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ΚΟΣΜΟΣ
sίγγγέ»περιοαικον

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

Έν Κωνσταντινουπόλει, Σάββατον 25 ’Ιουλίου 1885·ΕΤΟΣ Α'·

ΑΓΓΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΟΑΤΑ
εις ’Ιωάν. Φραγχλΐνον.

Τφ διασήμφ Άγγλφ ποντοπόρφ καί άτυχεΐ έ- 
ρευνητη τών πολικών χωρών Ιωάννη Φραγκλίνω, δς, 
πολλάκις τάς άξενους έκείνας χώρας έπισκεψάμενος 
καί πολλά τούτων μέρη άγνωστα τέως άνακαλύψας, 
έπί δύο δ’ δλα έτη (1845 — 1847) άποκεκλει- 
σμένος ύπό τών πάγων, εύρε τέλος οίκτρόν θάνατον 
έν μέσω αύτών, ευγνωμονούσα ή μεγάλη αύτοΰ πα- 
τρίς ήγειρε λαμπρόν έν ’Αγγλία κενοτάφιον, έφ’ ού ό 
διακεκριμένος Άγγλος ποιητής Tennyson έπέγρχ- 
ψεν άγγλιστί τετράστιχον επίγραμμα, έχον ώδε :

Λοί here: the whiteNorthhas thy bones: and thou 
Heroic sailor soul,

Art passing on thine happier voyage now 
Toward no earthly pole.

Τό έπίγραμμα τοΰτο πχρέφρχσαν είς πολλάς γλώσ
σας, ιδία δέ εις τήν Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν, 
ετεροι ούκ ευάριθμοι Άγγλοι λόγιοι, τιμώντες τήν 
μνήμην τοΰ είς τόν βωμόν τής έπιστήμης τήν ζωήν 
αύτοΰ θύμα προσενεγκοντος γενναίου έρευνητοΰ. Κομ
ψόν τομίδιον περιέχον πάσας ταύτας τάς παραφράσεις 
τοΰ Τεννυσίου έπιγράμματος έξεδόθη ού πρό πολλού 
έν Κανταβριγία. Πάντα τά έπιγράμματα είσιν 165 
τόν αριθμόν, ελληνιστί δέ γεγραμμένα είσί 55.

Έκ τούτων παρατιθέμεθα τά έπόμενα προσεπάγον- 
τες δτι ή μετά πολλής έπιτυχίας καί δεξιότητος χρή
σις τής ήμετέρας γλώσσης ύπό ξένων έστίν επαρκής 
ένδειξις τών μελετών καί τής άρχαιομαθείας αύτών, 
όξύ δέ κέντρον τοΐς έν ήμϊν φιλομαθε'σι λογίοις, 
ών άτυχώς ολίγοι άσμενίζουσιν είς τό γράφειν τήν 
άρχαίαν.

Ον τΐβ’ είς· Λευχη ρέν έχει σέόεν όστέα γ’ άρκτος·
ΟνιΥ, ώ ναΰθ’, ο χάρος σοί, ρεγάάυρε, πόνος· 

~Η γάρ σρ ι/τνχϊι π.Ιόος έστι ραχάρτερος ΐβη-
Ά.Ι.Γα πό.Ιου συ πΛέεις ο’νχέτ’ έφ’ ήρετέρου.

J. HOSKTNS-ABRAHALL (Combe).

ΤΕΥΧΟΣ ΜΣΤ.
Φροΰόος άπει· ποΜα, ρεγάθυρ’, ύποχείρενος "Αρχτω, 

πΛοϋν τε τέάειον έχεις ές Λιρέν’ ουράνιον.
Α. Η. BEESLY (Malborough).

Ου τάφος· "Αρκτος έχειποΜανέχυν αυτός έπ.Ιευσας 
ίθν πό.Ιου, έτυχά ναύστοΦος, ον χθονίου.

THE ARCHBISHOP (Benson) of Canterbury.

ΆΛΛοθί που χεϊσαι· τά ρέν όστέα, ναυτίΛε πάντων 
έζοχε πο/τοπόρων, .Ιευχός έχει βορέας.

Αυτός if, ω ραχαρϊτα, τυχών π.Ιόου ενπ.ίόου ηόη 
aJ.lov ναυστο.Ιέεις πρός πόΛον ουράνιον.

8. Η. BUTCHER (Edinburgh).

Ου σύ γε, ναυτάων άνόρειότατ’, ένθάόε χεϊσαι· , 
όστέα γάρ νιφόεις τη.Ιόθ’ εχει βορέης· 

ύυχή ά’ έζώρρηχεν, ίοϋσ’ έπ' άρείνονι πόρπη, 
ϊστορέουσ’ ά.Ι.Ιον, γης άπάνευθε, πό.Ιον.

GEORGES BUTLER (Winchester)/

--- ·
Ου τφΥ, ad.T έχάς, ώ φέριστε ναυτών, 

.Ιευχός ρέν βορέας χέχευθεν οστά· 
ι/ιχη ό’, οϋρι'ω έντυχοΰσα πότρω 
άίζηται πό.Ιον ούτι γϊ)ς όροιον.

GEORGE BUTLER (Winchester).

Ου τϊ/il· ον τάφος έστίν· έχάς, ρεγάθυρε, χέχωσαι· 
όστέα ό’ άρφιχυθεις ιευχός εχει βορέας· 

ι/τυχη ά’ b ραχαριτις άχνρονα πόντον άΛαται.
ήρέμ' έρεσσορένη πρός πό.Ιον ουρανιΑών.

Η. Μ. BUTLER (Harrow).

Τϊβε ρέν ον χεϊσαι· βορέας νέχυν άρφεχάΛυβε 
χιόνεος· συ όέ, ναντα, θεώ φίΛε, φαίόιρος >/ρως, 
οιος, γτ^ς άπάνευθεν, άπείρονα χύρατα τάρνων, 
πρός πό.Ιον ίιρετέρου ρέγ' άρείνονα ποντοπορεύεις.

Η. Μ. BUTLER (Harrow).

92.
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ΤήΛε χάτρης νιφόεις βορέας σέθεν οστέα κρύπτει, 
Ώ ράκαρ, ώ χάσης έξοχε ναυτι.ίίας·

Αυτός δ’ ουρανία·: εύχΛοίας ρεία τυχήσας 
Ον χθόνιον ζητείς, οΛδιε ναΰτα, χόΛον.

Η. Β. COTTER1LL (Cambridge).

Κενόν το τύρδευρ’- οί νιφοστιδεΐς γύαι 
το σωρ’ έχουσι τ άνδρός- ή ψυχή ά’ αεί, 
τον αρκτικόν ρέν ούκέτ', άΛΛ' έν ουράνω 
στείΛασα χ.Λοϊον έξερευνήσει χόΛον.

F. W. FARRAR (Westminster).

ΝαυκΛήρου τάδε σήρα ΑιοκΛέος· σύνορα τύρδο; 
οστέα δ" ή βορέω γή νιφόεντος έχει.

Λυτός δ'εύχΛοίης έ'τυχεν ράκαρ, ούκέτι γαίης 
ά.ΙΛά Αιός ρετιών άστερόεντα χόΛον.

C. GRIFFITH (Winchester).

Ου τήδ’, αΛΛ' Άρκτοιο βοΛαϊς ύχό χιονεαισιν, 
ώ ρεγάΛ’ ήρώων έξοχε ναυσικΛύτων, 

οστέα σοι κέχυται- σύ δέ δη χΛόον εύχΛοον αυτός 
χοντοχορών νήσους ές ρακάρων ί'εσαι.

J. A. GODLEY (Oxford).

Σήρα κενόν- βορέου κατέχει σποδόν άξενος αία, 
κ αυτός, ναυτιΛίης άνθος άριχρεχέος, 

ήδη άν’ ούρανίην οδόν έρχεαι- άίσσεις δέ 
ούκέτ' έχιχθονίου τοΰ χό.Ιου ϊίρενος.

ARTHUR JAMES (Eton).

Ούκ ένθάδ’ ήν άρ, ά.Ι.Γ έν Αρκτική χ.Ιακί 
χαντη τάφος σός- ω σύ, τήν ψυχήν ίσος 
ήρωσι, ναΰτα, νΰν γ’ όδω ρακαρτέρα 
χέρας χρός έτερον, ουκέτ’ έχί γαίας, χόΛον.

J. G. LONSDALE (King’s Coll., London).

Xaip’ άγαθή ψυχή- κρυεροϊς σέθεν οστέα κρηρνοίς 
xetrac εν αρχτφοιςy ουδέ οε τζατρίς εχει' 

ήδη δ’ έξανόεις σύ ρακάρτερα τέρραθ ’ όδοΐο
ον χθονος αΛΛ’ άστρων ές χόΛον άννέφεΛον.

Ε. L. LUSHINGTON.

Οίχεαι· έν βορέου νιφοέσσαις οστέα κεΐται 
άκταΐς- ναυτιΛίαν σύ δέ ναυτίΛΛει ρέγ’ άρείνω, 
ηρωος ψυχή, χόΛον αρδροτον είσοιχνοΰσαν.

(The late) LORD LYTTELTON.

Τήδε ρέν ού κεϊσαι, ναύτης ρεγάθυρε, τά δ’ οστά 
κεκτηται νιφοεις αγρός Ί περδορέων.

Θυρος δ αν καΛΛιον εχει χ.ίόο·-, δστε ρατεύων 
στέΛΛεται ο’υ γαίας ουράνιον δέ χό.Ιον.

G. MARIND1N (Eton).

Σωρ έΛαχον βορέου νιφάδες- χόΛον ουράνιόνδε 
Ήρίθεος ψυχή στέΛΛεται ε’υχΛοίαν.

D. MELViLLE (Worcester).

Σήμα χενοχ' νεχνν * Αρκτον εχει* σε δέ y ναυαίκ.Ιυθ’

ψυχή v-iet κατάγουσ’ ές χό.Ιον αθανάτων.
G. RIDDING (Winchester,,

Χαϊρεροι, ήρώων κ.Ιεος, — ο’υ δέρας ένθάδε κεΐται, 
άρκτος έχει κόΛχοις οστέα χιονέοις·

αυτός δ οιωνω χεράας ά.Ια Λώονι χιστός 
νήα κυδερνησας χρος σκοχόν ουράνιον.

J. Ν. SIMPK1NSON (North Creake).

Ενταΰθ ου κεΐσαι' τεα γάρ χιονοτρόφος Άρκτος 
οστε' εχει. ναύτου Λήρα ρεγασθενέος-

νΰν δε χΛόον, ρακαρϊτα, ρακάρτατον εύθυχορήσων 
ουκέτ εχιστρέφεαι χρός τόν ένερθε χό.Ιον.

(The late) RICHARD SHILLETO (Cambridge).

Ο'ίχει δή, σέο δ’ Άρκτος έχει Λεύκ' οστέα Λευκή, 
άΛΛά σύ γ’, ού ναύταις τούνορ’ έν άριθέοις, 

οΛδιος ο.ίδιον δρρον, ον ο’υ κΛονέουσιν άεΛΛαι 
είσαφίκευ, γαίας χείρατ’ άρειψάρενος.

Ε. D. STONE (Eton).

Κενόν τόδ’ άγγος- βορεάς άρφέχει χιών 
νεκυν συ δ , ήρως, ναυτίΛων αγνόν σέδας, 
εύηρερών τό Λοιχόν, ούρια χνοή 
χό.Ιον ρατεύεις τήςδε γής ύχέρτερον.

Η. Μ. BUTLER (Harrow).

ΤήΛε ράΛα, κρυερφ Λευκαίνεται όστέ 'ύχ Άρκτω- 
ένθάδε ρι} ζήτει τόν κΛυτόν άνδρα ράτην- 

αΛΛα σύ γ’—έσθΛ’ εσθΛοΐσι ρέτ’ άνδράσι χοντο— 
χόροισιν, 

ναυτίΛΛει, ύυχή, τήν χάνυ ναυτιΛίαν.
ούκ έτι δυστυχέων, ράΛα δ’ εύχ.Ιοος, Ιθύ κυδερνων, 

ουράνιον ζητείς, έαξνύεις τε, χό.Ιον.
THOMAS FIELD (Bigby).

Οίχεαι- άργηστής βορέας έχει οστέα- καί σύ 
ναυσικ.ίυτοΰ γενεάς έξοχε, θείος άνήρ 

ούκέτ’ έχιχθονίου διζήρενος ουρον όδοϊο, 
χρος τόν άνω χεράας, ώ ρακαριστέ, χό.Ιον.

G. Η. HALLAM (Harrow).

Τήδε ρέν ούχί κέκευθας- άροιρα δέ χατρίδος αίας 
οστεα σου κατέχει Λευκοφαής βορέας- 

ναύκρατες ώ ψυχή, σύ δ’ άρείνονα νυν χΛόον όρρα 
ού χθονος άΛΛ' άστρων ναυστοΛέουσα χό.Ιον.

R. C. JEBB (Glasgow).

Φρούδος· έν άρκτώαισι κεκευθότος ήϊόνεσσι 
σωρα ρέν έν τύρδω Λευκός έχει βορέας- 

ναύκρατορ ω ψυχή, σύ δ’ αρείνονα βας οδον ηδη 
ού γθονός, άΛΛ’ άστρων χΛεΐς, ρεγάθυρε, χοΛον.

R. C. JEBB (Glasgow)·

Ού τΐβε κεΐται, γής δ’ δροις έχ’ έσχάτοις 
οστά κέκευθε, νιφάσιν ήφανισρένα - 
σύ δ’, ή Λαχοΰσα χΛοϋν χοτ' εύτυχέστερον, 
ω χοΛΛά τΛάσα ΝαυτίΛου ψυχή, χόΛον 
χροσήΛθες ούτι γήθεν έρριζωρένον.

(The late) Η. KYNASTON (St Paul's School).

Ούγ δδ’έχει σε τάφος· τά ρέν ό^έα κεΐται ύχ’Αρκτω 
Λευκά, σύ δέ, ψυχή, χοΐ, χοΛυτΛήρον, εδης;

ή σύ γε ναυστοΛέουσ’ άχόνως άν’ άρείνονα χόντον 
τή.Ιε ρετά ζητείς άθανάτοισι χόΛον.

Η. MILLINGTON (Bromsgrove).

Ναυκράτορος τάφος tip’· αύτός χοΛιαΙσιν έν’Αρκτοις 
κΛηδόν’ άείρνηστον σήρα δ’ άσηρον έχει.

ίφθίρη δέ χαρήΛΛακται ψυχΐ) βορέαο, 
καί νυν είσιν άγων’ ιθύς ’Τχερδορέων.

Ε. A. D. MOR8HEAD (Winchester).

Οίχεαι· ή γάρ έχει χιονόκτυχος όστέα χωρά 
τήΛέ χου, ήρώων έξοχε χοντοχόρων-

ψυχή δ’ εύτυγέα ράΛΛον χΛόον ουριοώται 
ήδη έχ’ ουράνιον ναυστοΛέουσα χοΛον.

Τ. Ε. PAGE (Charterhouse).

Έν βορέου χιόσιν Λευκαΐς, ούκ ένθάδε, κεΐται 
οστέα· νΰν δ’ άσκεΐ κρείττονα ναυτιΛίην 

καί στόΛον ήρωος ψυχή εύδαίρονα ράΛΛον 
ήρατ' ές ούράνιον, γής άχάνευθε, χόΛον.

C. Β. SCOTT (Westminster).

Ούκ όντ’ ένταϋθα- οστά κατέχει 
νιφόεσσ’ Άρκτος- σύ δέ χΛοϋν ναύτου 
Λήρ’ άγερώχου, χρός χόΛον ούδένα 

τών ύχένερθεν 
τόν νΰν στέΛΛει ρακαριστόν.

(The late) RICHARD SCHILLETO (Cambridge).

Ούχί τοϊδε, νηυσί χόρων άωτε, 
σωρ’ έκρυψας, χάρ χιονεσσι δ Άρκτω- 
νΰν δέ χρός τέρρ’ ον χθόνιόν σ’ έχερψεν 

ούριος αύρα.
ARTHUR S1DGWICK (Oxford).

Έκεΐ ρ,έτοικον άρκτος ή Λευκή δέρας 
κατέχει τό σόν, ψυχή δέ γ’, ω θειον κάρα, 
ή σή, κράτιστε ναυδατών, άΛΛην χρόσω 
ε’νδαιρονεστέραν τε ναυστοΛοΰσ’ όδον 
χωρεϊ χρός άΛΛον κού χθονοστιδή χόΛον.

Ε. THRING (Uppingham).

Σώρα ρέν άρκτος έχει- χΛεΐ χνεύρα δέ σόν, 
ράκαρ ήρως, 

ναυτίΛος ενδαίρων χρός χόΛον ού χθόνιον.
THE BISHOP (Wordsworth) of Lincoln.

Παρχτιθέμεθα δέ, πρός τοΐς άνωτέρω, έν έκ τών 
πολλών λζτινιστΐ γεγραιχριένων, καί έτερον γαλλιστί : 

Non hie ossa iacent : Boreas habel albus ; at ipse, 
invicte oceano navita. pergis iter.

Jamque novum lustrans fatis melioribus aquor 
hand nostrum adveheris per fret a fausta polum.

3. H. BUTCHER (Edimburgh).

Sous les neiges du Nord.—pas ici,—sont tes as : 
Mais toi, tu en passes, admirable heros, 

Plus heureux maintenant dans ton meilleur voyage, 
Fers un pole celeste, loin de tout naufrage.

G. E. PATTENDEN (Boston).

ΚΑΜΙΛΛΟΥ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ.

Ol

ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ KAI ΚΑΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑΝ KOIIOI.

Π»ρΙ τοδ έν τοϊί χόσμιοίΐ .άνθρωπίνην τύπον
«αθύλον περί τ?)ς μορφής τών έμβιων όντων.

Ότι αί έν ταϊς άπωκισρ-έναις νησοις τοΰ πελωρίου 
ούοανίου αρχιπελάγους διαιτών.εναι ανθρώπινοι φύ
σεις εΐσίν άδελφαΐ άυ.ΐν τήν νοτυ-οσύνην, ότι αί [ζέχρι 
τών ποικίλων [ίαθυ,ών τής άπειρου ιεραρχίας έζαρθεϊ- 
σαι ψυχαί, [t-ΐάς καί τής αύτής ούσαι οικογένειας, 
κοινόν τόν προορισμόν έχουσιν, ότι αί απόλυτοι τοΰ 
άλτ,θοΰς καί άγαθοΰ άρχαί απαρτίζουσιν εν πάσι τοΐς 
στ,μείοις τής πλάσεως τάς βάσεις ενιαίας ήθικής άλτρ- 
θείας, ού μόνον ή φιλοσοφία τών έπιστημών παρα- 
καλεϊ ήμάς νά πιστεύωμεν, άλλά καί ό λόγος ορίζει 
μάλιστα ν' άνακηρύττωμεν ώς άναγκαίως βέβαιον 

χρήμα.
J Τών άπολύτων τής άληθείας άρχών καθολικόν 

έχουσών κΰρος, ουίεμια ψυχ’β θλ ήδύνατο, αποσεί- 
ουσα τήν ιδίαν εύθύνην, νά εζαιρεθγ τού καθήκοντος 
τοΰ άρθήναι μέν μέχρι τής γνώσεως, καταμαθεΐν δέ 
τήν καθολικήν τών άρχών έκείνων ταυτότητα. 1.'· 
δέ μή έφοβούμεθα νά έξενέγκωμεν σκέψιν καθ’ έαυτήν 
σαφεστάτην δ'ιά λέξεων ένδεεστέρας δυνάμεως, ήδυ-

I TSs καί Τείχη Κόσμου ΙΑ', χαι ΙΗ'·
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ναμ,εθα είπεΐν οτι ή ενδόμυχος σύστασις τού διανο
ουμένου όντος διατελεΐ άπανταχού ή αύτή, οτι έν 

παντι τοπω τό λογικόν είς ψυχολογικήν ύποβαλλό- 
μενον ανάλυσιν, δέον νά έκδηλη τήν αύτήν φύσιν 
(ούχί πάντως τήν αύτήν εξαρσιν) και ότι έπι τού 
Ποσειδώνος, η επι τών γειτνιαζόντων τώ Σειρίω 
κόσμων, καθάπερ έπί τής Γής, ή λογική δύναμις 
τυγχάνει πανταχού τού κόσμου όμοια έαυτή.

Συμβαίνει άρά γε ταύτόν καί περί τήν σωματικήν 

μορφωσιν ; Αν τό λογικόν τών τής ’Αφροδίτης κα
τοίκων διεπουσιν οι αύτοί νόμοι οί καί τόν λόγον 
τών Γηγενών κυβερνώντες, άν άναφορικώς πρός τό 
πρώτον, καθκπερ προς τον δεύτερον, αι τε ήθικαί ά- 
ληθειαι και αι μαθηματικαί ταύτίζονται, τά δέ τής 
λογικής πορίσματα έχουσι τό αύτό κύρος παρ’ άμ- 

φοτεροις, έστιν άρα άναγκαϊον, έστι $ί. πιθανόν ότι 
αι αισθήσεις αυτών εισί ταύταί ταϊς ήμετέραις, ότι 

ή μεν δρασις, φέρ’ ειπεϊν, ύπηρετεϊται πανταχού, ώσ
περ παρ ήμϊν, υπό διττών οφθαλμών έν τή ακρώ
ρεια τής κεφαλής κειμένων, ή δέ όσφρησις καί ή γεύ- 
σις διά τών αύτών διενεργείται μηχανισμών καί ή 
ακοή διά δυω παραπλεύρως κειμένων ώτων περαί 

νεται, κτλ ; Εστιν αναγκαΐον, έστι δέ πιθανόν ότι
τό λογικόν 
έν έκάστω 
ζωολογικής

ή τά λογικά πλάσματα τά κατέχοντα 
ενδιαιτήσεως τοπω τόν κολοφώνα τής 

ιεραρχίας, έμφανίζονται έν έκάστω τού
σύμπαντος σταθμώ ύπο τήν γνώριμον ήμϊν άνθρωπί- 
νην μορφήν · συνελόντι δ’ είπεΐν ό ανθρώπινος τύπος 
είναι καθολικός η διαφέρει κατά τούς κόσαους ;

Πρός εκμελέτησιν τού θέματος τούτου άποκλει- 
στεοι εν πρώτοις οι αξιούντες ότι τό ώδε δι,ατετυ- 
πωμένον ζήτημα τυγχάνει άπροσπέλαστον τή άν- 
θρωπινη εξερευνησει, διότι κατά τόν λόγον τούτων,

πασης πάντως περιεργίας περί τοιούτων αντικειμέ
νων αιρομένης, συναίρεται ούτως έν τών τιυιαλ- 

t — *
φεστατων ημών πνευματικών προσόντων. Δέν εί
νε δ ή φιλοπραγμοσύνη σεμνότατη τις καί τιμιωτά- 

τη ροπή, εις ήν καί μόνην όφείλομεν τήν άπό 

'Τη? αρχηγονου κατασκηνώσεως ήμών ύπερορίαν τού 
επίγειου εκείνου παραδείσου, ένθα ό άνθρωπος διετέ- 
λει καταδεδικασμενος αιωνίως ν’ άποφεύγη τήν ψαύ- 
σιν τού δένδρου τής γνώσεως ; Μεθ’ ύιϊκής όλως εύ- 
σεβειας τηρούντες λοιπόν τό αγλαόν τής προμήτορος 
ήμών κληροδότημα, άπρίξ έχώμεθα τής έπιστήμης 
συνωδά τή έμφύτω ήμϊν πνευματική ίδιότητι. ’Επί 

τή ευκαιρία ταυτη παραπέμπομεν έξω τής συζητήσε- 
ως και τούς τελεολογους, οΐτινες έν τώ ένερθεν τούτω 
κοσμώ διαπυνθάνονται ήμάς πρός τίνα τάχα σκοπόν 
κατατριβομεθα ζητούντες νά μάθωμεν, άν οί κάτοι

κοι τών άλλων κόσμων έχουσι κεφαλήν παρεμφερή 
τή ημετερα, ή ολως στερούνται τοιαύτης, πρός τίνα 
δε σκοπον. ... ώ θεέ! Άλλά πρός τί λοιπόν παν 
ό,τι ενδιαφέρει ήμϊν έκ τών τή ποιήσει, ή τή φαντα

σία υπαγόμενων j προς τί παν ό,τι καινοφανές καί γο
ητευτικόν, δουλαγωγεϊ τήν ψυχήν καταθέλγον; πρός 
τι δ ή έπί τριακοσίας χιλιάδας ώρας παρατείνουσα 
ακμή τής έπιχθονίου ήμών διατριβής; Ό χρόνος, ον 
δαπανώμεν εις τό σκέπτεσθαι, τό άναπλάττειν, τό ά- 

νερευνάν, τό ονειροπολεϊν καί ρεμβάζειν, είνε πολλά
κις ό ήττον άπολλύμενος, τή άληθεία, τού αναλι
σκόμενου εις πράςεις τού βίου τάς σπουδαιοτάτας 
νομιζομένας* άλλως καιρός παντι, τό δή λεγόμενον, 
επί δέ τού παρόντος έπιτηδεύομεν ούχί τοσούτον έπι- 
στήμην, όσον έφαρμογήν έπιστήμης (παρά μικρόν έ- 

! λεγομεν άν ποίκιλμα). Καί όμως μικρά σκέψις πείθει 
ότι τό ύφ’ ήμών τεθειμένον ζήτημα περιλαμβάνει 
κατ ούσίαν τά δυσχερέστατα τών προβλημάτων τών 
νεωτέρων χρόνων, προβλήματα πραγματευόμενα πε- 

, ρί τών πρώτων γενέσεων, προβλήματα, ών ή λύσις, 
I τοσούτον βραδέως χωρεϊ, ώστε μόλις ποτέ ϊσχυσε 

προσπελάσασα νά διαφώτιση αύτά τού δεκάτου ένά- 
του αίώνος ή λαμπάς. Ότε διά τής φαντασίας δια- 
περαιουμεθα μέχρι τών άλλων σφαιρών, τών έν ταϊς 
ερημοις τού απείρου» χώρου άπηωρημένων, ώσπερ ή 
ημετερα, καν τολμώμεν ν’ άναπλάττωμεν τόν τρό
πον τής οίκήσεως αυτών, κάν τά βλέμματα ήμών πε- 
ριλαμβάνουσι μακροθεν το σύνολον τής διενεργουμέ- 

νης εν αυτοις κινήσεως, ώς επί τής γηίνης έπιφα- 
νείας, ή πρώτη αναπόδραστος έντύπωσις, ύφ’ ής 
κατεχόμεθα, εινε δλως γηι'νη έντύπωσις καί δλως 

σχετική πρός το καθ’εκάστην προσβάλλον τάς αισθή
σεις ήμών θέαμα. Παρ’ ήμϊν τοϊς Εύρωπαίοις κατ’ 
Ιούλιον αι πεδιάδες εισί κεχρωσμέναι διά χρυσοχρώ- 

μων ληιων, ή χλοανθών λειμώνων, οί λόφοι στεφα- 
νούνται ύπό σύσκιων δασών, τάς έζοχάς διαποικίλ- 
λει τό ρεύμα τού ποταμού, παρά μικρόν δσον καί έν 
τώ σχεδιογραφήματι τούτω, τώ ύπερθεν διορωμένω, 
έμφανίζονται πρός τής κοιλάδος τό βάθος στέγαι 
τινές περί φαιόν παρατεταγμέναι κωδωνοστάσιον, 
ίσως μάλιστα πολίχνη τις μετά οχυρωμάτων αρχαϊ
κών, διατέμνουσα έκεϊ που κάτω τόν ορίζοντα διά 

τής κατηφούς αύτής σκιαγραφίας. Παρά τοϊς κατοί- 
κοις τού ’Ισημερινού καί τού τροπικού, ένθα αί ώοαι 
τού έτους εισίν άμυδροτεραι, τό θέαμα ούκέτι ύπό τήν 
αύτήν παρίσταται άποψιν· έπέκεινα τής άμμώδους 
παραλίας άπειρεσίου θαλάσσης άδιάβπτα εκτείνονται 
δάση, πέραν δε τών δασών λόφοι, ούς ούτε ή χρυσί- 
ζουσα τών ληίων χροιά, ούτε τών λειμώνων ή χλοε- 
ρότης ούδέποτε έκόσμησε, φυτά δέ καί ζώα άλλοίαν 

φέρουσι μορφήν* ύπό έτι αύστηροτέραν όψιν έμφανίζε- 
ται ήφύσις πρό τών κατοίκων τής έρημου. «Ούδέν έν 
τώ νώ, ο μή πρότερον έν τή αίσθήσει», λέγει άρχαία 
τις γνώμη. Άλήθειά τις έγκειται έν τή τής γνώμης 
ταύτης ουσία. Ή επίδρασις τού εξωτερικού κόσμου, 
ή άνταύγεια αύτού έπί τόν έσω άνθρωπον είνε άπει
ρος* εκεϊθεν εκπορεύονται αί εν τή ψυχή ήμών άνα- 
φυόμεναι τυπικαί εικόνες* δθεν, καθόσον άφορα είς 
τό προκείμενον ζήτημα, έν πεποιθήσει δυνάμεθα νά 
φρονώμεν ότι άν ήμεϊς βλέπομεν διά τής φαντασίας 
εν τοϊς άλλοις κόσμοις ανθρώπους έχοντας ές ποδών 
ανάστημα κκί λευκούς τήν χρόαν, οί μέν Σϊναι κιτρι- 
νοχρους μόνον διορώσιν, οί δ’ Έσκιμώοι άγριους, 
παντάπασι μαύρους. Έτι κατωτέρω χωρούντες φρο- 
νούμεν οτι οί μεν πίθηκοι θά έβλεπον ομάδας γορίλ- 
λων η και σατύρων, οί ιχθύς νηκτά όντα, οί ψιττα
κοί περικαλλείς περπέρους, χρυσοειδεϊς τό ράμφος, 

πρασίνους τό πτέρωμα* οί μύρμηκες, μυρμηκιάς οχλο- 
§ρζθεϊς·—τήν ροπήν ταύτην, ήν καθόσον άφορα είς 
•ηρας, άπηκριβωμένως μια λέξις εκφράζει, καλούμεν

Έν τούτοις τίς εστιν ο άνθρω
πος ; διότι διά τέλους ώδε το παν έγκειται ζητημα. 
Άνατομικώς τε καί φυσιολογικώς είπεΐν, ό άνθρω
πος είνε ό έντελέστατος άντιπροσωπος τής ζωολογι
κής σειράς, τό ύστατογενές καί μάλλον προηγμένον 
πλάσμα, ή συγκεφαλαίωσις τών προηγησαμένων αυ
τού έν τή βιολογική κλίμακι, κατεχων κατά δη ταύ

τα τήν κορυφήν τής τών γραμμών συμπτώσεως. 
Άλλ’ είτε τις άποδεχθή μετά τού GcotTroy Saint 
Hilaire τήν μεγαλοπρεπή (άλλ’ούτω άποδεδειγμένην) 

περί ενιαίου τύπου ιδέαν, είτε συντασσομενος τώ Κυ- 
βιέρω, προτιμήση τέσσαρας διακεκριμένας διαιρέ

σεις, οφείλει πάντως όμολογήσαι τό εξής κεφα
λαιώδες πράγμα ; ότι ό άνθρώπινος οργανισμός κατ 
ούδέν διαφέρων τού ζωικού οργανισμού, απαρτίζει τό 
έξοχώτατον μέρος τού αυτού ζωικού οικοδομήματος* 
ότι ύπό τών αύτών παραγόμενος δυνάμεων, ύπο τών 
αύτών διεπόαενος νομών, τό αυτό συναπεργάζεται 
σύστημα καί οτι δι' ά\επαισθήτων άναβαθμών άπό 
τού κατωτάτου τούλάχιστον τών άσπονδύλων, ίνα 
μή τι πλέον είπωμεν, ή ζωολογική άλυσις άγει πρός 
τόν άνθρωπον* ή συγκριτική άνατομία, ή έμβρυολο- 
γία είσίν αί θετικαί έπιστήμαι, έφ’ ών ή γνώμη ή
μών έδράζεται.

Τούτου τεθέντος, άνέλθωμεν διά τής διανοίας ε·.ς 
τήν πρώτην άρχήν, είς τήν καταβολήν ή τάς κατα- 
βολάς τών ειδών. Οίοςδή τις κάν η ό τρόπος τής δρά- 

σεως, δι’ ής ή φύσις έπλαστούργησε τά πρώτα έμ

βια όντα, τούς άρχεγονους εκείνους οργανισμούς, τους 
τόν ζωικόν άντιπροσωπεύοντας βίον εν τή απλουστά- 
■τγ αύτοΰ έχφράσει, τα έγχυ}Λατικά έ/.ε’.να ζωύφια, 
τά ύπό ενιαίου μυελούχου σωλήνος συγκείμενα, τά 
ζωοουτα. άπερ φαίνοντ* άπαρτίζοντα τόν άναμεσον 
τών δύο βασιλείων συνδετικόν κρίκον, δστις ποτ’ άν 
ή, λέγομεν, ό τρόπος δι’ ού ετε7^έσθη η τών οντων 
τούτων έμφάνισις, όφείλομεν άναγκαίως νά όμολογή- 
σωμεν ότι τήν μορφήν, τό μέγεθος, την διοργκνω- 
σιν, τήν άρμονίαν τού είναι, τήν φύσιν τών άρχεγο- 
νων τούτων οργανισμών, διέταξαν αί παραγαγούσαι 
ταύτα δυνάμεις, τό περιέχον, έν ώ εύρέθησαν, αί πε- 
ρικυκλούσαι τήν κοιτίδα αυτών περιστάσεις και οί 
καθολικοί καί μόνιμοι τής ύπάρξεως αύτών όροι. 
Άν άλλοϊαί έξενίκων δυνάμεις, άν άλλότριαι συνε- 
κύρουν ούσίαι, άν άλλοϊοι παρήγοντο συνδυασμοί, άν 
άλλοϊαι συνεφορούντο περιστάσεων συνθήκαι, αναμ- 
©ηρίστως καί προφανέστατα αύτά ταύτα τά όντα θά 
ήσαν μάλλον ή ήττον διάφορα εαυτών* άλλως δε 

τήν άλήθειαν ταύτην έπικυροϊ ή καθ’ εκάστην ήμέ- 
ραν παρατήρησις. Καί σήμερον δ’ έτι πάντα τά οργα
νικά όντα φυτικά τε καί ζωικά ποικίλλουσι καθ έαυ- 
τά συνωδά ταϊς έν αίς διάκεινται συνθήκαις. Περιτ
τόν δ* ηγούμενοι τό περί τήν συζήτησιν τού αντικει
μένου τούτου ένδιατρίβειν, φρονούμεν οτι δυνάμεθα 

νά θέσωμεν το εξής άξίωμα : ή γένεσις τών οντων 
άρμονικώς έχει πρός τήν γενέτειραν αύτών χώραν.

Τό πτηνόν είνε ώργανωμένον πρός πτήσιν, διότι 
τό κράτος αύτού εΐνε ό άήρ* ου μόνον δε τά όργανα 

τής ειδικής αύτού λειτουργίας, άλλά καί τά ποικί
λα προσέτι τού σώματος όργανα έναρμονίως έχουσι 
πρός τόν προορισμόν αύτού, άπό τού μηχανισμού τού
πνεύαονος μ-χρ- Τθν σωληνίσκων, τών κατά 
τάς πτέρυγας. Ό ιχθύς οφείλει να διαιτάται έν τοϊς 
τών ύδάτων βάθεσι, μόνη δ’ ή θέα αύτού θά ήρκει
νά καταστήση εύνόητον τήν λειτουργίαν αύτού. Τί 
δέ νά είπωμεν περί τών αμφιβίων ; τί περί τών 
πτηνών ιχθύων ; Πρός τί νά παρατάξωμεν τήν φά
λαγγα τών όστρακοδέρμων, εσχάτων άπογόνων τού 
προκατακλυσμιαίου Ποσειδώνος, ή τήν τών εντομών, 
υ.ετά τών θαυμάσιων αύτών μεταμορφώσεων ; ή την 
τών Φοβεοών κατοίκων τών δασών καί τών άντρων;

• 1 , < Υ » /
Καί ταύτα χακεϊνα προσεπικυρουσι την έξης αναμφι- 
λογον πρότασιν : Τά όντα έχουσιν άρμονικώς πρός 

τήν, έν ή διαιτώνται, χώραν.
Παοατηοήσατε έν άνάγκη ότι δταν δέν διάκειται 

έν άρμονία, είτε διότι έν όθνείω μετηνέχθησαν περιέ- 
χοντι, είτε διότι τροποποιείται το έν ώ διαιτώνται, 
ούδόλως βραδύνουσι νά προσαρμόσωσιν έαυτά, απα- 
ραλλάκτως όπως περί τήν θερμοκρασίαν καί τήν κί- 
νησιν έν τή τών σωμάτων ισορροπία συμβαίνει.

Ή ποικιλία άρα τών ειδών συσχετίζεται πρός τήν 
ποικιλίαν τών δυνάμεων τού περιεχοντος, τών επιρ
ροών τών άφομοιουμένων ουσιών, τών παρερχομενων
ήλικιών, τών κλιμάτων, τών πυκνοτήτων κτλ. κτλ. 
Διατρεφομένου μυκητος τίνος δι ανθρακικού οξέος 
παρά-jονται τεχνητώς οί όροι τής ύπάρξεως δευτερο
γενούς μορφωσεως* τι δε συμβαίνει, ο μυκη9 
νεται, ύπερτροφει, άποβαίνει ύπερμεγέθης, τερατώδης

καί άνάπαριστά τά κολοσσιαία κρυπτόγαμα, τά κα- 
τακεχωσμένα τανύν εν τοϊς ανθρακουχοις στρωμασι 
τού πρωτογόνου κόσμου* ή αύτή δέ δράσις δέν θά 
περιωρίζετο είς μόνα τά φυτά, τουναντίον θά ήν έ- 
φαρμόσιμος καί είς τά ζώα, άν οί παρωχημένοι αι
ώνες μή έπαγίουν ταύτα κατά κληρονομικήν διαδο

χήν. Άλλά χωρίς νά έξέλθωμεν τών κατά φύσιν τού 
παρόντος βίου συνθηκών, βλέπομεν τήνγηίνην σφαί
ραν κεκαλυμμένην ύπό ποικίλων ειδών, ήρμοσμένων 
πρός τούς όρους τής εαυτών ύπάρξεως.

’Αντί τής γηίνης σφαίρας θεωρήσωμεν νύν έτερόν
τινα τού ήμετέρου συστήματος κόσμον, άνατρέχον- 
τες είς τόν χρόνον τής πρώτης έμφαν.'σεως τής ζωής 
έν τή έπιφανεία αύτού* προς πλείονα δ* ακρίβειαν, 
}.άβωμεν έν παράδειγμα και έστω ούτος ο Ζευς. Γά 
στοιχεία, έξ ών ή σφαίρα αύτη συνέστηκεν, είσίν άρά 
γε ταύτά καί τά τής ήμετέρας; Τό ύδωρ έν τώ Διί 
συνέστηκεν, ώσπερ ένταύθα έκ στοιχείου τίνος ισοδυ
νάμου τω ύδρογόνω καί έξ ετέρου ισοδυνάμου τώ όξυ- 
γόνω; ό δε άήρ συντέθειται τάχα έξ 7 9 μορίων ά- 
ζώτου καί έξ 21 οξυγόνου; έλλείπουσι δέ άλλα άέρια, 
άλλοι ατμοί, άλλα ύγοά ισοδύναμα τοϊς παρ’ ήμϊν 
οΰσιν; άφ* ετέρου δε ο πλανήτης ούτος παρεξεταζο- 
υ,ενος πρός τήν γήν κέκτηται μάζαν μέν τριακοσίας 
τριάκοντα καί οκτώ φοράς μείζονα, πυκνότητα όέ 
τετράκις έλάσσονα’ ενώ δε τό ειδικόν τής Γής βάρος 
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παριστά ο αριθμός 5,48, τά τού Διος παοιστάνει ο 
αριθμός 1,31* ό όγκος δ αύτού προς τόν τής γής 

εινε τετρακόσια προς εν, η περί τον αζονα περιστρο
φή αύτού άποτελεϊ τά τέσσαρα δέκατα τής περιστρο
φής τής Γής, ή δέ ήμέρα έν αύτω μόνον δέκα διαρ- 
κεϊ ώρας’ ο ενιαυτός τούναντίον αύτού είνε σχεδόν 
δωδεκάκις εκτενέστερος τού καθ’ ήμάς· έλλείπουσιν 
έν αύτω ώραι τού έτους· άφιστάμενος δέ τού ήλιου 
πεντάκις πλέον ή όσον ή Γή δέχεται παρ’ αύτού 
επτάκις και είκοσι μεϊον φως καί θεου,ότητα· τέσσα- 
ρες δορυφόροι κινούνται περί τήν ατμόσφαιραν και έπί 
τού ωκεανού αυτού. Τίνες δέ διέπουσι τάς μαγνητι- 
κάς καί ήλεκτρικάς αύτού δυνάμεις νόμοι; οποία 
πρωτόγονοι παρήχθησαν συνδυασμοί κατ’ αύτόν, τί
νες μηχανικαί καί χημικαί δράσεις διενηργήθησαν ; 
όποιος προέστη νόμος, καθ’ δν χρόνον παρήχθησαν έν 
αρχή τά ε’ίδη ;

Ή μελέτη τής φύσεως δίκαιοι ήμάς 
ότι τής έπί τού Διός δημιουργίας κατά 
τάς έπόψεις ούσιωδώς άλλοίας ούσης 
τά είδη, τ’άπαρτίσαντα τά οργανικά 
άστέρος τούτου, είσί κατ’ αύτήν αύτών 
μελιωόώς διάφορα τών συνιστώντων 
ζωήν οντων. Άλλά μήν τό ζωικόν βασίλειον απαρ
τίζει άλυσιν τό έφεξής δημιουργηθέν είδος (εί καί ή 
W ·— _ W_  — ■ . -_ --___ -1 ’ \ * · —

απαντώντας 
:άσας αύτής 
τής έπί Γής, 
βασίλεια τού 
τήν φύσιν Οε- 

ην έπί τής γής

εί καί ή 
έκφρασις αύτη τυγχάνει σφαλερά) έξαρτώμενον έκ τού 
πρωτογόνου, ή κυριολεκτικότερου είπεϊν έκ τού αύ
τού καί το πρωτόγονον εκπορευόμενου κόσαου, συν
δέεται λοιπόν μετ’ αύτού δι* ανεξάλειπτων ομοιοτή
των το τρίτον συνδέεται μετά τού δευτέρου, τό χι
λιοστόν μετά τού εκατοστού καί μικρόν κατά μικρόν 
αναφαίνεται τό έσχατον δημιουργηθέν είδος, τό πάν
τα τάλλα συγκεφαλαιούν, δπερ είς τό αύτο σύστημα 
προσήκον απαρτίζει τόν έσχατον τής άλύσεως κρίκον 
καί παριστα έν τώ έντελεστάτω αύτού τύπω τήν 
μορφήν τών προηγησαμένων αύτού έμβιων οντων έπί 
τής κλίμακος τής ζωής. Καταντήσας δ’ ούτω τις 
μέχρι τού άνθρώπου, πείθεται ότι ούτος, ούδεμίαν 
ποιών έξαίρεσιυ τού διέποντος τά ε’ίδη νόμου, ύπεί- 
κει, καθάπερ τά λοιπά, είς τήν δράσιν τών ύλικών 
δυνάμεων, πανταχού καί πάντοτε διατελών έν σχέ- 
σει πρός τήν φυσιολογικήν κατάστασιν έκάστου τών 
ειδών.

Εί δ’ ούτως εχει έπί τών τού ήμετέρου συστήματος 
κόσμων* ών κοινή φαίνεται ή έκ τού ήλιου κατανω- I ~ ' Γ «
γή, τί άρα έσται άν θεωρήσωμεν τάς άπωκισμένας έ- 
κείνας σφαίρας, τάς έν τω μουσαϊκώ τών ούρανών 
άκτινοβολούσας; Έν μέσω τοιαύτης τινός ποικιλίας, 
μεταξύ τών απειροπληθών ήλιων, περί ούς στρέφον
ται πλα/ήται, ύπό άπαύστων διαταράξεων επηρεαζό
μενοι, ένθα τά έτη. αί ιοραι, αί ήμέραι χωροΰσι κατ’ 
άκανονίστους διαδοχάς, ένθα μυρίαι δράσεις αντι
σταθμίζονται. έν μέσω τών κόσμων, ούς πολύφωτοι 
χρωστικαί βωπεύουσιν ακτίνες, ένθα ή τού φωτός βα
σιλεία δεσπόζει έν άπάσγ αύτής τή λαμπηδόνι, έν 
μέσφ τών αστέρων έκείνων, οίτινες μεταβαίνουσιν έξ 
υπαμοιβής άπό τού φωτός είς τό σκότος, άπό τών 
φλογερών καυμάτων είς τά παγετώδη ψύχη· έν μέσω 

τοιαύτης ποικιλίας, πώς ποτέ είνε δυνατόν νά ύπο- 
στηριχθή είσέτι ή ιδέα τής καθολικότητος τού τύ
που, τίνι δέ τρόπω νά έμπεδώση τις τήν καθολικήν 
ομοιότητα οργανισμού, ου ο πρώτιστος χαρακτήρ 
συνίσταται είς τό άποτυπούσθαι κατά μορφήν διαγε- 
γραμμένην, είς τό διατίθεσθαι συνωδά τή τού περιέ
χοντας αρμονία, είς τό είναι ύπερφυώς πλαστικόν, 
όπως μή έκτοπίζηται αλλαχού που, είς άλλο τι σύ
στημα ;

"Η τε έσωτερική καί ή έςωτερική ήμών όργάνωσις 
διάκειται έν οίκειοτάτη σχέσει πρός τήν ήμετέραν 
Γην οί πνεύμονες ήμών είσί διαπεπλασμένοι πρός 
αναπνοήν τού άέρος· χρησιμεύουσιν είς τήν μετατρο
πήν τού φλεβώδους αίματος είς άρτηριώδες· τό γα- 
στροεντερικόν ήμών σύστημα διατελεϊ ήρμοσμέ>ον 
πρός τό είδος τής τροφής ήμών φυτικής άμα καί 
σαρκώδους* τό δέ οστεώδες σύστημα περιλαμβάνει 
πάσαν ταύτην τήν συσκευήν τής ζωής· ούδ’ εκατό- 
στόμετρον δέ τετραγωνικόν τού σκηνώματος ήμών 
ύφίσταται κατάτε τήν μορφή/ καί τήν φύσιν, τό μή 
κεκτημένον τον λόγον τής ύπάρξεως αύτού άπό τής 
πτέρνης μέχρι τής προστατευτικής οφρύος* άλλά μήν 
μεταβληθέντος τού είδους τής τροφής, τροποποιη- 
θείσης τής μεθόδου τής άναπνοής, τής έπιρροής τού 
περιέχοντας ένεκεν, ή ούσία ήμών εύρεθήσεται άνα- 
ποδράστως μετεσκευασμένη, δπως άρμοσθή πρός τον 
νέον βίον, έξ ου έπεται ότι τά δευτερεύοντα όργανα 
τροπαποιηθήσοντα; καί αί χρήσεις αύτών άλλοιωθή- 
σονται. Τωόντι δέ, μή δέν φωράταί τις χαριεντιζό
μενος όταν άποφαίνεται ότι ό έγκέφαλος πάντων τών 
λόγου μετόχων οντων δέον νά κέκτηται τήν αύτήν 
σύστασιν, τήν αύτήν μορφήν, όπως έκκρίν/) τήν δια- 
νόησιν, ότι αί είδικαί λειτουργίαι έν τή γηίνφ πε- 
ριέχοντι δέον νά τελώνται απανταχού τού κόσμου, 
ή ν’ άντικαθιστώνται διά λειτουργιών άναλόγων, 
ύπό παρεμφερών τοϊς ήμετέροις οργάνων ύπηρετουμέ- 
νων ; μή δέν είνε χαριεντισμός έτι μάλλον άπροσδιό- 
νυσος τό ύποτιθέναι ότι τό νοήμον όν συνέστηκεν έν 
πάσαις ταϊς σφαίραις έκ σωλήνος ώρισμένου είς τήν 
διάβασιν τών τροφών;

Παρασιωπώμεν έκοντί τά έκ λεπτομερεστέρας έξε- 
ρευνήσεως δυνάμενα νά προκύψωσι πορίσματα* άλλά 
μήν, ώς έφθημεν άρτι είπόντες, ή απουσία συστή
ματος τίνος οργάνων συνεπάγεται προς άνασύστασιν 
ταραχθείσης αρμονίας έντελή τροποποίησιν έν τή ένό- 
τητι τών σωμάτων. Εκεί ένθα ό τού θανάτου νό
μος δέν συνιστά, ώς έν τή καθ’ ήμάς σφαίρα, τόν 
νόμον τής ζωής, ένθα τά όντα βιούσι διά μόνης τής 
φθοράς, ύψηλοτέρα τις οικονομία παρήγαγεν οργανι
σμόν διάφορον τού ήμετέρου. Ύποθώμεν έν παρα- 
δείγματι ότι έν ήραιωμένη τινί άτμοσφαίρκ ή ανα
πνοή δέν έκτελεϊται άλλ* ή διά λάρυγγος όμοιου τώ 
ήμετέρω, ύποθώμεν συγχρόνως ότι ό μηχανισμός τού 
ήμετέρου στόματός διάφορός έστι κατά λόγον άλ- 
λοίου τροφής είδους—τροφής άεριώδους φέρ’ είπεϊν, 
λαμβανομένης έκ θρεπτικής άτμοσφαίρας—έκ τούτου 
προκύψει πάντως ότι ό τρόπος της ήμετέρας λαλιάς 
εσεται όλως άλλοϊος παρά τόν νυν ύπάρχοντα. Έ-

πειτα έπί τίνι ποτέ λόγω τό αύτό όργανον ήθελε 
χρησιμεύει πανταχού πρός τήν έκκρισιν τής ό.α- 
νοίας ;................

Συμπεραίνοντες άρα λέγομεν ότι ούδείς ύπάρχει 
λόγος πείθων ήμάς περί τής καθολικής διανεμήσεως 
τού ανθρωπίνου τύπου έπί τών οίκουμένων κόσμων, 
ότι δέ τούναντίον σπουδαίοι πείθουσι λόγοι περί τής 
διαφορότητος αύτού. Μή πλανάτω δ’ ήμάς ή ήμε- 
τέρα καλλονή, άτε άκραιφνώς αναφορική, ώςπερ πά
σα φυσική εύμορφία καί ούδέν άλλ’ ή σχέσις τις ανα
λογιών ούσα, πάν δ’ άλλο οργανισμού σύστημα συν- 
ηρμολογημένον κατ’ άλλους συνδυασμούς, διατεταγ
μένο ν ύπ’ άλλων δυνάμεων, ήρμοσμένον πρός άλλο 
περιέχον, θκ έκέκτητο έπίσης ίδιάζουσάν τινα χαρα
κτηριστικήν καλλονήν. Αί διέπουσαι τόν σχηματι
σμόν καί τήν μόρφωσιν τού άνατομικού συστήματος 
τών ποικίλων οργανικών ειδών δυνάμεις, έφ’ ών ε
δράζεται ενταύθα ή ένότης καί ή αρμονία, άποκα- 
τέστησαν έπίσης έν τοϊς άλλοις κόσμοις έτερα συ
στήματα, έναρμονίως έ'χοντα πρός τήν φυσικήν κα- 
τάστασιν τών ποικίλων εκείνων ενδιαιτημάτων.

Άλλ’ όποιοι ποτέ τινές είσιν οί άλλοι εκείνοι άν
θρωποι, έρωτώμεθα· άποφαινόμενοι δέ ότι ούτε τήν 
ήμετέραν κέκτηνται φύσιν. ούτε τήν μορφήν, ούτε 
τό σωματικόν σύστημα, τίνι ποτέ τρόπω θ’ άντικα- 
ταστήσητε τάς πρός χρήσιν παντοίαν αρμόδιας χεϊ- 
ρας, τό στήθος ένθα άνδρική πάλλει καρδία, τούς 
πλήρεις σθένους έκείνους οφθαλμούς, δι’ών ή διάνοια 
διοράται............ καί ύπό άλλην δ* έποψιν διά τίνων
καλλονών θέλετε άντικαταστήση τάς εύαισθήτους έ- 
κείνας ωραιότητας, τάς προσφιλείς μορφάς, τάς το
σούτον ήμϊν ποθεινάς ;—Ά μή γένοιτο νά πειραθώ- 
μεν τήν άντικατάστασιν αύτών ! άμοιροι δημιουργι
κής δυνάαεως καί τήν όλως χοϊκήν συνειδότες τού 
φανταστικού ήμών ιδιότητα, ούδεμίαν άναπλάττο- 
μεν φαντασίαν. Γινώσκομεν όμως ότι άν ήμεϊς έσμέν 
ον πεπερασμένον, άνικανότητος καί άμαθίας μεστόν, 
ύπάρχει έν όντως ον, άπειρον, δημιουργικόν κατ’ ού
σία ν άπείρως άπειρων μορφών καί τύπων καί ή ύ- 
περφυής λοιπόν εύχέρεια, μεθ’ ής ή άπειρος αύτη 
παντοδυναμία δύναται άναπληρούν καί άντικαθιστάν 
τά τιμαλφέστατκ τών ύπ’ αύτής δημιουργημένων δν- 
των έπαναπαύει ήμάς πληρέστατα.

(ΆκολουΟεϊ).
ΜετΐγΛωττισθη νπο Ν. Κ. ΛΗΜΝΙΟΥ ιατρού.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΓΚΙΝΟΝ.1

Βαίνοντες διά τών τάφων έβλέπομεν πόρρω, πρό 
ήμών, μεγάλα τινά ζώα, ών τό είδος δέν ήδυνάμεθα 
νά διακρίνωμεν άκριβώς. Άλλά προχωρήσαντες καθ’ 
εκατόν μέτρα είδομεν ότι ήσαν πελώριοι γύπες. Έν 
τινι τών πολλών θυλακίων μου εΐχον δύο μεγάλας 
πυριτιδοβολάς· τήν μίαν ένέβαλον είς τό πυροβόλον 
μου καί άπομακρύνας τόν παϊδα, προέβην μετά πε- 
ρισκέψεως, κρυπτόμενος ώς οίον τε όπισθεν τών τά-

1 ”1δε Τεύχος ΜΑ'.

φων. Ό παϊς, κατανοήσας τόν σκοπόν μου, πρώτον 
μέν μεγάλως έξεπλάγη, είτα δ’ έντόνως διεμαρτυρή- 
θη διά λόγων καί χειρονομιών, ών κατενόησα ήν ση- 
τμασίαν.

Έν τή χώρα εκείνη, όπου καί χολέρα καί λοιμώ
δεις πυρετοί άναφαίνονται, ό γύψ νομίζεται εύεργέ- 
τημα τού θεού, δημόσιος καθαριστής, σεβασμού ά- 
ίιος. Άλλ’ οί κυνηγοί είνε άφοβοι, καί έγώ ούχί ά- 
κόπως κατώρθωσα νά προσεγγίσω, κατά τριάκοντα 
μέτρα άπέχων τού σμήνους τών σαρκοβόρων ορνέων, 
διακρίνας τούς τριχωτούς αύτών τραχήλους, τάς 
φαλακράς κεφαλάς, τούς ύπερμεγέθείς πόδας. Είδον 
πάσαν αύτών κίνησιν, όρμώντων έπί θλιβερού τίνος 
δείπνου καί άλλήλοις άμφιςβητούντων τά λείψανα 
τής εύωχίας Άλλ’ έπόθουν τήν ήόονήν νά πέμψω 
έκ τής ζωής είς τόν θάνατον έν τούλάχιστον τών ά- 
χρείων έκείνων οντων. Παρά τάς όρυγάς λοιπόν τού 
παιδός, έσκόπευσα τό έγγύτερον καί μεγαλείτερον 
τών σαρκοβόρων εκείνων. Έ βολή μου ώρμησε, τό 
σμήνος άνέπτη καταχθονίως θορυβούν, καί εις μόνος 
γύψ έσφάδαζεν έν τή γή. Τούτον ίδόντες οί άλλοι 
καί νικηθέντες ύπό τής φυσικής θηριωδίας μάλλον ή 
ύπό τού φόβου, κατέπτησαν περί τόν θνήσκοντα καί 
άναμφιλέκτως θά έκορέννυντο σαρκών άδελφ>ύ, έάν 
μή ταχέως έσπεύόομεν πρός τόν ψυχορραγούντα.

— Τί θέλεις τό δυσώδες τούτο δρνεον ; είπέ μοι 
ό συγκυνηγός.

— Έδώ θά τό άφήσω, άπεκρινάμην πολύ θά λυ
πηθώ άποστερών τούς φίλους αύτού έζαιρέτου γεύ

ματος. t
Άλλ* άποτεμών παρέλαβον, ώς τεκμήριου καί έν- 

θύυ.ιον τής άνδραγαθίας μου, τόν έτερον πόόα τού 
πτερωτού τέρατος, φοβερούς έχοντα τούς όνυχας.

Μετά τέταρτον τής ώρας είςήλθομεν είς τό Σολέ- 
νον, ένθα ό φίλος μου, ααθών τήν ελευσιν ήμ.ών παρά 
τών Μά.Ια (ίθαγενό>ν στρατιωτών^ παρεσκεύαζεν ή
μϊν πρόγευμα.

— Άπό τούδε, είπε, μέχρι τής πέμπτης εσπερι
νής ώρας ούδαμώς θά έξέλθωμεν. Μέχρι τού γεύμα
τος θά άσχολώμ,αι περί τζ έργα μ.ου, νύν δέ θά δεί
ξω ύμϊν τά δωαάτια ύμών καί τόν λουτρώνα. *ΙΙόη 
άναπαύθητε· περί μεσημβρίαν θά έζυπνίσω ύμάς.

Μόλις ήτο όγδοη ώρα καί ό καύσων ήτο μέγιστος. 
Λουσθέντες πρώτον διά θερμ.ού καί είτα όιά παγερού 
ύδατος, κατεκλίθημεν ύπό κωνωπολόγους καί βα- 
θέως άπεκοιμήθηαεν έπί ψυχεινών ψιάθων τής Καμ
πότζης.

Περί μεσημβρίαν φαιδρός θόρυβος άνέωςεν ήμών 
ι τούς οφθαλμούς· γέλως καί φωναί ήκούοντο έν τώ 

προθαλάαω.I * ι ·
— Πού είνε αύτοί οί ύπνοφάγοι; έλεγε γνωστή τις 

φωνή.
Ό λέγων ήτο φίλος, έκ τών συμπλωτήρων, όςτις, 

μαθών παρά τού υπηρέτου ήμών πού ήμεθα, ήλθε 

πρός ήμάς.
Πάραυτα ήγέρθημεν καί αμέσως έκαθίσαμεν περί 

τήν τράπεζαν.
Τό Σολένον διώκει τότε επιστάτης, οίκων μετά 
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τών περί αύτόν έν ίδίω οί/.ω, έχων βοηθού; χαί δύο 
διοικητάς, συγκατοίκους, ομοτράπεζους. Ούτοι πάν- 
τες έφιλοξένησαν ήμάς.

Έν τω εστιατορίω έγνωρίσθη ήμϊν καί ό άνναμίτης 
έπαρχο; του Σολένου Δοκφού, άνήρ εύγενέστατο; καί 
ιππότης τού λεγεώνας τή; τιμή;. Ούτος πρςήνεγκεν 
ήμϊν καί λαμπρόν εύρωπαϊκόν γεύμα, δτε έγνωρίσθη 
ήμϊν καί ή σύζυγος αύτού.

Μέχρι εσπέρα; διήλθομεν έν άκρα εύθυμία καί μετά 
νήδυμον ύπνον ήγέρθημεν τή έπιούση, έπορεύθημεν 
εις τό διοικητήριον τή; Σαϊγόνο; καί αύτόθι έμείνα- 
μεν μέχρι τή; ώρας, καθ’ ήν, χάριν ήμών, συνεκρο- 
τήθη χορός. Αί γυναίκες ήσαν πλεϊσται έν τώ χορώ 
τούτω δς καί ύπήρζε λαμπρότατος, παιανιζούσης τής 
μουσικής Στράους, Μέτρα καί *Οφεμβαχ, έν τή α
σιατική έκείνη έσχατιά. ήν, ώς τοσαύτα; άλλας, 
έξημέρωσεν ό εύρωπαϊκός πολιτισμός. Τί θά έλεγεν 
ό Φαγγταντζιάν1, έάν έβλεπε τά αποτελέσματα τή; 
προδοσία; αύτού ;

Περί τήν πρωίαν κατήλθομεν είς τό παράλιον, είτα 
έπέβημεν τού πλοίου. Μετά τινας ώρας, παραλα- 
βόντες άνδρα; καί εφόδια, χάριν τής κατά τού Τογ- 
κίνου έκστρατείας. άπήραμεν έκ Σαίγόνος, εύζάμενοι 
νά έπανίδωμεν αύτήν ύπ* ούρανόν επιεικέστερου καί 
ήλιον όλιγώτερον καίοντα.

Ε'·
•Απέλ&υσις έχ Σαίγόνος.— Ζουανδάη.— Κοολαοχάμ.— 

Σίφων έν τή αγκυροβολήσει.— Σχέψις περί πιθήκου 
—Χειρουργική έγχείρησις.— Φόγία.— Τυχαίος πε
ρίπατος - Πεντεκαίδεκα λεπτά αδημονίας. — *Άφι- 
ξις είς τόν κόλπον Τογκίνου.

Άπελθόντε; τή 23 ’Οκτωβρίου, ένεκα άπροςδο- 
κήτου τρικυμίας, άφικομεθα εί; τόν Ερυθρόν ποτα
μόν τή 7 Νοεμβρίου, διπλούν χρόνον έν τώ διάπλω 
τούτω κατατρίψαντες.

Καθ’ οδόν προςωρμίσθημεν είς τόν όρμον Ξίουαν- 
δάης, ένθα έξ ανάγκης διεμείναμεν οκτώ καί τεσσαρά
κοντα ώρα;. Κατ’ αύτάς διηρευνήσαμεν τήν ακτήν, 
έπ’ ώμου έχοντες τό πυροβόλον καί φονεύοντες είδος 
•τι όρτύγων, άφθονουσών έν έκείνοις τοίς παραλίοις.

Τού ανέμου κοπάσαντο; πάλιν άνήχθημβν, άλλά 
καί πάλιν ήναγκάσθημεν νά ζητήσωμεν έτερον κατα- 
φύγιον. Αύτόθι πάλιν πρωία; είς τήν γήν άπέβημεν, 
άλλ* είτ’ άναχθέντες, περί τήν ένδεκάτην διήλθομεν 
όπισθεν τής μικρά; νήσου Κουλαοκάμης καίέκει, μάλ
λον πρός τήν ήπειρον, ήγκυροβολήσαμεν. ΊΙ μανία 
της τρικυμία; έδιπλασιάζετο καί ραγδαίος καί βίαιος 
ύετός ηύξησε τά δεινά ήμών Άλλ’ δμως έν ήσυχία 
έθεωρήσαμεν τό μεγαλοπρεπές έκεϊνο φαινόμενου, δ
περ καλείται τυφών ή σίφων. Σύν τή μεγαλοπρεπείς 
ήτο καί φοβ εσώτατον.

Είνε άπερίγραπτος ή μανία τού πνέοντος τότε ά
νεμου. Πάντα έπί τού καταστρώματος είχον προς-

t *0 Μανδαρίνος ούτος δια προδοσίας εύκολον τοϊς Γάλ- 
λοις τήν νίκην καί τόν θρίαμβον έν Κοχιγχίνγ, έποίησε. 
Άλλ* δπό τής συνεπή τέως ελεγχόμενος έγένετο αύτόχειρ 
μετά τήν καταίκτησιν, καί o? uiot αύτού αιώνιον μίσος 
ώμοσαν κατά τής Γαλλίας 

δεθή, ώς εί διεπλέομεν τόν ωκεανόν, μόλις ί’ ό ά- 
ζιωματικό; τής ύπηρεσίας ίστατο έπί ποδός. Έν τή 
φοβερά τού τυφώνος δίνη σμήνη άπειρα πτηνών 
παρεσύροντο ύπέρ τάς κεφαλάς ήμών. Τά έν τή γή 
πάντα άνετρέποντο, αίτε άθλιαι τών ιθαγενών κα- 
λύβαι κκί τά δένδρα, δίκην άχύρων μακράν ακοντι
ζόμενα.

Έπί τριάκοντα περίπ>υ ώρας, ή θύελλα έμαίνετο* 
περί μεσημβρίαν όμως τής έπιούσης, αϊφνη; έπήλθε 
γαλήνη καί άκρα νηνεμία. Πάραυτα κκί ταχέως άνε- 
σπάσαμεν τάς άγκύρας καί έπ.λεύσαμεν πρός τάπρόσω.

Ό τυφών κυρίως είνε απειρομεγέθης δίνη ή στρό
βιλος, διατρέχων τής θαλάσσης τήν έπιφάνειαν, 
μάλλον ή ήττον ταχέως. Ώς πάσαι αί δίναι, έχει 
κκί ό τυφών κέντρον, έν ω γαλήνη ύπάρχει. Άλλ’ 
ούαί είς τό πλοϊον έκεϊνο, δπερ έν μέση θαλάσση συλ- 
λαμβάνεται, έν τή άπίστω έκείνη ζώνη· ούδέν δύνα
ται νά έζαγάγη αύτό τού ολέθριου κύκλου, ύφ* ού 
παρασύρεται καί ύφ’ ού τέλεαν άπόλλυται.

Καί πρώτον μέν οί ναυτικοί όφείλουσι νά προίδω- 
σι τό φαινόμενον, καί έάν μέν δύνωνται, ν’ άποφεύ- 
γωσιν αύτό, είτε ζητούντες λιμένα, εϊτε, έν έσχάτη 
άνάγκη, άποφεύγοντες τό κέντρον τής δίνης. Πρός 
τούτο ύπάρχουσι κανόνες τινέ;, άλλ’ εύκταϊον είνε 
μηδέποτε είς τούτους νά καταφεύγωσι. Ό πλοίαρ
χος ήμών προύτίμησε νά έλλιμενίση που, ουτω δέ 
καί έσώθημεν.

"Οταν δέ πλοϊον άγκυροβολούν δύνηται ν’ άντιστή 
κατά τού έπελθοντος στροβίλου καί ττ,ς βίας τών 
κυμάτων, τότε συμβαίνει μέν νά εύρεθή έν τώ κέντρω 
τού φαινομένου, ούδέποτε όμως παρασύρεται. Γαλή
νη άκρα έν τώ κέντρω τούτω έπιζρατεϊ, μάλλον ή 
ήττον μακρά, είτα δ’ ή τρικυμία άρχεται πάλιν, έως 
ού ό θαλάσσιος γίγας μετενέγκη άλλαχόσε θάνατον 
καί έρήμωσιν.

Καί ήμεϊς εύρέθημεν έν τφ κέντρω τού τυφώνος. 
Γινώσκοντες ότι ή ησυχία έκείνη δέν έμελλε νά πα- 
ραταθή, είργαζόμεθα πυρετωδώς καί άνενδότως. ’Αλ
λά μόλις άνεσπκσθησαν αί άγκυραι ό άνεμος αύθις 
έςεμάνη. Προςέβαλε δέ ήμάς άποτόμως, κτηνωδώς, 
άνευ προοιμ.ίων, ώς κανονιού βολή. Πάλιν τότε άφή- 
καμεν τάς άγκύρας, αίτινες έγκαίρως έβυθίσθησαν 
έάν καί πέντε λεπτά έβραδύνομεν. θά έναυαγούμεν.

Ή δευτέρα πράζις τού μεγάλου έκείνου καί πολυ- 
οργανου δράματος διήρκεσεν όλιγώτερον τής πρώτης. 
Περί μέσας νύκτας ό άνεμος έμετριάσθη καί όρθρου 
βαθέως εντελώς έκόπασε.

Κατά την έπελθούσαν ήμέραν οί άςιωματικοί άπέ- 
βησαν είς τήν γήν, ίνα όιακριβώσωσι τά έπί τής νή
σου Κουλαοκάμης ύπό τής θυέλλης προξενηθέντα 
δεινά.

Οί έντρομοι ιθαγενείς βαθμηδόν ήδη έκ τών κρυ
πτών άνεφαίνοντο. Πανταχού καταστροφή, κυκεών, 
πανταχού συντρίμματα, καταβυθίσεις, άνατροπαί 
στεγών. Άνεμος καί φύρδην μίγδην συνεκύ-
κησαν δένδρα και άροτρα καί πάν γεωργικόν σκεύος 
καί πάν έπιπλον τών καλυβών εκείνων, θέαμα άλ- 
γεινότατον!

Έπί δύο ώρας έζητούμεν θήραμά τι, άλλ’ ούδέ 
πτηνόν είδομεν. Πάντα ήσαν πεπνιγμένα έν τώ ούρα- 
νίω ύδατι, ή έν τή θαλάσση, ύπό τού άνέυ.ου κατα- 
κυλισθέντα. Μόνον πίθηκοί τινες ώρχούντο παρά τινα 
άδιείςδυτα δάση· άλλά μ.όλι; έσύριςαν αί βολαί ή
μών, άπήλθον μορφάζοντες κκί οξεία; βάλλοντες 
κραυγής.

Πολλοί τών φίλων μου έλυπήθησαν διότι δέν έ- 
φονευσαν τά δύστηνα εκείνα όντα, άλλ’ έγώ τούναν- 
τίον έχαιρον. Έγώ νομίζω λυπηρόν τό φονεύειν ά
βλαβή ζώα, ών ούδέν όφελος. Μετά τήν άνάγκην, 
μόνη ή ώφέλεια δύναται νά δικκιώση τήν ώμότητα 
τού θηρευτού.

θηρευτής ών κάγώ καί έν άνάγκη θηρευτής άκά- 
υ.ατος, ούδέποτε έφόνευσα σκίουρον άνευ συνειδήσεων 
έλέγχου, ούδέ άδακρυτί ήκουσα τούς σχεδόν πρός 
τούς άνθρωπίνου; παρεμφερείς αύτού θρήνου;.

Τού; δέ πιθήκου; ούδόλως νομίζω προγόνους τού 
ανθρώπου. Περί τή; μάλλον ή ήττον άληθούς μεθ* 
ήμών συγγένειας αύτών δέν δοξάζω όσα σοφώς καί 
σαφώς είπον ό τε διδάκτωρ Κάρολος \ Ogt καί ό πε
ρικλεής Δαρβϊνος. Πρώτο; έγώ άνομολογώ ότι τά 
πανούργα ταύτα τετράχειρα όλω; στερούνται τής 
νοημοσύνης τού ανθρώπου, ος, κατά μέν τόν Πασκάλ, 
ούτε άγγελος εινε οντε κτήνος, Α'ΐ.τχ τόν Αα- 
μαρτϊνον είνε Θεός .κεχτωκώς, τον ουρανού άναμ,ι* 
μνησκόμενος. Άλλ’ όυ.ως έξέστω λέγειν ότι σωματι- 
κώς τοσούτον ήμϊν όμοιάζουσιν οί πίθηκοι, ώςτε, ο 
πυροβολήσας αύτούς, άδύνατον είνε νά παραστή έν 
τή άγωνίκ αύτών καί νά μή θλιβή άναλογιζόμενος ! 
ότι άπέκτεινεν ένα τών ομοίων αύτώ. Διά τούτο, κα
τόπιν πολλών τοιούτων πειραμάτων, ώμοσκ νά φεί- 
δωμαι τών ζώων έκείνων, άπερ, καίτοι δέν είνε όμο- 
ειδή πρός ήμάς, είνε δμως άβλαβή όντα, μηδεμίαν 
παρέχοντα ώφέλειαν, μήτε διά τής σαρκός, μήτε διά 
τού δέρματος αύτών.

"Απαξ μόνον έσκόπευσκ πίθηκον, κψπαΐ,ην^ ότε 
βραδύτερον είςήλθομεν εί; τό Τογκϊνύν. Άλλ’ έπειδή 
τό τραύμα ήτο άκίνδυνον ό ιατρό; τού πλοίου έλαβε 
τό ζώον, είπών.

— ΧΠδη άρχεται τό έργον μου.
— Καί τί θά πράξης; είπον έγώ.
— θά τόν θεραπεύσω καί θκ τόν άπαγάγω είς 

τό πλοϊον.
—- Δέν είνε προτιμότερου νά φονευθή, είπον, ίν* 

άπαλλαγή τοσούτων πόνων ;
— Δέν φρονώ έγώ ούτω. Αλλέως ήμεϊς σκεπτό- 

μεθα. Ά7λά καί έάν μ.ή θεραπευθή, τό πτώμα θκ 
χρησιμεύση είς σπουδαία; άυατομικά; μελέτα;, θέ
λω λοιπόν νά μείνη σώον καί άκέραιον, φύλζξον δέ 
τήν πυρίτιδά σου χάριν καλλίονος περιστάσεω;.

Μή δυνάμενος ν’ άντιστώ εί; τήν ιδιοτροπίαν τού 
ιατρού, ούδέν αύτώ άντεϊπον. Οί ναύται εύχερώς
μετήνεγκαν τον τραυματίαν είς τό πλοϊον ήμών, καί 
τοι δέ πάντες προςεποιήθημεν τόν άδικφορον, όμως 
βαθεϊα μελαγχολία έκυρίευσεν ήμών. 
κατ’ έμαυτού ώργιζόμην καί πά.ντω;

Καί έγώ αύτός 
ήπο’οουν έπί τή • ·

θλίψει μ.ου. Μετά είκοσι τή; ώρας λεπτά άνέβημεν 
είς τον πλωτόν ήμ.ών οίκον.

Ό ιατρός μετήγαγεν είς τό φαρμακεϊον τόν νέον 
αύτού πελάτην.

— Τί θζ πράςη; ; ήρώτησκ πάλιν αύτόν.
Άλλ’ ούδέν άπεκρίνατο.
Στεναγμ.ός τού πιθήκου, ον έλυον κατ’ έκείνην τήν 

ώραν, μ.’ έκώλυσε τού πλείονα είπεϊν.
Φαίνεται όμως ότι ή δψις μου ήτο λίαν σκυθρωπή, 

διότι φίλος τις μέ ήρώτησε μήπως έπαθόντι. Διηγη- 
θέντος τά γενόμενα, έκεΐνος έπανέλαβε λέγων

— Ώ ! είνε άνάξιον τού κόπου τό λυπεϊσθαι χά
ριν ενός πιθήκου.

— Αίαν άφελώς όμι)εϊς περί πιθήκου, είπον έγώ. 
Άλλ’έάν ό πίθηκος ουτο; είνε πεπτωκώς άνθρωπος 
καί ήδη έ τελειοποιεί το ;

*Η δογματική καί έπίσημος αύτη κρίσις μου έφαί- 
δρυνε τούς άκροατάς, οίτινες μ.* έκύκλωσαν καί είπον 
μ.οι άστείους κκί σκωπτικούς λόγους, γνωστούς τε καί 
άγνώστου;. Τό περί άνθρώπου καί πιθήκου θέμα ο 
Έδμόνδος Άβού ώρίσατο λίαν πρωτοτύπως ώς έξής· 
«Ό άνθρωπος είνε ύπαξιωμ.ατικός τού μέλλοντος, έν 
τή μεγάλη στρατιά τών πιθήκων».

Άλλά κατ’ έκείνην τήν ώραν ό ιατρός ήτο κεκλει- 
συ,ένος έν τώ φαρμ.ακείω. Ίδών ότι ό άσθενής δέν 
θά έθαραπεύετο, άλλά θά έξέπνεε μετ’ ολίγον, ήτοι- 
μζσθη νά έπιτελέση όσα καί έφρονεί.

Έπειδή δέ οί ναύται άνεκάλυψαν ότι ό πίθηκος 
ήτο θήλυς καί έγκυος, ό μαθητής τού Ίπποκράτου^ 
έφώνησε φαιδρώς, λέγων

— Λαμπρά περί στάσις πρός καισαρικήν τομήν !
Καί όντως μοναδική περίστασι;· έπρεπεν όμω; νά 

ένεργήση κρύφα.
Έν ω λοιπόν έφιλονικούμεν περί τή; μετά τών 

πιθήκων συγγένειας ήμών, ό ώ; λέγει ο Βολταϊρος 
άντιγραφεύς τού άνθρώπου πίθηκος ύφίστατο τήν 
τρομερωτάτην τών γνωστών χειρουργικών εγχειρή
σεων. Ό ιατρός, άποκοιμίσας αύτόν δ·.ά χλωροφορ
μίου, έξήπλωσεν έπί τής τραπέζης καί πάραυτα ήρ
ξατο τού έργου. Μόλις παρήλθε τέταρτον ώρας καί 
έκόμ.ισεν ήμ.ϊν έν παλαιώ έκ φλανέλλας ύποχιτωνίω 
μικρόν τι δν, κατέρυθρον, άτριχου και καταπληκτι- 
χ.ώς όυ.οιον πρός άνθρώπινον νεογνόν, μ.ήπω συμπλη- 
ρώσαν τόν ένατον μήνα. Ήτο ο καρπός τής κοιλίας 
τού δυστυχούς πιθήκου.

Τό νεογνόν δέν ήτο εύρωστον, έζησε δέ μίαν μ.ό- 
νην ώοαν τινες μάλιστα ίσχυρίσαντο ότι ήτο νεκρόν 
ότε έλήφθη, άλλ’ ό νέος Ασκληπιός τούναντίον έλε
γε. Ή μήτηρ, διά νέα; ισχυρότερα; χλωροφορμί- 
σεως, δέν άνέζησεν έτι, έρρίφθη δέ εις τό ύδωρ και 
άπό τή; ζωή; μετέβη είς τόν θάνατον, άνευ νέων 
άλγηδόνων.

("Επεται συνέχεια.)

MAURICE DUBARD.
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.
OCTAVE FEUILLET.

Β'.
Ό Γεώργιος Ρενέ δέ Λουκάν ήν στενότατος φίλος 

του κόμητος Πέτρου δέ Μαράς, έξαδέλφου τής Κλο
τίλδης. Ή φιλία αύτών έχρονολογεϊτο έκ τής παιδι
κής ηλικίας· ήσαν δέ φίλοι αχώριστοι καί κατά τήν 
νεανικήν ήλικίαν, περιηγησάμενο: δμού διαφόρους 
χώρας, γενόμενοι καί συστρατιώται έν πολέμω, κα
θότι, εύρεθέντες τυχαίως έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις τής ’Αμερικής δτε έξερρζγη ό έμφύλιος πόλε
μος, εύρον κατάλληλον τήν εύκαιρίαν δπως δοκιμα- 
σθώσι καί έν τώ πυρί τών μαχών έν τοΐς πολεμι- 
κοΐς δέ τούτοις κινδύνοις, ούς διέτρεξαν αδελφικώς 
μακράν τής εαυτών πατρίδας ή φιλία αύτών κατέ
στη πολλώ στερρωτέρα* άλλως τι δέ καί άπό πολ- 
λού χρόνου ή φιλία αυτή ήτο ίσχυρωτάτη καί έβα- 
σίζετο έπί τής αμοιβαίας πίστεως, τής αβροφροσύνης 
καί τής δικαίας έκτιμήσεως. Οί δύο φίλοι ούόαμώς 
άλλήλοις ώμοίαζον. Ό Πέτρος δέ Μαράς ήτο ύψηλό- 
τατος, ξανθός ώςΣκανδιναβός. καλλίμορφος ώςλέων. 
Ό Λουκάν ήτο μελάγχρους, λεπτοφυής, κομψός, σο
βαρός. Τόύπερήφανον καί πως σκυθρωπόν βλέμμα του, 
ή ψυχρά άμα καί λιγεΐα λαλιά του, καί αύτό έτι τό 
βάδισμα, μετεΐχον χάριτος καί κύρους δι’ ών έθάμβει 
άμα καί έθελγε τούς περί αύτόν.

Διέφερον έπίσης καί κατά τόν ήθικόν χαρακτήρα· 
ό μέν ήτο φίλος τών εύθυμων διαχύσεων, οπαδός ο
λόψυχος καί ειρηνικός τών σκεπτικών, συνάμα δέ α
μέριμνος κάτοχος μιας όρχηστρίδος* δ έτερος ήτο 
αείποτε τεταραγμένος παρά τήν φαινομένην έν τώ 
προσώπω του γαλήνην, ένθουσιώδης, πλήρης πάθους, 
τυραννούμενος ύπό τε τού έρωτος καί ύπό τής θεολο
γίας. Ό Πέτρος δέ Μαράς, άμα τή έξ ’Αμερικής έ- 
πανόδω αύτών, συνέστησε τόν Αουκάν τή έξαδέλφη 
του Κλοτίλδη, άπό τής στιγμής δ’ έκείνης συνεφώ- 
νησαν άμφότεροι πληρέστατα εις δύο τούλάχιστον 
σημεία, ήτοι άμφότεροι βαθυτάτην εσχον ύπόληψιν 
πρός τήν Κλοτίλδην καί βαθυτάτην αντιπάθειαν 
πρός τόν σύζυγον αύτής. Άλλ’ έκαστος τούτων έκρι
νε κατ’ ϊδιον τρόπον τον χαρακτήρα καί τήν συμπε
ριφοράν τού κ. Δέ Τρεκέρ. Κατά μέν τόν κόμητα Πέ
τρον, δ Τρεκέρ ήτο απλώς κακός, κατά δέ τόν κ. 
Λουκάν ήτο κακούργος.

— Καί διατί είνε κακούργος ; έλεγεν δ Πέτρος. 
Πταίει αύτός άν έγεννήθη έχων έν τή ψυχή δλον τό 
πύρ τής κολάσεως ; Όμολογώ δτι, οσάκις βλέπω έ- 
ρυθρούς τούς οφθαλμούς τής Κλοτίλδης, μοί έρχεται 
όρεξις νά τώ συντρίψω τό κρανίον άλλά θά έπρατ
ταν τούτο μετά τής αύτής άπαθείας μεθ’ δσης θά 
συνέτριβον τήν κεφαλήν όφεως. Διατί νά άγανακτή- 
σω άφού είναι φύσει τοιούτος ;

— Φρίττω άκούων ταύτα, άπεκρίνετο δ Αουκάν.

1 Χ1δε τεύχος ΜΕ*.

Τό σύστημά σου τούτο άφαιρεΐ δλως τήν άξίαν τής 
άρετής, τής θελήσεως, τής έλευθερίας καί έν γένει τού 
ηθικού κόσμου. Όπόταν δέν ήμεθα κύριοι τών ήμετέ- 
ρων παθών, κατά μέγα μέρος τούλάχιστον, άλλά τά 
πάθη μοιραίως κατακυριεύωσιν ήμών, δπόταν ή τις 
κατ’ άνάγκην άγαθός ή κακός, τίμιος ή δόλιος, προ
δότης ή άκέραιος, κατά τάς έμφύτους αύτού αρμάς, 
είπε μοι, σέ παρακαλώ, διατί τότε μέ τιμάς διά τής 
ύπολήψεως καί τής φιλίας σου ; Δέν έχω πλείονα δι
καιώματα εις τήν φιλίαν σου ή δσα δ προστυχών άν
θρωπος, ή καί αύτός δ Τρεκέρ.

— Σύγγνωθι, φίλτατε, λέγει σοβαρώς δ Πέτρος* 
δέν εχει ούτω. Έν τώ φυτικώ βζσιλείω, τού σκο- 
λύμου προτιμώ τό ρόδον, έν δέ τώ ήθικώ, τού Τρε
κέρ προτιμώ σέ. Είσαι άνθρωπος χρηστός* χκίρω 
έπί τούτω καί επωφελούμαι τής φιλίας σου.

—Εις μεγίστην, φίλτατε' μου, εύρίσκεσαι πλάνην, 
άποκρίνεται δ Λουκάν. Τουναντίον, έγεννήθην καί 
έγώ έχων άπεχθεΐς έμφύτους δρμάς, έχων τό σπέρμα 
πάσης κακίας.

— Ώς δ Σωκράτης.
— Ναί, ώς ό Σωκράτης. Άν δέ δ πατήρ μου μή 

μ* έμαστίγου δεόντως, άν ή αήτηρ μου μή ήτο ένά- 
ρετος, άν τέλος πάντων, καί έγο; αύτός μή καθυπέ- 
ταττον τήν θέλησίν μου εις τάς ύπαγορεύσεις τής 
συνειδήσεώς μου, θά ήμην βεβαίως είς τών δολοφό
νων τών μή έχόντων ούτε πίστιν, ούτε νόμον.

— Άλλ’ ούδαμώς είνε βέβαιον δτι δέν είνε δυνα
τόν νά γίνγις ποτέ καί σύ, φίλτατε, δολοφόνος. Δι’ 
ούδένα τών βροτών δύναται νά λεχθή δτι είνε άδύ- 
νατον νά γίν·/) δολοφόνος δτανέπιστή όλεθρίατις στιγ
μή· τούτο έξαρτζται άπό τής ισχύος τού πειρασμού. 
. . . Σύ αύτός, δσω ίσχυραί καί άν ώσιν αί έμφυτοι 
όρμαί τής τιμής καί τής χρηστότητας σου, είσαι βέ
βαιος δτι ούδέποτε θά εύρεθής άπέναντι πειρασμού 
τοσούτω ισχυρού, ώστε νά κατανικήση τήν άρετήν 
σου;. . .Δέν ύποθέτεις, φέρ'είπειν,δτι είνε δυνατόν νά 
άγαπήσης είς τοιούτον βαθμόν γυναΐκά τινα καί νά 
εύρεθής είς τοιαύτας τινάς περιστάσεις ένεκα 
ώστε νά διαπράξης έ γκλημα;

— θΖΗ ε^πεν ό Αουκάν. Σύ δέ;
— Έγώ;. . .έγώ ούδεμίαν έχω άξίαν. . .δέν έχω 

πάθη. . .Λυπούμαι ένεκα τούτου, άλλά δέν έ'χω. Έ- 
γεννήθην ώς μία έξαίρεσις. . .Μέ ένθυμεΐσαι παϊδα* 
ήμην μικρόν πρότυπον ήδη είμαι μέγα πρώτυπον, 
καί ιδού ή μόνη διαφορά. . .τούτο δέ ούδόλως μέ 
ζημιοΐ. . .Άγωιζεν είς τής Κλοτίλδης;

— Άγωμεν!
Καί μετέβαινον είς τής Κλοτίλδης, ήτις έπίσης ήν 

αξία τής φιλίας τών δύο χρηστών άνθρώπων τού
τους ύπεδέχοντο μετά διακεκριμένης ύπολήψεως οί 
έν τώ ο’ίκω τής Μκτθίλδης, καί αύτή άκόμη ή δε
σποινίς ’Ιουλία, ήτις έφαίνετο άνεχομένη, μέχρι τινός 
βαθμού, τήν λαμπηδόνα τών μεγάθυμων τούτων άν- 
δρών. Ησαν άλλως τε άμφότεροι καί έν τή περί βολή 
αύτών καί έν τή ομιλία έπιχαρίτως εύσχήμονες, τούθ’ 
δπερ έθεράπευε προδήλως τήν λεπτήν φιλοκαλίαν τής 
παιδίσκης καί τάς κλίσεις αύτής ώς καλλιτέχνιδος.

αυτής,

Κατά τούς πρώτους μήνας τού πένθους, ο χαρακτήρ 
τής ’Ιουλίας είχε κατασταθή άγριωπός· δτε ή μήτηρ 
αύτής ύπεδέχετο ξένους, έκείνη άπήρχετο άποτόμως 
άπό τής αιθούσης καί έκλείετο είς τόν κοιτώνα της, 
δεικνύουσα προφανώς άγέρωχον δυσαρέσκειαν πρός 
τούς άδιακρίτους ξένους. Έκ τών προσερχομένων ύπε
δέχετο εύγενώς μόνον τόν έξζδελφόν της Πέτρον καί 
τόν φίλον του· εύηρεστεΐτο μάλιστα νά έξέρχηται 
τού κοιτώνος αύτής καί νά κατέρχηται είς τήν αί
θουσαν τής ύποδοχής παρά τή μητρι, εύθύς ώς έμάν- 
θανεν δτι ούτοι ήσαν έκεΐ.

Είχεν άρα ισχυρούς λόγους ή Κλοτίλδη νά ύποθέτη 
οτι είς τήν ύπέρ-τού κ. Δέ Λουκάν προτίμησιν αύτής 
θά συνήνει καί ή θυγάτηρ της ’Ιουλία* ειγε^ ααως 
άτυχώς ίσχυρδύς έπίσης λόγους ν’ άμφιβάλλη περί 
τού δτι δ κ. Δέ Λουκάν θά συνεμερίζετο τάς έαυτής 
προθέσεις* πράγματι δέ δ κ. Δέ Λουκάν ού μόνον έ- 
φέρετο προς ταύτην έν έπιφυλάξει απλού καί παστού 
φίλου, άλλά μάλιστα, άφ’ ής έποχής ή Κλοτίλδη έ- 
χήρευσεν, ή έπιφύλαξις αύτού έγένετο έπαισθητώς σο- 
βαρωτέρα. Αί έπισκέψεις του έγίνοντο σπανιώτεραι, 
έφαίνετο δε καί άποφεύγων έπιμελώς πζσαν εύκαι- 
ρίαν τού νά εύρεθή μόνος μετά τής Κλοτίλδης, ώς εί 
είχεν εννοήσει τά κρύφια αισθήματα τής νεαράς γυ
ναίκας καί προσεΐχεν δπως άπενθαρρύνη ταύτην τοι- 
αύτά τινα ήσαν τά εκφραστικά καί δυσάρεστα φαινό
μενα, άτινα έμπιστευτικώς ή Κλοτίλδη άνεκοίνωσε 
τή μητρί αύτής.

Τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ ήν ή βαρωνίς έλζμβανεν 
έν τή δδώ Τρονσέ, τάς άλγ^εινάς ταύτας πληροφορίας, 
ό κόμης δέ Μοράς καί δ Γεώργιος δέ Λουκάν συνδιε- 
λέγοντο περί τού αύτού θέματος έν τή υδώ Δ’ Ώμάλ. 
Τήν πρωίαν έξήλθον δμού πρός περίπατον είς τό δά
σος, καί δ Λουκάν έφαίνετο σιωπηρότερος ή τό σύ- 
νηθες. "Οτε δ’ έμελλον ν’ άποχωρισθώσιν, είπεν δ 
Αουκάν:

— *Ακουσόν μου, Πέτρε* κατελήφθην ύπ’άνίας. . . 
θά ταξειδεύσω.

— θά ταξειδεύσγς! καί πού:
— Είς τήν Σουηδίαν. Άπό πολλού έπεθύμουν νά 

ίδω τήν Σουηδίαν.
— Αρκούντως παράδοξός μοι φαίνεται ή άπόφα- 

σίς σου ! Καί θά μείνγις έπί πολύ ;
— Δύο ή τρεις μήνας.
— Πότε, άναχωρεΐς;
— Αύριο ν.
— Μόνος;
— Μονώτατος. θά σέ ίδω άποψε έν τή λέσχη. 

Δέν εχει ούτω;
Έ έν τώ διαλόγω τούτω καινοφανής έπιφύλαξις 

τού Πέτρου ένεποίησε τώ κ. δέ Μοράς έ'κπληξιν άμα 
καί άνησυχίαν. Μή δυνηθείς δέ νά ήσυχασ·/), προσήλ- 
θε μετά δύω ώρας παρά τώ Λουκάν. Είσελθών είδεν 
ετοιμασίας πρός άναχώρησιν, τόν δέ \ουκζν εύρε γρά- 
φοντα έν τώ γραφείω του.

— Τί είν* αύτά, φίλτατε; λέγει ό κόμης· είμαι 
ίσως ολίγον αδιάκριτος- άλλά το κατεσπευσμένον 
τούτο ταξείόιον θά εχγ λόγον τινά έκτακτον. . .Α

ληθώς είπέ μοι τί συμβαίνει; Μή μεταβαίνγς τυχόν 
είς τά μεθόρια πρός μονομαχίαν;

— Ούδαμώς, διότι έν τοιαύττ) περιπτώσει θά σέ 
παρελάμβανον βεβαίως μετ’ έμού.

— Τότε πρόκειται περί γυναικός;
— Ναί, είπε ξηρώς δ Λουκάν.
— Σύγγνωθί μοι διά τό ζκαιρον τής έλεύσεώς 

μου καί ύγίαινε.
— Σέ δυσηρέστησα, φίλε μου; είπεν δ Λουκάν 

κωλύων αύτόν ν’ άπέλθη.
— Μάλιστα, είπεν δ κόμης. Δέν άξιώ βεβαίως νά 

μάθω τά μυστικά σου. . .άλλά καί ούδόλως έννοώ 
τό ξηρόν καί σχεδόν έχθρικόν ύφος δι’ού μοί άποκρί- 
νεσαι έρωτώντι περί τού ταξειδίου τούτου. . . Άλλά 
τούτο δέν είνε τό πρώτον καί μόνον δμοίας φύσεως 
φαινομενον, δπερ μ’ έκπλήττει καί μέ λυπεί* άπό τί
νος χρόνου φαίνεσαι προφανώς άμηχανών ενεκεν έμού’ 
φαίνεται δτι σέ ένοχλώ, δτι ή φιλία μου σέ βαρύνει 
. . . έχω δέ τήν άλγεσίθυμον υπόνοιαν δτι ή άποδη- 
μία σου σκοπόν έχει νά διακόψη τή / φιλίαν ήμών.

— "Γψιστε θεέ! ύπετονθόρυσεν ο Λουκάν. Άλλ’ 
άς σοί είπω τήν άλήθειαν, έξηκολούθησε λέγων μετά 
συγκινήσεως. ’Ήλπιζον δτι έμελλες νά τήν μαντεύσης 
.. .το πράγμα ήτο άπλούστατον... Ή έξαδέλφη σου 
Κλοτίλδη χηρεύει άπό δύο περίπου έτών...δ δέ κοινω
νικός τύπος τού πένθους συνεπληρώθη, νομίζω, μετά 
τού χρονικού τούτου διαστήματος...Γινώσκω τά πρός 
αύτήν αίσθήματά σου· δύνασαι νύν νά τήν συζευχθής, 
καί εύλόγως θά πράξγς τούτο. . . Ούδέν τούτου δ^- 
καιότερον, φυσικώτερον, άξιοπρεπέστερον διά τε ταύ
την καί διά σέ. . . Σέ διαβεβαιώ δτι ή φιλία μου θά 
διαμείνη πιστή και δλοσχερής· άλλά σέ παρακαλώ 
νά πεισθής καί σύ δτι είνε καλόν ν* άπουσιάσω έπί 
τινα καιρόν. Ιδού δ,τι είχον νά σοί είπω.

Ό κ. δέ Μοράς έφαίνετο μή δυν^μενος νά έννοήσ·/) 
τήν σημασίαν τών λόγων τούτων τού φίλου του· ά
μα ώς έπαυσεν δμιλών δ Λουκάν, δ Μοράς έμεινεν ά- 
νευδος έπί τινα δευτερόλεπτα, έκπεπληγμένος, καί τό 
βλέμμα έχων ατενές, ώς εί έζήτει τήν λύσιν αινίγμα
τος, είτα δέ έγερθείς αίφνιδίως καί κρατών τάς δύο 
χεΐρας τού Λουκάν,

— Ά! αύτό είνε νοστιμ,ον! είπε μετά σοβαρότη- 
τος άμα καί συγκινήσεως. — άφού δέ καί πάλιν έ'σφιγ- 
ξεν έγκαρδίως τάς χείράς του, προσέθηκεν εύθύμως: 
—Άλλά, άν σκοπεύης νά μείνης έν Σουηδ’ία μέχρις 
ού συζευχθώ τήν Κλοτίλδην, όύνασαι νά κτίσης έκεΐ 
οικοδομάς ή καί νά φυτεύσης δένδρα, διότι σοί ομνύω 
δτι θά μείνγς έπί πολύν χρόνον!

— Είνε δυνατόν νά μή τήν άγαπας ; είπεν ό Λου
κάν χαμηλή τή φωνή.

— Τήν άγαπώ τούναντίον είς τό έπακρον, τήν 
εκτιμώ, τήν θαυμάζω. . . άλλ* είνε δι’ έμέ άδελφή, 
απλή άδελφή. . . Τό έμόν όνειρον, δνειρον τά μάλα 
τερψίθυμον, ήτο άείποτε νά σας συζεύξω, τήν Κλο
τίλδην καί σέ* άτυχώς δμως μοί έφαίνεσο τοσούτω 
ψυχρός πρός αύτήν, τοσούτω άπροθυμος, τοσούτω 
άπειθής, καί μάλιστα έπ’έσχάτων. . . Άλλά, πρός 
θεού.’ είσαι κάτωχρος, Γεώργιε !
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Ό άνωτέρω διάλογος έσχε τόδε τό τελικόν άπο
τέλεσμα δτι ό κ. Λουκάν, άντί ν* άπέλθη είς Σουη
δίαν, μετέβη αύθωρεί παράτή Βαρωνίδι δέΠέρς, πρός 
ήνέξέθηκε τούς πόθους αύτού, αύτη δέ άκούσασκ τού
του ενόμισεν δτι έγίνετο παίγνιον ονείρου μαγικού. 
Παρά τόν μεταδοτικόν δ’ αύτής χαρακτήρα, είχεν δ
μως ζωηρότατον το αίσθημα της άζιοπρεπείας έαυ- 
της τε καί της θυγατρο'ς της, οπερ έκώλυσεν αύτήν 
τού νά εκό'ηλώση ένώπιον τούκ.δέ Αουκάν τήν άνεκ- 
λάλητον χαράν, ήτις τήν κατέλαβε. Καίπερ δέ 
διακαώς ποθούσα νά περιπτυχθή άμέσως τόν ιδεώδη 
τούτον γαμβρόν, ανέβαλε τήν άπόλαυσιν τής ηδο
νής ταύτης καί ήρκέσθη νά έκφραση αύτώ τάς άτο- 
μικάς αύτής συμπάθειας. Ένστερνιζομ.ένη δέ τήν δι- 
καίαν ανυπομονησίαν τού κ. δέ Αουκάν, συνεδούλευ- 
σεν αύτώ νά προσέλθη αύθημερόν τό εσπέρας παρά 
τή κυρία δε Τρεκέρ, ήγνόει μέν τά ιδιαίτερα αι
σθήματα, άλλ* ήτις θ’ άπεδέχετο τούλάχιστον τό 
διάβημα αύτού μετά τής τιμής καί τής ύπολήψεως 
τής οφειλομένης εις άνθρωπον έ'χοντα τοσαύτην αξί
αν. Μείνασα μόνη, ή βαρωνις ήρξατο μονολογούσα 
μετά δακρύων, θέλουσα δέ ώς φιλόστοργος μήτηρ 
νά επιτείνη τήν έκ τού αγγέλματος ευφροσύνην καί 
νά άφήση τή Κλοτίλδη άκεραίαν τήν έκ τής έκπλή- 
ζεως ταύτης άπόλαυσιν ούδααώς προειδοποίησε ταύ
την περί τών συμβαινόντων.

'Η καρδία τών γυναικών είνε όργανον άπείρως 
λεπτότερον τής καρδίας τών άνδρών. Έκγυμ.νάζουσζι 
ταύτην ακαταπαύστως αί γυ/αϊκες άναπτύσσσουσιν 
εν αύτή προσόντα λεπτότατα καί όξύτατα, άπερ ή 
ξηρά διάνοια ούδε'ποτε ν* άποκτήση δύναται’ εντεύ
θεν εξηγούνται τά προαισθήματα αύτών, συχνότερα 
καί θετικώτερα τών ήμετέρων. Φαίνεται δτι ή ευ
αισθησία αύτών, άείποτε τεταμένη καί παλλομένη, 
ειδοποιείται ύπό ρευμάτων μυστηριωδών καί μαν
τεύει πριν ή εννοήση. Ή Κλοτίλδη, ότε άνηγγέλθη 
αύτή ή ελευσις τού κ. δέ Αουκάν, ησθάνθη εαυτήν 
ωσεί επιψαυσθεΐσαν ύπό τοιούτου τινός μυστικού η
λεκτρικού ρεύματος, μεθ* όλας δ'έ τάς περί τού έναν- 
τιου αντιρρήσεις, αίτινες τόν νούν αύτής έπίεζον. ή
σθάνθη ότι ηγαπάτο καί οτι έμελλε νύν ν’ άκούση τού
το'. Έκάθισεν επί τής μεγάλης έδρας αύτής,καί περιέ- 
στειλεν κμφοτεραις ταίτ χερσί τάς πτυχάς τής μετά
ξινης έσθήτός της, έν τώ πράττειν δέ τούτο ή κίνη- 
σιςαυτής ωμοίαζε πρός κίνησιν πτηνού πτερυγίζοντος.

‘II προφανής ταραχή τού Αουκάν τήν έφώτισε 
πληρέστατα καί τήν έγοήτευσεν. ΊΙ ταραχή άνδρών 
τοιούτων, ισχυρά έχόντων πάθη, άύλ’ αυστηρώς πε
ριστελλόμενα, ειθισμένων νά δεσποζωσιν εαυτών, ά- 
τρομήτων αμα καί ήρέμων, ή ταραχή, λέγομεν, άν
δρών τοιούτων εμποιεί τρο'αον ή θέλνητοον τοίς ο- 
ρώσιν.

Ό Αουκάν, αφού τή άνεκοίνωσε—τούθ’ όπεο ήτο 
περιττόν—ότι τό παρ’ αύτή διάβημά του ήτο έκτά- 
κτως σπουδαίον,

— Κυρία, προσέθηκεν, ή αίτησις ήν θ* άποτεί- 
νω ύμίν, απαιτεί, γινώσκω τούτο, άπάντησιν περιε- 
σκεμμένην.... Οθεν παρακαλώ ύμάς νά μή μοι 

δώσητε τήν άπάντησιν ταύτην σήμερον, τοσούτω 
μάλλον καθ* όσον θά μοί ήτο άληθώς άλγεινότα- 
τατον ν’ άκούσω έκ τού στόματος ύμών άπάντησιν 
μή καταφατικήν.

— θεέ μου !. . . κύριε.... είπεν ή Κλοτίλδη 
χαμηλοφώνως.

— ΊΙ κυρία μήτηρ σας, ήν είδον σήμερον, εύηρε- 
στήθη νά μ’ ένθαρρύνη έν μέρει ίνα έλπίζω οτι μέ 
ύπολήπτεσθε. ... ή ότι δέν έχετε τούλάχιστον κα
κήν περί έμού ιδέαν. . . . Τό έπ’ έμοί, κυρία μου. . . 
σάς. . . ώ ! ναί. . . σάς άγαπώ, καί φαντάζομαι 
ότι δέν ύπάρχει έν τώ κοσμώ άλλη εύτυχία είμή έ
κείνη, ήν θά έλάμβανον παρ’ ύμών. Ούδέν έχω νά 
είπω ύμίν περί έμού. . . Νύν δέ θ’ άναμείνω.

Ή Κλοτίλδη τόν έ κράτησε διά νεύματος καί έ- 
πειράθη νά όμιλήση, άλλ’οι οφθαλμοί της έκαλύφθη- 
σανύπό δακρύων. Έκάλυψε τήν κεφαλήν διά τώνχει- 
ρών της καί ύπετονθόρυσε :

— Σύγγνωτε ! έλαχίστην έσχον άχρι τούδε εύ- 
τυχίαν, καί άγνοώ τί έστι...........

Ό Λουκάν έγονυπέτησεν ήοέμα ποό αύτής, ότε 
δε τά βλέμματα αύτών συνηντήθησαν, αί καρδίαι 
αύτών έπληρώθησαν αίφνηδίως ώς δύο κύλικες.

— Ομιλήσατε, φίλε μου, ύπέλαβεν αύτη. Είπα
τε' μοι καί πάλιν ότι μέ άγαπάτε. . .Ούδαμώς έπί
στευον τούτο. . ,. Διατί με άγαπάτε · . . . καί άπό 
τίνος χρόνου ;

Ό δέ Αουκάν τή έξήγησε τήν πλάνην του καί τή 
άνιστόρησε τήν δακεσίθυμον πάλην τού πρός αύτήν 
έρωτός του καί τής πρός τον Πέτρον φιλίας του.

— Ό τάλας Πέτρος ! είπεν ή Κλοτίλδη, πόσον 
χρηστός ό άνήρ!

Είτα ό δέ Αουκάν, ύπομειδιώσης αύτής, τή διη- 
γήθη τόν τρόμον κκί τήν άκραν δυσπιστίαν, ήτις 
τόν κατέλαβε, καθ’ ήν στιγμήν έξητείτο παρ’ αύτής 
τήν περί τής τύχης του άπόφασιν τήν στιγμήν δ’ 
έκείνην ή Κλοτίλδη έφάνη αύτώ ώς τι πλάσμα 
είπερ ποτέ ιερόν καί άξιέραστον, τοσούτφ δ’ ύπέρο- 
χον, ώστε ή τούτου άςίωσις τού ν’ άγαπηθή ύπ’αύ- 
τής καί νά κατασταθή σύζυγός της έκρίθη ύπ* αύ
τού ώς άφροσύνη ιερόσυλος.

— Κύριε ελέησαν! είπεν αύτη, οποίαν λοιπόν 
ιδέαν έχετε περί έμού ;. . . Φρικτόν !. . . έγώ τού
ναντίον ένόμιζαν έμαυτήν λίαν απλήν, λίαν χθαμα
λήν δι’ ύμάς· έφρόνουν ότι ήγαπάτε τά θορυβώδη 
πάθτ», τάς μεγάλας περιπετείας.... Τό έςωτερικόν 
ύμών προδίδωσι τούτο καί αύτή ή φήμη ύυ.ών. . . . 
έγώ δέ είμί γυνή ήκιστα άοαοδία ποός τοιαύτα 
τινά.

Έπί τή πλαγίκ ταύτη προκλήσει, ό δέ Αουκάν 
είπεν αύτή ολίγα τινά περί τού παρελθόντος βίου του, 
ός έσχε θύελλας τινάς έκ τών συνήθων καί έξ ού έ- 
δρεψεν άπογοήτευσιν μόνον καί άηδίκν. 'Εν τούτοις, 
πριν ή ίδη ταύτην, ούδε'ποτε έσκέψατο περί γάμου· 
προκειμένου δέ ταύ περί έρωτος καί φιλίας θέματος, 
ή φαντασία αύτού ήτο άείποτε κατειλημμένη ύπό ιδα
νικού τίνος καλού, φαντασιοπλάστου, όπερ έφοβείτο 
ότι δέν ήθελεν εύρεί έν τώ γάμω. Ήδύνατο ν’ άνα· 

ζητήση τό ιδανικόν τούτο καλόν άύ.λαχού, εν ταίς 
μεγάλαις, φε'ρ’είπείν, περιπετείαις, ώς ή Κλοτίλδη ε- 
λενεν άλλ’ έφίλει τήν τάξιν καί τήν σεμνοπρέπειαν 
τού βίου, καί ήτο δυστυχής κατά τούτο ότι δέν ή
δύνατο νά ζή έν πολεμώ πρός την εαυτού συνειδησιν. 
Τοιαύτη τις ήτο ή πολυτάραχος νεότης του.

— Μ’ έρωτάτε, έξηκολούθησε, διατί σάς άγαπώ. 
. . .Σάς ά/απώ διότι ύμεϊς μ.όνη συνηρμόσατε δύο 
έν τή καρδία »Λου αισθήματα έρίζοντα μετά σκληρών 
σπαραγμών πότερον νά κατακ,υριεύση ταύτης, τον έ
ρωτα, λέγω, καί τήν χρηστότητα . . . Πριν ή γνωρίσω 
ύμάς, οσάκις ύπεχώρησα είς τό έτερον τών αισθημά
των τούτων έγενόμην άθλιος διά τού ετέρου. . . Ού- 
δέποτε ταύτα συνδιηλλάττοντο. . . Όσάκις ύπεχω- 
ρουν είς τόν έρωτα, είχον τύψεις τής συνειδήσεως· 
όσάκις δ’ άνθιστάμην αύτώ, έκυριευόμην ύπό μετα
μέλειας. Ισχυρός ή άσθενής, ήμην πάντοτε δυστυχής 
καί βασανιζόμενος. . .Μόνη ύμεϊς έποιήσατέ μοι κα
ταληπτόν ότι δύναται τις ν’ άγαπα ταύτοχρονως 
μεθ’ όλου τού πυρός καί μεθ’ όλης τής άζιοπρεπείας 
τής ψυχής, έξελεξάμην δ’ ύμάς διότι έχετε ψυχήν 
άγαπώσαν, διότι είσθε άνυποκριτος, διότι είσθε ώ- 
ραία, διότι είσθε άγνή? διότι είσθε τό καθήκον καί 
τό θέλγητρον. . . ό έρως καί ό σεβασμός... ή μέθη 
καί ή ειρήνη. . .’ΐδού διατί σάς άγαπώ. .’ΐδού οποία 
γυνή, όποιος άγ^'ελος είσθε δι’ έμέ, Κλοτίλδη!

Αύτη ήκουεν αύτού ήαικεκλιμένη, είσπνέουσα τους 
λόγους αύτού καί κατειλημμένη ύπό ούρανίας κα- 
ταπλήξεως έκδηλουμένης έν τοίς όφθαλμοίς αύτής.

Άλλά φαίνεται,—καί τίς τών θνητών δέν έδο- 
κίμασε τούτο;—ότι ή άνθρωπίνη εύδαιμονία φθάνου- 
σα είς ύψη τινά προκκλεί άείποτε τόν κεραυνόν. Ή 
Κλοτίλδη έν μέσω τής έκστάσεως αύτής, έφριξεν 
αίφνης καί άνωρθώθη. ’Ήκουσε κραυγήν πνιγομένην 
καί μετά ταύτα βαρύν γδούπον πράγματος πίπτον- 
τος. Δραμούσα ή/οιξε τήν θύραν καί είδε ολίγα βήμα
τα πορρωτέρω έν τη παρακειμε'νη αιθούση τήν Ιουλίαν 
εκτάδην κειμένην έπι τού έδάφους. Έννόησεν ότι ή 
παίς είσερχομένη ήκουσε τινας τών λόγων αύτών, καί 
ότι ή σκέψις ότι άλλος τις θκ καταλάβη τήν θεσιν 
τού πατρός της πλήξασα αίφνηδίως ταύτην άπρο- 
παράσκευον άνεστάτωσε τήν πλήρη πάθους ψυ
χήν τής νεαράς ταύτης κόρης μέχρι τών μυχιαιτά- 
των αύτής. ΊΙ Κλοτίλδη ήκολούθησε ταύτην μετε- 
νεχθείσαν μς τόν κοιτώνά καί ήθέλησε νά μείνη
μόνη μετ’ αύτής. Παρϊσχεν αύτή πάσαν περίθαλψιν, 
πάσαν θωπείαν καί θερμά φιλήματα άναμένουσα 
συνάμα μετά πυρετώόους άνυπομονησίας το πρώτον 
βλέμμα τής θυγατρο'ς της. Ίο βλέμμα τούτο έστρά- 
φη πρός ταύτην κατ’ άρχάς μεν άπλκνές, είτα όέ 
εαοαινον άγρίαν άποοίαν. Ή παίς άπώθησε τήν μη- 
τέρα της ήρέμα, κκί έφαίνετο σκεπτομένη, εφ’όσον όέ 
ή σκέψις ζωηροτέραν έκφρασιν παρεϊχεν είς τούς ο
φθαλμούς της, ή μήτηρ άνεγίνωσκεν έν αύτοΐς σφο- 
δράν πάλην αντιθέτων αισθημάτων.

— Σέ παρακαλώ, σέ ικετεύω, κόρη μου .’ είπεν ή 
Κλοτίλδη, ής τά δάκρυα έπιπτον κατά σταγόνας έπί 
τής ώραίας ώχρας μορφής τής παιδίσκης.

Αίφνης ή ’Ιουλία έόράξατο τής μητρός της άπό 
τού λαιμού, τήν έσυρε πρός εαυτήν καί άσπαζομένη 
ταύτην περιπαθώς είπε:

— Μοί προξενείς μέγα κακόν ! ναί ! μέγα κακόν, 
πολύ αεγαλείτερον ή όσον δύ^ασαι νά πιστεύσης. . . 
άλλά σέ άγαπώ τά μάλιστα. . . σέ άγαπώ καθ’ ύπερ- 
βολήν. . .θέλω νά σέ άγαπώ. . . θέλω νά σε άγαπώ
πάντοτε !. . . σοί τό διαβ-βαιώ !. . .

Σπαρακτικοί λυγμοί κατέλαβαν αύτήν καί άμφοτε- 
ραι έκλαυσαν έπί πολύ, στερρώς περιπτυσσομ-ναι 
άλλήλας.

Έπί τούτοις, ό κ. Δέ Αουκάν έκρινε δέον νά όια- 
μηνύση τή βαρωνίδι δέ Περς ίνα έλθη, και συ διελε- 
γετο μετ’ αύτής έν τή αιθούση. ‘II βκρωνίς, μαθού- 
σκ τί συνέβαινεν, έταράχθη μάλλον ή όσον εζεπλάγη:

— Φεύ ! άνέμενον τούτο, άγαπητέ μοι κύριε ! Δέν 
σάς τό είπον, διότι δεν είχομεν ακόμη φθάση εις 
το σηυ.είον τούτο !. . . άλλα πληρέστατα το άνεμε- 
νον! IJ πχΐ; αΰτη Οζ φονεύση τήν θυγατέρα μου!. . . 
Θ’ άποτελειώση τό έργον ού τήν άρχήν έποίησεν ο 
πατήρ της. . . . διότι είνε θαύυα ότι ή θυγάτηρ μου, 
μ.ετά τοσαύτα δεινοπαθήματκ, άνέρρωσεν ώς τήν 
βλέπετε! Τάς άφίνω μόνας όμου. . . . Δεν εισέρχο
μαι είς τόν θάλαμον των . ά, όχι, Οεν εισέρχομαι... 
διότι πρώτον μ.έν φοβούμαι μή όυσαρεστησω τήν θυ
γατέρα μου. . . . καί δεύτερον διότι κατά πάσαν πι
θανότητα θά πράξω τι εναντίον τού χορακτήρός μου!

— Καί ποιαν ηλικίαν έχει ή δεσποινίς ’Ιουλία; ή- 
ρώτησεν ο Αουκάν, όστις, εν ταίς δυσαρεστοις ταυ- 
ταις σκηναίς, διετήρει τήν ήρεμον αύτού άβροφροσύνήν.

— Προσεχώς συμπληρόΐ εύτυχώς τό δέκατον καί 
πέυ.πτον έτος, λέγω δ’ ευτυχώς, όιότι—ρητεον τού
το έν παρόδιο καί έμπιστευτικώς — δυνάμ.εθα νά ελ- 
πίζωμεν ότι έντός ενός ή δύο έτών θ’ άπαλλαγώμεν 
ταύτης άξιοπρεπώς. . . πιστεύω δ’ ότι θά νυμφευθώ 
εύκόλως, εύκολώτατα, έστέ περί τυύτου βέβαιος. . . 
πρώτον μέν διότι είνε πλούσια και δεύτερον διότι εινε 
ώραϊον τέρας. . . Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά ίσχυ- 
ρισθώμεν τό έναντίον, τινές δε τών άνδρών αγαπωσι 
το είδος τούτο τών γυναικών !

Προσήλθε τέλος καί ή Κλοτίλδη, καίπερ δ’ ένδο- 
μύχως είς κκρον συγκεκινημένη, έφαίνετο ήρεμος, 
μηδέν έχουσα τό θεατρικόν έκ τοίς τρόποις αύτής. 
Είς τάς ένθέραους έρωτήσεις τής μητρός της άπήν- 
τησεν άπλούστατα καί διά φωνής χαμηλής και λι- 
γείας, ειπούσα πρός τοίς κλλοις ότι τό δυστύχημα 
τούτο δέν θά συνέβαινεν, αν έγκαίρως καί μετά προ- 
φυλάξεως άνεκοίνου αύτή κύτη τή Ιουλία το γε
γονός όπερ αίφνιδίως προ μικρού έμαθε Μειδιώσα 
δέ θλιβεοώς άπέτεινε τον λόγον τώ κ. δε Λουκάν ·

- Τά οικογενειακά ταύτα δυσάρεστα δέν ήδυνά- 
αεθα νά ποοίδωυ.εν, κύρ·ε,—ειπεν αυτώ,—λίαν δ 
εύλογον θά κρίνω κν ύμεϊς τούτων ενεκεν μετατρε- 
ψητε τά σχέδιά σας.

Μεγίστη στενοχώρια έίωγραφήθη έπί τής μορ.φής 
τού σέ Αουκάν.

— Άν ζητήτε νά σας άποδώσω τήν ελευθερίαν 
σαί,—είπε,—δέν δύναμαι νά πράζω άλλο ειμή νά
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ύπακούσω· άλλ’ έάν μόνη ή-ύμετέρα αβροφροσύνη 
σάς ύπηγόρευσε ταϋτα, σάς διαβεβαιώ ότι μοί εϊσθε 
πολλώ προσφιλέστερα, άφ’ ής στιγμής είδον ύμάς 
πάσχουσαν ένεκα έμοϋ, καί πάσχουσαν μεγαθύμως.

Ή Κλοτίλδη τώ έτεινε τήν χεϊρα. ήν έζεΐνο; έλα- 
βεν ύποκλίνων.

— θ’ άγαπώ τοσοϋτον τήν θυγατέρα σας, εϊπε, 
ώστε θά συμπαθήσγ, πρός με.

— Ναί, τό έλπίζω, είπεν ή Κλοτίλδη · έν τού- 
τοις, θέλει νά είσέλθη είς αονζστήτον, ΐνα διέλθγ 
εκεί μήνας τινας, έγά> δέ συνήνεσα....

Ή φωνή αύτής έτρεμε ζαί οί οφθαλμοί της ύγράν- 
θησαν ύπό δακρύων.

— Σύγγνωτέ μοι, κύριε, ύπε'λαβεν αύτη,— <ϊέν 
έχω άζομη τό δικαίωμα νά καταστήσω ύμάς καθ’ 
ολοκληρίαν κοινωνόν τών θλίψεων μου.... Δύνα
μαι νά παρακαλε'σω ύμάς νά μ.έ άφήσητε μόνην μετά 
τής μητρός μου ;

Ό Λουκάν ύπετονθόρυσε λέξεις τινάς σεβασμού 
καί άπεχώρησεν. Άληθέςατον ήτο, ώς είχεν είπεΐ, ότι 
ή Κλοτίλδη ήτο αύτώ ε’ίπερ ποτέ προσφιλής. Ή συμ
περιφορά αύτής κατά τήν θλιβεράν εκείνην εσπέραν 
ένε'πνευσεν αύτώ ύψίστην ιδέαν περί τής ηθικής ά- 
ξίας τής νεαράς έκείνης γυναικός. Τρωθεΐσα καθ’ ήν 
στιγμήν ίπτατο είς τά ύψη εύόαιμονίας, είχε πέσει 
άνευ κραυγής, άνευ μεμψιμοιρίας, άποκρύπτουσα τό 
τραύμα αύτής· έφάνη δ’ ενώπιον αύτού κεκοσμημέ- 
νη ύπό τής σεμνής έκείνης αίδοΰς τού άλγους, τής 
σπανιωτάτης έν γυναιξί. Τοσούτω δέ μάλλον έπί 
τούτω ό Λουκάν άριστα ύπέρ αύτής διετέθη, όσω ή
το άσπονδος έχθρός τών παθητικών καί παταγωδών 
επιδείξεων, ών τής εύκαιρίας δράττονται άπλήστως 
αείποτε αί πλεΐσται τών γυναικών, όσάκις αύταί 
αύται δέν εύαρεστοΰνται νά δηαιουργώσι τήν εύ- 
καιρίαν ταύτην. (’Ακολουθεί).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Τό ύπό τοϋ άειμνήστου οικουμενικού. Πατριάρχου 
Ιωακείμ τού Β' ίδρυθέν έν Φαναρίω Ίο>αχείμειον 
Παρθεναγωγεϊον τήν παρελθούσαν ε
βδομάδα έν κοινή, συνεδριάσει τών δύο Σωμάτων 
ώς Έθνιχόν Έχπαιδευτήριον. Τούτο σημαίνει ότι 
άνωτάτη άρχή, άφ’ ής τού λοιπού τό έν λόγω σχο- 
λεϊον τών θηλέων θέλει έξαρτζσθαι εσται τό Δ. Ε. 
Μικτόν Συμβούλιον, ύφ’ ού θέλει έκλέγεσθαι καί ή 
έφορεύουσα αύτού ειδική έπιτροπή. 'Ηδη δέ κατηρ- 
τίσθη καί ή 'Εφορία αύτοϋ συγκείμενη έκ τού Σεβ. 
Μητροπολίτου Ήρακλείας κ. Γρηγορίου, ώς προέ
δρου, καί έκ τών κ. κ. Δ. θ. Ξανθοπούλου, Γ. Πο- 
λιτάκη καί Β. Άβραμίδου.

Πιστεύομεν ότι οί περί πολλού ποιούμενοι τήν έ- 
νίσχυσιν τής δημοσίας παρ’ ήαϊν έκπαιδεύσεως, κα- 
θορωντες τήν άνάγκην τής ύπάρξεως μεγάλου κεν
τρικού Παρθεναγωγείου έν Φζναρίω, είς δ ήρξαντο 
ήδη νά συρρέωσι κοράσια έκ πολλών περί τήν συνοι

κίαν έκείνων μερών, πρόθυμοι έσονται δπως συντε- 
λέσωσι πάση δυνάμει είς τόν καταρτισμόν τών πρός 
τόν σκοπόν τούτον άπαιτουμένων ού σμικρών πόοων.

Ό συνάδελφος ΆνατοΛιχός Άστήρ έν τώ τελευ- 
ταίω αύτοϋ τεύχει ποιούμενος λόγον περί τού ύπό τόν 
τίτλον Εις τον Παράν μου ποιηματίου τού άειμνή- 
στου Ήλ. Τανταλίδου, δπερ, λέγει, « συγκαταριθμεί- 
ται Λίαν χαταΛΛήΛως μεταξύ τών ύπό μαθητών ε’ίτε 
μαθητριών άπαγγελλομένων διαφόρων ποιημάτων έν 
πολλοϊς τών δημοτικών ή αστικών σχολείων καί 
τών παρθεναγωγείων,» άποδοκιμάζει τήν άπαγγελίαν 
του στίχου «διά σέ ό ζυΛοσχίστης χαταντά μητροπο- 
Λίτης», προκαθημένων μάλιστα μελών τού άνωτέρου 
κλήρου έν δημοσίγ. σχολική τελετή.

Ό ΆνατοΛιχός Άστήρ έχει πληρέστατα δίκαιον 
ποιούμενος τήν παρατήρησιν ταύτην, ήμεϊς δέ βαίνον- 
τες περαιτέρω λέγομεν ότι ούχί λίαν καταλλήλως, 
άλλα τούναντίον όΛως άχαταΛΛήΛως έξελέγη τό ά- 
νωτε'ρω ποιημάτιον πρός άπαγγελίαν έν εορτή σχο
λείων. Ό τούτο προτιμήσας διδάσκαλος άπέδειξεν 
ότι ού γινώσκει έκλέγειν τά πρός διδασκαλίαν χρησι
μότερα . Τό στιχούργημα Εις τον Παράν μου ίνή- 
κει είς τά σατυρικά έργα άπερ έν τή νεότητι αύτού έ- 
ξέδωκεν ό ποιητής καί άτινα κατέστησαν μέν δημο
τικά, άπομ.νημονευόμενα μέχρι σήμερον ύπό τών φιλο- 
μούσων, άλλ’ ούδαμώς έγράφησαν έπί σκοπώ παιδα
γωγική. Ό ποιητής τούτων λαβών ύπ’ ό'ψει καί τήν 
άνάγκην παιδαγωγικών στιχουργημάτων έγραψε κατά 
τά τελευταία τής ζωής αύτού έτη καί έδημοσίευσε 
τά μετά μουσικής ’Άσματα, άτινα καί άνευ μουσι
κής άπαγγελλο'μενα έκρίθησαν ύπό τοΰ δημοσίου άρι
στα δι’ εκάστην τάξιν καί φύλον μαθητευομ,ένων. Έν 
τοϊς πλείστοις δέ τών σχολείων ένταϋθά τε καί έν 
ταϊς έπαρχίαις είσίν ήδη άπό πολλού έν χρήσει. Πλήν 
δέ τούτων, καί έν τοϊς Ίδιωτιχοϊς Στιχουργήμασι 
τού αύτού ποιητού εύρηνται κάλλιστα ποιήματα, καί 
ιδία θρησκευτικά, πρός άπαγγελίαν.

Έν Λαυρίω οί έργάται τής ελληνικής μεταλ
λευτικής έταιρίας, έργαζόμενοι έπί τών σιδηροδρομι
κών γραμμών Λαυρίου καί Αθηνών, άνεύοον είς βά
θος ενός μέτρου άγαλμα γυναικός καθημένης, άκέφα- 
λον, ύψους ενός περίπου μέτρου, καί μίαν έπιτύυ.βιον 
λάγηνον μαρμαρίνην, έφ’ ής ύπάρχει άναγλυφον πα- 
ριστών γυναίκα όρθίαν τείνουσαν τήν χεϊρα είς άνδρα, 
ύπ’ αύτούς παιδίσκην κρατούσαν πυξίδα έν τή χειρί' 

i όπισθεν τής γυναικός δύο έτεροι άνήρ καί γυνή καϊ ο
ι πισθεν τοϋ πρό αύτών άνδρός θεραπαινίς κρατούσα 

παιδίον ταύτα παραλαβούσ/ ή ελληνική εταιρία έτο- 
ποθέτησε προσωρινώς έζωθεν τού γραφείου τής έ- 

i ταιρίας.
— Καταρρευσάντων τών χωμάτων έν τώ άρχαίω 

ναώ τής Άρτέμιδος έν Δήλφ, άπεκαλύφθη έσχάτως 
άρχαϊκόν άγαλμα φυσικού μεγέθους, παριστών γυναί
κα βαδίζουσαν καί άνέχουσαν τό ίμάτιον διά τής άρι- 
στεράς χειρος. Τό άγαλμα τούτο είνε πιθανώς άντί- 

τύπον τού έν τώ ναώ λατρευτικού άγκλματος τής 
Άρτέμιδος καί διακρίνεται διά τό έπιμεμελημένον 
καί έντεχνον τής άρχαίκής αύτού εργασίας (Εστία).

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΙΙρός τήν ήλιομ,χνή.

Πώς αγαπάς τόν "ΗΛιον 
Μαχρόθεν όΛον μίΛιον 
Τό πρόσωπον σου χράζει, 
"Ον τής χηνός ομοίωμα 
Έχούσης τό ιδίωμα 
Να τόν ήμιθαυμάζη.

Επι ποδός νυχθημερόν 
Μέ έχφρασιν άνήμερον 
Τόν "ΗΛιον Λατρεύεις, 
Κ' είς χεϊρας όιπΛοσχόπιον 
'Ωσάν ήΛιοτρόπιον 
Τόν δίσχον του γυρεύεις.

Ή όψις σου φαιδρύνεται 
Όταν τό φώς του χύνεται 
Θαμδοΰν άπό πρωίας- 
Καί όταν δύρ αίθριος 
Σέ τνραννεϊ όΛέθριος 
Σπασμός φωτ ο μανίας.

Σε τρώγουν όΛοφάθυρον 
’Εξώστης χαι παράθυρον 
Λι όΛης της ημέρας, 
’Εντός νεφών φατνώματος 
Λιά διψώντας δμματος 
Ζητούσαν εις αιθέρας.

Μωρά έστιν εύήθεια
—Λεχθήτω ή άΛήθεια — 

Θερμός πρός άστρα έρως- 
Φρονίμως όθεν χάθισον 
Και συνετώς προσπάθησαν 
Να ίαθής έγχαίρως.

Τό πΰρ σου μάτην χάνεται ■ 
Τό άστρον δέν αισθάνεται 
Τοϋ έρωτος την γΛώσσαν 
Θερμαίνει μόνον ήπιον 
Ώς φΛέγον θερμοχήπιον 
Την ράχιν σου ριγώσαν.

Τήν ράχιν πρός τόν ή.Ιιον
Ίδε πρός τήν ύφήΛιον 
Νά εύρρς ν’ άγαπήσρς, 
Και δέξ' έμέ έρώμενον 
Προχείρως προσφερόμενον 
Μέ σώμα χαί ιι αισθήσεις.

Λεν Λάμπω, ά.Ι.Γ άγάΛΛομαι
Καί τήν χαρδίαν πάΛΛοραι
Χαράς αυγήν προχέων-
Θνητός δέ χαίρω ν αίρεται 
Κ’ ύπέρ τά άστρα φέρεται 
Είς αίγΛην ίσοθέοεν.

Λέν φΛέγω, όμως φΛέγομαι
Καί τοΰ πυρός ορέγομαι 
Τοΰ θείου στόματός σου' 
Ποϊον δέ θαύμα άμεινον 
Είμή νιι σθύνρς χάμινον 
Πϋρ χύνουσ’ άντί δρόσον ;

Θνητοί δέ μή επίσημοι 
Έσμέ ν έζόχως χρήσιμοι 
Πρός Λόγον χαί πρός πράζιν, 
Ώς ήΛιοι, μή δύοντες
Ούδ' όφθαΛμούς χαμμύοντες ,
Καθ’ ώρισμενην τάζιν.

ΑΠΟΔΗΜΟΣ·

ΤΤΟΙΚΠΤΣΔ.
‘Η τελετή των γάμων ίν*Ινδοοτ4νη.

Ό βράμας εύλογεϊ πρώτον τό ιερόν πύρ, γενόμε- 
νον έκ καθιερωμένου τινός δένδρου. Είτα ό μ,νηστήρ 
λαβών τοεϊς δρκγμας όρύζης έπιχέει αύτάς έπί τής 
κεφαλής τής μνηστής, τό αύτό πράττει μετά ταϋ
τα καί ή ανηστή έπί κεφαλής τού μνηστήρας. Ό 
πατήρ τής κόρης ενδύει τόν γαμβρόν καί νίπτει αύ
τού τούς πόδας, ή δέ μήτηρ αύτής έπιχέει ύδωρ. 
Τότε ό πατήρ λαμβάνει τήν χεϊρα τής νύμ.φης, στά
ζει έν αύτή σταγόνα ΰδατος καί δύο ή τρία νομί
σματα, έπιλέγων; «Άπό τούδε δέν μοι άνήκεις· σέ 
παοαδίδω είς άλλον». Άλλ’ ό γάμος δέν είνε τετε
λεσμένος. Άφοΰ δμ,ως ο ίερεύς εύλογήσγ τό ταΛί, 
ήτοι ταινίαν ή άλυσιν συμ,βολικήν, κλειομένην διά 
μεταλλικής τίνος συμβολικής πόρπης καί άφού έγ- 
χειρίσν) ταύτην τή νύμφ·/), ήτις τήν άναρτζ ίδίαις 
χερσΐ είς τόν λαιμόν αύτής, τότε ό γάμος είναι τε- 
τελεσαένος. ι '

’Λερύοταταν.

Τήν ποοπαςελθούσαν εβδομάδα με'γα άερόστατον, 
ού πρός κατασκευήν έδαπανήθησαν 30 χιλ. φρ. ά-



4ί Ο ΚΟΣΜΟΣ.

πέπτη έκ Μασσαλίας, φέρον τρεις αεροπόρου; άνδρας, 
έν οις καί τόν γραμματέα τής έν Παρισίοις αεροστα
τικής εταιρίας. Σκοπός τών άεροπόρων ήν νά διέλ- 
θ<υσιν άνω τής Μεσογείου καί νά κατευθυνθώσι πρός 
τό Άλγέριον, έπί τούτω δ’ ή αεροπόρος σφαίρα καί ή 
λέμβος αύτής ήσαν ούτω διεσκευασμένα, ώστ* έν 
περιπτώσει πτώσεως έν τή θαλασσή νά πλέωσιν επί 
τού ύόατος μ,έχρις ού συναντήσωσι πλοιον ή άτμό- 
πλοιον είδοποιήθησαν δέ περί τούτου κα: πάντες 
οι πλοίαρχοι των άποπλευσάντων πλοίων. Άλλ’ ή 
αιθέρια ναύ; έλαβεν άλλοίσν διεύθυνσιν, βεβαιωθε'ντος 
καί πάλιν ότι πρό τής εύρέσεω; πηδαλίου δέν θά δυ- 
νηθή ό άνθρωπος νά καυχηθή ότι άφγρεσεν άπό τού 
άετού τό σκήπρον του βασιλείου τών νεφελών. Τό 
άερόστατον επεσεν, άνευ δυσάρεστου συμβεβηκότος, 
έν Τοσκάνη τής Ιταλίας έπί τού όρους Λαλαμέτα 
(κλάδου τών Άπεννίνων). ‘Π οδός, ήν διήνυσεν, ύπε- 
λογίσθη έχουσα μήκος 1250 χιλιομέτρων, ή δέ 
πορεία του διήρκεσεν έπί 14 περίπου ώρας, ώστε 
διήνυσε 90 χιλιόμετρα τήν ώραν.

αϊτοκρατομκπ οβ&ιι. τραιιεζα.

Τά Γραφεία τής Αύτοκρ. ’Οθωμανικής Τραπέζης 
τά έν Γαλατά καί έν Κων/πόλει σχολάζουσι τήν προ
σεχή Δευτέραν έπί τή εορτή τού Βαϊραμίου.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Αί,εις τών έν τώ ΜΕ'. τε ίχει προβλημάτων.

Μρ. 331. ΑΙΝΙΓΜΑ.—Πκονς, ύπνος.
Άρ. 332. » —Νιόβη.
Άρ. 333. » —Σκότος.
Άρ. 334. υ —ΙΙούς, ούς.
Άρ. 335. γρίφος.—Μή έπατρου έπί |χη- 

δενέ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ 33β. -ΑΙΝΙΓΜΑ

Είαί τών ένδεκα το έν,
Τών ένδεκα τά δύο, 
Τών ένδεκα τό ήμισυ, 
Τών ένδεκα τό τρίτον.

ΑΡ. 337. —ΕΤΕΡΟΝ.
Εύρημαί έν ταϊς Άθήναις τούς αιώνας θεωρών. 
”Αν με .όθεν μέ κουρεύσης, οπού σύ κ* έγώ παρών.

’Εν ’/σααηλιω, Π Μαρίνης

ΑΡ 33S· —ΕΤΕΡΟΝ.
Έν τίνι τής ’Ασίας, είπε μοι, έπαρ/qi
Έμβχίνων βλέπει; ζώον, έκβχίνων ίίμιος ί’χ :

*Ο αυτός.

ΑΡ. 339. - ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ γνωρίζουν τχ παιδία καί οί λόγιοι έν γένει
”Αν τόνπϊλόν μ’ αφαιρέτης, τ’χλλο είς τούς ρίπτχς μένει.

'Ο αυτός.

'Ο επόμενος γραμυ.οτόγρι^ος άναγινώσκεται διχ με - 
θόδου εύκολωτάτης. ήν ζητείται νά εύρη ό άναγ ·ώστης.

ΑΡ. 3 ΙΟ. — ΓΡΑΜΜ ΑΤΟΓΡΙΦΟΣ.

ΑΡ. 31 I .— CHARADE·

Un artiste a mon premier, 
bans la chronologic on trouve mon dernier. 
L’animal vit par mon entier

Jules T

AP 312. ΛΕΞΙΣ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ KAPKINIK1I
Ν’ άντικατασταθώσιν οί επόμενοι αριθμοί περί τό στοί

χε ιον Τ διά γραμμάτων όμοιων είς τρόπον ώστε νά σχη- 
ματισθή μία λέςις άνχγινωσκομένη καί καρκινιχώς. [Σημ. 
ΤΙ λέξις είναι άρχαίχ ποιητική. Είς τόν π.ώτον λύτην 
δοθήσεται βιβλίον κατάλληλον].

1

ΑΡ 313. —ΓΡΙΦΟΣ.

Γ. Μ. Βαννιέρης.

ΣΗΜ. Είς τόν πρώτον λύτην τού Γρίφου έν Κων]πόλει καί είς τόν πρώτον έκ τού έςωτεοικού δωρηθήσεται ή ει- 
χ..>ν διάσημου άνδρός έν χαλκογραφία γενομένη έν 11αρισίοις.


