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Περιγραφών τάς σχέσεις τοΰ Κικέρωνος καί τοΰ Καίσαρος μετά τά 
έν Φαρσαλω, έκ προνοίας δέν ήδέλησα ν5 άναφέρω τι περί της φιλό- 
φρονος διενέξεως, ήτις έλαβε χώραν μεταξύ αύτών ένεκα τοΰ Κάτω
νος. Τόσον περίεργον είναι τό έπεισόδιον τοΰτο, ώστε μοί έφάνη άξιον 
ίοίας σπουοης, καί, όπως έννοήσωμεν καλώς τά αισθήματα άμφοτέρων 
έν ταυτη τ?) όιενεξει, ίσως δέν είναι ανωφελές νά γνωρίσωμεν πρώτον 
καλώς τό προσωπον, οπερ έδωκεν άφορμήν είς αύτήν.

Εν γενει ή περί Κάτωνος ιδέα είναι άρκούντως ορθή· οί τε κατα- 
κρινοντες αύτον και οί Οαυμαζοντες συμφωνοΰσίν ώς έγγιστα περί τών 
κυριωτέρων σημείων τοΰ χαρακτήρός του. Ό  Κάτων είχε φύσίν oyi, 
ώς ό Κικέρων, έκ τών εύυποχωρήτων καί άλλοπροσάλλων εκείνων, 
αίτινες δυσκόλως συλλαμβάνονται. Τούναντίον, δέν ύπήρξεν άνθρωπος 
άπολυτότερος καί μονοείδέστερος αύτοΰ, ούδ’ άπαντάται έν τη ιστορία 
άλλο προσωπον, τοΰ όποιου αί άρεταί καί τά έλαττώματα παρίστανται 
τοσοΰτον εύκρινή. Ό  μο'νος κίνδυνος, είς τόν όποιον περιπίπτουσιν οί 
σπουδα-οντες αύτον, είναι ότι οιατιθενται είς ύπερβολάς περί τοΰ ya- 
ρακτήρός του' καί ούτως όλίγον άν τόχωσιν έθελήμονες, εύκόλως με- 

'  ταμορφοΰσι τόν ίσχυρογνώμονα, ειλικρινή καί άπέριττον άνδρα τοΰτον 
είς πείσμονα, τραχύν καί βάναυσον ώστε όχι πλέον τήν εικόνα, άλλά 
παρωδίαν τοΰ Κάτωνος έπιδεικνύουσιν ήμϊν. "Ινα μή περιπέσωμεν λοι
πόν καί ήμεΐς είς τό αύτό τοΰτο άτοπον, συμφέρει, πριν ή είπωμέν τι 
περί αύτοΰ, ν’ άναγνώσωμεν μικράν τινα έπιστολήν του πρός τόν Κικέ- 
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ρωνα, τοτε ανθύπατον έν Κιλικία. Τό γραμμάτων τούτο είναι παν 6,τι 
απολείπεται εις ημας περί Κάτωνος, καί άπορο; 0ά μ ’ έφαίνετο άν δεν 
έ*έπλη ι -ε μ_ ^άλω* ^ούς άνεςετάστως έχοντας ήδη σχηματισμένην 
ίοεαν περι αύτου. Ούοέ τραχύτης διαφαίνεται έν τω γοαμματίω πε« 
ου ο λόγος, ούοε βαρβαρότης ελάχιστη, άλλά μάλιστα πολλή λεπτό- 
της πνεύματος. Καί ή περίστασις ήτο λίαν αβρά· έπρόκειτο ν’ άονηθη 
εις τον Κικέρωνα χάριν, τήν οποίαν αυτός έξεζήτει θερμώς. Θελήσας 
επι των γηραιών ημερών του νά τ ιμ η ^  καί ώς νικητής, έζήτει παρά 
της σύγκλητος νά ψηφίση ευχαριστίας εις τούς θεούς διά τήν αισίαν 
εκβασιν τής προ μικρού ,γενομε'νης ύπ’ αύτοΰ εκστρατείας. ’Ενώ & ή 
σύγκλητος έφαίνετο έν γένει χαριζομένη εις τούτην τήν φαντασιοπλη
ξίαν, ο Κάτω; άντέττη μόνος σχεδόν άλλά μη θέλων καί νά ελθη εις 
δυσαρέσκειαν μετα του Κικέρωνος, έγραψε προς αύτόν τήν έν λόγω 
επιστολήν, άριστούργημα έπιτηοειότητος, δικαιολογών τήν αρνησίν του 
οι αυτής. Και λοιπόν τω άκοδείκνύει ότι, άνΟιστάμενος εις τήν αΓτησίν 
του, εννοεί μάλλον αύτού τό συμφέρον της εύκλειας του. Δέν ήθέλησε 
ναεύχαριστηθώσιν οι θεοί διά τά αίσια κατορθώματα τοΰ Κικέρωνος, 
ο:οτι νομι,ει οτι ο Κικέρων εις ούδένα ταυτα οφείλει εΐμή εις εαυτόν! 
Δεν συμφέρει λο’τιόν μάλλον ν’ άποδοί?] εϊς αύτόν άπασα ή τιμή ή εις 
την τύχην καθείς τήν έξ ούρανου άντίληψ ι'Ο μολογητέον ότι ό τρό
πος ουτος του άρνεΐσθαι είναι χαριέστατος, καί ότι άν δυσηρεστήθη 
ο:α τήν άρνησιν ό Κικέρων, δέν είχε πλέον δικαίωμα νά όργισΟη. Ά ρα  
ο Κάτων ητον άνήρ εύφυής εις τινας ώρας του, καί τοι έκ πρώτης ά- 
φετηρίας δέν έφαίνετο ώς τοιοΰτος. 'Ο χαρακτήρ αύτοΰ είχε λειανθή 
έν τ-p ενοελεχεΐ μελετη τών ελληνικών γραμμάτων έζη έν τω μέσω 
κομψού κοσμου, καί άκουσίως μετέσχε κατά τι έξ αύτοΰ. Τοΰτο τού- 
λάχιστον εϊκάζομεν έκ τής εύφυοΰς έπιστολής τούτης, ην δίκαιον είναι 
νά ένθυμώμεθα και ν’ άναγινώσκωμεν οσάκις έπειγόμεΟα Γνα θεωρώμεν 
αύτόν ώς άνδρα άγροί/.ον.

Α λλ ένταύτώ πρέπει και νά όμολογήσωμεν ότι συνήθως ήτο τρα- 
*/-J’ κα'·ί^χυρογνώμων, καί πρός μέν εαυτόν σκληροτράχηλος πρός δέ 
τους άλλους αυστηρός. Φύσει Ίοεοΰτος, κατέστη πολύ μάλλον καί έξ 
οικείας θελήσεως. II φύσες δέν πταίει μόνη εις τούς ακεραίους καί ά- 
πολύτους χαρακτήρας τουτους, άλλά προσΟέτουσι καί οι κεκτημένοι 
αύτήν τρόπους τινάς δηκτικούς, ώς ύπό αύταρεσκείας φερόμενοι,. ώστε 
καθιστώσι τήν φύσιν ετι μάλλον τραχυτέραν. Τόν Κάτωνα ιδίως παρέ-

συρεν εις τό έλάττωμα τούτο καί τό όνομα αύτοΰ. Ε ίχε πάντοτε προ 
οφθαλμών τό παράδειγμα τοΰ περιφανούς πάππου του, καί μόνην εΐχε 
σπουδήν νά τόν όμοιάση, μή προσέχω·; εις τήν διαφοράν τών καιρών 
καί τών άνθρώπων συνήθως δέ οί άπομιμούμενοι έκτρέπονται εις ύ- 
περβολάς. ΓΙειρώμενοι νά άπεικο-ίσωμεν άλλοτρίας άρετάς, προδιδόμε- 
θα πάντοτε ώς καταβάλλοντες εις τοΰτο προσπάθειαν τινα, ή τάς άπει- 
κονίζομεν ύπερμέτρους, επειδή λαμβάνοντες τά μάλλον έξέ/οντα μέ
ρη τοΰ προτύπου ημών, άμελοΰμεν τά λοιπά, ήτοι τά συγκιρνώντα 
αύτά. Τοΰτο συνέβη λοιπόν εις τόν Κάτωνα, τόν όποιον δικαίως εψεγεν 
ό Κικέρων ώς άπομιμηΟέντα μόνα τά τραχέα καί βαρέα ιδιώματα του 
προπάτορος αύτοΰ. « Ά ν  άφινες, τόν έλεγε, τήν αύστηρότητα της συ- 
νέσεώς σου νά λάβη όλίγας τινάς χροιάς έκ τών αστείων καί εύκολων 
ηθών αύτής, τά προτερήματα σου θά ήσαν εύαρεστότερα.» Eivat βέ
βαιον ότι έν τω γηραιώ Κάτωνι διε;:ρίνετό τι σατυρικόν περί τούς λό
γους, γέλως τις απλοϊκός, άφέλειά τις σκωπτική άγνωστος εις τόν 
εγγονον, όστις δέν έλαβεν έξ έκείνου είμή τήν τραχύτητα καί τήν 
ίσχυρογνωμίαν, τήν όποιαν κατηντησεν εις τόν ύπέρτατον βαθμόν.

Τών δέ ύπερβολών όλων κινδυνωδεστέρα είναι ίσως ή τοΰ καλοΰ* 
τουλάχιστον είναι ουσκολώτερον νά διορΟωΟγ τις έξ.αύτής ή έξ άλ
λης, διότι ό πράττων αύτήν έπικροτει αύτός έαυ-όν, καί ούδείς τολμά 
νά τον έλέγξη. Τό έλάττωμα τοΰ Κάτωνος έν παντί πράγματι είναι 
οτι δέν έγίνωσκε μέτρον. Θέλων όσον οίόντε νά ηναι στερεός καί άμε- 
τάθετος εις τήν γνώμην του, καθίστατο άκαμπτος εις τάς συμβουλάς 
τών φίλων καί εις τά μαθήματα τής πείρας. ΤΙ πείρα τοΰ βίου, ή 
επιτακτική αυτή δέσποινα, δέν ειχεν έπ’ αύτοΰ λαβήν. 'Η ένέργειά του 
κατήντα μέχρις έπιμονής, καί ή τιμιότης του ειχεν ενίοτε τό πταίσμα 
οτι ήτο οιστακτική ύπέρ τό δέον. Ούτος ό ύπέρμετρος ενδοιασμός του 
καί ή αιδημοσύνη έγιναν αιτία νά άποτύχη όταν έσπούδασε νά είσέλθη 
εις τά πράγματα. Ό  λαός είχε πολλάς άπαιτήσεις παρά τών έπιζη- 
τούντων τάς ψήφους του. Καθ’ όλον τό λοιπόν τοΰ ένιαυτοΰ άφινε νά 
τό ; άγωσ: καί νά τόν φέρω?ιν, άλλά τήν ημέραν τών έκλογών έγίνω- 
σκεν ότι ύπήργε κύριος καί εύηρεστειτο νά τό έπιδεικνύη. ’Εάν δέν έκο- 
λάκευέ τις όλας τάς φαντασιοπληξίας αύτοΰ, δέν κατώρθωνε νά τόν 
έλκύση εις τό μέρος του. 'Ο Κικέρων πολλάκις έσκωψε τούς δυστυχείς 
καί υποχρεωτικούςύποψη·ρίους έκείνους (uatio  officiosissim a cand ida- 
to ru m ) οίτινες πορεύονται τό πρωί καί κρούουσι πασαν θύραν, ή κατα-



τρίβουσι τόν καιρόν των εις επισκέψεις και προσαγορεύσεις, καί νομί- 
ζουσιν ώς χρέος των νά προπέμπω™  όλους τούς στρατηγούς όσοι ει
σέρχονται εις τήν 'Ρώμην ή εξέρχονται, καί σχηματίζουσι τήν ακο
λουθίαν πάντων των ρητόρων όσοι εχουσιν επί του πλήθους επιρροήν, 
καί τέλος αναγκάζονται ν’ άπονέμωσι προς όλον τον κόσμον ατελεύ
τητα σεβάσματα καί τιμάς. Καί οί μέν χρηστότερο: των του λαοΰ, 
έξ ών έξήρτητο ή εκλογή όριστικώς, άπ^τουν κολακείας, οί δ’ άλλοι 
ήΟελον νά πωλήσωσι τάς ψήφους των αντί χρημάτων. 'Ο Κάτων δεν 
ήτον άνθρωπος νά μετέλθη ούδέν έκ τών δύο μέσων· ούτε νά κολα- 
κεύση ήΟελεν, ούτε νά ψευσθη, πολύ δέ όλιγώτερον νά πληρώση χρή
ματα. "Οταν τον παρεκίνουν νά προσφέρη καί αύτός τά γεύματα'καί 
τά δώρα έκεΐνα, άτινα άπό πολλου ήδη χρόνου δεν έτόλμων πλέον νά 
άρνηδώσιν οί ύποψήφιοι, άπήντα θυρ-ωδώς: «Περί ήδονών έμπορεύεσθε 
μετά νεότητος έκπεφαυλισμένης, ή τήν κυβέρνησιν του κόσμου ζητείτε 
παρά του ρωμαϊκού λαοΰ;» Καί δεν επαυεν έπαναλαμβάνων τό άπό- 
φθεγμα ότι, «ό άνθρωπος πρέπει νά συστήνεται ύπό της άξιας του.» 
Τραχύς λόγος! ελεγεν ό Κικέρων· λόγος, τον όποιον ό κόσμος δέν ήτο 
συνειθισμένος νά έννοη καθ’ δν καιρόν όλα τά άξιώματα έξετίθεντο εις 
πώλησιν. Άπήρεσε λοιπόν εις τόν λαόν, έπωφελούμενον έκ τής φιλο
χρηματίας ταύτης, καί ό Κάτων, όστις έπέμενε μή θέλων νά συστηθ·^ 
είμή ύπό της άξίας του, παρηγκωνίσθη πάντοτε σχεδόν ύπό των συ- 
στηνομένων διά των χρημάτων των.

Τοιοΰτοι τίμιοι καί ακέραιοι χαρακτήρες άπαντώνται κατά διαφόρους 
βαθμούς καί εις τόν ιδιωτικόν βίον καθώς εις τόν δημόσιον, καί ώς εις 
τήν ιστορίαν, οΰτω παρέχουσι καί εις τήν κωμωδίαν ύλην. *Αν δέ έφο- 
βούμην μή φανώ παρωδών τό σεμνόν πρόσωπον, εις του οποίου κατα
γίνομαι τήν σπουδήν, θά ελεγον ότι ή ύπερήφανος αύτη άπάντησις του 
Κάτωνος μοί άναμιμνήσκει άκου:ίως εν έκ τών αρίστων πλασμάτων 
του γαλλικού δράματος. 'Ο Μολιέρος 3ν τη κωμω'ία του Μ ι σ α ν - 
θ ρ ώ π ο υ ήθέλησε νά παραστήση άλλον τινά Κάτωνα* καί άληθώς 
μέν, έν τη κωμωδία ταύτη πρόκειται περί τής τύχης άπλοΰ τίνος 
ιδιώτου καί όχι τής του κόσμου κυβερνήσεως· τό ζήτημα είναι περί 
ύποθέσεως ιδιωτικής ενώπιον τών κοινών δικαστηρίων άλλά καί ό Κά
των της κωμωδίας άποφαίνεται άπαραλλάκτως ώς ό ιστορικός εκεί
νος. Δέν θέλει ούδ’ αύτός νά καμφθη εις συνήθειας, τάς οποίας άπα- 
ναίνεται. Καί τοι κινδυνεύων νά χάση τήν δίκην του, δέν στέργει νά

έπισκεφθη τούς δικαστάς του, καί όταν τόν έρωτώσι,
Κ α ι τ ι ς  λ ο ιπ ή ν  ε ις  το υ ς  κ ρ ιτ α ς  θέλει να  σε σ υ σ τή σ η ;

αποκρίνεται ώς καί ό Κάτων ύπερηφάνως,
Τ ίς ;  ή  ευθυ δ ικ ία  τ ω ν , α ΰ το  το  δ ίκ α ιό ν  μ ο υ .

Οπως αν εχη, οί τοιοΰτοι άνθρωποι έμπνέουσι πάντοτε σέβας* καί 
δέν άντέχει μέν ή καρδία θέλουσα Γνα άποδοκιμάση αύτούς, άλλ’ όμως 
οφείλει νά τούς άποδοκιμάση καρτερικώς. Ή  χρηστότης, ή τιμιότης, 
ή ελευθερία, όλα τέλος τά εύγενή ταΰτα πράγματα δέν ύπερασπίζον- 
ται διά τών τοίούτων ύπερβολών, ούτε διά τών άκραδάντων τούτων &- 
ποφασεων. Παλαιοντα κατά τής διαφθοράς καί τής άκολασίας άρκούν- 
τως είναι ασθενή αύτά καθ’ έαυτά έν τώ άγώνι, ώστε δέν πρέπει νά 
παρίστανται και ύπό μάλλον άχαρι είδος, περιβεβλημένα δηλονότι ά- 
νωφελή τραχύτητα καί αυστηρότητα. Οί ύπέρμετροι ενδοιασμοί άφο- 
πλι^ουσι τήν αρετήν. Αυτή καθ’ έαυτήν ή άρετή είναι σοβαρά· διατί 
να τήν καθιστώσι σκυθρωπήν καί άξίαν άποστροφής; Είναι τινά πράγ
ματα, κατά τά όποια ή άρετή οφείλει, χωρίς κάμριίαν νά θυσιάση έκ 
τών άρχών τη :, νά ύποχωρη εις τούς ανθρώπους, όπως επικρατή αύ- 
τών. Καί εις άπόόειξιν ότι σφάλλουσιν οί φιλοτιμούμενοι νά μή ύποχω- 
ρώσι πώποτε, παρατηροΰμεν ότι ούδέ είναι τόσον άμετάπειστοι όσον 
ύποθετουσι, διο'τι επί τέλους, μεθ’ όλην τήν άντίστασίν των, ένδίδουσιν 
εις παραχωρήσεις τινάς. 'Ο αύστηρός καί άκράδαντος Κάτων της κω- 
μω:ιας του Μολιέρου άνήκει εις τήν καλήν κοινωνίαν. Έ χ ε ι είσοδον 
εις τήν αύλήν, καί διακρίνει τις τοΰτο, όχι μόνον έκ τών τρόπων καί 
έκ της συμπεριφοράς του, άλλά καί έκ τών περιφράσεών του, έκ της 
λειώσεως τήν όποιαν μετέρχεται θέλων νά είπη άλήθειάν τινα άπαρέ- 
σκουσαν εις τόν άκούοντα, έκ τών ύπεκφυγών έκείνων, τάς οποίας τώ 
ύπογορεύει ή κοσμιότης, ενώ είναι καί αύταί ψεύδη, άτινα δέν θά ύπέ- 
φερεν άν άλλος τις ελεγεν εις αυτόν. Ε ις τών μεγιστάνων, ποιητής 
ώΟής, θέλει ν’ άκούση τήν περί αύτής κρίσιν του. 'Ο Κάτων τής κω- 
μωοιας, πριν ή άποφανθη στρογγύλω στόματι ότι ή ωδή ήτο κακή, 
μετέρχεται έπιτηδε'ας περιφράσεις, έν αίς μόλις διαφαίνεται ή άλήθεια.

Β λ έ π ε ις  τ ι  Ιπ ιλ η ψ ιμ ο ν  η γο υ ν  ε ις  τ ή ν  ω δ ’ην μ ο υ ;

—  Δ έν λ έ γ ω  το ΰ το .

Λύτό τό δ έ ν λ έ γ ω  τ ο ΰ τ ο ,  τό όποιον καί έπαναλαμβάνει πολλάκις, 
τι άλλο είναι, εάν τις κοίνη αύτά έν τή αύστηρότητι τοΰ μισανθρώπου 
ειμή άξιο'μεμπτος συγκατάβασις καί άδυναμία; Ό  'Ρουσσώ ήλεγξε δι’ 
αύτό άπηνώς τόν της κωμωδίας Κάτωνα, όστις, άν τωόντι ύπήρχε π ι



στός εις τάς άρχας του, φρονώ ότι δέν Οά έπειράτο νά άντεεττΫ] εις τά'/ 
'Ρουσσω. Ομοίως λοιπον και εις τόν άληθή εκείνον Κάτωνα ευκόλως'

\ ·+ ' ' Ό  ' r ^  , ,Οα ευρισκε να καταόειςί) τοιουτου ειοους πταίσματα. Ο αυστηρότατος 
ουτος εχθρός της σπουόαρχίας, όστις κατ’ άρχάς ούδέν ήθελε νά πρά
ξη προς επιτυχίαν της ύποψηφιότητός του, επί τέλους υπήγε καί πα- 
ρεκάλεσε* τόν εϊοον πορευομενον εις τό Πεδίον του Άρεως, ώς πάντα 
άλλον, σφιγγοντα τήν χεΐρα τών πολιτών καί ζητοδντα τόν ψήφον των. 
«Πώς ! τώ ελεγεν ειρωνικώς ό Κικε'ρων, ύπογελών συνήθως όταν έ
βλεπε τοιαύτας αντιφάσεις, συ έρχεσαι νά ζητήσης τήν ψήφον μου7 
ενώ εγώ μάλλον οφείλω νά ευχαριστήσω άνδρα κεκτημένον τάς άρετάς 
σου, ώς στέργΟντα νά άψηφήση τους κόπους και τούς κινδύνους ενεκεν 
έμοΰ;» Καί δέν έπραττε τοΰτο μόνον ό αμείλικτος ούτος τοΰ ψεύδους 
έ/θρός* άλλ’ έχων δοΰλόν τινα έξ έκείνων, οΓτινες έκαλοΰντο ό ν ο μ α- 
τ  ο κ λ  ή τ  ο ρ ε ς, διότι έγίνωσκον τό όνομα καί έπάγγελμα πάντων 
τών πολιτών της 'Ρώμης, τόν μετεχειρίζετο, ώς οι άλλοι, Γνα δι’ αύτοϋ 
παριστα εις τούς πτωχούς τών έκλογέων ό’τι τούς έγνώριζε. ί  Δέν εί
ναι τοΰτο φενακισμός καί απάτη προς τό δημόσιον J» έλεγεν ό Κικέ- 
ρων, καί ό Κικέρων δέν έσφαλλε. Τό οίκτρότερον δέ είναι, ότι αί παρα- 
γωρήσείς αύται, ένώ ζηρ-ΐοΰσι τήν άξιοπρέπειαν καί ενότητα τοΰ χαρα- 
κτήρος, ούτε χρησιμεύουσι ποσώς· έν γένει γίνονται βεβιασμέναι καί 
παράκαιροι* δέν έξαλείφουσι τήν μνήμην τής προλαβούσης στρυφνότη- 
τος, καί δέν σαγηνεύουσι πλέον κάνένα. Άπασαι αί βραδειαι τοΰ 
Κάτωνος παρακλήσεις, καί ή βοήθεια αυτή τοΰ όνοματοκλήτορός του, 
εις ούδέν άπέβησαν δέν κατώρΟωσε νά κληθ?) εις τήν ύπατείαν, καί ό 
Κικέρων καταμέμφεται αυτόν διά τά άνεπιτήδεια μέσα, τά όποια μετελ- 
Οών άπέτυχε. Μή ών ύπατος ό Κάτων ούδέν έζημιοΰτο, άλλ’ ή δημο
κρατία είχε χρείαν τοΰ άνδρός εις τήν θέσιν έκείνην, καί ενώπιον τών 
χρηστών πολιτών, ό Κάτων έπραξέ τι ίσον σχεδόν πράς έγκατάλειψιν 
ή καί προδοσίαν πράς τήν δημοκρατίαν, έπειδή διά τών υπέρμετρων έν- 
δοιασμών καί τής υπερβολικής τιμιότητάς του άφήκε νά θριαμβεύσωσιν 
οί μοχθηρότεροι.

Καί ύπομονή άν αί ύπερβολαί αυται προήρ^οντο έκ μισανθρώπΰυ 
τινός, οίος ό τοΰ Μολιέρου* άλλ’ εις άνθρωπον, όστις έπιθυμεΐ νά 
μεταξύ τής κοινωνίας, μάλιστα δέ έφίεται καί νά κυβέρνα τούς άλλους, 
είναι άσύγνωστοι. Τό κυβερνάν άνθρώπους είναι πράγμα άκροσφαλές 
καί δύσκολο·,·, πραγμα, τό όποιον άπαιτεΐ" πρώτον πάντων νά μή άπο-

στρέφηται τις έκείνους, τούς οποίους προτίθεται νά χε ραγωγήση. ’Α
ναμφιβόλων, ό σκοπός είναι νά τούς καταστήση καλητέρους, άλλά πρέ 
πει νά κάμη έναρξιν τοΰ έργου λαμβάνουν αύτούς όποιοι εισί. Πρώτι
στος τής πολιτικής έπιστήμης νόμος είναι τό νά Οέλη τις ο,τι είναι 
δυνατόν, καί ούχί τά άδύνατα. Ό  Κάτων πολλάκις ήστόχησε πρός τόν 
νόμον τοΰτον. Ήγνόει τά νά φέρηται κατά τάς περιστάσεις, οικονομία, 
άνευ τής οποίας δέν κυβερνώνται οί λαοί· ό χαρακτήρ του έστερεϊτο τής 
εύλυγισίας έκείνης, ύτήρχεν άλλότριος πρός τήν μηχανορραφίαν έκεί- 
νην, τήν όποιαν είναι χρεία νά μετέλΟη μέχρι βαθμοΰ τίνος έντιμου 
όστις θέλει νά κατορθώση ό,τι άπεφάσισε νά έπ^ειρήοη· τώ ελειπεν ό 
δεσμός έκεί.ος ό πλησιάζων τάς άντιΟέτους φιλοδοξίας, ό κατευνάζων 
τάς αντιζηλίας, ό συνάγων περί ένα άνδρα άνθρώπους διαφόρων διαθέ
σεων, γνωμών καί συμφερόντων. Δι’ ούδέν άλλο ήτον ικανός ό Κάτων, 
πλήν τοΰ νά παρίσταται ώς τρανή καί ζώσα διαμαρτύρησις τών ηθών 
τοΰ καιροΰ του· κομματάρχης δέν ήτο ποσώς. Τολμώμεν νά είπωμεν, 
μεΟ’ όλον τό πράς αύτόν σέβας ημών, ότι ή ψυχή του ήτον ίσχυρογ-,ώ
μων επειδή τό πνεΰμά του υπήρχε στενόν. Δέν διέκρινεν έξ άρχής 
κατά τί ήτο -/ρεία νά γίνη ύποχώρησις καί κατά τί άντίστασις μέχρι 
τέλους. Μαθητής τών στωϊκών, διατεινομένων ότι όλα τά πταίσματα 
είναι ίσα, δηλαδή, κατά τόν αστεϊσμόν τοΰ Κικέρωνος, ότι όσον ήτο κα
κόν τό νά Οανατώση τις όρνίΟιον χωρίς ανάγκης, τόσον καί το νά πνίξη 
τόν πατέρα ταυ, έφήρμοσε τήν άλλόκοτον καί σκληράν θεωρίαν ταύτην 
εις τήν πολιτικήν. ΠερικλεισΟείς έν τώ κύκλω τής στενής νομιμότατος, 
ύπερησπίζετο καί τά έλάχιστακοσκυλμάτια αύτήςμετ’ έπιμονήςοίκρτας. 
Έ ν  τώ θαυμασμώ δν ειj z  πρός τό παρελθόν ήγνόει τί νά έκλέξη τοΰ 
παρελθόντος· μιμούμενος λοιπόν τάς αρχαίας ένδυμασίας ώς ήκολού- 
θει καί τάς παλαιάς δοξασίας, δέν ήθελε νά φορτ) χιτώνα ύπό τήν τή- 
βενόν του, καί τοΰτο κατ’ έπιτήδευσιν, επειδή ούδ’ ό Κάμιλλος έφόρει 
οΰτω τόν χιτώνα. Ό  περιορισμός τοΰ πνεύματός του, ό στενός καί 
πεισματώδης ζήλός του, πολλάκις άπέβησαν εις τήν δημοκρατίαν επι
ζήμια. Ό  I Ιλούταρχος τόν ελέγχει ότι έρριψε τόν ΓΙομπήίον εις τάς 
άγκάλας τοΰ Καίσαρος, άρνούμενος εις αύτόν άστμαντά τινα πράγματα 
ευχάριστου/τα τήν κενοδοξίαν του. Ό  Κικέρων τόν κατακρίνει ότι δυ- 
σηρέστησε τούς ίππότας, τούς οποίους μετά πολλοΰ κόπου είχε συν
διαλλάξει μετά τής συγκλήτου. Οί ιππότχι άναμφιβόλως έζήτουν 
πράγματα παράλογα, άλλ’ ώφειλε μάλλον νά ένδώση κατά πάντα εις



αύνούς, ή νά άφήση νά φέρωσιν εις τόν Καίσαρα τό έρεισμα τοΰ άπειρο» 
πλούτου των. Διό καί έλεγε περί αύτου ό Κικέρων, «Νομίζει ότι εύρι- 
σκόμεθα έν τη δημοκρατία τοΰ Πλάτωνος καί όχι έν τω βορβόρω τοΰ 
Ρωμύλου·» ό οε λόγος ουτος έσημειώθη ώς μάλλον παντός άλλου γα -  

ρακτηρίζων τήν άοέξιον πολιτικήν εκείνην, ήτις, λίαν πολλά άπαιτοΰσα 
παρά τών άνΟρώπων, έπί τέλους ούδέν άποκτα.

Ιδιον της φύσεως του Κάτωνος ητον ή άντίστασις. Δέν ένοεί πώς 
επρεπε νά τηρήση εν κο'μμα εις πειθαρχίαν καί πώς νά διευΟύνη αυτό* 
προκειμένου τοΰ ν’ άντιστη πρός αντίπαλον ήτο θαυμαστός, "ίνα vt- 
κήση αύτόν μετηρχετό τινα τακτικήν, ήτις πολλάκις έπέτυχεν· όταν 
έ'βλεπεν ότι έμελλε νά ληφθ9] άπόφασίς τις, ή οποία τόν έφαίνετο ολέ
θρια, καί ότι επρεπε νά έμποδισθη παντί σθένει ό λαός τοΰ νά δώση 
ψήφον, έλαμβανε τόν λογον καί πλέον δέν έπαυε λαλών. Λέγει ό Πλού
ταρχος, ότι ήούνατο νά λαλη μίαν όλην ημέραν γωρίς νά άπαυδήση. 
Οι γογγυσμοί, αί κραυγαί, αι άπειλαί, ούδέν τόν έπτόει. Ενίοτε τόν 
άπέσπα από τοΰ βήματος ό κλητήρ, άλλά πάλιν άνέβαινεν άμα εμενεν 
ελεύθερος. Μίαν ημέραν, τόσον ήγανάκτησεν έκ της άντιστάσεως ταύ- 
της ό δήμαρχος Ίρεβόνιος, ώστε τόν επεμψεν εις τήν φυλακήν ό 
Κάτων, χωρίς ποσώς νά ταραχθν), έξηχολούθησε βαδίζων τήν δημη
γορίαν του, καί τό πλήθος τόν ήκολούθησεν Γνα τόν άκούη λέγοντα. 
Σημειωτεον ότι απήλαυέ τίνος δημοτικότητος· ό ‘λαός, όστις άγαπα τήν 
Οαρραλεοτητα, έτιΟασσεύετο έπί τέλους ύπό της έπιμόνου αταραξίας 
και της άκατανικήτου ταύτης καρτεράς. Συνέβη μάλιστα καί νά κη- 
ρυχ07] ό λαός ύπερ αύτοΰ, έναντίον τοΰ συμφέροντος καί της προκρί- 
σεως του, ο δε Καίσαρ, καίτοι παντοδύναμος έπί τοΰ όχλου, έφοβεΐτο 
τά λόγια τοΰ Κάτωνος.

Ούχ ήττον όμως είναι άληθές ότι, ώς εϊπον καί ανωτέρω, ό Κάτων 
δέν ήούνατο νά ηναι κομματάρχης, καί, τό θλιβερώτερον, ή μερίς υπέρ 
της οποίας ήγωνίζετο δέν ειχεν αρχηγόν. Ή  μερίς αυτη συνέκειτο έξ 
άνδρών εύφυων καί περιφανών, ών ούδείς εΤχε τά αναγκαία προσόντα 
‘να έπικρατήση τών άλλων. Παραλείπομεν τόν Πομπήϊον, ώς άμφίβο- 
λον σύμμαχον, περί τοΰ οποίου όλοι έδυσπίστουν μεταξύ τών άλλων, 
or Σκηπίων ήτο πρός όλους άπεχΟής διά τήν ύψηλοφροσύνην καί τάς 
ωμότητας, τάς όποιας επραξεν ό Αππιος Κλαύδιος ήτον άπλώςμάν- 
τις, πιστευων έν πεποιθήσει εις τά Ιερά ορνίθια· ό Μαρκέλλος έστε- 
ρεΐι,ο έπιτηοειότητος καί ευτραπελίας, έγίνωσκε δέ καί αύτός οτι ούδείς

σγεδόν τόν ήγάπα· ό Σέρβιος Σουλπίτιος συγκατειχεν όλας τάς αδυ
ναμίας μικρολόγου νομοιστορος· τέλος, ό Κικέρων και ό Κατων ετρε- 
ποντο άμφότεροι εις ύπερβολάς, άν καί έκ διαμέτρου εναντίας, και έ- 
πρεπεν ή νά ένωση τις αύτούς, ή νά τούς τροποποίηση τόν ένα 6ια 
τοΰ άλλου, καί οΰτω ν’ άποκτήση ένα πολιτικόν τέλειον. * Ατομα λοι
πόν μόνον ύπηρχον περιφανή, καί ούδείς αρχηγός έν τω ύημοκρα- 
τικώ κομμάτι προ τών έν Φαρσάλω* μάλιστα δέ δύναταί τις νά ειτη 
ότι, έπειδή αί αντίζηλοι περιφιλαυτίαι καί αί έφάμιλλοΐ κενοδοξίαι αϋ- 
ται δέν συνεχωνεύοντο, μόλις ύφίστατο κόμμα έν αύταΐς.

Ό  έμφύλιος πόλεμος, όστις άπέβη ώς σκόπελος πρός πολλούς άλ
λους, καί άπεκάλυψε πλείστας μικροπρεπείας καί χαμερπείας, τούναν- 
τίον έφερεν εις τό φώς άπασαν τήν άρετήν καί άπαν τό μεγαλειον 
τοΰ Κάτωνος. Συνέβη δέ τότε εις τόν χαρακτήρα του κρίσις τις. Κα
θώς εις ένίας τινάς νόσους ή προσέγγισις τών τελευταίων στιγμών 
παρέχει πλειοτέραν έξαρσιν εις τό πνεΰμα καί εύκρίνειαν, ομοίως φαί
νεται ότι, έπαπειλούσης της μεγάλης εκείνης καταστροφής, ήτις έμελ
λε νά καταβροχΟίση τούς ελευθέρους θεσμούς της 'Ρώμης, ή χρηστή 
τοΰ Κάτωνος ψυχή ει/εν άγνισθη περισσότερον, καί ή διάνοιά του ήρύ- 
σθη έκ της συναισθήσεως τών κοινών κινδύνων όρασίν τινα άκριβεστε- 
ραν έπί της τών πραγμάτων Οέσεως. ’Ενώ ό φόβος φέρει τούς άλ
λους εις ύπερβολάς, αύτός διορθοΰταί έκ τών συνήθων υπερβολών του· 
άναλογιζόμενος τούς κινδύνους, οϋς διατρέχει ή δημοκρατία, αΓφνης 
καθίσταται φρόνιμος καί μετριοπαθής. Αύτός, όστις ήτο πάντοτε έτοι
μος νά έπιχειρήση άνωφελεις άντιστάσεις, συμβουλεύει τούς περί αύ
τόν νά ένδώσωσιν εις τόν Καίσαρα, νά παραχωρήσωσιν εις αύτόν ό,τι 
έζήτει, καί, πρός άποφυγήν τοΰ έμφυλίου πολέμου, κλίνει τόν αύχενα 
εις πάσαν παραχώρησιν. 'Ο έμφύλιος πόλεμος έκρήγνυται, ό Κάτων 
υπομένει αύτόν περιλύπως, καί προσπαθεί παντί σθένει πρός έλαττω- 
σιν τών φρικωδών αύτοΰ δεινών. 'Οσάκις τω ζητώσι συμβουλήν, ρέπει 
μάλλον πρός τήν μετριοπάθειαν καί ηπιότατα. Έ ν τω μέσω τών νέων 
εκείνων, τών ηρώων της έξηυγενισμένης ρωμαϊκής κοινωνίας, έν τω 
μέσω τών άνθηρών καί κομψών εκείνων πνευμάτων, τίς αγωνίζεται 
υπέρ της φιλανθρωπίας; ό Κάτων ό Κάτων, ό βαρύς καί τραχύς. Τπό 
τάς αγορεύσεις αύτοΰ άπο^ασίζεται, έναντίον τής όρμης τών άκαθέ- 
κτων πομπηϊανών, νά μή λεηλατηθη κάμμία πόλις, νά μή φονευ&η 
χάνεις τών πολιτών έξω τοΰ πεδίου της μάχης· ώσανεί ή προσέγγισις



τών ύπ αυ~οΰ προβλεπομενων συμφορών είχεν απαλύνει τ ό  Ινεο^'τ- 
τικήν καρδίαν του. 'ϊ ό εσπέρας τής έν Δυρραχίω μάχης, ένώ πάντες 
ον τώ στρατοπεοω τοΰ Πομπηιου εχαιρον, μονός ό Κάτων, βλέπων 
καιά γης έξηπλωμενα τά πτώματα τοσούτων 'Ρωμαίων, εκλαυσε* 
οακρυα εύγενή, αξία τών όσα εχυσεν ό Σκηπίων έττί τών ερειπίων της 
Καρχηδόνος, καί τών ίποίων τήν μνήμην ή άρχαιότης συνεχώς ανακα
λεί. Εν Φαρσαλω, υπό την σκηνήν τοΰ στρατοπέδου, κατεμέμφετο 
πικρώς τούς μονον νά θύσωσι καί νά προγράψωσι μελετώντας, καί έκ 
προ.ερου διανεμόμενους τάς οικίας καί τά γήπεδα τών νενίκημένων. 
Αληθώς, μετα τήν ήτταν, όταν οι πλείστοι τών σφοδρά όρμη~ικών 
τούτων προσεπιπτον εις τους πόδας τοΰ Καίσαρος, ό Κάτων έτρεχε 
πανταχόθεν, διεγειρων έχθροϋς κατ’ αΰτοΰ καί άναφλένων εις τά πέ- 
ρατα τοΰ κοσμου τόν έμφύλιον πόλεμον άλλ5 όσον πρό τής μάχης 
ήθελε νά ύποχωρησωσι, τοσον όταν ε;2εν ότι πλέον δέν ύπήρχεν έλπίς 
ελευθερίας άνθιστατο κατά τής υποταγής. Είναι γνωστή ή έν Άφρικτ] 
ηρωική άντιστασίς του, όχι μόνον κατά τοΰ Καίσαρος, άλλά καί κατά 
τών μαινομενων τοΰ δημοκρατικοΰ κόμματος, οίτινες ήταν αείποτε έ
τοιμο: νά τραπώ σιν εις εσχατας ύπερβολάς. Μετά τά έν θάψω, όταν 
εΐόεν ότι άπωλειθη"αν τα παντα, δέν ηθέλησε νά δεχθ?) τήν συγχώοη- 
σιν τοΰ νικητοΰ, καί ηύτοχειριάσθη έν Ούτίκη.

Ο θάνατός· του αντήχησε καθ’ άπαντα τόν ρωμαϊκόν κόσμον καί 
οι μεν συνεώσαντες ήοη εις τήν δουλείαν ήρυθρίασαν, ένεθαρρύνθησαν 
οε οί έν άδυμία οιατελοΰντες δημοκρατικοί, καί ή άντιπολίτευσις άνή- 
γ ε ’ρε κεφαλή·’. Ζών ό Κατων δέν υπήρξε πάντοτε λυσιτελής εις τό 
κόμμα του, άλλα μετά θάνατον τό ώφέλησε μεγάλως. Ή  προγε- 
γραμμενη μερις είχε τοΰ λοιποΰ τόν ιδανικόν τύπον καί τόν μάρτυρα 
αυτής. Ο το: όπαοοί τϊ; απελείποντο συνήχθησαν καί έσχεπάσθησαν 
ύπό τό μεγα τοΰτο όνομα. Εις τήν 'Ρώμην πρό πάντων, τήν φιλοτά- 
ραχον καί αείποτε άνήσυχον ταύτ/]ν μεγαλόπολιν, όπου πλείστοι έκλι- 
νον τήν κεφαλήν χωρίς νά ύποταχθώσιν, ό έκθειασμός τοΰ Κάτωνος 
εχρη^ίμευσεν ώς θεμα σύνηθες τών δυσηρεστημένων. Έ πολέμησαν  

περί τό σώμα τοΰ Κάτωνος, ώς έπολέμησαν έν Τρωάδι περί τό τοΰ 
Πάτροκλου. Ο Φάβιος Γάλλος, ό Βροΰτος, ό Κικέρων καί άλλοι ά- 
ναμφιβόλως πολλοί, άγνωστοι μέχρις ήμών, έγραψαν τό έγκώμιόν 
του. Ο Κικέρων ωσαύτως ήρξατο γράφων αυτό κατ’ αίτησιν τοΰ 
Βρούτου* καί κατ’ άρχάς μέν έδυσκολεύετο εις τοΰτο τά μέγιστα* «ει-

ναι έργον άρχιμήδειον,» έλεγε* προϊών όμως ελαβε πρός τήν εργασίαν 
κλίσιν, καί άπεπεράτωσεε αυτήν ένθουσιωδώς σχεδόν. Τό πόνημα τοΰτο 
τοΰ Κικέρωνος δέν διεσώθη μέχρις ήμώ ν μόνον δέ γινώσκομεν ότι ό 
Κικέρων έδικαίωνε κατά πά.τα τόν Κάτωνα. «Τόν άνυψοί μέ/ρις ου
ρανών,» λέγει ό Τάκιτος. Έ ν τούτοις, πολλάκις ειχον ελθει εις δια
φωνίαν, καί μαρτυρεί τοΰτο άνενδοιάστως πυλλαχοΰ τής άλληλογρα- 
φίας του* άλλά, καθώς συμβαίνει, ό θάνατος έπέφερε τελείαν συνδιαλ
λαγήν. "Αλλως τε ό Κικέρων, τόν οποίον έτυπτεν ή συνείδησις ώς 
μηδέν πράξαντα υπέρ τοΰ κόμματός του, ασμένως εδραίε τήν ευκαι
ρίαν ταύτην ινα πληρώση τό πρός αύ ό χρέος του. Τό πόνημά του, 
συστηνόμενον εις τήν περιέργειαν τοΰ δημοσίου ύπό τε τοΰ ονόματος 
τοΰ συγγραφέώς καί τοΰ ήρωος, τόσον άπετέλεσε κρότον, ώστε ό Καί- 
σαρ άνησύχησε πρός δέ καί δυσηρεστήθη έξ αύτοΰ* άλλ’ έφυλάχθη 
τοΰ ν’ άποδείξη τήν δυσαρέσκειαν, καί τουναντίον μάλιστα Ισπευσε νά 
γράψη πρός τόν Κικέρωνα έπιστολήν κολακευτικήν, συγχαίρουν αύτόν 
διά τήν έν τώ πονήματι τούτω διαλάμπουσαν περίνοιαν. «Ά/αΥίνώ- 
σκων αύτό, τώ έγραφεν, αισθάνομαι ότι καθίσταμαι εΰγλωττότερος.» 
’Αντί νά μετέλθη αυστηρόν τι μέτρον κατά τοΰ συγγραφέώς, ώς έφαί- 
νετο πιθανόν, έστοχάσθη ότι μόνος ό κάλαμος, κατά τήν εκφρασιν τοΰ 
Τακίτου, ώφειλε νά έκδικήση τάς ύπό τοΰ καλάμου γενομένας προσ- 
βολάς. Ό  τοποτηρητής καί φίλος αύτοΰ Ίρτιος έγραψεν έκ διαταγής 
του μακράν πρός τόν Κικέρωνα έπιστολήν, έκδοθεΐσαν εις τό δημόσιον 
καί συζητοΰσαν τά έν τώ πονήματι αύτοΰ. Βραδύτερον δέ, επειδή ή 
άπάντησις αύτη έκρίθη ώς ανεπαρκής, έλαβε μέρος καί ό Καίσαρ εις 
τήν πάλην, καί έν τώ μέσω τών φρο ντίδων, τάς όποιας τώ παρεί^εν ό 
πόλεμος τής 'Ισπανίας, συνέθεσε τόν Ά ν τ ι κ ά τ ω ν α .

Δικαίως δέ έπηνέθη ό Καίσαρ διά ταύτην τήν μετριοπάθειαν, όχι 
κοινήν τωόντι εις άνδρας άπεριόριστον κεκτημένους εξουσίαν, καί, ώς 
όρθώς έλεγον οί 'Ρωμαίοι, σπάνιον είναι τό ν’ άρκεσθή τις γ ρ ά φ ω  ν 
ένώ δύναται νά π  ρ.ο γ  ρ ά φ η. Επιτείνει δέ μάλλον τήν άξίαν τής 
γενναίας ταύτης διαγωγής του καί τόότι έμίσει τόν Κάτωνα. Έ ν τοίς 
'Γ π  ο μ ν ή μ α σ ί του τόν ά'.αφέοει πάντοτε μετά πικρίας, καί ένώ 
συνήθως δικαιολογεί τούς εχθρούς του, τόν Κάτωνα όμως όιαβάλλει 
έν πάση ευκαιρία. Δεν έτόλμησε μάλιστα νά διϊσχυρισθή οτι ό Κάτων 
είχε λάβει κατ’ αύτοΰ τά όπλα έκ προσωπικής έχθροπαθείας καί Γνα 
Λιδικηθτί διά τάς έκλογικάς άποτυ/ίας του, ένώ καλώς έγίνωσκεν ότι



ούδείς ώλιγώρησε περί έαυτοΰ γενναιότερον, κηδόμενος μόνης τής πα- 
τρίδος! Τούτο δέ, διότι μεταξύ των ύπήρχεν όχι μόνον διχόνοια ώς πρός 
τα Οημόσια πράγματα, άλλά και αντιπάθεια χαρακτηρος. Τά μέν ε
λαττώματα του Κάτωνος ώφειλον νά φαί/ωνται πρός τόν Καίσαρα 
ιοιως πως δυσάρεστά, αί δέ άρεταί του ήσαν έξ έκείνων, τάς οποίας* ό 
Katcrap όχι μόνον δέν έφρόντιζε ν’ άποκτήση, άλλ’ ούδέ νά έννοήση 
ήούνατο. Πως νά αισθανθ?) τό στενόν εκείνο πρός τά νόμιμα σέβας, 
την προς τά παλαιά έθιμα δουλικήν υποταγήν, αύτός, όστις ηύφραί- 
νετο σκώπτων τάς αρχαίας συνήθειας; Πώς άσωτος, όστις είχε λάβει 
τψ ε ξ ιν  νά διασκορπίζη άμέτρητα τά χρήματα τοΰ κράτους ώς καί 
τα ιοια αυτοΰ, ήδύνατο νά δικαιώση τήν αύστηράν φειδωλίαν τοΰ Κά- 
ιωνος έ; οιαχειρησει τοΰ δημοσίου πλουτου, τήν περί τάς ιδιαιτέρας 
υποθέσεις του επιμέλειαν, τήν παράδοξον κατ’ εκείνον τόν καιρόν φιλο
τιμίαν τοΰ νά μή έχη χρέη ύπεραίροντα τά κτήματα αύτοΰ; Ταΰτα 
παντα ησαν πράγματα άκατάληπτα εις τόν Καίσαρα· διό καί τά εσκω- 
πτεν είλικρινώς καί έν πάση πεποιθήσει ώς άξιογέλαστα. Άνήρ εύφυής 
καί φιλήδονος, άδιάφορος πρός τάς θεμελιώδεις άρχάς, σκεπτικός περί 
τάς γνώμας, συνειΟήσας νά ζ?) μεταξύ κόσμου κούφου καί εύγενικοΰ 
περί τους τρόπους, δυσκόλως ήδύνατο νά Οεωρτ) τόν Κάτωνα άλλως 
ή ως άνθρωπον φανατικόν καί βάναυσον. Επειδή ούδέν έκρινεν ώς τι- 
μιώτερον τών λεπτών αισθημάτων καί εύγενικών τρόπων, μάλλον ήρε- 
σκεν εις αύτόν κομψή ή μοχθηρία ή άγρια ή άρετή. Τούναντίον δέ ό 
Κάτων, καιτοι οεν είχε μείνει άλλότρ ος εις τήν καλλιέργειαν τών 
γραμμάτων και εις τό πνεΰμα τοΰ καλοΰ κόσμου, ούχ ήττον έμεινε 
κα ιά βάθος Ρωμαίος έκ τών παλαιών. Ο κόσμος, τά γράμματα, καί 
μ*θ δλας αυτών τάς προσπάθειας, δέν κατώρθωσαν νά έκριζώσωσιν έξ 
αύτοΰ όλως διόλου τούς αποτόμους, ή, άν θέλετε, τούς σκαιούς τρό
πους εκείνους, ούς ειχεν εκ τε τής ιδιοσυγκρασίας του καί έκ της κατα- 
γω γής, τροπους, οίτινες οιαφαινονται καί εις τάς ώραιοτέρας τών πρά
ξεων του. Παραδείγματος χάριν, ό Πλούταρχος, έν τ^ θαυμαστή αύ
τοΰ περιγραφή τών τελευταίων τοΰ Κάτωνος στιγμών, διηγείται ότι, 
έπειοή είς έκ τών οούλων του έκ στοργής πρός αύτόν φερόμενος, οεν 
τω έοιοε τό ξίφος του, 'ήγειρε καί κατέφερεν έπ’ αύτοΰ τοιοΰτον γρόν- 
θον, ώστε καθημαχθη ή χείρ του. Ενώπιον άνδρός άβρόφρονος όποιος 
ήτον ό Καίσαρ, τό κί'.ημα τούτου έξεδήλου φυσιν βάναυσον, καί πολύ 
φοβοΰμαι μήποτε αΰτη ή κρίσις τόν ήμπόδισε τοΰ νά ένΥοήση τήν άρε-

ΐήν τοΰ θανάτου έκείνου. 'II αύτή άντίθεσις ή μάλλον αί αύταί άντι- 
παθειαι αναφαίνονται καί έν τώ ίδιωτικώ βίω των. Ένώ ό Καίσαρ εΤ- 
χεν ως σύ'% «  ότι τά πάντα πρέπει νά συγχωρ?) τις είς ιούς φίλους 
του, και προέβαινεν είς τοιοΰτον βαθμόν συγκαταβάσεως, ώστε νά κλείη 
τους οφθαλμούς του καί εις τάς προδοσίας των αύτάς, ό Κάτων ύ- 
πηρχε πρός τούς έαυτοΰ δυσκολώτατος καί αύςηρός. Δέν έδίςτασε ποσώς 
να ελΟη έν Κύπρω άς  ρήςιν μετά τοΰ Μυνατίου, τοΰ έφ όλης ζωής 
συ ;ε .αίρου του, άποοειξας πρός αύτόν δυσπιστίαν καί όνειδος. Έ ν  τώ 
οικω του άναμφιβόλως ήτον υπογραμμός τιμιότητος καί συζυγικής 
πιστεως· «λλ ομως δέν έτήρησε πάντοτε πρός τήν γυναΐκά του ττν 
αιοω και ευλάβειαν, ης ύπήρχεν άξια. Τήν παρεχώρησεν άνενδοιάστως 
« ς  τον Ορτένσιον, ζητησαντα αύτήν παρά τοΰ συζύγου, καί πάλιν ά- 
νενόοιάστως, μετά τόν θάνατον τοΰ 'Ορτενσίου, τήν έπανέλαβε πλησίον 
του. Πόσον διαφέρει ή διαγωγή τοΰ Καίσαρος» Άνθρωπός τις συνελή- 
φ /] είς τον οΤκόν του διά νυκτός· τό πράγμα άνεκρίνετο εις τά δικα
στήρια- ό Καίσαρ ήδύνατο νά έκδικηθ?) τήν ύβριν ταύτην, άλλ’ έπρό- 
ψ ν ε  νά τήν λησμονήση. Προσκληθείς ενώπιον τών δικαστών ώς μάρ- 
τυς, ειπεν οτι ούδέν έγίνωσκε, σώσας ουτω τόν άντεραστήν αύτοΰ, Γνα 
δΐαφυλάξη της γυναικός του την ύπόληψιν. Τήν διεζεύχθη μέν, άλλ’ 
ακολούθως, ότε ειχεν έκλείψει όλως διόλου ή φήμη τοΰ γεγονότος 
επραξεν ώς άνθρωπος τοΰ καλοΰ κόσμου, γινώσκων τό ζ^ν. Καί είς 
ταυτην λοιπόν τήν περίστασιν, συγκρινομένου αύτοΰ μετά τοΰ Κάτω-

Γ 5  ° 0 h : & £p°:  δώλ^ ων τά π ΡάγΗ·ατα καί ήττον αξιότιμος κατά 
ραθος, ο αλλοπρόσαλλος δηλονότι καί έκδεδιητημένος σύζυγος υπερέ
χει του άλλου, καί τοΰτο ένεκεν αβροφροσύνης τινός, τήν όποιαν ούτος 
εκεκτητο έκ φύσεως.

Αυται αί άντιθέσεις τών τρόπων καί τού χαρακτήρος μοί φαίνονται 
εξηγοΰσαι κάλλιον παρόλας  τάς πολιτικάς διενέξεις τόν τρόπον, δι’ ου 
ο Καίσαρ καταφέρεται έν τώ πονήματί του κατά τοΰ Κάτωνος. Τά ά- 
πολειπόμενα ήμίν άποσπάσματα καί ή μαρτυρία τοΰ Πλουτάρχου άπο- 
οεικνυουσιν ότι καθήπτετο αύτοΰ σφοδρότατα, καί ότι προσεπάθει νά 
τόν παραστήση ώς γελοίον καί ένταύτώ άξιομίσητον. Άπώλεσεν ό
μως έπι ματαίω τούς κόπους, διότι καί άκοντος αύτοΰ ό κόσμος έξη- 
κολούθησεν άναγινώσκων καί θαυμάζων τό βιβλίον τοΰ Κικέρωνος. 
Ετι όέ και έπι Αύγουστου τό βιβλίον τοΰτο τόσην ειχε φήμην, ώστε 

ο αύτοκράτωρ, τόν όποιον δυσηρέστουν αί δημοκρατικοί ευκλειαι, έκρι-



•νεν ώς άναγκάίον τό νά σύνθεση νέαν άναίρεσιν αύτοΰ* άλλ5 όμως δέν 
ύπηρξεν ευτυχέστερος τοΰ θειου του, καί τοΰ Κάτωνος ή φήμη έπέζησε 
καί μετά τάς ύβρεις τοΰ Αύγουστου, ώς μετά τάς τοΰ Καίσαρος. Μά
λιστα 3’ έκρατύνθη ετι μάλλον έπί τών διαδόχων αϋτοΰ. Έ π ί Νέρω- 
νος, ήτοι έπί τοΰ βαρυτάτου δεσποτισμοΰ, ό Θρασέας εγραψε τήν ίστο- 
ρίχν του έκ νέου, ό Σενέκας τήν άναφέρει έν πάση σελίοι τών βιβλίων 
του, καί ό Κάτων υπήρξε μέχρι τέλους τό σέμνωμα καί ό υπογραμ
μός τών χρηστών άνδρών όσοι, έν τώ γενικώ έξευτελισμώ τών χαρα
κτήρων, διετήρουν αίσθημά τι φιλοτιμίας καί άξιοπρεπείας. Έμελέτων 
δέ ετι μάλλον τόν θάνατον ή τήν ζωήν του, διότι τότε εΐχον πρό πάν
των χρείαν νά διδάσκωνται πώς νά θνήσκωσι, καί οσάκις παρουσιάζετο 
ή θλιβερά αύτη ανάγκη, έκεί.ου τό παράδειγμα έλάμβανον ύπ’ ό'ψιν 
και έκεί.ου τό όνομα ειχον επί τά χείλη. Μεγάλην βεβαίως δόξαν τόν 
περιποιεΐ ότι έστήριξε καί παρηγόρησε τόσας εύγενεϊς καρδίας έν τοι- 
αύταις σκληραίς δοκιμασίαις, καί φρονώ ότι ό Κάτων δέν θά προέκρινεν 
άλλην τινά παρ' αυτήν.

Γ .

Έ κ  τής διαγωγής τοΰ Καίσαρος μετά τά έν Φαρσάλω καί έκ τών 
σχεσεων αύτοΰ μετά τοΰ Κικέρωνος εξάγεται, ότι κατ’ εκείνην τήν 
ώραν ήθελε νά πλησιάση πρός τό δημοκρατικόν κόμμα. Δυσκόλως 
τωόντι ήδύνατο νά πράξη άλλως πως. Ενόσω έπρόκειτο περί καταλύ- 
σεως τής οημοκρατίας, έδέχετο τήν σύναρσιν πάντων, μάλιστα δ5 έ- 
προτίμα τους μοχθηροτερους. «"Οταν, λεγει ό Κικέρων, έτύγχανέ τις 
καταβεβαρημένος εκ χρεών καί έστερεϊτο παντός πόρου, περιπλέον δέ 
ήτον όμολογουμένως άνθρωπος ικανός νά τολμήση τά πάντα, ό Καΐ- 
σαρ τόν εκαμνε φίλον του*)) όλοι ό'μως οΰτοι οί άνευ φιλοτιμίας καί 
άρχών άνθρωποι, εξαίρετοι ό'ντες πρός άνατρο τήν καθεστηκυίας άρχής, 
ούοέν αςΰουσι πρός καθίδρυσιν άρχής νέας. Εις τήν Κυβέρνησιν τοΰ 
Καίσαρος ήτον άδύνατον νά έμπνευση εμπιστοσύνην τινά ενόσω δέν έ- 
βλεπεν ό κόσμος περί τόν δεσπότην, καί πλησίον τών επιχειρηματιών, 
τούς όποιους είχε μάθει νά φοβήται, εντιμά τινα πρόσωπα έξ έκείνων, 
άτινα είχε συνειθίσει νά σέβηται. ’Αλλά τά τοιούτού είδους πρόσωπα 
εύρισκοντο πρό πάντων μεταξύ τών νενίκημένων. Προσθετέον ότι ό 
Καΐσαρ οέν ήθελε νά έπωφεληθή τήν νίκην μία μόνη μερίς. Ή  φιλοδο.

ςια του δεν εσκόπε^ ως ή τοΰ Μάριου καί ή τοΰ Σύλλα, πρός θρίαμ
βον μιας φατρίας, άλλά πρός καΟίγυσιν νεας κυβερνήσεως, καί διά 
τοΰ:ο προσεκάλει άνθρώπους διαφόρου γνώμης ί  α ιόν βσ^ήσωσιν εις 
τήν έκιχειρησιν. Αςιοΰσί τινες ότι έζήτησε νά συνδιαλλάξη τά κόμ
ματα, καί τούτου ένεκα τόν πληροΰσιν έγκωμίων* όμως ό έπαινος ου- 
τος  ̂οεν είναι κατά πάντα δίκαιος* δεν τά συνδιήλλαττεν, άλλά τά έξε- 
μηδένιζεν. Έ ν  τώ μοναρχικώ πολιτεύματι, τό όποιον ήθελε νά καθι- 
δρύση, δέν ειχον Οέσιν τά παλαιά τής δημοκρατίας κόμματα* μετήλθε 
λοιπόν έπιτηοείως τάς διαφωνίας τοΰ λαοΰ καί τής συγκλήτου ίνα επι
κράτηση άμφοτέρων. Πρώτη έκβασίς τής νίκης του είναι ότι διεχώ- 
ρισεν αυτούς, ώστε εξεστιν είπείν ότι μετά τά έν Φαρσάλω, έκτος 
αύτοΰ τοΰ Καίσαρος, άλλοι πλέον οέν ύπηρχον είμή νενικημέ οι. Ού
τως εξηγείται πώς, άφοΰ άπαξ άνεδείχθη νικητής, μετεχειρίσθη άδια- 
φορως και οπαδούς τής συγκλήτου καί δημοκρατικούς. 'Η  ίσότης τήν 
όποιαν έπέφερε μεταξύ αύτών υπήρχε φυσική, επειδή όλοι έξ ίσου καί 
άνευ ιακρίσεως ειχον κατασταθή ύπηκοοί του. Έγίνωσκε μόνον κα
λώς, οτι δεχόμενος τάς υπηρεσίας παλαιών δημοκρατικών, δέν θά εϊ- 
χεν όργανα αείποτε ευπειθή, ότι θά ήναγκάζετο νά τοίς παρέ/η άνε- 
ξαρτησίαν τινά περί τό πράττειν καί λέγειν, ή, κατ’ έπιφάνειαν τούλά- 
χιστον, νά διατηρώ τύπον τινά δημοκρατικόν. Ά λ λ ’ όμως ούδέ τοΰτο 
δέν τώ έπροξένει πολύν κόπον. Ό  Καισαρ δέν έτρεφε πρός την ελευ
θερίαν ^τάς ανυπερβλήτους έκείνας άντιπαθείας τών ηγεμόνων όσοι, 
γεννηθέντες έπί θρόνου άπολύτου, τρέμουσι καί καταρώνται τό όνομα 
αύτής. Είχε ζήσει είκοσιπέντε έτη μ ετ’ αύτής, είχε λάβει τ^ν έξιν 
►ης, και έγίνωσκε τήν βαρύτητά της* οιό καί δέν έζήτησε νά έξα- 

λείψη αυτήν όλοτελώς. Δέν κατεσίγασεν, ώς ήδύνατο τοΰτο νά πράξη, 
τάς εύγλωττους φωνάς, αί τινες έμακάριζον τό παρελθόν* μάλιστα δε 
ούι έι.ε.α,ο σιωπήν εις την σκανόαλωίη εκείνην άντιπολίτευσιν, ήτις 
άπεκρινετο εις τάς νικάς του διά-χλευασμών. Άφήκε νά ψέγωσι πρά- 
ςεις ιινας τής οιαχειρησεως του καί ύπεμενε νά τόν δίδωσι συμβουλάς. 
Εγίνωσκεν ό μέγας νοΰς εκείνος ότι εκνευρίζεται ό τόπος όταν ci πο- 

λΐται καθίστανται άδιάφοροι εις τά πράγματα αύτών, καί έκλειψη έξ 
αύτών ή περί τών γινομένων μέριμνα. Πιστεύων ότι έπί τής άδρανοΰς 
καί σιωπηλής ύπακοής δέν δύναται νά θεμελιωΟη τι πάγιον, ήθελε νά 
διασώση δημόσιόν τινα βίον έν τ /j κυβερνήσει τήν οποίαν καθίδρυε. Περί 
τούτου μάς πληροφορεί ό Κικέρων έν τινι άξιοπεριέργω περικοπή τής



αλληλογραφίας του. «’Ενταύθα άπολαύομεν βαθύτατη- ήσυχίας, γρά
φει πρός τ ι «  φίλον του· όμως θά έπροτίμων όλίγην τινά κίνησιν χρη
στήν και σωτήριον» καί άκολούθως προσθέτει, «Βλέπω οτι ό Καίσαρ

είναι τής γνώμης μου.»
"Ολοι ουτοι οι λόγοι τόν παρώτρυνον νά προβη εν βήμα περαιτέρω 

είς τήν οδόν τής γενναιότητος καί έπιεικείας, δπου είσήλθε μετά τά έν 
Φαρσάλω. Είχε συγχωρήσει τούς πλείστους τών όσοι ελαβον τά ό
πλα κατ’ αύτοΰ· πολλούς έξ αυτών έκάλεσεν Γνα συμμερισθώσι τήν 
έξουσίαν του. Καθ’ ήν μάλιστα στιγμήν άνεκάλει τούς πλείστους τών 
έξοοίστων, διώρισε τοποτηρητήν αύτοΰ τόν Καίσαρα· έδοσεν είς τόν 
Βροΰτον τήν κυβέρνησιν τής ένθεν τών "Αλπεων Γαλατίας καί είς τόν 
Σουλπίτιον τήν τής 'Ελλάδος* άλλ’ Γνα έκτιμήσωμεν άκριβέατερον τοΰ 
Καίσαρος τήν πολιτικήν, άναγκαίον είναι νά δώσωμεν διά βραχέων εις 
τόν άναννώστ/]ν νύξιν τινα περι τοΰ τελευταίου τουτου, ερευνών · ες 
πώς κατέστη άξιος τών ευεργεσιών τοΰ νικητοΰ, καί τίνι τρόπω έπω- 

φελήθη αύτάς.
Ό  Σέρβιος Σουλπίτιος ειλκε τό γένος έκσημαντικοΰ τίνος οΓκου τής 

'Ρώμης καί ήτον ό περιφημότερος τοΰ καιροΰ εκείνου νομομαθής. Είς 
αύτόν ό Κικέρων άπονέμει τόν μεγαν τοΰτον έπαινον, ότι πρώτος ειση- 
γαγε ττν φιλοσοφίαν εν τώ όικαεω, οτι οηλαοη συνεοεσεν άπαν .α* τους 
λεπτομερείς έκείνους κανόνας καί τούς έξηκριβωμένους τύπους, έξ ών 
συνέκειτο ή επιστήμη αύτη, διά γενικών άρχών καί συνοπτικών θεω
ριών. Διό καί έταττεν αύτόν άδιστάκτως πολύ ύπεράνω τών προγενε- 
στέοων του, καί προ πάντων τοΰ μεγάλου οίκου τών Σκαιβολών, οίκου, 
όστις παρίστα, ώς φαίνεται, έως τότε τήν ένσάρκωσιν, ώς είπεΐν, τής 
ρωμαϊκής νομοθεσίας. 'Γπήρξεν όμως μεταξύ αύτών καί τοΰ Σουλπιτίου 
διαφορά τις, ήν συμφέρει νά σημειώσωμεν. Οί Σκαιβόλαι ειχον μεν δό- 
σει * είς τήν 'Ρώμην νομοίστορας, οίωνοσκόπους, άρχιθύτας, τουτέστιν 
ήρίστευσαν είς τάς τέχνας όσαι είναι φιλαι τής ησυχίας καί τής είρη- 
νης, ήσαν όμως ένταύτώ και πολίταί ένεργητικώτατοι, πολιτικοί θρα- 
σνΐς, στρατώται άνδρείσι, γενναίως άμυνόμενοι ύπερ πατρίοος κατα τε 
τών φατριαστών καί κατά τών άλλοτριων. Εν τοίς πραγμασι όιατε- 
λοΰντες, οί Σκαιβόλαι άνεδείχθησαν ικανοί έν πάση περιστάσει καί αρ
μόδιοι έν πάση θέσει, όσον καί άν ήτον υψηλή. Ό  οιωνοσκόπος Σκαι- 
βόλας, ότε τόν ειγε γνωρίσει ό Κικέρων, ήτον είσετι, άν και γέρων, 
άνήρ εύρωστος, έξεγειρόμενος περί τό λυκαυγές ινα άποκρίνηται είς

τούς «γρότας πελατας του. Ηρχετο πρώτος εις τό δικαστήριον, φέρων 
πάντοτε υπό μάλης βιβλίον τι, τό όποιον άνεγίνωσκεν Γνα μή μένη 
άεργος περιμένων τούς συναδέλφους του· άλλά καθ’ ήν ημέραν ό Σα- 
τουρίνος ήπείλησε τήν κοινήν ησυχίαν, ό πολυμαθής ουτος εραστής τής 
σπουδής, άν καί μόλις δυνάμενος νά βαδίση καί έ'χων άχρηστον τήν 
μίαν τών χειρών, ώπλισε τήν έτέραν δι’ ακοντίου καί έπορεύθη εις τήν 
έφο:ον τοΰ Καπιτωλίου ηγούμενος τοΰ λαοΰ. 'Ο δέ άρχιθύτης Σκαιβό- 
λας δέν ήτο μόνον επιτήδειος νομομαθής, άλλά καί διοικητής, τοΰ ό
ποιου τήν ακεραιότητα ουδέποτε έλησμόνησεν ή ’Ασία, "Οτε οί δημο
κρατικοί προσέβαλον τόν ταμίαν του 'Ρουτίλιον 'Ροΰφον, ώς ένοχον ότι 
ήΟελ<]σε νά έμποοιση αύτους τοΰ να έξαφανισωσι τήν έπαρχίαν, τόν 
ύπερησπίσθ/] μετ ευγλωττίας θαυμαστής καί ισχύος, τήν όποιαν ούδε- 
μια απειλή εκλονισεν. Επι τών πρώτων προγραφών δέν ήθέλησε νά 
παραίτηση τήν 'Ρώμην καί ούτω νά εγκαταλείψη τούς πελάτας καί 
τάς υποθέσεις του, έξ ου καί ύπέστη τήν τύχην ήτις τόν περιέμενε. 
Τραυματίσθείς έν τ /j κηδεία τοΰ Μαρτίου, έθανατώθη μετά τινας ημέ
ρας πλησίον τοΰ ναοΰ τής Εστίας. Ούτοι άλλως τε οί άνδρες δέν ήσαν 
εις Γην I ωμην έςαιρετικοι. Επι τών ωραίων χρόνων τής δημοκρατίας, ό 
τέλειος πολίτης ώφείλε νά yjvai καί γεωργός ένταύτώ καί στρατιώτη-, 
καί διοικητής, καί οικονομολόγος, καί συνήγορος, πρός δέ καί νομομα
θής. Τότε δέν ύπήρχον είδεκοί άνδρες, καί έξ ενός παλαιού 'Ρωμαίου στ- 
μερον θά ήναγκαζόμεθα νά έξάξωμεν τέσσαρα ή πέντε διάφορα πρόσω
πα· άλλ’ εις ήν έφθάσαμεν έποχήν, τό άθροισμα τοΰτο τών διαφόρων 
έπιοόσεων δ άπητεϊτο έξ ενός καί μόνου συντρίβεται· έκαστος περιορί
ζεται^ είς είοικήν τινα έπιστήμην, καί ήδη οί άνθρωποι τής σπουδής 
οιακρίνονται τών άνθρώπων τής ένεργείας. Προέρχεται τοΰτο άρά γε  
εκ του οτι οί χαρακτήρες έκτοτε ήπαλύνθησαν βαθμηδόν, ή έκ τοΰ ότι 
αφότου έγνώσθησαν καί έβλήθησαν είς πράξιν τά άριστουργήματα τής 
Ελλάδος, καί έκάστη τών επιστημών κατέστη μάλλον πολυσύνθετος, 

άπέβη άφόρητον όλων όμοΰ ηνωμένων τό φορτίον; 'Οπωςδήποτε, εάν ό 
Σουλπίτιος υπερείχε τών Σχαιβολών ώς νομοίστωρ, άλλά πόρρω άπεί. 
χε  τής σταθερότητος αύτών ώς πολίτης. Είτε πραίτωρ, εΓτε ύπατος, 

οεεπρε^ε μονον ως άνθρωπος τής σπουδής καί τοΰ γραφείου· οσάκις δέ 

άπητησαν αί περιστάσεις άπόφασιν, οσάκις έγινε χρεία τόλμης καί 

ένεργείας, ό Σουλπίτιος έφάνη ώς έκτός τοΰ στοι/είου του· βλέπ""*'*



πρώτου άρχοντος δημοκρατίας διατελούσης έν έπαναστάσει. 'Η  μανία 
τήν όποιαν εΐγε  τοΰ νά διάδραματίζη πάντοτε πρόσωπον συμβιβαστοΰ 
καί δίαιτητοϋ έν έκείνη τϊ] έποχτί της βιαιοπραγίας, τόν καΟίστα έπί 
τέλους καταγέλαστο1. 'Ο Κικέρων αυτός, καίτοι φίλος του, σχεδόν 
έμπαίζει τόν μέγαν τούτον ειρηνευτήν, όταν τόν παριστα άναχωροΟντα 
μετά τοΰ μικρού γραμματέως του, άφοΰ διεξήλθεν όλα τά κωδίκελλά 
του, ίνα μεσιτεύση μεταξύ τών κομμάτων καθ'3 ήν ώραν τά κόμματα 
περί οΰδενός άλλου έφρόντιζον, είμή πώς νά άλληλοκτονηθώσιν.

'Ο  Καΐσαο ένόησε τόν Σουλπίτιον ότι δέν ήτον άνθρωπος χαρακτήοος 
τοιούτου, ώστε ν’ άπαντήση έξ αύτοΰ μεγάλην άντίστασίν, και ταχέως 
λοιπόν ένησχολήθη ίνα προτκτήση αύτόν. Έ ν 'Ρώμη κοινώς έλέγετο 
οτι ό άγαΟός ουτος Σουλπίτιος ήγετο καί έφέρετο υπό τής γυναικός 
του Ποττουμίας· ό Κικέρων, όστις ήγάπα νά έπαναλαμβάνη τάς κα- 
κάς φήμας, πολλάκις μας δίδει νά ύπονοήσωμεν τοΰτο. 'Η  δέ Ιίοστου- 
μία είχε φήμην όχι άνεπίληπτον ό Σουετόνιος τάττει τό όνομα αύτής 
έν τώ καταλόγω τών πολλών γυναικών ών ήράσθη ό Καΐσαρ· άλλ’ ό 
άστατος εραστής ούτος ειχε τό μοναδικόν προνομιον τοΰ νά επιμενωσι 
©ίλαι αύτοΰ άφωσιωμέναι όλαι αι γυναίκες τάς όποιας έγκατελειπε. 
Τόν συνεχώρσυν διά τάς άπιστίας, καί δέν επαυον συμπράττουσαι καί 
συντελοΰσαι υπέρ της αίσιας έκβάσεως της πολιτικής του διά τών τε
ραστίων μέσων όσα γυνή έρώσα είναι μόνη ικανή νά μετέλθη, τουτέστι 
διά τής λεπτότητος καί τής επιμονής αύτής. Βεβαίως λοιπόν ή Πο- 
στουμία κατώρΟωσε τόν Σουλπίτιον νά έργάζηται ύπέρ τοΰ Καίσαρος 
έφ’ όσον ύπήρχεν ύπατος, καιν’ άνΟίσταται κατά τών ορμών τοΰ συνα
δέλφου του Μαρκέλλου, όστις ήθελε νά διορισΟη άλλος τις κυβερνή
τη ς τών Γαλατών. Ά λ λ ά  καί μεθ’ όλας τάς αδυναμίας ταύτας, ό 
Σουλπίτιος ήτο πιστός δημοκρατικός, καί όταν ό πόλεμος έξερραγη, 
έκηρύχθη κατά τοΰ Καίσαρος και ανεχωρήσεν έκ τής Ιταλίας. Μετα 
■τήν ήτταν, ύπετάχθη ώς οί άλλοι καί αύτός, και είχεν άναλάβει τάς 
συνήθεις του ενασχολήσεις, όταν ό Καΐσαρ τόν άνεζήτησεν έν τώ άνα- 
χωρητηρίω του, ίνα τώ όωση τήν κυβερνησιν τής Ελλαόος.

Βεβαίως δέ ήτον άδύνατον νά εύρεΰγ προσφορωτέρα δι’ αύτόν άλλη 
κυβέρνησις, διότι ή έν Άθήναις διαμονή καί έν παντί μέν καιρώ υπήρ
χε  πρός τούς πλουσίους τών 'Ρωμαίων ευάρεστος, άλλά κατ’ εκείνην 
τήν έπο/ήν πάντως Οά τοΐς ήτον εύαρεστοτέρα, έπειδή ή πόλις αύτη 
έχρησίμευεν ώς άσυλον εις τοσούτους περιφανείς έξορίστους. Εκεΐ ό

Σουλπίτιος, ένώ θά έτέρπετο άκούων τούς περιωνυμοτάτους τοΰ κόσμου 
φιλοσόφους και ρήτορας, ήδύνατο καί νά συνδιαλέγεται περί 'Ρώμης 
καί δημοκρατίας μετά περιφανών άνδρών όποιοι ό Μαρκέλλος καί ό 
Τορκουάτος, και οΰτω νά εύχαρίστϊ) συγχρόνως πάσαν κλίσιν του. 
Ούοεν λοιπόν ήδύνατο νά εύαρεστήση τοσόΰτον εις τόν πολυμαθή*κα 
λόγιο/ .ου .ον άνΟρα, δν ή τύχη εφερεν εις τήν πολιτικήν περιωπήν, 
όσον ή έξάσκησις εκτεταμένης ά λλ’ ακίνδυνου έξουσίας, ηνωμένης μετά 
τών λεπτοτέρων τρυφών τοΰ πνεύματος, εις τόπον έκ τών καλλίστων 
καί εύκλεεστάτων τοΰ κόσμου, και ό Καΐσαρ έπραξε κατά πάσάν του 
εύχήν πέμψας αύτόν πρός υπηρεσίαν εις πόλίν,ενθα οί 'Ρωμαίοι άπήρ- 
χον .ο συνήθως προς οιασκεόασιν. Α λλ’ όμως βλέπομεν τόν Σουλπί- 
τιον άναισθητοΰντα πρός ταΰτα τά πλεονεκτήματα. Μόλις άφιχθείς εις 
τήν Ελλάδα, άνιαται και έπιποθεΐ ν’ άναχωρήση πάλιν. Καί δέν τώ 
απήρέσκε μεν ό τοπος, οιοτι ούοαμοΰ θά ευρισκε καλήτερον άλλ’ έθλί- 
£ετο διά|τήν απώλειαν τής δημοκρατίας. Άφοΰ τήν ύπερησπίσθη μετά 
τόσης δειλίας, ύπήρχεν άπαρηγόρητος διά τήν πτώσίν της, καί ή συνεί- 
οησις τόν έτυπτεν ύπηρετοΰντα τόν καταλύσαντα αύτήν. Ταΰτα τά αι
σθήματα του διατρανοΰνται έντός επιστολής ή\ εγραψεν έξ Ελλάδος 
πρός τόν Κικέρωνα. « Η τυχη, τώ λέγει, μάς άφήρεσεν ό,τι άγαθόν 
ώφείλομεν νά θεωρώμεν ως τιμαλφέστατον, ■ άπωλέσαμεν τιμήν, αξιο
πρέπειαν, πατριοα . . . Καθ όν καιρόν ζώμεν, εύτυχέστεροι είναι οι 
τεθνεώτες.»

’Εάν άνθρωπος δειλός καί μετριοπαθής ώς ό Σουλπίτιος έτόλμα νά 
λαλτ) τοιουτοτρόπως, τί δέν θά έξέφραζον καί δέν θά διε-.'οοΰντο οί άλ
λοι! Μαντεύει τις τοΰτο βλέπων τίνι τρόπω γράφει ό Κικέρων πρός 
τούς πλαστούς έξ αύτών. Καίτοι άπευθύνεται πρός υπαλλήλους της 
νέας κυβερνήσεως, δέν τόν μέλει νά κρύψη τά φρονήματά του, άλλ’ 
εκφράζει τάς λύπας του έλευθέρως, επειδή γινώσκει καλώς ότι τάς 
συμμερίζονται. Πρός Σερβίλιον τόν Ίσαυρικόν, άνθύπατον τής Ά σίας, 
λαλεΐ ώς πρός άνθρωπον τόν όποιον ή άπόλυτος εξουσία ενός καί μό
νου δέν εύχαριστεΐ, καί ό όποιος επιθυμεί ίνα τεθώσιν εις τοΰτο όρια. 
Πρός τόν τής Αφρικής κυβερνήτην Κορνιφίκιον λέγει, ότι τά έν 'Ρώμη 
κακώς έχουσι, καί ότι συμβαίνουσιν έν αύτγ πράγματά έξ ών θά κατη- 
σχύνετο. κΓινώσκω τί φρονείς περί τής τύχης τών χρηστών άνθρώπων 
και περιττών συμφορών τής δημοκρατίας,» γράφει πρός τόν άνθύπατον 
τής Σικελίας Φουρφάνιον, συστήνων αύτώ έξόριστόν τινα. Καί έν τούτοις



οί άνδρες ουτοι εΐχον δεχθή παρά τοΰ Καίσαρος σημαντικός λειτουργίας, 
συνεμερίζοντο τήν εξουσίαν του, έφαίνοντο ώς φίλοι του· άλλά δέν 
προσεκρλλήθησαν εις αύτόν όλοκλήρως ούδέ μεθ’ δλας τάς ευεργεσίας 
του. Υπηρέτου ν αύτόν έπιφυλαττόμενοι, καί μόνον τό ήμισυ της ψυχής 
τω παρέδιδον. ΠόΟεν αρά γε προή ρχοντο αύται αί άντεστάσεες, ας ή νέα 
κυβέρνησες άπήντα μεταξύ ανθρώπων οίτενες κατ’ άρ/άς εστερξαν ν’ 
άποτελέσωσε μέρος αύτής; Γ! ροή ρχοντο έξ αετεών διαφόρων, τάς οποίας 
εύκόλως δυνάμεΟα ν’ άπαρεθμήσωμεν. Ή  πρώτη καί ή κυρεωτέρα ίσως 
είναι δτε ή κυβέρνησες αΰτη, καί πληρούσα αύτους τεμών, δέν ήδύνατο 
νά τοΐς άποδώση δ,τι Οά τοΐς παοειχεν ή παλαιά δημοκρατία. Μετά 
της καΟεδρύσεως της μοναρχίας έπήλΟε καθ’ δλους τούς κλάδους τη ς 
δημοσίας υπηρεσίας σπουδαία τις μεταβολή* οί δεκασταί κατέστησαν 
υπάλληλοί. Ά λλοτε οί εκλεκτοί τοΰ λαοΰ εΐχον τό δικαίωμα νά πράτ- 
τωσίν ώς αύτοί ήΟελον έν τν) σφαίρα τών καθηκόντων αυτών. Ταύτην 
τήν ιεραρχίαν τών δημοκρατικών αξιωμάτων ένεψύχωνε καθ’ δλους τούς 
βαθμούς πρωτοβουλία τις γόνεμος. Ά π ό  τοΰ άγορανόμου μέχρί τοΰ
f  / <*/Λ ~ » Λ ?/■> ' t ,Λ; Γ Λυπάτου, ολοι ησαν εις τα  ιόεα αυτών κυρίαρχοι* τούτο οεν ηουναντο υπο 
κυβέρνησιν απόλυτον. Άντε νά διοεκώσι δι’ εαυτούς, τώρα ήσαν άπλοΐ, 
ώς είπεΐν, οχετοί, διά τών όποιων ενός μόνου ανθρώπου ή θέλησες έκυ- 
κλοφόρει μέχρι τών περάτων τοΰ κόσμου. Καί βεβαίως μέν ή δημοσία 
ασφάλεια πολύ ώφελήθη ίδοΰσα έκλείψαντας τούς δεαπληκτεσμούς έκεί- 
νουςτών διαφόρων έξουσιών, οιτινες τήν δεετάραττον δεηνεκώς,καε μέγα 
καλόν ειόον ο.ι επαρχιαι εκ του οτι αφηρεΟη η παντοδυναμία απο των 
άπληστων διοικητών αύτών, άλλ’ όμως, άν άφ’ ενός οί άρχόμενοι ωφε
λούντο έκ τούτων τών μεταρρυθμίσεων, οί αργοηες  φυσικώ τώ λόγω 
δυσανεσχέτουν μεγάλως. Άφότου κατέστησαν ύπόχρεοε μόνον νά έφαρ- 
μόζωσε τάς διαταγάς άλλου, ήλαττώθη ή σημαντικότης τών λεετουργεών 
αύτών, καί ή κυριαρχική καί άπόλυτος έξουσεα, τήν όποιαν ήσθάνοντο 
αείποτε ύπεράνω της κεφαλής των, έπί τέλους καθίστατο καί εις τούς 
εύπειθεστέρους επαχθής. Έ ά ν δ έ α  φιλόδοξοι έμεμψιμοιρουν δτι είχε 
σμικρυνθη ή εξουσία των, πολύ δυσκολώτερον οί χρηστοί πολΐται κα- 
τώρθουν νά συνεεθίσωσεν είς τήν άπώλει*ν της Ιλευθερεας, καί καθόσον 
άπεμακρύνοντο τά έν Φαρσάλω, έπηύξανεν ή λύπη αυτών. Συνερχόμε- 
νοε έκ της καταπλήξεως τήν οποίαν είχε προξενήσει είς αύτούς ή ήττα 
εκείνη, άπέβαλλον ολίγον κατ’ ολίγον καί τόν έξ αύτής φόβον. Κατά 

τάς πρώτας στιγμάς αετινε; επονται τών τοιούτων μεγάλων κατα-

στροφώ'·, καί έπί τών όποιων έκαστος έθεώρει τήν άπώλειάν του ώς 
αναπόφευκτο-.', συνήθως έκδιδόμεθα όλωςδεόλου είς τήν ήδονήν τής 
ζωής, άλλ’ ή ήδονή αύτη είναι μία έξ εκείνων τάς οποίας τάχεστα 
συνειθε'ζομεν, καί οΰδέ τάς αίσθανόμεθα πλέον. "Ο),ο: λοιπόν οε έπτοη- 
μενα πολΐταε, οίτινες, τήν έπιεΰσαν τών έν Φαρσάλω, ούδέν άλλο έπε- 
πόθουν εεμή τήν ησυχίαν, άφοΰ.τοΐς έδόθη ή ησυχία έπεπόθησαν άλλο. 
Ενόσω δεν ήσαν βέβαιοι άν θά έπιζήσωσιν, αδιαφορούν άν εμελλον νά 

έπίνήσωσεν έν ελευθερία ή έν δουλεία· άλλ’ άφοΰ ειδον τήν ζωήν αύτών 
ασφαλή, ό πόθος τής ελευθερίας έπανήλθεν είς πάσαν Ιυχήν, τόν δέ 
πόθον τοΰτον ήσθάνθησαν καί οί τόν Καίσαρα υπηρετοΰντες ώς καί c? 
λοιποί. 'Ο Καΐσαρ, ώς εΐναι γνωστόν, ειχεν ικανοποιήσει κατά τι τόν 
πόθον τοΰτον, # λ λ ’ αυτό δέν ήρκεσεν έπί πολύν χρόνον. 'Όσον είναι 
όύσκολον τό νά σταΟή τις έπί τοΰ κατήφορου της αυθαιρεσίας, τόεον 
και έπί τοΰ της έλευθερίας· πασα χάρες άπονεμομένη διεγείρει τόν πό
θον καί άλλης, καί ά  άποκτώντες μάλλον θλίβονται οι’ έκείνας αίτι- 
νες τοΐς λείπουσιν, ή χαίρουσι δε’ έκείνας ών άπολαύουσΐ'·. Ουτω καί ό 
Κικέρων, όστις ειχεν άποδε/θή έν άγαλλεάσεε τήν τοΰ Καίσαρος έπεεε- 
κεεαν καί έχαιρέτα τήν έπάνοδον τοΰ Μαρκέλλου ώς τινα παλινόρθωσιν 
τής δημοκρατίας, μετέβαλεν έντός ολίγου αίσθημα καί ομιλίαν. Καθό-

υνσον προχωρεί τις έν τή αλληλογραφία του, τόν βλέπει μάλλον οξύ 
καί φιλαίτιον. Αύτός, δστις κατεμέμφετο πικρως τούς όσοι «άφοΰ άφώ- 
πλισαν τάς χεΐρας δέν άφώπλιζον καί τήν καρδεαν των,» εεχε τήν καρ- 
δίαν μεστήν πικρίας καί μνησικακίας. Έ λεγεν έν παντί προκειμένω δτι 
τό παν άπώλετο, δτι ήρυθρία δοΰλος ών, δτε ή ζωή τώ ήτον αίσχος ! 
Κατετόξευε διά τών απηνών σκωμμάτων του τά ώφελιμώτατα τών μέ
τρων τής κυβερνήσεως, τάς δεκαεοτάτας τών πράξεων αύτής. ’Ενέπαε- 
ζε τήν μεταρρύθμισεν τοΰ ημερολογίου, καί προσεποεεΐτο δτι ή έπέκτα- 
σες της 'Ρώμης τόν έσκανδάλεζε. Γϊροέοη δέ καί ετι πρός. Καθ’ ή ν ημέ
ραν ή σύγκλητος είχε στήσει τόν ανδριάντα τοΰ Καίσαρος παρά τούς 
τών παλαιών άνάκτων, σκληρώς αίνεττόμενος τόν άπαίσιον θάνατον τοΰ 
πρώτου αύτών, «Εύφραενομαί, είπε, βλέπων ουτω πλησίον τοΰ 'Ρωμύ- 
λου τόν Καίσαρα! » Καί έν τούτους μόλις εεχε παρέλθεε έν ετος άφό
του, άγορεύων υπέρ τοΰ Μαρκέλλου, παρεκάλεε τόν Καίσαρα, έν όνό- 
ματι τής πατρίδος, νά προσέχη είς τήν ζωήν του, καί τώ ελεγεν έν 
κατανύξει άγάπης, κ’Εκ τής ασφαλείας σου έξήρτηται ή ήμετέρα ! » 

'Ο Καΐσαρ λοιπόν περεεστοεχίζετο υπό δυσηρεστημένων οε μέν με-



τριοπαθεστεροι τών δημοκρατιών, έξ ών ήλπειζε σύναρσιν είς τό εργον 
αυτοΰ, ησαν απαρηγόρητοι διά τήν απώλειαν τής δημοκρατίας· ο? δ' 
έξόριστοι, τούς όποιους είχεν ανακαλέσει εις 'Ρώμην, αισθανόμενο: έκ τής 
επιείκειας του ταπείνωση μάλλον ή ευγνωμοσύνην, δέν άπέβαλλον τάς 
μνησίκακίας τω ν  αυτοί οί στρατηγοί του, τούς οποίους έπλήρου τιμών 
καί πλούτου, χωρίς ποτε νά δυνηθή νά $ορεοη τ /jv απληστίαν των, τόν 
κατηγορούν ώς άχάριστον ή καί συ'ώμνυον κατά τής ζωής του* ό λαός 
τέλος πάντων, τοΰ οποίου πριν ητο τό είοωλον, καί όστις είχεν ένασμε- 
νισθή τοσοΰτον νά τώ παραχώρηση παν 5,τι έζήτησε'*, ό λαός αύτός 
ηρχησε ν’ άπομακρύνηται απ' αύτοΰ· δέν άπεδέχετο πλέον τάς νίκας 
του έπικροτών ώς άλλοτε, άλλ έφαίνετο ώσανεί φοβούμενος ότι τόν 
ειχε μεγαλύνει ύπερμέτρως. "Οτε εΤχον φέρει τόν άνδριάντα του πλη
σίον τών βασιλέων, τό πλήθος έπί τής διαβάσεως αύτου έμεινε σιωπη
λόν, καί γινώσκομεν ότι ή άσυνείθιστος σιγή αυτη, διαδοθεΐσα ύπό τών 
ταχυδρόμων τών συμμάχων βασιλέων καί λαών πανταχοΰ τής γής, 
έθεωρήθη ώς προάγγελος προσεχούς έπαναστάσεως. Είς τάς έπαρχίας 
.^ς Ανατολής, όπου ησαν κεκρυμμενοι οι τελευταίοι τών στρατιωτών 
τοΰ I ίομπηιου, το πΰρ τών εμφυλίων πολέμων, τό όποιον δέν εν’εν 
αποσβεσθή όλοτελώς, άλλ υπεκαιεν, άνείιύε φλόγας κατά πάσαν 
στιγμήν, και αι διηνεκείς αΰται εκφωνήσεις, άν καί δέν έπέφερον σπου
δαίους κίνδυνους, ήμποόιζον όμως τήν κοινή'/ ησυχίαν τοΰ νά παγιωθη. 
Εν Ρωμη άνεγινωσκοντο ενθουσιωοώς αι λαμπραί συγγραφαί έν αίς 

ό Κικέρων έξύμνει τάς όοςας τής όημοκρατιας* ήρπαζον ό είς άπό τών 
χειρών του ετέρου τούς ανωνύμους λιβέλλους, ών ούδέποτε άλλοτε έξε- 
δόθησαν πλειότεροι ούδέ σφοδρότεροι. Καθώς συμβαίνει είς τάς παρα- 
μο,'άς τώ'/ μεγάλων κρίσεων, όλοι ήτα'/ ώυσηρεστημένοι έκ του παρόν
τος, άνησυχοι περί τοΰ μέλλοντος καί προητοιμασμέ'οι διά παν άπροο- 
πτον. Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας τινα τραγικήν λύσιν έλαβεν ή 
καταστασις αυτη τών πραγματων. i ό τραύμα τοΰ έγχειριδίου τοΰ 
Βρούτου δέν προήλθεν όλωςδιόλου έκ τύχης, ώς ειχε λεχθή, άλλ3 ή 
τρομερά καταστροφή αύτη εξηγείται ώς αποτέλεσμα τής γενικής τών 
πνευμάτων καχεξίας. Οί συνωμόται δέν ύπερέβαινον καν τούς εξήκοντα, 
άλλ5 ειχον συναίτιον αύτών άπασαν την 'Ρώμην (1). 'Ό λα ι αί άνησυ-

( ι )  « 8’Α π α ν τ ε ς  οί χ ρ η σ τ ο ί  π ο λ ιτ α » ,  λ έ γ ε ι  £ Κ '.κ ε ρ ω ν , έ θ χ ν * τ ω 3 α ν  τ ο ν  Κ α ίσ α ρ α ,  έ κ α σ τ ο ς  

κ α τ ά  τ ο  εν ο ν . Ε ίς  τ ο ύ ς  μ έ ν  ελ ε ιπ ο ν  τ ά  μ ,εσα , ε ις  τ ο ύ ς  δέ ύ \ ά π ό φ α σ ις ,  ε ίς  π ο λ λ ο ύ ς  ή  ευ"· 

κ α ιρ ία *  ά λ λ ’ r, θέλτ,σ ις  δέν  έ λ ε ιψ .ν  έξ  ο υ δ εν ό ς .»

χίαι και αί μνησικακίαι έκεΐναι, αί πιχραί περί τοΰ παρελθόντος μετα
μέλεια-., αι άποτυχοΰσαι φιλοδοξίαι, αί άπατηθεϊσαι έπιθυμίαι, τά φανε
ρά ή κρυπτά μίση, τά φαΰλα ή γενναία πάθη, έξ ών ησαν αί καρδιά 
έμπλεοι, «όπλισαν τάς χεΐρας αύτών, καί ούτως έν τη ήμέρ? έκείνη 
τού μαρτίου συνέβη ή αιματωοης έκρηξις όργής πρό πολλοΰ ηόη συμ 

πεπυκνωμένης.
Ούτως αί περιστάσεις ήπάτησαν όλα τά σχέδια τοΰ Καίσαρος. Δέν 

εύ ε την άσφάλειάν του έντη έπιεικέία του, καθώς ενόμι,εν έναυάγη- 
σεν έν τώ έργω τής συνδιαλλαγής, τό όποιον έπεχείρησεν έπικροτουμε- 
νος παρά πάντων δέν κατώρθωσε νά άφοπλίση τά κόμματα.^ Αυτη ή 
δόξα έπεφυλάττετο εις άλλον, όστις ούδέ τής περινοιας έκείνου ητον 
άμοιρος, ούοέ τής γενναιότητος τοΰ χαρακτήρος, είς τόν επιτήδειον καί 
ώμον Όκτάβιον. Καί ή ίστοοία δέν μας παρουσιάζει είς ταύτην και 
μόνην τήν περίστασιν τό θλιβερόν καί έξευτελιστικόν θέαμα τοΰ να βλε- 
πωμεν άνθρώπους κοινούς εύοδουμέ' ους ένθα έναυάγησαν οί μέγιστοι 
άνδρες, άλλ5 είς τάς τοιαύτας έπιχειρήσεις ή εκβασις εξήρτηται προ 
πάντων έκ τών περιστάσεων, καί όμολογητέον ότι αΰται ηύνοησαν 
παραδόξως τόν Αύγουστον. ’Εκ τοΰ Τακίτου μανΟάνομεν τήν κυρίαν 
τής άγαθής αύτοΰ τύχης άφορ'μήν, ότε, άναφέρων περι της καθιορυ- 
σεωςτής αυτοκρατορίας, λέγει ότι «τότε σχεδόν δέν εζη πλέον ούδεις 
έκ τών ίδόντων την δημοκρατία'.·.» Τούναντίο'» δ5 έκεΐ-οι έπί τών όποίω/ 
έ"ήτει ό Καΐσαρ νά βασιλεύ ση τήν εϊχον γνωρίσει άπαντες. Καί πο - 
λοί μέν τήν κατ/)ρώ'.·το, ότε'άνησύχει διά τών ταραχών καί τρικυμιών 
της τήν άνάπαυσιν τής ζωής των, όλοι δέ σχεδόν τήν έμακάρι,ον αφου 
τήν άπώλεσαν. 5Εν τη χρήσει καί έν τη πράξει τής ελευθερίας,^ μεθ 
όλους τούς κινδύνους είς τούς οποίους αΰτη έκθέτει τούς πολιτας, υπάρ
χει ύπέρτερόν τι θέλγητρον ή χάρμα, ούδέποτε λησμονούμενον όταν 
άπαξ γνωσΟη. Κατά τής επιμόνου λοιπόν ταύτης άναμνησεως έναυα- 
γησεν ή τοΰ Καίσαρος περίνοια· άλλά μετά τήν έν Ά κτίω  μάχην δεν 
έζων πλέον οί άνδρες οιτινες παρήσαν είς τάς μεγάλας τής ελευθερίας 
σκηνάς· όλους σχεδόν τούς είχεν έξολοθρεύσει εικοσαετής έμφυλιος πο- 
λ ε α ο ς ,  ό φονικώτατος πάντων όσοι ποτέ κατη?άνισαν του ̂ κοσμου τον 
πληθυσμόν. 'II νέα γενεά ηγεν ηλικίαν άπό τών ήμερώντου Καίσαρος. 
Λί «ρώτα. « M i  Λν > πλήξε. τά ; f a *  .Ο ι *  « « ? -
y p ja t  ιτρέ; τί» νιχητήν τη ; Φαριάλου, τ5 ]ς (·Λ >  '« » «
^ώ το ν  Η ψ »  τών έ^βαλμών των OirijpEs τό τών προγρα^ν. Ηλ,-
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μος τής δημοκρατίας.

Gaston Boissier.

Η ΠΡΩΤΗ MOT BR4P0MH
ΠΕΓΙΟΛΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΛΑΛΑ

. δ π ο  τοΰ

ΑΓΤΟΚΡ.  ΤΟΓ ΜΕΞΙΚΟΥ ΜΙ  ■ l M l A H S O r ·

'Η  Πε ρ ί ο δ ε ί α ε ι ς  τ  ή ν Έ  λ  λ  ά δ α, αποτελεί τόν τελευταίον 
τόμον τών συγγραμμάτων τοΰ αύτοκρατορος τοΰ Μεξικοΰ Μαξιμιλιανοΰ. 
‘Ως πάντα τά έργα τοΰ άτυχοΰς παγκηπος, οΰτω καί τό προκείμενον 
μαρτυρεί περί τών έξοχων αύτοΰ πλεονεκτημάτων καί τοΰ όντως άρχι- 
κοΰ αύτοΰ νοός. Καίτοι δτε έπεσκέφθη τήν Ανατολήν, κατά τό 1 8 5 0 , 
ό άρχιδούξ Μαξιμιλιανός ήτο μόλις δεκαοκταετής, αί κρίσεις αύτοΰ 
περί τής αρχαίας καί νέας Ελλάδος, περί τοΰ έλληνιχοΰ λαοΰ, περί 
τής βασιλίσσης Α μαλίας καί άλλων προσώπων τής ελληνικής κοινω
νίας είσί πάντοτε εύφυεΤς καί ώς έπι τό πλεΐστον όρθαι. Θελο/τες μ. 
καταστήσωμεν τούς άναγνώστας τής Έ π τ α λ ό φ ο υ  συμμέτοχους 
τής έκ τής άναγνώσεως τοΰ προκειμένου συγγράμματος εύχαριστή- 
σεως, μεταφέρομεν τό περί Αθηνών κεφαλαίο ν αύτοΰ, εν τών περίερ- 

γοτέρων.
«Περί τάς 5ώρ. τής πρωίας μέ άφύπνισεν έν τώ μικρώ μου θαλα- 

μίσκω ή φωνή* φ α ί ν ο ν τ α ι  α ί Α Ο ή ν α ι .  Συνέβη δ,τι συ ε- 
βαινεν έν ταΐς σταυροφοριαις έπί ττ( Οεα τής Ιερουσαλήμ. Ολοι ώρ- 
μήσαμεν έπί τοΰ καταστρώματος δπως χαιρετίσωμεν μακρόθεν τό 
τελικόν τοΰ ταξειδίου ημών τέρμα.

Περιέργεια καί χαρά άπεικονίζοντο είς πάσαν οψιν καί παν βλέμμα 
έπέτα μακράν έταστικόν. Τά κυανά κύματα τής άφροέσσης θαλασσής 
επαιζον μετά τών μακρών κιτρινοχρόων παραλίων. Φαλακρά καί δμως 
μεγαλοπρεπής έξετείνετο μακράν ή πεοιάς, άποληγουσα τέλος εις 
ήμικύκλιον ύψηλοτάτων όρέων είς τό βάθος τής πεδιάδος ταότης εΓ- 
δομεν ώς λευκόν τι σημεΐοΊ τάς ’Αθήνας,- περικυκλουμενας υπό υψη
λών βράχων. Όπισθεν προέκυπτεν ό 'Υμηττός, ή Ακρόπολις καί τά



T \ t  β°υνά, καί It! περαιτέρω τό ΙΙεντελι-
κον ή θεα οέν ήτο τόσον μαγικώς εύμορφος ώς ή τών ΓΙατρών, άλλά 
σοζαρα, σεβασμία^ καί μεγαλοπρεπής- ήτον είκών τοΰ παρελθόντος, ' 
εφ ης έπλανώντο άναμνησεις μεγάλων συμβάντων.

Το πλοΐον ημών έπλησίασεν είς τήν φαλακράν όχθην, έφ5 ής έδει
ξαν ήμίν σωρείαν τινά λίθων, ώς τόν τάφον τοΰ Θεμιστοκλέους. Έ -  
ςαιφνης έστράφημεν καί διελθόντες διά μέσου βραχωδών άκτών, άπε- 
χουσων άλλήλων ώσεί εκατόν πόδας, είσήλδομεν εις τόν γαλήνιον 
Πειραιά- ημικύκλιον νεόκτιστων οικιών περικυκλοΐ τόν λιμένα, ένώ' ύ- 
π/}ρχο; πολυάριθμα πλοία. Έ ν τώ λιμένι και έπί τής προκυμαία^ 
υπάρχει μεγάλη κίνησις, τό δέ θέαμα τοΰτο συγκινεΐ ευχαρίστως τόν 
σκεπτόμενον ότι πρό ολίγων ετι ετών έπί τής όχθης ταύ^ης ύπηρχον 
μονόν μεμονωμένοι τινές οίκίαι, καί ότι ό λιμήν ήν έρημος πλοίων. 
ΙΝυν μονον τα περίχωρα είναι φαλακρά καί νεκρά. "Αμα ώς τό πλοΐον 
•A 1 ή’ί κ-,ροβόλησε, ηε^ιεστοίχισαν αυτό, ώς έν Πάτραις, πολυάριθμοι 
λεμοοί, μετά μεγάλης δεξιότητος ύτ:ό ενός μόνου λεμβούχου όδηγου- 
μεναι καί μετά ταχύτατος βέλους, ότέ μέν δεξιά, ότέ δέ άριστεοά, 
περιστρεφόμεναι· τά κομψά ταΰτα πλοιάρια εισί κόσμημα του λιμένας,
, εμοο; τις άπεστάλη, όπως ζητήσωμεν τήν πρός άποβίβασιν άδειαν 
ειτα εχαιρετισεν ημάς ό κόμης J., Αυστριακός επιτετραμμένος- α
μέσως μετά ταΰτα παρουσιάσθησαν ό στρατηγός Γ. (Γαρδικιώτης)* 
αυ ,αρχής τοΰ Βασιλέως, συνοδευόμενος ύττό τοΰ λοχαγού Μ. (Μελιγ- 
ρ ΰ )  ̂  Γεργεσταίου εκ γενετές, δοθεντος ήμΐν Γναμάς ξεναγίση κατά 
^  5,1 ^  'ί 'α··= δια μονήν μου· οίούω οϋτοι Κύριοι προσεκάλεσαν ήμάς 

να δεχθώμεν κατάλυμα είς τά βασιλικά άνάκτορα· ή πρότασις έγένετο 
ευγνωμονως δεκτή, καί άφοΰ ηύπρεπίσθημεν ολίγον, κατελίπομεν τό 
ατμοπλοιον είς τήν προκυμαίαν άνέμενεν ήμάς τέθριππον βασιλικόν 
®Χ̂ ]Η·α  ̂ κυα>/] ενδυμασία τών υπηρετών, οι εύσωμοι μεκλεμβουργιοι 
ίπποι και το κομψόν όχημα άντέφασκον παραδόξως πρός τήν άγριό- 
./]τα .ών κερί, έπηόησαμεν πλήρεις ένθέρμου προσδοκίας είς τό ό

χημα και ανηλθομεν εις Αθήνας διά τής περίφημου Πειραϊκής όδοΰ, 
ε,αιρετως εΰρείας χαί ώραίας, κατενοχληθέντες μόνον ύπό τοΰ κονιορ- 

ο̂ΰ άφ ό.ου ειτεπλεύσαμεν είς Πειραιά, ή πόλις είχεν έξαλει^θή άπό 
τών οφθαλμών μας καί μόνον μετά τό τέλος τοΰ έλαιώνος έφάνη αυ- 
Ο'.ς ενώπιον ήμών ό έλαιών. ούτος είναι περίφημος καί διά τήν εκτα- 
σιν αύ.οΰ καί διά τό π?,ήθος τών καρπών άλλά πρός τό παρόν διε-

τέλει έν άθλια καταστάσει ένεκα τοΰ παρελθόντος σφοδροΰ χειμώ'.ο*. 
Καθ’ οδόν είδομεν καφενεΐά τινα καί πρό αύτών περιεργοτάτους ομίλους 
έγχωρίων, συνηντήσαμεν δέ καί συνοδίας τινάς όνων καί ήμιόνων, ετι 
δέ καί άθλια τινα οχήματα. Παρά τόν Πειραιά σώζονται λείψανα τών 
αρχαίων άθηναικών τειχών. Βαθμηδόν ή θέα καθίσταται ώραιοτέρα καί 
μεγαλοιφεπεστέρα συγχρόνως. Διήλθομεν πεδιάδα τινά, ένθα συνεκρο- 
τήθη περίφημος κατά τών ξένων μάχη, ήν άναμιμνήσκει μνημειον 
τι· τέλος δ’ έφάνη ή ύπό τής ‘Ιστορίας καθαγιασθεΐσα πόλις, ένθα ή 
φαντασία άναζητεΐ άπληστος τάς άναμνήσεις τοΰ ποτέ μεγαλείου* 
πρό παντός άλλου δεσμεύει το βλέμμα μέγας τις βράχος,  ̂φερω ν ως 
έπί μαρμαρίνου στηλοβάτου στέμμα άπαράμιλλον. Είναι ή Ακρόπο- 
λις μετά τών πολυστήλων αύτής ναών καί τών μυριων άναμνήσεων 
τοΰ μεγάλου αύτής παρελθόντος- ώς δυνατοί τις νά κρίνη έκ^τών χα 
ρακτήρων τοΰ προσώπου περί τής ψυχής άνθρώπου τινός, ουτω μαρ
τυρεί τό μνημειον τοΰτο περί τής λαμπρότητος τών καιρών, καθ’ ους 
έδημιουργήθη- πρός τά δεξιά ήμών έφάνη χρυσόχρους ό ναός τοΰ Θη
σέως έν άρίστη καλλιτεχνική συμμετρία- ένώπιον ήμών εκειτο ή πόλις 
ούχί λίαν μεγάλη τήν έκτασιν. Διασχίζεται ύπό μακράς λιθοστρώτου 
όδοΰ, ήν περατοΰσι τά ύψηλοΰ κείμενα βασιλικά άνάκτορα. Αί έκα- 
τέρωθεν κείμεναι οίχίαι είσί κατ’ άρχάς ταπειναι και πενιχραι. Πρός 
τά άνάκτορα είσί καλητεραι, άξιαι πόλεως. Εις τό μέσον τής όδοΰ 
είναι ή Μητρόπολις, ναός Βυζαντινοΰ ρυθμοΰ, σεβάσμιος  ̂τόν τύπον- 
είναι τέσσαρας μόνον όργυιάς ύψηλή καί λίαν μικρά, τουθ όπερ αντι
φάσκει παραδόξως πρός τά βασιλικά άνάκτορα. 'Ίσως, ώς έν τώ Ε- 
βραϊκώ κράτει, εναπόκειται είς τόν διάδοχον τοΰ νΰν βασιλέως να κτί
ση είς τόν Κύριον άξιον αύτοΰ ναόν, άφ’ οί» ό νΰν βασιλεύς, ως ό 
Δαυίδ, έφρόντισε μόνον περί τοΰ ίδιου αύτοΰ καταλύματος.

Οί οΐκοι όμοιάζουσι τούς τών Πατρών, καίπερ μάλλον προσεγγί- 
ζοντες πρός τάς άνάγκας τοΰ πολιτισμοΰ. Ί ό  ίσόγαιον χρησιμεύει ώς 
έπί τό πλεΐστον είς εργαστήρια. 'Η  κίνησις καθίσταται ζωηροτέρα, 
έφ’ όσον πλησιάζει τις πρός τά άνάκτορα. Δεξιά αυτών έκτισε Τεργε- 
σταΐός τις ώραΐον οίκον έλληνικοΰ ρυθμοΰ . . . .  Ί α  ανακτορα, ουχί 
πολύκοσμα έξωθεν, όμοιάζουσι πρός στρατώνα- εγγύς μονον παρατη
ρεί τις τόν πλούτον αύτών. 'Οπωσδήποτε είσίν υπερμετρως μεγαλα 
σγετιχώς πρός τήν μικράν πόλιν καί τό μικρόν κράτος.. Παραυτα πα
ρατηρεί τις, ότι τό σχέδιον έδωκεν ό βασιλεύς Λουδοβίκος, οστις οεν
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χρ  σου απαστραπτοιχιας «,Οουοας τοΟ χορού x«i είροχώρους 8«λά-
μοος. « ϊ  τους ξένο·*· έ , ί.αφαίνετ», έξαίρε-ο; ρλοΜΑία ζ«ί τά
επ,πΛ», «χρ, τών λαμπτήρων Ζαί τών τχενών τής τραπέζκ , eWv
ε » ,- « ο υ  ρ„βμοό. Η εύ?υής « δ η  S fa  ϊίοε, μάλ,οτ* είς τούς'ο,λά-
μους τής βασιλίσσης εύάρεστόν τινα καί καλλίτεχνον συγχρόνως τύ-

έ/;ο.ί ό .ί έκεΐ ^  άξιαγαστον τι πνεύμα, καθιστών μαγικήν
την εν τ?  χώρα ταύτη ΰπαρξιν. Ά μ α  άφιχθέντες, ώδηγήθημεν είς τά
προσοιορισ ε\τα οι ημάς δωμάτια, ένθα έμέλλομεν νά άναμείνωμεν
την παρα ττί βασιλίσση άκρόασιν. ϊ ά  παράθυρα ημών εβλεπον πρός
τον κήπον καί τήν θάλασσαν. Ά λ λ 5 ό γωνιαίος θάλαμος παρεΐχεν ά-
ποψιν προς ή ν  πόλίν και τήν άκρόπολίν.

' ύ^α.α. /ά φαν.ασθ?) ώραιότερον τών γραεικών περινώ- 
ρων καί τών μνημείων αυτών. 'Η  διαυγής άτμοσφαίρα έπέτρε^ν 
ε!  ̂ το ρΛεμμα να πλανάται ύπεράνω τών κορυφών τών πα;ά τά άνά- 

/, *πί .ου κράματος εκείνου μεσημβρινής μαγείας καί εύ- 

« ν ^  α,'< '° "5 "°V ■/-ω*ίαί α’“)ταί εχουσιν υψηλάς και μεγαλοπρεπείς 
κ* Λ '0ΛΖ̂  ^  C’J at( κ0Ε̂ άδες τής προσφιλούς μου Γέρμα- ίας προξενοΰσι 
μά . .ο ̂  αφελή και ευχαριστον εντυπωσιν. Ό  βασιλικός κήπος, ένώνων 
εις ωραιον^ σύμπλεγμα τήν μεσημβρινήν καί τήν άρκτώαν βλάστησιν,

μ π ηΡ0? εςαι^ε.ω, την εικόνα και άποτελεϊ γραφικήν άντίθεσιν πι:ός 
τα κίτρινα φαλακρά βουνά.

Αφ ου άφιχθησαν έκ Πειραιώς αί άποσκευαί μας, ένεούΟημεν τάς 
σ™λάς ν και ώοηγήθημεν είς τήν άντι βασιλεύουσαν Βασίλισσαν. Έ ν

καλλι.έχνω, κεκοσμημενη αιθούση τοΰ θρόνου ίστατο ή γυναικεία 
αυλη. Εκεί έμειναν οί συνοδοιπόροι ημών. Έ γ ώ  δέ καί ό άδελφός μου 
ώδηγήθημεν είς τόν πλησίον θάλαμον, ένθα έδέχθη ημάς ή βασίλισσα 
εν κομψοτάτη εωθινή ένδυμασία. Έ χ ε ι άνάστημα μέτριον καί συνενοι 
είς σπάνιον βαθμόν τήν αξιοπρέπειαν μετά τής χάριτος. Οι χαρακτή
ρες της έμφαίνουσιν ευφυΐαν καί δύναμιν χαρακτήρος. Ή  συνομιλία

της είναι πνευματώδης καί άξιάγαστος, καθίσταται δέ ένθουσιώδης όταν 
συμπέση λόγος περί τής προσφιλοΰς αύτνί Ελλάδας. Είναι ή άληθής 
μήτηρ τοΰ λαοΰ της· διότι μόνον μήτηρ δύναται νά λαλν] μετά το τού
του ένδιαφέροντος περί παντός ό,τι άφορά τά τέκνα της. 'II βασίλισσα 
άνταγαπάται έπαξίως ύπό τοΰ λαοΰ της, χαιρετίζοντος αύτήν, όπου 
άν δεχθϊί, μετ' ένθουσιασρ,οΰ. Πάντες όμιλοΰσι μετά θαυμασμοΰ περί 
τής ίσχυράς καί έμφρονος αύτής άντιβασιλείας. Δέν ήδυνάμην νά πι- 
στεύσω ότι γερμανίς πριγκήπισσα, συνειθίσμένη είς τάς εύαρέστους 
ανέσεις τής πατρίδος αύτής, ήδύνατο νά συμμορφωθώ τοσοΰτον πρός τά 
ελληνικά ήθη καί νά λαλη μετά τοσαύτης τελειότητος καί τήν γλώσ
σαν τοΰ τόπου. Μετά συνδιάλεξιν ενός τετάρτου τής ώρας, ή βασίλισ
σα ώδήγησεν ήμάς είς τήν αίθουσαν τοΰ χοροΰ, ένθα αύτή μέν παρου
σία σεν ήμΐν τήν άκολουθίαν της, έγώ δέ αύττ) τούς συνοδοιπόρους μου. 
'Η  μεγάλη κυρία βαρώνη Πλυσκώφ είναι ή μόνη Γερμανίς έκ τών 
άνωτέρων αξιωματικών τής Αύλής. Τιμά τό έθνος αύτής διά τών εύα- 
ρέστων αύτής τρόπων καί τοΰ εύθυμου αύτής πνεύματος. Ώ ς  κυρίας 
τής τιμής έχει ή βασίλισσα δύο Έ λλη  .ίόας, τήν Φωτεινήν Μ. (Μαυ- 
ρομιχάλη) καί τήν Πηνελόπην Λ. (Αοιδωρίκη). Φέρουσι τήν Ε λληνι
κήν ένδυμασίαν καί έπικυροΰσι τήν τόσον περίφημον καλλονήν τών Έ λ - 
ληνίδω". Ααλοΰσιν αρκετά καλά τήν γαλλικήν καί φαίνονται έν γένει 
ούχί έστερημέναι μορφώσεως. 'Η  λοιπή αύλή είναι κατά τό μάλλον 
καί ήττον άσημος. Αναφέρω ένταΰθα μόνον τόν αύλάρχην στρατηγόν 
Γ. (Γαρδικιώτην), όστις, ώς έν πάσαις ταΐς αύλαΐς, είναι ειδός τι fae 
to tu m . Είναι είς τών ολίγων, οΰς τιμά ό βασιλεύς διά τής πληρεστά- 
της αύτοΰ εμπιστοσύνης. Λέγεται ότι κατά τήν τρομεράν έπανάστασιν 
έδειξε πολλήν δύναμιν χαρακτήρος. Τό παρελθόν αύτοΰ όμως είναι πως 
σκοτεινόν καί ύπάρχουσι κακαί γλώσσαι άποδίδουσαι αύτώ ληστρικάς 
εφέσεις. Τό εξωτερικόν αύτοΰ συμφωνεί πρός τήν τελευταίαν ταύτην 
υπόνοιαν. Έ χ ε ι άγρίαν καί ολίγον κοινήν φυσιογνωμίαν. Τό χρώμα τοΰ 
προσώπου του καί ή κόμη είσίν έξαιρέτως μαΰρα. Α π ’ εναντίας μεγά- 
λως καλλύνει αύτόν τό ώραιον ελληνικόν φόρεμα.

Περί τάς 5 ώρας μ. μ. συνηθροίσθημεν είς χαρίεντά τινα θάλαμον 
κείμενον πρός τό μέρος τής θαλάσσης. Ή  βασίλισσα κατέβη τάς πλα
τείας μαρμαρίνους βαθμίδας καί έπήδησε μετά μεγάλης εύκολίας έπί 
τουρκικού ίππου άναμένοντος αύτήν. Τήν έμιμήθημεν, καί μετ’ ολίγον 
διελθόντες δρομαίοι τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος, ένθα ειχεν άνε
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γερθή άψίς έκ μύρτων διά τήν τελετήν τής έπαναστάσεως (τοΰ Συν
τάγματος), ήτις έμελλε νά τελεσθη τήν επαύριον, έτράπημεν τήν πρός 
το Θη-εΐον άγουσαν όδόν. Ή  βασίλισσα ήθελε νά δώσΐ) ήμΐν ιδέαν 
τινά τών αθηναϊκών μνημείων. Είς τάς οδούς έγένετο δεκτή μετά ζη
τωκραυγών. Πάντες έχαιρέτιζον αυτήν μετά βαθυτάτου σεβασμού. 
"Εφιππος ή βασίλισσα είναι όντως χαρίεσσα καί ώραία. 'Ιππεύει άριστα 
καί όδηγεΐ τόν Γππον αύτής ταχύτατα καλπάζοντα είς θέσεις, ένθα παρ’ 
ήμΐν πολλοί περίφημοι ίππεις μόλις Οά ήδύναντο νά βηματίσωσιν. 0? 
Ιπποι τής 'Ελληνικής αΰλής κατάγονται έκ τών άσιατικών όρέων καί 
πηδώσιν ώς αίγαγροι τά δυσβατότερα ύψη . . . Έπιστρέψαντες είς τά 
άνάκτορα ευρομεν έτο'μον τό δεΐπνον, είς δ είγον προσκληθή τό υπουρ
γικόν συμβούλων καί οι άξιωματικοί τής Αύλής. 'Η  βασίλισσα ηύδόκη- 
σε να μοι παρουσίαση αυτοπροσώπως τούς εύθύνοντας τόν 'Ελληνικόν 
κράτος. Γινες έκ τών Κυρίων τούτων ειχον ευρωπαϊκήν τινα χροιάν, 
και ήδύναντο μαλιστα να ομιλώ"! γαλλιστί ή ίταλιστί, τοΰθ’ δπερ μ,ε- 
γάλω ς μ ’ ευχαρίστησε καθό μισοΰντα τήν διά διερμηνέων συνδιάλεξιν. 
Οι διερμηνείς άόικοΰσιν ημας ως έπι τό πλεΐστον καί δέν δύναταί τις 
νά γνώριμη έάν εκφρά^,ουσι πιστώς έν τηάλλη γλώσση τάς έννοιας ή
μών. Μόνον μετά του ύπουργοΰ τών ’Εσωτερικών (πιθανώς τοΰ Κυρίου 
Νοταρα), τοΰ πατρος τής ώραιας Ευλαλίας (1) τήςέκ  Κορίνθου, ήναγ- 
κάσΟην νά έπικαλεσθώ τήν συνδρομήν ξένων γλωσσών. 'Ο Κύριος ου- 
τος φερει τό σύνηΟες έθνικόν φόρεμα καί πλησιάζει είς τό γήρας. Οί 
γρόνθοι α)τοΰ φαίνονται πλασΟέντες μάλλον διά τό ξίφος καί ίό  άρο- 
τρον ή διά τόν διοικητικόν κάλαμον. Ούχ ήττον ένεκα τής άκατεργά- 
στου καταστάσεως τής χώρας ή αρχέτυπος αυτη φύσις είναι άρμοδία 
όπως μέριμνα περί τών έσωτερικών τοΰ κράτους. Καλόν Οά ήτο μόνον 
έάν άπό καιροΰ εις καιρόν έξεκρεματο τό έσκωριασμένον ξίφος τών ΙΊαλ- 
ληκαρίων, όπως καθάρη τήν χώραν έκ τών ληστρικών συμμοριών. 
Αλλά τότε τί θά έγίνετο τό τελευταΐον άσυλον τοΰ ρωμαντισμοΰ ; 
Ελλάς άνευ ληστών θά ήτο τό αΰτό ώς 'Ελβετία άνευ όρέων. "Αλλως 

είναι ευχάριστον νά δύναταί τις μετά τήν είς τήν πατρίδα επάνοδον 
νά ύιηγήται πίνων τό εσπέρας τό τέϊον ότι διήλθε τούς φρικωδεστέρους 
τόπους, ένθα βλέπει τις βράχους έστιγμένόυς διά τοΰ αίματος άτυχών 
θυμάτων. Εφ όσον δεν σχετισθη προσωπικώς μετά τών ήρώων αύτών
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τών μυθιστορημάτων, τό σμήνος τών περιηγητών αισθάνεται έγωιστι- 
κώς κρυφίαν τινά ευαρέσκειαν, ότε διέρχεται έπιβοήτους τόπους. "Ας 
άφήσωμεν λοιπόν τάς άράχνας νά ύφαίνωσι τόν ιστόν αύτών έπι τοΰ 
έσκωριασμένου ξίφους καί ας όμολογήσωμεν χάριτας είς τό ύπουργικόν 
συμβούλων διά τήν διάσωσιν καί τήν έν τώ μέλλοντι διατήρησιν τών 
ληστρικών συμμοριών! "Ισως καί μεταξύ αύτών τών σεβασμίων άν
δρών, οίτινες έκάθηντο παρά τήν τράπεζαν, ήδύνατο τις νά εύρη ύλην 
δι’ έπεισόδιόν τι κλεπτικής ποιήσεως . . .

Επίσημός τις τελετή είναι ό,τί δύναταί τις νά έπιθυμήση άριστον, 
όπως σπουδάση τά ήθη μιας χώρας, ιδίως δέ μιας πόλεως. Τοΰτο άπη- 
λαύσαμεν σήμερον. 3 σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ή νέα Ε λ λ ά ς  τήν 
κατά τήν ήμέραν ταύτην τελεσθεΐσαν έπανάστασιν.

"Οτε μετέβημεν έκ τών άνακτόρων είς τήν έρμαϊκήν όδόν, ή βασί
λισσα είχεν ήδη διαβή τήν έκ μύρτων αψίδα καί εύρίσκετο έν τώ ναώ, 
ενθα εμελλε νά ψαλ5) ή δοξολογία. Εκατέρωθεν ησαν παρατεταγμέ- 
νοι στρατιώται. Τό εξωτερικόν αύτών ήτον ήκιστα στρατιωτικόν. 'Η το 
προφανές ότι ή εύρωπαϊκή στολή έστενοχώρει τούς άνθρώπους αυτούς. 
'Ο ύψηλός λαιμοδέτης, ό χονδροειδώς έστολισμένος πΐλος δίδουσιν είς 
τούς σοβαρούς υιούς τών όρέων τής μεσημβρίας άσθενικήν τινα καί 
ζοφεράν όψιν. Σώμα είθισμένον είς τήν πολύπτυχον φουστανέλαν και 
•τον κυματίζοντα υπενδύτην; κομβωμένον άχρι τοΰ λαιμοΰ, καί μακράς 
περισκελίδας. Ούτως οί νέοι 'Έλληνες καταλίπουσι τό γραφικόν φό
ρεμα της πατρίδος των, μεταβαλλόμενοι είς νευρόσπαστα, έχοντα 
πολλήν ομοιότητα πρός τούς ήμετέρους έθνοφύλακας. Ά λ λ ’ ό ευρω
παϊκός πολιτισμός τό άπαιτεΐ καί ό ενθουσιών ύπέρ τοΰ καλοΰ έν τώ 
1 9  αίώνι οφείλει νά σιωπήση. Τό φοαστανελοφόρν τάγμα άπ’ έναν- 
τίας είναι ώραΐον καί πολεμικόν τήν οψιν καί ή στολή του επίσης 
λαμπρά τό χρώμα ώ ; ή τών στρατευμάτων, άτινα έθαυμάσαμεν έν 
Πάτραις. Έ ν  μέσω τών ένοπλων σειρών έκυμάτιζε τό πολύμορφον 
πλήθος. Έ δώ  έβλεπες τό ευρωπαϊκόν φόρεμα, έκεΐ τά ποικιλώτατα 
φορέματα τοΰ τόπου. Τά παράθυρα καί τούς έξώστας έπλήρουν τά ώ- 
ραιότατα στολίσματα τών νεωτέρων ’Αθηνών. Έ κεΐ ησαν αί γυναίκες 
καί αί νεάνιδες φέρουσαι ένδύματα λαμπρά τό χρώμα. Είς τούς σπιν- 
Οηροβολοΰντας οφθαλμούς καί τούς ώραίους κανονικούς χαρακτήρας 
ήδύνατό τις ευκόλως νά διακρίνη τήν άνάμιξιν τοΰ σλαβικού καί τοΰ 
άρχαίου ελληνικού αΐμκτος. Εκ τών θελκτικών ένδυμασιών τοΰ γυ-



ναίκειου φύλου καινοφανής υπήρξε δι ήμάς ή τών 'Γδριωτισσών. 3ΑντΙ 
του ερυθρού φεσιού φέρουσιν αί θέλκτικαί αυται νησιώτιδες έλαφρόν, 
οιαφανή πέπλον, καταπίπτοντα τεχνηέντως έπί τοΰ στήθους καί της 
ράχεως. Τά φορέματα των είσίν ώς καί τά τών έκ της Στερεάς άδελ- 
φών των εξ εύχροων μεταξωτών υφασμάτων. —  ’Αδιαφορών πρός τό 
επίσημον της ημέρας, ό λαός ήτον ήσυχος. Ούδεμία ενθουσιώδης ζη
τωκραυγή ή καν φιλοθεαμων περιεργεια ! Εφαίνετο μάλλον ώσεΐ οί 
άνθρωποι παρισταντο έκεΐ απλώς κατ' έθος.

Αφοΰ εΟεωρησαμεν τά ποίκιλα στολίσματα τών οικιών, μετέβημεν 
εις την μητροπολιν άρμοζουσαν όντως είς λιλιπούτειον πρωτεύουσαν» 
Μόλις φθασαντες εις τας Ουράς τοΰ ναοΰ 7)70άν0ημεν πνιγηρόν καύσω
να και ήκουσαμεν την μονοτονον ψαλμωδίαν τοΰ Έλληνικοΰ κλήρου. 
Εν τώ μέσω τών ίερεων ιστατο έπϊ τοΰ θρόνου ό λευκοπώγων μητρο- 

πολιτης, σεοασμιον λειψανον παρελθόντων χρόνων. Πρός τά δεξιά τοΰ 
ναοΰ ένωπιον θρονου τίνος ίστατο ώς μαρμάρινον άγαλμα ή Βασίλισσα 
φερουσα πλουσιαν, ανατολικήν στολήν. Ευρισκόμενοι σχεδόν άντιχρύ 
αύτής έσχομεν τήν ευκαιρίαν νά παρατηρήσωμεν μετά προσοχής τήν 
σεοασ ./jj γυναίκα. Η μορφή της επλεεν έν μέτω γρυσών κοσμημάτων. 
Επι τ^ς κεφαλής ^σπινθηροβολούν άναμεμιγμένοι μετά της μελαίνης 

κόμης άοαμαντες. Διά τών αυτών πολυτίμων λίθων ήσαν κεκαλυμμένα 
και τό στήθος και ή ραχις. Α λλ ή έκφρασις της μορφής καί τό όλον 
παραστημα ήσαν ψυχρά και άκινητα. Οί συνήθως χαρίεντες καί προση
νείς αύτής χαρακτήρες έςεφραζον σχεδόν αποστροφήν. 'FI πτωχή γυνή 
άνελογί-,ετο ισως πώς προ τινων ημερών κατά τήν τρομεράν ταύτην 
ημέραν της τρίτης σεπτεμβρίου έστιγματίσθη ό μόλις άναθάλλων 
αυτής θρόνος. Ισως έκυμαίνετο προ τών όφθαλμών αύτής ή είκών τών 
κραυγαζουσών ορδών καί τών κλονιζόμενων συμβούλων. "Ηδη δέ ήναγ- 
κάζετο νά προσεύχηται ύπέρ της διατηρήσεως τών θεσμών έκείνων, οί 
όποιοι έμελλον ποτέ νά βυθίσωσι τήν άγαπητήν αύτής Ε λλάδα είς τόν 
όλεθρον! Όθεν, τά χείλη της συνεσφίγγοντο σπασμωδικώς αντί V ά- 
νοίγωνται είς δεήσεις.

Μετ ολίγον κατελίτομεν τόν πνιγηρόν εκείνον χώρον, όπως ίδωμεν 
δίαβαίνουσαν τήν βασιλικήν συνοδίαν. Έφανταζόμην ότι θά ίδω, αν 
ούχί λαμπράν, τούλάχιστον όμως ιδιόρρυθμόν τινα πομπήν. Ά ντί 
τού ίου όμως διήλθον δύο βαυαρικώς διεσκευασμένα τέθριππα, έν οίς 
εκάθη.ο άφα/ή., /j βασίλισσα μετά τής αυλής αύτής. Ύπασπισταέ

χαία λουτρά· ότε έκαθήσαμεν είς τήν τράπεζαν, ή βασίλισσα παρετή- 
ρησεν ότι ήμεθα οεκατρεις. Πάραυτα παρεσκευάσθη ιδιαιτέρα τις τρά
πεζα καί ό ταλαίπωρος διαγγελεύς ό ξεναγών ήμάς ήναγκάσθη νά 
δειπνήση είς μίαν γωνίαν τής σκιάδος. Δύο λόγοι καθιστώσιν όπωσοΰν 
συγγνωστήν τήν κωμικήν ταύτην συμπεριφοράν τής εύφυοϋς άλλως 
βασιΛισσης. Εν πρωτοις ο ελληνικός λαος είναι εκτάκτως δεισιδαίμων 
καί δέν είναι φρόνιμον νά πολεμά τις αναφανδόν τάς ιδιότητας αύτοΰ 
ταύτας. Δεύτερον συνέβη πρό τινων έτών έν ζτ, ελληνική αύλη άλλό- 
κοτον τι τυχαΐον συμβάν. Είς τήν τράπεζαν παρεκάΟηντο συνήθως 
δεκατρείς καί εντός βραχυτάτου χρόνου άπέθανεν εις. Μετά τινας η
μέρας εύρεθησαν παλιν εις τήν τραπεζαν δεκατρείς συνδαιτυμόνες. 
ΪΝ̂ ος τις Α γγλος, παρών, είπεν αστεί^ομενος ότι ίσως τήν φοράν ταύ
την έσται αύτός τό Οΰμα. Πριν παρέλθη πολύς καιρός ό νέος Βρετα
νός ήτο πτώμα.

Μετά τό πρόγευμα ή βασίλισσα διέταξε νά προσαχθ?) άμάξιόν τι 
υπό δύο μικρόσωμων έλαυνόμενον ίππων καί περιήγαγεν ιδίαις χερσίν 
ήνιοχοΰσα εμέ καί τόν αδελφόν μου είς τόν κήπον, παρασχοΰσα ήμΐν 
ουτω τήν ευκαιρίαν νά θαυμάσωμεν τήν περί τήν άμαξηλασίαν ικανό
τητα αύτής. Ί ΐ  λοιπή συνοδία παρηκολούθει ήμάς πεζϊ). 'II βασίλισσα 
μάς έπέδειξε τόν κήπον αύτής, όστις είναι ή μόνη χαρά καί ύπερηφά- 
νειά της. Άστεϊζομένη συνειθίζει νά όνομάζη αύτόν « τό μικρόν μου 
βασίλειον. » Πριν άναλάβη τήν άντιβασιλείαν τοΰ μεγαλητέρου αύτής 
βασιλείου, έτερπετο εις τά ύπ αυτής όημιουργηθέντα αθηναϊκά ταΰτα 
ΙΙλυσια. Εκτοτε ενεκα τών σπουδαίο τερών πολιτικών υποθέσεων ό 

κήπος παρημελήθη ολίγον. 'II έκ τοΰ κήπου θέα τών αρχαίων έρει-

Οενορ οστ
χίας συναλλαττομένας μετ’ ανθώνων. Δι’ ήμάς τούς είς ψυχρότερα 
κλίματα βιωταντας ήσαν ιοίως αξιοθέατα τά φυτα τών ρ,εσημβρινών

30.



χωρών, ώς οί φοίνικες και αί άλυαί. . . "Οτε ό καυσων της μεσημ
βρίας άπεδίωξεν ήμάς έχ του κήπου, επετράπη ήμΐν νά πεαεργασθώ- 
μεν άνέτως τά δώματα τοΰ Βασιλέως καί τής Βασιλίσσης, άτινα ευ- 
ρον λαμπρά άμα καί ευ έχοντα πρός οίκησιν. Τό ώραιότατον μέρος 
τών άνακτο'ρων είναι άναντιρρήτως αί δύω αίθουσαι τοΰ χοροϋ. Ή  θέα 
τών at ου ιών τούτων Οά είναι τωόντι μαγικόν τι, ότε, έν εσπέρα y ο
ρού, οί βαρείς πολυέλαιο: άναμμένοι άντανακλώνται λαμπρώς έπί τών 
τοίχων καί τά σμήνη τών χορευτών, ένδεδυμένων ποικίλας πλούσιας 
άνατολικάς στολάς, φέρονται ένθεν κάκεΐθεν ύπό τούς ήχους τής μου
σικής. Πάντες οί ξένοι έπαινοΰΐΐ τάς βασιλικάς ταύτας τελετάς ώς 
πλήρεις όντως λαμπρότητος καί φιλοκαλίας. Έ άν τοιαΰται τελεταί 
άρμόζωσιν είς τάς συνήθειας καί τούς χρηματικούς πόρους τοΰ τόπου, 
περί τούτου δέν τολμώ νά έχίέρω γνώμην. Υψηλόν πρόσωπον μ ’ έ- 
βεβαίωσεν άλλως τε οτι ό ελληνικός λαός άγαπα τήν μεγαλοπρέ
πειαν καί τήν λαμπρότητα τοΰ θρόνου του.

'II βασίλισσα έπιδεικνύουσα ήμΐν τά αξιοθέατα τοΰ βασιλείου αύτής 
καθ’ ούτως εύφυή καί χαρίεντα τρόπον, έκάλεσεν ήμας είς εκδρομήν 
είς τήν περίφημον Ελευσίνα· οί προσκεκλημένοι κατέλαβον Οέσιν εις 
δύω εύρύχωρα άναπαυτΐκά οχήματα, διελθόντες δ1 άπόκεντρόν τι τής 
πόλεως μέρος έφθάσαμεν είς τήν ίεράν όδόν, ήτις ώδήγει ποτέ τούς 
Αθηναίους εις τον ναον τοΰ άγνωστου θ^οΰ. Κατ^ άρχάς διήλΟομεν 

οι έλα’.ωνων και άμπελωνων. Μετά μικρόν όμως παρουσιάσΟησαν ενώ
πιον ήμών άγρίως ρωμαντικαί τοποθεσίαι. . .  Πλήν χελωνών τινων έρ- 
πυζουσών βραδέως ούδέν ίχνος ζωής παρετηρήσαμεν, άχρις ου έφθάσα- 
μεν είς τό έρε-πωμένον. μοναστήριον Δαφνί. . .  Έ νώ  πέριεφερόμεθα εν
τός τών καταπιρτοντων αύτοΰ οωματων, ηκουσαμεν αίφνης πέριξ θό
ρυβον και είοομεν ενώπιον ημών όντα τινα μελανά, άπαίσια, πρός μα- 
γ ' J >ας όμοια. Ρακενουτοι, άτακτον εχευσαι τήν κόμην καί τραχέα τά 
μελη, αί γυναίκες έφαινοντο ούσαι απνοα λείψανα παρελθόντων χρόνων. 
Μόνον ό λέβης καί τό σάρωθρον έλειπον, ό"ως συμπληρώσωσι τήν ει
κόνα. ’Ησαν αί εύσεβεΐς μοναχαί τοΰ Δαφνίου, ςεγνώνουσαι, ότε είσήλ- 
θομεν, καρπού^. II επι άγιοτητι φημη αυτών δέν φαίνεται ούχ ήττον 
ούσα άσφαλώς έρριζωμένη. Τοιαύτη τούλάχιστον έχει γνώμην ό αρ
χιεπίσκοπος Αθηνών, ό πνευματικός αύτών προϊστάμε'.ος* όπωςδή- 
πο ιε ή Οεα αύτών ήν ού μονον είόεχθής άλλά καί άπρεπής συνάμα. 
Μ άλλο; ώμο'.ανον προς τραχείας έπαίτιδας ή πρός σωζούσας τήν ψυ-

χήν αύτών μοναχάς. 1\Ιετά μικρό > άφήσαμεν τά γραφικά ερείπια, άαου 
τά μαΰρα έκεΐνα φάσματα ήσπάσθησαν κραυγάζοντα εύχάς τήν εύποιοΰ- 
σαν χειρα τής βασιλίσσης. Ταχέως δέ κατελίπομεν τήν κοιλάδα καί ό 
όφθαλμός ήμών άνεπαύθη μετ’ εύαρεσκείας έπί τής θαλάσσης, έπί τοΰ 
χωρίου Έλευσΐνος καί έπί τών υψηλών καλλισχήμων όρέων.. .  Είς 
τήν είσοδον τής Ελευσΐνος έπεζεύσαμεν. Κατ’ άργάς έπεσκέφθημεν 
μικρόν τινα ναΐσκον, κτισθέντα έξ ερειπίων τοΰ πεοιφήμου ναοΰ τοΰ ά- 
γνωστου Οεοΰ* έν αύτώ ύπάρχουσιν έτι λείψανά τινα άρχαίων άγαλ- 
ματων καί επιγραφών λίαν σπουδαίων διά τόν έννοοΰντα τά σημεία 
ταΰτα αρχαιολόγον. Ένώ έθαυμάζομεν τά έρείπια ταΰτα ώραιοτέρων 
χρόνων, οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, κατελθόντες δρομαίοι τόν λότον, πε- 
ριεκύκλωσαν τήν άγαπητήν βασίλισσαν, ήτις έχαιρέτισεν αύτούς διά 
προσηνεστατων λέξεων έν τη εύήχω έλληνικη γλώσση. Έ ν  Έ λλάδι 
υπάρχει τό ώραΐον έθος, οσάκις τό βασιλικόν ζεΰγος πλησιάση είς χω- 
ριον τι, νά σπεύόη είς προϋπάντησιν αύτοΰ πάσα ή κοίνότης περιχαρής 
κα: άνακρα».ουσα «Ζήτω.» Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου, ιδίως αί 
γυναίκες, ήσαν όλως άλλοιως ένδεδυμένοι ή οί τών περιχώρων τών Α 
θηνών, τολμώ ο είπεΐν έτι ποιητ'.κώτερον καί εύμορφότερνν. Vg-e 
μεν καταοιωκομενοι ύφ ολοκλήρου τής κοινότητος, είς τον λό.:ο 
ού ίστατο ποτε ό ναος. Ιών τοίχων καί τών στηλών τοδ πΐοίϊήΐ'ου 
τουτου ναοΰ, ενθα έτελοΰντο τά έλευσίνια μυστήρια, σώ'_ ονται έτι λεί- 
ψανά τινα. Ούτως εκτείνεται ή χειρ τοΰ χρόνου έπί τών εύχλεεστέρων 
χωρών! Πολλάκις άνεμνήσθην έν Έλλάδι τοΰ ποιήματος τοΰ 'Ρύχερτ 
περί τής κοιλάδος εκείνης, έν ή ύπήρξεν άλληλοδιαδόχως πόλις, ερη- 
μος, άγροι, θάλασσα καί τέλος πάλιν πόλις. Μελαγχολικαί ίδέαι ώ- 
οηγησαν ήμάς, νεανίας τής εποχής, έπι τών τεθραυσμένων εκείνων λί
θων, ούς συνήρμοσε ποτε μετά κόπου τό μάλλον πεπολιτισμένον έθνος 
• όπως πλάση θειον τι έργον, προωρισμένον δι’ αιώνιον ζωήν
καί έν ώ οί νεανίαι τής άρχαιότητος έ τελούν τά μυστήρια τής Δήμητρας.

Ωο/]γηΟημεν ύπό χωρικών είς ούω οικους, έν οίς είοομεν λαμπρό
τατα  μωσαϊκά εκτεθειμένα είς τήν διάκρισιν τών παιζόντων παιδιών 
καί τών χοίρων. Οϋτω καταστρέφονται τά θαυμάσια ταΰτα έργα ύ~ό 
άμαθών ανθρώπων, έν ω ή ελάχιστη φροντίς ήδύνατο νά προστατεύση 
αύτά κατά τής άγνοιας τοΰ λαοΰ. Ά ιυ χ ω ς  ό μονάρχης τών Ε λ λ ή 
νων, εχων τήνάρίστην Οέλησιν πρός διατήρησιν τών θησαυρών τούτων, 
οέν εχει και τά πρός έκπληρωσιν τής επιθυμίας ταυτης άναγκαΐα μέσα.



Οτε έξήλθομεν έκ τοΰ οευτερου οίκου λργνραί ρωμαντιζώς ένοεουμε·* 
.ναι· γυναίκες Σχημάτισαν περι την βασίλισσα»1 ημικύκλιον, καί μετά 
μΟνότονόν Ttva μελωοίαν αύτοσχεδιάσαν ταχέως ασμά τι, ύπό τόν ήχον 
του οποίου έχόρευσαν, κρατοΰται σταυροειοώς τάς χεΐρας άλλήλων καί 
σοβαρ.ώς ταλαντευομεναι, εγχώριόν τινα χορό1. 'Ο χορός ούτος συνί- 
στατο είς μιαν κινησιν προς τά εμπρός καί δύο πρός τά όπίσω. Μεθ’ 
_εκαστ/(ν στροφήν έπληττον έν ρυθμώ τό σκληρόν έδαφος διά τών σαν- 
,οαλιων αυτών. Εν τώ χορώ τούτω άνεγνώριζέ τις τούς απογόνους 
τών αρχαίων Ελλήνων, Ί ό Οεαμα τών χορευτριών, όμοιαζουσών πρός 
ζωγραφίαν ά,οχαίου τινός αγγείου, ήτον έξαίσιον ! 'II βασίλισσα μοί 
ειπεν ότε τό άσμα όπερ εψαλλον έξυμνει τήν παρουσίαν αύτής. Ε ίς 
τό πρώτον άσμα έξέφραζον τήν άγαλλίασίν των ότι τάχα ήμεΐς οί ξέ
νοι της βασιλίσσης έκομίσαμεν μεθ’ ήμών τήν ειδησιν της ταχείας άφι- 
ςεως του βασιλεως. !'.ίς το οεύτερον παρέβαλλον αύτήν μετά πορτο
καλής, έκ τών ριζών τής όποιας αναπηδά πηγή δροσερά. ΚαΟά λέγου- 
σιν, ό λαός έχει iciav οεςιοτητα είς τά άξιάγαστα ταΰτα αύτοσχεοιά- 
σμα~α.

Αφοΰ έπεσκεφθημεν άρχαίαν τινά προκυμαίαν, ή βασίλισσα προσέ- 
φερεν ήμΐν αγροτικόν τι πρόγευμα, όπερ άπείέχθημεν εύγνωμόνως. Τό 
πρόγευμα συνίστατο έκ κρύων όπτών κρεάτων, ώών καί οίνου. ’Εφάγα- 
μεν ένώπιον τής ιστορικής ’Ελευσινος. Τοωΰτον είναι τό ατυχές άν- 
Ορώπι:.ον γένος! Ιό  πνεύμα, ή καρδία καί ό στόμαχος αποτελούσαν 
ιδιαιτέραν τριάδα! Μετέπειτα οί ’Ελευσίνίοι, μή θέλοηες νά φανώσιν 
,ήττονες των γυναικών αύτών, έχόρευσαν έπίτηδες χορόν τινα, όμο:ον 
του γυναικείου αλλά ζωηροτερον καί άγριώτερον. Ό  άριστος χορευτής 
τοΰ χωρίου^έσυρε τό; χορόν μετ’ αστείων περιστροφών καί αλμάτων 
ανταξίων αιγάγρου, άναμιμνήσκων τάς βακχικάς τ ομπάς αρχαίων ανα
γλύφων. Άφοΰ έΟαυμάσαμεν έπί μικρόν τό θέαμα τοΰτο, ή βατίλισσα 
έκαλεσε περι έαυ./jv τούς παΐοας τοΰ χωρίου, άπηύΟυνεν αύτοΐς προση- 
νεστατας ερωτήσεις καί τοΐς δίεμοίρασε τά έκ τοΰ προγεύματος άπο- 
μειναντα ώά. Θελκτική είκών ήτο τό νά βλέπη τις τήν τρυφεράν γυ
ναίκα εν μεσω τών δροσερών έκείνων θορυβωδών παιδίων. Συνωθοΰντο 
περι αύτήν καί έκαστον έζήτει νά συμμετάσχη τής δωρεάν Τά αύθαδέ- 
στεραάπώ^ει ηδεως διά τής χειρός,τοις δειλοΐς δίένεμεν ένθαρρύνουσα.

ι°υβθ? za5 j ‘ ·' ° 0τω? ή βασίλισσα γινώσκει τήν άξιάγαστον 
τέχνην νά κερδίζη δι’ άπλουστάτων μέσων τήν καρδίαν τοΰ λαοΰ της.

Πάντες οί κάτοικοι, καί νέοι καί γέροντες, συνώδευσαν ήμας άχρι τοΰ 
οχήματος κραυγάζοντες ένθουσιωίώς «Ζήτω ή Βασίλισσα ! » 'II λίαν 
ενθουσιώδης νεολαία παρηκολούΟησε μάλιστα έπί μικρόν τό όχημα δι’ 
επευφημιών. Είναι προφανές ότι ή βασίλρπα είναι ή Οεμελιοΰσα έν τ95 
καρδία τοΰ λαοΰ τόν άρτισύστατον τής 'Ελλάδος θρόνον. Έ ' ώ διηρχό- 
μεθα διά μέσου τών ωραίων αμπελώνων, οί έκεΐ έργαζόμε· οι χωρικοί 
έρριπτον έν τώ όχήματι ημών τάς ώραιοτάτας αύτών σταφυλάς, ας ή 
βασίλισσα άπεοέχετο εύγνωμόνως. Τό δέ δείγμα τοΰτο τής άγάπης δέν 
άντ»]μείοετο ώς παρ’ ήμΐν δι’ εύτελοΰς χρυσίου. Είς εύμενής χαιρετι
σμός τής βασιλίσσης ήτο διά τούς χωρικοί^ ή άρίστη άμοιβή.'Ο Ε λ 
ληνικός λαός είναι μοναρχικώτατος. ’Εκτιμά κατ’ αξίαν τήν ήγεμο- 
\*κήν εύμένειαν, ού3’ εί>αι ανάγκη νά έκδηλωθη αΰτη διά πραγματικής 
τΐ'τος ίωρεας. Τό εσπέρας έπεστρέψαμεν είς τάς Αθήνας ύπό τό φέγ
γος τών σπινθηριζόντων αστέρων.

Τήν πρωίαν τής επομένης έπεσκέφθημεν τούς βασιλικούς σταύλους, 
έχεΐΟεν δε μετέοημεν είς τό νεόκτίστον Πανεπιστήμιο··». Τό κτίριον είναι 
Ελληνικού ρυΟμοΰ. Η μεγάλη αίθουσα κοσμείται δι’ ωραιότατων 
τΐ'.ών στηλών έκ λευκοΰ μαρμάρου. Τό όλον καθίδρυμα εΤνάί έτι έ.ν τω 
γίνεσθαι. Ούχ ήττον παρατηρεί τις εύχάριστόν τινα ζήλον πρός μόρ- 
οω πν. ci l  βιβλιοθήκη, άπαρτίζο μένη κατά [/έγα μέρος έκ δωρημάτων 
'Ελλήνων τε καί ξε /ω >, δέν είναι τ-?/ αλήθεια ασήμαντος. ’Εκ τοΰ Πα
νεπιστημίου, τοΰ συμβόλου τούτου νέας ζωής, μετέβημεν είς τήν κο
ρωνίδα τοΰ αρχαίου μεγαλείου, τήν έπί ύπερηφάνου βράχου έκτισμέ- 
νην Άκρόπολιν, ύπερακοντί.’ουσαν πάντα τά λείψανα τής άρχ αίας τέ
χνης, όια  είδομεν άχρι τοΰδε. Ό  έκ τών ποδών τοΰ λόφου άχρι τών 
πυλών τοΰ περιτειχίσματος δρόμος είναι, κατά τό νεοελληνικόν εθιμον, 
άχρειέστερος. Δυσχερώς άνέοημεν έν μέσω τοΰ κονίορτοΰ έπί τής αύτής 
εκείνης Οέσεως, ένθα άλλοτε ό "Ελλην, πλήρης άγιου ένθουσιασμοΰ, 
εβαινεν έπί μαρμάρινων βαθμιδών πρός τήν ύπ’ αύτοΰ δηριουργηθεΐσαν 
έδραν τών θεώ”. Μακρόθεν έτι έλαμπον είς τούς όφθα)|/.ούς του έν τώ 
κυανώ αίθέρι, ήλίου δίκην, τά αγέρωχα Προπύλαια. Τό πρόθυρον βή- 
μά του επτεροΰτο έπί μάλλον καί μάλλον καί πάραυτα εύρίσκετο .έν 
μέτω δάσους στηλών, είς δ ελαμπον ώς μαργαριται τής άνθρωτ;ί'.ης 
τέχνης τά έργα τοΰ Ψειδίου, έμπ'.έοντα ένΟουσιασμόν διά τούς ('εούς 
καί θαυμασμόν διά τό πλαστουργόν αύτοΰ γένος. Μετά. καλλιτέχνου 
ζέσεως έθεάτο τούς γλυκείς άμα και σοβαρούς χαρακτήρας τής θεάς



ψ  ° γλύπτης έξήγαγεν έχ τών σπλάγχνων τοΰ 1 ίεντελικοΰ. Έ κ τών 
χειλεων τών ανοχών εκείνων δέν έξήρχοντο ενώπιον τοΰ ύπερτάτου όν- 
τος σοοαραι προσευχαι έκοηλοΰσαι φόβον καί μετάνοιαν, Ευφημίαι άν- 
τηχουν άπ εναντίας έπι ττ, θέα τών άνθοπλέκτων θυμάτων. 'Ο φόβος 
πρό τοΰ πλάστου τών κόσμων, δν αισθάνονται οί χριστιανοί, κατελάμ- 
βανεν αυτούς μονον πρό τών άνεξηγήτων φυσικών φαινομένων καί τοΰ 
θανάτου! II Ακρόπολις ήτο οιάίημα, δι’ ου ή άνθρωπότης περιέστεψε 

ιοίαν αυτής κεφαλήν. Α λλ’ εις τό διάδημα τοΰτο ελειπεν ή αγνήτήν

‘Ί
ου

σωτήριος ευλογιά. Διά τοΰτο τό μάταιον κόσμημα έθραύσθη. 'II Ορ'ι 
σκεία η τά παντα υλικά χαθιστώσα έξηφανίσθη πρό τοΰ άκανθοιτέπτί 
Σωτήρος, άντΐ 6ε τής λαμπρότητος τών αρχαίων χρόνων ή νέα τέχνη 
παρηγαγε Μητροπολεις, άς κοσμεί είς μόνον άπλοΰς σταυρός. Έ κ  
τών περισω,ομενων όμως λειψάνων εννοεί τις ότι οί νόες, οίτινες έπλα- 
σαν τά εργα ταΰτα, ησαν όντως μεγάλοι καί υψηλοί. Έ ν  τά ς ελλη
νικές έρειπίοις ετι ποιητικόν τι θέλγητρον χαί άκαταμάχητός τις 
δυναμις, χολακεύουσα την φιλαυτίαν χαί ήμών τών χριστιανών τοΰ 
49  αΐώνος. II ψυχή καταλαμβάνεται ακόυσα ύπό ύπερηφανείας έπίτνί 
ιοέα ότι τά εργα ταΰτα επλασάν ποτε άνθρωποι έκ σαρκός καί όστέων
Λ -· f ^ 5 Ρ  >1 !\5 1 λ ,  ^  ,  f  „ημείς, ινπείοη ο εις τους ευρείς τουτους yo)cou£ οεν σώζονται 
σύμβολα τής ειοωλολατρείας, ή φανταάα έχει έλεύθερον τό στάδιο·/ 
και τοΰ χριστιανοΰ ακόμη ' ή καρδιά δύναταί νά αισθανθώ, τέρψιν πρό 
τών ιερών τής αρχαίας Ελλάδος . . .

Κατελιπομεν τήν Αχρόπολιν μετά τής ιδέας οτι έθεάθην.εν μέγα 
τι και άθάνατο». Ησθανόμεθα εαυτούς μάλλον προσεγγίσαντας πρός 
τούς χρόνους τοΰ Περικλεούς καί μάλλον έξοικειωθέντας μετά τοΰ 
πλαστουργοΰ πνεύματος άνεφίκτων καλλιτεχνών. Μετά θαυμασμοΰ ά- 
πεχωρίσθημεν τοΰ λόφου, έφ* ού έζησαν οί μέγιστοι τής Ελλάδος άν
δρες, άποφεροντες έν rjj ψυχη ήμών σκιάν τινα της είκόνος τής ’Α- 
κροπολεως οία ήν αύτη, ότε έπεκράτει είς τούς χώρους τούτους ένότης 
καί ζωή, ότε ό καπνός τών θυμάτων άνήρχετο είς τόν άνέ^ελον αιθέρα 
καί αί εύφημίαι τοΰ περιχαρούς πλήθους άντήχουν μακράν είς τήν χλοε- 
ράν κοιλάδα.

Τήν ποιησιν διεδέχθη πεζολογία. Είς τά άνάκτορα μέ άνεμε·, εν ή 
ούχί λίαν ευάρεστος ένασχόλησις τής υποδοχής τ  οΰ διπλωματικού σώ
ματος. Είς τάς 4  1]2 ιππέυσα μετά τής βασιλίσσης, όπως έπιχειρή- 
σωμεν εκδρομήν τινα είς τά αξιοπερίεργα περίχωρα τών 3Αθηνών. "Ο

καιρός εΤχε τραπή έπί τό ζοφερώτερον. Αί όέ τοποθεσίαι, προς ας έτε
ρον ήμας οί ταχύποδες άσιανοί ίπποι, ησαν μελαγχολικαί τήν θέαν. Μή 
ζωογονούμενοι διά τών άκτίνων τοΰ ήλιου οί περιξ άοενδροι καί ^αίεοις 
έχρωματισμένοι λό'^οι έφαίνοντο νεκροί. Μετά μικρόν είσήλΟομεν είςέκ- 
τεταμένην κοιλάδα, είς τήν είσοδον τής οποίας είδομεν μικρν παρεχ- 
κλήσιον καί πρό αύτά» τμήματα λίθων. Εκεΐ συνειθι.ε νά γρα^η Τ̂ ' 
ποιήσεις αύτοΰ ό Βύρων, έκεΐ έψαλε τό Κ ο ρ ά σ ιο ν τ ώ ν Ά  0 η ν ώ 
'Ο  ευρύς όρίζων, έφ’ ού πλαναται έχ τής θέσεως έκεινης τό όμμα, δει
κνύει ώς κάτοπτρόν τι τ ψ  ψυχήν τοΰ μεγάλου ποιητοΰ* ή πέριξ φυσις, 
ό:ε ζωογονείται ύπό φλογέρας ηλιακής άκτίνος, έκφράζει βαρυθυμίαν 

καί φλογερόν πόθον.
. . . Ένώ έθεωροΰμεν τά λείψανα δύο άρχαίων υδραγωγείων, κατέ

λαβε·/ ήμας ραγδαία βροχή. II βασίλισσα ήνοιξε τό άλεξιβρχιον αύτής, 
έταχύναμεν τό βήμα τών ίππων καί μετά μικρόν έφθάσαμεν είς κτήμα 
τ ι τής βασιλίσσης, ευρισκόμενον έκεΐ πλησίον είς τάς όχθας έ'.ός ρυ:-:- 
κίου. ΤΙδύνετό τις παρατηρώ'/ πέρις αύτοΰ άγρούς καί καρποφορα δέν
δρα. 'II επαυλις είναι ώχοδομημένη κατά τόν γερμανικόν τρόπό'νΜεΟ 
ύπερηφανείας έδειξεν ήμΐ/ ή βασίλισσα έν τά ς  σταύλοις τάς άγελα- 
δας τάς προμήΟευούσας τά άνάκτορα δι έξαιρετου γαλακτος. Παχεΐδ 
σκιάς άποτελουμένη ύπό ενός μόνον κλήματος άμπελου πρό τώ'/ Οαλί.- 
μων της έπαύλεως παρέσχεν ήμΐν άσυλον χατά τής βροχής. Η ^pc- 
σίλισσα, ήτις ενεκα τής συχνής ιππασίας έχει άξιόλογον Ορε;ιν, αε τά
ξε την γερμανίδα έπιστάτριαν νά κατασκευάση εΐδος τι γέρμα· t/.ών 
•πλακουντίων (pfannkuclien), άτινα έφάγαμεν είς μικρόν τινα θάλα- 
μον. Έ ν τούτο ς ηλθον έξ ’Αθηνών οχήματα καί ήδυ ήθημεν να επα- 
νέλθωμεν στεγνοί είς τά άνάκτορα. Μετά τό οεΐπνον ή άκούραστος^ Με- 
γαλειοτάτη, φρονούσα ότι δέν είχομεν άρ; ουντως κινηθή κατά την η
μέραν έκείνην, έπρότεινέ νά παίξωμεν b illa rd  · . ·

Τήν έπομένην ημέραν έπεσχέφθημεν τό Θησεΐον . . . τόν ναόν του 
Κυρρέστου. . . χαί τουρκικόν τι λουτρόν, ένθα ύπάοχουσι τά άπομιμη- 
ματα τών μή ευρισκομένων πλέον έν Έλλάδι καλλιτεχνικών θησαυρών. 
ΈνταΰΟα εύρίσκονται τά έκ γύψου εκμαγεία τών ύπό τΛ  Λόρδου Ελ- 

κλαττέντων αναγλύφων του ΠαρΟε ώ .οΓ· Ι ΐ  Ί Λ̂ρα ά 
τ ή ν  ευγένειαν νά στείλη αύτά είς τούς πτωχούς Ελληνας, ο,.ω, έ - 
νοήσωσι κα/,ώς τί άπώλεσαν . . . Μετά μεσημβρίαν προτεκλή/ημεν 
παρά τής βασιλίσσης είς εκδρομήν τινα είς τά πέριξ ορη. Εποχουμε



νοι κατ’ άρχάς ήναγχάσθημεν μετ’ όλίγον νά ίππεύσωμεν Ινεκα
κακοτοπιάς. 'Ως έκ του έξαιρέτου καιρού κατεδείχθη κάλλιον ή καλλο
νή τών όρέων.

Τό έδαφος πανταχοΰ σχεδόν ην άχαλλιέργητον. Μονόν τό κατα- 
πρασινον χρώμα τών πεύκων έστιλβεν έν μέσω τών βράχων καί τής 
Χ ΐψ '^ ς  γ ] ς .  'Ο δρόμος ήτον ανωφερής. Φθάντας είς ή ν  κορυφήν τοΰ 
πρώτου λοφου έδεχθησαν ήμάς μετά ζητωκραυγών οί είς προϋπάντησή 
/;μων ελθοντες κάτοικοι της Χασίάς, χωρίου κείμενου είς τήν βαΟμγ-δόν 
πλατυνομένην κοιλάδα. 'II Οέσις ήν ωραία και γραφική, ή δέ έν μέσω 
των φαιών βράχων βλάστησις τέρπε: τό όμμα. 'II χαρά τοΰ λαοΰ έπί 
η» θεα τ ^  βασιλίσσης ήν τοσοΰτον μεγάλη  και θορυβώδης, ώστε ό 
ίππος της έπτοήθη. Οί χωρικοί ένδυονται ώς οί Έλευσίνιοί. Έ φ ’ όσον 
τις εΐσ ύει εί* .ό εξωτερικόν τής Ελλάδος και ανέρχεται τά ocr αύτίς, 
επι τοσοΰτον καθίσταται άνατολικώτερος καί ά ρ χ έ ^ τ ε ρ ο ς 'κ α ί  ό τό
πος και οί κάτοικο: αύτοΰ. Οί κάτοικοι είναι ζωηροί καί εικωττοί, 
συνειθισμενοι είς στερήσεις, βαθέως ευσεβείς, Οχυροί καίτήνψυνήν 
και το σώμα· ώς έκ τούτου τό μέν άνάστημα αύτών είναι έλεύΟε-'ον 
και υπερήφανον, αί δέ κινήσεις άβιάστως χαρίεσσαί. ’Εάν δέ διεφαίνετο 
εις τον όρεινόν τοΰτον λαόν ή πονηριά τών αρχαίων 'Ελλήνων, καί ί  
οολιοτης τών Σλάβων, ήΟελον παραβάλει αύτόν πρός τούς Τυρολούς. 
I I  ιοιοτης αυτη άσχημιζει τόν χαρακτήρα τών ποιμένων τής ‘Ελληνι

κής χερσονήσου. Ίσω ς ό δόλος τοΰ λαοΰ τούτου πηγάζει έξ αύτής 
τής φύσεως τών όρέων, ών αί άκραι καταβαίνουσαι πρός τήν θάλασ
σα; σχηματίζουσι τοσούτους λιμένας. Τό φιλοπόλεμον αύτοΰ φρόνημα, 
οι ου, όχυρούμενος όπισθεν τών άπορθήτων αύτοΰ βράχων, κατώρθωσε’ 
πνεων έκδίκησιν, νά έκδιώξη έκ της χώρας αύτοΰ τόν ξένον, δέν έτοά- 
πη μετα την νίκην είς τά έργα τής ειρήνης ώς παρά τοΐς Τυρολοΐς.

° -  άγώΙ  ,ύ7̂ ρξε τ070ΰ~0'' μάκρος καί αίματηρός, ώστε προσλαβών έπί 
τέλους coXbov χαρακτήρα, παρεξετράπη είς ληστείαν. Φαίνεται δ’ ότι 
και εν τ^έκδρομη ήμών ταύτη δέν ημεΟα όλως άσφαλεΐς άπό ληστών. 
Διότι ^ολλαχοΰ τής όδοΰ συνήντησα σήμερον χωροφύλακας. 'II βασί
λισσα μ  εβεβαίωσεν ότι τοΰτο προέρχεται έκ περιττοΰ ζήλου τών κα
τωτέρων α ρ χώ ν . Ά λ λ 5 έγώ δέν πιστεύω ότι τό μέτρον τοΰτο έλήεθτ 
ανευ άνάγκης. ‘1 '

, _ °  ¥ ? μ ο ; κατέστη βαθμηδόν στενός καί πλήρης κωλυμάτων. Ά λ λ ’ 
η βασίλισσα ειδισμένη εις τοιαΰτα ταξείδια ύπερέβη αύτά εύχερώς*

εφ’ όσον έπλησιάζομεν είς τό τέρμα τής εκδρομής, έπί τοσοΰτον ό δρό
μος καθίστατο άγριώτερος καί στενότερος καί τό σχήμα τών βράχων 
πο'.κιλοτερον. Η  Οεσις αΰτη μοι άνεμνησε τά περίχωρα τοΰ Σαλτ- 
σβούργου καί τό Τ υρόλον... Τέλος έφΟάσαμεν εις τά τείχη τοΰ φρου
ρίου τής Φυλής, τοΰ άσύλου τών 30 τυράννων. Οί τριάκοντα Κύαο: r -  
δύναντο νά θεωρώσιν έντεΰΟεν καί ά-.ευ τοΰ Πλέσλ τήν δι’ αυτούς κιν- 
δυ.ώδη πόλιν τών Αθηνών. Νΰν αί άλυσεις τών τυράννων έθραύσθησαν, 
τά τείχη κατέπεσαν, καί ό κισσός, ό συνήθης νεκρικός πέπλο;, υφαίνει 
τόν Οαυμασίως πράσινον αύτοΰ ίστόν έπί τών άρχαίων έρείΐίων. Τά 
τρομερόν φρούριον κατέστη τέρμα ρωμαντικοΰ περιπάτου. ‘II  έκεϊθεν 
θέα τών Ά δη' ών τής Άκροπόλεως, τής θαλάσσης, ήν όντως μαγική. 
.Γό πανόραμα έκεΐνο ώμοίαζε πρός πίνακά τινα έν μικρογραφία, ού of 
βράχοι άπετέλουν τό πλαίσιο". Άοοΰ άνεπαύθησαν ολίγον οί ίπποι, έ- 
κι .ησαμεν και παλιν . .  . όπως οιατρε, ωμεν νέους έτι σπουδαιοτέοους, 
εί δυνατόν, ιππευτικούς κινδύνους. Ό  περίπατος ήτο δι’ αιγάγρους αξιό
λογος, έ',ωπιον ήμών πετρωιης χαράορα καί περί ήμάς βράχοι, ήμεΐς 
οέ έπ/γ.ώμεν επί τών αίωρουμένων ήμών ίππων έκ λίθου είς λίδον παρά 
τήν άουσσον. Εν παραπάτημα τοΰ ζώου αρκεΐ νά φέρη τόν θάνατον. 
Ιοιαΰται είναι νΰν αί πρός διασκέδασιν έκδρομαί τών φιλοθεαμόνων Εύ- 
ρωπαιων έν ~τ, αρχαία Ελλάδι, τη ποτέ πάτριοι τοΰ πολιτισμοΰ καί 
τήςπροοίουί II άτραπος καθίστατο βαθμηδόν στενότερα, είς μάτη> 
οέ έςητει ό όφθαλμος μου τά τείχη τοΰ μοναστηριού, ένθα έμελλε’νά 
τεθη τέρμα είς τούς κινούνους ήμών. Αντί τούτου παρέτήρήσα ότι οί 
κατόπιν τής βασιλίσσης, τοΰ άοελεοΰ μου καί έμοΰ έρχρμενοι εΐχον 
έννοησει τόν κίνδυνον. Καί οί έξ άρκτου καινοί έκ μεσημβρίας έξακου- 
στοί ιππείς εΐχον άφιππεύσει καί ώδήγουν άφελώς τούς ίππους έκ τοΰ 
χαλινού. ’Επροτίμησαν νά κρυράσωσι τούς πόδας των μαλλο/ ή νά 
μεταιωρίζωνται έπί τής άβύσσου. ’Επειδή όμως ό άδελσός μου καί 
έγώ είδομεν ότι ή τολμηρά βασίλισσα δέν έπτοεΐτο τόν κίνδυνον έμεί- 
ναμεν στερεοί έπί τοΰ έφιππίου. Δι’ ήμάς έπεφυλάττετο έτι τό μάλλον 
άξιοθεατον τοΰ δρόμου μέρος. Ί ό σημεΐον, εις ό τό μονοπάτιον έστρέ"ε- 
το πρός τό έσωτερικόν τής χαράδρας συνέκειτο έκ μιας προεξοχής τοΰ 
βράχου, ένθα μόλις ήτο δυνατόν νά σταθη είς ίππος. "Οτε ή ύψηλή 
Οεσποινα έφθασεν έκεΐ, συ'ησθάνθη τόν χίνδυνον. Ούδέ ό ίππος ούδ’ ή 
αναοάτις ήΟελον νά προχωρήσωσιν, εν δέ βήμα πρός τά όπίσω ήθελεν 
επιφέρει άφεύχτως τήν πτώσιν εις τήν χαράδραν. ΤΙ δέσις ήτο δεινή.



Ταχέως όμως προσήλθεν εις έπίκουρίαν ό γερμανός άργιϊτπτοχόμος ior- 
γήσας τόν Γππον έχ τοΰ χαλινοΰ. Μετέπείτα διήλθομεν χαί ήμεΐς εύ- 
Ή>χώς, χάριτι θεία, τό τρομερό') έκεΐνο μέρος. Έφάνη δέ τότε τό τέ
λος της χαράδρας, έν η έψιθύριζε ρυάκιόν τι. Ά λ λ α  ποΰ ήν τό μονα- 
στήριον; . . .

Τέλος έφάνησαν πρό ήμών τά τείχη τοΰ μοναστηριού καί μικρόν 
μετέπείτα ή ξύλινη αύτοΰ Ούρα. Ώ ς  διά κτυπήματος μαγικής ράβδου 
εύρέθημεν έν τ γ  αύλη. Έξωθεν ή πλήρης κινδύνων άγρία φύσις. Έ χει 
ένοον σκιάς έξ έ- ός κλήματος, έπροστάτευε διά τής τρυφερας αύτής 
σχεπης τό σιωπηλόν άσυλον της προσευ'/ής. Μόνον ό διαυγής, γλαυ
κός οφθαλμός τοΰ ούρανοΰ ήδύνατο νά είςδύση εις τό καταφύγιον έκείνο 
εύσεβών ψυχών . . . Τό μοναστήριον έκείνο, ού ή άνάμνητις καί σήμε
ρον έτι μέ συγκινεϊ, περιχυκλοΰται ύπό περιτειχίσματος καί κρέμαται 
ώς φωλεά χεληδόνων έπί βραχώδους τίνος προεξοχής τοΰ όρους. 'II 
εσωτερική αύτοΰ διαίρεσις είναι άρίστη. Λίθινοι οίκοι, πιστότατη εί/.ών 
τοΰ θανάτου, ώκοδομήθησαν παρά τά τείχη καί τόν βράχον. Έ ν  ττί 
αύλϊ) ύπάρχει μικρός τις έξώστης, όθεν δύναταί τις νά ρίψη εν βλέμμα 
έπί τοΰ όλρυ πίνακος. 'Ο ναός κεΐται είς τήν άχραν τοΰ έξώστου τούτου. 
ΕίσήλΟομεν είς αύτόν μετά τής βασιλίσσης. Είναι βυζαντινού ρυθμοΰ· 
Τόν θεατήν συγκινεϊ τό έν αύτώ σκότος καί οί βράχοι, έν οίς είναι 
έσκαμμένον τό τέλος τοΰ ναοΰ. "Οτε μετά ταΰτα διετρίψαμεν έπί μι
κρόν είς τήν αύλήν, τό καραβάνων ήμών ήδύνατο νά παράάχη άςορμήν 
γρα^ικωτάτης είκόνος είς ζωγράφον. 'II άνούσιος ένδυμασία τών νεα
νιών τής Εύρώπης, ή κομψή ιππευτική στολή τών Κυριών, τά πλού
σια ενδύματα τών Ελλήνων εύρίσκοντο άναμίξ συνηνωμένα έν ττ, αύλϊ] 
μοναστηριού άφιερωμένου είς τήν άπάρνησιν τών έγκοσμίων. ΈκαΟή- 
σαμεν έπί τών λίθων καί έκεΐ ήλΟεν έν μέσω τοΰ νεαροΰ ήμών ομίλου 
ισχνός τις καί ύπέργηρος μοναχός. 'Ο λευκός του πώγων έκυμάτιζεν 
έπί τοΰ μαύρου αύτοΰ έπενδύτου, ύφ’ δν διέχρινες κυανας άναξυρίδας. 
'Ως έν τοΐς μοναστηρίοις της δύσεως, ό μοναχός ούτος έκόμισεν ήμΐν 
μέλι, άρτον καί σταφυλάς. Οί λοιποί μοναχοί, ες τον αριθμόν, καΟά 
μάς εϊπον είργάζοντο είς τούς άγρούς. Τό μοναστήριον έκεΐ.ο παραβαλ- 
λόμενον πρός τά λαμπρά μοναστήρια της Αύστρίας ώμοίαζε σταΰλοΜ, 
καί ό βίος δέ τών μοναχών ήν λιτότατος έν συγκρίσει πρός τόν βίον 
τών πλουσίων ήμών Βενεδικτινών. Ά λ λ ’ ή λιτότης αυτη άρμόζει είς 
τό άγριον τής /ώρας, ή δέ εύσέβεια ή ένταΰθα επικρατούσα έμπνέει τόν

αύτόν σεβασμόν, ον ή έν τοΐς μοναστηρίοις τής πατρίδος μας άγουσα 

υψηλή έπιστήμη*
Έ^ιππεύσαντες έκ νέου κατελίπομεν τήν τοσοΰτον θέλξασαν ήμάς 

χαράδραν καί έπανήλΟομεν δι’ ετέρου ούχ ήττον γραφικού δρόμου είς 
τά Χασιά, οπού παρετέΟη ήμΐν έκ τοΰ προχείρου άγροτικόν τι δέΐπνον.
Ή  θέσις ήτον ώραία καί ή άνάπαυσις ηυφρανεν ήμάς. ΙΙαρετήρησα ότι 
καί οί απολίτιστοι 'Έλληνες ώς οί Ευρωπαίοι άδελφοί αύτών έπιθυ- 
μοΰσι πολύ νά βλέπωσι τρώγοντα μεγάλα υποκείμενα. Οί άνθρωποι 
φαντάζονται, φαίνεται, ότι αί βασίλισσαι τρώγουσιν άλλως ή οί λοιποί 
θνητοί. Εύτυ/ώ ς έν τ·?, προκειμένη περιπτώσει ή εύχαρίστησις ήν αμοι
βαία, διότι καί δι’ ήμάς τούς περιηγητάς οί 'Έλληνες Οεαταί ειχον 
πολύ τό ένδιαφέρον. Μετά τό τέλος τοΰ δείπνου ή βασίλισσα συνοι-- 
λέ-/θη κατά λίαν άξιάγαστον τρόπον ελληνιστί μετά τών παιδιών τοΰ 
χωρίου. ΈξηκολουΟήσαμεν έφιπποι τόν δρόμον ήμών. Οτε δ έφθάσα- 
μεν είς τήν πεδιάδα, ένύκτωσε καί είς τά βλέμματα ήμών έφάνη νέον 
θέαμα. Γλυκεία καί σοβαρά άνέτείλεν ή σεληνη μετά συνοοιας άστερων. 
'Ως όλα τά μεσημβρινά κλίματα είτί θερμότερα καί διαυγέστερα, οΰτω 
καί τά άστρα /ύνουσιν έκτακτον χαι μαγικήν λαμψρ. Είς τάς βορείους 
•/ώρας ή σελήνη φαίνεται στηριζομένη έπί τοΰ γλαυκοΰ τοΰ ούρανοΰ, 
ένώ είς τάς πεδιάδας τής Α ττικής κυματίζει έλευ'έρα είς τόν αιθέρα 
καί τό τεθαμβωμέ\ον όμμα νομίζει ότι εισδύει είς έτι άπω .ερα, ά ; .ω- 
στους έκτάσεις. Τό <?ώς τής Φοίβης ήν τοσοΰτον ζωηρόν, ώστε ή θαρ
ραλέα βασίλισσα ήδυνήθη, καίτοιή οδός ήν άθλία, νά έπαναφέρη -ήμίς 
έν τα /ε ΐ καλπασμώ είς τά βασιλικά άνάκτορα, μή χρησιμοποιήσασα 
πρός μεγίστην μου εύχαρίστητιν τά πρός ύποοοχήν ήμών έλθοντα ο
χήματα. Μετά θαυμασμοΰ ομολογώ ότι ή τολμηρά άνασσα γινώσκει 
τήν τέχνην νά δεικνύη είς τούς ξένους αύτής ^ό,τι άρκτον περιέχει ή 
χώρα καί νά συντελτ) είς τό νά έκτιμώσι τά δεικνυόμενα.

Ή μεθα κατάκοποι έκ τής μακράς επτάωρου ιππασίας. Αλλά -.ό 
πνεΰμα ήμών ήν πάντοτε άκμαΐον καί ή ώραία μεσημβρινή σελήνη 
παρέπεισεν ήμάς νά κι,ήσωμεν ετι ολίγον τά ήδη τοσοΰτον κεκοπια- 
κότα μέλη ήμών. Ό  ακόρεστος ήμών ένθουσιασμος ύπερ της τεχ  ης 
δέν μάς άφηνε νά αίσθανθώμεν τόν κάματο·. Φιλελληνες καί αλάρ- 
χαιοι ήμεΐς, ήθέλομεν νά προσθέσωμεν μίαν έτι άπόλαυσιν είς τήν 
πλήρη συγκινήσεων ημέραν έκείνην. Α λ/ ως τε η άπόφασις ημών δεν 
ήτον άμιγής καί μο/θηρίας τινός. Μάς κατεθελγον αι άπεγνωσμέναι



μορφαί των πεζών καί άγαπώντων τήν JdEvcscv συντρόφων ήμών. Δέί- 
πνήσαντες έν τά/ a  έπηδήταμεν, προπορευομένης τής f a l l i n g ,  είς 
ιά j-<5tΖΪΚ'./Λ οχήματα. ΚαΟ όοον έτι έ&αυμάσαμεν τήν γλυκειαν καί 
διαυγή λάμψιν της σελήνης, καί έξετίμήσαμεν τό εΒος τοΰτο τοΰ φω- 
τισμοΰ. Ό,τιώραΐον καί υψηλόν παρί ιταται λαμπρόν είς τά βλέμματα 
ενώ τά ταπεινά καί άμορφα άντικείμενα εξαλείφονται έν τή σκοτία. 
Παρά τας πυλας τής Ακροπολεως όλίγον έλειψε νά καταστώμεν, έ\’ώ 
διετελοΰμεν βεβυθισμένοι είς θαυμασμόν, θΰμα τής πρός τήν τέχνην 
λατρείας ημών. Οι ίπποι, οι οποίοι οεν έφαινοντο συμμερι,όμενοι τόν 
θαυμασμόν ήμών, έστάθησαν αίφνης έν τώ μέσω τής ίερας όδοΰ καίτά 
όχημά μας όπισθοδρόμησεν έπτκινδυνως πρός τούς παρά τόν δρόμον 
κρημνούς. Οι Ελληνες, οι οπο:οι οι εντελή ελλειψιν αμαξών ουδέποτε 
έπωχοΰντο έπί της ό:οΰ ταύτης, δέν φροντίζουσιν ουδόλως περί τής άτ 
σοαλειας τών περιηγητών ούόαμοΰ ύπήρχεν επομένως περιτείχισμά τι 
παρεχον έλπιοα σωτήριας. Η  βασίλισσα προσέςυγε μετά κραυγών 
τρόμου είς τά μόνον ύπολείπόμενον ήμιν μέσον σωτηρίας καί έπήδησεν 
έκ τοΰ οχήματος. II κυρία τής τιμής, ήτις ενεκα τής άσυνήΟους εις 
Έλληνίδα συγκινήσεως είχε λειποθυμήσε-, επέσεν είς τάς άγκάλας 
τοΰ προσδραρόντος θεράποντος, προγάστορός τίνος Βαυαροΰ. Ό  άδελ- 
φός μου καί έγώ έσώθημεν έπίσης διά τοΰ υπό τής βασιλίσσης ύπο- 
δειχθέντος μέσου. Τό όχημα, έλαφρωθέν ούτως έν μέρει, ήδυνήθη νά 
κρατηθν) ύπο τών ίππων, ήμεις οε έφθασαμεν πεζοί εις τάς πύλας τής 
σεοασμιας έορας τών θεών. Εκ τοΰ προαυλίου έτι έμάγευσεν ήμας ή 
θέα τοΰ άργυροΰ καθρέπτου τής θαλάσσης. ’Ανέκαθεν ό όφθαλμος μου 
αναπαύεται μετ ευφροσύνης έπί τής εύρείας θαλάσσης, πόσω δέ μάλ
λον, ότε δέ ή θάλασσα φωτίζεται υπό ελληνικής πανσελήνου!

Παιδιόθεν ώνειροπόλουν μετά πόθου τά μεσημβρινά κλίματα. Ί ίδη  
δ’ εβλεπον πληρούμενα καί ύπερπληρούμενα τά όνειρά μου. Μετά 
ποίας ύπερηφανείας άνέβην τήν λαμπράν κλίμακα τών Προπυλαίων, 
ών αί στήλαι ίσταντο προ έμοΰ ώς γίγαντες τινες έκ τής έποχής τής 
πολυΟείας. Μελανός καί γωνιώδης προεκυψεν ένώπιόν μου ό άκομψος 
φραγκικός πύργος. Εν μέ ;ω δε τής θαλάσσης καί τοΰ οϋρανοΰ έκυ- 
μαινετο ώς όνειρόν τι μεσημβρινής φαντασίας ό μικρός άλλά κομψό
τατος ναός .τής Απτέρου Νίκης. Περαιτέρω έκόμπαζε λαμπρός ό 
Παρθένων, όστις φαίνεται άν αφυείς έκ τοΰ έδάφους διά τοΰ νεύματος θεοΰ 
τίνος. Ε γγύς του έλαφραί αί Καρυάτιδες, έστήριζον τόν ναόν τής

Νύμφης Έρεχθείας (;). Τά πάντα ώραΐα, μεγαλοπρεπή, ευφάνταστα.. .  
καί όμως έρείπια μόνον!

Εν μέσω τοΰ πλήρους έρέιπίων χώρου έκείνου, φωτιζομένου με- 
λαγχολικώς υπό τής Σελήνης, έπήλθεν είς τόν νοΰν μου ή ιδέα: Έ ν- 
ταΰθα είναι τό κοιμητήριον τής ιστορίας! Πέντε περιόδους έθνών διέ- 
κρινες άλλεπαλλήλους έπί τής θέσεως έκείνης καί όμως έξ αύτών 
μόνη ή πρώτη πληροί ήμας ετι θάμβους καί θαυμασμού. Ούδέν άλλο 
έθνος ήδυνήθη νά έμφυσήση είς τόν λίθον τήν βαθεΐαν έκείνην ποίησίν, 
ήν άποπνέουσι τά έργα τών 'Ελλήνων. 'Ο 'Ρωμαίος είναι μεγαλοπρε
πής, άλλ' εχει τι τό βαρύ καί τό πιέζον, ό Φράγκος είναι γωνιώ
δης, στερεός καί άχαρις. Μετ’ ευφυΐας άπαραμίλλου έξέλεγεν ή βα
σίλισσα τάς θέσεις, όθεν ήδύνατο τις νά ίοη έκαστον εργον έν πάση αύ
τοΰ ττ) λαμπρότητι. Καθό άνασσα τών 'Ελλήνων, θεωρεί μέρος τής 
δόξης ήτις πλαναται έπί τών άρχαίων έργων, ώς ίδιαν έαυτής κληρο
νομιάν. Έπεθύμουν νά διατρίψω ώρας όλας έπί τής Ά/ροπόλεως, βε- 
βυθισμένος είς τάς σκέψεις μου, άλλ’ ή συντροφιά ήτο λίαν πολυάριθ
μος καί περιελάμβανε πολλάς άσημότητας. Ίίσθανόμην ότι έπί τής 
θέσεως έκείνης ήδυνάμην νά συνθέσω ποιήματα πόθου καί ένθουσιασμοΰ. 
Μετέβημεν είς μίαν γωνίαν τοΰ βράχου, όθεν φαίνεται ή νέα πόλις, 
κείμενη έκεΐ ώς άνήλικόν τι παιδίον παρά τόν θρόνον ένδοξου προπάτο- 
ρος. 'II δέ έγγύς ήμών ίσταμένη βασίλισσα ήν τό δαιμόνιον τό συν- 
δέον τήν ποτέ Ε λλάδα  μετά τής νέας. Άνεχωρήσαμεν μεστοί συγκι
νήσεων. Αυρα παρελθόντων χρόνων ειχε πνεύσει διά τής ψυχής μου. 
Ή  βασίλισσα, όπως δοκιμάση τήν καρτερίαν τής συντροφιάς, έπρό- 
τεινε πρός μεγίστην μου χαράν νά μεταβώμεν είς τόν "Αρειον Πάγον, 
όθεν ό Απόστολος ΙΙαΰλος ώμίλησεν είς τούς ’Αθηναίους περί τοΰ 
’Αγνώστου Θεοΰ. Καί έκεΐ τό θέαμα ήν ούράνιον. 'Π  βασίλισσα έπήδα 
εύθυμος έπί τών βράχων, ώς νά ειχεν άναπαυθή ολόκληρον τήν ήμέ- 
ραν, πρός μέγιστον θυμόν πολλών έκ τών συντρόφων μου, οί όποιοι θά 
έπροτίμων νά επινον καμπανίτην έπί μαλακώ ν προ "κεφαλαίων. '"Οτε 
κατελίπομεν τόν Άρειον Πάγον είδομεν πίπτον είς τήν θάλασσον ώραΐον 
μετέωρον, μέγα, ώς νά έπιπτεν ή σελήνη. Έπιβάντες τοΰ βασ^κοΰ 
οχήματος, μετέβημεν είς τάς στήλας τοΰ ’Ολυμπίου Διός. Είσί μεγά
λα: ώς παν τό 'Ρωμαϊκόν. Ά λ λ ά  στερούνται τής ποιητικής πνοής 
τών 'Ελληνικών έργων. Λαμπρότης άνευ χάριτος.



Διά της πύλης τοΰ ΆδριανοΟ έπεστρέψαμεν είς τά βασιλικά άνά- 
κτοοα. ΈπεΟύμσυν νά έπανέλθω αυθωρεί, εί δυνατόν, είς τό «νεκροτα
φείο'* της ιστορίας» καίπερ μή άναπαυθείς καθ’ δλην τήν ημέραν. "Οσω 
ζώ, Οά ενθυμούμαι την ημέραν αυτήν καί τήν βασίλισσαν.»

--- -

ΑΤΤΙΚΑΙ Μ ΙΚ Τ ΕΣ

ΠΟΙΑΝ Γ ΛΩ££ΑΝ ΛΑΛΟΥΝ Ν ΕΝ ΤΩι ΟΥΡΑΝΩ-..

Χ Ι Μ Α Ι Ρ Α

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

(Δ ω ρ ιά τιο ν  σ π ο υ δ α σ τ ο ϋ . Κ λ ίν η  λ ε υ κ ό π ε π λ ο ς .  Β ιβ λ ιο θ ή κ η  μ ικ ρ ά  ε π ά ν ω  
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τ ά κ τ ω ν .  ’Ε π ’ α ύ το ΰ  κ α ίε ι  ά ρ ιυ ίρ ό ν  φ ω ς  λ α ρ ,π τ ή ρ ο ς , κ εκ α λ υ ρ ,μ έν ο υ  δ ιά  

κ α λ ύ π τ ρ α ς .  ’Ε π ί  τ ή ς  κ λ ίν η ς  κ ε ΐ τ α ι  ύ π τ ιο ς  ό ΙΝϊνος, έ 'χω ν  τ ά ς  χ ε ίρ α ς  ά ν ερ - 

ριρψ ιένας π ρ ό ς  τ η ν  κ εφ α λ ή ν  κ α ί  σ κ επ τό ρ ιενο ς . Ε σ π έ ρ α .)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

(Ά ν ο ιγ ε ίσ η ς  β ια ίω ς  τ ή ς  6ύρας ε ισ έ ρ χ ο ν τ α ι  ζ ω η ρ ο ί ό Κ ίμ ω ν  κ α ί  ό Φ ρει

δ ε ρ ίκ ο ς .)

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Καλέ, κοιμασαι; Αί, Νΐνε ! Αιωνίως όνειρα.

Ν 1Λ Ό Σ , ά νεγειρόρ ιενος .

Χαίρετε. Πώς τοΰ 'ο ;
Κ ΙΜ Ω Ν .

Ε μ π ρ ό ς ! Ετοιμάσου.
Ν ΙΝ Ο Σ .

Τί τρέχει; ΚαΟήσατε πρώτον. ΠόΟεν, Φρειδερίκε, διά που;
Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Απόψε Οά ίδωμεν τήν τύχην μας. Θά μεταβώμεν είς τοΰ θείου του, 
δπου κατ’ ετος τήν παραμονήν τοΰ νέου γίνεται μέγα χαρτοπαίγνιον.

Κ ΙΜ Ω Ν , π λ η σ ιά σ α ς  π ρ ό ς  τ ή ν  τ ρ ά π ε ζ α ν .

Καί δεΐπνον λαμπρόν. Τουλάχιστον, άν κενοΰται τό βαλάντιον, νά 
πληροΰται ό στόμαχος. Πικρά παρηγορία, άλλά . . . .

(Κ ύ π τ ω ν  έ π ί  τ ίν ο ς  ρ,ικροϋ β ιβ λ ίο υ  κειρ ιένου α ν ο ικ τ ο ύ  κ α ί  ά ν α γ ιν ώ σ κ ω ν  

ε ύ φ ώ ν ω ς, ένω  6 Φ ρ ε ιδ ερ ίκ ο ς  ά π ο θ έ τ ε ι  τ ό ν  π ίλ ο ν  κ α ί  τ ό  έπ α νω φ ό ρ ιό ν  τ ο υ .)



Είς σύρτιν δπου στρώννυται ανύποπτος γαλήνη 
Τό εύθρυπτον ακάτων τοΰ βίου μου προ'πλέει,
Χειρ άγνωστος τήν τρόπιδα πρός ταύτην διευθύνει—

(Κλείσας καί ά ” ωθών τό βιβλίον.)

Ώ , αδελφέ! Εις σύρτιν όπου στρώννυται γαλήνη χαί σελήνη χαί 
οδύνη και μυρσίνη, θρήνοι τε και και κρίνοι! Έ άν δ’ εκείνη —  δηλαδή 
βεβαίως ή Μαρία —  τ ύ χ η  νά ήναι νησιώτις και προφέρεται Μαρίνα, 
γίνονται οί κρίνοι κρίνα:

Οί άγγελοι έζύμωσαν τά ρόδα καί τά κρίνα 
Καί σ’ έπλασαν, Μαρίνα !

Ν 1 Ν 0 Σ .

Είσαι βέβηλος. 'Ο  Βαλαβάνης ήτο τό γλυκύτερον καί άγνότερον 

άστρον τής νέας έλληνίδος ποιήσεως.

Κ ΙΜ Ω Ν .

Ώ , άδελφέ! Γνωρίζεις κατά τί διαοέρουσιν οί ποιηταί άπό τούς, τούς, 
τούς ; 'Ό τ ι οί ποιηταί φερουσι τά πτερά έσωθεν της κεφαλής, ένώ έκεΐ- 
νοι έξωθεν ώς ό Τάπας τοΰ 'Ραγκαβή, ώς ό Λήρ τοΰ Σαικσπήρου, δν 
προχθές μοί άνεγίνωσκες. Έ γ ώ  εννοώ τούς ποιητάς όταν κατορθώσω- 
σιν ό,τι καν ό μυρόεις έκεΐ'ος ποιητής της Σύρου, όστις πετασθείς είς 
τήν άγκάλην πλούσιας, παχείας καί στείρας συζύγου τοιαύτην προύκά- 
λεσεν έκ μέρους φίλου ίατροΰ πρός τούς έν ΆΟηναις έπερωτώντας φί
λους του εί'δησιν :

« 'Ο φίλος μας . . .^Βύρων
’Ακάματος σπείρων ’ ··* ·· ■·
Παχύν άλλά στειρον 

Είσέτι άγρόν,
Όρφεύς τών ταλλήρων,
Μουσών άναργύρων 
Νά ψάλλητόν λήρον 

Δέν έχει καιρόν.»

Ν ΙΝ Ο Σ .

'Ωραϊον.

Κ ΙΜ Ω Ν .

Ά ς  άφήσωμεν λοιπόν αύτά. —  Θά ελθης άπόψε μαζή μας, Νινε; 
Τί Ισκέπτεσο; Είσαι βαρύς. Τί καινόν;

Ν ΙΝ Ο Σ .

Κενόν τό βαλάντιόν μου, ώς πάντοτε.
Κ ΙΜ Ω Ν , γ ε λ ω ν  ε ΐρ ω ν ικ ώ ς .

Αλλά πλήρης ό ουρανός άστέρων καί ή καρδία σου αισθημάτων καί 
δ οφθαλμός σου δακρύων καί τό κρανίον ποιήσεως ί

Ν ΙΝ Ο Σ .

Καί τό στόμα σου σιέλων.—  Κάθησον, Φρειδερίκε.

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Θά καθήσω, άφοΰ πρό τριών ήδη μηνών κάθημαι μ ’ έσταυρωμένας 
τας χεϊρας καιται λαβών δίπλωμα πολύδακρυ. Μ’ έρχεται όμως νά 
μεταβώ μέ αυτό είς τόν Κύριον Πρύτανιν καί νά τώ είπω: Σαβαστέ μοι 
Κ. Καλλιγα, σας δίδω τό δίπλωμά μου και δόσατέ μοι όπίσω τά τέσ- 
σαρα ετη ατινα κατεφΟειρα φοιτών έν τ^ Νομικτ) καί τά πτω^ά μου 
κυμάτια άπερ κατέφαγα μάτην σπουδάζων. Έ ν  Έλλάδι πέντε έτη 
πρέπει νά σπουδάζης επιστήμην καί πέντε Ιτη ύστερον νά κυνηγάς όπως 
εϋρης πελάτην τινά. Έάν ή Θέμις πάλαι ποτέ ήτο'τιτανίς καί παρθέ
νος, ηδη έχει τόσους έραστάς ώστε έγεινεν ή κόρη τών τριόδων.

Κ ΙΜ Ω Ν .

Τό φρονιμώτερον είναι νά φροντίσης καί διπλώσης έν τώ διπλώματι
ψωριώντά τινα πελάτην, άλλά νύμφην, δηλαδή προίκα.

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Π τωχή ελπίς! Έ ν τούτοις ή νομική εΐναι πάντοτε παγις· είναι άρά- 
χνη, έν Yj συλλαμβάνεται καί νεκροΰται ή πτωχή μυΐα, άράχνη ήν δια- 
σπα καί καταστρέφει ό ισχυρός σφήξ. Χωρίς νά πρόκειται περί της έν 
ΆΟηναις εταιρίας . . .

Ν ΙΝ Ο Σ , λ α α β ά ν ω ν  το ρ ,ίδ ιο ν  π ο ιν ίσ εώ ν.

Ροΰς ιδεών έσκωριασμένων. IIοΰ χάνεσθε! —  Θά σας άναγνώσω 
τήν Σ ιω π ή  ν τοΰ Ά χιλλέω ς Παράσχου. Είναι άριστούργημα αισθή
ματος καί χάριτος καί λεπτότητος.

Κ ΙΜ Ω Ν , άρ~ά(ζων τ ά  βιβλίον.
"Θχί, όχι, αδελφέ ! ’Ό χ ι ! 'Η  Σιωπή τοΰ Κ. Παράσχου είναι τόσον 

ώραια, ώστε άν δέν ώμιλει τοσοΰτον ήδυεπώς Οά ηύ^όμην τοΰ λοιπού 
νά ήτο αιώνια. Εν τούτοις άπόψε όμιλοΰσι περί Τύχης, περί Χρόνου, περί 
Χρυσίου,^περί Σατανα τέλος, άλλ’ όχι περί ποιήσεως.

Ν ΙΝ Ο Σ .

Εν τούτοις ούδέν ποιητικώτερον τής εσπέρας αύτης. Τό ετος τήν
3 1 .



νύχτα ταύτην άποθνήσκει, ώς ό κύκνος, αναξίων κελάδημα, κελάδημα 
χρυσοΰ καί αργύρου. Ευδαίμων οστις έγερθη την πρωίαν μέ τό μειδία
μα τη ; μοίρας είς τό θυλάκιον, μέ τό βάρος δισχιλίων αίφνης δραχ
μών, βάρος γλυκύ πάντοτε καί ελαφρότατοι», ώς ή κηδεμονία πλου
σίων ορφανών, ώς ό βράχων ερωμένης.

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

ΙΙώς έχει αληθώς ή ερωμένη σου, ΙΝίνε;

Κ ίΜ Ω Ν .

Πώς εχει ή ερωμένη του; Τοΰτο είναι έλάχιστον. 'Ό ,τ ι μέγ ιστόν 
είναι δτι ούδέν έχε’. Έ χε ι όμως καί κάτι . . .

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ

Τ ί;
Ι ίΙΜ Ω Ν .

'Ό ,τ ι είναι ή μόνη εύδαιμονία τών βασιλέων καί ή μόνη δυστυχία 
τών γυναικών: πολλά έτη.

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Άπατασαι· είναι νεαρά, νεαρωτάτη. Ά λ λ ’ ούδέν άλλο. Έ χ ε ι σώμα 
λεπτόν, ώς οι ισχνοί στάχυες οΰς ώνειρεύΟη ό Φαραώ, οφθαλμούς κα
στανούς, όχι κυανούς, διότι έν Έ λλάδι οί γλαυκοί οφθαλμοί μαρμαί- 
ρουσι μόνον είς τάς ποιήσεις· πρόσωπον μελαγχροινόν ώς ή άπό της 
άναργυρίας μελαγχολία· κόμην μέλαιναν καί χλιδίζουσαν* χείλη μικρά 
ώς τά ώτα τών βασιλέων πόδας μικρούς ώς τά φιλήματα* προίκα. . .  
τάς έπωμίδας τοΰ πατρός της.

Κ ΙΜ Ω Ν .

Τί έχει λοιπόν καί αγαπάς αύτήν τόσον, Νϊνε';

Ν ΙΝ Ο Σ .
Καροίαν,

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  κ α ί  Κ ΙΛ ΙΩ Ν .
νΛ ν * I12, ω, ω :

Κ ΙΜ Ω Ν .

Τί είναι πάλιν αύτό τό προκατακλυσμιαίον μέγα 0ηρίον ή καρδία; 
Αύτη συναπέΟανε μετά της θρησκείας τών Ελλήνων, ώς ή Ά ρτεμις 
καί αί τρεις Χάριτες καί ή Παλλάς καί ό πτερωτός Έ ρω ς. —  Έ χ ε ι 
καρδίαν! Καλλίτερον ή καρδία της νά ήτο έπανωφόοιον.

Ν ΙΝ Ο Σ .

Ή  ευδαιμονία όμως κλείεται έκεΐ καί όχι είς τό βαρύ Ουλάκιον.

Ουτω μυρίων τόμων βιβλιοθήκη είναι μηδέν, απέναντι μιας καί μόνης 
άληθόΰς άνθρώπου κεφαλής. ‘

ΚΙΜΩΝ.
;  Καρδία, ευδαιμονία, αρετή ! Ή  αρετή, Νΐνε, εάν μή ήναι συμφέρον, 

«ναι υποχονδρία· μή χάνεσαι ! Γεννάσαι στρυφνός, νωθρός, δειλός* ήλί- 
Οιος ήτοι ένάρετος, όπως γεννάταί τις ανάπηρος. Τούτους τσύς αναπή
ρους, οί Σπαρτιάται έρριπτον είς τούς Άποθέτας, τό βάραθρον τούς 
εναρέτους αι κοινωνίαι είς τήν πενίαν, τήν καταφρόνησιν τήν παραφρο
σύνην μη χάνεσαι! 'Η  ευδαιμονία είναι ή θρησκεία τών ονείρων, τό όνει- 
ρον των ποιητών, ή ποίησις τής άφαιρέσεως, ή άφαιρεσις τοΰ ιδανικού, 
ο μΰΟος^του παρελθόντος καί ή πίστις τοΰ μέλλοντος. Μή χάνεσαι! 
II  καροία είναι ό πίθος τής Πανδώρας, πλήρης κακών, έν ω πιστεύουσ: 
μόνον οί μωροί Επιμηθείς* είναι τό μεγαλεΐον της γυναικός καί άμα 
η αχίλλειος πτέρνα τ/;ς· διότι άν ή Ί ρ ι ς  αγαπά ήδη σέ άπό άγνοΰ 
ερωτος τιμής καί φιλίας, αύριον θ’ άγαπήση άλλον έπίσης ίσως άγνώς 
απο αίσθημα έλεημοσύνης διότι έπαιτεΐ ό μιαρός */.αί κλαίει γονυκλινής, 
*.ήν επαύριον άλλον τινά, ισως λοχαγόν, άπό αίσθημα θαυμασμού* 
μιαν ημέραν τέλος νεαρώτερόν τινα, έπίσης έν δικαίω καί ειλικρίνεια, 
διότι οί πρό αύτοΰ τέσσαρες άπητμίσθησαν, διότι άνάγκη ούδέ θεοί 
μ.αχονται, όχι γυναίκες. Μή χάνεσαι! Επειτα τό αίσθημα τοΰ καλοΰ, 
ή περί τόν β:ον ευαίσθητος καί μικρολόγος φιλοκαλία δέν σ’ έμποδί- 
ζουσι νά ήσαι σύζυγος;

Ν ΙΝ Ο Σ .

II φαντασία σου ευρισκεται εις τήν οχείαν της.
ΚΙΜΩΝ.

Ισως* άλλ ή ιοική σου είς τήν άποθέωσιν της, αφού λαλεΐς περί 
καροιών. .λοιπόν άφοΰ έχε: ούτω, τί ήβελες νά ήσο καλλίτερον, πά
πας ή παππάς;

Ν ΙΝ Ο Σ , γ ε λ ώ ν .

Αν οεν εφοοουμην τήν άναμαρτησιαν . . .  Οχι* ήθελα νά δύναμαι 
νά ήμαι ό,τι είμαι. Ελεημων, όνειροπολος, άγαθός· νά δίδω εσπερίδας 
εί, τούς φίλους μου, φιλήματα εις τήν ερωμένην μου, τόμους ώραίους 
είς τόν κόσμον, χρυσίον είς τούς πτωχούς.

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Χαριεσσα έςοχική έπαυλις, άντί άηδόνος κόρη έκεΐ προσφιλής, ά- 
μαςα ελαφρά κα: υποπτερος βήλιοθηκη χρυσή καί πλούσια τό όπλον 
τοΰ κυνηγού άνά χεΐρας, ιοού της ^.ωής μου τό όνειρον.



ΝΙΙΝΟ Σ.

Αιώνιον ονειρον της νεότητος!
ΚΙΜΩΝ.

Πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων ετήσιον εισόδημα, πρέσβυς έν Βιέν
νη ή Παρισίοις έν ήλιχία είκοσιοκτώ έτων, τήν ήμέραν τό στήθος κεκα- 
λυμμένος έκ παρασήμων βασιλέων καί τήν νύκτα το πρόσωπον έκ φι
λημάτων πριγκηπισσών, τούτο τό δάκρυ τοΰ παρελθοντος μου και ό 
καγχασμός ίσως τοΰ μέλλοντος μου, διότι πιθανώς νά άποθάνω ύγειο- 

νομοσταθμάρχης.
Ν ΙΝ Ο Σ .

Θαυμάσιον, άλλά μηδέν άγαν, φίλε Κίμων. Έ χ ε  πειτοιθησιν ότι 
ού/ί ύπό τήν άλουργίδα άλλ’ εις τήν καλύβην τών πενήτων κρύπτεται 
μάλλον ώς άρχαιότης ύπό τό χώμα ή ευδαιμονία, ώς τήν εικόνα τοΰ 
Θεοΰ θά εΰρης μάλλον είς τά παιδία καί είς τά νήπια, παρά είς τούς 

άνδρας καί είς τούς γέροντας.
Κ ΙΜ Ω Ν .

Τότε άς εΤγζ  τήν κόρην έκείνου τοΰ Φειδιου. Ούτω μονον θά εστερ- 
γον τότε τά τοΰ Σουτσείου στίχου:

Παρ’ άνάκτορα πριγκήπων, παρά όροφοι χρυσοί,
'Η καλύβη δπου σύ. . .

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Ν .

'Ύψιστοι θεοί! Τήν είδα χθές. Μέ ήλθε νά ρήξω κραυγήν φρικαλέα»; 
καί νά τραπώ εις φυγήν όλολύζων. 'Η  θέα τινών γυναικών μεταβάλλει 
τά περί σέ όχι είς αίγλην ουρανίαν, ώς λέγουσιν οί ποιηταί, άλλ είς 
πλατείαν φρενοκομείου· φοβείσαι περι σεαυτοΰ. Είπες, Κιμων, ΦειΟιαν 
τόν πατέρα τής κόρης αύτής; Πόσον είσαι μωρός! Ο Φειδίας έπλασεν 
αγάλματα, άλλ’ άνευ λαλιας καί βλεμμάτων.— Εκείνοι οί οφθαλμοί!

Κ ΙΜ Ω Ν .

Έ χ ε ις  δίκαιον. Εκείνοι οί οφθαλμοί, έκεϊνα τά χείλη, έκεΐνο τό στή

θος . . .  Γή καί ούρανέ!
Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Ναί! Νά μέ ήγάπα καί νά ήμην βαρώνος 'Ρώσος τρώγων τούς χω 
ρικούς μου ώς θύματα ύπό τήν θεότητα αύτήν! Διότι νά έχης ώραίαν 
σύζυγον καί νά ήσαι πένης, είναι ώς νά ήσαι έν τώ παραδείσω μυω- 
πών καί έξυπόλυτος, ώς νά ήσαι κύριος φρουρίου άνευ τειχών καί 
στρατοΰ, ώς νά ονειρεύεσαι ονειρον εύοαιμο',ιας άρρητου καί έξυπνών ν

άπαντας έμπρός σου δικαστικόν κλητήρα μέ άπόφασιν τελεσίδικον, Ω 

άν ήμην ‘Ροσχίλδ!
ΚΙΜΩΝ.

Ώ ! άν'ήμην έρωμένος της!
ΝΙΝΟί·.

Νά ήμην καί νά είχα! ΤΩ έλπίδες καί πόθοι, ω εύχαί καί στεναγμοί, 

ώ ρεμβασμοί καί όνειρα, ώ νεότης καί πενία !

Πά ποτε τών δε πόνων 
χρή σε τέρμα κέλ
σαντ’ έσιδειν; Ά κίχητα  γάρ ήθεα καί κέαρ 
άπαράμυθον έχει Κρόνου παϊς!

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ .

(Αϊοντ,ς αναδύεται νύμφη χαρίεσσα, φέρουσ* χυτ^ν μελίχρυσον κόμην, 
■λευκόν ώσεί χιόνα πέπλον ποδηρη, κρατούσα εις τλν χει^α αμμομ. .ρο> 
*αί είς τά χείλη μειδίαμα.)

01 ΛΝΩ.ΤΕΡΩ.

II ΝΥΜΦΗ.

Μή τις ύμών μέ πλησιάση, διότι είς τό πρώτον βήμα έσβεσθην. 
Νΐνε, είς τόν ουρανόν εχεις μητέρα. Έ άν έν τώ κοσμώ έκοιμηθη, 
αγρυπνεί ύπέρ σοΰ έν τώ ούρανώ. Αύτη σας ήκουσεν. Αύτη με στελ- 
λεί. "Ο,τι δήποτε λοιπόν έκαστος ύμών ποθεϊ, είπατε αυτό. Αμα 
στραφώ τό άμμόμετρον όπερ κρατώ, ή πύλη τοΰ ούρανοΰ ανοίγεται να 
σας άκούση. Θά παρέλθωσι τρία λεπτά χρόνου έώς δτου^ έτέρωθενχε- 

"Ο,τι δήποτε ζητήσετε έν αύτοΐς, Οά ελθη. Ά λ λ ’ έν μόνον ζη

τήσατε, oyi πολλά.—  Είπατε.
(Ή Νύμφη αναστρέφει τό άμμόμετρον. Μέ/ουσιν όλοι έπί στιγμήν ώ» 

έννεοί).
ΚΙΜΩΝ, άναφωνών.

Ώ ! διάβολε! Έγώ, ίσα ίσα έπόθουντήν κόρην τοΰ Φειδίου . .  . Οχι· 
πλούτη θέλω, πλούτη! Δώδεκα εκατομμύρια. . .  Στάσου, όχι! 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, σπεύδων.
Έ γ ώ  τήν άθανασίαν. Καί τήν νεότητα όμοΰ. Ά λ λ α  καί μεταλλον 

Δηλαδή χρυσίον, χρυσίον, χρυσίον!



Ν Υ Μ Φ Η .

] Ιαρηλθε τό εν λεπτόν. Νινε, θέλεις τίποτε;

Ν ΙΝ Ο Σ , Ι ν δ α κ ίυ ς .

s ΠτωΜ Ρ 1 τε'ρα·'... Πόσον μέ ήγάπα πάντοτε· πόσον αέ άναπά 
έτ: και αποθανοΰσα!— Έάν Ιζη! 4

* Κ ΙΜ Ω Ν , α γ ω ν ιώ ν .

Οχι, ταΰτα είναι ειρωνεία, είναι π ρ ο ? ^  Έπρεπε νά είδοπο-ν,θώ* 
μεν προτερον. Τω?α τί νά σκεφΟώ! Στάλου, ώ νύμφη, ώ άγγελε' Θέ- 

λ ω ν α & ν α μ α ιτό  παν,ναγίνωαυτοχρατωρ, νά ζήαω μ έ χ £  συντε_ 
ΤΟυ Χ° ^ 0υ· °/-Ε’ ^  άναβληθ* ή συντέλεια χάριν μουΓΩ! ώ - &

( Ό  Φ ρ ε ιδ ερ ίκ ο ς  β η μ α τ ίζ ε ι  π ρά ς τ 6 β ά θ ο ς  ώ ς ε μ μ α ν η ς .)

Ν ΙΝ Ο $  ό νε ιο ο π ο λ ώ ν .

Tf  Γ·* κόσμου, τήν- παΰσιν τών πολέμων, ττν
περιΟαλψιν των ορφανών . . .  Είπέ τ?ς «.ttooc uou Π~ '
λ«ι ι ΐ '  Λ'' / * r 'i -p°S μου > - - IIτωνή μητέρα.' ΙΙοσα θε/νω, πόσα ηύχόμηνί

,  , ^  Κ ΙΜ Ω Ν  τ ώ  Φ ρ ε ιδ ερ ίκ ω .
Ω. τί νά ζητήσω; Τί θά ζητήσης σύ; '

ΝΥΜΦΗ.
I πολειπεται εν λεπτόν.— Ζητήσατε έκαστος άνά εν. Μή πολλά.

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .
Θέλω νά βασιλεύσω εκατόν έτη . . .

Κ ΙΜ Ω Ν .

Θέλω νά .γίνω ό Μαθουσάλας ών Καΐσαρ . . . Ώ  *χι I ό είςθά Ιζτ- 
σε γέρων, ο άλλος εσπαράχθη μέ είκοσιτρεϊς πληγάς."

Ν ΙΝ Ο Σ , ρ ε μ β ά ζ  ω ν.

Η οημοκρατια έν τώ κοσμώ ολω Οά ήτο θειον . . .  ΙΤτων* ανιτέοα'

( "Α 1 °έλω νά έπανέλθ'/j ζών ό 'Όμηρος καίκαται-

° x  ° ° Γ ' και τό ό̂ ρίκόν ζήτημα'  ^  °'ί0'τί το'αε e iχαταργηθν} ήθεσις του θλιβερού εκείνου έν τώ Πανεπιστημίω . . .  
Πτωχη μητέρα, μ ενθυμείται πάντοτε !

Κ ΙΜ Ω Ν .
Θέλω . . . Ό / t !

Ν Υ Μ Φ Η .
Φεύγω. Είπατε!

Κ ΙΜ Ω Ν .

Στασου, στασου! Θέλω ολόκληρον ένα κόσμον! Κόσμον!

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ , ά π ε λ π ις .

Θέλω λίρας, λίρας, λίρας !
(Ή  ουρανία νύμφη σβύννεται, 6 ποιητικός Νϊνο; μ έ ν ε ι  χαινων.)

'Ή το θαυμάσιον!

"Ήτο μαγεία !

*ΙΙτο σατανικό'*! 

^ίΐτο ούράνιον!

Κ ΙΜ Ω Ν . 

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Κ ΙΜ Ω Ν .

Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

(Α .Μ Φ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι, π ρ ό ς  τ ό ν  Ν ΐνο ν .)

Ά λ λ ά  σύ τί έζήτησες ;
Ν ΙΝ Ο Σ  σ υ ν ελ θ ώ ν  κ α ι  π ίπ τ ω ν  έ π ι  τ ι ς  έδ ρ α ς τ ο υ  ά π ε λ π ις ·

Τ ίποτε!
Κ ΙΜ Ω Ν .

*Ω, θηρίον, θηρίο ν, Οηρίον! —  Νομίζω όμως νά ηκουσατό ομηρικόν

ζήτημα, τήν δημοκρατίαν . . . Τί j
Φ Ρ Ε ΙΑ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  κ α γ / ά ζ ω ν .

Γη καί ούρανέ ! Νά μή ζητήσης τίποτε! Ούτε καν τήν νύμφην αύτην,

ούτε καν τό λογικόν σου;
Κ ΙΜ Ω Ν .

Ποιητής ! Είναι τερατώδες. — Ο ύχ ήττον μή λυποϋ, Μνε. Έ χε ις  
τό ώραιότερον μέρος του βασιλείου μου. Ει,ητησα έ<α κόσμοι 

κληρον.
(Κ α θ ’ έα υ τό ν  κ α ι  χ ο ρ εΰ ω ν .)

Διάβολε ! Πώς Οά ελθη αύτός ό κόσμος; Χωρεΐ εις τό οωματιον μου 
κόσμος ολόκληρος ; Ά ,  νά μή ζητήσω τοΰτο : νά έπανέλθη ή Νύμφη 
μέ τήν αύτην αποστολήν μετά ούο ημέρας . Α . .  · ·

Ν ΙΝ Ο Σ , ά π ό  τ ο ΰ  βά θο υς τ η ς  συ ννο ία ς κ α ι  τ ο ΰ  ά π ε λ π ισ μ ο υ .

Νά μή ζητήσω τίποτε !
Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ .

Θεέ μου, μή ό'ιειρευομεθα; Πετώ νά ΐδω είς τό όωμάτιόν μου. Θά 
έπλημμύρησεν άπό λίρας ! Πώς άλλως ; (Φεύγει.)

Κ ΙΜ Ω Ν  ό ρ μ ω ν νά  φ ύ γτ ,.

Κ’ έγώ. Ά ,  Θεέ μου, θ’ άναδύση είς την αύλήν μου ό κόσμος ώς ή 
νήσος Θήρα είς τό αρχιπέλαγος; (Φεύγει. 'I I  Ούρα μένει ανοικτή.)



ΣΚΗΝΙΙ ΤΕΤΑΡΤΗ, 

wv -, Ν,ΙΝ0“ μ(5ν0ί έν Μ υτάττι Θλίψει
Ειναι_απελπισία !

(Μ ετά τινα  σιγν(ν.)
Νά μή ζητήσω τίποτε ί

(Μ ετά τινα  σινην.)
Που ήμην; 1 ’

(Μ ετά Ttva σιγνίν.)

(Έ γ ψ ™ ,, λψβα'.ει d , i  jvj; p,gX„9„v,t j^ O A f  „ ίέ ξ ί 
να καταβν) βίς τόν κήπον.)

(Μ έταλλο ίωσις τής σκ/,νης. Κ ήπος φρασσόμενος άπό κ ιγ κν $ α ί π ' ί  
του κήπου, οθεν είσερχονται καί είς τ ήν οικίαν Ά ο ιβ ™ ί- ·' 0
οίκου, δθεν φαίνεται μικρόν παράθυρον κλειστόν καί ο ε ν ν Γ β η Γ ^ ^ ’ί  
Σϊλνίνν) φθίνουσα, έν τω  κνί*ω π λ ά τε ΐα ι σκ ια ί.) ° θ'-*ν. Ν υ ς ,

Ο ΝΙΝΟΣ μόνος, κρατών τό ρεβόλβερ είς τήν χ ε Τρα.

Να μ., ζ ,τ ίρ ω  τίποτε! [ΙοΟώ f e lfa> a y  ώ . ,

*  ^  "* ■  " * >Κ " W *  ΕΓ™ * * * « ■  Π Λ  τ ίο ο μ ί
Τ  " ί - 5 » ! * “ .-W 5 » ; T i  πανχαί οΟοέν. Τί νά © τ ο υ ν '- Π ο ^  
το χρείττον raw , το χε1?ον; Είναί «γαίόν 6 πλοδτος, ά «  L i ;  4  

βανατος; Α ς εζ,τοΜ  τ ψ ε υ & ,μ ο , ,ν  άλλ’ οί θεοί π&ς riv  εύ5*«ο-

άπέβν,,Ηα τότε, i t J K W a & s  *αί ό Βίτΐ,ν 
μετα tc» { τ «  π λ η ρ σ γ %  ^  ,

O j ,  ενα,εγ* ιλαρός *α| ύ σ τε ρ ο ς  (,· άϊ%ενΟΪ „ά 4 ^  ‘
Ip u , ως μο·Τ  ε Λ κ μ ο ^ ν  μ ου ! Τί νά . Φώ; , .

τον, ποιον το χε,ρον; Εν το4το,ς πΛ „ , 0 χ % ,; m7,Jπ.
οα εποβηοα, *ο,α)«ς ποταμέ Μρ είς τό cri-.foc «αί & ύ ρ  είςτά 8λέ·

« *  Τ " “ , 703 0800 ”  Μ  « .  ·' Δ »τί, ότε πρέ Λ ίγο» μέ L -  
τησε, να σκοπήσω; Ούδέν εΐχον νά τοΰ έζήτουν, ό απάντων γυμνός
και έρημος; Α ,μ ή :  έρμου, διατί νά μή μέ είπης συνάμα τίέπρεπεν 
ως αρεστόν να ε^ητουν !

(Μετά μικοάν σιγνίν.)

« Τα7« ίλεητεν άπό του κόσμου Sv ορφανόν νά ζητήσω υπέρ αύτοΰ 
εν υπόδημα; Είμαι ήλίΟιος. Λυποΰμαε τόν κοσμον όλον, έχλαυσα αύτόν 

£U* ^ ψ α ς  ?ωνα^  α λλ  °ύο’ αύτόν ούδαμώς, ούο εμέ χάν έλάχιστον

δύναμαι νά ωφελήσω! ’Οφείλω ν’ άποΟάνω. Ε ίς  τό βιβλίον τής ζωής, 
εγώ παρεισέφρησα χατα λα0ος. ΔωρΟωσις παροράματος: άποΟνήβχω.

Β υθίζεται είς θανασίμους συλλογισμούς.

ΣΚΗΝ Η| ΠΕΜΠΤΗ.

ΝΙΝΟΣ υπό τά  ίέν ιϊρα . ’Α νοίγετα ι τό τής άλλης οικίας φεγγοβολούν 
παραθυρον καί έπ ιφ α ίνετα ι λ επ τή  καί χαρίεσσα ή ερωμένη του.

ΙΡΙΣ

Τι νά γίνεται 6 Νϊνος; Εις τό δωμάτιόν του λάμπει άμυδρόν ώς ή 
ψυχή του φως· νά ήναι έκεΐ; Ποΰ νά ήναι; "Ίσως μελετά, ενώ ό κό
σμος ό'λος τήν στιγμήν αύτήν πλέει είς χρυσόν καί εις ελπίδας, ελπί
δας ωραίοτερας τοΰ έπί τής τραπέζης χρυσοΰ. Μελετά. Ώ ,  άν έκέρ- 
δαινα απόψε, Οά τοΰ καυσω αΰριον όλα αυτά τά βιβλία. Στίχους, στίχους, 
αιωνίως στίχους! Αί ποιήσεις, Νΐνε, γράφονται διά τους καπήλους, 
τους τοκογλύφους, τούς φονεΐς, ών ή καρδία είναι άνήμερος ώς ό γρα
νίτης .και ή διάνοια σκοτεινή ώς ή άβυσσος· ένδύονται οί γυμνοί. Σύ 
όμως, πτωχέ μου άγγελε, ού ή καρδία είναι πλήρης γλυκύτητος καί 
ημέρας, έχεις άνάγκην νά μελετάς ποιήσεις όπως γί· ης γλυκύτερος 
καί ήμερώτερος; Ώ ,  άν μέ ήγάπα ώς άγαπα τήν Έλβίραν τοΰ Αα- 
μαρτίνου ! . . . Έ ν  τούτοις τό ίώ ς  εκείνο τρέμει, σχεδόν σβύννει. 
Είναι έκεΐ ό Νΐνος; "Ίσως άπήλΟε κ’ έλησμόνησε τό φώς.

(Ά ποτεινομένη πρός τό  παράθυρον τοΰ Νίνου.)

Νΐνε! . .  . Νΐνε! . . .  Θά έφυγε.

ΝΙΝΟΣ πρόβας έκ τώ ν ίέν^ρω ν τοΰ κήπου.

Ίρ ις, είπες τ ’ όνομά μου σύ ;
ΙΡΙΣ.

Πώς, τίς είναι αύτοΰ; Σύ είσαι, Νΐνε;

ΝΙΝΟΣ περίλυπος εως θανάτου.

Έ γ ώ , φίλη μου. Μόλις σέ ήκουσα. Ώ ,  τάχα θά σε ακούσω πάντοτε 
όταν^μέ καλγ, ή φωνή σου, Ίρ ις ;

ΙΡΙΣ.

''Οταν σε καλϊ) ή φωνή μου, ίσως όχι· άλλ" όταν σέ καλγί ή καρδία 
μου, Οά μέ άκούης πάντοτε, εάν πάντοτε μέ άγαπας, Νΐνε. —  Είς τόν 
κήπον Οά ήναι ύγρασία· πώς μένεις αύτοΰ, μόνος, σιωπηλός, ήρεμος; 
Φέρε τό πρόσωπόν σου πρός τήν σελήνην, νά σέ ’ίδω καλά· διότι μέ 
φαίνεσαι ώς μία σκιά τών δένδρων, πολύ σκοτεινός μέ φαίνεσαι.



ΛΊΝΟΣ.

Συνείθισον χαί εις τήν πρός εμέ σκοτίαν, "ίρις· είναι αυτη προπαί
δεια άπουσιας.

ΙΡΙΣ.

Τ' είπες, Νινε ; Δέν ηχούσα. Ή  ςωνή σου σβύννεται ώς ή μορφή σου, 
Τ ί είπες;

ΛΊΝΟΣ.

Τίποτε. —  Βλέπω φως πολύ πλησίον σου* διατί; Φαντάσου όμως* 
ερωτώ διατί ή ήώς ακτινοβολεί!

ΙΡΙΣ.

Σιγά δά. Τό φώς είναι άπό τήν αίθουσαν όπου παίζουν λανσκενέ. 
Είναι πολλοί κύριοι· γραία!, άπόμαχοι, αί φίλα{ μου όλαι* όλοι παίζουν.
Γ /V* /νωρι^εις τ ι ;

ΝΙΝΟΣ.
Τί, φίλη μου ;

ΙΡΙΣ.

Είμαι τρελή. Έ βαλα  κ’ έγώ εν λουδοβίκιο-', παλαιόν {3απτιστικόν 
μου κόσμημα. Φροντίζει δι’ έμέ καί προσέ/ει ό Οεΐός μου. Ά ς  ίδωμεν ! 
Έ πειτα  λέγεις ότι είμεθα πτωχοί . . . Παίζω μέ λουδοβίκια καί εις 
έκάστου τήν σειράν συναθροίζεται σωρός χρυσίου· φαντάσου νά κερδήσω!

ΛΊΝΟΣ.

Θά χάσης πάντοτε, ’Ιρις . . .

ΙΡΙΣ.

Διατί; —  Καί πάλιν έάν χάσω, μοι μένεις σύ. Φαντάσου όμως 
άν κερδήσω ! Θά ήναι νά γελα κανείς.

Λ ΊΝ Ο Σ .

Θά χάσης πάντοτε . . . Έ χομεν ήμεΐς ώχρόν, ή μάλλον ούδένα 
έχομεν εις τόν ουρανόν αστέρα προστάτην. —  Θά μέ πιστεύσης νά σέ 
εΐπω τι, ’ίρ ις ;

ΙΡΙΣ.

Λέγε. —  Ά λ λ ά  μίαν στιγμήν· τί κρατείς καί λάμπει τόσον;
Λ ΊΝ Ο Σ ,

Τίποτε, Ίρις. Είναι ή κλείς τοΰ οίκου μου.
ΙΡΙΣ.

Ιου νεου οίκου σου; Τί είπες; Τ ί ; Τίνος; — -Μέ φαίνεται ώς έρ- 
γαλεΐον κηπουρικής.

ΛΊΝΟΣ.

Ναι, Ιρις· καλλιεργώ α  αύτου τήν μύρτον καί τούς μήκωνας . . , 
—  Λοιπόν πρό ολίγου ήμην εις τό δωμάτιον. ’Εμφανίζεται νύμφη τις 
λευκή ώς ή χαρά. Μέ λ έγε ι: έντός τριών λεπτών τής ώρας, ό,τι δήπο
τε ζητήσης σοί δίδεται.

ΙΡΙΣ.

Τί λέγεις, Νΐνε; Παίζεις μ.’ έμέ. Όνειρα νηπίου ή ποιητου I
ΛΊΝΟΣ.

Ναι, φίλη μου, νηπίου· διότι παρήλθα; τά τρία λεπτά καί ούδέν 
έζήτησα.

ΙΡΙΣ.
Τ ίποτε;

ΛΊΝΟΣ.

Τίποτε. —  Ή το  νύμφη σταλεΐσα έκ μέρους τής μητρός μου.
ΙΡΙΣ.

Α λλ’ ούδέν νά ζητήσηΐ είνες, ούδέν; Θεέ μου, Θεέ μου ! Τί λέγε ις ; 
Είναι άληθές; Ώ ,  νά ήμην είς τήν θέσιν σου!

ΛΊΝΟΣ.

Τί θά έζήτεις, ’Ιρ ις;
ΙΡΙΣ.

Τί άλλο παρά σέ καί μό\ον, φίλε μου; Πείθομαι ήδη, Νΐνε, πόσον 
μέ ήγάπας, πόσον μέάγαπας ! Ούδέ καν είς τήν μνήμην σου ήμην ! Νά 
μή ζητήσης καν έμ έ!

ΛΊΝΟΣ βαρυαλγής.

Πτωχή ’Ίρις ! . . . "Ω, νά μή ήσο είς τήν θέσιν μου!

( Ακούονται αίφνης εσωθεν τοΰ παραθύρου της Ίριδος φωναί καλοΰσαι 
αυτήν, χειροκροτήματα, γέλω τες, ανοίγονται, κλείονται Ούραι.)

ΙΡΙΣ άποσυρομένη και γελώσα.

Νινέ μου, είσαι ηλίθιος. Χωρίς νά ήσαι λίθος!

ΣΙνΙΙΝΗ ΕΚΤΗ.

(Τό παράθυρον τής Ίριδος ανοικτόν. Ό  Νϊνος μόνος )

ΛΙΝΟΣ.

Είμαι ηλίθιος· λίθος όχι, άλλά καί άθλιος, Ιρ ις .—  Νά μή ένθυ- 
μηθώ καν τό μόνον μου ονειρον, τόν μόνον μου έρωτα, ν’ απαιτήσω 
τήν "Ίριδα! Ά ,  οφείλω ν’ άποθάνω. Μ’ ελλείπει τό θάρρος νά χωρή- 
σω έμπρός, άγωνιώ καί τήκομαι μένων όπίσω. Ά ς  τελειώση λοιπόν ή



πανήγυρις αυτή τοΰ βίου, όπου τό είούλλιον της Άμαρυλλίδος πλέ
κεται παρά τάς έορτάς τοΰ Νέρωνος· άς πέσωσι λοιπόν αί αύλαΐαΐ τοΰ 
φοβεεοΰ τούτου θεάτρου- πέσατε, βλέφαρά μου. Ά ς  άποθάνω, άς άπο
Οάνω. Όπωςδήποτε άφευκτος ή ήμερα τοΰ θανάτου* άλλ* άφοΰ ή ζωή 
είναι πάλη, διατί νά μή άποθάνω έν προμάχοις, εκατόν ή μίαν ημέ
ραν ίσως ταχύτερον; Ν’ άποθάνω. Ά λ λ ’ ή σκοτία ή άλυτος, άλλ5 ό 
αιώνιος ΰπνος, 6πν·ς άνευ όνείρου τινός, άνευ μιας άναμτΛ,σεως ! Ά ν  
ώς θωπεία τοΰ τάφου, ώς άκτίς είς τήν άβυσσον, έσώζετο καν ή μορ
φή σου έν τ?ί μνήμη μου, ’Ιρις ! Ά λλ" άν σβεσθώσι πρό τής ψυχής 
μου πάντα, ώς πρό τών οφθαλμών μου, άν ούδέν ένΟυμοΰμαί, ούδέν 
αίσθάνωμαι, βλέπω ούδέν; Ί ΐ  ζωή είναι πολλάκις ώς μυσαρόν οίδημα 
έπί τοΰ άνθρωπίνου σώματος· άς έκκοπή λοιπόν αύτό* άλλ ή διάνοια, 
τό αίσθημα, ή συνείδησις; Τί γίνονται; Ώ  ψυχή, ψυχή μεγαλόφρων 
ή δειλή, άν άληΟώς έπιζας καί άφίπτασαι είς κόσμους ένθεους, διατί νά 
μή γνωρίζης τοΰτο άπό τοΰδε άσφαλώς σύ τών θεών ίση; Σέ κωλύου- 
σιν όμως νά καταγνώσης τοΰτο άρά γε  αί σάρκες, ώς τόν δεσμώτην 
ή ειρκτή; Τότε όμως μή συνειδυϊα έν πεποιθήσει, δυνατόν καί ν’ άπα- 
τάσαι, ταλαίπωρος ! Μωρά ψυχή, συνάμα* όταν αί σάρκες καταπέσωσι 
θάπτεται ύπό τά τείχη ό δεσμώτης . . . Ναι, ναί. Τίς λέγει ό'χι; Α, 
Πλάτων, διατί λοιπόν νά έπιζήσης μετά τόν Φαίδωνα ! Πλάτων, ήτο 
ελπίς παρήγορος ό Φαίδων ή πεποίθησις σοφοΰ ; Κάτων, έπείσθης ή 
έμάνης;

(Μετά τινα στιγμήν.)

Ά λ λ ’ άν ή ψυχή πετα πρός τόν ούρανόν άφθιτος, διατί γηρασκων 
καί βαίνων πρός θάνατον ό άνθρωπος πίπτει, πίπτει, πίπτει; Ο οφθαλ
μός θολοΰται, ή διάνοια σκοτίζεται, ή μνήμη σβέννυται, τό αίσθημα 
νεκροΰται. Πώς, ό τελειούμενος πίπτει; Τό έμβρυον νοεί, έχει ονειρον 
τι καί αίσθημα είς τάς πλευράς τής μητρός; Οίμοι, ούτως ούδ ό νε- 
χρός έν τώ τάφω ! Έμβρυον, νεκρός* μεταλλαγή θερμοκρασίας, ίοού 
τό παν. Ά ς  έπανέλθωμεν λοιπόν είς τά στέρνα μεγαλειτέρας μητρός. 
Ε μπρός !

(©έτει τό ρεβόλβερ έπί του κροτάφου καί κλίνει τήν κεφαλήν είς

ΰστάττ,ν τινα σκέψιν.)

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ.

(Ταύτοχρόνως παρά τάς κιγκλιδας τοΰ κήπου εμφανίζεται μελανείμων 
άπό κεφαλής έπαΐτις. Νϊνος έν βαΟυτάτν, συννοία.)

II ΕΠΑΙΤΙΣ τω ΝΙΝΩ.
Ελεημοσύνην ! Ελεημοσύνην ! Είμαι μητέρα τριών ορφανών. Α 

χού σατέ με καί λυπήθητε. ‘Όπου έζήτησα μέ εΐπαν: « Ά ς  σ’ έλεήση 
ό Θεός, π τω χ ή !» Είπατέ με λοιπόν σεις ποΰ είναι ό Θεός έν τ?ί "β  
νά μεταβώ χαί πέσω ένώπιόν του. Ο όφις άλλασσει χατ έτος ένουμα 
νέον, άλλ’ ή μητέρα τών ορφανών άπό πολλούς χρονους φορεΐ το αύτό 
ράκος. Τά πτηνά αύριον θά πίωσι καί ίσως ζήσωσι μέ τήν όρόσον, άλλά 
μέ τά δάκρυα μόνα ό πτωχός άποθνήσκει, άποθνήσκει. Εκτείνω τήν 
χεΐρα καί έπαιτώ, άλλ’ ούδείς μέ άκούει. Ελεημοσύνην, έλεημοσυνην! 
'Η  σφαίρα τοΰ κόσμου στρέφεται, ό καιρός θά μαράνη τό ρόόον, Οά όύ- 
ση ό ήλιος καί θά τριβ-?, τό ύπόδημα . . . Αύτός ό ί,ήσας καί άποθα- 
νών ώς βασιλεύς, έλθών ένώπιον τοΰ Θεοΰ, 0 άναφωνήση γονυκλινής 
καί ικέτης : « Ελεημοσύνην! Ελεημοσύνην !»

ΝΙΝΟΣ, έπιστάς καί ώς άναν/ίφων.

Δύστηνε;. . .  τί νά σέ δώσω! Παν ό,τι είχα το είωκα. Εόωκα την 
ζωήν μου είς τήν μελέτην, τά δάκρυά μου είς τούς πτωχούς, τήν 
χαρδίαν μου είς έν’ άγγελον, τά χερμάτιά μου είς τούς χαπήλους, τό 
λογικόν μου είς τήν συμφοράν. "Ηδη ούδέν έχω πλέον, ούοέν!

Η  Ε Π Α ΙΤ ΙΣ .

Ούδέν! Είσαι πτωχός* ίσως. Ά λ λ ’ εΐσαι άνήρ;
Ν ΙΝ Ο Σ .

Ναί.
II ΕΠΑΪΤΙΣ.

Έ χε ις  τέκνα καί τέκνα ορφανά;
ΝΙΝΟΣ.

Ό χ ι .
II ΕΠΑΙΤΙΣ.

Ό χ ι!  Είσαι ίσως νέος;
Ν ΝΟΣ.

Ναί.
Η ΕΠΑΙΤΙΣ.

’ii! τότε έχεις τόν κόσμον όλον! Ούδέν έδωκας, ούδέν. Σέ ειπεν εως 
σήμερον τό στόμα όρφανοΰ τετραετοΰς: «Μητέρα, πεινώ!»;

ΝΙΝΟΣ, κατανυγείς καί έ'νθους $ί£ων τό ρεβόλβερ.
Λάβε, πτωχή, αύτό. ’Από αύτό πωλούμενον θά άνασύρης άργύριον 

έγώ . . .  θάνατον.



 ̂ Η ΕΠΑΙΤΙΣ, λαμβάνουσα.
Ο Θεός βλέπει, ό Θεός ακούει, ό Θεές εύλογεΐ,

(’Αφανίζεται.)

ΣΚΗΝΉ ΟΓΔΟΗ,

ΝΙΝΟΣ, μόνος.

Άθλιότης, αθλητής, ά θ λ ια ς  . . .  "Ω! πρέπει νά άποθάνω!

(Ως συνελθών άττό αλλοφροσύνης κ«! β λ έ -ω ν τ ά ς  y ε~ράς του.)

,  |Γ? f 6c5X%  MJ ά ρ ε σ α ν  καί αύτό! Πώς ήδη νά άποθάνω, πώς;
Α. ή άθλία, ή προοότις, ή μάγΐϊβα εκείνη* Που είναι ή κλείς τοΰ 0r’

χου μου, ή κλείς του θανάτου; Ούτε νά άποθάνω δύναμαι πλέον, ούτε 
ν άποθάνω καν!

Μέ μένει όμως ή άγχο'νη . .  . Ή  αγχόνη! Ά λ λ ’ είναι θάνατος ά- 
ποτροπαιος! Είναι 6 θάνατος τοΰ ’Ιούδα καί τών Ά γγλ ω ν . Εκτινάσ
σονται ^ρίκωδώς οί οφθαλμοί, πελιδνοΰταέ τό πρόσωπον. . .  Ώ !  καί νά 
μέ Γδη αύρων ή Ί α -  κρεμάμενον Ουτω!— ’Ηλίθιος έγώ· διατί νά μή 
ελεγον εις την έπαίτιδα ν’ άναλάβη τό ρεβόλβερ άφοΰ έκκενώσω αύτό 
κατ εμου; Πως όμως; Τότε θά συνελάμβαναν αυτήν ώς αυτουργόν
αντι άρτου, θα r?j έδιδα ειρκτήν. Ά λ λά  τώρα; Ούτε ν’ άττοθάνω‘δύ
ναμαι. Ω Θεε μου, ώ, ώ, ώ.

. i f ? ™  ε!ς καί **™*£*τει βαρύς Χ*ί λειπόθυμος, ώς σήμερον
οι ελλ/ινες εν τώ Θεατρω ηθοποιοί.) 1 1

ΣΚΗΝΗ ΕΝΧΑΤΗ.

Ν ΝΟΣ, κατα γης ύτώ τά  δένδρα Ε μφανίζεται έπί τοΰ παραθύρου 
ή Ίρις δλη χαρά καί φώς.

IP Σ.

Νΐνε, ΝΓνε . . .  Νΐνε, έκέρδησα! Ιίοΰ εΤσα:, που είσαι; Νΐνε!
(Καθ’ έαυτήν καί προσπαθούσα μή διίδ? τόν ύπό τ ά ’ δένδρα κατα- 

κειμενον Λίνον.)

’Ιδού στιγμή καθ’ ην έπρεπε νά εΓχε χιλίας άκοάς νά μέ άκούση.. .  
Ερχομαι με κέρδος, με προίκα είκοσιδύο χιλιάδων δραχμών καί νά μή 

με ακουη. Εν τούτοις είμαι βεβαία ότι άν ήδυνάμην νά τοΰ κροτήσω 
αυτας έν σάκκω καί είς τό ους θ’ άνεπήδα ώς πληγωθεΐσα έλασος. Ό 
χι, απατωμαι καί πάλιν είναι ποιητής καί ούδαμώς μαγεύουσιν αύτόν 
τα χρήματα· αμείβεται καί πλοΰτόν του έχει τά άστρα, λησμονών νά 
:οη καν οτι καί αύτά θέρου σι τοΰ άργύρου τό χρώμα.— Ά ,  νομίζω νά

5)ναί έκεΐ. . .  ή τοΰ δένδρου εΐναι ή σκιά; Ω· Θεέ μου, Θεέ μου, εΐναί 
αύτός, δ Νΐνος είναι. Κοιμαται κατά γης ή γράφει στίχους;

(Γ ε γ ω ν υ ΐα .)

Νΐνε, Νΐνε, αδελφέ μου Νΐνε, θέλεις λοιπόν νά άποΟάνης; Τοιαύτην 
ώραν κεΐσαι κατά γης. Κοιμάσαι όταν ή τύχη ήμών άνοίγη τά βλέ
φαρά της φωτεινότατα; Έγείρου, έγείρου . . .  Τίποτε. Ά λλ ά  τοΰτο εί
ναι πλέον μανία, όχι ρέμβη, όχι ποίησις,

(Ά ν α σ ύ ρ ο υ σ α  άττό το ΰ  θ υ λ α κ ίο υ  τ η ς  δ ρ ά κ α  α ρ γυ ρ ώ ν  κ α ί  χ ρ υ σ ώ ν  ν ο μ ι

σ μ ά τ ω ν  κ α ί  β ά λ λ ο υ σ α  α ύ τ ά  σ φ ο δ ρ ώ ς κ α τ ά  τ ο ΰ  Ν ίνο υ .)

Είναι χρυσαΐ ακτίνες της ήοΰς· έξυπνα.

Ν ΙΝ Ο Σ , σ υ νερ χό μ ενο ς ε ίς έα υ τά ν  κ α ί  ή ρ εμ α  ά ν εγε ιρ ό μ εν ο ς .

Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τί μέ έγκατέλιπες. . .
(Β λ έ π ω ν  ϊτερί έ α υ τό ν  τ ά  ν ο μ ίσ μ α τ α  χ ω ρ ίς  νά  β λ έ " 7 ΐ τ ή ν  " Ιρ ιδ α .)

Έ ν  τούτοις άλλοτε ό Ζεύς κατέβη* είς τήν Δανάην έν είδει χρυσής 
βρο/ής· νΰν ποία θεότης θά έπειράτο νά καταβτ) ούτω πως είς τόν 
πτω /όν Νΐνον;

ΙΡ ΙΤ .

'II "Ιρις, Νΐνε, ή γΙρις. Έγείρου λοιπόν είσαι άπάνθρωπος. Παρ’ 
ολίγον νά ραγώ άπό χαράν καί άπό φωνάς. Θά μέ ήκουσαν όλοι οί 
γείτονες, έκτος μόνου σοΰ. Σέ τό είπα λοιπόν; Είκοσι δύο χιλιάδες. 
Είκοσι δύο χιλιάδες. Αριθμός μάκρος καί γλυκύς καί στρογγύλος, ώς 
ημέρα έαρινή καί ήμερα μνηστήρων. Αΰριον γίνονται οί άρραβώνές 
μας. Είμαι νά τρελλαΟώ. Ή λπιζες νά λάβω τοσαύτην προίκα;

Ν ΙΝ Ο Σ .

Πώς! μή έκέρδησες είς τό λανσκενέ;
ΙΡ Ι Σ .

Ναι, Νΐνε, ναί. Σέ τό είπα δεκάκις έως τώρα. Έκέρδησα, Νΐνε, έ
κέρδησα. Είμαι νά τρελλαθώ. Στάσου.

(Φ ε ύ γ ε ι ά π ό  τ ο ΰ  π α ρ α θ ύ ρ ο υ .)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΙΙ.

Ν Ι ίίΟ Σ  μ ό νο ς .

Νομίζω έτι διεφύγομεν τό μεσονύκτιον ήρχισε νά ύποφώσκη ή αΰγή, 
άνατέλλουσα άπό τοΰ πτωχοΰ παραθύρου τής Ίριδος . . . Εις τόν ού- 
ρανόν, ίδέ, λάμπουσιν είσέτι τ ’^άστρα· βεβαίως δύο τούτων είναι οί οφ
θαλμοί τής μητρός μου, άγρυπνοι φρουροί τής ζωής καί τής εύδαιμο- 
νίας μου.



ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ.

Ν ΙΝ Ο Σ . Ε ισ έ ρ χ ε τ α ι  υ π η ρ έ τ η ς  κ ρ α τ ώ ν  δ ύ ο  λ ύ ρ α ς θ α υ μ α β ία ς  λ ε π τ ό τ η -  
τ ο ς ,  όμ οΰ  δ έ  μ ιχ ρ ά ν  ε π ισ τ ο λ ή ν .

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ τω ΝΙΝΩ.
Εϊσθε μουσικοδιδάσκαλος;

ΝΙΝΟΣ άγερώχως.
Τ ις ; Είμαι ό ΝΙνος,

Ο ΥΙ^ΙΡΕΤΗΣ.

Εγω  είμαι ο Παναγιώτης. —  Μ έίωκαν νά σας δώσω αύτάς 
και αύτδ.

ΝΙΝΟΣ άνοίγων τήν έπιστολήν καί άναγινώσκων υπό τό φώς τής 
σελήνης. Τ

«Φ ίλτατέ μου Νΐνε,
»Οίμοι τών ψευσθέντων ονείρων! .

«Βαβαί τής βλακείας μου ! Έζήτησα άπλώς λίρας, λν,σμονήσας δ η  
εν τ φ  ουρανω πιθανώς νά έλαλεΐτο είσέτι ή αρχαία ελληνική. Εύρον λοι
πόν εν τώ οωματίω μου δύο λύρας άρχαϊκάς, Νΐνέ [/.ου, ούγί δέ λίρας 
στερλίνας ως ηυχήθην. Φεΰ, τής σατανικής ειρωνείας τής Μοίρας 1 
> «Λ αδί λοιπόν αύτάς, φίλτατέ μου, σύ, δστις είσαι ποιητής· διότι δ ι’ 
εμε τον ολως άμουσον καί βωβόν είς στίχους χρησιμώτερον καί προτιμό- 
τερον της λύρας μέ είναι τό ούροδοχεϊον. ’

» Μένω καί διά τό έτος τοΰτο ώς ήμην καί κατά τό παρελθόν
ιιΦρειδίρΐχος 

»6ΰμα τής έλληνικής γλώσσης.»
Ν ΙΝ Ο Σ .

Διαβολε· τούτο είναι ώραιότατον!

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ.

ΟΙ ΑΝΩΓΕΡΩ. Εισέρχεται δεύτερος υπηρέτης κρατών ναρίεσσαν θή
κην και μικράν έπιστολήν.

Ο Β' ΥΠΗΡΕΤΗΣ τφ  ΝΙΝΩ.

Κύριε Νΐνε· αΰριον είναι το νεον ετος. Δώρον τής αΰριον σας στέλ- 
λει ό Κιμων τήν θήκην αυτήν καί τήν έπιστολήν.

ΝΙΝΟΣ άνοίγων καί άναγινώσκων τήν έπιστολήν.
« Φ ίλ τ α τ έ  μ ο υ  Ν ΐν ε ,

))Είς τήν αύλ/ν^ μου ήρεμοΰσιν οί Οριδακες καί τά ία’ ούτε τις κόσμος 
όλοκληρος, ουτε καν  ̂ ή νήσος Θήρα άνέδυσεν. ’Α πατώνται έλεεινώς οσοι 
πιστεύουσιν^δτι ή εΐδωλολατρεία έξέλιπεν* είς τόν ουρανόν αύτόν λαλοϋσιν 
είσέτι τήν έλληνικήν, τήν γλώσσαν τής Σαπφοΰς καί τοΰ Άνακρέοντος. 
Αντί, φιλτατε μου Νΐνε, άντί κόσμου ολοκλήρου, 8ν ηύχήθην καί ήλπισα,

τ ί  νομίζεις εύρον έπί τής τραπέζης μου ; Κόσμημα, κόσμον γυναικός 
χρυσοΰν ! . . .

«Επειδή όμως ή μάμμη μου εχει τοιαϋτα κοσμήματα πολλά, ή 5 ’ ερω
μένη σου Ίρις ούδέν άλλο έκτός τών ούλων βοστρύχων της* έπειδή προ
σέτι έγνώρισα άλλοτε όποία οδύνη είναι νά χαιρετίσνι τις τήν πρώτην 
τοΰ έτους τήν ερωμένην του μέ πλήρη τήν καρδίαν αισθήματος άλλά τάς 
χεΐρας πάντιρ κενάς, διά τοΰτο δέχθητι σύ τό πρός έμέ δώρημα τής Μοί
ρας τοΰτο καί αΰριον ίδέ εύτολμος καί ίπποτικώς τήν *Ίριδα.

»Υ.Γ. ’Εάν έγώ ένεπαίχθην διά τής σατανικής Νύμφης ούτως, ό πτω 
χός δμως Φρειδερίκος βεβαίως θά έγεινεν ήδη πλούσιος. Μεταβαίνω έκεΐ.

«Σάς Κψω>.τ>

ΝΙΝΟΣ γελών. '

Ω, πλούσιος δσον τό μηδέν προστιθέμενος εις τό 
τοις τό πραγμα είναι αληθώς ουράνιον!

(Πρός τούς δύο ύπηρέτας.)

Δότε τάς ευχαριστίας καί τά φιλήματά μου πρός τόν Κίμωνα καί 
Φρειδερίκον. —  Σεις δμως λάβετε και παρ’ έμοΰ κάτι.

(Προσπαθεί νά εύρνι είς τά θυλάκιόν του νομίσματα διά νά δώσιρ, άλλά  
μ,άτην’ ούδ’ οβολόν ! Αίφνης ένθυμηθείς τά ριφθέντα έπ’ αύτοΰ νομίσμα
τα  τής Ίριδο:.)

’Α, πρό ολίγου τό βαλάντιόν μου έχύθη δλον κατά γης, έκεΐ. Λά
βετε έκάτερος δσα εύρη καί δ,τι είναι της τύχης του.

(Οί ύπηρέται τρέπονται είς συλλογήν τώ ν κατά γής, ό Νΐνος λαβών 
τήν έτέραν τών λυρών έρχεται ύπό τό παράθυρον τής Ίριδος καί αδει 
πρός λύραν ένθεος.)

"Ω ς τις τ ’ άστρα λατρεύει κ’ εγείρει 
Συμπαθείς επ’ αυτά οφθαλμούς,

Ούτος εγει εντός του παλμούς,
Καί τούς κλαίοντας ούτος οίκτείρει . . .

Ά λ λ ’ εις τ ’ άστρα έπάνω πλανάται 
Τών θανόντων τό πνεύμα γλυκύ,

Της μητρός άγρυπνοΰσιν έκεΐ
’Οφθαλμοί έφ’ ήμας παραστάται.

Καί ώς λάμπει τό άστρον έκεΐ-.ο 
Καί χρυσοΰν καί άνέτπερον ζγ,

Ώ ς  αύτό φωτεινήν καί μαζή
Τήν μορφήν του Θεοΰ διακρίνω . , .

"Αν οίκτίρμων, ώ άνθρωπε, κλαιης,
Της μητρός σου σέ βλέπ’ ή στοργή . . .

'Ο  οίκτίρμων Θεός σ’ εύλογεΐ
Καί ιδού είς χαράν άναπνέεις . .  .

μηδέν. —  Έ ν τού-



ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ .

01 ΑΝΩΤΕΡΩ 'Επιφαινόμενη εις ιά παράθυρον και κρατούσα σάκκον 
πληρτϊ νομισμάτων

Η  ΙΡ ΙΣ  τ ω  Ν ΙΝ Ω .

Σιωπή ! " 0 / ι πλέον επικλήσεις·, όχι έρωτας πρός τά άστρα ! Τά 
άστρα άφίνου'ΐ μελωδίαν ύπέρτάτην, άλλ’’ όχι τινά φωνήν οϋτως έν 
τϊ} γ·?, τό γρυσίον καί τά φιλήματα. Ό χ ι  πλέον άσματα, όχι. Τό γλυ- 
κάτεοον μέλος, ό χαριέστερος ρυθμός είναι τό χρυσίον μετρούμενον ή 
περιπαθεστέρα καί μαγευτικωτέρα διωδία είναι δύο ερωτευμένα στόμα
τα έ' ούμενα. Νΐνε, είς τόν σάκκον τούτον είναι αί είκοσιδύο χιλιάδες 
δραχμών, είς τό στήθος τοΰτο ή πτωχή τής ’Ίριδος καρδία. Έ χε ις  
άμφότεραάπό τής στιγμής ταύτης, άλλ’ υπό ένα καί μό'.ον όρον.

Ν ΙΝ Ο Σ .

Νά σέ αγαπώ δηλαδή καί νά σέ άγαπώ αιωνίως.
ΙΡ ΙΣ .

"Επος πτερόεν. 'Ο όρος είναι ό τ ι .
Ν ΙΝ Ο Σ  α γ ω ν ιώ ν .

'Ό τ ι . . .
ΙΡ ΙΣ

"Οτι αΰριον καίονται όλοι οί έν τώ δωματίω σο’υ ποιηταί καί τά έν 
τοΐς συρταρίοις σου ποιητικά ‘ΐευχη. 'Ό λ α  καί ύστατα.

ΝΙΝΟΣ ικέτης.
Ά ,  Ί ρ ι ς ! . . .

ΙΡ ΙΣ .

Οί ποιηταί κατά τινα λόγον είναι Άατολΐται· τρέφουσι δηλονότι 
χ  αρέμ ιο ν*  έγώ όμως θέλω νά ήμαι ή κυρία τοΰ οίκου μου καί όχι 
ή δεκάτη τών περί σέ Μουσών* θέλω νά ΐίμαι ή σύντροφος τοΰ Νίνου 
καί oyi άνδράποδον δεχόμενον αύτόν άπό τοΰ αίθέρος άφιππεύοντα.

Ν ΙΝ Ο Σ  ικ έ τ η ς .

Ά ,  ’Ιρις ! . . . Παραιτούμαι απάντων, έκτος ενός . . .
ΙΡ ΙΣ  α μ ε ίλ ικ τ ο ς .

Ούδενός ! —  Πείσου, πείσου. Τά ώραιότερα άστρα είναι κατά πά
σαν έννοιαν τά δίστηλα* ή μόνη δέ καλλίφωνος λύρα, ή γραφόμενη 
διά τοΰ ιώτα. 'Υπάρχουσιν ύπνοι οίτινες είναι έξεγέρσεις* οί χριστιανοί 
έπρέσβευον τοιοΰτον τόν θάνατον: ζωήν έν τώ ούρανώ. Καί άν άποκοι- 
μηΟτ, τις έν τώ τών ιδεών κόσμω, άρνεΐσαι ότι έξυπνα έν τώ πραγμα- 
τικώ καί άνθρωπίνω βιω πλήρης ζωής καί χαράς ;

ΝΙΝΟΣ φρίττων.
~Α, Ί ρ ι ς ! . . .

ΙΡΙΣ.
Τίποτε, τίποτε ! Δέχεσαι;

ΝΙΝΟΣ απελπις.

Εστω! 'Υπό ένα όμως κ’ έγώ όρον . . . ~ν
ΙΡΙΣ.

Ορον άνευ ποιήσεως και λέγε.
ΝΙΝΟΣ.

Πείθομαι νά οεχθώ μόνην σέ, ύπολαβών ώς διάχρυσον τόμον περι
παθών ποιήσεων ό όρος όμως είναι ότι: ούδείς πλήν έμοΰ θέλει φυλλο
μετρήσει τόν περικαλλή τοΰτον τόμον, ούδείς πλήν έμοΰ θέλει έναπο- 
Οεσει έστω καί ρόδου φύλλον είς τά φύλλα του . . .

ΙΡίΣ.

II πληρωσις τοΰ ορού τούτου ήρτηται άπό τής τηρήσεως έκείνου 
ον πρώτη έγω και έπί τούτω σοί επέβαλα. Δέχομαι.

ΝΙΝΟΣ.
Χοίρε, Ί ρ ι ς ! Έγένετο.

ΙΡΙΣ.

Νΐνε, κλΐνε ηοη τό γόνυ Γνα δώσης τόν όρκον καί δεχθ^ς τό νέον 
άληθοΰς ανθρώπου βάπτισμα.

ΝΙΝΟΣ γονυκλιτών.

Ιοωμεν. Ιόού έγώ. Όμνύω είς τά ΰδατα τής Στυγός . . .
Ι Ρ Ι Σ .

Οχι, ό χ ι! —  Ομολογεί: Άποτάσση τώ Βύρωνι;
ΝΙΝΟΣ.

Άπεταξάμην.
Ι Ρ Ι Σ .

Άποτάσση τώ Σχιλλέρω ;
ΝΙΝΟΣ.

Άπεταξάμην.
Ι Ρ Ι Σ .

Άποτάσση τώ Μυσσέ;
Ν Ι Ν Ο Σ  βαρυαλγτίς. 

ί ϊ ! . . . Άπεταξάμην.
ΙΡ ίΣ .

Συντάσση τη Ίριδι :«I r 1 '

*



ΝΙΝΟΣ.
Συνεταξάμην.

ΙΡΙΣ.

Συντάσση ι γ  *IptSc;
'  ΝΙΝΟΣ.

Συνεταξάμην.
ΙΡΙΣ.

Συντάσση τώ Έ ρ ω τε ;
ΝΙΝΟΣ.

Συνεταξάμην.
ΙΡΙΣ.

Καί πιστεύεις α ύτώ ;
ΝΙΝΟΣ καί ΙΡΙΣ.

Πιστεύω είς Έ ρω τα θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν τοΰ ού- 
ρανοϋ καί της γης ορατών τε πάντων καί αοράτων.

ΝΙΝΟΣ.
Καί πάντων τών αοράτων.

ΟΙ ΑΤΟ ΤΠΗΡΕΤΑΙ μέ φωνήν ερρινον καί παρατεταμένην.
Α μ ή ν !
(’Ενταύθα τό κατάβλημα κιταπετάννυται ή π ίπτει ή αυλαία, ένώ η 

διότι και προ αύτής ϊσταται άγγελος, ώς φρονεί ό Βίκτωρ Ουγος, μ ε  
τόν δάκτυλον είς τά  χείλη καί μειδιών.)

Χ & Ρ Ι Κ Α Η Σ .
EIKONEC ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ,

ί·πύ

Γ ,  A , Β Ε Κ Κ Ε Ρ .

ΣΚΗΝΙΙ ΕΒΔΟΜΗ.

TO NATATION.

Τήν πρωίαν f,μέρας -τινός έκ τών τελευταίων τοΰ έκατομβαιώνος, 
δτε ό χρυσοΰς τοΰ Φοίβου δίσκος έξερχόμενος της ύγρας κλίνης του έχρΰ- 

σωνε διά τών πρώτων αύτοΰ άκτίνων τήν κορυφήν τής ’Ακροπόλεως 

χα ί τό άγαλμα τής Πολιάδος, ήτις έθεώρει σοβαρώς τήν άναγεννωμένην 

ζωήν τής κάτω πόλεως, έξήρχετο τοΰ λιμένος τών Αθηνών πλοΐον, ου- 
τινος ώραιότερον ούδέποτε ό Πειραιεΰς είδε. Μ’ ολον τό μέγεθος αύτοΰ 

καί τό βαρύ καί στερεόν τής κατασκευής, ώλίσθαινεν έλαφρόν ώς περι

στερά έπί τής ΰγρας κελεΰθου- αί κώπαι έκινοΰντο ίσχυρώς καί έν ρυθμώ 

διευθυνόμεναί ύπό τών στιβαρών χειρών τών ερετών, οΐτινες έπανελάμ- 

βανον έν χορώ τό μονότονον τοΰ κελευστοΰ άσμα (̂  )* ο πνέων βορειοδυ

τικός άνεμος πληρών τό ύπερμεγεθες ιστιον έδρόσιζε τους ναυτας και 

έπιβάτας· ή θάλασσα, σχιζομένη ύπό τής άροτριώσης αυτήν τρόπιδος,

( 1 ) .  " Ο π ω ς  α ί κ ώ π α ι  π α τ α ι  τ α υ ιο χ ρ ί ν ω ς  π λ ή τ τ ω σ ι  τό  υδω ρ r$ o v  οί έρετα ι 

α σ μ ά  τ ι  (?) ομ ο ιο ν  α τ μ α χ ι  ώ ;  τό  τώ ν  ή μ εχ ερω ν  « ι σ α  γ ’ ά σ α  γ ί α λ έ σ α » ; ·  έν·· 

τ ό ς  μ ε ιζό ν ω ν  δε π λ ο ίω ν  ΰ π ή ρ χ ε ν  ίδ ια ίχ ε ρ ο ς  ν α ύ τ η ς  (κ ελ ε υ σ χ ή ς ) , τοΰ  α σ μ α τ ο ς  

το ύ το υ  ά ρ χ ό μ ε ν ο ς . Α ίσ χ ύ λ .  Π Ιρ υ α ις  4 0 3

(ίεΰ θ ΰ ί δέ κ ώ π η ς  ^ο θ ιά δ ο ; ξυνεμ β ο )? )»

« ε π α ισ α ν  ά λ μ η ν  β ρ ύ χ ιο ν  Ικ  κ ε λ ε ύ σ μ α το ? .»

Π ρ β λ . κ α ι  Ξ ε ν ο φ . Ο ’ικ ο λ ο μ . 2 1 , 3 .  " Ο τ ι  δε τό  κ έλ ε υ σ μ α  η ν  ώ τμ α  δ π ο δ ε ίκ ν υ τ α ι 

έ κ  το ΰ  Κ α τ ά π λ ο υ  τοΰ  Λ ο /κ ια κ ο ΰ  1 9 , ενθα  ό Κ υ ν ίσ κ ο ς  μ η  ε / ω ν  οβολόν π α ρ ε χ ε ι  

ία υ τ ό ν  π ρ ο θ ύ μ ω ς τ ώ  Χ ά ρ ω ν , ώ ς  έρέτην  κ α ί έ ρω τα  τόν Χ ά ρ ω ν α  « η  κ α ι υ π ο κ ε -  

λ ε ΰ σ α ι δ ε ή ιε ι ;  Χ Α Ρ .  ν ή  Δ Γ , ή ν π ε ρ  είδ-ήί κ έλ ε υ σ μ ά  τ ι  τώ ν  ν α υ τ ικ ώ ν . Κ Τ Ν . οΤ- 

δ α  κ α ί π ο λ λ ά ,  ώ  Χ ά ρ ω ν , τώ ν  να υτικ ώ ν*  ά λ λ ’ όρας ά ν τ ε π η χ ο ΰ σ ιν  ουτο ι δα κ ρ υ ο ν- 

τ ε ? ,  ώ τ τ ε  ή μ ΐν  τό  α τ μ α  έ π ιτ α ρ α χ θ ή σ ε τ α ι.»  Έ π ί  π ο λ ε μ ικ ώ ν  π λ ο ίω ν  (τρ ιη ρεω ν) 

τό  κ ε λ ε υ α μ α  έδ ίδεχο  δ ιά  τοΰ  αύλ οΰ  υ π ό  τοΰ  «χρ ιη ρα ύ λο υ .»



έβρεχε τας ποικίλας τών πλευρών τοΰ πλοίου γραφάς, φθάνουσα ivtore 

καί μέχρι της κοσμούσης τήν πρώραν χρυσής Θίτιδος, έξ fc  κα\ ώνομά-  

ζετο τό πλοΐον. Ό  κυβερνήτης, 'Ηρακλειώτης εμποροπλοίαρχος, έπερι- 

πάτει εδΟυμος έπί τοΰ καταστρώματος συνδιαλεγόμενος μετά τινων έκ  

των έπιβατών, οίτινες πλησιάσαντες αύτόν τόν ήρώτων τίς άνεμος ί -  

πνεεν, αν Οά έχωσι καλόν καιρόν, καί άλλα παρόμοια. Ή ν δ ’ εύθυμος, 

διότι πωλήσας εις συμφέρουσαν τιμήν τό έκ σιτηρών φορτίον τοΰ πλοίου 

του, και παραλαβών έλαιον καί προϊόντα τής τέχνης τών ’Αθηνών, έπέ- 

στρεφεν είς τόν Πόντον. Ί ίδ η  δέ διηυθύνετό είς Χίον, δπου διενοεΐτο 

νά συμπληρωσ·/) τό φορτίον του παραλαμβάνων οίνον' έσκόπει δέ νά προ- 

σεγγίσνι καί είς ’Άνδρον, τοΰτο μέν όπως άποβιβάστ; τινάς τών έπ ιβατώ ν, 

τούτο δ ’ όπως προμηθευθί, ικανόν ποσόν εκ τοΰ έπί τής πετρώδους vvf- 

σου ώραιοτάτου καί ΰγιεινοτάτου ΰδατος. Προοιωνιζόμενος δ’ ευτυχή τόν 

πλοΰν, ένώ συνδιελέγετο ύπελόγιζε καθ’ εαυτόν δτι τά κέρδη ήθελον 

ύπερβή τήν διά τήν κατασκευήν τής μεγαλοπρεπούς Θέτιδοί δαπάνην. 

Καί οί έπιβάται δέ, εύθυμοι έκ τής θέας τοΰ καθαροί καί οίονεί γελώ ν

τας ούρανοΰ καί τής περί ταχέως καί αισίου διάπλου έλπίδος, άνέπνεον 

μεθ’ ηδονής τόν δροσερόν καί εύώδη τής θερινής πρωίας ά'έρα συνοδεύον

τας ενίοτε δια της φωνής τό παρακέλευσμα τών ναυτών ή διά τών πο- 
όών τόν έκ τής κινήσεως τών κωπών ήχον.

Παρά τόν χηνίσκον (1) τής πρύμνης, ένθα ό πολύπειρος καί πολιός 

ναύκληρος έκρατει διά τής στιβαράς αύτοΰ χειρός τού; οίακας, ίσταντο 

δύο νεανίαι περιεργαζόμενοι άπό τής ύψηλής αύτών θέσεως τό πλοΐον 

και τούς έπιβάτας, έτερος δέ ούχί μακράν αύτών παρετηρει δύσθυμος 

και κατηφης τήν βαθμηδόν άπομακρυνομέ ην πόλιν. «Ώραΐον π λο ΐον  

ειπεν είς έκ τών τριών νέων' τό μήκός του είναι λέγουσιν' είκοσι καί 

εκατόν πήχεων, καί τό βάθος ίσον πρός τό πλάτος (2)· ίδέ τόν γιγαν- 

τώδη ιστόν μέ τό ύπερμέγεθες ίστίον καί τά απειράριθμα καί άρμονικώς 

.εταγμενα σχοινιά, και όμως τοσοΰτος κολοσσός κινείται ταχέως ώς 

ελαφρά άλιάς ή εύθραυστος κέλης.» «Πιστεύω δτι έπράξαμεν καλώς-, 

ΰπέλαβεν ό έτερος, άναβαλόντες έπί τινας ήμέρας τό ταξείδιον πα ίά  νά 

έμπιστευθώμεν είς τήν σεσαθρωμένην τοΰ Βυζαντίου ημιολίαν καί ό

( 1 ) .  Χ η ν ίσ κ ο ς  τό  ό π ισ θεν  τοΰ π λ ο ίο υ  u ic o c , ένο μ α σ θ εν  ο δ τω  δ ιά  τή ν  Ι κ ε ΐ  συ ■ 

ν η θ ω ς  (π ο λ λ ά κ ις  δε κ α ι ε ις  τή ν  π ρ ώ ρ α ν  ?( κ α ι ε ις  ά μ ο ό τε ρ α  τοΰ  π λ ο ίο υ  τ ά  α -  

κ ρ α )  εδ ρ ισ κ ο μ ένη ν  « π ρ ο το μ ή ν  χ η ν ό ;»  Π ρ β λ . Έ τ υ μ ο λ .  Μ έγ α . Λ ο υ κ ια ν . Ά λτ,Ο . 

Ισ το ρ . 2 ,4 1  « ο τε  γά ρ  Ιν  τ ή  π ρ ύμ ντ , χ η ν ί ικ ο ς  ά 'φνω  έ π τερ ύ ξα το  κ α ί άνεβ4ησ= .»

(^ ) ·  Λ ο υ κ ια ν ό ς  Π λ .  « ή λ ίκ η  να ΰ ς· ε ίκ ο σ ι κ α ί Ακατόν π ή ξ ε ω ν  ελ εγ εν  ό ν α υ π η 

γ ό ς  το  μ ή κ ο ς , εύρος ο υπ ερ  τό  τέ τα ρ το ν  μ ά λ ισ τ α  τ ο ίτ ο υ  κ α ί ά π ό  το ΰ  κ α τ α 

σ τ ρ ώ μ α τ ο ς  ε ίς  τόν π υ θ μ έ ν α , ή  β α θ υ τα το ν  κ α τ ά  τό ν  ά ντλ ο ν , Ιννεα  π ;ό ς  τ&Γς ε ί
κ ο σ ι.»

VttaCxpyof δ’ ούτος μοί φαίνεται καλλίτερος, τό εξωτερικόν του εμποιεί 

έμπιστοσύνην, καί δμολογουμένως έντός πλοίου δεν είναι δλως άύιαφο- 

γλί άν τις εύρίσκηται είς χεΐρας τιμίου άνδρός, ή κακούργου, οστις εν 

κινδύνω, μόνον περί τής ε α υ τ ο ύ ,  σωτηρίας μεριμνών, αφήνει εις τήν τύχην 
των τούς έπιβάτας » α Καί έγώ πιστεύ-ο οτι ό πλοίαρχός μας είναι τ ί

μιος, προσέθηκεν 6 πρώτος, αμφιβάλλω δμως άν θά ήναι τοιουτος και 

έν ώρα κινδύνου’ τότε, φίλτατε, λύονται καί οί άγιώτεροι δεσμοί τής 

συγγενείας καί τής φιλίας ό άνθρωπος προσπαθών νά σώ&τι εαυτόν λη
σμονεί τούς άλλους, καί ή αγάπη τής ζωής καταπνίγει έν αύτώ παν 

εύγενές αίσθημα» (*). «Τό βέβαιον είναι, ύπέλαβεν ό τρίτος στραφείς 

πρός τούς διαλεγομένους, ότι είμαι ανόητος διότι εξετέθην άνευ ανάγ

κης είς τούς κινδύνους καί τάς ταλαιπωρίας τής θαλασσοπλοΐας συ, 
Χαρίκλεις, μεταβαίνεις είς Ά νδρον δπως είσπράξτ,ς τά είς τόν μακαρί
την πατέρα σου όφειλόμενα’ σέ, Κτησιφών, αναμένει έν Χίω φίλος, μεθ’ 

ού θά ύπάγτις είς 'Ρόδον δπως μετάσχτις τών κατά τήν εορτήν τοΰ ΊΙλίου 
αγώ νω ν έγώ δέ τρέχω κατόπιν γυναικίς, ήν ό κύριός της, φιλάργυρος 

καί αισχροκερδής σωματέμπορος, διανοείται νά πωληστι άλλαχοΰ εις 

τιμήν άνωτέραν εκείνης, τήν όποιαν έγώ τώ προσεφερον μόλις μετα  

τήν άναχώρησίν του κατώρθωσα να συναθροισω το υπ αυτοΰ ζητούμε/ον 

ποσόν καί ήδη σπεύδω πράς άπόκτησιν τοΰ αντικειμένου τών πόθων 
% α ι  τ ώ ν  ά γ ρ \ ) 7τ ν ι ο > ν  t/ , ο υ *  α ί  τ α ^ α ' . τ τ ω ρ ι α ι  ο ι / . ω ς  J t o t t  c/ λ  α ν / j S ’j y ’- c t t .  r o O  r a  

ξειδίου μέ κάμνουσι σχεδόν νά μετανοώ, καί τό χείρον, ένεκα υμων, μή 

θελόντων νά έπιβιβασθώμεν είς τήν ήμιολίαν τοΰ Βυζάντιου, ήργι-’σαμεν 

τόσον πολύ, ώστε τις οίδεν είς τίνος ευτυχούς άγκάλας εύρίσκεται τήν 
σ τ ι γ μ ή ν  τ α ύ τ η ν  ή ώραία μου Ά ντιφ ίλη .» « Παρηγορήθητι, Ναυσικράτη, 

είπεν ό Χαρικλής' αυριον τ ή ν  πρωίαν έξυπνήσαντες θέλομεν έχει ενώπιον 

ήμών τάς λεύκάς τής Ά νδρου οικίας’ μ ’ δλον δτι δέ οί κατά τήν ώραν 

ταύτην τοΰ έτους συνήθως πνέοντες έτησίαι δέν είναι τόσον ούριοι διά 
τόν πεοαιτέρο» πλοΰν σου, σε όια^εβαιώ οτι τή βοήθεια τοΰ &ρίο.ος και 

τής μητρός αύτοΰ Εύπλοίας θέλεις έναγκαλισθή έντός ολίγων ήμερων 

τήν -/αριτόβρυτον Άντιφίλην.»
Έν τώ μεταξύ τούτω ή Θετις παρεπλ.εε πλησιστιος την ακτην τής 

’Αττικής· ό ήλιος βαθμηδόν ύψοΰτο, καί οί έπιβάται ήρχισαν έπι τοΰ 

καταστοώαατος νά προετοιμάζωσι τά τοΰ προγεύματος των- και οί τρεις 

δέ φίλοι πεινάσαντες άπεφάσισαν νά προγευματίσωσιν, άλλ’ ένώ ό Χ α -  

ρικλής καί ό Κτησιφών-καθήσαντες έπί τών σανίδων έτρωγον, ό Ναυσι

(I ) . ’Αχιλ. Τ ά τ ιο ς  3 ,  3 '  « φ ιλ ία ς  γά ρ  ή  α ’ιδοΰ ς ο ύ κ έτ ι δ εσ μ ό ς ή ν , ά λ λ ά  το  
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ο ύ τ ω ς  οί μ ε γ ά λ ο ι  κ ίνδ υνο ι κ α ί  το ύ ς  τ η ς  Φ ιλ ία ς λυου σ ι ν ο μ ο ύ ς . '



κράτης διέταζε τους συνοδεύοντας αύτόν δούλους νά λύσωσι τοί»ς ΰτοω- 

ματοδέσμους καί ν’ άπλώσωσι πολυτελή τάπητα καί έπ’ αύτοΰ στρώ

ματα καί προσκεφάλαια, λέγων οτι δέν ήδύνατο καθώς οί λοιποί νά κα- 

θήσ·(ΐ έπί τών σανίδων ώς τραχυτέρων καί αύτοΰ τοΰ λίθου1 είτα ίδών 

ότι τό μέρος έκεΐνο ήν εκτεθειμένων είς τόν ήλιον. τούς είπε νά στρώ- 
σωσιν υπο το ίστιον, όπου ήν σκιά, άλλά καί έκεΐ πάλιν δέν τώ ηρεσκε 

διότι, έλεγεν, ό άνεμος ην ψυχρός καί δ έκ τών σχοινιών θόρυβος άνι>- 
ποφορος· τέλος μετά πολλάς σκέψεις καί ώραν πολλών κατώρθωσε νά 
εϋρν] θέσιν όπωσοΰν κατάλλ/,λον, δπου καί καθήσας έπρογίύθη ('·).

Μετά τό άριστον, οί έπιβάται παραδοθέντίς οί μέν είς συνομιλίας 

ζωηράς, οί δέ είς εύθυμα ασματα, δέν παρετήρησαν δτι ό πλοΰς έβρα- 

δυνετο βαθμηδόν κοπασαντος τοΰ ούριου ανέμου' περί την μεσημβρίαν 

ή Οαλασσα ήν ώς κάτοχτρον, τό ίστίον έκρέματο χαύνως άπό τοΰ ίστοΰ, 
και οι κωπηλαται μόλις κατώρθουν διά συνεχών κωπηλασιών νά κινώ* 

σιν ολίγον πρός τα  πρόσω το πλοΐον. Μελαινα πρός τό νοτιοανατολικόν 

μ-ρος τοΰ οριζοντος κηλις βαθμηδόν μεγεθυνομένη έφάνη ύποπτος εις τόν 

πολυπειρον πηδαλιούχον, όστις στραφείς πρός τόν προσελθόντα κυβεσ- 
νητην, «θα εχωμεν τρικυμίαν, είπε, καί φρονώ δτι ήθέλομεν πράξει κα

λώς προσορμιζόμενβι είς τόν άσφαλή τών Πρασιών λιμένα.» ’Α λλ’ 6 
'Ηρακλειώτης έφρόνει άλλως· «βροχήν μόνον όλίγην θά εχωμεν, ύπέλα- 

βε, και πλέον ου, άλλ εως ου μας οΟασλ, και αύτη 6ά είναι ήδη ένώ- 

πιον ήμών αί άκταί τής Εύβοιας· πηδαλιούχε', κατ’ εύθεΐαν εμπρός καί 
έ'σο έτοιμος, δπως έν άνάγκνι καταφύγωμεν είς τόν λιμένα τής Καρύ

στου. » Ό  γηραιός ναύκληρος άντί πάσης άπαντήσεως εσεισε μόνον τήν  
πολιάν του κεφαλήν, καί δυστυχώς μετ’ ού πολύ άπεδείχθη δτι ε ίχ ε  
πλήρες δίκαιον.

Τόν πρό μικρού καθαρόν καί κυανοΰν ουρανόν έκάλυψαν ήδη μελανά  

νέφη, καί μεμονωμέναι τίνές άνέμου πνοαί, διακόπτουσαι τήν νηνεμίαν, 

προανήγγελλον τήν έναρξιν τής καταιγίδος. Ό  πηδαλιούχος στρέψας τό  

πλ.οΐον διηύθυνεν αύτό κατ’ εύθεΐαν πρός τήν Εύβοιαν, άλλά δυστυχώς 

ην αργά πλέον. Ή καταιγίς έγερθεΐσα ώς οργισμένος γίγα ς έπροκάλει 

είς μονομαχίαν τήν θάλασσαν, ήτις παροξυνθεΐσα ήτοιμάζετο ν’ άντιστα- 

θή γενναιως. Μελανά ώς ή νύς νέφη μετέβαλον τήν ημέραν είς σκότος 

εσπερινόν, δπερ καθιστων έπί μάλλον φοβερόν καί άπαίσιον αί κατά πα-
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ν α ι  κ ε ΐιΟ α ι ώ ;  οί λ ο ιπ ο ί Ι π ί  τώ ν  κ ο ίτ α σ τρ ω μ ά τ ω ν , τή ν  σ α ν ίδ α , ο ίμ α ι,  ν ο μ ίζ ω ν  
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r—■
σαν στιγμήν διατρέχουσαι τόν ούρανόν άστραπαι, καί ό σμερδαλέος τών 

κεραυνών κρότος. Ό  κυβερνήτης περίτρομος διέταζε τούς ναύτας νά συ- 
στείλωσι τό ίστίον, μετά πολλούς δέ μόχθους κατώρθωσαν ούτοι νά 

συστειλωσι μόνον το ήμισυ, και ούτως άντί νά μετριασθή ό κίνδυνος, 
ν,υςησεν επι πλέον, διότι, τοΰ ανέμου προσπίπτοντος εντός τού μή συνε

σταλμένου μέρους, άπωλεσε τήν ισορροπίαν τό πλοΐον, καί ενώ ή μία  

τών πλευρών αύτοΰ έβυθίζετο έντός τοΰ ύδατος ή έτέρα ύψοΰτο ή θά

λασσα έμαίνετο, τά κύματα ύψοΰντο ώς δρη, ή δέ Θέτις ότέ μέν έβυθί- 

ζετο εις τ ή ν ' άβυσσον, οτέ δ άνεβιβαζετο μέχρι τών νεφών" ό τριγμ&ς 

τοΰ κλονιζομένου ίστοΰ, ό συριγμός τών σχοινιών καί τροχαλιών, αί 

φωναι τών ναυτών, και οί γοεροί θρήνοι τών επιβατών έπηύζανον τό 

άγριον τής σκηνής· ή κρουνηδόν καταπίπτουσα βροχή καί ή πυκνή ομ ί

χλη  έμπόδιζον τήν θεάν' ούδείς έγνώριζε πλέον πού διευθύνεται τό 

πλοΐον, και πάντες άνέμενον άπό στιγμής εις στιγμήν νά συντριβή έπί 
τίνος υφάλου’ ήδη τρομερός ά'νεμος έμπεσών επέφερε τού ίστοΰ τήν θραύ- 
σιν’ «το υόωρ εισέρχεται! » έ'κοαζαν πολλαί φωναί συγχρόνως· «ρίψω- 
μεν τά φορτίον είς τήν θάλασσαν! άνοίξατε τούς πίθους τοΰ ελαίου.» (*) 

Παντες σχεδόν, ναύται καί έπιβάται, ήσχ^ολοΰντο είς τό νά έλαφρύνωσι 
τά π λο ΐον πήλινα άγγεΐα, πίθοι καί κιβωτοί έρρίπτοντο είς τήν θά
λασσαν. Ό  πλοίαρχος ΰπείκων είς τήν άνάγκην έβλεπεν άγογγύστως 

ριπτομένην είς τά κύματα πρός ταΐς άποσκευαΐς τών επιβατών καί τήν 

ιδίαν περιουσίαν δτε δμως τό πλοΐον βαθμηδόν πληρούμενον ύδατος ήρ- 

χ ιζε  νά βυθίζηται καί άπώλετο πλέον πασα έλπίς σωτηρίας, ενευσε τώ  

πηδαλιούχω νά έτοιμάσν) τόν κέλητα, καί πρώτος έπήδησεν αύτός άκο- 

λουθούμενος ύπό πολλών ναυτών, οΐτινες ήρχισαν νά κόπτωσι τόν συν- 
δέοντα τόν κέλητα μέ τό πλοΐον κάλων. Τότε ήρζατο άγων άπελπιστι- 

κάς μεταξύ τών φευγόντων καί τών μενόντων* οί έπιβάται άρπάσαντες 

κόντους καί κώπας έκτύπων καί άπώθουν τούς ναύτας, διότι πάντες 

έβλεπον δτι τοΐς άφνιρεΐτο καί ή τελευταία έλπίς σωτηρίας' οί δέ ναύται 

ήμύνοντο γενναίως καί κατεγίνοντο είς τό έργον των άψηφούντες τάς 

καταφερομένας πληγάς διότι έφοβοΰντο μή βυθισθή τό πλοιάριον έκ τού 

πλήθους τών ζητούντων νά έμβώσιν. Έν τώ μεταξύ τούτω ό Κτησιφών 

άρπάσας διά τής στιβαρας αύτοΰ χειρός τόν σχεδόν κεκομμένον κάλων 

έσυρε τόν κέλητα παρά τήν πλευράν τού πλοίου καί, «σπεύσον» κράςας 

πρός τόν Χαρικλή καί σύρων μεθ’ εαυτού τόν τρέμοντα ΙΝαυσικράτην, 

είσήλθεν πολλοί άλλοι ώρμησαν δπως είσέλθο>σιν, άλλ’ ολίγοι έπέτυχον.

( < ) .  Ο ! α ρ χ α ίο ι ένό μ ιζο ν  δ τ ι διά τ ή ς  Ι π ιχ υ σ ε ω ς  το ΰ  έλα  ίου κ α τ α π α ύ ε ι  ή  τρ ι

κ υ μ ία ’ Π λ ο ύ τ α ρ χ . φυσ . ζ η τ .  9 ,  12. « δ ια τ ί τ ή ς  Ο α λ α ττη ς έ λ α ίω  κ α τα ρ ^ α ιν ο μ έ ν η ί 

γ ίν ε τ α ι  κ α τα φ ά ν ε ια  κ α ι γ α λ ή ν η ;»



ον πλεισοί έπεσον είς τί» υδωρ. Ό  Κτησιφών βοηθούμενος ύπό των νχο* 

τών έκοψε τόν κάλων -/.at ουτω; έχωρίσθη άπά τοΰ πλοίου ό κέλης ύπό 

τάς άπελπιστικάς κραυγάς καί άράς τών μενόντων, αίτινες υ.ί-' ού πολ& 

έξεπληρώθησαν, διότι καθ’ $ν στιγμήν ή βέτις πληρωθεΐσα ' υδατος έβυ · 

θίζετο είς τόν υγρόν αύτής τάφον καί ήκούετο ή τελευταία σπαραξικάο- 
διος κραυγή τών πνιγομένων, γιγάντω νες κΰμα καλύψαν τόν κέλητα 

ανέ .ρεψεν αΰτον και ουτιο παντες επνίγησαν εκτός ευαρίθμων τινων, είς 

οΰς έπεφυλάσσετο τό αμφίβολον ευτύχημα ν’ άρπάσωσί τι τών επ ιπλε
όντων σκευών η λειψάνων τοΰ πλοίου.

’Ωχρός άνατείλας τήν επαύριον ό ήλιος έφώτιζε μελαγχολικώς τήν 

εξ επιπλεόντων ξύλων καί νεκρών έκδηλουμένην καταστροφήν τής π α -  

ρελθούσης. Ή  τρικυμία παρήλθε μέν, άλλ’ ή θάλασσα μετεωρίζετο έτι ανή
συχος καί έθραύετο άφρίζουσα έπί τών βραχωδών άκτών τής Εύβοιας.

Πλησίον ορμίσκου, 8ν έπροφύλασσεν άπό τάς προσβολάς τών κυμάτων 

σειρά εζεχοντων βράχων, έκειτο έπι τής άμμου τό κατά τό φαινόμενον 

άψυχον σώμα νεανίού, παρ’ αύτό δέ δούλος γονυκλινής προσεπάθει δ ι’ 

εντριβών νά έπαναφέρνι τήν ζωήν εις τά  νενεκρωμένα μέλη' έκ διαλειμ
μάτων δ ’ άφήνων τήν εργασίαν του ήτένιζε τό ώχρόν τοΰ νεκρού πρό- 

σωπον καί άπέμασσε τόν έπ’ αύτοΰ άφράν καί τό έκ τής ξανθής κόμης 
καταρρεον αλμυρόν ύδωρ. Μετ’ ολίγον έφάνη έπί τών ΰπέο τήν παοαλίαν 

βράχων άνήρ ένδεδυμένος πενιχρώς καί κρατών δίκτυον καί κάλαθον, 
όοΰλος ισως πεμφθείς υπό τοΰ κυρίου του πρός άγραν οστράκων ή ιχθύ

ων. Ο άνηρ ούτος ίδών έπί τής άμμου τόν νεκρόν καί τόν π αρ’ αύτόν 

δούλον, κατήλθε, και πλησιάσας ήρώτησε τόν δοϋλον, δστις βεβυθισμένος 

εις την ενασχολησιν του ούδόλως ήσθάνθη τήν άιριξιν αύτοΰ, τί έκεΐ 

έποίει. « “Ω, Ικραξεν ούτος άναπηδήσας- οί θεοί σε φέρουσιν ένταΰθα' τό 

πλοΐον μας έβυθισθη κατά τήν χθες τρικυμίαν άρτάσαντες λείψανόν τι 
αύτοΰ έρρίφθημεν ύπό τών κυμάτων ένταΰθα, ά λλ’ ό κύριός μου έκ τοΰ 

κοπου και τής ύγρασίας άπώ λεσε τάς αισθήσεις' βοήθησόν με όπως τώ 

τας άποδωσω » «Μωρέ! ύπέλαβεν ό άλιεύς· τοιαύτη εΰκαιοία σοί παρου- 
σια ,εται και οεν επωφελείσαι αύτής όπως γίνν-,ς ελεύθερος ; "Αφες τον 

νά κήται αύτοΰ' κοιμάται ωραία' ύπαγε δπου θέλνΐί διότι σήμερον θά 

τώ σώσ·(ΐς τήν ζωήν καί αΰριον ίσως θά φορέσνις κλοιόν καί πέδας· ΰπαγε 

σοί λέγω" τοιαύτην εύκαιοίαν ούδέποτε πλέον θά ευρης.» «Καί σ υ σ κ έ 

πτεσαι όπως πολλο; άλλοι, άπεκρίθη ό δούλος, άλλ’ είθε νά μή μέ ά- 
ξιωσωσιν οί θεοι νά έγκαταλίπω  τόν κύριόν μου, μεθ’ ού συνανετράφην 

καί συνέζησα έν ξένρ γή' κατ’ έμέ καλλίτερον είναι νά έχω  γενναΐον καί 
εύγενή κύριον, παρά νά ζώ  άθλίως όνόματι μόνον ελεύθερος' άλλ’ άφή- 

σωμεν τώρα ταΰτα' πιστεύω ότι ό κύριό; σου δέν κατοικεί μακοάν.»

(ί"Οπισθεν τοΰλόφου τούτου κεϊται ή έπαυλις αύτοΰ,» άπήντησεν ό άλιευζ·. 

«Σπεΰσον λοιπόν, έκοαξεν ό δούλος* ειπε τω οτι εύγενης Αθηναίος κεΐ- 

ται ήμιθανής ένταΰθα' παρακάλεσον αυτόν δπως πέμψ/i οίνον και στεγνά  

ένδύματα' σπεύσον καί ό κόπος σου θ’ άνταμειφθή πλουσιοπαρόχως. ο 

Ό  άλιεΰς έσεισε τήν κεφαλήν ώσεί-έλεεΐνολογών τόν δοΰλσν, καί θϊίς 

χαμαί τόν κάλαθον καί τό δίκτυον άπήλθεν.
Ό  δούλος έξηκολούθει τρίβων τά άπνουν σώμα τού κυρίου του' ήδη 

τω έφάνη δτι τά  ώχρά μέλη άνέκτων βαθμηδόν τής ζωής τό χρώμα, 

καί θέλων νά βεβαιωθή έπλησίασε τό πρόσωπον πρός τήν ρίνα καί τό 

στόμα τοΰ νεανίου καί έθηκε τήν χεΐρα έπί τής καρδίας του' «άναπνέει! 
έκραξεν ά ν α π η δ ή σ α ς ,  ή καρδιχ του πάλλει')) ιδων εκει πλησίον άγριοί 
θύμον έδρεψεν όλίγον καί τρίψας αύτόν ζωηρών έντός τών χειρ ω ντόν  

έ’θηκεν ύ π ό  τήν ρίνα τοΰ κυρίου του, δστις έρε^ισθείς υπό τής οσμής έχ ΐ' 

νήθη καί ήνοιξε τοΰ: οφθαλμούς. «Χαρίκλεις ! έκραξεν ό δούλος, Χαρι ■ 

κ7εις, σύνελθε.» Ο νεανίας ήνοιξε καί πάλιν τους όφθαλμούς καί, προσ- 
παθήσας νά έγερθή, «Μάνη, είπε μέ άσθενή φωνήν' σΰ έδώ; πού εϊμεΰα;» 

«Έσώθηυ.εν, άττεκρίθη ό δούλος' εύρισκόμεθα έπί τής ξηρδς.Λ «Και 6 

Κτησιφον;Β ήρώτησε πάλιν ό νεανίας' ό δούλος στρέψας τήν κεφαλήν 

έσιώπα. αλυστυχή Κτησιφών! Δυστυχή Ναυσικράτη!» ειπεν ό Χαρικλής 

μετά δακρύων, α Τις οίδεν, ύπέλαβεν ό Μάνης, άν δέν έσώθησαν καί 

αύτοί; ότε σέ έσυρα έπί τού ξύλου έφ’ ου έσώθημεν, είδον αύτους αρπά
ζοντας λείψανόν τι τής πρύμνης αρκούντως εύμεγεθες ώστε νά φ-:ρτι άμ- 

φοτέρους.» «Μοί.έσωσας τήν ζωήν, Μάνη, ύπέλαβεν ό Χαρικλής σφίγγων 

τήν δεξιάν τοΰ δούλου' άμα φθασωμεν εις Αθήνας θα ήσαι έλϊ.ϋθερος. J 

aIMs τήν συμφωνίαν δτι θά μένω παρά σο;, προσεθηκεν ούτος τωρα ομως 

πρέπει νά φιοντίσωμεν περί σοΰ' έλθέ, ύπάγωμεν έκει όπου αί άκτινες 
τοΰ ήλίου θερμαίνουσι τόν άέρα.»

’Ενώ ό νεανίας βοηθούμενος ύπό τοΰ Μάνητοί προσεπάθει νά εγερθή, 

έπέστρεψεν ό άλιεύς κομίζων οίνον καί άρτον δύο ό' άλλοι δούλοι άκο- 

λουθοΰντες αύτόν έφερον ένδύματα καί χιτώνας. Ό  φιλάνθρωπος ιδιο

κτήτης τής έπαύλεως τούς είχε διατάξει νά όδηγήσωσι τούς ναυαγούς 
παρ’ αύτώ, όπου ήν ήδη τό λουτρόν έτοιμον.

Τά θερμά ένδύματα καί 6 πυρώδης οίνος έδωκαν έντός ολίγου νέαν 

ζωήν είς τά  κεκμηκότα μέλη τοΰ Χαρικλέους' άλλά σιωπηλός και κα- 

τηφής έκάθητο ό νεανίας άναπολών τήν σκηνήν τής χθές και άναμετρών 

μετά πικρίας καί θλίψεως τά μέγεθος τής εκ τοΰ θανατου τοΰ φ ιλτα- 

του Κτησιφώντος συμφοράς. Ό  δέ Μάνης ένδυθείς και προγευι/.ατισας 

άνέβη έπί τών βράχων καί παρετήρει τήν είσέτι κυμαινομενην θάλασσαν. 

Τά βλέμμα του έπεσεν έπί μελζνοΰ τινάς σημείου, τά όποιον ύπό τών



κυμάτων ωθούμενοι/ έφαίνετο πλησιάζον βαθμηδόν ττρός τήν παραλίαν. 

Κράξας τόν άλιέα πλησίον του’ «τί βλέπεις έκεΐ;» τόν ήρώτησε. «Τε- 

μάχιον ξύλου, άπεκρίθη ούτος, πιθανώς λείψανόν τι τοΰ πλοίου σας.» 

«Ά πα τά σαι, ύπέλαβεν ό Μάνης, είναι άκάτιον* έτόλμησαν άράγε άλιεΐς 

νά έξέλθωσι μέ τοιοΰτον καιρόν εις τό πέλαγος;» «Μά τόν ΙΙοσειδώνα, 

προσέθηκεν ό αλιεύς, οί άνθρωποι εκείνοι θά ήναι βεβαίως ανόητοι- δυ
νατόν όμως καί νά παρεσύρθη τό άκάτιον ύπό τής τρικυμίας.» «"Οχι, 

δχι, εκραξεν ό Μάνης, έντός όπάοχουσιν άνθρωποι- δέν βλέπεις ό'τι διευ
θύνεται πρός τήν παραλίαν;» Μετ’ ολίγον ή λέμβος έπλησίασε καί έφά- 

νησαν έν αύτη τρεις άνδρες, ών οί δύο έκωπηλάτουν, ό δέ τρίτος έκά- 

θητο ακίνητος μεταξύ αύτών.
Ό  Χαρικλής άκούσας τούς λόγους τών δούλων έπλησίασε καί έβλεπε 

καί αύτός τήν όλον £ν πλησιάζουσαν λέμβον. ’Αμυδρά προαίσθησις, ήν 

δέν έτόλμα μήδ’ είς εαυτόν νά έκφράσν), κατείχε τό πνεϋμά του. "Ηδη ή 

λέμβος ί ν  εγγύτατα  τής ξηρας καί οί έν αύτή προσεπάθουν νά τήν 

προσορμίσωσιν, άλλ’ ή κυμαινομένη θάλασσα τήν άπώθει έπανειλημμέ- 

νως, έως ού μέγα κύμα μετεωρίσαν αύτήν τήν έρριψε περί τά  πεντακό

σια βήματα μακράν τοΰ τόπου ενθα ό Χαρικλής καί οί περί αύτόν ϊ-  

σταντο, είς τά μεταξύ τών βράχων άβαθή μέρη. Τότε είς έκ τών τριών 

έπιβατών πηδήσας έξω τήν έκράτησε καί έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν δεύ

τερον, ό'στις έφαίνετο κεκμηκώς καί καταβεβλημένος, όπως τόν βοηθήσνι 

νά έξέλθτ,* ό τρίτος έξελθών απώθησε διά τοΰ ποδός τήν λέμβον, ήτις 

μ ετ’ ού πολύ έθραύσθη έπί τών βράχων.
«Είναι δ Κτησιφών, εκραξεν ό Μάνης- χωρίς άλλο έκεΐνος είναι.» «Εί

σαι βέβαιος; ήρώτησεν ό Χαρικλής, καί έγώ ούτω νομίζω .» «Τόσον βέ
βαιος, όσον καί ότι σύ είσαι ό Χαρικλής, άπήντησεν ό δούλος' είναι δέ 

καί ό Ναυσικράτης μετ’ αύτοΰ.» «Σπεόσατε, σπεύσατε, είπε πρός τούς 

δούλους ό Χαρικλής, όπως μή άποπλανηθώσι καί όδηγήσατέ τους έδώ .»

'Ο Μάνης δέν ήπατήθη- ότε ό κέλης έβυθίσθη, ό Κτησιφών, ό Ναυσι- 

κράτης καί ό ναύκληρος ήρπασαν τό έπιπλέον πηδάλιον τής Θέτιδος καί 
διήλθον έπ’ αύτοΰ ολόκληρον τήν φρικώδη έκείνην νύκτα κινδυνεύοντες 
κατά πάσαν στιγμήν νά καταποθώσιν ύπό τών λυσσαλέων κυμάτων- περί 
τό λυκαυγές ό Κτησιφών ίδών πλησίον'τω ν κενόν άλιευτικόν άκάτιον 

ώρμησε πρός αύτό ακολουθούμενος ύπό τοΰ ναυκλήρου, καί άμφότεροι έπι- 
βάντες κατώρθωσαν νά παραλάβωσι καί τόν ημιθανή Ναυσικράτην. Κ ατ’ 
άρχάς προσεπάθησαν νά διευθυνθώσι πρός τά  παράλια τής Α ττική ς, ί- 

δόντες όμως ότι δέν έπετύγχανον, ήκολούθησαν τήν διεύθυνσιν τών κυ
μάτων καί ούτως εφθασαν είς τήν Εύβοϊκήν ακτήν, όπου μεθ’ ύπερβαλ- 
λούσης έκπλήξεως και χαράς έπανεΐδον τόν απολω λότα νομιζόμενον φί-

Τ,ον, καί ευρον έν τή φιλοξένω έπαύλει περιποίησιν, ής έχρτιζον τά  κεκμη- 

κότα αύτών μέλη. ’Εκ τών άποσκευών των δέν εύρον, έννοεΐται, τίποτε. 
«Ούδεμία θάλασσα, ελεγεν ό φιλοξενών αύτούς, είναι μάλλον φειδωλή 

τής ένταΰθα* ουτε ξύλα δεν ρίπτει ποτέ ("*)' μόνον ναυαγούς πέμπει ένίοτε 

ό Ποσειδών, καί όσους καί άν πέμψγ  θέλω τούς φιλοξενεί μετά χαράς.»

Ά φ ’ ού οί φίλοι άνεπαύθησαν έπί δύο ήμέρας έν τί) έπαύλει, ήρχισαν 

νά σκέπτωνται περί τοΰ πρακτέου. Ό  Κτησιφών έλεγε νά μεταβώσιν είς 

τήν πλησίον Κάρυστον, όπου θά ευρισκον πλοΐον όπως έπανέλθωσιν εις 

Αθήνας. «Α δύνατον, ελεγεν ό Ναυσικράτης· δέν θέλω νά δοκιμάσω καί 
δευτέραν φοράν τήν μακροθυμίαν τοΰ Ποσειδώνος* θά ζητήσω τήν άσφα- 

λεστέραν καί βραχυτέραν όδόν, καί άφ' ού άπαξ είμαι έν Ά θήναις, τότε, 

άν θέσω πλέον τόν πόδα είς τήν θάλασσαν, δίδω τήν άδειαν είς τόν θεόν 
νά μέ μεταχειρισθή όπως θέλτι- εκτός δέ τούτου, νά σάς ε’ίπω καί τά κυ- 
ριώτερον, μέ τοιαΰτα ένδύματα δέν διανοούμαι νά έπιστρέψω είς Α θή 
νας- όλη ή αποσκευή μου άπωλέσθη, καί δύο δούλος ών τόν έτερον ή- 

γόρασα αντί πέντε μνών κατά τήν προτελευταίαν νέαν Σελήνην* καί όμως 

πάντα ταΰτα δέν θά μ ’ έλύπουν, άν διέσωζον τούλάχιστον τόν ώραΐον 

Περσικόν τάπητά μου’ τώρα δέ δέν έχω  καν τά  άρμόζοντα ένδύματα ό

πως παρουσιασθώ είς τόν κόσμον- καί σείς έπίσης- όθεν ακούσατε τ ί έγώ  
προτείνω* εντεύθεν μέχρι Χ αλκίδος μόλις είναι δύο ήμερών δρόμος- έκεΐ 

εχω ξένον, όστις καθ’ έκαστον έτος ξενίζεται παρ’ έμοί έν καιρώ τών 

Διονυσίων- ύπάγωμεν πρός αύτόν- έκεΐ θά ευρωμεν νέα ένδύματα* έκεΐ- 

θεν δ ’ είναι καί ό συντομώτερος δρόμος.» Ή  πρότασις δέν έφάνη τόσον 

άλογος καί ό Κτησιφών γελάσας όλίγον διά τούς αλόγους τοΰ άσαλα- 

μινίου (2) Ναυσικράτους φόβους συγκανένευσε, καθ’ όσον μάλιστα ήλπιζεν  

ότι έν Χ αλκίδι θά ευρισκεν εύκαιρίαν κατάλληλον πρός έξακολούθησιν 
τού είς Χίον καί Ρόδον πλοΰ του. Ό  φιλόξενος άγρονόμος παρέσχεν είς 
τούς τρεις φίλους ύπό ήμιόνων συρομένην άμαξαν καί τούς συνώδευσε καί 
αύτός έφιππος έφ’ ικανόν τής όδοΰ μέρος.

Ό  Ναυσικράτης όμως έψεύσθη τώ ν προσδοκιών του* ό φίλος παρ’ ού 
ήλπιζε συνδρομήν καί περιποίησιν είχε μεταβή είς τήν μιάς ήμέρας όδόν 

άπέχουσαν Αιδηψόν πρός χρήσιν τών ιαματικών ύδάτων, καί ώς οί έν 

τφ  οικψ μείναντες δούλοι έλεγον τόν περιέμενον μετά 1 2  ή 1 5  ήμέρας. 
Ο Χαρικλής και ό Κτησιφών προέτειναν ν ’ άναχωρήσωσιν αμέσως είς ’Α 

θήνας, ό Ναυσικράτης όμως έφρόνει άλλως* «πολλάκις, είπεν, ηκουοα

( 1 ) .  Δ ίω ν  Χ ρ υ σ ό σ τ . 51* α π ρ ο ς γά ρ  τν) ά τε β ε ία  κ α ί α δ ύ να τό ν  Ια τ ιν  -

κ α ί  ότιοϋν λ α β ε ΐν ,  οπ ο υ  κ α ί τώ ν  ξύλω ν  ούδέν π λ έο ν  έσ τίν  ίδε ΐν  ή  τή ν  τ έ φ ρ α ..  . , 

ά λ λ  ώ φ ελή θη ν  μ έν  ούδέν π ώ π ο τ ε ,  ή λ έ η σ α  δε π ο λ λ ο ύ ς  ν α υ α γ ο ύ ς ·  · .

(2 ) . Ά σαλαμ ίνιος Ά ριστοφ. Β α τρ ά /. 2 0 1 .



τον φίλον μου έξυμνοΰντα τάς καλλονάς τοΰ έν λίδηψώ βίου, ήμεΐς δέ 

ειμεΟα τόσον πλησίον^ ώστε Οά ητον έγκλημα άν δέν μετεβαίνομεν έκεΐσε* 

i /,ούσατε* οί δακτύλιοι ούτοι είναι βαρύτιμοι* τους ενεχυριάζω 6'πως 

δυ,νηΟώμεν νά ποομηθευθώμεν ένδύματα, καί αμέσως άναχωροΰμεν πράς 

άναζήτησιν τοΰ φίλου.» Τόσον δέ πεκϊτικώ* έξεθϊίασε τάς καλλονάς τής 

Αίδηψοΰ, ώστε 6 μέν Χαρικλής δέν ήδυνή^ην'άντισταθΫ), ό δέ Κτησιφών, 
ο.σ,"ΐς εύρε πλοΐον μέλλον μετά τινας ήμέρας ν’ άποπλεύσ/ι εις Χ ίον, δέν 
ε ίχ ε ν  εύλογο/αφορμήν οπω; μή συμμετάσχτ) τής έκδρομή; τών δύο φίλων.

Π ρ ά γ μ α τ ι  δέ ην ή Α ιδη ψ ό ς άξιοθέατον μέρος. Έκ.φύσεως πεπροικι- 
σ μ έν η  ύ π ό _ π ο λ λ ώ ν  καί ποικίλων καλλονών, έκοσμεΐτο ύπό πολυαρίθμων 

μ ε γ α λ ο π ρ ε π ώ ν  ο ικ ο δ ο μ ώ ν  πρό; κατοικίαν τών άπανταχύ°εν συρρεόντων 
Τά πέριξ έβριΑον πτηνών, λαγωών, έλάφων καί δορκάδων, οί δέ 

πλησίον όρμοι παντοδαπώ ν γλυκυτάτων τήν γεΰσιν ιχθύων. Λιά ταΰτα  

δέ «ολλοί, καίτοι μή έχοντες ανάγκην τών ιαματικών λουτρών, ήρχοντο 

ού μόνον έξ Εύβοιας, άλλά καί έκ τή; Στερεάς, οπω; διέλθωσιν ήμέρας τινάς 

ένάμεριμν/ισία καί απολαύσει Προπάντων δέ ή έκεΐ διαμονή ήν εύχάρΐ7 θς 

τήν άνοιξιν, ούχ ήττον όμως καί τό θέρος πολλοί διέμενον έκεΐ ξένοι.
Τήν επαύριον λίαν πρω'ί οί τρεις φίλοι ώοευον πρός τήν Αιδηψόν. Ό  

Ναυσικράτης καίτοι μή φίλος τών οδοιποριών καί τής έξ αύτών ανησυ

χίας ήν εύθυμο; διότι τ,σθάνετο εαυτόν έπί έδάφου; άσφαλοΰς καί άνελο- 
γίζετο  τάς έν τώ περιφήμω λουτρώ διασκεδάσεις. Περί τήν μεσημβρίαν 

/  άπηντησαν τεσσαρας δούλους βαστάζοντας φορεΐον καί κατόπιν αύτών 
άλλους τεσσαρας, οϊτινες ήκολούθουν, ώς φαίνεται, δπως άναπληοώσωσιν 

άπό καιροΰ είς καιρόν τούς πρώτους. Το φορεΐον ανήκε πιθανώς εΐ; ευ- 
■ποοον άσθενή, όστις μάτην έζήτησε παρά τών Νυμφών τής Αίδηψοΰ τήν 

ίασιν του, όιότι τά εκατέρωθεν παραπετάσματα ήσαν καταβιβασκ,ένα, 
οι δε φορεαφοροι εβα)ιζον ήρεμα και προσεκτικώς δπως μή ταοάττηται 

ό κύριος, των. Οι τρεις φίλοι παρελθόντες τήν συνοδιαν εφθασαν πλησίον 

ρυακοςκρυπτομενου υπό δένδρων και θάμνων. Έκεΐ νικούσαν φωνάς γυναικών 

καί γελω τας πλησιασαντες παρετηρησαν δια τίνος μεταξύ τών θάμνων 

ανοίγματος σκηνήν γραφικωτάτην. Νεάνις ανθηρά, κατά τόφαινόμενονπαρ
θένος, καΟημένη έπί τή; ό’χθης τοΰ ρύακος έτάρασσε διά. τών λευκότα

των αύτής ποδών τά διαυγέστατον υ.ϊωρ' όπισθεν αύτής δούλη ίστα- 

μένη όρθη έκρατει σκιαίιον δπως προφυλάττρ τό άβρόν σώμα τής κυ
ρίας της άπο τών φλογερών τοΰ ήλιου άκτίνων, παρά δέ τήν νεάνιδα 

ετερα γονυκλινής ήστε'ίζετο καί έγέλα* παρέκει δοΰλος συνήθροιζε τά  

αγγεία και σκευή, τά  όποια έχρησίμευσαν είς τό έπί τής χλόης γεΰμα. 
Ε,.ι τής όύοΰ έσταΟμευεν άμαζα, και παρ’ αΰτήν δοΰλο;, 8ν τό ένδυμά του 

προεόιόεν ώ; ευνοΰχον, ΐστάμενος, συνδιελέγετο ΐί,ειδιώνμετά τοΰ ηνιόχου.

'Ως μαγευμένοι ίσταντο οί τρεις φίλοι παρατηροΰντες τά  παίγνια τών 

νεανίδων, αίτινες άφρόν.τιδε; καί μηδαμώ; τήν παρουσίαν άνδρών ύπο- 

πτεύουσαι άπέβαλον τους οχληρού; τής εθιμοτυπίας δεσμούς καί παρε- 

δίδοντο εις τήν άθοίαν αύτών εύθυμίαν. "Ηδη ή πρό ολίγου γονυκλινής 

δούλη έγερθεΐσα έδρεψεν άνθη τινά καί ρίψασα αύτά έπί τής κυρίας έψι- 
θύρισέ τι είς τό ού; αύτής, τό όποιον φαίνεται έφοβεΐτο μή άκούσωσι 

τά  πέριξ δένδρα. Ή  νεάνις ώ; εΐ θυμωθεΐσα ηρπασε τό χρυσοκέντητο'/ 

σανδάλιον, οπω; πλήξνι τήν αύθάδη δούλην, άλλ’ άπέτυχε, καί τό σαν- 

δάλιον διαφυγόν τήν χεΐοά της επεσεν είς το ύδωρ. Τότε ο Χαρικλής 

πηδήσας ή'ρπασε τό σανδάλιον, καί ένώ αύτη τε καί αί θεράπαιναι έτρέ- 

ποντο είς φυγήν, όρμήσας τή, έτεινε τό σανδάλιον* αύτη δέ καταπόρφυ- 
ρος τό έλαβεν έκ τών χειρών αύτοΰ καί έζήτει διά τών οφθαλμών τήν 

καλύπτραν καί τόν έπενδύτην, τά  όποια είχεν άφήσει βήματά τινα μ α 
κράν έκεΐ δπου έπρογεύθησαν πρό ολίγου.

Καί ό νεανίας δέ έξεπλάγη άπό τήν καλλονήν τής νέας. Ούδέποτε 

είχεν ίδεΐ ώραιότερον ανάστημα καί χαριεστέραν φυσιογνωμίαν. Τή,ν ζω η
ρότητα τών μελανών οφθαλμών αύτής έμετρίαζεν έκφρασίς τις ηδονής* 

πλουσία ζανθή κόμη έπιπτεν ούλη έπί τοΰ άλαβαστρίνου τραχήλου της* 

αί όφρΰς ήσαν μέλαιναι, στεναί καί συνηνωμέναι* αί παρειαί, άπεριγοά- 

πτου λευκότητος, είχον έλαφράν τινα ^έρυθρότητα ύπερβαίνουσαν κατά  

τήν ωραιότητα καί αύτήν τήν πορφύραν τό στόμα ώμοίαζε πρός ρόδου 

κάλυκα άρχόμενον ν’ άνοίγνι* καθ’ δλου ή νεάνις εκείνη ήν πεπροικι- 

σμένη ύπό τής φύσεως μέ άμίμητον νεανικήν χάριν.

Ό λίγας μόνον στιγμάς ηύτύχησεν ό εύδαίμων Χαρικλής ν’ άπολαύση  

τής θέας τοιούτων χαρίτω ν. Οί δούλοι άκοόσαντες τάς φωνάς τών θερα- 

παινών προσήλθον καί αί γυναίκες άπεμακρύνθησαν ταχέω ς καθ’ δσον 

μάλιστα είδον πλησιάζοντα τόν Κτησιφώντα μετά τοΰ Ναυσικράτους.
Ό  νεανίας ίστάμενος ώς αναίσθητος έβλεπεν άπομακρυνομένην βαθ

μηδόν τήν άμαξαν, έφ’ ής έπέβη ή ώραία νεάνις* τούς ρεμβασμούς του 

δέ διέκοψεν ό Μάνης, όπως τώ άνάκοινώσνι δ ,τι έμαθε παρά ~o'J ηνιόχου 

περί τής ωραίας εκείνης νέας, δτι δηλαδή ήν σύζυγος πλουσίου Α θ η 

ναίου γέροντας, δστις έπέστρεφεν έπί τοΰ φορείου έξ Αίδηψοΰ, ένθα είχε  

μεταβή, ά λ λ ’ είς μάτην, πρός θεραπείαν, α Λοιπόν είναι νυμφευμένη,» 

έκραξε περίλυπος ό Χαρικλής' «καί τό χείριστον μέ γέροντα καί άσθενή 

άνδρα,» ύπέλαβεν ό Ναυσικράτης* «άλλά  μά τήν "Ηραν, ώραία γυνή! 

άβρά καί χαρίεσσα ώς ’Αφροδίτη, καί ανθηρά ώς Ά ρτεμις! άναμφιβόλως 

έν τώ θαλάμω τής μητρός αύτής θά ύπήρχον τ ά  αγάλμ ατα άμφοτέρων 
τών θεών τούτων.»

Οί φίλοι εξακολούθησαν τήν οδοιπορίαν τω ν, άλλ’ ό Χαρικλής έγένετο



μελαγχολικός καί σιωπηλός, οί δέ αστεϊσμοί τών συνοδιτών του πρ^ 

πάντων τοΰ Ναυσικράτους τόν δυσηρέστουν. Καί έν Αίδηψώ δε ουδό

λως ηύχαριστη'θη, καί μ ’ δλον δτι ό ξένος τοΰ Ναυσικράτους κατέβαλλε 

πάσαν προσπάθειαν ό'πως τοΰς διασκεδάσ·/), αύτός άμέσως την έπαύριον 

άνεκοίνωσεν οτι διενοεϊτο νά συνοδεύσνι μέχρι Χ άλκινος τόν Κτησιφώντα 

καί έκεϊθεν νά έπιστρέψρ είς Άθη'νας, δπου »πουδαΐαι άσχολίαι άπνίτόυν 

τήν άμεσον μετάβασίν του, *Άκων ήναγκάσθη ό φίλος τών διασκεδά

σεων Ναυσικράτης νά συγκατανεύστ) δπως άναχωρτίσνι μετά τοΰ Χ αρι- 

κλέους· «γνωρίζω ποίου είδους εργασίας έχεις, έλεγε πρός αύτόν ή ω 
ραία γονή τοΰ ρύακος είναι ό έ'λκων σε πρός τάς ’Αθήνας μαγνητης" 

άλλά πρός τ ί, άφοΰ ό άγγελος έκεϊνος ανήκει ηδη είς άλλον;»

Τό έπί τοΰ προσώπου τοΰ Χαρικλέους έπιχυνόμενον έρύθημα άπεδεί- 

κνυεν έναργώς οτι είχε δίκαιον ό Ναυσικράτης· άλλ’ δμως έπέμενε δια- 

τεινόμενος δτι ή άπουσία του ην άδύνατον νά παραταθνί έπί πλέον άνευ 

σπουδαίας ζημίας, παρήγγειλεν είς τόν Κ,τησιφώντα νά είσπράζ·/) άντ’ 
αύτοΰ δ^.αβαίνων ές "Ανδρου τά είς τόν πατέρα του όφειλόμενα, καί 

μετά τρεις ημέρας όδοιπορών διά Αύλίδος, Δηλίου καί Δεκελείας έ'φθασεν 

είς Άθη'νας.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΚΗΝΗΣ.
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&Π0 ΤΗΣ ΓΙΙΣ 
ΕΚ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ

M E P O S  Κ .

Π Ε Ρ Ι  Τ Π Ν  Σ Ε Λ 0 Ν Ι 1 Ν -

( Σ υ ν έ χ ε 'α  ί'οε Τ ε ΰ χ .  Β '.  ά ρ ιθ μ . 3 . )

Ήρξατο τότε ή διερεύνησις τών οργάνων. Τά θερμόμετρα καί τά

μόμετρακαΐ τά βαρόμετρα άντέσχον, έκτός ένός μόνου μ,χρομετραού

έ'7Γ7Υ 7°; ’  ” λ0 ί ”£> i v w. « * » * , ■  ί *  » „ ϊ  αυτοΟ, π ρ ο η ρ τ ^  ei5 ίνα τών ^  „ J k S  
^ τ ο ο η α ,„ , τΛ το « ν Ι& ί,™  ^

, ,  ^ τ τ α τ ο , αΛλ εημε,ου  Μ η ς  χαί ή »  * ο ,ό ,,τ α  το» όγοοΟ 
« μ ο υ , ο» έμπερκχεν „ p o p ,·. Κατά τήν ατη-μψ  t a L ,  ΐ  Μ · ,  

αΟ-ίουετα?ΛΫτεόετο μετάξι, τώ , 7 3 5  χαί 7 6 »  χΛ ,ο ττο μ έτ^ ,· i  x a i-  
ρ ο ς η τ ο κ α λ ό ς .  Γ Γ

Ο Βαρβικάν είχε συναπο?έρει άπό τής Γής καί πολογνώμονας οΓ- 
τινες ευρεΟησαν ανέπαφο!. Εννοείται δέ, δτι αί βελΛαε αύτών - L v 
παραλελυμεναι,^ τουτέστιν άνευ σταΟερας διευθύνσεως, διά τόν άπλού- 
στατον λογον, οτι ε ί ς ψ  απόσταση εύρίσχετο άπό τής Γης τά 8λ*αα 
ο μαγνητικος πόλος ούδεμίαν έπαισθητήν ήδύνατο νάέξασχήη, επ’ αύ- 

Ά λ λ  at πυξίδες αύται, μετα<ρερόμεναι Λ  « ο * *  
ηδυναντο ίσως νά παραστήσωσιν έκεΐ είδιχά τινα φαινό

μενα. Ωστε έν πάση περατώσει λίαν ένδιέφερε τήν επ ιστήμη νά έ£
ελεγχθ5) έα, 4 Sopo^fo; t i j t  Γής όπεΕχεν, ώς αΰτή, είς ™  ΤΛ  1 .  
γνητισμοΰ έπιρροιαν.

Εν υψόμετρον πρός καταμέτρησίν τών σεληνιακών όρέων, §ν έκτνικό-
ριον κυκλου προωρισμένον Γνα λαμβάνη τό ύψος τοΰ 'Ηλίου, gy a L · -
σκοπιον οργανον της γαίοδαισίας χρησίμευαν διά τήν ίχνογράω/niv σνε-
ιων και την αναγωγήν τών γωνιών πρός τόν ορίζοντα, διόπτραι, ών ή

χρησίμοτης ήΟελεν έκτίμηΟή λίαν κατά τήν προσέγγισιν τής Σελήντ-
παντα ταυτα τά εργαλεία παρετηρήθησαν έπιμελώς καί έθεωρνθ·ησ«ν
καλώς εχοντα, μεθ’ όλην τήν βιαιότητα του στιγμιαίου εκείνου άνατί 
ναγμοΰ.

πΡοςΓ τά άλλα δέ εργαλεία, οίον άξίνας και σκαπάνας, χαί έ- 
κεινα, τών όποιων ό Νίχωλ έποίησεν ειδικήν εκλογήν, ώς πρός τούς 
σακκους των πολυειδών σπερμάτων χαί τών δενδρυλλίων, «τινα ό Μι
χαήλ Αρδάν διενοεΐτο νά φυτεύση έν τοΐς σεληνιακοΐς άγροις, τά πάν- 
τα ήσαν είς τήν Οέσιν αύτών, κείμενα έν τάξει είς τάς ύψηλοτέρας τοΰ 
μυόρου γωνίας. Εκεΐ εύρίσχετο πρός τούτοις ειδός τι αποθήκης πλ-Λ. 
ρους διαφόρων άντικειμένων, άτινα ό Γάλλος έπεσώρευσεν ά^ειδώ^ 
Ποίά τινα ήσαν ταΰτα ούδείς έγνώριζε, καιόχαρίεις οδτος νεανίας ούΐ 
εμιαν έπι τουτου παρείχεν έξήγησιν. Ά πό  καιροΰ είς καιρόν άνέβαινε 

προτκεκολλημένων έπί τών τ*ιχών, μέχρι τοΰ π α^ο ίο -
33.



οείου τούτου, ουτινος έπεφυλάξατο εις εαυτόν τήν έπιτήρησιν. Έ τα - 
κτοποιει, έταξιθέτει, έβύθιζε μετά ταχύτητος τήν χεΐρα είςτινας μυ- 
ατηριώδεις θήκας, άδων συγχρόνως διά προσποιητής φωνής παλαιόν 
τι Γαλλικόν ασμα, δπερ έφαίορυνε τήν θέσιν τών οδοιπόρων.

'Ο  Βαρβικάν παρετήρησε μετ’ ενδιαφέροντος, ότι τά φυσέγγια καί τά 
λοιπά πυροτεχνήματα ουδόλως ειχον έπηρεασΟή. Τά ουσιώδη ταΰτα 
αντικείμενα έμελλον νά χρησιμεύσωσιν δπως έπιβραδύνωσι τήν πτώσιν 
τοΰ μύδρου, όταν ούτος, μετά τήν έκ τοΰ σημείου τής ούδετέρας ελξεως 
διάβασιν αύτοΰ, συρόμενος ύπό τής σεληνιακής ελξεως, ήθελε κατα- 
πέσει είς τήν επιφάνειαν τής Σελήνης. Ά λ λ ’ έκτος τούτου, ή πτώσις 
αύτη έμελλε νά ήναι έξάκις βραδύτερα ή έπί τής έπιφανείας της Γης· 
τούτο δέ, ένεκα τής διαφοράς τοΰ όγκου τών δύο τούτων' ούρανίων 

σωμάτων.
Ή  έπιΟεώρησις αύτη έτελείωσε πρός γενικήν εύαρέσκειαν. Ακολού

θως έκαστος τών οδοιπόρων έπανήλθε νά παρατηρήση διά τών έπι τάς 
πλευράς παραθύρων καί τής ύποκάτωθεν ύάλου τό άπειρον διάστημά, 
έν ω Iπλέον. Τό αυτό θέαμα προσέβαλε τότε τούς οφθαλμούς των. 
Σύμπασα ή  έκτασις τοΰ ούρανίου σφαιροειδούς διετέλει βρίθουσα αστέ
ρων καί άστερισμών θαυμασίας λαμπρότητος, ικανής  ̂νά δ'.εγείρη 
τόν μέχρι παραφοράς θαυμασμόν τών αστρονόμων. Ά φ ’̂ ενός μεν ο 
*Ήλιος, ώς πυρπνόον στόμιον κλιβάνου πυριφλεγούς, δίσκος έςαί- 
σιος καί καταπληκτικός άνευ στεφάνου φωτεινού, έξηρτημένος επί του 
μέλανος ούρανίου έδάφους· άφ3 ετέρου ή Σελήνη, άνταποδίδουσα αύτώ 
τά ίδια φώτα δι’ άνταυγείας, καί οίονεί άκίνητος έν τώ μέσφ τού αστε- 
ρόεντος κόσμου* έπειτα ισχυρά τις κηλίς, ήτις έφαίνετο ̂ ιατρυπωσα 
τό στερέωμα καί τήν οποίαν περιεστοίχιζε λεπτή περιάργυρος ται
νία φωτός.' Νεφελώδη τηδε κάκεϊσε άθροίσματα, ύποφώσκοντα ώς πυ- 
κναί νιφάδες χιόνος αστεροειδούς, καί έκ τού κατακορύφου πρός το αν- 
τικόρυφον άπέραντος δακτύλιος, σχηματιζόμενος έκ φλογέρας κονεως 
άστρων, ό γαλαξίας έκεΐνος κύκλος, έντός τοΰ οποίου ό Ηλιος ου εν 
άλλο έστίν ή άπλοΰς άστήρ τέταρτου μεγεθους.

Οί παρατηρηταί δέν ήδύναντο ν’ άποσπάσωσι τά βλέμματά των άπό 
τοΰ όλως καινοφανούς έκείνου θεάματος, ούτινος ούδεμια περιγραφή 
δύναταί νά παράσχη άκριβή ιδέαν. Όποιας τωόντι σκέψεις τα θαυμα- 
σια έκεΐνα φαινόμενα τοΰ άστερόεντος χώρου διήγειρον έν τώ πνευματι, 
καί οποίας συγκινήσεις άγνώστους έναπέθετον έν τη ψυχή αύτών.

/Ο  Βαρβικάν άπεφάσισε νά ποιήση Ιναρξιν τής περιγραφής τοΰ
ταςειθ:ευ του. Λιατελών ύπό τό κράτος τών έντυπώσεων έκείνων έ-
σημείωσεν ώραν πρός ώραν πάντα τά γεγονότα, ών έγένετο αύτόπτης
άπό τής ενάρξεως τής αιθέριου αύτοΰ οδοιπορίας* έξηκολόύθει δέ νά
γραφ-/] ήσυχως οια τών χονδρών τετραγώνων αύτοΰ χαρακτήρων καί 
εις ύφος δλίγον έμπορικόν.

Κατά τό διάστημα τοΰτο, ό λογιστής Νίχωλ έπεθεώρει τούς περί 
καμπύλών τύπους, καί εξετέλει τούς υπολογισμούς αύτοΰ μετ’ άπα- 
ραμιλλου δεξιοτητος. 'Ο Μιχαήλ Άρδάν συνδιελέγετο ότέ μέν μετά 
τοΰ Βαρβικάν, όστίς δέν άπεκρίνετο σχεδόν, ότέ δέ μετά τοΰ Νί
χω λ, όστις ούδέ ήκουε καν αύτόν, άλλοτε μετά τής Άρτέαιδος ήτις 
ούδέν ένόει άπό τάς θεωρίας αύτοΰ, καί τέλος μεθ’ έαυτόΰ, έρωτών καί 
αποκρίνομενος εις έαυτόν, πηγαινοερχόμενος, ένασχολούμενος περί μυ- 
ριων οσων, άλλοτε κλινών πρός τό κατώτατον παράθυρον, άλλοτε ά- 
ναρριχώμενος είς τά ύψώματα τοΰ βλήματος, αιωνίως δέ αδων χαμη- 
λη φω Εν τώ μικροκόσμω έκείνω έξεπροσώπει τήν ζωτρότττα 
και την Γαλλικήν άδολέσχειαν.

Η ήμερα ή μάλλον— επειδή ή Ικφρασις ουδόλως είναι άκριβής,—  
η περίοδος τών δώδεκα ώρών, ήτις σχηματίζει τήν ημέραν έπί τής Γης, 
έτελείωσε δια δαψιλούς δείπνου έντέχνως παρεσκευασμένου. Ούδέν 
επεισοΰίον, τεινον νά διαταράξη τήν πεποίθησιν τών περιηγητών, ειχε 
συμβη εισετι. Ουτω δέ πλήρεις ελπίδων, βέβαιοι ήδη περί τής έπιτυχίας 
κατεκλιθησαν είρηνιχώς, ένώ ή σφαίρα αύτών διέτρεχε τάς ούρανίας 
τΡ ους ί7·έ ταχύτητα όμοειδώς έλαττουμενην.

—-'•'WXArtAA/WVA'Vw----

Δ'.

Ο Λ ΙΓΗ  Α Λ Γ Ε Β Ρ Α .

,  Η  ^  ουδενός συμβάντος. Α ληθώς ή λέξις ν ύ ξ
« « τ ώ λ , Κ ,  ή  Tou β λ ή μ α τ ο ς  ^ „ ρ Κ ώ ;  π ρ 4 '

0( λιοι παρήλλαξε. Κατ’ άΓΓρονομκψ ix fp a m ,  ύποχά-
τωϋεν μεν τοΰ μύδρου ύπήρχεν ήμέρα, νύξ δέ ύπεράνω^εν αύτοΰ. 'Οσά
κις οε εν τη αφηγησει ταύτη γίνεται χρήσις τών δύο τούτων λέξεων 
αυται^σημαινουσι τήν μεταξύ τής ανατολής καί τής δύσεως τοΰ 'Ηλιου’ 

1 1 ή? χρονικήν περίοδον.



Ό  ύπνος τών αεροπόρων τοσούτω μάλλον ήν ήσυχος, καθ όσον 
τό  βλήμα, μεθ* δλην την υπερβολικήν αύτοΰ ταχύτητα, έφαίνετο δια- 
τελοϋν έν άπολύτω άκινησία. Ούδεμία κίνησις προέδιδε τήν έν τω κενώ 
οδοιπορίαν αύτοΰ. 'Η  μετατόπισις, όσονδήποτε ταχεία καί άν γίνηται, 
δέν δύναται νά παραγάγη έπαισθητόν αποτέλεσμα έπί τοΰ οργανισμού, 
σταν ένεργήται έν τω κενώ ή συμπεριφερη μεΟ έαυτής και τήν περι- 
βάλλουσαν αύτήν μάζαν τοΰ άερος. Τις τών κατοίκων τής Γής συναι
σθάνεται ποτε τήν ταχύτητα τής κινήσεως τοΰ σφαιροειδούς τουτου, ήτις 
έν τούτοις φέρει αύτό έννενήκοντα χιλιάδας χιλιομέτρων άνά πασαν ώραν; 
Ή  κίνησις ύπό τούς δρους τούτους δεν γίνεται έ π α ι σ θ η τ ή ,  καθώς 
ούδέ ή ηρεμία. Ούτω παν σώμα είναι έν α ύτγ  άδιάφορον. ’Ηρεμεί; θέλει 
μείνει είς τήν κατάστασή ταύτην, έν όσω ούδεμια ξένη ουναμις μετα- 
τίθησιν αύτό. Κινείται; ουδέποτε θέλει σταματήσει, έάν έμποδιον τι μή 
αναχαίτισή τήν πορείαν αύτου. 'Η  άίιαφορια αύτη περι την κινησιν ή 
τήν ήρεμίαν είναι ήάδράνεια.

Ό  Βαρβικάν λοιπόν καί οί σύντροφοι αύτοΰ ήδύναντο νά νομι^ωσίν 
εαυτούς διατελοϋντας έν άπολύτω ήρεμία, ώς δντες κεκλεισμενοι έν 
τα) έσωτερικώ της σφαίρας. Ά λ λ ά  τό άποτέλεσμα ήθελεν είσθαι τό 
αύτό καί άν ησαν τοποθετ/)μέ'>οΐ έπί τοΰ εξωτερικού. Άνευ τής Σελή
νης, ήτις βαθμηδόν έμεγεθύνετο πρό αύτών, καί τής Γής, ήτις ήλατ- 
τοΰτο ύπ’ αύτούς, ήθελον πιστεύει οτι διατελοΰσιν έν πληρει άκινησία.

Τήν πρωίαν ταύτην, 3ην Δεκεμβρίου, άφυπνίσθησαν ύπό χαριέσσης 
άλλ’ άπροσδοκήτου τι νος κραυγής. Ή ν  τό έωθινόν ασμα τοΰ άλεκτορος, 
όπερ άντήχησεν είς τό έσωτερικόν τοΰ βλήματος.

‘Ο Μιχαήλ Άρδάν άνεπήδησε πρώτος έπί ποοός, άνερριχήΟη μέχρι 
τής οροφής τοΰ βλήματος, καί, κλείων κιβώτιον τι ήμιανοικτον,

«Θά σιωπήσης ! είπε χαμηλή τνί φωντ,. Αύτό τό ζωόφιον Οά μα- 

ταιώση τούς σκοπούς μου,»
Έ ν  τούτοις ό Ν ίχω λ καί ό Βαρβικάν έξηγέρθησαν.
« Τί άχούω; Α λέκτω ρ! εΐπεν ό ΙΝίχωλ.
—  Ά !  όχι, φίλοι μου, άπεκρίθη ζωηρώς ό Μιχαήλ* έγώ ήθέλη- 

σα νά σας άφυπνίσω διά τοΰ άγροτικοΰ τούτου μελίσματος.))
Καί ταΰτα λέγων, άνέμελψεν εν λαμπρόν κ ο υ κ ο υ ρ ί κ ο υ, τό 

όποιον ήθελε περιποιήσει τιμήν καί είς τόν μάλλον άγέρωχον σύζυγον 
τών ορνίθων.

Οί §νο Α φρικανοί δέν ήδννήθησαν νά κρατήσωσι τόν γέλωτ«·

« Λαμπρόν πλεονέκτημα, εΤπεν 6 Νίχωλ, άτε^ζων τόν σύντροφον 
αύτοΰ δι’ ύφους υπόπτου.

—  Μάλιστα, άπεκρίθη ό Μιχαήλ* συνήθης είς τήν πατρίδα μου 
άστεισμός. Τό τοιοΰτο εϊναι Γαλλικώτατον μιμούνται κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τόν άλέκτορα καί είς τάς καλητέρας κοινωνίας.»

Είτα δέ, μεταστρέφων τόν λόγον,
« Γνωρίζεις, είπε τώ Βαρβικάν, τί διενοούμην καθ’ ολην τήν νύκτα;
—  Ούχί, άπεκρίθη ό πρόεδρος.

—  Έσκεπτόμην περί τών έν Κανταβριγία φίλων ήμών. Ίσω ς μέ
χρι τοΰδε παρετήρησες, δτι είμαι θαυμάσιος άνεπιστήμων περί τά μα- 
θηματικά. Μοί είναι λοιπόν άδύνατον νά εννοήσω πώς οί σοφοί τοΰ Α 
στεροσκοπείου ήδυνήθησαν νά ύπολογίσωσιν όποιαν άρχικήν ταχύτητα 
έπρεπε νά εχη τό βλήμα, έκσφενδονιζόμενον άπό τής Κολομβιάδος χαί 
χατευθυνόμενον εις τήν Σελήνην.

—  Θέλεις νά είπης, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, διά νά καταφθάση τό ου
δέτερον έκεϊνο σημεΐον, ένθα αί έλκτιχαί δυνάμεις τής Γής καί τής Σε
λήνης ίσορροποΰσι* διότι, μετά τήν έκ τοΰ σημείου τούτου διάβασιν, κει
μένου είς τά έννέα δέκατα σχεδόν τής όδοΰ, 6 μύδρος θέλει καταπέ- 
σει έπί τής Σελήνης άπλούστατα δυνάμει τής βαρύτητος αύτοΟ.

—  Έ στω, άπεκρίθη ό Μιχαήλ* άλλ’ έτι άπαξ έρωτώ, πώς ήδυνή
θησαν νά ύπολογίσωσι τήν άρχιχήν ταύτην ταχύτητα;

—  Ούδέν τούτου εύχερέστερον, εΤπεν ό Βαρβικάν.
—  Καί σύ λοιπόν ήδυνήθη νά ύπολογίσης αύτήν; ήρώτησεν ό 

Μιχαήλ Άρδάν.
—  Πληρέστατα. Ό  ΙΝίχωλ καί έγώ θά έπροσδιοριζομεν αύτήν, 

έάν ή σημείωσις του Αστεροσκοπείου δέν άπήλλαττεν ήμ&ς τοΰ κόπα» 
τούτου.

—  Αι καλά, γηραιέ μου Βαρβικάν, άπεκρίθη ό Μιχαήλ* ήδύναντο 
μάλλον νά κόψωσι τήν κεφαλήν μου, άρχίζοντες άπό τών ποδών, ή νά 
μέ βιάσωσι νά λύσω τοΰτο τό πρόβλημα.

— Επειδή δέν έσπούδασες Ά λγεβραν, ύπήντησεν ήπίωςό Βαρβικάν.
—  Ώ  τούς άστείους καταβροχθιστάς τοΰ χ! Νομίζετε δτι έξηγεΐ- 

σθε πληρέστατα καί εκφράζετε τά πάντα, άμα προφέρητε τήν λέξιν 
Ά λ γ ε β ρ α ν .

—  Μιχαήλ, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, νομίζεις δτι δύναται νά έργασΟ^ 
ό σιδηρουργός άνευ σφύρας καί ό γβωργός άνευ άρό^ρου;



—  Δυσκολώτα τα.
—  Λοιπόν ή "Αλγεβρα είναι έργαλεΐον καί αύτη ώς τό άροτρον 

ή ή σφύρα, χαί μάλιστα έργαλειον καλόν ο:’ εκείνον, οστις ήξεύρει νά 

τό μεταχείρισή.
—  Σπουδάζων όμιλεΐς;
—  Σπουδαιότατα.
—  Καί δύνασαι νά κάμης χρήσιν τοΰ εργαλείου τούτου ενώπιον μου;
—  Έ άν τοΰτο σέ ένδιαφέρει, διατί όχι;
—  Καί νά μοι δείξτς πώς ύπελόγισαν τήν αρχικήν ταχύτητα τοΰ 

όχήματος ήμών;
—  Ναι, άξιάγαστε φίλε μου. 'ϊπολογίζων πάντα τά στοιχεία τοΰ 

προβλήματος, τήν άπόστασιν τοΰ κέντρου τής Γής άπό τοΰ κέντρου 
τής Σελήνης, τήν ακτίνα καί τήν μάζαν τής Γής, ώς καί τήν μάζαν 
τής Σελήνης, δύναμαι νά ορίσω ακριβώς οποία τις έπρεπε νά ήναι 
ή άρχική ταχύτης τοΰ βλήματος, καί τοΰτο δι’ άπλοΰ τίνος άλγε- 
βρικοΰ τύπου.

—  Ά ς  ίδωμεν τόν τύπον τούτον.
—  Θά ϊ'δης αύτόν. Ά λ λ ά  μόνον δέν Θέλω σοί παραστήσει τήν καμ

πύλην, ήν έπί τοΰ παρόντος διαχαράττει τό βλήμα μεταξύ τής Γής 
καί τής Σελήνης, ύπολογίζων τήν μεταβατικήν αύτών κίνησιν περί τόν 
'Ή λιον. Ούχί· θέλω υποθέσει τά δύο ταΰτα άστρα ώς άκίνητα, τό ό
ποιον άρχει είς τόν σκοπόν ήμών.

—  Καί διατί;
—  Διότιήθέλομεν ζητήσει τότε τήν λύσιν τοΰ καλουμένου π ρ ο 

β λ ή μ α τ ο ς  τ ώ ν  τ ρ ι ώ ν  σ ω μ ά τ ω ν ,  καί ό ολοκληρωτικός 
ύπολογισμός δέν προώδευσεν είσέτι ίκανώς ώστε νά έπιτύχωμεν τήν 
λύσιν ταύτην.

—  Τότε λοιπόν, ειπεν ό Μιχαήλ Άρδάν διά τοΰ πανούργου αύτοΰ 
ύφους, οί μαθηματικοί δέν είπαν είσέτι τήν τελευταίαν αύτών λέξιν.

—  Βεβαίως ούχί, άπεκρίθη ό Βαρβικάν.
—  Καλόν. Τσως όμως οί Σεληνιται εφθασαν εις τόν άκρότατον 

βαθμόν τής τελείότητος ώς πρός τόν ολοκληρωτικόν ύπολογισμόν. 
Ά λ λ ά  τίς ό ολοκληρωτικός ουτος ύπολογισμός;

—  Είναι ό άντίθετος τοΰ διαφορικού ύπολογισμοΰ, άπήντησε μετά 
σπουδαιότητος ό Βαρβικάν.

—  Μένω ύπόχρεως.

 Τουτέστιν είναι ύπολογισμός, δι’ ού ζητοΰμεν τάς ώρισμένας
ποσότητας, τών οποίων γνωρίζομεν τήν διαφορικήν.

 Τούλά/ιστόν αύτό είναι σαφέστερον τοΰ πρώτου, ειπεν ό Μιχαήλ,

κάπως εύγαριστηθείς έκ τής δεύτέρας ταύτης άπαντήσεως.
 Καί τώρα, έπανέλαβεν ό Βαρβικάν, εν φύλλον χάρτου, δλίγην

μολυβδίδα, καί πριν ή παρέλθη ήμίσεια ώρα θέλω εύρει τόν ζητούμε- 

νον τύπον.»
Ό  Βαρβικάν, μετά τούτους τούς λόγους, παρεδόθη όλος είς τό- ερ- 

γον αύτοΰ, ένώ ό Νίχωλ έθεώρει τό άπειρον διάστημα, άφίνων είς τόν 
σύντροφον αύτοΰ, τήν φροντίδα τοΰ προγεύματος.

Ήμιώριον μόλις παρήλθε καί ό Βαρβικάν, άνεγείρων τήν κεφαλήν, 
έδείκνυεν είς τόν Μιχαήλ Άρδάν τόν χάρτην κεκαλυμμένον ύπό άλ- 
νεβρικών στμείων, έν μέσω τών οποίων διεκρίνετο ό γενικός ούτος τύπος:

1 ί * Κ “ “ \
_ ( τ 2 _ τ0> ) =  Sa _ 1 +~  ( - - - - )  J
2 I X μ. δ-χ J

«Καί τοΰτο σημαίνει;. . .  ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
—  Τοΰτο σημαίνει, άπήντησεν ό Νίχωλ, ότι τό ήμισυ τοΰ τ  ούο 

πλήν τ  μηδέν τετράγωνον είναι ίσον πρός τό βα πολλαπλασιαζόμενον 
έπί α διά χ  πλήν ενός σύν μ τονουμένου διά μ έπί α διά δ πλήν χ  πλήν

α διά δ πλήν α. r
 y διά υ έπιβαινον τοΰ ζ καί ίππεΰον έπί τοΰ π! άνεκραυγασεν ο

Μιχαήλ Άρδάν, ρηγνύων άσβεστον γέλωτα. Καί καταλαμβάνεις συ,

στρατηγέ μου, αύτά τά κινέζικα;
—  Ούδέν τούτων σαφέστερον.
 Πώς λοιπόν; ειπεν ό Μιχαήλ* άλλ3 αύτά τά θεοχαρακτα συγ-

χίζουν τήν όρασιν, καί προξενούν ζάλην είς τόν εγκέφαλον!
—  Αιώνιε γελωτοποιέ! ύπέλαβεν ό Βαρβικάν. Ά λγεβραν ήθέλη- 

σας, είς τήν Ά λγεβραν λοιπόν θά σέ βυθίσωμεν μέχρι τού πώγωνος.

 Προτιμώ κάλλιον νά μέ άπαγχονίσουν.
—  Πραγματικώς, άπήντησεν ό Νίχωλ, όστις παρετήρει τόν τύπον 

ώς πραγματογνώμων, τοΰτο μοί φαίνεται έπιτυχώς εύρεθεν, Βαρβικαν. 
Είναι ό ολοκληρωτικός τής έξισώσεως τών ολοσχερών δυνάμεων,(1) καί 
δέν άμφιβάλλω ότι θέλει χορηγήσει ήμΐν τό ζητούμενον αποτέλεσμα.

(1 ) Κ αλείται 2ν τή  μηχανική έλοσχερής δύναμις ( fo rc e  v iv e )  τό γινόμενον 
τ05 έ'γκου πολλατ:λασι«ζομένου δια το5 τετραγώνου τής ταχύτητος.

— 5 Μ,



, —  ’Λ λλ' ^πεθύμουν νά τό έννοήσω! άνέκραξεν <5 Μιχαήλ. ΉΟελον 
δώσει δέκα έτη της ζωής του Νίχωλ Γνα τό εννοήσω.

—  Τότε λοιπόν ακουσον, έπανέλαβεν ό Βαρβικάν· εν δεύτερον του 
τ  δύο πλήν τ  μηδέν τετράγωνον είναι ό τύπος, όστις χορηγεί ήμΐν τήν 
ήμίσειαν διαφοράν της ολοσχερούς δυνάμεως.

Ωραία! και ό Νίχωλ γνωρίζει τήν σημασίαν ταύτην;
 ̂ —  Άναμφιβόλως, Μιχαήλ, ύπέλαβεν ό στρατηγός· άλλως τε δέ, 

αύτά τά σημεία, τά όποια ήδη σοί φαίνονται αινιγματώδη, σχηματί
ζουν τήν εύκρινεστέραν, καΟαρωτέραν καί λογικωτέραν γλώσσαν δι’ 
έκεΐνον, όστις γνωρίζει τήν άνάγνωσιν αύτών.

—  Καί πιστεύεις, Νίχωλ, ήρώτησεν ό Μιχαήλ, ότι διά τών ιερο
γλυφικών τούτων, τών άκατανοητοτέρων και αύτών τών Αιγυπτιακών, 
δύνασαι νά ευρης ποίαν άρχικήν κίνησιν έπρεπε νά δώσης εις τήν σφαί
ραν ταύτην.

Αναμφιλέκτως, άπηντησεν ό ΙΝίχωλ, καί μάλιστα διά τοΰ αύτοΰ 
τύπου δύναμαι νά σοι είπω άκόμη καί όποια τις είναι ή ταχύτης αύτου 
έν οίψδήποτε σημείω τής οδοιπορίας του,

—  Λόγον τιμής;
—  Λόγον τιμής.

Τότε λοιπόν γ Λ  συ εϊσαι έπίσης κατεργάρης ώς ό πρόεδρος.
Ούχί, Μιχαήλ. Ή  δυσκολία συνίσταται είς τόν ύπολογισμόν, 

τόν όποιον διετύπωσεν ό Βαρβικάν νά έξαγάγη δηλαδή τις μίαν έξίσω- 
σιν, ήτις συγκεφαλαιοι όλους τούς όρους τοΰ προβλήματος. Τό έπί- 
λοιπον είναι άπλουστατον άριΟμητικόν ζήτημα, καί άπαιτεϊ μόνον τήν 
γνώσιν τών τεσσάρων πράξεων της άριθμητικής.

—  Τοΰτο εϊναι ήδη ώραιον, άπηντησεν ό Μιχαήλ Άρδάν, οστις έπί 
ζωής αύτοΰ ούδέποτε έξετέλεσε ούδέ μίαν πρόσθεσή άκριβή, καί όστις 
ωρί',ε τήν πράξιν ταυτην ουτω: «Πρόσθεσις είναι μικρός κινεζικός πο
νοκέφαλος, δι’ οδ έπιτυγχάνομεν τήν εύρεσιν κεφαλαίων άορίστως ποι- 
κιλλομένων.»

Έ ν  τούτοις ό Βαρβικάν άπεκρίνετο, ότι καί ό Νίχωλ αν ένησχολειτο 
μετά προσοχής ήθελε βεβαίως εύρεί τόν τύπον τοΰτον.

* , ΚΤ0 Ρλέπω δύσκολον, ειπεν ό Νίχωλ, επειδή οσω μάλλον μελετώ 
αύτό·/, τόσω τόν ευρίσκω θαυμασίως κατηρτισμένον.

—  Άκουσον λοιπόν, εΤπεν ό Βαρβικάν πρός τόν άμαθή συνέταιρόν 
■tty και θέλεις ίδεΐ ότι όλα ταΰτα τά καββαλι^ικά εχουσιμίαν σημασίαν.

—  ’Ακούω, ειπεν ό Μιχαήλ μετά καρτερικού ύφους.
*— 'Έστω δ, ειπεν ό Βαρβικάν, ή άπό τοΰ κέντρου τής Γής μέχρι 

τοΰ κέντρου τής Σελήνης άπόστασις· επειδή, όιτως ύπολογίση τις τάς 
έλκτικάς δυνάμεις, πρέπει νά λάβη ώς βάσιν τά κέντρα.

—  Τοΰτο τό έννοώ.
—  α είναι ή άκτίς τής Γής.
—  α, άκτίς* παραδεκτόν καί τοΰτο.
—  μ  είναι ή μάζα τής Γής, μ  τονούμενον ή μάζα τής Σελήνης. 

Επειδή πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ όψιν καί τόν όγκον άμφοτέρων τών έλ- 
κτικών τούτων σωμάτων, διότι ή έλξις εΤναι άνάλογος πρός τούς όγκους.

—  Αύτό έννοεΐται.
—  β παριστάνει τήν βαρύτητα, τήν άποκτηθεισαν δηλονότι ταχύ

τητα έντός δευτερολέπτου ύφ’ ένός σώματος, πίπτοντος έπί τής έπιφα- 
νείας τής Γής. Μοί φαίνεται νά ηναι τοΰτο σαφές καί καθαρόν;

—  Καθαρώτατον ώς τό ύδωρ, άπήντησεν ό Μιχαήλ.

—  Ή δη παριστώ διά τοΰ χ  τήν μεταβλητήν άπόστασιν, ήτις δια
χωρίζει τό βλήμα άπό τοΰ κέντρου τής Γής, καί διά τοΰ τ  τήν ταχύ
τητα, ήν κέκτηται τό βλήμα έν τ?ί άποστάσει ταύτη.

—  Καλώς.
—  Τέλος, ή Ικφρασις τ  μηδέν έν τη έξισώσει είναι ή ταχύτης, ήν 

έχει τό βλήμα κατά τήν άπό τής άτμοσφαίρας έξοδον αύτοΰ.
—  Πραγματικώς, ειπεν ό Νίχωλ, είς τοΰτο τό σημεΐον έπρεπε νά 

ύπολογίσωμεν τήν ταχύτητα ταύτην, επειδή γνωρίζομεν ήδη ότι ή κατά 
τήν άναχώρησιν ταχύτης ίσοδυναμεΐ άκριβώς πρός τά τρία ήμίση τής 
ταχύτητος κατά τήν έκ τής άτμοσφαίρας έξοδον.

—  Δέν έννοώ πλέον! ειπεν ό Μιχαήλ.
—  Καί όμως τό πράγμα είναι τοσοΰτον άπλοΰν, ειπεν ό Βαρβικάν.
—  Ούχί τοσοΰτον άπλοΰν όσον έγώ, ύπέλαβεν ό Μιχαήλ.
—  Τοΰτο σημαίνει ότι, όταν τό βλήμα ήμών έφθασεν είς τό τέρμα 

τής γηίνης άτμοσφαίρας, άπώλεσεν ήδη τό τρίτον τής άρχικής αύ
τοΰ ταχύτητος.

—  Τόσον μόνον;
—  Μάλιστα, φίλε μου, καί τοΰτο δι’ ούδέν άλλο ή διά τήν προσ

τριβήν αύτοΰ κατά τών άτμοσφαιρικών σωμάτων. Εννοείς βεβαίως ότι 
όσω ταχύτερον έπορεύετο, τόσω μεγαλητέραν άντίστασιν άπήντα έκ 
μέρους τοΰ άέρος.



—  Παραδέ/ομαι τοΰτο, ειπεν ό Μιχαήλ, χαί έννοώ αύτό, μολονότι 
τά ίδικά σου τ  μηδενικόν δύο καί τ  μηδενικόν τετράγωνον στρεφογυρί- 
ζουσιν έντός της κεφαλής μου ώς καρφία έντός σάκκου.

—  Πρώτον άποτέλεσμα της Ά λγεβρας, ειπεν ό Βαρβικάν. Καί 
τώρα, tva σέ διαμορφώσω τελείως, άς άντικαταστήσωμεν τά αριθμη
τικά διδόμενα τών διαφόρων τούτων εκφράσεων, ήτοι παραστησωμεν 
δι’ άριθμών την αξίαν έκάστου.

—  Διαμόρφωσόν με τελείως, άπηντησεν ό Μιχαήλ.
—  Έ κ  τών έκφράσεων τούτων, εΤπεν ό Βαρβικάν, άλλαι μέν είσίν 

ήδη γνωσταί, άλλαι δέ πρέπει νά ύπολογισθώσιν.
—  Άναδέχομαι τάς τελευταίας έγώ, ειπεν ό Νίχωλ.
—  Ά ς  έξετάσωμεν πρώτον τό α, ειπεν ό Βαρβικάν α είναι ή άκτίς 

της Γής, ήτις ύπό τό γεωγραφικόν πλάτος τής Φλωρίδος, σημείου τής 
άναχωρήσεως ήμών, ισοδύναμε? πρός εξ έκατομμύρια και τριακοσίας 
έβοομήκοντα χιλιάδας μέτρων· δ είναι ή άπόστασις τοΰ κέντρου της 
Γής άπό τοΰ κέντρου τής Σελήνης, ίσοδυναμοΰσα πρός πεντήκοντα έξ 
άκτΐνας τής Γής, ήτοι . . . »

Ό  Νίχωλ ύπελόγισε παραγρήμα.
« "Ήτοι, τριακόσια πεντήκοντα εξ έκατομμύρια καί έπτακοσίας 

είκοσι χιλιάδας μέτρων, καθ' ήν στιγμήν ή Σελήνη είναι είς τό περί- 
γειον αύτής σημειον, εις τήν πλησιεστέραν δηλονότι άπό τής Γής άπό- 
στασιν αύτής.

—  Καλώς έ'χει, ειπεν ό Βαρβικάν. "Ηδη μ τονούμενον διά μ είναι 
ή άναλογία τής μάζης τής Σελήνης πρός τήν τής Γής, ίσοδυναμοΰσα 
πρός τό ογδοηκοστόν πρώτον αύτής.

—  Καλώς, ειπεν ό Μιχαήλ.
—  β ή βαρύτης, έν τη Φλωρίδι είναι εννέα μέτρων καί όγδοήκοντα 

ένός* έκ τούτου δ’ έξάγεται ότι βα ίσοδυναμεΐ. . . .

—  Πρός εξήκοντα δύο έκατομμύρια καί πεντακοσίας είκοσι χιλιά
δας μ κ, άπηντησεν ό Νίχωλ.

—  Καί τώρα; ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
—  Ή δη ότε αί έκφράσεις παρεστάθησαν δι’ άριθμών, θέλω ζητήσει 

τήν ταχύτητα τ  μηδενικόν, ήτοι τήν ταχύτητα, ήν επρεπε νά εχη τό 
βλήμα έγκαταλεΐπον τήν άτμοσφαΐραν καί κατευθυνόμενον πρός τό 
σημειον της ισοδυνάμου ελξεως μετά ταχύτητος ούδετέρας. Ε πειδή 
κατά τήν στιγμήν ταύτην ή ταχύτης έσται ίση τώ μηδενί, λέγω

λοιπόν ότι ίσοδυναμεΐ πρός τό μηδέν, καί ότι χ ,  ή άπόστασις ένθα 
εύρίσκεται τό ούδέτερον τοΰτο σημειον, θέλει παρασταθή ύπό τών 
εννέα δεκάτων τοΰ δ, ήτοι τής άποστάσεως, ή όποία διαχωρίζει τά 
δύο κέντρα.

—  Συλλαμβάνω άόριστόν τινα ιδέαν ότι τοΰτο πρέπει νά έκφρασθή 
οΰτως, ειπεν ό Μιχαήλ.

—  Έ χ ω  λοιπόν τότε γ  ίσον πρός τά έννέα δέκατα τοΰ δ, καί τ 
ίσον τώ μηδενί, καί ό τύπος γίνεται. . . »

Ό  Βαρβικάν έγραψε πάραυτα έπί τοΰ χάρτου:
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Ό  Νίχωλ άνέγνωσε δι’ άπληστου οφθαλμού, εϊτα δέ άνεκραύγασεν
« Αύτό είναι! αύτό είναι!
—  Είναι εύκρινές; ήρώτησεν ό Βαρβικάν.
—  Είναι γεγραμμένον διά φλογερών γραμμάτων, ειπεν ό Νίχωλ.
—  "Ω τούς προκομένους μου! ύπετονθόρυσεν ό Μιχαήλ.
—  Ένόησας τέλος πάντων; προσέθετο ό Βαρβικάν.
—  Ά ν  ένόησα! άνέκραξεν ό Μιχαήλ, άλλά δηλαδή οτι ή κεφαλή 

μου διαρρήγνυται.
—  Ούτως, έπανέλαβεν ό Βαρβικάν, τ  μηδενικόν δύο ίσοδυναμεΐ 

πρός βα πολλαπλασιαζόμενον έπί εν πλήν δέκα α δι’ 9 ο πλήν ένός 
όγδοηκοστοΰ πρώτου, πολλαπλασιαζομένου έπί 1 0 α  διά δ πλήν α 

διά δα.
—  Καί τώρα, ειπεν ό Νίχωλ, Γνα εύρωμεν τήν ταχύτητα τοΰ βλή

ματος κατά τήν άπό τής άτμοσφαίρας έξοδον αύτοΰ, δεν μενει άλλο ή 
νά ύπολογίσωμεν.»

Ό  στρατηγός, ώς πειραματικός έξησκημένος είς πάσας τάς δυσχε- 
ρείας, ήρχισε νά ύπολογίζη δι’ άριθμών μετά καταπληκτικής ταχύτη- 
τος. Διαιρέσεις καί πολλαπλασιασμοί έξετείνοντο ύπό τούς δακτύλους 
αύτοΰ, καί οί άριθμοί κατεκάλυπτον ώς χάλαζα τό λευκόν χαρτίον. Ο 
Βαρβικάν παρηκολούθει αύτόν διά τοΰ βλέμματος, ενώ ό Μιχαήλ Αρ- 
δάν έπίεζεν άμφότέραις ταΐς χερσί τήν άναγεννωμένην έν τη κεφαλή 

αύτοΰ ήμικρανίαν.
κ Αι καλά; ήρώτησεν ό Βαρβικάν μεθ’ ίκανάς στιγμάς σιωπής.
—  Αι καλά! οί υπολογισμοί έγένοντο, άπηντησεν ό Νίχωλ· τ  μη

δενικόν, ήτοι ή ταχύτης τοΰ βλήματος κατά τήν άπό τής άτμοσφαίρας



Ιξοδον δπως χαταφθάση τό σημειον τής ισοδυνάμου ελξεως δέον νά 
$ναι ένδεκα χιλιάδων καί πεντήκοντα ενός μέτρων κατά τό πρώτον 
δευτερόλεπτον.

—  Πώς! είπεν ό Βαρβιχάν, άνασκιρτήσας. Τί λέγεις;
—  Σωστότατα ένδεκα χιλιάδες καί πεντήκοντα καί εν μέτρον.
—  Ώ  ανάθεμα! άνεκραύγασεν 6 πρόεδρος μετ’ άπελπισίας.
—  Τι έχεις; ήρώτησε λίαν έκπεπληγμένος ό Μιχαήλ Άρδάν.
—  Τ ί εχω! Ά λ λ ’ έάν μέχρι της παρούσης στιγμές ή ταχύτης 

ήλαττώθη κατά τό §ν τρίτον υπό τής προστριβές, τότε ή άρχική τα
χύτης έπρεπε νά ηναι . . . . .

—  Δέκα !ξ  χιλιάδων καί πεντακοσίων έβδομήκοντα £ξ μέτρων, 
είπεν ό Νίχωλ.

—  Καί τό Άστεροσκοπειον της Κανταβριγίας, τό όποιον διεκήρυξεν 
οτι ένδεκα χιλιάδες μέτρων ήρκουν διά τήν άναχώρησιν! καί τό ήμέ- 
τερον βλήμα, τό όποιον άνεχώρησε μέ τοιαύτην ταχύτητα!

—  Αΐ λοιπόν; ήρώτησεν ό Νίχωλ.
—  Λοιπόν, ή ταχύτης αυτη έσεται ανεπαρκής!
—  Καλά, καί επειτα;
—  Δέν Οέλομεν καταφθάσει εις τό ουδέτερον σημειον!
—  Διάβολε!

—  Τί λέγω; οΰτε είς τά ήμισυ τής όδοΰ Οέλομεν οΟάσει!
—  Δι’ όνομα της σφαίρας! άνέκραξεν ό Μιχαήλ Άρδάν, άναπηδή- 

σας ώσανεί εμελλε τό βλήμα τήν αυτήν ταύτην στιγμήν νά προσοχθή- 
ση έπί τοΰ γηίνου σφαιροειδούς.

—  Καί 0ά καταπέσωμεν πάλιν έπί τής Γής! »

Ε '.

Τ Α  Α ΙΘ Ε Ρ ΙΑ  Ψ ΥΧ Η .

II άνακαλυψις αυτη προσέβαλε τούς ήμετέρους οδοιπόρους ώς κε
ραυνός. Τίς ήΟελεν ύποπτεύσει παρομοίαν πλάνην υπολογισμού; Ό  Βαρ
βικάν δέν ήθελε νά πιστεύση είς'αύτήν, ό δέ Νίχωλ ήρξατο έπιΟεωρών 
τους άριθμους αυτοΰ. Οσον διά τόν τύπον, όστις εΓχε γνωστοποιήσει αύ- 
τόΐς τήν άπατην των, ούδείς ήδύνατο νά διαμφισβηαήση τήν ακρίβειαν αύ
τοΰ, καί, μετά τήν γενομένην έξέλεγξιν, έβεβαιώθη ότι, όπως καταφθά-

σωσι τό ουδέτερον σημειον, άπητεΐτο αρχική ταχύτης δεκαέξ χιλιάδων 
χαί πεντακοσίων έβδομήκοντα εξ μέτρων κατά τό πρώτον δευτερό
λεπτον.

Οί τρεις φίλοι παρετήρησαν σιωπηλώς άλλήλους. Περί προγεύμα
τος ούδείς πλέον λόγος. Ό  Βαρβικάν, συσφίγγων τούς όδόντας, συσπών 
τάς όφρΰς, καί συνέχων σπασμωδικώς τάς χεΐρας, παρετήρει διά τής 
θυρίδος* ό Νίχωλ έσταύρωσε τάς χεΐρας καί έξήταζε τούς υπολογισμούς 
αύτοΰ, ό δέ Μιχαήλ Άρδάν έψιΟύριζεν:

« ’Ώ  τούς προκομένους σοφούς μας! όλαι αί έργασίαι αύτών είναι 
τοιαΰται. Θά Ιδιδα ευχαρίστως δέκα πιστόλας, νά έπιπτεν ό μύδρος μας 
έπί τοΰ Αστεροσκοπείου τής Κανταβριγίας καί νά κατεπλάκωνεν αύτό 
μέ όλους τούς έν αύτώ ανακατωτάς τών υπολογισμών.»

Αίφνης ό Νίχωλ έποίησε μίαν σκέψιν, καί απευθυνόμενος πρός τόν 
Βαρβικάν είπε:

« Πλήν πώς έξηγεΐται τοΰτο; Είναι έπτά ώραι της πρωίας, ώστε ά- 
ναχωρήσαμεν άπό τριάκοντα δύο περίπου ώρών· έξετελέσαμεν λοιπόν 
πλέον τοΰ ήμίσεως της οδοιπορίας ήμών, καί έν τούτοις δέν πίπτομεν, 
καθόσον τουλάχιστον έννοώ.»

Ό  Βαρβικάν ούδέν άπεκρίθη. Ά λ λ ά  μετά ταχύ βλέμμα, τό όποιον 
έρριψεν έπι τοΰ στρατηγοΰ, έλαβεν είς χεΐρας διαβήτην, χρησιμεύοντα 
πρός καταμέτρησιν της γωνιαίας άποστάσεως της ύδρογείου σφαίρας, 
καί διά τοΰ κατωτέρου παραθύρου έκαμεν άκριβεστάτην παρατήρη- 
σιν έπί τής φαινομένης άκινησίας τοΰ μύδρου· είτα δέ άνεγειρόμενος 
καί άπομάσσων τό μέτωπον αύτοΰ, έπί τοΰ όποιου έμάρμαιρον σταγόνες 
ίδρώτος, έταξιθέτησεν αριθμούς τινας έπί τοΰ χάρτου. 'Ο  Νίχωλ ένόη- 
σεν ότι ό πρόεδρος έπειράτο ν’ άφαιρέση άπό τής καταμετρήσεως τής 
διαμέτρου τής Γής τήν άπό τοΰ βλήματος μέχρι τής Γής άπόστασιν, 
παρετήρει δέ αύτόν έναγωνίως.

« Ούχί! άνέκραξεν ό Βαρβικάν μετά τινας στιγμάς, ούχί, δέν πί- 
πτομεν! Είμεθα ήδη υπέρ τάς πεντήκοντα χιλιάδας λεύγας μακράν 
τής Γής. Παρήλθομεν τό σημειον εκείνο, ενθα τό βλήμα έμελλε ν’ α
ναχαίτισή, έάν ή ταχύτης αύτοΰ ήτο μόνον ένδεκα χιλιάδων μέτρων 
κατά τήν άναχώρησιν αύτοΰ· αείποτε δέ προβαίνομεν.

—  Τοΰτο είναι προφανές, άπήντησεν ό Νίχωλ, καί πρέπει νά ύπο- 
θέσωμεν έκ τούτου, ότι ή αρχική ήμών ταχύτης ύπό τήν ώσιν τών τε- 
τρακ^ίων χιλ;άδωγ λίτρων βαμβαχ9πυρίτ& ς νπερέβαινε τάς άπα;-



τουμένας ένδεκα χιλιάδας μέτρων. Έννοώ ήδη τόν λόγον, διατί άπην- 
τησαμεν μετά δεκατρία μόνον λεπτά άπό τής άναχωρήσεως ήμών τόν 
οευτερον εκείνον οορυζορον, οστις περιφερεται ύπερ τάς δύο χιλιάδας 
λεύγας μακράν τής Γής.

—  Καί ή έξήγησις αυτη είναι τόσω μάλλον πιθανή, προσέθ*]κεν ό 
Βαρβικαν, καθ’ όσον τό βλήμα, άνατινάσσον τό έντός τών συντετριμ
μένων αύτοΰ διαφραγμάτων ΰδωρ, άνεκουφίσθη αίφνης εις μέγαν βαθμόν.

—  Σωστά! εϊπεν ό Νίχωλ.

—  Ά χ !  γενναίε μου Νίχωλ! άνέκραξεν ό Βαρβικάν, έσώΟημενϊ 
Καλά, ειπεν ήσυχως ό Μιχαήλ Αρδάν άφοΰ λοιπόν έσώθημεν,

άς προγευματίσωμεν.»

Πραγματικώς ό Νιχωλ δεν ηπατάτο. Η αρχική ταχύτης ύπήρζε 
κατ εύτυχιαν πολλώ ύπερτερα τής ύπολογισθείσης ύπό τοΰ Αστερο
σκοπείου τής Κανταβριγίας, άλλά και τό Άστεροσκοπεΐον ούχ ήττον 
ειχεν άπατηθή.

Οί αεροπόροι, έξαχθέντες τής εσφαλμένης ταύτης εικασίας, παρε- 
κάθησαν είς τήν τράπεζαν καί προεγευμάτισαν περιχαρώς· έάν δέ καί 
εφαγον πολύ, άλλ' ώμίλησαν ετι περισσότερον. 'Η  πεποίθησις ύπήρ- 
χεν ήδη μεγαλητέρα μετά ή πρό τοΰ ά λ  γ  ε β ρ ι κ ο ΰ έ π  ε ι σ ο δ ί ο υ.

« Διατί νά μή έπιτυχωμεν; έλεγεν ό Μιχαήλ Άρδάν. Διατί νά μή 
άφιχΟώμεν; Εξεσφενδονίθημεν. Ούδέν άπηντήσαμεν κώλυμα πρό ήμών, 
ούώεμίαν πέτραν έπι τής πορείας ήμών. 'JI οδός είναι άνοικτή καί ε
λεύθερα, έλευΟερωτερα δέ μαλιστα και τής τοΰ πλοίου, τό όποιον άντι- 
μαχεται κατά τής θαλασσής, ελευθερωτέρα και τής τοΰ αεροστάτου, 
το οποίον άντεπεξερχεται κατά τοΰ άνέμου. Ά ρα, άφοΰ τό πλοΐον ά- 
φίκνεΐται είς τόν σκοπόν αύτοΰ, άφοΰ τό άερόστατον άνέρχεται ενθα τώ 
άρεσκει, οιατί και ή σφαίρα ήμών νά μή φθάση πρός τόν όποιον τείνει 
σκοπόν;

—  Θά φθάση, ειπεν ό Βαρβικάν.
—  Τούλάχιστον διά νά φημισθή ό Αμερικανικός λαός, ό μόνος 

λαός, ειπεν ό Μιχαήλ Άρδάν, όστις ήδυνήθη νά φέρη είς πέρας μίαν 
τοιαύτην έπιχείρησιν, ό μόνος λαός, όστις ήδυνήθη νά παραγάγη ένα 
προεόρον Βαρβικαν. Καί ήδη, όπότε σκέπτομαι, ότι πλέον ούδερ.ίαν έχο- 
μεν αιτίαν άνησυχίας, τί θέλομεν γίνει; ή πλήξις ήμών θά ύπερβή τήν 
τών βασιλέων, όταν παυσωσι νά έχωσι τήν διασκέδασιν τοΰ νά κόπτουν 
τά λαρύγκια τών ύπηκόων των.

'Ο Βαρβικάν καί ό Νίχωλ έποίησαν σχήμα άρνητικόν.
« Ά λ λ ’ έγώ προέβλεψα τήν περίπτωσιν, φίλοι μου, έπανέλαβεν ό 

Μιχαήλ Άρδάν. 'Γμεΐς ούδέν άλλο έχετε  ή νά όμιλήτε, έγώ δέ εχω 
ύπό τήν διάθεσιν υμών κύβους, πεσσούς, παιγνιόχαρτα, δό μ ι ν ο ν  μάς 

λείπει μόνον σφαιριστήριον.
—  Πώς; ήρώτησεν ό Βαρβικάν, έσκέφθης νά φέρης μαζή σου και 

τοιαύτα παίγνια;
—  Άναμφιβόλως, άπεκρίθη ό Μιχαήλ, άν όχι μόνον ινα οιασκε- 

οάζωμεν ήμεΐς, άλλά καί έπί τώ άξιεπαί- ω σκοπώ τοΰ νά προικοδοτή- 
σωμεν δι’ αύτών τά οινοπωλεία τών Σεληνιτών.

—  Φίλε μου, ειπεν ό Βαρβικάν, έάν ή Σελήνη f,vat κατωκημένη, 
οί κάτοικοι αύτής Οά έδημιουργήθησαν χιλιάδας ετών προ τών κατοί
κων τής Γής, διότι ούδείς δύναται νά άμφιβάλλη ότι τό άστρον τοΰτο 
είναι παλαιότερον τοΰ ήμετέρου. Έ άν λοιπόν οί Σελη^ΐται ύπαρχωσιν 
άπό εκατοντάδων χιλιάδων ετών, έάν ό έγκεφαλος αυτών για ι οιωργα- 
νΐσμένος κατά τόν άνθρώπινον εγκέφαλον, Οά άνεκάλυψαν βεβαίως πάν 
ό,τι ήμεΐς άνεκαλυψαμεν μέχρι τής ώρας, και ίσως μάλιστα ό,τι μελ- 
λομεν ν’ άνακαλύψωμεν είς τούς έπερχομενους αιώνας. Και έπι τ?ί ύπο- 
θέσει ταύτη, αύτοί μέν ούδέν έχουσι νά μαθωσι παρ ημών, ήμεΐς δέ 
έχομεν νά μάθωμεν πολλά άπ αύτών.

 Πώς! άπεκρίθη ό Μιχαήλ* καί στοχάζεσαι νά εΐχον αύτοί καλ-
λιτέχνας ώς τόν Φειδίαν, τόν Μιχαήλ Ά γγελο ν  ή τόν 'Ραφαήλον;

—  Πώς όχι;
  Ποιητάς ώς τόν 'Όμηρον, τόν Βιργίλιον, τόν Μίλτωνα, τόν Λα-

μαρτΐνον καί τόν Ούγώ;
—  Βεβαίως.
 Φιλοσόφους ώς τόν Πλάτωνα, τόν Άριστοτέλην, τόν Καρτέσιον,

τόν Κάντιον;
—  Άναμφιβόλως.
—  Σοφούς έπιστήμονας ώς τόν Άρχιμήδην, τόν Εύκλειόην, τον 

Πασχάλην, τόν Νεύτωνα;
—  Μάλιστα.
—  Κωμικούς ώς τόν Ά ρνάλ, καί φωτογράφους . . .  ώς τόν Ναδαρ;
—  Είμί περί τούτου βέβαιος.
—  Τότε, φίλε Βαρβικάν, έάν αύτοί οί Σεληνιται ήναι έπίσης ισχυ

ροί ώ ς  ήμεΐς, καί ισχυρότεροι μάλιστα, διατί δέν έπεχείρησαν νά συγ-



κοινωνησωσι μετά τής Γής; διατι δεν έξεσφενδόνισαν ένα μύδρον έχ 
τοΰ πλανήτου των μέχρι τών έπιγείων γωρών;

—  Και τις σοί είπεν οτι δέν έπεχειρησαν τούτο; άπήντησε σοβαρώς 
ό Βαρβιχάν.

I Ιραγματικώς, είπεν ο ΙΝίχωλ, τοΰτο ήτο εύχερέστερον εις αυ
τούς ή είς <]μας, χαι οιά δυο λογουςί I Ιρώτον, όιοτι ή έλζις είναι έζά- 
κις έλάσσων έπί τής έπιφανείας τής Σελήνης ή έπί τής Γής, τοΰθ’ 
δπερ έπιτρεπει εις τόν μύδρον νά άνέλθη εύκολώτερον δεύτερον, έπει- 
οή ήρκει να έξακοντισωσι τόν μύδρον τοΰτον εις άπόστασιν οκτώ χιλιά
δων μόνον λευγών άντί όγδοήκοντα χιλιάδων, τό όποιον απαιτεί ώστι- 
χήν δύναμιν δεκάκις άσΟενεστέραν.

—  Τότε λοιπόν, άντειπεν ό Μιχαήλ, έπαναλαμβάνω διατί δέν έπε- 
χείρησαν τοιοΰτό τι;

~ ~  ^  ^ (*)* ύπελαβεν ό Βαρβιχάν, έπαναλαμβάνω, τίς σοί είπεν 
ότι δέν έπεχεφησαν;

—  Πότε;

Πρό πολλών χιλιάδων έτών, πρό τής έμφανίσεως τοΰ άνθρώ- 
που έπί τής Γής.

Και τοτε ποΰ είναι ό μύδρος των;

Φίλε μου, άπήντησεν ό Βαρβικάν, ή θάλασσα καλύπτει τά πέντε 
έκτα τής ήμετέρας υδρογείου σφαίρας· έκ τούτου, πέντε ώραΐοι λόγοι ίνα 
ύποΟέσωμεν ότι ό σεληνιακός μύδρος, έάν ποτε έξεσφενδονίσθη, είναι τώρα 
καταπεποντισμένος είς τόν πυθμένα τοΰ Ατλαντικού είτε τοΰ Είρηνικοΰ 
Ωκεανού, έάν μή κατεχώσΟη τουλάχιστον είς ραγάδα τινά, καθ' ήν έπο- 

χήν τό γήινον στέλεχος δέν ήτο είσέτι άρκούντως συμπαγές χαί παχύ.

Γηραιέ μου Βαρβικάν, απεκριΟη ό Μιχαήλ, Ιχεις ετοίμους α
παντήσεις διά παν ζήτημα, χαί κλίνω τόν αυχένα πρό τής σοφίας σου. 
Λ λλ οπωσδήποτε υπάρχει καί έτέρα τις ύπόΟεσις, τήν οποίαν κλίνω 

νά παραδεχθώ πλειότερον παρά τάς άλλας* τουτέστιν, έπειδή οί Σελη- 
νίται είναι γηραιότεροι ήμών, είναι δι’ αυτό καί φρονιμώτεροι, καί ώς 
έκ τού ίου δεν έπραξαν την άνοησίαν τοΰ νά άνακαλύψωσι τήν πυρίτιδα.»

Τήν στιγμήν ταύτην καί ή Ά ρτεμις άνεμίχθη εις τήν συνδιάλεξιν 
οι εύηχου ύλακής, ζητούσα τό πρόγευμα αύτής.

« Α χ! ειπεν ό Μιχαήλ Άρδάν, ένασχολούμενοι ούτως είς τάς έπι- 
στημονικάς συζητήσεις, έλησμονήσαμεν τήν Άρτεμιν χαί τόν άτυχή 
μας Δορυφόρον.»

Πάραυτα παρετέΟη πρό τής κυνός έν άξιόλογον ζυμάρικόν, τό ό
ποιον κατεβρόχθισεν αυτη μετά μεγάλης όρέξεως.

 ̂ (( Βλέπε^  Β^ρβικάν, ελεγεν ό Μιχαήλ, έπρεπε νά μεταβάλωμεν 
τό βλήμα τοΰτο είς δευτέραν κιβωτόν τοΰ Νώε, καί νά μεταφέρωμεν 
δι’ αύτοΰ είς τήν Σελήνην άνά έν,ζεΰγος έξ απάντων τών κατοικίδιων 
ζώων.

—  Άναμφιβόλως, άπήντησεν ό Βαρβικάν, άλλά δέν είνομεν θέσιν 
έπαρκή.

Πλήν, είπεν ό Μιχαήλ, άς έστενοχωρούμεθα ολίγον.
—  Τό αληθές είναι, ύπέλαβεν ό Νίχωλ, ότι ό βους, ή δάμαλις, ό 

ταΰρος, ό ίππος, πάντα ταΰτα τά μηρυκώμενα ζώα ήδύναντο νά χρη- 
σιμεύσωσιν είς ήμας κατά πολλά έπί τής σεληνιακής ηπείρου· κατά 
δυστυχίαν όμως τό όχημα τοΰτο δέν ήδύνατο νά γίνη ούτε ίππών ού
τε σταΰλος.

—  Ά λ λ ά  τούλάχιστον, είπεν ό Μιχαήλ Άρδάν, δέν θά ήτο αδύ
νατον νά φέρωμεν ένα όνον, ένα μικρόν όνον, τό γενναιον τοΰτο καί καρ
τερικόν ζώον, τό όποιον ήγάπα νά ίππεύη ό γέρων Σιληνός. Α γα π ώ  
τούς δυστυχείς όνους. Είναι πραγματικώς τά ζώα, τά όποια ήττον εύ- 
νόησεν ή φύσις. Δέν άρκεΐ ότι τά ξυλοφορτώνουνιν ενόσω ζώσιν, άλλ’ 
άκόμη τά τιμωροΰσι καί μετά θάνατον!

—  Τί εννοείς;^ήρώτησεν ό Βαρβικάν.

, ~  Φεΰ! εϊπεν ° Μ'·χ«ήλ, έπειδή άπό τό δέρμα των κατασχευάζουσί 
τύμπανα.»

 ̂ Ό  Βαρβικάν καί ό Νίχωλ δέν ήδυνήθησαν νά καταςείλωσι τόν γέλωτα 
αύτών είς τόν γελοϊον τοΰτον συλλογισμόν άλλά φωνή τις τοΰ χα- 
ρίεντος αύτών συντρόφου έπέσυρε τήν προσοχήν των. Κλίνας ουτος πρός 
τήν φωλεάν τοΰ Δορυφόρου, άνηγέρθη λέγων:

« Καλά! ό Δορυφόρος έπαυσε τοΰ νά yjvai πλέον άσθενής.
—  Χαίρω! είπεν ό Νίχωλ.

—  Ούχί, έπανέλαβεν ό Μιχαήλ διά τόνου γοεροΰ, άπέθανεν. Έ ν  
τούτοις ίοού συμβεβηχός, τό όποιον θά έμβάλη ήμας είς μεγάλην άμη-
χανίαν. Φοβοΰμαι πολύ, πτωχή μου Ά ρτεμις, ότι δέν θά τεκνογονήσης 
είς τάς σεληνιακάς χώρας!»

 ̂ Πραγματικώς ό δυστυχής Δορυφόρος δέν ήδυνήθη νά έπιζήαη μετά 
τήν πληγήν αύτοΰ· άπέθανε μέ τά σωστά του. 'Ο Μιχαήλ Άρδάν, λίαν 
τεταραγμένος, παρετήρει τούς φίλους. ’ *



«Γεννάται ήδη εν ζήτημα, εΤπεν ό Βαρβικάν. Δέν δυνάμεθα βεβαίως 
νά κρατήσωμεν τό πτώμα τοΰτο μεθ’ ήμών έπϊ τεσσαράκοντα καί οκτώ 

ώρας ακόμη.
 Ό / ι ,  άπεκρίθη ό Νίχωλ, άλλ’ αί θυρίδες είσί κλειδωμέναι

διά στροφίγγων, καϊ δύνανται ν άνοιχθώσιν άνοίγομεν λοιπον τήν 
μίαν έξ αύτών, καί ρίπτομεν τό πτώμα είς τό διάστημα.»

'Ο πρόεδρος, σκεφθείς έπί τινας στιγμάς, είπε:
κ Ναί· πρέπει νά πράξωμεν τοΰτο, άλλά μετά τών άπαιτουμένων 

προφυλάξεων.
—  Διατί; ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
—  Διά δύο ’λόγους, τούς οποίους θέλεις εννοήσει άμέσως. Πρώτον, 

διότι δέν πρέπει ν’άπολέσωμεν έκ τοΰ έγκεκλεισμενου έν τώ βλήματι 
άέρος η  όσον τό δυνατόν έλάχιστον μέρος.

 Άδιάφορον τοΰτο, άφοΰ δυνάμεθα νά κατασκευάζωμεν παλιν άέρα.

 Έ ν  μέρει μόνον. Δυνάμεθα νά παρασκευάσωμεν μόνον όξυγόνον,
καλέ μου Μιχαήλ, και έπϊ τούτου άς προσέξωμεν καλώς μήπως τό 
σκεύασμα χορηγέ τό όξυγόνον τούτο είς ύπερμετρον ποσοτητα, έπειόή 
ή υπερβολή αύτη δύναται νά προξενήση εις ήμάς σοβαρωτάτας φυσιο- 
λογικάς ταραχάς. Ά λ λ ά  καίτοι κατασκευάζουν τό όξυγόνον, δέν δυ- 
νάμεΟα όμως νά παρασκευάσωμεν επίσης καί τό άζωτον, τό όχημα 
τοΰτο τοΰ οξυγόνου, τό όποιον οί πνεύμονες δέν απορροφώσί και το ό
ποιον πρέπει νά μένη άνέπαφον. Εν τούτοις το άσωτον τοΰτο ουναται 
■νά διεκφύγη όρμητικώς διά τών άνοιχΟησομενων θυριόων.

—  Καϊ μήπως άπαιτεΐται πολύς καιρός διά νά ρίψωμεν έξω τόν 
πτατ/όν τοΰτον Δορυφόρον; είπεν ό Μιχαήλ.

—  Συμφωνώ, άλλ3 είναι άνάγκη νά ένεργήσωμεν όσον τό δυνατόν

-ταχέως.
—  Και ό δεύτερος λόγος; ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
 Ό  δεύτερος λόγος είναι, ότι δέν πρέπει ν’ άφήσωμεν τά εξωτε

ρικά ψύ'/η, τά όποια εϊναι δριμύτατα, νά διεισδύσωσιν εις τό εσωτερι
κόν τοΰ βλήματος, διά τόν φόβον μή καταπαγώσωμεν ζώντες.

—  Καί όμως ό "Ηλιος . . .
—  Ό  "Ηλιος θερμαίνει τό βλήμα επειδή τοΰτο απορροφά τάς 

άκτΐνας αύτοΰ, άλλά δέν θερμαίνει καί τό κενόν, ένθα διαπλέομεν έπϊ 
τοΰ παρόντος. 'Ό που δέν υπάρχει αήρ, δέν υπάρχει ουδέ Οερμότης ώς 
ουδέ φώς συγκεχυμένον, καί καθώς γίνεται σκότος γίνεται καί ψΰχος

έκεί οπού αί του Ήλίου ακτίνες δέν προσβάλλουσι κατ’ εύθεΐαν. Αύτή 
λοιπόν ή θερμοκρασία ούδέν άλλο έστϊν, ή θερμοκρασία παραγομένη ύπό 
τής ακτινοβολίας τών αστέρων, ήτοι ή θερμοκρασία, ήτις ηθελεν επιδρά 
επι τής Γης και έαν ποτε έσβέννυτο ό "Ηλιος.

Ίο  όποιον όμως δέν πρέπει νά φοβηθώμεν, ειπεν ό Νίχωλ

.  Γ  Ί ίς  0ΐόν’ ε?πεν δ Μ^ λ ’ΑΡδάν· Ά λ λ ω ς  τε δέ, καϊ «ν παρα- 
οεχθωμεν ακόμη ότι ό Ή λ ιο ς  ουδέποτε σβέννυται, μήπως τάνα δέν 
είναι δυνατόν μίαν ημέραν ή Τ η  ν’ απομακρυνθώ άπ’ αύτόν;

Ω,ρα'“ ' £ίπεν ° 15αΡβίκάν’ ‘δού κα' ° Μιχαήλ μέ τάς ιδέας του. 
Αι! εξηχολουθησεν ό Μιχαήλ, δέν γνωρίζομεν ότι ή Γη οιηλθε 

την ούράν ένός κομήτου κατά τό 1 8 6 1 ; 'Όθεν, άς ύποθέσωμεν | μφα.  
ν ^ ε ν τα  ^  οδτΜ5 jj a | l t

Η  W  η τροχιά τής Γης θέλει παρεκκλίνει πρός τόν περιπλανώμενον 
αστέρα, και ή Γη, γενομένη δορυφόρος αύτοΰ, θέλει παρασυρθη είς άπό- 
στασιν τοιαύτην, ώστε αί ακτίνες τοΰ Ήλίου ούδεμίαν νά ένεργώσιν 
επιορασιν επι τής έπιφανείας αύτής.

. ~  Τοΰτο δύναταίνά Τ'7?] πραγματικώς, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, άλλ’ 
αι συνεπειαι τοιαυτης μετατοπίσεως δύνανται νάμή fjvai τοσοΰτον τρο- 
μεραι, όσον σύ υποθέτεις αύτάς.

—  Καϊ διατί;

,, — Διότι τό ψΰχοςκαι ή Οερμότης ίσορροποΰσιν εντι έπϊττίς W W
Τ ^ λ ο γ ίΛ ,  Si ο-π, ά , ή Γ ,  ύ Χ Γ Ξ

του ™  1 8 6 1 , οεν ήθελε δοκιμάσει, κατά τήν μεγίστην αύτής άπό τοΰ 
ΰλιου αποςασιν, θερμότητα δεκαεξάκις άνωτέραν εκείνης, ήν άποςέλλει 
ψΙΊ, r‘ - ,ε/'·ψτί  θερμότητα, ήτις, συγχεντρουμένη έν τη έςία τών ίσ·/γ).  
ροτερων φακών, ούδέν παράγει αποτέλεσμα δυνάμενον' νά υπολογισθή.

-— Αί λοιπόν; εΤπεν ό Μιχαήλ.

—  Περίμεΐνον ολίγον, άπήντησεν ό Βαρβικάν. 'Γπελογίσθη πρός 
τούτοις ότι, κατά τό περιήλιον αύτής, ήτο: τήν μάλλον προσεγγίζου- 
σαν τ ^  Ηλιω άπόστασιν, ή Γη ήθελεν ύποστη θερμότητα είκοσι όκτώ 
χιλιαοας φοράς «χυροτέραν τής τοΰ θέρους. Ά λ λ ’ ή Οερμότης αύτη, 
ικανή ν απολιθώση τάς γηίνους ουσίας καί νά έξατμίση τά ΰδατα, Οά 
έσχηματι^ε πυκνόν δακτύλιον νεφελών, όστις ήθελεν ελαττώσει τήν ύ
περβολικήν ταύτην θερμοκρασίαν. ’Εντεύθεν ή άντιστάθμισις του ψύ
χους του αφηλίου καί τής Οερμότητος τοΰ περιηλίου, καί μέση τις θερ
μοκρασία κατά το μάλλον καί ήττον υποφερτή.



—  Ά λ λ ά  μέχρι ποσών βαθμών υπολογίζεται ή θερμοκρασία του 
κενού διαστήματος; ήρώτησεν ό Νίχωλ.

—  Ά λλοτε, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, έπιστεύετο οτι ή θερμοκρασία 
αύτη είναι εις υπερβολικόν βαθμόν χαμηλή· ύπολογίσαντες δέ τήν ύ« 
φεσιν αύτής διά τοΰ θερμομέτρου, κατήντησαν νά ύποδείξωσιν αυτήν δι’ 
έκατομμυρίων βαθμών ύπό τό μηδέν. Ά λ λ ’ είς συμπατριώτης τοΰ Μι
χαήλ, ό Φουρριέρος, ένδοξος σοφός τής Ακαδημίας τών επιστημών, 
έπανήγαγε τούς άριθμούς τούτους είς τήν άκριβεστέραν αύτών έκτιμη- 
σιν. Κατ’ αύτόν, ή θερμοκρασία τοΰ κενοΰ διαστήματος δέν καταβαίνει 
πλέον τών εξήκοντα βαθμών.

—  Φεΰ! είπεν 6 Μιχαήλ.
—  Είναι σχεδόν, άπήντησεν ό Βαρβικάν, ή θερμοκρασία, ήτις πάρε·* 

τηρήθη κατά τάς πολικάς χώρας, εις τήν νήσον Μελβίλλην ή τό φρού
ριο ν 'Ρελιάνς, ήτοι περίπου πεντήκοντα εξ βαθμούς ύπό τό μηδενικόν.

—  'Υπολείπεται ήδη ν’ άποδειχθ?), είπεν ό Ν ί/ω λ, οτι ό Φουρριέ
ρος δέν έσφαλεν εις τούς ύπολογισμούς αύτοΰ. Ά ν  δέν άπατώμαι, έ
τερος Γ άλλος επιστήμων, ό Κ. Πουϊλλέτος, ύπολογίζε ι τή'/ θερμοκρα
σίαν τοΰ διαστήματος εις εκατόν εξήκοντα βαθμούς ύπό τό μηδενικόν* 
τοΰθ’ όπερ πρόκειται νά εξελεγχθεί άμέσως.

—  Ούχί ταύτην τήν στιγμήν, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, επειδή αί ά- 
κτΐνες τοΰ 'Ηλιου, προσπίπτουσαι άμέσως έπί τοΰ θερμομέτρου ήμών, 
ήθελον δώσει τούναντίον λίαν ύψωμένην θερμοκρασίαν. Ά λ λ ’ όταν 
φθάσωμεν έπί τής Σελήνης, κατά τάς δεκαπενθημέρους νύκτας, αΓτινες 
καλύπτουσιν άλληλοδιαδόχως τάς φάσεις αύτής, θέλομεν έχει τήν ευ
καιρίαν νά δοκιμάσωμεν τό πραγμα, επειδή ό δορυφόρος ήμών κινείται 
έντός τοΰ άπειρου.

—  Ά λ λ ά  τί εννοείς διά τοΰ κενοΰ; ήρώτησεν ό Μιχαήλ· είναι, δη
λαδή, τό άπόλυτον κενόν;

—  Ναι* είναι τό κενόν, έν ω ύπάρχει απόλυτος έλλειψίς άέρος.
—  Καί έν τώ όποίω ό άήρ ύπ’ ούδενός άντικαθίσταται;
—  Μόνον ύπό αίθέρος, είπεν ό Βαρβικάν.
—  Καί τί έστιν αιθήρ;

-  Αιθήρ έστι, φίλε μου, ή συσσώρευσις ατόμων άβαρών, άτινα, ά- 
ναφορικώς πρός τάς οιαστασεις αύτών (λέγουσι τά περί τής φύσεως 
τών μορίων πονήματα), είναι τοσοΰτον άπομεμακρυσμένα άπ’ άλλή- 
λων, όσον είναι καί τά ούράνια σώματα έν τώ διαστήματι. Έ ν τούτοις

ή  άπόστασις αύτών είναι κατωτέρα τοΰ ενός τρισεκατομμυριοστημορίοιι 
τοΰ χιλιοστομέτρου. Ταΰτα δέ τά άτομα διά τής παλμώδους κινήσεως 
αύτών παράγοοσι τό φώς καί τήν θερμότητα, ποιοΰντα καθ’ έκαστον 
δευτερόλεπτο'/ έκατόν τριάκοντα τριλλιόνια δονήσεων, έντός εύρους έ
χοντας διάμετρον ίσην πρός τέσσαρα ή εξ δεκακισχιλιοστημόρια τοΰ 
χιλιοστομέτρου.

— ■ Διλλιόνια διλλιονίων! άνέκραξεν ό Μιχαήλ Ά ρδάν και λοιπόν 
ηουνηθησαν νά καταμετρήσωσι καί νά άριθμήσωσι τάς δονήσεις ταύτας;

Ολα ταΰτα, φιλε Βαρβικάν, δέν είναι άλλο τι ή άριθμοι τών σοφών, 
οιτινες έκθαμβοΰσι τό ούς καί ούδέν λέγουσι πρός τό πνεΰμα,

—  Καί όμως πρέπει ν’ άριθμν) τις καλώς . . ,

—  Ούχί· προτιμότερον νά παραβάλλη. Έ ν  τριλλιόνιον ούδέν σημαί
νει, άλλά μία τούτου παρομοίωσις εξηγεί τό παν. Ώ ς, παραδείγματος 
χάριν, έάν ήθελες μοί έπαναλαμβάνει άδιακόπως ότι ό όγκος τοΰ πλα-

■ νήτου Ούρανοΰ είναι έβδομήκοντα εξ φοράς μεγαλύτερος τοΰ όγκου της 
Γής, ό τοΰ Κρόνου έννεακοσίας φοράς, ό τοΰ Διός χιλίας τριακοσίας 
φοράς, καί ό όγκος τοΰ 'Η),ίου δεκατρείς εκατοντάδας χιλιάδων φοράς 
μεγαλύτερος, τίποτε πλειότερον τών αριθμών τούτων δέν θά έννοώ. Προ
τιμώ λοιπόν μυριάκις τάς άπηρχαιωμένας καί στερεοτύπους έκείνας 
παρομοιώσεις τής πρακτικής Αστρονομίας, ήτις σοί διαβεβαιοί μετά 
πολλής άφελείας, ότι ό "Ηλιος είναι κολοκύνθη δύο ποδών διαμέτρου, 
ό Ζευς πορτογαλλιον, ό Κρόνος μήλον, ό Ποσειδών μικρόν λεπτοκά- 
ρυον, ό Ούρανός χονδρόν κεράσων, ή Γή πισον, ή Αφροδίτη μικρόν πΤ- 
σον, ό Ά ρης χονδρή κεφαλή καρφίοός, ό Έ ρμης κόκκος σινάπεως, καί 
ή "Ηρα, ή Δήμητρα, ή Εστία, ή Γίαλλάς κτλ. απλοί κόκκοι ψάμμου. 
Τούλάχιστον κατ’ αύτόν τόν τρόπον γνωρίζει τις ποΰ '/ά βασισθτί.»

Μετά τήν καταφοράν ταύτην τοΰ Μιχαήλ Άρδάν κατά τών επιστη
μόνων καί τών τριλλιονίων αύτών, τά όποια παρατάττουσιν ουτοι, /ω ρίς 
ούδέ νά συνοφρυωθώσι, προέβησαν εις τάς προκαταρκτικά*· εργασίας τοΰ 
ένταφιασμοΰ τοΰ Δορυφόρου. Έπρόκειτο άπλούστατα νά ριφθ'/j τό ταλαί- 
πωρον ζώον άπό τοΰ παραθύρου εις τό διάστημα, καθ’ δν τρόπον οί 
ναυτικοί ρίπτουσι τό πτώμα εις τήν θάλασσαν.

Ά λ λ ά , καθώς ειχε συμβουλεύσει ό πρόεδρος Βαρβικάν, έπρεπε νά 
ένεργήσωσι δραστηρίως, εις τρόπον ώστε ν’ άπολέσωσιν όσον τό δυνα
τόν έλαχίστην ποσότητα άέρος, έξ έκείνου, τόν όποιον ή έλαστικότης 
αύτοΰ ήδύνατο νά έκβιάση ώστε νά είσορμήση εις τό κενόν, Τά γομ-»



χώματα τής οε'ζιας θυρίδος, τής οτοιας τό άνοιγμα ήτο περίπου τριά
κοντα εκατοστόμετρων, έχαλαρώθησαν μετά προφυλάξεως, ένώ ό Μι
χαήλ, λίαν συγκεκινημένος καί κρατών εις τάς άγκάλας τό πτώμα του 
προσφιλούς αύτώ κυνός, ήτοιμάζετο νά εκτίναξη αυτό εις τό κενόν, δταν 
τά πάντα ησαν έτοιμα. Τό παράθυρον περιεστράφη μετά ταχύτητος έπί 
τών στροφίγγων αύτοΰ, καί ό Δορυφόρος έρρίφθηεξω. Μόλις ολίγα μό
ρια του άέρος διεξέφυγον, και ή έπιχείρησις επέτυχε τόσον καλώς, ώστε 
βραδυτερον ό Βαρβ^καν δέν έφοβηθη πλέον ν’ άπαλλαγη διά τοΰ αύτοΰ 
μέσου όλων τών περιττών θραυσμάτων καϊ συντριμμάτων, άτινα πα- 
ρημπόοι,ον τάς έντος τοΰ οχήματος κινήσεις τής τριανδρίας ήμών.

Η 3/] Δεκεμβρίου οιήλθεν ούτως άνευ ούδενός εΐδικοΰ γεγονότος, 
και ό Βαρβικάν ήδυνηθη νά βεβαιωθ?] ότι τό βλήμα έξηκολούΟει μετά 
ταχύτητος βαθμηδόν έλαττουμένης τήν πρός τόν δίσκον τής Σελήνης 
πορείαν αύτοΰ.

Ε Ρ Ω ΤΑ Π Ο Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ .

Τϊ) 4·η Δεκεμβρίου τά. χρονόμετρα έδείκνυον πέντε ώρας τήςγηίνης 
πρωίας, ότε οί οδοιπόροι έξηγέρθησαν τοΰ ύπνου μετά πεντήκοντα τεσ
σάρων ώρών οδοιπορίαν. 'Ως χρόνον, ειχον διέλθει τό ήμισυ τής προσ- 
διορισθείσης διαρκείας τής έν τώ μύδρω διαμονής αύτών πλέον πέντε 
ωρας καϊ τεσσαράκοντα λεπτά· άλλ5 ώς άπόστασιν, εϊχον συμπληρώ
σει ήδη περί τά επτά δέκατα τής οδοιπορίας αύτών. Ή  διαφορά δέ 
αύτη προήρχετο έκ τής κανονικής έλαττώσεως τής ταχύτητος αύτών.

' Οτε άπό της έν τώ διαστήματι Οέσεώς των έκείνης παρετήρησαν 
τήν Γήν διά τοΰ κατωτέρου παραθύρου, αυτη τοις έφάνη ώς σκοτεινή τις 
κηλϊς βεβυθισμένη έντός τών ήλιακών άκτίνων, ούτε έπαισθητόν μη
νοειδές δεικνύουσα ούτε σποδόχρουν φώς. Περί τό μεσονύκτιον τής έπιού- 
σης ή Γή έμελλε νά άποβ?} νέα, άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν καί ή Σε
λήνη καθίστατο πλησιφαής. "Ανωθεν αύτών τό άστρον τών νυκτών 
προσήγγιζεν έπί μάλλον τήν ύπό τοΰ βλήματος άκολουθουμένην γραμ
μήν, εις τρόπον ώστε άμφότερα ταΰτα τά σώματα νά συναντηθώσι 
κατά τήν προσδιορισθεισαν ώραν. Πέριξ δέ αύτών, ό μελανόχρους θό-

λος έφαίνετο κατεστιγμένος ύπό σημείων άκτινοβόλων, τά όποια έφαί- 
νοντο [λέν μετακινούμενα βραδέως, άλλ’ εις ην εύρισκοντο σημαντικήν 
άπόστασιν, ό σχετικός αύτών όγκος ούοολως παριστατο μεταβαλλόμε
νος, "Ο τε I Ιλιος καί οί άστέρες έφαίνοντο άπαραλλακτως τοιοΰτοι, ο
ποίους βλέπει τις αύτούς άπό τής Γής, και μονον ή Σελήνη έμεγεθυ- 
νετο έπαισθητώς· έν τούτοις τά ν^εσκοπια τών όόοιπορων, άσθενοΰς 
άλλως τε έντάσεως, οέν έπέτρεπον άκόμη νά ποιησωσιν ούτοι λεπτο
μερείς παρατηρήσεις έπι τής έπιφανείας τοΰ γείτονος τούτου πλα
νήτου, καί ν’ άναγνωρίσωσι τάς τοπογραφικάς ή γεωλογικάς αύτοΰ 

συστάσεις.
Ούτω λοιπόν παρήρχετο ό χρόνος είς άτελευτητους συνδιαλέξεις» 

’Ιδίως δέ συνωμίλουν περί τής Σελήνής, και έκαστος συνεισεφερε τάς 
όποιας είχεν είοικάς γνώσεις, ό μέν Βαρβικάν και ό Νίχωλ άειποτε 
σπουδαίοι, ό δέ Μιχαήλ ’Αρδάν άείποτε φαντασιοκοπος. Τό βλήμα, ή 
θέσις, ή διεύθυνσις αύτοΰ, τά περιστατικά, τά όποια ήτο ένδεχόμενον 
νά συμβώ'tv αι κατά τήν πτώσιν τοΰ βλήματος έπι τής Σελτρης λη- 
πτέαι προφυλάξεις, ταΰτα ησαν ύλη ανεξάντλητος εις ύποθεσεις και 

συμπεράσματα.
’Ακριβώς καθ’ ήν ώραν προεγευμάτιζον, έρωτησις τις τοΰ Μιχαήλ 

περί τοΰ βλήματος προύκάλεσε μίαν άποκρισιν τοΰ Βαρβικαν, ικανώς
περίεργον καί αξίαν άφηγήσεως.

‘Ο Μιχαήλ, ύποθέτων ότι τό βλήμα ήδύνατο ν άναχαΐτισθη άπο-
τόμως καθ’ ήν στιγμήν προωθείτο εισέτι ύπό τής καταπληκτικωτατης 
αύτοΰ άρχικής ταχύτητος, ήθέλησε νά μάθη οπόιαι τινες εμελλον νά 
ώσιν αί συνέπειαι τής τοιαύτης έπισχέσεως.

« Ά λ λ ’ όμως, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, δέν εννοώ τίνι τρόπω τό βλήμα 
δύναταί ν’ άναχαιτισθ5}.

—  Ά ς  ύποθέσωμεν αύτό πρός στιγμήν, είπεν ό Μιχαήλ.
—  'Τπόθεσις άπραγματοποίητος, άπήντησεν ό πρακτικός Βαρβικάν 

έκτος έάν ήθελεν έκλείψει αίφνης ή δύναμις τής ώθήσεως. Αλλά και 
τότε άκόμη ή ταχύτης αύτοΰ ήθελεν έλαττωθη βαθμηδόν, καί δέν ηθε- 
λεν έπισχεθή άποτόμως.

—  Πλήν παραδέχθητι ότι ενδέχεται νά προσκρούση καθ’ ενός σώ
ματος έν τώ διαστήματι.

—  Κατά τίνος σώματος;
—  Τής ύπερμεγέθους ταύτης βολίδος, ήν άπηντησαμεν.



—  Τότε, ειπεν ό Νίχωλ, τό βλήμα Οά κατασυνετριβετο είς μυρία 
τεμάχια καί ήμεΐς μετ' αύτοΰ.

Καί Ώ πλέ°ν, ήθέλομεν πάθει, άπεκρίθη δ Βαρβικάν· Οά έκαιό- 
μεΟα ζώντες.

—  Θά έκαιόμεθα! άνεκραύγασεν ό Μιχαήλ. Ή  Θεέ μου! λυπουμα* 
ότι δέν παρουσιάσθη ή περίπτωσή αυτη Γνα Γδω μ ε ν.

Αν Οά ήδυνασο νά ιόης, άπηντησεν ό Βαρβικάν. Γνωρίζομεν έπί 
του παροντος, οτι ή Οερμότης είναι τροποποίησή της κινήσεως. 'Ό ταν 
θερμαινη τις το ΰοωρ, ητοι όταν προσθετή θερμότητα είς τό υγρόν τοΰτο 
<7ώμα, ούδέν ετερον ποιεί ή δίδωσι κίνησεν εις τά μόρια τοΰ υδατος.

Σ .αΟητε! ειπεν ό Μιχαήλ, ιδού μία θεωρία εύφυής!

Kat πραγματικώς, αξιαγαστε φίλε μου, έπειδή αύτη εξηγεί 
πάντα τά φαινόμενα τής Οερμότητος. Ή  Οερμότης ούδέν άλλο έστίν ή 
κινησις τών μορίων, άπλοΰς τις παλμός τών μοριδίων ενός σώματος. 

Οταν τις συσφίγγη τούς ιμάντας άτμαμάξης, άμέσως Γσταται αυτη 
άκινητοΰσα. Αλλα τι αποβαίνει η κινησις, ύπό τής οποίας έφέρετο* 
μετασχηματίζεται εις θερμότητα, καί ό χαλινός θερμαίνεται. Διατί ά- 
λείφουσι μέ λίπος 'τόν άξονα τών τροχών; Ινα έμποδίσωσι τήν θέρ- 
μανσιν αύτοΰ, καθόσον ή Οέρμανσις αύτη είναι κινησις άπολεσθεΐσα διά 
μετασχηματισμοΰ. Εννοείς;

Αλλά Οα ήμην βλάξ έάν δέν ένόουν τόσον άπλούστατον πράγ
μα! άπηντησεν ό Μιχαήλ* θαυμάσια! Ουτω παραδείγματος χάριν όταν 
άφοΰ τρεξω ικανήν ώραν καί αρχίσω νά περιρρέωμαι ύπό τοΰ ίδρώτος, 
διατι άναγκαζομαι νά σταματήσω; Διά τόν άπλούστατον λόγον, οτι ή 
κινησις μου μετασχηματίζεται εις θερμότητα.»

Ο Βαρβικάν δέν ήδυνήθη νά κρατήση τό μειδίαμα είς τήν άπόκρισιν 
ταυτην τοΰ Μιχαήλ* ειτα δέ, άναλαμβάνων τήν θεωρίαν αύτοΰ, ειπε:

« Λοιπόν καΟ ήν περιπτωσιν το βλήμα ήμών ήθελε προσκρούσει 
κατα τίνος σώματος, θά έπάθαινεν ό,τι καί ή σφαίρα, ήτις, προσκρούσασα 
μεθ ορμής κατά μετάλλινης πλακός, πίπτει διάπυρος* έν T?j περι- 
πτώσει ταύτη ή κίνησις αύτης μετασχηματίζεται είς θερμότητα. Κατά 
συνεπειαν υποστηρίζω ότι, έάν τό βλήμα ήμών ήθελε συγκρουσθη 
μετά της βολιοος, ή αίφνιδίως έκμηδενισΟεΐσα αύτοΰ ταχύτης ήθελε πα- 
ραγαγει θερμότητα ικανήν νά μεταβάλη αύτό είς άτμόν έν μια στιγμή.

Ί  ότε, ήρωτησεν.ό Νίχωλ, τί ήθελε συμβή έάν ή Γή ήθελε στα* 
ματήσει αίφνιδίως τήν πορείαν αύτής;

—  Ή  θερμοκρασία αύτής ήθελεν ύψωθή είς τοιοΰτον βαθμόν, άπε- 
κρίΟη ό Βαρβικάν, ώστε Οά μετεποίει αύτήν άμέσως εις άτμόν.

—  Ώραΐα! εϊπεν ό Μιχαήλ. 3Ιδού ό άπλούστερος τροπος τοΰ τέ

λους τοΰ κόσμου.
—  Καί έάν ή Γή επιπτεν έπί τοΰ- 'Ηλιου; εϊπεν ό Νίχωλ.
—  Κατά τούς γενομένους ύπολογισμούς, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, ή 

πτώσις αυτη ήθελεν άναπτύϊει θερμότητα ισοδύναμον πρός τήν πα- 
ραχθησομένην ύπό χιλίων έξακοσίων σφαιρών έξ άνΟράκων, ών έκαστη 
ήθελεν ύποτεθή ισοβαρής πρός τόν όγκον τής Γής.

—  Καλή έπαύξησις θερμοκρασίας διά τόν "Ηλιον, ύπέλαβεν δ Μι- 
διά τήν όποιαν οί κάτοικοι τοΰ Ούρανοΰ καί τοΰ Ποσειδώνος οέν

ήθελον παραπονεΟή άναμφιβόλως, καθόσον άποθνήσκουσι βεβαίως ύπο 
τοΰ ψύχους έπί τών πλανητίδων αύτών σφαιρών.

—  Ουτω λοιπόν, φίλοι μου, έξηκολούθησεν ό Βαρβικάν, πασα κι- 
νησις αίφνιδίως άνασταλεΐσα παράγει θερμότητα. Καί ή θεωρία αύτη 
παρέσχε τό ένδόσιμον είς τήν ύπόΟεσιν, ότι ή Οερμότης τοΰ δίσκου τοΰ 
Ήλίου διατρέφεται ύπό χαλάζης βολίδων, αίτινες πίπτουσιν άκατα- 
παύστως έπί τής έπιφανείας αύτοΰ. 'ΤπελογίσΟη μάλιστα ύπο τινων...

—  Τήν έπάθαμεν πάλιν! έψιΟύρισεν ό Μιχαήλ. "Ιδού οί άριθμοί τί
θενται είς ένέργειαν.

—  'Γπελογίσθη μάλιστα ύπό τινων, έπανέλαβεν άταράχως ό Βαρ
βικάν, ότι έκάστη σύγκρουσις βολίδος έπί τοΰ Ήλίου παράγει θερμό
τητα ίσην πρός τήν θερμότητα τεσσάρων χιλιάδων ίσοπόσων όγκων 
γαιανθράκων.

—  Καί πόση είναι ή Οερμότης τοΰ Ήλίου; ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
—  Είναι ίση πρός τήν θερμότητα, ήν ήθελε παραγάγει ή άνάφλε- 

ξις σώματος γαιανθράκων, περιβάλλοντος τόν 'Ήλιον καί εχοντος 
παχύτητα είκοσιεπτά χιλιομέτρων.

—  Καί ή Οερμότης αύτη ;. . .
—  Είναι ικανή νά άναβράση έν διαστήματι μιας ώρας δύω διλλιο- 

νια καί έννεακόσια έκατομμύρια μυριαμ,έτρων κύβων υδατος.
■—  Καί πώς δέν ψήνει τούς άνΟρώπους! άνεκραύγασεν ό Μιχαήλ.
—  Δέν τούς ψήνει, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, έπειδή ή άτμοσφαΐρα 

τής Γής άπορροφα τά τέσσαρα δέκατα τής ήλιακής Οερμότητος. "Αλ
λως τε καί·ή ύπό τής Γής άποόροιωμένη ποσότης αύτής είναι μόλις 
T? διλλιονοστημόριο'/τής καθόλου ακτινοβολίας «ύτοΟ,

χαήλ,



—■ Βλέπω ότι έκαστον πράγμα εΐναί δημιουργημένον ο:’ ένα τινά 
σχοπόν, ύπέλαβεν ό Μιχαήλ, καί ότι ή ατμόσφαιρα αυτη είναι μία 
χρήσιμος έφεύρεσις* επειδή ού μόνον άναπνέομεν δι3 αύτής, άλλά καί 
προφυλάττει τήν ανθρωπότητα άπό του νά ^ηθη.

—  Ναι, ειπεν ό Νιχωλ, άλλά δυστυχώς δέν έχει ούτω καί διά 
τήν Σελήνην.

•—  Πώς τοΰτο; ύπέλαβεν ό Μιχαήλ μετά τίνος πεποιθήσεως. Έ άν 
ύπάρχωσιν έπι τής Σελήνης κάτοικοι, άναπνέουσι βεβαίως. Έ άν δέ 
δέν ύπαρχωσι πλέον, Οά άφησαν βεβαίως ικανόν όξυγόνον διά τρία ά 
τομα τουλάχιστον εις τό βάθος τών φαράγγων, ενθα συσσωρεύεται 
υπό τής βαρύτητος αύτοΰ. Τό μό',ον λοιπόν δυστύχημά μας ήμπορεΐ 
νά rjvat ότι δέν θά άναρριχώμεθα έπί τών σεληνιακών όρέων.

Και άνεγερθείς ό Μιχαήλ μετέβη ίνα παρατηρήση τήν Σελήνην, 
ήτις έξέπεμπε λάμψιν δυσατένιστον.

« Διάβολε! ειπε, πολλήν θερμότητα πρέπει νά εχη έκεΐ επάνω.
—  Χωρίς νά ύπολογίσωμεν, άπεκρίθη ό Νίχωλ, ότι ή ήμερα διαρ- 

κεΐ εις τόν κόσμον έκεΐνον τριακοσίας εξήκοντα ώρας!
—  Κατ’ άντιστάθμισιν, προσέθετο ό Βαρβικάν, καί αί νύκτες εχουσί 

τήν αυτήν διάρκειαν* καί επειδή ή θερμότης άποδίδεται ύπό τής 
ακτινοβολίας, έπεται ότι ή θερμοκρασία τών ήμερών τοΰ σελη
νιακού κοσμου πρεπει νά ηναι ή αυτή πρός τήν τών πλανητικών 
διαστημάτων.

—  Εύχάριστον τωόντι μέρος πρός κατοικίαν! ειπεν ειρωνευόμενος 
ό Μιχαήλ. Πλήν άδιάφορον ! έγώ έπεθύμουν νά ημαι Σεληνίτης. A ?! 
φίλοι συγκάτοικοι, δέν θά ήναι λίαν περίεργον νά έχωμεν τήν Γήν διά 
Σελήνήν, νά βλέπωμεν αύτήν άνατέλλουσαν έπί τοΰ όριζοντος, νά δια- 
κρίνωμεν έπ αύτής τά σχήματα τών ηπείρων αύτής, νά λέγωμεν 
ιοού ή Αμερική, ίίού ή Ευρώπη, έπειτα νά παρακολουθώμεν αυτήν 
μέχρις ού Οά έξαφανίζηται ύπό τάς άκτΐνας τοΰ Ήλίου ! Πραγματι
κώς, Βαρβικάν, ύπάρχουσιν εκλείψεις διά τούς Σεληνίτας;

—  Ναι, εκλείψεις ‘Ηλιου, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, οσάκις τά κέντρα 
τών τριών άστρων συμπίπτουσιν έπί τής αύτής γραμμής, ή δέ Γή 
ευρισκεται έν τώ μεσω* άλλά μονον έκλειψεις δακτυλιοειδείς, κατά τάς 
οποίας η Γή, προσπιπτουσα έπι τοΰ δίσκου τοΰ I Ιλίου, αφήνει ορατόν 
τό μεγαλητερον αύτοΰ μέρος.

« Καί οιατί, ήρώτησεν ό Νίχωλ, δέν ύπάρχουσιν όλικαί έκλεί-

ψεις; Πήπως ό ύπό τής Γής παραγόμενος σκιερός κώνος δέν παρεκ- 
τείνεται πέραν τής Σελήνης;

—  Μάλιστα, έάν μή λάβωμεν ύπ" οψιν τήν ύπό τής γηΐνης άτμο- 
σφαίρας παραγομένην διάθλασιν. Ούχί, έάν λάβωμεν ύπ οψιν τήν 
θλάσιν ταύτην. Ούτως έστω π  τονούμενον ή παραλλαξις τοΰ οριζον- 
τος, και δ τονούμενον ή φαινομένη ήμιδιάμετρος . . .

—  Ουφ! ειπεν ό Μ ιχαήλ, ήρχισαν πάλιν τά τονούμενα! ά λλ’ άφες, 
πρός Θεοΰ, τά κορακίστικά ταΰτα καί όμίλει τήν γλώσσαν τοΰ κόσμου, 
αλγεβρικέ άνθρωπε !

—  Έ ν  τη κοινή γλώσση, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, έπ§ιδή ή μέση 
άπόστασις άπό τής Σελήνης είς τήν Γήν ισοουναμεΐ πρός έξήκοντα 
γηΐνας άκτΐνας, τό μήκος τοΰ σκιεροΰ κώνου, ένεκα τής θλάσεως, 
έλαττοΰται είς τεσσαράκοντα δύο άκτΐνας. Έ κ  τούτου δ’ έςάγεται ότι, 
κατά τάς εκλείψεις, ή Σελήνη εύρισκεται πέραν τοΰ καθαρώς σκιεροΰ 
κώνου, ώστε ό ‘Ή λιος αποστέλλει αύτη ού μόνον τάς άκτΐνας τής 
περιφερείας, άλλά καί αύτάς τάς άκτΐνας τοΰ κέντρου του.

—  Τότε λοιπόν, ειπεν ό Μιχαήλ διά φιλοπαίγμονος ύφους, διατί 
γίνονται εκλείψεις, άφοΰ δέν πρέπει νά γίνωνται;

—  Διά τόν λόγον ότι αί ήλιακαί ακτίνες άμαυροΰνται ύπό τής δια
θλάσεων ταύτης, ή δέ άτμοσφαΐρα, τήν οποίαν διαπερώσιν, εξαλείφει 
τό πλεΐστον μέρος αύτών.

—  'Ο λόγος ουτος μέ ικανοποιεί, άπεκρίθη ό Μιχαήλ. Αλλως τε 
δέ θά ίδωμεν ταΰτα, όταν φθάσωμεν έκεΐ. Πλήν έπί τοΰ παρόντος είπέ 
μοι, Βαρβικάν, δέν νομίζεις ότι ή Σελήνη είναι άρχαΐός τις κομήτης;

—  Τδού μία παράδοξος ιδέα.
—  Ναι, άπεκρίθη ό Μιχαήλ μετ’ έπιχαρίτου άφελείας, εχω τινάς 

ιδέας τοΰ τοιούτου είδους.
—  Ά λ λ ά  δέν είναι τοΰ Μιχαήλ ή ιδέα αύτη, άπήντησεν ό Νίχωλ.
—  ‘Ωραία! Μέ άλλας λέξεις μέ θεωρείτε λογοκλόπον!
—  Άναμφιβόλως, άπήντησεν ό Νίχωλ. Κατά τάς μαρτυρίας τών 

.αρχαίων οί Αρκάδες ήξίουν ότι οί πρόγονοι αύτών κατώκησαν τήν Γήν, 
πριν ή ή Σελήνη χρηματίση δορυφόρος τής Γής. Έ π ί τη βάσει τούτων, 
τινές τών έπιστημόνων έθεώρησαν τήν Σελήνην ώς κομήτην, ούτινοςή 
τροχιά εφερεν αύτόν μίαν ήμέραν πλησιέστατα εις τήν Γήν, ώστε έκρα- 
τήθη ύπό της έλξεως αύτής.

—  Καί τί άληθές ύπάρχει έν τη ύποθέσει ταύτη; ήρώτησεν ό Μιχαήλ,



—  Ούδέν, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, καϊ άπόδειξις ότι ή Σελήνη ούδέν 
ίχνος έτη ρήσε τοΰ άτμώδσυς περικαλύμματος εκείνου, τό οποίον άεί- 
ποτε συνοδεύει τούς κομήτας.

—  Πλήν, έπανέλαβεν ό Νίχωλ, ή Σελήνη, πριν έτι άποβ/j δορυ
φόρος της Γής, δέν είναι δυνατόν νά δίήλΟε λίαν έγγύτατα τοΰ 'Ηλίου 
κατά τό περιήλ'.ον αύτής, καί έγκατέλιπεν είς τήν [3[αίαν έξάτμισίν 
της πάσας τάς άτμώδεις ταύτης ούσίας;

—  Τοΰτο δύναταε νά συμβ?), φίλε Νίχωλ, άλλ’ είναι άπίΟανον.
—  Διατί;

—  Διότι. . .  Μά τήν πίστιν μου δέν γνωρίζω τίποτε.
—  Α! όπόσας εκατοντάδας τόμων, άνεκραύγασεν ό Μιχαήλ, δύ- 

ναντα: νά συγγράψωσιν οί άνθρωποι δι’ όλων όσα δέν γνωρίζουσι!
•—  Πλήν ποία ώρα είναι;
—  Τρίτη ώρα, άπεκρίθη ό Νίχωλ.
—  Πώς παρέρχεται ό χρόνος, εϊπεν ό Μιχαήλ, είς τάς συνδιαλέξεις 

τών σοφών ώς ήμας! Πραγματικώς, συναισθάνομαι ότι διδάσκομαι 
πολλά! ΑίσΟά'.ομαιότι άποκα&ίσταμαι πηγή σοφίας.»

Καί ταΰτα λέγων ό Μιχαήλ 'άνερριχήθη πρός τόν θόλον τοΰ βλή
ματος, ό π ω ς  π  α ρ α τ  η ρ ή σ η τ ή ν  Σ ε λ ή ν η ν  κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ,  
ένώ ταύτοχρονως οί σύντροφοι αύτοΰ έΟεώρουν τό άπειρον διάστημα διά 
τοΰ κατωτέρου παραΟύοου, χωρίς νά παρατηρήσωσιν ούδέν νέον άξιοση- 
μείωτον.

'Ό τε  ό Μιχαήλ κατέβη, έπλησίασε πρός τήν έπί τής πλευρδς θυ
ρίδα, καί αίφνης Ιρρηξε κραυγήν έκπλήξεως.

« Τί συμβαίνει;» άνεκραύγασεν ό Βαρβικάν.
Ό  πρόεδρος έπλησίασεν είς τό παράΟυρον καί εϊδεν εϊδός τι θυλάκου 

πεπλατυσμένου, ό όποιος έκυμάτιζεν είς τό εξωτερικόν είς άπόστασιν 
μέτρων τινών άπό τοΰ μύδρου. Τό άντικείμενον τοΰτο έφαίνετο άκινη- 
τοΰν, ώς τό βλήμα, καί επομένως έφέρετο ύπό τής αύτής άνοδικής κι- 
νήσεως, ώς αύτό.

« Τί νά Tjvai αύτό τό πραγμα; έπανέλαβεν ό Μιχαήλ Άρδάν. 
Μήπως είναι κάνέν έκ τών έν τώ αίθερίω διαστήματι περιπλανωμένων 
σωματιδίων, τό όποιον ό μύδρος ήμών συνέχει διά τής έλκτικής αύτοΰ 
δυνάμεως καί τό όποιον θέλει συμπαρακολουθήσει αύτόν μέχρι της 
Σελήνης;

'Ό ,τ ι μ 5 έκπλήττει, άπηντησεν ό Νίχωλ, εϊναι ότι ή ειδική βα-

ρύτης τοΰ σώματος τούτου, ήτις εϊναι βεβαιότατα κατωτέρα τής τοΰ 
βλήματος, έπιτρέπει αύτό νά διατηρώ τοσοΰτον αύστηράν όριζόντειον 
θέσιν;

—  Νίχωλ, άπεκρίθη ό Βαρβικάν μετά στιγμιαίαν σκέψιν, άγνοώ 
τί εϊναι τό άντικείμενον τοΰτο, άλλά γνωρίζω ακριβώς διατί ισταται 
άπέναντι τοΰ βλήματος.

—  Διατί;

—  Επειδή πλέομεν έντός τοΰ κενοΰ, άγαπητέ μου στρατηγέ, καί 
επειδή έν τώ κενώ τά σώματα πίπτουσιν ή κινούνται— όπερ έστί ταύ- 
τόν,— μετ ίσης ταχύτητος, οίαδήποτε καί άν ή ή βαρύτης αύτών καί 
τό σχήμα. Τάς διαφοράς τοΰ βάρους προξενεί ό άήρ διά της άντιστά- 
σεως αύτοΰ. ' Οταν διά τής άεραντλίας παρασκευάσωμεν κενόν έντός 
σωλήνος, τά έν αύτώ ριπτόμενα άντικείμενα, είτε τεμάχια χάρτου 
είτε τεμάχια μολύβδου coat, καταπίπτουσι μετά τής αύτής ταχύτητος» 
Ένταΰθα, έν τώ κενώ διαστήματι, αί αύταί συμβαίνουσιν αίτίαι, τά αύτά 
άποτελέσματα.

—  Ά ρ α  λοιπόν, εϊπεν ό Νίχωλ, παν ό,τι ήθέλομεν ρίψει έκτος τοΰ 
βλήματος, δέν θέλει παύσει συνοδεΰον αύτό κατά τόν μέχρι τής Σελή
νης διάπλουν αύτοΰ.

—  Ά ! ζώα ποΰ είμεθα, άνέκραξεν ό Μιχαήλ
—  Πρός τί ή κολακεία αυτη; ήρώτησεν ό Βαρβικάν.
—  Επειδή επρεπε νά πληρώσωμεν τό βλήμα χρησίμων πραγμά

των, βιβλίων, οργάνων, έργα/>είων, κλ^π. έπειτα δέ νά ρίψωμεν ταΰτα 
έξω, καί πάντα ήθελον παρακολουθεί ήμας. Ά λ λ ά  κάτι συλλογίζομαι. 
Διατί καί ήμεις δέν έξερχόμεθα τοΰ μύδρου εις περίπατον, ώς ή βολίς 
αύτη; Διατί δέν ριπτόμεθα είς τό διάστημα διά τής θυρίδος ταύτης; 'Ο
ποία τωόντι εύχαρίστησις νά αίσθάνηταί τις τόν έαυτόν του κρεμάμενον 
είς τό κενόν τοΰ αίθέρος, εύτυχέστερος καί παρ5 αύτό τό πτηνόν τό ό
ποιον οφείλει νά πτερυγίζη άδιαλείπτως ινα βαστάζηται!

—  Σύμφημι, εϊπεν ό Βαρβικάν, άλλά πώς θ’ άναπνέωμεν;
•—  Αναθεματισμένος άήρ, όστις λείπει είς τοιαύτην άκατάλληλον 

περίστασιν!
-— Ά λ,λ3 έάν δέν Ιλείπεν, ώ Μιχαήλ, έπειδή ή πυκνότης σου είναι 

κατωτέρα της τοΰ βλήματος, ήθελες μείνει πολλά ταχέως όπίσω 
αύτοΰ.

—  Τότε λοιπόν εύρισκόμεθα έντός φαύλου κύκλου.



—  Φαυλοτάτου μάλιστα.
—  Και πρέπει λοιπόν νά μένη τις αύστηρώς πεφυλακισμένος έντός 

τοΰ οχήματος αύτου;
—  Άναμφιβόλως.
—  "Ay! έκραύγασεν ό Μιχαήλ ισχυρά τη φωνή.
—  Τί έχεις; ήρώτησεν ό Νίχωλ.
—  Γνωρίζω, μαντεύω τί είναι ή ύποτιθεμένη αυτη βολίς. Δέν είναι 

ούτε άστεροειδές τι σωματίδιον, ούτε τεμάχιον πλανήτου οιαρραγέντος!
—  Τί λοιπόν είναι; ήρώτησεν ό Βαρβικάν.
—  Είναι ό δυστυχής ήμών κύων! Είναι ό σύζυγος της Άρτέμιδος.» 
Τωόντι τό παραμεμορφωμένον, άγνώριστον καϊ σχεδόν έκμηδενισθέν

έκεΐνο άντικείμενον ήτον τό πτώμα τοΰ Δορυφόρου, πλατυνθέν ώς συνε
σταλμένος άσκός, καϊ τό όποιον άνήρχετο πάντοτε, παρακολουθούν πι- 
ςτώς τό βλήμα.

Σ Τ Ι Γ Μ Η  Μ Ε Θ Η Σ .

Ούτω ’λοιπόν ύπό τάς μοναόικάς ταύτας περιπτώσεις άνεφαίνετο 
φαινόμενον περίεργον μέν, άλλά λογικόν, παράδοξον άλλ’ εύεξήγητον. 
Παν τό έκτος τοΰ βλήματος ριπτόμενον έμελλε ν’ άκολουθήση τήν αύ- 
τήν καμπύλην, συμβαδίζον μετά τοΰ βλήματος καϊ ίστάμενον μετ’ αύ
τοΰ. Έ κ  τούτου έγεννάτο θέμα συνδιαλέξεως, τό όποιον δέν ήδυνήΟη ή 
εσπέρα νά έξαντλήση. Ή  συγκίνησις τών τριών αεροπόρων ηύξανε καθ’ 
όσον μάλιστα προσήγγιζον είς τό τέρμα τοΰ ταξειδίου αύτών. Περιέ- 
μενον νέα άπρόοπτα φαινόμενα, ούδέν δέ ήθελεν ίσχύσει νά έκπλήξη 
αυτούς είς ήν εύρίσκοντο προδιάΟεσιν τοΰ πνεύματος. Ή  παροξυνθεΐσα 
αύτών φαντασία προεπορεύετο τοΰ μύδρου, οϋ ή ταχύχης ήλαττοΰτο 
σημαντικώς, χωρίς αύτοί νά συναισθάνωνται τοΰτο. Α λλ’ .η Σελήνη έ- 
μεγεθύνετο πρό τών οφθαλμών αύτών, καί ήδη ένόμιζον ότι ήρκει νά 
έκτείνωσι τήν χεΐρα όπως έγγίσωσιν αυτήν.

Τήν έπαύριον, 5ην Δεκεμβρίου, άπό τής πέμπτης ώρας τής πρωίας 
καί οί τρεις φίλοι ησαν έπί ποδός. ΤΙ ήμέρα αύτη έμελλε νά η vat ή 
τελευταία τοΰ ταξειδίου, έάν οί γενόμενοι ύπολογισμοί ησαν άκριβεΐς. 
Τό αυτό έκεΐνο έσπέρας, περί μέσας μάλιστα νύκτας, τουτέστι μετά

1 8  ώρών παρέλευσιν άκριβώς, καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά ήναί παν
σέληνος, ήΟελον φθάσει καί αύτοί έπί τοΰ άκτίνοβολοΰντος τής Σελή
νης δίσκου, ή δέ προσεχής νύξ έμελλε νά ίδη συμπληρούμενον τό πα- 
ραδοξότερον πάντων τών ταξειδίων τών αρχαίων τε καί νεωτέρων 
χρόνων. Ούτως άπό πρωίας, διά τών περιηργυρωμένων ύπό τών άκτί- 
νων τής Σελήνης θυρίδων, έχαιρέτισαν τό άστρον τής νυκτός διά ζη
τωκραυγών έμπλέων πεποιθήσεως καί χαράς.

Ή  Σελήνη προέβαινε μεγαλοπρεπώς έπί τοΰ διαστέρου στερεώμα
τος· έτι όλίγας μοίρας καί άφικνεΐτο εϊς τό σημεΐον έκεΐνο τοΰ δια
στήματος, ένθα έμελλε νά συμβη άκριβώς ή μετά τοΰ μύδρου συνάν- 
τησις αύτής. Κατά τάς ιδιαιτέρας αύτοΰ' παρατηρήσεις, ό Βαρβικάν 
ύπελόγισεν ότι θέλουσι προσπελάσει αύτήν κατά τό βόρειον ήμισφαί- 
ριον, ένθα έκτείνονται πεδιάδες άπέραντοι, τά δέ όρη σπανίζουσι. Περί- 
στασις ευνοϊκή, έάν ή τής Σελήνης άτμοσφαΐρα ήτο έναποτεταμιευμένη, 
ώς ύπετίθετο, είς μόνα τά βάθη τών κοιλάδων.

« Αλλως τε, παρετήρησεν ό Μιχαήλ Άρδάν, μία πεδιάς είναι ό 
καταλληλότερος τόπος πρός άποβίβασιν παρά εν όρος. Έ άν Σεληνί- 
της άπεβιβάζετο έν Εύρώπη έπί τής κορυφής τοΰ Αευκοΰ "Ορους ή έν 
Άσία έπί τής ύψίστ^ς τών 'Ιμαλαύων κορυφής, άμφιβάλλω άν εφθα- 
νεν αισίως είς τήν πρώτην πλησιεστέραν πόλιν.

—  Περιπλέον, προσέθηκεν ό Νίχωλ, έπί μέν τοΰ όμαλοΰ έδάφους 
ό μύδρος θέλει μείνει άκίνητος άμα έγγίσας αύτό, ένώ έπί τής κατω- 
φερείας τούναντίον θέλει κατακυλισθή ώς χιονοστιβάς, καί, επειδή δέν 
είμεθα σκίουροι, θαΰμα Οά ήναι βεβαίως άν Οά δυνηθώμεν νά έξέλθω- 
μεν έξ αύτοΰ σώοι καί άκέραιοι* λοιπόν, τά πάντα διά τό καλύτερον.»

Πραγματικώς ή επιτυχία τής τολμηρας ταύτης έπιχειρήσεως δέν 
έφαίνετο πλέον άμφίβολος. Έ ν  τούτοις σκέψις τις κατεβασάνιζε τόν 
Βαρβικάν, όστις, μή θέλων νά έμπνεύση άν ησυχίας είς τούς δύω αύτοΰ 
συντρόφους, έτήρει σιωπήν έπί τοΰ άντικειμένου τούτου.

Καί όντως έκ τής διευΟύνσεως τοΰ βλήματος πρός τό βόρειον ήμι- 
σφαίριον τής Σελήνης καθίστατο δήλον ότι ή παραβολή αύτοΰ είχε 
παραλλάξει έλαφρώς. 'Η  εύΟυβολία, μαθηματικώς ύπολογισθεΐσα, έ
πρεπε νά φερη τό βλήμα πρός αύτό τό κέντρον τοΰ Σεληνιακοΰ δί
σκου· εάν οέν κατήρχετο έκεΐ, φανερόν ότι παρεξέκλινε τής όδοΰ. 'Ο 
Βαρβικάν οέν ήδύνατο νά έννοήση πόθεν προήρχετο ή έκκλισις αύτη, 
ούτε νά προσδιορίση τόν βαθμόν αύτής, καθότι ούδέν σημεΐον άφετηρίας



ύπήοχε περί αύτόν. Έ ν  τούτοις ήλπιζεν ότι ή έκκλισις αυτη ούδέν 
άλλο αποτέλεσμα θέλει εχει, ή νά οέρη τόν μύδρον πρός τό άνώτερον 
χείλος τοΰ σεληνιακού δίσκου, χώραν καταλληλοτέραν πρός όρμον.

Ό  Βαρβικάν λοιπόν, χωρίς νά μεταδώση τάς άνησυχίας αύτοΰ είς 

τούς φίλους του, ήρχέσθη είς τό νά παρατηρώ άτενώς τήν Σελήνην, 
προσπαθών νά άνευρη έάν ή διεύθυνσις τοΰ βλήματος ύφίστατο τροπο
ποίησήν τινα. Άναμφιβόλως ή θέσις αύτών ήθελεν είσθαι τρομερά έάν 
τό βλήμα, άποτυχόν τοΰ σχοποΰ αύτοΰ, παρεσύρετο έκεΐΟεν τοΰ σελη
νιακού δίσκου· θά έρρίπτετο είς τά άχανή τών αιθέρων πελάγη.

Κατά ταύτην τήν στιγμήν ή Σελήνη, άντί νά φαίνηται πλατεία ώς 
δίσκος, καθίστα ήδη έκφανή τήν κυρτότητα αύτής, είς τρόπον ώστε, 
έάν ό "Ηλιος προσέβαλεν αύτήν πλ^αγίως διά τών άκτίνων του, ή τής 
σκιάς προέκτασις ήθελε χορηγήσει τά μέσα όπως ύπολογίσωσι τά ύψη 
τών όρέων, άτινα διεκρίνοντο πλέον καθαρώς. Τό βλήμα θά ήδύνατο 
τότε νά είσδύση είς τήν χαίνουσαν άβυσσον τών κρατήρων, καί θά 
παρηκολοΰΟει εύχερώς τάς ιδιορρύθμους έντομάς, αίτινες χαράσσουσι 
τάς άπεράντους τοΰ πλανήτου τούτου πεδιάδας· άλλά παν τό έξέχον 
συνεχέετο είσέτι έν τ?) ισχυρά άκτινοβολία. Μόλις δέ διεκρίνοντο αί 
πλατεΐαι κηλϊδες έκεΐναι, αίτινες παρέχουσιν είς τήν Σελήνην τήν 
ομοιότητα μορφής άνθρωπίνης.

« Μορφήν, έστω! Ιλεγεν ό Μιχαήλ 3Αρδάν άλλά μέ λ,υπει πολύ 
ότι ή έρασμία άδελ^φή τοΰ ’Απόλλωνος παρουσιάζει έκ τοΰ πλησίον 
μορφήν κατάστικτον ύπό τοσούτων έξανθημάτων.»

Έ ν  τούτοις οί άεροπόροι, οιτινες εύρίσκοντο πλησιεστατα τοΰ σκοποΰ 
αύτών, δέν επαυον άτενίζοντες μετ' άπληστίας πρός τόν νέον τοΰτον 
κόσμον, και διά τής φαντασίας διερχόμενοι έν μέσω τών άγνώστων έ- 
κείνων χωρών, καί ότε μέν άνέβαινον είς τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τών 
σεληνιακών όρέων, ότε δέ κατέβαίνον είς τό βάθος εύρυτάτων χαρα
δρών, ένθα ένόμιζον ότι έβλεπον τηδε κάκεισε έκτεταμένας θαλάσσας, 
μόλις συνεχομένας ύπό ήραιωμένην ατμόσφαιραν, καί ρεύματα ύδάτων 
κατερχόμενα άπό τών όρέων. )ϊτερυγίζοντες έπί τής άβύσσου, ήλπιζον 
ότι Οά ήκροώντο τόν θόρυβον τοΰ άστρου τούτου, τό όποιον διατελ^ε? 
αιωνίως άφωνον έν τη μοναξία τοΰ κενοΰ.

Ή  τελευταία αυτη ήμερα κατέλειπεν είς τό πνεΰμα τών οδοιπόρων 
συγκινητικός αναμνήσεις, έφ5 ω καί έσημείωσαν καί τάς έλαχίστας αύ
τής λεπτομερείας. Έ ν  τούτοις άόριστος άνησυχία κατεκυρίευεν αύτούς

*αθ* όσον έπλησίαζον είς τό τέρμα τοΰ ταξειδίου, ή δέ ανησυχία αυτη ή* 
βελεν αύξήσει καί διπλασιασθή, έάν έγνώριζον κατά πόσον εΤχεν έλατ- 
τωΟή ή φέρουσα αύτούς ταχύτης. Βεβαίως θά έξελάμβανον αύτήν ανε
παρκή λίαν όπως όίηγήση αύ-ούς είς τό τέρμα τής οδοιπορίας των. 
Κατ’ εκείνην την στιγμήν ό μύδρος· ούδόλως σχεδόν έ βάρυνε. Τό 
βάρος αύτοΰ ήλαττοΰτο άκαταπαύστως καί έμελλε νά έκμηδενισθη όλο- 
τελ,ώς εις τό σημειον εκείνο, ένθα αί έλκτικαί δυνάμεις τής Γής καί 
τής Σελήνης έξουδετερούμεναι ήΟελον παραγάγει τοσούτω έκπληκτικά 
αποτελέσματα.

_ ΠλΨ> F 0’ όλας τάς άπασχολήσεις ταύτας ό Μιχαήλ Άρδάν δέν 
αλησμόνησε νά παρασκευάση τό πρόγευμα μετά τής έξιδιασμέντς αύ
τοΰ άκριβειας, και οί τρεις φίλο; εφαγον μετά πολλής τής όρέίτεως. Ου
δέ ν τωόντι ήδυτερον τοΰ έπί τής Οερμότητος τοΰ άερίου άναβράσαντος άφε- 
ψήματος έκείνου, καί ούδέν νοστιμώτερον τών τεταρυχευμενων εκείνων 
κρεών, άτινα έπότιζεν έν τώ στομάχω αύτών άφθονος Γαλλικός οίνος· 
έκ τούτου λαβών τό ένδόσιμον ό Μιχαήλ Άρδάν παρετήρησεν οτι οί αμ
πελώνες της Σελήνης, ζωογονούμενοι ύπό τοΰ Οερμοΰ έκείνου Ήλίου, 
θά παρήγον βεδαίως τούς γενναιότερους οίνους,— εννοείται έξ άπαντος 
έάν ύπήρχον έκεΐ άμπελώνες·— έν πάση περιπτώσει όμως ό προνοητι
κός Γάλλος έφρόντισε νά μή λησμονήση έν τη άποσκευή αύτοΰ καί τινα 
κλήματα τοΰ Μεδόκ καί τοΰ Χρυσοΰ άκρωτηρίου, τά όποια έφαίνετο ότι 
έξετίμα ιδιαζόντως.

Τό παραγωγόν τοΰ άέρ.ος σκεύασμα ένήργει πάντοτε μετά μεγί
στης ακρίβειας. Ό  άήρ διετηρειτο έν καταστάσει έντελοΰς καθαρότα
τος. Ούδέν μόριον τοΰ άνθρακικοΰ όξέως διέφευγε τήν άπορροφητικήν 
δύναμιν τής καυστικής κονίας- καθ’ όσον δ’ άφορα τό όξυγόνον, κήτο 
βεβαίως τής πρώτης ποιότητος,» κατά τήν φράσίν τοΰ στρατηγού Νί
χω λ. Οι ολίγοι έν τώ μύδρω έμπεριεχόμενοι άτμοί τοΰ υδατος έμι- 
γνυοντο μετά τοΰ άέρος τούτου, καί έμετρίαζον τήν ξηρότητα αύτοΰ, 
πολ/.αί οε οικιαι τών Παρισίων, τοΰ Λονδίνου καί τής Νέας 'Γόρχης 
πολ,λαί θεατρικαί αίΟουσαι τών μεγαλοπόλεων τοΰ γηίνου κόσμου άπει- 
χον τοΰ νά διατελ,ώσιν ύπό τοιαύτας ύγιεινάς συνθήκας.

Α λλ Γνα ενεργή τό σκεύασμα τακτικώς έπρεπε νά διατηρήται έν 
καλη καταστασει. Ούτω λοιπόν καθ’ έκάστην πρωίαν ό Μιχαήλ έπε- 
σκεπτετο τούς γνώμονας τών ρευμάτων, έδοκίμαζε τούς στρόφιγγας 
αυτών και ερρυθμιζε την θερμότητα τοΰ άερίου πρός τό πυρόμετρον. Τά
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παν έβάδιζε μέχρι τοΰδε καλώς, καϊ οί αεροπόροι ήρξαντο νά απο- 
κτώσιν εύίαρκίαν, ήτις ήθελε καταστήσει αυτούς αγνώριστους, έάν ή 
έντός τής ειρκτής ταύτ/]ς διαμονή αυτών παρετείνετο έπί τινας είσέτι 
μήνας, άλλαις λέξεσι, έπασχον δ,τι αί όρνιθες έντός του κλωβοΰ*

έπάνυνον/ ,Ν
Ό  Βαρβικάν, ρίψας τό βλέμμα διά μέσου τής Ουριοος,, παοετηρησε

τό πτώμα τοΰ κυνός καϊ τά διάφορα αντικείμενα, άτινα έρριψαν έκτος
τοΰ Βλήματος, άκολουθοΰντα αυτό έπιμόνως. Ή  "Αρτεμις ωρυετο γοε-
ρώτατα, βλέπουσα τά λείψανα τοΰ προσφιλούς αύτής ημισεως, του
Δορυφόρου, άτινα έφαίνοντο τόσον ακίνητα, ώσανεϊ έπανεπαυοντο επι

στερεού έοάφους. · „ , _
κ Γνωρίζετε, φίλοι μου, ειπεν ό Μιχαήλ Αροαν, οτι, εαν τις εξ ημων

ήθελε πάθει έκ τής άντιτυπίας τής έκσφενδονίσεως, ήΟέλομεν οοκιμα- 
σει πολλήν δυσκολίαν δπως Οά(|ωμεν ή μάλλον δπως ριψωμεν αυτόν 
εις τόν αιθέρα, έπειδή ένταΰΟα ό αιθήρ αντικαθιστά τήν Γήν καϊ τόν τά
φον! "Ιδετε τό πτώμα τοΰτο, τό όποιον καταβοα ήμών. Όμοιως και 
τό πτώμα εκείνου ήθελεν ακολουθήσει ήμας άναμέσον τοΰ αίΟερίου δια

στήματος ώς συνειδοτος τυψις.
_  Τωόντι Οά ήτο λίαν θλιβερόν τό πράγμα! ειπεν ό Νίχωλ.
—  "Αχ! έπανέλαβεν ό Μιχαήλ, δ,τι ιδίως με λυπεί είναι τό ότι δέν 

δυνάμεΟα νά έκτελέσωμεν περίπατόν τινα είς τά έςω. Οπο-.α τφοντι 
τρυφή νά κυματίζη τις έν τώ μέσω τοΰ άκτινοβόλου τούτου αίθέρος, 
νά λούηται καί νά κολίηται έντός τών διαυγεστάτων ̂  τοΰ Ήλιου ακτι
νών! Έ άν ό Βαρβικάν έφρόντιζε μόνον νά λάβη μεΟ’ εαυτοΰ ένα σκά- 
φανδρον έφωδιασμένον μετ’ αεραντλίας, ήθελον διακινδυνεύσει ενα περί
πατον εξω, καί ήθελον λάβει έπί τής κορυφής τοΰ μύδρου θέσεις Χί

μαιρας καϊ Ίππαγρύφου. _
—  Πολύ καλά, τολμηρέ μου Μιχαήλ, άπήντησεν ό Βαρβικάν, άλλα 

δεν ήθελες δυνηΟή νά μ-μηΟ^ς έπί πολύ τόν Ίππόγρυφον, έπειδή, καιτοι 
τεθωρακισμένος μέ τό ένδυμα τοΰ σκαφάνδρου, εξογκούμεν'ος όμως ύπό 
τήν διαστολήν τοΰ έν σοί έμπεριεχομένου άέρος ήθελες δ ιαταγή  ως 
όλμος, ή μάλλον ώς άερόστατον, δπερ έξυψοΰται είς τόν αέρα. Λοιπόν 
μή λυπήσαι, μήτε λησμονεί τό έξής* ένόσω οιαπλέομεν έντός του^κε- 
νοΰ πρέπει νά άπομακρύνης άπό σεαυτοΰ ώς πειρασμόν πάσαν ιδέαν

περιπάτου εκτός τοΰ βλήματος.»
‘ο  Μιχαήλ Άρδάν έπείσΟη μέχρι τινός. Πα;εδέχΟη μέν οτι τό

ψ γ μ α  ήτο δΰσκολον, άλλ’ ούχί καί όλως α δ ύ ν α τ ο ν  λέξις ην ου
δέποτε έπρόφερεν.

. Ή  συνδιάλεξις μετέβαΐνεν άπό τοΰ· ενός είς έτερον άντικείμενον καί 
©υδεμιαν στιγμήν έχαλαρώθη. Ή  τριάς τών φίλων ένόμιζεν οτι, είςην 
οιετελει κατάστασίν, αί ίδέαι άνεβλάστανον έν τω έγκεφάλω, ώς άνα- 

λαστανουσι^τά φύλλα ύπό τάς πρώτας άκτΐνας τής άνοίξεως. Έ ν  
γενει ο ειπεΐν, ήσθάνοντο εαυτούς λίαν γονίμους είς ιδέας.

« , , Μ ς ^ λ λ ί γ ^ , α ν  τήν
■ Μ τ γ / ,ο ^ ω Α α - ρ ε ζ ψ - Γ ,ι ι ί  τι, τό όποιο-, ο05ε;ών Itv s  λύσιν 

άμεσον. 1 Λ

, /  Αλλ> ώ χαλθί> ^  ^λοι, ειπεν, έστω οτι Οά φΟάσωμεν ασφαλώς 
εις την Σελήνην, άλλα πώς Οά έπανέλΟωμεν έκεϊθεν;»

° !  δύ°  ! 'λθ: αύ"οΰ ^« τή ρ η σ α ν  άλλήλους μετ’ έκπλήξεως, ώςέάν 
η σκεφις αυτη πρώτην ήδη φοράν διετυποΰτο πρός αυτούς.

« 1ι θελεις νά είπής, Νίχωλ; ήρώτησε σοβαρώς ό Βαρβικάν.
II έρωτησις περί τοΰ πώς Οά έπανακάμψωμεν άπό έν μέρο- 

προσεΟηκεν ό Μιχαήλ, δπου άκόμη δέν έφθάσαμεν, μοι φαίνεται άκαιρος! 

- /Δεν/ ' εϊ ω το^°_  ^ ν  πρόΟεσιν του νά όπισθοδρομήσωμεν, 
υπελαβεν ο Νιχωλ, άλλ’ άπλώς ερωτώ: Πώς θά έπιστρέψωμεν;

■—- Αγνοώ, ειπεν ό Βαρβικάν.

—  Καί έγώ, είπεν ό Μιχαήλ· έάν έγνώριζον πώς θά έπιστρέψωμεν, 
οέν ήθελον εσΟη 7Γ07ώς τό ταξείίίον.

—  Ώραία αποκριάς! άνέκραξεν ό Νίχωλ,

’ Επιδοκιμάζω τούς λόγους τοΰ Μιχαήλ, καί προσεπιφέρω μά
λιστα οτι τό ί,ητημα τοΰτο ούδέν έχει έπί τοΰ παρόντος ένδιαφέρόν. 
Βραούτερον, όταν κρίνωμεν εύλογον νά έπανακάμψωμεν, Οέλομεν επι
νοήσει τροπον. Εαν ή Κολομβίας δέν ύπάρχη έκεΐ, έχομεν όμως πάν
τοτε τόν μύδρον.

> Καλή δουλειά! Μιαν σφαίραν άνευ πυροβόλου!
—  ΓΙυροβόλον, άπεκρίθη ό Βαρβικάν, δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν 

και πυρίτιδα έπίσης, καθότι ούτε μετάλλου, ούτε θείου, ούτε άνΟρακος 
6α υπάρχει ελλειφις εις τά έγκατα τής Σελήνης. Διά νά έπιστρέψωμεν 
οε, άρκεΐ μόνον νά κατανιφω μεν τήν σεληνιακήν έλξιν καί νά π,το- 
χωρησωμεν άπό τής Σελήνης όκτώ χιλιάδας λευγών Γνα πέσωμεν όπί- 
σω έπί τής γηΐνης σφαίρας δυνάμει τών νόμων τής βαρύτητας.



πλέον λόγος περί επανόδου, καθότι ικανά άχρι; ώρας έλέχΟησαν. ΚαΟ 
όσον δ’ άφοοα τόν τρόπον της μετά τών άρχαίων έπϊ γης συνάδελφων 
ήμών συγκοινωνίας δέν Οά επιτευχθώ ουτος τόσον δυσκολως δσον 

νομίζομεν.
—  Τ ί έννοεΐς;
—  Διά τών βολίδων, τάς οποίας εκτινάσσομαι τά ηφαίστεια τής

Σελήνης.  ̂ > κ
—  Καλή έπινόηαις, Μιχαήλ, άπήντησεν ό Βαρβικαν μετ υφους

πεποιθήσεως. Ό  Λαπλάς υπελόγισεν οτι δύναμις πεντάκις άνωτέρα 
της τών ήμετέρων τηλεβόλων ήθελεν αρκεσει ν αποστείλη βολιόα 
από της Σελήνης εις την Γην. Καί έπειδή δέν υπάρχει βεβαίως ήφαί- 
στειον, ί /ο ι  δύναμιν ώστικήν κατωτεραν ταυτης . . .

 'Έ πετα ι ότι θά τύχωμεν τοΰ σκοποΰ μας, προσέθετο ό ΙΝίχωλ.
 Ούόρά! έκραύγασεν ό Μιχαήλ. ίοού καλοί ταχυορόμοι, οΐτινες

ου μόνον δέν Οέλουαι στοιχίσει μηδέν, άλλά καϊ Οά διεγείρωαι τό ερύ
θημα τών διευθύνσεων τών γήινων ταχυδρομείων! Ά λ λ ά  σκέπτομαι...

—  Ύ ί> Μίαν ιδέαν υψηλήν ! Δέν είναι τάχα δυνατόν νά προσδέσωμεν
τόν μύδρον ήμών διά σύρματος, έπεκτεΐνομένου μέχρι της Γ η ς; Έ ν  
τοιαύτη περιπτώαει ήθέλομεν άνταλλάσσει τηλεγραφήματα μετά τών 
ομοφύλων ήμών.

  Διάβολε! άνέκραξεν ό Νίχωλ. Καϊ τό βάρος ένός τόσω μακροΰ
σύρματος όγδοήκοντα έξ χιλιάδων λευγών ούδέν τό θεωρείς;

 Ναί, ούδέν. Θά έτριπλασίαζον τό γέμισμα της Κολομβιάδος,
καϊ έν άνάγκη θά έτετραπλασίαζον, θά έπενταπλασίαζον αύτό! άνέκρα
ξεν ό Μιχαήλ, έπιτείνων έπϊ μάλλον τόν τόνον της φωνής αύτοΰ.

 . Ά λ λ ’ έχω μικράν τινα άντίρρησιν νά έπιφέρω εις τήν πρότασιν
τοΰ σχεδίου σου", ειπεν ό Βαρβικάν. Κατά τήν περιστροφικήν της γήι
νης σφαίρας κίνησιν, τό σύρμα ήμών ήθελε συστραφη περι αύτήν, ώς 
ή άλυ'σις περϊ τόν τροχόν, καϊ ήθελεν έλκύσει και ήμας άναποφεύκτως 

είς τήν Γην.
 Μά τούς τριάκοντα εννέα άστέρας' της Συμπολιτείας! έκραξα

ό Μιχαήλ, όλαι λοιπόν ' αί σημεριναί ίδέαι μου είναι δυσκατόρΟωτοι! 
15έαί άξιαι τοΰ Τζών Μάατων. Ά λ λ ά  σκέπτομαι ότι, έάν ήμεΐς δέν 
έπιστρέψωμεν είς τήν Γην, ό Μάστων είναι ικανός νά έλΟη να μας

εύρη!

—  Ναί, Οά ελΟτ, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, είναι άξιάγαστος καί γεν
ναίος φίλος. Ά λ λ ω ς  τε καί τί εύχερέστερον τούτου; ή Κολομβίας δύ- 
ναται νά άφήση τό έδαφος της Φλωρίδος; Μήπως Οά έκλείψει ό βάμ
βαξ καί το άζωτικόν όξύ διά '/ά κατασκευάαωσι βαμβακοπυρίτιδα; ΓΙ 
μήπως ή Σελήνη δέν θέλε: οιέλθει έκ νέου διά τοΰ κατακορύφου τ τ . 
Φλωρίδος σημείου; Μετά δεκαοκτώ εΠ] θά εύρεθν) αύτη άκριβώς είς 
τήν αύτήν θέαιν, ήν κατέχει σήμερον.

—  Ναί, μάλιστα! προαέθετο ό Μιχαήλ* ό Μάστων Οά ελθη άφεύ- 
κτως, καί μετ’ αύτοΰ οι φίλοι μας Έλφινστων, Βλομσβερρύ, πάντα 
τά μέλη τοΰ Τηλεβολικοΰ Συλλόγου, Οέλουαι δέ εύρεΐ άρίστην υποδο
χήν! Βραδύτερον δέ Οέλομεν συστήσει γραμμάς ταχυδρομικών μύδρων 
μεταξύ Γης καί Σελήνης. Ζήτω ό Τζών Μάστων!»

Είναι πιθανόν ότι, εί καί ό άξιότιμος Τζών Μάστων ουδόλως ή/ου;, 
τάς πρός τιμήν αύτοΰ ζητωκραυγάς, τούλάχιστον όμως θά έβόμβησα 
τά ώτά του. ΙΙλήν τί έπραττεν άρά γε  ούτος; Αναμφιβόλου, τοπο
θετημένος έπί τών Βραχωδών Ορέων, έν τώ σταθμώ τοΰ Αόγκς-Πήκ 
έζήτει ν’ άνακαλύψη τόν άόρατον μύδρον προβαίνοντα έντός τοΰ δια
στήματος. Έάν έσκέπτετο περϊ τών φιλτάτων αύτοΰ συντρόφων, πρέ
πει νά όμολογήσωμεν ότι καί εκείνοι έπίσης περί αύτοΰ έσκέπτοντο 
καί έξηκολούθουν άφιεροΰντες εις αύτόν τάς καλλιτέρας αύτών ίδ-.

Ά λ λ ά  πόθεν αρά γε προήρχετο ή ζωηρότης αυτη, ήτις ηύξανεν 
έπαισθητώς παρά τοΐς κατοίκοις τοΰ μύδρου; 'II νηφαλιότης αύτών 
ήτο άδιαφιλονείκητος, ώστε ούδαμοΰ άλλου ήτο δυνατόν ν’ άποδον?, ο 
παράδοξος έκεΐνος έρεθιαμός τοΰ έγκεφάλου αύτών είμή εις τάς έςαίρε-- 
τικάς περιστάσεις, έν αίς διετέλουν εις τήν προσέγγισιν ίαως τοΰ ά
στρου της νυκτός, άπό τοΰ οποίου όλίγαι μόνον ώραι διεχώριΓον αύ
τούς, καί εις μυστικήν τινα έπενέργειαν της Σελήνης, έπί τοΰ νευρικού 
αυτών συστήματος. 'Η  μορφή αύτών ήρυθραίνετο, ώσανεί ήτο εκτετα
μένη εις τήν άνταύγειαν κλιβάνου, ή άναπνοή αύτών καθίστατο έπϊ 
μάλλον ενεργός·, οί δέ πνεύμονες έκι-οΰντο ώς φύσαι σιδηρουργείου, οί 
οφθαλμοί αύτών ήκτινοβόλουν δι’ έκτάκτου φλογός, ή φωνή αύ-τώ 
καθίστατο βροντώδης καί ήχηρά λίαν, οί λόγοι αύτών άνετινάσοοντο 
ώς έπιπώματα καμπανίτου ώΟούμενα ύπό τοΰ έν τ$ φιάλη περικεκ/.ει 
σμένου άνθρακικοΰ όξέως, αί κινήσεις έν τελεί άπέβαινον ζωηροί · 
αί χειρονομία! άφθο,οι· όπερ δέ παράδοξον, ούδόλως είχον συναίσθ/ριν 
της τοιαύτης τοΰ πνεύματος αύτών έντάσεως.



« Και τώρα, εϊπεν ό Νίχωλ ξηρώς, τώρα. οτε αγνοώ έάν ΘΓλαμε/ 
ποτε έπανέλθει όπίσω είς τήν Γην, θέλω τούλάχιστον νά γνωρίζω τί 
Οά πράξωμεν εις τήν Σελήνην.

—  Τί Οά πράξωμεν είς τήν Σελήνην! άπήντησεν ό Βαρβικάν, κτυ- 
πών οιά τον> ποοος ως έάν εύρισκετο έντός αίδούανς οπλασκίας· καί 
έγώ άγνοώ έπίσης !

—  Πώς; Σύ άγνοειςί άνέκραξεν ό Μιχαήλ μετά βρυχηδμοΰ, οστις 
άντήχησεν ίσχυρώς έντός. του μύδροι».

—  Ναί, δέν γνωρίζω, άλλ’ ούτε δύναμαι νά φαντασθώ τούτο! άπήν
τησεν ό Βαρβί/.άν μετά τού αύτού τόνου.

—  Αί χαλά! εγώ τό γνωρί'ω, άπεκρίθη ό Μιχαήλ.
—  Λέγε το λοιπόν, άνέκραξεν ό Νίχωλ, όστις οεν ήδύνατο νά κρά

τηση πλέον τόν βρόντον τής φωνής αυτού.
—  'ΉΟελον ομιλήσει, έάν τούτο μοί έσύμφερεν, άνέκραξεν ό Μιχαήλ,, 

’ δραξάμενος όρμητικώς τήν χεΐρα τού συντρόφου αύτοΰ.
—  Πρέπει νά τό ειπης, καί άς μή σέ συμφέρη! εϊπεν ό Βαρβικάν, 

μέ φλογοβόλους όφθαλμούς καί τήν χεΐρα τείνων άπειλητικώς. Σύ πα- 
ρέσυρας ήμάς είς τό ολέθρων τούτο ταξείδιον, καί έχομε') δίκαιον νά σέ. 
ζητήσωμεν τόν σκοπόν της παρατόλμου ταύτης έπιχειρήσεως.

—  Ναί! εϊπεν ό στρατηγός, ήδη ότε άγνοώ πού υπάγω, θέλω νά 
γνωρίσω διατί υπάγω!

—  Διατί; άνεκραύγασεν ό Μιχαήλ, άναπηδών είς ύψος ένός μέτρου, 
διατί; "Ινα λάοωμεν κατοχήν της Σελήνης έν όνόματι τών Ηνωμένων 
Πολιτειών! ' Ινα προσΟέσωμεν τεσσαρακοστήν επικράτειαν είς τήν Δη
μοκρατίαν! "Ινα άποικίσωμεν τάς χώρας τής Σελήνης, ινα καλλ-ερ- 
γήσωμεν καί κατοικίσωμεν αύτάς, Γνα μεταφέρωμεν είς αύτάς όλα τά 
θαυμάσια της τέχνης, τής έπιστήμης καί τής βιομηχανίας! "Ινα έκπο- 
λιτίσωμεν τούς Σεληνίτας, έκτος έάν ηναι μάλλον ήμών πεπολιτισμέ- 
νοί, καί νά συνενώσωμεν αύτούς είς μίαν δημοκρατίαν, εκτός άν έ/ωσιν 
ήοη τοιούτον πολίτευμα!

—  Πλήν άν ύπάρχωσι ΣεληνΓται! ύπέλαβεν ό Νίχωλ, όστις 
ύπό τήν έπηρειαν της άνεξηγήτου ταύτης μέθης άπέβαινε μάλλον 
φιλόνεικος.

—  Τις λέγει ότι δέν υπάρχουσε ΣεληνΤται; έκραύγασεν ό Μιχαήλ 
δι’ υφους άπειλητικοΰ.

—  Έ γώ ! άνεβόησεν ό Νίχωλ.

—  Στρατηγέ, ειπεν ό Μιχαήλ, μή έπαναλάβης ταύτην τήν αύΟά- 
δειαν, ή σοί έμπηγνύω τούς οοοντας εις τον λαιμόν!

Οί δύο ενάντιοι ήτοίμάζοντο νά έπιτεΟώσι κατ ά/ληλων καί ή ά 
συνάρτητος αύτη λογομαχία έμελλε ν3 άπολήξη είς πόλεμον, ότε ά
ναπηδήσας ζωηρώς ό Βαρβικάν παρενέβη μεταξύ αύτών.

« Στήτε, άθλιοι! έκραξεν άποχωρί_ων τούς συντροφους αύτοΰ ατ 
άλλήλων, καί έάν δέν ύπάρχωσι Σεληνϊται μας είναι άόιάφορον!

—  Ναι, άνεφώνησεν ό Μιχαήλ, όστις δέν έπεμενε πλέον, άοιαφορον. 
Δέν Ιχομεν άνάγκην Σεληνιτών! Κατω οί Σεληνϊται.

—  Είς ήμας άνήκει τό κράτος τής Σελήνης, ειπεν ό Νίχωλ.
—  Είς ήμας τούς τρεις* συστήσωμεν δημοκρατίαν!
—  Θά ήμαι ή Σύνοδος, έκραύγασεν ό Μιχαήλ!
—  Και έγώ ή Γερουσία, ύπέλαβεν ό Νίχωλ.
—  Καί ό Βαρβικάν ό πρόεδρός μας, άνεβόησεν ό Μιχαήλ.
—  Πλήν ούχί πρόεδρος διορισμένος ύπό τοΰ εΟ'.ους! άπήντησεν ό 

Βαρβικάν.
—  At καλά! πρόεδρος διωρισμένος ύπό τής Συνόδου, άνέκραξεν ό 

Μι/αήλ* καί έπειδή είμαι ή Σύνοδος, σέ διορίζω πρόεδρον παμψηφεί.
 Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω ό πρόεδρος Βαρβικάν! άνεφώνηβεν ό Νίχωλ.
 Χίπ! Χίτι! Χίπ! Ούρρά!» έκραύγασεν ό Μιχαήλ.
Έ πειτα  ό Πρόεδρος καί ή Γερουσία έπαιάνισαν είς τήν ύψηλοτέ- 

ραν διαπασών τό δημοτικόν άσμα τών ύαγκαίων (Vatikee doodle),^ 
έν ω ή Σύ-,ο'ος έτραγώδει τάς άρρενωπάς στροφάς τής Μ α σ σ α λ ι ώ -

τ  ι δ ο ς.
Τότε δέ ήρχισαν νά χόρεύωσι μανιώδη πυρρίχιον μετά παραφορών 

κινημάτων, καί παραφρόνων πτερνοκοπημάτων καί κυβιστημάτων. Ή  
Ά ρτεμις, άναμιχΟεϊσα καί αύτη είς τόν χορόν καί ώρυγμούς άντί α̂
σμάτων έκπέμπουσα, άνεσκίρτητε μέχρι τοΰ Οόλου τοΰ μύδρου. 1 οτε 

'  ήκούσΟησαν άνεξήγητα πτερυγίσματα πτηνών, παράδοξοι φωναί άλέχ- 
τορος καί κακανίσματα Ορνίθων! Πέντε οε ή έξ πτηνά ήρχισαν νά πε- 
ριπατώσι, καί προσέπιπτον κατά τών τοίχων ώς κατεπτοημέναι νυ-

Τέλος οί τρεις συνοδοιπόροι, ών συνεταραχΟησαν οι πνεύμονες υπό 
άκατανοητόν τινα έπενέργειαν, πλέον ή έν καταστάσει μέθης, φλεγόμε- 
νοι ύπό τοΰ άέρος, όστις κατέφλεγε τό άναπνευστικόν αύτών σκεύασμα, 

κατέπεσον ακίνητοι έπί τοΰ εδάφους τοΰ μύδρου.



ΑΓΙΟ T in  ΓΗΣ- 

ΙΑ '.

Ε ΙΣ  Α Π Ο Σ Τ Α Σ ΙΝ  ΕΒ ΔΟ Μ Η Κ Ο Ν ΤΑ ΟΚΤΩ Χ ΙΛ ΙΑ Δ Ω Ν  
Κ Α Ι Ε Κ Α ΤΟ Ν  Α Ε Κ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν  Λ Ε Υ Γ Ω Ν .

Τ ε συνεβαινε; Πόθεν προήρχετο ή αίτια τής παραδόξου ταύτης μέ
θης, της όποιας αί συνέπεια* ήδύναντο νά ώσιν άπαισιαι; Έ ξ  άπλτς τπος
αβουλίας τοΰ Μιχαήλ, ήν ευτυχώς ό Νίχωλ ήδυνήθη νά θεραπεύση 
εγκαίρως. 1 ''

. Μετά λειποθυμίαν αληθή, ήτις διήρκεσεν όλίγα λεπτά, ό στρατη
γός, πρώτος συνελθών είς τήν ζωήν, άνέλαβε τάς διανοητικάς αύτοΰ 
δυνάμεις.

, Μολονότε εΤχε προγευματίζει πρό δυο ωρών, -^Οάνετο όμως έαυ- 
τον βουλιμιώντα, ώς έάν δέν είχε φάγει άπό πολλών ήμερών. Πάντα 
τα λειτουργικά αύτοΰ όργανα, ιδίως δέ ό στόμαχος καί ό έγκέφαλος, 
ειχον έρεΟισΟή είς τόν άνώτατον βαθμόν.

Έξηγέρθη λοιπόν, καί έζήτησε παρά τοΰ Μιχαήλ νά έτοιμάση τό 
πρόγευμα· άλλ ουτος, άπολέσας τάς αισθήσεις, ούδέν άπεκρίθη. Ό  
Νίχωλ ήΟέλητε τότε νά παρασκευάση φιάλας τινάς τείου, προωρίσμέ- 
νας νά διευκολύνω^ τήν χαταβρόχθισιν δωδεκάδας χοιρομηρίων καί 
κατα πρώτον ένησχολήΟη νά άνάψη πυρ έπιτρίψας ίσχυρώς κ,ατά τοΰ 
πέλματος τοΰ υποδήματος του εν φωσφορικόν πυρεΐον.

_ ; Α λλΜ π0ία ή έ'κπλγ! ^  «,ύτοΟ, ότε είδε τό περί τό πυρεΐον
θειον αναδίύον λαμψιν έκτακτον καί άνυπόφορον σχεδόν είς τήν όοασιν 
έκ δέ τοΰ σωλη ος τοΰ αεριόφωτος, όν ήναψεν, άναπηδώσαν φλόγα ό- 
μο’-αν πρός τούς σπινθήρας τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.

Ίοτε ο Νιχωλ ν^θάνδη εαυτόν ώς άνεγερθέντα άπό βαθέως λή
θαργου, καί πάραυτα ένόησε πόθεν προήρχετο ή ζωηρότης αυτη τοΰ 
φωτός, αι επισυμοασαι εν αύτοΐς φυσιολογικαί ταραχαί, καί ό μέγας 
ερεθισμός πασών τών διανοητικών καί αισθητικών αύτοΰ δυνάμεων.

«Τό όξυγόνον!» άνέκραξε. 1

Και άτενίσας πρός τό σκεύασμα τοΰ άέρος, εΓδεν ότι ό στρφ ιγξ  ά
φηνε νά διαφεύγη έν άφθονία τό άχρουν τοΰτο καί άοσμον καί κατ’ έξο- 
χην ζωτικόν άέριον, άλλά τό όποιον έν καθαρά καταστάσει παράγει 
σπουοαιας διαταράξεις είς τόν οργανισμόν. Ό  Μιχαήλ έξ απερισκεψίας 
ειχεν άνο-,ει όλοσχερώς τόν στρόφιγγα τοΰ σκευάσματος!

Ο Νιχωλ έσπευσε νά έμποδίση τήν έκροήν ταύτην τοΰ δξυγόνου, 
ές ου κατεπλημμύρησεν rj ατμόσφαιρα τοΰ βλήματος, καί τό όποιον ή
θελε προξενήσει τόν θάνατον τών αεροπόρων ούχί διά τής άσφυξίας, 
άλλά διά τής καταφλε'ξεως.

 ̂ Μετά μίαν ώραν, ό άήρ άπαλλαγείς ολίγον του οξυγόνου, άπέδιδεν 
είς τούς πνεύμονας τήν τακτικήν αύτών κίνησιν. ’Ολίγον δέ κατ ολί
γον οί τρεις φίλοι συνήοχοντο άπό τής μέθης, άλλά διά νά έπανελθωσιν 
είς τήν πρώτην αύτών κατάστασίν, έδέησε νά έξατμίαωσι τό όξυγόνον 
αύτών, ώς ό μεθύων έξατμι'Γει κατ ολίγον τόν οί ον όν έΐίΐεν.

Ο έμαθεν ό Μιχαήλ ότι ή εύθύνη τοΰ δυσαρέστου τούτου συμβε- 
βηκότος επιπτεν έπ αύτοΰ, ούοόλως έφάνη τεταραγμένος. 'Η  απροσ
δόκητος εκείνη μέθη, ή  μή προελθοΰσα έκ πνευματωδών ποτώ'<, ειχε 
οιασκεοασει την μονοτονίαν τοΰ ταξειδίου. Πολλαί άνοησίαι ειγοΊ λενΟή 
ύπο^τ/jv έπίόρ'οιαν αύτής, άλλ έν τούτοις έλησμονήθησαν τα/ύτερον 
παρ’ όσον έλέχθησαν!

« Επειτα, προσεθηκεν ό φιλοπαιγμων Γάλλος, δέν δυσαρεστοΰμαι 
ότι έγεύθην έκ τοΰ καρηβαροΰς τούτου αερίου. Γνωρίζετε, φίλοι μου, 
ότι Ου-αταί τις νά κατασκευαση έν περίεργον κατάστημα μετ’ αιθου
σών όξυγονου, ενθα ci εχοντες άουνατον οργανισμόν νά δύνανται νά ζώ- 
σιν έπι τινας ώρας ένεργητικωτερον τινα βίον; 'Υποθέσατε συναθροίσεις, 
ένθα ό άήρ είναι πεπληρωμενος τοΰ ηρωικού τούτου άερίου· υποθέσατε 
θέατρα, ών ή οιεύθυνσις οιατηρεΐ τοΰτο είς υψηλήν δόσιν· όποιον πάθος 
έν τ^  ψυχή ήθοποιών τε και θεατών, όποιον πΰρ, όποιος ένθουσιασμός! 
Και εα; ήτο δυνατόν άντι απλής συναθροισεως να καθυποβάλη τις ύπό 
τήν ζωηράν έπενέργειαν τοΰ άερίου τούτου ολόκληρον έθνος, όποιον 
άναπλήρωμα ζωής ήθελεν έπιτύχει! Τό έξηντλημένον καί άδύνατον έθνος 
ήθελε μεταβληθή ίτως είς έθνος μέγα καί ιτχυρόν* γνωρίζω δέ πλεΐστα 
όσα κράτη τής γηραιας ήμών Εύρώπης, άτινα έπρεπε νά καθυποβληθώσιν 
είς τήν δίαιταν ταύτην τοΰ οξυγόνου, πρός όαελος τής υγείας αύτών!»

Ο Μιχαήλ ωμιλει ένθους, ώττε ένομιζέ τις ότι ό στρόφιγγξ ήτο 
εί?6τι ήνεωγμένος. Ά λ λ ’ ό Βαρβικάν διά μιας λέξεως κατέστειλε τόν 
ένθουσιασμόν αύτοΰ.

α Ολα ταΰτα καλά, φίλε Μιχαήλ, είπεν, άλλά δέν μας λέγεις, 
ποΰ εύρέθησαν αί όρνιθες αύταί, αίτινες άνεμίχθησαν είς τήν συναυλίαν 
ήμών;

—  Αί όρνιθες;



—  Ναι, μάλιστα! »
Τψόντι ήμίσεια δωδεκάς ορνίθων καί είς μεγαλοπρεπής άλέκτωο re -  

ριεφέροντο τϊ)δε κάκεισε, πτερυγίΓουσαι και κικ/αβίΓουσαι.
« Ά  τάς άνεπιτηδείους! έκραύγασεν ό Μί^αήλ* τό όξυγόνον τάς 

έςεμυάλισεν.
—  Πλήν τί Οά τάς κάμηςαύτάς τάς όρνιθας; ήρώτησεν ό Βαρβικάν.
—  Διάβολε! Οά προσκλιματίσω αύ :άς εις τήν Σελήνην.
—  Τότε λοιπόν διατί τάς έκρυφες;I i *7
—  Είχα σκοπόν, καλέ μου πρόεδρε, νά άστειευθώ, νά σας κάμω 

μίαν έχπληξιν, άλλά τό σχέδίον μου έναυάγησεν οίκτρώς! Έσκόπουν 
ν’ άπολύσω αύτάς έπι τής σεληνιακής ηπείρου χωρίς νά σάς ε’ίπω 
τίποτε· όποιον ήθελεν είσΟαι τό Οάμβος υμών ότε θά έβ’λέπετε τά επί
γεια ταΰτα πτηνά νά σκαλίζωσι διά τοΰ ράμφους τό έδαφος τής Σε
λήνης !

—  Ά ! τρελλέ! τρελλέ! οιώνιε τρελλέ! άπήντησεν ό Βαρβικάν, σύ 
δέν έχεις άνάγκην οξυγόνου διά νά έξαφΟ?) ή κεφαλή σου· άείποτε εύ- 
ρίσκεσαι είς τήν κατάστασιν, ήτις είχε καταλάβει καϊ ήμάς ύπό τήν 
επήρειαν τοΰ οξυγόνου! Είσαι πάντοτε δαιμονισμένος!

—  Αί'! καί τις διατείνεται ότι τότε έλειπεν εις ήμάς ή φρόνησις!» 
ήρώτησεν ό Μιχαήλ Άρδάν.

-Μετά τήν φιλοσοφικήν ταύτην σκέψιν, οί τρεις φίλοι έπανώρθωσαν 
τήν έπελΟοΰσαν άταξίαν έν τώ μύδρω. Όρνιθες καί άλέκτωρ ένεκλεί- 
σθησαν καί πάλιν είς τά κλωβία των. Ά λ λ ’ ένώ έξετέλουν τήν εργα
σίαν ταύτην, ό Βαρβικάν καί οί σύντροφοι αύτοΰ έσχον τήν συναίσθη- 
σιν παραδόξου τινός φαινομένου.

Ά ο ’ ής στιγμής εΤχον έγκαταλείψει τήν Γην, τό ί'διον αύτών βάρος, 
τό τοΰ μύδρου κα ί τών έν αύτω άντικειμένων ύπέστη έπαισΟητήν έλάτ- 
τωσιν. Καί μόλον ότι δέν ήτο δυνατόν νά έννοήσωσι τήν άλλοίωσιν 
ταύτην τοΰ βάρους έν τώ σώματι τοΰ μύδρου, εμελλεν όμως νά έλθη 
στιγμή τις, καθ’ ήν τό άποτέλεσμα τοΰτο ήθελε καταστή έπαισθήτόν 
δι’ εαυτούς, διά τά εργαλεία, τά όργανα καί τά σκεύη, άτινα μετεχει- 
ρίζοντο.

Γνωστόν ότι ή έλξις, ή άλλως βαρύτης λεγομένη, εΤ'ίαι άνάλογος 
πρός τούς όγκους καί κατ’ άντίστροφον ’λόγον τοΰ τετραγώνου τών 
άποστάσεων. ’Εντεΰθεν ή άκόλουθος συνέπεια: ’Εάν ή Γή διετελει μόνη 
έν τώ διαστήματι, έάν τά λοιπά τών ουρανίων σωμάτων ήθελον αιφνι-

£ίως έξαφανισθή, ό μύδρος, κατά τό; νόμον του Νεύτωνος, τοσοΰτσ/ 
όλιγώτερον ήθελε βαρύνει όσω μάλλον ήθελεν άπομακρύνεσΟα: τής 
Γής, άλλά χωρίς ούδέποτε ν* άπολέση όλοσχερώς τό βάρος αύτοΰ, 
επειδή ή έλξις τής Γής ήθελεν επενεργεί έπ’ αύτοΰ, είς οιανδήποτε 
άπόστασιν καί άν ήθελε μακρυνθή.

Ά λ λ ’ ώς εΐχον ήδη τά πράγματα, επρεπε νά έλθη στιγμή, καθ’ 
ήν ό μύδρος ούδόλως ήθελεν ύπείκει είς τούς νόμους τής βαρύτητος,' 
μή λαμβανομένης ύπ’ όψιν της έπ’ αύτοΰ έπενεργείας τών άλλων ούρα- 
νίων σωμάτων, ών τό αποτέλεσμα ήθελεν εϊσθαι ίσον τώ μηδενί.

Πραγματικώς ό μύδρος έξηκολούθει χαράσσων τήν παραβολική') 
αύτοΰ γραμμήν μεταξύ τής Γής καί τής Σελήνης. Καί καθ’ όσον μέν. 
άπεμακρύνετο τής Γής, ή γηίνη έλξις ήλαττοΰτο κατά λόγον άντίστρο
φον τοΰ τετραγώνου τών άποστάσεων, άλλ’ έπίσης καί ή σεληνιακή 
έλξις ηύξάνετο κατά τήν αύτήν άναλογίαν. Έ μελλε λοιπόν νά έλθη 
στιγμή, καθ’ ήν, τών δύο έλξεων άμοιβαίως έξουδετερουμένων, ό μύ
δρος ούδόλως ήθελε βαρύνει. Έάν οί όγκοι της Σελήνης καί τής Γής 
ήσαν ίσοι, τό σημειον τοΰτο ήθελεν άπαντηθή είς ισομήκη άπό τών δύο 
άστρων άπόστασιν άλλά λαμβανομένης ύπ’ όψιν καί της διαφοράς τών 
όγκων, εύκολον ήτο νά ύπολογίση τι; ότι τό σημειον τοΰτο εκειτο είς τά 
τεσσαράκοντα επτά πεντηκοστά δεύτερα τής όίοΰ, ήτο·. είς έβδομήκοντα 
όζτώ χιλιάδων καί εκατό; δεκατεσσάρων λευγών άπός·ασιν άπό της Γής.

Έ ν τώ σημείω τούτω, παν σώμα, ούδεμίαν ένον αρχήν κινήσεως 
ή μεταΟέσεως έν έαυτώ, ήθελε μείνει αιωνίως άκίνητον, ώς έφελκυόμε- 
νον άπολύτως ύπό τών δύο άστρων καί ύπ’ ουδετέρου μάλλον ή ήττον 
Ιπηρεαζόμενον. 'Όθεν ό μύδρος, έάν ή ωστική αύτοΰ δύναμις ειχεν 
ύπολογισθη άκριβώς, έμελλε νά καταφθάση τό σημειον τοΰτο μετά 
ταχύτητος ίσ-ης τό μηδενί, άφοΰ ήθελεν άπολέσει πάσαν ένδειξιν βαρύ- 
τητος, ώς καί πάντα τά έν αύτώ εύρισκόμενα σώματα.

Τί δε ήθελε συμβή τότε; Τρεις έγεννώντο ύποΟέσείς, ών έκαστη ε- 
μελλε νά έχη πολύ διαφόρους συνεπείας.

“Η ήθελε διατηρήσει έτι τό βλήμα ποιάν τινα ταχύτητα καί, ύπερ- 
βαν δυνάμει αύτής τό σημειον της άμοιβαίας έλξεως, ήθελε καταπέ- 
σει έπί της Σελήνης, ύπείκον είς μόνην τήν σεληνιακήν έλξιν.

Η  έλλειπουσης τής ταχύτητος, ήτις έχρειάζετο ινα φθάση τό ση- 
μέιον τής άμοιβαιας έλξεως, ήθελεν έπαναπέσει έπίσης είς τήν Γήν, 
ύπεικον είς μόνην τήν ελξιν τής γγ;ίνης σφαίρας.



Ή  τέλος, ώθούμενον υπό άρκούσης ταχύτητος δπως καταφθάση τδ 
ουδέτερον έκεΐνο σημεΐον, άλλ' άνεπαρκοΰς όπως ύπερβη αυτό, ήθελε 
μένει αιωνίως αϊωρούμενον έπί τής Οέσεως ταύτης, ώς ό υποτιθέμενος 
τά^ος τοΰ Μωάμεθ, μεταξύ τοΰ κατα/ορύξου καί του άντικορύφου.

Τοιαύτη ήτο ή Οέσις τοΰ μύδρου, καί ό Βαρβικάν έξήγησεν εύκρί'.ώς 
τάς συνεπειας είς τούς συνταξειδιώτας αύτοΰ. Τοΰτο δέ ένδιέφερεν αύ- 
τούς είς ύπατον βαθμόν. Ά λ λ ά  πώς ήδύναντο νά γνωρίσωσιν ότι ό 
μύδρος έφθανε τό ουδέτερον τοΰτο σημεΐον, τό κείμενον είς έβδομήκοντα 
όκτώ χιλιάδων καί έκατόν δέκα τεσσάρων λευγών άπόστασιν άπό τής 
Γής; Άκριβώς τήν στιγμήν, καθ’ ήν ούτε αύτοί, ούτε πάντα τά έν τώ 
μύδρω έγκεκλεισμένα αντικείμενα ούδόλως ήθελον ύπόκεισθαι είς τούς 
νόμους τής βαρύτητος.

Μέχρι της στιγμής όμως εκείνης, οί ήμέτεροι οδοιπόροι, καίτοι έβε- 
βαιώθησαν ότι ή ενέργεια αύτη ήλαττοΰτο έπί μάλλον καί μάλλον, 
δεν ειχον αίνΟανΟή είσέτι τήν ολικήν τής βαρύτητος άπουσίαν. Ά λ λ ά  
τήν ήμέραν ταύτην περί τάς ένδεκα ώρας τής πρωίας, ό Νίχωλ, άφή- 
σας νά πέση άπό τής χειρός αύτοΰ φιάλην τινά χαμαί, εΐδεν ότι αύτη 
έμεινεν άπηωρημένη έν τώ άέρι.

« Αι! άνεκραύγασε-ν ό Μ ιχαήλ Άρδάν, ιδού λοιπόν πειράματα φυ
σικής άρκετά διασζεδαστικής! »

Καί παρευθύς διάφορα άντικείμενα, οϊον όπλα, φιάλαι καί λοιπά, άφε- 
Οέντα καθ’ έαυτά, έστηναν μετέωρα ώς έκ θαύματος. Καί αύτή ή 
Αρτεμι;, άφεθεΐσα ήσύχως ύπό τοΰ Μιχαήλ έν τώ άέρι, παρέστησε 

τό θέαμα τής Οαυμασίου αιώρας, ήν βλέπομεν μετ’ έκπλήξεως έν τοΐς 
Οεάτροις τών θαυματοποιών. Ά λ λ ω ς τε ή κύων ούδόλως έφαίνετο 
αίσΟανομένη ότι ίστατο έπί τοΰ άέρος.

Αλλά καί αύτοί άκόμη οί ίδιοι, έκθαμβοι καί έκπεπληγμένοι, είς 
πείσμα τών επιστημονικών αύτών συλλογισμών, οι είς τάς χώρας 
τοΰ θαυμαστοΰ μετενηνεγμένοι ούτοι οδοιπόροι, ήσθάνοντο τήν άτομι- 
κήν βαρύτητα τοΰ σώματος αύτών έκλείπουσαν. Εάν ύψουν τόν βρα
χίονα αύτών, ούδόλως ούτος κατέπιπτεν. 'Η  κεφαλή των έταλαντεύετο 
έπί τών ώμων, οί οέ πόδες αύτών δέν έστηρίΓοντο έπί τοΰ εδάφους τοΰ 
μύδρου. Ωμοίαζον τούς μεθύοντας έκείνους, είς τούς όπο.ους έλλείπει 
ή έοραιότης τής στάσεως. Ή  φαντασμαγορία έπλασεν άνθρώπους στε
ρούμε', ους τής άνταυγείας αύτών, καί άλλους στερουμέ'.ους τής ιδίας 
αύτών σκιάς. Ά λ λ ’ ένταΰθα ή πραγματικότης, διά τής έξουδετερώ-

σεως τών ελκτικών δυνάμεων, έποιει άνθρώπους, έν οίς ούδέν έβάρυνε 
πλέον, καί ο’ίτινες ούδ’ αύτοί πλέον έβάρυνον!

Αίφνης ό Μιχαήλ, άνατιναχθείς μετά τίνος ορμής, κατέλιπε τό έ
δαφος καί έμεινεν άπηωρημένος έν τώ άέ ι, ώς ό καλός μοναχός τ ο ΰ  
Μ α γ ε ι ρ ε ί ο υ  τ ώ ν  Α γ γ έ λ ω ν  τοΰ Μσυρίλλου. Οί δύω φίλοι 
ήκολούθησαν αύτόν μετ’ όλίγον, καί οί τρεΐς τότε έν τώ λέντρω τοΰ 
μύδρου παρίστων θαυμασίαν τινά άνάληψιν.

« Είναι ποτε δυνατόν τοΰτο; είναι πιστευτόν; άνέκραξεν ό Μιχαήλ. 
Και όμως τό πράγμα συμβαίνει. Κρίμα! έάν ό 'Ραφαήλ ήθελεν ίδεΐ ή
μάς κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ήθελεν έμπνευσθή διά νά ζωγραφήση νέαν 
«Άνάληψιν».

—  Ά λ λ ’ ή άνάληψις ήμών αύτη δέν είναι δυνατόν νά διαρκέση, ά
πεκρίθη ό Βαρβικάν έάν τό βλήμα υπερβ?, τό ουδέτερον σημεΐον, ή σε
ληνιακή ελξις θέλει παρασύρει ήμάς πρός τήν Σελήνην.

—  Καί τότε οί πόδες ήμών θέλουν σταθή έπί τοΰ θόλου τοΰ μύδρου, 
άπήντησεν ό Μιχαήλ.

—  Ούχί, ειπεν ό Βαρβικάν, έπειδή ό μύδρος, τό κέντρον τής βαρύ- 
τητος τοΰ οποίου είναι λίαν χαμηλότατα, θέλει στραφή μικρόν κατά 
μικρόν.

—  Τότε λοιπόν, πάσα ή άποσκευή ήμών Οά γίνη άνω κάτω!
—  Μένε ήσυχος, Μιχαήλ, άπεκρίθη ό Νίχωλ. Ούδεμία άνατροπή 

θέλει έπισυμβή, ούδέν πράγμα θέλει μετακινηθή, επειδή ή συστροφή τοΰ 
μύδρου γενήσεται άνεπαισθήτως.

—  Πραγματικώς, ειπεν ό Βαρβικάν, καί άφοΰ ύπερβη τό σημεΐον 
τής άμοιβαίας ελξεως, επειδή ή βάσις αύτοΰ είναι σχετικώς βαρυτέρα, 
θέλει σύρει αύτόν κατά κάθετον έπί τής Σελήνης. Ά λ λ ’ ίνα τό φαινό
μενο·; τοΰτο παραχΟη, πρέπει νά ύπερβώμεν την ούδετέραν γραμμήν.

—  Νά ύπερβώμεν τήν ούδετέραν γραμμήν! άνεβοησεν ό Μιχαήλ. 
Τότε λοιπόν άς πράξωμεν καί ήμεΐς όπως οί τόν Ισημερινόν διαβαίνον- 
τες ναΰται. Ά ς  βρέξωμεν τ ψ  διάβασιν ήμών!»

Μικρά κίνησις πλαγία εφερε τόν Μιχαήλ πρός τόν τοίχον τοΰ βλή
ματος. Έκεΐθεν λαβών φιάλην καί ποτήρια έτοποθέτησεν αύτά έν τώ 
δ ι α σ τ ή μ α τ ι ,  πρό τών συντρόφων αύτοΰ, καί συγκρούοντες εύθύ- 
μως αύτά έχαιρέτισαν τήν γραμμήν ταύτην διά τριπλών ζητωκραυγών.

Ή  επιρροή αύτη τής αμοιβαίας ελξεως τών δύο ούρανίων σωμάτων 
διήρκεσε σχεδόν έπί μίαν ώραν. Οί ταξειδιώται ειδον εαυτούς άνεπαι



σθήτως επτ/ερχομένους πρός τό έδαφος, καί ό Βαρβικάν ένόμισεν οτι 
παρετηρησε τόν μεν κώνον του [Βλήματος άπομακρυνόμενόν ολίγον της

γηίνης ελξεως. Ή  πρός τήν ' 

λήται άνεπαισθήτως, καθόσον μόλις ήν ίσοδυναμοΰσα · κατ’ εκείνην την 
στιγμήν πρός εν χιλιόμετρο'/ ά . παν δευτερόλεπτο-;. Ά λ λ ' ολίγον 
κατ’ ολίγον ή ελκτική δυναμις Οά ηύξανεν, ή πτώσις Οά έπεταχύνετο, 
τό δέ βλήμα έλκόμενον άπό τής βάσεως Οά έστρεφεν όλοσχερώς τόν 
κώνον αύτοΰ πρός τήν Γήν, καί θά κατέπιπτε μετά ταχύτητος αυξα
νόμενης μέχρι τής έπιφανείας τής σεληνιακής ηπείρου. ‘Ο  σκοπός λοι
πό; τοΰ ταξειδίου ήθελεν έπιτευχθή, καί ούδέν ήδύνατο ν αναχαίτιση 
τήν επιτυχίαν τήςέπιχειρήσεως, οδέ Νίχωλ καί ό Άρδάν συνεμερίζον- 
το τήν χαράν τοΰ Βαρβικάν.

Τότε ήρχησαν νά συνδιαλέγωνταί περί τών φαινομένων εκείνων, άτι- 
να κατέπληξαν αυτούς άλλεπαΛλήλως. ’Ιδίως ή έξουδετέρωσίς εκείνη 
τών νόμων τής βαρύτητος παρέσχεν είς αύτούς ανεξάντλητο'; άφορμήν 
λόγων. 'Ο Μιχαήλ Άρδάν, αείποτε ένθουσιών έζήτει νά έξαγάγη συμ
περάσματα, τά όποια ούδέν άλλο ησαν ή αύτόχρημα φαντασιοκοπήματα.

«: Ώ  άςιοί μου φίλοι! άνέκραξεν οποία πρόοδος θά ήτο τωόντι έάν 
ήδύνατο' τις κατ’ αύτόν τόν τρόπον ν’ άπαλλαγη, επί τής Γής, άπό τήν 
βαρύτητα, τήν άλυσιν ταύτην, ήτις δεσμεύει τά όντα είς έαυτήν! Θά 
έπάσχομεν τό αύτό ώς τό τοΰ άπελευθερουμένου άπό τής φυλακής, 
χωρίς ούδέ τήν έλαχίστην κόπωσιν νά αίσΟανώμεθα ούτε τών χειρών 
ούτε τών ποδών. Καί άν άληθεύη ότι, όπως πετάξωμεν έπί τής έπι- 
φανείας τής Γής, όπως μετεωρισθώμεν είς τόν άέρα διά τής απλής 
κινησεως τών μυώνων, άπαιτεΐται δύναμις εκατόν πεντήκοντα φοράς 
ανώτερα τής οποίας εχομεν, τότε άπλή μόνον ενέργεια τής θελήσεως, 
μία ιδιοτροπία ήθελε μεταφέρει ήμας είς τόν άέρα, έάν δέν ύπήρχεν ή 
ελξις.

—  Τωόντι, είπε μειδιών ό Νίχωλ, έάν κατωρθοΰτο νά έκμηδενισθϊ) 
ή βαρύτης, ώς έκμηδενί'εται ό πόνος διά τής αναισθησίας, ή όψις τών 
νεωτέρων χογ. ωνίων θά μετεβάλλετο.

•—  Ναίί άνεφώνησεν ό Μιχαήλ, πλήρης ενθουσιασμού διά τό άντι- 
-,είμενον τής ομιλίας· καταστρέψωμεν τήν βαρύτητα, καί δέν Οά ύπάρ-

χει πλέον φορτίον. Κατά συνέπειαν, περιττοί Οά άπέβαινον οί γερανοί, 
οί έργατοκυλινδροι, αί τροχαλιαί, οί μοχλοί καί τά αλλα βαρυουλκά 
εργαλεία.

Ολα ταΰτα καλά, υπελαβεν ό Βαρβικάν, αλλά σκέφΟητι, φίλε 
Μιχαήλ, ότι, έάν παν σώμα άπέβαλλεν αίφνης τό βάρος του, ούτε ό 
πΐλός σου Οά ίστατο έπι τής κεφαλής σου, ούτε ή οικία σου, τής οποίας 
οι λίθοι συγκρατοΰνται ενεκα τοΰ βάρους αύτών, ούτε πλοΐα ήθελον ύ- 
πάρχει, επειδή ή έπί τοΰ υδατος στάσις αύτών είναι συνέπεια τής βα- 
ρυτητος· άλλ ούτε ώκεα'.ός, ούτινος τά κύματα δέν ήθελον συγκρατεϊ- 
σθαι πλέον ισορρόπως ύπό τής γηίνης ελξεως, καί τέλος ούδέ ατμό
σφαιρα, τής όποιας τά μόρια, μή συνεχόμενα πλέον, ήθελον διασκορ- 
πισθή έν τώ κενώ!

—  Αύτό είναι δυσάρεστο';, άπεκρίθη ό Μιχαήλ. Πλήν, πιστεύσατέ 
με, είναι άνυπόφοροι αύτοί οί θετικοί άνθρωποι, οί όποιοι τόσον άποτόμως 
μεταφέρουσιν είς τήν πραγματικότητα.

J παραπονήται, φιλε μου, ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, έπειδή, καίτοι
ούοέν άστρον ύπάρχει μή ύποκείμενον παντελώς εις τούς νόμους της 
βαρύτητος, μετ’ ού πολύ όμως Οέλομεν έπισκεφθή έν άστρον, ένθα ή 
βαρύτης είναι λίαν έλάσσων τής γηίνης.

—  Τήν Σελήνην λέγεις;

- Ναι, τήν Σελήνην. Επειοή ό όγκος αύτής είναι τό εκτον μόνον 
τής ύδρογειου σφαίρας, ή όε βαρύτης είναι άνάλογος πρός τούς όγκους, 
τά αντικείμενα βαρυνουσιν έπ αύτής έξάκις όλιγώτερον.

—  Καί Οά αίσθανόμεθα τοΰτο ήμεϊς; ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
Βεβαιότατα, έπειδή διακόσια χιλιόγραμμα ζυγίζουσι μόνον τριά

κοντα έπί τής έπιφανείας τής Σελήνης.
Καί ή ούναμις τών μυώνων ήμών θέλει έλαττωΟή;
Ούδόλως. Αντί δέ νά ύψοΰσαι κατά έν μέτρον ένώ πηδάς, θέ

λεις άνερχεσαι είς ύψος δέκα οκτώ ποδών.

I οτε λοιπόν Οά άποβώμεν Πρακλεις είς τήν Σελήνην! άνέκραξεν 
ό Μιχαήλ.

—  Καί τοσούτω μάλλον, άπήντησεν ό Νίχωλ, όσω, έάν καί τό ανά
στημα τών Σεληνιτών ήναι άνάλογον πρός τόν όγκον τής σφαίρας 
αύτών, μόλις Οέλουσιν εχει ύψος ένός ποδός.
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ν ε ^ ϊ ί  εις τους μ ε γ ά λ ο ς  πλανήτη , τόν Δία, τό-, Κρόνον, τόν Ούρα. 
viv TO, Ποπώώνα, έπεώί) έχει τά πρόαωπ» βέλο»».» άκστ«α?ί ,  χα! 
συ Οελεις αποβη Λιλλιπουτιανός.

—  Καί είς τόν 'Ήλιον,

-  Έάν ή πυκνότης του Ήλίου είναι τετράκις έλάσσων τής πυκνό- 
τητος της 1 το σώμα όμως αύτοΰ είναι gv έκατομμύρίον καί τρια- 
κοσιας είκοσι τέσσαρας χιλιάδας φοράς μεγαλήτερόν της έπιφανείας 
της ημετερας σφαίρας. Έάν λοιπόν τηρήσωμεν πασαν άναλογίαν, οί 
κάτοικοι αύτοΰ δέον νά εχωσι τούλάχιστον διακοσίων ποδών ύ-'ος.

, Τ  Λ  αα^ολε’ διάβολε! άνεβόησεν ό  Μιχαήλ. Ά λ λ 3 άπέναντι 
αυτών εγώ θά ημαι αυτόχρημα πυγμαίος, νάννος!

—  Ο Γυλλιβερ είς τήν χώραν τών γιγάντων, εϊπεν ό Νινωλ. 
—ωστον, απεκριθη ό Βαρβικάν.

—  Και οεν Οά ήτο άνωφελές νά λάβης μεθ’ έαυτοΰ καί τηλεβόλα 
τινα προς υπεράσπισίν σου.

-  'Ωραία! ύπέλαβεν ό Βαρβικάν, άλλ3 οί σφαιροβολισμο: σου ούδέν 
άποτέλεσμα ήΟελον παράγει έπί τοΰ Ήλίου, τούναντίον δέ αί σφαιοαι 
ηθελον π ίτί^ ΐ επιζού εδάφους είς άπόστασιν τινα μέτρων.

-—  Ω. αύτό είναι άπιστευτον.

~  Απ/ ναντ^  ««κ  βέβαιον, άπήντησεν έμβριΟώς ό Βαρβικάν. 
f  ισχυρά έπί τοΰ ύπερμεγέΟους τούτου άστρου,

ωστε άντικείμενον τι, βαρόνον έπί τής Γής εβδομήκοντα χιλιόγραμμα,
επι :η , εηΐφανειας του Ηλιου ήθελε βαρύνει χίλια έννεακόσια τριά
κοντα. Ο πίλος σου, παραδείγματος χάριν, Οά εΤ/ε βάρος δέκα χιλιό
γραμμων. το σιγαρον σου, ήμισείας λίτρας. Καί τέλος πάντων,“ έάν 

συλ^α,,ε ** π Ρ°™ΡΩυ̂  Χαι'><* πεσηςέπΐ τής έπιφανείας τοΰ Ήλίου,
•ο ραρος σου ήθελεν είναι τοσοΰτον,-δύο χιλιάδες καί πεντακόσια πε- 
P-kOj χιλιόγραμμα,· ωστε οεν θά ήδύνασο ν3 άνεγερθ^ς!

(’Ακολουθεί.)
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