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ΤΗΣ

Α Γ Γ Λ Ι Α Σ .

Α '.

Η τή 13 η μχρτίου του 1871 ο j  έ'τους 

ΰπογραφεΐσα κατα τον τελευταΐον — όλεμον εν 

Λονδίνω συνθνίκ.*/), δι’ ής ή μέν Τουρκία εμει- 

νε κυρία τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ Ελλησπόντου, 

'/ί δέ Ροισσία, άνακηρύττουσα ελεύθερον τον 

Εΰςεινον Πόντον, άνέλαβε την άδειαν τοΰ δια- 

τηρεΐν οιανδήποτε θέλει ναυτικήν δύ.ναμιν έν 

αύτώ , δέν έ'βλαψε τοσοΰτον την Τουρκίαν, δυ- 

ναμένην ίνα ζητή έν παντί καιρώ βοήθειαν 

~αρα τών συμμάχων αύτης, ό'σον την Αγγλίαν, 

ητις ού μόνον έφάνη ούδέν δυναμένη άνευ της 

Γαλλίας, πρός την 'Ρωσσίαν καί Γερμανίαν, 

άλλ’ αναγκάζεται έ'κτοτε ινα έπιτηρή άδιαλεί- 
~τως τούς κατά τόν Εύξεινον Πόντον στό

λους της 'Ρωσσίας, καί διατρέφη κατά την 

ανατολήν δυνάμεις άξιολόγους πρός διατήρησιν 

της ειρήνης, ήν ούτως εύκαίρως έξησφάλισεν 

£αυτη μετα τόν κριμαϊκόν πόλεμον ή έν 11α- 
ρισιοις γενομένη συνθήκη.

II Αγγλία , φυλάξασα έαυτήν μέσην κατά 

τον τελευταΐον πόλεμον, έλαβε μέν ολίγη ν δό- 

ζαν, έδιδάχθη δέ πολλά. Διότι έκ της άκρας 

αυτής φρονήσεως ούδέν άλλο άπήλαυσεν ή αι

σχύνην. Καί έν επιμετρώ άδοξίας ή ’Αγ

γλία είδε τελευτώντος τοΰ πολέμου '/ώραν μι

κρά«, ής προϊστατο αύτή, τό Αουζεμβοΰρ- 

γον , προπηλακισθέν καί άπειληθέν παρά τών 

Πρώσσων, μή τόλμησα7α ί'να είπη μηδέ γρυ. 

Διότι, ότε ή Αγγλία άνεμνήσθη τήν συμμα- 

χίαν τών Γάλλων, δέν ήτο έ'τι καιρός ίνα 

στήση τό κακόν. 'II δε διαλλαγή εν τοΐς έσχά- 

τοις γενομένη δέν εδύνατο ϊνα ήναι χρήσιμος 

είς ούδέν άλλο ή άποδεΐξαι μέγιστα τά σφάλ

ματα αύτής.

Τό δέ y θ ές καί πρώην ούτω γαΰρον καί με- 

γαλοφρονοΰν έ'θνος, όπερ έγένετο έπί δεκα
πέντε έτη ψυχή τής συμμαχίας άπάντων τών 

δυναστών τής Εύρώπης κατά τής άχαλινώτου 

φιλοδοξίας Ναπολέοντος τοΰ πρώτου, ή Αγ

γλία , ό άκάματος έχθρός τών θηρευόντων αδί
κους κατακτήσεις, ήτις δέν ώκνησεν ϊνα κα.-α- 

χρεωθή, ώς ούδέποτε ούδέν άλλο έ'θνος, ύπέρ 

τής έλευθερίας τών έθνών τής εύρωπαϊκής ήπεί- 

ρου, ή ’Αγγλία δέν τολμά έν τώ  παρόντι 

ϊν’ άναλάβη τον έλάχιστον κίνδυνον, ούδ’ ύπο- 

μένει ϊνα παύση μηδέ πρός ολίγον τά έκ τής 
βιομηχανίας καί εμπορίας κέρδη ύπέρ τής τ ι

μής αύτής· διότι αισθάνεται τήν ού δένε ιαν 

αύτής.
Ή ’Αγγλία είναι μέν έ'τι καί νΰν τό έλευ- 

θερώτατον, τό πλουσιώτατον, τό εύδαιμονέ- 

στατον τών μεγάλων τής Εύρώπης έθνών, άλλά 
δουλεύει τώ  πλούτω καί τή ησυχία, ώς εί 

ώρέγετο ϊνα διάγη ώς τά μικρά ούδέτερα κρά

τη τής Εύρώπης, άτινα πρότερον μέν ήσύχαζον 

ύπό τήν αιγίδα τής αγγλικής προστασίας, νΰν 

δέ μεριμνώσι κινδυνεύοντα περί τών όλων, 
άτε τής ’Αγγλίας καταλειψάσης τήν πατοοπα-

ράδοτον αύτής πολιτικήν καί ζητούσης ίν’ ά- 

παλλάττηται τοΰ πράττειν παν ανιαρόν καθή

κον. 'Η  μέλλουσα τύχη τής ’Αγγλίας ούτω πο- 

λιτευομένης δέν είναι ά|/φιβολος, έάν μή αΐ έπ ι- 
κρεμάμεναι αύτή μεί',ονες συμφοραί άναζωπυρη- 

σωσι τήν άποσβεσθεΐσαν έν αύτή έθνικήνγνώμην.

\'/'κ άρά γε ή ΐνγγλία νουθετηθήσεται τού

λάχιστον έκ τής μεγάλης ταύτης συμφοράς; 

έπανελεύσεται είς τήν πολιτικήν, ήν ούδέποτε 

ώφειλεν ίνα καταλείψη, ήτις έγένετο αιτία της 

μεγάλης αύτής δυνάμεως; Αρα εκρινεν ϊνα 

ποιήσηται πάλιν συμμαχίαν πρός τούς Γ ά λ 

λους, ό'πως συνεργή πάσει δυνάμει είς τήν 

έπανόρθωσιν τοΰ κακοΰ, όπερ οί μέν Γάλλοι 

προεκαλέσαντο, αύτή δέ άφήκεν ίνα γένηται;
Ή αγγλική συμμαχία συμφέρει μέγιστον 

τοΐς Γάλλοις καί ασφαλίζει πλεΐστον τήν Ε ύ - 
ρώπτ,ν. Αλλά δυστυχώς οί "Αγγλοι δέν φαί

νονται έννοοΰντες έ'τι καλώς τό μέγα σφάλμα, 

ό'περ έ'πραξαν, άπαλλοτριοΰντες έαυτούς τών 

πραγμάτων τής Εύρώπ/·,ς· ’Επειδή άπό ’τίνος 

καιροΰ άπεδέχθησαν νέαν τινά πολιτικήν, φ ί- 
λαυτον, άδιάφορον καί άργόν, ζώντες μακράν 

καί χωρίς τών άλλων έθνών, προτιμώντες ϊνα 
φυλάττωσιν έαυτούς μέσους έν ταΐς έ'ρισιν εκεί

νων · ίνα διαμένωσι ξένοι τών πραγμάτων τής 
ηπείρου ταύτης· ϊν’ άσχολώνται περί τήν έμ - 

ποοίαν καί βιομηχανίαν, ϊνα χρηματίζωνται, 

ϊνα είοηνεύωσιν έκ παντός τρόπου, νοαίζοντες 

ό'τι τυγχάνοντες νησιώται είναι έν άσφαλεία. 

’Αποφεύγουσι δέ ού μόνον τόν πόλεμον, άλλά 

• καί τό λέγειν στερεόν τινα λόγον καί φυλάττειν 

τάς υποσχέσεις, ώς ήσαν συνειθισμένοι άλλοτε,



δrep καθίστα αύτούς σεβαστούς και φοβερούς 
τοΐς πάσιν.

'II ’Αγγλία άρα γίνεται, ώς ή 'Ολλανδία, 

χώρα φιλότεχνος μέν καί πολυάνθρωπος καί 

ευτυχής, άλλα παρακμάζουσα, μή ίσχύουσα 

παρά τοΐς άνθρώποις καί μη ζώσα άφόβως είς 

το μέλλον. Διότι ήδη οί πολιτικοί αύτής α,ν- 

δρες πολιτεύονται καί λέγουσι λόγους άξιους 

μάλλον τοΰ χρηματιστηρίου της λμστερδά- 

μης η της βρεταννικής βουλής. Ό  δέ κυβερ- 

νών αύτήν έξοχος υπουργός, ωτινι οφείλει 

χάριν πολλών έξαιρέτων επανορθώσεων έν τοΐς 

ένδον πράγμασιν, είναι διεστραμμένος τον νοΰν 

ύπο τών δογμάτων της αίρέσεως της Μαγχε- 

στρίας , ήτις άπο βλέπει μόνον προς τό συμ

φέρον. Επειδή, άντί του παροξύνειν την ενέρ

γειαν του έθνους , εργάζεται δπως άποκοιμίζη 

τήν πρώην άγρυπνον αύτοΰ φιλοτιμίαν καί 

επιμέλειαν, καί θεραπεύει τάς πληγάς τοΰ άγ- 

γλικοΰ λαοΰ, διδάσκων αύτόν δτι ή Αγγλία 

ούδεν εβλάφθη έκ τής ταπεινώσεως τής Γαλ

λίας, οτι ή αύξησις τής Γερμανίας είναι αύτή 

ακίνδυνος, και προς τούτοις ότι ή δύναμις τής 

Αγγλίας έγκειται ταΐς άποικίαις αύτής, οί δέ 

Αγγλοι, δντες έθνος φύσει εμπορικόν, όφείλου- 
σιν ίνα μεριμνώσι μόνον περί εμπορίας.

Β '.

Εσχάτως δέ είς τών έζοχωτάτων βουλευ
τών τής Αγγλίας ό Κ. Lawson προέβη έτι 

περαιτέρω. Επειδή πρού'τεινε τή βουλή ΐν’ 

άπαλλάξη τήν ’Αγγλίαν πασών τών κατά τήν 

Ευρώπην συνθηκών, ών αύτη έγγυκται τήν 

διατηρησιν, καί αίτινες έδύναντοϊνα παράσχ ωσιν 

αύτή πράγματα καί καταστήσωσιν εις πόλε
μον πρός τούς μεγάλους δυνάστας τής Εύρώπης.

Ο δε Κ. Γλάδστων ούδέν άλλο εύρεν είς άπό- 

κρισιν πρός πρόσκλησιν ούτω άπάδουσαν πρός 

τήν άςιοπρέπειαν τής πατρίδος, πλήν δτι αί 

περι ών ό λόγος συνθήκαι δέν άναγκάζουσι τήν 

’Αγγλίαν ί'να παρενείρη έαυτήν είς τά πράγματα 

τής Εύρώπης. Καί τό παραδοξότατον είναι τοΰ

το, δτι αύτός ό Δισδραέλης ό συγγράψας, ώς 

εικάζεται, το προφητικόν εκείνο « Περί τής έν 

Δόρκιγγ μάχης » βιβλίον, περί ου είπομεν έν τώ  

13ω τεύχει τής ’£ .  Έπιθεωρη'σεως, ό αρχη

γός τής μερίδος, ήτις ένδμισε καθήκον έαυτής 

πρός τήν Αγγλίαν ϊνα διαμαρτυρηθή τούλάχιστόν 

άφοσιώσεως χάριν κατά τής έγκαταλείψεω: 

τής Γαλλίας, ούδέ κάν άποδέχεταιτήν ιδέαν πο
λέμου. Επειδή δημηγορών πρό τινων ήμερων έν 

Μαγχεστρία, δέν έτόλμησεν ϊνα ψέξη τήν αδρανή 

πολιτικήν τοΰ ύπουργείου τών Ούίγων άλλως 

είμή παραδεχόμενος ώς άναμφισβητήσιμον τήν 
διατηρησιν της ειρήνης. 'Απλή τις έπίδειξις 

δυνάμεων, λέγει, ήρκει άν πρός τό μεταβάλ- 
λειν τήν τών πραγμάτων φοράν, 'θ  Κ. Δισ- 

δραέλης είναι άνήρ δεξιός, γνωρίζων τήν ούσιν 

τών Ά γγλω ν δέν θέλει άρα ίνα γένηται μιση

τός τώ  λαω, εμβάλλων αύτόν είς ύποψίαν δτι, 

έάν ήρχεν αύτός , δέν έπραττεν επιδείξεις εί- 

είηνικάς , άλλά μέγα τ ι . _ Είναι άρα γνωστόν 

ήδη τοΐς πάσιν δτι ή Αγγλία άπέχεται τών 
πραγμάτων τής Εύρώπης · δτι έκαστος δύνα- 

ται ϊνα προκαλέσηται αύτήν καί τούς συμμά
χους αύτής άκινδύνως · διότι ή Αγγλία ομο

λογεί δτι δέν δύναται τοΰ λοιποΰ μήτε ϊνα

πολεμηση τόν ποοσβάλλοντα , μήτε ϊνα βοη- 
θήσ/ι τώ  προσβαλλομένω.

Γ \

Ούτως, οπως ασφαλίση τά  άπό τής εμπο

ρίας συμφέροντα και διαφυλάττη τάς άποι- 

κιας, ή Αγγλία άναγκάζεται ϊνα παύσηται 

άπρεπώς τής άρχής. Αλλ άρά γε δέν βλέπει 

οτι η κατα τήν εμπορίαν αύτής ύπερο/ή, καί 

ό απ αύτής πλούτος έξαρτώνται μάλιστα έκ 

τού μεγάλου αύτής άξιώματος; Δέν είναι προ

φανές δτι αι άποικιαι κινδυνεύουσιν, δτε αύτή 

παυσεται φυλαττουοα ταύτας, καί έμποιοΰσα 

πασι φοβον; Επειδή αί μέν αύτών άποστή- 

σονται, αί δέ καταστραφήσονται. Καί ή μέν 

Ρωσσία λήψεται τάς Ινδίας καί ύποσκελίσει 

την Αγγλίαν έν ταΐς άνατολαΐς· ή δέ Αύστρα- 

λια γενησεται αύτόνομος, ’ίσως δέ καί πολέ

μια, ως ή Αμερική · τό δέ Καναδά συναφθή- 

σεται τή μεγάλη δημοκρατία τών ’Αμερικα

νών. II δέ Αγγλία άποβαλεΐται τήν κατά 

θάλασσαν ηγεμονίαν, καί ή άπό τών αποικιών 

αυτής δύναμις άφανισθήσεται, μή θελησάσης 

ϊνα φυλάττη τό άξίωμα αύτής έν τή Εύρώ

πη. Επειδή τήν άληθή καί μόνιμον ειρήνην 

αγοράζει τις όια συνεχών πόνων. Ούαί δέ τοΐς 

έθνεσι τοΐς πλέον τοΰ δέοντος σωφρονοΰσιν, 

άτινα είτε ένδον, είτε έξω άμελοΰσι τών δί

καιων καί τών καθηκόντων ύπέρ τών εύφρο- 

συνών τών άπό τής εύπορίας καί τών άπό τής 
ειρήνης ήδονών !

Δ .

Ή Αγγλία, ώς πάντες οί άμελοΰντες έαυ- 

τών λαοί , φαίνεται ύπαισθανομένη έαυτήν έκ- 

πιπτουσαν. Επειδή γνωρίζει δτι είναι έπί κα- 
τωφερειας ολέθριας , άλλά δέν τολμά ϊν’ άν- 

τεχηται αύτής, φοβούμενη μή πέση κατώτερο). 

Αγαπα δε τα παρόντα, επειδή , φοβουίλένη τό 

μέλλον, ούδέν άλλο ζη τεί παρά τής Ευρώπης 

ή ήσυχιαν καί σιγήν, μή έξετάζουσαάν ή ησυ

χία αΰτη ηναι πλαστή , καί άν ή πρόσκαιρος 

γαλήνη συγκρύπτη μεγάλον τόν μέλλοντα 

χειμώνα. Ομοιά,ει δέ πρός νοσοΰντα, οστις 

δέν γνωρίζει καλώς μέν έτι δτι άναλήψεται έαυ- 

τον εκ τής νοσου, αλλ ελπίζει δτι παραταθή- 

σεται αύτώ το είναι, εάν παύσηται, ούτω; εί- 
πεΐν, τής ζωής.

Αλλ ή Γαλλία, όμολογητέον τούτο, δέν 

ήσπασατο έτι τήν πρακτικήν ταύτην τής ’Αγ

γλία; φιλοσοφίαν. Επειδή, εϊ καί άνένηψεν έκ 

τής παλαιας οιη'σεως, δέν άποκαρτερεΐ, άλλά 

πειράται παντί σθένει δπως άναλάβη καί δια- 

σώση τό πρώτον αύτής άξίωμα έν Εύρώπη. 

Τοΰτο δέ μάλιστα απαρέσκει τήν ’Αγγλίαν, 

ήτις ζηλοτυπεΐ βλέπουσα αύτήν κατασπεύ- 

δουσαν παντί τρόπω τήν άτ.ελ,ευθέρωσιν τής 

χωράς, και τήν άποκατάστασιν τής πρώ

της αύτής στρατιωτικής δυνάμεως. ’Επειδή 

δέν έδιδάχθη έκ τής πείρας, προσποιείται δτι 
δεν βλεπει το εκατομμύριον τών Γερμανών 

στρατιωτών, καί φαίνεται νομίζουσα δτι ό κίν

δυνος ό άπό τής διαταράξεως τής ειρήνης έπί- 

κειται πάλιν τή Εύρώπη έκ τής Γαλλίας. Ιίθε- 

λε δέ ϊνα παραβλέπη τόν έκ τής Γερμανίας 

κίνδυνον· αλλ ή Γαλλία αναγκάζει αύτήν ίνα 
λογίζηται αύτον πλέον τοΰ δέοντος. Ή άοκνος

τής Γαλλίας επιμέλεια είναι έλεγχος τής τυ - 

φλωσεως αυτής. Ηθελε δέ ίνα πάντες μετα- 

χειριζωνται τήν Αγγλίαν παράδειγμα, καί νο

μίζει έχθρούς παντας τους μή μιμούμενου; 
αύτήν λειποψυχοΰσαν.

Η Γαλλια βεβαίως ούτε δύναται ούτε βου- 

λεύεται ϊνα ρίψοκινδυνεύση έν τώ  παρόντι πολ:- 
μοΰσα νέον πόλεμον. ’Επειδή eyει πλείονας άλ

λας ασχολίας ένδον. Αλλά δυστυχώς τό Μέλ

λον δέν έξαρτάται έξ αύτής. Αλλ’ είναι άρά γε 
βέβαιον δτι ούκ άναγκασθήσεται ϊνα πολεμηση 

μετ’ ού πολύ ακόυσα; ’Εάν δέ ή Αγγλία 
διέπτυε. τήν φιλίαν αύτής ή μή έτίμα κατ’ 

αςιαν, ίσως οι Ρώσσοι ύποδέξωνται προθύ- 

μως τήν συμμαχίαν αύτής. ’Επειδή ή 'Ρωσ

σία , μή βοηθήσασα τοΐς Γάλλοις κατά τόν 

τελευταΐον πόλεμον, έλυσεν οΰτω τήν συμμα

χίαν αύτών πρός τούς Άγγλους, ώς εί ήθελεν 
ίνα έπαγάγη αύτούς πρός έαυτήν.

Ο αύτοκρατωρ Αλεζανδρος είναι συνδεδε- 

μένος εϊς ουγγένειαν τώ  αύτοκράτορι τής Γερ

μανίας Γουλιελμω. Αλλ δμω ς, ώς γνωστόν, 

γ, συγγενεια τών βασιλέων ουόεποτε έπεκρά— 

τησε τιον συμφεροντοιν τών πολιτειών. Αφ’ ού 

δε /) Ρωσσια ωφεληθη όσον ήλπιζεν έκ τής 

τών Γερμανών συμμαχίας διά τής άναθεωρή- 

σεως της συνθηκης των ΙΙαρισιων, ή συμμα/ία 

αΰτη φαίνεται άβέβαιος. 'II Πρωσσία καί ή 

Ρωσσία δεν έχουσιν ήδη κοινόν τ ι συμφέρον. 

Απ ί,ναντιας δε τα  συμφέροντα τών δύο τού

των χωρών είναι έναντία. ’Επειδή έκ τής κα

τα στάσεως τής νέας γερμανικής αύτοκρατορίας 

και τής συνενώσεως πάντων τών γερμανικών 

εθνών, τεταγμένων ύπό τόν οίκο; τοΰ Βραν- 

δεβούργου, έκραγήσεται εύθύς ή ύστερον τό 

άνέκφευκτον άνταγώνισμα τών δύο μεγάλων 

άρκτικών έθνών, τής 'Ρωσσίας καί τής ΙΊρωσ- 

σίας, ή δέ Ρωσσια μελλει ίνα καταφυγή πρός 
τήν Γαλλίαν.

Ε '.

Είναι δέ τοΐς πασι γ'νωστόν δτι ή 'Ρωσσία 

αποβλέπει είς τήν συνένωσιν τών σλαβικών 

τόπων, ή τόν πανσλαβισμόν, ώς ή Πρωσσία 

θηρεύει τήν συνάφειαν τών γερμανικών έθνών, 

ή τόν παγγερμανισμόν. Τά δέ ταχέα κατορ

θώματα της Γερμανίας μέλλουσιν ϊν’ έπιτα- 

χύνωσι τό εργον τής 'Ρωσσίας. 'Η δέ Αύστρ'α, 

ήτις εφαινετο μελλουσα ινα συνεργήση είς τήν 

απελευθερωσιν τών σλαβικών φύλων καί ίσχύ- 

ση έν τή ανατολή έξ ίσου τη Ρ ω σσία , έγένε

το ύπηκοος τής Γερμανίας μετά τήν ήτταν 

τής Γαλλίας. Απο ^ε τής εν Γαστάϊν έντεύ- 

ζεως τών δύο γερμανών αύτοκρατόρων ποός 
άλλήλους ή Αύστρία δύναται ινα νομισθή 

δύναμις γερμανική, θεραπεύουσα τήν τύχην 

τής νέας γερμανικής αύτοκρατορίας , καί ύπεί- 

κουσα αύτη τυφλώς. Ή Αύστρία άρα δέν δύ- 

ναται ϊν άντιποιήται τής προστασίας τών σλα- . 

βικών έθνών, ών προστατεύσει έξ ολοκλήρου 
τοΰ λοιποΰ ή 'Ρωσσία.

Εν η δέ ημέρα ή 'Ρωσσία προβη'σεται έπί 

τήν Κωνσταντινούπολή, καί ή πάλη, ήτις 

ήδη ήρξατο άμφοτέρων τών φύλων πρός άλ
λη λα έν ταΐς κατά τήν Βαλτικήν χώραις, 

έκραγήσεται έν τή συναγκεία τοΰ νΙστρου, ή 
Γερμανία πειράσεται ϊν’ άποφράξη αύτη τ .̂ γ

όδόν τήν φέρουσαν είς Κο>νσταντινούπολιν. 

Υπερμεγέθης δέ πόλεμος έκραγήσεται τότε 

άπο βορρά πρός μεσημβρίαν έν πασι τοΐς με- 

θορίοις άμφοτέρων τών αύτοκρατοριών * ό δέ 

πόλεμος ούτος έμπρήσει τήν Εύρώπην.

Έν τοιαύτ/ι πεοιπτώσει τίς έμποδίσει τήν 

Γαλλίαν ίν’ έκλέξη όποτέρους θέληση συμμά

χους, ζητούσα πρό πάντων τό συμφέρον, τοΰτ’ 

εστι τά  περί τήν Γαλλίαν καθήκοντα; Γ ι-  

νωσκέτωσαν δέ καλώς οί Άγγλοι δτι έν δτω

Π Ρ Ε Σ Β Ε ΙΑ  ΕΝ ΙΙΑ Ρ ΙΣ ΙΟ ΙΞ ·

τό συμβούλιον τής βασιλίσσης εν Αονδίνω έν.- 

μένει τη γνώμ/] τοΰ μή άναμιγνύεσθαι τοΐς 

πράγμασι τής Εύρώπης, ή Γαλλία., καί 

θέλουσα, άδυνατησει ϊνα διατηοήση τήν ει

ρήνην, μάλλον δε προτιμήσει ΐνα συμμα-

Κόμης δ’ “Αρνιμ, πρέσβυς τής Γερμ

χήση καί συναδική τή 'Ρωσσία ή ύ τεί- 

κειν αύτή καί τη Γερμανία. Τοσούτω δέ 

χείρον , έάν τής Εύρώπης ή ισορροπία μ έλ - 

λη ΐνα καταστραφή έκ νέου, ή έαν ό νέος 

κοσμοκράτωρ, εχων τήν μέν έτέραν τών 

χειρών έπί τής Εύρώπης, τήν δέ έτέραν 

επί τής ’Ασίας, μέλλη ίνα ύποδουλώση τά 
εθνη , καταπιέζουν αύτά βαρέοις, ώς ή Γερ [/.α

νία. Τοσούτω χείρον έάν ή ’Αγγλία μελλη ϊν’ 

αποστερηθή τών αποικιών, έκπέση τής λαμπρό
τητος , καί άπωθήται είς τήν οίκείαν νήσον.

Η Εύρώπη άπέλυσε τήν Γαλλίαν πάντ<ον 
τών περί αύτήν καθήκοντος, έγκαταλιποΰσα 

αυτήν. Πρός δέ τούς μεμφομένους αύτήν ή

ας. Κό[.

Γαλλία δικαίως άν άπεκρίνετο δτι, έάν ήθελον 

ΐνα διαμένη ή ισορροπία τής Εύρώπης, δέν 

επρεπεν ϊν’ άφώσι τούς ’ Γερμανούς ΐνα κατα- 

λ,ύσο^σιν αύτήν πρός βλάβην τής Γαλλίας.
Τοιαΰτα έσονται βεβαίους τα  αποβησομενα 

έκ τής άδρανοΰς καί άδοξου πολιτικής τής 
Αγγλίας, έάν αύτη μή μεταβουλ.ευσαμενη 

βέλτιον περί τών δλων θελήση ΐνα, συμμαχίαν 

ποιούμενη πρός τήν Γαλλίαν, άναλάβη τήν προ- 

τέραν αύτής τάξιν έν Εύρο>π/ι, —  ϊνα γένη- 
Tat πάλιν, ώς πρότερον, προστάτις τών άσθε- 

νών έθνών κατά τ ι ς  άπληστίας τών νικητών, 

διαιτητής τών μεγάλων έθνών τής Ευρώπης , 

καί παιδεύτρια τών δύο ηπείρων.

Γ,ς Όρλόφφ, πρέσβυς τής Ροιστιας.

Αλλά δυστυχώς ή Αγγλία ούδεν ποάττεί 
δυνάμενον ΐν’ έμποι^ση ήμιν τήν έλπίδα ταύ

την. ΊΙ Αγγλία ύπερεχάοη έπί τοΐς άτυχή- 

μασι τής Γαλλίας, συνεκρότησε δέ τά ; χεΐοας 
έπί ταΐς ταραχαΐς καί άναισχυντίαις τής Δη- 

μαρχίας · δυσανασχετεί δέ νΰν πρός τάς πολε
μικά; παρασκευάς τής Γαλλίας, θελούσης 

ϊν’ άνακτησηται τας άπολομένας επαρχίας 
καί άποσοβήσηται τούς έκ τής Γεομανίας έπι- 

κειμένους αύτη κινδύνους, ένί δέ λόγω φαί

νεται έπιθυμοΰσα ΐνα βλέπη τήν Γαλλίαν τε - 
ταπεινωμένην είς άεί.
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Είς τών πυλώνων τοϋ Καρνάκ

Τ Α  ΕΡΕ ΙΠ ΙΑ
ΤΩΝ

Θ Η Β Ω Ν .

ΚΑΤΑ ΤΟΧ ΑΜΠΕΡΟΧ 1.

«  Ούο’ οσα Θήβας
Αιγύπτιας, όθι πλεϊστα δομοις ενι κτήματα κεΐται. 
Αιθ εκατομπυλοι εισι, οιηκοσιοι δ1 άν έκάστην 
Ανερες εςοιχνεΰσι συν ϊπποισι και ογεσαιν.

Ε '.

Ίοιαΰτα είναι tit  κυριώτατα μνημεία τοΰ 
Καρνακ· άθροισμα πελωρίων βασιλείων, ναών 

και στοών, ών υπερεχει ή υπόστυλος αίθουσα 

τών εκατόν τεσσαρακοντατεσσάρων στύλ(ον, 
και πολλοί οβελίσκοι, ών ιδίως δύο οί 
αιθούσης διαγράφονται 
γραφικώτατα έπί τοΰ 
πάντοτε κυανίζοντος καί 

άνεφέλου όρίζοντος τών 
Θηβών. Καί όταν περί 

δυόμενον ήλιον πλήθος 

περ ιλάμποντος φωτός κα- 
ταλάμψη τον λαβύρινθον 

τών παντοδαπών τούτοιν 
μνημείων καί ερειπίων, 
ή δέ πανσέληνος άνα- 

τελλουσα καταφωτίση 
ξανθίζουσα τά  απειρομε
γέθη ταΰτα ερείπια, οί 
δέ πυλώνες καί οί οβε

λίσκοι έξαιρωνται έν τώ  σκιοφωτι πελώριοι καί 

μεγαλοπρεπείς, ό οδοιπόρος παθαίνεται ύπό 

της μεγαλοπρεπείας καί της μελαγχολίας τοΰ 
θεχματος, ως ούδαμοΰ άλλαχοΰ της γης.

Τά ερείπια ταΰτα ήσαν άφωνα καί άλαλα 

προ τριακοντα ετι ετών. Αλλ ήδη διηγούνται 
7] j/. ι ν τ*/ιν επι εικοαιν αιώνας ιστορίαν της αρ

χαίας Αίγυπτου < ι̂οτι ουύεν tojv /̂.νη|/.εΐ(ον 

τούτων είναι εργον ττς  άρ/αιοτάτης ίτζο/^ς 

τών πυρα[Λΐ^ων , ολιγισται υπολείπονται 

έπιγραφαί της πρό τών Ποιμνών η 'Ύκσώς 

καταληψεως της χώρας. Αλλ’ ά[/.α τών βαρ- 

βάρων τούτων έκβληθέντων της Αίγύπτου 

δια τ?ς ανδριας και καρτερίας τών πρώτων 

βασιλέων τοΰ δεκάτου όγδοου βασιλικού γέ
νους , τ ι λεγω ; καί κατ αυτόν έτι τον πρός 

βορράν της χώρας ύπέρ τής έλευθερίας άγώνα, 

ό άπελευθερώσας τήν χώραν Τωθμώσις ό τρί- 
τος κατεσκευασεν ου [/.ακοκν τοΰ τοπου, ένθα 

ήτο το κατα την επι^ρο[Λην τών Ποιμένων κα- 
ταστραφεν άρχαΐον ιερόν, τά βασίλεια αύτοΰ, 

καί τούς ναούς καί τάς στοάς καί τούς οβε

λίσκους, ατινα αποτελοΰσι κατά μέγα μέρος τά 
σωζόμενα αρχαιότατα έρείπια τοΰ Καρνάκ.

Τα μνημεία αύτοΰ δέν είναι μέν κολοσσαΐα, 
αλλα τα ιερογλυφικά καί τά  ανάγλυφα εχου- 

σι τον τύπον τής τελειότητας, ήτις χαρακτη
ρίζει τά έ'ργα τής πεπαιδευμένης ταύτης έπο-

χης τών Ιωθμωσιων. Παρα δε τα  ανθρώπινα 

ταΰτα μνημεία κατεσκεύασεν ή έπελθοΰσα 

γενεά τών Ραμεσή αλλα μνημεία γιγάντεια, 

ώντινων οί μέν πολυάριθμοι καί πελώριοι 

στΰλοι άναμιμνη'σκουσι πανταχοΰ τό όνοι/.α 

τας πραςεις και την μορφήν, οι όέ τοίχοι 

είναι πλήρεις αναγλύφων επικών ποιήσεων δο- 

ξαζουσών τούς πολέμους καί τάς νίκας αύτών. 

Ιστερον δ ε , έπελθούσης τής παρακμής τοΰ 

γένους τούτου, αναφαίνεται νέα γενεά βασιλέων, 
ήτις, έξελθοΰσα τής φυλής τών ιερέων τών 

Θηβών, ύπεισήλθεν εις τόν θρόνον τών Φ α 

ραώ. Ί ό  δέ όνομα βασιλεύς, κρυφίως ύα>αι- 
ρεθεν επί τών το·.χων τοΰ ναοΰ τοΰ θεοΰ 

Κχονς, φανεροί ήμΐν πώς οί ίερεΐς κατέστησαν 

υπουλως καί δολίως τήν νέαν ταύτην βασι

λείαν , καθ ην βλέπομεν πάλιν άναπυρουμε'- 

νην την πολεμικήν αρετήν· διότι πολλοί αυ

τών έπολεμησαν πρός 

τούς Χσσυρίους, καί εις 
αύτών, επανερχόμενος εκ 

τίνος έκστρατείας, άγει 
εις Αίγυπτον αιχμάλω
τον βασιλέα τινά τοΰ 

Ιούδα. Ή δέ ιστορική 
αύτη τής βίβλου σελις 
παρ ϊσταται έν Καρνάκ* 

ύπό άναγλύφων, ώς εί- 

πομεν άνωτέρω. Έν τοΐς 

μνημείοις τοΰ Καρνάκ 
εύρον οί τά περί τήν Αί

γυπτον έρευνώντες καί τό 

όνομα τοΰ Αμυρτέου, 
ό'στις, άπεώσατο τούς Πέρσας, μαχόμενος πεοί 

τής βασιλείας· καί τό τοΰ Νεκτανέβω, όν ή Αι
γυπτιακή παράδοσις έλεγε πατέρα τοΰ Χλε- 
ξάνδρου, καί τό τών Πτολεμαίων, οϊτινες έφι- 

λοτιμήθησαν ίνα κατασκευάσωσι πανταχοΰ τής: 

Αίγύπτου μνημεία αιγυπτιακά τόν τρόπον καί

της

nrtrrj Λ & . / β

Ραμεβης ο Μαίααουν ;/.αχομενος. —  Άνάγλυ»ον εν Ίψαμβούλ.

τό μέγεθος. Μάλιστα δέ ό Επιφανής ήγειρε 

τόν μέγαν πρό τής ύποστύλου αιθούσης πυ
λώνα, ό'στις έκαλλώπιζεν αύτήν. ’ Ηγειραν δέ 

«ί ΙΙτολεμαΐοι καί τούς τρεις μεγάλους πυλώ

να; πρός βορράν, πρός μεσημβρίαν καί πρός 

άνατολάς τοΰ Καρνάκ. Τό δέ όνομα τοΰ Τ ι- 

■βερίου, συνημμένον τώ  τοΰ 'Ραμεσή τοΰ μεγά

λου, συμπληροΐ τήν τάξιν τών αιώνων, τήν 

παοισταμένην ύπό τών δ .‘/φόρων μνημείων, ές 

ών σύγκειται τό πλή

θος τοΰτο τών ερειπίων 
καί τών μνημείων , 

τό όνομαζόμενον Καρ- 

■νάκ άπό τίνος άσή- 
μου παρακείμενης ’Αρα

βικής κώμης, έ'νθα π ε- 

ριήχησέ ποτε ό κρότος 
τών πυροβόλων τοΰ 

στρατοΰ τοΰ Βοναπάρ- 
του.

Έ κ  δέ τής γωνίας 

τών πρός μεσημβρίαν 

τε καί ήλίου άνατολάς 

τετραμμένων ερειπίων 

τοΰ Καρνάκ άρχεται ή 

δενδρόφυτος πάροδος 

τών κριοκεφάλων σφιγ- 

γ'ών, τείνουσαπρός με

σημβρίαν καί φέρουσα τό πάλαι είς τό βασίλειον 

τοΰ Αούξωρ. Οποίον δέ θέαμα σεμνόν καί με- 

. γαλοπρεπές παρεΐχεν ό διπλούς ούτος στοίχος 

μυστηριωδών καί ιερών εικόνων έκτεινόμενος 

ούτω σχεδόν κατ’ εύθεΐαν έπί μίαν λεύγαν; καί 

συνάπτων δύο σωρούς βασιλείων, οποίους 

ούδείς ποτε Ευρωπαίος είδεν ούδ’ έγνώρισε! 

.Δένδρα δέ, όποια βλέπει τις έτι καί νΰν κατά 

τι τής όδοΰ μέρος, ήσαν άναμφιβόλως πεφυ- 

τευμένα άμφοτέρωθι τής παρόδου.
Ύπό δέ τήν σκιάν 

τών φοινίκων, τών ακα

κιών, τών συκομορεών 

αί πομπαί έπορεύοντο 

διά τών συμβολικών 

Σφιγγών, αίτινες, έν 
όεδυμέναι τόν έπικεφά- 

λαιον αύτών κόσμον, 

έ'βλεπον άλαλοι καί ύπο- 

καθήμεναι αύτά; παρερ- 
χομένας. "Οπως δέ νΰν 

έ'χουσιν αί διωνομασυ.έ- 

ναι αύται πάροδοι τών 

Σφιγγών, δέν ψεύδου- 
<τι τών έλ^πίδων τον 

όδοιπόρον. Έπειδή έν

ταΰθα ούχί τό βλ^επό-

ΣΤ . ΛούΕωο.' I

Γ1ό Αούξωρ είναι κώμη αραβική άσημος, 

κειμένη, ώς είδομεν, έπί τής άριστεράς όχθης 

τοΰ Νείλου, άφ’ ής, ώς καί άπό τοΰ Καρνάκ, τό 

όνομα έ'σχον τά  όνοααστά τών Θηβών έρείπια. 

'II άοαβική αύτη κώμη είναι έκτισυ.ένη παρα-k Γ 1 k 1 k
δοξως έντός τών άπεράντων άρχαίων έβειπίων, 

τών ναών καί τών βασιλείων, ώστε ό θέλων

Καρνάκ, αύλή εσωτερική, έπανορθίοθεϊσα κατα το συμβούλων (commission) τής Αίγυπτου, 

ϊνα ϊδη ταΰτα άνάγκη ίνα είσέλθη εί; τήν έκ

γης εκτισμενην πενιχραν αραοικην κώμην, 
έν ή οί άθλιοι φελλάχοι μετά τών γυναικών 

καί τών τέκνων έργάζονται συναγελαζόμενοι 

τοΐς κτήνεσιν εις τήν αύτήν ρυπαράν καλύβην. 

Οί παΐό'ες όρμώσιν εύθύς πρός τόν οδοιπόρον 

ζητοΰντες ελεημοσύνην αί δέ γυναίκες καλύ- 

πτουσι τά πρόσωπα αύτών, γυμνοΰσαι τά οπί

σθια, προτιμώσαι ίνα δείξωσι μάλλον παν 

άλλο μέρος τοΰ σώματος ή τήν μορφήν ■ ή

μενον, άλλά
Κάτοικος τής Νουβίας. Αίθίοψ. Άσσύριος. Πελασγο'ς.

νωσκομενον είναι μεγα.

'II σφίγς ήτο ιερο
γλυφικόν σύμβολον δυνάμεως. Έν δέ τή ιερο

γλυφική γραφή σημαίνει κύριον. Καί όταν μέν 

εχη κεφαλήν ανθρώπου, σημαίνει βασιλείαν όταν 

δέ Υ,ναι κριοκέφαλος ή εχη κεφαλήν 'Αμμωνος, 

σημαίνει τήν θείαν δύναμιν. Αί δε σφίγγες τοΰ 

Καρνάκ είναι κριόμορφοι έχουσκι έπί τοΰ στή

θους εικόναΤωθμώσιος τοΰ τρίτου έν σχήματι τοΰ 

ύποχθονίου ’Οσίριδος, ήτοι άνακληθέντος διά 

τοΰ θανάτου είς τόν κόλπον τοΰ ’Αμμωνος.

Έ θνη γνωστά τοΐς Αίγυπτίοις.

φεύγουσιν, ώς ζώα έκπεφοβημένα, ό'περ άηδώς 

ταοάττει τήν σιωπήν καί μεγαλ.οπρέπειαν τών 

αιώνων.
Τό Αούξωρ, ό'περ σημαίνει άοαβιστί β α σ ί

λ εια , είναι ώς τό Καρνάκ, άθροισμα μνημείων 
πολλών αιώνων, ών ό'μως ή χρονολογία είναι 

άπλουστε'ρα ’ διότι πάντα άναφέροντα·. είς τάς 

δύο έποχάς, καθ’ άς έγένοντο καί τά κυριώ

τατα τών ανημείων τοΰ Καρνακ. Το άρχαιό-

τατον μέρος αύτών είναι έ'ργον ’Αμενόφιος 

τοΰ τρίτου, έκ τοΰ γένους τών Τωθμώ-

σιων , τοΰ παρά τών Ελλήνων όνομαζομένου

Μέμνονος, ούτινος ό διπλούς κολοσσός κεΐται 

έπ; τής άντιπέραν όχθης. Ό  Χμενόφις ήγειρε 

τό πρός μεσημβρίαν βασίλειον τοΰ Αούξωρ, έν 

ω έξεικονίζεται ή ιστορία τής γενέσεως καί 

άνατροφής αύτοΰ, παραστάντων αύτω έν άμφο- 
τέραις τών θεών. Τά δέ άνά-jλ.υφα έπιδεικνύουσι 

τό τέλειον κάλλος τής 

άκμής τής αιγυπτιακής 
τέχνης. Πρός δέ β ο ρέαν 
τούτου τοΰ μνημείου 

τοΰ Αμενόφιος στοά, 

οίκοδομηθεΐσα παρά τών 

διαδόχων αύτοΰ, φέρει 
είς άλλο βασίλειον κα- 
τασκευασθέν ύπό 'Ρα

μεσή τοΰ μεγάλου , έν 
ώ βλέπει τις τήν αύτήν 
τοΰ ι/.εγέθους διαφοράν, 

ώς έν Καρνάκ. Λιότι 
τό οίκοδόμηαα τοΰ νι- 

κητοΰ Φαραώ, τοΰ δε

κάτου έννάτου, υπερέχει 

τή μεγαλοπρεπεΐ αρχι

τεκτονική τοΰ μετριώ- 
τ:ρον καί άπλούστερον 

άρχιτεκτονηθέντος μνημείου τοΰ Φαραώ τοΰ 

δεκάτου όγδοου βασιλικού γένους.

Τό μνημεΐον τοΰ Ραμεσή παριστα μεγάλην 

αύλήν περιβεβλτ,μένην κύκλω ύπό στοάς άπε- 
ράντου καί καλύπτουσαν έπιφάνειαν δισχιλιων 

πεντακοσίων μέτρων! Εκατέρωθεν δε τοΰ πυ

λώνος, οστις ϊσταται πρό τής εισόδου τής με

γάλης αυλής, ό 'Ραμεσής έ'στησε δύο οβε

λίσκους, ών ό αέν είναι έτι όρθιο;, ό ύέ, με- 

τενεχθείς έπί Λουδοβίκου Φιλίππου εις Παρι
σίους, ίδρύθη είς τό μέ

σον τής πλατείας τής 
Έπαναστάσεως ή τής 

Όμονοίας. Ο οβελίσκος 
ήτο, ώς είδομεν άλλα

χοΰ, σύμβολον ιερογλυ

φικόν · μία συλλαβή, 
μία λέξις , σημαίνουσα 

το μόνιμον, τό αιώνιον, 
ό'περ βεβαίως ήγνόη-
σαν οί εύμετάβολ,οι Γάλ
λοι · διότι άλ.λως βε
βαίως δέν έτόλμων ίνα 

στήσωσιν αύτόν είς τήν 
πλατείαν τής έπαναστά

σεως.
Οί δύο δίδυμοι ού- 

τοι οβελίσκοι έχουσι
σχεδόν τήν αύτήν έπι- 
γραφήν , ήν μετέφρασεν 

ό Σαλβολίνης 1 ωφελούμενος έκ τών εικασιών τοΰ 

Σαμπολλιώνος. Έπειδή άμφότεροι διηγούνται 
ότι cc ό Φαραώ 'Ραμεσής ό δεύτερος, υιός τοΰ 

Ήλίου, εύδοκιμούμενος παρά τοΰ Ήλίου, θεός 

αγαθοποιός, κύριος τής οικουμένης, νικητής

τών λαών, κ. τ . λ .  έδωρήσατο ταΐς Θήβαις

μεγάλα καί αιώνια οικοδομήματα. » "Απαντα

Άραψ ή Εβραίος.

ι. Monumenli Storici, I I . p. 2, p. 4 7 , note.



ε τά ιερογλυφικά περιέχουσι αίαν χρονολο

γίαν οίον εν τινι πρωτοκόλλφ, άλλ’ αυτη έϊναί 

τ ι*  επειδή είναι του Σεσώστριδος. Τέεσαρες δέ 

κολοσσοί τριάκοντα ποδών ύψους στηρίζονται 

έπί τόν πυλώνα παρά τούς οβελίσκους , πα- 

ριστώντες τόν μέγαν 'Ραμεσην. Ή κεφαλή 

καί τό στήθος τών κολοσσών ύψοΰνται υπέρ 

τής γής, ^νη σώματα είναι κατακεχωσμένα. 

Επι δε τιον του πυλώνος τοίχων είναι άπει- 

κασμέναι μάχαι άνάλογοι πρός τάς ε’ν Καρνάκ 

υ.ά/ας τοΰ Σέθω. Έπειδή ό υιός ήθέλησεν ινα 

ιστόρηση, ώς ό πατήρ, επί τοΰ μνημείου αύ
τοΰ τάς ιδίας νίκας.

ΙΙρος δέ ταύταις ταΐς δύο κυριωτάταις έπο- 

χαΐς, είς άς άναφέρονται τά οικοδομήματα 

τοΰ Αούξωρ, τη τοΰ Άμενόφιος τοΰ δεκάτου 

όγδοου , και τη τοΰ Ραμεσή τοΰ δεκάτου έν- 

νάτου βασιλικού γένους, έτεραι ΐερογλυφικαί 

επιγραφαι δηλοΰσι τας έπισκευάς τάς γενομί- 
1 ας έν άλλαις 

διαφόροις έπο- 

/αΐς. Λίαν δέ 

περισπούδαστος 

είναι ή επι

σκευή τοΰ αί- 

θίοπος βασιλέ- 
ως Σαβάκωνος, 

ό'στις επεσκεύ- 
ασε τήν βάσιν 

της μεγάλης 

πύλης τοΰ οι

κοδομήμα τος 

τοΰ 'Ραμεσή 

οκτώ πρό Χρι

στού έκατον- 

ταετηρίσι.« Τά 

άνάγλυφα, έν 

οίς είναι άπει- 

κασμένος ό ξέ

νος ούτος βασι

λεύς, είναι πολ

λοΰ λογου άξια 

κατά την χεΐρα, 
λέγει όρθώς ό 

Σ αμπολλιώ ν.
Έ π ε ιδ η  τό

πρόσωπον αύτοΰ είναι ρωμαλέον καί έκτετυπω- 

μένον μετά μυώνων έμφανεστάτων καί φαίνεται 

λίαν διάφορον τών τών άλλων άναγλύφων. » 

"Εν αύτοΐς δε  ’Αλέξανδρός τις λέγεται δτι 

επεσκεύασε τό άρχαΐον μνημεΐον τοΰ ’Αμενό- 

φιος. 'Ο δέ Σαμπολλιών εικάζει δτι ούτος 

είναι ό υιός, ούχί δέ ό άδελφός τοΰ νικητοΰ. 

Αλλ’ έκτος τούτων τό Λούξωρ καθαρεύει μνη
μείων άνηκόντων εϊς την ελληνικήν, η την ύπό 

τών 'Ρωμαίων άποτελεσθεΐσαν παρακμήν της 
Αιγυπτιακής τέχνης.

Ζ ' .  Γούρνα.

Ανερχόμενοι τήν πεδιάδα τών Θηβών 

άπ’ άρκτου πρός μεσημβρίαν παραλλήλως τφ  

Νείλω, εύρίσκομεν πρώτον τά ερείπια τής Γούρ- 

νας, οικοδομήματος άπλουστέρου καί μικρο- 
τέρου τών τοΰ Αούξωρ καί Καρνάκ τής έποχής 

τιον Ραμεσή. Βλεπομένη έκ τοΰ έμπροσθεν 
ή 1 ούρνα φαίνεται ελληνικόν μνημεΐον. Δύο

πυλώνες άποκεχωρ ισμέν οι, ούς συνήπτεν είσο

δος κριοκεφαλιον σφιγγών, έξαίρουσι τά κάτω 

υποκείμενα επικλινή αύτών τείχη. Ψθάσας δε 

τις είς αυτο το μνημεΐον, βλέπ ι στοάν εκατόν 

πεντηκοντα ποδών, περίστυλον. Παρ’ αύτήν 

δε κειται τό 'Ραμεσεϊον, νομισθέν καί νου,ι- 

ζομενον έ'τι καί νΰν παρά πολλών σοφών τό 

θαυμασιωτατον παρά Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου 

διαγεγραμμένον καί πολυθρύλλητον μνημεΐον 
τοΰ Οσσυμανδίου.

« Από δέ τών πρώτων τάφων, λέγ'ει Διό

δωρος ο Σικελιώτης, έν οίς λέγεται δτι έτά- 

φησαν αί παλλακίδες τοΰ Διός, υπήρξε μνη

μεΐον δέκα σταδίων τοΰ βασιλέως τοΰ ποο- 

σαγορευθέντος Οσυμανδύου. Καί κατά μέν τήν 

είσοδον τούτου υπάρχει πυλών λίθου ποικίλου, 

τό μέν μήκος δίπλεθρος, τό δέ ύψος τεσσα

ράκοντα καί πέντε πηχών. Δ-ελθών δέ τις αύ

τόν ευρίσκει λίθινον περίστυλον τετράγωνον,

τις μήτε διαφυάδα μη'τε κηλίδα τινά. Φέρει 

<)ί επιγραφήν · (( Βασιλεύς βασιλέων Οσυμαν- 

δύας είμί · εϊ δέ τις είδένάι βούλεται, πηλί- 

κος είμί καί ποΰ κείμαι, νικάτω τι τών έαών 

έργων... » Μετα δε τον πυλώνα είναι περί

στυλον τοΰπροτέρου άξιολογώτερον, έν ο  ύπάρ- 

χουσι παντοΐαι γλυφαί, δηλοΰσαι τόν πόλε
μον τόν γενόμενον αύτώ πρός τούς έν τοΐς 

Βάκτροις άποστάντας. Καί κατά μέν τόν ποώ- 

τον τών τοίχων κατεσκευάσθη ό βασιλεύς -..ο- 

λιορκών τοίχος ύπό ποταμού περίρρυτον, καί 

προκινδυνεύων πρός τινας άντιτεταγμένους έχ 

θρούς μετά λέοντος, συναγωνιζομένου τού θη

ρίου καταπλτκτικώς.. .  Έν δέ τώ  δευτέοφ 

τοίχω φαίνονται οί αιχμάλωτοι, άγόμενοι ύπό 

τοΰ βασιλέως, άπεστερημένοι τών αιδοίων καί 

τών χειρών, δπερ σημαίνει την έν τοΐς κίνδύ- 

νοις άνανδρίαν αύτών. Ό  δί τρίτος τοίχος 

έχει γλυφάς παντοίας καί διαπρεπείς γ'ραφάς

δηλούσας τάς 

βουθυσίας τοΰ 

βασιλέως καί 

θρίαμβον άπο 

τοΰ πολέμου 

καταγόμενον. 
Εν δέ τώ  μέ

σω^ τοΰ περί

στυλου^ κατε

σκευάσθη ύπαί- 

θριος βωμός εκ 

τοΰ καλλίστου 
λίθου, τή τε 

χειρουργία διά
φορος καί τφ  

μ'γέθει θαυμα

στός. Κατά δέ 

τον τελευταΐον 

τοίχον ύπάρ-

7.° :ινάνδο

Ερείπια τιον Θηβών. —  Γούρνα.

ούτινος έκάστη πλευρά είναι τεσσάρων πλέθρων. 

Αντι όε κιονών είναι ζούδια πηχών έκκαίδεκα 

μονόλιθα, εϊργασμένα τόν τύπον κατά τόν άρ
χαΐον τρόπον. Πάσα δέ ή οροφή έπί πλάτος 

δύο όργυιών είναι μονόλιθος, καταπεποικιλ- 
μένη άστέρας εν κυανώ ούρανώ. Μετά δέ τό 

περίοτυλον τοΰτο βλέπει τις έτέραν είσοδον 

και πυλώνα, τα μέν άλλα παραπλήσιον τώ 

προειρημένω, γλυφαΐς δέ παντοίαις περιττό- 

τερον ειργασμένον. Παρά δέ τήν είσοδον είναι 

τρεΐς ανδριάντες μονόλιθοι τοΰ Μέμνονος, ών 
είς ο καθήμενος είναι ό μέγιστος πάντων τών 

κατ Αίγυπτον· διότι ό ποΰς αύτοΰ μετρού- 
μενος ύπερβάλλει τούς έπτά πη'χεις, οί δέ έτε

ροι δύο πρός τοΐς γόνασιν, ό μέν έκ δεξιών ό 
δέ ες εύωνύμων, θυγατρός καί μητρός, είναι 

μικρότεροι τοΰ προειρημένου. Τό δέ εργον 
τοΰτο είναι αποδοχής άξιον ού μόνον διά τό 

μέγεθος , άλλά καί διά την τέχνην θαυμαστόν 

και τή τοΰ λίθου φύσει διαφέεον · επειδή έν 

τηλικουτω μεγέθει δέν δύναται ίνα θεώρηση

ιαν-
τες δύο καθη- 

μενοι μονόλι

θοι έπτά καί 

είκοσι πηχών 

τό ύψος. Παρά 

δέ τούτοις κα

τεσκευάσθη σαν
τρεις είσοδοι, καθ άς ύπάρχει οίκος ύπόατυ- 

λος, ώς ώδεΐον, εχων έκάστην πλευράν δίπλε- 
θρον. Εν αύτώ δέ είναι πλήθος άνδριάντων 

ξυλίνων, διασημαΐνον τούς έχοντας άμφισβη- 

τήσεις καί προσβλέτοντας τοΐς δικασταΐς... 

Ε ξή ς δ υπάρχει ή ιερά βιβλιοθήκη έπιγέ- 

γ?αμμένη * « Ψυχής ίατρεΐον. » Συνεχείς δέ 
ταύτη είναι αί εικόνες άπάντων τών κατ’ Αί

γυπτον θεών, οίς ό βασιλεύς φε'ρει τά προ

σήκοντα δώρα , δεικνύίον πρός τε τόν "Οσι- 
ριν καί τούς κάτω παρέδρους δτι έξετέλεσε 

τό.ν βίον εύσεβών καί δικαιοποαγών πρός τε 
τούς άνθρώπους και. τούς θεούς. 'Ομότοιχος δέ 

τή βιβλιοθήκη κατεσκευάσθη οίκος είκοσίκλι- 
νος, εχων εικόνας τοΰ Διός καί της "Πρας, έτι 
δέ τοΰ βασιλέως, έν ώ νομίζεται δτι έτάφη 

τό σώμα αύτοΰ. » (Διόδ. Σικελ. Βιβλ. Α. Κεφ, 
4 7  —  4 9 . )

Αλλά τό 'Ραμεσεϊον, άπαλλαχθέν τών ψευ
δών όνομασιών, έν αίς ένέπλεξαν αύτό πολλοί 

αρχαιολόγοι, είναι έν έκ τών πολλών αίγυ-

πτιακών μνημείων, άτινα ήσαν έξ ήμισείας 

βασίλειά τε άμα καί ναοί, όποια ήγειραν επί 

τών δύο τοΰ Νείλου οχθών οί βασιλείς τοΰ 

δεκάτου ογδόου καί δεκάτου έννάτου βασιλι/.οΰ 

γένους. Τά μνημεία ταΰτα άποτελοΰνται, ώς 
εΐδομεν, ύπό τάξεως αύλών, στοών καί αιθου

σών περιστύλων ή ύποστύλων καί πολυστύ- 
λων, έν αίς βλέπ:ι τις άπεικασμένον τόν ίδρύ- 

f αντααύτά Φαραώ, προσκυνοΰντα έκ διαδοχής 

τούς έγχωρίους θεούς τών Θηβών, ή καθήμενον 

πλησίον αύτών καί προσκυνούμενον παρά τής 

γενεάς αύτοΰ.
Τό μνημεΐον τοΰτο, έ'ργον Ραμεεή τοΰ 

μεγάλου, άνεμίμνησκε μάλιστα πάντων τάς 

ποάξεις τοΰ μεγίστου τών βασιλέων. Έπειδή 

τά κατορθώματα τοΰ νικητοΰ έγλύφθησαν επί 

τών τοιχών τοΰ μνημείου, ώς έν Καρνάκ 

καί Αούξωρ. Κολοσσός δέ έκ γρανίτου πεντή- 
-κοντα τρεΐς πόδας εχων τό ύψος παρίστα τόν 

Φαραώ καθή

μενον έπί θρό

νου. Σώζεται 

δέ ούτος μέχρι 

τοΰ νΰν , άλλα 

τεθραυσμένος 

καί κατακείμε- 

νος. Είναι δέ ό 

μέγιστος τής 

ύφηλιου άν- 

δρίας 'θ  έτε 

ρος τών πο- 

δών έχει μήκος 

πλέον η δύο 

όργι.'ΐών. 'Ο δε 

άναβαίνων τόν 

βραχίονα τοΰ 

κολοσσού νομί

ζει δτι άνέρχε- 
ται βράχον.

Τό Ραμε- 

σεΐον είναι ό 

Παρθένων τών 
Θηβών. Επειδή 

είναι ύπέρτερον 

παντός άλλου 

μνημείου τής τέχνης τών Αιγυπτίων κατά τε 

τήν μεγαλοπρέπειαν καί τό καθαρόν τοΰ ρυθ

μού. Καί δέν είναι μέν κολοσσαΐον ώς τά  έν 
Καρνάν. μνημεία, άλλ’ είναι μέτριον τό μέγε

θος πρός τήν Αίγυπτον , πρός δέ πάσαν άλλην 

χώραν μέγιστον. 'II αίθουσα τών πανηγύρεων 

δέν υποστηρίζεται μέν ύπό εκατόν τριακοντα- 

τεσσάρων στύλων , ώς έν Καρνάκ, άλλ’ ύπό 

τριάκοντα, αίτινες κατά τον Σαμπολλιώνα 

θέλξουσι διά τής γλαφυράς αύτών μεγαλο- 

πρεπείας καί τούς μάλιστα δυσμενώς έχοντας 

πρός πάν τό άλλότριον τής τών Ελλήνων ή 

Ρωμαίων άρχιτεκτονικής.

Εν τή αιθούση ταύτη τών πομπικών πανη
γύρεων βλέπομεν έπί τίνος τοίχου τάς εικό
νας και τά ονόματα τών είκοσιτοιών παίδων 

τοΰ 'Ραμεσή. Χλλαχοΰ δέ βλέπομεν έπιγρα- 

φήν ιερογλυφικήν παραγεγραμμένην τό έξηκο- 

στόν έτος τής βασιλείας αύτοΰ, δπερ έπι- 
όεικνύει δτι έγένετο πολύτεκνος καί μακροβιώ- 

τατος, Έτέρωθιδέ παρισταται ούτος προσκυ- 
νύμενος παρά τίνος, άσπαζομενου αύτόν ώς

θεόν, έν φ οί ιερείς φέρουσιν είς αύτόν τούς 

μικρούς τών πρό αύτοΰ άρξάντων τής χώρας 

δεκαοκτώ βασιλικών γενών ανδριάντας, ών ά -  

χαιότατος μέν είναι ό Μήνας, ό καταστήσας 

τήν αίγυπτικήν μοναρχίαν, νεώτατος δέ αύτός 

ό 'Ραμεσής ό δεύτ.ρος, δεικνύων έκ τούτου δτι 

μετά μύρια καί πεντακόσια έτη καί μετά δε

καοκτώ μεταβολάς βασιλικών γενών καί μίαν 

εισβολήν ξένων, ένόμιζεν έαυτόν νόμιμον τοΰ 

Μηνά διάδοχον.
( "Επίται συνέπεια.)

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ T1IS ΑΓΓΛΙΑΣ.

’Από έκατόν σχεδόν έτών, ήτοι άπό τοΰ 

1763ου έτους, καθ’ δ έλαβε τέλος ό έπταετής

Ερείπια τής περσικής πολειος Μεσχε’δ (M e e h cd ).

λεγόμενος πόλεμος, αί άτμομηχαναί καί οί σι

δηρόδρομοι μετέβαλον πάντως τήν όψιν τής ’Αγ

γλίας. Πρό έκατόν έτών τό Αονδΐνον είχε μόνον

5 0 0 . 0 0 0 ,  νΰν δ’ έχει τρία εκατομμύρια καί 

πεντακοείας χιλιάδας κατοίκων. 'II δέ Αιβερ- 

πούλη καί ή Μαγχεστρία , αί νΰν μάλλον πο

λυάσχολοι καί πολυάνθρωποι τής Αγγλίας πό

λεις, ήσαν τότε άσημα καί ρυπαρά πολίχνια. 

Παραβάλλοντες δέ καθόλου τήν έμπορίαν, ήτοι 

τήν εισαγωγήν άμα καί εξαγωγήν τών δύο 

τούτων έποχών, βλέπομεν δτι έν μέν τφ  

17<)3φ έτει ή ’λγγλία έποιήσατο έμπορίαν 

5 4 7  εκατομμυρίων, έν δε τώ  1 8 7 2 ω  ετει δε

κατριών μυρίων μυριάδων καί G 75 έκατομμυ- 

ρίων ( 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 6 7 5 ) ,  γενομένην έν μέν 

τφ  1 7 6 3 φ  διά πλοίων βάρους 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,  

έν δέ τω  1 8 7 0 ώ  διά πλοίων έλκόντων βάρος

3 6 .0 0 0 .0 0 0  τόννων.

’\λλά καί έν τή βιομηχανία όπόση, μετα

βολή! ’Εκ τοΰ βάμβακος λ . χ · ,  τοΰτ’ εστι τής

ύλης, ήν ή γή τής ’Αγγλίας δέν δύναται ίνα γέν

νηση, καί ήτις ήτο σχεδόν άγνωστος αύτή κατά 

τό ΐ7 6 3 ο ν έτο ς , οί Άγγλοι κατασκευάζουν.ν έν 

τώ  παρόντι τοσούτους ιστούς, ώστε, έκτος τής έν 

τώ  τόπω άναλώσεως, ήτις είναι πάμπλειστος, 

έζάγουσι μόνον υφάσματα πλείονα τών τριών 

δεκάκις μυρίων μυριάδων ( 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 }  

μέτρων, τοΰτ’ εστιν δσα δύνανται ίνα περιέρ- 

χωνται έβδομηκοντάκις τήν γην! Είς δέ μό

νον ύφασμάτων κατασκευαστής έν Γλασκόβω 

έκτυποι 3 0  ή 3 5  εκατομμύρια μέτρων υφά

σματος !

II άςία τών έξαγομένων υφασμάτων έγένετο 

τώ  μέν 1 8 7 0 ώ  έτει δεκάκις μυρίων μυριά

δων καί 4 1 8  έκατομμυρίων, τώ -j δέ νημάτων 

3 6 7  έκατομμυρίων, τοΰτ’ έ'στι τών δύο τού- 

των πραγμάτιον όμοΰ μόνον δεκάκις μυρίων 

μυριάδων καί 7 8 6  έκατομμυρίων.

Οί άριθμοί 

ούτοι δεικνύουσι 

τό μέγεθος τής 

μεταβολής , ήν 

έπήνεγκον αί 

ά τμ ομ ηχα να ί 

έν άπάση τή 

β ιο μ η χ  α νία . 

Συνεβάλοντο δέ 

μάλιστα εϊς τού

το  αί έσχάτως 

διαδοθεΐσαι μη 

αί ού- 

σαι ά ν τ ί  έρ- 

γ α λ ε ίω ν  (ma
chines a ou- 
t i l s ) ,  αίτινες 

έύδοκιμ ούσιν  

έπί δυνάμει , 

άκριβεία, ασ

φαλεία καί εύ- 
ωνια , δι’ ήν 

κ α θ ίσ τ α ν τ α ι  
προσιταί τοΐς 

μικροΐς κατα- 

στη'μασιν.

Η Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Η
Τ!!Ν

Π Ε Ρ Σ Ω Ν .

Τά βαρέα καί υπέρογκα οϊκοδομηΐματα τής 

άρχαίας περσικής αρχιτεκτονικής μεγάλην πα
ρέχονται άντίθεσιν πρός τήν θαυμαστήν κουφό

τ η τ α  καί χάριν τών μνημείων τής νεωτέρας περ

σικής τέχνης, ών τά  κάλλιστα ε;-ναι έν τή 
άρχ αία μητροπόλει τής Περσίας ’ΐσπαχ άν, καί 
έν Μ εσχέτ, τή ιερά πόλει, τή πρωτευούοη 
πόλει τής έπαρ/ίας Χορασάν, έ'νθα έτάφησαν 

πολλοί τών Περσών βασιλέων καί άγιων. 11ο- 

λά τών μνημείων τούτων ύπερτεροΰσι κατα 

τον πλοΰτον καί τήν έσωτερικήν διακόσμησιν, 
εί μή κατά τήν αρχιτεκτονικήν αρμονίαν, τών 

άοίστων τής άραβικής άοχιτεκτονικής έργων. Τό 

έν ’Ισπαχάν τσαμίον τής Αίρέσεως, τό μέγι

στον /.αί ίσως άοχ αιότατον μνημεΐον τής νεω-
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τέρας Περσίας, έχει έ'κτασιν τεσσάρων πλέ

θρων. Κατεσχευάσθη δέ μεταξύ τοΰ ΙΟΟΟοΰ καΐ 
1200οΰ έτους. Είναι δέ τετράγωνον καΐ κα

λύπτεται ύπό έπτα θόλων, ών ό μέγιστος έχει 

διάμ.ετρον τριάκοντα μέτρων, στηριζομένων 
έ - ί  τεσσαράκοντα στύλων. Τά κάτω τών τοί

χων μέχρι τριών μέτρων ύψους εϊναι κεκαλυμ- 

μένα ΰπό πορφυρού γρανίτου καΐ ίάαπιδος, τά 

δε ανω καλύπτονται ύπό έζωγραφημενων πλα

κών φαβεντιανής ύλης , θαυμασίων την λαμ

πρότητα τών χρωμάτων καΐ τό εμμελές τών 
αραβουργημάτων καί τών επιγραφών έν αίς 

άναγινώσκεται μάλιστα ή έπί της είσο'δου τοΰ 

ναοΰ επιγραφή'· Προ'σοψις τοΰ π α ο α δ ε ί-

σου. Α π α γ ο ρ εύ ετα ι ή ε ίσ ο δ ο ς  τ ο ΐς  φ ι

λά ργυροι? κα ΐ τ ο ΐς  ύ π ο κ ρ ιτα ΐς .

Μετα το οικοδόμημα τοΰτο θαυμάζουσιν οΐ 
περιοδευταί τό λεγόμενον Βασιλικόν Τσαμίον, 

κτισθεν υπο Α,ββάς τοΰ Μεγάλου περί τά τέλη 

τοΰ δέκατου αιώνος έν τη μεγάλη πλατεία της 

Ισπαχάν, οπερ είναι άνθάμιλλον τοΰ τσαμίου 

της Αιρεσεως κατα τε τον εσωτερικόν κόσμον 

και την μεγαλοπρεπειαν. At πολυτιμόταται 
ύλαι, εσμαλτωμέναι διά τών ώραιοτάτωνχρω

μάτων, ή πορφύρα, ό ίασπις, ό άμυγδαλίτης, 

ό άργυρος, ό χρυσός καΐ ή φαβεντιανή ύλη 

καταποικίλλουσι τούς τοίχους, τούς θόλους, 

τους σηκούς καί τάς δεξαμ.ενάς τοΰ οικοδομή

ματος, οί’τινες είναι ώς έπί τό πλεΐστον πολύ
γωνοι.

Τά δέ Βασίλεια της ’ίσπα/άν είναι άναμ- 

φιλεκτως τό μέγιστον τών έκατόν τριάκοντα 

έπτα βασιλείων , άτινα έκέκτηντο πάλαι ποτέ 
οί Σόφεις έν τη πόλει ταύτη. Σύγκεινται δέ 

ταΰτα ΰπό τάξεως μεγαλοπρεπεστάτων αιθου

σών καί στοών θαυμασίων την ώραιότν,τα καί τήν 
δι’ έλέφαντος καΐ λιθείας πολυτέλειαν. Έν αύ- 

τοΐς θαυμάζει ό περιοδευτής τό βασιλικόν Ί π -  

ποστάσιον, έ'νθα συναθροίζονται μέχρι τοΰ νΰν 

κατα τάς βασιλικάς έορτάς οί ώραιότατοι τών 

ί'ππων τοΰ βασιλέως της Περσίας, έ'χοντες τους 

χαλινούς καΐ τά εφίππια χρυσά καΐ λιθοκόλ-

, λητα · καΐ τήν Αίθουσαν τών ’Αγγείων, έν η 

οί βασιλείς της Περσίας ουνέλεξαν παν εΤδος 

πολυτίμων η περιέργων άγγείων ανατολικές 
"έ/νης · καΐ τήν Αίθουσαν τοΰ Θρόνου, ής οί 

μέν τοΐ/οι καλύπτονται ύπό άρωματώδους ξύ

λου σανδάλου, ό δέ θόλος φωτίζεται διά πλα
κών κρυστάλλου έσμαλτωμένων καί πεποικιλ- 

μένων χρυσώ καΐ άργύρω.
<( Έάν ποτε οί τεχνΐται καί οί αρχιτέκτονες 

τής Εύρώπης, λέγε·, ό γνωστός 'Ρώσσος περι- 
οδευτής Κάνικωφ, δυνηθώσιν ϊνα παρατηρήσω- 
σιν ήσύχως άπαντα τά αρχαία περσικά μνη

μεία της άγίας συνοικίας τής Μ εσχέτ, με-

γάλως ώφελήσουσι την ιστορίαν τής ανατολικής 

αρχιτεκτονικής καΐ κοσμητικής. Ένταΰθα συν- 
ηθροίσθησαν έπι πέντε ό'λους αιώνας τα ωραι

ότατα μνημεία τής περσικής αρχιτεκτονικής, 
ήτοι τής ύπό τών Μογγόλων με τα σχήμα τι - 

σθείσης αραβικής τέχνης. Εν αύτοΐς όιαπρέ- 

πούσι τά τσαμία τοΰ Ναδΐρ-Σάχ καΐ τοΰ ίμάν 
Aly-Riza, ό'περ θεωρείται μάλιστα ώς τύπος 

τής περσικής αρχιτεκτονικής. »
« Έ ν  τινι ύπομνήματι, όπερ επεμψα τή γε

ωγραφική έταιρία τών Παρισίων, επειραθην ϊνα 

διαγράψω διά βραχέων τινά τών ώοαιωτάτων 

ανημείων τής Μέκας ταύτης τής Περσίας, ήν

όλίγιστοι είδον μέχρι τοΰδε περιοόευται. Τό 
τσαμίον τοΰ Aly-Riza έ'χει βιβλιοθήκην περι- 

έχουσαν ύπέρ τάς τέσσαρας χιλιάδας χειρογρά
φων. ών χίλια καί τεσσαράκοντα Κοράνια, καί 
μεταξύ τών τελευταίων τούτων πέντε μόνον 

γεγραμμένα έν τή κουφφική λεγομένη γλώσση, 
έν ω ή έθνική βιβλιοθήκη τών Παρισίων κέ- 
κτηται έκατόν καΐ τεσσαράκοντα κουφφικά Κο

ράνια. ))

tv.·. . .. ι;: .ι..
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ΔΟΥΚΑΣ
Τ  Ρ Α Γ Π Δ I Α

ΪΠ Ο

A . Ρ . Ρ Α Γ Κ Α Β Η .

(Συνέχ. άπό σελ. 2 6 1 .)

Δ ο ύκ α ;.

Ή Μεγαλειότης τοι· 
προστάττει τής πρεσβείας την εισαγωγήν.

ι Ο Λέων Σγουρός εξέρχεται. Ό  Αύτοκράτωο και ή 
νύτοκρατειρα άναβαίνουσιν εις τον θρόνον, έφ’ ού 

ιστανται opOtot. Παρ’ αυτούς, εκατέρωθεν καί δπί- 
σω , η αντίκρυ παρατάττονται οί λοιποί Αύλικοί, 
εν ιό ήχοΰσιν αί σάλπιγγες. Μεταξύ και δπίσω αύ
τών ή Μ ΑΡΙΑ, σχεδόν ώς μοναχή ενδεουαένη. 
Έ ν  ω δέ ολοι καταλαμβάνουσι τας οικείας δέσεις, 
κατα τό προσκύνιον)

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς  
(ϊδιαιτεριος πρός τόν Δούκαν .

Ο Αύτοκράτωρ πώς έπείσθη να οεχθή 
τών Φράγκων τήν πρεσβείαν;

Δ ούκας.

Τόν κατέπεισα. 
Οτ έναντίοι άνεμοι συγκρούωνται, 

φυσώσι τρικυμίαν. Σύ δέ πρόσεχε· 

βολιδοσκοπεί- Τό ναυάγιον εγγύς.

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Εκεί οπίσω βλέπω μ.ελανείμ.ονα 

τινα εντός τοΰ πλήθους...

' Δ ο ύ κ α ς.

Τήν Μαρίαν;

Κ ων σ τ  άν τ  ι ο ς.

Ναί.
Τήν είδες;

Δ ο ύ κ α ς .

Αν τήν είδα !

Κ ιο ν σ τά ν τ ι ο ς.

Πλήν δέν εννοώ-
Αύτή έδώ j

Δ ού κ α ς.

Τήν είδα καί τήν έφεεα- 

Είπε σύ μάλλον· Είδες θηρευτήν ποτέ 

εχοντα βέλος εν είς τήν φαρέτραν του ; 

καί δέν νομίζεις δτι σώζεται ή ναΰς 
ή εύπλοοΰσα έπί θάτερα; Αύτά 

είσί τό πρώτον τών φρενών άλφάβητον.

( ’Εν τούτοις εϊσάγονταις τρεις ΠΡΕΣΒΕΙΣ ίππο'ται, 
χαιρετώσιν ελαφρώς, καί ιστανται απέναντι τοΰ 
θρόνου).

Α ύ το κ ρ ά τω ρ  Κ ο μ ν η ν ό ς . (Κάθηται).

Εύγενεϊς ξένοι, είς 'Ποιας ήτήσατε 

νά παρουσιασθήτε. Καλώς ήλθατε.

Εκθέσατε θαρρούντως τας εύχάς ύμών- 

Καθ’ 7. μοί είπον, ν' Ιν. τών εμβλημάτων σας 
εικάζω, είσθε στρατιώται τοΰ Χριστού, 
νά σώσητε τόν τάφον άπεοχόμενοι 
δστις εγκλείει τήν αθάνατον ζωήν.

’Αγαθή τύ χ η ! Νίκη εις τά ηπλα σας I 

Αλ.λ είς 'Ημών τάς χώρας τί σας έφερε ; (5 8 4 )

Μή δ ι’ οδών αγνώστων έπλανήθητε, 

καί οδηγούς ζητείτε J Μή σπανίζετε 
τροφών καί εφοδίων, ή τών όπλων μας 
τήν κοινωνίαν θέλετε καί αρωγήν;

Α ιτείτε, κ ’ ειτι εύλογον, γενήσ.ται- 

Πλήν σφάλμα νά ελέγξω πρέπ’ ύμέτεριν, 

εις ο ες άπειρίας ένεπέσατε.

Τα είθισμένα δίκαια παοέβητε,I I * *
πανστρατιά ένταΰθα είσελάσαντες.
Δια πρεοβειας δίοδον ώφείλετε 

και είτι άλλο νά ζητησητε. Ύμ.ΐν 

προς χάριν δμως ταΰτα παραβλεπομεν- 

Το αίτημα σας, εστω , υποβάλετε · 

και οιαν χάριν δαψιλεύσομεν ύμΐν, 
ταύτην λαβόντες, άπιτε.

Μ ονφ ερράτος.

Τον ασπασμόν
άνταποδίδομέν σοι, εν όνοματι

τών ηγεμόνων πάντων καί τών ιπποτών,

οσοι το σήμα τοΰ Σωτήρος φέροντες

επιδημοΰμεν. Εν πλήν άποκρούομεν ■
οτι εθίμων καί δικαίων άγνοια,

σοΰ άκοντος, μάς φέρει είς τήν χώραν σου.

j Εις παρρησίαν τεθραμ.μένοι, λέγομεν·
Δέν είναι σοΰ ή χώρα. ’Έφερεν ήυιάς

j ό νόμιμο’ς της ήγεμ.ών, τοΰ ’Ισαάκ
ό κληρονόμος καί υιός ’Αλέξιος,

ύπό τών σημαιών μ,ας τήν σκιάν τεθείς.

Αλλ ούτε τής εύθείας έξετράπ/,μ.εν.

Τήν πανοπλίαν ένδυθέντε: τοΰ Σταυοοΰ,
\  k 

τής αδικίας τιμωροί έχρίσθηι/.εν,

j τών ιερών δικαίων έπανοοθωταί.

ΐδού ένταΰθα τ ί μ.άς φέρει. Κάτελθε

ειρηνικώς τοΰ θρόνου, ον κατακρατείς,

τό στέμμ’ άποδος, εύλαβής υπήκοος,
εις ον ανήκει, καί coi εγγυώμεθα ,
μα τοΰτο τό σημεΐον τό σωτήιιον,

τοΰ Βασιλέως άνοχήν φιλάόελΦον,

ανετον βιον, και ήν πρέπει σοι τιμ.ήν.

Ήμεΐς δέ άναχθέντες , άπερχόαεθα
δπου το χρέος μας καλεΐ τό ιερόν.

Κ ομνη νός.

Τής παρρησίας ταύτην τήν κατάχρησιν 

τραχεΐαν κρίνων τής ανδρείας άκανθαν, 

τήν παραβλέπω. "Οτι σάς /ΐ πάτησαν 

μικρόν μ’ εκπλήττει. Τ ’ άληθή μανθάνοντες, 
θά στοχασθήτε τοΰ καθήκοντος ύμών.

'Ο θρόνος ούτος, έφ’ ού κάθημαι χρισθείς,
μοί περιήλθεν οΐω δικαιώματι

καί τώ  έκθρονισθέντι πρόκατόχω μου.

Το σκήπτρον ε’ίτε δίδει εύνοια λαοΰ, 

είτε θεόθεν άπονέμεται ήμιν, 

όφείλομ.εν, λαβόντες , νά τό σώζωμεν.

Καί δμως ούτος, δν καλεΐτε νόμιμον 

' τοΰ κράτους κυβερνήτην, εοιοτήσατε 
καί μάθετε, είς αίμ.α τοΰ μονάρχου του 

δτι τό στέμμα βεβαμμένον ε'λαβε , 

κ είς τό άσπαΐρον πτώμά του κρεουργηθέν 
πατήσας, είς τόν θρόνον πώς έπη'δησεν 

έν ώ άφ δτου ή πορφύρα είς ήμάς 
j  άπεκληρώθη, ό αύτήν άποδυθείς 

εν άσφαλεία καί γαλήνη έ'ζησε, 

καί παρ’ ήμών παν έ'σχε τό φιλάνθρωπον. 
Ταΰτα μαθόντες, καί άντισταθμίσαντες, 
ήσυχω συνειδήσει θεν’ άπέλθετε. ( 6 4 6 )

Μαρία (προβαίνουσα έκ τοΰ πλ/,θ.υς .

Αήττητοι ίππόται, τίνων έ'λαχεν 

ο Αύτοκράτωρ φιλανθρ<όπων, κρίνατε, 

τήν 'ύζυγόν του βλέποντες εμπρός ύ ν ών.

Κ ομνηνός.

| Εις ταύτην ή Μαρία '.ήν όμήγυριν !
; Τίνος άδεια;

Μ αρία.

Ουδενός. Υπέκυπτον,
f \ > ,

η Βασιλις, είς βίαν· άλλά σήμερον 

ή λόγχη τούτων τών γενναίων μαχητών 

εις χεΐράς σου τήν βίαν θραύει. 'Υ π ’ αύτών 

την προστασίαν ή θυγάτηρ τίθεται 

τού Ανακτος τών Ούγγρων.

Κ ο μνηνός.

Ούτω προκαλεΐς
I τήν αύστηρότητά μου;

Μ α ρ ία  (δεικνύουσα τόν Μονφερράτον;.

'Ο Μαρκέσιος,
I πατρώος φίλος, άν δέν μ’ έλησμόνησε,

| δεν θ αποστρεψη άπ εμ.ου το προσωπον, 

και θενά κλίνη πρός τόν λόγον μ.ου τό ούς.ι

Μ ονφ ερρά τος.

(Κλίνει τό γόνυ εμπρός της, καί πάλιν εγείρεται). 

Ηασιλίς, όχι, δέν σέ έλ/ισμόνησα, 

j  και πάντοτε παρούσα είς τήν μ.νήμην μου 
μ.εν ή αύλή τού Βάλα ή φιλόξενος, 

δπου χαριτων πλήρης έλαμ.πες άστη'ο.
ν ρ (■/ ϊ k
Ι.κτοτε οτι εις Κωνσταντινούπολιν 

άνετειλας, τοΰ θρόνου χρυσούς ήλιος, 

είχον ακούσει, καί τόν Αύτοκράτορα 

εφθονουν, όχι δτ’ είς θρόνον κάθηται, 

αλλ δτι σ έ'χει σύνθρονον. Απεόοπτον 

να ιδω μ ήτον σε, την αγγελόμ.ορφον, 
σε, τών ήγεμονίδων τόν άδάμαντα, 

μακραν τού θρονου, πενιχραν το ε'νδυν.α, 
καί περιφρονουμένην. Θάρόει, καί είπε. 

Ούδείς θά σ έμποδίση · τό ύπόσχοααι.
Η θρίξ τής κεφαλής σου έ'σται ιερά 

τοΐς φοβουμένοις τήν έμ.ήν έκδίκησιν.

'Ως δπου φθάνει ή αιχμή τοΰ ξίφους αου 

τών Ούγγρων βασιλόπαι, είσαι άσφαλή:.

Κ ομνηνός.

Πώς διατρέχει κίνδυνον δέν θά είπή 

ύπό τήν σκεπήν τήν φιλάδελφον ήμών.

Μ αρία.

Τής Παναγίας κάθημαι τών Βλαχερνών 
περιδεής ίκέτις, καί ή χάρις της 

έν όσω θέλει νά μέ σώζη, σώζομαι.

Το ράκος τοΰτο είναι ή πορφύρα μου, 

καί στέμμα μου ή τέφρα είς τήν κεφαλήν.
Ο δ Αύτοκράτωρ, δχι άρπαξ άνομ.ος 

νομίμ.ου θρόνου, άλλ’ αύτοΰ άνορθωτής, 

τής κοινής δίκης καί τής θείας λειτουργός, 
τήν αίμοπότιν άρπυιαν κατέβαλε, 

βασιλοκτόνον τέρας, τόν ’Ανδρόνικον, 
καί είς τόν θρόνον άκων, λαοπρόβλητος 

άνέβη, φέρων σωτηρίαν τφ  λαώ.

Αύτός, —  ακούσατε' το, άνδρες εύγενεϊς ·
καί άν ή κολακεία έμφοβος σιγά,

εκ τών χειλέων αδυνάτου γυναικός (6 9 5 )

άς τό άκούση φρίττουσα ή γή · — αύτός 

ί-,βεσθείς τάς κόρας, φίλων, πάντων έρημος, 

ύπό τοΰ καυχωμένου έπ’ αδελφική 

στοογή είς τό φρικώδες δεσμωτήριον 

τοΰ Ανεμά έκλείσθη, είς τά έγκατα 

τής γής, καί είς τό σκότος τό έξώτατον.

Ό τρ ίτο ς π ρ έσ β υ :.

“Ω άνηκούστού κακουργήματος!

Κ ομνηνός.

Τραχύν

τον λόγον έχεις, πρεσβευτά, καί λησμονείς 

τήν θέσιν σου. ’Ανίσως, αυστηρότεροι 

τών διαθέσεών μας, τόν καθείρξαμεν, 

άς αίτιάται τόν υιόν του. 'Ανετος 

κ’ έλεύθερος έβίου είς άνάκτορα 
έν Διπλοκιονίω. Αλλ’ ωφεληθείς 

τής φίλαδέλφου μεγαλοψυχίας μας, 

συνωμοσίας έπλεκε προδοτικάς, 

καί τό μειράκιόν του έςαπέστειλε 

νά σκευωρη'ση παρά ξένοις καθ’ ήμών.

Άφοον θά ήτον, καί προνοίας έ'λλειψις, 

άνίσως ταΰτα δέν παρεκωλύρμ.εν·

Τ ρ ίτ ο ς  π ρ έσ β υς.

Λοιπόν καί τοΰτο έγκλημα θά λογισθή, 

πώς τόν υιόν του δεσμών σώζων δουλικών, 

καί κρυπτόμενων ίσως έτι μαχαιρών, 

ποός τόν γαμ.βρόν είς άσυλον έξε'πεμψε, 

τόν ’Αλαμάνων βασιλέα; ’Έγκλημα, 

ειν’ έγκλημα έκείνου, τάς βασιλικά; 

ίλαθόντες συμφοράς του, δτι εύσεβεΐς 

ούτ’ οί ίππόται ήλθον... δτι ήλθομεν 

πρός-άρωγην του καί πρός σωτηρίαν του ;

Καί πώς θά πρέπη, είπε μάλλον, νά κληθή, 

ό'τι τυφλώσας άδελφός ιόν αδελφόν, 

υπήκοος μονάρχην, είς άνη'λια 

δεσμωτηρίων βάθη τόν κατώρυςε, 

τήν σεβαστήν του στεφηφόρον κεφαλήν 

είς χλεύην καί είς υβριν πώς παρέδωκε, 

κ’ είς άλυσιν κακούργων πώς έδέσμευσε 

τήν χεΐρα ήν έφίλει εύλαβής λαός;
Άν τούς άνθρώπους ταΰτ αφήνουν απαθείς, 

άλλά τήν θείαν δέν έγείρουσιν οργήν;

Δούκας.

(Πρός τόν Κωνστάντιον, ιδίως).

Γοργός ό νέος, και ό λογος του δριμ.υς.

’Έ χ ε  τόν νοΰν σου. Παρατηρεί.

Κ ω ν σ τά ν τ ιο ς .

Τ ί φρονείς;

Κ ο μ ν η ν ό ς .

Νέε ίππότα, λογχομάχος αςιος 

άν είσαι, τόπος δμως λογομαχιών 

,  αύτός δέν είναι. Μή αποθρασύνεσαι.
Έάν προτάσεις άλλας δέν μοί φέρητε, 

άπέλθετε, ταχέως μεταστήσατε 
έκτος της χώρας έν ειρήνη τόν στρατόν, 

διότι βίας θέλομεν ν’ άπέχωμεν.

Μονφερ ρά τος.

Αύται ειν’ αί προτάσεις άς σοι φέρομεν.

Αν είς έλαίας κλάδον δέν τάς δέχησαι, 

είς τήν αιχμήν τής λόγχης θενα τάς όεχθν,ς. 

Η εντολή μας ειν’ αύτή.

Κ ο μ νη ν ός-

’Απέλθετε. (7 4 4 )

Σάς απολύω έκ τής παρουσίας μου.

Τόν πόλεμον ζητείτε· θά τόν έχ_ετε·
(Εγείρεται ίν’ άπέλθη.)

Μονφερ ρ ά τος.

(Φιλών ττν χεΐρα τής Μαρίας.)

Ήγεμονίς, τ ά  ξίφ η , αί καρδίαι μας 

καί οί βραχίονες μ.ας, πάντα ύπέρ σοΰ. 

(Εξέρχονται πάντες, οί μέν λοιποί δια της μέσης 
Ουοας, δ δ1 Αύτοκράτωρ καί ή Αύτοκράτειρα δια 

της πλαγίας αυλαίας.)

Δ ο ύ κ α ς -  

(Πρός τόν Κομνηνόν άρτι έςερχόμε<ον).

Ό Αύτοκράτωρ ποιαν δίδει προσταγήν 

περί τού κυνηγίου;

Κ ο μν η νός.

’Αναβάλλεται.
(Εξέρχεται).

(Δούκας, στρεφόμενος πρός, τούς εξερχομένους διά 
της μέσης θύρας , εν ώ εξέρχεται δ Τρίτος Πρέ
σβυς, τω θέτει τίΐν χεΐρα επί τοΰ βραχίονος).

Δούκας-

Ίππότα ·

Τ ρ ίτ ο ς  π ρ έσ β υ ς.

Ποιος είναι;

Δ ούκα ς.

Μεΐν’ έπί στιγμήν. 

Π ρέσβυς.

Τίς είσαι; Τ ί μέ θέλεις;

Δ ο ύκα ς.

Ζηλωτήν θερμόν 

τοΰ καθειργμένου σ’ ήκουσ’ Αύτοκράτορος. 

Αντήχ' είς τήν φωνήν σου σέβας καί στοργή.

Π ρ έσ β υ ς.

Κ' έ'γκλημ.α ’ίσως είναι τοΰτο παρ’ ύμ.ΐν, 

δτι οίκτείρω ηγεμόνα πάσχοντα ;

Δούκας.

Παρά τοΐς άλλοις ίσως· παρ’ έμοί δεσμός 

αγάπης, έλκων, και προσδέων με είς σέ.

Σέ ήκουον λαλοΰντα, κ ’ ή καρδία μου 

τά  νέα σου έπέτα χείλη ν’ άσπασθη- 

Κουπτή εστία ειν’ άφοσιώσεως 

πρός τόν έν σκότει ν' εν δακρύοις κείμενον.

Θά σ’ έ'θλιβε βαθέως, έάν έ'βλεπες 

τόν άλλοτ’ έπί θρόνου διαλάμποντα, 
τόν όλβιον μονάρχην, τόν πανσέβαστον, 

είς τό φρικώδες βάραθρον τόν ’Ανεμά , 

ού ούδ’ αύτός ό "Αδης άγριώτερος, 

γυμ.νίτην, έν βορβόρω, προσκεφάλαιον 
έχοντα λίθον! Οί σβεστοί του'οφθαλμοί 

σταλάζουν θρόμβους αίματος· είς προσευχάς 
καταναλίσκει τής ζωής το έ'λαιον, 

καί ψιθυρίζει έν αύταΐς έν δνομ.α, 

τό τοΰ υίοΰ του. Λυτρωτήν τόν θάνατον 
έπικάλεΐται, καί όδύρετ’ ένταύτώ 

πώς θ’ άποθάνη πρίν ίδ ή ... πρίν άσπασθη 

τό τέκνον τής ψυχής του, τόν Αλέξιον.

Π ρ έσ β υ ς.

ν<ί! π ώ ς, ώ ! πώς σπαράττει τήν καρδίαν μου 

ό λόγος ούτος! ’ Ω ! άν μοί έδιδετο 
τήν σεβασμίαν δεξιάν του ν’ άσπασθώ! ( 7 7 8 )

Δ ούκας.

Να τόν ίδης τοσαύτην έχεις έ'φεσιν;

Π ρέσβ υ ς.

! Νά τόν ίδ ώ ! Τ ί λέγεις; Μή τήν εύπειστόν 

J νά παγίδευσης θέλεις απειρίαν μου;

I Τίς είσαι;

Δ ο υκ α ς.

Είμ.αι φίλος έπιστήθιος, 

είμαι θεράπων, συγγενής τοΰ ’ίσαάκ. 

j '()τε κακούργος τόν έτύφλ.ου άδελφός,

| ναί, ν’ άποθάνω δι’ αύτόν ήθέλησα,

. άλλ’ ήν έξώρας, κ’ ή θυσΓ ανωφελής.

Τ ότ’ εζησα, ζητήσας τινι μηχανή 

νά τόν υπηρετήσω έν τή συμφορά- 

Τοΰ άρπαγος τόν θρόνον έπλησίασα, 

ύπεποιήθην τήν έμπιστοσύνην του,

! καί ήδη άρχω παντοδύναμος σχεδόν, 

ί καί τοΰ δεσμ.ώτου πιστευθείς τήν φοούρησιν, 

j παραμυθώ πραυνων τάς βασάνους του. 

j Είμί ό Δούκας ό Αλέξιος.

Π ρέσβυς.

Π ώς; Σύ

ό Δούκας;

Δ ο ύ κ α ς.

Ναί, κ είς ταύτας τάς άγκάλας μου 

βρέφος πολλάκις τόν υιόν του έ'φερα, 

μειράκιόν πολλάκις τόν έδίδαξα.

’Αλλ’ έάν θέλης, λάλησον, Αλέξιε,

| κ’ είς τοΰ πατρός σου σέ εισάγω.

Π ρέσβυ ς.

Γοΰ πατρός;. . .

ί Τοΰ π ο ίο υ ;...
(Τώ λαμβάνει αιφνιδίιυς τήν χεΐρα.)

Φ ίλ ε , εύεργέτ’ ανέλπιστε, 
j μάταιον είναι, ούδέ θέλω νά κρυφθώ 

j άπό σοΰ πλέον. Φέρε με, ώ ! φε'ρε με 

 ̂ πρός τόν πατέρα, νά ίδώ τούς όφθαλμ.ούς 

τούς έσβεσμένους, ν’ άσπασθώ τούς ι/κόλωπας 

j τών σεβαστών χειρών του, καί νά μ/ εύχηθή, 

κ ’ έ'στ1 αιώνια ή ευγνωμοσύνη μ,ού.

Δ ούκας.

’Αλλά, ώ Βασιλόπαι, περισκέψεως 

| καί προσοχής ανάγκη. Μετά τοΰ πατρός 

κατάκλειοτος τό πρώτον, έπειτ’ άπελθών 

! αειοάκιον είσέτι, είσαι άγνωστος 
δτ’ έπιστρέφεις, μετ έτών παρέλευσιν, 
ευπρεπής νέος, έν στολή τών ιπποτών.
Ή προδοσία δμως είν’ οξυδερκής ■ 

ό όλεθρός σου, φωραθέντος, βέβαιος.

Μή έμπιστεύου είς ούδένα πλήν έμοΰ.

Θά σοι άνοίξίο τούς μοχλούς τής φυλακής ■

1 καί δταν πάλιν θά έξέλθης, δι’ έμοΰ 
τής πόλεως ή πύλη θά σοι άνοιγη.

Χ λ έξ ιο  ς.

Πώς θ’ άνταμ-είψω τήν.αγάπην σου π οτέ; 

Δέξαι φιλίας αίωνίας ασπασμόν.
(Τόν εναγκαλίζεται.)

Δ ούκα ς.

Ούχί Ιούδα σ’ αποδίδω φίλημα. 821
(Έ ν ώ εξέρχονται, πίπτει ή αυλαία.)

Τέλος του πρώτου μέρους.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

ΣΚΗΝΗ ΠΡΠΤΗ.
ΨΪΑΑΚΗ τον ASEMA ΤΠΟΓΕΙΟΪ.

'Ο  τυφλός Αύτοκράτωρ ΙΣΑΑΚ Άγγελος, μόνος.

Κενόδοξοι φροντίδες, φίλαρχοι σπουδαί, 

δολ.οπλοκίαι ζοφεραί κ’ εγκλήματα, 

όσα τοΰ θρόνου τήν όδόν λειαίνουσιν, 

ιδού πού περατοΰνται! —  Νύξ, βαθεΐα νύξ, 

νύξ αΐωνία, εις ήν φρίκη κατοικεί", 

και ήν τεράτων ή συνείδησις πληροί!

Είν’ έστοιχειωμένη αύτ’ ή κόλασις;

Τί θέλετε του "Αδου μορμολύκεια;

Τ ί προσηλοΰτε αιματώδεις έπ’ έμέ 

τας έσβεσμενας κόρας; Τάς έστέρτ,σα 

τοΰ ουρανίου δώ ρου, τοΰ χρυσοΰ φωτός, 
έπιδιώκων τό έπιφθονώτατον, 

τό παρ’ άνθρώποις ύψιστον τών άγαθών, 

τόν θρόνον. Μή όργίλως μέ προσβλέπετε. 

Επικροτείτε μάλλον. Σείς μ’ έφέρατε 

έπι τόν θρόνον · ποΰ δ’ ό θρόνος μ* έ'φερε 

τό βλέπετε. Τοΰ τάφου [/ε περιστοιχεΐ 

ή νύς, άλλ,’ όχι και ή ησυχία του.

Έσβέσθ’ ή έξω, οχ’ ή έ'νδον ό'ρασις.

Τών εύδαιμόνων ήμερων ή πάμφωτος 

είκών διπλασιάζει τάς βασάνους |Λου, 

και έν αυτη σέ, φίλον τέκνον, σέ υιέ, 

σέ, ώ ’Αλέξιέ μου, βλέπω πάντοτε, 

μάτην άνοίγων την άγκάλην μου κενήν, 

νά πνίςω μάτην θέλων τήν συνείδησιν, 

καί μόνος, μόνος, μόνος πάντοτε.
( Ακούεται ή θύρα ανοίγουν/].}

ο:·/·:'.
Ό  στρόφιγξ τρύζει. Β ήμ ’ ακούω πτερωτόν. 
’Εκείνη είναι.

(Εισέο/εται ή ΕΓΔΟΚΙΑ. Προς αυτήν.)

Είσαι, φίλη κόρη, συ;

Ε υ δ ο κ ία .

Έγώ,. ώ Αύτοκράτορ.

Ισ α ά κ .

Σύ ή φέρουσα 
τροφήν παρηγορίας εϊς τό βάραθρον 

τοΰ σκοτεινού μου βίου. Ή  φωνή σου φώς 

έντός μου διαχίει, καί προσβάλλει μου 

τό ούς ώς μέλος γνώριμον, ού άποοώ 
ν άναπολήσω τόν ρυθμόν. ’Αόρατο:, 

εις τάς πληγάς μου έπιχέεις βάλσαμον, 
καθώς ή ουρανία πρόνοια. ΙΙοτέ 

δέν θεν’ άκούσω τό γλυκύ σου όνομα;

Ε ΰ δ οκ  ία .

Τό όνομά μου, Αύτοκράτορ, άσημον.

Τάς σεβαστάς σου συμφοράς οίκτείρουσα, 

κ ’ έπιτυχοΰσα τής προσόδου άδειαν, 

προσέρχομαι σοι, ή πρός πκν άνίκανος, 

νά σοί προσφέρω μόνα στείρα δάκρυα.

Ισ α ά κ .

Ηύλ.ογημένην δρόσον! Χναθάλλουσα 
ύπ’ αύτήν πάλλει ή νε/.ρά καρδία μου, 
κ ΐκμάς έντός της νεαρά κυκλοφορεί.

ταν ό λόγος άπό τών χειλέων σου 

είς τήν ψυχήν μου καταβαίνη συμπαθής, 

πκσα χορδή της άντηχεΐ· φαντάζομαι 

πώς είν’ έκεΐνος ον θρηνώ, όν ξένη γη (4 9 )

καλύπτει ίσως, πλάνητα, φυγόπατριν. 

Παραμυθοΰσα όταν είσαι παρ’ έμοί, 

σ άκουω μετά πόθου, καί μοί φαίνεται 

πώς ή φωνή σου λεγει· « Ό  υιός σου ζή. »

Ε υ δ ο κ ία .

Ναι, ή φωνη' μου λέγει· « ' θ  υιός σου ζή. » 

Ισαά κ.

Τ ί λέγεις, φίλη κόρη; Είναι είδησις;

Ηόθεν ήξεύρεις; Άφες είς τόν τάφον μου 

νά μ ’ άναστήση νί παρήγορος ηχώ.

Ε υ δ ο κ ία .

Λαθραίως ήλθα νά σοί φέρω τάς κοινάς 

τοΐς πκσιν αγγελίας, άλλ’ άγνώστους σοι- 

Ζή ό υιός σου. Ύπό Φράγκων ιπποτών, 

ύπό στρατοΰ καί στόλου προπεμποι/.ενορ,k k k i '7
πρό ημερών τεσσάρων παρακάθηται 

έπαπείλών τήν πόλιν. Πρέσβεις σήμερον, 

έκ τοΰ στρατοΰ έλθόντες, ό ’Αλέξιος 

νά καταθέση τήν άρχήν άπητησαν, 

καί σοί τήν άποδώση, σοί άνη'κουσαν.

Έάν δ ’ άρνήται, πόλεμον έπάγουσι.

’Ισ α ά κ.

Ζ ής, φίλτατε υίέ μου! Ζής ! Έπιδημεΐς, 

καί τοΰ πατρός σου δέν έπιλανθάνε αι!

Αλλά πολέμους δ ’ έ μ έ ! Αίμόβαπτον 

τήν άλουργίδα νά φορέσω! At’ έμέ 

ή πόλις μελανείμων! Ο χι! Απαγε!

Ναι! νά τόν σφίγξω είς τό στήθος μου ποθώ · 

άλλά μή χύση αίμα. μή, έμφύλιον !

Πώς ν αφοπλίσω έτοιμον εις έγκλημα 

τήν φίλην χεΐρα, άσεβώς φιλόστοργον;

Σύ, κόρη, ήτις εύ'σπλαγχνος πρός γέροντα, 

είς τήν ειρκτήν του παρεισδύεις, δύνασαι 

τόν λ,όγον μου νά φέρης καί πρός τόν υίό^, 

τήν έντολήν, ν’ άπέχη, τήν βεβαίωσιν 
πώς μετά φρίκης θρόνον θ άποποιηθώ 

ον ήθελ.ε μολύνει αίμ’ αδελφικόν, 

καί τής ζωής μου ή ήμίσβεστος λαμπάς 

ότι δαυλός δέν είναι έκδικήσεων;

Τήν θελησίν μου ταύτην άναδέχεσαι 

νά τω  διαβιβάσης;

Ε υδοκ ία .

"Ανερ σεβαστέ, 
ό άποδίδων τό καλόν άντί κακοΰ· 

τάς λ.έξεις σου άκούει έκ τών ουρανών 

ό έλεήσας τούς σταυρώσαντας αύτόν.

Αν έδυνάμην νά σ’ είπώ πώς αντηχούν 

εντός τοΰ στήθους τούτου, διαλλάττουσαι 

όμοΰ τόν οίκτον, τήν στοργήν, τόν σεβασμόν!... 
Γυνή καί τόλμης κ’ έμπειρίας ένδεής, 

πρός τόν στρατόν τών πολεμίων αγνοώ 

πώς θέλω διαπέμψει τό σον μήνυμα· 

άλλ’ όμως θέλω. Από τών χειλέων σου 

ριφθείς ό λόγος είς καρδίαν ύϊκήν, 

πολλών μητέρων θά ξηράνη δάκρυα, 

πολνλά θενά προλάβη άνομη ματα.

Θά τόν μεταβιβάσω. Τό υπόσχομαι.

’Ισ α ά κ.

Έλθέ, φιλάτη κόρ’ , είς τήν καρδίαν μου.
Ά ς σ’ άνταμείψη άντ’ έμοΰ ό Κύριος! ί I 0 ‘2y

(Τήν Ιναγκαλιζεται, ή δ’ Ευδοκία φιλει τήν χεϊρά 
του. Κατα ταύτην τήν στιγμήν εισέρχεται, καί 
ιστατχ! παρα τήν θύοαν ό ΑΛΕΞΙΟ Σ, ύπδ σχήμα 
μονάχου).

Α λέξιος (καθ’ εαυτόν). 

Εκεΐνος εΤναι! *Ω χαρά! ώ συμφορά! 

Και ποιαν νέαν πεοιβάλλων ευλογεί;

Ε υ δ ο κ ία .

Ε ί ; μρναχός!

’Ισ α ά κ .

Τ ί θέλει;

Α λ έξιο ς .

Επιτρέπεται
εις άγνωστον νά κάμψη γόνυ ευσεβές, 

καί τήν βασιλικήν σου χεΐρα ν’ άσπασθή

I σ α ά κ .

Ποια φωννί! Ώ  ξένε! Ποία τοΰ νοός 

απάτη! Τί σκιρτώσι τής καρδίας μου 

j  Χ,ορδαι πάσαι! Ίοΰ  υίοΰ μου μουσική 
! φωνή δέν είναι; Τ ί μέ θέλεις, μοναχέ;

Α λ έξ ιο ς .

Τοΰ Αλεξίου σώζεις τήν άνάμνησιν ;

’Ισ α ά κ .

Τ ί ; τί περί εκείνου; " ί ί ! είπέ, είπε- 

’Α λ έ ξ ιο ς .

Αλλά δέν είσαι μόνος, βασιλεΰ.

Ε υ δ ο κ ία .

Έ γώ
άποχωρώ. Ανέτω; ομιλήσατε.

ϊ σ α ά κ .

Μή φεύγης, κόρη. Ξένε, περί τοΰ υίοΰ 

άν νά είπής τι εχη ς, λέγε άδεώς 

έμπρός αύτής. Τό μάννα είς τήν έρημον 

δέν παρηγόρει τόν λαόν τής έκλογής, 
όσον αύτής ό λόγος τήν καρδίαν μου.

"Οταν τά τέκνα, όταν ή Μαρία μου, 

κ ’ έκείνη μάλλον τέκνον παρά συζυγος, 

κωλύωνται ν* έλθουν πρός έμ έ, αύτή, 

τών δυναστών μου αψηφούσα τήν ίσχύν, 

είς τήν ειρκτήν μου παρεισδύει, ώ ; άκτίς 

τής άνω ευσπλαχνίας, κλαίει μ ετ ’ έμοΰ,. 
καί μ1 ύπεαχέθη, τής αγάπης άγγελος, 

πρός τόν υιόν νά πέμψη , τόν παμπόθητον, 

τάς εύλογίας άποθνήσκοντος πατρός, 
καί τάς έσχάτας καί θερμάς μου έντολάς

Α λ έξιο ς .

Αοιπον άν αύτη, καθώς έχει τήν μορφήν 
αγγέλου, εχη καί άγγελου τήν ψυχήν, 

έάν έκ τής άδολου διανοίας της 
ούδέν νά κρύψης εχ η ς , τότε ούδ’ έγώ. 

Άνοιξον τότε , πάτερ , τήν άγκάλ.ην σου 
είς τόν υιόν σου.

Ισ α ά κ .

Ποιον ; ποιον ; Τόν υιόν ;  

’Α λ έξιο  ς.

Εις τον ’Αλέξιόν σου.

Ε υ δ ο κ ία .

Ό Χλέξιος!

Α λ έξ ιο ς .

(^ιπτο'μενος είς τάς άγκάλας του.

Ναι, πάτερ, πάτερ, ό υιός σου είμ’ έγώ. (1 3 8 )

Ισ α ά κ .

Ευλογητόν τό κράτος τοΰ Κυρίου μου!

Σύ είσαι, ναι, σύ είσαι! Φίλτατε υίέ!

'II  μουσική έκείνη είν’ ή γνώριμος.

Οί οφθαλμοί σέ βλέπουν τής καρδίας μου. 

Έ λθέ, ώ τέκνον, είς τό στήθος τοΰ πατρός · 

έλθέ, καί δός τω  πάλιν θέρμην καί ζωήν. 

’Αλλά τ ί  τοΰτο ; ράσον φέρεις μοναχού ! 

Χπαρνητής τοΰ βίου, είς ασκητικόν 

καθιερώθης άπό τοΰδε θάνατον;

Α λ έ ξ ιο ς .

Ο ύχί, ώ πάτερ. Είναι σώζον πρόσχημα, 

έπικαλύψαν τήν πρός σέ μου πρόσοδον.

Ναι, κ’ έγώ είμαι στρατιώτης τοΰ Χρίστου, 

άλλ,’ όχι ρασσοφόρος. Είς τών ιπποτών 

της Λύσεως τάς τάξεις φέρω τόν σταυρόν.

I σαάκ.

Καί τί ζητείς έν μέσω τών στρατών αυτών ; 

11ώ; τής Σιών ένταΰθα έξετρά,τησαν;

Α λ έξιο ς.

Ζητώ τάς χεΐρας τάς σεπτάς σου τών δεσμών 

νά λύσω, είς τόν θρόνον έκ τής φυλακής 

νά σέ άναβιβάσιο, πάσαν τρίχα σου 

έξυβρισθεΐσαν είς αιμάτων ποταμούς 

νά πλύνω · τοΰτο θέλω · τοΰτο ι/,ετ’ έμοΰt 4
τό άνθος έκστρατεΰον τών Χριστιανών 

νά έπιβάλη έ'ρχεται, συνασπισθέν, 

διά ττυρός καί λόγχης. "Οπλων κίνησις 

κατ αδικίας σώζουσα τό δίκαον, 

σταυροφορία είν’ έπίσης ιερά.ι * k 7 »

I σαάκ.

1’ίέ, όποιον λόγον είπες βέβηλον !
Οί όπλισθέντες , έκ χειρών βαρβαρικοιν 

τόν ζωοδότην τάφον ν’ άπαλλάξωσι, 

κ ένστερνισθέντες τόν σταυρόν, τής κλη'σεω; 

είσίν εκείνοι άξιοι τής ίεράς.

Αλλ’ εμφυλίων ύ7Γ/ιρέται στάσεων 

άδελφοκτόνα όπλα νά έγείοωσι, 

καί ν’ άμελώσιν, όρκων καταπατηταί, 
ύπέρ τών επιγείων τά ούράνια,

ορθόν δέν είναι, ούδέ είναι όσιον.

Μη περιίλένη: ό'τ είς θρόνον θ άναβώ,k ι ι · 7 k ?
είς αίματα βατεύων καί είς δάκρυα· 

μή , ότι θενά γίνω άδελφοΰ φονεύς.

Ε ύδοκ ία . 

ίϊ της αγίας άοετής σου !

Α λ ες ιο ς .

Αδελφόν !
Ίον ονομάζεις άδελφόν , ό'ταν αύτός, 

τοΰ σκότους δαίμων, σοί ά,τέκοψε τό φώς, 

σ έ/.ρήμνισε τοΰ θρόνου, κ’ είς τά βάραθρα 

» · * '7 έκλεισε ταΰτα , ζώντα είς τήν κόλασιν !

I σαάκ.

Γ ιε ,  τόν λόγον ένθυμοΰ · « Μή κρίνωμεν, 

μή καί ήμεΐς κριθώμεν. » Αλλος ό κριτής. 
Εκαστος έ'χει τήν ευθύνην έαυτοΰ.

Εις τούς κλεισθέντας οφθαλμούς μου έπί γής 
τό φώς έκλάμπει τώρα τό άίδιον, 

καί βλέπω τά ένταΰθα στίλβοντα, σκιάς, 

και το καθήκον μοί προσλάμπ’ είς νέον φώς.

Α λ έξιο ς.

Αλλ είναι σός ό θρόνος, είναι κτήμα σου.
Δεν θέλεις τον άφή: ει λείαν ά'ρπαγος 191 )

’Ισαά κ.

Εμόν δέν είναι, είναι κτήμα τού λ.αοΰ.

Ιπέρ εκείνου ίδρυται. Τ ί δύναμαι, 

εις χεΐρας εχων τό κοινόν πηδάλιον, 

άχθος τυφλόν άρούρης, ττνέων σκελετός ; 

ή πώς τον νόμον θ’ άπαιτήαυ σεβαστόν, 

άν άναβώ πατήσας είς άνόυ.ηαα; 

j -ίβου τόν θειον. Σήμερον ύπήκοος,
/ * ' Ν \! πειθάρ/ει, όπως αύ'ριον, διαδεχθείς, 

j εύπειθές εχης τό ύπηκοον πρός σέ.

Τήν κάθειρξίν μου ή φυγή σου έφερεν.

Εκ τής επιστροφής σου ίσως μαλαχθείς, 

μοί άποδώση τήν έλευθερίαν μου.

Αλλ’ ούδ’ αύτήν ίηλεύω. Σ’ είδα. μοί άρκεΐ.' k k
Με περιμένει ανοικτός ό τάφος μου,

: καί είμ ένταΰθα είς τό μέσον τής όδοΰ.

Ε ύδοκία·

Ιερέ άνερ, μεγαθύμως συγχιορών, 

τής αμαρτίας λύεις τον ’Αλέξιον. 

Εύγνωυ,οσύνη:, σεβασμού θαυμάζοντας< ‘ 7 k k ’
έμπρός σου κλίνει γόνυ ή θυγάτηο του. 

(Προσπίπτει).-

Ισ α ά κ .

Ή ποία λέγεις;

Ε ύ δ ο κ ία .

Είμαι ή θυγάτηρ του,

; ή Εύδοκία.

’Α λ έξ ιο ς .

Σύ ! ”ί Ι ! μοί τό έλεγε, 

πρός σέ σκιρτώσα ή καρδία.

Ισα ά κ.

Είσαι σύ

τοΰ Ηασιλέως ή θυγάτηρ!

Ε ύ δ ο κ ία .

Μή φοβοΰ

ό'τ’ είμαι μάρτυς κινδυνοίδου: μυστικού, 
ούδέ τάς περιπτύξεις προσφιλούς υίοΰ 

πώς θά προδώση γλώσσα μου ανόσιος.

I σαάκ.

Μή μ’ άδικήσης θύγατερ. II γλώσσά σου,

έξ ής παρηγορίας μέλι έ'ρρεεν,
ήτις τόν πόνον μοί ένάρκου τής ψυχής,

; δέν είναι γλώσσα καταδότου. Τήν φωνήν 

δέν έ'χει toW αγγέλων διαβόλου φρήν.

[Αλ,έξιος.

Ούδ’ έ'χει τήν μορφήν των. Είς τά κάλλος σου 
τό κάλλος τήν ψυχής σου άκτινοβολ.εΐ.

Υϊ Εύδοκία, σ’ είδα, καί άνέλαμψεν 
έντός μου μνήμη τών άρχαίων ήμερων, 

ότε, παιδία, τούς λειμώνας τής ζωής, 

τήν χεΐρα είς τήν χ:ΐρα, διετρέχομεν.

Ποσάκις όταν έ'βλεπον, φυγόπατρις, 

τών ’Αλαμάνων τούς άξενους ουρανούς, 

ένώπίον μου οπτασία φωτεινή 

αί όχθαι τοϋ Βοσπόρου δέν άνέτελλον, 

κ ’ έν μέσω ρόδων ή μικρά συμπαίκτρια, 

νεανις ήδη, ώς τά ρόδα θάλλουσα, 
j δέ« ν.’ έμειδίας, κ ’ είς τά κελ.αδήματα 

τών άηδόνων τήν γλυκεΐάν σου φωνήν 

δέν ήκουον, ό-ίσω  νά μ ’ άνακαλή !

| Σ 1 έπαναβλέπω. Τ ’ όναρ τό ουράνιον 

! ji/.πρός τής άληθείας σβέννυται ωχρόν. ·>39

’Αλλ’ έάν βλέπτ,ς έν έμοί πολέμιον, 

γόνον ύποπτου τώ  πατρί σου γενεάς 

καί μισουμένης, μ ’ έχεις είς τάς χεΐρας σου. 

Λιάθες τήν ζωήν μου. ’Ανεμόπληκτος 

είς τρικυμίας μέχρι τοΰδ’ έφέρετο.

’'Αν σύ τήν λάβης, ρίπτουσ’ άμνησίκακον, 

ίλεων βλέμμα έπ ” έμοΰ έκπνέοντος, 

είς τήν ψυχήν μου θά νομίσω άγγελος 

ότι άνοίγει τόν παράδεισον.

Ισ α ά κ.

Γίέ,

ούχί ψυχάρπας είναι αύτη άγγελος, 

άλλ’ άγγελος άγάπης-

Ε ύ δ ο κ ί α.

’ίϊ ’Αλ.έξιε, 

είς τήν αύγήν τοΰ βίου, είς τήν παιδικήν 

συμβίωσιν εκείνην είδες έχιδναν 

ή αίμοβόρον λέαιναν πλησίον σου 
αύξανομένην; Αδελφοί έτράφημεν.

Τί πρός έμέ τών θρόνων τά συμφέροντα 

κ ’ αί διαιρέσεις; Αλλων ταΰτα μέριμνα. 

Σύμβουλον έχω τήν καρδίαν μου έγώ.

Αύτή πλησίον μέ καλεΐ τής αρετής, 

ήτις έδώ στενάζει, τοΰ βασιλικοΰ 
δεσμώτου, πρός όν σέβας τρέφω θυγατρός· 

αύτή υ.οί λέγει πρός τόν πρώτον σύντροφον 

τών παιδικών μου ήμερων άδελφικώς 

τήν χεΐρα νά εκτείνω.

Α λ. έ '  ι ο ς λαυδάνων και θέτιον τήν χεΐοα 
αύτής είς τό στήθος του).

Θές, ώ ! θές αύτήν 

τήν χεΐρα είς τό στήθος τό βαρυαλγές, 

καί θέλει καταστείλει πάντα πόνον του, 

καί θέλει σβέσει τοΰτο τό Ήφαίστων 
τών φιλοδόξιυν πόθων, ένσταλάζουσα 

τήν ηρεμίαν τής μακαριότητος.
Πλησίον τοΰ πατρός μου καί πλησίον σου 

άν νά διέλθο) τήν ζωήν μοί δίδωτοα, 

τονς καθημένους έπί θρόνων δέν φθονώ.

Ε ύ δ ο κ ία .

Τήν πριν καί πάλιν άνευρίσκεις άδελφήν.

’ί σ α ά κ .

’Αλέξιέ μου, ό Θεός εύλογητός, 

ό έπιτρέψας έτι άκηλίδωτον 
νά σ ’ άναστείλω, πριν ή χείρ σου μιανθή 

είς αίμα ομοφύλων. Ετοιμόρροπος, 
έπί ανομημάτων ταλαντεύεται 

ό θρόνος τών πατέρων. Μή, ώ τέκνον, σύ 
τώ έπιφέρης κτύπον έσχατον. Π ! μή 

τόν άνατρέψης διά λόγχης ξενικής· 
μή μιαιφόνον, μητροκτόνον μάχαιραν 

εμπηξης είς τά  σπλάγχνα τή ς πατρίδος σου. 
Μικρά ττνοή τή ρ,ένει. Τόν σπινθήρ αύτόν 
άν συντηρώμεν ευλαβώς, ίσως η πριν 
γενναία φλόξ καί πάλιν άναφθη ποτέ.

Έ ξ  έναντίας , άν σβεσθή, τετέλεσται· 
ό θρόνος καί τό γένος τό ήμέτερον 
θά καταρρεύσουν, έρμαια κατακτητών, 

τών λαών χλεύη , τέφρα ποδοπάτητος. 

"Γπαγε, τέκνον, σπεΰσον πρός τούς φέροντας 
τό πυρ ένταΰθα τούτους καί τόν σίδηρον. 
Τάς αιαιφόνους λόγχας των άπότρεψον.

. Είς τήν αιχμήν τών ξένο>ν ελευθερωτών 
ειν’ έπιγεγραμμένη ή δουλεία μας. 2 9  5



e o N i K H  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ ,

1 παγ-ε , δεΐξον είς αυτούς ποΰ ίεοον 

τους προσκαλει καθήκον. Αν όρεγησαί 

εύλαβοΰς δάφνη;, μετ αύτών συνασπισθείξ, 
άπελθε όπου -όλε;/.ος Θεοσεβές, 

και ί/. χειρών απίστων σώσον τών —ιστών 

τήν παρακαταθήκην τήν θέοσδητον '
'/i, αν εμμενη ό αλλόφυλος στρατός 

κατα—ατών τήν χώραν τήν — ρογονικήν, 

υίέ τών Βασιλέων, αίρε κατ’ αυτών 

το ξίφος, την πατρίδα άυ.υνόαενος.

Α λ έ ξ ι ο ς .

Και, πατερ, θελεις εις αυτόν τον τάρταρον 

τυφλόν, δεσμώτην, είς τό σκότος το τυφλόν 

νζ σε αφησω, άλλου στοχαζόμενος 
ιερού χρέους, παρορών το  πρώτιστον, 
το πάντων τών χρεών ι/ου ίερώτατον;

My, λεγε τοΰτο, όταν έχω  δύναμιν, 

πιος θεν άφη'σω ν ’ άποθάνης έν είρκταΐς.

I σαάκ.

Επί δυνάμει μή καυχάσαι. Δύνα»/.ιν 

εις μόνος έχ ει, ό έν ύψ:ι κραταιός.

Εκείνος άμα νευση σείεται τό πκν,
_ ' Ύ t \ / ,στρατούς 'τκ.ορττΕ.-.ει coc την κ ον tv τών αγοοίν, 

ώς χούς έμπρός του τεί/yj καταρρέουσι, 

δεσμά ώς τρίχες θραύονται, καί στέμματα 
ή χειρ του δίδει, καί νί χειρ του άφαιρεΐ.

—υ πράξον, ως οφείλεις,άξια σαυτου, 
τούς κινδυνώδεις αρωγούς άπόπεμψον, 

κ εμέ παράδος είς την θείαν αρωγήν.

Α λ έξ ιο ς .

'Ο λόγο: σου, ώ πάτερ, είς άμήχανον 

μέ περιάγει θέσιν. Τών χριστιανών 

τονς πρώτους τήν άνδρ:ίαν, πλούτον καί ίσχύν 
του ευσεβούς των στόλου τίς άπέτρε'1 ε ·
Πολλά έκλιπαρήσας καί ύποσχεθεις, 

ένταΰθα μόλις τίς τούς εφερεν ; Έ γώ .

Και ήδη πρέπει, άναιτίως δύσπιστο:, 

τό ξίφος ν ’ άντιταξω πρός τά ξίφν; των, 
ά χαρισθέντες έ'συρον ύπέρ έριού;

Ναι, είσαι, πάτερ, είς τάς χεΐρας τοΰ Θεού · 

άλλα πολλάκις δι ανθρωπων ασθενών 
δεν τελειοΰται τοΰ Θεού νί δύναμι;;

Δέν θέλει άρα νά σέ σώση δ ι ’ εμού; 

και όεν οφείλω νά εμμείνω πειθαρχών;
'Ω ! ποιον είναι τό καθήκον |/.ου; Ε ίπ ε, 

όδήγησόν j/ε, Εύδοκία. 'Ω ς χρησμόν 
θά σέ ακούσω. Τήν καρδίαν ,ύπειθή 
ό λόγος θά δεσμεύση τών χειλέων σου.
Ώ ς ούρανόθεν καταβαίνων άγγελος 
είς τό διστάζον συνειδός μου ρίψον φω;.

Ε ύδοκία .

Mr, άπευθύνου πρό; έμέ την άπειρον, 

την οδηγίας δεομένην καΐ αυτήν.

Περι πατρίδος προκειμενου καί πατρός, 
τόν νοΰν έρωτα μετά της καρδίας σου, 

καί εσονταί σοι οδηγοί αλάνθαστοι.
Εγώ δ εν όσω αί δεη'σεις μένουσιν 

ανίσχυροι ν ανοίξουν την ειρκτήν αύτήν, 
ούδέ ημέραν θέλω λείπει ά π ’ αύτης, 
παρηγορίαν φέρουσα τήν έπ ’ έμοί.

*ϊ /Ica a x ..

(Τήν εναγκαλίζετα!.

1 ήν πρός έμε σου εύσπλαγχνίαν, θυγατερ ,

Ocva σοι άποδωση ο πανευσπλα','χνος. 3 5 2

Λ A scto ;.

Ω ! συ, σύ, φέρεις είς τήν γην τόν ουρανόν. 
( Ακούεται κτύπος κώδωνος!.

I σαάκ.

ΙΙχει ό κώόων. II φρουρά θά καταβή. 
Αναχωρείτε.

(Πρός τον Αλέξιον.)

Ποιος σέ είσήγαγ'ε;

Α λ έξ ιο ς .

Πατρώο; φίλος, ισχυρός καί σήμερον, 
μέ έ'φερε κρυφίως , σώζων ευσεβή 

τήν μνήμην σου, ύ Δούκας.

Ε ύδοκία .

Ο αύτός κ ’ έμέ 
εισάγει λάθρα, ύπέρ σου κηδόμενος.

Ισαά κ.

Τό ελεος το θειον, καθώς βλέπετε, 

και ο άνθρώπων οίκτος δέν έπέλιπε.

I ής πιστεως τού Δουκα ούδ ή συμφορά 

κατίσχυσεν. Ανδρεία π ίσ τ ις ! Δάκρυα 

μοί αποσπά ή αρετή του. —  Σιτευσζτε. 
Καιρός.

Α λ έ ξ ιο ς  (εναγκαλιζομενος αύτόν.

Ω πατερ, δός μοι τήν εύχήν 
εις τήν όδόν νά μείνω τοΰ καθήκοντος.

Ισ α ά κ .

Σε παραδίδω είς τήν σκέπην τοΰ Θεοΰ.

Ε ύ δ οκ ία (άσπαζομένη τήν χεΐρά του. 
λ’αΐρε, ώ θ·ΐε.

Ισ α ά κ .

Φίλη κόρη, σ’ ευλογώ.
Τών ύίίκών σου καθηκόντων εύγενώς 

.α προς την δυστυχίαν έπροτίμησας-

Ε υ δ ο κ ια  τώ Αλεξίω).

Αγ'ωμεν ήδη.

Α λ εζ ιο ς  (απερχόμενο; μετ’1 αύτϊ,ς).

Ή είκών σου, σταθερά 

προ οφθαλμών μου, θά μ ’ έμπνέ’ είς τό καλόν.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-
Αύτοκράτορ ικός προθάλαμος, ώς έν τώ πρώτω μέρει.

Δ Ο Υ Κ Α Σ , Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙΟ Σ .

Δούκας.

Λοιπόν, οί πρέ.βεις;

Κ ων σ τ α ν τ ι ο ί .

ΙΙαντες άνεχώρησαν,
έκτος ένός.

Δούκας.

Εκείνον παλιν άπελθε, 

καί πρόσμεινε τον είς τήν πύλην τήν χρυσήν. 
Ως έ’λθη, θέλεις τόν έκπεμψει ασφαλώς.

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .

Καί πώς έκεΐν.ς έ'μεινεν*

Δούκας.

Είν εργον μου.
Συ δε, είπε μοι· εβολιδοσκόπησας

τους στρατιωτας ; Είναι οί Παράλ ιοι (3 7 9 )

εύμάλακτοι: Οποίων διαθέσεων 
το·ς βλέπεις;

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Είναι πρώτη των διάθεσή, 
κν όχι μόνη , νά μισθώνται ακριβώς · 

ή δε δεύτερα, νά συνάγ'ουν λάφυρα, 
άλλ’ άκινδύνως.

Δ ούκα ς.

Τούς έγνώρισας καλώς.
Λοιπόν;

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .

Λοιπόν, τήν κλείδα τής καρδίας των 
εχουσι δύω, ό ΰποκλινέστατος 

θ/;σαυροφυλαξ, και ο Βεστιάριο;.

Εις τάς χρυσκς μας ορμιάς έξήρτηνται, 

καί στρέφονται πρός ό',τι λάμπει δέλεαρ.

Δ ο ύκ α ς.

Τοΐς είχομεν έμπνεύσει, σύ καθώς κ ’ έγώ, 
κατα Ισαακιου μίσος άσπονδον 

και τής Αγγελωνυμου γενεάς αύτοΰ.
Σον εργον ή'δη νά τό σβέσης.

Κ ων σ τά ν τιο  ς.

Εϋκολον
δέν λέγεις έ'ργον, όχι άλλους, άλλ’ ήμάς 
να ψεύσωμεν.

Δ ούκας.

Ανίσως ήτον εϋκολον, 
θά τό έζήτουν; Αλλ’ ούδ’ ώς πρός εϋκολον 
εσται το γέρα:.

Κ ω ν σ τ ά  ν τ  ι ο ς.

Πλήν πρός τί οί σκολιοί 
έλιγμοί ούτοι; Τ ί ζητείς τόν Άγγελον;

Να δελεάσης τόν στρατόν άν δύνασαι, 

τι όεν τον δίλεάζεις μάλλον ύπέρ σοΰ;

Δ ούκας.

«ησαυροφύλαξ ε -ra i, καί δέν έμαθες 

π ιο ; ο κερόιζων οβολόν προς οβολόν, 

εκείνος θησαυρίζει ασφαλέστερον, 
κ επίφοβα τά κερδή τά αιφνίδια ;

Τα ξένα όπλα στίμερον στηρίζουσι 

τόν ’Ισαάκ. Εκείνου ειν’ ό άνεμο;.

Αντίπρωρος άν π λ ύ σ ω , άνατρέποι/αι.
Λά ούριοπλοώμεν άίς φροντίσωμεν, 

καί τής λοξοδρομίας έρχεται καιρός.

Έν δέοντι θά λάβης οδηγίας μου.

ΑΛΕΞΙΟΣ ώς ι/ονχχός, παρουσιάζεται εις τήν Οόραν . 
Αρχών!

Δούκας :/ε-αστρ«φό;χενοςκαί ίναγνωρίζων αυτόν).
Ω πατερ , τήν εύχη'ν σα:.

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς . (

Μοναχό;;
Δεν τόν γνωρίζω. ΙΙοιος είναι;

Δ ούκα ς.
r/V

και μή πολυπραγμονεί.

( Ε;ερχεται ό Κωνστάντιος. ΙΙρος τον Άλεςιον.} 

Απερίσκεπτον
εδώ νά έ’λθη ς ,  ήγεμών. ' (·ί Ι 'ι )

( Ί'-ετ·/: συνέχει*.)

ζειν του ζώου τό αέσον αέχρι τών αιοοίων, ΐσάζον 
δαοίως Ιαυτώ πάντιΟεν · είναι ό’ χυτό λεγουσι 
κατα τό πλεΐστον παρεμφερές τοΐς Αίγυπτίοις, ως 
αν τάς ;/έν χεΐρας εχον παρατετααενας, τά οε 
σκέλη διαβεβηκότα. »

, Διοο. Σικελ. βιβλ. Α κ ε φ .  9 8 .

Αυσκολώτατον είναι ίνα πορισώμεΟα 

ιστορικήν τινα αλήθειαν έκ του πλήθους 
τών κατά τήν Ε λλ ά δ α  περι τής αρχής τής 
έλληνικής τε'χνης διεσπαρμένων μύθων 
καί παραδο'σεων. Διότι, οτε οί Έλληνες ήρ- 
ξαντο ινα αεριανώσι περι τής ίδιας ισ
τορίας, έπεμίγνυντο ήδη προς έ'θνη άρ- 
/αιότεοα αυτών. Διό ούδέν άποοον άνΛ k k
ά-έδωκαν τήν περι τήν τέχνην και τήν 
θρησκείαν αύτών παιδείαν ταΐς άπό τής 
Αίγύπτου καί ’Ασίας άποικίαις.

Λ λλ’ ή ιστορία τών αποικιών τούτων 
είναι άσαφεστάτη. Διότι ό μέν 'Ομηρος 
ούδέν είς αύτάς αίνίττεται ‘ προς δέ τάς 
παραδόσεις, αίτινες μνημονεύουσι τών ύπο 
τοΰ Κάδμου , τών Δαναΐδων και τοΰ Κ έ- 

[ κροπος σταθεντων αγαλμάτω ν, ουνάμεθα

ί'ν’ άνθυποβάλλιυμεν ετέρους μύθους, απο
δίδοντας τήν έςεύρεσιν τών πλαστικών 
τεχνών τώ Προμηθεϊ καί τώ Δαιδάλω. 
Αλλ αι μεσταί έναντιώσεων παραδόσεις 
αύται, μεταγενέστερα', βεβαίως ούσαι, 
ούδεμίαν έχουσιν έκάτεραι δύναμιν. Διότι, 
καί άν μή θελήση τις ΐν·’ άποβάλη άπά- 
σας ομοίως, αδυνατεί ίνα συνάρμοση αύ- 
τ^ ς . _ _

Ά λλ έάν κατά τούς παλαιοτάτους 
χρόνους οί "Ελληνες έδιδάχθησαν άληθώς 
τήν γλυπτικήν παρά τών Αιγυπτίων, δι
καίως άπορεΐ τις βλέπων τάς νηπιώδεις 
αύτών απόπειρας· διότι δέν ύπελείπετο 
άλλο ή τελειοποιήσαι τά σχήμα τα, καί 
δούναι έμοασιν ταΐς μορφαΐς. Τί άοα 

σημαίνουσιν αί περί Δαιδάλου παραδόσεις, 
καθ’ άς ούτος πρώτος ήνοιςε τούς οφθαλ
μούς τών άγαλμάτων αύτοΰ, έ/ώοισε 
τούς βραχίονας άπό τοΰ σώματος, καί έποί- 
ησεν αύτά οιαβεβηκότα καί κινούμενα; 
« Πρώτος όμματώσας τά αγάλματα

* Ιών τε άγαλι/ατο-ο’ών π αλαιών τους μάλιστα διω- 
νομασμένους διατετριχέναι παρ’ αυτοϊς ίτοΐς Αι- 
γυπτίοις) Τηλεκλέα καί Θεόδωρον, τους 'Ροίκου 
μεν υίους, κατκσκευάσαντας δέ τοΐς Σαμίοις τό 
τοΰ Απόλλωνός τοϋ Πυθίου ςόανον. Τοϋ γαρ άγάλ- 
ματος εν Σάμω μέν ό^ό Τηλεκλέους Ιστορεΐσθαι 
το ήμισυ δημιουργηθήναι, κατα δέ τήν Έφεσον 
υ-̂ ό τοϋ άδελφοΰ Θεοδώρου τό έτερον μέρος , συν- 
τακεντα δέ πρός άλληλα τά μέρη συμφωνεΐν οΰτοις, 
ωστε δοκεΐν δφ’ ένός τό παν σώμα κατεσκευάσθαι. 
1 οϋτο δε τό γένος τής εργασίας παρά μέν τοΐς 
Έλλησι μηδαμώς επιτηδευεσθαι, παρά δέ τοΐς 
Αίγυπτίοις μάλιστα συντελεΐσθαι. Παρ’ έκείνο;ς 
γαρ ούκ άπό τής κατά τήν όρασιν φαντασίας τήν 
συμμετρίαν τών άγαλμάτων κρίνεσθαι, καθάπερ 
παρά τοΐς “Ελλησιν, άλλ’ έπειδάν τοός λίθους κα· 
τακαίνωσι καί μερίσαντες κατεργάσωνται, τό τη- 
νικαΰτα τό άνάλογον άπό t o j v  ελάχιστων έπί τά 
μέγιστα λαμβάνεσθαι. Τοϋ γάρ παντός σιόματος 
την κατασκευήν είς έν καί είκοσι μέρη καί προσέτι 
τέταρτον διαιρουμένους, τήν δλην άποδιδόναι συυ.- 
;/ετρίαν. Διόπερ, όταν περί τοΰ μεγέθους οί τεχνΐ- 
ται πρός άλλήλους συνθώνται, χοιρισθέντες απ’ άλ- 
ληλων, σύμφωνα κατασκευάζουσι τά μεγέθη τών 
έργων, οΰτως ακριβώς, ώστε εκπληςιν παρέχειν 
την ιδιότητα τής πραγματείας αύτών. Τό δ’ έν τή 
—αμω ξοανον, συμφοίνιος τή τών Αιγυπτίων φιλο- 
τεχνί κατα τήν κορυφχν otyοτοίχουαενον, otosi-



καί οιαβεβηκότα τά σκέλη ποιήσας, έ’τι 

οέ τάς χεΐρας διατεταμένας ποιων. Οί 
γάρ -ρο τούτου (του Δαιδάλου) τεχνΐται 
κατεσκεύαζον τά άγάλαατα τοΐς αέν ό'α-i k  ̂ ι ι
μασι μεμυκότα. τάς οέ χεΐρας έ'χοντα 

καθειμένας καί ταΐς πλευραΐς κεκολλη- 
μένας. » (Διόδ. Δ. 7(>.)

Οί παλαιοί άπέδιδον πάντα τά άρχ αί α 

αγάλματα τω Δαιδάλω, ώς άπεδίδοντο κατά 
τόν μεσαιώνα άπασαι αί παλαιαί είκο'νες τω  

Λγίω Λουκά. Αλλά, καί άν άποδεχθώαεν οτι 
το ονομα Δαίδαλος, ό'περ, ον όνοματοποίη- 
σις του δ α ιδ ά λ λ ειν  (διαποικίλλειν) , ση
μαίνει τόν β ιο μ ή χ α ν ο ν , παριστάνει αΐρε- 
σίν τινα, ανάγκη πάσα, έάν θέλωμεν ί'να κα- 

ταλογιζώμεθα τήν παράδοσιν, ΐν’ άνα®έρω-
I t  i k 7 ,  J"

μεν τήν σχολήν ταύτην είς τούς πρό τών 
Τρωικών χρόνους. ’Αλλά τότε πώς 
έννοήσωμεν ό'τι πολλοίς ύστερον αίώ- 
σιν οί "Ελληνες ήσαν μόλις έμπειροι 
τών στοιχείων τής γλυπτικής, έχον- 

τες μόνον αγάλματα τούς άτεχνους 

εκείνους Έ ρ μ ο ς, τούς ιδρυμένους πα
ρά τάς οδούς; Διά τί δέ ό "Ομηρος 
οέν μνημονεύει ούδέν άγαλμα : Διότι 
δέν δυνάμεθα ί'ν’ έκλάβωμεν αληθή 
μήτε τά περί του ξυλίνου ΐππου, μήτε 

τά περί τών χρυσών ύπηρετίδων, 
άστινας ό "Ηφαιστος κατεσκεύασε κι
νούμενος καί φωνηέσσας. ’Εκ δέ τής 
έν τή Ιλ ’.άδι διαγραφής τής άσπίδος 

τοΰ Αχιλλέως ήδύνατο άν τις ί'ν’ 
ύπολάβη ό'τι ή γλυφή έ'λαβεν ήδη 

πολλήν έπί του Ομήρου έπίδοσΐ'', 
έάν μή έγνωρίζομεν ό'τι τό τεμάχιον 

τούτο νομίζεταιύπό πολλών ό'τι είναι 
έν τών έλάχιστα αρχαίων μερών τής 
’ίλιάδος.

Η Αίγυπτος καί ή Ασσυρία έ'φθα- 
σαν ήδη είς μεγίστην παιδείαν , 
δτε οί Έ λ λ η ν ε ς , ανήμεροι έ'τι ό'ν- 
τες, προσεκύνουν ώς θεούς τάς άγνω
στους δυνάμεις τής φύσεως, φανε- 
ρουμένας οιάτοΰ ορατού ούρανοΰ, τής  
γής, τών αστέρων, καί τών ποταμών.
'Οπότε δέ τά πλανητικά αύτών φύ
λα κατώκουν χώραν τινά, έλάμβανον 

προστάτην τής χώρας αύτών ΐδιο'ν τινα 
θεόν, άφιεροΰντα αύτώ στήλαιόν τι, ή δά
σος, ή βράχον. Ανεμίμνησκον δέ τήν 
άφιέρωσιν, έγείροντα στύλον τινα λίθινον ή 
πάσσαλον, ούχί εικόνα τοΰ πολιού/ου θεοΰ, 
ά λλ’ οίον μόνιμόν τι σημεΐον τής παρου
σίας αύτοΰ, ώς μαρτυρεί καί ό Παυσανίας 
λέγων · <> Τά δέ έ'τι παλαιότερα καί τοΐς 
-ίχσιν "Ελλησιν τιμάς θεών άντί αγαλμά
των είχον αργοί λίθοι. ■> Έ νια  δέ τού

των τών μαρτυρίων τής τών παλαιών 
εύσεβείας περιεγένοντο μέχρι τής πτώ 
σεως τής πολυθείας καί διετέλεσαν σε
βάσμια παρά τοΐς "Ελλησιν έν σχήαατι 
\ΐθου άργοΰ , ώς μαρτυρεί πάλιν ό 

Παυσανίας, λεγων οτι ελατρεύετο ό αέν 
Έ ρω ς έν θεσπιαΐς, αί δέ Χάριτες έν Ορ-

χομενώ, ό δέ 'Ηρακλής έν Ύ η ττώ , ό δέ 

Ζεύς, ο έπικαλούμενος Πέτρασσος, ο έστι 
λίθος, έν Δελφοί ς, έν δέ Φαραΐς τής Αφα
ίας τριάκοντα τετράγωνοι λίθοι, « ούς σέ- 
βουσιν οί Φαοεΐς έκαστου θεοΰ τίνος ονοααI '  k
έπιλέγοντες. » Εν δέ Θήβαις Διονύσιος ό 

π ε ρ ικ ιό ν ιο ς  ήτο κιων είλιγμένος κισ- 
σώ ■ έν δέ Σάμω ή "Ηρα σανίς · έν δέ 

Σπάρτη οί Διόσκουροι δόκα να, είτε δύο 

συνδεδεμένα παράλληλα ξύλα. ’Επί δέ 

τών νομισμάτων τής Αμβρακίας έκτυ- 

ποΰται ό Α γ υ ιε ύ ς  Απόλλων ώς κίων κω-
Λ /νοειοης.

Οί πλεΐστοι ήσαν άφιερωμε'νοι τώ Ε ρ 
μ ή , τώ καθολικώ προξενητή, τώ ένοδίω  

θεώ· διό καί οίόροι τών άγρών, οί πάσσαλοι 
οί δεικνύοντες τάς οδούς εκαλούντο 'Ερμαΐ.

μ ο γ λ υ φ ικ ή  τέχνη ' οί δέ ΓΙεισιστρατίδαι 
έστησαν Έρμάς έν άπάσαις ταΐς όδοΐς τής
Αττικής μ$
r
οοον.

επιγραφαιν σημαινουσων την

Γ λυπτικη.ή αιγυπτιακή. Αγαλμα άλαβάστρ.νον τοΰ Σεσιοστριδος
έν Λούβρω.

Ηγειρον δέ αύτούς ένπάσαις ταΐς τριόδοις, 
συμφοροΰντες πέριξ σωρούς λίθων όντας άν
τί βωμοΰ, είς δν κατετίθουν πλακοΰντας καί 
καρπούς. Οί δέ όψίζοντες οδοιπόροι, πα- 
ρερχόμενοι, έ'τρωγον τήν προσφοράν, εύ- 
χαριστοΰντες τώ ένοδίω θεώ τών 'Ερμαίων, 
καί προσέφερον λίθους τινάς προς τόν βω
μόν αύτοΰ, καθαΐροντες ούτω καί τήν 
οδόν. Μάλιστα δέ έλατρεύοντο οί τοιοΰτοι 
'Ερμαΐ έν Αρκαδία, πάτριοι τού 'Ερμού, 
ώς λέγει ό Παυσανίας' « Πεοισσώς γάρ
Λ ' ~ r , , /
οη τι τω σχηματι τουτω φαίνονται μοι 
χαι'ρειν οί ’Αρκάδες. (Η . :> I , 39  καί 
48). » Παρ αύτών δέ Φαίνεται ότι έλα
βον οί Αθηναίοι το σχήμα τών τετραγώ
νων Έρμών, έξ ών οίμέν γλύπται Έ ρ μ ο -  
γ λ ύ φ ο ι ώνομάζοντο, ή δέ γλυπτική Έρ-

Εατά τον αύτον δέ τρόπον είργάσαντο 

οί αρχαίοι τετράγωνα καί άλλων θεών 
άγάλματα, οιον τήν έν Κήποις τών Αθη
νών άρ/αίαν Αφροδίτην, περί ής ό Παυσα
νίας λέγει « τούτης γάρ σχήμα τετράγω
νον κατά ταΰτα καί τοΐς 'Ερμαΐς (Α, 19), » 

τον έν Λέσβω Διόνυσον τον Φαλλήνα, 
τόν έν Τρικκολώνοις τής ’Αρκαδίας Ποσει- 
δώνα, τον έν ’Αμύκλαις Χπόλλωνα κ .λ . π ., 
άτινα άγάλματα ώνομάζο ντο καθόλου μέν 
'Ερμαι, ίδιους δέ άπό τής σημαινομένης 

θεότητος Έ ρ μ ο δ ιό ν υ σ ο ς , 'Ε ρ μ α θ ή ν η , 
Έ ρ μ α π ό λ λ ω ν , Ε ρ μ α φ ρ ό δ ι τ η ,κ .τ .λ .

Μετ ού πολύ δέ έπενόησαν ΐνα 
κόψωσι τό άνω μέρος τοΰ πασσάλου 
έν εΐδει σφαίρας όμοιας παχυλώς κε
φαλή , καί ά μ α , έπειδή ό κερδώος 

'Ερμής ήτο καί θεός τής γονοποιίας, 

πολλαπλασιάζων τούς καρπούς έν 
τοίς μηλώσι, καί τά ποίμνια έν ταΐς 

έπαύλεσιν, άνεμίμνησκον τοΰτο το 
πλείστου άξιον ιδίωμα τοΰ θεοΰ τούς 

γεωργούς καί τούς ποιμένας διά τί
νος συμβόλου (φ α λ λ ο ύ , αιδοίου άν- 
Ορικοΰ), οΰτινος ή άπρεπής αφέλεια 

ούδενί άπήρεσκε κατά τούς καιρούς 
έκείνους, καθ’ ούς οί άνθρωποι ήσαν 
εύσεβεΐςπερί τά θεία. Προς δέ άλλους 

θεούς μετεχειρίζοντο άλλα ίδια σύμ
βολα. Έπειδή έπί παραδείγματος 
ύπέρ τοΰ στύλου τοΰ άφιερωμένου 
τινί τών κατά τον πόλεμον θεών έτί- 
θούν περικεφαλαίαν , καί ύπετύπουν 
ασπίδα καί λόγχην, όνομάζοντες αύτον 
Π α λ λ ά δ ιο ν  Δ ιιπ ε τ έ ς . ’Εάν δέ ήτο 
θεά, περιέβαλλον αύτή πολυτελές 
ύφασμα άντί έσθήτος. Μ ετασχημα- 

τίζοντες δέ τούς πασσάλους τούτους 
είς κανάβους ένδεδυμένους, συνειθί- 
ζοντο ΐν άποδίδωσιν αύτοΐς μορφήν 
άνθρωπίνην , έκαθάριζον αύτούς καί 
μετενέδυον. ’Εάν δέ έσήποντο ή 

έθραύοντο, άντήλλαττον αύτούς άντ’ 
άλλων κάλλιον έξειργασμένων ‘ καί κατ 
ολίγον άνήχθησαν είς τήν άληθή άγαλ- 

ματοποιίαν. Ελάνθανον δέ ούτω κατά 
μικρόν μεταβαίνοντες έκ τών συμβολι
κών σχημάτων είς το  μιμητικά. Δέν ήτο 
δέ πολλοΰ πόνου έ'ργον ή προσθήκη κεφα
λής καί βραχιόνων άτέχνως κεκομμένων 
πρός τούς ξυλίνους τούτους στύλους, ούς 
ένέδυον ύστερον ώς ξόανα. Οί δέ Έ λ λ η 
νες δέν εί'/o v  χρείαν ΐνα μάθωσι παρά τών 

Αιγυπτίων ο,τιέν τώ παρόντι γίνεται παρά 
~άσι τοΐς άγρίοις.

Αλλ’ ούδέν ήττον δέν δυνάμεθα ί'ν’ 
άρνηθώμεν παντάπασι τήν ροπήν, ήν έσχε 
πρός τήν τών Ελλήνω ν τέχνην ή -παιδεία 
τών προς άνατολάς έθνών. Επειδή γναρί- 
ζομεν καλώς ότι οί Ελληνες έλαβον πρωί

διά τών Φοινίκων έμπο'ρων ύφάσματα καί 
αγγεία καί άλλα εύφορα μικρά πράγματα. 
Τεκμήριον δέ ■ έπί τών ελληνικών άγ- 

γείων βλέπει τις άπεικασμένα άληθή ή 
φαντασιώδη ζώ ο , ών τά υποδείγματα 

πιθανόν οτι έλήφθησαν έκ τών ταπήτων 

ή έξ άλλων τινών ύφασμάτων , άτινα 

ήσαν ανέκαθεν έπιζητήσιμα καθ’ άπασαν 

τήν Μεσόγειον. Οί δέ λέοντες τών Μυ
κηνών, το άρχαιότατον μνημεΐον τής γλυ

πτικής τών Ε λλήνω ν, όμοιάζουσι πολύ 

προς τάς τών Χσσυρίων γλυφάς.
Ή  δέ έπί τών άττικών τετραδράχμων 

έκτετυπωμένη αρχαϊκή καί παράόοξος κε
φαλή τής Χθηνάς διετήρησε μόνη καί 
μέ/ρι τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου άπαράλ- 
λακτον τόν τύπον τής Αιγύπτιας ’ Ισιοος, 

ό'περ άποδοτέον τή  ταύτότητι τής 
’Αθήνας πρός τήν έν Αίγύπτω λα - 
τρευομένην Νέίθ· ά λ λ  ούδεμία τών 

άλλων έλληνικών θεοτήτων παρέχει 

ούδέν ίχνος αιγυπτιακής καταγωγής.
Α λλ’ έπειδή τά άρχαιότατα είδω

λα τών έλληνικών θεών, άτινα παρε- 

στάΓ ησαν πολλάκις ύστερον άπαράλ- 
λακτα έπί νεωτέρων δ ασωθέντων μέ- 
•/ρις είς ήμάς μνημείων, κατ’ ούοέν 

ήσαν όμοια τοΐς θεοΐς τής Αίγυπτου 
καί τής Χσίας · δυνάμεθα ΐν’ άπο- 
δε/θώμεν ότι οί Έλληνες έλαβον 
παρά τών άρχαιοτέρων αύτοΐς έθνών 
μορφάς τινας μόνον καλλωπισμού καί 
τε/νικάς άρχάς, άς μετεσχημάτισαν 
ύστερον κατά τό οοκούν. Αλλά τούτο 

προσήκει πολύ μάλλον προς τήν άρ
χ αιολογίαν καί τήν ιστορίαν τής 
βιομηχανίας ή πρός τήν ιστορίαν τής 

ελληνικής τέχνης, ήτις είναι σκοπός 
τής παρούσης πραγματείας.

Το πρωτότυπον, ή καινοτομία 

είναι ούχί τό μή δέχεσθαι μηδέν παρά 
τών άλλων πεπαιδευμένων έθνών, 
άλλά τό παρομοιοΰν έαυτώ ούτω κα
λώς τά ετερογενή στοιχεία, τό συν- 
άπτειν αύτά μετά τοσαύτης άρμο- 
νίας, ώστε άποβοίνειν τήν τέχνην 

. παντάπασι διάφορον έκείνης, παρ ής ελαβε 
τά πρώτα ύποδείγματο. "Οτι δέ ή τέχνη  

τών 'Ελλήνων έν τοΐς κυρίοις αύτής χ α -  
ρακτήρσιν ούτε τή  τέχνη τών Αιγυπτίων 
όμοια είναι, ούτε ταις τής Ασιας, άπο- 
δεικνύει ίκανώς τό δυσεύρετον ίχνος τών 

όσα παρέλαβε παρ’ αύτών.
Αλλ’ οί Έ λλ η ν ες  ού μόνον έξιδιοποι- 

οΰνται τάς τών ξένων έννοιας, άλλά καί με- 
ταβάλλουσιν αύτάς. Αλλά και εν τοίς 
μέρεσιν , άτινα είναι καταφανώς επείσα
κτα , ή μεταβολή είναι ούτως εντελής, 
ώστε ίσοδυναμεΐ τή άληθεΐ αύτουργια. 
'Η έλληνική άρα εύφυία κεκτηται προς 
τή δυνάμει τοΰ άφομοιούσθαι τά ςενα 
στοιχεία έμφυτόν τινα γονιμότητα, την 
δύναμιν τοΰ μ ετα βά λλει εις χρυσόν παν 
ο,τι ψαύει, ώς ό ήλιος , ούτινος ό περι

τοΰ Μίδου μΰθος είναι σύμβολον. Οί 
"Ελληνες άρα δέν έλαβον παρ άλλων ούτε 
τάς περί τής τέχνης έννοιας, ούτε τάς 

περι κοινωνίας · έπειδή ούδείς λαός ήδύ
νατο ίνα δώση αύτοΐς ο,τι ούδείς είχε πρό 
τών 'Ελλήνων, τήν έννοιαν τού ΚΑΛ
ΛΟΥΣ , άρχήν τής έλληνικής τέχν η ς, 
τήν έννοιαν τής Δ1ΚΑΙΟΣΥΛ Η Σ, άρχήν 
τής δημοκρατουμένης έλληνικής πόλεως.

Πόσον δέ συνεβάλλετο ή θρησκεία είς 

τήν έπίδοσιν τής γλυπτικής παρά τοΐς 
"Ελλησιν; Έ κ  τών Έ ρμώ ν,τώ ν Π αλλα
δίων καί άλλων άρχαϊκών τινων γνω
στών ειδώλων, έ'κ τινων νομισμάτων ή άγ- 
γειων έζωγραφημένων φαίνεται ότι ή εύσέ- 

βειαπαρά τοΐς Ε λλ η σ ιν , ώς άλλαχοΰ, ήτο 
, ολίγον δύσκολος προς τήν τέχνην, οί οε

άλλα έθνη, οί Έ λ λ η ν ες  ύπερεπηοησαν. 
Ή  θρησκεία άρα τών 'Ελλήνων συνήργη- 

σε διττώς είς τήν έπίδοσιν τών τεχνώ ν  
έπειδή, έννοούσα τό θειον έν άνθρωπίνη 

μορφή, παρέσχε πρώτον τή  ποιήσει, ήτις 
είναι άρναιοτάτη πασών τών τεχνών, τούς 

πολλαπλούς τύπους τοΰ κάλλους. Ή  οε 

γλυπτική, θέλουσα ΐν άναχθή είς τούτο, 
είχε χρείαν το καθ’ αύτήν μακράς καί 
καρτερικής παρατηρήσεως τής φύσεως- 
Χ λ λ ’ ή γυμναστική, ήτις έπεται φύσει, 
τή θ-ραπεία τοΰ κάλλους, κατέστησε τήν 
παρατήρησιν εύκολον, τιθεΐσα διηνεκώς προ 

οφθαλμών τοΐς τεχνίταις ώραίας μορφάς. 
Συνήργησον δέ είς τήν παίδευσιν ταύτην 

χμοότερat αί φυλαί τού έλληνικοΰ γένους, 
ναί ή μέν έπική ποίησις έγένετο έ'ργον τών 

Ιώνων έπειδή έκ τών ομηρικών ποιη
μάτων οί τεχνΐται λήψονται έκ παν

τός τοΰ χρόνου τούς υπερφυείς καί 
θαυμασίους έκείνους τύπους τοΰ κάλ 
λους, ούς ή εύσέβεια τών 'Ελλήνων 
παρείχε ~ρος λατρείαν τοΐς άνθρώποις. 
Οί δέ Δωριείς έποίουν τούς 'Έλληνας 
άθλητάς,καί διά τών άγώνων, έξ ών 
προήχθη ή γυμναστική είς νόμον κοι- 
vcoviκόν, παρεσκεύαζον τήν άποθέοο- 

σιν τού κάλλους, γενομένην εργον

Έλλην:/./, γλυ-τ:*·/;. — ■ Ο Απόλλων τοΰ BelvediTi·.

θεοί τών Ελλήνων ήρκοΰντο συμβόλοις 
άκατεογάστοις, ώς τά είδωλα τών άνατο-I I *7
λικών έθνών, άτινα οέν είναι εργα τέχνης, 
άλλά σύμβολα μόνον άποτετογμένα είς 
δήλωσιν ορατήν θρησκευτικής τίνος έν
νοιας. Αλλ’ όμως οί 'Έλληνες δέν ένα- 
πέμειναν τή πρώτη ταύτη τών οογμα- 
των σημάνσει. Ενόμιζον άρα αυτήν ε/.- 

λιπή. Έ π ειδ ή , άναγινώσκων τις τά  
ποιήματα τοΰ 'Ομήρου , βλ^επων παντας 
τούς θείους έκείνους τυπους τους κατοι- 
κοΰντας τον Ολυμπον ουτω θαυμασ .ώς 
έν έπεσι οιατετυπωμένους ύπο τοΰ ποιη- 
τού, καταλαμβάνει ότι ή γλυπτική εμελν- 
/,εν έξ άνάγκης , χαριζομένη τή φιλοκα
λία τού λαού , ίνα μεταβή άπό τοΰ συμ
βόλου είς έ'ργον τέχνης. Τό οέ βάραθρον 
τούτο, εις ο φθάσαντα έστησαν πάντα τά

υής γλυτ τικτί
Συνεβάλλετο δέ ώς ούδέν άλλο είς 

τήν ταχεΐαν έπίδοσιν τής τέχνης ταύ
της ή καθιέρωσις, έΌος καταστάσα, 
τών άνδριάντων τών έν Ολυμπία νι- 

κώντων άθλητών. Ή  τής φύσεως πα- 
ρατήρησιςήτοήπρώτη καί άπαραίτη- 
τος τών άγαλματοποιών παιδεία. Ε 
πειδή, έάν λογίσηταί τις τά πέντε γυ- 
μνικά γυμνάσματα, τά  άνά πάσαν 
ημέραν γινόμενα ένταΐς παλ,αίστραις. 
έννοήσει ότι συγκεφαλαιούσι πάντας 
τούς μηχανικούς συνδυασμούς, ούς 

ύδίσταται το άνθρώπινον σώμα. Ε π ει
δή ό μέν δρόμος καί το πήδημα άπαι- 
τοΰσι τήν εύστροφίαν καί τελείαν κα
τασκευήν τών σκελών, τών μηρών, 
τών ποδών, καί στήθος εύρωστονπρός 

το άσθααίνειν ή δέ δισκοβολία καί το άκόν- 
τισμα, ών τό μέν είναι ρίψις βαρέος τινός 
σώυ.ατος ποός ώρισμένον σκοπον, το οε ριψις 
κούοου σώματος είς μέγα διάστημα, έπαυ- 
Ηάνουσι τήν εύστροφίαν καί τήν ριόμην τών 
τού σώματος μελών. 'Η δέ πάλη απαιτεί 
ισχυρούς τούς μυώνας τοΰ στήθους καί τών 
βραχιόνων, τά δέ άκρα τού σώματος στερεώ- 
τατα. Έ ν δέ τή πυγμαχία είναι χρεία κινη
τικής αέν δυνάμεως πρός προσβολήν καί 
προς τόύφίστασθαι τάς πληγάς. εύστροφίας 
δέ προς τό π/,ήττειν καί διακρούεσθαι αύτάς· 
'Η δέ άνάγκη τοΰ παριστάνειν τάς ποικίλας 
τού σώματος μορφάς, τά σχήματα, τάς κι
νήσεις τάς χαρακτηριζούσας ταΰτα τά διά
φορα γυμνάσματα, ήγαγε τούς τεχνίτας τή ς  
' Ελλάδος πρός έρεύνας καί πείρας άγνώστους 
τή ιερατική αιγυπτιακή καί ασιατική τέχνη.



Οτε οέ αθλητής τις τρις ένίκα, ό ~αρ' 
αύτοϋ καθιερούμενος άνδριάς επρεπεν ί'να 
παραστήση τήν εικόνα τοΰ άνορος, δπως ! 
ο! παιδοτρι'βαι καί οΐ νέοι γυμνάζωνται J  

ί'να γίνονται ομοιοι αύτω. Ούτως, άντί 
τοΰ παριστάνειν άδι*λείπτως τους καθιε
ρωμένους τύπους, ώς έν ταΐς άνατολαΐς, οί 
Ελληνες τεχνΐται ήναγκάζοντο ινα μιμών- 

ται τούς πολλαπλούς χαρακτήρας τοΰ 
ανθρωπίνου κάλλους καί τήν πρέπουσαν 
τοΰ σώματος συμμετρίαν, οι’ ήν 6 αθλητής 

ένίκησεν έν ταύτη ή έκείνη τή ιδία ασκή
σει. Σοφή οέ τις λελογισαένη καί μεθοδι
κή ερμηνεία τών μορφών καί τής συμμε
τρίας τοΰ ανθρωπίνου σώ ματος, ακρι
βής εφαρμογή τών κανόνων τής γεωμε
τρίας έν ταΐς οιαγραφαΐς, τοιαΰταί τινες 

ήσαν αί εννοιαι, καθ’ άς έοιδάσκοντο αί 
έλευθέριοι τέχναι έν ταΐς δωρικαΐς σχολαΐς 

τής Αίγίνης, τοΰ Άργους καί τής Σικυώ- 
νος, αΐτινες δέν ενεπνέοντο υπό τών επι
νοημάτων τής θρησκείας, ά λ λ ’ έθήρευον 

τήν άπεικασΐαν τών άθλητώ ν, μιμούμε- 
ναι τήν φύσιν τήν εκλεκτήν. Ούτως ό Πο
λύκλειτος, ο επιφανέστατος τών άγαλμα- 
τοποιών τής Δωρικής σχολής, έποίησε τον 

δορυφόρον, οί ον υπόδειγμα τοΐς τε/νίταις, 
οιτινες ήθελον ΐν’ άνάγωνται εις τήν τε
λείαν άπομίμηοιν τοΰ άνθρωπίνου τύπου.

Τόν δέ ανθρώπινον τοΰτον χαρακτήοα 
τής γλυπτικής έν ταΐς δωρικαΐς σ/ολαΐς 

Ουνάμεθα άρά γε ί'να νομίσωμεν άντικοπήν 

προς τούς ιερείς, οί'τινες ένεπόδισαν ώς έν 
ταΐς άνατολαΐς τήν έλευθέραν έν 'Ελλάδι 

έ-ίδοσιν τής τέχν η ς; Δέν φρονΟΰμεν έπειδή 
ούδέποτε οί ιερείς ήρξαν τής Ελλάδος. Ή  
θρησκεία τών 'Ελλήνων ήσαν οί δηαωδεις 
ποιηταί. 'Η δέ γυμναστική, ό /ορός, οί ιε
ροί καί στεφανΐται άγώνες , οί'τινες συνε- 
βάλοντο μεγάλως είς τήν παίδευσιν τών 
τεχνιτών, ήσαν εικόνες άκίβδηλοι τής έλλη
νικής θρησκείας · έκαστον δέ τών εύγενών 

τούτων γυμνασμάτων τοΰ σώματος έςευ- 
ρεθη ύπό τίνος θεοΰ. Εν πάσαις δέ ταΐς 
τέχναις, ώς καί έν τή παιδεύσει τής ψυχής, 
καί έν τή πολιτεία τών πόλεων, οί "Ελληνες 
προσήρμοζον τά παραγγέλματα τής ιδίας 
θεολογίας. Καί οί μέν άλλοι λαοί έζήτουν 
το θεΐον έν τή φύσει, έκεΐνοι δέ εύρον αύτό 
έν τώ άνθρώπω, ύποθέντες άρχήν τής μέν 

ήθικής τήν έναρμόνιον καί σύμμετρον 
άνάπτυξιν πασών τών δυνάμεων τοΰ άν- 
θρώπου, τής δέ τέχνης τήν έρευναν καί 
ιχνηλασίαν τοΰ κάλλους. Διό; ποιοΰντες 
τούς άνδριάντας τών νικητών, ένόμιζον 
οτι εποίουν έργα ιερά. Αλλά ταΰτα ήσαν 

έτι μόνον προπαρασκευαστική τις σπουδή· 
ή δέ έλληνική τέχνη δέν εμελλεν ί'ν’ 
έναπομείνη έν ταύτη' ά λ λ ’ έ—οίει άθλη- 
τάς, ό'πως γένηται άξια ί'να πλάττη θεούς.
Εν όέ τώ μεταξύ ό Φειδίας καί ή άττική 

καί αί δωρικαί σ/ολαί ήγειραν έν ταίς 
τόλεσιν άνδριάντας, τόν μέν Κλέοβιν /.αί 
τον Βίτωνα έν Αργεί, τον δέ Αρμόδιον

καί τόν Αριστογείτονα έν Αθήναις, καί 
άφιεσαν τα ύπο τοΰ σεβασμοΰ καθιερωμένα 
παλαιά εί'δωλα καί ξόανα, ϊνα έπικρατώσιν 

εν τοις ναοΐς, μή δυνάμενοι ί'να καταλύ- 

ωσι καί άνταλλάσσωσιν αύτά άντί τε-  
λειοτέρων άνά πάσαν νέαν τής τέχνης έπί— 
οοσιν. \ ]\j

' "Ινπεται συνέχεια. ’

ΛΙ ΚΑΤΑ ΤΙΙΝ ΒΑΛΤΙΚ1ΙΧ

ΪΠ Ο  Τ ΙΙΝ  ΡΩΣΣΙΑΝ

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α Ι  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Ι .

II Ρωσσία κεκτηται, ώ ; γνωστόν, άπο 

τών “ υλών τής Πετρουπόλεως μέχρι τών προς 

την Πρωσσίαν αυτής ορίων, επαρχίας τινας εύ- 

φορωτάτας καΐ έμπορικωτάτας, έχούσας άξιο- 

λογους εν τ·?, Βαλτική θαλάσση λιμένας, ών 

πάντες οί κάτοικοι Γερμανοί όντες λαλοΰσι 

καί γράφουσι γερμανιστί. Αί επαρχία-, αύται 

είναι ή Κουρλανδία, ή Αιβονία καί ή Έοθονία, 

αΐτινες τής άφθον ας ένεκα τών δηαητριακών 

αύτων καρπών, ώνομάσθησαν σ ιτο β ο λ ώ ν  

τής προς βορράν Εύρώπης. Εχουσι ί ’ έκτασιν 

8 0 ,0 0 0  τετραγωνικών χιλιομέτρων, και κα- 

τοικοΰνται υπο δυο περίπου εκατομμυρίων άν
θρώπων.

Κατοικισθεΐσαι καί έκπαιδευθεΐσαι κατα τον 

δωδέκατον καί δέκατον τρίτον αιώνα παρά τών 

γερμανών ιπποτών καί ίεροκηούκων, αί καθο- 

λικαί καί γερμανικαί αύται χώραι έγένοντο άπο 

του δέκατου έκτου αιώνος θέατρον της αντι

ζηλίας της 'Ρωσσίας, της Πολωνίας, καί της 

Σουηδίας, αΐτινες άνθημιλλώντο πεοί της κτή

σεως αύτων, καί τέλος ύπέκυψαν τη 'Ρωσσία 

διά της συνθήκης του Νυστάδ (1 7 2 1 ) ,  ητις 

έλαβε παρά της Σουηδίας τήν ’Εσθονίαν καί τήν 

Λιβονίαν. ’Εν δε τώ  1 7 9 5 ω  έτει, κατά τον 

τρίτον διαμελισμόν τής ταλαίπωρου Πολωνίας, 

Αικατερίνη ή δεύτερα ποοσέλαβε τήν Κουρλαν- 

δίαν, ήτις διετέλει μέχρι τότε ύπό τήν προ

στασίαν τής Πολωνίας.

Παύλος ό τρίτος καί ’Αλέξανδρος ό ποώτο; 

εσ βάσθησαν τούς αρχαίους θεσμούς, τήν γλώσ

σαν και την θρησκείαν τών προ-κτηθεισών 

επαρχιών. ’Αλλ επί του αύτοκράτορος Νικο

λάου οί κάτοικοι ήναγκάσθησαν ΐν’ άναγνωρί- 

σωσι την όρθοόοςον ελληνικην εκκλησίαν καί νά 

μεταχειρίζωνται τήν ρωσακήν γλώσσαν.

• Εκτοτε ήρξατο δεινή τών κατοίκων τών 

χωρών τούτων άντίδρασις προς τάς ένεργείας 

τής Ρωσσικής κυβερνησεως, ητις έφανεοώθη 

μάλιστα έν 'Ρίγα, ένθα δύο εφημερίδες, γρα- 

φόμεναι γερμανιστί, ή Rigaer Zoitung καί ή 

Baltischo Monatssclirilt, αντιπολιτεύονται πρός 

τήν ρωσσικήν άρχήν. Καί ούδείς άγνοεΐ ήδη 

εν Ρωσσία οτι άμφότεραι αί εφημερίδες εϊναι 

όργανα τής πολιτκής τοΰ Βισμάρκ. Από τίνος 

δέ άνεφάνησαν πλήθος βιβλιαρίων εν Γερμανία 

και Κουολανδία, δι ών άποδεικνύεται ή γνησία

τών κατοίκων τών τριών τούτων επαρχιών γερ

μανική καταγωγή, καί αίτεΐται ή πρόσκτησής 
αύτών.

Ί ’. δέ πρα'ςει ή 'Ρωσσία; Δυνησεται άραγε 

ινα κατασχη μονη τον πρός αύτήν καταφερο- 

μενον χείμαρρον τού παγγερμανισμού; ή άναγ- 

κασθήσεται ί'να συμμαχήση τη Γαλλία κατά 

της Γερμανίας;

TO E X  XIU

ν ο ς ο κ ο μ ε ι ο ν .

Τοΐς συντάκταις.

ίίς θάλετε ιόεΐ, ήμεΐς μέν άδιαλείπτως αί- 

τουμεν ύπερ τοΰ νοσοκομείου ήμών, πιστεύον- 

τες κατά τ/,ν θείαν επαγγελίαν οτι δοθήσεται 

ημιν , οι δέ αξιότιμοι συμπολΐται ήμών, οί 
εςω τη ς πατρίδος διαμένοντες, καί αί σεβασταί 
σύζυγοι καί θυγατέρες αύτών έξ V ,w , άκατα- 

παύστως φιλοτιμοΰνται νά πληθύνωσι τά θεά

ρεστα εργα καί τά καλά παραδείγματα, φι- 

λανθρώπως ενθυμούμενοι τούς έν τώ  ίερώ τούτω 

καταστ/ίματι περιθαλπόμενους άσθενεΐς, ανα
πήρους, γέροντας καί ορφανά.

Δια ταΰτα έκφραζοντες κατ έπανάληψιν 
τ^ν α ιωνίαν τούτων τε καί ήμών ευγνωμοσύ

νην προς τούς εΰγεν;ΐς εύεργέτας αύτών, πα- 

καλοΰμεν νά δημοσι=ύσητε πρός τοΐς άλλοις 
τα έττό^£νχ'.

Αί άςιοτιμοι έν Λιβερυτούλη κυρίαι, ών τά 

ονόματα ,άναφερονται εν τώ  έπισυναπτομένω 

καταλόγω, εμιμη'θησαν εύγενώςτό παράδειγμα 
τών έν Λονδίνω, Μασσαλία καί Τεργέστη· αί 

όο .ήν φροντίδα ταύτην ίδίοις άναλαβοΰσαι 
κυρίαι Ζαννέτα Κ. 'Ράλλη καί ’Αρριέττα Ν. 

Πασπάτη έσύναξαν άπό τάς έκεΐ συμπολιτιδας 

καί έπεμψαν ήμΐν λίρας άγγλικάς όγδοηκοντα 
πέντε. 'Ωσαύτως δέ καί τινες τών εν Μανκε- 

στρία συμπολιτών έπεμψαν είς τό κατάστημα, 
επιμελεία καί δαπάνη τού έκεΐ κ. Χναστ. Κοπ- 

κίλη, δέμα υφασμάτων άξίας λιρών 3 5 . 15 . .5.
Ε ;  X u ,, 31 μαίου 1 8 7 2 .

Α ι όιευθυντριαι. · Οι έφοροι τοΰ νοσοκομείου. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ- ΙΓ Ν Ε ΙΙΨ Ο Ρ Α Ι ΕΚ Α1ΒΕΡΠΟΓΛΗ2.

Ή  κυρία Αρ5ιεττα Ν. Πασπάτη, λίρας στερλίνχς 
.'ι —  Ζαννετα 'Ράλλη , 5 —  Κατίνα Π. 'Ράλλη ,
2  —  Μαριγώ Κορνηλίου, \  —  Χαρίκλεια Μαυρογορ- 
οάτου, 4 —  Χαρίκλεια Ψυχα , 2 — Δοΰλα Ψ ύ /α ,
4 —  Ερατώ  Κοντοσταόλου, 2 —  Μαριε'ττα Νεγρε- 
πόντη, 4 —  Ζηνοβία Μ ϊ /α ,  4 —  ’Ασπασία Δ. 
'Ρά λλη , 5 —  Μαριγώ Σπάρταλη , 3 —  ’Ασπασία 
Γαλάτη, 4 —  Δέσποινα Α . Φακύρη, 2  —  Αουκία 
Αγέλαστου, .2 Αργυρώ Κ. Ροδοκανάκη, 4 —  
’Αρριέττα Α . 'Ρά λλη , 4 —  Μαριε'ττα Αυγουστίνου
2 —  ’Αμβροσία Καρύδια, 3 —  Καλλιόπη Σκυλίτζη,
3 —  Αουκία Φραγκοπούλου, 3 —  ’Αγγελική Γαλ
άτη, 3 —  Μαρία Γεωργαλα, 2 —  Το όλον λίραι 
στερλίναι 8 5 .

Είς τήν αγοράν τών έκ Μαγκεστρίας πεμ- 
φθέντων υφασμάτων, άξίας λιρών 3 5 .  15 . 3 , 

συνεισέφερον οί άξιότιμοι κύριοι I . k .  Ζυγου.α- 
λά ς, Στέφανος Π. Σκυλίτζης, Κ. Ζ. Σκαρα- 

μαγκϊς, Ν . Α. ’Αργέντης, II. Ζ . Σεκκιάρης, 
Στέφ. Κ. Αγέλαστος, ’ί. 1J. Σαγραντής.'

Ν Ε 2 Τ Α Τ Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΕΞΕΥΡΗ Μ Α ΤΑ.

Άο/ή τήί ζωής. —  Τό περί τών αυτομάτων γενέ- 
σειον ζήτημα. —  Χε'αι συζητήσεις έν τή Ακαδη
μία τών ’Επιστημών της Γαλλίας. —  To pri- 
inordium oviforme. Αίρεσις τοΰ Χαρβέϋ. —  
Ποώτον κύριον πείραμα. —  Ό  ’Ιταλός Φραγ
κίσκος 'Ρέδης. —  Ό  Χείδαμ καί αί κρίσεις αύ
τοΰ. —  Τα οργανικα ατομα τοΰ Βουφοώνος. —  
Ό  άββας Σπαλλαντσάνης. — Έρευναι τοΰ Σούλτζε 
καί Σβάνν. — Αί μικροσκοπικαί διοργανώσεις.—  
Έξευρήματα τοΰ Gagniard dc la Tour. —  Κύ
ριον πείραμα τοΰ Χε).υ χόλτζ, Σχροέδερ καί Δούσ .̂ 
—  Αί τοΰ άέρος άκαΟαρσίαι. —  ’Οπτική έρευνα 
τοΰ Τυνδάλλ. —  ’Έρευναι τοΰ Pasteur. —  ’Αλη
θής αιτία τών διοργανώσεοιν έν τοΐς ζυμωτοΐς 
υγροϊς. —- Περί ζυμ.ωμ.άτων καί ζυμώσεως.

Τό περί τής αυτομάτου γενέσεως τών ζώων 

ζήτημα, ό'περ τοσοΰτον πάθος έποίησεν έν τή 

’Ακαδημία τών Επιστημών κατά τό 1864ον 

έτος, άνεφύη πάλιν έν αύτη έσχατους ΰπ άλ

λην μέν μορφήν άλλά βεβαίως έπίσης άξιό- 

λογον.

Έν ώ οί φυσιολόγοι τής ιταρελθούσης καί 

τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος έφιλονείκούν 

πρότερον άπλώς περί τής αρχής τής ζω ής, 

καί περί τής πρώτης αιτίας τής γενέσεως έν 

ταΐς ζυμώσεσι (fermentation) τών υγρών καί 

έν ταΐς σαπείσαις όργανικαΐς ούσίαις ποι

κίλων άοράτων ζωυφίων, οί σύγχρονοι ήμΐν 

φυσιολόγοι πειρώνται ινα έλαττώσωσι τό πρό

βλημα, προφέροντες μέν εύ’λα.βως καί μετά δι

σταγμού τό ακανθώδες όνομα α υ τό μ α το ν  γε'- 

ν εσ ιν , προτιθέμενοι δέ μόνον ίνα έξηγήσωνται 

όποία τις ή αρχή καί ή φυσις τών ζυμώσεων.

Κατά τινας Γάλλους φυσιολόγους ή ζυμη 

(le ferment) γίνεται έκ τών άπειρων μικροσκο

π ιώ ν  σπερμάτων , άτινα περιπολοΰσιν έν τώ 

άέρι, καί, κατζπίπτ'ντα  ε’ίς τ ι υγρόν άπόβρεγ- 

μα, επαυξάνονται μετά καταπληκτικής δυνά- 

μεως. Κατά δέ τήν έναντίαν, ή γερμανικήν 

αϊρεσιν ή ζυμη γίνιται έ'κ τίνος χημικής άλ- 

λοιώσεως τής υλης, γινόμενης έκ τής υλης αύ

τής. Τώ ό'ντι είναι χρεία, ό',τι άν πράξη τις, 

ινα έπανέλθη είς τό δίλημμα τοΰτο. Είναι άλη- 

θές ή ούχί ό'τι τά  φαινόμενα τής μεταμορφώ- 

σεως, τής γενέσεως , τής αύξη'σεως καί τής 

αποσυνθέσεως, άτινα παρατηροΰμεν έν τοΐς ζυ

μωτοΐς ύγροΐς, γίνονται έκ τίνος τών έν τώ 

ai'pt σπερμάτων, ή είναι άντικοπή τις τών 

ατόμων τής οργανικής ούσίας, συνεσταμένης έν 

αστατω τινί ισορροπία;

*
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Είναι γνωστόν τοΐς πάσι μεθ’ οΐας κατα

πληκτικής ταχύτητας γεννώνται μυριάδες ζωυ

φίων επί τών σαπεισών ζωϊκών καί φυτικών 

ουσιών. Πόθεν γεννώνται τά άπειρα

ζωύφια, άτινα ήγνοουμεν πρό τινων έτι ώρών άν 

ύπήρχον; Τό πρόβλημα τοΰτο, ό'περ συνεζη- 

τεΐτο πολλούς αιώνας, έλυθη έπιτυχώς ΰπό τής 

νέας επιστήμης.

Οί άρχαΐοι καί πάντες οί νεότεροι φυσιολό

γοι μέχρι τοΰ Χαρβέϋ έπίστευον ότι έκαστον 

πράγμα γεννάται έκ τής σήψεως πράγματός 

τίνος. Πρώτος δε ό Αγγλος φυσιολόγος Χαρ

βέϋ διισχυοίσατο ότι τά ζώα καί τά φυτά 

γεννώνται άπαντα έ'κ τίνος στοιχείου, ό'περ 

ονομάζει primordium oviforme, ήτοι στοιχεΐον 

ώ ο ειδ ές , ούχί ώς έχον μορφήν ώοΰ, άλλά διότι 

κεκτηται φύσιν καί διοργ'άνωοιν ώοΰ. Αλλ’ ό 

Χαρβέϋ δέν λέγει σαφώς, ώς τινες παραλόγως 

διισχυρίζονται, ότι τό primordium oviforme 

έγεννήθη έ'κ τινων γονέων.

Πρώτος δέ ό Ιταλός Φραγκίσκος 'Ρέδης, 

σύγχρονος τώ  Χαρβέϋ , άπεφήνατο καθαρώς τό 

αξίωμα τοΰτο πρό διακοσίων έτών, είπών · 

« Omne vivumexovo, » τοΰτ έστι «παν ζώ'.ν 

έξ ώοΰ. » Και άπέδειξε τοΰτο, λέγων· « Ιδού 

έν νεκρόν ζώον ή τεμάχιον σαρκο'ς. Έάνύποβά- 

λωμεν αύτά τώ άέρι κατά τινα θερμήν ημέραν, 

βλέπομεν μετ ολίγον ότι γέμουσι ζωϋφίων. 

Λέγεις δέ ότι οί σκώληκες ούτοι έγεννήθησαν 

έκ τής σαπείσ·/;ς σαρκός; ’Αλλ’ έάν, λαβόντες 

όμοίαν τινά σάρκα κατά τινα ψύχραν ή αέραν, 

θώμεν αύτήν είς άγγεΐον, ούτινος τό στόμιον έπι- 

σφράσσεται διά τίνος λεπτοΰ υφάσματος, τότε 

δέν β/ έπομεν ούδένα σκώληκα γ'αννώμενον έπί 

τής σαρκός. "Οθεν οί σκώληκες δέν έγεννήθη

σαν έκ τής υήψεως τοΰ κρέατος, άλλ’ αίτιον 

τής γεννήσεως αύτών είναί τι ίλή δυνάαενον 

ίνα διαπεράση τό έπί τοΰ στομίου τοΰ άγγείου 

έκτεταμένον ύφασμα. ’Αλλ’ έπειδή τό ύφα

σμα δέν δύναται ίνα κατάσχη τήν διάβασιν 

τών υγρών σωμάτων, έπεται ότι τό τ ί τοΰτο 

είναι στερέον τ ι καί ούτω μέγα, ώστε μή δύ- 

νασθαι διαπερασαι τούς βροχους τοΰ υφάσματος. 

Τί άρα είναι τά στερεά ταΰτα πραγματα; » Ή 

απορία μετ ολίγον έλυθη.

*·
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Έπειδή πλήθος μυιών , έφελκυσθίΐσαι ύπό 

τής οσμής του κρέατος , ουνηθροίσθησαν εύθύς 

περί τό άγγεΐον, καί κατέθηκαν έπί τοΰ υφά

σματος ώ ά, έξ ιόν έγεννήθησαν εύθύς σκώλη

κες. Τό συμπέρασμα είναι καθαρώτατον. 'θ  

'Ρέδης εξηγήσατο έξ άναλογίας καί συμπερά

σματος πάσαν καθόλου γίνεσιν ζώων έν ταΐς 

σαπείσαις ούσίαις, γενομένην διά τής εισαγω

γής είς τάς ούσίας ταύτας σπερμάτων ή ώών 

έλθόντων έ'ξω θεν.

Τοιαύτη τις έγένετο ή άρχή τής θεωρίας 

τών άεοίω ν σ π ε ρ μ ά τ ω ν , ήτις τοσοΰτον έτι- 

μήθη πάλιν έσχάτως. ’Αλλ’ ό'μως ή αίρεσις αύτη 

τοΰ 'Ρέδη έψέχθη τότε σφόδρα ύπό τών εναν

τίων, καί, ώς πολλοί άλλοι, δέν άπέφυγε τά 

καταπληκτικά έκ τών Γ  ραφών επιχειρήματα, 

διδασκουσών ήμάς έν τώ  βιβλίω τών Κριτών 

ότι αί y-έλισσαι έγεννήθησαν έκ τοΰ σώματος

τοΰ άποθανόντος λέοντος, έξ ού τό περιβόητο·» 

αίνιγμα, δι’ ού ό Σαμψών πεοιέπλεκε τούς 

Φιλισταίους.

'II μέν τροφή έγένετο έκ τοΰ τριόγοντος,
II δέ ήδύτης έ* τοΰ ίσχυροΰ.

Αλλ ό ατυχής 'Ρέδης, όν οί αντίπαλοι κα- 

τεκεραυνωσαν δ:α τών άπό τών Γοαοών έπ ι-* I 4
χειρηματων, έξεδικηίθη ύπό τοΰ ύστερον έξευ- 

ρεθεντος μικροσκοπίου. Διότι αί μικροσκοπικαί 

έρευναι του Αεεβενχέκ, τοΰ Γριού, τοΰ Σβάμ- 

μερδαμ, τοΰ Βαλισνιέρου, τοΰ 'Ρεωμ,υρουκ.λ.π. 

κατέστησαν ήμΐν φκνεράς διοργανώσεις ούτω 

πολυπλόκους παρά τοΐς άοράτοις καί άσθενε- 

στάτοις τούτοις ζώοις, καί εδήλωσαν παντα

χοΰ μεθ όπόοης εύλαβείας ή φυσις έβεβα-.ώ- 

σατο τόν πολλαπλασιασμόν καί τήν αύξησιν 

αύτών διά σπερμάτων , ώστε ή εύθεΐα έκ τής 

σαρκός γένεοις τών όντων έφάνη ήττον τε καί 

έτι ήττον πιθανή τοΐς τότε φυσιολόγοις, παρά 

τας επίμονου* και ψευδείς άντιλ.ογίας τοΰ 

Νείδαμ καί τοΰ Βουοαιώνο:.

★
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Κατά τόν καιρόν έ/.εΐνόν τό άριστον τών μα

κροσκοπιών δέν έ μεγέθυνε τά  πράγματα ύπέρ 

τάς τετρακοσίας διαμέτρους. Διό δέν εδύνατό 

τις ίνα παρατηρήση τήν διοργάνωσιν τών μ ι- 

κροτάτων τούτων όντων. ’Απόβρεγμά τι άχυ

ρων γε'μει μετά δύο ήμέρας έγχερματικών ζονϋ- 

φίων, (όν τό μέγιστον έχει μόλις διάμετρον 

ένός σφαιριδίου τοΰ ανθρωπίνου αίματος, ήτοι 

τό τρισχιλιοστόν καί δεύτερον εκατοστήμόριον 

ένός ποδός. 'Υπό δέ τά μικροσκόπια τής δέ

κατης όγδοης έκατονταετηρίδος τά ζωΰφια 

ταΰτα έφαίνοντο στιγμαί άμορφοι. 'Ο δέ Νεί

δαμ και ό Βαυφφών ένόμιζον ότι αί στιγμαί 

αύται ήσαν οργανικά άτομγ, ή άρχ αί τής διορ— 

γανώσεως τής ύλης.

« II ζωή τών σπερμάτων, έλεγεν ό Νεί- 

δαυ., καταστρέφεται ύπό τής θερμότητος. Έάν 

δέ, ώς διισχμρίζεται ό 'Ρέδης, τά  εγχυματο- 

γενή ζωΰφια γίνωνται έκ σπερμάτων ή ώών, τά  

σπέρματα ταΰτα ύπάρχουσιν αείποτε έν τώ  

ύδατι ή έν τώ  άέρι. Αλλ’ έγώ πωματίζιο τό 

άγγεΐον στεγανώς, κολλώ το έπιστομιον καί 

θερααίνω τό όλον. Διά τοΰ πυρός άρα οφείλω 

ίνα θανατώνω τά έν τώ  άγγείω σπέρματα. 

"Οθεν, έάν ή ύπόθεσις τοΰ 'Ρέδη -/ιναι ορθή, 

μετά τήν άπόψυίιν τοΰ άποβρεγματος τούτου 

ούδέν γεννηθήσεται έν αύτώ μικροσκοπικόν ζωϋ- 

φιον. Τουναντίον δέ, έάν μή γεννώνται τά ζωύ

φια έκ προϋπαρχόντων σπερμάτων, άλλ’ έξ 

αύτί,ς ταύτης τής άποβραχείσης ύλης, ανά

γκη ϊν’ άναφανώσιν έν αύτη κατα τό σύνη

θες. » Καί άληθώς ό Χείδαμ εύρεν ότι έν τοΐς 

πειράμασι τούτοις τά  ζωΰφια έγίνοντο έν τοΐς 

άποβοέγμασιν, ώς πρότερον· όπερ έκράτυνν 

πάλιν σαφώς τήν ύτό τοΰ 'Ρέδη πολεμούμε-



νην ΰπόθεσίν τών οργανικώ ν α τόκω ν  του 

'Βουφφώνος.

*
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Έπειδή κατα τδν Γάλλον τούτον φυσιολό- I 

γον ή ζωή είναι ίδιότης άχώριοτος ατόμων τ ι -  

νών τών οργανικών σωμάτων. Έκαστον δέ 

ζώον γίνεται εκ τοΰ προσκαίρου αύτών συν

δυασμού. 'Ο δέ θάνατος η ή σήψις οίουδή- 

ποτε ζώου είναι άπλώς άνεσις, η άφανισμός 

τοΰ συνδυασμού τούτου τών οργανικών άτό- 

μω ν, άτινα, ηνωμένα [Λεν όντα, παράγουσι 

τήν ζωήν, άπομονούμενα δέ καί έλευθερούμενα, 

γίνονται έγχυματικά ζωύφια. Οΰτω λ. χ . ή 

σαρξ τοΰ βοός είναι αέν βοΰς νεκρός, άλλά τά 

οργανικά αύτής άτομα δέν είναι νεκρά· του

ναντίον είναι άείποτε έτοιμα ΐνα μεταβάλλων- 

ται εϊς ζωύφια.

’Αλλά δέν έσεμνύνθη έπί τούτω καιρόν πο- 

λόν ό Ν είδα μ. ’Επειδή άλλος τις ’ΐταλδς, Ινά— 

μιλλος τώ 'Ρέδη κατά τήν ευφυΐαν καί τήν 

σοφίαν, ό άββάς Σπαλλανστάνης, έξήτασεν 

αύστηρώς τδ κριτικόν πείραζα τοΰ Άγγλου φυ

σιολόγου. Ήρώτησε δέ ούτος τδν Νείδαμ, άν 

ένόμιζεν δτι έθέρμανεν οΰτως ίσχυρώς τδ κα

τάβρεγμα, ώστε διαφθεΐραι τά  έν αύτώ τυγ- 

χάνοντα σπέρματα τών μικοοσκοπικών ζωυ

φίων· άν, πωματίζων διά φελλού καί κηροΰ το 

δοχεΐον, έν φ ήτο τδ κατάβρεγμα, έγνώριζε 

καλώς δτι ένεπόδιζε τήν εϊς αύτο είσοδον τοΰ 

άέρος. Καί έπανέλαβε τδ πείραμα, θείς ίο  κα

τάβρεγμα έντδς σφαιρών ισχυρότατων, ών τδ 

στόμιον ήτο κεκολλημένον είς τδν λύχνον, άς 

έρριπτεν είς τδ βράζον ύδωρ έπί τρία τέταρ

τα τής ώρας. Ούδέποτε δέ ούδέν παρέστη έν 

τώ  οΰτω παρασκευασθέντι καταβρέγματι ζωΰ- 

φιον.

Διά τών άκριβεστάτων άρα τούτων πειρα

μάτων ό Σπαλλαντσάνης άπέδειξεν δτι τά  πει

ράματα τοΰ Νείδαμ, άτελώς γενόμενα, δέν 

ΐσχυονπαρά τοΐς έπιστη'μοσιν. Άλλ’ δμως ήδυ- 

νάτησεν ΐν’ απόδειξη δτι ή ζωή δέν ήδύνατο 

ΐνα γένηται έν τώ  καταβρέγματι, διότι πας 

τις δικαίως άν αύτώ άπεκρίνετο, δτι, θερμάνας 

σφο'δρα τδ κατάβρεγμα, έψησε τήν ύλην καί 

διέφθειρε τά οργανικά αύτής άτομα. Καί επει

δή όλι'γω ύστερον έξευοέθη τδ δξυγονον καί 

έγνωρίσθη ή προς τήν ζωήν τών οργανικών δν- 

των φυσιολογική αύτοΰ δύναμις, οί φυσιολο'γοι 

ηρώτησαν έαυτούς φυσικώς άν, έν τοΐς πειρά- 

μασι τοΰ Σπαλλαντσάνου ή μεγάλη θερμότης, 

ήτινι ϋπεβλήθησαν αί τά καταβρέγματα περι- 

έχουσαι σφαΐραι, μή διέφθειρε τήν ζυμωτήν 

ύλην ή τδ δξυγονον τοΰ άέρος. Καί οΰτω τδ 

ζήτημα έπανελ,ήφθη παρά τών φυσιολόγων.

Έ ν ε τ ε ι  1 8 3 6  καί 1 8 3 7  ό Σούλτζε καί 

Σφάνν κατεσκεύασαν έργαλεΐον τ ι ,  δι’ ού ό 

άήρ καί τδ βεβρασμένον κατάβρεγμα συνεκοι- 

νώνουν τοτε μονον, άφ ού ό άήρ διη'ρχετο 3ιά 

σωλήνων πεπυρακτωμένων. ’£ κ  δέ τοΰ έν τώ 

δοχ,είω καταβρέγματος δέν έγεννη'θη τότε ούδέν

ζωΰφιον. Αλλά, ΰποβληθέντος ύστερον τώ  άέρι, 

τά  ζωύφια άνεφύησαν εύθύς παμπληθή. Σ υ μ 

π έρ α σ μ α . —  Δέν δυνάμεθα άρα ΐνα είπωμεν 

δτι ή έν τώ  καταβρέγ'ματι ΰλη κατέστη ανε

πιτήδειος πρδς τήν ζωήν, άφ’ ού μετά τήν άνά- 

βρασιν άνεφάνησαν έν αύτ/ι ζώα. ’Αλλ’ ή απο

ρία διέμενα πάντοτε. Αιότι έκ τοΰ πειράματος 

τουτου δυναμεθα ΐνα συμπεράνωμεν μόνον δτι 

ό άήρ, διαπεράσας τούς πεπυρακτωμένους σω

λήνας , απέβαλέ τ ι ,  άέριον, ύγρδν ή' στερεόν, 

απαραίτητον πρδς τήν γένεσιν τής ζωής.

*

■* *

Εν ω δε οι Γερμανοί Σούλτσε καί Σφάνν 

κατεγίνοντο περί τά πειράματα ταΰτα, ό Γάλ

λος φυσιολόγος Gagniard de la Tour εκαμεν 

άξιομνημόνευτόν τινα εξεύρεσιν. Έπειδή κα- 

τέδειξεν δτι ή ζύμη ( la levure ) γίνεται έκ τής 

ουσσωρεύσεως μικρών σπερμάτων, καί δτι ή 

ζύμωσις ̂ τής κριθής έν τή κατασκευή τοΰ ζύθου 

γίνεται έκ τής ταχείας αύξήσεως έν αύτή των 

μικρό οκοπικών τούτων φυτών. Καί οΰτως έγέ

νετο γνωστή ή συγγένεια τής ζυμώσεως, ήτις 

γέννα μυρία φυτά, καί τής σήψεως καταβρέγ

ματος τίνος, εν ώ βλέπομεν άναφαινόμενα μύ

ρια ζωύφια. Τά έ'σχατα άρα καί μικρότατα φυτά 

και ζώα τής φύσεως δύνανται ΐνα νομίζωνται 

έργάται τής ζυμώσεως καί τής σήψεως.

*  1 .
*  *

λλλά τάς ιδέας ταύτας μή άποδεχθέντες 

άπε'ρριψαν ύπεροπτικώς, οί Γερμανοί. Έπειδή 

ο Βερτ,έλιος και ο Αειβιγ, οί δύο μέγιστοι τής 

Γερμανίας χημικοί, διισχυρίζοντο δτι τήν ζύ- 

μωσιν άπεργάζεται άλλοίωσίς τις τής ΰλης, γε- 

νομένη έξ αύτής ταύτης τής ΰλης, καί δτι ύπό 

τίνος ζωτικού σεισμού ή μεταμόρφωσις διαδί

δεται εϊς πάσαν τήν μάζαν.

Πρδς ταΰτα ό ετι νεώτατος μαθηματικός καί 

φυσιολόγος Χελμχδλτζ έξελέξατο δύο ύγρά, τδ 

μέν έν πλη'ρει ζυμώσει ή ση'ψει, τδ δέ άπλώς 

ζυμωτόν ή σηπτόν , καί διεχώρισεν αύτά διά 

τίνος ύμένος, έπιτρέποντος μέν τήν διάβασιν 

τών υγρών άπδ τοΰ ένός είς τό έτερον τών 

τμημάτων, αλλ έμποδίζοντος τήν τών στε

ρεών. Ένί δέ λόγω τό στοιχείο·.· τής σήψεως 

ήτο ένταΰθα έτοιμότατον ΐνα ενεργή. Καί έάν 

ήτο ύγρόν, βεβαίως , διελθόν διά τοΰ τά δύο 

υγρα απ αλλήλων χωρίζοντας ύμένος, έ'μελ

λεν ΐνα διαδώστ] τήν σήψιν. Παρετη'ρησε δέ 

τοτε ταΰτα. Εν ώ το μεν ζυμωτόν ύγρόν 

ήτο πάντως άνέπαφον , τό παρακείμενον έζυ- 

μωμένον ύγρόν ήτο πλήρες ζωυφίων. Τί δ’ εύ- 

κρινέστερον τοΰ πειράματος τούτου; 'Η αίτία 

άρα της γενέσίως τών ζώων ένεφώλευεν έν τινι 

στοιχεία», δπερ δέν ήδύνατο ΐνα διαπεράση τόν 
υμένα.

Τά πειράματα ταΰτα έγένοντο καθ’ δν και

ρόν ό Γράχαμ δέν έλαβεν έ'τι πείραν τής δ υα - 

λ ισ η ς  και των κ ο λ λ ω δ ώ ν  λεγομένων ού-

I «ιών· διό ούδείς φυσικός έκπλαγήσεται βλέ

πων τον Χελμχδλτζ συμπεραίνοντα άδιστά- 

κτως οτι το ούτως εμποδιζόμενον ΐνα δια

περάση τόν υμένα στοιχεϊον είναι ούσία στε- 
ρεά.

Τό ώοαΐον τοΰτο πείραμα τοΰ Χελμχδλτζ 

δέν άπεδείκνυε κατά τδ άκριβέστατον άλλο, 

(τοΰτο δε είναι ή'δη πολλοΰ άξιον), η δτι τό αΐ- 

Ttov τής ζυμώσεως ή τής σήψεως, δπερ έπι- 

φερει την γενεσιν τών οργανικών δντων, δέν 

είναι ούτε αέριον ού'τε ύγρόν εύδιαφόρητον 

(diffusible), άλλά μάλλον κολλώδης τις ούσία, 

ή ΰλη δινιρημένη εις ελάχιστα μόρια στ.ρεά. 

Ω σ .ε ,ώ ς  βλέπομεν, το ζ/ίτημα προύχώρησεν 
ολίγον.

*
* ¥

ΙΙρούχώρησεδέ πάλιν έ'τι ολίγον τω 1854ω  

έτει χάριν τών έργων τών Κ .Κ . Σχροέδερ καί 

Αούσχ, μάλιστα δέ κατά τό 1 8 5 9  έτος, μετά 

τάς νέας έρεύνας τοΰ Κ . Σχροέδερ. Οί χ η μ ι 

κοί ούτοι κατέστησαν τό πείραμα τοΰ 'Ρέδη 

άκριβέστερον. Επειδή, άντί τοΰ άποχωρίσαι 

τό ζυμωτόν ύγρόν τοΰ άέρος διά τίνος ύφά- 

σ μ α .ο ς , παρενεθηκαν μεταξύ τοΰ καταβρέγ

ματος και τοΰ άέρος τεμάχιον γναφάλου βά;Λ- 

βακος (ouate), δπερ άποτελεΐ ύλιστήριον λε- 

πτοφυέστατον. Ούδέποτε δέ ό οΰτω διυλισθείς 

άήρ έγέννησεν έν όποίω δήποτε καταβρέγματι 

έγχυματογενή ζωύφια. Μή δέν είναι δύσκολον 

ΐνα επινόηση τις τ ί άν ένεπόδιζεν ΐνα διαπεράση 

τό γνάφαλον τοΰτο, έάν μή τά  έν τώ άέρι 

περιπολοΰντα σπέρματα, ώς έλεγεν ό Χ ελμ- 
χ ο λ τ ζ ;

Χλλ’ δμως ή άπόδειζις δέν ητο είσέτι έν- 

τελής. Διότι επρεπεν ΐν’ άποδείξωσιν δτι ό 

συνήθης άήρ περιέχει έν αύτώ πλήθος στερεών 

σωματίων, μή δυναμένων ΐνα περάσωσι διά 

τοΰ βάμβακος. Καί τοΰτο κατέστησεν άναμφι- 

σβήτητον εσχάτως ό φυσικός Τυνδάλλ διά τών 

τελευταίων αύτοΰ πειραμάτων, άποδείξας δτι 

ό άήρ, ον άναπνέομεν , γέμει άπειρου πλήθους 

μικρών αοράτων σωμάτων, άτινα, οσάκις 

άκτις τις τοΰ ήλιου φωτίζει, φαίνονται κυλιό

μενα καί περιδινούμενα έν τώ  άέρι. Τά σωμά

τια δε ταΰτα φθείρονται ύπό τής θερμότητας, 

δπερ καταδεικνύει τήν ώργανωμένην αύτών 
φύσιν.

Τέλος δέ ούδέν άλλο ύπελείπετο, ή ΐν’ άπο- 

δειχθη δτι έν τούτοις τοΐς σωματίοις ησαν 

άλ/,θώς σπέρματα δυναμενα ΐνα γεννήσωσι ζωύ

φια και φυτά εν τοΐς άποβρέγμασι. Πρώτος 

ό Γάλλος Pasteur, ούτινος αί έ'ρευναι κατέστη

σαν π:ρίφημοι, εσχε τήν άπό της άποδείξεως 

ταύτης τιμήν, 'θ  Κ. Παστέρ έπανέλαβε πρώ

τον τό πείραμα τοΰ Σχρέδερ καί Δούσχ , καί 

απεδεις.ν δτι ό τον βαμβακα διαπεράσας άήρ 

δέν ήδύνατο ΐνα γέννηση ούδέν ώργανωμένον 

δν. Αλλα το εργον αύτοΰ άρχεται τω όντι άπό 

τούτου. —  Η βαμβακαπυρΐτις διαλύεται, ώς 

γνωστόν, έν τώ  αίθέρι. Ό  δέ Κ. Παστέρ διέ

λυσε τό τών εναερίων σπερμάτων μεστόν τ ε -  

μ ά χ ιο ν  βαμβακοπυρίτιδος έν τώ  αίθέρι. Βλέ

π ω ν  δε σταγόνα τοΰ αιθέρας διά τοΰ μικρο

σκοπίου , παρετήρησεν έν αύτή πλήθος σωμα

τίων, ή ώών καί σπερμάτων. Λαβών δέ ταΰτα 

έσπ ειρ εν  s e t  τίνος καταβρέγματος, καί εύθύς 

είδε τά ζωύφια καί τά  φυτά αυξανόμενα τα

χέως έν αύτώ.

Τέλος δέ, έπειδή οί αντίπαλοι ήδύναντο ΐνα 

διισ/υρίζωνται δτι ό άήρ, διαπερών διά τοΰ 

βάυ.βακος, άπέβαλε μίαν τινά τών άπαραιτή- 

των πρός τήν ζωήν δυνάμεων , ό Κ . Παστέρ 

κατέστησεν εκποδών τόν βάμβακα διά τίνος 

εύφυοΰς τεχνάσματος · κατεσκεύασε δηλαδή ύά- 

λινον δοχεΐον, ούτινος ό λαιμός ήτο οΰτω μα- 

κοός, ώστε έκάμπτετο τό πρώτον είς τήν γην. Τά 

δέ σπέρματα, τείνοντα μάλλον ΐν’ άνέρχωνται 

ή κατερχωνται έν τώ  άέρι, δέν ήδύναντο ΐνα 

διεισδύωνται είς τό δοχεΐον , καί ή διάθεσις 

αΰτη τοΰ λαιμού έπ/;νεγκε φυσικήν τινα έκκά- 

Οαρσιν τοΰ άέρος. Ούδέποτε δέ ούδέν κατά

βρεγμα είς τοιοΰτόν τι άποτεθέν άγγεΐον, έξ ού 

έξεβλήθη πρότερον ό άήρ διά τής θεομάνσεως, 

έγέννησε ζωΰφιον τ ι .

’Αλλ’ ύπελείπετο έτι τελευταία τ ις  ένστα- 

^ις. Έπειδή θέλοντος αύτοΰ ΐν’ άπαλλάξη τό 

κατάβρεγμα τών έν αύτώ περιεχομένων σπερ

μάτων, επρεπεν ΐνα θερμάνη αύτό μέχρι βρα

σμού. ’Αλλ’ ή θερμότης μετέβαλλε τήν ΰλην. 

ΐΐρός άπόδειξιν τοΰ έναντίου έλαβεν αίμα έ’κ 

τινας εύ έ'/οντος κυνός, έπλήρωσεν αύτοΰ i ;  

ήμισείας άγγεΐόν τ ι, έ'χον δίοδον πρός τόν άέρα, 

άπηλλαγμένον τών σπερμάτων. Τό αίμα τεθει- 

μένον είς καθαρόν άέρα διετέλεσεν άναλ'λοίωτον 

έπί μακοόν · έπειδή δέν ύπέστη ούδεμίαν ούτε 

ζύμωσιν ουτε σήψιν.

*
*  *

Έ ξ  άπάντων άρα τούτων τών συνεχομένων 

καί εύκρινεστάτων πειραμάτων συμπεραίνομεν 

δτι πρός γέννησιν οργανικών δντων, ζώων ή 

φυτών, έν όποιαδήποτε ζυμωτή ή σηπτή ΰλη 

άπαιτεΐται συνδρομή τών αερίων λεγομένων 

άτόμων, τοΰτ’ εστι τών έν τώ  άέρι περιπο- 

λούντων άπειρων δργαΜκών σπερμάτων ή ώών, 

έ ; ών γεννώνται τά  μικροσκοπικά λεγάμενα 

ζωύφια καί φυτά. Άλλως ή σηπομένη όργα- 

νική ΰλη , είτε ζωική είτε φυτική , ύποβαλλο- 

μένη τώ  καθαρώ άέρι, δέν δύναται ΐνα γέν

νηση ζώντα σώματα.

Τοιαΰτα είναι τά τελευταία περί τής αύτο- 

μάταυ λεγομένης γενέσεως καί τής ζυμώσεως 

συμπεράσματα τής έπιστημης. Τό ζήτημα άρα 

τοΰτο έφαίνετο λυθέν άπο τοΰ 1864ου έτους, 

/·7 · ή αΐρεσις τών άερίων σπερμάτων έπεκράτει 

πανταχοΰ. Αλλ’ έν έτει 1 8 7 0  κατά τόν τε 

λευταΐον πόλεμον ό περίφημος χημικός Αίεβιγ 

εζέδωκεν εύφυκ κρίσιν τώ ν . πειραμάτων τοΰ 

Κ· Ιΐαστέρ, έν νί ό χημικός τοΰ Μονάχον, έμ- 

υ.ενων έν ταΐς παλ.αιαΐς αύτοΰ περί ζυμώσεως

ύποθεσεσι, διισχυρίζεται έκ νέου « δτι τό φαι- I 

νόμενον τοΰτο ούδόλως γεννάται, ώς λέτει ό 

Κ. Παστέρ, έκ τών έν τώ  άέρι περιπολούντων 

άαράτων σπερμάτων ή ώών. Οΰτω λ . χ . έν 

τή σκευασία τοΰ δξουςόμέν Κ. Παστέρ διισχο

ρίζεται δτι αίτία τής είς δξος μεταβολής τοΰ 

οίνου είναι μικροσκοπικόν τι φυτόν, τό λεγό

μενον μυκόδερμον, δπερ οΰτε αύτός οΰτ' άλλος 

τις τών Γερμανών χημικών έδυνήθη ΐνα ΐδη 

ποτέ έν ούδενί έργαστηρίω δξους. » Τότε δέ ό 

Κ. Παστεο, άφ’ ού άνεσκεύασε τά επιχειρή

ματα του άντιπάλου Γερμανού χημικού, άπο- 

κρίνεται προς αύτόν διαρρήδην « Συμφέρει ΐνα 

οΐ άνθρωποι έκλέξωσι τήν έτέραν τούτων τών 

γνωμών καί γνωρίσσωοι τό τελευταΐον έν τινι 

έμμείνωσιν. At ισχυρίζεσαι δτι πάντα τά  φαι

νόμενα τής ζυμώσεως γίνονται άνευ ούδεμιάς 

συνεργείας τών έν τώ  άέρι σπερμάτων, καί δτι 

πρός τοΐς άλλοις έν τή ζυμώσει τοΰ δξους δέν 

υπάρχει ούδέποτε ίχνος τοΰ φυτοΰ μυκοδέρ- 

μου. Καταστήσωμεν συμβούλιον χαριστικόν 

έλθέ μετά τών σχιδάκων τών ξύλων τών 

ληνών, έξ ών κατασκευάζεται τό δξος τοΰ έν 

Μονάχω έργαστηρίου, καί σοι άποδείξω είς τό 

άκρον αύτών όντα τά μυκόδερμα, τοΰτ' εστι 

τά  μικροσκοπικά φυτά , έξ ών γίνεται ή ζύ- 

μωσις, άτινα σύ δέν βλέπεις. »

Ούδέν τούτου σαφέστερον. Πρός τήν πρό- 

κ'λτ,σιν ταύτην τοΰ Γάλλου φισιολόγουή Ακα

δημία τής Γαλλίας προσδοκά άπόκρισιν παρά 

τοΰ Γερμανού χημικού. Χλλά καί οΰτως αί άν 

τιλογίαι δέν παύονται. Έπειδή κατά τινά τών 

τελ:υταίων συνεδριών τής ’Ακαδημίας δ Κ. 

Φοεμΰ, ούδόλως άρνούμενος τήν ροπήν τών 

έναερίων σπερμάτων πρός τήν γέννησιν τών έν 

τοΐς καταβρέγμαοιν άναφυομένων ζωύφίων, άυ.- 

φισβητεΐ δτι δυνάμεθα ΐνα συμπεράνωμεν έκ 

τούτου ό'τι ή ζύμωσις γίνεται έκ τής αύτής αι

τίας. Έρωτα δέ άν τά δύο ταύτα φαινόμενα ηναι 

άπλώς κατάλληλα, καί άν τά έναέρια οπέρ- 

ματα ηναι πάντοτε καί άναγκαίως ή πρώτη 

καί μόνη αίτία τής ζυμώσεως. Πρός ταύτα ό 

Κ. Παστέρ βέβαιοι δτι ούδέν ύγρόν δύναται 

ΐνα μεταβη είς ζύμωσιν, άν μή προσλάβη τινά 

τών έναερίων τούτων σπερμάτων. ’Αλλ’ ό Κ. 

Ψρεμΰ διισχυρίζεται δτι ή ζύμωσις ούδέν άλλο 

είναι ή χημιχή τις άντικοπή· δτι αί ζύμαι 

είναι δυνάμεις, άς ή φύσις πλάττει κατά τάς 

άνάγκας αύτής, δτε μέν δπως μεταποίηση τά 

σώματα, ώς τό άμυλον, ότέ δέ, δπως διαφθεί- 

ρη τούς χυμούς ή τάς όργανικάς γαίας καί άπα- 

δώ τώ  άέρι τά στοιχεία αύτών. Τέλος δέ δτι 

αί ζύμαι είναι άληθή κύτταρα, άτινα γεννών- 

ται αμέσως ύπό τής φύσεως, ώς πασαι αί 

λοιπαί δργανικαί κυψίλαι, ώς ή γύρις τών 

φυτών, ώς οί άλευρώδεις κόκκοι, κ .λ ·π .  'Ω στε 

πρέπει έξ άνάγκης ΐνα έπανέλθη τις πάλιν εις 

ταΰτα τά τρία·

’Ή , ώς νομίζει ό Κ. Παστέρ, ή ζύμωσις γί
νεται έκ τής πτώσεως είς τά ύγρά τών έναε
ρίων σπερμάτων, ά’Ίνα αύξανόμενα ά—έργο:- 

ζονται τδ φαινόμενον τούτο ·

”11 ή ζύμωσις ούδέν είναι άλλο ή χημΐ/.η τ·.ς 

άλλοίωσίς τής οργανικής ΰλης *

"Η τέλος συγχέομεν ύπό τδ αύτό καθολικόν 

όνομα ζύμ..ισιν φαινόμενα διάφορα, τοΰτ εστι 

βιολογικάς ένεργείας καί χημικάς άλλοιώσεις 

ποικίλης φύσεως.

Ή έπιστημονική άαπσβήτησις ήρξατο ήδη. 

’Αλλά δέν δύναται ΐνα προχωρήση άλλως είμή 

διά πειραμάτων κρίσιμων καί άσφαλ.ών. *Ιΐδη 

ό Κ. Φρεμΰ προτίθεται ΐνα έπιδείξη τά έαυτοΰ, 

άτινα άντιτάττει πρός τόν Κ. Παστέο. Ούτος 

δέ άπαιτεΐ ταΰτα καθ’ έκάστην, δπως άποκριΟή 

πρός αύτά. 'Ημείς δέ περιμένομεν. Φαίνεται 

δέ άναμφίβολον δτι αί νίαι αύται έ'ρευναι άπο 

βήσονται χρήσιμοι τή  επιστήμη.

Διό έπειράθημεν ΐν’ έκθίσωμεν τό ζήτημα, 

ό'πως έχ ει, μετά πλείστης άπροσωποληψίας. 

Προτιθέμεθα δέ ΐνα δηλώσωμεν ομοίως τοΐς 

άναγνώσταις τής Έπιθεω ρ'ήσεω ς τήν συνέ

χειαν τής άμφισβητήσεως ταύτης, ήτις διαφέ 

ρει ήμΐν είς τό έοχατον πρός έν τών οκοτ;ινο- 

τάτων μερών τής φυσιολογικής χημείας.

Λ. Μ.

Η ΝΕΑ

Κ Α Λ Η Δ Ο Ν Ι Α .
[ΜΕΛΑΝΗΣΙΑ.)

'11 Νεα Καληδονία είναι νήοος κειμένη εν 

τώ  νοτίω ήμισφαιρίω μεταξύ τής 2 0 °  1 0 ' καί 

τής 2 2 °  2 6  νοτίου πλάτους καί τής 161® 3 5 '  

καί 1 6 4 °  3 5 '  πλάτους πρός άνατολάς του 
μεσημβρινού τών Παρισίων · άπέχει δέ ώς 

έγγιστα 2 0 0  λεύγας πρός άνατολάς τής Νέαο 

'Ολλανδίας, καί περί τάς 2 5 0  πρός βορράν 

άπό τής Νέας Ζηλανδίας, τών μεγάλων νήσων, 

ή μάλλον ηπείρων, άς, παραλαβοΰσα βαρβάοους 
καί έρημους πρό έκατόν έτών ή Αγγλία, μετα- 

μορφοΐ όσημέραι κατ’ εικόνα τών Εύρωπαϊκών 
χωρών. Κατοικεΐται δέ ώς έ\γιστα ύπό 6 0 ,0 0 0  

άγριων άνθρωποφάγων τής φυλής τών Παπούς.

Πρός δέ άνατολάς καί βορράν τής Νέας 

Καληδονίας είναι αί νήσοι τοΰ Σολομώντος, αί 
Νέαι Έβρίδες (Nouvelles-Hebiidcs), αί Βίτις, 

ποιοΰοαι άξιόλογα καί ήκιστα μέχρι τοΰ νύν 

γνωστά άρχιπελάγη, ών τό κλίμα είναι καί 

θερμότερον καί ήττον υγιεινόν"!τοΰ τής Νίας 

Καλ.ηδονίας.
'Ως πάσαι δέ αί νήσοι τής Μελανησίας, —ε- 

ριέχεται κυκλόθεν ύπό σκοπέλων καί υφάλων 
έκ κοράλλου, οίτινες ποιοΰσι μεταξύ αύτών 

καί τής νήσου διώρυγα ίκανώς εύρεΐάν, ώ στε, 

παρέχεσθαι δίοδον ταΐς ναυσίν, οΰτως ώστε 
άντί του βλάπτειν τήν άκτοπλοΐαν, παρέχουσι 

τοΐς ναυτιλλομένοις οίον κυκλοτερή προκυ

μαίαν, άσφαλίζουσαν αύτούς άπο τοΰ άείποτε 
δεινώς κυματιζομένου ’Ωκεανού.

Ή απέραντος αΰτη κυκλοειδής προκυμαία 

παρέχεται καταπληκτικήν τοΐς πρσπλέουσι 

οέαν. Τά κύματα, κατερχομενα μεγάλα καί



Νϊα Καληδονία. —  Το οεΐπνον των εγχωρίων.

επάλληλα προσκρούουσιν, ώς φοβεροί κριοί, 

προς τον πελώριον τοΰτον φραγμόν, δν ήγει
ραν άπο αιώνων τα μικρότατα ζωΰφια τών κο- 
ραλλίων, και ρηγνύμενα άναπηδώσιν άφρίζοντα 

μετά ροθίου πατάγου, ύφ’ ού περιηχοΰνται 

μακράν τά πέριξ, έξεγείροντος τήν νύκτα τον 

κοιμώμενον πηδαλιούχον. Ούδέποτε δέ ό επι 

τοΰ καταστρώματος αγρυπνών κυβερνήτης 
ακούει τονύπόκωφον κ,αί ένδελεχή τοΰτον ψόφον 
καί κατά την η αέραν μή συνοφρυούμενος καί 
αγωνιών.

’Αλλ’ έάν ό έκκοράλλου ούτος φραγμός η το 
συνεχής , ή προσόρμισις τών πλοίων η το άν 
φύσει άδύνατος. ’Αλλ’ έκ διαστημάτων διακό
πτεται ύπο δκορύχων πλέον η έ'λαττον ευθειών

η εύρειών, δι’ ών διερχόμενα τά πλοία καταπλέ- 
ουσιν εις την νήσον. Αί δ ϊ  δ ίοδο ι αύται άνα- 

λογοΰσι συνήθως προς εκβολήν ποταμού τίνος 

της νη'σου, ούτινος τά  υδατα, ποτιμώτερα 

δντα, παρατείνονται μέ'/pi τίνος εις την θάλασ

σαν, καί διαρρηγνύουσι την συνέχειαν τούτου 

τοΰ φραγ'μοΰ, έναντιούμενα προς τά  έργα τών 

άκαμάτων πολυπόδων, οίτινες έγείρουσι τάς 
προκυμαίας ταύτας.

Ή ώρα, καθ’ ήν πλοΐόν τ ι, προσπλέον προς 
την νήσον εισέρχεται είς μίαν τινά τών πα
ραδόξων τούτων διόδων, είναι δεινή. Καί 
ούδέποτε είδέ τις τόν ναύκληρον γελώντα ή 
άστειευόμενον, οτε τό πλοϊον, ώθου'μενον ύπό 
ούοίου άνέμου, διεισδύεται μεταξύ τών δύο στε

νών έκ κοράλλου τειχών. Βαθεΐα δέ είναι ή σι

γή έπί τοΰ καταστρώματος , διαταραττομένη 

έκ διαλειμμάτων ύπό τοΰ φλοίσβου τών πρός 
τάς πλευράς τοΰ πλοίου προσκρουόντ<ον κυ

μάτων, τοΰ πατάγου τών ιστίων, ή τοΰ τριγ

μού τοΰ πηδαλίου έπί τών έκ κοράλλου υφά

λων. ’Επειδή ή έλαχίστη μεταβολή τοΰ άνέ

μου, άπρόοπτόν τ ι ρεΰμα ή κλύδων δύναται 
ΐνα συντρίψη τό πλοϊον. Αλλά κατ’ ολίγον τό 
πλοϊον προβαίνει άσφάλέστερον, το κΰμα εν
δίδει , καί ή μεταξύ τής έκ κοράλλου προκυ
μαίας καί τής νήσου κυκλοτερής διώρυξ παρί- 
σταται έλευθέρα καί ή'ρεμος · ή δέ νήσος εξε
λίσσει μακρόθεν τήν πένθιμον καί νεφελώδη 
αύτής δψιν. Μετ’ ολίγον δ’ έλαφρά τις γοε

λέττα φέρει είς τό πλοϊον τόν τ.ηδαλιοΰχον, 

όστις οδηγεί αύτό. μέχρι τοΰ λιμένος τής Νου- 
μέας, τής πρωτ υούσης πόλεως τής Νέας Κα
λή δονίας.

Η νήσος αΰτη έγνωρίσθη τό πρώτον ύπό 
του περίφημου "Αγγλου περιοδευτοΰ Cook κατά 

τήν δευτέραν περί τήν γήν αύτοΰ περιοδείαν 

εν τώ  1 7 7 4 ω  έ'τει. Μετ’ αύτόν δέ έπεσκέφθη- 
σαν αύτήν οί περίφημοι Γάλλοι περιοδευταί 
La Perouse καί Dumont d’Urville ( 1 8 2 7 ) .  

Πρώτοι δέ κατωκίσθησαν εϊς αύτήν οί Γάλλοι 

ιεροκήρυκες κατά τό 1843ον έ'τος. \λλ’ ύπε- 
στηταν τό κατ’ άρχάς τά πάνδεινα ύπό τών άν- 

θρωποφάγων κατοίκων, τής νη'σου, οίτινες, ύπερ- 
αγαπωντες [ τήν σάρκα τών λευκών , κατε-

βρο/θισαν τούς πλείστους αύτών έν όλίγοις 

έ'τεσι, μέχρις ού ή Γαλλία κατέλαβε τήν νήσον 

τ ή 2 4 η  σεπτεμβρίου τοΰ 1853ου έτους διά τοΰ 
αντιναυάρχου Fevrier-Despointes, διοικοΰντος 
τόν κατά τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν γαλλικ,όν στό

λον, άφήκε φρουράν, καί έκτισε τήν παράλιον 
κώμην Ν'υμέαν.

"Εκτοτε ήρξατο δεινός τών αύτοχθόνων διωγ

μός, οΰς ούτε ή έπίμονος διδασκαλία τών ιε
ροκηρύκων, ού'τε αί συμβουλαί, ί.ύτε αί άπειλαί 

ήδυνήθησαν ΐνα άπαλλάξωσι τ ι ς  άνθρωποφα- 
γ'ίας καί ήμερώσωσι. Επειδή, ένεδρεύοντες 
τούς Εύρωπαίους, ήρπαζον καί κατεβρόχθιζον 

αύτούς, ώς θεσπεσίαν τροφήν. Επί δέκα δέ έτη 

οί αύτόχθονες έφαγ'ον ύπέρ τούς έβδομήκο 'τα

Εύρωπαίους. Αλλ’ ήδη, βλέποντες εαυτούς μέν 

διωκομένους, ώς θηρία, τάς δέ έξ άχύοων κώ

μα; πυρπολουμένας, τούς δέ έπ’ αύτοφώοω 
άνθρωποφάγους καταλαμβανόμενους άπαγχονι- 
ζομένους, οί αύτόχθονες ήρξαντο ΐνα έννοώσιν 
ό'τι συμφέρει αύτοΐς ΐνα άγωσιν ειρήνην πρός 

τούς Εύρωπαίους, οϊτινες ήλθον φέροντες αύτοΐς 

ούχί πόλεμον, άλλά τά άπό τής θρησκείας καί 
τής εύρωπαϊκης παιδείας άγαθά.

’Εκ τίνος εσχάτως έκδοθέντος βιβλίου, 

γεγραμμένου ύπό τίνος Γάλλου περιοδευτοΰ, 

ό'στις κατώρθωσεν ΐνα διείσδυση είς τά έ'νδον 
τής έ'τι αγνώστου καί φοβέρας ταύτης νήσου , 
εϊς ήν ή γαλλική κυβέρνησις κατέστ/σεν ήδη 

τά σωφρονιστήρια 'ώ ν  κακουργούν καί τών έπ ι-



κινόυνωδεστάτων δημαρχ ικών, λαμβάνομε 
την εςής διήγησιν, διαγράφουσαν άριστα τα 

ήθη τών ανθρωπόμορφων τούτων θηρίων.

<( Λύο Γάλλοι ναύται, έξελθόντες είς κυνήγιον, 
ήφανίσθη σαν. Μή άμφιβάλλων δτι ήρπάγησαν 
ύπό τών αυτοχθόνων, παραλαβών έκ Αουμέας 
ένα διερμηνέα και δέκα Γάλλους στρατιώτας, 

-άπήλθον είς το ένδον της νήσου, ζήτησών αυ
τούς. Καθ όδόν άπήντησα τρεις επιχωρίους 

Ινανακς, και η'ρώτησα αετούς πού εΤναι ό άο- 
χηγός αύτών.

Λλλ ούτοι πρώτον μέν εφάνησαν περίφο
βο: , ύστερον δ’ ώρμησαν είς φυγήν. Αλλ’ οί 

στρατιώται, δραμόντες, συνέλαβον ί'να αύτών 
καί ήνάγκασεν ιν’ όδηγ/)'ση ήμάς είς τήν κα-

λύβην τού αρχηγού. ’Ηκολουθήσαμεν μετ’ αύ
τοΰ ήσύχως άνά μέσον τής υψηλής βοτάνης · 

οινίλθομεν διά τίνος βαθείας χαράδρας, καί 

μετα δύο ωρών πορείαν ό επιχώριος οδηγός 
έστη εμπροσθεν πυκνής τινο; λόχμης, καί 
παρωσας τους κλάδους έ'δειξεν ήμΐντρέμων τήν 
καλύβην τοΰ αρχηγού.

Η νύξ έπεσκίαζεν ήδη τά  πάντα. "Οπισθεν 
τής καλύβης ήκούοντο δειναί όλολυγαΐ, καί 

περιστραφεντες διείδομεν διά τών πυκνών φυλ
λωμάτων θέαμα φοικώδες.

Δώδεκα αύτόχθονες έκάθηντο περί μεγάλην 

πυράν. Επι πλατέων φύλλων βανανέας ήτο 

παρατεθειμένος '-.ωοός ανθρωπίνων καπνιζόντων 
κρεάτων, ών άηδήής όσ μήε'φθανε μέχρις

ήμών. Οί δυστυχείς ν αύται, φονευθέντες καί 
βρασθεντες, εκειντο βορα τιον ανθρωποφάγων 

τούτων δαιμόνων, οϊτινες, καταβροχθίζοντες 

άρπαλέως τάς σάρκας, έφαίνοντο εύφοαινόμενι 
επί τή άπροσδοκητω εύτυχια· διότι άπο πολ
λοΰ δέν έγεύσαντο ίσως λευκής ανθρώπινης σα5- 
κός.

Φωτιζόμενος άπαισίως ύπό τής καταλαυι- 
I πουσης πυράς, εκάθητο συνευωχούμενος άντι- 

κρύ μου γηραιός τις γυμνός εγχώριος αρχηγός, 
έ'/ων τήν κεφαλήν θηριώδη, μακρόν λευκόν 

πώγωνα καί τό στήθος έρρυτιδωμένον, τούς δέ 

βραχίονας ίσχνοτάτους. Έφαίνετο δί μή πει
νών, ώς οί λοιποί · δ ιότι, άντί τοΰ λαβεϊν 

κνήμην ή βραχίονα τινα σαρκώδη , πεοιέτρω-

γεν ά-ογευομενος ήδέως καί ήσύχως τήν κε
φαλήν ένός τών δύο ναυτών. Ήτο δέ αύτη 

ακέραιος, πλήν τών τριχών τής κεφαλής καί 
τοΰ πώγωνος, αΐτινες ήσαν κεκαυμέναι· διότι 

κατα τό έ'θος τών αγρίων ήθελ.ν ϊνα φυλάξη 
βεβαίως αύτήν ώς τρόπαιον. Τό γηραιόν τοΰτο 

ο αιμόνιον, έ'χ ον διά χειρών τήν νέκραν κεφαλήν, 

και περιστρέφουν αύτήν παντοιοτρόπως, άφεΐ- 

λεν εκ διαδοχής πάντα τά δέρματα καί τά 

σαρκώδη μέρη , καί τάς παρειάς καί τήν ρίνα. 

ΐπελείποντο δέ ήδη οί οφθαλμοί, οϊτινες, έξ 
"Ίμισειας ήνοιγμένοι, έφαίνοντο έ'τι βλέποντες. 
Ιο τε  ό γέρων, έλαβε ξυλάριόν τι οξύ, καί* 

ε'ορύςας κατεβρόχθισε τούς οφθαλμούς, ώς 

οοτρεχ. Αλλά μή νοαίσει τις ό'τι επραξε τοΰ

το , θέλων ϊν’ άπαλλαχθή τέλος τοΰ άνιαροΰ 
βλέμματος, φονεύων τήν έ'τι ζάκαν ταύτην 

κεφαλήν; Ο ύχί, άλλ άπλώς όπως έκκενώση 

διά τών κογχών καί γ ύσηται τοΰ έγκεφάλου.
Περιέστρεφε δέ πολλάκις τό ξυλάριον έν τή 

κοιλότητι τοΰ κρανίου, έπειτα δέ έ'σειεν αύτό 
έπί τίνος λίθου τής πυράς, ό'πως έκπέση ό έγκέ- 

φαλος, όν έλάμβανε διά τών μακρών ονύχων 
τής ισχνής αύτοΰ χειρός καί έ'φερεν είς το 
στόμα, εύφραινόμενος έπί τώ  σπανίω έδέσμα- 

τ ι ,  ούτινος βεβαίως δεν έγ.ύσατο άπό πολλοΰ.
Έφριττον πρός τήν θέαν τής άνθρωπομόρφου 

ταύτης τίγριδος, καί, λαβών τό δίκροτον τυ - 
φέκιόν μου, έστοχαζόμην αύτοΰ διά τών φύλ

λων· άλλά, πρίν ή προφθάσω ί’να πυροβολή

σω, ήκουσα παρ έμοί τόν κρότον τής καια- 

βίνας Γάλλου τίνος λοχίου, ον ειχον μετ’ 
έμοΰ.

Ό γηραιός θήρ έπεσεν έπί γής, πληγείς 

κατά πρόσωπον· τό δέ ήμίβρωτον κρανίον έκυ- 
λίσθη μέχρις ήμών. Πρός δέ τόν κρότον της 

καραβίνας, ον διεδεχθησαν επάλληλοι πολλοί 
άλλοι, φονεύσαντες τρεις  τών άγριων, τά δαι

μόνια τού καταχθονίου τούτου συμποσίου έ'φυ- 
γον ωρυόμενα είς τά δάση. 'Ημείς δέ, καύσαν- 
τες τήν καλύβην, καί παραλαβόντες τά  λείψα

να τών δύο ταλαιπώρων ναυτών, ένεταφιάσαμεν 
τή έπαύριον ήμίβρωτα έν Νουμέα. »
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I I I . —  Εκδίκησής 

Σ Τ ' .

Η κηδεία τ ή ; μ,ητρός του Βόλσκη έγένετο 

μεγαλοπρεπεστάτη , παραπέμποντί ς τον νε

κρόν πλήθους ύπ’ αυτής εύεργετηθέντων πενή- 

των και πάντων τιον εν Παρισίοις παοεπιδη- ■■ 

μουντών Πολωνών, ώ / δύο είπον λόγον επι

τάφιον, έκθειάσαντες τάς άρετας της έξαιοέτου 

ταύτης γυναικός, και πολλά περί Πολωνίας 

δημηγορήσαντες. Ό  Βόλσκης παρέπεμψε τόν 

νεκρόν της μητρός καί ήκουσε τους έπιταϊ,ίιυς 

τουτους λόγους αναίσθητων. Αιετίλεσε δέ υπο

γραφών, ώς αύτόματον, διάφορα έγγραφα, δι’ 

ών άνεγνωριζετο [J-ονος νόμιμος κληρονόμος της 
μεγάλης περιουσίας του Βόλσκη , τοΰτο μόνον 

άναμιμνησκόμενος, οτι ήτο ποτέ τ ις , ούτινος 
η μητηρ απίθανε, καί ό'τι είδε ποτέ μίαν κε- 

κομμενην y ειρα, την χεΐρα τού Τρόνσκου, άνα- 
βαίνουσαν την κλίμακα όπισθεν αύτού.

Τη επαύριον ε'μαθε παρά τοΰ Ίωάννου ότι 

ό ΙΙολωνος ούτος Τιτάν διετέλετεν έπί τρεΐς 

ή μέρας ψυχορραγών, άλλ’ ότι η δη άνελάμβα- 
νεν έαυτόν έκ της δεινής πληγής. « Ούδέ- 

ποτε, έ'λεγεν άθυμών πρός έαυτόν ό Βόλσκης, 

ό άνθρωπος ούτος άμνημανήσει μου· διότι τό 

όνομά μου είναι ήδη έγκεχαραχμένον διά παν- 

τος τώ ήκρωτηριασμένω αύτοΰ βραχίονι. Καί 
το μέγιστον, ν' άποκοπεΐσα αύτοΰ χείο ιστορή

σει τα περί ήμάς συμβάντα πάσιν, έφ’ ό'σον ζή. 
Προτιμότερος ό θάνατος! »

Διό εγραψε τάς διαθηκας αύτοΰ, έν αίς κα- 

θιστα τούς έν Γαλλία μετανάστας Πολωνούς 
/.λ λ ρ ον ο μου ς πάντων τιον αυτοΰ κτημάτων.

Οι επιμεληται των διαθηκών ώφειλον ϊνα έπι- 
δώσιοσι ~y.ay.-t αύτοΰ την περιουσίαν πρός κτί- 

σιν ένός νοσοκομείου πολωνικού, έ©’ ούτινος 

το προ:ωπον επρεπεν ί'να έπιγραφή χουσοΐς 
γράμμασι τό όνομα τοΰ πατρός αύτού « Νο- 

σ οκομ εΐον  το ΰ  Σ τα ν ισ λ ά  Β όλσ κ η . » Ποός 
Ύί τόν συμβολαιογφάφον, όστις έ'λαβε τάς 

συμπεραιωθείσας καί έσφραγισμένας διαθηκας. 

είπε · « Μετ ού πολύ γνωρίσεις τ ί πεοιέ- 
χουσι. »

Τη επ;:ύριον άπηλλά/θη της νάρκης καί άνε- 

φρο'.ησεν. « H <ορα τού θανάτου μου ήγγικε, 
λέγει πρός έαυτόν. Αλλά πρίν άποθάνω πρέπει 

ίνα εκδικησω έμαυτόν. IIγυνή αυτη δεν θανυυ.- 
φευθνί ποτε τον πρίγκηπα 'Ρεσχίνην, καί ποέ- 
πει ίνα εύρω άμφοτερους, καν πρόκηταί μοι ϊνα 
ζητήσω αύτούς μέχρι τών περάτων της γ ή ς .

Καί έπειδή ό πρίγκηψ έπανέρχεται έκ Αισσα- 

βώνος είς Πετρούπολιν, πιθανώτατον είναι ό'τι

ή κόμησσα αναμένει αύτόν έν τη παρά τήν 

λίμνην τής Γενεύης έπαύλει. ’Εκεΐ έπί τών 

θεσπεσιων οχθών τής λίμνης συνδιαλέγονται 

ερωτικώς πρός άλλήλους παρά τόν καταπε- 

σοντα Πύργον, προγευόμενοι ήδέως τοΰ υμέ

ναιου. Εκεΐ ανάγκη ϊνα πορευθώ, όπως περι- 

σπασω τα βουλεύματα τής έχίδνη; ταύτης. »

Ζ '.

ΦΟατας εις Γενεύην, έπίβη ένός τών άτμο- 

πλοιων τής λίμνης, καί μετ’ ολίγον άπέβη εϊς 

τήν παρά τόν Στρογγύλον Πύργον κώμην Μελ- 

λερυ, κειμένην έπί τίνος γραφικωτάτου άπο- 

τομου σκοπέλου. ’Ενταύθα ή λίμνη δέν έ'χει 

άκτας, καί δύο βήματα άπέχουσα τής όχθης 

είναι αουσσος. Περιειλημμενη ύπό ύψηλών 

σκοπελοειδών τοίχων, φριττόντων έλάταις, αϊ- 

τινες συσκιάζουσιν αύτήν πανταχόθεν, ή λίμνη 

ότέ μέν μαίνεται καί οργίζεται, ότέ δέ γαλή

νια καί μειδιά, άλλοτε δέ λαλεΐπρός τούς σκο

πέλους, οίτινες αποκρίνονται άνταποδίδοντεςτόν 
φλοίσβον τών έπ’ αύτούς ρηγνυμένών κυμά

των. 'Οπότε δέ σιγά, τά κυάνεα αύτής βάθη 

φαίνονται απαίσια καί ύπουλα μηχανευόμενα.

Καί ή μέν κώμη τοΰ Στογγύλου Πύργου 

έπιδείκνυται θρυπτικώς έξελίσσουσα ώς ριπί- 
διον τούς λευκούς αύτής τοίχους, κατακλυγ

μένους πανταχόθεν ύπό τής φυτείας τών κή

πων ■ ή δέ παρ’ αύτήν κώμη Μελλερύ είναι 
έκτισμένη έν τινι πελώρια χαράδρα, έφ’ ής τά 

πλευρά συνωστίζονται άτάκτως οί οικοι καί 

κατακρημνίζονται, ώς ποίμνη περίφοβων αϊ- 
γών.

II '.

Κατώκησεν εν τινι ξενοδοχειω τής κώμης 

έχομένω, ώς φωλεά άετοΰ, τών ύψηλοτάτων 
κρασπέδων τοΰ άλιτενοΰς σκοπέλου. Είς τό έμ 

προσθεν τοΰ ξενοδοχείου παρετείνετο πρός τήν 

λίμνην στενόν δώμα περικεχειλωμένον διά 

το'χου ταπεινού, χρήσιμον είς περίπατον 
καί άναψυχήν τών περιοδευτών. Τό τοίχωμα, 

όθεν έφαίνετο ή λίμνη, ήτο πολύ έφθαρμένον 

καί διακεκομμένον πρός τό μέσον ύπό πλα
τείας ρωγμής. 'Ο Βόλσκης, διαπεράσας τήν 

κεφαλήν διά τής ρωγμής ταύτης, διείδε τοιά- 

κοντα πόδας ύφ’ έαυτόν τό ώραΐον πράσινον 

ύδωρ τής λίμνης, περιειλημμένον πανταχόθεν 
ύπό τών άποκρήμνων τοίχων σκοπέλου διο- 
ρυχθέντος έν είδει λαβής κοφίνου.

—  Μή κύπτε πολύ, λέγει ό ξενοδόχος, 
έλκων αύτόν διά τής χειρίδας. Μα τόν θεόν, 

έάν ό ποΰς σου ώλίσθαινεν! . .  ή αγνοείς ότι ή 
λίμνη εί'-’αι βαθυτάτ/]. 'θ  βυθός αύτής είναι 

έκατόν όργυιών, καί άπέχων πεντήκοντα βή

ματα τής ξηράς είναι χίλίων π ο δ ώ ν ,... έν δέ 
τώ μέσω είναι άβυσσος...

θ '.

Τή επαύριον ε'μαθεν ότι ή κόμησσα ήτο εν 

Μαζιλλυ, καί ότι ήτοίμαζε τήν νε'αν αύτής 

επαυλιν εις υποδοχήν 'Ρώσσου τινός πρίγκηποο,

όστις άνεμένετο τήν κυριακήν. "Επρεπ.ν άρα 

ινα περιμένη έξ ημέρας, καί έκρινεν ϊνα κατα- 

τρίψη τόν καιρόν επισκοπών τήν πεοί τήν 

λίμνην φύσιν, ζητών τάς άποκεχωρκτμένας 

ατραπούς. Από τών περί τήν κώμην λόφων 

καθεώρα πρό ποδών τόν Στρογγύλον Πύργον · 

ή δέ λίμνη έπεδεικνύετο π ό οφθαλμών αύτώ 

πάσας αύτής τάς χάριτας, λευκόφαιος μέν 

τήν πρωίαν, κυανέα δέ έν μέση τή ήμέοα · 

περι δέ τήν έσπέραν ποικιλόχρους γινόμενη, ώς 

ίριοειδής μαργαρίτης, έμίγνυε τή όπαλλιοειδεΐ 

αύτής λ»υκότητι χρυσάς καί πορφύρας φλέβας. 

Καθ ό<*ον <τέ ό άνεμος έπέδιδεν ή έληγεν, ήτο 

λεία, ώς κάτοπτρον, ή έστίζετο, ώς δέρμα όνά- 
γρου, ή διεστίζετο άφρώ, καί έ'φριττεν.

’Αλλά καί οί λόφοι, καί τά πεδία καί τά δάση 

ήσαν μεστοί καλλονών. Οί θάμνοι ήνθουν καί 

ήσαν εύώδεις. Ύπήρχον δέ χρυσαλίδες μέν έν 
τοΐς δρυμοΐς, έν δέ ταΐς καλιαΐς νεοσσοί, οίτι

νες κατείχοντο ύπό τής επιθυμίας τοΰ πέτε- 
σθαι. Εν τοΐς δρυμοΐς δέ έγίνετο κίνησις πολ

λή έμπτέρων έντόμων. Πανταχοΰ δέ έπί τοΰ 

έδάφους καί έν τώ  άέρι έ'μψυχα πτερωτά ή έ'ο- 

ποντα τρέχοντα παντοία; οδούς, ώς έχοντά τι 
έν νώ, πανταχοΰ διαδρομαί, βόμβοι, φρίκαι, 

φιλοζωία, καί έλπίδες άσχολοι!

Καί αϊ μέν μέλισσαι ήλπιζον τό μέλι, οί δέ 
άπτεροι άετιδεΐς ήλπιζον τόν ήλιον, αί δέ μ η - 

λεαι ήλπιζον τούς καρπούς, οί δέ άγροί προσ- 

εδόκων τό θέρος. Αλλ’ αύτός, άνθρωπος ών 
-Ατιμασμένος καί άποθανών, παρίστατο έκπε- 
πληγμένος τάς άκαμάτους επαναλήψεις τής 

άιδίου νεότητας. Περί δέ αύτόν δυστυχή όντα, 

άνέλπιδα, έτοιμον ϊν’ άποθάνη, έγίνετο τοόπον 

τινά άπέοαντος έ'ξοδος είς τήν ευδαιμονίαν τών 
εμψύχων καί αψύχων όντων !

I ' .

Κατά τό σάββατον ύπεί/.ων άμηχάνω τινί 
περιεργία έπορεύθη μέχρι τοΰ περί τήν έ'παυ- 

λιν τής κουήσ:ης περιβόλου, καί άποχωρίσας 

τάς βάτους, διεΐδεν ύπέρ τήν χαράδραν τήν 
έ'παυλιν Μαξιλλύ, τόν κήπον , τάς αμπέλους 
καί τον καταπεσόντα αύτοΰ πύργον. ’Εν τή 

εσχατιά τής μεγάλης παρόδου είδεν ερχο- 

μένην τήν κυρίαν δε Λ ιεβίτζ, έ'χουσαν μεθ’ 
έ αυτής τήν Ελένην καί τόν γραμματοδιδά
σκαλον.

Εσήμηνε τήν τετάρτην ώραν. Σμήνος παι

διών εξέρχεται τής έπαύλεως, μινυρίζον ώς 

ορνίθια άπολυθέντα, καί διασπείρεται είς τόν 

παράδεισον. Ή Κ. δέ Αίεβιτζ προσεκάλεσεν 
αύτά, καί καθίσασα έπί τίνος λιθίνης έδρας, 

συνήθροισε κύκλω περί έαυτήν. 'Υπηρέτης δέ 
τις, φορών τήν ύπηρετικήν στολήν, έκόμισε δί
σκον πλήρη πλακουντίων καί κάνιστρον γέ- 

μον κερασιών. Αρξαμένου δέ τούτου ϊνα δια
νέμω αύτά τοΐς παιδίοις, έρριπτεν ή κόμησσα 
λαμβάνουσα διά τών δύο ώραίων αύτής χειρών 
τά κεράσια πανταχόσε· τά δέ παιδί* έδέχοντο 
αύτά σκιρτώντα είς τάς παρατεταμε'νας αύτών 

ποδιάς.

Οί άλαλαγμοί τών παιδιών εφθανον μέχρις 

^ίς αύτόν. Τά νέφη παρεΐχον θέαν εύφρόσυνον 
εορτής. Ό άήρ άπέπνεεν ήδεΐαν οσμήν. Αί όρ-

νιΟες έλαρύγγιζον έμμανώς καί άδιαλείπτως. 

Ή λίμνη έκυάνιζε. Τά πάντα περί αύτόν έ'χαιρον 

καί ήγάλλοντο. Μόνος δ’ αύτός έπένθει. ’Ενό- 

μιζεν ότι άπεπνίγετο, καί έξελών έκ τοΰ θυ

λακίου αύτοΰ μάχαιραν κυνηγετικήν παρ’ ολί

γον έφώρμα καί έφόνευ- τήν γυναίκα ταύτην, 

ής ή καρδία ήτο άβυσσος, είς ήν τά  πάντα 

κατεδύοντο μή καταλείποντα μηδέν ίχνος, καί 

ήτις άτιμάσασα καί καταστήσασα αύτόν δυσ- 

τυχέστατον τών άνθρώπων, έφαίνετο ούτως αμέ

ριμνος περί τής τύχης αύτοΰ...

’Αλλ’ αίφνης μεταβουλευσάμενος « ”Ω, όχι! 
ανέκραξε, δέν πρέπει ί'να φονεύσω τό σώμα 

τής γυναικός ταύτης, άλλά τήν θυμοβόρον φι
λοδοξίαν, έξ ής ζη. Πρέπει μάλλον ϊνα σβέσω 

τάς έλπίδας καί πορθήσω τά φιλόδοξα ονειρο
πολήματα αύτής. Ό  άνήρ, έφ’ όν ελπίζει, 
όπως φθάση είς πάντα, πρέπει ϊνα καταφρο- 

νήοη αύτής καί πτύση τήν άρνησιν αύτοΰ είς 

το πρόσωπον αύτής · άλλως φονεύσω αύ
τόν. »

ΙΑ '.

Επανήλθεν εις Μελλερύ δυομένου τοΰ ήλίου. 
Φθάσας παρά τάς πρώτας τής κώμης οικίας, 

απηντησε τ ι ,  οπερ επεδείζεν αύτώ ό'τι ύπάρ- 

χει τ ι άπειρον εν τη δυστυχία, ότι αύτη έ'χει 

έκατόν πρόσωπα, ότι ματαίως νομίζει τις ότι 

γνωρίζει αύτήν άπασαν. ’Επειδή ό κακοπαθών 

άνθρωπος έ'χει έν έαυτώ άνεξάντλητον θησαυ
ρόν δυστυχίας.

Είδε δηλαδή προσερχομε'νην άμαξαν, έν ή 

έκάθηντο δύο Πολωνοί οδοιπόροι. Παρερχομέ- 

νων δέ αύτών, ό είς ή ρώτησε πολωνιστί τόν 

ετερον, (( Ποια είναι ή ώρα; )> *0 δέ άπε

κρίθη,—  « Νομίζω ότι εσήμηνε τήν έβδόμην 
καί ήμίσειαν. »

Οι δύο ούτοι άνδρες ήδύναντο ίνα λαλώσι 
τήν πάτριον γλώσσαν, μή πνιγόμενοι μηδέ δια- 

στρεφόμενοι τό στόμα , μηδέ έρυθριώντες , ώς 

ούτος. Καί ό'τε τό όχημα αύτών έγένετο άφαν- 
τον εν τη πρώτη καμπή τής όδοΰ, έ'κλαυσε 

[λετά λυγμού, καί φεύγων όσον τάχος άνεβόησε 

βατταρίζων· « ”Ω φιλτάτη Σιβηρία! ’Ώ  Σι
βηρία! » Καί έβλεπεν αιρόμενα ένώπιον αύτοΰ 

ως φασματα άνθρώπων, οϊτινες έ'ζων έν τή 

Χίονι > έν τώ  σκοτει, άλυσίδετοι τούς πόδας. 
Και ό|/.ως οί άνθρωποι ούτοι ήσαν εύδαίμονες 

παραβαλλόμενοι πρός αύτόν· διότι ήδύναντο 

τουλάχιστον ΐνα διαλέγωνται πολωνιστί περί 
της Πολωνίας, μή αί’σχυνόμ:νοι έαυτούς.

• IB '.

Επλανήθη έπί μακρόν παρά τήν λίμνην. 
Εισήλθε δέ είς τό ξενοδοχεΐον, ό'τε τό ώρολό- 
γιον τής κώμης έσήμηνε μεσονύκτιον. ’Εσκίρ- 

'ΓΛ,σε προς τον ήχον αύτοΰ· διότι ή κυριακή, 

r,v περιέμενεν, ήρξατο ήδη. ’Εκάθισε παρά τήν 
τραπε,αν , καί έγραψε προς τήν κόμησσαν τό

ΥΡ“ μμάτιον ·

5Ιί.λλερυ( έν τω ξενοδοχείω τοΰ λευκοϋ Σταυροΰ.

Ι̂αθε ότι δέν θά νυμφευθής τόν πρίγκηπι 
Ρεσχίνην. Γνωρίζει; ότι τοΰτο είναι άδύνα-

τον. Η γυνη, ή τι; έ'δωκεν έαυτήν τώ  Ααδισλά 

Βόλσκν), είναι γυνή αύτοΰ. ’Επειδή δέ μυσάτ- 

τομαι τούςπροδότας, σοι προαγγέλλω ότι ποο- 

τιθεααι ί'να πορευθώ πρός τόν πρίγκηπα καί 

δειζω αυτώ τον δακτύλιον , όν έλαβον παοά 

σοΰ. Παρ’ έμοΰ θέλει μάθει, Κυρία, ποΰ καί 

πότε μοι έ'δωκας αύτόν. ’Επεθύμουν ϊνα σε 
ίδω πρότερον. Λλλά γνωρίζω ότι ούδέποτε 

κατανεύσεις τοΰτο· διότι με φοβε'σαι. »

'Γστερον δ ’ έκοιμη'θη μέχρι τής πρωίας. 

Εςύπνησε δέ λέγων · « Α ! σήμερον ! »

Ι Γ '.

Ηγορασε τή προτεραία στολήν 'Ελβετοΰ
χορικού ευτελή, καί μετασχηματισθείς είς

αγρότην, ανεχώρησε περί τήν δεκάτην ώραν

εις Μαςιλ'λυ. Εύρε δε εν τή αύλή τήν 'Ελένην * » »
τρεφουσαν τάς περιστεράς τής έπαύλεως.

—  'Η κυρία Αίεβιτζ είναι ένδον ; έρωτα 
αύτήν.

—  Ή κόμησσα έπορεύθη είς τήν έκκλη- 

σιαν, άπεκρίθτι ραθύμ ίΰ ς καί ύπερηφάνωςαύτη, 

μιμουμένη τούς τρόπους τής κυρίας αύτής.

Ί ι  ζητεί ή ρωσσίς κόμησσα έν τή εκ
κλησία τών καθολικών;

—  Μή ή κόμηασά σοι οφείλει λόγον τών 
πραςεων αυτής; 1 1 θελεις ; λέγει περιφρονητι- 

κώς προς τον Βόλσκην αύτη, μή άναγνωρί- 
ζουσα αύτόν.

—  ΐδού έπιστολή πρός αύτήν.

'Η θαλαμηπόλος έξεΐλε τήν δεξιάν έκ τοΰ 
διαζώματος, όπως λάβη τήν επιστολήν · ό δέ 
Βόλσκης κατεΐδε περί τινα τών δακτύλων αύ

τής τόν άδ«μάτινον δακτύλιον , όν εδωκε τή 
κομήσση κατά τήν πρώτην καί τελευταίαν αύ
τών έρωτικήν έ'ντευξιν.

—  ’'Ω τής ύβρεως! λέγει πρός έαυτόν. Ή 

άθλία εδωκε τόν δακτύλιόν μου τη ύπηρέτιδι. 
Καί καγχάζων είρωνικώς,

—  Α ί! ωραία κορασίς , άνεβόησε , τίς σοι 
εδωκε τόν λαμπρόν τοΰτον δακτύλιον ;

Ή Ελένη έταράχθη σφοδρώς πρός τήν έρώ- 

τησιν ταύτην, καί άνακύψασα έθεώρησε καί 

άνεγνώρισεν αύτόν. 'Π  άριστερά αύτής χείο, 

ήτις ύπεστήριζε τήν άκραν τοΰ διαζώματος, 
έ'πεσεν ώς νεκρά παρ’ αύτήν τό δέ διάζωμα 

κατέπεσε, καί ό σΐτος τών ΐΐεριοτερών διε- 
χύθη χαμαί. Θεωρήσασα δέ αύτόν πάλιν, ήρυ- 

θρίασε μέχρι τοΰ λευκού τών οφθαλμών , καί 

άμηχανήσασα, μετέστρεψεν έξαίφνης τόν νώ- 
τον καί έ'φυγε ταχεία ό>ς άστραπή είς τόν οί

κον.

Τότε ήκούσθη κρότος άμάξης οδοιπορι
κής, ήτις μετ’ όλίγον είσήλθεν εις τήν αύλήν 

τής έπαύλεως. Ό δέ θυρωρός ήνοιξε τήν θύ
ραν, λέγων πρός τόν έξερχόμενον πρίγκηπα 
'Ρεσχίνην ·

—  Η κόμησσα έξήλθε · διότι ένόμιζεν ότι 

ή 'Γ . Ύψηλότης έ'μελλεν ϊνα φθάση διά τοΰ 
άτίλοπλοίου τής έσπέρας.

—  Παρέδραμον ένα σταθμόν, είπεν ό πρίγ

κηψ, καί έπήδησεν έ'ξω τής άμάξης. Περι-

εβλεπε δε και έμειδία, φαινόμενος μεστός πά
σης εύδαι υιονίας.

Εάν μή τό πρόσωπον αύτοΰ ψεύδη τα ■
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λεγει πρός εαυτόν ό Βόλσκης, βλέπων τόν 

πρίγκηπα , όταν μαΟη όπο.α τ ι ; αύτη ε.ναι, 
βεβαίως καταφρονήσει αύτής.

Εκϊΐθεν δε μετέβη είς τήν άπό Μαξιλλύ είς 
τό πρε'.βυτεptov φέρουσαν οδόν. Πρός τήν 

εσχατιάν τής λεωφόρου βλέπει τότε προσερ- 

χόμενον ιερέα παραπεμπόμενον ύπό γυναικός 

μελανείμονος. ~ΙIτο ή κόμησσα. Κατεβίβασεν 

εύθύς τόν άγροικικόν αύτοΰ πίλον έπί τών 

οφθαλμών, καί έκάθισεν έπί τοΰ χείλους τής τά- 

φρου, στρεψα; τον νωτον πρό; τήν όδόν. ΙΙα- 

ρελθούσης δ’ αύτής μετά τοΰ ίερέως άνέστη, 

κα ι, απογυμνώσας τήν κεφαλήν, άνεβόησε 
στεντορία τή φωνή ·

—  Κυρία κόμησσα, σπεΰσον είς Μαξιλλύ, 
οπού σε 7τερΐ|7.ενου(7ΐν είς "Ρώσσος ττοιγκν;ψ καί 
[Λία επιστολνί.

Ο εφημέριος έπήδησεν είς τοϋπί:ω φοβη
θείς. II δέ, έπιστραφεΐσα, ήτένισεν είς αύτόν 

καί, άναγνωρίσασα τόν Βόλσκην, έφριξεν. ’Αλλ’ 

αναλαβοΰσα ευθυς τήν συνήθη αύτής αταρα
ξίαν ·

—  Ευχαριστώ σοι, φίλε. Αλλά δέν ήτο 
χρεία ϊνα κραυγάσν.ς οΰτως.

Είπε προ; αυτόν, και διετέλεσεν όδεύουσα 
μετα τοΰ ιερεως, όστις ή ρώτα αύτήν —  Τίς 

ο παραδοςος ούτος άνΟρο>πο;; Γνωρίζει; αύ
τόν; Φαίνεται φρενοβλαβής. 'IS δε άπεκρίνατο 

αυτώ καθ ησυχίαν· —  Νομίζω ό'τι είναι φρε
νοβλαβής τις. "Αφες αύτόν.

ΙΔ '.

Ο Βόλσκης έφθασεν είς τό ξενοδοχεΐον περί 
μεσημβρίαν. Αφείς τά ενδύματα τοΰ χωρι
κού καί άναλαβών τήν συνήθη αύτοΰ στολήν, 
εςήλθεν είς τό ά'νδηρον τοΰ ξενοδοχείου, και 

διαγκωνισάμενος έπί τοΰ τοίχου, καί βλέπων 
τήν λίμνην, άνεμιμνήσκετο τό παρελθόν ώς 

όνειρον δεινόν... τήν πατρίδα... τήν άποθανού- 
σαν μ η τέρ α ,... τον φίλον Τρόνσκον__

Αίφνης ήκουσε κρότον άμάξης άναβαινούσης 
την οόον, έπειτα όε θόρυβον φωνών καί ποδών 
έν τώ  κήπω. Μετ’ όλίγον τής θύρας τοΰ αν

δήρου άνοιχθείσης, καί μεταστραφείς ειδεν έρ~ 
χομένην πρός αύτόν... τήν κόμησσαν.

—  ’Ετόλμησεν ίνα έ'λθη ένταΰθα ! . . .  πρό; 
έ μ έ ! . . .  λέγει πρός έαυτόν ό Βόλσκης. ’ΐδού 
τέλος τό άνθρωπόμορφον τοΰτο τέοας ενώπιον 
μου! ’ίδού έγώ μόνο; πάλιν μ ετ’ α ύ τ ή ;! .. .

ΙΕ '.

Αιεπερασε τό ά'νδηρον τα χέίο ;, Ιλαφεά  ̂
co; πτηνόν, έ'στη πρός στιγμήν πρό τοΰ τοί
χου, και προσποιουμένη μεγίστην άταοαξίαν 
ψυχής, είπε βλέπουσα πρός τ.',ν λ·'μνην·

—  ’ίδού άληθώς λαμπρόν θέααα! ειπε.

—  Καί δώμα έρημότατον, είπεν ό Βόλσκη;



περίφρακτον, καλώς φυλαττόμενον, έν ώ δύνα- 

τ χ ί τ ις  ί'να πράττη ό',τι θίλει μή βλεπόμενος.

Ελαβε θρονίον τι καί έκάθισεν ήσύχως προσ

ποιούμενη οτ ι δέν ήκουσεν. Ό  Βολσκηςϊστατο 

όρθιος ενώπιον αύτης, έπιστηριζόμενος έπί τοΰ 

τείχους. H δέ έρριπίζετο καί έ'βλεπε πάντοτε 

την λίμνην διά τοΰ διερρωγότος τείχους.

—  Πώς ονομάζεται ή κώμη έκείνη ή έπί 

της άντικειμένης ακτής ; ήρώτησε τον Βόλ
σκην.

—  Έλησμόνησα τό ό'νομα αύτης, αποκρί
νεται αύτό; άποτόμως.

—  Ά  ! ενθυμούμαι.. .  ονομάζεται Κουλύ. 
Και μακρότερον ή μικρά έκείνη πόλις ; . . .  εί
ναι ή Ι’εβεϋ ■ ■. Επιθυμώ ιν άγάγω αύριον 

έκεΐ τόν πρίγκηπα 'Ρεσχίνην. Θε'λεις ϊνα έ'λ- 
θ/;ς μεθ ήμών;

Η κόμησσα είπε ταύτα ήσυχαίτατα, φυσι- 

κώ τατα, ώς εϊ άπετείνετο πρός τόν τυχόντα. 

Ό δέ έφριξε, καί τό αίμα περιεβόμβησε τας 

άκοάς αύτοΰ. Διότι ή αταραξία αύ'τη της κο- 

μήσσης έδείκνυε την τερατώδη αύτης ψυχήν. 

*11 γυνή, ήτις έκάθητο έμπροσθεν αύτοΰ, δέν ήτο 
άρα γυνή · διότι ή καρδία αύτής ήτο μαρμά

ρινος. Και πρώτον άνέτεινε συνεσπασμένους 
τούς γρόνθους. λλ λ ’ έπειοάίη ϊνα κατευνάση 
τήν οργήν αύτοΰ καί ήρώτησεν αύτήν ήσύχως, 
αν έλαβε τήν επιστολήν αύτοΰ.

—  Μάλιστα, εΐπεν έκείνη.

—  Καί άνέγνως αύτήν ;

—  Ανέγνων καί έσχισα.

—  Γσχισας ; ά'ρα δέν σε ήρεσε ;

—  Σχίζω πάντοτε δ ,τι ανωφελές. Είσαι 

μειράκιον, καί ή επιστολή σου ήτο μειρα- 
κιώδης.

Καί θελουσα ϊνα μεταβάλη λόγον, αϊρου:α 
ήμελημένως τήν ριπίδα , έ'δειξεν αύτώ έν τώ 
ύδατι τήν άπό τοΰ όρους σκιάν.

—  Έ π ’ άλν:θείας λέγει αύτώ έκείνη. Έν

τεΰθεν βλέπει τις μίαν κυανέαν καί μίαν ποά- 
σινον λίμνην. Ποτέραν αύτών προκρίνεις;

—  Μή ,  λέγει αύτί) εξοργιζόμενος ό Βόλ- 
σκης, μή μεταβάλης λό γ ο ν !... δέν φενακί

ζομαι ύπό τής άναιδοΰς ταύτης προσποιητής 
αδιαφορίας σου. Μ ή! διότι γνωρίζω ό'τι δέν 
είσαι ούτως ήσυχος, ώς φαίνεσαι. Ή δέ ανω

φελής αύτη έπιστολή, ήν έσχισας, ταράττει σε 

καί ένοχλεί. Έπειδή φοβείσαι μή έκδικήσω 

έμαυτόν... καί διά τοΰτο έτόλμησας ϊνα έ'λ- 

θης πρός μ ε ... σ ύ .. . ,  ήτις τοσοΰτον με πεοιε- 
φρόνησας. Αί έλεημοσύναι σου, οί πένητες τα 

σχολεία είναί σοι μικρά καί ταπεινά παίγνια· 
διό σπεύδεις ϊνα έπανέλθη ς είς τήν πλουσιοπά

ροχαν περί τάς πρεσβείας πολιτικήν. Χπηλ- 

λάχθης τοΰ ηλιθίου άνδρός σου , καί ένόμισας 

δτι ήδύνασο ϊν’ άπαλλαχθνίς εύκόλως καί έμοΰ 

τοΰ μωροΰ. Ένόμισας δέ δτι έγώ μέν ήφανί- 
σθην , σύ δ’ έγένεσο έλευθέρα, δτι ούδέν ήδύ- 

νατο ινα σε έμποδιcr, τοΰ νυμφεΰσαι τώ 
πρίγκηπι Ρεσχινη , δστις , ώς φαίνεται, έρα 
σου περιπαθώς, καί λίαν φιλόδοξος ων , δύνα- 
ται ϊνα φθάση είς πάντα. Αλλά βλέπεις δτι 

ο', νεκροί έπανε'ρχονται, καί άπόδειξις...  ιδού

έγώ. ’Ομνύω δε σοι δτι ό γάμος* ούτος ούδέ
ποτε γενήσεται. "Οχι διότι σέ ά-^απώ έτι· 
ιίψιστε θεε! οχι! αλλα διότι θέλω ϊνα έκδι

κήσω έμαυτόν... καί έκδικήσω...

ΙΣ Τ '.

νΙΙκουε τούς λόγους τούτους, έ/ουσα διη— 

νοιγμένους τούς οφθαλμούς καί ριπίζουσα έαυ

τήν. Επειτα δέ βλέπουσα γοργόν πρός αύτόν,

—  Μοι εγραψας, λέγει πρός αύτόν, ύποκοι- 

νομένη άφοβίαν, δτι έπεθύμεις ϊνα διαλε/θής 

πρός έ μ έ , καί ιδού ήλθον πρός σ έ , ώς πρός 

νέον καλώς άνατεθραμμένον. Α λλά ... βλέπω 

οτι καταχράσαι τήν χάριν ΐλου ταύτην. Είναι 
ούτοι οί λόγοι, οΰς μοι εγραψας δτι ζητείς 
παρ’ έμοΰ;

—  Περιεργάζομαι ϊνα μάθω, προσέθηκεν ό 
Βολσκης, παροξυνόμενος μάλλον μάλλον, τίνα 

λογον δώσεις σύ τω. ταλαιπώρω πρίγκηπι. 

Έπειδή γνωρίζω δτι δέν είσαι γυνή άποροΰσά 
ποτε προφάσεων καί λόγων.

—  Νομίζεις δτι έ :τα ι μοι δύσκολον ϊνα 
καταπεισω αύτόν δτι μαίνεσαι; Αρκεί ϊνα σε 
ϊδη τ ι ς ,  καί σε άκούση. . .

Εκείνος δέ δεικνύων αύτη τόν δακτύλιον. 
Καί τ ί λέξει ό μνηστηρ σου, λ έ γ ε ι ,. . .  ό πρίγ- 

κηψ .. .  περί τοΰ δακτυλίου τούτου; Μή καί ό 
δακτύλιος μαίνεται, ώς ένώ ■* ' 3 I 7

—  Παράδοξος μάρτυς.

Και διετελεσε ριπίζουσχ έαυτήν. Ό  Βόλ

σκη; , άφελών βιαίως τής χειρός αύτής τό ρι- 

πίδιον, έρριψεν είς ^ήν λίμνην. 'Έπειτα δέ, 

δραςαμενο; τών δύο αύτής χειρών, διέστρεψεν 

αυτά; to; σχοινία εν τα ί; συνεσπασμέναις αύτοΰ 
χερσίν.

Η κόμησσα ησθετο σφοδρόν πόνον. Καί 
όμως τό προσωπον αίιτής έ'μεινεν απαθές.
λλ λ ’ ά-οσπώσα βιαίως τά ; χεΐρας α ύ τή ς ,__

Αρνεισαι παλιν, λέγει αύτώ, δτι είσαι μανιώ
δ η ;;

Κα: έξελοΰσα του θυλακίου μικρόν κάτοπτρον 
έθηκε πρό τών οφθαλμών αύτώ. Τό πρόσωπον 

αύτοΰ ήτο άληθώ; φοβερόν. Ίίσθετο δέ δτι ή 

γυνή έ'λεγεν άληθή, δτι ή μανία ήτο παοοΰ- 

σα, - · · κρούουσα τήν θύραν,... δτι ητο π ω ; 
σχεδόν παράφρων,... δτι ό νοΰς αύτοΰ ήτο 

άστατο; καί αβέβαιο;, ώ ; λύχνο;, ον έπιλεί- 
πει τό έλαιον, καί ούτινο; ή καπνώδης θιυαλ- 

λίς μελαίνεται ψοφούσα. "Εφριξε δέ λογιζό- 
μενο; δτι εμελλεν ϊνα παραφρονήση πριν ή 
έκδικήση έαυτόν, καί έφερε τας δύο / εΐ3ας 

πρό τοΰ μετώπου, ώ ; εί ήθελεν ϊνα φυλάξη 
άπό τοΰ άνεμου τήν ώχριώσαν καί άποθνή- 
σκουσαν φλόγα τής διανοίας.

Απεχωρησε δε ολίγα βήματα και άνέπνευ- 
σεν έντετ::μένως. Τότε έφάνη αύτώ δτι ό λύ

χνο; τή ; διάνο ία; αύτοΰ άνεζωπυρείτο, καί 
άνεφρόνει. Καί άνα/.ύψας εΐπεν ήσυχαιτέρα τή 
φωνή ·

—  Όποια άρα γυνή είσαι σ ύ ; Πιθανόν δτι 
είσαι συνειθισμένη ϊν’ άμνημονής τοΰ προσώ
που καί τοΰ όνόματο; τών έραστών σου, ού;

περιφρονεΐς. Αλλά με προσβλέπεις άναιδώς, 
άναμιμνήσκεσαι τών πάντων, κ α ί... ό'μως... 
ολιγωρείς τ ί περί σοΰ έγώ φρονώ 1 Δέν αισθά

νεσαι δτι ανάγκη σοι ϊν’ άπολογήσαί; Ψεύδου, 

ψεύδου ολ ίγον ,... ψεύδου... π ο λ ύ ,... ψεύδου 

τεχν η έντω ς,... ε^ φ υω ς,... επειδή το ψεύδος 
είναι εκ τής α ιόου;... Η δε γυνή ή μ·ή ψευ- 
δομένη είναι... τ έρ α ς !...

Γέρας, εστω . Αλλ ουύεποτε ψεύδο

μαι. Θέλεις ϊνα άπολογώμαι. ’Αλλά περί τ ί- 

ν ο ;; Ό τι δέν ψεύδομαι; δτι είμαι τοιαύτη ; 

Αλλα μή έγώ έπλασα έμαυτήν όποία είμαι ; 

Ομως ζητοΰσα κα λώ ς... ναι, ομολογώ έν σοάλ- 

μα. Προ ένος έτους μοι ουνέβησαν έναντιώ- 
ματά τ ιν α ,... έ'πασχον αηδίαν... Σέ άπήντησα 

εν Πα' σίοις καθ όδόν. Εγώ μέν ήμην έν ό/ή-

ματι μετά τίνος φ ίλη ;, σύ δέ έφιππο;. __

Ιδού ό κόμης Βολσκης, μοί ειπεν έκείνη, ώραΐος 

καί παράφρων , ώς ό πατήρ αύτοΰ. Μετ’ όλί- 

γας ήμερα; έγένετο λόγο; περί τινο; οικία; 

μεταναστών Πολωνών, ύπέρ ών συνέλε-'ε; 

έρανον. ’Έ στειλά  σοι χίλια φράγκα ΰπέ^ τ ίν  

πτω χώ ν, ύπολαβοΰσα δτι έμελλε; ϊνα έλ- 

θ (,ς σύ αυτός αυτοπροσωπω; ΐ'/α άρνηθής, ή 
ϊνα μοι εύχαριστήσης. Αλλά δέν ήλθες... Λλλ' 

ύστερον μεταβουλευσάμενος έδραμες ζητών αε 

είς τό Μαξ'.λλύ καί έβιάσω σ/εδόν τήν θίοαν 
μου... Α:'/(ο άληθή.... Τ ί άρα οδύρεσαι;'ΤΑρά 

γε εγώ σε προετρεψα εις τοΰτο; Σέ άπέκρυψα 

άρά γε τό ήθός καί τά φρονήματα μου ; 

Νομίζω μάλιστα δτι σοι έγραψα ποτέ δτι οί 

φίλοι μ’ ένόμιζον θηριώδη. Διαγινώσκω κα

λώς τά πράγματα, κρίνω ταχέως καί ούδέ

ποτε ψεύδομαι. Ιδού ή θηριωδία μου. Καί 

τότε μέν άνεχώρησα;. ’Αλλά δυστυχώ; ;ϊδο- 

μέν πάλιν άλλήλους. Αίτίασαι άρα ολίγον τήν 

τύ χ η ν ... ι-ττρεττεν ινα εννοησαψ.εν α[/.φοτεοοι 

δτι διαφέρομεν πλεΐστον άλλήλων καί κατά 

τον χαρακτήρα καί κατά τά έ'θνος. Σύ μέν εί

σαι Πολωνός, έγώ δέ 'Ρωσσίς. Σύ μέν είσαι 

εύαίσθητος, σφοδρό;, ρωμαντικός καί ©αντα- 
σιο/.λ/τκ.ο; εγω ύε θαυμαζω υπερ παν άλλο 

τού; ισχυρού; καί βεβαίου; χαρακτήρα;. Βλέ

πει; άρα δτι δέν δυνάμεΟα ϊνα όμονοώμεν πο- 
λύν καιρόν. Αλλά τό γινόμενον ούκ απογίνε

ται. Νομίζει; ό'τι άφήκα; έν τη φυλακή, έξ 

ή ; σε έξήγαγον, τήν τιμήν σου. Τή βέβαιον 

civki ό'τι άνηρ αποκαρτερησα; καί μή έπιτυ- 

χων υψηλού τίνος σκοπού δι’ οίουσδήποτε λό

γους έλαττούται, έάν μή άτιμάζηται. Αλλ’ 

ούδέν ήττον αληθεύει δτι οί άνδρες έπιβάλ- 
λουσι ταΐς γυναιξί τήν γνώμην, ην περί εαυ

τών εχoJσιv. Αν ήθελες, ήδύνα:ο ϊνα μεπίίσης 

δτι έπραξα; καλώ;. Λλλ’ όπότε είδόν σε πάλιν 

έςελθόντα τής φυλακής, εύρον σε ήλαττωμένο-/ 
κα τα ενα πήχυν, και επαυσαμην άγαπώσά σε.

Ο ερως άποθανών δέν άνίσταται. Έ μέ γνωοί- 
ζουσιν όποία τις είμαι, καί συν θεώ τοΰτο δέν 
έμποδίζόΐτούς φίλους ϊνα με άγαπώσ.ν... Αλλά 

σύ δέν είσαι δίκαιο;· έπειδή, παρα·; νωρίζων τας 

άρχάς μου, ώμοσας δτι εκδικήσεις σεαυτόν. 

Αλλά σοι λέγω πάλιν δτι μετανοήσεις· διότι 

τούτο είναι φανερά νηπιεία. Όπότε τις εξετά

ζει ύστερον τάς ιδίας -όργάς, εΰρίσκει αύτάς 
παραλόγους καί ήλιθίας. Καί έγώ δέ μή δέν 
ειχον άφορμήν εύλόγων μέμψεων κατά σου;

Μέ αναμιμνησκεις τήν ματαίωσιν μιας το ν 

ώραιοτάτων μου έλπίδων, τοΰ πρώτου καί 

άληθοΰς έ'ρωτός μου. ’Αλλ’ έπειράθην ϊνα σε 
λησμονήσω καί κατώρθωσα τοΰτο. Αησμο'νη- 

σόν με καί σύ, πράττων τό αύτό. Εύκόλως 

εΰρη'σεις άλλην· διότι, ό'ταν -/ιναι λ.όγος περί 

έρωτος, πάσαι αί γυναίκες είναι δμοιαι άλλή- 

λαις· Ό έρως είναι άληθώς τυφλός· Οί έμπα- 
θεΐς άνδρες μάτην καλλωπίζουσι τό κενόν καί 

πα^υμερέ; αύτών πάθος. Μάτην όμνύουσιν δτι 

ή έρωμένη αύτών είναι ανυπέρβλητο;· έπειδή 
ή τυ*/οΰσα ήδύνατο ϊνα παρέξη αύτοΐ; ό',τι 

ζητοΰσιν. "Οτε μετ’ ολίγα; ήμέρας ησυχά

σ ε ις ,... ομολογήσει; ό'τι λέγω άληθή.

’Ηκροάτο καί προσέβλεπεν αύτήν λέγουσαν 

καί προστρίβουσαν πάντοτέ τ ι έν τοΐ δάκτυ

λοι;. Καί έπειδή άφήρπασεν αύτή; τήν ριπίδα, 

άφεΐλεν έκ τοΰ στήθου; αύτής ρόδον τ ι ,  δπεο 

έφόρει έμπεπορπημένον, ήμυσσε αύτό διά τών 

ονύχων, άπεφύλλιζεν έπί τής μελαίνης αύτής 

έσθήτος , καί τά φύλλα έπιπτον καί κατεπά- 
τει αύτά διά τής άκρας τών ποδών. Καί ώς 

τό ρόδον, ούτως άπεφύλλιζε καί διερρήγνυε 
ΰβριστικώς τάς κενά; έλπίδα; του πάθου;, ού

τινο; ή άνάμνησις ούδέποτε έξαλείφεται τής 

μνήμης τοΰ παθόντος αύτό. Ούδέποτ. είδεν 

αύτήν ούτως ώραίαν. Ούδέποτε τά /είλη ταύ- 

τα τά ύβρίζοντα τόν έ'ρωτα έ'πνευσαν y άριν 

ούτω τρυφεράν. Ούδέποτε ή φωνή αύτής έγέ
νετο ούτω μελωδική, ή φωνή ή λέγουσα δτι 

ό έ'ρως είναι ψεύδος, ούδέποτε έλαμψαν οΰτο) 

οί οφθαλμοί ούτοι, ών τό άνηλεές βλέμμα ήτο 
φρικοποιόν.

Καί προσελθών προς αύτήν, άνέκραζεν —  

’Αθλία! όμολόγησον μάλλον δτι ή καρδία σου 

είναι άβυσσος, έν ή άφανίζονται τά  πάντα. 

'Ομολόγησαν ό'τι ή καρδία σου είναι ούδενός 

άξία- δτι εύθύς διδομένη τινι, άποκάμνεις 

καί λησμονείς αύτόν, καταρωμένη τη εύδαι- 

μονία σου. \λλά μή βλασφήμει τούλάχιστον 

τόν έ'ρωτα. Τί δ έ ; ή νύξ έκείνη, ήν φαίνε

σαι δτι έλησμόνησας , καθ’ ήν με κατέστησας 

εύτυχέστατον τών άνδρών... ή νύξ έκ:ίνη 

ήτο όμοία ταΐς άλλαις νυξίν ; Ημεθα λοιπήν 

προς άλλήλους οί τυχόντες; Δέν ή με θα σύ καί 

έγώ ; Τά φιλήματά μου ήσαν δμοια πρός τά 

τών άλλων άνδρών; Καί όπότε περ.έπλεκον 

διά τών βραχιόνων μου τόν τράχηλόν σου, 

αί ψυ-/αί ήμών άποΰσαι ήγνόουν άρά γε τά 
π ά ν τα ;... Ά ! μάτην άντιλέγεις · διότι πέ- 
πεισμαι δτι έ'χεις πάντοτε διά μνήμης τήν 

εύφρόσυνον έκείνην νύκτα...

Εκείνη δε άπεκρίθη αύτώ μειδιώσα ήδεία 
, τ ή  φωνή, ώς εί έ'λεγεν είς άσθενοΰντα ή εϊς 

παΐδα- —  Δέν ήκουσας άρα τ ί σοι είπον 
πρό ολίγου. Νομίζω ό'τι coi είπον ό'τι άμα 

ίδοΰσά σε έξελθόντα τής φυλακής έπαυσάμην 
ερώσά σου...

Ό Βολσκης έλαβεν αύτήν τοΰ βραχίονοςκαί 
έσεισεν έμμανώς.

— Ναι ήκουσα, έκραύγασε πρός αύτήν.’Ή - 

κουσα μέν, άλλά μύχιόν τι αίσθημα μ’ ένε- 
πόόιζεν ίνα σοι πιστεύσω. Όρθώς λέγεις. Με- 
ταςύ ήμων είναι βάραθρον. Καί ό'μως μάθε 

ό'τι έςελθών τοΰ ξενοδοχείου κατεκλίθην παρά

τινα κερασεαν. 11 κερασέα ήνΟει. Έ κεΐ άνεκη- 

ρυξα τό όνομά σου, λέγων δτι είσαι πίώτη 

τών έν τη οικουμένη γJvαικώv. Eiyov έτι θερ

μά τά χείλη έκ τών φιλημάτων σου... Σύ δέ 

τί έπραττες έν τώ  μ ε τ α ξ ύ ;... ‘ ’ΐίσχολείσο 

περί τό άπομάττεσθαι καί άναπαύεσθαι έκ τής 

αίσχρκς εκείνης κωμωδίας. Έγώ  δ’ ένεπλάκην 

είς ταύτα, νομίζων δτι άληθώς με ήγάπας. 

Καί δέν λέγεις τοΰτο ψευδός ; Δέν ήτο ψεύδος 
ή νύξ έκ είν η ;...

Δέν ήδυνήθη ί'να εϊπη άλλο τ ι - έπειδή έλει- 

ποθύμησε. Τά σκέλη αύτοΰ έλύθησ«ν καί κατέ- 

πεσεν. Είρπυσε δέ έπί τά γόνατα μέχρις εϊς 
τ ι παρακείμενον ξύλινον βάθρον, κα ί, διαγ- 

κωνισάμενος έπ’ αύτό, έ'λαβε τήν κεφαλήν 

διά τών y ειρών.

Έκείνη δέ π:οσέβλεπεν αύτόν άδημονούντα. 
Οί οφθαλμοί αύτής σεμνοπροσωπούσης καί 

άγαλλομένης ήστραπτον, ώς εί έ'λεγε πρός 

έαυτήν δ τ ι, έάν ήθελεν, ήδύνατο ινα συν- 
τρίψη αύτόν ΰπό τούς πόδας. Έπειτα δ έ , 
άναστάσα, έπλησ'ασε τώ  τείχει τοΰ άνδη

ρου, καί προσιδοΰσα τήν λίμνην, έπε-ττρά- 

φη πρό; αύτόν. Ό Βολσκης προήσθετο ό'τι 

έ'μελλεν ϊν’ άκούση παρ’ αύτής δεινόν τ ι . . .  

φοικώδη τινά έίομολόγησιν,. . .  ύφ’ ής ό άκού- 

ων κατα τήκεται τήν ψυχήν, καί άνέμενεν αύ

τήν τρέμων...

—  Δέν μαντεύεσαι ούδέν, λέγει αύτώ η 

κόμησσα. Νομίζεις πάντοτε δτι ή γυνή τής 

νυκτός εκείνης... ήμην έγώ; Ό  ιατρός δέν 
ήθέλησεν ϊνα σοι εϊπΛ πάσαν τήν άλήθειαν... 

Δέν βλέπεις ό'τι ό δακτύλιος, ον φορείς περί 

τόν δάκτυλον, δέν είναι ό έμ ός... άλλ’ ό δα

κτύλιος... τής Ε λ έ ν η ς ,... τής θαλαμηπόλου 

μου; . . .

Καί άνακαγ/άσασα άνεβόησεν* —  Ιδού τ ί 

είναι ό έ'ρως! . . .

Ή άποκάλυψις αύτη, ή οξεία αύτη κραυγή, 
ό καγχασμός ένέσκηψαν ώς κεραυνοί έπί την 

κεφαλήν τοΰ άθλιου Βόλσκη. Εκλονήθη... έγέ

νετο παράφορος, καί κατέπεσεν άν πρηνής, 
έάν μή ά.ντελαμβάνετο τοΰ βάθρου. ’Απώλεσε 

ποός ώραν τό λογικόν. Τοΰτο δέ μόνον άνε- 
μνήσθη, ό'τι ήκουσέ τ ι αληθές, ού'ΐνος άπά- 

δειξις ήσαν αίσθήματά τινα σχεδόν έξαλιλημ- 
μένα τής μνήμης, άτινα δέν ήδυνήθη πρότερον 

ϊνα έννοήσν. Αλλά περί τίνος ήτο ό λόγο;; 
Τί ήκουσεν; Οί διαλογισμοί αύτού έγένοντο 

άνεμοφόρητοι καί διεσκεδάννυντο ττερί αύτόν, 

ώ ; κύματα σαλευομένης θαλάσσης. Ή κεφαλή 
αύτοΰ ήτο κενή. Καί έλεγε προς έαυτόν· —  

Τίς ε ίμ α ι ; . , ,  ποΰ ε ίμ α ι;... Πρό ολίγου ίψ.ην 

παρωργισμένος· Διά τ ί ;  Τίς μοι έλεγέ τι γε

λών; Τίς ο ύ τ ο ς ;... Καί έφαίνετο ό'τι τά πάν
τα έσίγων π?ρί αύτόν έπτοημένα, οί τοίχοι 
τοΰ άνδηρου,... καί αί κορυφαί τών καστα- 
νεών,... καί προσέβλεπον αύτόν έκπεπληγ- 

μένα ι,... Οί δέ λίθοι καί τά δένδρα καί οί σκό

πελοι τοΰ όοου; είδον τα π α ντα ,.-.ήκουσα ν,... 
ένενόησαν τά παντα. . . Εσημαινον δε αλ- 

λη'λοι; συμφωνη'σαντα ϊνα σιωπώσι. Καί μόνος 

ούτος δέν ήδύνατο ϊνα έννοήση τί ε ίδ ε ,. . .  τί 
ήκουσε...  Τρέψας δέ τούς οφθαλμούς πρό; τήν 
λίμνην, κατεΐδε μακράν πλοιάριόν τι πλ,έον

πλησ:στιον εί; Βεβέύ. Καί είπε πρό; έα-ιτον- —  

Τόπλοιάριον sy ει τόν άνεμον ούριον καί προσ- 

ορμισθήσεται έντό; μια; ώ ρας... ’Αλλά δέν 

ζητώ τοΰτο... Δέν ι.ρόκειται περί τοΰ πλοι

αρίου. Αλλά περί τίνος; Τίς έγίλασε; Τ ίς 
έκάγχασε προ ολίγου άναιδώς ένταΰθα... διά 
τ ί ;

Ό ήχος τής φωνής αύτοΰ εξηγεί ;εν αύτόν 

τοΰ λήθαργου, καί άνεμνήοθη δτι ή κόμησσα 

ήτο όπισθεν αύτοΰ , δτι άπεκάλυψεν αύτω φρι- 

κώδές τ ι , . . .  καί έγέλασε,καί έκάγ/ασεν. ’Λνέ- 
στη δέ ώς λέων πληγωθείς έπί τών ποδών, καί 

τρεπόμενος πρός αύτήν · —  Ά ! ομολογείς 
δτι δέν ήσο σύ ή γυνή τής νυκτό; εκείνης!... 

Μαρτύρομαι τόν θεόν ό'τι δέν ήθελον ϊνα σε 
θανατώσω * άλλά μετά τοΰτο τί θέλεις ϊνα 
πράξω;

Τό πρόσωπον τοΰ Βόλσκη κατέστη οοβε- 

ρόν... άμείλικτον. Ή δέ έφοβήθη... Ή δψις 

αύτής μετεσχηματίσθη αίφνης. Οί ψυχροί αύ
της οφθαλμοί έφλέχθησαν ήρυθρίασε δέ καί 
οί μυώνες τοΰ προσώπου έπαλλον. Έφοβήθη 

καί έλεγε πρός έαυτήν δτι έτόλμησέ τι μέγα, 

δτι εΐπεν ό',τι ούδέποτε έ'πρεπεν ϊνα είπΛ, πρός 

άνδρα, καταλιπόντα τά πάντα ΰπέα αύτής, καί 

έρασθέντα αύτής ουτω περιπαθώς,... δτι περιε- 

φρόνησεν αύτόν ύπέρ παν μέτρον, καί δτι άπώ - 

λ:το έκ τής πολλής ύβρεως, ’ ίσως δέ έλαβεν 

αύτήν καί ό'ρεξίς τις τοΰ άνδρός, ό'στις ήρξατο 
πάλιν ϊνα δεσπόζη αύτής, ό'στις ϊστατο ένώ- 
πιον αύτής ούχί πλέον τρέμων καί όδυρόαε- 

νος, άλλά φοβερό; καί άπειλητικός.

Ανέλυσεν έξαίφνης τάς ταινίας τοΰ πίλου 

αύτής καί έρριψεν αύτόν χαμαί. Ή  κόμη αύ

τής , διαλυθεΐσα, έκυλίσθη προσπαίζουσα τοΐς 

ώμοις· οί δέ βόστρυχοι κατέρρευσαν μελάντα- 

τοι έπί τών λευκοτάτων αύτής ώμων. ’Έ σ ει
σε δέ τήν κεφαλήν δπως αύξη'ση τρόπον τινά 
τήν άβράν αύτής αταξίαν * ύστερον δέ ήλθε 

πρός αύτόν προκύπτουσα, καί, θ:μένη τάς δύο 

χεΐρας έπί τών ώμων αύτοΰ, εΐπεν ήσυ'χως·

—  Έάν θέλη;, δυνάμεθα πάλιν ϊνα διαλ- 

Ί.ν:/θώμεν. ’ΐδού ήμ εΐ; πάλιν μόνοι. Έλθέ ! 

Καί ταΰτα είποΰσα έζήτησεν ϊνα φιλήση αύ

τόν.

’Αλλ’ ό Βολσκης άπέτρεψε τήν κεφαλήν φρίτ- 

των. Λ/.).’ ή,σθάνετο δτι, εί καί άπεστρέφετο 
ήδη τήν γυναίκα ταύτην, έκινδύνευεν ίνα ύπο- 

κύψη. ’ΐ,Ισθάνετο ό'τι έάν ή γυνή αυτη έ'λεγε 
πάλιν αύτώ « Έ λ θ έ ! . . .  » ’ίσως ήκολούθει άν 

μετ’ αύτής είς τά πέρατα τής οικουμένης, καί, 
θλίβων τήν συνείδησιν τοΰ πένθους τής μητρός 
καί τής Πολωνίας,.,, ίσιος ένόμιζεν ό'τι ήδύ
νατο ϊνα ζήση εύτυχής μετ αύτής.

Ή κόμησσα δέν ήδυνήθη ϊνα φιλήση αύτον, 
άποκρούσαντα αύτήν άμφοτέραις ταΐς χερσί, 
καί κοαυγάσαντα διατόρω τη φωνή· —  Πολω

νία ! . . .  μήτερ! . . .  Τρόνσκε! . . . " Γστερον δέ έφορ- 
μήσα; έδράξατο τοΰ σώματο; καί άπήνεγκεν 
αύτήν ώ ; πτερόν έν ταΐς άγκάλαις, καί άνα- 

—/•,δήσας μετ’ αύτής έπί τό τείχος τής λίμνης, 

έΟεώρει έναλλάξ αύτήν καί τά ΰπ αύτόν βρυ- 
y ώμενα κύματα. Έφάνη δέ αύτώ τότε θεσπε- 

σία τό κάλλο;, έχουσα τήν κόμην περιρρεομέ- 

ν .-,ν μέχρι τών ποδών αύτοΰ. Έκείνη δέ δέν ήναν-



τιώθη, ούδ’ άντνίγωνίσατο, ούδ’ έ'ρρηξε φωνήν 

διόπ  ο ί μυώνες αύτοΰ ήσαν στερρότατοι και 

συνε'σφιγγον αυτήν δεινώς ώς λαβίδες χάλυβα;.

Επίεζε δέ τήν καρδίαν αύτοΰ, ήτις πάλ- 

λουσα άπεκρούετο αύτήν. Το ποόσωπον αύ

τή ; ήτο κάτωχρον και ήτρέμει. ’Εν δέ τώ  βά- 

Oct τών οφθαλμών αύτή; είδε διζγραφομένην 

τήν μανίαν γυναικός άκραδάντου, ήδη το πρώ

τον ήττηθε'.σν;. Το βλέμι/.α αύτή; κατέστη 

Φοβερόν... Λ λα ούτος έκλεισε τού: όφθαλαου:,
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συνε'σφιςεν αύτήν ετι μάλλον εϊ; τα ; άγκάλας, 

και έ'ρριψεν εαυτόν μετ’ αύτή; εί; τήν κυυ.αί- 

νουσαν λίμνην.,. Ψυχρό; avjuo; διεπερασε 

τα ; φριττούσας αύτού τρ ίχα ;, και μετα μίαν 

στιγμήν έβυθίσθη μετα τή ; κομήσση; εί; τά 

υδα τα... Τότε δέ είδεν εξερχομένην τών κυμά

των πελωρίαν άποκεκομμένην χεΐρα κραυγά- 

ζουσζν ττρο; αύτόν —  Ζη'τω ή Πολωνία! 

Διετέλεσεν επί τινα; οτιγμα; συσφίγγων αυτήν 

έπι τήν '/.αργίαν, και 'ήσθάνετο εαυτόν άσα<ι.ώ; 

ευτυχή, και έφαίνετο αύτώ οτι κατέβαινε πε

ριστρεφόμενο; μετ’ αύτή; εί; βάραθρον άπειρον 

το βάθος, μέχρι; ού δέν είδε. . ούδέ ή’κουσε.·. 

ούδ’ ελογίσατο πλε'ον ούδέν...

Οί έν τώ πλοιαριω ά λιεΐ;, άκούσαντες τον 

ψόφον τών έν τω  ΰδατι καταπεσόντων σωμά

των, και ίοόντε; εκβρασμά τι φερόμενον έπι 

τοΰ ϋδατο;, έρροθίασαν και εδραμον προ; τού; 

πνιγομένου;. Και οτε έξηγάγον αύτού; τοΰ 

ύδατος, ή μέν κόμησσα δέ Αίεβιτζ ήτο νεκρά, 

ό δέ Βόλσκη; άνέπνεεν έ'τι. Καί άνέλαβε μέν 

έαυτόν μετά τινα; ήμερα;· άλλ’ έν τώ  βυθώ 

τοΰ βαράθρου άφήκε τό λογικόν, καί κατέλα- 

β:ν αύτόν λη'θη τών πάντων.

V. Μ . ( - ) .

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Α

Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α .

Ειμεθα έν τώ κακουργοδικείω τής πόλειος Ζάκσων 

(Μισσισιπή). Μή δυνάμενοι ίνα δώμεν λεπτολόγον 

διαγραφήν άπασών τών περιπετειών τής δίκης τοΰ 

Ροβέρτου Βάρρεν δέ Λάϋδε, ήτις τοσοΰτον έξέπληξε 

πάντας τους κατοίκους τής επαρχίας ταύτης, άρκού- 

μεθα ίν’ άναφέρωμεν τήν μαρτυρίαν τοΰ προότου 

μάρτυρος, εν ή διαγράφεται έν δλίγοις το άποτρό- 

παιον τοΰτο δραμα.

Είς είναι δ κατηγορούμενος, δ 'Ροβέρτος Βάρρεν 

δέ Λάϋδε, νέος τριακονταετής, ουτω διαπρεπής έπι 

γενεσει, παιδεία, καλλονή καί ευφυΐα, ώστε ητο 

εύπρόσδεκτος και έπιζητήσιμος παρά πάσαις ταΐς εύ- 

γενεστάταις οίκίαις τοΰ Ζάκσων. Ξυναίτιος δέ τοΰ 

εγκλήματος ήτο δ οίκειότατος αυτοΰ φίλος Τζών Χ ι-  

κεϋ. 4λλ’ ούτος , ως θέλομεν ίοεΐ κατοιτέριο, παρί-

(>} Ί Ι  ύπόθεσις τοΰ διηγήματος τούτου έλήφθη 
πολλαχοΰ μετασχηματισθεΐσα έκ τοΰ έν τή R evue  
d es D eux M ondes έκδοθέντος διηγήματος « L ’aven- 
ture de Stanislas V olski» ύπό V icto r C herbu- 
lier.

σταται ήδη ένίόπιον τοΰ αιωνίου διχαστοΰ, ούτινος αί 

αποφάσεις είναι ανέγκλητοι.

Ό  Βάρρεν δ* Λάϋδε κατηγορεϊται έπι απόπειρα 

κλοπής, γενομένη τήν νύκτα μετα τοιχωρυχίας και 

απόπειρας φόνου, ήτις άπέτυχεν ένεκα τυχαίων τινων 

περιστάσεων· εγκλημάτων, άτινα κατά τους νόμους 

της επαρχίας Μισσισιπή τιμωρούνται δια Θανάτου.

II κυρία Καρολίνα Στέβενσων, ωραιότατη είκο- 

σιπενταετής νέα, ήτις έξέφυγε τδν θάνατον ώς έκ 

οιπλου θαύματος, έχει επι τής δεξιάς χειρδς εύοεΐαν 

πληγήν, ήν έλαβε κατα τήν αποφράδα νύκτα τοΰ κα- 

κακουργήματος, υπερασπιζόμενη γενναίιος έαυτήν.

Προσκαλείται δέ αΰτη ύπδ τοΰ προέδρου ίνα διη- 

γηθή ακριβέστατα πάσας τας περιστάσεις τής δίκης 

ταυχης. 'I I  μαρτυρία τής νεάνιδος οιαοκεΐ έπί τρεΐς 

ώρας. Συγκεφαλαιοΰμεν δέ έν δλίγοις το πρώτον μέρος 

τής μαρτυρίας , έν ή αύτη διηγείται τας αιτίας τοΰ 

εγκλήματος λεπτομερώς.

Ο Κ. Στέβενσιον,δ πατήρ τής Καρολίνης, ήτο μέ

λος τοΰ \ρείου πάγου της έπαρχίας Μισσισιπη. Γραΐά 

τις πλούσια Αμερικανίς, άποθανοΰσα έσχάτως, κατέ 

στησεν αύτδν εκτελεστήν τής διαθήκης, καί έδωκεν αύ

τώ εις παρακαταθήκην άδάμαντας αξίας ενός έκατομ- 
αυρίου.

Ινατα την ήμέραν τοΰ εγκλήματος δ Κ. Στέβενσων 

άπήλθεν εις τινα κώμην, άπέχουσαν δύο ωρών δδδν 

τής έπαύλεως, ήν κατώκει μετα τής θυγατρός παρά 

τήν πόλιν Ζάκσων. ίνα παραλάβη την διαθήκην ένδςτών 

φίλων, και καθ’ δδδν ώμολόγησε τισί τών οίλων δτι 

πιθανόν δεν εμελλεν ίν’ επανέλθη οΐκαδε πρδ τής έπαύ 

ριον.

Πριν ή άπέλθη, έπήλθεν αύτω ή έννοια ίνα κατα -  

θέση τδ τους άδάμαντας περιέχον κιβώτιον εις τήν τοά- 

πεζαν τοΰ Ζακσων · άλλ’ ύστερον μεταβουλευσάΐλενος 

προύτιμησεν ίν’ αφή αύτο έπί μίαν ετι ήμέραν έν τώ 

οΐκω, και ήρκεσθη συνιστών τή θυγατρί ΐνα άγρυπνή 

ύπέρ τής πολυτίμου παρακαταθήκης.

Αλλα δώμεν αύτή τδν λόνον

<ι Βλέπουσα έμαυτήν μο'νην έν τή επαύλει κατα τήν 

ψύχραν καί βροχεράν έκείνην νύκτα, προσεκάλεσα 

τον γηραιόν υπηρέτην Τσών, καί επέταξα αύτώ ΐνα 

μετακόμιση την κλίνην αυτοΰ καί κοιμηθή εν τώ εστια

τόριό) , δπερ έχωρίζετο άπδ τοΰ θαλάμου τοΰ πατρός 

μου δια τίνος διαδρόμου. Τή υστεραία πρωί έγοα'-Ια 

προς τον μνηστήρα μου Όράτιον Νόρτονα δτι, άγα- 

πωσα άλλον, δέν ήδυνάμην ΐνα νυμιοευθώ αύτόν. 

Ή  μην περιμέριμνος καί έκρινα ίνα κοιμηθώ έν τή 

κλίνη τοΰ πατρός μ ο ;. Ό  θάλαμος αύτοΰ είχε δύο 

θύρας, τήν μέν εκδίδονσαν εϊς τδν διάδρομον, τήν δέ 

εις τινα εξώστην piazza), έξ ού κλίμα; τις έφερ=ν 

είς τού; σταύλους. Έ ν  τινι γωνία τοΰ θαλάαου ήτο 

τδ τούς άδάμαντας περιέχον σιδηροΰν κιβώτιον. ΙΙρίν 

ή κατακλιθώ, έκλεισα άσφαλώς τας θύρας. Έ π ί τοΰ 

μαρμαρου της εστίας ήτο ώραΐόν τι άλβανικδν έγχει- 

ριοιον, δπερ δ πατήρ μου ήγόρασε κατα τήν είς τήν 

άνατολτ.ν περιοδείαν αύτοΰ. Κινηθεΐσα ύπό τίνος απαί

σιου προαισθήσεως, ήγέρθην, καί λαβοΰσα έκρυψα 

αύτο ύπδ τδ προσκεφάλαιόν μου, εσβεσα τδν λύχνον 

καί άπεκοιμήθην...

Αγνοώ ποσον χρόνον διετέλεσα κοιμισμένη. 'Voij.i- 

ζω δμως οτι έσήμανεν ήδη μεσονύκτιον, δτε έξηγέρ— 

θην αίφνιδίως. Τδ στήθος μου έστέγετο ως ύπδ άπει

ρου τρόμου. ΊΙσθόυην οσμήν τινα, ή ν , καίπερ 

γνωρίζουσα, δέν ήδυνάμην ΐνα χαρακτηρίσω. Καί οτε 

ήνοιξα ολίγον τα βλέφαρά μου, άτινα ήσαν βαρέα ώς 

μολιβδος, είδον οτι δ θάλαμος έφωτίζε-'ο δια λυχνίας, 

και δτι υψηλός τις άνθρωπος, ένδεδυμένος μέλαν προ-

σωπειον, έκράτει ύπδ τούς διόθωνάς μου άνοικτήν φιά

λην χλωροφορμίου , έτερος δέ, ένδεδυμένος δμοίω; 

προσωπειον, ήτο γονυκλινής πρδ τοΰ κιβωτίου, καί 

επειρατο ίνα διαρρήξη «ύτδ διά τίνος σίδηρου υ.ο- 
χλοΰ.

Αέν δύναμαι ίν’ εννοήσω πώς, βλέπουσα τοιοΰτον 

κίνδυνον, δέν ελειποίύμησα. Βέβαιον δμως είναι δτι 

ούδέποτε Γ,σθόμην εμαυτήν ουτω ίσχυράν τδ σδίαα 

καί τήν διάνοιαν. ’Έκλεισα ταχέως τούς δα.θαλκ.ούς, 

αϊσθανου,ένη δτι μόνη έλπίς σωτηρίας ήτο ή φαινομέ- 

νη αναισθησία μου. Έ πειδή, έαν έπειριόμην ίνα κιν·/·- 

θω, ΐνα ζητήσω βοήθειαν ή ΐνα κραυγάσω, οί δύο κα

κούργοι έμελλον βεβαίως ίνα με φονεύσωσι · διότι ή 

χειρ, ήτις έκράτει τήν φιάλην τοΰ χλωροφορμίου, 

εύκόλως ήδύνατο ίνα με άποστραγγαλίση, μή προ · 

φθασασαν ΐνα ρήξω ούδέ τήν έλαχίστην φωνήν,

Αιετελεσα λοιπόν ακίνητος καί άφωνος , προσποι

ούμενη άναισθησίαν. Μετά τινα δεύτερα λεπτά, 
άτινα μοι έφάνησαν αιών ολόκληρες, αισθανόμενη 

παραλυομενας τας δυνάμεις μου έκ τής ένεργείας τοΰ 

χλωροφορμίου, καί κινδυνεύουσα ίν’ άποναρκιοθώ, 

περιήλθον ηοη είς άπόνοιαν, οτε δ παρά τδ κιβώτιον 

κλέπτης έψιθύρισε λέξεις τινάς, ών δέν ήδυνήθην ίν’ έν- 

νοησω τον νοΰν. Μοί έφάνη όμως δτι, μή ουνάυ,ενος ίνα 

διιχρρήξη τδ κιβώτιον μόνος, προσεκαλει είς βοήθειαν 

τον παρ’ εμέ συνέταιρον, δστις τδ μέν πρώτον έδίστα- 

ζεν ίνα με καταλίπη· άλλά τέλος, βλέπων με πάντη 

άκίνητον και άναίσθητον, άφεΐλε τήν φιάλην τοΰ χλ<>)- 

ροφορμιου, καί θείς περί το στόυ α καί τήν ρΐνά μου 

μανδυλιον βεβρεγμένον ύπδ χλοιροφορμίου, έτράπη 

ελαφροις πρδς τον παρά ίο κιβώτιον κακοΰργον. Ίδοΰ- 

σα αύτδν άποχο-ρήσαντα, άφεΐλον έλαφρώς τδ μαν- 

ούλιον, οπως άναπνεύσω δλίγον καθαρόν άέρα. Αλλα 

τι ποιητεον; Πώς ήδυνάμην ΐνα σώσω τδν θησαυρόν, 

gv έψαυον ήδη αί χεϊρες τών δύο κακουργούν; διότι ήδη 

τδ κιβώτιον έκειτο χαΐνον ένοίπιον αύτών, οί δέ άίά- 

μαντες ήσαν διεσπαρμένοι μίγδην έπί τοΰ τάπητος. 

Νομίζω δέ οτι τδ θέαμα τοΰτο έδιπλασίασε τδ θάρρος 

μου.

Και πρώτον ένεθυμήθην δτι είχον ύπδ τό προσκε- 

φάλαιόν μου τδ έγχειρίδιον. Έλαβον αύτό ήσύχως, 

καί, σφίγξασα έν τή παλάμη, ήσθόμην έαυτήν ίσχυ- 

ροτεραν καί τολμηροτέραν.

Ί ΐ  είς τδν διάδρομον έκδίδουσα θύρα ήτοέντώ μέ

σω τοΰ άπεναντι τής κλίνης τοίχου τοΰ θαλάμου. Έάν  
ήδυνάμην ίνα φθάσω άπαρατνίρητος είς αύτήν καί έξ- 

έλθω, βεβαίιος έσωζόμην, προσκαλοΰσα μεγαλοφιόνιος 

τούς γείτονας είς βοήθειαν.

Ί Ι  έλ,πίς αύτη ήτο λίαν άμυδρά, καί βεβαίοις δέν 

ήθελον τολμήσει ίν’ άψηφήσω τοιουτοτρόπο^ς τοΰ θα

νάτου, έάν μή έγνώριζον δ'τι δπισθεν τής θύρας ταύτης 

ήγρύπνει πιστός καί ισχυρός τις φίλος , δστις βεβαίως 

εμελλεν ίνα με σώση, έάν ήδυνάμην ίν’ άνοίξω τήν 

θύραν, οπως είσέλθη είς τδν θάλαμον. ~Ητο δέ ούτος 

δ 'Ραβάγης, πελώριος κύων μολοσσός, δστις, ήδη αί- 

σθόμενος την παρουσίαν ξένων άνθεώπων έν τοΐ οίκ 

καί συ'/,βαϊνόν τι έκτακτον έν τω Οαλάαω, δ'που =κοι-ι | . , 7

μώμην, διετέλει σκαλεύων τήν θύραν καί οιμώζων.

Κρινασα ίνα πορευθόί εύθύ πρδς τήν θύραν, άπέ- 

τε>να σύντομον προσευχήν πρός τόν Θεόν. Έ π ειτα  δέ 

κατεβην ταχέως και έλαφρώς τής κλίνης, καί έχουσα 

διά χειρός τό έγχειρίδιον, άπηυθύνθην γυμνόπους πρός 

τήν θύραν. Ο τάπης ήτο παχύς, καί δ ήχο; τών πο

δών μου ήφανίζετο έν αύτω. Οί δύο κακούργοι, ένα- 

σχολημένοι οντες σπουδαίως περί τήν διανομήν τών 

άδαμάντων, δέν είδον ούδέ ήκουσάν τ ι . . .  Α λλ’ δ'τε ή 

χειρ μου έστρεψε τό κλειδίον, δ τριγμός αύτοΰ έπέ- 

στρεψε τν,ν προσοχήν αύτώ ν!... Έννοή'-αντες εύ-

θυς τό δεινόν της περιστάσεως, ώρμησαν έν άκαρεΐ 

βλασφημήσαντες έπ’ έμ έ, καί...

Μοί είναι αδύνατον, κύριοι δικασταί, ίνα διηγηθώ 

ήΐΑΪν λεπτομερώς τί τότε συνέβη. Τοΰτο δέ μόνον εν

θυμούμαι οτι, πρίν ή προφθάσω ίνα στρέψω τό κλει

δών, είς μέν τών δύο κακούργοιν μοί διέστοεφε τούς 

ούο βραχίονας ώς διά σιδηρών λαβίδων, δ δέ έτερός με 

έπλήγωσε κατά τήν χεΐρα, πειρώμενος ίν" άποσπάσ-r, 

τό έγχειρίδιον.

Ί  ΙΟέλησα νά κραυγάιω. Α λλ’ εύθύς μοι έφραξε 

τδ στόμα διά μιας τών δύο χειρών' διά δέ τής άλλης 

έπειράθη ίνα με πνίξη. « Λοκίμασον ακόμη ίνα κραυ- 

γάσης, μοί λέγει τότε δ κακούργος · καί είσαι γυνή 

νεκ^ά. » Καί έπειράτο ίνα με άποπνίξϊ). Α λλ’ ώ 

φρίκη! εί καί ήμην περίτρομος, ένόμισα δ'τι ή φωνή τού 

κακούργου δέν μοι ήτο άγνωστος. Βλέπουσα έμαυτήν 

άπολομένην, κατώρθωσα, άγομένη έξ ύπερφυοΰς τίνος 

προσπαθειας, ίν’ άποσπάσω τόν όιπλισμένον μου βρα

χίονα, κ α ί... έβύθισα τό έγχειρίδιον μέχρι τής λαβής 

είς τό στήθος ένός τών κακούργων.

Αί χεϊρες αύτοΰ έλύθησαν, άφήκαν τόν λαιμόν μου, 

καί ό κακούργος, κλονηθείς κατέπεσεν οιμώζων. Τότε 

ό συνένοχος αύτού ώρμησε βλάσφημων έπ’ έμ έ, άλλ’ 

ήτο ήδη όψε · διότι έφθασα ίν’ άνοίξω τήν θύραν, καί 

ό μολοσσός 'Ραβάγης, άφείς άγριον βρύχημα, οπερ 

έχω έτι έναυλον έν τή ακοή μου, ώρμησε, καί άρπάσας 

έκ τού τραχήλου, έρ ι̂ψεν αύτόν χαμαί. Έδραμον δέ 

είς τό έστιατόριον, καί έξύπνισα τόν ύπηρέτην Τζών, 

δστις κοιμώμενος έτι βαθεως δέν ήκουσεν ούδέν.

Μετά τινα λεπτά προσέδραμε καί δ κηπουρός, καί 

ώπλισθέντες εισήλθομεν θαρραλέως εί; τόν θάλαμον. 

Παρά την θύραν έκειτο ζών ετι έκεΐνος, δστις έπει- 

ράθη ί'να με φονεύση ■ περαιτέρω δέ δ έτερος κακούρ

γος, δστις με έπλήγωσε κατά τήν χεΐρα, έκειτο έκτά- 

δην νεκρός, άποπνιγόμενος ύπό τού μολοσσοΰ , δστις 

έδακεν ετι αύτού τόν τράχηλον

Αφείλομεν αύτοΐς τά προσισπεΐα· Καί δ μέν ύπό 

γοΰ κυνός άποστραγγαλισθείς κακοΰργος ήτο δ Τζών 

Χικέϋ, είς τών μάλιστα έπιζητησίμων νέων καλλω

πιστών τής κοινωνίας τής πόλεως ήμών. Έκεΐνος δέ, 

οστις έπειράθη ΐνα με φονεύση , ήτο δ άνθριυπος, δν 

βλεπετε καθημενον ένταΰθα έπί τοΰ θρονίου τοΰ κατηγο

ρουμένου. Ή το  δ 'Ροβέρτος Βάρρεν δε Λάϋδε, δντι- 

ναήθελησα ΐνα λάβιο σύζυγον αντί τοΰ έναρέτου Ό ρ α -  

τίου Νόρτονος.

'II μάρτυς δμιλεΐ ήδη άπό τριών ωρών, καί ήίη 

αί ουναμεις αύτής έκλείπουσι. Καί κρατουμένη ύπό 

δακρύων, έπανέρχεται είς τήν θέσιν αύτής έχομένη 

τοΰ βραχίονος του Κ . 'Ορατίου Νόρτονος.

II δίκη διετέλεσε γινομένη έπί δύο ήμέρας. 'Ο κα

τηγορούμενος έκηρύχθη ένοχος · δ δέ δικαστής Ούή- 

στιον κατεδίκασεν αύτόν ΐν’ άπαγχονισθή τή παρασκευή 

τρίτη Ιουνίου. Αλλά χάριν τής μεσολαβήσεως τών 

συγγενών τοΰ καταδίκου, οίτινες είναι έπισημότατοι 

εν Ζακσων, ή ποινή αύτού μετεβλήθη είς διά βίου 

^σμά.

ΑΓΓΕΑΙΑΦ ΟΡΟ Ι ΓΙΚΡI Π Έ Ρ Α  1.

Αί περιστεραί, ώς γνωστόν, διαπρέπουσιν έπί τή 
έκ γάμου πίστει καί φιλοστοργία καί επιμονή, δι’ ής, 
άπαχΟεΐσαι μακράν τής φωλεας αύτών, κατορθοΰσιν 
ν̂α έπανέλθωσιν οίκαδε, μή πτοούμεναι μήτε τάς 

αποστάσεις, μήτετά μέγιστα προσκόμματα. Μάλιστα 
ίε τά είδη, ών αί μ,έν πτέρυγες είναι κυανεώταται.

οΙ δέ οφθαλμοί περιεχονται 4πο κύκλου δέρματος γυ- 
μ *ΰ καί λευκοΰ, άποδιδράσκοντα σπεύδουσι καί μετά 
πολλών ετων αιχμαλωσίαν ΐνα διέρχωνται ήπείρους 
όλας καί ωκεανούς, καί δδηγούμενα ύπό τίνος άκα- 
τανονίτου φύσεως έπανέλθωσιν είς τάς αρχαίας αύτών 
φωλεάς.

Οί άρχαΐοι, μάλιστα δέ οί 'Ρωμαίοι, έξεκαρπώθη- 
σαν τήν αρετήν ταύτην τών περιστερών, δπως άγ- 
γείλωσιν άπό τών ποιορκουμένων πόλεων τά κατ’ 
αύτάς, ή άποστείλωσιν έξωθεν άγγελίας τοΐς πρλιορ- 
κουμενοις. Εν ετει 43 π . X . δ Δέκιμος Βρούτος, 
πολιορκούμενος σφόδρα έν Μοδένα ύπό τοΰ Μάρκου 
Αντωνίου, κατώρθωσεν ίνα κοινωνή τώ στρατώ τοΰ 
Οκταβίου καί τών υπάτων Πάνσα καί 'Ιρτίου, άφου 

ματην έδοκίμασεν ίνα άγγείλη αύτοΐς τά καθ’ εαυτό/ 
ota λαγήνων, έν αΤς έκλειεν έπιστολας, ριπτομένων είς 
το ^εύμα τοΰ τήν πολιορχουμένην Μοδέναν περιρ^έον- 
τος ποταμοΰ Τανάρου· διότι οί στρατιώται τοΰ Αν
τωνίου, στησαντες δίκτυα μεταξύ τών δύο οχθών τού 

ποταμού, συνελάμβανον τας λαγήνους, καί άνεγίνω- 
σκον τάς έπιστολάς. Αλλ’ αί περιστεραί μόναι ήδυ- 
νηθησαν, λεγει δ Πλίνιος έν τώ δέκατο» βιβλίο), ΐνα 
;<Λ>σο)σι τήν πόλιν ματαιοισασαι άπάσας τάς πανουο- 
,'ΐας τών πολιορκούτνιον, διαπερώσαι τόν άέρα ( p er  
•oelum eunte nuntio). Αί δ’ άπό τών περιστερών 
ίγγελίαι ήνεγκον τήν προσδοκωμένην βοήθειαν. Λιότι 
μετά τινας ήμέρας ό Βρούτος είδεν άτό τδίν προμα- 
/  οίνων προσερχομενον τόν στρατόν τών δύο ύπάτοιν.
Ο δέ Μάρκος Αντιόνιος ύπέστη μέν καρτερικούς τήν 

τροσβολήν τοΰ πρώτου, καί νικήσας έοόνευσε τόν ΙΙάν- 
ταν άλλά τήν εσπέραν, έ::ιφανέντ:ς καί έπιθεμένου 

:ύτώ αΐφνης τού έτέρου ύπατου μετά τοΰ Όκταβίου, 
;ττηθείς άπεχιόρησε τής πόλειος.

Κατά τήν πρώτην έπί τήν άνατολήν σταυροφορίαν 

■»ύ άγιου Λουδοβίκου οί έν Αλεξάνδρεια Σα;ακηνοί 
■ ̂ ήγγειλαν τήν ελευσιν τού γάλλου βασιλέο>ς καί τοίν 

ίταυροφόρων τώ έν Δαμιέττη σουλτά/ω διά περι- 

ττερών.

Ό  Dafail διηγείται δτι 'Ολλανδός τις άγροΐκος 
τέτυχε αέγαν πλούτον, πωλών έπί δέκα δλα εττ, έν 
:Λλαϊς δλλανδικαΐς πόλεσιν άντί πολλών χρημάτοιν 
ήν αύτήν ιοραιοτάτην περιστεράν, ήτις τοσοΰτον 
,γάπα τήν φωλεάν αύτής, ώστε, άμα πωληθιΤσα, 
σπευδεν ΐνα άπελθη είς αύτήν, δπου συλλαμβανομένη 
πο)λεϊτο πάλιν εύθύς άλλαχοΰ.

Κατά τήν έν έτει Κ>7"2 γενομενην ύπό τών Ισπα- 
■ών πολιορκίαν τής ολλανδικής πΐλεω ; ll.iritMi δ 
ναξ τοΰ O ranges κατέ-εισε το;.ς  πολιορκουμένν.ς 
/’ άντέχωσιν έπί τρεις μήνας, ύπιτχόμιν^ς αύτοΐς 
ιά Toiv περιστερών ταχείαν έπιχουρίαν. Αλλά κακή 
όχη μία τις τών περιστεροίν, άπαυδ/^σασα, έ.τ;σεν 

τό στοατόπεδ.·ν ·,*ων Ισπανών, καί άπεκαλ,ψεν 
ύτ̂ Τς τά άπόρρ.',τα ιών πολιορκουμένο)ν. Ί'ίκτοτε δέ 

ί 'Ισπανοί ίπ'.ροβό/,υυν πάσας τάς ύπέρ τοΰ στρατο- 
:έδου διαπερώσας περιστεράς- ή δέ πόλις, μήλαμβά- 

ουσα μηδευ,ίαν άγγελίαν καί άγωνιώσα έπί πολλάς 
βδομάδας, τέλος, άπελπ’σασα τήν άπό τοΰ άνακτος 

:οΰ O range βοήθειαν, παρεδόθη τοις Ισπανοις.

Λύο δέ μετά ταύτα έτεσιν έτερα ολλανδική πόλις,
•ό Λούγδουνον, πολιορκουμένη ύπο τιον Ισπανών, 
’σιόθη ύπό τίνος άγγελιαφόρου περιστεράς, φερουσης 
ιπό τάς πτέρυγας έπιστολήν τοίν πολιορκονμενων συμ- ( 

ι !ουλεύουσαν τοΐς παροικοΰσιν 'Ολλανδοΐς ίνα δια- 
! τπάσοισιν εύθύς τά προχώματα τών παρά τήν πόλιν 

! ύδάτιον, καί καταλύσαντες μεταβάλοισιν ούτιος είς 
θάλασσαν τά πέριξ τής πόλεως, ένθα ετ.ν,ν^υν οι πο- 
λιορκοΰντες. Τούτου δέ γενομένου οί εχθροί ήναγκά
σθησαν ίν’ άπέλθωσι μακράν διά τόν άπό τών ύδά

των κίνδυνον.

Τότε δέ ό στόλος τών 'Ολλανδών έπεφάνη α!ο>ρού- 
αενος φοβερός περί τήν πόλιν, μεταβληθεϊσαν ήδη εις 
νήσον, καί διελθών άφόβως ύπέρ τών έργων των πο
λεμίων, παρέσχε τοΐς πολιορκουμένοις τροφάς τριών 
μηνών, υποσχόμενος ΐνα, έξαναλωθεισων αυτιον, και j 
τής πολιορκίας παρατεινομένης, έπανέλθ ·, φέρωννέας 
'/οοη-'ίας· Ο ο εχθρό;, εννο'/,σα; το α*ω θΐλ;, πο- ι

λιορκίας, άπεχιόρησε. Καί ούτως ή περιστερά, ήτις ήγ

γειλε τώ Νώε τήν παΰσιν τοΰ κατακλυσμού, ήνεγκεν 
ενταύθα τόν κατακλυσμόν, οστις εσοισε τήν πολιορ- 
κουμενην πόλιν τό Λούγδουνον έκ τών άπό τής 9 η -  
ριιοδιας τιον Ισπανών κακών.

Προ τής εύρέσειυς τών τηλεγράφων αί περιστεραί. 
εγενοντο αθώα όργανα αίσχροκερδειών έν τοΐς λαχείοις· 
οιοτι οί διά τών λαχείων χρηματιζόμενοι παρετήρουν 
εν Παρισίοις έκάστην κλήρωσιν, καί άμα μαθόντες 
τινες οί κερδήσαντες αριθμοί, ήγγελλον αύτούς διά τών 
περιστερών τοΐς έν Βρυξέλλαις ή έν Αονδίνω συμπραγ- 
ματευομένοις. Ούτοι δέ, γνωρίζοντες ήδη τούς καλούς 
αριθμούς πολλαΐς πρό τής ά^ίξεΐίς τού ταχυδρομείου 
ήμερα ις, ετρεχον είς τά γραφεία τών λαχείων, εβλε- 
πον άν οί κερδήσαντες άριθμοί ήσαν ετι άπιόλητοι ,  
ήγοραζον αύτούς, καί οΰτως έκέρδαινον πολλά χρή
ματα, άφαιρούντες τοΐς λαχείοις τά ασφαλέστατα αΰ- 

I τοίν άπό τών άπολειφθέντοίν αριθμών κέρδη.

Ί  οιουτων αισχρών έπιχειρήσεο>ν καταγιόγιον έγί-  
j νετο κατά τήν αύτήν εποχήν καί τό χρηματιστή

ριο'/τιον Παρισίοιν καί τού Λονδίνου. Διότι πολλοί r 
μανθανοντες διά περιστερών τήν άνατίμησιν ή εύτέ- 

ι λείαν των ξένιον χρεοιγράιιων ή τήν κατάστασιν τής 
ανταλλαγής τοΰ Λονδίνου ή τών Παρισίων ή των Βρυ
ξελλών, έλάμβανον καιρόν ΐν’ άγοράσοισιν ή πο>λή- 
σωσι κατά τό συμφέρον αύτοΐς.

Αλλ’ ά'παντες ταχέοις ύπιόπτευσαν ■'■••■ρ-

γίαν, καί θέλοντες ίνα μηδενίσωσιν αύτί-,ν, διέθεσαν 
ταγμα ίεράκιον πρός καταδιωξιν τών περιστερών.

Ίδ Λ  δέ πώς τό M em orial Encyclopedique τοΰ 
νοεμβριου μηνός τού έτους 183G διηγείται τά περί 
τήν παράδοξον ταύτην μεταξύ ούρανοΰ καί γής κυνη
γεσία ν, ήτις έψυχαγιόγησε πο/.ύ τούς τότε. «Τάς 
άγγελιαφόρους περιστεράς μεταχειρίζονται άπό τ^/ος 
χρόνου αισχροκερδείς τινες άγγέλλοντες πρό τής άφί- 
ξειος τοΰ ταχυδρομείου τοΐς κατά τόπους συνεταίροις 
αύτών τήν άνατίμησιν ή τήν ευτέλειαν τών ανταλλα
γών. Αλλ’ οί άπαξιοΰντες τά τοιαΰτα ολέθρια μηχα- 
ήματα τίμιοι χρηματισταί έξεΰρον τρόπον δ'πο>ς μα- 
ταιιόσιοσι τάς ραδιουργίας αύτών. Διότι συστήσαντες: 
τάγμα ίεράκο)'/ καί άλλο)'/ δρνέιον, άφ’νουσιν αύτούς 
έπί τάς περιστερά;, ά ; καταοιώκουσιν ανηλεώς.

Αλλά Κινέζος η ;  χρηματιστής παρεπιδημών έν· 
Αονδίνω καί μετεχων τ  ων άπό τών περιστερών κερ
δών είσήγαγε τό κατά τών ίεράκοιν έν Κίνα άπό πολ
λοΰ σύνηθες μηχάνημα, ήτοι έφαρμοζει τή ούρα τής 
περιστεράς μίανήδυο σύριγγας έξίνδοκαλάμου,αίτινες, 
πετομεςης τής περιστεράς καί τοΰ άέρος δι ερχομένου· 
δ;’ αύτών, άφίνουσιν ήχον τινα δξύν, τοσοΰτον πτο- 
οΰντα τούς ίέρακας, ώστε φευγουσιν έντρομοι μακράν· 
τών πεοιστερων.

Αιτοιαΰται σύριγγες είναι έν Κίνα καθόλου έν εθ: t 
παρά τοΐς έ,τιμελουμενοις τιον περιστερών. Δείγματα 
αύτών δόναται ΐνα ίδη έκαστος έν τισιν έν Εύρώπη 
ίοιωτικαΐς κινικαΐς συλλογαΐς συγκείμενα έκ δύο ή 
τριών σίολήνο)'/ ίνδοκαλαμου παραπλησίοιν ταΐς βου- 
κολικαΐς σύριγξιν. ‘Π δέ πτήσις τού πτηνού έπιφέ- 
ρουσα αύτοΐς τόν άέρα παράγει ήχόν τινα όξότατον, 
δστις καταπλήττει τόν ίέρακα, άήθη οντα ποός τοιοΰ
τον παρά ταΐς περιστεραΐς ήχον καί άπάγει αύτόν.

ΤΙ πρόσκαιρος ύπέρ τής έΟνικής άμύνης συστασα 
Γαλλική κυβέρνησις, άκούσασα δ'τι οί Πρώσσοι κατα- 
διιόκουσι διά τών ίεράκιον τάς περιστεράς αύτής, έφήρ- 
ιχοσε τό σύστημα τοΰτο ταις περιστεραΐς επιτυχέ

στατα.
Κατά τήν Ιλληνικήν έπανάστασιν οι έν ταΐς άκρο- 

πόλεσι πολιορκούμενοι ώφελήθησαν πολλάκις έκ τών 
περιστερών. 'Ο Βεραγγιέρος ύμνησε τήν περιστεράν 
οέρουσαν τλ,ν άγγελίαν τών άνακτηΟεισών Αθηνών, καί 
έκ τ-.ύτου μάλλον έπόνει βλέποιν πόσον έξηυτελίσθη 
ή  ήρωϊκτ, αύτοΐν τ ιτη σ ις .

P igeons, vous que la Muse antique 
A ttelait au ch ar des A m ou rs,
Oil volez-vous? L a !  en B elgique  
D es ren tes vous portez le co u rs.



Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α I .

Είς τό πταισματοδικεΐον των Παρισίων παοίσταν- 

ται ουο κουρεις. yj μάλλον κομμωταί ονομαζόμενοι 

αμφοτεροι Ι.ρρΐκοι, δ μεν ένάγων, ό δ’ εναγόμενος 

και επτά φαλακροί.

Ερρίκος δ πρώτος (των κουρεών) ήτο δ εύτυνέστα·* 

τος κομμωτής τής συνοικίας Μοντρούζ· διότι έδέσποζε 

μονος άπδ τεσσάρων έτών Ιν ταύτϊ). Άλλά κακή μοί

ρα άλλος τις κομμωτής, ’Ερρίκος δ δεύτερος, κατεστά- 

θη αντίκρυ τοΰ κουρείου αύτοΰ , και διά τής άγυρτείας 

κα'ι τών κομμωτικών αύτοΰ άλειοάτων, άτινα, ώς διέ

διδε παντοιοτρόπως, ειχον ού μόνον την δύνααιν 

τοΰ έμποδίζειν τήν πτωσιν 

των τριχών, άλλά καΐ γένναν 

δαψιλή τήν κόμην τοΐς φα- 

λακροΐς, κατωρθωσεν ινα λά- 

βη πάντας τους πελάτας Ε ρ 

ρίκου τοΰ πρώτου, δ’στιςΙκτοτε 

διετέλει αργών δι’ όλης τής 

ήμέρας, και έμαίνετο βλέπων 

τους άρ^αίους αυτοΰ πελάτας 

φοιτώντας s’ : "ό κουρεΐον τοΰ 

ά ντ·',· . .

σελών ίν’ εκδίκηση έαυτδν, 

κατεσκεύασεν άλειφά τι δρι- 

μύτατον, και επεμψεν αύτδ εϊς 

τους άρ/α'ους αύτοΰ πελάτας 

μετά τής εξής Ιπιστολής· § '

ιι Ειντρεψατε μοι, κύριε, ί'να <

πέαψω uu.Tv τδ άλειβα τοΰτο, S
* Τ 1 ι 5 *Χ>^

δ'περ ώνόμασα Crem e capil- ·°

la irc . νΚ /ει την ουναμιν εί- η'

πεο τι και άλλο τοΰ εμποδίζειν <

την πτώσιν τών τριχών, καί ^

γένναν δαψιλή κόμην τοΐς csa- ·

λακροϊς. Δέχθητε, παρακαλώ 

κ. τ . λ . κ. τ . λ . —  'Υπογε

γραμμένος Ερρκος δεύτε

ρος. »

Οί πελάται ’Ερρίκου τοΰ 

δευτέρου, νομίζοντες δτι ή 

νέα αύτη κομμωτική σκευασία 

κατεσκευάσθη υπέρ αυτών, 

εσπευσαν ίνα μετα/ειρισθώσιν 

αύτήν, έλπίζοντες δ'τι μετ’ 

ολίγον άπολαύσουσι τής πο- 

θουμένης κόμης. Άλλ’ ώ τής 

φρίκης! Τών μέν φαλακρών τδ 

κρανίον έπληρώθη εξανθημά

των, οίδέ όλιγότριχες άπέβαλον εν άκαρεϊ κα) τάς όλί- 

γας αύτών τρίχας, υπέρ ών τοσαΰτα μέχρι τοΰδε εδα- 
πάνησαν.

Ό  άναγνιόστης ε’ννοεΐ τά επακόλουθα. Οί πελάται 

’Ερρίκου τοΰ δευτέρου συρόέουσιν ώς μαινόιχενοι εϊς 

τδ κουρεΐον αύτοΰ. Ούτος ok, το μέν πρώτον απορεί, 

αλλά μετ’ ολίγον, εννονίσας τήν ραδιουργίαν τοΰ άντι- 

τέχνου, όρμα εϊς τδ κουρεΐον αύτοΰ, καί οί δύο αντί

παλοι κουρεϊς συμπλέκονται, λαβόμενοι φύσει τών 

τριχών τοιουτοτρόπως, ώστε μόλις οί παριστάμε- 

νοι φαλακροί ήδυνήθησαν πολλά παθόντες ί'ν’ άπο- 
/(ορίσιοσιν αύτούς.

Αγγέλλουσιν έξ Ώμάλης τδ εξής παράδοξον έξεύ- 

ρημα, ούτινος άφίνομεν τήν εύθύνην εις τάς εφημε

ρίδας τής Αλγερίας.

« Εύρημά τι παραδοξότατον, άποτεταγμένον ισως 

ίνα διευκρινήση έν τών μεγίστων προβλημάτων 

τής νεωτέρας επιστήμης , εγένετο πρό τινιον ήμερών

ού μακράν της πόλεως μας. λιθοκόπος τις Τ ά λλος, 

θραυσας εις δυο τεμάχιον έρυθροΰ τιτανώδους λίθου, 

έξεπλάγη βλέπων έκπηδών τοΰ λίθου ζώον παραδόξου 

και άγνιόστου μορφής. Τδ έρπετόν τοΰτο, δ'περ είδο

μεν εκτεθειμενον εν τή δημαρχία, εζησε κατά τήν 

μαρτυρίαν τοΰ εργάτου 3 0  η 40  λεπτά μετά τήν Οραΰ- 

σιν τοΰ λίθου. 'Ομοιάζει παχυμερώς πρδς μεγάλην 

σαύραν. Έ χ ε ι  δέ μήκος ώς έγγιστα 90  εκατοστομέ- 

τρων άπδ τής ούρας μέχρι τής κεφαλής, ήτις είναι 

λίαν ογκώδης, καί άπολη'γει εϊς ^ύγχος δξύτατον. Έ / ε ι  

δε τέσσαρας πόδας άποτεταγμένους εϊς τδ κολυμβαν.

Ο λαιμδς τοΰ ζώου είναι λεπτότατος καί μακρδς, 

ώς το λοιπδν σώμα. Οί δδόντες αύτοΰ μόλις υποδύον

τα ι, δ'περ σημαίνει δτι τδ ζώον τοΰτο, καταληφθέν 

νεογέννητον έτι, ΰπό τίνος ατμοσφαιρικής αιτίας, πε-

προς έορτην τοΰ αρ^αβωνος αύτής μετά τίνος Άγγλου 

άςιωματικοΰ, ανώνυμον γραμμάτιον, άποκαλύπτον 

οτι ο μνηστηρ αυτής εραται τής άρίστης αύτης φίλης 

Φανης ϋτο/ελαϊφ, και εδωκεν αύτή ερωτικήν έντευξίν 

εις τον κήπον κατα το μεσονύκτιον.

: ® κυρία Ι'.ρίιεττα , ϊώοΰσα περί μεσονύκτιον έξ- 

ερχομένους τής αιθούσης τοΰ χοροΰ έκ διαδοχής τδν 

μνηστήρα καί τήν κυρίαν Στονελάϊφ, μετέβη εϊς 

τδν πατρικόν κοιτώνα , καί λαβοΰσα έκ τής πανοπλίας 

πολόκροτόν τι πιστόλιον, έκρύβη όπισθεν τών δένδρων 

κατά τον τόπον, *'που εμελλον ί'να συναντηθώσιν οί 

δυο έρασται. Καί τω οντι μετ’ ού πολύ έφάνησαν άμ- 

φοτεροι συνδιαλεγόμενοι έρωτικώς. Ήκολούθησεν 

αύτούς ελαφρώς, καί κατά τδ πρώτον φίλημα δεινή 

εκπυρσοκροτησις άντη'χησεν έν τώ κήπω. Ή  κυρία 

Αασς εφονεοσε τ*̂ ν άντερά- 

στριαν αύτής.

ΙΙαντες οί κεκλημένοι έδρα- 

uov εις τον τοπον τοΰ ο όνου, 

και εκει, ενώπιον τοΰ πτώ 

ματος τής φίλης αύτής, ή 

Ερ^ιετα, αιρουσα τδν βρα

χίονα πρδς τδν μνηστήρα, 
άνέκραξεν·

—  ’Ιδού δ ιοονεύς!

Ο Αγγλος αξιωματικός 

ηθελησεν ί'να λαλήση. Ά λλ’ 

οί μέν οφθαλμοί αύτοΰ ένεπλή- 

σθησαν αίματος, τά δέ / είλη 

διεστάλησαν δεινώς συσπώ- 

μενα.

Ο ταλας άπέβαλε τδ λο
γικόν.

ριεκλείσθη ύπδ τιτανωδών ύλών. Άλλως τε τδ ι»αι- 

νόμενον τοΰτο δέν είναι νεοφανές · διότι γνωοίζου,εν 

δ'τι πολλάκις εύρέθησαν ερπετά, καί μάλιστα βάτοα/οι, 

εγκεκλεισμένα τίς οιδε άπδ πόσου χρόνου έν λίθοις. 

Ά λλ' ή μορφή τοΰ παραδόξου τούτου ερπετού δει

κνύει δ'τι ανήκει εϊς άπολόμενόν Tt προκατακλυσιχαΐον 

είδος. Αναλογεί δέ μδλλον πρδς τδν Ί/θυόσαυρον 

τοΰ Κιουβιε'ρου. Ούτως ώστε δικαίως δύναταί τις ί'ν’ 

υπολάβτ, δ'τι ή σαΰρα αύτη είναι προκατακλυσμαΐον 

τι ζώον διασωθέν έν τώ λίθω , ώς τδ περίφημον πα- 

λαιοθήριον, δπερ εύρέθη ακέραιον έν τοΐς πάγοις τοΰ 

πόλου. Τδ παράδοξον τοΰτο ζώον άποστέλλεται αετά 

τινας ήμέρας εις τδ μουσεΐον τής φυσικής ίστοοίας 

τών Παρισίων. »

*
¥  ¥

Τραγικόν τι συμβάν κατετάραξε πάντας τούς κά

τοικοι ς τής πόλεως Τ ’ ιχμδνδ πρό τινων ήμερών. Ή  

κυρία Έρριέττα Λάσς έλαβε κατά τινα χορδν, δοθέντα

Κατα τινα διδαχήν οιασήμου τινδς ίεροκήρυκος 

κύριος τις εξηπλώθη έπί δύο καθεδρών καί έρρόγχαζε.

ΓΙ μισθουσα τάς καθέδρας τής έκκλησίας πλήττει 

αύτδν έπί τδν ώμον.

—  Κ ύριε!. . .  κύριε!. . .

—  Τ ί θέλεις;

1 εσσαρα σολδια διά τάς δύο καθέδρας.

Iεσσαρα σολδια; *Αν ειχον τέσσαρα σολδία 

δέν θά ήμην εδώ, άλλ’ εϊς τδ καπηλεϊον.

Λ Ϊ Γ Κ Ε Π

Μέθυσός τις, έξελθών όψέ 

τής νυκτός τοΰ καπηλειού 

καί πορευόμενος παρά τδν 

—ηκουάναν, βλέπει τήν άντα- 

νακλασιν των φανών έπί τοΰ 

ύγροΰ εδάφους καί νομίζει έν 

τή έκστάσει τής ψυχής αύτοΰ 

ότι δ ποταμός πλημμυρεΐ. 

Και έπε'δή, ώς πάντες οί μέ

θυσοι , ήτο φύσει έχθρός τοΰ 

υδατος, άνέβη έπί τινα τοί

χον ό'πως φυλάττηται άπδ τής 

πλημμυρίδος.

—φοδρος άνεμος πνεύσας 

έκίνησε τά ©ώτα. Ό  δέ υ.ε- 

θυσος ταρασσεται καί νοαίζει 

ότι τά κύματα άνέρχονται πρδς 

αύτόν. ■—  « Ευτυχώς, λέγει, γνωρίζω νά κολυμβώ · » 

καί ^ιπτων έαυτόν άπδ τοΰ τοίχου έπί τδ έδαφος 

συντρί'εται τήν £ΐνα. —  « ~\  ! κραυγάζει, έσώθην· δ 

ποταμος έπάγη. »


