλους.
Ό  δούξ έ'τεινεν αύτφ ζωηρώς ύπέρ τήν τράπεζαν τήν χεΐρα.
—  ’Ιδού ή λέξις, ήν άνέμενον είπεν, ή φωνή ήτις, ήμην 

βέβαιος, θά  έξήρχετο πρώτη τών χειλέων σου · ή σύζυγος; Έ σο 
ήσυχος· είνε όποια τήν ήθελες έπιθυμήσει· πρέπει νά έ'χης ύπ’ 
δψει δτι άν δέν ήτο τοιαύτη, ούδέποτε θά  σοί ώμίλουν περί τού 
συνοικεσίου τούτου · Λαμπρά καί εύρωστος καλλονή, εύφυΐα, πνεΰμα 
άνεπτυγμένον.

Έδίστασεν έπί στιμήν ζητών δτι άκόμη τφ είχεν ε’ίπει ό Πούο, 
διότι ένόει δτι δέν ειχεν αριθμήσει δλα αύτής τά προσόντα · άλλά 
δέν κατώρθωσε νά ένθυμηθη τά λοιπά.

—  Τέλος, γυνή έντελής, είπε ζωηρώς.
—  Ή  ήλικία της;
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— Δέκα οκτώ ετη.
—  Μελαγχροινή, ξανθή;
Ό  δούξ Βαλμονδουά δέν ειχε προϊδει τήν έρώτησιν ταύτην · 

έδίστασεν έπί στιγμήν.
—  Έ  . . . δπως δλαι αί γυναίκες.
—  Τήν γνωρίζω;
—  Δέν πιστεύω . . . έκτός αν έ'τυχε νά τήν ιδης . . .
Έμελλε νά ειπη, κατά τύχην, άλλ’ έκρατήθη έν καιρφ.
—  Έκτός αν τήν είδες έπανέλαβεν.
—  Ποία εινε;
Τήν φοράν ταύτην δέν έπρεπε νά διστάση.

. —  Ή  δεσποινίς Γριπά, είπε σοβαρώς.
Ό  Ό δέ έποιήσατο απότομον όπισθοχωρήσεως κίνημα.
—  Ή  δεσποινίς Γριπά!
Είτα συνερχόμενος ως άνθρωπος θέλων νά διαφωτισθή.
— Γριπά ! τίνος Γριπά; μήπως είνε ή κόρη Γριπά τοϋ κλέπτου;
—  Κλέπτου; διά τί; Κατά τί ό Γριπά υπήρξε πλειότερον 

κλέπτης τών λοιπών ομοτέχνων του ; ήμπορεΐ κάνεις νά τούς όνο- 
μάση δλους κλέπτας · πώς θέλεις νά σχηματίσουν τήν περιουσίαν 
των. Έ λα  δ ά ! μήπως έχεις προλήψεις τετριμμένας;

—  Προλήψεις!
— Τά πράγματα κατά βάθος πρέπει νά διακρίνη τις καί νά 

μή άπατάται έκ τών λέξεων. Εί'μεθα κατεστραμμένοι καί έπί πλέον 
άνευ ουδέ τοΰ ελάχιστου πόρου · δέν είμαι τραπεζίτης έγώ ουδέ σύ 
βιομήχανος. Δέν έχομεν λοιπόν, ουτε έγώ, ουτε σύ τά μέσα τοΰ νά
πλουτήσωμεν, ή μάλλον δέν έ'χομεν ή εν μόνον μέσον, δήλα δή σύ
έ'χεις εν · τόν γάμον. Γνωρίζεις μεταξύ τοϋ ίδικοΰ μας κόσμου
γυναίκα τής τάξεώς μας διατεθειμένην νά σέ υπανδρευθή καί προσ- 
φέρουσαν προίκα είκοσι εκατομμυρίων; τήν γνωρίζεις τήν γυναίκα ταύτην;

Ό  Ό δέ δέν άπεκρίθη.
— Ά ν  τήν γνωρίζης, έξηκολούθησεν ό κύριος Βαλμονδουά, 

δέν έ'χω τίποτε νά ειπω περί τής δεσποινίδος Γριπά. Ά λλά  δέν τήν 
γνωρίζεις διά τόν λόγον δτι δέν υπάρχει. Επανέρχομαι λοιπόν είς 
τήν δεσποινίδα Γριπά. Μήπως νομφεύεσαι τό ό'νομά της; έκείνη
λαμβάνει τό ίδικόν σου. Τά τέκνα σας δέν θά  λέγωνται Γριπά, άλλά 
Βαλμονδουά· τών Γριπά θά  έ'χω σι τήν περιουσίαν, τό μόνον εις ό 
πρέπει νά δώσης προσοχήν. Πρέπει νά συμμορφώται τις μέ τάς 
τάσεις τής έποχής του καί ή έποχή ήμών είνε έποχή τών εκατομ
μυρίων. Ή  άξία έκάστου λογίζεται άναλόγως τής κτήσεως ή τής 
άνεχείας αυτών. Τίποτε δέν σημαίνει ή καταγωγή ουτε ή ίκανότης. 
Τά χρήματα είνε τό πάν καί δταν άκόμη είνε γυμ,νά παντός άλλου 
προσόντος · άλλ1 δταν ένωθώσι μετά τής εύγενείας καί τής ίκανό- 
τητος τότε άποβαίνουσι πανίσχυρα. Έχεις τήν καταγωγήν. Θέλεις τόν 
πλούτον; άν τόν ποθής, δέν θά σέ προσβάλω δέ υποθέτων δτι δύνασαι 
νά διστάσης, αν τόν ποθής, δέν μένει ή νά κύψης, δπως τόν λάβης.

V i ι 5 \ t—  Α ! αυτο εινε.
—  Νά ή ώρα, πρέπει νά ταπεινωθή κανείς, τό γνωρίζω καλώς, 

δέν λέγω τό έναντίον* Λυπηρόν, δυσάρεστον, δ,τι θέλεις είνε τοΰτο. 
Παραδέχομαι τήν σκέψιν σου, άλλ’ έπί τέλους, τοιοΰτον είνε τό μέσον 
τό όποιον μεταχειρίζονται δσοι θέλουν νά πλουτήσουν. ,,Έν ιδρώτι 
τοΰ προσώπου σου φαγεΐ τόν άρτον σου ·“ είνε ό θείος νόμος. Είς 
τήν περίστασιν δέ ταύτην τό πράγμα δέν είνε τόσφ φοβερόν · νά 
ίδρώση κάνεις ολίγον μέ τήν δεσποινίδα Γριπά, έ', έ', είνε πολύ ωραία 
ή δεσποινίς Γριπά, ήξεύρεις · καλλονή λαμπρά καί εύρωστος.

Ό  Ό δέ έ'μενεν έπί πολύ σιγών· ό δέ δούξ έξήταζεν αυτόν 
άκολουθών έπί τοΰ άλλοιουμένου προσώπου του τάς αντιθέτους 
ιδέας, αίτινες διεδέχοντο άλλήλας έν τφ πνεύματι αυτού.

—  Ποϋ δυναταί τις νά Ιδη τήν δεσποινίδα Γριπά; είπεν έπί 
τέλους χωρίς νά έγείρη τούς οφθαλμούς.

—  νΩ! αγαπητόν μου τέκνον, άνέκραξεν ό κύριος Βαλμονδουά, 
αγαπητόν μου τέκνον, θά άνορθώσης τόν οίκόν μας. Εννοώ δτι 
δέν έπιθυμεΐς έλαφρώς καί άνεξετάστως νά υποσχεθής καί δτι θά 
έκφέρης τήν γνώμην σου, άφοΰ ιδης τήν νέαν. Ή  μήτηρ της κρατεί 
θεωρεΐον έν τφ Μελοδράματι· δέν ένθυμοϋμαι τήν ήμέραν της· θά 
πληροφορηθώ. Θά ϊδης τήν Ιουλίαν . . . Ιουλία ονομάζεται. Καί 
θ ’ άποφασίσωμεν κατόπιν περί τοΰ πρακτέου.

(Έ πεται συνέχεια.)

 ^ ----------

ΦΩΚΑΙ ΤΠΟ ΛΕΥΚΗΣ ΑΡΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΑΙ.

(Μετά εικόνος.)

Έν υπερβορείοις μόνον χώραις δύναται τις ν’ άπαντήση τήν 
υπό τής ήμετέρας είκόνος παριστωμένην ταύτην σκηνήν. Αι άγαθαί 
καί ευχερώς έξημερούμεναι φώκαι ζώσιν εν τε ψυχραϊς καί έν θερ- 
μαΐς θαλάσσαις τοϋ άρκτικοϋ καί μεσημβρινού ήμισφαιρίου ένφ ό 
δεινός αυτών έχθρός, ή ουχί σπανίως μέχρι δισχιλίοιν χιλιόγραμμων 
βάρος έ'χουσα λευκή ή τοΰ βορείου πόλου άρκτος μόνον έν ταίς 
παγεραΐς έρήμοις τών νήσων τής βορείου Αμερικής, τής Γροελαν- 
δίας καί πέραν τής Ασιατικής ηπείρου διαιτάται.

Είς τάς σιγηλάς έκείνας καί παγεράς χώρας συμβαίνει πολ
λάκις πάγη δυσανάλογος άναπόφευκτον τής οποίας θΰμα καθίσταται 
ή φώκη, ήτις δμως διαφεύγει τόν κίνδυνον δταν ευρηται έν τφ στοι- 
χείφ αυτής, τφ υδατι, υπερτεροϋσα τόν φοβερόν αυτής αντίπαλον 
κατά τήν ταχύτητα. Ή  λευκή άρκτος γινώσκει δτι αί φώκαι άρέ- 
σκονται νά ήλιάζωνται παρά τάς άκτάς, τοποθετείται λοιπόν έπιτη- 
δείως έπί τοΰ πρός τήν διεύθυνσιν έκείνης άθορύβως έπιπλέοντος 
πάγου καί καραδοκεί εως ου παρουσιασθή ή κατάλληλος περίστασις 
"να δράξηται τοΰ έπιποθουμένου πολυτελούς δείπνου. Ά ν  ή άρκτος 
άναρριχάται άοράτως, οΰχ ήττον καί αί φώκαι γινώσκουσι νά προ- 
φυλάττωνται άπό τοΰ φοβεροΰ έχθροΰ · ήλιαζόμεναι κατά μεγάλας 
ομάδας θέτουσι σκοπούς, ων τήν προσοχήν σπανίως ό έχθρός δια
φεύγει. Όταν λοιπόν ό σκοπός είσπηδήση αίφνης είς τό υδωρ μι- 
μοΰνται αυτόν δλαι αί φώκαι καί έξαφανίζονται είς τό βάθος τών 
ψυχρών ύδάτων. Ά λλά  καί ή λευκόμαλλος κ υ ρ ά γινώσκει νά κο- 
λυμβα καί νά καταδύηται συχνότατα είς τόν βυθόν, έ'νθα αιματηρά 
διεξάγεται τότε πάλη, καθ’ ήν ή νίκη απομένει είς τόν ίσχυρότερον. 
Οί κάτοικοι τών άρκτικών χωρών καί πάντες οί περιπλέοντες τούς 
πόλους καταδιώκουσι τήν πονηράν άρκτον, ής τό μέν κρέας τρώ- 
γουσι, τούς δέ τένοντας χρησιμοποιούσιν είς κατασκευήν χρησίμων 
αντικειμένων, τό δέ δέρμ,α εμπορεύονται· καταδιώκουσιν δέ αύτήν καί 
διότι καταστρέφει τάς φώκας, άς οί τών άρκτικών χωρών άνθρωποι 
εύαρέστως τρώγουσι. Όταν παρά τοϊς Έσκιμώοις τελήται βάπτισις 
προσφέρεται είς τούς προσκεκλημένους τό έ'λαιον αυτών δπως παρ’ 
ήμΐν ή μαστίχη καί τά παρόμοια ποτά.

ΦίΐΚΑί r n o  α ε γ κ η ς  α ρ κ τ ο γ  π ρ ο ς β α λ α ο μ ε ν α ι .
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΛΩΝ.
Περίεργος εινε ή έξέτασις τών διαφόρων ύλών, αϊτινες υπήρξαν 

εν χρήσει πρό τής άνακαλύψεως τού χάρτου.
Πρό αυτής ετι τής έφευρέσεως τοΰ διατηρεΐν διά τής γραφής 

γεγονότα αξιοσημείωτα, έφυτεΰοντο δένδρα, άνηγείροντο βωμοί ή 
σωροί λίθων, ώς ενθυμήματα παρελθόντων συμβάντων. Ό  Ηρακλής 
δέν εγνώριζε πιθανώς τήν γραφήν, οτε ανύψωσε τάς περιφήμους 
στήλας του.

Ό  αρχαιότατος τρόπος τού γράφειν ήν ό έπί κεράμων, πλίν
θου οπτής, δστρακοδέρμ.ων καί λιθίνων πλακών. Μετά ταύτα μετε- 
χειρίπθησαν πίνακας έκ διαφόρου ύλης, οιον ελεφάντινων οστών, 
φλοιών καί φύλλων δένδρων.

Ή  διατήρησις άξιομνημονεύτων γεγονότων έπί σκληρών ουσιών, 
έγίνετο έπί βράχων ή μετάλλων · εις τό βιβλίον τού Ίώ β γίνεται ί  

μνεία γραφής έπί λ ί θ ο υ ,  έπί β ρ ά χ ω ν  καί έπί φύλλων μ ο λ ύ -  
β δ ο υ. Έπί λ ι θ ί ν ω ν  πλακών ελαβεν ό Μωϋσής τόν νόμον γεγραμ- 
μένον υπό τών δακτύλων τού Θεού. Τά επη τοΰ 'Ησιόδου έγράφη- 
σαν έπί μολυβδίνων πλακών, καθότι 5 μόλυβδος ήν εύχρηστος πρός 
γραφήν, ώς περιτυλισσόμενος έν εϊδει κυλίνδρου, ώς δ Πλίνιος μαρ
τυρεί. Ο Μοντφωκών αναφέρει άρχαιότατον βιβλίον συγκείμενον 
έξ οκτώ μολυβδίνων φύλλων, καί εχων έπί τών όπισθεν προσκεκολ- 
λημένους κρίκκους συνδεδεμένους διά μολυβδίνης ράβδου έπί σκοπώ 
τοΰ νά συγκρατώνται τά φύλλα τής βίβλου. Βραδύτερον είσήχθη ή 
χρήσις τοΰ ορειχάλκου · οι νόμοι τών Κρητών έχαράχθησαν έπί | 
όρειχαλκίνων πλακών. Οί ρωμαίοι έχάρασσον δμοίως τάς διατάξεις 
τοΰ δημοσίου βίου των έπί χαλκού, ή δέ ομιλία τού Κλαυδίου, 
γεγραμμένη έπί όρειχαλκίνων πλακών, διατηρείται εισέτι εις τό δη- 
μαρχεΐον τοΰ Λουγδούνου, έν Γαλλία. Διάφοροι προσέτι όρειχάλκινοι 
πλάκες κεκαλυμμέναι δι’ Έτρουσκικών χαρακτήρων άνωρύχθησαν έν 
Τοσκάνη. Αί μεταξύ 'Ριομαίων, Σπαρτιατών καί Ιουδαίων συνθήκαι 
έγράφησαν έπί χαλκού, καί διάφορα διατηρήσεως άξια γεγονότα 
έγράφησαν έπί τοΰ σκληρού τούτου μετάλλου · είς πολλάς νομισμα- 
τοθήκας εύρίσκονται στρατιωτικαί αδειαι έπί χάλκινων στρογγυλών 
πλακών. Τό εθιμον τούτο άνεκαλύφθη υφιστάμενον έν Ίνδίαις, πλη
σίον τής Βεγγάλης, ενθα ευρέθη πλάξ χαλκίνη, περιγράφουσα τήν 
προίκα νύμφης, χρονολογουμένη άπό ενός αίώνος πρό τής Χριστού 
γεννήσεως.

Μεταξύ τών γραφικών τούτων υλών, πολλαί ήσαν πάντη βάναυσοι 
καί άπροσφυώς άντικαθιστώσαι τήν εύγενεστέραν υλην. Κατά τήν 
ποιμενικήν τής κοινωνίας ήλικίαν έγράφοντο τά άσματα δι’ άκανθών 
και βελονών επί λωρίδων δέρματος, ατινα περιέδεον περί τάς ποι- 
μαντικάς ράβδους. Οί κάτοικοι τών ύπερβορείων χωρών έχάρασσον, 
φαίνεται, τάς φδάς των έπί τοίχων, καί ό Όλόφ, κατά τήν διήγη- 
σίν τίνος Σ ά γ α, εκτισε μεγάλην οικίαν, έπί τών τοίχων καί τών 
δοκών τής δποίας επέγραψε τήν ιστορίαν τών πρό αυτού καί κατ’ 
αύτόν χρόνων, ένφ ετερος βόρειός ήρως φαίνεται δτι ούδεμίαν οίλλην 
εύρε καλητέραν υλην τής καθέδρας καί κλίνης του πρός διατήρησιν 
τών ιδίων αύτοΰ άνθραγαθημάτων. Είς τό δημαρχεΐον τοΰ Άννο- 
βέρου διατηρούνται δώδεκα ξύλινοι τράπεζαι περικεχρισμέναι ύπό 
κηρού μέλιτος, έφ’ ών εινε γεγραμμένα τά ονόματα κτητόρων τινων 
οικιών, άνευ τών όνομάτων τών δδών. Τά ξύλινα ταΰτα χειρόγραφα 
πρέπει νά ύπήρχον πρό τοΰ 1423 έτους, δτε πρώτον έρρυμοτομήθη 
τό Άννόβερον. Τοιαΰτα χειρόγραφα, δύναταί τις νά ϊδη είς δημο
σίας συλλογάς, μαρτυροΰντα βάρβαρον τής κοινωνίας κατάστασιν. j 
Τό αύτό συνέβη καί παρά τοΐς άρχαίοις Άραψιν, οϊτινες, κατά τήν | 
ιστορίαν τού Μωάμεθ, φαίνεται, δτι άνέγλυφον διά μαχαιριδίου άξιο- ' 
σημείωτα συμ,βάντα έπί ώμοπλατών προβάτων, τάς όποιας προσέδεον 
καί άνήρτων ουτω έπί τών τοίχων.

Οι νόμοι τών δώδεκα πλακών, ούς οί Ρωμαίοι άντέγραψαν 
κατά πρώτον έκ τοΰ Ελληνικού κώδηκος, μετά τήν έπιδοκιμασίαν j

τού λαοΰ, έχαράχθησαν έπί χαλκού καί κατεστράφησαν ύπό κεραυνοΰ 
καταπεσόντος επι τού Καπιτωλίου, απώλεια τά μάλιστα λυπήσασα 
τόν Αυγουστον. Το είδος τοΰτο τής γραφής διατηρείται καί έπί τών 
ήμερών μας εισέτι χρησιμεΰον είς έπιγραφάς, έπιτάφια καί αλλας 
είς τούς μεταγενεστέρους μεταδιδομένας ύπομνήσεις.

Αί εφευρέσεις αυται φδήγησαν είς τήν άνακάλυψιν τών ξύλινων 
πλακών · καί έπειδή ή κέδρος εχει αντισηπτικήν ιδιότητα, έπροτιμήθη 
τό ξύλον τοΰτο είς κατασκευήν κιβωτίων χρησιμευόντων πρός δια- 
τήρησιν άξιολόγων γραφών. Ή  γνωστή φράσις αυτη τών άρχαίων. 
οπότε άπένεμον τό άνώτατον τών έγκωμίων είς άξιόλογον βιβλίον, 
et cedro digna Locuti, δτι δηλ. ήτο άξιον νά γραφή έπί κ έ δ ρ ο υ ,  
άναφέρεται είς τό ε λ α ι ο ν  τ ή ς  κ έ δ ρ ο υ ,  δι’ ού πολύτιμα χειρό
γραφα περγαμηνά έπεχρίοντο έπί σκοπφ τού νά διατηρηθώσιν έκ 
τής σήψεως καί τών σκωλήκων, ώς μαρτυρεί καί δ Πέρσιος λέγων · 
„ Οστις δέν προέθετο ν’ άφήση είς τούς μεταγενεστέρους τοιαΰτα 
επη, ατινα ήδύνατο νά διατηρήση τό τής κέδρου ελαιον διά παντός !“

Έ το  πρός τούτοις έν χρήσει ή έπιβαφή τών πρός γραφήν 
ούσιών διά πορφύρας καί ή έπίτριψις διά κέδρινου τίνος άποστάγ- 
ματος. Οί νόμοι τών αύτοκρατόρων έδημοσιεύοντο έπί ξύλινων έγχρόων 
πινάκων, ώς καί δ Όράτιος αίνίττεται λέγων: ..Leges incedere 
L egn o ‘£ · ακολούθως ομως καί άλλαι υλαι άντεκατέστησαν τό ξύλον. 
Ό  αύτός δέ λόγος, δι’ δν προετιμάτο ή κέδρος παντός άλλου ξύλου 
είσήγαγε τήν χρήσιν τοΰ κηρού, ώς δντος άδιαφθόρου, έφ’ ού γενι
κώς έγράφοντο διαθήκαι, έπί σκοπφ διατηρήσεως · ούτως δ Ίουβε- 
νάλης λέγει, Ceras implene capaces. Τό λεπτόν τοΰτο έκ κηρού 
μίγμα έπετίθετο ώσαύτως έπί ξύλινων πινάκων, ώς χορηγούν τήν 
εύκολίαν είς διορθώσεις καί έξαλείψεις ήμερησίας χρήσεως.

Ή  γραφή έγίνετο διά σιδηρού οξέος εργαλείου, ώς τοΰτο έγί
νετο έπί τών άλλων ούσιών, ας έδηλώσαμεν · ή γραφίς (Stylus) 
κατεσκευάζετο δξεϊα. έκ μιας άκρας, χρησιμευούσης πρός γραφήν, 
καί άμβλυτέρα έκ τής έτέρας, δπως γίνεται ή διόρθωσις εύκολος· 
έντεΰθεν ή φράσις vertere stylum, έσήμαινε τό έξαλειφειν τινά 
λέξιν. Ά λ λ ’ οί 'Ρωμαίοι ήμπόδισαν τήν χρήσιν τοΰ οξέος τούτου 
έργαλείου, διότι πολλοί μετεχειρίσθησαν αύτό καί ώς κακοποιόν 
έγχειρίδιον. Διδάσκαλός τις έφονεύθη διά ξυλίνων δέλτων (pugillares) 
καί γραφίδων τών ιδίων αύτοΰ μ,αθητών. Ό θεν έπενοήθη ή άντι- 
κατάσ ιασις αύτών διά γραφίδων κατεσκευασμένων έξ οστού πτηνοΰ 
ή άλλου ζώου · ούτως αί γραφαί τών 'Ρωμαίων ώμοίαζον ζωγρα- 
φίας. Όπόταν δέ εγραφον έπί άπαλοτέρας ούσίας μετεχειρίζοντο 
καλάμους έσχισμένους είς τό άκρον, ώς τά ήμέτερα κονδύλια. Τούς 
καλάμους οί Ασιανοί μεταχειρίζονται εισέτι έπί σκοπφ τοΰ νά δια- 
χέωσι τήν βαφήν των ή τήν μελάνην εύχερέστερον έπί τοΰ χάρτου.

Ό  Νωδιέ άναφέρει, δτι, κατά τήν έν Ιταλία διατριβήν του, 
περί τό 1642, είδέ τινας τών κηρίνων έκείνων δέλτων, (καλούμενων 
Pugillares, καθότι έκρατοΰντο διά μιας χειρός), καί αλλας έκ φλοιοΰ 
δένδρων, δν οί άρχαιοι μετεχειρίζοντο άντί χάρτου.

Έπί τών δέλτων τούτων ή πινακοβιβλίων (table-books) ό 
Κ. Astle παρατηρεί, δτι οί Έλληνες καί οί 'Ρωμαίοι έξηκολοΰθουν 
τήν χρήσιν κηρίνων πινακοβιβλίων πολύ μεταγενεστέρων τού παπύρου, 
καί δτι φύλλα καί δέρματα ήσαν λίαν εύχρηστα, καθότι ήρμοζον 
είς διόρθωσιν πρωτοτύπων συγγραφών · έκ τούτων τών πινακοβιβλίων 
άντέγραφον τά συνθέματα των επιδιορθωμένα έπί βιβλίων περγαμη
νών, έάν ταΰτα προωρίζοντο είς ιδίαν τών συγγραφέων χρήσιν · άλλ’ 
έάν έγίνοντο πρός πώλησιν, ή ΐνα τεθώσιν είς βιβλιοθήκην οί Librarii 
ή άντιγραφεΐς έξετέλουν τό εργον. Ή  έπί πινακοβιβλίων γραφή επι
δοκιμάζεται ιδίως ύπό τού Κυντιλιανοΰ είς τό τρίτον κεφάλαιον τού 
δεκάτου βιβλίου τών θεσμοθεσιών του, διότι ό κηρός εύκόλως εξα
λείφεται πρός πάσαν διόρθωσιν. Ό  συγγραφεύς ουτος δμολογεΐ δτι 
άσθενής δρασις δέν δύναται νά ιδη καλώς έπί παπύρου, καί παρα
τηρεί δτι ή συχνή άνάγκη τοΰ έμβάπτειν τόν κάλαμον είς τό μελανο- 
δοχεϊον έπιφέρει άργοπορίαν είς τήν χεΐρα καί χαλάρωσιν είς τήν 
ταχύτητα τού νοός. Τινά τών πινακοβιβλίων τούτων συμπεραίνεται
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δτι ήσαν ογκώδη καί ϊσως βαρέα, διότι παρά Πλαύτφ παρίσταται 
μαθητής συντριβών τήν κεφαλήν τού διδασκάλου του διά πινακο- 
βιβλίου. Οί κριτικοί, κατά τόν Κικέρωνα, άναγινώσκοντες τά κήρινά 
των χειρόγραφα συνείθιζον νά σημειόνωσι σκοτεινάς ή πλημμελείς 
φράσεις διά τής προσθήκης τμήματος έρυθροΰ κηρού, δπως ήθέλομεν 
ήμεΐς πράξει τό τοιοΰτον παρεγγράφοντες δι’ έρυθράς μελάνης.

Διά τής λέξεως κ ο ν δ ύ λ ι ο ν έν τή μεταφράσει τής βίβλου 
πρέπει νά έννοώμεν σιδηράν γραφίδα. Πινακοβιβλία έξ έλεφαντόδον- 
τος μεταχειρίζονται καί σήμερον σημειόνοντες προχείρως άξια μνήμης 
δι’ έπίτηδες μολυβδοκονδΰλων. Οί 'Ρωμαίοι συνείθιζον νά γράφωσι 
τά διατάγματα τής γερουσίας διά μέλανος χρώματος · καί ή εκφρασις 
libri elephantini, ατινα συγγραφείς τινες είκάζουσιν ώς δντα βιβλία, 
λεγάμενα ώς έκ τοΰ σχήματός των έλεφάντινα, ήσαν λίαν πιθανώς 
έξ έλεφαντόδοντος, καί ταΰτα άναμφιβόλως παρά τοΐς Ρωμαίοις ήσαν 
σπάνια.

Ό  κ ι σ σ η ρ ώ δ η ς  λ ί θ ο ς  ήτο γραφική τις υλη παρά τοΐς 
άρχαίοις, χρήσιμ,ος είς τό λειαίνειν τήν τραχύτητα τής περγαμηνής 
ή όξόνειν τούς καλάμους των.

Προϊόντος τοΰ χρόνου, ή τέχνη τοΰ γράφειν προήχθη είς τό 
ζ ω γ ρ α φ ί ζ ε ι ν  διά ποικίλων ειδών μ ε λ ά ν η ς .  Ό  νέος ουτος τοΰ 
γράφειν τρόπος έπέφερε τήν άνακάλυψιν άλλων ύλών αρμοδίων πρός 
γραφήν, ώς τών λεπτών φλοιών δένδρων καί φυτών, καί τελευταΐον, 
δτε ταύτα παρετηρήθησαν ύποκείμενα είς εύρωτίασιν, έπεχειρίσθησαν 
τήν κατασκευήν τών δ ε ρ μ. ά τ ω ν τών ζ ώ ω ν  έπί ξηρών δερμάτων 
δφεων έγράφησαν άπαξ ή Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια. Ή  δέ πρώτη 
χώρα, έν η ήρξατο ή κατεργασία τών δερμάτων τούτων, ήν ή 
Π έ ρ γ α μ .  ο ς  τής Ά σίας, έξ ού καί τό Λατινικόν όνομα τών π ε ρ- 
γ α μ η ν ώ ν  (pergamenae). Τά δέρματα δμως ταύτα είνε κάλλιον 
γνωστά παρά τοΐς συγγραφεΰσι τοΰ καθαροΰ Λατινισμού ύπό τό 
ό'νομα μ ε μ, β ρ ά ν α ι (menbranae), ουτω καλούμεναι έκ τών μεμ
βρανών τών διαφόρων ζώων, έξ ών αυται συνίσταντο. Οί αρχαίοι 
είχον περγαμηνάς τριών χρωμάτων, λευκού, έρυθροΰ καί πυρφυροΰ. 
Έν Ρώμ.η ή λευκή περγαμηνή έθεωρείτο ηττονος άξίας, καθότι 
ύπέκειτο είς ρύπωσιν μάλλον τών άλλων, καί εβλαπτε τήν δρασιν. 
Έγραφον δέ γενικώς διά χρυσών ή άργυρών γραμμάτων έπί πορφύρας 
ή ίοειδούς περγαμηνής. Ή  συνήθεια αυτη έξηκολούθησε μέχρι τών 
πρώτων αιώνων τής έκκλησίας, καί άντίγραφα τών βιβλίων Εύαγ- 
γελιστών τοΰ είδους τούτου διατηρούνται έν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ.

"Οτε οί Αιγύπτιοι μ.ετεχειρίσθησαν πρός γραφήν τόν φλοιόν 
φυτού, τόν καλούμ.ενον π ά π υ ρ ο ν ,  ή μέθοδος αυτη, ενεκα τής 
εύχερείας της, άντικατέστησεν δλας τάς προηγηθείσας. Τό φυτόν 
τοΰτο έβλάστανεν άφθόνως έπί τών οχθών τοΰ Νείλου, καί ε'δωκε 
τό όνομα είς τόν ήμέτερον χ ά ρ τ η ν  π ά π υ ρ ο ν  (paper), μολονότι 
ό ήμέτερος κατασκευάζεται ήδη έκ λίνου ή έφθαρμ,ένων ύφασμάτων, 
ένφ πρότερον έγίνετο έκ βαμβακομαλλίου, καί ήτο εύφθαρτος καί 
ύποπράσινος. Μετά τήν Η', εκατονταετηρίδα ό πάπυρος άντικατεστάθη 
διά τής περγαμηνής. Οί Σΐναι κατασκευάζουσι τόν χ ά ρ τ η ν  των έκ 
μετάξης, καί ή χρήσις τού χ ά ρ τ ο υ  εινε αρχαία, καθότι εύρίσκεται 
ή ονομασία παρά τοΐς άρχαίοις λατινίσταΐς, charta ή chartae. Πριν j 
ή δέ ή χρήσις τής περγαμηνής ή τοΰ παπύρου μεταδοθή είς τούς 
Ρωμαίους, μετεχειρίζοντο ούτοι τόν λευκόν φλοιόν τόν εύρισκόμενον 
μεταξύ τού ξύλου καί τοΰ έξωτερικοΰ φλοιοΰ τών δένδρων, καί τήν 
δερματώδη ταύτην ούσίαν έκάλουν β ί β λ ο ν  (liber), έξ ού ή λατι
νική λέξις liber, βιβλίον, καί ή Γαλλική livre, βιβλίον. Οί Άγγλοι, 
καταγόμενοι έκ βορείων φυλών, καλούσι τό βιβλίον, b o o k ,  έκ τοΰ 
Δανικοΰ bog, φηγός, καθότι έπί τοΰ δένδρου τούτου, δντος άφθονου 
έν Δανιμαρκία, συνείθιζον νά γράφωσι. Κατά τούς αρχαίους χρό
νους, άντί νά περιελίσσωσι τόν φλοιόν τοΰτον, τήν περγαμηνήν ή

τόν χάρτην, ώς ήμεΐς κάμνομεν, τόν περιέστρεφον αφού εγραφον, 
καί τό Λατινικόν ονομα, δπερ έ'σχον τά περιτυλίγματα ταΰτα, μετε- 
δόθη καί είς ήμάς ώς καί άλλα ονόματα. Λέγομεν λοιπόν τ ό μ ο ς  
(volume) άν καί τά βιβλία ήμ,ών συντίθενται έκ φύλλων συνδεδε- 
μένων δμοΰ. Τά δέ βιβλία τών άρχαίων έντός τών βιβλιοθηκών 
ϊσταντο δρθια έν σχήμ,ατι κυλίνδρου, έπιγεγραμμένα έ'ξωθεν έρυθροίς 
γράμμασι καί δμοιάζοντα έπί τών σανίδων τής βιβλιοθήκης μ.ε 
μικράν κιονοστοιχίαν.

Οί αρχαίοι είχον τήν αύτήν ώς ήμεΐς φιλόκαλον μέριμναν περί 
τήν κομψήν καί πλουσίαν τών βιβλίων των κατασκευήν. Ό  Προπέρ- 
τιος περιγράφει πίνακας περίχρυσους καί δ ’Οβίδιος σημειοΐ τούς 
έρυθρούς αύτών τίτλους, άλλά μετά ταύτα έκτός τής πορφύρας, 
μεθ’ ής τά περιέβαφον, καί τοΰ ρευστού χρυσοΰ, τόν οποίον μ.ετε- 
χειρίζοντο ώς μελάνην, έπεκόσμουν τά καλύμμματά των μέ πολυτί
μους λίθους . . .

Έν τή βιβλιοθήκη τής πόλεοις Τρέβης (Treves) ύπάρχει 
χειρόγραφον, δώρον ήγεμονίδος είς μοναστήριόν τι, κεκαλυμμένον 
μέ πολύτιμ.α κοσμήματα αρχαία. Κατά τούς πρώτους αιώνας τής 
Έκκλησίας έζωγράφιζον κοινώς έπί τών καλυμμάτων τών ιερών 
βιβλίων τόν Χριστόν άποθνήσκοντα. Είς τήν περίεργον βιβλιοθήκην 
τοΰ Κ. Δουσίου (D ouce) υπάρχει Έαλτήριον, υποτιθέμενον οτι 
άνήκεν είς Κάρολον τόν Μέγαν, έ'χον τήν περγαμηνήν πορφυρό- 
χρωμον καί τά γράμμ.ατα χρυσά. Τά ανατολικά έθνη ήγάπων, φαί
νεται, νά κοσμώσι τά χειρόγραφά των διά ποικίλων βαφών καί επι- 
κοσμημάτων. Δείγμ,ατα χειρογράφων Αραβικών πλουσίως κεκοσμη- 
μένων ευρηνται εις τινας τής Ευρώπης βιβλιοθηκας. Ο κ. I ουλιέλ- 
μ,ος Jones περιγράφει άνατολικόν τι χειρόγραφον, έν φ το ονομα 
τοΰ Μωάμεθ ην φαντασιωδώς κεκαλλωπισμένον μετ’ άνθοστεφάνων 
λειρίων, εύτρεπισμένον μέ ώραία χρώματα καί άλλα χρυσά εγκαλ
λωπίσματα. Τά βιβλία τών περιφανεστέρων τής Περσίας συγγραφέων 
εινε γεγραμμένα έπί μετάξινου χάρτου καταπεπασμένου μ.έ κόνιν 
χρυσού ή άργύρου, αί σελίδες είνε συχνάκις κεχρωματισμέναι και 
τό δλον βιβλίον εινε ένίοτε άρωμ.ατισμένον καί αποπνέει τήν ευωδίαν 
τοΰ ροδέλαιου η άλλης τοιαύτης ούσίας.

Οί 'Ρωμαίοι είχον διάφορα εϊδη περγαμηνών, εχοντα ομοίως 
καί διάφορα ονόματα, οϊον Α  ύ γ ο υ σ τ ι α ν ό ς χ ά ρ τ η ς ,  Λ  ι β ι α
ν δ ς χ ά ρ τ η ς ,  πρός τιμήν τοΰ αύτοκρατορικοΰ ζεύγους · ό λ ε υ κ ό ς  
χ ά ρ τ η ς  (chartablanca) έκαλεΐτο ούτως ώς έκ τής στιλβούσης 
λευκότητός του. Ίσω ς  έκ τούτου προήλθε τό παρά τοΐς γάλλοις 
Charte blanche. Έπί τοΰ μέλανος χάρτου (Cbarta nigra) τά γράμ
ματα ήσαν λευκά ή άλλου χρώματος.

Ό  έπί τών ήμερών ήμών χάρτης ύπερτερεί πάσης γραφικής 
υλης διά τε τό εύκολον καί τό ευχρηστον αύτοΰ. Τό πρώτον έργο- 
στάσιον τοΰ χάρτου έν Αγγλία άνηγέρθη είς τήν πόλιν Dartford, 
ύπό τίνος Γερμανού, τό 1588, δστις άνηγορεύθη ιππότης υπό τής 
βασιλίσσης Έλισσάβετ · άλλά μόλις περί τό 1713 Θωμάς τις 
Warthins, χαρτοπώλης, έτελειοποίησε τόν χάρτην δι’ ίδιων του 
έφευρέσεων, καί είς τήν βιομηχανίαν τού άνδρός τούτου οφείλομεν 
τήν αρχήν τών πολυαρίθμ,ων ήμών χαρτουργείων. Ή  Γαλλία μέχρι 
τής έποχής έκείνης έπρομηθεόετο χάρτην έξ Αγγλίας καί Ολ
λανδίας.

Τά έν Αγγλία χαρτοποιεΐα είχον μικράν εύδοκίμησιν καί 
προαγωγήν μέχρι τού 1662. Αί άκόλουθοι παρατηρήσεις συγγρα- 
φέως τινός (τοΰ Fullov) είνε περίεργοι ώς πρός τόν|χάρτην τής 
έποχής έκείνης. ,,Ό  χάρτης μαρτυρεί κατά τινα τρόπον τόν χαρα
κτήρα τής χώρας, έν ή κατασκευάζεται· ό Βενετικός εινε καθαρός, 
έλαστικός καί κομψός· δ Γαλλικός ελαφρός, λεπτός καί άκαμπτος· 
δ 'Ολλανδικός πυκνός, βαρύς καί παχύς καί σπογγώδης·“
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ.

'Τπό Ign. Ellminger.

'Τπο Angelo Trentin. Τπο Berres υ. Perez.
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
(Μετά βΐκόνος.)

Φ ΥΤΑ ΣΑΡΚΟ ΒΟ ΡΑ.

Τό φυτόν, είτε βρύον ή χλόη, ε’ίτε ασθενής στάχυς ή θάμνος 
ή καί δένδρον μέγα, γεννάται ώς δ άνθρωπος, εχει τάς τής άνα- 
πτύξεως αότοδ περιόδους, τήν έποχήν τής ακμής και τής καλλονής 
αδτοδ, μεθ’ ήν επακολουθεί κατά τό μάλλον ή ήττον μακρά παρα
κμής καί γήρατος εποχή. Ένί λόγφ, γεννάται, Αναπτύσσεται, θνήσκει. 
Οί θρεπτικοί χυμοί, ους διά τών ριζών αντλεί άπό τής γής, καί 
τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος τά στοιχεία, ατινα εισπνέει διά τών φύλλων 
αύτοΰ καί πάντων τοΰ ατόμου αύτοΰ τών μερών, άναπτύσσουσι καί 
καλλύνουσι καί γόνιμον αύτό καθιστώσιν.

Ά λλά  πλήν τούτων υπάρχουσι καί φυτά σαρκοφάγα, φυτά 
έν οις τελούνται Αλληλοδιαδόχως αι τρεις τής θρέψεως τών ζώων 
λειτουργίαι · ή λήψις δήλον δτι τής τρο
φής, ή πέψις καί ή άπορρόφησις ή Αφο- 
μοίωσις.

Αι περί σαρκοφαγίας τών φυτών 
μελέται τών σοφών φυσιολόγων, έν οις 
συγκαταλέγονται καί οί ήρωες τής έπι- 
στήμης Λινναΐος, Δαρβΐνος καί ό διδά- 
κτωρ Όσκερ, Ανάγονται εις τόν παρελ
θόντα αιώνα. Περί τό 1768 δ περιηγη
τής Τζόν Βερτράμ, δ σπουδαιότατος τών 
έρευνητών τής τών Ηνωμένων Πολιτειών 
χλωρίδος, άπέστειλε τφ αγγλφ φυσιολόγφ 
Έ λλις, ουτος δέ τφ Λινναίφ, τό ύπό τό 
ό'νομα Διοναία διακρινόμενον θαυμαστόν 
μικρόν φυτόν. Miraculum naturae! (θαΰ- 
μα τής φύσεως) Ανέκραξεν ό διάσημος 
φυτολόγος άναγινώσκων τήν Αφήγησιν τοΰ 
βίου καί τών λειτουργιών τοΰ φυτοΰ τού
του, τήν οποίαν ό Τζόν Βερτράμ ήρύσατο 
έκ τοΰ στόματος τών ιθαγενών τής χώρας 
έκείνης. Κατά τούς Αμερικανούς ή Διο- 
ναία εινε φυτόν αμα καί ζώον, καθόσον 
διά τινων οργάνων συλλαμβάνει τά έπί 
τών φύλλων αύτοΰ έπικαθήμενα ή έπι- 
ψαύοντα αύτό έ'ντομα, ατινα φονεύει καί 
τρέφεται δι’ αύτών. Εις τήν διήγησιν 
ταύτην τοΰ περιηγητοΰ ό Έλλις προσετίθει καί τάς ιδίας αύτοΰ 
παρατηρήσεις καταλήγων εις τό συμπέρασμα, δτι τό φυτόν τοΰτο 
έφαίνετο κεκτημένον ίδιάζουσάν τινα θρέψεως λειτοΰργίαν.

Ά λ λ ’ ό Αινναϊος ούδέν έκ τών ξηρών τοΰ φυτοΰ φύλλων 
δυνάμενος νά έξακριβώσ^ έδίστασεν, μελετήσας τό πράγμα, παρά 
τήν ένθουσιώδη έκφώνησιν αύτοΰ, ν’ άποδεχθή τήν γνώμην τοΰ 
Έ λλις, ήν ένόμιζε τολμηράν καί παράδοξον, έγραψε δέ δτι ή Διο- 
ναία πεπροικισμένη διά τίνος έρεθιστικο'τητος δυνατόν νά περικλείή 
έν έαυτή τό έ'ντομον, άλλ’ άπολλύει αύτό εύθύς ώς τοΰτο έξαντλού- 
μενον παύη νά έρεθίζή τάς πλευράς τής ζώσης ταύτης φυλακής.

Ούτως Απεφάνθη δ μέγας βοτανικός καί ή Διοναία έθεωρήθη 
καί ώνομάσθη ύπό τοΰ Λινναίου μ υ ι ο π α γ ή  (Dionaea muscipula 
Lin.), περί δέ τής σαρκοφαγίας τών φυτών ούδείς πλέον έγένετο 
λο'γος.

Έν τούτοις περί τάς άρχάς τοΰ αίώνος ήμών αγγλος τις 
φυτοκόμος τής Καρολίνας έν Αμερική, δρμώμενος έκ τών παρα
τηρήσεων τοΰ Έ λλις, έ'σχε τήν περίεργον ιδέαν νά έπιθέση έπί τών 
φύλλων τής Διοναίας λεπτοτάτας βοείου κρέατος ινας· τό αποτέλεσμα 
ήν θαυμάσιον · τό φυτόν έγένετο ουτω πολύ τών λοιπών όμοειδών

| υπέρτερον κατά τήν δροσερότητα καί τήν καλλονήν · είχε φάγει καί 
χωνεύσει. Τφ 1834 πολλοί άμερικανοί φυσιολόγοι νέας έπεχείρησαν 

ι περί τοΰ φυτοΰ τούτου μελέτας, ετεροι δέ έπιστήμονες τφ 1868.
Καί αύτός δέ ό περιώνυμος Δαρβΐνος ήσχολήθη περί αύτοΰ έπί 

I 15 δλόκληρα έ'τη καί τάς ώραιοτάτας καί μάλιστα άποδεικτικάς 
περί αύτοΰ έποιήσατο παρατηρήσεις.1) Έβεβαιώθη δέ διά τούτων δ 
έπιστημονικός κόσμος, δτι υπάρχουσι φυτά, έν οις απασαι τής 
θρέψεως τών ζώων τελοΰνται αί λειτουργίαι.

Τό νέον τοΰτο τών σαρκοβόρων είδος, ατινα είσί κατά μ.έν τό 
σχήμα φυτά, ζώα δέ ώ ς πρός τινα τών ηθών καί τών κινήσεων 
αύτών, άνήκουσιν είς τήν οικογένειαν τών Δροσεροειδών · (Drocera- 
ceae L in .) καί τήν τών Άσκιοειδών (Utriculariae). Καί τής μέν 
πρώτης γένη είσίν ή Διοναία, ή Δροσερά ή Ροσσολίς (Rossolis) καί 
ή Άλδροβαντίς· τής δέ δευτέρας, τό Αιπαρόφυλλον ή ή Πινκουί- 
κουλα.

Ή  Δ ιοναία είνε μικρόν ποώδες φυτόν γυμνόν έ'χον τόν μίσχον, 
τά δέ φύλλα τρυφερά καί πράσινα τό χρώμα · τά φύλλα ταΰτα λίαν

πυκνά καί ύπό ίνών ξηρών καί σχεδόν 
ακανθωδών περιβαλλόμενα καλύπτονται 
υπό ερυθρωπών καί σαρκωδών άδένων, 
φέρουσι δέ λεπτάς τινας καί άχρόους 
τριχοειδείς Υνας. Έπί τών λεπτών τούτων 
έπιφύσεων, αΐτινες είσί τρεις τόν άριθμόν 
έπί τής ανω έπιφανείας έκατέρου τών 
δύο λοβών τοΰ φύλλου, έδρεύει ή έρεθι- 
στικότης τοΰ φυτοΰ. Όταν έ'ντομον έγγίση 
αύτάς διά τών πτερύγων ή τών μακρών 
αύτοΰ ποδών περιβομβοΰν ή θΐγον αύτάς, 
ΐνα άρυσθή τροφήν άπό τών έρυθρωπών 
άδένων, οί δύο τοΰ φύλλου λοβοί συνά- 
πτονται ζωηρώς, αί ακανθώδεις τών 
χειλέων ι'νες συμπλέκονται καί έγκλείουσι 
τό έ'ντομον. Ά ν  ή διά τής έπιψαύσεως 
έρεθίζουσα τάς ϊνας τής Διοναίας ουσία 
δέν είνε πεπτή, ώς έν ταΐς τών σοφών 
παρατηρήσεσι τό ξύλον, δ φελλός, ό χάρ
της κλπ., τό φύλλον Ανοίγεται πάλιν 
μετά 24 ώρας καί φαίνεται αύθις είς 
θέσιν νά έπαναλάβή τό παίγνιον αύτοΰ. 
Α λ λ ’ αν ήνε πεπτή, ώς γάλα, τό λευκόν 
τοΰ ώοΰ, τυρός, κρέας όπτόν, μυΐα, έ'ν
τομον ή κολεόπτερόν τι, μένει κεκλει- 
σμένον έπί χρόνον κατά τό μάλλον ή 

ήττον μακρόν, έννέα ήμέρας δταν ήνε μυΐα, καί όλιγώτερον δταν ήνε 
κρέας ή τυρός.

Κατά δέ τό διάστημα τοΰτο έκτελεΐται πλήρης ή λειτουργία 
τής πέψεως καί άφομοιώσεως τής άπορροφηθείσης ούσίας τή βοή
θεια τών άδένων, οιτινες είσίν έκκριτικοί καί αμα απορροφητικοί · 
παράγουσιν ύγρόν ένεργοΰν ώς καί τό έν τφ άνθρώπφ γαστρικόν 
ύγρόν, άπέδειξαν δέ οί τάς παρατηρήσεις ταύτας ποιήσαντες σοφοί 
έπιστήμονες διά τής άναλύσεως τού περιεχομένου τών άδένων μετά 
τήν δλως ζωικήν ταύτην έργασίαν, δτι έν τφ φυτφ έτελέσθη πράγ
ματι ή άφομοίωσις τών πεπτών ύλών.

Πατρίς τής Διοναίας είσί διαμερίσματά τινα τής Καρολίνας 
ούδαμοΰ δέ άλλαχοΰ τής οικουμένης εύρίσκεται · έτερον δμως σαρ- 
κοβόρον φυτόν ή Δροσερά, Αναπτύσσεται πανταχοΰ σχεδόν καί ιδίως 
έν τοΐς γαιανθρακωρυχείοις καί τοΐς ύγροΐς θάμνοις τοΰ βορείου 
ήμισφαιρίου. Τό όνομα τοΰτο έδόθη είς τό φυτόν ύπό τοΰ Λινναίου, 
πρότερον δ’ έκαλεΐτο Ροσσολίς (Rossolis), ήτοι δρόσος τοΰ ήλιου

’ ) Darvins, Carnivorous Plants.
2) Προμηθευτής έ έν Erfurt F . C. Hoinemann, Samenliandlung·.

α Νηπενθές (Nepenthes Pliyllamphora). 
b Sarracenia rubra, 
c Δροσερά (Drosera rotundifolia). 
d Διονηία (D ionaea muscipula).2)



254 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 16.

καί ή τελευταία αυτη ονομασία παρείχε θετικωτέραν τού πράγματος 
ιδέαν. Πράγματι δέ αί 100 ή 200 η 260 εστιν δτε τριχοειδείς ’ίνες 
αί καλύπτουσαι κατά τήν άνω αύτών επιφάνειαν τά παχέα καί ερυ
θρωπά τοδ φυτοΰ τούτου φύλλα, φέρουσι διαφανή ψεκάδια λάμποντα 
ώς τόσοι μαργαρίται ύπό τόν φλογερώτατον ήλων · τάς τρίχας ταύ
τας καλεΐ πλοκάμους ό Δαρβΐνος.

Τό λάμπον ψεκάδιον προσελκύει τήν μυΐαν ή τό εντομον, δπερ 
πάραυτα συλλαμβάνεται ύπό τών γλοιωδών τοΰ άδένος πλευρών · 
αγωνίζεται ν’ απαλλαγή, άλλ’ οί πλόκαμοι έγγιζόμενοι προσκλίνουσιν 
αίφνης καί περιβάλλουσιν άλληλοδιαδόχως τό θΰμα, έφ’ δσον ίσχυ- 
ροτέρα ή πίεσις άποβαίνει · ό κύκλος εύρύνεται όλονέν καί έκτείνε- 
ται τέλος μέχρι τών χειλέων τοδ φύλλου · τό φύλλον ερεθίζεται 
ώσαύτως, συσπάται καί. μεταμορφοδται εις είδος τι κυπέλλου έστο- 
μωμένου έν τφ βάθει τοδ όποιου τό ταλαίπωρον εντομον εξαφανίζε
ται. Τελοδνται τότε έν τφ φυτφ τά έν τή Διοναία παρατηρηθέντα 
φαινόμενα · συμβαίνει δήλον δτι εκκρισις έκ τών αδένων πεπτικοδ 
τίνος όξέος καί άπορρόφησις μερών τινων τοδ θύματος ύπό τοδ 
όργανισμοδ τοδ φυτοδ. Συντελεσθείσης δέ τής λειτουργίας ταύτης 
τής θρέψεως τό φύλλον αναλαμβάνει τό άρχικόν αύτοδ σχήμα, αί 
τρίχες όρθοΰνται έκ νέου, άπαλλασσόμεναι τοδ ξηροΰ λειψάνου τοδ 
εντόμου. Ό  Δαρβΐνος έμέτρησε δέκα τρία έντόμων πτώματα έπί τοδ 
αύτοδ φύλλου. Ή  Διοναία καί ή Δροσερά είσί τά μάλλον έκ τών 
μέχρι τοδδε παρατηρηθέντων δεδηλωμένα σαρκοβόρα φυτά.

’Εμβριθείς έπ’ ίσης παρατηρήσεις έγένοντο καί έπί τής Ά λ - 
δροβαντίδος, φυτοδ υδροβίου όνομασθέντος ουτω έκ τοδ διάσημου 
όλλανδοδ βοτανικοδ Άλδροβάντη, ου τά διάφορα είδη εύρίσκονται 
έν Γαλλία παρά τό Ά ρ λ  καί τό Βορδώ, έν διαφόροις έπαρχίαις τής 
’Ιταλίας, τής Γερμανίας, τής Πολωνίας καί τής Ρωσσίας, ώς καί έν 
Λύστραλία καί Βεγγάλη.

Τό φύλλον τής Άλδροβαντίδος, φέρον τέσσαρας εως εξ τρι
χοειδείς ινας, άποτελεΐται έκ δύο στρογγύλων λοβών έγγύς άλλήλων 
κειμένων, σχεδόν δπως αί δύο τοδ οστράκου θυρίδες. Οί λοβοί ουτοι 
άνοίγονται αύτομάτως είς τήν θερμότητα καί έπανακλείονται ώς οί 
τής Διοναίας, εύθύς ώς πίεσις τις οίαδήποτε έρεθίση τάς ινας. Ά λλά  
τί γίνεται τό καταποθέν εντομον; όποιον τελείται μυστήριον έν τφ 
βάθει τής φυλακής έκείνης; εινε σαρκοβόρον φοτόν ή Άλδροβαντίς 
έκ πέψεως ή απλή άπορρόφησις γίνεται τών τοΰ θύματος ήλλοιω- 
θεισών ύλών; Ή  έπιστήμη δέν έξηκρίβωσεν ετι τοΰτο.

Τά ύπό τό όνομα Λιπαρόφυλλα ή Πινκουίκουλα γνωστά έν τή 
φυτολογία τής οίκογενείας τών Άσκιοειδών φυτά είσίν, ώς βεβαιοΰ- 
ται, σαρκοβόρα αμα καί χορτοβόρα. Είσί δέ ταΰτα μικρά φυτά, 
ώραΐα κυανά εχοντα άνθη καί φύλλα μαλακά καί σαρκώδη, όμοια 
πρός δακτυλίους κατά τό σχήμα καί συνεστραμμένα εχοντα τά χείλη. 
Έπί τών χειλέων δε ώσαύτως τούτων υπάρχουσι γλοιώδη καί στίλ- 
βοντα ψεκάδια · είνε ή παγίς · τό εντομον συλλαμβάνεται ώς έν ίξφ, 
τμήματα άλλων φυτών πίπτουσιν έπ’ αύτών καί τό φοτόν τρώγει 
καί χωνεύει.

Παρά τή Διοναία καί τή Δροσερά ή το  ̂ γεύματος παρα
σκευή τελείται ταχέως · έντός λεπτών τινων οί πλόκαμοι τής Δρο- 
σεράς ταπεινούμενοι περιτυλίσσουσι τό θΰμα καί τής Διοναίας κλείε
ται τό φύλλον, άλλ’ ή κυρίως θρεπτική έργασία διαρκεΐ ολοκλήρους 
ήμέρας. Είς τό Λιπαρόφυλλον τούναντίον ή πρό τής κυρίως θρέψεως

έργασία είνε μακρά διότι τό φύλλον βραδέως κυρτοδται, άλλ’ ή 
πέψις καί ή άπορρόφησις δέν διαρκεΐ πλειότερον τών 24 ώρών, μετά 
παρέλευσιν τών οποίων τό φύλλον αναλαμβάνει τό φυσικόν αύτοδ 
σχήμα.

Τά Νηπενθή, μεγάλα παγιδοφόρα φυτά τών ’Ινδιών καί τής 
Αύστραλίας, είσίν έπ’ ίσης, ώς φαίνεται, σαρκοβόρα · τά φύτα ταδτα 
εχουσι πολύ τό περίεργον. Τά φύλλα άπολήγουσιν είς ειδός τι κομψοδ 
δοχείου υδατος πλήρους · καί τά μέν πρός τά κάτω φύλλα εχουσι 
τήν υδρίαν ταύτην μάλλον έξογκωμένην, τά δέ πρός τά άνω μακρο
τέραν · πάσαι αύται αί ύδρίαι περιβάλλονται ύπό άδένων, ους πληροί 
υγρόν τι ύπόγλυκυ καί έπίπωμά τι κατά τό μάλλον ή ήττον άνε- 
στραμμένον καί εις τινα εΐδη κινητόν.

Τό θδμα, ε’ίτε εντομον, ε’ίτε άράχνη, ένίοτε καί ζώον μικρόν 
καί μαστοφόρον μάλιστα μικροδ ε’ίδους, προσελκύεται ύπό τοδ σακχα
ρώδους ύγροδ τών άδένων προσκολλάται έπ’ αύτών καί όλισθαίνει 
είτα έντός τής χοάνης τοδ φυτοδ, δπου άποπνίγεται καί λεία αύτοδ 
καθίσταται.

Υποτίθεται δτι τό δοχεΐον τοδτο εινε όργανον πεπτικόν, καθό
σον ή εισαγωγή άνοργάνων ύλών έντός τοδ ύγροΰ δέν αύξάνει έπαι- 
σθητώς τούτου τήν παραγωγήν, ένφ, δταν ένόργανοι δλαι βυθισθώσιν 
έν τή ύδροφόρφ κοιλότητι, έκδηλοδται αύξησίς τις έν τή ένεργεία 
καί παραγωγικότητι τών άδένων.

ΣΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ.
(Έ κ  τ ώ ν  τ ο δ  Ν ά τ σ ω ν . )

Ματάκια γλυκά καί σγουρά μου μαλλιά, 
ποΰ είχατε τόση μαγεία γιά ’μένα, 
ποΰ είχα αμέτρητα πάρη φιλιά, 
φιλιά στό σκοτάδι τής νύχτας κλεμμένα,
Ματάκια γλυκά καί μαλλιά μου ξανθά,
Ποιός τώρα σιμά σας τής νύχταις μεθα;

Ματάκια γλυκά καί σγουρά μου μαλλιά, 
ποΰ τώρα σάς εχει ή Μοίρα ριγμένα;
Ποιός ξέρει ποιά χείλη μεθοΰν σέ φιλιά, 
ποιά τώρα σάς βλέπουν ’ματάκια κλαμμένα!
Ά χ , δποια κι’ άν εινε, άγάπη γλυκειά μου, 
ποτέ δέν θά  έχουν, ποτέ τή φωτιά μου.

Ματάκια γλυκά καί σγουρά μου μαλλιά, 
ποτέ δέν τά ’βρήτε στόν κόσμο κανένα 
νά εχη τραγούδια παλμ,ούς καί φιλιά, 
μονάχα γιά σάς τά φτωχά φυλαγμένα.
Στοΰ κόσμου τή μαύρη αύτή έρημιά 
ύπήρχε γιά σάς μοναχά μιά καρδιά, 
μά τρίμματα γίνεται κι’ αύτή τρομασμένη, 
σάν βάρκα ποΰ θάλασσα χτυπά μανισμένη.

«Ε Ο Δ . ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
Τ ό  μ ά θ η μ α  του  π α τ ρ ό ς .  Κατά τό 1734 Ιν rjj πολιορκία της Φιλισ- 

βο οργής ό πρεσβύτερος υίός τοδ κυρίου Βιλλιέρ μαχόμενος τό πρώτον υπό τά 
ομματα τοΰ πατρός κατεπλάγη ολίγον έκ της περί αυτόν εκσφενδονισμένης 
χαλάζης τών σφαιρών καί τών βομβών. '()  πατήρ ειπεν αύτώ άφηγουμένω την 
έπιγενομένην αύτώ αισθ-ησιν. ,,Τίέ μου δν ήσχολείσο δπως επρεπεν είς τό εργον 
σου, δέν θ ά  εδρισκες καιρόν νά παρατηρήσ^ς πάντα ταΰτα.

*  **

'Ο Π ιρ ώ ν  κ α ί ό ά β β ά ς  Δ ε φ ο ν τ α ίν . 'Ο ά ββά ς  Δεφονταίν ιδών τόν 
ΙΙιρών φέροντα ένδυμα λαμπρότερον ή δσον ένόμιζεν άρμόζον είς ποιητήν. 
,,Καλέ μου ΓΙιρών, τώ ειπε, τό ένδυμα τοΰτο δέν εγεινε βεβα ίω ς διά σάς.“ 
— νΙσως, άπεκρίθη b ΙΙιρών, άλλά, κύριε άββά , ομολογήσατε καί σείς δτι δέν 
έγείνατε διά τό ένδυμα, δπερ φέρετε.

* *
*

Ό  β ρ α δ ύ ν α ς  μ α ρ κ ή σ ι ο ς .  Έ ν  τώ άστεροσκοπείω παρετηρειτο ηλιακή 
τις εκλειψις· κομψός τις μαρκήσιος έλθών μετά δύο επισήμων γυναικών εμαθ-εν, 
οτι είχε λήξει τό φαινόμενον. — Ά διάφορον, άπήντησεν, είσέλθωμεν, κυρίαι,
γνωρίζω τόν κύριον Δεκασσίνην εινε εύγενής άνθρωπος, θ ά  εχ-fl χάριν ήμών
την καλωσύνην νά έπαναλάββ τό πείραμα.

* * *

Ίεροκήρυξ άκούων φλυαρίας έν τώ άκροατηρίω παρεπονήθη έπί τούτω- 
γυνή τις πρός δπεράσπισιν τοΰ φύλου της έγερθεΐσα, είπε. Τό πράγμα, όσιοί- 
τατε, δέν προέρχεται άπό ήμάς. —  Τ όσω  τό καλλίτερον, καλή μου γύναι, τόσω 
τό καλλίτερον, άπήντησεν ό ίεροκήρυξ, θ ά  τελείωσή τ«χύτερον.

* *#

Ά π ά ν τ η σ ι ς  γ ά λ λ ο υ  π ρ ε σ β ε υ τ ο ΰ . Τήν ήμέραν, καί)·' ήν είς τήν 
αύλήν της Βιέννης άφίκετο γάλλος πρεσβευτής ή  αύτοκράτειρα γινώσκουσα, δτι 
τήν προτεραίαν ειχεν ουτος Τδει τήν πριγκήπισσαν . . ., ήρώτησεν αύτόν, άν 
έπίστευεν, δτι ή  πριγκήπισσα ήν ή  ώραιοτάτη τοΰ κόσμου γυνή. —  Μεγαλειο- 
τάτη, άπήντησεν ούτος, έπίστευον τοΰτο χθ*ές.

* **

’Α π ά θ ε ι α  σ ο φ ο ΰ . Ό  σοφός Βουδέ είργάζετο έν τώ  σπουδαστήρια) του* 
θεράπων πνευστιών εισορμά έντός αύτοΰ καί αναγγέλλει, δτι έπυρπολειτο ή 
οικία· „"Γπαγε νά τό είπ^ς είς τήν γυναΐκά μου, είπεν b σοφός, δέν άναμι- 
γνύομαι είς τά οικιακά πράγματα.

* *
*

Ό  Μ ο λ ιέ ρ ο ς  κ α ί ο έ π α ίτ η ς .  'Ο  Μολιέρος έπανήρχετο έξ Ώ τεί 
συνοδευόμ'*νος ύπό τοΰ διασήμου μουσικοΰ Σαρπαντιέ. Καθ·’ οδόν εδωκεν έλεη- 
μοσύνην είς πτωχόν, δστις μετά μικρόν έσταμάτησε τήν άμαξαν καί είπεν αύτώ. 
,,Κύριε, δέν έσκοπεύετε βέβαια νά μοί δώσητε χρυσοΰν νόμισμα.“ ΙΙοΰ πηγαίνει 
καί χώνεται ή άρετή, άνέκραξεν 6 Μολιέρος μετά στιγμιαίαν σκέψιν, λάβε, φίλε 
μου, ιδού καί Ιτερον.

* **

Ό  π ρίγ κ η ψ  Π ίκ τ ή ς  Μ ι ρ α ν δ ό λ η ς  ήτο πνευματωδέστατος άπό της 
παιδικής αύτοΰ ήλικίας. ΤΗν ετι έπταέτης, δτε εύγενής τις έκ τών πέριξ είχεν 
ειπει, δτι τά πολύ εύφυή παιδία γίνονται ήλίθιοι άνδρες, δταν ήλικιωθώσιν ό 
μικρός πρίγκηψ τώ άπήντησε. ,,Πρέπει, κύριε, νά ήσΒ·ε πολύ πνευματώδης κατά 
τήν νεότητά σας.“

* **

Ή  π ρ ιγ κ ή π ισ σ α  . . . ήρώτα ποτέ κυρίαν έπαρχιώτιδα πόσα τέκνα 
είχε. —  Τρία κυρία. —  Μετά τέταρτον ώρας άποροΰσα τί νά εϊπ-β ή  πριγκή- 
πισσα ήρώτησε πάλιν τήν αύτήν, πόσα τέκνα ειχε. —  Κυρία, άπήντησεν ή 
έπαρχιώτις, έπειδή δέν έγέννησα άλλο άφ ’ ής στιγμής μέ ήρωτήσατε έξακολουθώ 
νά εχω τρία τέκνα.

* * *

Οι κ λ έ π τ α ι  κ α ί  ο π τ ω χ ό ς .  Ά σ τ ε  ιός τις πτωχότατος ευρών νύκτα τινα 
κλέπτας έν vq οικία του ειπεν αύτοΐς άταράχως. „Δέν καταλαμβάνω, τί έλπίζετε 
νά εδρητε έν καιρώ νυκτός έντός της οικίας μου, άφοΰ έγώ 6 ίδιος ούδέ τήν 
ήμέραν κατορθόνω νά εδρω τι.“

ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ.
101. Έ χθροΐς άπιβτών οϋπ οτ’ άν πάθους βλάβην.
102. Λ όγον  παρ’ εχθρόν μήποθ’ ήγήβΐ] φίλον.
103. Ώ ς  >)δυ τό ζήν μη φ θονούβης τής τύχης.
104. ΓίΙς  πολλά διά τάς ήδονάς λνπονμεθα.
105. Ζωής πονηράς θάνα τος αίρετώτερος.
106. Ή  ζήν άλύπως 'ή θα νε ϊν  εύδαιμόνως.

107. Κ αλόν  τό θνήβκειν οίς νβ ρ ιν  το ζήν φέρει.
108. Κ ρεΐββον τό  μη ζην έβτιν ή ζήν άθλίως.
10.9. "Ον γάρ φιλεΐ θεός γ ’ άποθνήβκει νέος.
110. ο  νο νς  γάρ ημίν έιΐτιν εν έκάβτω θεός.
111. Πολλών ιατρώ ν εϊβοδός μ άπώλεαεν.
112. ΙΙολλονς ό καιρός άνδρας ονκ όντας ποιεί.
113. ί ΐ ς  ήόν κάλλος, ο ταν εχΐ] νο υ ν  βώφρονα.
114. Β ίον πορίξον π άντοθεν πλήν έκ κακών.
115. Βονλόμεθα πλοντεΐν πάντες, άλλ’ ο ν  δυνάμεθα.
116. Βέλτιβτε, μή τό  κέρδος έν πάβι βκόπει. L-
117. Κ έρδος πονηρόν ζημίαν άεί φέρει c—
118. ’/Ινεξέταβτον μή κόλαζε μ η δ έ ν α . -----------
119. Υ π όνοια  δεινόν έβτιν άνθρώ ποις κακόν.
120. Β ιοϋν άλνπως θνη τόν  όντα  ον  ράδιον.
121. Λ νπ αι γάρ άνθρώ ποιβι τίκτονβι νόθους*
122. Ονκ έβτι λύπης χείρον άνθρώ ποις κακόν.
123. Β ονλον δ ’ άρέακειν πάβι μή οαύτώ  μόνον.
124. Ηένοις έπαρκών τώ ν ΐβω ν τενξει. ποτέ.
125. Ξ ένους ξένιζε, καί β ν  γάρ ξένος εβει.
126. Ά νδ ρ ώ ν  δέ φαύλων όρκον είς υδω ρ γράφε.
127. 'Όρκον δε φεϋγε καν δικαίως όμ ννης.
128. Οργήν έταίρον καί φίλον πειρώ φέρειν.
12.9. Μ ακάριος οβτις ηντνχηβεν είς τέκνα.
130. Σ τύλος γάρ οίκον παΐδές είβιν άρρενες.
131. Κ αλόν δέ καί γέροντι. μ ανθάνειν  βφόδρα.
132. Ονκ έβτι βοφίας κτήμα τιμιώτερον.
133. Ο ύδέν πενίας βαρύτερόν έβτιν φορτίον.
134. ζίύναμις πέφνκε τοΐς βροτοΐς τά χρήματα.
135. Χ ρνβος δ ’ άνοίγει πάντα  κάΐδον πύλας.
136. Ά νδ ρ ό ς  πονηρού βπλάγχνον ο ν  μαλάββεται.
137. Κ αί ζώ ν ό φαύλος καί θ α νώ ν κολάζεται.
138. Γλώββη ματαία  ζημία προβγίγνεται.
139. Α ιμήν άτνχίας έβτίν άνθρώποις τέχνη.
140. Τό πολλά τολμάν πολλ’ αμαρτάνειν ποιεί.
141. Ονκ έβθ ’ υγείας κρείττον ούδέν έν βίω.
142. Ό τ  εύτνχεΐς μάλιβτα μή μόγα φρονές.
143. Ύ π νος δέ πάβίν έβτιν ύγεία  βίον.
144. "νπ νος πέφυκε βώματος βωτηρία.
145. Στερρώ ς φέρειν χρή βνμφ οράν τό ν  εύγενή.
146. *Α δικον τό λνπεΐν του ς  φίλους έκονβίως,
147. Κ ακόν φέρονβι καρπόν οί κακοί φίλοι.
148. Ούκ έβτιν ούδέν  κτήμα κάλλιον φίλον.
149. Φίλος με βλάπτων ούδέν  έχθροϋ διαφέρει.
150. Φίλον βέβαιον έν κακοίβι μή φοβοϋ.

Έ ν  Κ ω νβταντινονπόλει, τή 3/15 ’Α πριλίου 1889.

Μ. I. Κ Ε Φ Α Α Α Σ .



256 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 16.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
Π ε ρ ί  τ ώ ν  μ έ σ ω ν  τ η ς  δ ι α τ  η ρ ή σ ε ω ς  τ ώ ν  κ α ρ π ώ ν ,  

ί δ ι α  δέ  τ ώ ν  σ τ α φ υ λ ώ ν  καθ ·1 δ λ ο ν  τ ό ν  χ ε ι μ ώ ν α .
Υπάρχου σι πολλά είδη καρπών, τά όποια δέν δυνάμεθα νά δια τηρήσωμεν 

κατά τον χειμώνα, ώ ς  έκ της έπιδράσεως τοϋ άέρος, ήτις επιφέρει αύτοΐς τήν 
ταχεΐαν σηψιν.

Έ ν  τούτοις γνωστόν τυγχάνει δτι τά μήλα, τά άπια, τά κυδώνια καταλ
λήλως τοποθ-ετούμενα χωρίς νά έφάπτωνται άλλήλων, δύνανται νά διατηρηθ·ώσιν 
δλον σχεδόν τόν χειμώνα. Πολλοί δμως καρποί ώ ς τά ροδάκινα, τά κεράσια, τά 
δαμάσκηνα, αί σταφυλαί δέν δύνανται νά διατηρηθ·ώσιν είς τήν φυσικήν αύτών 
κατάστασιν ή  εντός σιροπιων 
ώ ς κ ο μ π ό σ τ α .

'Η  επιστήμη δέ άπέ- 
δειςεν δτι δύνανται νά δια- 
τηρηΟ·ώσιν έν τω κενώ · διά 
τοΰ τρόπου τούτου κεράσια 
διετηρήθησαν έπί ετη ολό
κληρα * άλλ’ ή  μέθοδος αδτη 
δέν εινε πρακτική καί ώ ς έκ 
τούτου έζητήθ·η τό πρακτικώ- 
τερον μέσον.

Έ άν  τό πρόβλημα τοΰ
το δέν έλύθ-η είσέτι δι’ δλα

V »  .  ■*
τα ειόη των καρπών, εινε 
δμω ς τήν σήμερον λελυμένον 
διά τάς  σταφυλάς.

Ή  μέθοδος οφείλεται 
εις τινα άμπελουργόν Γάλλον, 
δστις κατώρθωσε νά διατη
ρήσω σταφυλάς μέχρι τοϋ μη
νός ’Απριλίου, δπότε ήσαν 
τόσω ώραΐαι, τόσω πρόσφατοι 
καί εύχυμοι, οσψ κατά τόν 
μήνα ’Οκτώβριον. ’ Ιδού δέ 
πώς κατορθοδμεν τοδτο:

’Αφίνομεν τάς σταφυλάς 
επί τοδ κλήματος δσω τό δυ
νατόν περισσότερον, δηλαδή 
μέχρι τέλους ’ Οκτωβρίου ή, 
καιροδ έπιτρέποντος, μέχρι τών 
άρχών Νοεμβρίου· κόπτομεν 
αύτάς προσέχοντες ν’ άφήσω- 
μεν επί τοδ μίσχου τεμάχιον 
κλήματος γέρον  δυο ή  τρεις 
οφθαλμούς (κόμβους) άνωθεν 
τής  σταφυλής καί δύο ή τρεις 
κάτωθεν. Ειτα τό δίνω μέρος 
τοδ κλήματος, ήτοι τό μέρος 
ενθα έγένετο ή  τομή, καλύ- 
πτομεν δι’ ίσπανικοδ κηροδ 
δπως έμποδίσωμεν τήν έξάτμι- 
σιν τών Ιν τοΐς πόροις τοδ 
ξύλου περιεχομένων ύγρών.
’Αφαιροδμεν κατόπιν μετά 
προσοχής τάς ράγας, τάς μή 
έντελώς 6γιεΐς, καί θ-έτομεν 
τό κατώτερον μέρος τοδ κλή

ματος έντός φιάλης περιεχούσης υδωρ, είς ο προσετέθη ολίγη κόνις ξυλάν
θρακας.

Τοιοδτον εινε άπαν τό μυστήριον τής μεθόδου· δ ανθραξ εμποδίζει τήν 
σήψιν τοδ δδατος καί διατηρεί αύτό ώ ς καί τήν σταφυλήν πρόσφατον.

Τήν φιάλην δέ καλύπτομεν διά φελλοδ, φέροντος είς τό κέντρον όπήν, 
δι’ ή ς  διέρχεται τό κλήμα καί καλύπτεται δι’ ίσπανικοδ κηροδ.

Τ άς οδτω παρασκευασθείσας φιάλας τοποθετοδμεν έντός δωματίου έντελώς 
ξηροδ (διατηροδντος θ-ερμοκρασίαν άνωτέραν τοδ 0°) οδτως ώστε νά μή έφά- 
πτωνται αί σταφυλαί άλλήλων.

Διά τής οικονομικής ταύτης μεθόδου δυνάμεθα νά διατηρήσωμεν στα
φυλάς καθ ’ δλον τόν χειμώνα, ετι δέ καί μέρος τοδ εαρος· άνάγκη δμως νά 
έξετάζωμεν αύτάς άπό καιροδ είς καιρόν καί ν’ άφαιρώμεν τάς ράγας, αΐτινες

δεικνύουσιν άρχήν σήψεως.
Έ τέρα  μέθοδος, εχουσα 

μεγάλην άναλογίαν πρός τήν 
προηγουμένην καί ή ς γίνεται 
χρήσις μετ’ έπιτυχίας, συνί- 
σταται είς τό ν’ άναρτήσωμεν 
περί στεφάνην τάς σταφυλάς 
εις άπόστασιν τινα άπ’ άλλή
λων καί νά καλύψωμεν δι’ 
ίσπανικοδ κηροδ τό ακρον τοδ 
μίσχου (τό σημεΐον, καθ ’ ο 
άπεκόπη ή  σταφυλή).

'Ο Lunel δποδεικνύει 
τό έξής μέσον πρός διατήρη- 
σιν τών κερασιών:

Έκλέγομεν τά καλλίτε
ρα κεράσια, ούχί δμω ς πολύ 
ώριμα · άφαιρέσαντες τούς 
μίσχους αύτών μετά προσοχής 
ΐνα μή τραυματίσωμεν αύτά 
θ·έτομεν τό έ'ν μετά τό αλλο 
έντός πλατύστομων φιαλών, 
ας καλύπτομεν καλώς διά 
φελλοδ καί θ·έτομεν έν άτμο- 
λούτρω (ήτοι χύτρα, εν Yj 
θερμαίνεται δδωρ). Εύθύς δ' 
ώ ς  τό δδωρ άρχίσ-jj νά ζέ-jj, 
άπομακρύνομεν τήν χύτραν έκ 
τού πυρός, άφίνοντες δμως 
τάς φιάλας έν τώ  θ·ερμώ 
δδατι έπί Ιν τέταρτον της  
ώρας.

Ά φ ’ oh δέ ψυχθώσιν 
έντελώς, φυλάττομεν αΰτάς 
έν τώ  υπογείψ καί οδτως, 
εχομεν κατά τόν χειμώνα είς 
τήν διάθεσιν ήμών άντί ν.ομ- 
πόστου κεράσια, άτινα τήν 
ωραιότητα καί τήν γεδσιν τής 
έποχής των διετήρησαν.

ΤΩ. ΤΡΙΚΑΛΤΑΝ ΟΣ.

’ Επιμελητής τοδ Άθ-ήνησι 
Χημείου.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΗΝΩΜΕΝΟΙ.
Τί αν χωρίζωαιν ειρκτής τούς έραστάς κιγκλίδες, 
τό μέλλον αν καλύπτωσι τών ταλαίπωρων νέφη; 
Ειν1 ίσχοραί τοϋ ερωτος αί ίεραί ελπίδες · 
ούδείς αύτάς, ούδ’ ό Θεός πολλάκις καταστρέφει.

Έ ν Στ ο υτ γάρ δ η.

'Ιδέ, ή κόρη Ιξωθεν παρηγορεΐ έκεΐνον, 
άφ’ οδ σκληρώς άπέσπασεν αύτήν ή ειμαρμένη . . . 
Καί ομως —  καί άπέλπιδες έν μέσω τών κινδύνων · 
άμφότεροι τυγχάνοοσιν ώς πάλαι ήνωμένοι.

ΘΤΡΣΙΣ.

'Γπεύθυνος Συντάκτης· Λουδοβίκος Βέρνερ. Διευθυντής καί εκδότης· Κ. Γ. Κωνσταντινίδης Τύποις· Φρειδερίκου Γιάσπερ.


