
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΑΤΟΗΘΥΑΟΓ

Σ  Γ  Γ  Γ Ρ  A Μ ι\! Α Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Ν
ΕΚΔΙΔΟΙΏΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ίΚΙΗΝΟΣ

ΕΤΟΣ Α - ΑΡΙβ Γ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880

Ή ω ς  μ ε ν  κροκο 'πεπ λοζ  α π ’  'Ω κ εα ν οΓ ο  ροάων 

" Ώ ρ ν υ θ ’Τν’ άΟαν άτοισι  φο’ως φ έ pot τ , ϊ ε  β ρ ο τ ο Γ σ ι ν . . .

Ί λ ι ά δ ο ς  Τ .  σ τ ί χ .  1 —  2 .

Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

Θρησκεία, οικογένεια, πατρίς. Κεφ. Γ '. Π ατρ ί;.—Α ί Ίνδίαι καί 
τα Ίμαλά ϊα  (συνέχεια).— Νυκτερινή αεροπορία.— Περί προικός. 
— Βροχή έξ άμμου.— Μέσον προς άγρ ϊν τών πτηνών.—-Γίέον μέ
σον κατά τής φυλλοςήρα;.— Μέσον προφυλάςεως τών περιστερών. 
— Α ί περί ψυχή ; και πνευμάτων ΐδέαι καί δοξασίαι τών ε'βνιχών 
(συνέχεια καί τέλος).— Ο φιλόστοργος πατήρ καί τά νοσοΰντα 
τέκνα του (πο ίησις).— Παιγνιώδεις εζει; καί στοργή τών ζώ ω ν .— 
Μεταναστεύσεις ζώ ω ν.— "Εμφυτο; όρμη.— Κόπος καί άνάπαυσις. 
— 'Ο μιλία Έκτορος Χαί ’Ανδρομάχης (ποίησις).— Σπ;ΰδε βρα
δέως.—Θεοκρίτου αστειότητες.— Παγοδρομία (μετά εΐχόνος)..— 
Το ναυάγιον τοΰ πλοίου Έ σσες.— Ο άπατι;θείς κλέπ τη ς.—Γνώ- 
μαι Χαί έντυπώσεις.— Ά νεμ ώ λ ια .—Γάμος έν Παρισίοις.

E I S T

ΕΚ ΤΟΤ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΤ
1 4 — 'Ο δ ό ς  Π ε ρ ι κ λ ί ο υ ς — 14

1 S S O



II ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ ΗΩΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟV

ΕΤΟ Σ Α'. ΑΡΙΘ. Γ'. ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ 1880

ΘΡΗΣΚΕΙΑ» ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΛΤΡΙΣ.
(Συνβχβια χ*\ τ ί \ ο ς  ·ί5ε π^οηγ^ΰμ ινον φ υ λ λ α ϊιο ν .)

ΚΕΦ. Γ'. ΠΑΤΡΙΣ.
Όποίδυς παλμούς διεγείρει ή μαγική αΰτη λέξις, ή 

μάλλον Γερά χαί θρησκευτική έν τή καρδία παντός γνη
σίου 'Έλληνος! οποίας αναμνήσεις λαμπροΰ παρελθόν
τος ! οποία θαύματα ένήργησεν αΰτη καθ’ δλας τάς έ- 
ποχάς τής εθνικής ημών ιστορίας !

Ή τής πατρίδος άγάπη είναι αίσθημα φυσικώτατον 
πηγάζον έκ τής συμβιώσεος έν τή αύτή χώρα πολλών 
όμοΟ ανθρώπων κοινούς έχο'ντων πόθους καϊ κοινάς δο
ξασίας· ώς έπι το πλεΐστον δέ φθεγγομένων κα>. τήν αύ
τήν γλώσσαν, ή δέ τοιαύτη όμοιο'της ή ταυτο'της γεννεα 
τήν προς άλλήλους συμπάθιαν καί το υπέρ άλλήλων  
ένδιαφέρον.

Ά λ λ ά  καί πρός τά άψυχα δντα τά περιστοιχοϋντα 
ήμάς, οιον δρ·η, κοιλάδας, πεδιάδας, δάση, θαλάσσας, ά 
τινα καθ’ έκάστην όρώμεν καί έν τώ μέσω τών όποιων αύ- 
ξάνομενκαί ήλικιούμεθα γεννάται έν ήμΐν άγάπη, και μάς 
φαίνονται σχεδόν άναπόσπατα έκ τής ύπάρξεως ημών. 
Διό καί ό Γροελλανδός άγαπα τούς πάγους του καί μέ
νει πάντοτε έν αύτοΐς, καί ό ’Αμερικανός ’Ινδός προτιμά
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τά δάσηι του, καί το κυνήγιόν του μάλλον ή τον πρό 
τών Ουρών καί τών όφθαλμών αύτοΰ πολιτισμόν καί τήν 
κολοσσιαίαν γεωργίαν, βιομηχανίαν και το έμπόριον καί 
τήν ευημερίαν τών άοκνων συμπατριωτών του τών Αγ- 
γλοαμερικανών, καί ενοιάται έν τρωγλαις δίκην Οτρός, 
τρεφόμενος κυρίως έκ τής αλιείας καί τής άγρας καί 
τών αυτομάτως φυόμενων καρπών. Ομοίως οε και ο Α-

ραψ τάς άμ ·̂ώδε'« έΡ'Ψου« τευ κα1 ° Αί0ί°Ψ 'ri)V δια'  
κευκαυμένην ζώνην τής ’ Αφρικής, ένί δε λόγω ούδείς 
βροτός, πλήν τών νομάδων σκηνητών και αλητών, ού
δέν έθνος ή έΟνάριον μή άγαπών μετά ύϊκής στοργής 
τήν πατρίδα του, οποία δήποτε καί άν η.

ΊΤαεΐς δέ οί έχοντες τήν εύκλεεστάτην πατρίδα τοΰ 
κόσμου, έν μέν τη άρχαιότητι προαγαγοΟσαν τήν φιλο
σοφίαν καί τά γράμματα καί τήν καλλιτεχνίαν είς βαθ
μόν άπαράμιλλον, συστήσασαν πολιτείαν έ’χουσαν κρη
πίδα τον νόμον καί τήν Ιλευθερίαν, μορφώσασαν πολί- 
τας χρηστοήθεις, έναρέτους καί προθύμους εις θυσίας 
όποιας δήποτε υπέρ τοΟ κοινού άγαθοΰ, τοϋθ’ όπερ έ- 
φάνη άριδήλως έν Μαραθώνι, έν Θερμοπύλαις, έν Σα- 
λαμΐνι έν Μυκάλη καί έν Πλαταιαΐς, οπου, οί ένδοξοι 
πρόγονοι ημών ολίγοι πρ'ος πολλούς μαχόμενοι έπότι- 
σαν τήν γήν τής πατρίδος μέ τό άφθονον αίμα τών 
έχθρών των ή έτρεψαν είς αίσχράν φυγήν μυριάδας έπί 
μυριάδων, καί ένεχάραξαν τά εΰφωνα καί ώραϊα όνό- 
ματά των έν ταϊς Εέλτοις τής Ιστορίας χρυσοϊς γράμ- 
μασιν, γινόμενοι εύγενές παράδειγμα φιλοπατρίας καί 
ήρωϊσμοΰ πάσαις ταϊς έπερχομέναις γενεαϊς, πασι τοϊς 
?0νεσι τοϊς δρεγογένοις άληθοΰς μεγαλείου καί δόξης 
άφθαρτου, ϊδίως δέ ήμϊν τοϊς άπογόνοις αύτών. Έκ τοΰ 
βίου τής Ιστορίας καί τών γραμμάτων αύτών καί^τά μέ
γιστα έ’Ονη τής γ ή ί  έ’τι καί σήμερον άρύονται διοασκα-
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λίαν καί δύναμιν, κατατρίβουσι χρόνον, καταβάλλουσι 
κόπους καί δαπανώσι χρήματα ί'να σπουδάσωσι καί έκ- 
μάθωσι τήν θείαν γλώσσαν τοΰ Όμηρου, τοΰ Σοφο- 
κλέους, τοΰ Θουκυδίδου, τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Δημο
σθένους, καί νά ποτισθώσι τά νάματα τοΰ άμβροσίου 
καί ζωογόνου λόγου των, ί'να δι’ αύτών καταρτίσωσι τόν 
τέλειον καί πολύτιμον άνδρα, τόν κοσμοΟντα τήν κοινω
νίαν καί ώφελοΰντα τήν πατρίδα· διότι τίς άναγινώσκων 
καί έννοών τόν "Ομηρον δέν πληροΰται θαυμασμοΰ καί 
άγάπης πρός τό υψηλόν, τό εύγενές, τό μέγα καί τό 
ώραϊον ; Τίς δέν βλέπει έν τώ Σοφοκλεΐ τό κάλλος καί 
τήν λαμπρότητα τοΰ Ελληνικού όρίζοντος καί τής Ε λ 
ληνικής ψυχής } Τίς δέν έκπλήττεται έν τώ Θουκυδίδη 
έκ τής έμβριθείας καί δεινότητος τοΟ λόγου, καί δέν 
αισθάνεται τόν νουν του ένισχυόμενον έκ τής μελέτης 
αύτοΰ ; Έκ δέ τών διαλόγων τοΰ θείου Πλάτωνος τό 
άπορρέον μέλι, ή χάρις καί ή εκλαψις τών ήθικών, πο
λιτικών καί φιλοσοφικών έν γένει Εδεών δέν εύφραίνουν 
καί μορφόνουν τήν καρδίαν πλουτίζοντα τήν διάνοιαν ^

Ά λ λ ’ ό Δημοσθένης, ό άκάθεκτος έκεΐνος χείμαρρος 
τής εύγλωτίας, ό ένθερμος πατριώσης καί τών έχθρών 
ό κεραυνωτής δέν θά μένη παράδειγμα τοϊς ρήτορσιν 
αιώνιον πρός μίμησιν, τοϊς δ’ άγαθοϊς πολίταις πασιν 
υπογραμμός φιλοπατρίας καί ζήλου δραστηρίου καί ί -  
νεργοΰ υπέρ τοΰ κοινοΰ άγαθοΰ ;

Ά ς  ήδυνάμην νά εί,'πο) έν μέτρω τινί τά δέοντα καί 
περί τών μνημείων τής άμιμήτου Ελληνικής καλλ ιτε
χνίας, έν η διαλάμπει ή χάρις έμψυχος καί μονονού 
φθεγγομμένη, ή γλαφυρότης, ή άρμονία, ή συμμετρία 
καί έν ένί λόγω ή άνυπέρβλητος τελειότης. ’Αλλά τά 
στενά όρια τοΰ άρθριδίου ημών δέν μας έπιτρέπουσι νά 
διαλάοωμεν περί τούτων πάντων άλλως ή ώς έν παρόδιο ?
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παραπέμποντες τούς βουλομένους είς τάς αρμοδίους 
πηγάς.

Rat ταΰτα μέν έν δλίγοις περί τών αρχαίων προ
γόνων ήμών· περί δέ τών τοΰ νΰν αίιονος Ελ?^ηνων δ- 
λ ίγα  έχομεν άρα νά είπωμεν ;

"Οταν άναλογισθή τις πώς έκ της χαταπτώσεως καί 
τής δουλείας τόσων αιώνων άνέχυψεν αίφνης ως Θεός 
έκ μηχανής τό Ελληνικόν έ'θνος, εί μή έκ σφοδροΟ πά
θους έχθρότητος προς αύτδ τυφλοΟται δφείλει άναγ-  
καίως νά δμολογήση δτι τδ έθνος ημών ούχ ηττον έδο- 
ξάσθη έν τοΓς καθ’ ήμας χρόνους ή έν τή κλεινή άρ- 
χαιότητι διά τών ανδραγαθημάτων του.

'Όταν άναλογισθή τις πώς τό πτωχόν ήμών έθνος 
άπεφάσισε νά έργερθή καί νά δράξηται τών δπλων ίνα 
παλαίση κατά του γίγαντος τυράννου του άνευ συμμά
χων, άνευ τής έλαχίστης ένθαρρύνσεως έκ μέρους τών 
ΐσγυρών τής γής, μάλλον δέ κατά τής άποθαρρυνσεως 
καί έχθρότητος έκ μέρους τινών έξ αύτών, έν πολλοϊς 
άοπλον, έν άλλοις δέ κάκιστα ώπλισμενον, μετ δλίγων 
πρδς πολλούς, μία μόνη γωνία τής Ελλάδος κατά τής 
έν Εύρώπη και έν ’Ασία Τουρκίας, τής Αραβίας καί 
καί τής Αίγυπτου μετά τών λοιπών μερών τής βορείου 
’Αφρικής μέχρι τών Ή ρακλείων στηλών, καταλαμβάνε
ται ΰπδ θαμβούς καί ζητεί νά εύρη παράδειγμα τοιαύ- 
της τόλμης έν τή ιστορία τοΰ άνθρωπίνου γένους καί 
τοιαύτης πεποιθήσεως έν τ?) θαυματουργώ δυνάμει 
τοΰ έρωτος τής πατρίδος και τής έλευθερίας. Ό ήρωϊκός 
θάνατος τοΟ Διάκου, τοΰ Μάρκου Βότσαρη, καί άλλων 
πολλών, αί λαμπραί νίκαι του Κολοκοτρωνη καί τοΰ 
Καρα'ίσκάκη κατά ξηράν καί ή μοναδική έν τή Ιστορία 
καρτερικωτάτη άντίστασις τοΰ έπανειλημμένως, μετ έ- 
πιμονής και μετά πολυπληθούς στρατοΰ καί ίσχυροΰ πυ-

ροβολικοϋ πολιορκηθίντος Μεσολογγίου καί ή ξιφήρης 
έξοδος τής φρουράς αύτοΰ διά μέσου τών πυκνών φα
λαγγών τοΰ πολιορκοΰντος έχθροΰ, κατά θάλασσαν δέ 
τά θαύματα τών πυρπολικών τοΰ Κανάρη και άλλων ά- 
τινα’έξεσφενδόνισαν είς τόν αιθέρα πελώρια σκάφη τοΰ έχ
θροΰ, και τά μικρότερα πλοία τοΰ Μιαούλη και λοιπών που 
μέν καύσαντα ποΰ δέ βυθίσαντα μεγάλα πολεμικά πλοΓα 
ή τρέψαντα είς αίσχράν φυγήν ολοκλήρους στόλους όλι- 
γώτερα προς πολλά ναυμαχοΰντα ώς έτεί Θεμιστοκλέους 
έν ΣαλαμΤνι, ταΰτα λέγω πάντα, άτινα Βέν είναι μΰθος, 
δταν άναλογισθή τις πώς νά μή θαυμάζη τόν εύάριθμον 
μέν άλλά μεγαλ&υργδν τής Ελλάδος λαόν; και πώς ό 
Έ λλην νά μή σεμνύνηται κοσμών τήν ύπαρξίν του 
ύπερηφάνως μέ τδ έθνικδν δνομα δπερ φέρει;

Καί ταΰτα μέν έν πολεμώ; Μετά δέ τήν έθνικήν 
ημών άποκατάστασιν καί τήν ειρήνην ήρξαντο τά τής 
ειρήνης θαύματα, καί ιδού πανταχοΰ δπου λαλεϊται ή 
Ελληνική γλώσσα σχολεία παντδς βαθμοΰ καί ά,χφο- 
τέρων τών φύλων, καί σύλλογοι καί φιλανθρωπικά κα
ταστήματα παραχρήμα Ιδρύονται διά συνεισφορών καί 
κληροδοτημάτων, τά φώτα έξαπλοΰνται, ή βιομηχανία 
καί το έμπόριον αναπτύσσονται καί ή ναυτιλία ημών 
πολλαπλασιάζεται, καί ή κυανόλευκος σημαία ήμών κυ
ματίζει έν άπάσαις ταϊς θαλάσσαις τής ύφηλίου, πόλεις 
Βέ λαμπραί έγειρονται άμιλλώμεναι προς τάς Εΰρω- 
παΥκάς κατά τήν λαμπρότητα καί τήν φιλοκαλίαν, αί 
μέν έπι έρειπίων τοΰ πολυετοΰς ήμών άγώνος αί δέ καί 
έκ τοΰ μηδενδς δλως νέαι. Έν ήμισεία δέ ταΰτα έκα- 
τονταετηρίδι κατορθωθέντα βαίνουσιν όσημέραι ταχεΓ 
βήματι καί παρέχουσιν ήμ?ν έλπίδας μέλλοντος αίσιω- 
τερου, ζηλευτοΰ καί τιμογόνου. Δειξάτωσαν δέ ήμΓν οί
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εχθροί της Ελλάδος I'Ονος έπί της γης πτωχόν ώς τό 
ήμέτερον έν τοσούτω βραχεί διαστήματι κατορθώσαν το- 
σοΟτον μεγάλα έργα. 'Υπήρξε κάνέν άπό καταβολής 
κο'σμου μέχρι τών ημερών ήμών \

Τοιαύτην λοιπόν εχοντες ζηλευτήν πατρίδα καί τοιοϋ- 
τον ένδοξον παρελθόν δέν Οέλομεν πάντοτε φιλοτιμεϊσθαι 
νά φαινώμεθα τούτων πάντων άξιοι και πρόθυμοι άεΐ 
πρός πασαν υπέρ πατρίδος θυσίαν καί μητρός και πα- 
τρός και άδελφών καί τέκνων προσφιλεστέραν εχοντες 
αυτήν $ Δέν θά διαλάμπη πάντοτε ή Ελληνική άνδρίά 
ύπερτέρα τής άνδρίας παντός άλ?\.ου έθνους άναδεικνυο- 
μένη ; Έρωτών έμαυτόν ώς Έ λλην  άκοόω φωνήν ενδό
μυχον.— Ιίάντοτε, πάντοτε !

Α Ι ΙΜΛΙΑΙ Κ Α Ι ΤΑ ΙΜ ΛΛΑΙΑ.

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ω Σ .

( Έ *  τοΰ  Γ α λ λ ι κ ο ΰ  ύ π ό  Α .  Κ . )

( Σ υ ν έ χ ε ι α  IBs προηγ ού ριβν ον  φ ο λ λ ά δ ιο ν .)

Έ ν συνόψει, ή ’Ινδική ήρίθμει, κατά  τήν έν ετει 1 8 7 4  επί
σημον άπογραφήν, πλέον τών τεσσαράκοντα χιλιάδων σχολείων 
κα>. πληθυσμόν μαθητών ενός εκατομμυρίου καί τριακοσίων χ ι
λιάδων παιδίων. Ό  5ε ετήσιος προϋπολογισμός της δημοσίου έκ- 
παιδεύσεως δστις έν^ετει 1 8 5 6  έφθανε μόνον είς δύο εκατομμύ
ρια καί νίμισυ, υπερβαίνει τ/,ν σήμερον τά  εϊκοσι εκατομμύρια. 
’Ολίγον είναι τοΰτο έάν συλλογισθνί τ ις  δτι ό ιθαγενής πληθυ
σμός υπερβαίνει τά  διακόσια εκατομμύρια, πολύ δμως έάν άνα- 
λογισθ*/) τή,ν βάρβαρον* κατάστασιν της ιθαγενούς κοινωνίας 
καί τά  ολίγα έτη δπως κατορθωθ/) ή σχετική αΰτη πρόοδος· 
Οί τρεις βαθμοί τής δημοσίου έ '.παιδεύσεως συνδέονται δ ιά  συ
στήματος εξετάσεων η κάλλιον είπείν διαγωνισμών, ένθα τά

βραβεία συνίστανται έξ ώρισμε'νων χρηματικών ποσών, έπιτρε- 
πόντων είς τούς άριστεύσα ντας μαθητάς νά έξακολουθώσι 
τάς σπουδάς των έν τοϊς άνωτε'ροις έκπαιδευτηρίοις. Οΰτω 
άπλοΰς υιός χωρικού διακρινόμενος έπί νοηρ-οσύννι καί επ ιμελείς  
έν τω σχολείίμ τοΰ χωρίου του, δύναταί άλληλοδικδόχως νά λά- 
βϊΐ σειράν υποτροφιών άνοιγαυσών α ύ φ  πρώτον τό επαρχιακόν 
σχολείον, είτα  τό γυμνάσιον καί τέλος τά Πανεπιστη'μιον, έπ ί 
τώ  δρω τοΰ νά δια τηρήσνι τ/,ν διανοητικήν υπεροχήν του καθ’ 
δλον τά διάστημα τοΰ σχολια/.οΰ σταδίου. Τά παρελθόν ετος ή 
επαρχία ττ,ς Βεγγάλης— ναι μέν ή μάλλον περισπούδαστος καί 
προηγμένη τών δέκα τοπαρχιών τών άποτελουσών τήν Ινδικήν 
αύτοκρα τορίαν— έδιδε μόνη αύτή χ ίλια  έ'ατόν ε’ί'.οσι τέσσαρας 
ύτοτροφίας διαφόρων βαθμών. Δεν γνωρίζω έθνος πολιτισμένον, έν 
φ  ή ευφυΐα έχει τόσην πιθανότητα τοΰ νά είσέλθϊ) έν τ φ  όργα- 
νισμφ τής δημοσίας εκπαιδεύσεως, καί δύναταί τ ις  νά βεβαιώσν) 
ότι μεταζύ τών ήμετέρων ευρωπαϊκών επικρατειών ούδεμία κυ- 
βερ ησις θα ήδύνατο χωρίς νά κατηγορηθί) έπί κοινωνισμφ 
να έπέμβτι τοσοΰτον αφειδώς ύ,τέρ τής Ικκολάψεως τής μεγαλο- 
φυίας τοΰν πενήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ Ν .

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΝ T H ‘ Π ΕΡ ΙΦ ΕΡΕ ΙΑ *  ΒΟΜΒΑΙΗΣ.

Ό  ι ϊ π ο γ ι ι ο ς  ν α ί ς  τ ή ς  Έ λ ί φ ι ι τ ϊ ς .  Α ί  τ ρ ι ϊ ς  i t p u t s u o u j i i  τ ή ς  * ρ ο « δ ρ ι ί « ς .  Έ »  

τ ο ϊ ς  G h a u t s .  Τ ο  ί γ ε ι ο π ί ρ ο χ ο »  τοΟ Μ αΟ ερ ά» .  Π ο ϋ π ι .  Ό  ϊ γ γ λ ο ς  σ τ ρ ι τ ι ώ τ η ς  ί ν  

Tyj Ι ν δ ι κ ρ .  Κ λ Θ ’ έδον Ι ι  B a p o S x v .  Ή  κ α Ο ϊ ί ρ ι σ ' ς  τοΐ? τ ε λ ε υ τ α ί ο υ  g a i k w a r .  T i  

Ι ν ϊ ό τ ε ρ ο ν  τ η ς  π ο 'λ εω ς .  Θ η ρ ι ο μ α χ ί ι .  Θ ό ρ α  τ3<  C h i l a r .  Ή  π ό λ ι ς  ’ λ χ μ , ι δ α β α ϊ  

χ α ΐ  τ ά  ε ρ ε ι π ι χ  α υ τ ή ς .  Ο ι  Μ ω α μ ε θ α ν ο ί  Z i f v o t t .  ’ Α ρ χ α ί α  μ ω α μ ε θ α ν ι κ ά  τ ε μ έ ν η ,

Ο συνειθεστατα έπιχειρούμενος περίπατος έν τφ  κόλπψ τής 
Βομβαιης σκοπον έχει τήν επισκεψιν τής νήσου Ελέφαντας καί 
τόν έν σπηλαίφ ναόν αύτής. Άναχωρήσας έκ τής Βομβαίης δ ι’ 
ατμακάτου άπεβιβάσθην μετά μίαν καί ήμίσειαν ώραν έπί μιάς 
τών πετρωδών και δενδροφύτων νήσων τών κειμένων απέναντι 
τής πόλεως.

"Αλλοτε έν ώρα τελεία ς ά μ πώ η δο ς δέν ήδύνατό τ ις  νά π λη -
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104 ρ ο δ ο δ α κ τ ϊ ά ο ς

™ -ry'· εΐ{ τ ''ιν 1 Ελέφανταν £),λω ; % φερόμενος ύπ ’ ανθρώπων.' 
’Επ’ εσχάτων όμως κατεσ/.ευάσθη έκεϊ μακρά και έξέχουσα όδάς 

α ισ ίω ν  ^ ρ ω ν  μνίκους καί προχωρούσα μέχρι του μέρους ΐΓ.Οα 
λήγει τό άβαθές μέρος. Ό  ναός, είς 8ν φθάνει τ ίς  Λ ’ ανωφερούς 
ατραπού φερομένης διά μεγάλων πλα/.ών, φαίνεται κατά το ήμ ι- 
συ εν ταϊς ββσαλτικαϊς παρειαίς μικράς κοιλάδος κοιλαινούσης 
τήν κεντρικήν κορυφογραμμήν της νήσου. Τό ιερόν τοϋτο τέμε
νος περιγραφεται διά μακρών εν πάσι τοίς άρχιτεκτονικοϊς πονή- 
μασιν, ωστε περιττόν νά ένδιατρίψω'έγώ ένταΰθα είς τάς λεπτο
μέρειας αυτού’ αρκεί νά ε’ίπωμεν δτι τοϋτο έσκαμμένον έξ ολο
κλήρου έν^τΐ, πέτρα εχει τό σχήμα μητροπολιτικού ναοϋ, ούτινος ό 
έσωνάρθης εχει εμβαδόν εκατόν τριάκοντα τετραγωνικών ποδών.Ό  
^jAj, ^ α σ .ά ,ε .α ι υπο 2 6  στυλών, οΐτινες είσίν άπλώς μέρη τής 
πέτρας άφεθέντα κατά τήν λάξευσιν τοΰ ναοϋ.Απέναντι της είσό- 
δου έπιφα(νεται σειρά εικόνων παριστανουσών τά  μάλλον άξιό- 
λογα έπισόδεια τής ιστορίας τ 0ϋ Σίβα. Δυστυχώς τά  πολύπλοκα 
ταυτα  αναγλυφα μεγάλως έφθάρησαν έκ τής έπηρείας τοΰ χρόνου 
καί των ανθρώπων. Έν τώ  μεσαίψ διαχωρίσματι τοΰ ναού καί 
εις τό ένδον τοϋ μέρους, δπερ ήμείς ήθέλομεν ονομάσει χορόν, 
βλέπει τις  τήν εικόνα τής ινδικής Τριάδας, ( Τ ρ φ ο ν ρ τ ι )  παριστω- 
μένης υπό των τριών κεφαλών Βράχμα τοΰ δημιουργού, Σίβα 
τοϋ όλετηρος καί Βισχνοΰ τοϋ Σωτήρος, συγκεκωλλημένων άλλή- 
λ°ις λαι περιβεβλημένων τάς ιδίας έκάστιο ιδιότητας. "Ομως 
κατά την μαρτυρίαν τών πλείστων σοφών τής Ινδίας, τό κυ- 
ριωτερον ίερον κε ίτα ι έν μικρώ παραπλεύρψ να ϊδ ίφ , δπου δ ι’ 
αμυδροΰ φωτός καθοράται παράστασις συμβολική τοΰ Σίβα καί 
'■ης γυναικος αυτοϋ Παρβάτης, θεωρό υμένων ώς έκπροσωπούντων 
τάς γεννητικάς δυνάμεις τής φύσεως. Τό σύμβολον τοϋτο όνομά- 
,ε^αι έν.α^Οα , άλλά μή με αιτήσωσι την ερμηνείαν τής
λέζεως ταύτης μηδέ λατινιστί* διότι ή έλαχίστη αιδώς μοί έπι- 
βάλ.ι σιωπ/ίν, καιτοι άπαντα τ ις  πανταχού τό σύμβολον τοϋτο 
εκ^ξύλου ή λίθου έν ταϊς τριόδοις, ώς καί ύπό τήν σκέπην τών 
ναων καί έν τί) σ<ια τών ιερών δένδρων, άλλ’ ώ ; έπί τό πλεϊ- 
G.o/ /,λειμμένον διά μίλτου η κεκαλυμμένον ύπ ’ άνθέων διά τής

ευσέβειας τών διαβατών. Είναι αληθές OTt ή άπομίμησις είναι 
τοσον χονδροειδής ώστε δέν δύναται νά σκανδαλίσω είμή έ/.εί- 
νους οΐτινες εύκόλως σκανδαλίζονται.

Εν συνόψει ό ναός ούτος, καίτοι έγκ«ταλελειμ.μένος έπί 
πολλάς εκατονταετηρίδας, ανήκει - γ  ετι ετικρατούσνι θρησκεία 
της χωράς, καί παριστα λαμπρόν άντικείμ.ενον σπουδής καί άςιό- 
λογον δείγμα τής ινδικής τέχνης. Ά λ λ ’ όμως στερείται τοΰ 
μυστηριώδους έκείνου γοήτρου τοϋ χαρακτηρίζοντας τά  αρχαία 
‘ερά, καί τάς έζαφανισθείσας φυλάς, ώς ό Παρθένων τών Α θ η 
νών, τα  έρείπεια τής Βαλβέκης ή αί Πυραμίδες τής Αίγυπτου· 
Εν αρχίί τοϋ μηνός Νοεμβρίου ή θερμοκρασία τής Βαμβαίης είνα1 

ετι τοσοΰτον υψηλή, ώστε νά εκνευρίσει εντελώς τόν νεωστί άφΐ" 
χθεντα έζ Εύρώπης. Ούτω άπειλούμενος καί έγώ ν’ άπολέσω τάν 
ύπνον, καί τήν ό'ρεξιν δέν έδίστασα νά ακολουθήσω τήν συμβου
λήν παλαιοΰ τίνος κατοίκου, δστις μοί προέτρεψε νά λουσθώ διά  
καθαρού άέρος έν τ φ  έγγυτέρω θερινώ ένδ ια ιτήματι τής Μαθε~ 
ρανης κειμενω έν άποστάσει ολίγων ωρών άπό τής πρωτευούσης. 
Ια  sanitaria ήτοι ύγειοπάροχα άτινα έν τί) Ίνδικί) παριστώσι 
τας ήμετέρας λουτρικάς έκδρομάς κατέστησαν ούσιώϊη καθι- 
δρυματα τής άγγλο-ινδικής κοινωνίας, μάλιστα δε άφ’ δτου ή 
κατασκευή τών μεγάλων λεωφόρων καί τών σιδηροδρόμων έπολ- 
λαπλασίασε τά  μέσα τής συγκοινωνίας έν δλνι τί) Χερσονη'σψ. 
Καθ’ 8ν δέ τροπον ό άντιβασιλεύς, δστις κ α τ’ ετος μεταβαίνει 
είς Σιμλαν μ,ετα τού συμβουλίου του, τών ύπουργών του καί τών 
γραφείων του, ούτω σπεύδουσι καί οί διοικηταί τών έπαρχιών, 
άμα τγ, λ^ήςει τού μηνάς Μαρτίου, νά έγκαταλίπωσι τάς πρω
τεύουσας αύτών, καί ν’ άποικίσωσιν έιτί τών ύψωμάτων μεθ’ 
ολου τού διοικητικού προσωπικού α ών. Δέν υπολείπεται δέ 
.»λεον ούδείς ύπάλληλος δσον μικρός καί άν ύποτεθή, δστις νά 
μ ή διέλθη τό έαρ εν τώ όοεινω αύτού σταθμφ, άρκεϊ νά ύπάρχϊ) 
όρο, . ι έν , /j περιφερεία του. 'II Προεδρία τής Βομβαίης αριθ
μεί μάλισ .α  τρεις πρωτευούσας νομού, μίαν διά τόν χειμώνα 
ά..ό Οκτωβρίου μέχρι Μαρτίου· αΰτη δέ είναι συνώνυμος τί) 
πόλει δευτέραν διά την εποχήν τού θάλπους άπό τοΰ Ά π ρ ι-
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λίου μέχρι τοΰ Ιουνίου τήν Μαχαβλεσχβάρην, καί τρίτην διά 
τήν εποχήν τών ύετών άπό τοΰ ’Ιουνίου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου 
τήν Πουάναν—  χωρίς ν’ άριθμήσωμεν προς ταύτα ις και τήν Μα- 
θεράνην, ην έ'νεκα τής γειτνιάσεώς της, επισκέπτονται συνεχώς 
αί οικογένειαt της Βομβαίης.

Τριών ωρών πορεία διά τοΰ μεγάλου χερσονησιάκοΰ ίνδικοΰ 
σιδηρόδρομου με έφεραν λίαν πρωί είς τόν .μέγαν σταθμόν τοΰ 
Ναρελλ, κείμενον εν τί) ύπωρεία τών όρέων Γώτ. Τα δρη 
Γωτ η 1 άτ (κλιμαξ, αποβάθρα, βαθμίδες) είναι σειρά η τις 
διηκει δ ι’ όλης σχεδόν της δυτικής παραλίας τής ’Ινδικής. ΤΙ 
αλυσις αΰτη βαλσατικής συστάσεως, διακλαδοΰται τουλάχιστον 
έν τ·ίΐ Προεδρία της Βομβαίης είς δρη τραπεζοειδή «πομονούμενα 
δια ευρυταιων κοιλάδων και βαθυτάτων κρημνών. Λί πλευραί 
τών πετρωδών τούτων δγκων συνήθως είσίν άπότομ.οι καί εύθύ- 
γραμμοι. Ίτίδε κάκεϊσε δμως κοσμούμενα δ ι’ οβελίσκων καί όξυτά* 
των κορυφών μ,εμονωμενων καί ύπερκειμ.ένων τοΰ ύψίστου οροπε
δίου, παρέχουσιν εις άπασαν την τοποθεσίαν δψιν φαντασιώδη 
φρουρίου έν έρειπείοις η ημιτελούς μητροπολιτικοΰ ναοΰ. Τά δρη 
Γωτ σχηματίζουσι τρόπον τινά  τά  δυτικά νώτα τών υψηλών 
οροπεδίων ταπεινουμένων ήρέμα πρός τόν κο’λπον τής Βεγγάλης. 
Διά δεν απαντάτα ι πλέον οϋδέ είς ποταμός όποσοΰν άξιος λόγου 
έφ’ όλης τής παραλίας τοΰ Ίνδικοΰ Ώκεανοΰ, άπό τών έκβολών 
τοΰ Νεβροΰδα μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Κομορίνου τής άκρωτάτης 
εσχατιάς τής χερσονήσου.

Ή  μικρά τής Μαθεράνης αποικία ύπέρκειται μιας τών μ ι 

κρών σειρών τών εγγυτάτων τής άκτής. "Εφθασα ε*εϊ εκ τής 
Ναρελης έφιππος μετα δυο ωρών πορείαν, προχωρούσαν διά τερ- 
πνοτάτης άτραποΰ ητις βαίνει έλικοειδώς ύπό σκιάν έν ταϊς 
πτυχαϊς τοΰ δρους, καί καταλήγει είς 2 5 0 0  ποδών ΰψος ύπέρ την 
θάλασσαν έπί όροπεδίου κεκαλυμμένου ύπό σφριγώντος δάσους, 
β α  ένθυμώμαι πάντοτε μεθ’ όπόσης ηδονής, καθόσον έπλησίαζα 
εις τό υψος τοΰτο, άνέπνεον ρωστικάν καί βαλσαμώδη αέρα, όστις 
έφαίν^το άναζωπυρών έν έμοί τάς έξχντλουμένας πηγάς τής σω
ματικός καί διανοητικής ένεργείας. Τό χωρίον τοΰτο συνίσταται

10 6  ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ

έ/. κατουαών έρυΟρου λίθου τοσουτον κεχω<Τ|λένων ύπο τα  φυλ- 
λώματα, ώστε μόλις δύναταί τις  νάΐδνι πλείονας τής μιας ή δύο 
έξ αύτών. Έν τούτοις δέν είναι ανάξιον λόγου, διότι περιέχει 
τέσσαρα Εενοδοχεϊα καί παμπληθείς άγροτικάς οικίας κατεχο- 
μένας ύπό τών ιδιοκτητών ή Ινοικιαζομένας διά την έποχην. Τά 
ξενοδοχείον ’Αλεξάνδρας ένθα κατέλυσα συνίστατο εκ πλειόνων 
οικημάτων συνεχομένων, είχε δέ πολυάριθμον συναναστροφήν 
καίτο ι προκεχωρικυίας οΰσης τής εποχής, τό δέ κάλλιστον πάν
των ήτο ή έν αύτώ εξαίρετος συνεστίασις ή συσίτιον, όπερ έστί 
πολύτιμον αγαθόν έν τώ  στομωτικώ τούτω κλίματι.

Τάς δύο ημέρας τής διαμο.νής μου αφιέρωσα πρός έπίσκεψιν 
τών διαφόρων περιωπών, απόψεων λίαν καταλλήλως διηυθετη- 
μένων περί τά  άκρα τοΰ όροπεδίου, καί ηνωμένων δ ι’ άξιολόγων 
ατραπών κεχαραγμένων διά μέσου τών δασών. Πρό πάντων δέ 
έκ τοΰ δυτ ικοΰ χείλους θεάταί τις  πανόραμα γραφικώτατον καί 
μεγαλοπρεπέστατον. Δεξιόθίν καί αριστερόθεν εκτείνονται παρό
μοια οροπέδια, άληθτϊ νησίδια έκ βασάλτου προεκβάλλοντα είς 
τήν πεδιάδα μακρά άκρωττ'ρια μέ πλευράς αποτόμους καί κο- 
ρυφάς κατατετμημένας. Διά μέσου δέ αύτών διήκουσιν άγριαι 
κοιλάδες ένθα γαλακτώδεις χείμαρροι καταφαίνονται έπί τής 
λαμπράς χλόης τών ακτών αύτών, έν ώ δισχίλια μέτρα κατω 
τέρω έζαπλοΰται ή ξηρά καί διακεκαυμένη άκτίς μετά τοΰ αρ
χιπελάγους τής Βομβαίης, σκιαγραφουμένου μακρόθεν διά μελά- 
νων κηλίδων έπί τοΰ συγκεχυμένου όρίζοντος τοΰ ούρανοΰ καί 
τής θαλάσσης.

( " Ε π ι τ * ι  o u v e ' y s i * . )
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Ν ΥΚ ΤΕΡΙΝ Η  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΤΟΥ 

Κ ΥΡΙΟ Υ ΦΛΑΓΜΑΡΙΩΝΟΣ.

ΙΤρό πολλοΰ είχον βάλει κατά νοΰν νά πραγματοποιήσω επ ι
στημονικόν τ ι πρόγραμμα, καί ίδίως τά νά μάθω τ ί γ ίνετα ι ό



ά/εμος. Ηδη εν προτέραις αεροπορίας, ημέραν τινά έκ Παρισ'ων 
εις Αγγουλέμην (450  χιλιόμετρα) έκαμε πάσαν προσπάθειαν 
να μείνω εν τί) αύττί κοίτν) τοΰ άέρος, και παρετήρησα ότι ιό  

αυτό ρεύμα μεταβάλλει ταχύτητα  κατά τάς ώρας, και άντί νά 
πνέ/ι κατ ευθείαν γραμμήν, στρέφει βραδέως έξ αριστερών πρός 
τά  δεξιά, ύπό τήν έπίδρασιν τής περιστροφής τής γής. * Α λ λ ’  έν 
τοϊς ταςειδιοις τούτοις ό έμπειρος αεροναύτης δστις μέ ώδήγει, ό 
Κ. Ευγένιος Γοδάρδος, πάντοτε μέ κατεβίβασε ταχύτερον ή δσον 
επεθυμου. 1 αυτήν τήν φοράν έ,όμισκ δτι ειχον διατάξει τά  
πραγματα είς τρόπον ώστε νά μείνω μα'.ρότερον χρόνον ή εν 
τοϊς προτέροις ταξειδίοις μου, τόσον διά τήν στερεότητα καί τό 
άδιαπέραστον τοϋ αεροστάτου, δσσν διά τους ιδιαιτέρους δρους 
•τής συμφωνίας μου μετά τοϋ αεροναύτου. Ά λ λ ’ «άλλαι μέν 
βουλαί ανθρώπων άλλα δέ τά  στο^εΐα κελεύει".

Επειδή ό δυτκος άνεμος είναι ό μάλλον πρόσφορος είς άερο· 
ποδιάν, περιεμειναμεν πρώτον νά βεβαιωθώαεν πεοί τούτου διά

- JN Λ ' *
τ^ς οιευθυνσεο>ς τών νεφών. Δυστυχώς ό άνομοδείκτης το ύ ’ Αστε
ροσκοπείου, έπί τόν όποϊον δέν έπαυον τοϋ νά έχω προσηλω
μένα τά  βλέμματα, έπέμενε νά στρέφηται είς εναντίαν διεύθυν- 
σιν επι ό<τω ημέρας· δύο ρεύματα συνεπιτεθείμενα έφαίνοντο 
σ .αθιρα^είς τροπον εΰδηλον* τό κατώτερον ρεύμα μεταβάλλετο  
ολίγον, αλλά το άνώτερον διετέλει αμετάβλητον.

Επειδή η διευθυνσις έφαίνετο σχεδόν προσδιωρισμένη καί 
ό καιρός αίθριος, άπεφασίσαμεν ν’ άναχωρήσωμεν τήν εσπέραν 
τής 2 1 .  Οταν σ*οπεύγ) τ ις  νά έπιχειρήση αεροπορίαν, προ- 
τιμοτερον είναι ν’ άρχίση τήν νύκτα, καθότι τό άερόστατον πά- 
σχει όλιγώτερον έκ  τών μεταβολών τής θερμοκρασίας ή τήν ή- 
μεραν, αποβάλλει όλιγώτερον άέραν καί δύναταί νά διετηρήται 
είς ύψος όμαλώτερον.

Ά τυχώ ς δμως δυστύχημά τ ι συμβάν είς τόν έταΐρον τοϋ 
Γοδάρδου, τόν αεροναύτην δστις έμελλε ν’ άναχωρήσϊ) μεθ’ ήμών, 
μας ήνάγκαοε νά άναβάλωμεν τήν άνάχώρησίν μας έπί £ξ ήμέ- 
ρας, ώστε συνέβη ττί 2 7  ώραν έκτην τής έσπέρας.

Η εκδρομή απετελεϊτο κατά τήν άναχώρησιν έξ άνθριόπων
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εξ· τής Κ. Φλαμμαρίωνος, τοϋ Κ. Παύλου θω μά, μέλους τής 
Γεωγραφικής Ε ταιρίας, τοϋ Κ. Μαυιρκίου Φουχέ, μέλους τοϋ 
αστεροσκοπείου τών Παρισιων, τών δύω αεροναυτών καί έμού.

Οΰτω λοιπόν τι) 2 7  ώραν 6 τής έσπέρας ελαβον θέσιν έν τώ  
άακτίιρ τού άεροστάτου τοϋ Κρομμελίνου, αεροστάτου δλως νέου, 
συγκειμένου καθ’ ολοκληρίαν έκ Σινικής μετάξης, εύλυγίστίας 
καί στερεότητας μοναδικής, έφωδιασμένον μέ άλεξίπτωτον ΐνα 
μετριάσϊ) τά  αποτελέσματα ένδεχομένης καταβάσως ές ανάγκης, 
καί περικεκαλυμμένου διά σχοινιού έκ καννάβεως. Είσήλθον είς τό 
άκάτιον δράξ άμμου άπορριφθεΐσα άρκεϊ νά μάς άποχωρίστ) 
τής γής. 'Η σφαίρα άναβαίνει έν σιωπνι, κατά κεκλιμένη·* 
γραμμήν ήτις ύψόνει αύτήν βραδέως πρός άνατολάς. Οί φίλοι ot- 
τινες παρευρέθησαν είς τήν άναχώρησίν μας, μας ειδον έξαφα- 
νιζομένους μετ’ ολίγα λεπτά  έν τώ νεφελνώδει καί μέλανι ού- 
ρανώ, άμυδρώς φωτιζομένου ύπό τής σελήνης, ή'τις άνέτελλεν 
έν μέσιρ νεφών. "Ηδη ίπτάμεθα άνωθεν τών οχυρωμάτων, άνα- 
χωροϋντες έκ Πζρισίων άνωθεν τής Πύλης τής Φλανδρίας.

’Ανεβαίνομεν, έκπληκτοι, έκθαμβοι, εκστατικοί κατά τήν 
διεύθυσιν τοΰ γαλαξίου, δπουήδη έλαμπον οί δύο ουράνιοι πυρσοί 
ό Περσεΰς καί ή Ανδρομέδα.

Μόλις ήρχίσαμεν ν’ άπολαύωμεν τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου 
θεάματος δτε κραυγή τρόμου έκφεύγει έκ τού στήθους πάντων* 
α’Ά θ λ ιε !  τ ί  κάμνεις;»  καί ρίπτόμεθε έπί τά  σκέλη τού νέου 
άεοροναύτου Κρομμαρίνου, διά νά τόν άφαρπάσωμεν άπό βεβαίου 
θανάτου. ΤΗτο ήδη όρθιος έπί τού χείλους τοϋ άκατίου διά νά 
έξέλθνι καί νά άναρριχηθν) έξωθεν είς τά  σχοινία τοϋ δικτύου* £ν 
παραπάτημα έν τώ  μέσφ τού σκότους έξ ύψους 5 0 0  μέτρων 
καί κατέπιπτεν ! 'Ημείς δέ έξερματισθέντες έκ τοΰ βάρους του 
θά έφερόμεθα είς τά Ζενίθ μ ετ’ εκπληκτικής ταχύτητος.

Πόσον ωραία ήτο μέ τάς ψύχρας άκτίνάς της ή σελήνη ή'τις 
έμελλε νά ήναιήμνη οδηγός μόας καί σύντροφος, καί τό μόνον φώς 
ήμών! Έφαίνετο άφισταμένη τών έλαφρών νεφών, ά'τινα έπαιζον 
ένώπιον αύτής διά νά ΐδωσι τόν νέον τούτον μικρόν δορυφόρον, 
δστις έστρέφετο περί τήν γήν έκ δυσμών πρός άνατολάς. Έ φκί-



νετο πλησιεστέρα εις ημάς, καί |ν ώ έπηγρύπνει έπ! τοΰ ύπνου 
τής γης, ήθελε νομίσει τ ι ;  δτι καί αύτή νίσθάνετο δτι καί ήυ.είς 
μόνοι έν -ω κόσμω έκρεμάμεθα ύπερά,ω τ ή ς  γ ή ς . Καθίστατο 
ήμϊν συμ-άθεστέρα. φιλικωτέρα καί οικειοτέρχ. Ού μακράν αύ
τής λαμπρός τ ις  άστήρ έλαμπε δ ι’ όλου τοΰ πυρός του έν τή  
διαυγεΐ ατμόσφαιρα* ήτο ό Ζεύς, ό απειρομεγέθης εκείνος κόσμος, 
ή πρωτεύουσα τοΰ ήλιακοΰ σύμπαντος. Οί έν τω άχχνεΐ δεσπαο- 
μένοΓ αστέρες έξηκόντιζον τό άργυροΰν καί χρυσοΰν πΰρ των. 
ΙΙολλάκις είύομεν δ ιάττοντας αστέρας, οϊτινες έφαίνοντο άπο- 
σπώμενοι εκ τοΰ ούρανοΰ καί π ίπτοντες είς τήν άτμοσφαίοαν 
ύπέρ τάς κεφάλας ήμών.

Τό έναέριον σκάφος διηυθύνετο βορειανατολικώς μετά μεγά
λες ταχύτητας. Ιίδη έπτημεν επανωθεν τοΰ φρουρίου Ώοεο- 
βιλλιέρ, ούτινος διεκρίνομεν πασαν λεπτομέρειαν, ειτα  δε έπά- 
νωθεν εςασχιδούς όδοΰ πρός βοοραν τοΰ Βοβιγνΰ, καί εΐσιίλθομεν 
εις τά δάσος ΙϊονδΟ, όπου ή όψις τής γής έσκοτίζετο καίτοι φ ω 
τιζόμενη ύπό τής σελήνης.

Εΰκολον μάς ητο νά διαχαραξωμεν τήν πορείαν μας έκ τε 
τή ; γ^ς καί τής σελήνης ήτις εύεικνυε τήν ανατολήν. ’Ίίδη τό 
άερόστατον ύφ ίστατα ι αναλικμήσεις τινάς, άναβαΐνον, κατα-  
βαΐνον, κατά  τας διαφοράς τής θερμοκρασίας τών αερίων στοω- 
ματων, αιτινες δυστυχώς είναι πολυ διακεκριιλέναι.

ΙΓλέοντες πρός βορράν ύπερβαίνομεν τους νομούς Σηκουάναν 
καί Όΐσην (Seine et Oise) καί εΐσερχόμεθα εϊς τόν Σηκουάναν 
καί Μάρνην τήν ένδεκάτην τής νυ*τάς διαθαίνομεν έπάνωθεν τής 
Κλαίης (Claye) εις ύψος 1 0 0 0  μέτρων. Κύπτοντες ολίγον έ -ά 
νωθεν τοΰ ούρανίου έςώστου μας διακρίνομεν πολύ καλά τάς 
λεπτομερείας τής τοπογραφίας όλων τών πέριξ, ό μα/.ρινός όρί- 
ζων ύψώθη μεθ’ ήμών, ή γή είναι εύρεΐα πεδιάς ομαλή άνευ τοΰ 
ελάχιστου λόφου, αύτόχρημα τοπογραφικάν σχέδιον μέ τάς χροιάς 
των δασών, τών αγρών, τών λειμώνων, τώ χωρίων, τών βοά- 
χων, των όδών καί τών σιδηροδρόμων* άτασά ή έκτασις αύτη 
δια τελεί βεβυθισμένη εν τώ  ύπνω* σιωπή μεγάλη, απόλυτος,
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βαθεια μάς περιβάλλει καί μ α ς  διαπερά, κελεύουσα ημάς νά μή 
άνακοινώσωμεν άλλήλοις τάς εντυπώσεις μας, καί νά ά'κροώ- 
μ.εθα . . . νά άκροώμ.εθα σιωπηλώς !

51 ία νύξ έν άεροστάτω διά μιας μόνης λέξεως βρίζεται.

-— ”O y t i g o r .

Τά δώδεκα κοούσματα κώδωνος τοΰ μεσονυκτίου ακούονται άλ- 
ληλοδιαδόχως έκ τών χωρίων άτινα  παρέρχονται κάτωθεν ήμών.

’Ακούονται οί ό'ρτυγες έν τοΐς άγροΐς τοΰ σίτου* κατεπέσα- 
μεν έκ 1 1 5 0  μέτρων είς 6 0 0 .  Είς χιλίων μέτρων ύψος έ- 
πανείδομεν τούς Παρισίους τελευταίαν φοράν ώς μ.ικρόν Tt έμ- 
βαδόν φωτοβόλον έπί τής μελαίνης βάσεως τοΰ δυτικοΰ χώρου* 
"Ιίδη πλέομεν έν τελείς νυκτί, έξέλιπε δέ καί ό ελάχιστος λύ 
χνος ή φώς έπί τής γής.

Εΐναι μία καί τεσσαράκοντα λεπτά μετά τό μεσονύκτιον, 
βλέποαεν όρμητήριον σιδηροδρόμου πεφωτισμένον έπί τής άρι- 
στερά.ς όχθης τοΰ ποταμού ιΜάρνου, γέφυραν έπ’ αύτοΰ, πόλιν έπί 
τής δεξιάς του* είναι τό Σατώ-Θιερρύ. Ό ποταμός ενταύθα είναι 
Ιγκεχωσμένος, οί λόφοι απόκρημνοι καί τά  δάση μεγάλα. Δύο 
άΐΑαξοστοιχίαι συναντώνται, έξ ών ή μεν μάς ακολουθεί, ποιούσα 
θόρυβον καταχθόνιον, άλλά τρέχει όλιγώτερον ήμών καί δέν κκ- 
τορθόνει νά μάς προφθάσνι.

'Ο ούρανός καλύπτεται ύπό νεφών* δεν έχομε ν πλέον σελή
νην* τό παν είναι ζοφερόν πέριξ ήμών* ή άνάγνωσις τών έργα- 
λ εω - ή οργάνων καθίσταται αδύνατος. Είναι δύω ώοαι τής 
πρωίας, εύρισκόμεθκ δέ είς ύψος 1 6 5 0  μέτρων έν ατμόσφαιρα 
ψυχρά να ι έν τώ μέσω νεφών έλαφροτάτων, —λέοντες έν τώ  αχανεΐ 
διασ ήματι μετά μεγάλης ταχύτητας ήτοι 38 χιλιομέτρων τήν 
ώραν. Τά νέφη άτινα  παρέρχονται έμπροσθεν τής σελήνης μάς 
μαίνονται φερόμενα είς διεύθυνσιν έναντίαν τής ήμετέρας. Ά λ λ ’ 
έ<. νέου περί τάς τρεις παρά τέταρτον ή συμ.πύκνωσις μάς κατα- 
βιβάζει άδια-.όπως. 'Ο  Γοδάρδος ερριψε σχεδόν όλον τά έρμα 
καί πρός τούτοις φιάλας καί άλλα ό'ιάφορα αντικείμενα* άλλ’ 
ώ:αία τις κοιλάς παρουσιάζεται, καί φόβω μή άναγκα>;θώμεν
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νά καταβώμεν έπί τά  ύψη* ό κυβερνήτης ανοίγει το πώμα 
καί δύο ποιμένες μας δέχονται είς τάς άγκάλας των.

( Δ * β κ ο « τ ο ( Α ·ν  ένταΰθα» τήν  δ ι ή γ η Ή > ,  δ ι ό τ ι  ή  α υ ν έ χ ι ι α  t lv a t i  σ χ β δ δ ν  ό μ ο ί χ  

τ ο ϊ ;  * ρ ο η γ ο « μ έ ν ο ι ς .  Τ ο  άβρ οσ τατον  ά ν έ β η  π ά λ ι ν  κ α ι  κ α τ έ β η  έ π :  τ έ λ ο υ ς  e l ;  τήν  

« ί λ ι ν  R e i m s  ( 'Ρ βμ ιηα ιο ν ) τ ? ς  Γ α λ λ ί α ; .

ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΪ.

h i 'p e e  σ υ γ τ ά χ τ α  της  'ΡοδοδαχτύΛ ου.

Είμαι πατήρ εξ θυγατέρων, ούδένα δ’ έχω υίόν. Αί θυγατέ- 
ρες μου (έάν έπιτρέπηται είς τάνπχτέρα των) νά τάς επαινέση,είναι 
μάλλον ή ήττον εύειδεϊς, άνατεθοζμμέναι μέ πολλήν ε π ιμ έ λ ε ια ν ,  

μεμορφωμέναι κατά τά  ήθη, τους τρόπους καί τήν καρδίαν καί 
άνεπτυγμέναι τήν διάνοιαν. Παρά τήν 'Ελληνικήν γινώσκουσι 
τήν Γαλλικήν, τήν ’Αγγλικήν, χειροτεχνήματα καλά, ιχνογρα
φίαν καί μουσικήν" ένί λόγφ άγγελοι οΐτινες τήν οικίαν μου μ ετα  - 
βάλλουσιν είς επίγειον παράδεισον. "Ας είναι δέ καλά οί εύγενείς 
νέοι μας, όπόταν τύχη νά εύρεθώμεν καλ'?ί τ ίν ι συναναστροφή τάς  
χειμερινάς εσπέρας,τάς προσκαλοΰσι νά συγχορεύσωσι μέ τό παρα
πάνω* άλλά τοϋτο καί ούδέν πλέον μέχρι τούδε* ώσφράνθησαν οί 
πονηροί οτι δέν έχουσι προίκα αί δυστυχείς κόραι μου, πασα δέ 
άλλη σκέψις ενώπιον ταύτης θεωρείται δευτερεύουσα καί τοι- 
τεύουσα. Δέν έχεις παράν ; δέν κάνεις χαράν. Τί λοιπόν μέλλει 
γενέσθαι ; Τόσα πολύτιμα ό'ντα τά  όποια με τοσαύτας δαπάνας, 
τόσους παλμούς καί κόπους άνέθρεψα καί έζεπαίδευσα, άτινα θά 
ήδύναντο νά κάταστη'σωσιν £ξ άνδρας εύτυχείς, καί νά γίνωσι 
καλαί μητέρες, καί ν’ άναθρέψωσι χρηστούς πολίτας καί νά συν- 
τελώσιν οΰτω είς τήν ευημερίαν καί τήν τιμήν τής πατρίδος νά 
μαραίνωνται ώς άνθη έν ερήμφ, μόνον καί μόνον διά τήν επά
ρατον συνήθειαν τοϋ προικίζειν άδρώς τάς θυγατέρας!

Γον παρελθόντα χειμώνα καλός τις  νέος, πρόσφατος δ ι- 
δάκτωρ τής νομικής, καί μόνος υιός πατρός εύποροϋντος, έδειξε
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πολλήν φιλοφροσύνην εν ταΐς συναναστροφαΐς πρός τήν πρωτότο
κον θυγατέρα μου, συγχορεύων καί συνομιλών συχνά μ ετ’ αύτης. 
« Α ί! είπον με βαθύν στεναγμόν, άς εχτι δόξαν ό Θεός, έξωδεύ- 
«αμεν τήν μίαν, καί δταν γίντι άρχή καί πάρουν δρόμον, εύκολα 
θ’ ά.τοκατασταθώσι καί αί λοιπαί. Φαίνεται, είπον, δμως δτι 6 
χρηστός ουτος νέος έξ αιδημοσύνης δέν τολμά νά μοί κάμνι προ
τάσεις περί γάμου* άς τώ διευκολύνωμεν τό έργον!» Καί ταΰτα  
εΐπών έπορεύθην είς τοΰ φίλου μου Χ·— , ΐνα ε?πω αύτφ  τά  
τρέχοντα καί τόν παρακαλέσω νά βάλν] καί αύτάς τό χρυσό του 
τό χερι εις τήν ύπόθεσιν'ώς μεσάζων. Λίαν ασμένως έδέχθη ού
τος νά ’ίδ ν ιτάν περιζή τητον μ,νηστήρα καί νά τοΰ ζητήσν) εξη
γήσεις προτρεπων αυτόν είς τά καλάν έργον. Τήν επαύριον έλθών 
είς έμε ό καλός φίλος μου μοί λέγει. «Είδον τόν νέον εκείνον, 
καί διά τοΰ προσή/.οντος τρόπου έζήτησα νά μάθω παρ’ αύτοΰ 
έαν σπουδαίως προσφέοεται τόσον φιλοφρόνως πρός τήν δεσπο
σύνην Ά γλα ία ν, τήν χαριτόβρυτον θυγατέρα σας. « Α ί! μοί άπο- 
κρίνεται ό τής δικαιοσύνης οπαδός, c’ est selon . . .  άν ό γέρως 
της ήόύνατο νά τ·/) χαρίσνι κάμμιά εκατοστή χήνες (δηλ. εκα
τοντάδα χιλιάδων δραχμών) τούλάχιστον !»

« Τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν ! . . .  άντεφώνησα εμβρόντητος* τούλάχι- 
<ττον ! . .* ) )  £2 ! εν νότε θα λυμαινητα ι τήν ανθρωπίνην κοι
νωνίαν ή βάρβαρος καί τυραννική αυτη συνήθεια τοΰ πεπολιτι- 
σμένου κόσμου, καίτοι πεπολιτισμένου ; Δεν υπάρχει μέσον θε
ραπείας η καν μετριάσεως τοΰ κακού ; Δεν δύναται ή πολιτεία  
διά νόμου τινάς σοφού νά κανονίστι τά  περί τούτου, $ διά τής  
<τυστάσεως ταμείου τινάς έπί τ φ  μό.ω σκοπώ τής προικοδοτή
ξεως καί αποκαταστασεως τών καλών θυγατέρων τοΰ έθνους ; 
Είθε ή νύζις αύτη $ν δίδωμι διά τής καλής 'Ροδοδακτύλου νά 
μή παρέλθνι άνευ άποτελέσματος !

Οί Βαουλώνιοι τά πάλαι έξηγόραζον τήν νύμφην παρά τών 
γονέων της άντί άδροϋ ποσοΰ. Είθε νά είχον γεννηθή χατά τούς 
χρόνους εκείνους* έκδίδων είς γάμον τάς θυγατέρας μου ήθελον 
πλουτήσει άντί νά γίνω πενέστατος.

Ά λ λ ’ ίσως έπί τέλους έξ ανατολών ή έκ δυσμών αρθριτικοί
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τινες πολυτάλαντοι πεισθέντες μετά έξηκονταετή η εβδομηκον
ταετή  ώριμον σκ,εψιν δτι «ού καλόν τόν άνθρωπον είναι μόνον» 
προσέλθωσιν ήμϊν σωτήρες. Νά δεχθώμεν τότε τήν προσφερομε- 
ντ)ν ήμϊν σωτηρίαν η νά μή τήν δεχθώμεν ; — Κ αί τό £ν κακόν 
καί τό άλλο ψυχρόν. Μ ε ρ ε μ .ν α , ίθ ς .
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ΒΡΟΧΗ ΕΞ ΑΜΜΟΥ.

Τήν νύκτα τής 31 Μαρτίου βροχή έξ άμμου έλθοΰσα ανησύ
χησε τούς κατοίκους της νοτίου παραλίας τής Σικελίας.

Παρόμοιαι βροχαί έκ κονιορτοΰ συνοδεύουσι πολλάκις τάς 
εκρήξεις τής Αΐτνης καί τούς όλεθρίους σεισμούς οιτινες συμπί- 
πτουσι πάντοτε μέ τήν «ρχήν πάσης περιόδου ήφαιστειακής 
ένεργείας.

Τό φαινόμενον τοΰτο έπανελήφθη τή,ν νύκτα τής 10  Α π ρ ι
λίου, καί φα ίνετα ι ότι τό γηραιόν ήφαίστειον ούδέν έχει κοινόν 
μ ετ’ αύτοϋ* τό Άστεροσκοπείον τής Αΐτνης δέν άνήγγειλεν άπό 
πολλών μηνών ούδεμίαν έκρηξιν τε'φρας, έξετασθέντες δέ μετά  
προσοχής αί ούρανόθεν καταπεσοΰσαι άμμοι έφάνησαν συγκείμεναι 
κυρίως έκ τίνος πετρώματος καλουμένου περιδότου, έκ μικρών 
κόκκων φυσικού σίδηρου, παριστώντος ακριβώς τά  συστατικά τοΰ 
μίγματος τών μετεωρικών εκείνων σιδήρων, οιτινες μας έρχον
τα ι ενίοτε άπό τάς αχανείς έκτάσεις τοΰ ούρανοΰ.

*Οπως οί μετεωρικοί σίδηροι, ο! κόκκοι ούτοι τοΰ σίδηρου 
περιείχον άπό 8 5  έως 9 0 °/0 σίδηρον, άπό 10  έως 1 5 °/0 νίκελον, 
καί σχεδόν 5 °/0 διαφόρους ϋλας.

Αΰτη ή έξ άμου βροχή φαίνεται λοιπόν δτι είναι έκ πηγής 
κείμενης πέραν τής γής ταύτης ήτοι τοΰ πλανήτου ημών’ έσχη- 
ματίσθη ώς φαίνεται έξ άμμων μετεωρικών έκ μετεωριτών μ ι-  
χρών διαστάσεων.

Οί χονδρότεροι κόκκοι τοΰ σιδήρου χωρισθέντες κατ’ εκλο
γήν δέν εϊχον διάμετρον μείζονα */4 χιλιοστομέτρου.

Πλήθος βροχών άμμωδών παρατηρηθεισών άλλοτε, καί κατά  
δυστυχίαν άτελώς σπουδασθεισών, φα ίνετα ι δτι δέν εϊχον άλλην 
άρχήν.

*Ας προσθέσωμεν δτι δέν είναι αδύνατον τά  ένεργοΰντα ηφαί
στεια νά έξερεύγωνται σποδόν έχουσαν σύστασιν όμοίαν ταϊς τών 
άμμων περί ών ό λόγος· τό περίδοτον α π α ντά τα ι έν ταϊς λάβαις 
τοΰ ηφαιστείου τής Ένώσεως. Παρετηρήθη ό φυσικός σίδηρος έν 
κό/.κοις δυσδιακοίτοις έν τισ ι νεωτέρας ήφαιστειακαϊς |·'.ρήξεσιν, 
ιδίως δέ έν ταϊς φοβεραϊς έκροαϊς τών κρατήρων τής ’ίολανδίας*

Έν ετει 1 8 7 0  ό Νορθενσκιόλδος άνεκάλυψεν έν Γροελλαν- 
δία κοίτην σιδήρου, -̂ ν έξέλαβε κατά  πρώτον ώς σειράν μετεω 
ρολίθων, άλλ’ έπείσθη έπειτα δτι ήλθεν έκ τοΰ βάθους τής σφαί
ρας συγχρόνως μετά τής άρχαίας βασαλτικής ή μελκνολιθικής 
λάβας, έν τι ήτο έμπεπηγμένος.

Ιδού λοιπόν καί έτερα άπόδειξις περί τής ένότητος τής 
■συνθέσΐως τοΰ σύμπαντος καί τής τκυτότητος τής ένεργείας 
πών φυσικών δυνάμεων. α .

ΙΙΩΣ. 1 1 5

ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΣ Α ΓΡΑ Ν  ΤΩΝ ΙΤΙΉΝΩΝ.

Κρέμαζε έπί ξυλίνης στήλης μικρούς καθρέπτας ή χάριν οι
κονομίας μόνον τζακ ίσματα έκ τίνος κατόπτρου είς τρόπον ώστε 
διά τοΰ ανέμου εύκόλως νά κινοΰνται τ ά  έν τψ  άέρι περιπετώ- 
μενα πτηνά" βλέποντα ταΰτα  τά  λαμπυρίζοντα υαλικά όλονέν 
πλησιάζουσι πρός αύτά, καί εάν είσαι πλησίον κεκρυμμένος δ ι’ 
ενός πυροβολισμού δύνασαι νά θανατώσνις πλείονα έξ αύτών. 
ΙΊρός τοιαύτην άγραν έπενοήθησαν διάφοροι πολυδάπανοι παγίδες 
κινουμένων τών έπ ’ αύτών έπικεκολλημε'νων κατόπτρων διά μη
χανής ώρολογίου* μέ μόνον δμως τό άνω περιγραφέν, άπλούσ-α- 
τον, άνέξοδον μέσον, θά εκτελέσνις τόν αύτόν τής πλησιάσεως τών 
πτηνών σκοπόν. S .  Λ.
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NEON ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Σ ΦΥΛΛΟ ΞΗΡΑΣ.

Δέν αμφιβάλλω ότι απαντες οΐ άναγνώσται τοΰ ωραίου καί 
διδακτικού τούτου περιοδικού* ήκουσαν πολλάκις περί τής πρό 
ολίγων χρόνων νεοαναφανείσης άσθενείας τών αμπέλων καλούμε
νης «Καταστρεπτική Φυλλοξήρα» «Phylloxera devastatrix», 
ή τις  κατηφάνισε τάς αμπέλους της Γαλλίας, καθότι πλείονα τών 
2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  στρεμμάτων άμπέλων άπεξηράνθησαν καί πλείονα 
τών 2 — 2 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκων έζημιώθησαν οί άμπελοκτή- 
μονες τής Γαλλίας. Κ ατά τούς τελευταίους μήνας μετέβη ή φθο
ροποιά ασθένεια επίσης είς τήν Ουγγαρίαν. *Η Ε λλάς διέμενε 
μέχρις ώρας προπεφυλαγμένη, καί είθε νά διαμέν/ι διά παντός πε- 
φυλαγμένη καί έλευθέρα έκ ταύτης τής όλεθρίας πληγής τοΰ Φα
ραώ. Διάφορα χημικά μέσα έπροτάνθησαν καί έδοκιμάσθησαν πρός 
έξολόθρ ευσιν τούτων τών έπί τών ριζών τοΰ κλήματος έπικαθη- 
μένων σκωλήκων— ομως κατά  δυστυχίαν ταΰτα  άπαντα έφά— 
νησαν ανεπαρκή. Μάθε δέ, δτι τό καλλήτερον μέσον έφάνησαν 
τά  αποβράσματα τοΰ συνήθους καπνοΰ, ώστε έάν ήθελεν ένσκήψει 
ή όλεθρία αΰτη άσθένεια είς τήν Ε λλάδα καλάν νά κατάφύγω- 
μεν είς τοΰτο τό νέον ώς τό καλλήτερον άποδειχθέν μέσον, δμως 
κάλλιον, σύν τΫ) βοηθεί^ τοΰ ύψίστου, νά μή εχωμεν ανάγκην 
μήτε χημικών μέσων μήτε τοΰ καπνοΰ. δ . Λ.

ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΕΙΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ ΕΚ ΤΗΣ 

ΑΡΠΑΓΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.

Διά νά προφυλάξϊΐί τάς ήμερους περιστεράς άπό τήν άρπα- 
γήν ύπό άλλων άρπακτικών πτηνών, ιερακων καί άλλων μικρών

* ΕδχβριβτοΒμβν τφ σοφω καΊ άγαθφ <ρίλφ Ε. Λ, έπί Ιπχίνω τουτγ 
έπ\ τίί φιλο-ηόνω συνδρομή αυτοΟ.

αετών, σύλλεξέ τας ύποκάτω τινός εύουχώρου κοσκίνου καί άνα- 
ψον ύποκάτω τούτου τοΰ κοσκίνου μετά τών έν α υτφ  έγκεκλει- 
σμένων περιστερών όλίγην πυρίτιδα, είς τρόπον ώστε να υποκα- 
πνισθίί καί νά έμφωλεύη ή τής πυρίτιδος δυσωδία εντός τών 
■πτερών αύτών. Κανέν τών άρπακτικών πτηνών όσφραινομενον 
τήν τής πυρίτιδος δυσωδίαν είς άπόστασιν 3 0 — 40  μέτρων, δέν 
θά πλησιάζ·/] πρός αύτάς, καί θά διαμένωσιν έξησφαλισμέναι έκ 
τοιαύτης διά σε τόν ιδιοκτήτην τών περιστερών έπιζημίου άρπα* 
γής. ’Επίσης είναι φρόνιμον νά άνάψνις ύποκάτω τοΰ περιστερεώνός 
σου όλίγην πυρίτιδα, καί ταΰτκ  τά  άρπακτικά πτηνά δέν θά 
πλησιάζωσιν. Η. Λ.

ΗΩΣ. 1 1 ?

ΑΙ ΠΕΡΙ Ψ ΪΧ Π 2  ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑΕΑΙ ΚΑΙ 

Λ0ΞΑ2ΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ.

(Σ υ ν έ χ ιια  κ*\ τ ιλο ς*  TBe προηγουμ ενον φ υ λ λ α δ ιο ν .)

'Π άπόστασις είναι μάλλον ή ηττον μεγάλη, άλλ’ είναι ά -  
νάγκη νά έπιχειρήσν) τις  οδοιπορίαν έν ίί ού μόνον τά  ύποδήματα, 
άλλά καί ή τροφή χρειάζεται, καί τά  θηρευτικά δπλα καί ή 
άλιευτική αποσκευή είναι έκ τών ών ούκ άνευ. Κ ατά  τήν πο
ρείαν τοΰ έν μκκαρία τνί λήξει επέρχεται ψύχος" κατά  τήν μαρ
τυρίαν έρυθροδέρμου τινός ’Αμερικανού Ίνδοΰ, έπλνελθόντος έκεΐ- 
θεν δθεν ούδείς έπανέρχετται, καλόν είναι ν ’ άνάψγι τις έπί τ ι -  
νας ημέρας καλήν πυράν έπί τοΰ τάφου, ΐν ’ άπαλλάξιρ τήν 
ταλαιπωρον ψυχήν τοΰ νά φέρνιβαρύ φορτίον ξύλων. Μέλισσα, 
η γυνή τοΰ Περιάνδρου, ένεφανίσθη είς τόν άνδρα της δια να πα-  
ραπονεθΐ) διότι δέν εϊχον βάλει άρκοΰντα ενδύματα έπί τής πυ
ράς της, καί δτι ύπέφερεν έκ τοΰ ψύχους έν τοϊς νεκροϊς.

Ή δέ χώρα έν ή κατοικοΰσιν αί ψυχαί διαφέρει πολύ κατά  
τούς διαφόρους λχούς. Οί αρχηγοί τών Γοναικουροός μ ιτ κ -



βαίνουσιν είς τήν σελήνην ώς επίσης οί αρχηγοί τών άλλων 
έθνών' οί τών Παταγόνων όμω; καί οί τών Μωρίδων μεθίσταν- 
τα ι είς τους άσ.έρας, οί αρχηγοί τών Νατσαιων είς τόν ήλιον 
και τινες τών Αυστραλιανών φρονουσίν δτι α ί ψυχαΐ [Λεταβαι- 
νουσιπέραν τών νεφών, άλλα ι φυλαί αύτών ίοζάζουσιν δτι 
αί ψυχαί μεταβαίνουσι πέραν τοΰ όριζοντος ΐνα έπανέλθωσιν 
έν μορφ/ί λευΛών ανθρώπων. Ούκ ολίγους καταδίκους εύρωπαίους 
υιοθέτησαν πεπεισμένοι ότι ησαν ό δείνα η ό δείνα έκ τών τε- 
θνεώτων συγγενών των. Ά λ λ ’ εν γένει ή χώρα τών νεκρών κεΐ- 
τα ι πρός δυσμάς, έκεί όπου ό ήλιος κρύπτεται έν τώ  σκότει τής 
νυκτός* άλλοι όμως λαοί δοξάζουσιν ότι ό άλλος κο'σμος κείται 
ύπό γης, εϊς δν κατέρχονται «ί ψυχαί διά σπηλαίων. Οί Νεδο- 
βέσοι ερριπτον μηνί Ά π ρ ιλ ίφ  τά  π τώ μ ατα  τών εαυτών νεκρών 
είς τόν καταρράκτην τοΰ Α γίου ’Αντωνίου, όπου βάραθρα κα~ 
τέπινον αύτούς, καί τοΰς εφερον είς τόν άλλον κο'σμον* οί Πα- 
ταγόνοι εχουσι τών προγόνων σπήλαια, άτινα άνοίγουσι διά τάς 
ψυχάς. Άλλαχοΰ δέ τά  ηφαίστεια χρησιμεύουσιν ώς πύλαι έν 
έν τνί χώρα τών νεκρών οί ιθαγενείς τοΰ Νικαράγουα ερριπτον 
τά  πτώ ματα  είς τόν κρατήρα τοΰ Μασάγυο, έν Κο'γγφ δέ ήφαί- 
στειο'ν τ ι  ονομάζεται «Μουλόνδο Ζόμβι» ήτοι όρος τών τεθνεώ- 
τω ν. Καί τά  ορη λοιπόν πολλαχοΰ θεωρούνται ώς ή κατοικία 
τών ψυχών.

Εΐδομεν ότι οί Αυστραλιανοί θεωροΰσι τοΰς λευκούς ώς έκ 
νεκρών άναστάντας, οί δέ ’Αμερικανοί ’Ινδοί τής βιργινίας έξέ- 
λαβον τούς Αιθίοπας ώς ψυχάς τών νεκρών. Άλλαχοΰ πάλιν π ι-  
στεύουσιν ότι αί ψυχαί τών προγο'νων αναφαίνονται μετά τινα  
χρόνον έν τοΐς σώμασι τών απογόνων των' τουλάχιστον τούτο 
πιστεύουσιν οί Έσκιμώοι, οί Έρυθρόχροοι, οί αί Αίθίοπες, οί 
Χόνδοι τής ’Ινδικής καί άλλοι. Ή προσδοκία τής τών νεκρών 
άναστάσεως έμφαίνεται καί έν τί) μερίμννι τών Αιγυπτίων τή  
περί τάς μωμίας· εν δέ τνί βορειίρ Άμερικί), πλείσται φυλαί 
άντί τού θάπτειν ή καίειν τούς νεκρούς αύτών, έκθέτουσι τά  
πτώ ματά των είς τήν επήρειαν τοΰ άέρος, τοΰ ήλίου, τών με
ταβολών τής ατμόσφαιρας, εί5 τά  ράμφη τών πτηνών, έναπο-
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θέτοντες αύτά μετά προσοχής είτε έπί τών κορυφών τών δένδρων 
ε ίτε έπί ικριωμάτων* άφ’ ού δέ ό σκελετός έκγυμνωθνί παντός 
κρέατος, συναθροίζουσιν εΰλαβώς πάντα τά  όστα, καθαίρουσιν 
αύτά μετά πολλής φροντίδας καί ένταφιάζουσιν αύτά  περιβε- 
βλημένα τάς εκλεκτότερα; γούνας.

Πανταχοΰ ή μέλλουσα ζωή άποτυπούται κατά τήν παρού
σαν. Ό  Ερυθρόδερμος θηρεύει τήν άλκήν (είδος έλάφου) καί τόν 
βόνασσον έν τοΐς λειμώσι τοΰ Μεγάλου Πνεύματος* ό άγριος Ίν - 
δός τών δασών τής κεντρικής Νοτίου ’Αμερικής φαντάζεται ότι 
όταν άποθάνγ) ή ψυχή του πορευθεΐσα εί; τάς μονάς τών ψυχών 
τώ ν προγο'νων του πέραν τών Κ,ορδιλλερών όρέων, θά έντρυφα 
είς τροφήν τινα  άμβρο'σιον καί άφθονον καί θά πιννι ρο'μιον όσον 
θέλει. Κ αί έν Άφρικί) δέ είσι διαδεδομέναι ίδέαι τοιαύτης φύ- 
σεως* οί Κροΰ δέν άπολαύουσιν έν τφ  άλλ(ρ κόσμψ ύπολήψεώς 
τινο ; εί μή κέκτηνται πολυπληθείς άγέλας βοών διό άναλόγως 
τοΰ πλούτου τών μετασ-άντων είς τήν αίωνιο'τητα θύουσιν έκα- 
τόμβας κηδεύοντε; αύτούς.

Εΐδομεν ήδη ότι οί είδωδολάτραι πιστεύοντες ότι τά  πάντα  
εχουσι ψυχήν, συνοδεύουσι τό νεκρόν σώμα μέ παν ότι χρειά
ζετα ι, θραύοντες ένίοτε αύτά, ΐνα ούτως εΐπεϊν, φονεύσαντες 
έξαγάγωσι τήν ψυχήν αύτών* ομοίως λοιπόν έν πολλοί; λαοϊς οί 
οί ψυχή τοΰ ανθρώπου ακολουθείται ύπό τής ψυχής τοΰ θηρευ
τικού κυνο’ς του καί τής τού πολεμικού ίππου του, καί συμπα- 
ραφέρει καί τήν ψυχήν τού τόξου ή τή ; άζίνης μέ τήν τής χ ύ 
τρας του* διό παραδίδουσιν αύτώ συντρόφους καί ύπηρε'τα; ψυ
χάς ανθρωπίνους, θυσιάζοντες ανθρώπους έπί τοΰ τάφου τών άρ- 
χόντων καί 'τών ισχυρών. Ούδαμοΰ άλλοθι γίνεται τούτο όσον έ'' 
Άφρικί) παρά τοΐς Αίθίοψι τής Γουινέας τού Δκχομέϋ. 'Όταν ό 
βασιλεύς τής χώρας ταύτης άποβιώσν) έί,λέγουσι δ ι’ αύτόν σω
ματοφυλακήν ή φρουράν έ ; εκατόν άνδρών ούς σφάζουσιν ΐνα συ- 
ναπέλθωσι μετ’ αύτού είς τήν αιωνιότητα* έκφέρουσιν επειτα  
τον επίσημον νεκρόν είς τήν ύπόγειον στοάν ή σοροθήκην, όπου 
εννέα χορεύτριαι τών ανακτόρων καί πεντήκοντα ύπηρέται φέ- 
ροντες τροφάς σφάζονται συνάμα, χαίροντες δ ιότι μέλλουσι άπο-



120 ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ

τελ ίϊν  τήνθερ&πείαν τοϋ βασιλέως. Έ πί τρεις ήμέρας τό υπόγειον 
μένει ανοικτόν, καίό βουλόμενος πορευόμενος έκεϊσε αύτοκτονεϊ' τά  
δέ ακούσια θύματα δέν σπανίζουσι ποτε'. Μετά δεκαοκτώ μήνας 
τελείτα ι ή στέψις τοϋ διαδόχου, και τότε πάλιν νέα θαραπόντων 
καί υπηκόων αποστολή προς τον μακαρίτην πατέρα του γ ίνεται 
διά τΫ}ς σφαγής άλλων. Κ αλείτα ι δέ τοϋτο ή μεγάλη συνήθεια" 
χιλιάδες ανθρωπίνων δντων θανατοϋνται, άνδρας (λέν έν ταϊς πλα- 
τεία ις, γυναίκας δέ έν τψ  γυναικωνίτη· έκαστος μεγιστάν^θυσιάζει 
ούκ ολίγους δούλους, λαμβάνοντες εντολήν ϊνα πορευθε'ντες εϊπωσι 
τ φ  έν μακαρία τγί λήξει βασιλεϊ δτι ή μνη'μτι του τ ιμ α τα ι αεί έν 
τ φ  προτέρω βα σιλείω αύτοΰ. Ε παναλαμβάνονται δέ άπό κα ι
ρού είς καιρόν αίθυσίαι αύτα ι, διότι βέβαια Η. Α. νεκρική με- 
γαλειότης ώς ενδιαφερομένη πολύ πρέπει, διά τών Ικ δ ιαλειμ
μάτων, πεμπομένων αύτνί αγγελιών, νά διετελί) ενήμερος τών 
πολιτικών συμβάντων ! . . ,

Ταύτα κα ί.άλλα πολλά τοιαϋτα συμβαίνουτι παρά τοίς βαρ- 
βάροις, άγρίοις καί έν σκια θανάτου διατελοΰοι λαοϊς.

Ο ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ Π ΑΤΗ Ρ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΥΝΤΑ 

ΤΕΚΝΑ ΤΟ Υ.

Τοϋ Σισύφου τόν λίθον κυλίων 
'Υπέρ δύναμιν βάρος βαστάζω.
Δέν θά μ ’ ελθη ημέρα βελτίων ;
“Έως πότε πικρώς θά στενάζω;

Φοβερά μέ ραπίζει ή τύχη,
’Απηνής μέ κέντα έριννύς.
Και κανείς μ ’ έρωτα ; φεϋ ! κανείς 
Πρίος σκώληξ τά σπλάγχνα μου τρύχει.

Έν ώ ζώ έν τώ  μέσφ μυρίων 
Ερημίτου όρώ μοναξίαν'
Ά λ λ ’ είς τάσυλον φεύγω τό θεϊον 
Τήν μικράν καί πτωχήν μου οικίαν.

Καί θά ή'μην βεβαίως εύδαίμων 
’Στάς άγκάλας τά  τέκνα κρατών, 
Και φιλήματα δρέπων αύτών,
”Ά ν πνοή δέν τά  έβλαπτ’ άνεμων.

Ναι, όπόταν βορράς μανιώδης 
Τά προσβάλη τά  δείλα ι’ αγρίως, 
Βρεφοκτόνος μοί φαίνετ’ ’Ηρώδης, 
Καί μοι γ ίνετα ι ίϊδης ό βίος.

Τρέμω, τρέμω ! λυποΰμ’ έκ καρδίας 
Περιπτύσσων τά  τέκν’ άγρυπνώ,
Καί πρός τάνω τάς χεϊρας κινώ 
Μέ τό δάκρυ θερμής ικεσίας.

Έν ώ δ’ έχω αύτά ’στήν αγκάλην 
Μ’ έρωτοΰν τά  γλυ*ά μου τεκνία  
«Πάτερ, πότε θά γιάνωμεν πάλιν ; 
Πότε θάλθ’ ή καλή μας ύγεία. ;»

Καί οί λόγοι των ούτοι σπαράττουν 
Τά έντός μου, μέ καίουν σκληρά. 
ΤΩ στιγμή δ ι’ έμέ φοβερά!
Ιίόσοι φόβοι δεινώς μέ ταράττουν!

Τού θανάτου έφ ίστατ’ ή δψις" 
Σκελετόν φρικαλέον όρθόνει 
Τοϋ δρεπάνου του λάμπει ή κόψις, 
Καί τό αιμά μου δλον παγόνει.



Πρό ποδών του τά  φ ίλτα τα  βλέπω 
'Ως ύπ’ όφιν πτηνοΰ νεοσσούς.
Ίδοΰ ό'-.υχας τείνει γαμψούς,
Κ ’ έγώ π ίπτω  πρηνής καί τά  σκέπω.

ΤΩ στοργή, ώ ευχή τών γονέων 
Καί θερμή πρός θεόν ικεσία !
Ούδέν μάλλον ώφέλησε πλέον 
*Ινα ελθ'Λ έξ ΰψους ύγεία.

Αί δεήσεις μου ησαν δεήσεις 
Ώς μυρίων όμοΰ καρδιών, 
ϊά ν  όλέθριον δ ’ έ'κοψ’ ιόν 
II τώ  Πλάστγι ύπείκουσα φύσις.

ΤΩ θεέ, σΰ ποτέ μήν άφήσ/ις 
Νά τά ψαύση νοσώδης πνοή"
Ή ζωή των μοί είναι ζωή. 
θέλε τα ϋ τ ’ είς έμέ νά δωρήσγς.
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ΠΑΙΓΝΙΩΔΕΙΣ ΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓΗ  ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Είναι εις ακρον περίεργον το να παρατηρνϊ τ ις  έν τοϊς ζώοις 
τροπους και πράξεις ως εν άνθρωποις. 'Ομολογητέον δτι υπάρχει 
άξια τις έν τ γ  έρεύννι τούτου, διότι διεγείρει έν ήμϊν συμπά- 
0*ιαν πρός τά κατώτερα ζώα, καί μας διαθέτει είς τό νά φερώ- 
μεθα πρός αύτά μετά πλείονος τοΰ συνήθους φιλανθρωπίας.

Ύχ  παίγνια τών ζώων είναι κατ’ εξοχήν συγκινητικά, δ ιότι 
σχετίζονται πρός τά  κοινωνικά ημών αισθήματα. Διηγούνται 
παντες οί ποιμένες δτι τά  αρνί α όμοιάζουσι πολΰ τοϊς παιδίοις 
εις τά  παιγνίδια των. Τάς έσπέρας τοΰ Ιουνίου έν ω αί μητέρες 
ava/kajoyTat προετοιμάζουσαν τόν εσπερινόν ΰπνον, τά  άρνια συ
ναθροίζονται εν μικρά άποστάσει καί άρχίζουσιν αλλεπάλληλα
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παίγνια της ίδικης των εφευρέσεως, όρχούμενα καί άστείως κε- 
ρκτίζοντα πρός άλληλα" τό σύνολονδέ τοΰ θεάματος ομοιάζει πρός 
τάς αστειότητας καί τά  παίγνια παιδίων συναθροισθέντων έπί 
τούτιρ πριν πορευθώσιν είς ΰπνον. Είναι είς ακρον διασκεδαστι- 
κόν τό νά θεωργ τ ις  τά  άρνία οΰτω παίζοντα ’ ένίοτε δέ καί ΐι 
καλή των μ α μ ά  τά  θεωρεί μετά  πολλής προσοχής καί πολλοΰ 
ενδιαφέροντος, φαινομένη ευτυχής έν τνί ΐδέ^ δτι ό μικρός κό
σμος της εύθυμοΰν τόσον πολύ, άνησυχοΰσα δμως έν ταυτώ  μή
πως έν τ·?) όρμ·/) αύτών τραχύνωσι τά  πράγματα, καί τοτε πρεπει 
νά έπέμβη.

νΟτι υπάρχει εύθυμία εγκάρδιος, γλυκύθυμος κα ί ζωηρά tv 
τ ισ ι τών ζώων ούδείς δύναταί ν’ άμφιβάλλν), έάν παρετήρησέ 
ποτε τά  σκιρτήματα τοΰ εριφίου, τοΰ άρνίου, τοΰ νεογνοΰ της 
γαλής ·ίϊ τοΰ κυνός. Ά λ λ ’ εχουσι τά  παίγνια ταΰτα  και τ ι  μάλ
λον ανθρώπινον η απλώς ώς παίγνια. Ή άρχή της ■ προσποιήσεως 
ή] τοΰ αστεϊσμού, πρός αντιδιαστολήν τής σπουδαιότητος, διο- 
ράται έν πολλοϊς τών παιγνίων τούτων. Φίλος μού τ ις  παρετή- 
ρησε γαλήδιον τρέχον παιγνιωδώς παρά τήν μητέρα του καί δίδον 
αύτνί θωπευτικόν ράπισμα έπί της παρειάς οσάκις διέβαινε. 
Τοΰτο ύπέφερεν ικανήν ώραν λίαν άταράχως· άλλ ’ έπί τέλους πα- 
ροργισθεϊσα διά τήν κατά  κόρον έπανάληψιν καί τό άτοπον της 
διαγωγής ταύτης, εδωκεν είς τό γέννημά της τοιοΰτον πλάγιον 
γρόνθον έπ ί της κεφαλής, ώστε έστειλε τό πλασμάτιον κυλιν- 
δούμενον μέχρι της απέναντι πλευράς τοϋ δωματίου. Τό κατά/.ι 
έφάνη εκπληκτον διά τήν πράξιν ταύτην της μαμάκκς του, θεω- 
ροΰν αύτήν ώς άχαριν καί άνεπιεΐκη, διότι δέν έξέλαβε τόν αστεϊ
σμόν δποις εδει’ άλλ’ ήγνόει, φαίνεται, τό μηδέν άγαν.

Ή στοργή είναι άλλο χαρακτηριστικόν άνθρωποειδές τών 
ζώων καί τό μάλιστα έγνωσμένον. Κύων τ ις  έκ τών της Νέας 
Γης άνηκεν εις τινα τών νοτίων έπαρχιών τών Ηνωμένων Πο
λ ιτε ιώ ν οικογένειαν, της οποίας εϊχε σώσει £ν κοράσιον πνιγό- 
μενον έν ι γ  θαλάσση. Ή οικογένεια αΰτη έδέησε νά έκπλεύσγι 
έπί ήμιολείας διά τήν πόλιν Α γίου Αυγουστίνου. Ειχον έπ ιβι-



βασθ/) καί τό πλοίον άπεμακρύνετο τής προκυμαίας, δτε ό κύων 
έγένετο άφαντος.

Έοανιζομεθα την εξής διήγησιν περί αύτοΰ έξ έφημερίδος. 
«Έσυριξαν, έφώναξαν, άλλ’ ό κύοη δέν έφάνη. Ό  πλοίαρχος 
*Χασε τ ’̂ ν υπομονήν του, καί ει~εν : ·ι δέν ήδύνατο νά περιμείντι 
πλέον* ϊδωκε τάς διαταγάς του, καί τό πλοίον άπέπλεε μέ ζωη- 
ράν αύραν, ταχέως δέ άπεμακρύνθη έν τέταρτον μιλίου άπό τής 
παραλίας. Ιο κοράσιον καί ό πατήρ της ϊσταντο έπί τοϋ πλοίου, 
βλέποντες πρός τήν πόλιν, ην ίσως ειχον άφήσει διά παντός, 
δτε ό Πιστός έφάνη τρέχων είς τό χείλος τής προκυμαίας, καί 
κρατών τ ι εις το στόμα του. Διά τηλεσκοπίου εϊδον OTt έκράτει 
τό μανδύλιον τοϋ κυρίου του, δπερ τοϋ είχε πέσει έν ώ έπορεύετο 
ίνα έπιβιβκσθί) εις το πλοϊον, καί τώρα ένεΟυμήθη μετά τίνος 
τύψεως τοϋ συνειδοτος δτι τόν εΐχε στείλει νά τό ζητήση.

Ό κύων έβλεπεν απαρηγόρητος τους παρισταμένους, είτα  
δέ άποφασίσας έρρίφθη γενναίως εις τήν θάλασσαν. 'Ο κύριός του 
έδειςεν άμεσως τά ευγενες ζώον είς τάν πλοίαρχον, καί τό πα- 
ρεκαλεσε νά σταματήση το πλοϊόν του έ’ως ού φθάσ/) αύτούς ό 
σκύλος. Επρόσφορε μάλιστα ικανόν ποσάν χρημάτων έάν ήθελε 
ρίψει τήν λέμβον του είς τήν θάλασσαν διά νά τόν άναλάβ·/)* τφ  
διηγηθη τ ιν ι τροπφ είχε σώσ·/ι τήν ζωήν τής θυγατρός του, καί 
παλιν επροσφερε το ποσον ναύλου επιβάτου Ιάν ήθελε νά σώση 
τήν ζωήν τοϋ πιστού ζώου.

Ιο κοράσιον προσέθηκε τάς ικεσίας της είς τάς τοΰ πατρός 
της, καί παρεκάλεσεν ϊνα ό αγαπητός φίλος της σωθ/j. Ά λ λ 1 ό 
πλοίαρχος ητο αγριάνθρωπος καί έκώφευσε πρός πάσαν παρά- 
κλησιν ε^ηκολσυθησε πεισματωδώς τήν ποοείαν του, τό δέ καλ- 
λίτερον έκ τών δύο ζώων ήκολούθησε τό πλοΐον, εως οδ εξαντλη- 
θέν τάς δυνάμεις καί άθυμήσαν έξ άπελπισίας έβυθίσθη είς τά  
δσπλαγνα κύματα».

Λ Μ ε ΐα ν α ο τε υ α ε ις  ζ ω ω ν .  Δέν υπάρχει γνωστόν ζώον μή 
κατοικούν χώραν άρμοδίαν είς τάς φυσικάς έξεις του, άλλ ’ έν τ$  
μέταβολί) τών ώρών τοΰ ένιαυτοΰ έάν έπέρλθν) είς αύτό σπά- 
νις τών πρός τό ζγν, καί έλλειψις ασφαλείας τής ζωής του, με
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ταβαίνει είς ζιίτησιν άλλης χώρας, προσφορωτέρας είς τάς ά- 
νάγκας του. *0 άποτολμών νά εισχώρηση είς τάς ερήμους χώρας 
τοΰ πάγου καί τοΰ χειμώνος, θέλει ίδεί δτι ούδέν ζώον παρα
μένει έκεϊ άτιμωρητί δταν ή τροφή έλλείπη. Φεύγει, φεύγει τά 
πειναλέον πλάσμα άλλαχόσε πρός ζήτησιν νέας είσοδείας. 
Τότε δή τά άπαρέγκλιτον έμφυτον ενεργεί καί πράττει 
τό έργον του, καί άλανθάστως δεικνύει τήν όδάν ήν πρέπει νά 
άκολουθήσνι, ε ΐτε διά τοΰ ύποχωροϋντος άέρος, διά τής άλμυράς 
θαλάσσης, η τοΰ στερεοΰ εδάφους.

Παραδείγματος χάριν, εκατομμύρια πτηνών άγριων μετα- 
ναστεύουσιν άπά τών βορείων είς τά  νότια μέρη τοΰ ήμετέρουήμι- 
σφαιρίου, δταν ελθνι ό χειμών. Ή τροφή των εξέλιπε* πάλιν ή 
κίσσα, ό κολοιός, ή κορώνη καί ό φασιανός άφεύκτως θά συχνάζωσι 
τό φθινόπωρον είς τάς ο'ρΰς ΐνα συλλέξωσι βαλάνους* άλλ’ δταν 
αυτα ι έκλίπωσι τό έμφυτον,ώθεϊ τά  αυτά πτηνά ΐνα έργάζωνται 
άλλαχοΰ έπί τοΰ έδάφους διά τήν ήμερησίαν αύτών τροφήν, καί 
δέν όρώνται πλέον έπί τών δρυών εως ού έπιστρέψαν τό θέρος 
παρέχει αύτοίς νέαν προμήθειαν.

"Οταν ό Βορράς άναγγείλν} τήν προσέγγισιν τοΰ χειμώνος 
εύρίσκομεν δτι αί άγέλαι τών ιχθύων διατρέχουσι τακτικώ ς πρός 
νότον, έν φ  τά  τεράποδα, πλήν ολίγων τινών έξαιρέσεων, στρέ- 
φουσι τό πρόσωπον καί αύτάπρός νότον καί άφίνουσ', τήν ώουομένην 
θύελλαν όπισθεν αύτών. 'Ενί λόγφ ό άνθρωπος δστις κατατρίβει τόν 
βίον έν τφ  άγρφ τής φύσε<ος θά εχγ άνριθμήτους άποδείξεις δτι 
ή τροφή καί ή σκέπη είναι τά  δύο κυρκότερα έλατήρια τά  ώθοΰντα 
τά  ζώα είς τάς περιοδικάς μεταναστεύσεις των, καί δτι ταΰτα  
μένουσι σταθερώς έκεί δπου εύρίσκονται, δταν ουδέτερον τών δύο 
τούτων στερώνται.

Ή  ε μ ,φ υ τ ο ς  ό ρ μ -ή . Μετά εϊκοσιν έτη άφ’ οδ έκτίσθη 
τό χωρίον μας (λέγει ή Μίςς Ιίοϋπερ) ή έλαφος κατέστη δλως 
σπανία, καί έν ετι βραχυτέρφ χρόνφ κατόπιν έξηφανίσθη έκ 
τής χώρας. βΕν έκ τών τελευταίων τών ωραίων τούτων πλα
σμάτων έγινεν α ιτ ία  πολλοΰ ενδιαφέροντος κυνηγίου, καί τοι εν 
περιστάσεσιν δλως διαφερούσαις τών τού συνήθους.



ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ

Ωραΐον τ ι  νεογνον έλζφου ειχε κομισθν) νεώτκτον έκ τών 
δασών, και ανετραφη θωπευόμενον ύπό τίνος κυρίας έν τώ  γ ω -  
ρίω, έ'ως οδ εγεινεν δσον τό δυνατόν ήμερον. ΤΗτο χαριέστατον 
ω» είναι πάντοτε τα  μικρά έμεινα πλάσματα, καί τόσον προση- 
νε; και παιγνιώδες, ώστε εγενετο προσφιλές τοΐς πάσιν, άκο- 
λουθούν παντα τα  μέλη τής οικογενείας, θωπευόμενον ύπό τών 
γειτόνων, παντού εύπρόσδεκτον.

Πρωίαν τινά, άφ ου περιεσκίρτησεν ώς συνήθως, επεσε παρά 
τους πό^κς ενός τών συνήθων αύτώ ύπό τάς ακτίνας τοΰ ήλίου 
επί τών βαθμιδών εμπορικού τίνος καταστήματος. Έφάνη τότε 
εΡΧ0"ίΑεν0’ χωρικό; τις, οστις έπί πολλά ετη εζη έκ τού κυνη- 
γίου, και οστις είχεν ετι κυνας τινάς, Ιν δέ τών λαγωνικών του 
ηλθε μετ’ αυτού είς τό χωρίον τότε. Ό  σκύλος έν ώ έπλησίαζεν 
εις τό μέρος ό'που ητο ό νεβρός αίφνης έστάθη· τό μικρόν ζώον 
τόν ειδε καί άνεπήδησε πάραυτα είς τά  τέσσαρα. Είχε ζήσει με
ταξύ τών σκύλων τού χωρίου ύπέρ τό ημισυ της ζωής του, καί 
ούδένα φόβον είχεν αύτών* άλλα νύν έφάνην αίσθκνόμενον δτι 
κίνδυνος έπέκειτο. Έν άκαρεί τά παν έν αύτώ μετεβλήθη, εγι- 
νεν άλλο έξ άλλου, ή κεφαλή του έστυλώθη, οί ρώθωνές του διε- 
τάθησαν, καί οί οφθαλμοί του έσπινθηροβόλησαν. Τήν ά/.όλουθον 
στιγμήν, πριν οί φίλοι του τό προφυλάξωσιν ό νεβρός ετρεχε 
πηδών αγρίως διά τών όδών ακολουθούμενος δ ι’ δλου τού τάχους 
ύπό τού λαγών u ου.

Ο ι παρευρεΟεντες yjσαν προθυμότατοι Ϊνα σώσωσιν αύτον, καί 

πολλοί έξ αύτών ήκολούθησαν είς τά  ίχνη του, καλούντες αύτόν 
διά τού ονόματος του, άλλ’ είς μά-ην. Ό κυνηγός προσϊπάθει 
συρίζων νά σταματήση τόν σκόλον του, άλλά δέν εί«ι*ού«το.

Το ταλαιπωρον έλάφιον ένόμισεν έπί μίαν στιγμήν δτι θά 
ητο ασφαλές έπί τού δροσερού κόλπου τής λίμνης, άλλ’ ήπα- 
τήθη* τά λαγωνικάν έξηκολούθησε τήν καταδίωξίν του καί έν 
τψ  ΰδατι μετ’ άγριας ζέσεως. Πλήθος ανθρώπων συνήχθησαν έπί 
τής δχθης,άνδρες γυναί/.ες καί παιδία, πάντες άνησύχουν περί τής 
τύχης του γνωστού τοΐς'πασιν αύτοΐς ώρα ίου καί προσφιλούς ζώου* 
κα·, τινες έπηδησαν εις λέμβους, έλπίζοντες νά προφθάσωσι τάν
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σκύλον πριν καταφθαστι το θύμα του* αλλ ο παταγος τής κω- 
πης, αί πρόθυμοι φωναί τών άνδρών καί τών παιδιών, αι υλα-  
καί τών κυνών έπλήρωσκν βεβαίως τρομου και αδημονίας τ/ιν 
καρδίαν τού ταλαιπώρου νεβρού, ώσει ένομιζον οτι παντες οι 
πρότερον φίλοι του ειχον αίφνης μεταβληθή είς θανασίμους 
έχθρούς. Τέλος εφθασεν είς τήν απέναντι δχθην, καί μετά μίαν 
ή δύο στιγμάς κατέφυγεν είς τά  δάση. Α λαλαγμός ήκουσθη έκ 
τής δχθης έφ’ ης εκειτο τό χωρίον, καθ’ ήν στιγμήν έθεάτο 
τούτο, συγχρόνως δε το λαγωνίκον άποβιβαζομενον ήσθανθο εις 
τόν τράχηλόν του τήν στιβαράν χεϊρα τού κυνηγού, οστις ειχεν ήδ/) 
προδράμει αύτοΰ διά νά κόψτι τάν δρόμον του. Ένόμισαν λοιπόν 
πάντες δτιτό δράμα είχε τελειώσει* πριν όμως παρέλθωσι πολ- 
λα ί ώραι κυνηγός τις παρουσιασθείς είς τής κυρίας τής οποίας 
ήτο τά έλάφιον προσφιλές άντικέίμενον θωπευσεως, καί όειςας 
αύτνί περιλαίμιον φέρον αύτής τοΰνομα, εϊπεν δτι ειχεν έξελθει 
είς τά  δάση δπου είδε μακρόθεν έλάφιον. Γό μικρόν έκεΐνο ζώον 
άντί νά έκφύγγι δρομαίως, προσήρχετο είς αύτον, ούτος δε σκο- 
πεύσας τό έφόνευσε διαπεράσας τήν καρδίαν του, δτε δμως είδε 
τό περιλαίμιον είς τόν λαιμόν του έλυπηθη πολυ. Παντες εκλαυ- 
σαν τό ώραΐον έκεΐνο καί άγαπητόν έλάφιον, τό όποιον ή σκληρά 
εκείνη καταδίωξις δέν εϊχον κάμει νά μισήσϊΐ τούς ανθρώπους 

καί νά τούς αποφεύγω·

ΚΟΠΟΧ Κ Λ Ι ΑΛΙΑΠΑΙ’Ϊ Ι Ϊ .

ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ-

Είς τούς πρώτους αιώνας τού κόσμου εζων οι άνθρωποι αξιο
μακάριστα, ηδονής άπαύστως άπολαύοντες καί παν άγαθάν δα- 
ψΛώς εχοντες, ύπό τήν προστασίαν τής άναπαύσες, θεάς ευμε
νούς, ητις  ήγάλλετο νά λατρεύωσιν αύτήν οί οπαδοί της, οχι 
βωμούς άνεγείροντες καί Ουσίας προσφε'ροντες, άλλ’ άγοντες είς 
πρασιάς άνθέων ύπό τήν σκιάν ίάσμης μυρσίνης, ή χορευον- 
τες παρά τάς δχθας μελιρρύτων π ο τ α ρ . ώ  ·.



'Υπό τήν γλυ/.εϊαν ταύτην κυβέρνησιν άνέπνεον τήν ευωδίαν 
άεννάου έαρος αί πρώται τών ανθρώπων γενεαί, έτρωγον δέ τους 
αύτομάτως γινομένους καρπούς, καί έκοιμώντο έπί λόφων χ α -  
ριεστάτων εις αμπελώνας ευθαλείς, ή έπί χλοερών κοιλάδων είς 
ελαιώνας βάθυσκίους, εν ώ πτηνά έκελάδουν υπέρ της κεφαλής 
αύτών, καί κτήνη όλογυρά των έπαιζαν.

Ά λ λ ά  βαθμηδόν αν καί πας τις  εΐχε περισσά, έκυρίευσεν 
οαως έ'καστον ή έπιθυμία νά σφετερισθή με'ρος άπό τά  δημόσιά 
καλά. Τότε εΐοηλθεν ή Βία, καί ό Δόλος, καί ή Κλοπή, καί ή 
Αρπαγή. Μετ’όλίγον καί ή 'Υπερηφάνεια καί ό Φθόνος κατέδραμον 
τόν κόσμον, κ’ έφεραν μεθ’ εαυτών νέον μέτρον καί γνώμονα 
πλούτου’ καθότι εως τότε μέν οί άνθρωποι μέ αύτάρκειαν ά-  
πολαμβάνοντες, δικαίως ένόμιζαν εαυτούς πλουσίους, άλλ’ ε- 
κτοτε, όσα καί άν είχε τις, έλογίζετο πτωχός, άν ό γείτων αύ· 
τοΰ είχε περισσότερα !

Είς τά μέσον της διαφθοράς ταύτης μεταβολαί παράδοξοι 
συνέβησαν είς τόν κόσμον- ό Ινιαυτός διτιρέθη είς ώρας* μέρος 
της γης έχερσώθη παντάπασι, τό δέ λοιπόν έγέννα μόνον κο
μά ρα, βαλάνους καί χόρτα. Τό μέν θέρος έχορήγει ολίγους τινάς, 
καί αύτοΰς χονδροειδείς καρπούς· άλλ’ ό Χειμών ήτο πανέρη
μος· ό λιμός μέ πληθύν άσθενειών, τάς οποίας έκάλεσεν άπό 
τά  καταχθόνια τής γής, ή δυσκρασία τοΰ άερος έφθειραν τήν άν- 
θρωπότητα καί υπήρχε κίνδυνος νά έξαλειφθώσιν άπό προσώπου 
τής γής πριν διορθωθώσιν.

Διά νά καταπαύσ·/] λοιπόν τάς ερημώσεις τοΰ Αιμοΰ όστις 
πανταχοΰ έστρωνε τήν γήν άπό πτώ μ ατα , κατέβη 6 Κόπος ε
πάνω είς τήν γήν.

Ό Ιίόπος ήτο γέννημα τής Ανάγκης, θρέμμα δέ τής Έ λ-  
πίδος, καί τ ι ς  Τέχνης μαθητής* εΐχε τήν δύναμιν τής μητρός, τό 
πνεΰμα τής τροφοΰ, καί τήν έπιδεξιότητα τής παιδαγωγού του. 
Τό πρόσωπον αύτοΰ ήτον έρρυτιδωμένον άπό τόν άνεμον, κε- 
καυμένον δέ άπό τόν ή'λιον* είς τήν μίαν χείρα έκράτει εργα
λεία γεωργικά, μέ τά  όποϊά εσκάλιζε τήν γήν, είς δέ τήν άλλην
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εΐχε σύνεργά τεκτονικής, καί άνήγειρε τοίχους καί πύργους κ α τ ’ 
αρέσκειαν.

Έφώναξε δέ μέ τραχείαν φωνήν*—-«Θνητοί στρέψατε τους 
όφθχλμούς ενταύθα πρός τήν δύναμιν, είς τήν οποίαν παρεδό- 
θητε, καί άπό τήν οποίαν πρέπει νά ελπ ίζετε όλην σας τήν η 
δονήν, καί όλην σας τήν άσφάλεικν.

Πρό πολλοΰ μαραίνεσθε ύπό τήν κυριότητα τής Άναπαύσεως, 
άνισχύρου καί άπατηλής θεάς, ή'τις δέν εΐμπορεί οΰτε νά σάς 
υπερασπισθή οΰτε νά σάς βοηθήσγ), άλλά σάς εγκαταλείπει είς 
τάς πρώτας έπιδρομάς είτε τοΰ Λιμοΰ εΐτε τής Άσθενείας. Έ - 
γερθήτε λοιπόν* άκούσατε τήν φωνήν τοΰ Κόπου. ’Εγώ θέλω σάς 
διδάξει νά θεραπεύσητε τήν ακαρπίαν τής γής καί τοΰ ούρανοΰ 
τήν δριμύτητα* εγώ θέλω άναγκάσει τό θέρος νά εύρίσκτ) τροφάς 
διά  τόν χειμώνα* έγώ θέλω βιάσει τά  ΰδατα νά σάς δίδωσι 
τους ίχθύας των, τόν αέρα τά  πτηνά του καί τό δάσος τά ζώά 
του* θέλω σάς διδάξει νά διατρυπάτε τά  σπλάγχνα τής γής, κα  ̂
νά έξάγητε άπό τά  σπήλαιά τών όρέων μέταλλα, τά  όποια θέ
λουν δώσει ίσχΰν μέν είς τάς χεϊράς σας, άσφάλειαν δέ είς τά  
σώματά σας, μέ τά  όποια νά σκεπάζεσθε άπό τάς προσβολάς 
τών θηριωδεστάτων κτηνών, καί μέ τά  όποια νά καταβάλλετε 
τήν δρΰν, καί νά διασχίζετε τούς βράχους, καί όλην τήν Φύσιν 
νά καθυποτάξετε εις τάς χρείας καί ήδονάς σας.»Έγκαρδιωθέντες 
άπό τήν μεγαλοπρεπή ταύτην πρόσκλησιν οί κάτοικοι τής σφαί
ρας, έστοχάσθησαν τόν Κόπον ώς τόν μόνον αύτών φίλον, καί 
έσπευσαν νά ύπακούσωσι τάς προσταγάς του. Ώδήγησε δ’ αυτούς 
εις τούς αγρούς καί τά  όρη, καί τοϊς έδειξε πώς ν’ άνοίγωσι 
μεταλλεία, καί νά μεταβάλλωσι τόν δρόμον τών ύδά των. Αμέσως 
μετεμορφώθησαν τά  πάντα* κώμαι καί πόλεις κατεκάλυψάν τήν 
γήν, άπ’ άγρούς σιτηφόρους καί φυταλιάς δένδρων καρπίμων 
περιτριγυρισμέναι, καί δέν έφαίνοντο είμή σωροί γεννημάτων, 
καί καλάθια οπωρών, πλήρεις τράπεζαι καί ύπερχειλεΐς άπο- 
θήκαι. Σχεδόν καθ’ ώραν ό Κόπος καί οί οπαδοί αύτοΰ έκαμναν 
νέας κατακτήσεις, έβλεπαν δέ τήν επικράτειαν τοΰ Λιμοΰ βαθ
μηδόν έλαττουμένην* άλλά τέλος, άναμέσον τής εύθυμίας καί
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τών θριάμβων των εκυριεύθησαν άπό άθυμίαν και εκπληξιν, διά 
τήν πλησίασιν ττ,ς Άπαυδήσεως, τήν όποιαν έχαρακτήριζον κοί
λοι οφθαλμοί καί κατηφές πρόσωπον. Έβάδιζε τρέμουσα καί στε- 
νάζουσα’ είς πάντα δέ αναστεναγμόν έκόπτοντο τά  ήπατα δλων 
δσοι τήν έθεώρουν, τά  νεΰρά των έχαυνοΰντο, αί χεΐρε'ς των πα- 
ρελύοντο, καί τά  εργαλεία του κόπου έπιπταν κατά γης.

Ή ’Ανάπαυσις τώρα άπεχαιρέτησε τά  δάση καί τάς κοιλά
δας, δπου μέχρι τούδε &lys κατοικήσει, καί είσήλθεν είς παλά
τ ια , περιεπάτει έν στοαΐς καί διέτριβε τόν μέν χειμώνα είς 
χνοώδεις κλίνας, τό δέ θέρος είς άντρα τεχνητά, προσε'χουσα 
μόνον είς τόν φλοίσβον τών ύδάτων καί είς τό πολυποίκιλον τής 
άηδόνος ασμα. Πάντοτε μέν έλειπε τ ι  διά νά γεν·/) εντελής ή 
ευδαιμονία της, καί ποτέ δέν ήμπόρει νά μεταδώσνι είς τάς ψυ- 
χάς τών έπανερχομε'νων αύτνϊ φυγάδων τήν όποιαν εχαιρον πριν 
γνωρισθώσι μέ τόν Κόπον άταραξίαν* ούδ ήτον δλως διόλου α
περιόριστον τό κράτος της· καθότι εύρίσ*ετο ήναγκασμένη νά 
συμμερίζεται αύτόσε τήν Τρυφήν, ψευδή φίλην, σύμμαχον μέν 
τό φαινόμενον, εχθρόν δέ τ ’ αληθές.

Α ί δ ύο άπαλαί σύντροφοι μ ’ δλα ταΰτα , έβασίλευον έπι τινα  
χρόνον άνευ ορατής διαφωνίας, έ'ως ού τέλος ή Τρυφή παρημέ- 
λησε τά  χρε'η της καί άφήκε τήν Άσθε'νειαν νά είσελθτι καί νά 
καθυποτάξϊ] τούς οπαδούς της. ‘Έφυγε τότε ή ’Ανάπαυσις, καί 
άφήκε τόν τόπον δλον είς τάς άρπαγάς αΐτίνες επροσπάθουν μέ 
πάντα τρόπον νά όχυρώσωσι τά  κτήματά των.

Ούτω καί ή ’Ανάπαυσις καί ό Κόπος είδαν όλιγοχρόνιον καί 
άβέβαιον τήν βασιλείαν των, καί τό κράτος αύτών ύποκείμενον 
είς έπιδρομάς άπό εχθρούς άμφοτέρων. 'Έκαστος εύρήκε τούς 
ύπηκόους του άπιστους, καί προθύμους νά λειποτακτώσιν είς πα- 
σαν ευκαιρίαν. Ό μέν Κόπος εΐδεν δ ,τι τά όποια είχε δώσει, 
έπροσφέροντο άδιακόπως δωρεά είς τήν Άνάπαυσιν’ ή δ’ Ά νά -  
παυσις παρετήρησε τούς θεράποντας αύτής πάντοτε προσφεύ- 
γοντας είς τάν Κόπον έν καιρώ άνάγκης. 'Όθεν έσυμφώνησαν, 
τελευταίον μετά σπουδαίαν συνδιάλεξιν, νά μοιρασθώσι τόν κό
σμον, καί νά κυβερνώσιν «ύτόν άμοιβαδόν, ό μέν έχων τήν κυ
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ριότητα τής ήμέρας, ή δε τήν εξουσίαν τής νυκτός· ύπεσχέθησαν 
δέ καί νά φυλάττωσιν ό είς τοΰ άλλου τά  σύνορα" ώστε όσά/ις 
έγίνοντο εχθρικά τινα κινήματα, ό μέν Κ,όρος νά διώκεται ύπό 
τοΰ Κόπου, ή δ’ Άπαύδησις νά διώκεται ύπό τής Άναπαύσεως.

Τοιουτοτρόπως έ'παυσεν ή αρχαία φιλονεικείκ* ή ’Ανάπαυσις, 
συνελθοΰσα μέ τάν Κόπον, έγέννησε τήν 'Γγείαν, ευμενή θεάν^ 
ητις έστερέωσε τών γονέων αύτής τήν έ'νωσιν καί συνετέλεσεν 
είς τήν εύτακτον διαδοχήν τής άμοιοζίας άρχής τω ν, μή δια- 
νέμουσα τά  χαρίσματα της παρά είς τούς δσοι κατ’ αναλογίαν 
προσή.'.ουσαν άφιεροναν τήν ζωήν αύτών είς τήν Ά νάπαυσιν καί 
ε ί ;  τάν Κόπον.

( Έ ί  το3 Ά γ ν λ [χ 3ΰ un i Ν. Π .)
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ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ.

( Κ α τ '  έ κ . Ι ο γ ή ν . )

Είς τάς Σκαιάς φθάνει πύλας δ ι’ δλης τής πόλεως τρε'χων, 
Μίλλων έκείθεν ’στής μάχης νά δράμ/) τό στάδιον πάλιν,
Ή πλουσιόδωρος ήλθε γυνή του εδώ νά τόν εΰρ/,,
Τοΰ ΊΙετίωνος κόρη, γενναίου πετράς Ανδρομάχη,
Τοΰ Ήετίωνος δστις κατώκει ύπό τόν δασώδη
ΙΙλάκον, βουνόν είς τήν Οήβην, καί ήν βασιλεύς τών Κιλίκων,
Είς δε τόν "Έκτορα είχε τήν κόρην του δώσει γυναίκα.
Ή Ανδρομάχη δ ’ έλθούσα θεράπκιναν ήγ’ ό'πισθέν της,
"Ητις τόν έτι μικρόν της υιόν στάς άγκάλας έ'.ράτει,
Τόν προσφιλή Έκτορίδην, ώ ; έν ώραιότατον άστρον.
Τούτον ό "Έκτωρ έκάλει Σκαμάνδριον, Τρώες δ’ οί άλλο;
Διά τόν ‘Έκτορ5 αύτάν Ά στυάνακτ’ έκάλουν, διότι
Μόνος τούς έαωζ’ ό "Έκτωρ. Έμβλέπων αύ:άς ’ς τάν υιόν του
Έν σιωπν) έμειδία" έγγύς δ’ ή γυνή του έλθοΰσα
Μετά δακρύων τού σφίγγει τήν χείρα καί ταΰτα  τφ  λε'γει.
«Δύστυνε φίλε μου 'Έκτορ, Οά γείνγις τής τόλμης σου θϋμα,
Καί δεν λυπείσαι ν’ άφησες αύτά όοφχνόν ■/,’ εμέ χήραν,
Ναί, επειδή οί Άργείοι τα/έως σέ θέλουν φονεύσει,



"Όλοι όμοΰ Ιφορμώντες. νΩ, τότε ας μή ζησω πλέον, 
’Απαρηγόρητος πάντα θχ νίμαι εάν στερηθώ σου,
Καί θά στενάζω βαρέως* πατέρα, μητέρα δέν 'έχω.

f  Κ α τω τέρω .J

Σι» λοιπόν, "Εκτορ, μοί εΐσαι πατήρ καί φιλόστοργος μνίτηρ, 
Καί αδελφός μου γλυκύς, καί άνήρ άνθηράς ηλικίας.
“Ά γ ε , λυπείσου με τώρα, κα ί μεϊνε ’ς τόν πύργον επάνω,
Καί μή άφήσνις αύτό όοφανόν κ’ εμέ τάλαιναν χήραν».

(  Π ά . Ι ι ν . )

*0 κορυθαίολος 'Έκτωρ ό μέγας εις ταΰτα  τί) λέγει*
«Φίλη κ’ εγώ περί τούτων φροντίζω, πλην δέν μέ άφίνει 
Έ  εντροπή πρός τους Τρώας, πρός άνδρας όμοΰ καί γυναίκας, 
"Ως τ ις  δειλός ν’ αποφεύγω μακράν συμπλοκής καί πολέμου, 
Ά λ λ ’ ούδ’ άνέχετ’ αύτό ή ψυχή μου, διότι ανδρείος 
"Ε μαθα πάντα νά ημαι, ’στάς πρώτας μαχόμενος τάξεις, 
'Γποστηρίζων τήν δόξαν πατρός τε κ’ έμοΰ τοΰ ίδίου,
Καίτοι αισθάνομαι δτι έπ ίκειτ’ ήμερα ολέθρου,
Καταστροφή της αγίας μας πόλεως ταύτης Ίλίου,
"Οτε ό Πρίαμος θέλει σφαγή καί μ ’ αύτόν ό λαός του.
Δέν με λυπεί δέ τοσοΰτον τών Τρώων ή μέλλουσα τύχη,
Οΰτε αύτης της Εκάβης καί τοΰ βασιλέως Πριάμου,
Οΰτ’ αδελφών μου, καν ουτοι πολλοί καί ανδρείοι θά πέσουν 
Μέσα ’στήν κόνιν ύπό τών εχθρών των σκληρώς φονευθέντες, 
"Οσον ή τύχη σου δταν σ’ άπάγν) εχθρός τις  δεσμίαν, 
Δακρυρόοοΰσαν καί δούλην, καί δταν θά ησαι ’στό ·νΑργος, 
Προστ'αζομένη ύπ’ άλλης ιστόν δ ι’ άύτην θά ύφαίνης,
Καί Μεσσηΐδος θά φεργ,ς αύτνί κ ’ Τπερείας τό 'Ύδωρ, 
Βιαζουιένη εις τοΰτο ύπό σκληροτάτης ανάγκης.
Καί τις  ποτέ σε ΐδών δακρυσμένην δεικνύων θά ε’ίπη*
«Αΰτη τοΰ "Εκτορος είναι γυνή', 'κείνου δστις ην πρώτος 
Κ ατά τάς μάχας τών Τρώων, οπότε ύπέρ της Ίλίου 
Έπολεμοΰσεν αύτός.» Έ δ’ άνάμνησις αΰτη έκ νέου 
Θά σέ λυπίί στερηθεϊσαν άνδρός δς θά ήτο σωτήρ σου!
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Είθε ή μέλαινα γή νά καλύψγι τό σώμά μου τοΰτο,
Ποίν την κραυγήν σου άκούσω έν ώ οί έχθροι μου σε συρουν.» 
Ταΰτα ό ‘Έκτωρ είπών πρός τό τέκνον του ηπλωσε χεΐρας, 
Τοΰτο δ’ όπίσω στραφέν, καί ’ς τους κολπους πεσόν της τροφοΰ του, 
Τρόμου εκβάλλει φωνήν είς την θέαν τοΰ φίλου πατρος του. 
Τόσον πολύ έφοβήθη τά  δπλα, τόν ΐτπουριν λοφον,
"Αμ’ εϊδ’ αύτόν νά κινήται εις την κορυφήν του έπανω.
Ό προσφιλής του πατήρ κ’ ή καλή του έγελασε μήτηρ.
Τότε δ ’ εύθύ; άφαιρέσζς έκ της κεφαλής του τό κράνος 
Άκτινοβόλον τό θέτει χαμαί πρό ποδών του ό ηρως.
Καί τόν υιόν του φιλήσας κ’ έπί τών χειρ ών αύτοΰ πάλλων, 
Είπε θεούς ί-ιετεύων τους άλλους κ’ ιδίως τον Δία.
«Ζεΰ καί οί άλλοι θεοί αξιώσατε ΐνα ό παις μου 
Γείν/ι ώς έγειν’ εγώ διαπρεπών έν μέσω τών Τρώων,
Μέ ρωμαλέαν ψυχήν ισχυρός βασιλεύς της Ίλίου.
Είθε νά ε’ίπουν.— «Πολύ τοΰ πατρός του καλλίτερος είναι, 
"Οταν τόν ΐδουν έλθόντ’ εκ της μάχης μ ’ αίμόρρυτον λείαν, 
Μετά τόν φόνον έχθροΰ φοβεροΰ πρός χαράν της μητρος του.» 
Ταΰτα είπών είς τάς χεϊρας τής φίλης συζύγου ένθέτει 
Τό περιπόθητον τέκνον* ’στους κόλπους δ’ αύτή τους ευώδεις 
Δέχετ’ αύτό μειδιώσα μ’ Ιν δάκρυ* ίδών δε ό "Εκτωρ 
Τήν έλυπήθη κ’ εθώπευσ’ αύτην μέ τήν χείρά του λέγων.
«ΤΩ Ανδρομάχη γλυκεία, μή φίλη μου τόσον λυπεΐσαι,
Μη’ είς τόν ",Α,δην ούδείς πρό τής ώρας μου θέλει μέ στείλει, 
Τά πεπρωμένον δ ’ ούδείς ποτ’ άνήρ διαφεύγει, βεβαίως,
Οΰτε δειλός οΰτ’ άνδρεΐος βροτάς γεννηθείς είς τόν κόσμον. 
Ά λ λ ’ άπελθοΰσα ’στάν οικον, ’στά εργα τον νούν σου παρκδος, 
Είς ηλακάτην κ’ ιστόν, κ’ είς τάς δούλας σου δάς ασχολίαν, 
Περί πολέμου δ’ ημείς θά φροντίσωμεν μόνον οί άνδρες,
Οί γεννηθέντες έντός τής Ίλίου, έγώ δέ πρό πάντων.»
Είπε κι’ άνέλαβε πάλιν τήν ΐππουριν κορυθ ο "Εκτωρ,
Ή δε φιλτάτη γυνή του τόν οΐκαδε δρόμον έπήρε 
Βλέπουσ’ όπίσω συχνά καί δακρύουσ’ ή τάλαιν’ άφθόνως,

(Μβταφρασις N.JK.)
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ΪΙΙΕ Ι'Λ ΐ: BPAAE iiS.

ΗΤΟΙ 0  ΑΤΤΟ ΚΡΑΤΩΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΑΤΤΟΤ ΛΕΩΝ.

Έξ άπερισκεψίας καί άσυνεσίας ό μέγας ούτος βασιλεύ; παρ’ 
ολίγον καθίστατο διά παντός ένοχος καί δυστυχής.

Βασίλειος ό Μακεδών, αύτοκράτωρ της ’Ανατολής, ανδρείος, 
νοήμων και έλευθέριος σχεδόν άλλο δέν είχεν ελάττωμα ή τό άπο- 
φασίζειν λίαν εσπευσμένους, ττριν λάβνι καιρόν νά σκεφθΐ), πρό 
πάντων δέ όταν σφοδρόν πάθος τόν έτάραττε.

Προδότης τις  γινώσκων τά ελάττωμα τοΰτο τοΰ βασιλε'ως 
άπεφάσισε νά ώφεληθί) έξ αύτοΰ. Ήτο δέ ούτος είς έκ τών τά  
μάλιστα ίσχυόντων αύλικών, ό-όματι Σανταβαρηνός, ραδιούργος 
καί δόλιος. Είχεν έφελκύσει είς εαυτόν τήν εΰνοιαν καί την έμ- 
πιστοσύνην τοΰ αύτοκράτορος· άλλ’ ό πρωτότοκος υιός τοΰ α ύ 
τοκράτορος Λέων(*) οστις δεκαεννε'α ετών ήδη ήγαπατο ύπό τοΰ 
Λαού, καί έφαίνετο κληρονόμος τών αρετών καί τών προ
τερημάτων τοΰ πατρός του, κατενόησε τάν υποκριτήν τοΰτον, 
καί δέν έκρυπτε τήν πρός αύτόν περιφρόνησίν του. Ό  κακούρ
γος άνταπεκρίνετο είς τήν περιφρόνησή ταύτην διά μίσους θα- 
νασίμου, καί προβλέπων βεβαίαν τήν πτώσίν του έάν ποτε έβα- 
σίλευεν ό Λέων, άπεφάσισε νά τόν άπολέσν).

Τό μίσος τοΰ δολίου τούτου εφόρεσε τά πρσσωπεΐον της φ ι
λίας· ή φαινομένη προθυμία του, ή υποταγή του, κατίσχυσαν, 
ολίγον κατ’ ολίγον της άντιπαθείας τοΰ νεαροΰ βασιλόπαιδος. 
Προσποιούμενος ζήλον ένθερμον, παρέστησεν αύτώ δτι ό αύτο
κράτωρ έν τφ  μέσψ αυλής διεφαρμένης έν νι τό έγ/ειρίδιον έπι- 
φε'ρει τοσαύτας μεταβολάς, έζετίθει συχνά τήν ζωήν του είς τάς 
παγίδας τών δοξομανών καί είς τόν σίδηρον τών δολοφόνων.

«Τά δάση, εϊπεν αύτός είς τάν Λέοντα, είναι πλήρη λ/,στών,

(*) Κατίπιν lirevo(jao9«l{ σοφο<.
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άλλά παλαιός τις άτοπος νόμος απαγορεύει τοΐς άκολούθοις τοΰ 
αύτοκράτορος τό νά φέρωσιν όπλα είς τό κυνήγιον’ καί αύτά όέ 
τά  τέκνα του ύπόκεινται είς τοΰτον τάν νόμον. Τρέμω διά τήν 
πολύτιμον ζωήν τοΰ πατρός σου* καθήκον σου είναι νά τόν υπε
ρασπίζεσαι, κατά τών κρυφίων εχθρών του καί κατά τής ίδιας 
αύτοΰ άσυνεσίας. Πίστευσόν μοι, λοιπόν, καί φύλαττε άγρυπνως 
τήν ζωήν του- χωρίς νά τώ ε’ίπης τ ι άκολούθει αύτώ, μή απο
μακρυνθείς αύτοΰ, φέρων πάντοτε δπλον τ ι κεκρυμμένον !

Ό  Λέων ήκολούθητε τήν συμβουλήν του, καί άμα έξήλθε συ- 
νοδεύων τόν πατέρα του είς τό κυνήγιον, εκρυψεν εν ξίφος ύπά 
τά  ένδύματά του.

‘Ά μ α  ό προδότης είδε τόν νέον βασιλόπαιδα είσερχόμενον είς 
τό δάσος, τρέχει μετά σπουδής πρός τόν αύτοκράτορα καί τώ 
λέγει’ «Αύθέντα,» προσποιούμενος μέγιστον φόβον ασώθητι, ό 
υιός σου άνυπομονών νά βασιλεύσνι, ώπλίσθη κατά σοϋ».

"Ολως οργή ό Βασίλειος κελεύει νά συλλάβωσι τόν Λέοντα, 
έρευνώσιν έπ’ αύτοΰ καί εύρίσκουσι τό ξίφος.

Τί άπήΐτει τότε ή φρόνησις ; Νά έξετάσωσι τάν Λέοντα, ν’ 
ά/.ούσωσιν τάς άποκρίσεις του καί μηδέν ν’ άποφασίσωσιν έσπευ- 
σμένως. Τοιαύτη δέν ύπήρξεν ή διαγωγή τοΰ Βασιλείου* παρε- 
δόθη άλως είς τήν όργήν του, όρμα έπί τόν υιόν του μή θέλων 
νά τόν άκούσγ), τόν άφαιρεϊ ιδία χειρία τά  βασιλικά παράσημά 
του, καί διατάσσει καί τάν ρίπτουν είς τήν φυλακήν.

Ό Σανταβαρηνός ήλπιζε περισσότερον. Γινώσκων τόν ορμη
τικόν χαρακτήρα τοΰ αύτοκράτορος, ένόμισεν δτι ό Λέων ήθελε 
σφαγί) πάραυτα, η τούλάχιστον ό πατήρ του έν τ φ  πχροξυσμφ 
τής όργής του ήθελεν έξορύξει τούς οφθαλμούς του’ τοΰθ’ δπερ 
ήθελε καταστήσει αύτόν ανίκανον τοΰ βασιλεύειν.

Τήν μανίαν τον Βασιλείου διεδέχθη ζοφερά μελαγχολία. Ε 
πιστρέφει είς τό άνάκτορόν του, κατηφής καί σύννους' άφαιρε^ 
άπό τούς θαλάμους του παν δ τ ι δύναται ν’ άνακαλέσϊΐ είς τήν 
μνήμην του τόν υίόν του, ΐνα φαίνηται δτι ό Λέων δέν ύπάρχει 
πλέον η μάλλον δέν υπήρξε ποτέ. Ό Δυστυχής Λέων τώ γράφει 
«κατκπκύστως άπό τής φυλακής του τάς πλέον συγκινητικάς
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έπιστολάς, άλλ’ ό αύτοκράτωρ δέν θέλει νά δεχθί) ούδεμίαν* α
παγορεύει μάλιστα τό νά παρουσιάζωσιν αύτάς. 'Έπαυσαν αί 
πανηγύρεις, καί ή χαρά εν τοϊς άνακτόροις' ή καρδία τοΰ αύτο- 
κράτορος πληροΰ-αι πένθους, καί πάντα τά  περί αύτόν πενθοΰσιν.

Τρεις μήνες παρήλθον οΰτω*
Φθάνει τών Χριστουγέννων ή εποχή. Κατά τήν συνήθειαν τήν 

επίσημον εκείνην ημέραν της εορτής ό αύτοκράτωρ έδιδε συμπο- 
σιον εις τους κυριωτέρους αύλικούς του. Εναντίον της λύπης η- 
τις κατεϊχεν αύτόν, ό Βασίλειος δέν ήθέλτ,σε νά παραβγί την συ
νήθειαν τήν καθιερωθείσαν τρόπον τινά  ύπό τής θρησκείας. Τό 
συμπόσιον παρετέθη έν αίβούσγι μεγαλοπρεπεϊ καθιερωμε'ννι είς τά  
επίσημα γεύματα, δπου άπό τής όλεθρίας εκείνης ημέρας ό αύτο
κράτωρ δέν εΐχε πατήσει. Παρά τινα θυρίδα έκρέματο κλωβός 
έξ αργυρών συρμάτων, έν ώ ό Λε'ων, διατηρών τάς νεανικάς 
έξεις του, ετρεφεν ώραΐόν τ ι  πτηνόν, δπερ ε’ίθιζεν εις τό νά όμιλή.

Οι προσκεκλημένοι καθηνται παρα τήν τράπεζαν* πάντες, ώς ό 
αύτοκρατωρ, κατείχοντο ύπό σιωπηλής κατήφειας, καί έφαίνοντο 
συναθροισμένοι μάλλον εις κηδείαν ή είς εορτήν καί ευωχίαν. 
Αίφνης έν τφ  μέσω τής γενικής μελαλχολίας καί σιωπής ακούε
τα ι ή φωνη'. «Λέων !|άγαπητέ μοι Λε'ων!» ΤΗτο ή τοΰ μικροΰ 
πτηνού έπαναλαμβάνοντος τούς λόγους τοΰ Λέοντος, ους αύτός 
παιζων έλεγε πολλάκις είς τό πτηνόν του, διδάσκων αύτά νά 
τούς προφέρ·/].

Οτε το ονομα τοΰτο, όπερ άπο τριών μηνών ήτο άπηγο- 
ρευμένον νά προφέρηται, άντήχησεν είς τά  ώτα τών συνεστίων, 
πάντες συνεκινήθησαν, ό αύτοκράτωρ ήσθάνθη σπαραγμόν έν τή  
καρδία του, οί δέ όφθαλμοίτου επληρώθησαν δακρύων.

Τέλος είς έκ τών παρόντων μή δυνάμενος πλέον νά κοατηθή 
άνεφώνησε «Βασιλεύ ή φωνή τοΰ πτηνού τούτου μας καταδι
κάζει. Πώς δεν τολμώμεν ως αυτο να προφέρωμεν όνομα τό ό
ποιον πρέπει νά μας είναι τόσον προσφιλές ; Πώς δυνάμεθα νά 
συνελθωμεν εις αυμποσιον οτε ό υίος ύμών στενάζει εν τνί ειρκτή, 
θύμα φαινομένων απατηλών, ϊσως δέ καί φρικώδους προδοσίας.
AViXpiO/;, ήκουσθη έξεταζόμενος ·, έδόθησαν αύτω τά  μέσα τής

ι

απολογίας καί άθωώσεως ατινα δέν άρνούντκι οί δικασταΐ ουύ’ είς 
τόν έσχατον τών κακούργων ;»

Ή γενναία αύτη φωνή διήγειρεν εν τ ΐι καρδία τού αύτο- 
κράτορος τά  φυσικά αισθήματα τής πατρικής στοργής* ό υίάς 
αύτοΰ προσαχθείς αύθωρεί, δέν έδυσκολεύθη ν’ απόδειξη τήν α
θωότητα του. Ό αύτοκράτωρ έπείσθη δτι ήπατατο* κατηράσθη 
τήν όλεθρίαν σπουδήν του, ήτις επί τρεις μήνας κατέστησεν αύ
τόν καί τόν υιόν του δυστυχείς* Ιναγκαλίζεται τον Λέοντα* τα  
δάκρυα τοϋ πατρός καί τοΰ υιού συμμιγνύονται, άπασα δέ ή ό- 
μήγυρις κλαίει ύπό χαράς.

Τί έγινε τότε ό Σανταβαρηνός ; Καθ’ ήν στιγμήν ό Λέων 
είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ωφελούμενος έκ τής γενικής ταραχής 
έδραπέτευσεν* άλλ’ ό αύτοκράτωρ καί ό υιός του ή σαν τόσον εύ- 
τυχεϊς ώστε δέν έσκέφθησαν πολύ περί καταλλήλου τιμωρίας 
τοΰ προδότου* ήρκέσθησαν είς τά νά τάν εξωρίσωσι διά παντός 
άπό τοΰ κράτους.

ΗΩΣ. 1 3 7

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ.

Έρωτηθείς άπό νυκτοκλέπττ,ν ό Χίος Θεόκριτος, άν δείπνα 
τό βράδυ είς φίλου. Ναί, άπεκρίθη, έκεί δειπνώ, άλλ’ έκ εί ■/.«.<■ 
μελετώ νά κοιμηθώ.

"Αλλην φοράν εύρισκόμενος εϊς τό λουτρόν, επειδή δύο άπό τούς 
συλλουομένους, ό ενας ξένος, ό άλλος γνώριμος κλέπτης, τού έζή- 
ησάν νά τούς δανείσν) τήν ξύστραν του, άπεκρίθη είςμέντόν ξέ
νον* Δέν σε γνωρίζω, είς δέ τόν κλέπτην πολλά καλά σε γνωρίζω,

Είς πολυλόγον τινά Ιρωτήσαντα. Ποϋ σε βλέπω auptov; άπε
κρίθη. "Οπου εγώ νά μή σέ βλέπω.

Τούς λόγους τοϋ ρήτορος Άναξιρένους έλεγεν δτι ήσαν λέ
ξεων ποταμός, νοϋ σταλαγμός.

Είς άδέξιον ποιητήν άπαγγέλοντα τά  ποιήματα του, έπειδή 
•τάν ήρώτησε. Ποϊα μάλιστα άπ ’ αύτά τάν άρεσκν ; ‘Όσα αφή- 
κες, ίίπεζρίθη. (Μ®τάφραοις Α. Κθ5«ί.)
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ΠΑΓΟΛΡΟΜΙΑ.

Έν ταις βορείαις χώοαις, όπου τόν χειμώνα τό ύδωρ ού μ.ό- 
νον εν τοΐς μικροϊς κοιλώμασι, λάκκοις, τάφροις καί ρύαξιν, άλλά

ΝΌΡΒΙΙΓΟΣ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΣ.

καί έν τοΐς ποταμ.οις, τα ΐς λίμναις καί εν τισ ι τών θαλασσών 
μεταβάλλεται εις σ/.ληρον πάγον, οί άνθρωποι χαίρουσι πα- 
γοδρομοΰντες, τούτέστιν ολισθαίνοντας ταχέως έπί τού πάγου

φοροΰντες πέδιλα έπί τούτφ κατεσκευζσμένα' εχουσι δέ ταΰτα  
ώς εξής. Σανδάλια συγκείμενα έκ πέλματος ξυλίνου, ύφ’ φ  διή- 
κει απ ’ άκρου έως άκρου λεπίς χαλιβδίνη, ής τό πρόσθιόν ά- 
κρον είναι άνεστραμμένον, υποδένονται είς τοΰς πόδας δ ι’ ιμάν
των. Ού μόνον δέ πρός τέοψιν παγοδρομοΰσιν, άλλά καί σπουδαίας 
οδοιπορίας έκτελοΰσι, καί γαλακτοπώλιδες έν Νοβηργία φέρουσαι 
λαγήνους γάλα/.τος πρός πώληση, έν όλιγωτέρω χρόνω τής μ ιας 
ώρας διατρέχουσι πολλών μιλίων άπόστασιν.

ΙΙΩΣ. 139

ΤΟ ΝΑΤΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΣΣΕΞ.

Πρώτην φοράν έναυάγησα,— λέγει πλοίαρχος ’'Αγγλος,— είς 
τό μέσον τοΰ πελάγους, τήν 20ην Νοεμβρίου 18 2 0 , πλησίον τοΰ 
Ίστιμερινοΰ, περί τήν 1 1 8 °  δυτικοΰ μήκους. Τό πλοϊόν μου ήτο 
φαλαινοθήρας καλούμενον ‘Ί ϊ σ σ ε ζ .  Τήν ημέραν έ'.είνην ένφ έζη- 
τοΰμεν φαλαίνας είδα μ.ίαν μεγίστην— ϊσως τριάκοντα πέντε ή 
τεσσαράκοντα πνίχεις μακράν— διασ^ιζουσαν όρμητικώς τά  ϋδικ- 
τα , καί κατευθυνομένην πρός ήμάς. Ήλπίζομεν οτι αμα έβλεπε 
σώμα τόσον ογκώδες, ήθελεν ή στρέψει πρός τά  πλάγια, ή βυ- 
θισθή καί περάσει υποκάτω τοΰ πλοίου. Ά λ λ ’ όχι ! τό θηρίον, ελ- 
Gov μ’ δλην αύτοΰ τήν δΰναμιν, έκτύπησε κατά τό μέρος τής 
πρύμνης, είς τρόπον ώστε διεσέίσθη σφοδρώς πασα δοκός καί 
σανίς τοΰ πλοίου. "Επειτα δέ ώς νά ειχε τό βλάψει βαρεία καί 
απροσδόκητος σύγκοουσις, έτίναξε τήν τερατώδη αύτοΰ κεφαλήν 
καί άπεμακρύνθη τόσον ώστε πρός καιρόν έμενεν άφαντον. Ά λ λ α  
μετά σχεδόν μίαν ώραν ένφ έμακαρίζαμεν εαυτούς ότι δέν έπά- 
θαμεν χειρότερα, ε’ίδαμεν τήν αύτήν φάλαιναν —  περί τούτου 
ημεθα ύπερβέβαιοι, κρίνοντες έκ τοΰ μεγέθους τοΰ ιχθύος, καί 
τής διευθύνσεως κατά τήν οποίαν ηρχετο— όδεΰον πάλιν πρός 
ήμάς. Διά μιάς έγνωρίσαμεν τό μέγεθος τοΰ κινδύνου, άλλά νά 
άποφύγωμεν ητο άδύνατον. Τήν φοράν ταύτην έκτύπησε τήν 
κεφαλήν αύτής κατά τ ί ς  πλευράς τοΰ πλοίου καί τό διέρρηξεν



εις τρόπον, ώστε Αρχισε πάραυτα νά πληρώται ΰδατος. 'Ημείς 
κατεβιβάσαμεν καί τάς τρεϊς λέμβους μέ ταχύτητα  μεγίστην, 
καί έμβήκαμεν εις αύτά όλοι είκοσι τόν αριθμόν, επτά καί επτά 
καί εξ.

Μετ' ολίγον, επειδή ακόμη έπλεεν άπεκοττησαμεν νά άνα- 
βώμεν καί ήδυνηθημεν νά έπάρωμεν ολίγον διπυρίτην, κρέας, 
ύδωρ, ρούμι, δύο εκτημόρα καί έν τεταρτημόριον τού κύκλου, 
καί τρεις ναυτικάς πυξίδας. Ταΰτα ώς καί ολίγα τινά παν ία καί 
σχοινία, τουφέκια τινα, πυρίτιδα κτλ ., διεμοιράσαμεν μεταξύ 
ημών, καί έφωδιάσαμεν τά  πλοιάρια όσον καλά εσυγχώρουν αί 
περιστάσεις. νΕπειτα, άντί ν’ άποπλεύσωμεν πρός τινα λιμένα, 
τόσον ημεθα έκπεπληγμένοι καί τεταραγμένοι ώστε έχ.αθιίμεθα 
εις τούς τόπους μας, κυττάζοντες τό πλοίον, ώς νά ήτον εκ τών 
φιλτάτω ν. Οί οφθαλμοί μας έξηκολούθουν προσηλωμένοι, έωσοΰ 
μετά πολλάς ώρας, κλονηθέν ελαφρώς, κατεβυθίσθη.

Λόγοι αδυνατούν νά περιγράψωσι τά  α’.σΟηματά μας. Έθεω- 
ρούμεν ό είς τόν άλλον— έθεωροΰμεν τό μέρος, δπου πρά μικρού 
έπλεε— και δέν έπαύσαμεν νά θεωρώμεν, έωσοΰ συνελΟόντες εΐ- 
δομεν τά μέγεθος τοΰ κινδύνου, εις τάν όποιον εύρισκόμεθα, καί 
την άνάγκην τοΰ νά μεταχειρισθώμεν πάντα τρόπον, ώστε εί 
δυνατ όν νά σωθώμεν.

Συνεβουλεύθημεν τώρα περί τοΰ δρόμου, τόν όποιον έσύμ- 
φερε ν’ άκολουθήσωμεν πρός δυσμάς είς τάς ’Ινδίας, πρός άνα- 
τολάς είς την Νότιον ’Αμερικήν,· ii νοτιοδυτικώς είς τάς Κοινω- 
νικάς Νήσους. Έγνωρίζαμεν δτι δέν ημεθα πολύ μακράν άπό 
την Ταχίτην, άλλά τόσον ήγνοοΰμεν την κατάστασιν καί διάθε- 
σιν τών κατοίκων, ώστε έφοβούμεθκ μη μ,ας καταφάγωσιν άν- 
θρωποφάγοι, έάν παρεδιδόμεθα είς τό έλεος αύτών. Άπεφασίσθη 
λοιπόν νά διευθυνθώμεν πρός την Νότιον Άμερικη'ν, τήν όποιαν 
ύπελογίζομεν δτι άπεϊχεν υπέρ τά  δισχίλια μ ίλια. "Οθεν ήμέρας 
τινας έ πλέαμε ν πρός άνατολάς, καί μολονότι ήνωχλούμεθα ύπό 
σφοδρών καί εναντίων άνεμων δέν διεχωρίσθημεν. Ά λ λ ά  μετ’ 
ολίγον £ν άπό τά  πλοιάριά μας ήρχισε νά κάμνη νερά, καί παρε- 
τηρησαμεν δτι εϊχεν άνοίξει κάτωθεν' τό πάθημα τοΰτο μέ κο-
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■πους πολλούς έδιωρθώσαμεν, πλήν μάς έθαλασσοβράχη μέρος τοΰ 
παξιμαδιού μας. ’Εν τώ  μεταξύ αί ζωοτροφίαι καί τό νερόν, μ ’ 6- 
λην μας τήν οικονομίαν, ηρχισαν νά όλιγοστεύωσιν" ή δύναμίς 
μας καθημέραν ήλαττοΰτο, όχι μόνον έκ νηστείας άλλά καί διά 
τών άγώνων, δσους άναγκαίως ύπεφέραμεν διά νά μή καταβυ- 
θισθώσι τά  πλοιάριά μας. Μίαν νύκτα μάς διεχώρισεν ή κακο
καιρία" τά πρωΐ δ’ άπηντήσαμεν μόνον τά §ν πλοιάριον" τό άλλο 
πιθανόν δτι έχάθη.

Μετά τρεις εβδομάδας δτε πλέον είχε κορυφωθή ή στενοχώ
ρια μας, ύπερεχάρημεν ίίον τες χαμηλήν τινα άκατοίκητον νήσον 
είς ην άπεβιβάσθημεν εύέλπιδες, άλλ’ άπετύχαμ,εν πικρώς. ’Επί 
τής έρημον ή σου ταύτης δέν ύπήρχεν άλλο πλήν θάμνοι τινές 
άκαρποι καί βράχοι πολλοί. Μόνην τροφήν ήμπορέσαμεν νά προ- 
αηθευθώμεν ολίγα τινά πουλία καί τά  αύγά των" καί ταύτα  δμως 
τ'ρξαντο ταχέως έλαττούμενα διότι τά  θαλάσσια πτηνά, φοβη- 
θέντα, παρήτησαν τάς φωλεάς των εύθύς άφοΰ τάς έληστεύσα- 
μεν άπαξ ή δίς. Τά χειρότερον δμως ητον ή σχεδόν παντελής 
έλλειψις νεροΰ" δέν ήμπορέσαμεν νά εΰρωμεν παρά μ,ικράν τινα  
πηγήν είς τήν άμμον έπί τοΰ αιγιαλοϋ, πλήν καί αύτή ήτο 
κεκαλυμμένη άπό τά  κύματα καθ’ δλον τό διάστημα τής πλημ
μύρας. ’Επειδή λοιπόν ενταύθα δέν ε’ίχαμεν πρά οφθαλμών παρά 
λιμοκτονίαν άφευκτον, έκρίθη συμφερώτερον νά εξέλθωμεν είς 
τά πέλαγος. Τρεϊς δμως τών συντρόφων μας, έπροτίμησαν νά 
μ.είνωσιν, είς τούς όποιους ύπεσχέθημεν νά στείλωμεν πλοίον νά 
τούς έπάρη, έάν καί ήμεϊς αύτοί ήθέλαμεν ποτέ κατευοδωθήν 
είς χριστιανικόν λιμένα, καί μέ ολίγον ύδωρ ήρχίσαμεν πάλιν 
τόν πλοΰν μας έπί τοΰ άχανούς ώκεανοΰ. Μετ’ όλίγας ήμέρας 
άνηλώθησαν αί ζωοτροφίαι μας. Δύο άνθρωποι άπέθανον ύπό 
πείνης" μετεχειρίσθημεν πρός διατήρησιν ήμών τά  λείψανά των 
άφού πρώτον τά  έκάμαμεν οπτά. Καί ταΰτα  δμως έτελείωσαν. 
Τί ειχε νά γένη ; Έβλέπομεν ό εις τόν άλλον μέ φρικώδεις λο
γισμούς, άλλ’ έσιωπώμεν. Είμαι βέβαιος δτι τά  βλέμματά μας 
έδήλουν καθαρώτατά τ ί έπρεπε νά γένη. Έρρίψαμεν λαχνούς, καί 
ό θανατηφόρος επεσεν είς τόν δυστυχή υπηρέτην μου. Πάραυτα



εγώ άνασηκωθείς* Παιδίον μου, παιδίον μου, έφώναξα, έάν δέν 
εύχαρηστήσαι, εγώ τουφεκίζω τόν όστις πρώτος ήθελε σέ έγγίξει· 
'Ο ταλαίπωρος παϊς έδίστασεν ολίγον" επειτα, καταθέσας τήν 
κεφαλήν, εύχαριστοΰμαι, εϊπεν, όσον καί οποιοσδήποτε άλλος. 
Ταχέως εσφάχθη, καί δέν άπέμεινεν εξ αύτοΰ τίποτε. ’Ακολού
θως νομίζω ότι άπέθανεν άλλος τις  άφ’ έαυτοΰ, καί τοΰτον, 
προσέτι, έφάγομεν. Ά λ λ ά  δέν δύναμαι νά διηγηθώ περισσότερα' 
ή κεφαλή μου πυροΰται είς τήν ένθύμησιν αύτών' μόλις έξεύρω 
τ ί  λέγω. Έλησμόνησα νά ε’ίπω ότι πρό τούτου ε’ίχομεν άποχω- 
ρισθή καί άπό της δευτέρας λέμβου. Μετ’ όλίγας άκόμη φρικώ- 
δεις νιμέρας ενώ τινες εκειντο είς τόν πυθμένα τοΰ πλοιαρίου, 
άδυνατοΰντες νά έγερθώσι, καί έν ώ μόλις είς έξ ήμών ήδυνήθη 
νά κάλέσν), εφάνη πλοΐόν τ ι. Μάς επήραν ι ιέσκ  καί μάς επερι- 
ποιήθησαν φιλοφρονέστατα. Τό αυτό συνέβη καί είς τό άλλο πλοιά- 
ριον. "Επλευσε δέ καί πλοΐόν τ ι  πρός άναζήτησιν τών επί τής 
ερήμου νήσου συντρόφων μας, τοΰς οποίους εύρόν ζώντας έσωσεν.

Ν. Π.
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Ο ΔΠΛΤΗΘΕΙΣ ΚΛΕΠΤΗΣ.

Καπουκϊνός τις μοναχός έπιστρέφων άπό ζήτησιν είς τό μο- 
νασ'ήριόν του μέ δισάκιον πεπληρωμένον, καί όδεύων δι’ άτραποΰ 
μεμονωμένης διά μέσου δάσους, ί’να φθάσνι τάχιον είς τό μο
ναστήριον, συναντάται ύπό λτρστοΰ, όστις προβάλλων τό πιστό· 
λιον κατά τοΰ στήθους του ήτει αύτόν τό βαλάντιον ή τήν ζωήν. 
Ό δυστυχής μοναχός είς μάτην δ ιατείνεται ότι αύτό τό επάγ
γελμά του δηλοΰν τήν ά/.ραν πενίαν του πρέπει νά τόν άπαλ- 
λάττνι έκ πάσης τοιαύτης συνεισφοράς' έδέησε λοιπόν νά ένδώση, 
νά καταθέση τό δισάκκιόν του πλήρες ζωοτροφιών, νά κενώσ/ι τα  
θυλάκιά του καί νά δώσν] 36  φράγκα τά  όποια ειχε συνάξει άπο 
έλέη. Ό ληστής άπήρχετο ευχαριστημένος άπό τήν λε^άν του, 
ότε ό καλόγ/,ρος αίφνης τόν άνεκάλεσε λέγων. «Κύριε, είσθαι

αρκετά καλός άνθρωπος, διότι μοΰ έχαρίσατε τήν ζωήν' άλλ’ 
έπεστοέφοντα είς τό μοναστήριον μέ κενάς τάς χεΐρας οί αδελφοί 
μου κακώς θά μέ δεχθασι' διά νά φαν/ί λοιπόν ότι Ι/,ινδύνευσεν 
ή ζωή μου, εύαρεστηθήτε νά πυροβολήσητε κατά τοΰ ενδύματος 
μου ΐνα πεισθώσιν ότι δέν ψεύδομαι».

Ό  ληστής ύπή/.ουσε καί πάραυτα έπυροβόλησεν, άλλ’ ούδέν 
ϊχνος έφάνη επί τοΰ ενδύματος του' «Πώς τοΰτο ;» ήρώτησεν ό 
μοναχός' «Διότι, εϊπεν ό ληστής τό πιστόλιόν μου ήτο γεμισμέ- 
νον μόνον μέ μπαρούτι».—  «Καί δέν έχεις κανέν γεμισμένον μέ 
βόλι ;» — «νΟχι)). — «Τότε κακούργε, εϊπεν ό καλόγηρος ειμεθα 
ίσος πρός ίσον τώρα νά δής».

Καί ταΰτα είπών ό ρωααλέος καπουκϊνος όρμά κατά τοΰ λη- 
στοΰ, τάν ρίπτει κάτω, τάν ξυλοφορτόνει, τόν άπογυμνόνει, καί 
επιστρέφει ανενόχλητος εις τό μοναστήριον του.

ΗΩΣ. 143

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ.

Ούδέποτε έχει τ ι .  τόσην χρείαν της εύφυΐας του, όσην όταν 
έχη νά κάμη μέ άνόητον.

Αί γυναίκες άνορθοΰσιν, αύταί δέ καί κρημνίζουσι τά  έ'θ.η.

Ούδέν τιμά τόσον τήν γυναίκα, όσον ή νόμιμος άπόκτησις 
τής άνεξαρτησίας της διά τής εργασίας.

Ή καρδία τής μητράς είναι άβυσσος, εν τώ  πυθμένι τής οποίας 
εύρίσκεται πάντοτε ή συγχώρησις.

Έ  μικοοσ/.οπική έπίκρισις μεταβάλλει τοΰς νεφελοειδείς 
αστερισμούς εις πλειάδας.

*Ας μή λυπώμεθα πολϋ όταν ή’μεθα έν τνί εξουσία διά τού- 
νόμους οιτινες μάς κωλύουσι τοΰ νά πράττωμεν όσον κακόν έπ·-



1 4 4 ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ

θυκ,οϋμεν είς τούς εναντίους ήμών, έάν οι νόμοι ούτοι κωλύουαί 
καί αυτούς τοϋ νά μάς προξεν/,σωσιν όσην βλάβην Οά ήδύναντο 

άνευ αύτών.

'Ο νόμος ά νευ τής συνδρομής ενεργού εκκλησίας καί σχο
λείων πρός μόοφωσιν τής κοινωνίας άτελης έστι και χωλός.

Έάν ής αύστηοάς μεν κριτής πρός εαυτόν, επιεικής δέ καί 
συγγνώμών πρός τους άλλους, ταχέως θελεις προσεγγίσει εις την
τελειότητα.

Α Λ ί Ε Μ ί ϊ Λ - Ι Α . .

’Ανδρείος τις έλεγεν είς ετερον— « θά  σοϋ δώσω μια καί θά 
σέ χώσω μέσ’ σαΰτόν τόν τοίχον, και δεν θά σοϋ μεινϊ] άλλο 
Ιξω, παρά τό χέρι διά νά μέ χαιρετάς».

Κοράσιόν τ ι έπέπληττε την υπηρέτριαν της διότι άντί νά 
χύν/) είς την κοϋπάν της πρώτον τόν καφέν κ’ έπάνωθεν αύτοϋ 
τό γάλα, εκαμνε τούναντίον.

Κυοία τις άστεϊζομένη έγραψεν ύ,τά την φωτογραφίαν τοϋ 
συζύγου της τήν λέζιν— άχαρις· ούτος δέ πρός ίκανοποίησιν έαυ- 
τοϋ προΰταξε τό στοιχείον Ζ.

Κύριός τις λίαν καλοκάγαθος λέγει εις τόν υπηρέτην του.—  
«Θανάση, άν θέλης μήνυσε τοϋ αδελφού σου νά ελθϊ) άπό τήν 
’Αμοργόν νά περάσνι μαζύ μας κανένα μήνα είς τ ά ς ’Αθήνας».—  
«Ό σι, αφέντη μου, λέγει ό διακριτικός ύπηρέτης, έπειδή τις  
τσαί τά  έξοδα τού ναύλου είναι μεγάλα, θά τού μηνύσω νά έλθη 
μόνο ζά δεκαπέντε μέραις».

Ο μαρκησιος έφθασε τ ’/j 1 Μαίου διά τήν ώραν τού γεύ 1 

ματος. Ά φ ’ ού εζήτησε καί εύρε μίαν χιλιάδα φράγκων, δ ι’ ήν 
δεν εδαπανησεν όλιγώτερον τών εξήκοντα λουδοβικίων, συνε- 
σκευασε τά πράγματά του, ένηγκαλίσθη τόν βαρώνον, καί είσήλ- 
θ ι με ταπεινοφροσύνην εις τό λεωφορείον τοϋ Νανσϋ. ’Εντεύθεν 
επιοιβάσθη είς την ταχυδρομικήν άμαξαν τής Διεύζης, έ̂  Διεύ- 
ζη έποομηθευθη αμάςιον δίτροχον (cabriolet) καί μέ ταχυδρομι
κόν ίππον όστις τον μετέφερεν είς Άρλάγγην. 'Η άπόστασις είναι 
μιας ώρας όταν αί όδοί είναι έν καλγί καταστάσει. Πλησιάζων 
είς τά χωριον η,σθάνθη τ ι αριστερόθεν όμοιάζον πρός π α λμ ό ν... 
Έ μελλε νά ΐδη τήν Λουκίλλην !

Ια δυο ταϋτα  οντα, άτινα δεν ειχον ποτέ συναντηθή, ή- 
σθάνθησαν τήν αύτήν στιγμήν ότι ήσαν γεννηθή δ ι’ άλληλους.

Ά πο τού πρώτου βλέμματος έγένονιο έρασ-.αί* διά τών 
πρωτων λέςεων έγένοντο φίλοι- ή νεότης προσείλκυε τήν νεότητα 
καί ή καλλονή τήν καλλονήν. Δεν συνέβη μεταξύ αύτών οΰτε 
ταραχή ούτε αμηχανία- έθεώρουν άλληλους κατά ποόσωπον, 
ένεκατοπτρίζοντο εν τοϊς προσώποις άλλήλων μέ τήν θελκτικήν 
έ^εινην αναίδειαν τής άφελείας- ή καρδια τοϋ Γάστωνος ήτο 
σχεδόν τόσον νεα οσον ή τής Αόυκίλλης. Τά πάθος των έγεννήθη 
άνευ μυστήριου οπως οί ώραίοι εκείνοι ή'λιοι τοϋ θέρους, οιτινες 
άνατέλλουσιν ανέφελοι.

II Κυρία Βενουα ήτο τόσον πολύ εύτυχής καί διακριτική 
εν .αυτφ , ώστε δέν έσυλλογίσθη καν νά παρακωλύσν) τήν πορείαν 
τοϋ πάθους των, όπερ τόσον καλώς συνετέλει είς τούς σκοπούς 
»Λ,. Αφοκεν είς τους δύο έραστάς τήν γλυκεϊαν εκείνην έλευθε- 
f-zv >■,; έ,.ιτρέπει ή έξοχή- αί πρώται ήμέραι των έχρησίμευσαν 
ως μια  καί μόνη μακρά συνέντευξις μυστική. 'II Λουκίλλη περιή- 
■̂ αγ* τόν Γάστωνα ώς ςενίζουσα έν τώ οίκω, έν τώ κήπω καί 
έν τώ δάσει- ί,τπευον τήν μεσημβρίαν, έξερχόμενοι έκ τοϋ προ-, 
γεύματος, και επέστρεφον ώς παιδ·.α τά  όποια ειχον δραπετεύσει 
άπό τά σχολείον πολλήν ώραν μετά τόν κώδωνα τού γεύματος. 
Μετά τό ύάσος ηλθεν ή σειρά τού σιδηρουργείου. Ό  Γάστων ήδυ- 
νήθη νά κρατηθ/) τοσνϋτον ώστε νά μ ι  τ.ν. ή-,ι =κεϊ άνευ τής
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Λουκίλλης. Ά λ λ ’ δτε είδεν δτι αύτη δέν περιεφρόνει την εργα
σίαν, δτι έγνώριζε τους τεχνίτας έξ ονόματος καί δτι δέν έφο- 
βεϊτο ποσώς τό νά λερώση τήν έσθήτά της, ή χ^ρά του έδιπλα- 
σιάοθη. Παρεδόθη έκθύμως είς τόν πόθον τής νεαράς του η λ ι
κίας, έξήτασε τά  εργα, ήρώτησε τους ύποδιευθυντάς, συνεβου- 
λευσε τους διευθυντάς τοΰ εργοστασίου, καί κατεγοήτευσε τήν 
Αουκίλλην, ητις  έθαύμαζεν όρώσα αύτόν τόσον σοφόν καί τόσον 
επιτήδειον. 'II Κυρία Βενουά βλέπουσα αύτούς έπιστρέφοντας 
τόσον σ ιονισμένους καί τόσον μαυρισμένους ύπό τοϋ καπνού, έλε
γε" «Πόσον τά  παιδία είναι εύτυχή! Τά πάντα τοίς χρησιμεύου- 
σιν ώς παίγνια !»

Διά ν’ άνακουφισθώσιν έκ τών κόπων των έκάθηντο είς τό 
ένδό ατον μέρος τοΰ κήπου ύπό σκιάδα σωληνοειδή έξ άναρρι- 
χωμένων ρόδων, ένταΰθα δέ έξύφαινον τά  σχέδιά των' σχέδια 
ευδαιμονίας καί εργασίας, αγάπης καί μοναξίας. 'Γπέσχοντο 
αλλήλοις νά κρύψωσι τδν βίον των είς τό βάθος τών δασών τής 
Άρλάγγης δπως τά  πτηνά ποιοϋσι τήν φωλεάν των είς τό πυ- 
κνότατον μέρος τής θάμνου, ή έπί τού μάλιστα πυκνοφύλλου 
κλάδου ενός δένδρου. Περί Παρισίων ούδεμία λέξις, ούδεμία δέ 
λέξις καί περί τοΰ προαστείου τών ματαιοτήτων τοΰ κόσμου 
τούτου. Ή Λουκίλλη ήγνόει τήν ύπαρξιν άλλων ηδονών' ό δέ 
Γάστων τάς είχε λησμονήσει.

Πρωΐάν τινά ή Κυρία Βενουά τοϊς έφερε μίαν μεγάλην εΐδη- 
σιν' δτι τήν εσπέραν έμελλον νά ύπογράψωσι τό συμβόλαιον' Ό  
γάμος προσδιωρίσθη είς τήν τρίτην τής 1 ’Ιουνίου, τήν δέ πρω- 
τεραίαν ήθελον ένωθνί πολιτικώς έν τί) δημαοχία. ’Επειδή δέν ύ- 
πάρχει ή δον λ άνευ κόπου, τής τοϋ συμβολαίου ύπογραφής προη- 
γήθη άτελεύτητον γεύμα, είς 8 είχον προσκαλέσει πάντας τους

Μ ’ ζπρούχοντας των περι;.
"Εως έλθωσιν οί προσκεκλημένοι ό Γάστων καί ή Λουκίλη 

περιεπάτησαν έν τ φ  κήκφ , ό μέν ένδεδυμένος έκ λευκού Jci«, 
ή δε έκ ροδόχρου βαρεζίου’ έν φ  διέβαινεν ό Γάστων πλησίον 
τοΰ έργοστασίου έπλησιασεν είς αύτόν ό έπιστάτης όστις τόν έ- 
σέβετο πολύ καί προθύμους έζήτει τάς συμβουλάς του. Είσήλθον

—  38  - -

καί οί τρεϊς εις §ν έκ τών έργαστηρίων, δπου ήρχίσαν ένώπιον 
αύτών πείραμά τ ι λ ίαν ενδιαφέρον. "Οτε δ’ έσήμανεν ή τετάρτη  
ώρα έκ τοΰ ωρολογίου τού έργοστασίου, ή Αουκίλη έξέφυγε διά 
νά υπάγν) νά καλοενδυθ/), λέγουσα είς τόν Γάστωνα. ανΚ/ετε 
καιρόν νά ίδητε καί τό τέλος' μείνατε, τό θέλω !»

"Εμεινεν έκεϊ, καί τοσοΰτον ήσθάνθη ένδιαφέρον είς τό θέαμα, 
ώστε έβαλε καί αύτός τήν χεϊρα είς τό έργον *αί έλερώθη τρο
μερά. Είς τάς πέντε ώρας εφυγεν, έχων τάς περιχειρίδας άνε- 
στραμμενας, καί τάς χεϊρας μελαίνας, καί ύπήγε καί έ'πεσεν 
είς τό μέσον ’ίσια ίσια ενός ομίλου προσκεκλημένων, οΐτινες πε- 
ριεφέροντο μεγαλοπρεπώς. Είς έξ αύτών τόν άνεγνώρισε καί τόν 
έκάλεσεν έξ ονόματος. ΤΗτο δέ ούτος ό μηχανικός τάν αλυκών 
τής Διεύζης, είς έκ τών συμπροβιβασθέντων μ ετ’ αύτοΰ συμμα
θητών του.

Έ πολυτεχνική σχολή, ώς τό προάστειον, είναι κατά τ ι έ- 
λευθεροτεκτονική, ήτοι φραμμασωνίκή' ανευρίσκεται πανταχοΰ. 
Ό Γάστων έπεσεν είς τόν τράχηλον τοΰ φίλου του, τόν έφίλησεν 
εκατέρωθεν κρατών ύψωμένας τάς χεΐράς του φόβφ μή τόν μαυ- 
ρίστι. Ύπήρχον έκεΐ τρεις ή τέσσαρες εύγενεϊς κυρίαι, α ΐτινες  
εξεπλαγησαν ολίγον βλεπουσαι τον μαρκήσιον έν είδει καιχινο- 
καθάρτου, και έναγκαλιζόμενον καί φιλοΰντα έ'να ύπάλληλον τής  
αλυ/.ής επί τών δυο παρειών* άλλα τον έσυγχώρησαν δτε τόν 
έπανεΐδον μέ νέον ένδυμα, συμφωνότατον μέ τά τελευταΐον φυλ- 
λον τή ς  « ’Εφημερίδας τών ραπτών».

Εμελλε νά καθιση είς τά γεύμα μεταξύ τής Κυρίας Βενουά 
καυτής Κυρίας Σομμερφόγελ" άλλά καθ’ ήν στιγμήν έμελλεν νά 
έμβ/j είς τάν δρομον αυτη ή γραία κυρία έκωλύθη ύπό σφοδράς 
κεφαλαλγίας. II τής συγγνώμης αίτησις αύτής έφθασε κατά τήν 
ωραν .ού ϊ,ωμ,οϋ άφαιρεθέντων δέ τών ίπιτραπεζωμάτων αύ
τή ,, ό Γάστων εύρέθη παρακαθη’μενος τώ φιλώ αύτοΰ μηχανικφ. 
Κατέστη το κεντρον τών βλεμμάτων πάντων' έκαστος τών προ
σκεκλημένων, καί πρά πάντων οί αντιπρόσωποι τής αριστοκρα
τίας, προσεδόκων παρ’ αύτού έν βλέμμα χάριεν, λόγον γλυκύν, 
δπως δταν ύπάγνι τ ις  είς τήν αυλήν έ λ π ίζ ε ιν ’ ά καύση λέξίδιόν τ ι



τοΰ βασιλέώς. Ά λ λ ’ αυτός άπερροφατο ύπό τών δύο κυριώτέρω* 
παθώντου τόσον, ώστε δέν είχε καιρόν νά έξετάζνί τά  γελοία, ά
τ ινα  συνέβαινον πέριξ αύτοΰ. Δεν είχεν οφθαλμού; εΐ μ-i) μο'νον διά  
τήν Λουκίλλην και ώτα διά τόν φίλον του" τά  χωρικοαρχοντίδια 
ένόμισαν δτι θά προσελκύσωσι τήν προσοχήν του εάν άρχίσωσι 
συνομιλίαν ήμιπολιτικήν, έν ή τό γελοίον τών αρχαίων προλή
ψεων διεδεικνύετο μέ πολλήν αφέλειαν* ή συνομιλία των ητο ε
λεύθερα καταφορά κατά τοΰ καθεστώτος, και λύπη απαρηγόρη
τος διά τά  παλ·/]ά χρόνια. Ουτοι οί λο'γοι, τών όποιων ή ανόη
τος γλυκύτης ήτο ικανή ν’ άνάστήσ·/] έκ νεκρών κανέα μαρκήσιον 
έκ τών παλαιών, έβόμβει περί τά ώτα τοΰ Γάστωνος, χωρίς νά 
φθάση μέχρ ι  τοΰ έγκεφάλου του. Κ ατά τινα  στιγμήν σιωπής 
ήκούσθη λέγων εί; τόν μηχαννκόν*

« ’Έχεις υπόγειον σιδηρόδρομον έν ταΐς άλυκαΐς* πόσα πλη- 
ρόνετε τά  σίδηρα τυΰ δρόμου;»

—  Έν Γαλλία 3 6 0 , φράγκα τά  1 0 0  χιλιόγραμμα. Ή Ά γ -  
γλικη' τονελάτα, ητις ζυγίζει 1 5 χιλιόγραμμα περισσότερον στοι- 
χ ζει έλευθε'ρα είς τό πλοΐον άπό 1 1  λιρών καί 1 0  σιλλινίων 
μέχρι 1 2  λιρών καί 5 σιλλινίων.

—  Νομίζω δτι διά τη ; χρήσεως καμίνων τινών οικονομικών 
τών όποιων θά σοί δείξω τό σχέδιον, κατορθόνει τ ι;  νά παραδίδ·/) 
έζαίρετον πράγμα εί; τιμάς πολϋ κατωτέρας τών Α γγλικώ ν· 
πρός 2 0 0  φρ. τήν τονελάταν καί ϊσως όλιγώτερον.

—  Λοιπόν είσαι πάντοτε ό ’ίδιος,

¥Οχι, άλλά χειρότερος. Συμβαίνει συχνά αί αλυσίδες σας νά 
νά θραύωνται ;

—  Πολϋ συχνά* έχάσαμεν τέσσαρα; ανθρώπους τόν παρελ
θόντα μήνα.

—· θ ά  σοί υποδείξω ί ν  φάρμακον κατά τών δυστυχημάτων 
τούτων.

—  Μήπως έφεΰρες τρόπον τοΰ νά μή θραύωνται α ί  άλύσεις ;
—  Ό χ ι, άλλά διά νά κρατώ μετέωρον εν τοΐς φρέασι τά 

φορτίον δπερ άφίνουσι νά πέσν). Έξήτκησα τά σύστημα τοΰτο

έπί τρία ετη έν άνθρακορυχει'ψ τ ιν ί δπερ διηύθυνα έν Ά γ ίφ  
Στεφάνω, καί δέν ε’ίχομεν ούδέν δυστύχημα νά θρηνήσωμεν.

Πάντε; οί εύτατρίδαι τής έπαρχίας δΐ’/ίνοιγον πλατέα τά  
ώ τά των, ή δέ κυρία Βενουα ήτο έγγύς ν’ άποθάνη έκ τής επ ι
θυμία; τοΰ νά πατήσ?! τόν πόδα τοΰ γαμβροΰ τη;(*). Ό  υποκό
μη; Βουργαλτρώφ είσήχθη μετά δειλ ία ; ε ί; τόν διάλογον.

«'Ο Κύριος μαρκήσιος είχε μεταλλεία  γαιανθράκων έν τφ  
νομώ τοΰ Λίγειοο; ;

—  "Όχι, κύριε, άπεκρίθη ά Γάστων, ήμην διευθυντής τών 
έργων.

Α ληθώ ς είς τήν Κυρίαν Βενουα έφάνη δτι τό είχαν βάλει ’ς 
το χ ιφ ι ,  καί διά τοΰτο ήγέρθη άπό τής τραπέζη;. Μ εταβαίνον- 
τ ες εί; τήν αίθουσαν οι εύπατρίδαι έψυθίριζον πρά; άλλήλου; περί 
τοΰ μαρκησίου. « ’Αλλόκοτο; μεγαλωσιάνο;, δστι; μαυρίζει τά ; 
χεϊρά; του έν τώ σιδηρουργείφ, έναγκαλίζεται τού; ύπαλλήλους, 
εφευρίσκει μηχανά; καί πωλεΐ σιδηροδρομικά; τα ιν ία ; εί; εύθη- 
νάς τ ιμ ά ;, καί δσ ΐις έχρημάτισεν ώ ; βοηθά; άνθρακοπώλοο έν 
Ά γ ίφ  Στεφάνφ !

Οι έπιεικέστεροι, ο ΐτινε; δμως δέν άπετέλουν τήν πλειονό
τη τα , έπειρώντο νά τάν ύπερασπισθώσιν.

«Τέλο; πάντων, έλεγον, καί αύτά; ό Λουδοβίκο; ό ΙΣΤ'. 
κατεσκεύαζε κλείθρα.»

—  Ό δε Λουδοβίκο; ό ΙΗ\ έποίει Λατινικούς στίχους.
—  Ερρίκος ό Γ’. έξύριζε τοϋς αύλικούς του.

Ά λ λ ά , έλεγε πάλιν αύστηρός τις  επικριτή;, τ ί ;  φαντά
ζεται ποτέ νά όμιλή περί έξορύξεω; γαιανθράκων έκ τοΰ βάθου; 
μ ια ; σκοτεινής όπής ;

Α ι, κύριέ μου, άπεκρίνετο έπιεικέστερός τις , ό πατήρ 
μου έθειαφονε Βερολινέζικα φωσφόρα έπί τής φυγή; τών εύγενών.

Η Κυρία Βενουα έμάντευε, δά, δτι έφλυάρουν περί τοΰ Γά- 
στωνο;, άλλα δέν ανησυχεί τό παράπαν.

( * )  Δ η λ ϊ ίή  διά νά t i v  χοίρη νά o ium faj) χ «\ νά  Ιναβ χο λ^ τα ι i l ;  g iv a u ja  
Siesta «ννοριιλί»;.



«Λέγετε, φίλοι μου, οσον θέλετε —  έψυθίριζεν αΰτη μετάξι» 
τών όδόντων τη ς,— δέν σάς ήνάγκασα ν’ αναγνωρίσατε τόν γαμ
βρόν μου ώς μαρκ-^σιον έ/. τών γνησιωτάτων ; ή'λθετ’ έδώ διά νά 
ταπεινωθήτε ένώπιον μου* ό Βενουάς ήδη Ιλησμοννίθη καί έ/.δί- 
κησις μου είναι τελεία. ’Αναχωρώ είς Παρισίους μετά οκτώ ήμέ- 
ρας^καί όταν ξαναπατϊίσω τό έδαφος της Άρλάγγης, οί νεώτεροϊ 
έ ξ  υμών θά έχωσι τήν κόμην λευκήν ! “Οσον δέ διά τόν μαστο- 
ρο»Γάστωνα, δστις είναι αλλόκοτος πρωτοτυπία, ή κατοικία τοΰ 
μεγάρου του καί ή συναναστροφή μετά τών ανθρώπων της τάξεώς 
του ταχέως θά τόν θεραπεύσωσιν άπό τάς ιδέας του.»

Πρό της υπογραφής τοΰ συμβολαίου έφεραν τά  δώρα τοΰ 
γαμβρού, άτινα έκαμαν δλας τάς κυρίας νά λάβωσι τό μέρος τοΰ 
Γάστωνος. Τόν ά π ί θ α γ α ν  τόν δυστυχή νέον μέ τά  χ ο μ π Λ ιμ ί ν τ α  
TW, τά  όποια δέν έτόλμα ν’ άντικρούσ·/)' άλλ’ ύπεσχέθη είς εαυ
τόν νά εΐπνι είς τήν Λουκίλλην, άμα τνί έπιούσν] ήμερα, δτι αύτόν 
δέν ώφειλε νά ευχαρισττίσν).

'Ότε ό συμβολαιογράφος έξετύλιξε τό χβρτίον του, συνω- 
θοΰντο τ ίς  νά τεθ'/j πλησιέστερον εις αύτο'ν, ούχί διά νά μάθνϊ 
τήν προίκα τής Αουκίλλης, διότι ητο γνωστνί, άλλά διά ν’ άκου- 
σν) την άπαρίθμησιν τών έπαύλεων καί τών υποστατικών τοΰ. 
μαρκησίου, άλλ’ ή περιέργεια τοΰ δημοσίου ήπατνίθη. 'Ο Μαρκη- 
σιος δ ’ Οΰτρεβίλλης ένυμφεύετο μέ τά  δ ικαιώ ματά του.

Την έπαύριον τής τελετής ταύτης ή Αουκιλλη καί ό Γάστων 
Ιπανέλαβον τάς τέρψεις των, αί τελευταΐαι ήμέραι τοΰ μηνάς 
παρήλθον ώς ώοαι. Την 31 Μαΐου οί μεμνηστευμένοι συνεζεύχθη- 
σαν έν τ?) δημαρχίςι κατά  τόν νόμον· οΰτε δέ ό είς οΰτε ή άλλη  
εδειλίασε νά εΐπ·/) τό «ναί». νΟτε ό Κύριος δήμαρχος εχων άνά 
χεϊρας τόν κώδικα είπε δ ι’ εκατοστήν φοράν τής ζωής του. «'Η 
γυνή οφείλει ν’ άκολουθ'/) τόν άνδρα της» ή Κυρία Βενουά έκαμε 
νεύμα λίαν έκφραστικόν είς τήν θυγατέρα της. Έπιστρέψασα 
οΐκαδε ή θριαμβεύουσα πενθερά είπεν είς τόν μαρκνΐσιον ένώπιον 
τής Αουκίλλης.

«Γαμβρέ μου (διότι διά τοΰ νόμου είσθε ήδη γαμβρός μου) θά 
σάς μετρήσω αυριον την πρώτην εξαμηνίαν τών εισοδημάτων σας.

— Ό λίγην υπομονήν, προσφιλεστάτη μήτερ ! άπεκρίθη ό 
Γάστων’ τ ί νά τό κάμω τοιοΰτον ποσόν; τά  χρήματα, είπε βλέ- 
πων τήν Λουκίλλην είναι ή τελευταία  φροντίς μου.

■—  Αΐ ! μή τά  περιφρονείτε, τά  καϋμένα τά  χρήματα, θά 
χρειασθήτε πολλά μετά τινας ημέρας έν Παρισίοις.

—  Έν Παρισίοις! ΤΩ Θεέ μου! τ ί νά ’πά’ νά κάμω έκ ε ί;
—  Νά λάβητε κατοχήν, νά συναγάγητε τούς φίλους καί 

τούς συγγενείς σας, νά παρασκευάσητε κύκλον σχέσεων διά τόν 
χειμώνα καί τάς συναναστροφάς.

—  ’Αλλά, κυρία, έχω σταθεράν άπόφασιν νά μή ζώ έν Πα
ρισίοις. Είναι πόλις νοσώδης, δπου αί γυναίκες είναι δλαι άρρω- 
σ*οι, δπου αί οίκογένειαι έκλείπουσι μετά τρεις γενεάς δι’ έλ- 
λειψιν τέκνων. Ήξεύρετε δτι άνά πάσαν εκατονταετηρίδα οί 
Παρίσιοι θά μετεβάλλοντο είς έρημον, έάν ή έπαρχία δέν εΐχε 
τήν μανίαν του νά έποικίζϊΐ αύτη'ν.

—  Διά νά μή γείννι λοιπόν έρημος άπεφασίσαμεν νά ύπά- 
γωμεν έκεϊ δσον τά χ ισ τα .

—  Δέν μοι τά ε’ίπατε, δεσποσύνη.»
Ή Λουκίλλη έταπείνωσε τούς οφθαλμούς χωρίς ν’ άποκριθϊ)· 

η παρουσία τής μητρός της τήν Ιπίεζεν" άλλ ’ ή Κυρία Βενουά 
άπεκρίθη ζωηρώς.

«Τά τοιαΰτα μαντεύονται χωρίς νά τά  ειπν) τ ις , Έ  θυγά- 
τηρ μου εΐναι μαρκεσία δ’ Ούτρεβίλλη, ή δέ θέσις της εΐναι έν 
τ φ  προαστείφ τοΰ Α γίου Γερμανού! Δέν είναι άληθές Λου/.ίλλη ;»

Ή Αουκίλη άπεκρίθη διά τοΰ άκρου τών χειλέων μ’ §ν άνεπαί" 
σθητον ν α ί .  ’Εν τγί δημαρχία δμως δέν έπρόφερεν ομοίως τό r a l .

«Είς τά προάστειον! έπανέλαβεν ό Γάστων, είς τό προά- 
στειον ! έχετε τήν περιέργειαν τοΰ νά είσχωρήσητε είς το προα- 
στειον !»

Κατά συνέπειαν δυσαρεσκείας τινός, ί ς  τό μυστικόν ουδείς 
εμαθε, συνέλαβε σφοδράν απέχθειαν κατά τοΰ προαστείου.

«Ήξεύρετε, δεσποσύνη τ ί  βλέπει τις  έν τώ  προαστείφ ; 
νεάνιδας αηδείς ώς οπώρας παραχθείσας έν πυριατηρίοις· νέας 
γυναίκας κατεστραμμένας ύπό της πολυτελείας καί της κενοδο



ξίας* γραίας, α ϊτ ινε : δέν έχουσιν οΰτε τήν σεβαστήν σοβαρότητα 
τών προμητορων μας τοϋ οεκάτου εβδόμου αιώνας, οίίτε τήν 
ζωηρότητα καί εύθυμίαν τών συγχρόνων τφ  Αουδοβίκφ IΚ'. κυ
ριών- γέροντας ά-οβλχ'.ωμένους ύπό τοϋ χαρτοπαιγνίου τοϋ ν ν ίσ τ ,  
νέους τρυφηλοΰς και θρήσκους συνχέοντας έν τγί συνομιλία τά  όνό- 
μχ·α  τών ιπποδρομικών ίππων μέ τά  ονόματα τών ιεροκηρύ
κων· έν δέ τοϊς ώ ρ ίμο ις  άντρας πολιτικών φρονημάτων άνευ 
πεποιθήσεως, λύπας πλαστάς, αφοσιώσεις κατ’ έπίδειξιν, επ’ έλ- 
πιδι τοΰ ν’ άγοράση τις  αύτάς εύαρεστούμενος· ίδοΰ τό προά- 
στειον δεσποσύνη" τό γνωρίζετε ήδη ώς νά τά ε'ίχετε ίδεϊ. Πώς! 
νά ”ζή  -ε έν -ω  μέσω θαυμαστού δάσους, περικυκλωμέναι ύπό 
λαού δστις σάς λατρεύει, νά έ'χητε περιουσίαν δ ι1 ής δύνασθε νά 
καθιστάτε ά θρώπους εύτυχεΐς, νά έχητε υγείαν άνευ της οποίας 
ούδέν ωφελεί" τήν οικογενειακήν χαράν, τάς θερινάς τέρψεις, τάς 
έν τώ  οι; ω τέρψεις τοΰ χειμώνος, τά μέν παρόν φωτιζόμενον ύπό 
τοΰ έρωτος τό δέ μέλλον πληρούμενον ύπό παιδίων λευκών καί 
ροδοχρόων, και θ:λετε νά έγζαταλίπητε τά  πάντα διά μίαν 
ζωήν ανόητων προσρήσεων καί ανουσίων ύποκλίσεων! Έγώ δέν 
γίνομαι συνένοχος τοσοΰτον όλεθρίας ανταλλαγής, κα ιάνύπ ά γη τε  
εϊς τό προάστειον, δεσποσύνη, έγώ δέν θά σάς οδηγήσω έ'.εϊ)»

Άκούουσα τό ν  λόγον τοΰτον ή Κυρία Βενουά εί^ε τήν δψ'.ν 
παιδίου δπερ είχε κτίσει πύργον μέ οστά d d j j i r o v ,  καί δπερ βλέ
πει τήν οικοδομήν του δλην καταπίπτουσαν λίθος πρός λίθον. 
Μ όλις έσχεν ικανήν δύναμιν νά ε’ίπϊ) εις τήν Αουκίλλην.

«Άποκρίθητι λοιπόν!»
Ή Λουκίλλη έτεινε τήν χεϊρα είς τάν Γάστωνα, καί είπε 

βλέπουσα πρός τήν μητέρα της.
«Έ  γυνή οφείλει ν’ ακολουθν] τ φ  έαυτής άνδρί.')
Τοΰτο χ/.ούσας ό μαρκήσιος ένηγκαλίσθη καί έφίλησε τήν 

Αουκίλην μετά στοργής.
'II Κυρ α Βενουά διετέλεσε τό έπίλοιπον τής ήμέρας είς τό 

νά σχηματίζω διάφορα σχέδια, νά διδϊ) διαταγάς καί νά συνά- 
ΤΓτη μέσα τοΰ νά συμπκρασύρνι τάν γαμβρόν της είς Παρισίους.

Τήν έπαύριον μετά  τήν Ηροτελεστίαν τοΰ γάμου τώ  είπεν'

—  4 0  —

α Είναι ή τελευταία σου ώποφασις \ Δέν θελεις να με
γάγ/ίς ίίς  τό προάστειον ·,

 > λλλά  Κυρία, δέν ή/.ούσατε τήν Αουκίλλην παραιτουμε-

γην ασμένως ; , , .
 Έάν δ’ έγώ δεν παραιτηθώ ; Καί άν σας έλεγον δτι απο

τριάκοντα έ ών κατατρύχομαι ύπό τής φιλοδοξίας τοϋ νά ε·*χω 
ρήσω έκεϊ ; (=?μαι δέ ήδη τεσσαράκοντα δύω έτών). Έαν σας
εΐπω ότι ή έ ιθυμία τοΰ ν’ ακούσω άναγγελόμενον τό ονομα μου
είς τάς αίθούσας τής όδού 'Αγίου Δομίνικου μ’ ’έκαμε νά ύπαν- 
δρευθώ μέ ψευδοααρκίΐσιόν τ ινα  δστις μ’ έδερνε ; ’ Κάν προσέθετον 
έπί τέλους δτι δέν σας έξέλεξα ούτε διά τό κάλλος σας ούτε^όια 
τά  προ ρήματά σας, άλλά διά τό όνομά σας τά όποιον είναι 
κλείς διά ν’ ανοίξω άπάσας τάς θύρα? ; Ά  δά, νομίζετε^αλή
θεια, δτι σάς δίδονται εκατόν χιλιάδες φράγκα εισόδημα δια να 
yάvετε τό αιρόν σας εις το να εργαζεσΟε ; ^

_  Συγχωρεϊτε Κυρία. Πρώτον μέν ή σπάνις καί μεγάλη α ,ια , 
ην έχουσι τήν σήμερον τ ά  άκηλίδωτα ονόματα, κάμνουσυ o jj  .ε 
τό ίδικόν μου νά μή ηναι ακριβόν άντί δύο ε κ α το μ μ υ ρ ίω ν . Πλήν 
τούτου ήμεΐς ούδέν μοι έδώκατε. Τά έργοστάσιον καί τό δάσος
είνάι προίξ τής Λουκίλλης. ^

—  ’Αλλά τήν /Voυκίλλην παρά τίνος τήν έλάοετε ; η ο ϊ
Λουκίλη παρά τίνος έλαβεν ημάς ; άνεφώνησεν ή ταλαίπωρος 
γυνή·-—εΐσθε αχάριστοι νά μ ’ άρνηθήτε οΰτω τήν εύδαιμονίαν μου.

—  Ναι, Κυρία μου’ άλλ ’ αιτήσατε με παν άλλο πράγμα εν 
αφ  κόσμφ, καί δέν θέλω σάς τά άρνηθή* είς τά προάστειον δμως
ώαοσα νά μή πατήσω πλέον.

_ 0 εέ τ0ϋ έλέους ! διά τ ί νά μή μοι τάε ιπητε προηγουμένως·
•—  Διότι δέν μ’ έρωτήσατε.
’Αφίνουσα τόν Γάστωνα ή Κυρία Βενουά ειπε τρεϊς λέ ,ε ι, 

είς τήν θεράπαινάν της, καί τέσσαρας είς τάν άμαξηλάτην της. 
Δέν εΐπε πλέον ούδέν είς τόν μαρκήσιον περί τής πρώτης έςκ- 
μηνίας τών εισοδημάτων του.

Τήν εσπέραν, είς τόν χορόν ή Λουκίλλη ήκτινοβολει έκ τοΰ 
κάλλους καί τής ευδαιμονίας της. Ούδεμία γυνή παρούσα έν θυ-
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μεΐτο νεόνυμφον τοσοΰτον φαιδρόν· πάντες οί νέοι ώς συνήθως, 
έζήλευσαν τόν Γάστωνα’ δέν αποφασίζω νά εΐπω δτι έφθόνησέ 
τ ις  καί τήν Λουκίλλην. Είς τάς δύο τής πρωίας χορευταί καί 
χορεύτριαι, είχον αναχωρήσει. Έ  Κυρία Βενουα, ή φιλόστοργος 
αΰτη μήτηρ, ής τό μέτωπον έκαλύπτετο ύπό τίνος νέφους έζή- 
τησε τήν χάριν τοΰ νά συνομιλήσει κατ’ ιδίαν έπί £ν τέταρτον 
μετά τής θυγατρός της. Ό Γάστων δστις ειχε μείνει είς τήν αί
θουσαν τοΰ χοροΰ άποτινάσσων τόν κονιορτόν του έπέστρεψε διά 
τελευταίαν φοράν είς τό έν τώ  δευτέρφ πατώ ματι δωμάτων του. 
Καταβαίνων τήν μεγάλην κλίμακα έξεπλάγη άκούων τόν κρύτον 
όχήματος άπομακρυνομένου ταχέως. Είσήλθεν είς τόν νυμφικόν 
θάλαμον· ητο κενός, μετέβη είς τά  δωμάτια τής Κυρίας Βενουα 
δλαι αί θύραι ήσαν άνοικταί τά  δέ δωμάτια εγκαταλαλειμμένα. 
Έσήμανεν άλλ’ ούδείς έφάνη. ’Εξήλθεν είς τόν πρόδομον καί άπήν- 
σε κατά  πρόσωπον τήν άγροϊκον φυσιογνωμίαν τοΰ ίπποκομου 
Ίακωμέτου* τόν ήρπασεν έκ τής βΛ ούζας  του. «Δέν ητο άμαξα 
’ποΰ ήκουσα τώρα πρό ολίγου ;»

—  Ναί, άφέντη, έπρεπε ναναι κανείς κωφός.
—  Τίς άνεχώρησε τόσον άργά, άφ’ ου άνεχώρησαν δλοι ;
—  Μαθές, άφέντη μου, ήταν ή Κυρά μέ τή μικρή κυρά, 

μέσα ’στήν μπερλ£να(*) μέ τό χονδρο-Πέτρο καί τήν κερά Γιου" 
λ ίτσα .

—  Πάγει καλά. Δέν είπαν τίποτε ; δέν άφησαν τίποτε ;
—  Νάμέ συμπαθήτε, Κύριε, γ ια τ ί ή κερά άφήκεενα γράμμα.
—  Ποΰ είναι ;
•—  ’Εδώ είνάι, μέσ’ τή φόδρα τοΰ κασκέττου μου.
—  Λοιπόν, ζώον, δός μου την.
—  Μά τό εΐχα κρυμμένο μέσα καί μέσα, διά νά μή χαθγί, 

τό ξέρετε ; Νά το !»
Ό  Γάστων έδραμεν ύπό τόν φανόν τοΰ προδόμου καί άνέγνω 

τό εξής γραμμάτων. α ’Αγαπητέ μου μαρκήσιε, έπ’ έλπίδι δτι ή 
άγάπη καί τό καλώς έννοούμενον συμφέρον θά δυνηθώσι ν’ σ’ άπο-

(*) Ε Τ ϊίς  «μ ά ξη ς .
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σπάσω τι ν άπό τής Άρλάγγης, μεταφέρω τήν γυναΐ/.α και τα  
χρήματά σας είς Παρισίους, έλθετε νά τά  λάβητε !»

Γ ’ .

Ό Γάστων Ισουρομάδησε τό γραμμάτιον τής Κυρίας Βενουά 
καί τό έχωσεν είς τό θυλάκιόν του. Ε ϊτα δέ στραφείς προς τον 
Ίακωμέττον, δστις τόν έθιώρει βλακωδώς περιστρέφων τό κα- 
σκέττον του είς τάς χεΐράς του. «Ή Κυρία Μαρκεσία δεν σοι 
εΐπε τ ίπ ο τε ;»  εϊπεν.

—  Ή μικρή κερά; *Όχι, άφέντη" ούδέ καν μ ’ εκύτταςε.
•— Υπάρχει όδός διακόπτουσα άπ ’ έδώ είς Δεύζην ;
•—  Μάλιστα, άφέντη.
—  Έτοίμασέ μου τόν Δρομ.έα καί τήν ’[νδιάναν. Στασου ! 

θ ά  σέ βοηθήσω, θ ά  μοΰ δείξγς τόν δρόμον’ θά λάβνις έν λουΐ- 
ζιον άν φθάσωμεν πρό τής άμάξης.»

Μετά ήμ.ίσειαν ώραν ό Ίακωμ,έττος φορών τήν βΑ ού Ιαν  του 
καί ό Μαρκήσιος μέ τά  νυμφιακά του εστάθησαν πρό τοΰ τα χ υ 
δρομείου τής Δεύζης. Ό  Ίακωμ,έττος άφύπ%ισεν ένα υπηρέτην 
τοΰ σταύλου καί ήρώτησεν άν εΐχαν ζητήσει ίππους τήν νύκτα. 
Ή άπόκρισις ήτο καλή' ούδείς οδοιπόρος είχε παρουσιασθή άπό 
τής προτεραίας.

«Λάβε, ειπεν ό μαρκήσιος είς τόν Ίακωμέττον, ίδοΰ τά  ε ί
κοσι φράγκα άτινα  σοί εΐχον ύποσχεθή.

—  Κύριε, έπανέλαβε μετά δειλίας ό μικρός ιπποκόμος, τά  
λουδοβίκια δέν έχουν πλέον είκοσιτέσσαρα φράγκα ;

■—  Πρό πολλοΰ, κουτέ.
—  Ό  πάππος μου μ.οΰ τώλεγε πάντοτε. Στόν καιρό του 

δύο λουΐζια καί σαράντα σολδια έκαναν πενήντα φράγκα.
Ό Γάστων δέν άπεκρίθη τίποτε’ είχε τό ους προσηλωμενον 

πρός τό μέρος τής Άρλάγγης. Ό  Ίακωμέττος έξηκολουθησεν 
όμιλών πρός εαυτόν. «Πώς γίνεται τόσον ωραία φλωρια να ςε- 
πέσουν τόσον πολύ !

—  Άκουσον, εϊπεν ό μαρκήσιος, δέν άκούεις άμαξαν έρχο- 
μένην ;



—  νΟχι, *ύριε. Λ ! τ ι δυστυχία !
—  Τί τρέχει ;
—  Νά ξ· πέσουνε εί; ε’ί/.οσι φράγ/.α τά  λουΐζια !
—  Λάβε, κτήνος· ιδού ά/.όμη εν καί σιώπα. 'Ο Ίακω μέτ- 

το; έσιώτησεν ύπα-ούων’ ήρκέσθη νά εΐ-·/) μεταξύ τών οδόν των 
του. «*Ας η»«· ομως άν τά  λουίζια ήξιζαν ακόμη είΐοσιτέσσαρα 
φράγ/.α, μ ’ αύτά τά δύο λουΐζι* καί τά  σκράν-α σολδίκ ’ που 
μουδω/.εν 7) κυρα μου ήθελα ναχω σωστά πενήντα φράγκα. Μά 
οί καιροί είναι δύσ-.ολοι ώς /.αθώ; ελεγεν ό σχωρεμένο; ό πάπ- 
πος μου.»

Ο Γαστων επερίμενεν όλο’ '.λήρον ώραν χωρίς νά καταβή εκ 
τοΰ ίππου του. Τέλος έφοβήθη μήπω; κανέν δυστύχημα συνέβη 
είς τ/,ν άμαςαν, άλλ’ ό Ίακωμέττος τόν καθησύχασε. «Κύριε» 
τώ  είπεν «μπορεί ή κυρίαις νά υπήγαν άπό τόν βασιλικόν δρό- 
μον, χωρίς νά περάσωσιν άπό τήν Διεύζην.

—  *Ας τρέξωμεν, είπεν ό μαρκήσιος.
Δεν άξιζει τόν κόπο, αφέντη* είναι κοντά δυώ ώρώ δρό

μον εμπρός,

—  Λοιπόνέπανάφερέμε είς τ/,ν οικίαν διά τής μεγάλης οδού.»
Ή οικία έμενεν δπως τ/,ν εϊχεν άφήσει ό Γάστων.Ή β ε ρ , Ι ί ν α

δέν ητο είς τό άμαξοστάσιον, καί ελειπον δύο ίπποι ε* τοΰ σταύ- 
λου. Ήκουετο μακροθεν 6 αχός ισχνοφώνων βιολιών καί ασμάτων 
xoc*/„o )̂(i) vg)v 7)σαν οι ε ρ γ & τ& ι xotl οι ^(*>ρι&οΙ ο'ιτινε^ e ^ q̂ qs 'j o v  έν 
ύπαίθρφ. Ό  Γάστων έσ/.έφθη έν πρώτοις πώς νά έξασφαλισθή 
κατά τών διαδόσεων τοΰ Ίακωμέττου, τά δέ κάλλιστον μέσον 
τώ  έφάνη τό νά στείλν) τόν κάτοχον τοΰ μυστικού του εί; Παρισίους.

«"Υπαγε νά έπιβιβκσθ/j; είς τήν ταχυδρομικήν άμαξαν τοΰ 
Νανσϋ, τώ είπεν* εκ τοΰ Νανσΰ θά έπιβιβασθ^ς είς τήν στρογ
γυλήν δια Παρισίους, και ε'.εί να ύπαγν;; εί; τά μέγαρον δ’ Ού- 
τρεβίλλη, όδος 'Αγ. Δομίνικου, άριθ. 57 , καί νά ε'ίπ/ις είς τήν 
κυρίαν Βενουά δτι φθάνω έκεί μετά δύο ημέρα;. Λάβε διά νά 
πληροίσ/ς τήν άμαξαν.

’Αφέντη, ήρώτησεν ό Ίακωμέττος μέ φωνήν θωπευτικήν, 
άν επηγαινα πεζά; μοΰ άφίνατε τά  λεπτά  είς έμενα ;»
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Πρός άπάντησιν ελαβεν £ν λάκτισμα εκφραστικόν, δπερ τόν 
άπεμάκρυνεν εκ τής ’Αρλάγγης, καί τόν εφερεν ολίγον πλησιε- 
στερον είς τους Παρισίους.

Ό Γάστων κατακεκμην.ώς άνέβη είς τά δεύτερον πάτωμα  
καί έρρίφθη έπί τήν κλίνην του, ούχί διά νά κοιμηθνί, άλλά διά 
νά συλλογισθί) μάλλον έσκεμμένως περί τοΰ παραδόξου συμβάν
τος του. Ή φυγή τής Λουκίλλης καθ’ b  στιγμήν ένόμιζεν εαυ
τόν κάλλιστα άγαπιάμενον ύπ’ αυτής τώ  έφαίνετο άνεςηγητος. 
Άναντιρρήτως αΰτη ή φυγή ήτο προεσχεδιασμενη' ήτο δ ’ άόυνα- 
τον νά έτοιμασθ/) ε ί; £ν τέταρτον τής ώρας. ’Αλλα τοτε ολη 
ή διαγωγή τής νέα; γυναικό; ητο ψεύδος' ή ευτυχία ητις δςέ- 
λαμπεν |κ τών οφθαλμών της, ή γλυκεία σύ-.θλιψις τών χειρών 
της έν τώ  ιιέσφ τής δίνης τοΰ στροβίλου, οί εύφρόσυνοι λόγοι,
οδς εΐχε ψυθιρίσει προ μ ιδ ; ώρας είς το ούς τοΰ συζύγου της, το
παν καθίστατο άπατη, δέλεαρ καί κακή π ίστις. Έν τουτοις έάν 
δεν τόν ήγάπα δ ιατί νά τάν λάβ/ι σύζυγον ; Ητο εύκολον νά
ε’ίπ/ι Ιν ο χ ι  άντί νά ε’ίπν) ν α ί ! Ή μήτηρ της δεν ήθελε την
βιάσει, άφοΰ διηυκόλυνε τήν φυγήν της. Ό  Γάστων ένεθυμηθη 
τότε τήν ζωηράν φιλονεικίαν ήν ύπέστη αύτήν έκείνην τήν πρωίαν 
κατά τή ; κυρίας Βενουά* έννόησεν άνευ δυσκολία; τό πείσμα τής 
χήρα; και τήν έκδίκησίν της.

Ά λ λ ά  πώ; αΰτη ή φιλόδοξο; μήτηρ είχε δυ\ηθή εί; όλιγώ
τερον τής μιάς ημέρας νά μεταβάλ/ι τήν καρδίαν τής θυγατρός 
της ; Δ ιατί ή Λο υκίλλη νά μή γράψ/ι μίαν λέξιν έξηγήσεως πρός 
τάν σύζυγόν της ; Αΰτη ή ιδέα ήγαγεν αύτόν νά ζητήσ/) έν τ φ  
θυλακίφ του τό γραμμάτιον τής κυρία; Βενουα. Παρετηρησε μίαν 
λέξιν η τ ις  τάν είχε διαφύγεΊ κατά  τήν πρώτην άνάγνωσιν «την 
σύζυγόν σα; καί τά  χρήματά σας!» Τί) άληθεία περί χρημάτων 
έπρόκειτο ! 'Ως έάν τά  χρήματα έσήμαινόν τ ι  δ ι’ εκείνον δστις 
βλέπει καταρρέουσαν δλην τήν εύδαιμονίαν τοΰ βίου του! Τί σημαί
νει Sv άθλιον ποσόν, δ ι’ έκεινον δστι; άπώλεσεν ο τ ι δεν όυναται 
νά άγοράσν) τ ι ;  είς οποίαν δήποτε τ ιμ ή ν! «Τήν γυναίκα σου καί 
τ ά  χρήματά σου!» Τοΰτο ώμοίαζε προ; τον νεκρώδη αστεϊσμόν 
τοΰ κακουργοδικείου δπερ καταδικάζει τόν άνθρωπον si; θανα-
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Τον καί είς τά  έξοδα τής δ ίκης! Ό  Γάστων έφαντάσθη, άδί/.ωξ 
όμως, δτι ή πενθερά του δέν έγραψε τήν λέξιν ταύτην δ ι’ άλλο 
η δια νά τω ένθυμίσνι τήν μετρίαν κατάστασιν έξ ής τόν εΐχεν 
έξαγάγει, καί ή εύερέθιστος φιλοτιμ ία  του διηγέρθη. ’Αναγινώ- 
σ:-ων έπανειλημμένως τό άθλιον έκεΐνο γραμμάτιον, έπείσθη ότι 
θά ητο αισχρόν νά άναχωρήση είς Παρισίους χωρίς νά μάθ·(ΐ έάν 
έτρεχεν είς ζήτησή της γυναι*ός του η τών χρημάτων του, καί 
άπεφάσισε να μείνη έν Άρλάγγνι έν δσω ή Αου/.ίλη δέν τω  
εγραφε.

Αΰτη ή άπόφασις τω έπέβαλε δαπάνην εύφυΐχς καί εύπρο- 
σηγορίας άπροσδοχ.ήτου. 'Η εϊδησίς της άναχωρη'σεως της μαρκε- 
σίας ειχε διαδοθν) μέ ταχ ύτητα  ηλεκτρικήν. ’Επειδή δέ δέν εί- 
χον ακούσει ποτέ νά γείνν) λο'γος είς τεσσάρων λευγών άπο'στασιν 
ολόγυρα δτι χορός γάμου ειχε τελειώσει τοιουτοτρόπως, πάστες 
εκείνοι οϊτινες εϊχον γευματίσει η άπλώς χορεύσει είς τό έργοστά- 
σιον εδραμον πάσαις δυνάμεσι έπί τνί φυσι/.νί προφάσει έπισκέ- 
ψεως τής χωνεύσεως. Ό  μαρκήσιος άντέστη είς τόν στρατόν ε
κείνον τών περιέργων άνθρώπων είς τρόπον ώ σ τ3  νά άποδείξνι είς 
τούς δυσκολοτέρους δτι ήτο άνθρωπος τοΰ κόσμοο δταν ειχε καιρόν.

Καί δέν έδειξε δτι δυσηρεστεϊτο ποσώς νά δαπανά τά ή'μισυ 
τής ήμε'ρας είς τήν αίθουσαν, Τοΰτο τό μικρόν πλήθος τό διψών 
σκανδαλώδη νέα έξεπλάγη άπό τά ή'συχον ύφος του, τήν φυσικήν 
φωνήν του, καί τήν ευτυχή καί μ,ειδιώσαν οψιν του. Διηγήθη είς 
είς τόν βουλόμενον νά άκούσνι αύτοΰ, δτι άπό δεκαπένπε ημερών 
καί έπέζ.εινά ή κυρία Βενουα, είχεν έν Πκρισίοις κατεπειγούσας 
υποθέσεις, αΐτινες άπήτουν εκεί τήν περιουσίαντης καί τήν τής 
θυγατρός της, καί ott ώς καλή μήτηρ δέν ήθέλησεν ενεκα τού
του νά άναβάλνι τοΰς γάμους τής Αουκίλλης· ό'τι ώς καλός δ ια
χειριστής ήθέλησε νά άφήση άνθρωπον εμπιστοσύνης είς τό έργο- 
στάσιον, καί δτι ώς ευχαρις οικοδέσποινα δέν ήθέλησε νά ένοχλήσνι 
τοΰς προσκεκλημένους της διά τής αγγελίας τοσοΰτον προσεχούς 
άναχωρη'σεως. Έάν τις  έλάμ-βανεν οψιν συλληπητήριον καί έφαί- 
νετο λυπούμενος τά  θύματα τοσούτου άκαίρου χωρισμού, ό Γά- 
σνων εσπευδε νά καθησυχάσω τήν αγαθήν ταύτην ψυχήν άναγ-
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γέλλων αΰτϊ) δτι εν όλίγαις ήμέραις 6 σύζυγος, ή γυνή καί πεν
θερά ήθελον όριστικώς ένταμωθή. Μή άρκούμενος είς τό νά άπα
τά  τοΰς περιέργους καί τους κακοβούλους ελαβε καί τόν κόπον 
τοΰ νά τοΰς τέρψν;. Έπέδειξε πρός εύχαουστησίν των τάς φυ- 
σι/.άς καί προσκήτους χάριτάς του, καί απέκτησε τήν εύνοιαν 
καί ύπόληψιν καί άνδρών καί γυναικών. Έπεδοκίμασεν δλα τά  
γελοία, άφέθη άκολύτως είς δλας τάς προλήψεις. Έγέλασε μέ τό
σην σοφίαν τό άκροατήριόν του ώστε κατέκτησεν δλα τά  περί
χωρα. Τοΰτο δύναται νά συμβγί καί είς τόν τιμιοιτατον άνθρω
πον. Τό πρώτον αποτέλεσμα ταύτης τής κωμφδίας ύπήρξε τά νά 
άποκτήση εκατόν πεντηκοντα στενούς φίλους, τό δεύτερον τά 
νά πείσνί πάντας τοΰς άνθρώπους δτι ή διήγησίς του ητο ή κα
θαρά αλήθεια.

Ή άλήθεια είναι αύτη. Μετά τάν χορόν ή Λουκίλλη ήκολού- 
θησε τήν μητέρα της εις τό δωμάτιόν της, δπου ή Κυρία Βενουά 
έξέδυσεν αύτήν έν ροπνί όφθαλμοΰ έκ τής λευκής έσθήτός της, 
τήν περιετύλιξε μέ παχΰ περίβλημα, ερριψε πέπλον έπί τών 
ώμων της, έν ώ ή Ίουλιέττα άντικαθίστα τάς άτλαζωτάς έμ- 
βας της διά ζεύγους ύποδηματίων' χωρίς δέ νά τ γ  άφηση καιρόν 
τοΰ νά έκπλαγνϊ διά τόν ιματισμόν τοΰτον, ή μήτηρ της ~ψ 
είπε ζωηρώς καί άλλάσσουσα τήν έσθήτά της.

«Προσφιλέστατη μου, ό Γάστων ένέδωκεν είς τάς δεήσεις 
μου’ άναχωροΰμεν πάραυτα είς Παρισίους».

 ‘Ήδη ; δέν μοι ώμίλησεν άκόμη περί τούτου.
—  Σοί έπεφύλαττε τήν άπροσδόκητον ταύτην χαράν αγα

πητόν μ-ot τέκνον, διότι αληθώς έλυπεϊσο διά τήν στέρησίν τής 
ωραίας πόλεως τών Παρισίων !

—  "Οχι, μήτερ μου.
—  Έλυπεϊσο" έγώ σε γνωρίζω κάλλιον τοΰ εαυτού σου !
’Έκρουσαν σιγά τήν θύραν. Ή Κυρία Βενουά έσκίρτησε.
αΤίς είναι ;» ήρώτησε.
 Κυρία, είπεν ή φωνή τοΰ Πέτρου, ή βερλίνα τής αφεν

τιάς σας είναι ζευγμένη.
•II χήρα παρέσυρε τήν θυγατέρα της μέχρι τής άμάξης.
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«Γρήγορα, γρη'γορα, ειπεν, οί άνθρωποί μας χορεύουβι, κα\ ά ν  
μάθωσι τήν άναχώρησίν μας, Οά μάς πεθάνωοΊ μέ τούς απο
χαιρετισμούς των.

—  Ά λ λ ’ έγώ έπεθύμουν πολύ νά τούς αποχαιρετίσω" έψι- 
θύρισεν ή Λουκίλλη.

Ή μνίτνιρ της τήν ερριψεν εντός της άμάςης, καί είσώρμησε 
καί αύτή κατο’πιν της.

«Ό  δε Γάστων ; ήρώτησεν ή νεαρά γυνή δλως έκθαμβος 
έκ τών εσπευσμένων τούτων κινημάτων.

—  "Ελα τέκνον uou. Πε'τρε, ποΰ είναι ό Κύριος μκρκνίσιος ;
Ή κατήχησις τοϋ Πέτρου ητο έτοιμη’ διό άπεκρίθη άνευ

δυσκολίας._
—  «Κυρία, ό Κυρ μαρκέζος φορτόνει τά  πράγματα ’ς τήν 

παλν;ά τήν άμαξα" Παρα/,αλεϊ τήν αφεντιά σας νά τόν περιμείν/j 
ένα δυό λεπτά.»

Ή Λουκίλλη φερομένη ύπό μυστικής Ιμπνεύσεως έδοκίμασι 
ν’ άνοιξη τήν θυρίδα" άλλ’ ή τής δεξιάς ε’ίτε τυχαίως είτε έκ 
προμελέτης δέν ήΟέλησε ν’ άνοίξη" διά νά φθάση δε είς τήν άλ
λην επρεπε νά διέλθη έπάνωθεν τής μητρός της" το'σην δμως 
τόλμην δέν είχε-'.

« ’Ιουλία, εί~εν, ίδε τ ί κάμνει ό μαρκιίσιος».
*11 Ιουλία ητις ύπηρέτει τήν Κυρίαν Βενουά άπό δεκατεσσά

ρων έτών άπήλθε καί έπέστρεψε λέγουσα. «Κυρία, 6 Κύριος μαρ- 
κησιος παρακαλεϊ τήν εύγενείαν σας νά μή τόν περιμένετε.’Έ σπα- 
σεν έ'να λωρί καί τό διορθόνουν" 6 κύριος θά σάς προφθάση εις 
ιόν σταθμόν ».

Τήν αύτήν στιγήν ό Πέτρος έπλησίασεν είς τήν άριστεράν 
θυρίδα καί ή Κυρία Βενουά τώ  ειπεν είς τό ους.

«Λάβε τήν πλαγίαν όδόν, άφες τήν Διεύζην καί διευθύνσου 
είς Μογεμβίκην».

Ή άμαξα έ'φυγε τριποδίζουσα γοργώς. Τί παράδοξος γάμος ! 
'Π Κ υρ·'α Βενουά έχαιρε θριαμβευτικώς αναχωρούσα έκ τής Ά ρ-  
λάγγτς καί τροχηλατουμένη είς τό προάστειον έν συνοδεία μαρ- 
κησίας. Παρεπο- ιξΟη διά τό κόπον, τήν κεφαλαλγίαν της, τόν
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Ή τής Γαλλικής γλώσσης ειδική ήμών σχολή με- 
τετέθη άρχομένου ήδη τοΰ σχολικού έτους εις το έμπο- 
ρικ6ν Λύκειον τοΟ Κυρίου II. Άντωνιάδου, δπου γίνον
ται μαθητών έγγραφαί καθ’ έκάστην παλαιών τε καί 
νεων.

Καταρτίζονται ώς καί προ'τερον τάξεις δύο έναλλάξ  
άνά τρεις ώρας τής έβδομάδος, άρχο'ρ,εναι άπό τής 5η{ 
ώρας μ. μ.

Δίδακτρα προκαταβλητέα δραχ, νέαι 1 0  κατά μήνα.

Λ. Ήλιάδης Βεζάνος 
IV . Κ ο ν τ ό π ο υ λ ο ς .

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΔΡΟΜ ΗΣ 
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Αεά τοί>ς εν τω έαωτερικω . . . .  δρ. ν. ΐϊ 
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