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α '.

Εν ώ πάσα ή Ευρώπη, μ ηδ’ αύτής 

τή ς Τουρκίας έξνιρημένης, και πολλαί 

τής Ασιας χώ ραι καταστρόνονται ταχέω ς 

σιδηροδρόμων, οΐτινες διαγράφουσιν δια 

υ.άλλον μάλλον την καθολικήν κίνησιν 

του έμπορίου τη ς  γης , μόνοι οί κυβερ- 

νώντες τήν 'Ε λλάδα , περί ούδενός άλλου 

φροντίζοντες, t ή περί τη ς προσκαίρου 

υπέροχης τών πολιτικώ ν αύτών κομμάτω ν, 

ή μάλλον περί Φρούδων προσωπικών 

συμφερόντων μικροπρεπώς μεριμνώντες, 

εφανησαν μ.εχοι τοΰδε άγνοοΰντες δ τ ι έκ 

της τα χεία ς κατασκευής τώ ν αναγκαιό

τατω ν οδών καί σιδηροδρόμων έξαρτάται 

το μελ.λον καί ή ευδαιμονία τη ς μικοα; 

ταυττ,ς γωνίας της γ η ς , ήν έκλήθησαν 

ΐνα κυβερνώσι. Μόνον δέ εκ δ ια λεια α ά -k k I
τω ν, καί ώς έν παρέργω , ήλθον είς λό- 

γους προς εταιρίας καί υπέγραψαν συμ- 

οολαια περί κατασκευής διαφόρων σιδη

ροδρόμων. Αλλα προς τά ς έλαχίστας 

δυσχεοείας άποκαρτερη'σαντες, άφήκαν 

παλιν τήν χώραν ερμαιον τή ς  ληστείας καί 

τή ς  πενίας. Και δμως ή 'Ελλάς περιέχει 

έν έαυτή πάντα  τά  στοιχεία χώ ρας εύδαί- 

μονος. Αλλα μ.ή δυναμένη νά έκκαοπώται 

ταΰτα  πρός τά ς χρείκας αύτής καί πρδς 

έ;αγω γήν, πενητεύει, αναγκαζόμενη νά 

δαπανά πλϊίονα είς εισαγωγήν ξένιον εμ πο

ρευμάτων τών oca πορ ίζετα ι διά τής 

εξαγωγής τών ιδίων αύτής προϊόντων.

Εύτυχώς ηρξατο πρό τίνος μετατροπή  

τ ις  είς τήν εναντίαν γνώ μην, κ α ίο ίφ ρ ο ν ι- 

μώτεροι τών πολιτών καί τινες τών έν τοΐς 

πράγμασι ζητοΰσιν ήδη έπιμόνως τήν επι

μέλειαν τής γεωργίας, τήν καταστροφήν 

τής ληστείας, τήν τάξιν έν το ΐς  οϊκονομι- 

κοΐς, τήν μάΟησιν τών τεχνώ ν, τήν πρα 

κτικήν έιαρμογήν τών επιστημών είς τάς 

τέχνας καί τήν βιομηχανίαν, τήν οδο

ποιίαν, τούς σιδηροδρόμους, τήν άπόψυξιν 

τών λιμνών καί τώ ν τελμάτω ν καί τήν 

κατασκευήν διω ρύγων. Α λλ’ οί λδγοι δέν 

άρκοΰσι μόνοι, άλλ  ’ απαιτούνται ήδη καί 

πράξεις, καί χρ ή μ α τα . Α λλ’ δταν οί "Ελ

ληνες άναλάβωμεν εύτόλμως τδ έ'ργον, ή 

πείρα καί τά  χρήματα  τής Εύρώπης βε

βαίως συνεργήσουσιν είς τήν κατασκευήν 

τών αναγκαίων έργοστασίων καί σιδηρο

δρόμων, έξ ών ό τόπος μέλλέΐ νά ήμερω- 

θή καί μεταμορφωτή έντδς ολίγου. ’Αλλά

πρέπει νά σπεύσω μεν μή άποβάλωυ.εν διά 

παντδς τήν λαμπράν εύκαιρίαν ήτις π ζρ ί-  

σταται ήμΐν άπό τινο ;· τού νά καταστή- 

σωμεν δηλαδή τήν μέν 'Ελλάδα γέφυραν 

τών άπο τής Εύρώπης είς τήν Ασίαν καί 

τά /ά π α λ tv πορευομ,ένων λαών, τόν δέ Πει

ραιά τών άξιολογωτάτων λιμένων τής με

σογείου.

Β '.

Τδ έμπόριον τής Εύρώπης καί ’Ασίας, 

ή μάλλον τδ  έμπόριον τής γής γ ίνετα ι νΰν 

δια τριών κυριωτάτων οδών, αΐτ',νε; δ ια 

γράφονται έπ αύτής έπ ί μάλλον μάλλον 

καθαρώτεραι ύπδ τώ ν σιδηροδρόμων, τών 

μεγάλων ποτα μ ώ ν, τών όρέιον και τοΰ 

σχηματισμού τών αίγιαλών. Αί τρεις αυ- 

τα ι οδοί είναι παράλληλοι καί διατείνουσιν 

άπό Σκιρωνο; πρός Φοινικιάν.

Και ή μεν πρώ τη άρχεται άπό τής 

Α γγλίας, διαπερα τήν Γαλλίαν καί τά ; 

Αλπεις ύπό τδ  Κενήσιον ό'ρος, φέρει κ α τ ’ 

εύθειαν εις τόν νοτιώ τατον λιμένα τή ς 

Ιταλ ία ς, τδ  Ηρεντήσιον, έ'πειτα δέ διέρ

χετα ι δια  τη ς Ελλάδος, τοΰ ισθμού τοΰ 

Σουέζ κα'ι τή ς  Ερυθράς θαλάσσης, καί 

έκεΐδεν καταλήγει είς τά ς  ’Ινδ ία ς, τή νΑ ύ - 

στραλιαν, καί τήν Ιαπωνίαν. Ταύτη άκο- 

λουθοΰσιν οί είς τάς ’Ινδίας, τήν Αυστρα

λίαν η την έσχάτην ανατολήν πορευόμενοι 

Α γγλοι και λοιποί Ευρωπαίοι.

I] δε δεύτερα μεγάλη έμπορική οδός 

συμπαρακολουθεΐ τοΐς μεγάλοις ποταμοΐς 

τή ς γης· Δ ιότι άρχομένη άπό τής 'θ λ -  

λανδιας ανερχεται τον Ρήνον, διέρχεται 

δ ιά  της Βιέννης, κ ατέρχετα ι τόν Δούναβιν, 

μέχρις ού ούτος τρέπεται πρό; βορόάν. 

Εκεΐθεν δε ή οδός προχωρεί μέχρι Κων

σταντινουπόλεως, διαπερα τά  πρδς βοοράν 

τής Μικράς ’Ασίας καί φθάν t είς τον Εύ- 

φράτην, ούτινος παρατείνει τόν εύ'φορον 

ροΰν έπί 301) λεύγας, καί καταλήγει είς 

τόν Περσικόν κόλπον, έκεΐθεν δέ φέρει είς 
τάς Ινδίας.

Ή  δ ϊ  τρίτη μεγάλη έμπορική όδδς άρ- 

χετα ι είς τήν Βαλτικήν, διέρχετα ι δ ιά  τών 

άπειρων πεδιάδω ν τής 'Ρωσσίας, δ ιά  τής 

Μόσχα; και Νινι Ν όβγορωδ, διαπερα τήν 

Κασπίαν θάλασσαν, καί άνερχομένη τήν 

μακράν καί λαμπράν κοιλάδα τοΰ "θξου, 

καταλήγει είς τά  στενά τή ς Κ αβιλίας,

είς τήν πρός ίάπυγα  πύλνΐν τών Ινδιών, 

δ ι ’ ών εισέρχονται ε’ς αύτάς τ ά  έμπορεύ

μ ατα , καί είσήλασαν πάντοτε οί κατα- 

κ τη τα ί.

Γ '.

Εκ τών τριών τούτων οδών ή πρώτη 

ίπερατώθη, ώς γνωστόν, μέχρι τώ ν νο- 

τκοτάτω ν άκτών τής ’Ιταλίας, ή τοΰ 

Βρενδησίου, διά  τή ς άποτελεσθείσης δια- 

τρήσεως τοΰ Κενησίου ορούς έπ ί μ εγί- 

σττί βλάβη τή ς Μασσαλίας. Δ ιότι οί είς 

τάς ’Ινδίας μεταβαίνοντες "Αγγλοι προτι^ 

μώσιν αύτήν ώς συντομωτέραν, διανύον- 

τες αύτήν εντός τριάκοντα περίπου ώ

ρών .

II δέ δεύτερα έμπορική οδός, ή μάλιστα 

ωφέλιμος* πρός τούς λαούς τής Τουρκίας, 

δέν έπερατώθη είσέτι, εί κα ι έταιρίαι 

τινές έργάζονται έν Ούγγαρία και έν τή 

ευρωπαϊκή Τουρκία- άλλά τ ά  έ'ργα αύτών 

δέν προχωροΰσιν έτι κ α τ’ ευχήν. Ε ίναι δέ 

άνάγκη νά σπεύσωσι· δ ιό τ ι τδ  έμπόριον, 

ταμόν άπαξ οίκείαν τινά  οδόν, δυσκόλως 

ύστερον παρεκτρέπεται ταύτης. "Οσον 

άφορα τά  πρός βορράν τής Μικράς Ασίας 

καί τήν μέσην Ασίαν καθόλου, είναι 

γνωστόν ό'τι ή μετακόμισις τών έμπο

ρευμάτων καί τών άνθρώπων γίνετα-t ετι 

δ ιά  τών καρβανίων, άτινα ού μόνον είναι 

λίαν βαρύτιμα, άλλά καί ούδεμίαν πα

ρέχονται άσφάλειαν. Πρδς τοΰτο συνέστη 

πρό τινων έτών ή όνομαζομέηη Ε τ α ιρ ία  

τ ώ ν  σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν  το ΰ  Ε ύ φ ρ ά το υ , 

ήτις ό'μως δέν θά εύδοκιμήση, έάν μή 

συνάψη τούς σιδηροδρόμους αύτής μετά 

τών τής ευρωπαϊκής Τουρκίας και τών τής 

Αύστρίας. ’Εάν δέ ό σιδηρόδρομος ούτος 

έκτελεοθή, τδ πλεΐστον τοΰ έμπορίου τή ; 

άνατολικής Ασίας μέλλει νά συγκεντρωθή 

είς Κωνσταντινούπολιν καί είς Σμύρνην. 

Αλλά πρδς έπ ιτυχίαν τοΰ λαμπρού τούτου 

οχεδίου άνάγκη ΐνα ή Τουρκία καί ή 

ΙΙερσία κατασκευάσωσι πολλούς δευτερεύ- 

οντας κλάδους καταλη'γ όντας είς τόν 

μέγαν τοΰτον σιδηρόδρομον ώς ρύακα 

είς μέγαν ποταμόν. Ή έκτέλεσις τοΰ 

σιδηροδρόμου τούτου καταστήσει τήν 

Κωνσταντινούπολιν (ήτις άλλως τε δεν 

είναι κέντρον βιομηχανίας, άλλά μάλλον 

πόλις έμ,πόρων και τραπεζιτών) μίαν τών

γεφυρών τοΰ μεταξύ Εύρώπης καί Ασίας 

εμπορίου.

Δ '.

Τά δέ πρδς τήν τρ ίτην μεγάλην εμ

πορικήν όδδν, ή 'Ρωσσία γνωρίζει κάλλιον 

παντός άλλου τήν αξίαν αύτής. Αλλ επει

δή έν 'Ρωσσία ούδέν πρά ττετα ι έν τώ  

οαν.'ρώ, αί δέ πράξεις τής κυβερνήσεως 

καλύπτονται ύπό μυστηριώδους σκότους, 

ύποθέτομεν δ τ ι ή 'Ρωσσία φροντίζει 

μάλλον περί στρατηγικών ή έμπορικών σι

δηροδρόμων.

“Ηδη κατασκευάζει γραμμήν φέρουσαν 

είς τάς άκτάς τής Κασπίας θαλάσσης· έκ 

δέ ταύτης έτερος σιδηρόδρορ-ος όρμώμενος 

ανέρχεται τόν Οξον ποταμόν διά  τή ς Κ ί- 

οας και τής Βουχάρας και μέλλει νά κα- 

ταλήξη είς τά  ό'ρια τών Ινδιών πρός συν- 

άντησιν τών σιδηροδρόμων, ο’ύς κατε- 

σκεύασαν οί ’'Α γγλοι έν ’ίνδίαις μέχρι τών 

ορίων τούτων.

Έ κ  τοΰ σιδηροδρόμου τούτου μέλλιι νά 

ώφεληθή μόνη ή 'Ρωσσία. ’Επειδή  οί 

’Αγγλοι θά προτιμώσι πάντοτε τόν άπό 

Α γγλίας είς ’Ινδίας διά  τή ς Μασσαλίας 

ή μάλλον δ ιά  τοΰ Βρεντησίου πλοΰν 

ένεκα τής μεγίστης άσφαλείας καί τής 

ελευθερίας, ής άπολαύουσιν.

Ε ' .

Εκ τών είρημέτων καταφαίνεται όπόσην 

ενέργειαν καταβάλλουσι πά ντα  τά  έ'θνη 

τής Εύρώπης πρδς άποπεράτωσιν τών 

άναγκαιοτάτων τούτων σιδηροδρόμων.

’Επήλθε δέ τέλος ή ώρα, καθ’ ήν ή 

'Ελλάς, μή άποροΰσα μηδενδς τών άναγ- 

καιων, πρέπει νά συμμετάσχη καί 

αύτή τοΰ πρακτικού βίου τών π επ α ι

δευμένων εθνών ένεκα τής τοποθεσίας 

αύτής. Αί Αθήναι μετά τοΰ τριπλοΰ αύτών 

εύρυχώρου λιυ,ένο; κεΐνται έπί τής μάλιστα 

πεπατημένης όδοΰ τοΰ έμπορίου καί τής 

2ις τήν Ασίαν μεταναστεύσεως τών Ευρω

παίων. '11 διά τοΰ Κενησίου δρους είς 

Σουέζ φέρουσα όδδς δύναται νά διαπεράση 

τήν 'Ηπειρον, τήν Ακαρνανίαν, καί τ ε ί-  

νουσα διά  γεφυρών μεταξύ 'Ρίου καί Αν- 

τιρρίου πρός τήν Πελοπόννησον, νά φθάση 

δια τών βορείων αύτής άκτών είς τδν 

ισθμόν τή ς Κορίνθου, καί τελευταΐον είς 

τον Πειραιά, έάν μή έκτελεοθή τδ σχέδιον 

τοΰ σιδηροδρόμου, δστις διερχόμενος, ώς 

ειόομεν άλλ,αχοΰ, διά  τών ορίων τή ς Τουρ

κίας καί 'Ελλάδος, καταλήξει είς Α θή- 

να?, παραλλάσσων τήν άποψυχθεΐσαν λι- 
μνην τή ς Κωπαίδος.

Διά τοΰ σιδηροδρόμου τούτου οί οδοι

πόροι θά μεταβαίνωσιν έντδς δέκα ωρών 

άπό ’Αθηνών είς Αύλώνα, λιμένα τ ή ; 

’Ηπείρου. ’Εκ δέ τούτου έμβαίνοντες 

είς τ ά  άτμόπλοια  θά φθάνωσιν είς τό 

Βοεντήσιον, διαπεοώντες έντδς πέντε ώρών 

τήν Α δριατικήν, ήτις έσεται τοΰ λοιπού 

ή μόνη θάλασσα, ήν οί οδοιπόροι θά διέρ- 

χω ντα ι μεταβαίνοντες είς τήν Ασίαν καί 

τάνάπαλιν. Έ ντδς τριών ή μερών έκαστος 

θά μεταβαίνη άπό ’Αθηνών είς Παρισίους. 

’Εκ δέ τούτου ό Πειραιεύς μέλλει νά κα- 

τασταθή είς τών μεγίστων λιμένων τής 

Εύρώπης καί τδ  άξιολογώτατον άφετήριον 

(te te  d e lig n e ) τών μεγάλων σιδηροδρόμων 

τής Εύρώπης.

Αναρίθμητοι έ'σονται αί έκ τής κατα

σκευής τοΰ σιδηροδρόμου τούτου ώφέλειαΐ 

διά τήν Ε λ λ ά δα . Και πρώτον ή Εύρώπη 

προθύμως θά συντελέση δ ιά  χρημάτω ν 

δανείζουσα ή δαπανώσα τά  πρός έκτέλεσιν 

αύτοΰ άπαιτούμενα 1 0 0  έκατομμύρια 

φράγκων, ών τά  πεντήκοντα τούλάχ^ιστον 

θά μείνωσιν έν τώ  τό π ω , ή το ι τό τετρα

πλάσιον τώ ν χρη μ ά τω ν, όσα κυκλοφοροΰσι 

νΰν έν Έ λλάδι· έπειδή ό σιδηρόδρομος θά 

κατασκευασθή ώς έπ ι τό  πλεΐστον ύπό 

Ελλήνων εργατών. Α λλά χω ρίς τούτου τδ 

έμπόριον πολλών έκτετοπισμένων έπαρχιών 

θά άναπτυχθή , ή ληστεία  θά έκλειψη, αί 

Αθήναι θά κατασταθώσιν έν όλίγω χρόνω 

κέντρον τοΰ ελληνισμού, τό δέ άνατολικόν 

ζήτημ α  εύλυτώτερον.

’Α λλ’ έάν ή τα χεία  έκτέλεσις τή ς όδοΰ 

ταύτης συμφέρη τή  Ε ύρώ πη, συμφέρει 

αύτή άσυγκρίτω τώ  κ α ί λόγω ή μΐν το ΐς 

Έ λ λη σ ι. Καί δ ιά  τοΰτο πρέπει νά δείξω- 

μεν μεγίστην προθυμίαν, δραττόμενοι τής 

λαμπράς εύκαιρίας τοΰ νά καταστήσω- 

μεν τήν Ε λ λ ά δ α  γέφυραν τοΰ μεταξύ Εύ

ρώπης καί Ασίας έμπορίου καί τή ς είς 

τήν Ασίαν μεταναστεύσεως τών Ευρωπαϊ

κών εθνών. Τοΰ έ'ργου τούτου έκτελε- 

σθέντος, μυριάδες περιοδευτών θά διέρ- 

χω ντα ι διά  τής 'Ε λλάδος,' έπισκεπτό- 

μενοι άφόβως τά ς επαρχίας, τά  λου

τρ ά , καί άφίνοντες έν αύτή πολλά χρή 

μ α τα 1 τ ά  γεννήματα τή ς  Πελοποννήσου 

θά τιμηθώ σιν έπαξίως· ή δέ έπτακέφαλος 

ύδρα τή ς ληστείας καταστραφήσεται διά 

παντός.

’Α λλ’ ή ελληνική κυβέρνησις, άντί νά 

έπιστήση άπασαν τήν προσοχήν αύτής, 

καί κινήση πάντα  λίθον πρδς έκτέλεσινι »
τοΰ ώφελιμωτάτου τούτου σιδηροδρόμου, 

ήλθε πρώτον είς λόγους καί υπέγραψε 

συμβόλαιον μετά  τής εταιρίας Π υάτ, ύπο- 

σγομένης κατασκευήν σιδηροδρόμου άπό 

Πειραιώς μέχρι Λαμίας, μέλλοντος δέ νά 

ένωθή μετά  τοΰ σιδηροδρόμου τή ς Τουρ

κίας, δστις, ένούμενος μετά  τώ ν σιδη

ροδρόμων τή ς  Ούγγαρίας, καί δ ιερχό- 

μενος δ ιά  Θεσσαλονίκης καί Λαρίσσης, 

μέλλει νά καταλήξη καί αύτός είς τήν 

Λ αμίαν.

Α λλ ’ ό σιδηρόδρομος ούτος, έκτελού- 

μενος καί ένούμενος μετά  τώ ν σιδηροδρό

μων τοΰ Δουνάβεως, μέλλει νά ώφελήση 

πολύ μάλλον τήν Τουρκίαν ή τήν Ε λ λ ά 

δα , έάν μή ένωθή μετά γραμμής ά γού - 

σης είς Αύλώνα. Αλλά πρδς τοΰτο είναι 

άνάγκη νά διατρυπηθή ό Π ίνδος, ούτινος 

τά  παρά τό Μέτσοβον στενά έ'χουοιν ύψος 

.95000 μέτρων, δπερ καθιστά άμφίβολον 

τήν έκτέλεσιν.

Ή  έλληνική κυβέρνησις έν τώ πρός τήν 

έταιρίαν Πυάτ συμβολαίω  ύπέσχετο νά 

δ ίδη  κ ατ’ έ'τος τή  εταιρία 1 0 0 0 0 0 0  

δρ. έπί δέκα ετη , 5 0 0  δέ χ ιλ ιάδας δ ρ α χ 

μών κατά  τά  επόμενα 10 ετη , μέχρις ού 

συμπληρωθώσι τά  ύπό τή ς  κυβερνήσεως 

έγγυηθέντα 8 έπί το ΐς έκατόν. Α λ λ ’ ή 

έκτέλεσις τ ι ς  επιχ_ειρήσεως άπέτυχε διά  

πολλούς λόγους.

Μ ετ’ ού πολύ δέ βλέπομεν τήν έλλη- 

νικήν κυβέρνησιν αεταβουλευομένην καί 

ύπογράφουσαν νέαν σύμβασιν μ ετά  τή ς 

έταιρίας G edalia  ττρός κατασκευήν τοΰ 

άπό Αθηνών δ ιά  τής Κορίνθου είς Πάτρας 

σιδηροδρόμου, δσ τι; μέλλει, ώς εΐδομεν, 

νά καταστήση τόν Πειραιά άντί τοΰ Βρεν

δησίου πρώτον άφετήριον ή σταθμόν τή ς 

Εύρώπης πρδς τήν Ασίαν. Ε π ε ιδ ή  τής 

μεταξύ Αλεξάνδρειάς καί Βρενδησίου ά π ο - 

στάσειυς ού'σης 8 3 5  μ ίλια, ή μεταξύ Α

λεξανδρείας καί Πειραιώς είναι μ.όνον 

5 1 1  μ ίλ ια , έξ ού προκύπτει διαφορά 3 2  

ώρών πλοΰ.

·/
L ■

Α λλ ’ έν τούτω άνεφύη τδ σπου- 

δαιον ζή τη μ α , άν μή ήτο  συμφορώτερον 

καί σκςπιμώτερον άντί τοΰ Πειραιώς νά 

έκλεχθή άλλος τ ις λιμήν κείμενος κ α τά  

τά ς νοτίους άκτάς τή ς Πελοποννήσου, 

οίον ό τοΰ Θορικοΰ, ή ό τών Πρασιών, 

άμφότεροι λιμένες μεγάλοι καί εύσκεπεΐς, 

άπέχοντες πολύ ολιγιότερον τοΰ Πειραιώς 

τή ς  Αλεξανδρείας, καθ’ δλΛν δηλαδή τδ 

μήκος τή ς Πελοποννήσου.

Τήν γραμμήν ταύτην συνιστα καί τό 

έσχάτω ς ύπό τοΰ Δανοΰ Κρόγ έκδοθέν 

σπουδαΐον σύγγραμμα, δπερ πραγματεύε

τα ι καί περί τών σιδηροδρόμου τής 

Ε λ λ ά δ ο ς . Τό ζήτημ α  τοΰτο έξελέγχει 

ψευδή τήν θεωρίαν, καθ’ ήν έκ Π ει

ραιώς πρέπει νά όρμηθώσι τρεις σιδηρό

δρομοι.

Αλλά περί τούτου προτιθέμεθα νά 

πραγματευθώμεν προσεχώς.



Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν  Α Ε Λ Τ Ι Ο Ν .

Ό  δ ούξ του Ώ δ ιφ ρ έ . Πασκιέ εξελέχθη πρόε
δρος τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  συνελεύσειος τ ής Γ αλλίας 
άντί τοΰ Κ . B uffet, όνοματθέντος ίιπουργοΰ τών 
εσωτερικών καί αντιπροέδρου τοΰ συμβουλίου.

Τ ό  νέον υπουργείον τη ς  Γαλλίας απαρτίζετα ι 
η δη υπο τώ ν Κ . Κ . B uffet, επί τω ν εσωτε
ρικών, —  Δουφώρ έπί τη ς  δικαιοσύνης, —  τοΰ 
δουκος Δέκαζες έπ ι τών έξωτεοικών, —  τοΰ 
Δέοντος —ευ έπι τών οικονομικών, —  τοΰ στρα- 
τηγοΰ δε Σισσεϋ ένι τών στρατιωτικώ ν, —  τοΰ 
αντιναυάρχου δε Μ ονταιγνιάκ έπί τών ναυνικών, 
—  και τοΰ Βαλλων έπι τώ ν εκκλησιαστικών 
καί τ ή ς  δημοσίας έκπαιδεύσεως.

Τ ο  νεον γαλλικόν υπουργείον δέν είναι ουτε 
μ,οναρχικόν ούτε δημοκρατικόν, προσπαθοΰν δέ 
νά τρα πή  συντηρητικήν οδόν άνευ ώρισμένης 
πολιτικής άποχρώ σεω ς, κινδυνεύει νά καταστή 
μέν μισητόν εις τους μοναρχικούς, νά διεγείρ-η 
δέ συγχρόνως καί τήν απέχθειαν τών . δημοκρα
τικώ ν. Οί δημοκρατικοί έργάζονται υπέο τή ς  
διαλύσεως τή ς  —υνελεύ-εως, έπί τή  βεβαία 
έλπίδι δτι κ χτά  τάς μελλούσας έκλογάς θά 
θριαμβεύτωσιν. Ά λ λ ’ δ προ)9υπουργός Βυφφέ 
έκήρυξεν εσχάτως οτι ή κυβέρνησις οΰδαμώς 
δικαιοΰται νά άποφατίση πότε πρέπει νά διαλυθή 
ή Συνέλευσις. Το ζή τη μ α  τοΰτο θά λυθή υπό 
τή ς  Συνελεύτεως, κατά πασαν δέ πιθανότητα 
θά λυθή βραούτερον τοΰ δέοντος, διότι νι Σ υνέ- 
λ’ευσις αισθάνεται οτι ή φιλοζωία είναι τδ  ,υπέρ- 
τατον αυτής καθήκον, ένώπιον τοΰ δποίου αι 
δημοκρατικαί απαιτήσεις ούδέν ϊσχύουσιν. 'Ο  
νέος. πρόεδρος τή ς  εν Βερσαλία Συνελευσεως, 
δουξ Ώ δ ιφ ρ έ  Π ασκιέ, α πή γγειλε  λόγον σφόδρα 
χειροκροτηθέντα. Ε ίπ ε  πρδς τοΤς άλλοις OTt τδ . 
κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, πρδς δ ή Γ αλλία 

'οφείλει αίσιας καί ένδοξους ή μ έρ α ς ,' ε ίν α ι: ή 
σωστική άγκυρα τή ς  Γ αλλίας, καί οτι ο ύ α ι 
ε ίς  τ ή ν  χ ώ ρ α ν  ε κ ε ίν η ν  ή τ ι ς ,  ε σ τ ω  κ α ί 
έ π ί  μ ία ν ή μ έ ρ α ν ,  α ν έ χ ε τ α ι  τ ή ν  δ ια κ ο π ή ν  
Χώ ν δ η μ ο σ ίω ν  ε λ ε υ θ ε ρ ιώ ν .

Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Χ ΙΟ Υ -

II ρδ διετίας σχεδδν συστασα ή Τ ρά πεζα  αύτη 

τ ή  πρωτοβουλία.τοΰ Κ. Α . Δ . Συγγροΰ, προσ- 

λαβόντος ίδρυτάς τήν έν Αθήναις « Ν . Τ ρά 

πεζαν Α ρχάγγελον»  τήν «Τ ράπεζαν Κωνσταν

τινουπόλεως »' (B anque de C onstantinople) 
και τους Κ , Κ." Μ . Ε  Ν εγρεπόντη (Παρισίων) 

Μ. Θ . Ζυγομαλαν (Χίου) καί Χρ. —ιδερικούδην 

(Μερσίνης), διά τοΰ εύαρέστου αποτελέσματος, 

δπερ δίς ήδη παρουσιάζει πρδς τους μετόχους 

α ύτής, άπέδειξεν δτι τοιαΰτα κ α τα στήμ ατα , υπο 

τοιαύτην νοήμονα κάι δραστηρίαν διοίκησιν, οί'α 

ή τών συμ-βούλων αύ τή ς , (τών μέν έκ τώ ν ιδίων 

ένδημούντων ιδρυτών, τώ ν δέ άντιπροσώπευόντων 

τούς άπόντας), καί - τοΰ Κ . διευθυντοΰ αύτής 

Α . Καράβα , Λροάγονται καί τοΐς μετόχοις 

καί τώ  δημοσίω έπικερδή καί βοηθητικά γίνον

τα ι. Ο ύτως ή ,τράπεζα α ΰ τη , ού μόνον τήν υπο 

τή ς  εγχωρίου καί έξωτερικής βδέλλης τή ς  τοκο

γλυφίας δεινώς μαστιζομένην ναυτιλίαν τοΰ τόπου 

έβοήθησε, δανείζουσα έπί τόκω Ιλά ττω  τώ ν 25 

τοΐς Ικατδν, άλλά καί πρδς ναυπήγησιν νέων 

πλοίων πολλούς συνέδραμε, κα ι διά συναλλαγ

ματικώ ν ■»πολλούς τών έμπορευομένων ένταΰθα 

Ιβοήθησε, δανείζουσα έπί τω  νομίμω καί μετρίω 

τόκω 1 2  τοΐς Ικατόν, καί τέλος άπέδωκε καθαρά 

κέρδη λ . .09. 3 ,'4 5 6  έπι τοΰ πρ α γμ α το π ο ιη - 

θέντος κεφαλαίου αυτής λ , 69. 1 9 ,4 4 0 , ές ών 

κερδών, άφαιρουμένων τοΰ άποθεματικοΰ καί τή ς  
άμοιβής ιδρυτών, συμβούλων καί διευθυντοΰ, 

διανέμονται τοΐς μετόχοις λ . δθ. 2 ,6 9 9  ήτοι 

πρδς 13 7 /8  τοΐς έκατδν έτησίως, τούτέστι λ. 
69. 1 ,1 0  εφ’ έκαστη ς μ ετοχή ς λ. δθ. 8 .

Κ αι τοι άποτέλεσμα τοιοΰτον πας τ ις  καί τδν 

κοινότερον οικονομικόν νοΰν εχων δέν δύναται ή

να θεωρήση ώς ίκανώς έπικερδοΰς χρη μ α τική ς 

επιχειρήσεως προϊδν, ήμεϊς έν τούτοις άποβλέ- 

πομεν μάλλον είς άλλα δπδ ήθικήν καί οικονο

μικήν εποψιν μεγαλήτερα είς τδ  μέλλον κέρδη, 

άτινα ή πατρίς ήμώ ν δύναται νά προσδοκά. Δ ιά 

τή ς  εμφρονος διοικήσεως τή ς Τ ρα πέζη ς , ήτις 

άναμφιβολως δέν δύναται ή νά έφελκύση τήν 

κοινήν έμπιστοσύνην. (ώς γίνεται κατάδηλον έκ 

τών έπιτοπίων καταθέσεων, αϊτινες έκ λ . όθ· 
εννεακοσιιον τοΰπαρελθόντους έτους άνεβιβάσθη- 

σαν εφέτος είς τρεις χ ιλ· ό9. λ . περίπου) ή 

προαγωγή αύτής έστι βεβαία, καί μ ετ ’ ού πολδ 

έλπίζομεν οτι θέλομεν ιδει τά κεφάλαια αύτής 

αύξανόμενα διά καταθέσεων καί μεγαλητέρω ν έν 

Εύρώπη πιστο)σεων; και ίσως έκδόσεως νέων 

μετοχώ ν, πρδς ωφέλειαν τή ς  Χίου, ήτις στερεί

τα ι μέχρι τοΰδε λιμένος, δδών, προκυμαίας, 

άτμοπλοϊας εγχωρίου, Θάτρου καί τόσο>ν άλλων 

δημοσίων έργων, άπερ είσίν άναγκαι συνάμα καί 

τεκμήρια τόπου χωροΰντος πρδς τήν πρόοδον. 

Η Χίος δέ πάντω ν μάλιστα  τώ ν υστερούντων 

ώφειλε νά ήναι δ πρώτος τόπος, έχουσα τοιούτους 

καί τοσούτους βαθυπλούτους καί εμπορικούς άν- 
δρας έσιυ καί εξω.

Ό νε ιρ α  καί χίμα ιρας θεωρήσει τ ις  τά  πράγματα  

ι τα ΰτα , ώς καί ήμεΐς τά  θεωροΰμεν τήν στιγμήν 

ταύτην. Κ αί όμως δταν εγκύψη τις είς τά  πράγ

μ α τα , θα ίδγι οτι δέν ά π α ιτε ΐτα ι ή μείζω ν αύ- 

ταπάρνησις καί ή προσήκουσα πρωτοβουλία. 

Ανευ τούτων ουδέν. Ά λλοτε ό δεινός $αί φιλό- 

πατρις £ήτωρ άγορεύων πρδς τους συμπολίτας 

αυτοΰ εκραζε « Δει δή χρημάτω ν καί άνευ τού

των ουδέν έστι γενέσθαι τών δεόντων ». Ά ς  μδς 
έπιτρέψ-η ή ιερά αύτοΰ μνή μη  νά μετατρέψωμεν 

εξαιρετικός διά τήν Χίον τδ σοφόν αύτοΰ π α 

ράγγελμα. « ’Έ νεστιν ήμ ΐν χρ ή μ α τα . Δ ει δή 

« μείζονος φιλοπατρίας καί πρωτοβουλίας καί 

« αυταπαρνήσεως, άνευ γάρ τούτων, ούδέν 

« έστι γενέσθαι τών δεόντων παρ’ ήμ ΐν ·»

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗ ΝΙΚ Η Σ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
ΤΙΙΟ

Μ Α ΡΤ Υ Ρ Ο Σ  Α Τ Τ Ο Π Τ Ο Τ .

Η  Ε Π Ι  Τ Η Ν  Χ Ι Ο Ν  Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α  Τ Ο Τ  Φ Α Β Ι Ε Ρ Ο Υ -

Α·

Ή  κατα  τήν ημέραν τής 20ή ς όκτω - 

βρίου τοΰ 1 8 ‘2 / έτους γενομένη έν Ναβα- 

ρίνω ναυμαχία  έ'σχε πολλάς καί μεγάλα; 

τάς συνεπείας έν Έ λ λ ά δ ι, έν Τουρκία καί 

εν Εύ ρώτϊη, περί ών προτιθέμεθα νά πραγμα- 

τευθώμεν ένταΰθα, άρχόμενοι άπο τής 

'Ελλάδα £.

Εύθυς μετά  τήν καταστροφήν τοΰ 

τουρκικού στόλου αί τρεις μεγάλαι δυνά

μεις συνησθάνθησαν οϊαν άνεδέχθησαν 

σπουδα ίαν ευθύνην, άποκνίρύζασαι έαυτάς 

τοιουτοτρόπως εναντίας τών βουλευμάτων 

τοΰ σουλτάνου· καί ένενο'ησαν δτι μόνον, έάν

ή έπέμβασις αύτών συνεπη'γετο τήν ησυχίαν 

και την ασφαλείαν έν τω  Α ρχιπελάγει, 

ήδύναντο αύται νά δικαιώσωσί πω ς τό 

δικαίωμα τή ς έπεμβάσεως, δπερ έσφετερί- 

σθησαν. Ε πειδή , επιδοκιμαζόμενη μέν ύπο 

τών μεν, αποδοκιμαζομένη δέύπο  τών δέ, 

"fl μαχτ, τοΰ Ναβαρίνου παρέσυρε τούς συμ

μάχους πέραν τών δρων, οος δέν έπεθύ- 

μουν νά ύπερβώσι τούλά^ι,στον αί δύο 

συνυπογράψασαι τήν ομολογίαν τοΰ -Λον

δίνου δυνάμεις, ή Γαλλία  καί ή ’Α γγλία. 

Ιο  χυθεν α ίμα έπρεπεν άρα νά έπιφέρνι 

εύθυς τήν βελτίωσιν τών πραγμάτων έν τή 

Ανατολή. Επρεπε δηλαδή νά γεν/) π α 

σιφανές δτι ή επιμονή τή ς Πύλης -ήτο

ένοχος, καί δτι ό λαος, ον αί δυνάμεις 

έκριναν ΐν απελευθερώσωοιν, ήτο άζιος νά 

καταλάβη ποτέ θεσιν έ'ντιμον μεταξύ τών 

πεπολιτισμένων έθνών· Διο καί οί ναύαρχοι, 

συναισθανο'μενοι το καθήκον αύτών, ή ρ ξαν

τό εύθυς νά καταδιώκο)σι τήν πειρατείαν, 

ήτις ήτο το μέγα έπιχείρημα, δπερ πρού- 

βάλλοντο οί άντίπαλοι τής έλλν,νικ/.: 

έλευθερίας, καί νά καταστέλλωσι τήν με- 

τεωρισθεΐσαν φαντασίαν τών Ελλήνων, 

οϊτινες ένο'μιζον δ τ ι μετά τήν κατα

στροφήν τοΰ οθωμανικού στόλου, βοη- 

θούμενοι ύπο τών τριών δυνάμεων, ήδύ- 

ναντο να έπεκτείνωσι κατά το δοκοϋν τά  

δρια τής άπελευθερωθείοης αύτών π α τρ ί-

Η Κ Α Τ Α ΣΤ ΡΟ Φ Η  Τ Ο Τ  Ζ Ε Ν ΙΘ .

Ο Κ. Δ ο τ φ ω ρ . [ Ί δ .  σελ. 1 0 0 .] ο  κ .  Β τ φ φ ε



δος, καί ήτοίμαζον ήδη άναφανδόν εκ

στρατείας έττί τήν Ηπειρον, τήν Κρητην, 

τήν Σάρ.ον και την Χίον.

Τή 24 η  όκτωβρίού, έν ώ το αίμα τοΰ 

Ναβαρίνου ήχνιζεν ε τ ι ,  οί ναύαρχοι τών 

στόλων τή ς Γαλλίας, ’Αγγλίας και Ρωσ- 

σίας ήρξαντο να διασκεδάζωσι τά ς πλάνας 

τής εθνικής συνελεύσεως τών Ε λλήνω ν.

« Δεν θα έπιτρέψωμεν ΰμ ΐν , έ'λεγον, να 

φέρητε τήν έπανάστασιν μ ητε εις την 

Χίον μήτε εις τήν "Ηπειρον. Ε π ε ιδ ή  δέν 

θέλομεν ΐνα δ ια  τών απερίσκεπτων τούτων 

εκστρατειών διακυβεύητε ρ,ατην την ζωην 

άθώων χριστιανών, »

Τ α έπ ιτά γμ ατα  τα ΰτα  ήδύναντο νά 

φανώσιν ά δ ’.κα και απηνή, προκειμένης 

μάλιστα τής άπελίυθερώσεως τή ς Χιου.

« Άπο τής ήμέρας, καθ ήν ή δυστυχής 

ήρ,ών πα τρ ίς  ύπεδουλώθη, ελεγον εν τ φ  

προς τούς ναυάρχους τώ ν δυνάμεων ύπο- 

μνη'ματι αύτών οί Χ ϊο ι,]  μυριάδες Χ ίων, 

διασωθέντες έκ τή ς  σφαγής, πλανώνται 

πανταχόσε τής Εύρώπης καί τή ς Ασίας, 

άγνοοΰντες ποΰ νά κρύψωσι τήν γυμ νότη τα  

καί τά  δάκρυα αύτών. Ύ φίσταντα ι δέ 

καρτερικώς τά  δεινά τα ΰτα , έλπίζοντες 

δτι ήγγικεν ήδη ή ημέρα, καθ ήν θα 

δυνηθώσι νά άνακτήσωνται τήν πάτριον 

γην. 'Η  ημέρα αύτη ύπέφωσκεν ήδη 

μάλιστα μ ετά  τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναβαρί

νου, αφ’ ού δηλαδή ο', μονάρχαι τής Ευρώ

πης ωκτειραν τήν Ε λλ ά δα , καί έ'λαβον ύπο 

τήν α ιγ ίδα  αύτών τόν ταλαιπωρούρ-ενον 

αύτής λαόν· Διό καί οί φυγάδες Χΐοι 

συνηθροίσθησαν, καί κατά το πατροπαρά- 

δοτον έ'θιρ,ον εξέλεξαν τούς δημογέροντας 

καί τόν εθνάρχην αύτών· Δί ιδιωτικών 

δέ συνδρορ,ών κατώρθωσαν νά έξαρτύσωσι 

στόλον άξιόλογον, ούτινος σχεδόν τά  τρία 

τέταρτα  τών πληρωμάτων είναι Χ ΐοι, 

ύποοχεθεντες νά ύπηρετώσιν άμισθι. )) 

Ηλοίαρχοι δέ έξελέχθησαν οί επισημό

τα το ι τών Χίων ναύκληρων. —  « Ούδέ- 

ποτε, ( έ'λεγον πρός τούς ναυάρχους τών 

μεγάλων δυνάρ,εών οί πρός αύτούς άπο- 

σταλεντες πρέσβεις τών Χίων Δηρ.ή- 

τριος Μάξιμος καί Αθανάσιος 'Ραφαήλος, ) 

ούδέποτε τακτικωτέρα και δικαιότερα εκ

στρατεία ήτοιρ-άσθη έν 'Ελλάδι. ))

Β '.

Ή  δέ έν Αίγίνη έλληνική κυβέρνησις,

έπιδοκιμάζουσα τότε πληρέστατα τήν είς 

τήν Χίον εκστρατείαν, ύπεσχέθη να α π ο- 

στείλη εϊς τήν νήσον μ ετά  τοΰ στόλου 

τό τακτικόν σώμα τοΰ Φαβιέρου και ά πο- 

σπασμα άτακτων εθελοντών. <( Επειδή 

δέ καθ' άπασαν τήν νήσον Χίον ύπήρ- 

χον ( έλεγον οί πρέσβεις των Xicov) 

είμή μόνον 3 0 0  τακτικοί στρατιώται 

Τούρκοι, 2 0 0  άτακτοι καί περί τούς 6 0 0  

κατοίκους Τούρκους, ούδεμίαύπήρχεν αμφι

βολία δ τ ι ή εκστρατεία, ύπό τοιούτους 

γινόμενη οιωνούς, έμελλε να επ ιτυχή  

πρός άπελευθερωσιν τής νήσου. ))

’Αλλ’ ή έλληνική κυβέρνησις, άντί νά 

περιρ.είνν, τήν συγκατάνευσιν τών ναυάρ

χω ν τών τριών μεγάλων δυνάμεων, οΰς 

διώρα ή 'κισταπρός τήν εκστρατείαν διακει- 

ρ,ένους, έ'σπευσε νά άποστείλ-^ είς Ψ αρά 

τόν Γάλλον συνταγματάρχην καί φιλε'λ- 

ληλαΦ αβιέρον. T r  δέ 2 8 η  όκτωβρίού τοΰ 

1 8 2 7  έ'τους ό άτρομος συνταγματάρχης 

άπέβη είς τήν Χίον μ ετά  1 0 0 0  τακτικώ ν, 

1 5 0 0  άτάκτων καί είκοσι κανονιών.

Ό  πασσάς τής νήσου Ίουσούφ έκλεί- 

σθη εύθύς έν τώ  φρουρίω. Ό  κομμοδόρος 

Χάρ.ιλτων «τύγχανε τότε ΐν Σμύρνη. « 'Ο 

υπουργός Κ άνιγγ, έγραφεν ούτος πρός τόν 

ναύαρχον δέ R ig n y , άποδοκιαάζει πάντω ς 

τήν είς τήν Χίον ταύτην εκστρατείαν τών 

Ε λλ ή νω ν . Έ άν δέ ήναι έ'τι δυνατόν νά 

έπιτύχωμεν άσφάλειάν τ ινα  τή ς  ζω ής τών 

ύπολειφθέντων αύτή όλιγίστων έ'τι κα

τοίκων, φρονώ δτ ι κάλλιστα  πράξορ,εν 

έρ.ποδίζοντες αύτήν. » Κ αί τα ΰτα  γράψας 

ό κομμοδόρος έπέταξε τόν πλοίρχον Χοθάν 

τοΰ Π ά ρ θ ο υ  ΐνα διακηρύξη το ΐςΈ λ λ η σ ιν  

άρχηγοΐς δ τ ι ού μόνον έθεώρει τ/ίν εκστρα

τείαν αύτών ταύτην ώς λίαν έπικίνδυ- 

νοι ποός τά ς δυνάμεις, άλλά καί ώς 

άπάνθρωπον. « Ούδέποτε, έλεγεν αύτοϊς, 

ή Ε λ λ ά ς  θά δυνηθή νά διατηρήση ναυ

τικήν δύναμιν ικανήν ώστε νά έμποδίζη 

τούς Τούρκους νά μεταβαίνωσιν εντός 

ολίγων ήρ.ερών άπό τοΰ Τζεσρ.έ είς τήν 

Χίον, καί τότε βεβαίως μέλλομεν νά 

ίδω μεν νέαν χείρονα τής πρώ της κ α τα 

στροφήν καί πανολεθρίαν. Τίς δέ δύναται 

σήρ.ερον νά έμποδίση τόν λοιπόν στόλον 

τή ς Ίουρκίας, δστις είναι συνηθροισμένος 

έν Κ αλλιπόλει, τοΰ έλθεΐν είς Τ ζεσ μ έ ; Ο 

στόλος ούτος άπέχετα ι τούτου νΰν βε

βαίως, δ ιότ ι φοβείται τήν παρουσίαν τών 

στόλων των τριών δυνάμεων · καί δμως

δέν βλέπω κατά τ ί  οί δροι τή ς έν Λον- 

δίνω συμβάσεως δύνανται νά έμποδίσωσι 

τούς στόλους τής Τουρκίας νά ρ,εταβαί- 

νωσιν άπό τοΰ ενός εϊς έτερον τουρκικόν 

λιμένα. »

Γ '.

Οί "Αγγλοι ύπώπτευον δτ ι οί Γάλλοι 

ύπεστήριζον κρυφίως τήν είς τήν Χίον 

έκστρατείαν τοΰ Γάλλου Φαβιέρου ’Α λλ’ 

ή εύθύτης τοΰ Γάλλου ναυάρχου δέ *Ριγνύ 

διεσκέδασεν εύκόλως τά ς ύποψίας ταύτας 

τών ’Ά γγλίον. Ε π ειδή  ούτος άπεδοκίμασε 

διαρρήδην τήν έπιχείρησιν ταύτην, (( ήτις, 

έ'λεγεν, έ'μελλε νά γένηται άφορμή νέων δυσ- 

χερειών. Οί καθολικοί τής Χίου κατέ- 

φυγον είς τά  προξενεία. Οί Τοΰρκοι κατά 

τό 1821  έσεβάσθησαν τό άσυλον τοΰτο· 

άλλ’ οί Χ ΐο ι ναυται έβίασαν αύτά , καί 

έκακοποίησαν τούς καθολικούς, οΐτινες, 

πρέπει νά όρ-ολογήσωμεν, συνέπραττον 

ρ.ετά τών ’Οθωμανών τόν όλεθρον τής 

νήσου. )>

Οί ναύαρχοι Κόδριγκτων κα ί Χάϊδεν, 

καταπλεύσαντες είς Μ ελίτην, έ'μαθον 

τήν εϊς τήν Χίον έκστρατείαν τοΰ Φαβιέ

ρου. Ο Ρώσσος Χάϊδεν έφάνη ρ.άλλον 

έξωργισρ.ένος. α Οί 'Έλληνες, έγραφεν είς 

τόν Γάλλον ναύαρχον δέ 'Ρ ιγνύ, βεβαίως 

έμάνησαν, έπιχειρήσαντες τήν είς τ /v  Χίον 

εκστρατείαν διότι ού μόνον δέν θά κατορ- 

θώσωσι ούδέν, άλλά κα θά περιπλέξωσι 

καί διακυβεύσωσι τάς πρός τούς Τούρκους 

σχέσεις ήμώ ν. » Ό  δέ Ά γγλος Κόδριγ- 

κτων, ήττον συγκεκινηρ,ένος, άνέθηκε το 

έργον τής εϊρηνεύσεως τής νήσου είς τον 

Γάλλον ναύαρχον, πρός δν διέκειτο φιλικώ- 

τα τα . α Τό έ'ργον σου είναι δύσκολον, 

έ'γγαφε πρός αύτόν, φίλε μου, ά λλ ’ ούδείς 

δύναται νά έκτελέση τοΰτο κάλλιον σοΰ. »

Δ .

Έ ν  τούτω  δέ, προσκληθέντ:ς τό  πρώ τον  

παρά τοΰ πλοιάρχου τοΰ Π ά ρ θ ο υ  ΐν* 

παραιτηθώσι τής έπιχειρήσεως αύτών, χ#* 

έπανέλθωσιν εϊς τήν Ε λ λ ά δ α , οί μετ«- 

νάσται Χ ΐοι ήρξαντο νά κραυγάζωσιν 

άδημονοΰντες. —  α Πώς ; αύτοί °* 

ναύαρχοι τώ ν χριστιανικών δυνάμεων 

(έλεγον πρός τούς ναυάρχους οί πρέσβεις 

αύτών) οΐ ναύαρχοι, έξ ών ή Έλλ*ς

ελπίζει τά  π ά ντα , έρχονται τώρα ζητοΰντες 

ΐνα καταλίπω μεν α μ α χη τί τήν άνακτη- 

θεΐσαν ήμών φ ιλτάτην π α τρ ίδα  μετά  τών 

λοιπών έλληνικών στρατευρ.άτω ν, καί 

άφήσωμεν τούς δυστυχείς αύτής α ίχμ α - 

λώτους, τούς γονείς καί τά  τέκνα ήμών 

έ'ρμαια τής μανιώδους έκδίκησεως τών 

εχθρών! ’'Η άγνοοΰσιν δτι μετά  τήν άναχώ - 

ρησιν τοΰ Φαβιέρου ρέλλουσι νά έπαναλη- 

φθώσιν εύθύς δεινότεραι αί φρικώδεις σκη- 

ναί τοΰ παρελθόντος ; Δέν απολείπεται 

άρα εις τούς Χίους άλλο ή νά ένταφια- 

σθώσι ζώντες έν το ΐς τάφοις τών πατέοων 

αύτών. Η γ ή  τής π α τρ ίδοςήμ ώ ν , έ'λεγον, 

δέν έρρόφησεν έ'τι δλον τό α ίμ α , δ ι’ ού 

εποτισθη. Αί γυναίκες, τ ά  τέκνα, α ί μ η - 

τερες και οί ιερείς ήμών κατέχονται δέ

σμιοι αι·/_ρ.άλωτοι έν τώ  φρουρίω. Δεν 

δικαιούμεθα αρά γε νά έλπίσωμεν βοή- 

θειάν τινα καί συμπάθειαν παρά τών 

χριστιανών βασιλέων, καί παρά τών τριών 

ναυαρχων, οΐτινες άντιπροσωπεύουσιν αύ

τούς παρ /ίρ.ΐν; »

Ε '.

Αλλ ει καί οί ναύαρχοι τών τριών 

δυνάμεων έμειναν ά μ έιλ ικτο ι καί ακλόνη

το ι, ή εκστρατεία τής Χίου ηρξατο νά 

παραλύηται, ώς ή τοΰ Βάσσου καί Κριε- 

ζωτη εις το Τρικέρη ώς ή τοΰ στρατηγού 

C h u rch  καί Κώστα Βότσαρη είς τήν 

δυτικήν Ε λλάδα . Οί στρατηγοί ούτοι 

ήναγκασθησαν να διαλύσωσι τά  στρα- 

τευματα αυτών προς το ακούσια  της 

αφίζεως πολυάριθμων τουρκικών στρα

τευμάτων. Μονοί ί έ  οί τακτικοί εμειναν 

π ιστοί είς τον Φαβιέρον μ έχρ ι του 

δεκεμβρίου, δτε ήρξαντο σποραδικαί τινες 

λειποταξίαι.

Ο Φαβιέρος, προβλέπων ή'δη τό άθλιον 

τέλος τής εκστρατείας, έξέδιδε προκηρύξεις 

-π ι προκηρυξεσι. (( Κακόβουλοι τινες, 

έλεγε προς τοΐς άλλοις, παίζουσι πτοοΰντες 

τον λαον. Εγώ δέν κατακρατώ ούδέναδιά  

Ριας. Οσοι θελουσι ν άναχωρήηωοι, δύ- 

νανται νά φύγωσιν έλευθε'ρως άλλ’ ούχί 

και αποφεροντες τά υπάρχοντα. Ε π ε ιδ ή  ή 

ωραία αύτη νήσος δεν πρέπει νά κ ζτο ικ ή - 

τα ι ύπό ποιμνίου δούλων, ’ΐδού δέ τ ί 

ί'κρινα. Τά κινητά καί ακίνητα κ τή μα τα  

■ ών φυγάδων θά δηρ.ευθώσιν έν ρ.έρει 

^ £v ύπερ εκείνων, δσοι άναμένουσι καοτε-

ρικώς καί άδοντες τόν έχθρον, έν μέρει 

δε ύπέρ τή ς πατρίδος. ’Α ναδεχομαι δέ νά 

πείσω τήν έλληνικήν κυβέρνησιν νά έπικυ- 

ρώσ-ij τά  δ ια τά γμ α τα  ρ,ου ταΰτα , καί 

προσκαλώ τούς δημογέροντας τή ς Χίου νά 

δημοσιεύσωσιν αύτά. »

Σ Τ '

Ά λ λ  έν τούτω ή πολιορκία τής 

ακροπόλεως τή ς Χίου δέν προύχώοει κ ατ’ 

ευχήν, ό δέ στόλος τή ς  Καλλιπόλεως 

ήτο ιμάζετο  νά διέλθη τά  στενά τώ ν Δαρ- 

όανελλίων. Ό  Τ αχίρ  Πασσάς, κατασταθείς 

και μ ετα  τήν καταστροφήν τοΰ Ναβαρίνου 

αγαπητός τώ  λαώ καί τώ  σουλτάνω, 

έναυάρχει τοΰ στόλου έκείνου. Οί δημογέ

ροντες τή ς Χίου παρεκάλουν τούς ναυάο- 

χους ΐ ν ’ άναχαιτίσωσι τήν πρόοδον τοΰ 

τουρκικού στόλου, α Τήν παράκλησιν ταύ

την τών Χ ίων, έγραφεν ό ναύαρχος Κό- 

δριγκτων πρός τούς συναδέλφους αύτοΰ 

άρχιναυάρχους τής Γαλλίας καί 'Ρωσσίας, 

δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώρ.εν κ ατ’ ού- 

δενα τρόπον. 'Η είς τήν Χίον εκστρατεία 

έγένετο παρά τήν γνώμην ήρ,ών καί βε- 

βαίω ς πρός βλάβην τής, Ε λλ ά δος. Δίκαιον 

είναι λοιπόν ΐνα ύφ ιστώνται τά ς συνε- 

πειας αύτής οί άνευ τής άδειας ήρ.ών έπ ι

χειρήσαντες το άπονενοημένον τοΰτο τόλ- 

ρ./ιμα. Ούδέ δυνάμεθα τούτου ένεκα νά έπα- 

ναλάβωμεν έδώ ύπέρ τής Χ ίου τήν ναυμα

χ ίαν τοΰ Ναβαρίνου. » Καί άποκρινόρ.ενος 

κ α τ’ εύθεΐαν πρός τούς πρέσβεις τών Χ ίων, 

(C Γνωρίζετε καλλιον ήρ,ών, κύριοι, έλεγε 

πρός αύτούς, δ τ ι, έάν τά  χρ ή μ α τα , δσα 

κατηναλώθησαν άνωφελώς ύπέο τή ς απο

νενοημένης ταύτης εκστρατείας, εξωδεύον- 

το εν τ·^ Π ελοποννήσω, άπό πολλοΰ ήδη 

ό στρατός τοΰ ΐβοα ίμ  ήθελεν ύποστή 

τήν αύτήν τώ  στόλω τοΰ Ναβαρίνου 

τύ χη ν , καί ή Ε λ λ ά ς  δέν έ'μελλε νά άκούη 

τοίρα τά ς έκ τή ς δ ιαγω γής τών Χίων 

δικαίας ήρ,ών έπιπλήξεις. »

Ό  ναύαρχος δε 'Ριγνύ ή γά πα  ύτερβαλ- 

λόντως τόν Φαβιέρον. Ούδείς άληθώς ήδύ- 

νατο νά μείνη θεατής αδιάφορος τής 

άνδρίας καί τή ς είς τ /jv νέαν αύτοΰ 

π α τρ ίδα  άφοσιώσεως τοΰ γενναίου τούτου 

στρατιώτου. ’Έ πρεπε λοιπόν ή_ Γαλλία ΐνα 

τείνη αύτώ χεΐρα  βοήθειας καί άπαλλάξη 

αύτόν τής δεινής θέσεως, είς ήν ένέβαλεν 

αύτόν ή εύγενής καί τολρ.ηρά άλλά κακώς

λελογισμένη εκείνη εκστρατεία. ’Αλλά 

πρός τά ς πρώ τας περί ύποχωρήσεως 

προτάσεις ό Φαβιέρος άπεκρίθη μ ετά  τής 

συνήθους αύτώ  άταραξίας καί ίλαρότητος. 

cc ’Αναγνωρίζω τήν ύρ.ετέραν φιλίαν καί 

ευχαριστώ ύ μ ΐν , έγραφε πρός τόν Γάλλον 

ναύαρχον τή  2 0 η  φεβρουαρίου τοΰ 1 8 2 8  

έ'τους ό Φαβιέρος. ’Α λλά θαρρείτε. Ε ί καί 

οί στρατιώ ται μου δυνανασχετούσι πρός 

τόν χαλινόν τή ς στρατιω τικής πειθαρχίας, 

εί καί ραδιουργοΰνται έ'ξωθεν παντοιοτρό- 

π ω ς, τα  πάντα  προσρήγνυνται ποός τήν 

ακράδαντον αύτών άφοσίωσιν καί άνδρίαν. 

Αλλά δυστυχώ ς στερούμαι άπό δύο ήδη 

μηνών πυρίτιδος καί σφαιρών τώ ν ρα

διουργιών ένεκα τούτω ν, καί είμαι πεπει- 

σρ,ενος ο τ ι, έάν είχομεν τά  αναγκαία 

πολεμοφόδιά, πρό πολλοΰ θά ήμεθα κύριοι 

τή ς ακροπολεο); τής Χ ίου καί ολοκλήρου 

τή ς νήσου· »

Αλλ έν ώ ό Φαβιέρος ούτω μετεω ρί- 

ζετο έ'τι ύπό κενών έλπίδω ν, ό Ταχίο 

πασσάς, ώφελαύρ,ενος έ'κ τίνος σκοταίας 

νυκτός, ερριψεν είς τήν άκρόπολιν τής 

Χίου επιβοήθειαν 2 5 0 0  Τούρκων, έξ ού 

έζέλιπεν εύθύς πάσα έλπίς τής προσεχούς 

αυτής αλωσεως. Ταύτοχρόνως δέ ήγγυοο- 

βολησεν έμπροσθεν τή ς  Χίου ή γαλλική 

φρεγάδα F le u r  de  L y s , ή τις  ηρξατο νά 

παραλαμβάνη τινάς τώ ν Ελλήνω ν στρα

τιω τώ ν κ α ί μετακομίζη αύτούς είς τήν 

Σύρον. Μ ετά δ έ τ ιν α ς  ημέρας έ'φθασεν είς 

τήν Α ίγιναν ή έλληνική φρεγάτα Ε λλ ά ς, 

το πυρπολ.ικον τοΰ Κανάρη καί τό  α γ γ λ ι

κόν βρικιον ,Νελσων πεφορτισμένα οικογε

νειών, α ΐτινες ήρχοντο έκ Χίου ζητουσαι 

παρα τής ελληνικης κυβερνήσεως άρτον καί 

στέγην. Τ ά  παλληκάρια μετεβιβάσθησαν- 

επ ι τών σπετζιω τικώ ν πλοίω ν.

Ζ '.

Πρός τήν θέαν τής καταστάσεως τών 

επανερχόμενων τούτων στρατιω τώ ν καί 

ττ;ς οίκτρας αποτυχίας της εκστρατείας 

εκείνης, ύπέρ τ,ς έ^απαννίθη ο έσχατος 

οβολός τοΰ έ'θνους. ό λαός τή ς  Σύοου 

περιήλθεν είς φρικτήν άγανάκτησιν. « Ό  

συνταγματάρχης Φαβιέρος , έκραύγαζον 

πάντες εν Σύρα καί έν Α ίγ ίν η , είναι 

προδοτης. Αυτός πρώτος φυγορ.αχών 

εώωκε τό  σηρ.εΐον τή ς  άναχωρη'σεως. » 

Καί άληθώς ό Φαβιέρος έ'δωκε τό σημεΐον



τή ς ύποχω  ρήσεως. ’Α λλ’ δπω ς ή ύπο- 

χώρησις αΰτη έκτελεσθή εύτάκτως ή να γ- 

κάσθη να κατα λίπη  πρδς ώραν τούς τα 

κτικούς, οϊτινες περιήλθον εν τω  μεταξύ 

εις έσχάτην αμηχανίαν.. Καί τω  οντι 

κ α τα  την επιστροφήν αΰτοΰ εις Χ ίον τδ  

γαλλικόν πλοΐον F le u rs  de L y s  εΰρεν αυ

τούς συ σσωρ ευ μένους παρά τδν λιμένα 

τοΰ Μέστα επ ί τίνος σπιλάδος άνευ ΰδα- 

τος, ανευ ζωοτροφιών καί πυοοβόλουαέ- 

νους μακρόθεν ύπο τω ν Τούρκων. 'II 

φρεγάτα αΰτη έφθασεν άλτ/Ιώς εγκαίρως 

δπω ς σώση αύτούς. Χ λλά κακή μοίρα 

ό άνεμος ένεπόδιζε τήν προσπέλασιν 

τώ ν λέμβων τοΰ πλοίου , δπερ μάτην 

άνέμενεν αύτούς πλησίστιον μακρόθεν. 

Τότε ό Γάλλος πλοίαρχος Ααλάνδος, βλε- 

πων αύτούς μεν άποθ,νήσκοντας σο;ρηδδν 

ύπδ τών Τουρκικών βολών, τούς δέ πρδς 

παραλαβήν αύτών άποσταλέντας λέμβους 

μή δυναμένους νά πλησιάσωσι κ α τ’ ούδένα 

τροπον πρδς τήν παραλίαν ενεκα τοΰ 

έπιπνέοντος σφοδροτάτου άνεμου, έτόλ - 

μησε νά φέρη τδ  πλοΐον πλη σ ιέστα τα  τή ς 

σπιλάδος, κ α ί τοσοΰτον, ώστε πα ρ’ ολίγον 

έξώκειλεν, εάν μή οί Έ λληνες στρατιώ ται 

έ'φθανον κολυμβδντες καί άναρριχώμενοι νά 

σωθώσιν επί τοΰ γαλλικοΰ τούτου πλοίου . 

Ή σαν δέ πάντες  επτακόσιοι τακτικο ί, κά

τ ισ χ ν ο ι, έκτετηκότες, καί οί πλεΐστο ι 

καταπεπληγω μένοι, άλλ’ ουδόλως κατα - 

βεβλν ΐμένοι τδ  φρόνημα, άναδείξαντες 

εαυτούς μέχρι τελευταίας σ τ ιγμ ή ς άξιους 

τοΰ γενναίου αύτών αρχηγού.

Φθάσας εις Σύρον τήν πέμ π τη ν  τή ς 27η ς 

μαρτίου, ό Φαβιέρος ήθέλησε νά άποβή 

εις τήν προκυμαίαν τοΰ λοιμοκαθαρτηρίου. 

’Α λλ’ αί πύλαιτοΰΰγειονομείαυ έκλείσθησαν 

ένώπιον αύτοΰ. Εκείνος δέ , όργισθείς καί 

βιάσας αύτάς, είσήλθεν είς τήν Σύρον 

ξιφήρης, παραπεμπόμενος ύπδ πλήθους 

λαοΰ βρυχωμένου καί συρίζοντος αύτόν.

Η '.

Τωοΰτον έ'σχε τέλος ή πολυθρύλλητος

εκστρατεία είς τήν Χ ίον, δτεό  Καποδίστριας 

έ'φθασεν ήδη είς τήν 'Ε λλάδα καί κατε

στάθη ύπδ τοιούτους οιωνούς είς τήν 

αρχήν.

Τή 3η δεκεμβρίου τοΰ 1827 έτους ό 

Ά γγλ ο ς  ναύαρχος Κ όδριγκτω ν έπετάχθη 

παρά τή ς  α γγλ ικής κυβερνήσεως νά 

πέμψη είς Αγκώναν Ιν πολεμικόν πλοΐον, 

μετακομίσον εές τήν ’Ε λλάδα  τδν κυβερ

νή τη ν , δν έξέλεξεν ή έν Τροιζήνι εθνική 

τώ ν 'Ελλήνων συνέλευσις. 'Ο Καπαιδί- 

στριας, έπ ιβάς τοΰ πλοίου W a rs p ite , 

έ'φθασεν είς Μ ελίτην τη  1 Οη ίανουαρίου τοΰ 

1828 έτους. ’Εκεΐθεν δέ άπήλθε τή  1 5 η , 

μεταβαίνων είς τήν Αίγιναν έπί τοΰ αύτοΰ 

άγγλικοΰ πλοίου , παραπεμπόμενος καί 

ΰπδ τοΰ ρωσσικοΰ πλοίου ή Ε λένη .

Εντός πέντε ημερών δ κυβερνήτης π ε- 

ριεποίησεν έαυτώ τήν εύνοιαν τών δύο 

ναυάρχων, οϊτινες ένόμιζον αύτον άποκλί- 

νοντα πάντω ς πρδς τήν 'Ρωσσίαν. (( ’Ε π ε -  

θύμουν, φ ίλ τα τέ  μοι ναύαρχε, έ'γραφεν ό 

Κόδριγκτων πρδς τδν Γάλλον ναύαρχον δέ 

'Ρ ιγνύ, ΐνα ϊδης εδώ τδν κόμητα Καπο- 

δ ίσ τρ ια ν , καί μάθης παρ’ αύτοΰ τήν 

συμφωνίαν τώ ν βουλευμάτων αύτοΰ πρδς 

τ ά  ήμέτερα . Μόνος όδηγδς αύτοΰ είναι ή 

συνθήκη τοΰ Λονδίνου, κα ί έχει σταθεράν 

πρόθεσιν ΐνα  μή έκκλίνη τα ύτης . Νομίζο) 

δ τ ι δύνασαι νά ΐδνις αύτον, δπως άκού- 

σης έκ στόματος αύτοΰ τ ί  φρονεί, ώς 

έ'πραξαν οί ύμέτεροι συνάδελφοι. »

’Αλλ’ ό ναύαρχος δέ 'Ριγνύ έφάνη ηττον 

διατεθειμένος νά πιστεύση τήν ειλικρίνειαν 

τοΰ Κ αποδιστρίου, προτιμ ώ ννά κα τοπτεύη  

μάλλον μακοόθεν τήν διαγωγήν αύτοΰ, 

δν ένόμιζεν έχθρίκώ τατα  διακείμενόν ποδς 

τήν Γαλλίαν. Δ ιό, άντί τοΰ νά πορευθή 

αύτδς είς Α ίγιναν, έπεμψεν άπλώ ς έν 

γαλλικόν πολεμικόν πλοΐον . Οί δέ τρεις 

πλοίαρχοι, οϊτινες παρευρέθησαν τή  7η 

φεβρουαρίου τοΰ 1 8 2 8  έ'τους είς τήν 

μητροπολιτικήν εκκλησίαν τή ς  Δ ιγίνης 

κατά  τήν έγκαινίασιν τή ς κυβερνήσεως 

τοΰ Κ αποδιστρίου, ήσαν ό Ά γγλος πλοίαρ

χος Πάρκερ τοΰ W a rs p ite , ό Γάλλος

Δε Βλαγκ τή ς Η ρ α ς  καί ό 'Ρώσσος 

Νικόλαος Π έτροβιτζ τής ‘Ε λ έ ν η ς .

Ό  Καποδίστριας ήθέλησεν ΐνα ή τελετή 

τής καταστάσεως αύτοΰ είς τήν αρχήν 

γένηται άπλουστάτη . « Πάσα δαπανηρά 

πολυτέλεια , έγραφε πρδς τούς ναυάρχους, 

άπαδει πρός τήν παροΰσαν όδυνηράν κα- 

τάστασιν τή ς Ε λλάδος, » Καί τώ  δ'ντι ό 

επταετής εκείνος πόλεμος καί αί έσω τϊρι- 

καί τα ρα χα ί άφήκαν τήν Ε λ λ ά δα  έρμαιον 

2 0  ε'ως 3 0  χιλ ιά δω ν διεσπαρμένων στρα

τιω τώ ν καί 30  έως 15 χ ιλ ιά δω ν  άργών 

ναυτών. Ό  θησαυρός δέν περιεΐχεν ούδέ 

οβολόν. 'II ερημωθεΐσα Πελοπόννησος καί 

ή στερεά 'Ε λλ ά ς δέν , έφεραν έ'τι ούδε- 

μίαν πρόσοδον· τά  δέ ολ ίγα  χ  ρήματα, 

όσα, έξήχθησαν έκ τών νήσων, έδαπανή- 

θησαν ύπέρ τή ς  άτυχούς έκείνης είς τήν 

Χίον έκστρατείας. Ε ν τούτω  αί φιλανθρω

πικά; έταιρίαι τή ς  Εύρώπης έ'πεμψαν 

πρδς τδν Καποδίστριαν 300,000 φράγκων 

πρδς λύτρωσιν τώ ν α ιχμ α λώ τω ν, πρδς 

α.νακούφισιν τών γερόντων, τώ ν παιδίων 

καί τών γυναικών, ους ό πόλεμος άπεστέρησε 

τών πα τρ ίδω ν. Α λ λ ’ ό Κ αποδίστριας, εί 

καί ωκτειρε τήν κατεπείγουσαν ανάγκην, 

ή τ ις  έβίαζεν αύτόν νά μεταχειρισθή άλλως 

πως τά  χρ ή μ α τα  τα ΰτα , δέν έδίστασεν 

ούδέν ήττον νά δαπανήση καί ταΰτα δπως 

ανακούφιση πρδς ώραν τούς λ ιμ ώ ττοντα ς 

στρατιώτας καί ναύτας. ’ Ε χω ν δέ κτή μα τά  

τινα  έν Κέρκυρα, άτινα  άπετέλουν πάσαν 

αύτοΰ τήν περιουσίαν, δέν έδίστασεν ί'να 

πώληση καί ταΰτα  δπω ς δυνηθή νά π λ ή 

ρωσή τδν σίτον, οστις ήγοράσθη παρ’ 

αύτοΰ έν Μελίτη πρδς άνακούφισιν τοΰ 

στρατού.

Τοιαυτη έγένετο ή άρχή τή ς έξουσίας 

τοΰ έξοχου άνδρός, όστις έκλήθη τότε νά 

κυβέρνηση τήν δυστυχή  'Ε λλάδα , καί 

οστις, μόλις άρχόμενος τοΰ ίεροΰ αύτοΰ 

έ'ργου, είδεν αίωρούμενον ένώπιον αύτοΰ 

τδν ελληνικόν φεουδαλισμόν, φοβερόν, 

άγόμενον τυφλώ ς ύπό διάπυρων ζηλοτυ

πιώ ν καί τοΰ άμειλίκτου πρδς τούς 

πολιτικούς αύτοΰ αντιπάλους μίσους.

ι

Α '.

Ή  άπό τινων ήδη μηνών άποτελε- 
σθεϊσα οικοδομή του Νέου Θεάτρου 
τών Μελοδραμάτων έν Παρισίοις έξή- 
γειρε παρά πασαν προσδοκίαν πάγκοι- 
νον ένθουσιασμόν · διότι κατά τήν 
μαρτυρίαν πάντων τών ειδημόνων εί
ναι τό μέγιστον καί ώραιότατον τών 
νεωτέρων θεάτρων. ’Επειδή ού μόνον 
παρέχεται πανταχοΰ συμμεμιγμένον 
το ώραίον τώ χρησίμω, άλλά καί 
διά τήν ιδιόρρυθμον αύτοϋ άρχιτε- 
κτονικήν, τήν μεγαλοπρε'πειαν καί 
στερεότητα προώρισται βεβαίως ί'να 
καθιερώση τόν ρυθμόν τής άρχιτεκτο- 
νικής τοΰ παρόντος αίώνος, ώς ό ναός 
τής ’Εφέσου, ώς τό Μαυσωλεΐον, ώς ό 
ναός τής Αγίας Σοφίας καθιέριοσαν τόν 
αρχιτεκτονικόν ρυθμόν τής έποχής, 
καθ’ ήν έκτίσθησαν τά μνημεία 
ταΰτα.

Πρός έπίτευςιν τούτου ή γαλλική 
κυβέρνησις έδαπάνησεν άδρώς ύπέρ τά 
55 εκατομμύρια φράγκων. ’Επειδή 
δέ το έ'ργον άπετελέσθη, τό δέ παρα
πέτασμα αύτοΰ ήρθη άπό τινων ήδη 
μηνών, προτιθέμεθα νά διαγράψωμεν 
ένταΰθα ποΰ καί πώς έδαπανήΟησαν 
τά 55 ταΰτα εκατομμύρια.

Καί πρώτον ή πόλις τών Παρισίων 
παρεχώρησεν είς τον άρχιτέκτονα τοΰ 
Νέου Θεάτρου Κ. Γαρνιέ γήπεδον

1 1,237 μέτρων, άρκοΰν είς ϊδρυσιν 
ολοκλήρου πόλεως, ήτοι τρίςμεγαλεί- 
τερον τοΰ γηπέδου, έφ ού ιδρύθη το Μέ- 
γα Θέατρον τής Πετρουπόλεως, οπερ 
ένομίζετο μέχρι τοΰδε τό μέγιστον 
θέατρον τής οικουμένης.

Αί έργασίαι ήρξαντο μηνί ίουλιω 
τοΰ 1862 έ'τους. ’Αλλ’ εύθυς έξ άρχής 
άνεφύησαν προσκόμματα άπρόοπτα. 
’Επειδή προς έκτελεσιν τοΰ ύπο- 
σκηνίου, έν ώ έ'μελλον νά κρύπτωνται 
τά μυρία μηχανήματα τοΰ νέου θεά
τρου, έπρεπε νά έξόρυχθή τό έδαφος είς 
βάθος τριάκοντα σχεδόν μέτρων. Χλλά 
μόλις οί έργάται έφθασαν είς τό τρίτον 
τοΰ βάθους τούτου, τά έ'ργα κατεκλύ- 
σθησζν αίφνης ύπό τών πανταχόθεν 
άναβλυζόντων ύδάτων.

Τό κακόν ήτο μέγα καί έφάνη τό 
πρώτον άνοικονόμητον. Αλλά μετά 
πολλάς ματαίας άποπείρας πρός εξάν
τλησήν τών ύδάτων ό άρχιτε'κτων έκρι- 
νεν ϊν ’ άπαλλαχθή αύτών, έκτρέπων 
τόν υπόγειον αύτών ροΰν.

’Επί τριακοσίας όλας ή αέρας καί 
τριακοσίας νύκτας 26 άτμοκίνητοι 
άντλίαι καί στρατός όλος έργατών 
έπάλαιον πρός τά υδατα, καί μεθ’ ενός 
σχεδόν έ'τους γιγαντιαίους άγώνας καί 
άμυθήτους πόνους κατώρθωσαν ν’ ά- 
παλλαχθώσι τέλος αύτών, νά κατα- 
στρώσωσι δέ τον βυθόν τοΰ ύπογείου 
θεάτρου διά στρώματος άσφάλτου,

καί καταβάλωσι τά θεμέλια, έφ ών 
έμελλε νά ύψωθή τό ολον οικοδόμημα. 
Χποτελεσθέντων δέ τών έ'ργων τούτων, 
τά υδατα ένικήθησαν, και άπό δώδεκα 
ήδη ετών ού μόνον ούδέ σταγών υδα- 
τος, άλλ’ ούδ’ ή ελάχιστη ύγρασία 
έπεφάνη έπι τών υπογείων τοίχων τοΰ 
νέου θεάτρου.

Μετά τήν άποσόβησιν τών ύδάτων 
καί τήν καταβολήν τών θεμελίων τό 
οικοδόμημα διετέλεσεν ύψούμενον με
τά καταπληκτικής ταχύτητος, καί 
τοιαύτης, ώστε κατά τινα ημέραν τοΰ 
μηνός αύγούσιου τοΰ 1867 έτους, ά- 
φαιρεθέντων αίφνης τών προ τής προσ
όψεως τοΰ μνημείου μεγίστων ίκριω- 
μάτων, τό κοσμοπολιτικον πλήθος-^ 
οπερ συνηθροίσθη είς Παρισίους όπως 
θαυμάση τήν παγκόσμιον εκθεσι ι, 
ήδυνήθη νά ίδη τό Νέον Θέατρον, 
ούτινος το σύνολον ήτο ήδη συντετε- 
λεσμένον.

Β ”.

Χλλ’ άπό τής πρώτης έκείνης ή- 
μέρας ή πρόσοψις έψέχθη ύπό πολλών 
ώς λίαν χαμηλή πρός τό ολον οικοδό
μημα.

Καί τώ ό'ντι ή πρόσοψις τοΰ οικο
δομήματος μετά τών εξαίσιων αύτής 
μονολίθων κορινθιακών στηλών, τών 
ώραίων λίθινων εξωστών, τών πολυ-
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χρόων μαρμάρων, τών κεχρυσωμένων 
γλυφών, είναι μέν ωραία καί χαροποιός, 
άλλά τό εύρύτατον πόδιον (perron) δπερ 
καί μο'νον άπορροφα τό ήμισυ του δα
πέδου (rez-de-chaussee), σμικρύνον τό 
φαινόμενον ΰψος τοΰ μνημείου, άπερ- 
γάζεται τήν οψιν αύτοΰ βαρεϊαν καί 
συνεπτυγμε'νην. Ερρέθη δέ οτι, έάν ό 
άρχιτέκτων ήδύνατο νά προtδη δτι ή 
πόλις τών Παρισίων έ'μελλε νά περι
κύκλωση το Νέον Θέατρον δι’ οικιών 
έχουσών εξ καί έπτά όροφάς, βεβαίως 
ήθελεν άνυψώση τό δάπεδον τουλάχι
στον κατά 4 ή 5 μέτρα. Λέγεται δέ 
δτι, δ'ταν τό αντίκρυ τοΰ θεάτρου άνοι- 
χθέν βουλεβάρτον άποτελεσθη μέχρι 
τής πλατείας τοΰ Palais-Royal, τότε 
ή μακρόΟεν θεωρουμένη πρόσοψις φα- 
νήσεται ήττον βραχεία καί συνεπτυγ
μένη. Αλλ’ έν τοσούτω πάντες Οαυμά- 
ζουσι μέν τά καθέκαστα, ψέγουσι δέ 
τό σύνολον τής πρασόψεως.

Στρεφόμενοι έπί τά αριστερά τοΰ 
μνημείου εύρίσκομεν έν τή οδώ Scribe 
άποτελοΰσαν πρόστασιν άξιόλογον τήν 
στοάν (pavilion), ήτις φέρει είς τό 
θεωρεϊον τοΰ προέδρου τής'δημοκρα
τίας. ’Ενταΰθα ή κριτική δέν ήδυνήθη 
νά καθάπτηται μηδενός, ή δέ πρό- 
στασις αΰτη, καί ή κατά τήν δεξιάν 
πλευράν αντίστοιχος ταύτης δευτέρα 
πρόστασις, ήτις είναι άποτεταγμένη 
εϊς τήν είσοδον των συνδρομητών, 
έπηνέΟη ώς τύπος αναλογίας, μεγα- 
λοπρεπείας καί αρχιτεκτονικού κό
σμου- ’Επειδή τά πλεϊστα καί τά 
μάλλον διαβεβοημένα θέατρα τής Ευ
ρώπης ήδύναντο νά εύχαριστηθώσιν, 
έάν είχον άντί πάσης προσόψεως 
μίαν τών δύο τούτων προστάσεων.

Γ '.

Αλλά πρίν καταλίπωμεν τά έ'ξω 
τοΰ κολοσσαίου τούτου μνημείου, άς 
άναβώμεν πρός ώραν έπί τών στεγών, 
εις άς φέρουσι δ ε κ α ε π τ ά  πατώματα 
καί τ ρ ι ακόσι α ι  ε ξήκοντα  π έντ ε  
β α θμ ί δ ε ς !  Ό  άπό τής γωνίας τής 
ύψίστης κορυφής, έφ ής έστάθη ό 
χαλκοΰς Απόλλων, κατοπτεύων τήν 
πόλιν τών Παρισίων βλέπει αύτήν 
έξελισσομένην ένώπιον αύτοΰ ώςώκεα- 
νόν άτελεύτητον. Ό  ’Απόλλων πα- 
ρίσταται έν άπάση αύτοΰ τή κολοσ- 
σαία μεγαλειότητι. Αί χορδαί τής

λύρας τοΰ θεοΰ, αί'τινες είναι αόρατοι 
κάτωθεν, φαίνονται έκ τοΰ πλησίον ώς 
σχοινία χονδρότατα. Αί δέ παρά τό 
θέατρον έπταόροφοι οίκίαι φαίνοντα- 
ώς καλύβαι, παραβαλλόμεναι πρός τάς 
άναλογίας τοΰ μνημείου.

Όδοί έκ λευκαργύρου, κλίμακες 
σιδηραϊ καί ατελεύτητοι, άγάλματα 
καί κοσμήματα κολοσσαΐα, άτινα 
βλεπόμενα όπισθεν, άπεργάζονται άκα- 
τανόμαστόν τινα λαβύρινθον, δια- 
τέμνουσι τήν άπέραντον έπιφάνειαν τής 
στέγης ταύτης, έφ’ ής ήδύνατο νά 
κτισθή ολόκληρος πόλις, πρός κυ
κλοφορίαν τών έπισκεπτομένων αύτήν, 
καί μάλιστα τών άντλητών. ’Επειδή 
έπί τής στέγης ταύτης είναι κατατε
θειμένος αληθής ύδάτων ωκεανός 
έν δεξαμενή άπειρομεγέθει, ής τά 
ύδατα είναι τοσαΰτα, ώστε δύνανται 
έν άκαρεϊ χρείας τυχούσης νά κα- 
ταπλημμυρίσωσιν δλόκληρον τό 6έα- 
τρον άπο τών υπογείων μέχρι τής 
κορυφής.

Λ '.

Μετά τήν εξωτερικήν ταύτην έπι- 
θεώρησιν τοΰ θεάτρου καταβώμεν 
πάλιν, καί στάντες πρός ώραν εμπρο- 
σθεν τής προσόψεως τοΰ οικοδομήμα
τος, καί άναβάντες τάς ένδεκα αύτής 
βαθμίδας, εισέλθωμεν είς το θέα
τρον. Καί πρώτον διερχόμεθα διά τίνος 
εύρέος προδόμου κατεστρωμένου διά 
ψηφοθετημάτων καί κατοικουμένου ύπό 
τεσσάρων λιθίνων άνδρώνή περιφήμων 
μουσικών καθημένων, οΐτινες ονομά
ζονται Lulli, Rameau, Gliick καί 
Haendel. 'Ο πρόδομος ούτος είναι 
άποτεταγμένος είς υποδοχήν έκείνων, 
οϊτινες άναμένουσιν έν τάξει τήν ώραν, 
καθ’ ήν θά δυνηθώσι νά λάβωσι τά 
εισιτήρια, άτινα πωλοϋνται κατά τά 
δύο αύτοΰ άκρα.

Εκ δέ τούτου, άναβαίνοντες δέκα 
βαθμίδας λευκοΰ μαρμάρου, φθάνομεν 
είς έτερον πρόδομον, ένθα είναι τά 
γραφεία τών λεγομένων controleurs, 
ήτοι τών έπιθεωρητών τών εισιτη
ρίων. ’Εκεί οί μεθ ήμών διά τής 
προσόψεως είσελθόντες Οεαταί συναν
τώντας μετά τών θεατών, δσοι, είσελ
θόντες έν άμάξη διά τής λεγομένης 
προστάσεως τών συνδρομητών (pavil
ion des abonnes), διήλθον διά τής υπο

γείου (salle d’attende) λεγομένης αι
θούσης.

Ή  μεγάλη αΰτη υπόγειος αίθουσα, 
ήτις είναι κατεσκευασμένη ύπό τό 
προσκήνιον καί τήν ορχήστραν, ήν 
υποβαστάζει διά τών κολοσσαίων αύ
τής στηλών, άναμιμνήσκει ήμας τάς 
κρύπτας τών άρχαίων βυζαντινών 
εκκλησιών. Διερχόμενοι δέ δι’ αύτής 
οί θεαταί παρέρχονται τον θόλον τής 
μεγάλης κλίμακος, ύφ ήν υπάρχει 
εύρεϊα δεξαμενή πλήρης διαυγέστατου 
ύδατος, περιεχομένη ύπό σπανιωτά- 
των υδροβίων φυτών καί, περιέχουσα 
πλήθος μεγάλων χαριεστάτων χρυσών 
ιχθύων.

Ε'.

’ΐδού ήμεϊς ήδη έμπροσθεν τής 
μεγάλης κλίμακος, ήτις φέρει είς τήν 
αίθουσαν τών παραστάσεων καί είς 
τήν 'Εστίαν (Foyer). 'Η έναλλάξ 
απλή καί διπλή αΰτη κλίμαξ κατέστη 
ήδη περίφημος διά τό τολμηρόν τής 
έπινοίας, τάς κολοσσιαίας διαστάσεις 
καί τόν νεωτερισμόν τοΰ αρχιτεκτο
νικού κόσμου. Μάλιστα δέ καταπλήτ
τει τόν θεατήν το εύσχημον καί τολ
μηρόν άμα,τών ελιγμών, ή δαψίλεια 
τών πολυτίμων υλών, τοΰ χρυσοΰ, 
τοΰ άργύρου, τοΰ χαλκοΰ, τοΰ ίάσπι- 
δος, τοΰ άμυγδαλίτου, τοΰ άλαβά- 
στρου, τοΰ ονυχος, συγκεχυμένων 
είς άρμονικόν τι σύνολον, δπερ7 ι ι " ι

φωτιζόμενον ύπό τών λαμπαδοφόρων 
διπλών χρυσών γυναικών, τών ίσταμέ- 
νων εκατέρωθεν άμφοτέρων τών κλι
μάκων έκάστης οροφής, έξαίρουσι τάς 
μεγάλες καλλονάς τής | κλίμακος 
ταύτης, ήτις κατά τήν μαρτυρίαν 
πάντων τών ειδημόνων είναι μοναδι
κή. ’Επειδή ούδέν βασιλικόν ή αύ- 
τοκρατορικον βασίλειον έχει κλίμακα 
άνθάμιλλον ταύτης κατά τήν αρχι
τεκτονικήν διάθεσιν, τον κόσμον καί 
τό μέγεθος. Αί δέ διαστάσεις αύ
τής είναι τοιαΰται, ώστε ολόκληρον 
τό Μέγα λεγόμενον θέατρον τής 
Πετρουπόλεως δύναται νά χωρήση έν 
αύτή.

Ανελθόντες τήν κλίμακα, φθά
νομεν έμπροσθεν τής στοάς, ήτις φέ
ρει κατ’ εύθεΐαν είς τούς διαδρόμους 
(corridors) τών πρώτων θέσεων. Είναι 
δέ ούτοι πλατύτατοι, έ'χοντες έπτά

αέτρων πλάτος, καί καταλήγουσιν
‘  W fs->είς κλίμακας εύρυτάτας, οι ών συγ- 
κοινωνοΰσιν άπαντα τά πατώματα. 
’Εν περιπτώσει πυρκαίάς οί διάδρομοι 
ούτοι. καί αί κλίμακες δύνανται νά 
έξειαοσιν εύθύς άπαν τό έν τώ Οεάτρω 
πλήθος.

Σ Τ 7»

’Αλλά πρίν εισέλθωμεν είς τήν 
μεγάλην αίθουσαν τών παραστάσεων 
ας στρεψωμεν αύτή τά νώτα, όπως 
δυνηθώμεν νά θαυμάσωμεν πρώτον 
τήν μεγάλη ν λεγομενην 'Εστίαν (le· 
grand Foyer) καί τον άντιθάλαμον 
οίίτως είπεΐν αύτής, τήν Loggia, ή 
τήν άναπεπταμένην στοάν, έ'νθα συνα
θροίζονται το θέρος οί θεαταί κατά τάς 
μεταξύ έκάστης πράξεως διακοπάς. 
Καί πρώτον έκπλήττεταί τις τήν 
ωραιότητα τών δαπέδων τών δύο τού
των τμημάτων, άτινα κατεστρώθησαν 
διά ψηφοθετημάτων έξειργασμένων ύπό 
άριστων τεχνιτών, έλθόντων επίτηδες 
έκ Βενετίας· δεύτερον δέ τήν ωραιότητα 
τών τάς όροφάς καί τούς τοίχους 
ένικοσμουσών εικονογραφιών. Καθόλου 
όέ συνηθροίσθησαν ούτως είπεΐν είς 
αύτήν τά θαύματα τήν νεωτέρας βιο
μηχανίας καί καλλιτεχνίας · έστίαι 
μέγιστα!, στηριζόμεναι έπί μαρμαρί- 
νων καρυατιδών, στήλαι διπλαϊ σπει-

^  Μ ^  ̂ Τ  ^  ̂ fροειοεις, εφ ων ανερπουσι χαριεστατα 
χρυσά καί άργυρά φυτά, καί ών τά 
χεχρυσωμένα κιονόκρανα ύποστηρίζου- 
σ! θριγκόν, έφ’ ού ί'στανται ποικίλα 
Χρυσά άγάλματα· πύλαι έβένιναι Οαυ- 
μασιαι τήν μεγαλοπρέπειαν καί τόν 
'«σμον, αύλαϊαι παχύταται καί βαρύ
τιμοι, τρόπαια, πολυέλαιοι μυριόφωτοι, 
'/-αταστράπτοντες χρυσόν καί άργυρον, 
αγάλματα ολόχρυσα λαμπαδοφόρων 
γυναικών, πανταχοΰ αμύθητος πολυ
τέλεια καί κόσμος!

Αλλ’ εύτυχώς έν τή άχαλινώτω 
ταυτη δαψιλεία τοΰ κόσμου ό άρχι- 
ιεχτων εφρόντισεν ΐν ’ άφήση καί τάς 
ε'·? την άληθή τέχνην άποτεταγμένας 
®ε̂ εις. Εν τή μεγάλη Εστία εύρί- 
σχομεν τάς άλληγορικάς εικόνας τοΰ 
ζωγράφου Βουδρύ, περί ών πολύς έγέ- 
νετο λόγος κατά τήν πρό τινων μηνών 
£V -/.°λνή τών Ωραίων τεχνών 
εκθεσιν αύτών.

τ ' .

Ή  μεγάλη τοιχογραφική ζωγρα
φική (peinture decorative) είναι διττή. 
Αί τοιχογραφίαι τών Ιταλών Μιχαήλ 
’Αγγέλου, 'Ραφαήλου, Ανδρέα δέλ 
Σάρτο, δ μ υ σ τ ι κ ό ς  Δε ϊπνος  τοΰ 
Αεονάρδου Βιγκίου, αί τοιχογραφίαι 
τών Γάλλων Ίγγρες, Παύλου Delaro- 
che, Φλανδρίνου, καί αί τών Γερμανών 
Κορνηλίου, ’Οβερβεκ καί Κάουλβαχ 
άπαρτίζουσι τήν πρώτην αύτής σχο
λήν- Διδάσκαλοι καί μαθηταί, άστέρες 
καί δορυφόροι, οί ζωγράφοι τής σχο
λής ταύτης, καί φυλάττοντες έκαστος 
τήν ίδιαν χεϊρα, διατρανουμένην έν 
τή κινήσει ή έν τή ηρεμία, έν τή 
εύρύτητι ή τή ίσχνότητι τής έκτελέ- 
σεως, έν τή άρμονία ή έν τή ψυχρό- 
τητι τοΰ χρωματισμοΰ, άγονται ύπό 
τών αύτών τής τέχνης άρχών, τής 
άπλής δηλαδή καί συμμέτρου οικονο
μίας τής συνθέσεως, τοΰ μεγαλείου 
καί τής ώραιότητος τών τύπων, τής 
εύγενείας τών στάσεων, τής αποχής 
προσκρουόντων χρωμάτων καί βεβια
σμένων κινήσεων , καί τής ήδείας κ»ί 
βαθμηδόν άφανιζομένης σκιαυγείας.

Ό  Βερονέζης, ό 'Ρουβήνσιος, δ Δε- 
λακρουά είναι οί αρχηγοί τής άντιπά- 
λου ταύτης, ή τή'ς δευτέρας σχολής. 
Διότι τούναντίον έκείνων θηρεύουσιν 
ούτοι τήν άμεσον έκπληξιν τής άπό 
τής δράσεως φαντασίας. Τά πρόσωπα 
τών ζωγράφων τούτων κινοΰνται άδια- 
λείπτως έν ποικίλαις άρμονικαις κινή- 
σεσι ' δ δέ χρωματισμός αύτών είναι 
ζωηρός άμα καί άρμονικός.

Ό  ζωγραφήσας τήν 'Εστίαν τοΰ 
θεάτρου τούτου Κ. Βωδρύ έπειράθη νά 
μιμηθή τούς διδασκάλους τής πρώτης 
σχολής.

Τό κυριώτατον αύτοΰ έ'ργον,· αί τοι
χογραφία! τής οροφής καί τών τοίχων 
τής μ ε γ ά λ η ς  λεγομένης Εστίας, 
είναι πελώριον, καλύπτον έπιφάνειαν 
450 μέτρων, δπερ είναι τοσούτω μάλ
λον καταπληκτικόν, καθ’ δ'σον πάντα 
τά πρόσωπα καί τά πράγματα είναι 
άκριβέστατα καί επιμελέστατα έξειρ- 
γασμένα.

Τό έν τώ μέσω τής αιθούσης ταύ
της τοιχογράφημα έξεικονίζει τόν 
θρίαμβον τής Τέχνης. Αί δέ έκατέρω- 
θεν τούτου δύο άλλαι τοιχογραφίαι 
παριστάνουσι τό τραγικόν καί το κω

μικόν πνεΰμα. Περί δέ τάς τρεις με- 
γάλας ταύτας τοιχογραφίας είναι δέκα 
άλλαι μεγάλαι μυθολογικαί παραστά
σεις, έν αίς διαπρέπει ή Κ ρ ί σ ι ς τ ο ΰ  
Πά ρ ι δ ος ,  οί'αν παριστα αύτήν,ή έν 
σελίδι 81 τοΰ 28ου τεύχους τής 
Εθνικής Έπιθεωρήσεως δημοσιευθεΐ- 

σα είκών.

Η '.

'Εν πρώτοις παρίσταται ή ’Αφροδί
τη, πρός ήν δ Πάρις εδωκεν ήδη τό 
μήλον. Ή  θεά, κύπτουσα πρός τόν νέον 
ποιμένα, αίδημόνως γυμνή, ώς ή X- 
φροδίτη τών Μεδίκων, έξεικονίζει τό 
ίοανικον κάλλος. Καθήμενος έπί τίνος 
βράχου δ Πάρις βλέπει τάς τρεις 
γυμνάς θεάς μετ’ άπαΟείας λίαν έμ- 
πρεπούσης αύτώ. Φαίνεται δέ έννοών 
δτι ήλθεν ούχί ώς έραστής άλλ’ ώς 
δικαστής, καί κρίνει φιλοσοφικώς. 
Παρ’ αύτώ είναι ό 'Ερμής δστις, ώδή- 
γησεν αυτόν εδώ, και φαίνεται δτι 
δίκαιοί τήν κρίσιν τοΰ Πάριδος.

Ή  έπιπετομένη Νίκη ετοιμάζεται 
νά στεφάνωση τήν Αφροδίτην. Τά 
δεξιά τοΰ πίνακος κατέχει τό σύμ
πλεγμα τών ωραίων νενικημένων θεών 
Αθήνας καί 'Ήρας, άς δ ’Έρως, δ τρο
μερός τοΰ Ολύμπου παϊς, περιγελά. 
’'Οπισθεν βλεπομένη ή Παλλάς, γυ- 
μνή μέν, φοροΰσα δέ ήδη τό κράνος, 
έτοιμάζεται νά ένδυθή τόν πέπλον. 
Ή  δέ 'Ήρα, άγανακτοΰσα τήν ήτταν 
στρέφεται άπειλητική πρός τόν Πάριν.

Αί δύο αύται γυναίκες είναι τέλειαι 
πλήν τών κνημών τής Αθήνας, αί'τινες 
είναι βαρεΐαι καί πως έξωδημέναι. 
Αλλ’ οί έρασταί τής ζωγραφικής κα- 
ταμέμφονται καθόλου τής είκόνος 
σπουδαιότερόν τι πλημμέλημα. Αί 
τρεις δηλαδή θεαί δμοιάζουσι πρός άλ- 
λήλας ούτως, ώστε νομίζει τις δτι 
βλέπει τρεις αοελφας, ή μάλλον μίαν 
καί τήν αύτήν γυναίκα, βλεπομένη ν 
άντωπήν, δ'πισθεν καί πλαγίως. Πλήν 
δέ τούτου έκ τών τριών τούτοιν θεών 
ή Χφροδίτη φαίνεταίαίδημονεστε'ρατής 
Χθηνάς καί τής ΙΙρας, ών αί στάσεις 
είναι ήκιστα σεμναί. Οί αρχαίοι παρί- 
στανον τήν ’Αθήναν ψιλήν τά στέρνα 
καί τούς μαστούς, τούς δέ ώμους υψη
λούς καί τούς βραχίονας νευρώδεις, 
τήν δέ "Ηραν υψηλήν καί έμπρέπουσαν 
εις κάλλος ώριμον’ Αλλ’ έν τή τοι



χογραφία ταύτη αί θεαί δέν είναι εύ- 
γνώριστοι έκ πρώτης ο'ψεως.

Ή  μεγαλοπρέπεια της 'Εστίας ταύ
της, ήστινος τόμος ολόκληρος δέν δύ- 
ναται νά περιλάβη ακριβή περιγραφήν, 
συμπληροΟται, ώς είδομεν, διά τίνος 
αναπεπταμένης στοάς, ή περιπάτου, 
ούτινος ό αναγνώστης δύναται νάλάβ(] 
ακριβή έννοιαν εκ τής έν τή 53η σελ. 
τοΰ 27 ου τεύχους είκόνος. Κατά τάς 
θερινάς παραστάσεις τό πλήθος δύναται 
νά έξέρχηται είς τήν άναπεπταμε'νην 
ταύτην στοάν διά τών έκατέρωθεν τής 
Εστίας άνοιγομένων δύο πελωρίων 
πυλών, ας καλύπτουσιν αύλαϊαι πα- 
χύταται έμποδίζουσαι τά ρεύματα τοΰ 
άέρος.

Τέλος είσέλθωμεν είς τήν αίθουσαν 
τών παραστάσεων.

Θ'.

Ό- κατά πρώτον είς ττν αίθουσαν 
τών παραστάσεων εισερχόμενος νομίζει 
οτι βλέπει τήν σκηνήν του αρχαίου 
άποτεφρωθέντος θεάτρου τής όδοΰ Lepc- 
letier. ’Επειδή ό άρχιτέκτων του Νέου 
Θεάτρου, εί καί ένεωτέρισε κατά πάν

τα, δέν ήθέλησε, φρονίμως ποιών, νά 
κ^νοτομήση καί περί τούτο· διότι ή 
αρχαία αίθουσα ένομίσθηπαρά πάντων 
πρότυπον εύρυθμίας, με ̂ αλοπρεπείας 
καί ακουστικής διαθέσεως. Διαφέρει 
δέ ή νέα αίθουσα τής παλαιάς μόνον ώς 
ουσα έκείνης μεγαλειτέρα κατά 6 μέ
τρα. Ή  όροφή τής νέας αιθούσης άπο- 
τελεϊται ύπο άσπίδος ή δίσκου χαλκού 
καλύπτοντος τήν μεγάλην ταύτην 
επιφάνειαν, έφ’ ής ό ζωγράφος Κ, 
Λενεπβέ έζωγράφησε κυκλοειδώς τήν 
εποποιίαν τοΰ Ήλιου.

Γ .

Διελθόντες έπιτροχάδην τά τμήμα
τα του θεάτρου, άτινα είναι άποτεταγ- 
μένα είς τέρψιν και άνάπαυσιν τών 
θεατών, είσέλθωμεν τέλος είς τήν 
σκηνήν, λαβύρινθον άπέραντον καί άνεξ- 
έλικτον σχοινιών , τροχαλιών, κλι
μάκων καί μυρίων ακατανόητων μη
χανημάτων, αίωρουμένων ύπέρ τής 
κεφαλής τών υποκριτών είς ύψος υ,έ- 
γιστον, ή διεισδυομένων είς βάθος 
άπιστον ύπο τούς πόοας αύτών. Ή

σκηνή έχει επιφάνειαν 10 , 100 μέτρων· 
Υποστηρίζεται δέ ύπό 512 σιδηρών 
στηλών, αϊτινες βλεπόμεναι έκ τών 
υπογείων φαίνονται ώς μυριόδενδρον 
δάσος.

Είς τό βάθος τής σκηνής είναι ή 
Ο ρ χ ή σ τ ρ α  (F o y e r de la d a n se ), ενθά 

γυμνάζονται, παρατάσσονται καί άνα- 
μένουσι τήν ώραν τής έξόδου ύπέρ τάς 
χιλίας όρχηστρίας. Ή  ορχήστρα είναι 
αίθουσα γραφικωτάτη καταλήγουσα 
είς κάτοπτρον κάθετον καλύπτον 
πάντα τον πρός το βάθος τοίχον, καί 
έ'χον ύψος μέν 9 , μήκδς δέ 11 
μέΐρων. Συνίσταται δέ έξ ενός καί 
μόνου τεμαχίου, οπερ είναι το μέγι
στον κατασκευασθέν μέχρι τοΰδε έν 
Εύρώπη τεμά^ιον ύαλου. Κατά τάς 
μεγάλας θεατρικάς παραστάσεις το 
παραπέτασμα τό χωρίζον τήν σκηνήν 
άπο τής ορχήστρας αίρεται, ή σκηνή 
έκτείνεται τότε μέχρι τοΰ καθρέπτου 
τούτου, καί οι θεαταί άπολαύουσι τοϋ 
λαμπρού θεάματος τοΰ έν τώ μεγίστω 
έκεινω κατόπτρω αντανακλώμενου 
θεάτρου, τών υποκριτών καί τών 
θεατών, ήτοι βλέπουσι ταύτοχρόνως 
δύο άνθ ενός θεάτρου καί δύο άντί 
μιας παραστάσεως.

ΒΕΑΤΡΙΞ ΤΖΕΝΣΗ ι.

θ '·

Ό  μνηστήρ τής Βεάτρικος Γουέρ- 
ρας, μαθών οτι ό κακούργος, δν έμί- 
σθωσεν δπως δολοφονήση τόν φονέα 
τοΰ Τζένση Ολύμπιον, συνελλήφθη 
καί ώμολόγησε τήν ένοχήν αύτοΰ, 
έξήλθε τήν ταχίστην τής Ρώμης 
μετεμφιεσθείς είς άνθρακοπώλην, καί 
κατέφυγε καθά λέγεται είς τήν Τουρ
κίαν .

Αί αποκαλύψεις τοΰ ληστοΰ καί ή 
φυγή τοΰ Γουέρρα κατέπληξαν τούς 
'Ρωμαίους. Διό οί Τζε'νσαι μετηνέχθη- 
σαν έκ νέου είς τήν φυλακήν τής Σαβέλ- 
λας, καί παραδοθέντες είς τά βασα
νιστήρια (.ομολόγησαν τά πάντα. Μόνη 
δε ή Βεάτριξ ύπέστη δεινοτάτας βα- 
σάνους μή θελήσασα νά όμολογήση 
τήν άλήθειαν, καί έματαίωσε διά τών
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έπιτηοείων καί φρονίμων αυτής άτιαν- 
τήσεων τάς πανουργίας καί τάς πλε- 
κτάνας τοΰ περίφημου δικαστοΰ’θδυσ- 
σέως Μοσχάτου.

Ό  πάππας Κλήμης ό όγδοος ήθέ
λησε νά ϊδη ίδίοις oujxar^ τά έγγοα-• I I t i t
φα τής οίκης, καί άφ ού έμελέτησεν 
αύτά έπισταμένως, άνέθηκετήν περά- 
τωσιν αυτής είς δικαστήν αύστη- 
ρότερον, οστις έπέβαλεν είς τήν νέ- 
αν υπόδικον τήν λεγομένην torturam 
capillorum, .ήτοι έκρέμασεν αύτήν έκ 
τών τριχών ύπεράνω με/άλης πυράς, 
καί άφήκεν αύτήν έξηρτημένην έκεΐ, 
έως όμολογήση τό έγκλημα.

Αλλ’ ή σφοδρά καί εμπαθής τής 
Βεάτρικος φύσις, ής δέν κατίσχυσαν 
ούτε αί καταπληκτικαί καταθέσεις 
τών μαρτύρων, ούτε ή μικροψυχία 
τών συγγενών, ούτε ή φυγή τοΰ έρα- 
στοΰ αύτής, ούτε οί φρικώδεις σωμα

τικοί πόνοι, κατεβλήθη ύπό μόνης 
τής γυναικείας φιλαρεσκείας. ’Επειδή, 
φοβηθεΐσα μή άποβάλη τήν λαμπράν 
αύτής ξανθήν κόμην, καί προτιμώσα νά 
φυλά η αύτήν μέχρι τής λαιμητόμου 
μάλλον ή νά ζήση άνευ αύτής,

—  Λύσατέ με, λέγει τότε αύτή 
πρός τούς σβίρους, καί άνάγνωτε 
μοι τήν μαρτυρίαν τής μητρός μου· 
’Επειδή προτίθεμαι νά έπιβεβαιώσω ό, 
τι πρέπει νά έπιβεβαιωθή.

Τότε δέ έξωμολογήθη άπλώς καί 
άφελώς τά πάντα, καί μάλιστα τόν 
πρός αύτήν έρωτα τοΰ πατρός. Ό  πάπ
πας, άναγνούς τάς εξομολογήσεις τών 
δύο γυναικών, έπέταξεν ΐνα οί ένοχοι 
ά'νδρες καί γυναίκες προσδεθώσιν άνευ 
ούδεμιάς άναβολής είς τάς ούράς άδ«' 
μάστων ΐππων, καί άποθάνωσι συρόμε
νοι άλυσίδετοι είς τάς οδούς τής 'Ρώ-
μ η ς ·

Χλλ’ έφ’ όσον έπλησίαζεν ή ώρα τή 
καταδίκης, ή άγανάκτησις τών 'Ρω- 
uaitov μετεβάλλετο κατ’ ολίγον είς 
οίκτον, ή δέ νεότης καί εύστάθεια τής 
Βεάτρικος περιεποίησεν αύτή τήν συμ
πάθειαν πολλών καρδιναλίων καί ήγε- 
μόνων, οϊτινες εγραφον παρακαλοΰντες 
τόν πάππαν Κλή μέντα τόν όγδοον νά 
έπιτρέψο τοΐς καταδίκοις νά έτοιμά- 
σωσι τούλάχ ιστόν τήν απολογίαν αύ
τών, καί κατώρθωσαν μετά πολλούς 
πόνους νά έπιτύχωσιν άναβολής είκο- 
σιτεσσάρων ήμερών. Τότε οί περιφη
μότατοι δικηγόροι τής 'Ρώμης καί 
τής ’Ιταλίας, προσδραμόντες παντα- 
νόθεν, έσπευσαν νά γράψω σι τήν απο
λογίαν τών Τζένση. 'Ο πάππας, εί καί 
κατένευσεν ΐν’ άκούσ/j αύτούς, έφά^η 
κατά τήν άνάγνωσιν τής απολογίας 
τοΰ περίφημου δικηγόρου Φαλινάκκη 
συγκινούμενος πρός στιγμήν ούτως, 
ώστε οί παριστάμενοι διεΐδον ελπίδα 
συγγνώμης.

Αλλ έν φ ° μέν πάππας έρρεπε 
πρός τον οίκτον, οί δέ κατάδικοι έτα- 
λαντεύοντο μεταξύ έλπίδος καί άπο- 
νοίας, διεδόθη αίφνης λόγος ότι είς τών 
διασημοτάτων 'Ρωμαίων εύπατριδών, 
ό Παύλος Santa Croce, έφάνευσε διά ξί
φους τήν μητέρα αύτοΰ έκ φιλαργυρίας. 
Επειδή δέ αί τοιαΰται πατροκτονίαι 

καί μητροκτονίαι έγένοντο ήδη συνε- 
χέστεραι κατά τήν έποχήν ταύτην, ό 
πάππας ήθέλησεν ΐνα κάμη παράδειγμα 
τρομερόν, καί καταστέλλουν πάσαν έν 
αύτώ έγειρομένην συμπάθειαν, προσε- 
κάλεσε τέλος τόν διοικητήν τής 'Ρώ
μης καί ειπε πρός αύτόν· « Παραδίδω 
σοι τούς Τζένσας καί άναθέτω σοι τήν 
έκτέλεσιν τής καταδίκης άνευ άναβο- 
λής. »

ί ' .

Περί τήν έ'κτην ώραν τής πρω/ας τοΰ 
σαββάτου τής 1 1ης σεπτεμβρίου τοΰ 
1599 έτους οί δεσμοφύλακες ήγγειλαν 
τοΐς βαθέως ήδη κοιμωμένοις καταδί- 
κοις τήν άπαίσιον άγγελίαν. Ή  Βέα- 
~ριξ τό μέν πρώτον, καταληφθεΐσα 
ύπό νευρικού τρόμου, δέν ήδύνατο νά 
ένδυθή, έπειτα δέ ήρξατο νά κραυγάζη 
δεινώς καί νά όλοφύρηται δίδουσα 
εαυτήν είς άμετρον λύπης ύπερβολήν. 
Τούνα ντι'ον ή μητρυιά αύτής παρηγό- 
ρει καί προέτρεπεν αύτήν έπί τό θαρ-

ρεΐν καί έπ'ι τό προσεύχεσθαι, μέχρις 
ού αυτη άνέλαβε βαθμηδόν τό πρό- 
τερον θάρρος καί τήν πρώτην αταρα
ξίαν. Περί τήν όγδόην ώραν αί δύο 
γυναίκες έξωμολογήθησαν, ήκουσαν 
τήν ιερουργίαν , έκοινώνησαν τών 
άχράντων μυστηρίων καί ένεδύθησαν 
άπλάς μελαίνας έσθήτας ποδήρεις, ώς 
«αλογραΐαι.
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’Επί τής πλατείας τοΰλιμένος έστά- 
θη μέγα ειδεχθές ικρίωμα, ομοιον πρόί 
τήν νΰν έν χρήσει λαιμητόμον. 
Μετά δέ τήν ιερουργίαν το τάγμα τοΰ 
Ελέους έφερε τον μέγαν Έσταυρω- 
μένον είς τήν θύραν τής φυλακής. 
Πρώτος έξήλθεν ό ’Ιάκωβος Τσένσης. 
Έγονάτισεν έπί του ούδοΰ,προσηύξατο 
καί ήσπάσατο τόν Χριστόν. ’Έπειτα 
δέ οί κατάδικοι πάντες, παραπεμπόμε- 
νοι ύπό πλήθους καλογήρων καί ιερα
τικών ταγμάτων, έφθασαν είς τόν τό
πον τής καταδίκης.

Ή  Λουκρητία καί ή Βεάτριξ ήσαν 
κεκαλυμμέναι τήν κεφαλήν. Γενναιο- 
τέρα τής μητρυιάς ή Βεάτριξ δέν 
κατέχεεν ούδέ εν δάκρυ, άλλά στρέ- 
φουσα τούς οφθαλμούς προς έκάστην 
εκκλησίαν, ής έμπροσθεν διήρχετο ή 
συνοδία, έγονυπέτει .καί έκραύγαζε με
τά φωνής εντόνου- « Σέ λατρεύομεν, 
Χριστέ! » ’Οτε δέ έφθασαν παρά τήν 
έν τή πλατεία τοΰ φρουρίου άγιου 
’Αγγέλου  εκκλησίαν, εύρον ήδη τον ’Ιά
κωβον άποκεφαλισθέντα.

Ή  Λουκρητία Πετρόνη, ή χήρα 
τού δολοφονηθέντος, έβάδισε πρώτη 
πρός τήν λαιμητόμον. Αναβασα δέ 
έπί τοΰ ικριώματος, καί άφαίρεθεΐσα 
το περικάλυμμα τής κεφαλής καί τοΰ 
στήθους, έδυσχέραινε βλεπουσα έαυ
τήν έκτεθειμένην είς τά βλέμματα 
τοΰ πλήθους, γυμνήν τό στήθος καί 
τούς ώμους. Αλλ ή αιδώς αύτής προσ- 
εβλήθη έτι μάλλον έκ τής στάσεως, 
ήν έβίασαν αύτήν νά λάβη, όπως δυ
νηθή νά έξαπλωθή έπί τής σανίοος. 
’Αντέστη, καί πριν ή λάβη τήν δεινήν 
πληγήν έπληγώθη βαθέως τό στή
θος.

Μετά τήν πρώτην ταύτην σκηνήν 
τοΰ δράματος έπήλθε συμβάν τι, οπερ 
έπήνεγκ,ε τόν θάνατον πολλών περιέρ
γων. ’Ικρίωμά τι, κατασκευασθέν έν

βία έκ ξύλων ύπέρ τών φιλοθεαμόνων, 
ύπερπληρωθέν άνθρώπων, κατέπεσε 
μετά φρικώδους πατάγου, καί άνθρω
ποι περί τούς πεντήκοντα, έλθόντες 
έκεΐ δπως ΐδωσιν άποθνήσκουσαν τήν 
Βεάτρικα, πληγωθέντες καιρίως, προ- 
ηγήθησαν αύτής είς τόν $δην.
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Μετά τινας στιγμάς ή σημαία 
έπεφάνη έπί τής λαιμητόμου, καί ή 
Βεάτριξ άνέβη αύτήν θαρραλέως. Προσ- 
ευξαμένη δέ ύπέρ τής ψυχής τής 
μητρός, καί άτετίσασα προς τον ούρα- 
νον, ήσπάσατο τον δήμιον, είς όν πα- 
ρέδωκε τήν ώραίαν αύτής κεφαλήν, 
καί παρακαλούσα αύτόν ϊνα μή άπο- 
γυμνώση μηδέ βασανίση αυτήν δι’ 
επανειλημμένων ματαίων πληγών, 
έκυψε καί άνέμενε προσευχομένη τήν 
πληγήν τοΰ πελέκεως.

άνέμενε τήν φρικώδη πληγήν!... 
έν τώ μέσω τοΰ έν έσχάτη άγ^νία 
διατελοΰντος πλήθους. Αλλ’6 πέλεκυς 
δέν κατέπιπτε· καί ή αγωνία τοΰ 
πλήθους έξέσπασεν είς στεναγμόν 
βαρύν άντη/ήσαντα μέχρι τοΰ πάπ- 
πα, όστις περίλυπος έπλανάτο έ'ξω 
τής 'Ρώμης, άναμένων το τέλος 
τής τιμωρίας. 'Ο δήμιος έκράτει τόν 
πέλεκυν ύψωμένον ύπέρ τής κεφαλής 
τοΰ θύματος, μέχρις ού ήκούσθη κρό
τος βολής κανονιού. ’Ητο δέ τοΰτο 
σημεΐον δτι ό πάππας ήρνήθη πάσαν 
συγγνώμην, άφείς μόνον τά άμαρτή- 
ματα τής καταδίκου in articolo mortis.

ΙΓ'.

Μετά τήν δεινήν ταύτην αναβολήν, 
καθ’ ήν ή Βεάτριξ δέν έπαυσε προσ
ευχομένη, ό δήμιος άπέτεμε τήν 
κεφαλήν αύτής διά μιας καί μόνης 
πληγής.

Ό  θάνατος τής Βεάτρικος Τζένση 
έλύπησε πολυ μάλλον τούς 'Ρωμαίους 
0τε έγνώσθη ή διαθήκη αύτής, ήν 
έγραψεν ίδιοχείρως τή πρωία τής τε
λευταίας αύτής ήμέρας. Ε/τειδή μετα- 
ξύ άλλων κοινωφελών κληροδοτημά
των άφήκε 200000 σκούδων πρός 
προικοδότησιν πεντήκοντα πτω /ώ ν 
παρθένων.
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Έ ν r7, Scientific  am erican  jo u rn a l εύ- 
ρισκομεν πληροφορίας τινάς περι της άρξαμενης 
ηδη κατασκευής τηλεσκοπίου, οΤον ουτε είδε, 
ουτ’ εφαντάσθη τις μέχρι σήμερον.

Είναι γνωστόν ό'τι τα τηλεσκοπία έβελτίώθη- 
σαν έσχατους μεγάλως άπο τής έξευρέσεως τοΰ 
λεγομένου ά χρ ω μ α τ ισ μ ο ύ , η μάλλον τών 
άχρώστων φακών τοΰ Γάλλου Δολλόνδου,. δι 
ων διερχόμεναι αί φωτειναί ακτίνες δέν απο
συντίθενται ώς πρότερον ένεκα τής πεπλημ- 
μελημένης σφαιρώσεως τών φακών. Επειδή 
προ τής άνακαλύψειος τοΰ Κ. Δολλόνδου !φ’ 

οσον οι κρυστάλλινοι φακοί έμεγεθύνοντο, έπι 
τοσοΰτον αι εικόνες καθιστο^ντο συγκεχυμένα! 
ενεκα τής έκ τής ατελούς σφαιρώσεως τών 
φακών άπεργαζομένης άποσυνθέσεως τοΰ φωτός.

Αλλα δια τής επιδόσεως τής αστρονομίας 
αί βελτιώσεις αύται άπεδείχθησαν πάλιν ανε
παρκείς, ένεκα τής παρουσίας τής λεγομένης 
ίριδοειδοΰς άποσυνθέσεως τών φωτεινών ακτι
νών. Διό και ή κατασκευή μεγάλων toακών 
διετελετεν έπί μακρόν ούσα δυσχερεστάτη, μέ- 
χρις ού δ Κ. Σεκρετάν κατώρθωσε νά κατα- 
σκευάση φακόν μέγιστον τελειότατον, έχοντα 
διάμετρον 24 έκατοστομέτρων, εστίαν δέ 3 
μέτρων καί 25 εκατοστών. 'Ο  φακός ούτος 
έπωλήίη έν ’Αγγλία 6000 φράγκων. Όλίγω δέ 
πρό τοΰ θανάτου αυτοΰ, ό αύτός Γάλλος μηχα
νικός κατεσκεύασε φακόν εχοντα 21, έτερον 
δέ 27 εκατοστέμοτρων, καί δύο άλλους, ών δ 
μέν είχε 32, ό δέ 38 εκατοστόμετρων διάμετρον. 
Οι οε τεσσαρες φακοί 20 εκατοστόμετρων δια
μέτρου, οΐτινες έχρησίμευσαν εις τήν παρατή- 

ρησιν τής διαβάσεως τής ’Αφροδίτης, έξετελέσθη- 
σαν εν Παρισίοις Ιν τοϊς έργαστηρίοις τοΰ 
Κ. Έβράρδ.

Αλλ οι Αμερικανοί δεν ηυχαριστήθησαν είς 
ταΰτα. Πλουσιώτατο'ς τις ιδιοκτήτης τοΰ 'Αγίου 
Φραγκίσκου, ό Κ. ’Ιάκωβος Αϊκ, ’έξοχος μηχα
νικός και αστρονομος, συνελαβε και έκτελεΤ ήδη 
μέγιστον και παράβολον τι έργον, ήτοι κατα
σκευάζει φακόν δυνάμενον να μεγεθύνη τά πράγ
ματα κατά 28000 φοράς!

Ως βλέπομεν πρόκειται περί μεγεθυντικής 
δυνάμεως ανήκουστου μέχρι τοΰδε. Καί άληθώς 
τό μέγα τηλεσκόπιον τοΰ Ούΐλλιαμ Χέρσχελ 
μόλις έμεγέθυνε τά πράγματα κατά 6000 φοράς, 
και εις τοιοΰτον μεγεθος ή δι’ αύτοΰ παρατήρησις 
τών αστέρων καθίστατο έπίπονος.

Διά τοΰ νέου τούτου καλιφορνικοΰ τηλεσκο
πίου, [οπερ μέλλει νά σταθή εις ΰψος 10000 
ποδών υπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, 
δπο τον διαφανή ούρανον τών δρέοιν τήςΣιέρ^ας 
Νεβάδας,] έλπιζουσιν οί ’Αμερικανοί #τι ήγκικεν 
ήδη ή ήμερα, καθ’ ήν τά μάλλον μυστηριώδη 
προβλήματα τής δημιουργίας θά άποκαλυφθώσιν 
ειςτους έκπεπληγμενους οφθαλμούς τοΰ άνθρώπου.

Πρός τοΰτο άνάγκη νά κατασκευασθή πρό

παντός άλλου φακός κρυστάλλινος (objectif) 
μέγιστος, έχω διάμετρον τεσσάρων (!) κα 
μήκος Ιστίας τεσσαράκοντα μέτρων, δυνάμενος 
νά μεγεθύνη ως ειδομεν τά άντικείμενα κατά 
28000 φοράς. Διά τοΰ νέου τούτου καλιφορνικοΰ 
τηλεσκοπίου οί αστρονόμοι θά δυνηθώσι νά σπου- 
δάσιυσιν έκτοΰπλησίοντήνφύσιντοΰΓαλαξίου και 
τών νεφελοειδών συμπλεγμάτων, ών μάτην έπει- 
ράθησαν μέχρι τοΰδε νά διασαφήσωσι τήν φύιιν.

Οί πλανήται, θεωρούμενοι διά τοΰ νέου τούτου 
τηλεσκοπίου, θά παρουσιασθώσι πάντως ύπό νέαν 

μορφήν. Αί διαστάσεις αύτών γενήσονται φοβε- 
ραί. Ουτω λ. χ. ό πλανήτης Άρης θά φανή 
έκατοντάκις μεγαλήτερος τής Σελήνης! Αλλ’ 
δμως δέν θά δυνηθώμεν νά ίδωμεν είμή πολλο
στόν τής έπιφανείας αύτοΰ μέρος.

Τά περι τής φύσεως τών δακτυλίων τοΰ 
Κρονου, τοΰ Διός καί τών δορυφόρων αύτών 
ζητήματα μελλουσι βεβαίως νά λυθώσι διά τοΰ 
τηλεσκοπίου τούτου. 'Η  Σελήνη θά φανή εις 
άποστασιν τριών λευγών τής γής, ούτως ώστε 
ευκόλως θά δυνηθώμεν τέλος νά μάθωμεν άν 
αύτη κατοικήται υπό άνθρώπων, ώς ήμεϊς, ή 
υπό οντων άλλοίας φύτεως. Άλλως τε θά 
δυνηθώμεν νά παρατηρήσωμεν εύκολώτατα τά 
επί τής έπιφανείας αύτής συμβαίνοντα ήφαί- 
στεια καί γεωλογικά φαινόμενα.

Τό τηλεσκόπιον τοΰτο άπαιτήσει δαπάνην 
πέντε περίπου εκατομμυρίων φράγκων καί εσταί 
εν τών μεγίστων ’έργων τοΰ παρόντος αίώνος.

Μάλιστα δέ περιεργοτάτη εσται ή έκτέλεσις 
τοΰ κατόπτρου.

’Επειδή δέ, ώς είδομεν άλλαχοΰ, τό μέγιστον 
τών κατόπτρων, όπερ κατεσκευάσθη μέχρι τοΰδε 
είναι τό έν τγι ’Ορχήστρα τοΰ Νέου θεάτρου τών 
Παρισίων, έχον υψος 9 καί πλάτος 11 μέτρων, τό 
δέ κάτοπτρον τοΰ τηλεσκοπίου τούτου άνάγκη νά 
έχη διάμετρον είκοσι μέτρων, έπεται οτι δέν ήδύ
νατο νά κατασκευασθή έξ ύάλου. Διό τό άντα να- 
κλαστικόν τοΰτο κάτοπτρον δέν άποτελεϊται ώς 
παρά τοϊς τηλεσκοπίοις έξ υάλου, άλλ’ εκ κυλίν
δρου χαλκοΰ, μεστοΰ δδραργύρου, καί κινουμένου 
περί τόν άξονα αύτοΰ υπ’ ατμομηχανής. Κατά τήν 
περιστροφικήν ταύτην κίνησιν ή έπιφάνεια τοΰ 
υδράργυρου θα άποτελή λίμνην κοίλην καί άκρι- 
βως παραβολικήν τήν μορφήν. 'Η  έκτέλεσις τοΰ 
μεγίστου τούτου έξ υδραργύρου κατόπτρου έσται 
βεβαίως δυσχερεστάτη. ’Επειδή, όπως μή ό 
μετά τοΰ κυλίνδρου περιστρεφόμενος υδράργυρος 
εκχυθή, άνάγκη ίνα ό κύλινδρος περιστρέφηται 

ομοιοταχως και δμοιοχρονιος, εν ώ ή θέσις αύτοΰ 
θά μεταβάλληται άδιαλείπτως άπό δριζοντίας είς 
κάθετον.

Οταν τό έργον τοΰτο άποτελεσθή καί σταθή 
έν τή αύτώ άποτεταγμενή θέσει, τό σύμπαν 
θά άνοιχθή ένώπιον ήμών ώς μέγα βιβλίον, 
έν ώ βεβαίως θά έξηγηθώσι πολλά μυστηριώδη 
θα ανακαλυφθωσι δε πολλά μεγάλα καί απρόοπτα 
φαινόμενα.

Β '.

Τίς έφαντάσθη ποτέ δ'τι ήτο δυνατόν νά αα-
γειρεύση άνευ πυρός καί άνευ άνθράκων; __
Καί δμως άπό τίνος χρόνου πωλοϋνται έν ταϊς 
μεγάλαις πόλεσι τής Εύρώπης χύτραι καί λέβη
τες, ονομαζόμενοι m a rm ite s  no rveg iennes, 
εν οίς δύναταί τις νά μαγειρεύση άνευ πυρός.

Οί λέβητες ούτοι είναι άπλούστατοι' διότι 
όμοιάζουσι πάντο>ς πρός τούς συνήθεις λέβητας, 
πλήν ό'τι περικαλύπτονται πανταχοΟεν υπο πυ- 
κνοΰ στρα>μ.ατος μαλλου πεπιεσμένου (feu tre). 
’Εν αύτοϊς ρίπτει τις ο, τι θέλει, κρέας, ίχθεϊς, 
λαχανα, αφ ου πρώτον πληρώση ΰδατός έχοντος 
θερμοκρασίαν 85 ή 95 βαθμών, καί μετά παρέ- 
λευσιν μιας, δύο καί μέχρις οκτώ ώρών δύναται 
νά έξαγάγη οπτόν τό γεΰμα καί νά παραθέση είς 
τήν τράπεζαν, μή έξοδεύ-ας άλλο, είμή τόν 
προς την θερμανσιν τοΰ ύδάτος άναγκαϊον άν
θρακα. Πώς κατορθοΰται τοΰτο ;

Τό ύδωρ, περιεχόμενον ύπό ούσίας μή θερ- 
μαγωγοΰ, οίος δ μαλλός, διαφυλάττει τήν ά'παξ 
δοθεϊσαν αύτώ θερμότητα έπί μακρόν. Πρός 
πεψίν του κρέατος αρκεί ινα το υοωρ διατηρήται 
είς θερμοκρασίαν 85 η 90° έπι 6 ώρας. Το δέ 
εν τή νορβεγική χύτρα υδωρ διατηρεί τήν άπαξ 
δοθει-αν αύτώ θερμοκρασίαν έπι 10 ώρας, χάριν 
τής φυσεως του μαλλοΰ, οστις είναι κακός θεο- 
μαγωγός.

Η εκ τής νεας εςευρεσειος ταύτης οικιακή 
οικονομία εσται μεγίστη. Οικογένεια τις δαπα- 
νώσα προτερον τριάκοντα φράγκα είς άγοράν 
ςυλανθρακιον, σημερoj διά τής μηχανής ταύτης 
δαπανά μόλις πέντε.

Αλλ ή έξεύρεσις αυτη γενήσεται πολύ μάλ
λον ώφελιμωτέρα, έφαρμοζομένη είς τάς άτμα- 
μαςας, αΐτινες καταναλισκουσι πλεΐστον άνθρακα.

Κατά τήν Scientific am erican  κατεσκευ- 
ασθησαν ήδη έν ’Αμερική άτμάμαξαι κινούμεναι 
άνευ πυρός ήτοι ά'νευ γαιανθράκων, δυνάμεναι νά, 
σύρωσιν όπισθεν αυτών μεγάλας αμαξοστοιχίας. 
Ο λεβης τών άτμαμαξών τούτων περιβάλλεται, 

ώς δ συνήθης μαγειρικός λέβης, ύπό περιβλή
ματος μαλοΰ, άμιάντου καί ξύλου, ούσιών, 
αΐτινες, ως γνωστόν, είναι κάκιστοι θερμαγωγοί. 
Ο λέβης πληροΰται άνά έκαστον σταθμόν εύκο

λους ζέοντος υδατος έχοντος θερμότητα 190 
βαθμών έκατονταβαθμου, δπερ παριστα άνά 
έκαστον τετραγωνικόν πόδα πίεσιν άτμοΰ 175 
λιτρών, ητις Οιατίλεϊ μέν ένεργός άλλά μειου- 
μένη έκ τοΰ κατ’ δλίγον έπι όκτώ ώρας.

Οι λεβητες των τοιούτων άτμαμαξών είναι 
ουτω καλώς διατεθειμένοι πρός διαα.ύλαξιν τής 
θερμοτητος του υδατος, ωστε άτμάμαξα, πλη- 
ρωθεισα ζέοντος υδατος κατά τήν έ'κτην τής 
πρώιας ώραν, και αφεθεισα ήσυχος μέχρι τής 
έννάτης τής εσπέρας, διαφυλάττει ετι πίεσιν 
ικανήν ό'πως μεκακομισθή άφ’ έαυτής εις άπό- 
στασιν 800 μέτρων. Αί τοιαΰται άτμάμαξαι 
διατρέχουσιν 11-15 χιλιόμετρα τήν ώραν. Ό  
αύτος Οε άνθρωπος εκπληροϊ ταύτοχρόνως τό 
εργον του δδηγοΰ καί τοΰ μηχανικού.

Η νεα αυτη απρόοπτος ’έξεύρεσις υπόσχεται 
μεγάλα. ΓΙρός τό παρόν πρέπει νά άναμένωμεν 
νεωτερας περι τής εφαρμογής αύτής πληρο
φορίας.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΤΩΝ Π Α Π Π Ω Ν -

'Η  βασιλεία τών παππώ ν έτελεύτησε 

κατά το 1 8 7 0  έ'τος μ . X . κατά  συνέ

πειαν του μεγάλου γαλλογερμαν ικοΰ πολέ- 

μομ έπι τοΰ π ά π π α  Πίου τοΰ έννάτου, 

ούτινος ή ιεραρχία έγένετο παραδοξοτάτη 

διά πολλούς λόγους. ’Επειδή μέχρι τοΰδε 

οί πά ππ α ι, εκλεγόμενοι γέροντες, άπέθνη- 

σκον ώς έπι το πολΰ μ ετά  βασιλείαν πέντε 

ή έ; έ τώ ν  οί δέ γηραιοί καρδινάλιοι, έφ’ 

ών τήν κεφαλήν ετίθετο ή παντοδύναμος 

τιάρα, τυγχάνοντες μεταπ.πεισμένοι η 

καταβεβλημένοι ύπο τοΰ γη 'ρχτος, δέν 

;κινδύνευον νά άφαρπασθώσι μ ήτε ύπο τών 

θεραπειών και τώ ν κολακειών τών περί αύ- 

τοϋς, μήτε νά έκτυφώνται έκ τής μεγάλης 

αύτών δυνάμεως· το δέ κολέγιον τών καρ

διναλίων, οΐτινες έξέλεγον τον πάππαν, 

μάλιστα δέ ή αντιπολιτευόμενη αύτοΰ 

μερίς ύπερίσχυε μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ 

ιεράρχου· Τούντεΰθεν παρήγετο κανονικήτις 

ταλάντευσις έμποδίζουσά πω ς τά ς μεγάλας 

παρεκτροπάς τώ ν παππώ ν,

Αλλ’ ή κατάστασις αΰτη μετεβλήθη 

έν τοΐς καθ’ ήμας χρόνοις. ’Ε πειδή  ό 

παππας Π ΐος ό έ'ννατος έξελέ^θη νέος έ'τι 

ών, βασιλεύσας δέ έπ ι 2 5  δλα έ'τη, ήδυ- 

ννίθγι νά άπαλλ,αχθή πάσης ά ντιπολ ιτεύ- 

«ω ς, κα ι, μή εύρ ίσκων μηδεμίαν περι 

αύτον άντίστασιν, παρεξετράπη είς σφάλ

ματα δεινά, καί περιέπεσεν άπο αβουλίας 

εις αβουλίαν, μέχρις ού άφίκετο είς τήν 

τελευταίαν άπονενοη[/.ένην εκείνην άποθέω- 

σιν> άνακηρύξαςέαυτον μο'νον α ν α μ ά ρ τ η 

ταν τών άνθρώπων, και «ποκαλέσας έαυ- 

τον χ ρ ι  σ τ ι  αν ον Κ α λ ίφ η ν ·

Περικεκυκλωμένος ύπο σμήνους κολάκων 

*at αμαθεστάτων θεολο'γων έξηγούντων εί- 

και φύρδην τά  κείμενα, διαστρεφο'ντων 

πασαν κριτικήν, βιαζο'ντων τήν αλήθειαν 

και την ισ τορ ία ν θέλων νά καταπείση έκ 

“ αντος τρο'που τούς ανθρώπους τοΰ δεκά- 

”ου έννάτου αίώνος δ τ ι οί έπίσκοποι τή ς 

Ρώμης είναι οί μόνοι κληρονόμοι προνο

μίου, περι ού ούδείς ποτε τών ιδρυτών τοΰ

/.ριστιανισμοΰ αναφέρει τ ι·  ύπερυψών καί 
>>· ,
ε^αιρων συστηματικώς τήν εκκλησίαν πρδς 

βλάβην τής κοσμικής άρχής· άξιων δ τ ι ή

Π Ρ Ο Ο ΙΜ ΙΟ Ν .

κοσμική αρχή έκπορεύεται πάντοτε έκ τής 

εκκλησιαστικής· θηρεύων τήν έςόντωσιν 

ή τον λατινισμόν τών λοιπών εκκλησιών, 

ό π ά ππ α ς Π ϊος ό έ'ννατος έτόλμησε τέλος 

νά φονεύση ίδιοχείρως ηθικώς τήν καθολι

κήν εκκλησίαν, βιάζιον τούς οπαδούς αύ

τή ς νά όμολογήσωσιν δτ ι ό π ά ππ α ς μό

νος δύναται τοΰ λ,οιποΰ νά πράττη  δ , τ ι 

μέχρι τοΰδε δέν ήδύνατο νά πράζη ά'νευ 

τώ ν συνόδων ( δπερ καθιστά ανωφελείς 

τάς μελλούσας συνόδους,) έν ά,λλαις λέξε- 

σιν ό'τι είναι άναμάρτητος, ώς ό Θεός, 

ούτινος άξιοι δ τ ι είναι άντιπρόσωπος έπ» 

τής γής.

Α λλ’ ή ιστορία διδάσκει ήμας ό'τι π ά 

σα απόλυτος αρχή, φθάσαοα είς μεγίστην 

δύναμιν, θραύεται τε'λος, ώς ύπερτανυσθέν 

σχο ιν ίον ή δέ τιμω ρία  τή ς άλαζονίας ά'ρ- 

χ ε τ α ι, ό'ταν ή αλαζονεία φθάση είς τον 

ύπατον παροξυσμόν.

Κ αί τώ  ό'ντι τή  μέν 18 ιουλίου τοΰ 

1 8 7 0  έ'τους ό π ά π π α ς Π ΐος ό έ'ννατος 

διεκήρυξεν αύτον άναμάρτητον, μή άποδο- 

κιμασθείς πα ρ’ ούδενός τών παρόντων καρ

διναλίων, τη  δέ 20 η  σεπτεμβρίου τοΰ αύ

τοΰ 1870 έ'τους Πΐος ό έ'ννατος άπέβαλε 

τήν κοσμικήν εξουσίαν.

Ό  παππισμδς ήθελησεν ϊνα θέση εαυτόν 

έκτος τής φύσεως. Τοΰλοιποΰ δέν δύναται 

νά εύρη μηδεμίαν κατάλληλον θέσιν έν τω  

πραγματικφ  τούτω  κόσμω.

Πρός διαμονήν αύτοΰ έπρεπε νά εύοή 

θείαν τινά  έπ ί τών νεφελών μετεωριζομέ- 

»ην πόλιν, βράχον τινά  ώς την νήσον τοΰ 

Μόντε Χρίστου. Κ αί, ω τής άληθείας τοΰ 

λδγου- « μωραίνει κύριος ό θεός όν βούλε

τα ι άπολέσαι, » αύτός ό πάππας έπραγμ α- 

τοποίησε μ ετ’ άκατανοήτου αβουλίας δ, τ ι 

ούδέν έ'θνος έτόλμησε νά έπιχειρήση, τόν 

χωρισμόν δηλαδή τής έκκλησίας άπό τοΰ 

κράτους" καί, καταστρέψας όπισθεν αύτοΰ 

τάς γέφυρας, έ'κοψε πάσαν είς τούπίσω 

έλπίδα ίπ ιστροφής.

Ούδέποτε είδε τ ις  τοιαύτην άπονενοημέ- 

νην θρασύτητα!

’Α λλά χωρίς τών απερισκεψιών τούτων 

Πίου τοΰ έννάτου άνάγκη νά όμολογήσωμεν

δτι ό παππισμός κατεστράφη καί έκ τοΰ 

πνεύματος τοΰ παρόντος αίώνος. ’Επειδή 

ό π α ππ ισμ ός ήτο άρ^ή ύπερβαλλόντως θεο

κρατική ν.αί τυραννική, άπάδουσα πρός 

τά ς άρχάς, έφ’ ών έρείδονται αί νεώ τε- 

ραι εύρωπαϊκαί κοινωνίαι. '(> καθολικι

σμός, ώς ό ισλαμισμός κατεχράοθη τήν 

δύναμιν αύτοΰ. Καί ώς ό έκ τής 'Ιερου

σαλήμ έκδιω^θείς ιουδαϊσμός, .ό καθολικι

σμός προώρισται ϊνα διάγη  τό λοιπόν 

τοΰ βίου κλαίων τήν άποπτασαν εύδαι- 

μονίαν, καί όνειρευόμενος τήν επάνοδον 

αδυνάτων παλινορθώσεων.

’Αλλ’ έάν μόνη συνέπεια τοΰ κατά τό 

έ'τος 1870 έπελθόντος γαλλογερμανικοΰ 

πολέμου έγένετο ή άπομάκρυνσις τώ ν 

γαλλικών στρατευμάτων έκ τής 'Ρ ώ μ ης, 

οί π ά ππα ι ήδύναντο ίσως νά έλπίζωσιν 

έ'τι όπωσοΰν τήν άνάκτησιν τή ς άπολομένης 

αύτών κοσμικής άρχής.

Α λλ’ ό μέγας έκεϊνος πόλεμος έπη'νεγκε 

πρός το ϊς  άλλοις καί τήν κατάστασιν τή ς 

νέαςγερμανικής αύτοκρατορίας, ήτις ισχυρά 

ούσα καί όμογνωμονοΰσα, προώρισται, ώς 

πάντες οί ν ικητα ϊ, ϊνα έξασκήοη τή ν  

ήγεμονίαν έν Εύρώπη έπί τινα  τουλάχιστον 

ετη . Τό ουτω ίδρυθέν κράτος είναι τέκνον 

γνήσιον τοΰ προτενσταντισμοΰ, δστις π α -  

ρη'γαγεν αύτό έκ τοΰ μηδενός, καί δστις 

είναι θανάσιμος εχθρός τή ς Γαλλίας κα ί 

τοΰ παππισμοΰ. Οί πατρ ιώ τα ι Γερμανοί 

θεωροΰσι τόν u ltra m o n ta n ism e  ώς τόν 

έπικινδυνωδέστατον εχθρόν τή ς πα τρ ίδος 

αύτών καί τή ς προόδου τώ ν νεωτέρων 

κοινωνιών.

’Α λλά πλήν τή ς κραταιωθείσης Πρωσ- 

σίας ή όρθόδοξ ος καί έ^θρά τοΰ παππισμοΰ 

'Ρωσσία έκτήσατο καί αύτή μεγίστην έκ 

τοΰ πολέμου έκείνου πολιτικήν ίσχύν. ’Η 

δέ έλληνική έπανάστασις, ή ϊδρυσις τοΰ 

έλληνικοΰ βασιλέιου, καί ή άρξαμένη π α 

λιγγενεσία τοΰ έλληνικοΰ έ'θνους ήγειραν 

μεγάλα προσκόμματα είς τά ς  κατά τή ς 

ορθοδόξου ανατολικής έκκλησίας καί κατά  

τήν άνατολ,ήν καθόλου ραδιουργίας τώ ν 

π α ππ ώ ν .
[ Ακολουθεί. ]



ΤΑ Α ΕΡΟ Π Ο ΡΑ  ΣΦ Α ΙΡΩ Μ Α ΤΑ

Τ Ο  Ζ Ε Ν Ι Θ ·

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Τ Ο Τ  Κ Ρ Ο Σ Ε  Σ Π ΙΝ Ε Λ Λ Η  ΚΑΙ Τ Ο Τ  Σ ΙΒ Ε Λ .

I.

Τ ή  15γι άπριλίου 1875 κατά τήν ένδεκάτην 

καί ήμίσειαν της πρωίας ώραν το άερόστατον 

Ζ ενίθ  άνυψώθη έκ Παρισίων μετά τριών νέων 

αεροναυτών, τοϋ Τισσανδιέρ, τοΰ Κροσέ Σ π ι-  

νέλλη και τοϋ Σιβέλ, οϊτινες προύτίθεντο να 

άναβώσιν εις ίίψη, εις α ούοε'ις μέχρι σήμερον 

ήδυνήθη να άναβή. Έπειδή δ άνθρωπος φθά- 

νων εις ύψος 8,000 μέτρων υπέρ τής γής απο

θνήσκει έξ αιτιών, ας παρεξήγησαν οί άερο- 

ναΰται. Έπειδή προς έπίτευξη/ τοϋ ποθουμέ- 

νου παρέλαβον τρία μικρότερα σφαιρώματα, 

πλήρη μίγματος άέρος άτμοσφαιρικοΰ περιέχον- 

τος 70 έπι τοΐς 100 όξυγόνον, “Έκαστον των 

τριών τούτων μικρών σφαιρωμάτων συνήπτετο 

πρδς σωλήνα ελαστικόν, δι’ ου οί άεροναΰται, 

άναβάντες είς μέγα ύψος, προύτίθεντο ν’ άνα- 

πνέωσιτόν αδτοΐς άναγκαΐον ατμοσφαιρικόν άέρα. 

Έ κ  τοΰ σφαιρώματος έξηρτήθησαν ώς έρμα 20 

σάκκοι πλήρεις άμμου, οϊτινες, ^ιπτάμενοι έπαλ- 

ληλως, έμελλον ν’ άνακουφίζωσι και έπιτρέ- 

πωσιν αύτώ ΐν’ άνυψώται άδιαλείπτως.

Οί τρεις άεροναΰται, παραλαβόντες πολλά 

έρ-jαλεΤα πρδς έπιστημονικάς έρευνας, άνήλθον 

έκ Παρισίων είς τα ούράνια έν μέσω συρροής 

πολλοΰ πλήθους , εύχομένου αυτοΐς αίσιαν 

τήν έπιχείρησιν. Άλλα φευ ! τρεις μετά ταΰτα 

ώρας δ Σιβέλ καί ό Κροσέ Σπινέλλης κατέβησαν 

νεκροί έν τή σκάφη! Ύπερβάντες τάς 8,000 

μέτριον οί άθλιοι άπέθανον, οΰχ'ι ώς έφοβοϋντο 

έξ άσφυξίας, άλλ’ άπόπληκτοι.

cc Άναβάντες εις υψος 7,000 μέτρων, λέγει 

δ διασωθείς τρίτος συνοδοιπόρος Τισσανδιέρ, 

(διηγούμενος τά κατά τδ δεινόν τοΰτο δράμα) 

ήμεθα πάντες δρθο'ι έν τη  λέμβω.

—- Έφθάσαμεν είς υψος 7,000 μέτρων, λέγει 

δ Σιβέλ. Λαμβάνων δέ τήν μάχαιραν αυτοΰ, 

κόπτει έπαλλήλως τά σχοινία τριών σάκκων, 

καί τό σφαίρωμα διατελεΐ μετεωριζόμενον και 

άνυψούμενον άδιαλείπτως.

Αίφνης αισθάνομαι δτι άπέβαλον τήν δύναμιν 

τοΰ κινεΐσθαι. "Ημεθα ήδη είς υψος 7,500 

ποδών, καί κατελήφθημεν δπό ήδείας νάρκης. 

Τό σώΐλα καί τό πνεΰμα ήμών έςησθένει κατ’ 

ολίγον άνεπαισθήτως. Άλλ’ ου μόνον δέν έπά- 

σχομεν ούδέν κακόν, άλλά τούναντίον ήσθανόμεθα 

ενδόμυχόν τινα ίλαρότητα, οίον άπαύγασμα τοΰ 

περ'ι ήμδς ίλαροΰ θεάματος, άμεριμνώντες πρός 

πάντα κίνδυνον.

Άναβαίνομεν χαίροντες. Τήν σκοτοδινίαν 

διαδέχεται λειποθυμία αίφνιδία κ#ί άμήχανος... 

Ήμεθα δέ ήδη είς υψος 7,700 μέτρων και υπό

πίεσιν 300 άτμοσφαιρών, δτε ειδον τόν Κροσέ 

Σπινέλλη κατακαθήμενον κα'ι λειποθυμοΰντα. 

Έ γώ  δέ ήσθανόμην έμαυτόν ούτως άσθενή, 

ώστε δέν ήδυνάμην ούδέ νά στρέψω τήν κεφα

λήν δ’πως ίδιο πώς είχεν δ δεύτερος συνοδοι

πόρος μου.

Έπειράθην ν’ άρπάσω τόν σιολήνα τοΰ 

δξυγόνου, άλλά δέν ήδυνήθην νά δψώσιο τον 

βραχίονα. Καί ομως ή διάνοιά μου ήτο ετι υγιής· 

έπειδή ένθυμοΰμαι οτι τό θερμόμετρον έδείκνυε 

πίεσιν 28 .

Έπειράθην νά κραυγάσω' —  « Είμεθα είς 

υψος 8 , 000 μέτρων ! » Άλλ’ ή γλωσσά μου 

ήτο παραλελυμένη. Αίφνης κλείω τοί/ς οφθαλ

μούς, καί πίπτω άναίσθητος. Ή το περίπου 

μία ώρα καί 3 λεπτά.

Περ'ι τάς 2 ώρας καί τέταρτον έξυπνίζομαι. 

Τό σφαίρωμα κατήρχετο ταχό ώς βέλος. Ήδυ

νήθην νά κόψω ένα σάκκον έρματος, όπως με

τριάσω τήν πτώσιν καί γράψω τάς έξης λέξεις' 

« Καταβαίνομεν, θερμοκρασία —  8°. 'Ρίπτω 

έρμα. Καταβαίνομεν. 'Ο  Σιβέλ καί δ Κροσέ 

λειποθυμοΰσι έν τω βυθώ τής λέμβου. Κατα

βαίνομεν τάχιστα. »

Μόλις έγραψα τάς λέξεις ταύτας καί, κατα

ληφθείς δπό νευρικού σπασμού, κατέπεσον πάλιν 

άναίσθητος. 'Ο  άνεμος ήτο σφοδρότατος κάτω

θεν. Μετ’ ολίγον αισθάνομαι έμαυτόν σειόμενον 

έκ τοΰ βραχίονος, καί, άναβλέψας, βλέπω τόν 

Κροσέ, δστις, άναλαβών εαυτόν· —  « 'Ρίψον 

έρμα, μοι λέγει. Καταβαίνομεν. » Άλλά μόλις 

ήδυνήθην νά ίδιο αν δ Σιβέλ άνέλαβε. Τοΰτο δέ 

μόνον ένθυμοΰμαι άμυδρώς ότι δ Κροσέ, άφαι- 

ρέσας τότε τόν εϊσπνευστήρα, έρ^ιψεν αύτόν 

έκτος τής λέμβου, ότι άπέκοψε τά σχοινία δύο 

ή τριών σάκκων, οϊτινες κατέπεσον άφαρπασθέν- 

τες ώς πτερά υπό τοΰ άνέμου, καί μετά ταΰτα 

κατελήφθην υπό νέας βαρυτέρας τής πρώτης 

άναισθησίας.

Τ ί συνέβη έν τω μεταξύ; —· Κατά πασαν 

πιθανότητα τό σφαίρωμα άνακουφισθέν καί δπερ- 

θερμανθέν υπό τών ήλιακών άκτίνων , έπανέλαβε 

τήν πρός τά άνω πορείαν.

Κατά τήν τρίτην ώραν καί 35 λεπτά ήνοιξα 

τοός δφθαλμοΐις καί ήσθόμην εαυτόν ιλιγγιώντα, 

καταπεπονημένον. Τό σφαίρωμα καταβαίνει 

πάλιν μετά τοιαύτης ταχύτητος πρός τήν γήν, 
ώστε ή λέμβος ταλαντεύεται καί ^ιπτάζεται 

μετά φρικιόδους σφοδρότττος.

Συρόμενος πλησιάζω πρός τόν Σιβελ και τόν 

Κροσέ, καί σείων αύτούς. ·— Σιβέλ, Κροσέ! 

κραυγάζο), έξυπνίσθητε! Καταβαίνομεν !

Άλλ’ οί ταλαίπωροι συνοδοιπόροι μου διετελουν

άφωνοι καί άκίνητοι, εχοντες τάς κεφαλάς κε- 

κρυμμένας υπό τά έπιστρώματα. Κατέβαλον 

πασαν δύναμιν όπως άποκαλύψω αύτους, και 

ειδον τότε αύτούς ’έχοντας τό μέν πρόσωπο·/ 

με"λαν καί πεπρησμένον, τοί/ς δέ οφθαλμούς έσβε- 

σμένους, τδ δέ στόμα χαΐνον καί μεστόν αΐ- 

ματος.

Ήμεθα έτι εις ύψος 6 ,000 μέτρων. 'Ο  άνε

μος ήτο φρικιόδης καί μετ’ ολίγον διορώ διά 

τών νεφελών τήν γήν. Ζητώ μάχαιραν δπως 

κόψω τό σχοινίδιον τής άγκύρας" πλήν άδύνατον 

νά ευρω αύτήν. Ή μ η ν έξω έμαυτοΰ, παρά- 

φρων. Διετέλουν σείων τόν Σιβέλ καί τόν Κροσέ 

έκ τοΰ βραχίονος. Άλλά φεΰ! οί ταλαίπωροι 

φίλοι μου άπεκοιμήθησαν ήδη τον αιώνιον 

ίίπ,ον ! ! !

'Η  πτώσις καί η πρόσκρουσις έγένοντο δειναί. 

Τό σφαίρωμα τοϋ Ζενίθ έφάνη πρός στιγμήν 

συμπτυσσόμενον, καί ήλπιζον δτι έμελλε νά 

κατακαθίση. Άλλ’ δ άνεμος ήτο σφοδρότατος και 

άνήρπασεν αύτό, έφελκόμενον τήν σκάφην, έν ή 

έκυλιόμεθα έγώ καί τά σώματα τών δυστήνων 

συνοδοιπόρων μου τοιουτοτρόπως, ώστε ένόμιζον 

δτι έμέλλομεν νά τιναχθώμεν έξω.

Έ ν  τούτοις κατώρθωσα νά άρπάσιο τό σχοι

νίον τής βαλβΐδος, ής άνοιχθείσης, τό δδρογόνον 

έξέφευγε δεινώς παταγοΰν, καί τό σφαίρωμα κα

τέπεσε καί κατεσχίσθη εις μυρία έπί τίνος με

γάλου δένδρου.

Πατήσας τήν γήν, κατελήφθην αίφνης υπό 

τίνος πυρετώδους σπασμού. Κατέστην πελιδνός 

τήν δψιν, έγονάτισα καί ένόμισα πρός στιγμήν 

οτι έπορευόμην εις συνάντησιν τών δύο μου 

φίλων.

Ά λλ’ όμως, άνέλαβον βαθμηδόν τάς δυνά

μεις μου. Έπορεύθην πρός τούς δυστυχείς φίλους 

μου, ών τά σώματα ήσαν ήδη ψυχρά, και 

μετεκόμισα αύτους εις τινα παρακείμενον σιτο

βολώνα. Οί λυγμοί με άπέπνιγον. Μετ’ δλίγ°'/ 

έμαθον παρά τών προσδραμόντων χωριτών δτι 

τό Ζενίθ κατέπεσεν είς τά πεδία τοΰ Σιρών, 
άπέχοντα 250 .χιλιόμετρα τών Παρισιων.

II .

Ή  λυπηρά αυτη διήγησις δεικνύει ήμΐν δτι 

οί τρεις άεροναΰται ήσαν ήδη λίαν εξησθενισμέ- 

νοι, δ'τε είς ίίψος 7,000 μέτρων δ Σιβέλ έτόλ— 

μησε νά ρίψη τρεις σάκκους έλκοντας άνά 20 

χιλιόγραμμα. Τότε τό σφαίρωμα άνακουφισθέν 

μετεωρίσθη εύθυς εις ίίψος 8 ,000  μέτρων, οί δέ 

τρεις άεροναΰται έλειποθύμησαν ταύτοχρόνω ;·

Τό σφαίρωμα, φέρον τοίίς τρεις λειποθυμοΰν-8

τας άεροναύτας, διετέλεσεν υψούμενον μέχρις ού, 

άδηλον πώς, ήρξατο πάλιν νά καταπίπτη. Κατά 

τήν δευτέραν ώραν καί 7 λεπτά δ Τισσανδιέρ 

έξυπνίζεται πρός στιγμήν, καί βλέπων τό σφαί- 

ρωαα κατερχόμενον βιαιότατα, άποκόπτει έτερον 

σάκκον έρματος, έν ώ οί συνοδοιπόροι αύτοΰ δια- 

τελοΰσιν άφωνοι καί άκίνητοι. Με··’ 'λινόν 

έξυπνίζεται κα'ι δ Κροσέ, καί σείων τούς συνοδοι

πόρους αυτοΰ κραυγάζει ότι το σφαίρωμα 

καταβαίνει βιαίως, καί ότι πρέπει νά ^ίψωσιν 

έρμα· Άλλ’ έκεΐνοι μενουτιν άφωνοι. Τότε 

άποκόπτει τά σχοινία τών ΰπολειφθέντων σάκ- 

κων, καί ρίπτει ’έξι» τής λέμβου παν 8, τι δύνα- 

ται νά δράξη, τά εφαπλώματα καί πάντα τά 

icyαλεΐα- Τό Ζενίθ, άνακουφισθέν, ΐσταται πρός 

στιγμήν · επειτα δέ άρχεται πάλιν νά άνυψώται 

3ιαίως... μέχρι τινός υψους; ιδού τί έμεινεν 

άγνωστον...

Τί συνέβη τότε έν τή λέμβω ; —  ούδείς γι- 

νιόσκει. Έπειδή οί τρεις άεροναΰται ήσαν ήδη 

ημιθανείς.

Μόνον δέ μετά μίαν ώραν εκείνος ό'στις ηύτύ- 

χησί νά έπ’.ζήση τήν καταστροφήν, άποσείσας 

τόν ύπνον εκείνον, είδεν δτι οί φίλοι αΰτοΰ ήσαν 

ήδη νεκροί·

III.

Έκ τών είρημένων γίνεται φανερόν οτι τό Ζε

νίθ άνυψιόθη δίς υπέρ τάς 8 ,000 μέτρων, ή δέ δευ- 

τέρ»άνύψωσις έγένετο μεγαλειτέρα τής πρώτης.

ΙΙόΟεν προήλθεν δ θάνατος τών άεροναυτών; 

Είναι άναντίρ^ητον δτι προήλθεν έξ άποπληξίας 

ιών πνευμόνων καί τοϋ εγκεφάλου, ενεκα τής 

ίιτταρχούσης διαφοράς τής έξωτερικής άτμοσφαι- 

ρικής πιέσεως πρός τήν έσωτερικήν πίεσιν τών 

υγρών καί τών άερίων τοΰ σώματος-

Έπί τής έπιφανείας τής γής καί τής θαλάσ

σης δ άνθρωπος ζή έντός άέρος πεπυκνωμένου 

εκ τοΰ βάρους, δπερ δφίσταται έκ τής ύπερθεν 

άτμοσφαίρας, ώς δ ιχθύς ζή έντός τοΰ ίίδατος. 

Άλλ’ δ άνθρωπος άγνοεΐ παντελώς δτι δφίσταται

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α ·

Η Κ Ε Φ Α Λ Η  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ο Τ Σ Η Σ .

Ο Βερτράνδος κατγιγορεΐται ότι έκακοποίησε τί- 
|Μον nvct ράπτην, οστις έ τ ό λ μ η σ ε ν ’ άπαιτήση 
εντονώτερον τήν πληρωμήν τοΰ λογαριασμού ένός 
ενδύματος παραδοθέντος προ δύο ετών. Άναμένων 
Tr'V ωραν τής δίκης, ο ρωμαλέος Βερτράνδος κάθη- 
~'1'· επ\ τή; Εδρας τών μαρτύρων παρα τον ξυλοκο- 
π^βεντα ράπτην, προφέρων άπειλας και ριπτων 
^■εμματα οργής προς τόν σ κ ύ λ λ ο ν , οστις έτόλμη- 
ϊε  νά καταμηνύση αύτόν.

^  δε κάτισχνος και δειλός ράπτης, όστις εν- 
^νμεΐται ετι ττ,ν οργήν του χρεώστου, κα'ι όστις 
φαίνεται οτι φοβείται τά άποτελε’σματα τοιαύ- 

γειντιάσεως, νομίζει φρονιμώτερον κά καθίση 
ΡΛκρότερον είς άλλο θρονίον. ’Αλλ’ ό κατηγορού- 

άλλάσσει κα\ αύτος βέσιν, και καθήμενος 
~*ησίον του ράπτου, διατελεΐ Οβρίζων και απειλών 
*υτον ΰποκώφως. Ό  ράπτης άλλάσσει πάλι'/ Οέσιν 

ακολουθείται πάλιν ύπο τοϋ κατηγορουμένου, 
οστι’ προς μεγάλην εύχαρίστησιν τοϋ ένάγο^τος, 
προσκαλείται τέλος νά καθίση έπι τοϋ Θρονιού τών 
Ίχτηγορουμένων. 'Ο  Βερτράνδος άνασηκόνειύπερη- 
νϊνως τάς χειρίδας, κα'ι ρίπτει βλέμμα μανιώδες

τό άπιστον βάρος 15,000 χιλιογράμμων, άτινα 

καταπιέζουσι τους ωμούς καί πασαν τήν έπιφα- 

νειαν τοΰ σώματος αΰτοΰ. Τό βάρος κα. ή πιεσις 

τοΰ περικυκλοΰντο ςήμας άέρος είναι τοιοΰτον, 

ώστε, Ιάν ήτο δυνατόν νά μετεσχηματισθή εις 

όγκον σιδήρου, ήδύνατο νά συντρίψη ήμας έν 

άκαρεΐ καί μεταβάλη εις πλάκα. Άλλά τό έν τώ 

σώματι κυκλοφοροΰν αίμα, δ άήρ τών πνευμόνων, 

καί τά άέρια, άτινα πληροΰσι τοΰς ίστοΰς 

τοΰ άνθρώπου, έξασκοΰσι πίεσιν άνάλογον έα’ 

έκαστου άτόμου τοΰ σώματος αύτοΰ, πίεσιν δη

λαδή ούδετεροΰσαν τήν τής περί ήμας άτμοσφαί- 

ρας, καί οΰτω διατελοΰμεν είς έντελή πρός αύτήν 

ισορροπίαν. Έάν όμως θελήσωμεν νά είσέλθω

μεν όπο τόν κώδωνα τής πνευματικής άντλίας, 

έξ ού έξηντλήθη ήδη έν μέρει δ άτμοσφαιρικός 

άήρ, τότε τό αίμα καί τά υγρά τοΰ σώματος, μή 

πιεζόμενα έτι δπό τής έξω άτμοσφαίρας, συν

έρχονται είς τήν έπιφάνειαν τοΰ δέρματος, ό’περ 

καθίσταται κυάνεον (κυάνωσις). Τέλος δέ έξαν- 

τληθέντος παντελώς τοϋ άέρος, τάυγρά ταΰτα, 

μάλιστα δέ τό αίμα εξέρχονται τών άγγείων καί 

ιστών, καί δ άνθρωπος άποθνήσκει έξ άποπληξίας 

τών πνευμόνων καί τοΰ έγκέαιάλου. Τό αύτό συμ

βαίνει, δταν δ άνθρωπος δψωθή 8 — 10, 000 

χιλιομέτρων υπέρ τής γής. Επειδή έν τούτω 

τώ ΰψει δ άήρ, πιεζόμενος ήττον άνωθεν, είναι 

ελαφρότερος, επομένως δέν δύναται νά άντισταθ- 

μίζη τήν πίεσιν τοΰ έν τώ σώματι τοΰ άνθρώ

που κυκλοφοροΰντος αίματος καί τών άεριων 

καί δ άνθρωπος αποθνήσκει εκ τής αιμορραγίας 

τών πνευμόνων καί τοΰ έγκεφάλου. Είς υψος μ,έν 

5 ,500  μέτριον ή πίεσις τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος 

έλαττοΰται κατά τό ήμισυ, είς ΰ·1#ος δέ 0 ,000 

μέτριον κατά τά τρία τέταρτα. Είς ίίψος 10,000 

μέτρων δ άνθρωπος πάσχει δτι πάσχουσι τά δπό 

τήν πνευματικήν άντλίαν τιθέμενα ζώα, ήτοι 

άποθνήσκει άπόπληκτος. Καί τοΰτο έπαθον καί 

οί δύο άτυχεΐς νέοι άεροναΰται, οϊτινες ίσως έ- 

φθασαν εις τοιοϋτόν τι υψος κατά τήν δευτέραν 

τοΰ Ζενίθ άνάβασιν.

πρός τόν ά'θλιον ράπτην, ούτινος αΐ κνήμαι τρέμ-ουσι 
κα'ι λυγίζουσιν έκ τοΰ φόβου, ν.α\ όστις μόλις δύναται 
νά μαρτυρήση τρεμων ενώπιον τοΰ φοβεροϋ αντι
πάλου.

Ο π ρ ό ε δ ρ ό ς .— Περ'ι τίνος πρόκειται;
Ό  ρ ά π τ η ς .  — Έγνώρισα τόν κύριον τοΰτον 

πάντοτε ώς άνθρωπον άξιόλογον.
Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς , κ α θ ή μ ε ν ο ς .  — ’Έ χει καλώς.
Ό  π ρ ό εδ ρ ο ς . — Κα'ι όμως ενάγεις τώρα αύτόν 

ώς δεινώς σε κακοποιήσαντα.
Ό  ρ ά π τ η ς ,  θ α ρ ρ υ ν ό μ ε ν ο ς  ο λ ίγ ο ν . — Τω 

οντι έκαμον αύτώ εν ένδυμα, άλλά δέν ήθέλησε 
ποτέ νά με πληρώση, καί επειδή παρέστησα τόν 
λογαριασμόν είκοσάκις ώρμησεν επ’ εμέ καί με 
έξυλοκόπησε δεινώς.'

Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς ,  έ γ ε ιρ ό μ ε ν ο ς  κα'ι ο ε ικ νύ ω ν 
τόν γρό νθο 'ν . — Ψεύδεσαι.

'Ο  ρ ά π τ η ς .— ’Ό χι, όχι... άληθώς δέν ώρμησε, 
προύχώρτ,σε μόνον··, [ό Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς  κ ά θ η τ α ι  
π ά λ ιν ]  κα'ι··· άλλά τά λοιπά είναι γεγραμμένα είς 
τήν κατηγορίαν.

Ό  π ρ ό ε δ ρ ο ς .  — Πρέπει νά διηγηθής καθαρώς 
τά πράγματα. 'Ο  Βερτράνδος σε έκτύπησεν ;

Ό  ράπτης υποδεικνύει δειλώς διά τίνος σχήμα
τος ότι έλαβε πολλάς πληγά·' εις τό ύπογάστριον.

Ό  π ρ ό ε δ ρ ο ς .  — Πρέπει νά έξηγήσης τήν 
ΰπόθεσιν καθαρώτερον.

Έξετάζοντες τά άνθρώπίνα χρονικά δέν δυ- 

νάμεθα νά εΰριομεν όραμα παραδοξότερον καί 

κατανυκτικώτερον τούτου. Έπειόή έν τούτω δ 

άνθρωπος, παρ’ ούδέν τιθέμενος τους νόμους τής 

φύσειος, καί θελήσας νά έξέλθη τής άτμοσφαίρας 

τής γής, έν η προώρισται ΐνα ζή, έτιμωρήθη ώς 

ό "Ικαρος, ούτινος δ μΰθοε άφανίζεται δπό τής 

άληθείας τοΰ συμβάντος τούτου.

'Η  τόλμη τών άεροναυτών τούτων κατέ- 

πληξεν ού μόνον τοός επιστήμονας,, άλλά και 

αύτόν τόν κοινόν όχλον.

Ώ ς είδομεν, τό σφαίρωμα έπεσεν είς τό κάτω 

Βερρύ. Εις δέ ’τών χωρικών, οΐτΙνες έγένοντο 

μάρτυρες τής καταστροφής, τρεπόμενος πρός τον 

παρ’ αότώ ίστάμενον έτερον χωρικόν,

—  Αιά τί έροιτα, ήθέλησαν νά άναβώσι τόσον 

υψηλά;

—  Λέγεται, άπεκρίθη δ έτερος χωρικός, δτι 

ήθελησαν νά ξεκρεμάσοισι τους άστέρας.

Καί οί μέν χωρικοί, άγνοοΰντες τήν άστρονο- 

μί αν, είναι συγγνωστοί. Άλλ’ οί έπι στήμονες 

τής Εύρώπης κατέταξαν ήδη τους άεροναύτας 

τοΰ Ζ εν ίθ  μεταξύ τών ένδοξων θυμάτιον τής 

επιστήμης. Έπειδή δ Σιβέλ καί δ Κροσέ Σ π ι-  

νελλης άπέθανον θέλοντες νά καταδείξωσι μέχρι 

τίνος ύψους δ ανθριοπος δύναται νά άναβή είς,τά 

ουράνια άκινόύνως.

Άλλ’ ιός εί μή έκακοπάθησεν άρκούντιος, ό 

διασωθείς τρίτος άεροναύτης Τισσανδιέρ κατα

γίνεται νυχθημερόν, ώς λέγεται, είς κατασκευήν 

σκ α μ ά νδρ ου , ήτοι περιβλήματος δερμάτινου, 

δπερ, πληρούμενον πεπιεσμένου άτμοσφαιρικοΰ 

άέρος, μέλλει νά προφυλάττη τοΰ λοιποΰ άπό 

τής άραιώσεως τοϋ άέρος τόν έν αύτώκεκλεισμέ- 

νον άεροναύτην, όστις θά δυνηθή τοιουτοτρόπως 

νά άναβή ίσοις είς ίίψος 30 ,000  ή καί 40 ,000  

χιλιόμετρό)·/, καί, τίς οίδε; νά μεταβή είς τήν 

άτμοσφαΐραν τής Σελήνης, έάν άλλο τι άπρόο- 

πτον έμπόδιον δέν καταστείλη τήν νέαν ταύτην 

άπονενοημένην άπόπειραν.

'Ο  ρ ά π τ η ς ,  μ ε τ ά  δ ια κ ο π ή ν  τ ιν α ,  κ α θ  
ήν ο ί π α ρ ε σ τ ώ τ ε ς  β λ έ π ο υ σ ιν ό τ ι  ά ν α λ α μ -  
β ά ν ε ι  άπ^χν τό  θ ά ρ ρ ο ς , — ’Έστω λοιπόν, να'ι 
μέ έλάκτισε, μέ έγρονθοκόπησε, μο\ κατε'σχισε τό 
πρόσωπον, μέ εκτύπησε δι’ ενός σιδηροΰ κλειδιού 
και μ’ έξυλοκόπησε, τοιουτοτρόπως ώστε ήσθένησα 
επ'ι ένα μήνα. Κα'ι ίδου οί μάρτυρες...

Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς , έ γ ε ιρ ό μ ε ν ο ς  ό ρ γ ίλ ω ς .  — 
Αέν είναι αληθές.5Α! σοι λέγω οτι θά μετανοήσης ! 
Πώς; τολμάς νά διακηρύξης εδώ, ότι έγώ ό ήπιώτα- 
τος τών ανθρώπων σε έγρονθοκόπησα;

'Ο  ρ ά π τ η ς ,  ό π ισ θ ο χ ω ρ ώ ν , τ ρ έ μ ω ν  κ α ί  
π λ η σ ιά ζ ω ν  ο σ ο ν  τό  δ υ ν α τ ό ν  π α ρ ά  τ ό ν  πα- 
ρ ΐσ τ ά μ ε ν ο ν  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α . — Έ γώ  δέν εΐπον 
περί γρονθοκοπημάτων.

Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς . — Καί οτι σ' έλάκτισα:
'Ο  ρ ά π τ η ς ;  — "Οτι μ’ έλάκτισας; ό'χι, φίλε 

μου, δέν παραπονοϋμαι περί λακτισμών.
Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς . — ’Ίσως σοι κατέσχισα τό πρό

σωπον διά τών ονύχων; Λέγε, λέγε ταχέως!
Ό  ρ ά π τ η ς .  —■ Διά τών ονύχων; ’Ό χι, δέν π ι

στεύω .
Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς . — Είπ?· δέν είναι αληθές ότι σε 

έξυλοκόπησα; Είπε · δέν είναι αληθές, η άρνεΐσαι 
και τοΰτο ;

Ό  π ρ ό ε δ ρ ο ς .  — 1ε προσκαλώ νά παύσης απει
λών τόν κύριον.



'Ο ρ ά π τ η ς .  — Ώ ,  δέν φοβούμαι κανένα. 
Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς . — Άλλ’ έάν έξυλοκόπησα αυτόν, 

ας το είπη εύθύς!
'Ο  ρ ά π τ η ς .  — Δέν... δέν... δεν... [ τρέμων και 

λιγγιών] δέν··· λέγω τίποτε··· τίποτε εναντίον 
Ισου,··· κύριε Βερτράνδε.

Β ε ρ τ ρ ά ν δ ο ς .— Τότε λοιπον ας τελειώνη ή 
ύπόθεσις. Είναι αληθές δτι είμαι ολίγον οργίλος, 
και ίσως σε μετεχειρίσθην ολίγον κακώς.

'Ο  ρ ά π τ η ς . — Ναι, ολίγον... πολύ... ολίγον... 
Άλλά, κύριε πρόεδρε, ας τελειώσωμεν έδώ· Κύριε 
Βερτράνδε,... σέ ζητώ 
συγγνώμην. «"Οσον ά
φορα το ’ένδυμα... ,θά 
μοι το πλήρωσής δταν 
δυνηθής, δέν εχει ού
τως; Ναι, κύριοι, ό 
Βερτράνδος είναι ό τιμι- 
ώτατος κα'ι 6 ήπιώτα- 
τος τών άνθρώπων κα'ι 
ό άριστος τών πελατών 
μου.

Β ε ρ τρ ά ν δ ο  ς .— ’Α 
παιτώ άποζημίωσιν- 

'Ο  ρ α π  τη ς .— ’Άφες, 
διορθώσω μεν το πραγ- 
μα μεταξύ μας ώς δύο 
καλο'ι φίλοι.

Κα'ι ταΰτα λέγων ό 
ράπτης, κύπτων ανα - ^
λαμβάνει τον πίλον του '*>
Βερτρανοου, ον ουτος g
άφήκε νά πέση παρω- Η
ξυσμένος ύπ* . οργής, ^
κα'ι προσφέρει αυτόν ^
ταπεινώς μειδιών εις ^
τον Βερτράνδον, 'οστις ^
προσβλέπων οργίλως Η
επαναλαμβάνει* q

— Θέλω άποζημίωσιν 3
— Σοι χαρίζω το ^

φόρεμά. ’Ιδού λάβε ^
έξωφλησμένον τον λο- 
γαριασμόν. Έάν δέ W
χρειασθής καί άλλο τ ι ο
είμαι πάντοτε πρόθυμος. ^
Είσαι ή κορων'ις τών Μ
πελατών μου!...

Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς . — ’Άς ^
είσέλθωσιν οί μάρτυρες. £>
Πρώτος μάρτυς, Νικό- ί>
λαος Μεολέν.

Ο μά  ρ τ υ ς . — Πα- >
ρών.

Λ f . μ
Ο π ρ ο ε ο ρ ο ς . —

Είσαι συνεργάτης του ^
Βερτράνδου κα'ι ήσο ^
παρών, καθ’ ην ώραν 
ούτος έξυλοκόπησε τον 
ράπτην. Λέγε τί είδες.

*0 μάρτυς· — Έ γώ  
δέν ήξεύρω τά έπόμέ
να· Τοΰτο μόνον ήξεύρω 
οτι ο ίππος τοΰ Λου
κά ήτο μονόφθαλμος, ο 
δέ όνος χωλός. · · Μή 
δυνηθε'ις νά τους πώ 
ληση, τους εδωκεν εις 
τον ’Ιωάννην Πελεγρί- 
νον και ελαβεν ενδεκα 
ποντικοπαγίδας, ενα γά- 
τον και έν ζεΰγος όμμα - 
τογιαλιών · · .

'Ο  π ρ ό ε δ ρ ο ς . — Τί φλυαρείς έδώ αλλ- άντ’ 
άλλων; Έ γ ώ  σέ έρω-ώ τί γνωρίζεις περ'ι τής προκει- 
μένης ύποθέσεως, και συ .λέγεις περ'ι ίππων κα'ι 
όνων κα'ι γάτων.

Ό  μ. άρτυς- — Κα'ι εγώ λέγω δτι αγνοώ τά έπό 
μενα· Τοΰτο δέ μόνον ήξεύρω δτι ό ίππος τοΰ Λου
κά ήτο μονόφθαλμος, ό δέ όνος -χωλός. Ά λ λ ’ 6 γά 
τος· · · ·

Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς ·  — Άλλ’ ό άνθρωπος αύτος μαί
νεται ή είναι μάρτυς άλλης τίνος ύποθέσεως. Πώς 
ονομάζεσαι;

Ο μ ά ρ τ υ ς  Πέτρος Παΰλος 'Ροδινός.

'Ο  π ρ ό ε δ ρ ο ς .  — Έ γώ  προσεκάλεσα τον Νικό
λαον Μερλέν. Δια τί άπεκρίθης «παρών.»

'Ρ ο δ ι ν ό ς . — ’Ήκουσα δτι έζητεΐτε ένα μάρτυ
ρα- Κα'ι επειδή βιάζομαι νάέπιστρέψω εις τον οίκον.

Ο π ρ ό εδ ρ ο ς ·  — ’Έςελθε κα'ι περίμενε τήν 
ώραν τής δίκης, δι’ ην προσεκλήθης. ·

'Ρ ο δ ιν ό ς . — Κύριε πρόεδρε, άφοΰ ήρχησα άφες 
με νά τελειώσω. 'Ο  ίππος ήτο μονόφθαλμρς... ο 
όνος χωλός... κα'ι ο γάτος...

Οί χωροφύλακες λαμβάνουσιν αύτον έκ τοΰ βρα
χίονας και βιάζουσι\ά έξέλθη είς τήν παρακειμένην

αι'θουσαν τών μαρτύρων-
Τότε παρίσταται ό αληθής μάρτυς Μερλέν, κα'ι 

οί λοιπο'ι μάρτυρες, αί'τινες όμολογοΰσιν όμοθυμαδον 
οτι ύ κατηγορούμενος Βερτράνδος έκακοποίησε τω 
οντι δεινώς τον ράπτην, δστις φαίνεται δυσανασχέ- 
τών προς τάς μαρτυρίας ταύτας· έπιμαρτύρεται δέ ώς 
ει ητο συνήγορος τοΰ ξυλοκοπήσαντος αύτόν. Κα- 
καταλαμβάνεται δέ ύπο θαμβούς καί τρόμου, 
ακούων δτι ό Βερτράνδος καταδικάζεταιείς φυλακήν 
δεκαπέντε ημερών.

Καθ’ ην δέ στιγμήν ό Βερτράνδος, συνοδευόμενος 
ύπο δύο χωροφυλάκων, άφίνει το θρονίον τών κα

τηγορουμένων, It ράπτης κρύπτεται ό '^ θ ε ν  τών 
μαρτύρων, και έξέρχεται, ώς εί έ'βλεπεν’ άκολου- 
θοΰσαν μετ’ αύτοΰ τήν κεφαλήν τής Μεδούσης,

Β Ρ Ο Χ Η  Χ ΡΗ Μ Α ΤΩ Ν .

ΙΙολλο'ι ήκουσαν βεβαίως περ'ι βροχής σκωλήκων 
βατράχων, οφεων, ιχθύων και αίματος. Άλλά βε
βαίως ουδεις ποτε ουτε ειοεν ούτ’ ήκουσε ούτε πε-

ρ'ι βροχής χρημάτων, 
ούτε περ'ι άνθρώπων 
δυσχεραινόντων τοιαύ- 
την τινά· βροχήν.

Καθ’ δλην τήν παρελ- 
θοΰσαν εβδομάδα ό ου
ρανός τής περ'ι τήν Τρά
πεζαν τής Γαλλίας συνοι
κίας έσκοτίζετο ύπο μυ· 
ριάδωνχαρτονομισμάτων 
αξίας έκαστον χιλίων, 
πεντακοσίων, εκατόν και 
πεντήκοντα φράγκων, 
άτινα πετόμενα επιπτον 
επ'ι τών κεφαλών τών πα 
ρερχομένων, ώς βροχή.

Έκαστος ήδύνατο νά 
συλλέξη έν ριπή όφθαλ 
μοΰ τόσα χρήματα, δσα 
ούδ’ -έφαντάσθη- ποτέ 
καθ’ ύπνον. 'Ο  κατά 
πρώτοντο θέαμα τοΰτο 
βλέπων νομίζει δτι ονει
ρεύεται, ή δτι ήγγικεν 
άληθώς το τέλος τόΰ κό
σμου · Επειδή βλέπει 
πάντας τούς κατοίκους 
τής συνοικίας ταύτης ού 
μόνον άμεριμνώντας, άλ
λά κα'ι δυσανασχετοΰν- 
τας προς τον χρυσοΰν 
τοΰτον κατακλυσμόν. 
Ά μ α  δμως θέληση νά 
συλλέξη τινά τών χαρ
τοσήμων μεταβάλλονται 
ταΰτα, ώ τοΰ θαύμ,ατος, 
είς λεπτοτάτην κόνιν.

Μετ’ ού πολυ δέ μαν- 
θανει δτι ή Τράπεζα τής 
Γαλλίας συνειθίζει νά 
καίει έντος μεγάλης έπι 
τοΰτο κατασκευασθεί- 
σης μηχανής πάντα τά 
πεπαλαιωμένα ή έσχι- 
σμένα χαρτονομίσματα.

ΕΛΑΙΟΝ*

Τ Ο Τ  Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Ο Τ .

Έ φ ’ δ'λης της έπι
φανείας τής. αμερικα
νικής ηπείρου διανέμε
ται εις μυριάδας άντι- 
τυπωνέγκύκλιος εκθει- 
άζουσα τας θαυμαστας 
άρετας τοΰ Έ  λα ίου 
του 5Αλκιβιαδου. » Το 
θαυματτον τοΰτο ελαι- 
ονάναγεννα τας τρίχας, 

ν  ̂ ' τους όνυχας και αύ-
τας τ&ς αποκοπειτας ουρ&ς τών κυνών* « Έ αν 
π. /  . απεκοπη η ουρα τοΰκυνός σου, δύνασαινοι 
κολλήτης αυτήν ευθύς εμβάπτων τά δύο αύτής 
τετμημένα άκρα εις το θαυμαστόν τοΰτο ελαιον. 
Έαν οε το ά;:οκοπέν τεμάχιον έ /ά ’3η, ά^κεΐ να 
εμβαψ*/)ς τήν πληγήν και ή ούρα αναφύεται εν
τός μιας ωρας. Έαν δέ δ μέν κύο̂ ν έχάθη Υ) έ- 
φονευθη καθ όδον, εύρες δέ μόνην τήν ούραν 
τοτε εμβαπτεις αύτήν εντός τοΰ ελαίου τούτου, 
και to τοΰ θαύματος! εύθύς δλόκληρος δ κύων 

εκ ούρας»

L e  g e ra n t re s p o n s a b h w C h. JE A N D O N ·


