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Η ΓΑΛΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Εϊ καί τινα τών εν Γαλλία πολιτικών κομ

μάτων έπιχειροΰσιν ινα πλανη'σωσι καί έκφο- 

βήσωσι τήν κοινήν γνώμην περι τοΰ μέλλον

τος τής πατρίδος, ή Γαλλία ούδέν ήττον πα

ρέχει έν τω  παρόντι τοΐς άνθρώποις θέαμα 

θαυμαστόν. Έ π ειδή , καίτοι μή έλουσα έ'τι 

καθεστώτα; νόμους ή δημοκράτουμένη Γαλλία, 

σοφώς πολιτευομέντι, δέν έχει y osiav αύτώ ν 

τί» δέ δημοκρατικόν πολίτευμα διαμένει μόνον 

χάριν τής καθ’ ήμέραν συγκαταθέσεως τών πο

λιτών. Άυ.φιβάλλουσι δέ οί πολλοί καθ’ έκα

στον περί αύτοΰ * και όμως, καίτοι έφημερον 

,  καί σφαλερόν φαινόμενον, καταδεικνύεται όση- 

μέραι ίσχυρότερον καί στεοεώτερον πολλών 

άλλων πομπικώς κατασταθέντων καί ένε'/υοα 

νόμιμα λαβόντων πολιτευμάτων. Έπειδή ή 

'/εα δημοκρατία άπερείδεται έπί τήν κοινήν γνώ

μην, επί τόν έ'ρωτα τής πατρίδος, καί τόν 

ορθόν τοΰ έ'θνους νοΰν. Αί δέ φατρίαι, αΐτινες 

δυστυχοΰσαι ησυχάζοντας τοΰ τόπου, θέλουσιν 

ίνα καταλύσωσιν αύτήν, βοώσι καθ’ ήμέραν 

ότι τό τοιοΰτον πολίτευμα δέν δύναται ινα 

διαμενη. ’Αλλ’ ό'μως διαμένει καί ίσχυροΰται 

άκουσών αύτών. Έπειδή ή ησυχία είναι παν-

ταχοΰ τής χωράς, τα έργα άναλαμβάνουσι, 

τά οικονομικά βελτιοΰνται, αί ύπό τών πο

λέμιων ε'τι κατεχόμεναι έπαρχίαι έλευθεροΰν- 

ται· το όε πρόσκαιρον δή λεγόμενον καί άθλιον 

πολίτευμα, ή δημοκρατία, ήν χλευάζουσιν οί 

δεινοί αύτής αντίπαλοι, εδυνη' η ινα δανείων;— 

ται έντός δυο έτών πέντε δεκάκις μυρίας μυ

ριάδας φράγκων , καί έάν ήθελεν, ήδύνατο ϊνα 

λάβνι δεκαπλάσια τούτων. Έ κ  δέ τών βεβαίων 

τούτων άποβάντων τό γαλλικόν έθνος άνεθάρ- 

ρησε, οί δέ φρόνιμοι τών πολιτών άπεχθάνον- 

ται ήδη πρός τούς άγύρτας, οϊτινες φίλοτιμοΰν- 

ται ίνα διαταράςωσι τήν άποκατασταθεΐσαν 

ησυχίαν τοΰ τόπου, όπως παριστάμενοι ώς σω- 

τήρες καταλύσωσ·» τήν δημοκρατίαν, καί άο- 

πάσωαι πάλιν τήν άρχήν. « Τά πάντα έχου

σι κακώς, » κραυγάζουσιν άδιαλείπτως οί άπο- 

στερηθέντες τής αρχής, η οί όρεγόμενοι αύτής- 

τά πάντα έχουσι κακώς, κατά τινας μέν διότι 

κατελύθη ή αύτοκρατορία, κατ’ άλλους δέ διό

τι δέν έπέτυχεν ή συναλλαγή τών νομιμοφρό- 

νων πρός τούς όρλεανιστάς, η διότι τό νΰν 

πολίτευμα φέρει τό εχθρόν πάσιν αύτοΐς καί 

φοβερόν όνομα δ η μ ο κ ρ α τ ία ν . Καί οί μέν 

αμαθείς μέμφονται τούς νέους φόρους · οί δέ 

έπιδεςιώτεροι ζητοΰσι τήν ακριβή εφαρμογήν 

τής θεωρίας τοΰ κοινοβουλευτικοί συστηι/.ατος, 

άπαντες δέ όμοθυμαδόν μέμφονται τήν κυβέρ · 

νησιν ότι δέν αναμιγνύεται έν ταΐς βουλευτι- 

καΐς έκλογαΐς κατά τών ύποψήφων δημοκρατι

κών, καί διισχυρίζονται ότι ή Γαλλία κυλιέ

ται εις τόν βόρβορον τής -φόδρα δημοκρατίας 

καί τής αναρχίας ότι είναι ηδη έθνος απο

λωλός, ώς ή Πολωνία, έάν μή σπεύση ίν  

άσφαλίσ/ι τό μέλλον ταττομένη ύπό τήν θαυ

ματουργόν αιγίδα νομίμου καί θεοσδότου τινός 

μοναρχίας η ακολάστου καί άπειροκάλου τινό: 
Καίσαρος.

Αλλ ούδέν τούτων αληθεύει, τουναντίον 

δε τά παντα εχουσι καλώς, τούλάχιστον ώς 

προς τας δείνας συμφοράς, άς ύπέστη τό γαλ

λικόν έθνος. Έπειδή έάν άναμνησθή τις μόνον 

τα περυσιν · εαν ανακαλέση τήν μνημην τής 

οϊκτράς καταστάσεως τής Γαλλίας , όπότε κα- 

τεσταθη το παρόν πολίτευμα, ότε τό μέν τίμι

ου τής χώρας ήτο κατειλημμένον ΰπό τών 

Γερμανών, ή δέ μητρόπολις ΰπό τών δημαρ

χικών, τό δέ ταμεΐον ήτο κενόν, αί δέ ύπη- 

ρεσίαι έγίνοντο άτάκτως, πάντες δέ έταράττον- 

το τήν ψυχήν, βλέποντες τό γαλλικόν έθνος 

κινδυνεΰον ϊνα διαλυθη, έν δέ τω κλύδωνι 

τούτω, ώς μόν/·,ν σωτηρίας ελπίδα ηύτοσχεδια- 

σμένην βουλήν κυλιομένην άπό Βουρδιγάλλιον 

είς Βερσαλλίας, πολεμουμένην καί ύπό τών 

έχθρών καί ύπό τών στάσεων, μηδεμίαν 

δ’ άλλην δύναμιν έχουσαν η τό δίκαιον έάν, 

λέγομεν, καταμετρη'ση τις τήν έ'κτοτε γε- 

νομένην μεταβολήν, δυσκόλως δύναται ίνα 

ε’ίπ/ι ποιον άλλο πολίτευμα έδύνατο ίνα κυ

βέρνηση κάλλιον τήν χώραν. Έάν δέ οί πολ

λοί ή,ναι έτι περιμέριμνοι περί τοΰ μέλλοντςο, 

αίτιοι τούτου είναι οί προϊστάμενοι αών



πραγμάτων, οίτινε; πειρώνται ινα καθησυχά- 

ζωσι τα ; φροντίδα; τοΰ πλήθους, άλλα τα  κόμ

ματα, άτινα διατρέφουσι τήν αγωνίαν αύτοΰ 

οπως ώφεληθώσιν άπ1 αύτής. Αλλ’ εάν ή βου

λή δυσχεραίνη τάς διαιρέσει; και τά ; ματαία; 

διαμάχας, αίτινες έλαττοΰσιν αύτήν κα! τους 

κοινοβουλευτικού; θεσμούς, διά τ ί  δέν βάλλεται 

τελευταΐον τήν άγκυραν εις τον ασφαλή λιμένα 

τ ή ; ορθής δημοκρατίας ; Διότι άλλως ή ιστορία 

θαυμάσει οτι οί μέτριοι άνδρες, οίτινες ωφει- 

λον ϊνα θώνται προ τών ίδίιον στασιαστικών 

συμφερόντων τό συμφέρον τής πατρίδος, ήτις 

μετά τοσαΰτα; επαναστάσεις sy ε,ι πρό παντός 

άλλου χρείαν ήσυχίας, έπιμένουσιν ί'να έμ - 

ποδίζωσι τήν κατάστασιν χρήστου τίνος δη- 

μοκρατικοΰ πολιτεύματος , και άγανακτοΰντες 

επί τω  μή δύνασθαι 'ίν’ άποκαταστήσωσι τήν 

μοναρχίαν, έναντιοΰνται τή δημοκρατία, ήν 

ήδύναντο ίν’ άσπάσωνται τελευταΐον και κα

τ  .υθύνωσιν αυτοί εκείνοι κατά τά καθεστώτα.

Αλλα τόν έλεγχον τοΰτον δέν δύναται ΐν’ 

άποτείνη τις πρός τούς νομιμόφρονα; ή τού; 

βασιλικού;· διότι ούτοι, όντες πιστοί δοΰλοι 

τών αρχών αύτών, ών άνευ νομίζουσιν ό'τι ού

δεμία υπάρχει σωτηρίας ελπίς, άπωθοΰνται 

πάσαν μορφήν έκλεκτικής κυβερνήσεω;. ’Αλλά 

τούτων έ'νιοι δέν παραδέχονται τήν μοναρχίαν, 

πλήν εάν αΰτη θέληση ΐν άσπάσηται τά ; άρ- 

χάς τής γαλλικής έπαναστάσεως.

ΐδ',ύ δέ έν συντόμω οποία τις νί κατάστασι; 

τών πραγμάτων εν Γαλλία.

Ένθεν μέν βλέπομεν τήν κυβέρνησιν ύπο- 

στηριζομένην ύπό πάντων τών εύδυφρόνων πο

λιτών, οίτινες θέλουσιν ΐν άφανίσωσι τάς αρ

χαία; διαιρέσεις καί συναγάγωσιν έπι τό αύτό 

πάντας τούς μετριόφρονας ύπό την σημαίαν 

τής δημοκρατίας, έ'νθεν δε τούς άσυνέτους 

καί τούς φιλοδόξους, οίτινες, προφασιζόμενοι 

τά συντηρητικά συμφέροντα τής δημοκρατίας, 

κινδυνεύουσιν ΐνα έμβάλωσι πάλιν τόν τόπον 

εί; νέας επαναστάσεις. Αλλ’ έάν ή πάλη αύτη 

κατασταθή διαρκής καί δριμεΐα, ανάγκη πάσα 

ϊν’ άνατεθή ή κρίσις αύτής τό τελευταΐον πά· 

λιν είς τόν γαλλικόν λαόν.

του της επιστημης, οστις, ει και άπό τριών 

ετών διετελεσεν ήδη άποκεχωρισμένος τών 

λοιπιον ανθρώπων, καί άπεστερημένος πάντων 

τών εφοδίων, λεληστευμένος, ασθενών, σχεδίν 

αίχμαλωτος εν τινι "/ώρα κατοικουμένη ύπ’ 

άνθρωποφαγων άγριων, έκινδύνευεν ήδη ΐνα 

ένδώση, εάν μή άπηλλάττετο παρ’ ελπίδα 

τής άθλ'.α; ταύτη; καταστάσεως διά τής συν

δρομής μιά; εφημερίδα; τή ; Νέας Τόρκης, 

τοΰ New York Hcralcl, ή ; ά κύρια; άνέθηκεν 

ει; ένα τών συντακτών α ύτή ;, τόν Κ . Σταν- 

λεύ , τήν δυσχερεστάτην εντολήν ταΰ πορευ - 

θήναι εις άναζήτησιν τοΰ ίατροΰ Αιβιγκστώνος, 

αν παντες ενομιζον ηδη έν Ευρώπν'ι αποθανόντα.

Ο Κ. Στανλέϋ, μεταβάς.έξ ’Αμερικής ει; 

την νήσον Ζανζίβαριν, καί έκεΐθεν εί; τήν αν

τίκρυ κειμένην ανατολικήν ακτήν τής ’Αφρι

κής, κατωρθωσε, πολλά πλανηθεί;, ΐνα εύρη 

τά τελευταΐον έν ταΐς άπροσίτοις έρημίαις τής 

Αφρικής τόν Αιβιγκστώνα, ωτινι παρέδωκε 

.ρεΐς βοηθούς και τα ε ; Αμερική; καί Αγγ'λίας 
στελλομενα αύτώ χρήματα.

Ασμένως δέ δημοσιεύομεν σήμερον πρό: 

χάριν τών άναγύνωστών ήμών τήν πρός τόν 

εκδότην τής αμερικανικής έφημερίδος ευχαρι

στήριον επιστολήν τοΰ Αιβιγκστώνος, ωτινι 
οφείλει χάριν τή ; σωτηρίας καί τών πρός 

αποπεράτωσιν τήν έπιχειρήσεως αναγκαίων 
πόρων.

Έ ν  Οΰζιζι, επί τής λίμνης Ταγκανυϊκας τώ νο- 
εμβρι'ω μηνί τοΰ 1871ου έτους.
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Τ Ο Ϊ  ΠΕΡΙΟΛΕΥΤΟΥ

ΑΙΒΙΓΚΣΤΩΝΟΣ.

Είναι πασίγνωστον ό'τι άπό ες πεοίπου έτών 

ό άκάματος καί άτρομο; "Αγγλος περιοδευτής 

Αίβιγκστων διατελεΐ διαπορευόμενος τήν έ'σω 
Αφρικήν, θέλων ΐνα ;ΰρη τά ; πηγά; τών με

γάλων αύτή; ποταμών, καί λύση πολλά γε

ωγραφικά ζητήματα άποβλέποντα είς τήν ή
κιστα γνωστήν ταύτην ήπειρον. Ούδείς δύνα- 

ται ΐνα διαγράψη τήν άκλόνητον επιμονήν 
κα! τάς <φρικώδεις βασάνους τοΰ μάρτυρος τού-

Δυσκολώτατον είναι ΐνα γράψη τ ι : επιστο

λήν πρός άγνωστόν τινα. Αλλ’ ή παρουσία 
τοΰ άποστόλου ύμών Κ. Στανλέϋ έν τή έκτε- 

τοπισμένη ταύτη τής Αφρικής χώρα με θαι- 
ρύνει ΐνα γράψω πρός ύμας έλευθε'ρως.

Εαν ο Κ. Στανλευ εζεθηκεν ύμΐν τήν άπε- 
γνωσμένην κατάστασιν, ύφ’ ής εύρε με τηκό- 

μενον έν ταΐς έρημίαις ταύται;, εννοήσετε όπό- 

σην έ'χω ύμΐν χάριν τής αποστολής τοΰ γεν
ναίου τούτου άνδρος.

’Επανήλθον εις Ούζιζι, άφ’ ού διέδραμον 
πε,ευων ύπέρ τα  ·)00  μ,ιλλια ύπό τάς καθέτου: 

τοΰ ήλίου άκτΐνα;, φενακισθεί; , βασανισθεί; , 

ληστευθείς καί άναγκασθεί; ΐν’ έπανέλθω άφ’ 

ού τόπου άνεχώρησα, (κ *ί ταΰτα οτε ήμην 

σχεδόν πρό; τώ  τέλει τ ή ; περιοδεία; μου), ύπό 

αγέλη; δουλων μουσουλμάνων διγενών (metis) 

ου; αντί άνθρώπων, ώ ; ύπέσχετο, μοί έ'πεμ- 

ψεν ό φίλο; μου σουλτάνα; τ ή ; Ζανζιβάρεω;. 

’Ησθένησα δέ καταβεβλημένα; μάλλον ύπό ταΰ 

οικτροτάτου θεάματα; τ ή ; άπανθρωπία; τών 

άνθρώπων προ; τού; άνθρώπους, ή έκ τών κα- 

κοπαθειών καί τής στερήσεως τών καθ ’ ήμέοαν 

άναγκαίων. Τα σώμα μου έξησθενησε καί έμα- 
ράνθη οΰτως, ώστε ένόμισα ότι ήμην πλησίον 
τής τελευτής τοΰ βίου.

Μή εκλάβητε δε ότι επαυξάνω τά παθήμα
τα ρ.ου, εαν ύμΐν είπω ότι έκαστον έπί τής 

διακεκαυμένης ταύτης όδοΰ βήμα ήτο μαρτύ

ριαν , καί ότι έπανελθών παρά πάσαν έλπίδα 
είς Ούζιζι ώμοίαζον πρός άληθή σκελετόν.

Φθάσας δέ είς Ο ύζιζι, έμαθον έν επιμετρώ 

κακοτυχίας ότι πραγματεΐαι 5 0 0  λιρών , ας 
άνέμενον εκ Ζανζιβάοεως, εδόθησαν παρά τοΰ 

σουλτάνου είς μέθυσόν τινα μωαμεθανόν ρά

πτην, οστις, άφ ού κατεσπατάλησε τα πλεΐ- 

ταν αύτών μέρος κραιπαλών έπι δεκαοκτώ 

μήνας έπί τής όδοΰ τοΰ Ούζιζι, εδωκε τό λοι- 

πον εις ανταλλαγήν δ ούλων καί έλέφαντος · 

δ ιό τ ι, ελεγε, εζετασας τα Κοοάνιον και συμ- 

βουλευσάμενος μεθ’ ένας μάγου, έ'μαθεν ότι άπέ

θανον ήδη προ πολλοΰ. Έγραψε δέ καί εί; τόν 

έπαρχον τ ή ; Ούνυανυέμβο ότι δαυλοί τινες, 

αποσταλέντες παρ αύτοΰ εί: ζήτησίν μου κατά 

τήν Μανυέμαν, επανήλθαν άγγέλλοντες άσφα- 

λώς ότι άπέθανον, και έζήτει τήν άδειαν ΐνα 

πώληση τα όλιγα έμπορεύματα, όσων έφείσα- 

το μεθύων , άντί τών είς την οδοιπορίαν δα
πανών και πόνων.

Έν τούτω δ ’ έγνώριζε καλώς, μαθών τοΰ

το παρ’ άνθρώποιν ίδόντων αε καθ’ οδόν, ότι 

ήμην ζών, και ότι άνέμενον όρμητικώς τά πα

ρ α τού σουλτάνου εμπεπιστευμένα αύτώ έυ,πα- 

ρεύματα καί τούς άνθρώπους έκ Ζανζιβάρεως. 

’Αλλ’ έπειδή ένταΰθα ούδείς ά'λλος νόμος 

ισχύει ή ό τών χειρών, τής σπάθης δηλο

νότι καί τοΰ τυφεκίου, ήναγκάσθην ΐν’ άνα- 

μένω άργός μέχρις ού, εξαναλώσα; και τόν 

τελευταΐον οβολόν, κατήντησα επαίτης έν Ού- 

ζιζι, ζών άπό τών ψυχίων τ?;; τραπέζη; τών 

τριών υπηρετών μου. Αλλ ούδέποτε άπε- 

καρτέρησα. Έ ν  τοιαύτη· διήγον άθλιότητι, 

ό'τε έ'φθασε πρό; με άδέσποτό; τις φήμη περι 

τ ή ; άφιξεω; εί; Ούζιζι Αγγλου τινο; περιο- 

δευτοΰ. Ηδη παρέβαλλαν έαυτόν πρό; τόν άν

θρωπον, όστις κατήλθεν έκ τ ή ς ' Ιερού-αλήμ εί; 

τήν 'Ιεριχώ· άλλά ού'τε ίερεύς ούτε λεβίτης, 

ούτε Σαμαρίτης ήδύνατο ί'να διέλθ/; διά τής 
όδοΰ, ήν έβάδιζεν. ’Αλλ’ όμως ό καλός Σαμα

ρίτης ήτο ήδη πλησίον μου · είς δέ τών ύπη

ρετών μου έδραμεν άσθμαίνων, καί έκραύγαζεν 
« Ερχεται είς Άγγλος ! βλέπω αύτόν ! » Καί 

άπήλθε ταχύς ώς βέλος άπαντήσων αύτώ. 

Ίΐρχετο δέ φέρων πολυάριθμον καραβάναν, ής 

προετ;ορευ'ετο ή άμερικανική σημαία , ήτις μοι 

έμήνυσε τήν πατρίδα τοΰ άπροσδοκήτου οδοι
πόρου.

Είμαι φύσει ψυχρό; καί απαθής, ώς Αγ

γλος. Αλλ 'ή φιλανθρωπία ύ μ ώ ν  με έςέπληςε, 

καί έλεγαν πρός έμαυτόν · <( Είθε αί εύλογίαι 

τοΰ θεοΰ κατέλθοιεν δαψιλείς έφ’ υμάς και τά 

τέκνα ύμών ! » Κατεπλάγην δέ ύπό τών άγ- 

γελθέντων μοι τελευταίων πολιτικών συμβάν

των έν Εύρώπη· διότι άπό τριών έτών ού

δεμίαν άνέγνων ούτε έφημερίδα ούτε επιστο
λήν.

Κατ όλίγον άνέλαβον ορεςιν. και μετα
μίαν εβδομάδα ·/)σθόμην έμαυτόν άναλαμβά- 
νοντα. Ό Κ, Στανλέϋ μοι έφερε καλήν τινα 
καί προτρεπτικήν επιστολήν παρά τοΰ λόρδι 
Κλάρενδων, ούτινος θρηνώ είλικρινώς τόν θά

νατον. Ηγγειλέ μοι δέ ότι ή αγγλική κυβέρ- 

νησίς μοι έπεμπε βοήθειαν χιλίων λιρών. Ή 
άποστολή τών χρημάτων τούτων μ’ έπεισεν 

ΐν’ εμμένω, ώς άληθής Τζών Βούλλ, έν τη 

έντολή, ήν άνέθηκεν είς έμέ ό φίλος μου 'Ρο- 

δερΐκος Μούρχιτων, ό πρόεδρος τής γεωγρα

φικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου, έλπίζ<ον ότι 

σ,ύν θεώ έπιτελέσω αύτήν, ήτοι διαπράξοί ΐνα 
γνωρίσω τάς πηγάς τών μεγάλων τής ’Αφρι
κής ποταμών καί διαγράψω πως τον γεωγρα

φικόν πίνακα τής έ'νδον ’Αφρική;.

ου «

Ή χώρα τών πηγών τούτων έν τή πρό; 

νότον μέση Αφρική παρατείνει ώ ; έγγιστα έπί 

7 0 0  μίλλια. Αί δέ πηγαί είναι άπειροι, τοΰτ’ 

έ'στι ο βίο; ένό; ανθρώπου δέν άρκεΐ πρό; τό 

άριθμεΐν αύτά;. Τά δέ υδατα αύτών συρόίου- 

σιν είς τέσσαρας μεγάλους όύακας, ούτοι δέ 

πάλιν εις δύο μεγάλους ποταμούς έν τή  κοι- 

λάδι τοΰ μεγάλου Νείλου, ήτις άρχεται άπό 

τής 1 0 °  —  I '2° νοτίου πλάτους. Πολύς δέ 

παρήλθε καιρό; πρίν ή δυνηθώ ΐνα έξηγήσω- 

μαι τό παναρχαΐον τοΰτο γεωγραφικόν πρόβλη

μα καί κατανοήσω σαφώ; τόν ροΰν τών ύδά

των τούτων. Διότι πρό παντό; άλλου έ'πρεπεν 

ΐν’ εΰρω τήν όδόν ψηλαφίνδα. Έπειδή ένταΰθα 
ούδείς Φοοντίζει περί τοΰ ροΰ τών ύδάτων.

« Πίνομεν, οτε διψώμεν, άφέντε; τό λοιπόν 

ΐνα ρέη κατά τό δοκοΰν, » μοι άπεκρίνοντο 

ερωτώμενοι παρ’ έμοΰ οΐ εγχώριοι ’Αφρικανοί, 
οίτινε; συνήθως με νομίζαυσι φρενοβλαβή. Οί 

δέ Πορτογάλλοι, οίτινες έπεσκέφθησαν πάλαι 

ποτέ τήν Καζέμβην, έφοόντιζον μόνον περί 

δούλων και έλέφαντος και ούχί περί γεωγοα- 

φίας. Μάτην άρα ήρώτων τούς αύτόχθονας 

περί τών ύδάτων ουτω συνεχώς ώστε το τε

λευταΐον φοβούμαι μή με έςέλαβον άληθώ; 

ληφθέντα ύπό υ δ ρ ο κ εφ ά λ ο υ .
Ησχολούμ,ην δέ ήδη τελευταΐον περί τήν 

διαγραφήν τών ύδάτων τής μέση; στάθμη;, 

άτινα, συνιστώντα τέσσαρα; μεγάλα; λ  μνα;, 

καταρρέουσι διά τή ; χώρα; τών άνθοωποφά-

I γων Μανυαύερα. ’'Ων δε πλησίον τ ή ; τέταρτη; 
j καί μ γίστης, ήναγκάσθην ΐνα όπισθορμήσω, 

j ληστευθεύ; καί καταλειφθείς ύπό τών όόη- 
γών.

Γνωρίζω ήδη τά υδατα ταΰτα παοατείνοντα 
επι (>00 σχεδόν μίλλια· ύπολείπεταί μοι δέ 

ΐνα γνωρίσω έ'τι τά λοιπά εκατόν μίλλια , έν 
ο ίς, εάν μή σφάλλωμαι, άναπηδώσι τέσσαρες 

πηγαι χείμαρρων έ'κ τίνος απειρομεγέθους γαι

ώδους προχώματος , ών έκάστη γίνεται εύθύς 
μέγας ποταμός. Δύο δέ τών χειμάρρων τού

των άπευθύνονται πρός βορράν κατά τήν Αί

γυπτον. Είναι δέ ούτοι ή Λούφιρα και ή Αο- 
μάνη. Οί δέ άλλοι δύο ρέουσι πρός νότον κατά 

τήν εντός Αιθιοπίαν, ό Αιαμβάης ή άνω Ζαμ-

βέζιος και ό Καφού. Δέν είναι άράγε αύται 

αί πηγαί τοΰ Νείλου, περί ών έλεγεν είς τόν 

Ηρόδοτον ό έν τή πόλει Σάϊς γραμματεύ; τής 
Αθήνας ; Διότι ήκουσα τοσάκις λέγοντας τοΰτο 

τούς κατοίκους τής ’Αφρική;, ώστε ούδό- 
λω ; άμφιβάλλω περι τής ύπάρςεως αύτών. 

Καίτοι δέ ύπερποθών ΐν’ έπανέλθω ο’ίκαδε, όπως 

ασπάσωμαι^τήν γυναίκα, τά τέκνα καί τούς 
φίλους, δέν δύναμαι ίν’ άποπληρώσω τήν σφο- 
δράν μ,αυ ταύτην επιθυμίαν, πρίν ή περατώσω 

τήν εντολήν μου, ήτοι τήν γνώρισιν καί δια

γραφήν τών πηγών τούτων.

Αλλ’ έάν τά^περ! τής δεινής σωματεμπο
ρία; τοΰ Ούζιζι άποκαλυφθέντα παρ’ έμοΰ έδύ- 
ναντο ΐνα έπενέγκωσι τήν καθαίρεσιν τ ή ; μά
στιγα; ταύτη; έπ! τών άκτών τ ή ; άνατολική; 

Αφρική;, νομίσω τοΰτο πολύ άξιολογώτερον 
τ ή ; γνωρίσεω; άπασών τών πηγών τοΰ Νείλου.

‘ Ο ιατρός 'Ρικόρδ.

Νύν δέ, οτε ή δουλεία κατηργήθη έν ’Αμερική 
ε ί; άπαντα τον χρόνον, ελπίζω ότι ή έφημερί; 

ύμών συντελέσει ένεργώ; εί; τό μέγα τοΰτο 

φιλάνθρωπον έ'ργον.

Η ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ

ΤΟΝ

Β Α Μ Β Α Κ Ο Σ  Ε Ν  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η .

Κατά τόν Κ ό σ μ ο ν  τ ή ; Νέα; Ύόρκη; αί εί; 

τά  αρχεία τ ή ; Γεωργία; πανταχόθεντής βορεία; 

’Αμερική; περί τ ή ; προσεχούς συλλογής τοΰ 

βάμβακος έλθοΰσαι άγγελίαι, είναι άρισται ·

διότι πάντες έλπίζουσιν ότι ό βάμβαξ έ'σται 

άφθονος, έάν μή έπέλθωσι πρό τής συλλογής 

συνεχεΐ; βροχαί, ή έπιδρομαΐ φθοροποιών εν

τόμων καί καμβών Εικάζεται δέ ότι 8 ,5 0 0 ,  

0 0 0  πλέθρων γ ή ; είναι πεφυτευμένα έν τω 

παρόντι διά βάμβακος, ούτινος αί μέγισται 

συγκομιδα! γίνονται έν ταΐς χώραις, αΐτινε; 

φέρουσι πολλήν φακήν. Κατά τού; μέσους υπο

λογισμούς ή ’Αμερική γεννήσει 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  

δεμάτων βάμβακος. « Έάν δέ οί ύπολογισμοί 

άληθεύωσι, "λέγει ό Κ ό σ μ ο ς , είναι αναμφί

βολον ότι τό έμπόρευμα τοΰτο έ'σται εύωνότε- 

έν ταΐς άγοραΐς , άλλ’ οί φυτουργο! ώφεληθή- 

σονται έκ τής ποσότητας ο ,τ ι άπολέσουσιν έ/ 

τής εύτελείας αύτοΰ. »
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Τ Α  ΕΡΕ ΙΠ ΙΑ
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ΚΑΤΑ ΤΟΧ ΛΜΙΙΕΡΟΥ 1.

Η . Το Μ εανόνιον.

’Ολίγον μακράν του 'Ραμεσείου εΰρίσκο
μεν έτερον μέγιστον τόπον πλήρ·/ι άοχαίων 

ερειπίων κατακεκρυμμένων ύπο της ϊλύος τοΰ 
Νείλου καί της υψηλής βοτάνης· στηλών ανε

στραμμένων καί τεμαχίων άποτεθραυσμένων 
ανδριάντων καί παντοίων άναγλύοων καί έπι- 

γραφών. Είναι δέ ταΰτα το ’Αμενόφιον η τα 

ερείπια των βασιλείων Αμενοφιος τοΰ τοί- 

του, έκ τοΰ δεκάτου ογδόου βασιλικοΰ γένους, 

τοΰ Μέμνονος τών Ελλήνων, ούτινος απολεί

πονται όρθιοι μόνον οί δύο διαβόητοι κολοσσοί, 
οϊτινες, ακέραιοι έ'τι ό'ντες, κάθηνται έν τώ μέ

σω της έρη'μου κοιλάδος τών Θηβών, ήν πλη- 
ροΰσι μεγαλοπρεπείας.

Αμφότεροι παριστώσι τον αύτον βασιλέα. 
Είς δ αυτοίν , ο προς βορραν, ο ονοι/.αζό&ενος 
Μέμνων, κατέστη περίφημος, ώς ασας πάλαι 
ποτέ κατά: την ανατολήν τοΰ ήλίου. Τα έπί 

τών κολοσσών τούτων ωραιότατα άνάνλυοα 
ιερογλυφικά είναι εργον της άκμής τής αιγυ

πτιακής τέχνης· ο δε Σαμπολλιών είπε πεοί 

αυτών δτι « είναι ανάγλυφοι δακτύλιοι λίθοι 
εχοντες ένα πόδα τό ΰψος. » Ποικίλαι δέ λα- 
τινικαι και ελληνικαί καί ίερογλνφικαί έπι
γραφαί περί όγϊοη'κοντα τό\ αριθμόν, αί 

μέν πεζαί, αί δ’ έμμετροι, κατακαλύπτουσι

τήν' πελωρίαν κνήμην τοΰ άδριάντο;• . , — Γ ,·  Α λλ
ί ό θέλων ϊν’ άναγνώ αύτάς, ανάγκη ίν’ άνα- 

βή εις τον ποδα, ούτινος ο ϊΛίκεός δάκτυλος 

είναι μέγας ώ ; άνθρωπος. Αί έπιγραφαί αύται 

είναι υπομνήματα πολλών οδοιπόρων, οϊτι- 

νες πάντες διισχυρίζονται δτι ήκουσαν περί 

τήν αύγήν τήν θαυμασίων τοΰ άνδριάντος μολ

πήν. Εκ τών έπιγραφών τούτων πολλαί μέν 

είναι άναξιόλογοι · έ'νιαι δέ περιπαθείς ή πα

ράδοξοι, καί άλλαι γελοΐαι. Αλλα μεταξύ 

πολλών άσημων ονομάτων είναι καί τό όνο

μα τοΰ αύτοκράτορος λδριανοΰ καί τό τής γυ
ναίκας αυτου Σαβινης, μαρτυρούντων δτι ήκου- 

σαν φθεγγόμενον τον κολοσσόν κατά τήν ανα

τολήν τοΰ ήλίου. Ενίοτε δέ επειδή τό θαΰαα 

δέν εγίνετο καθ’ ήν ώραν περιεαένετο, οί πε

ριοδευτεί έπανήρχοντο πολλάκις, μέχρις ού 

άπελάμβανον τέλος τοΰ παραδοξου ακούσμα
τος.

Ποία τις άρα ή αιτία τής άλλοκότου ταύ

της φήμης, μαρτυρουμένης παρά πολλών εμ
βριθών άρχαίων συγγραφέων, καί τό μέγιστον 

ύπο έβδομήκοντα τεσσάρων αύτηκόων μαοτύ- 

ρων, έν οίς ό αύτοκράτωρ Χδριανός καί ή γυ

νή αύτοΰ Σαβινα; Αιά τ ί δέ τό θαΰμα τούτο 

επαυσεν ή'δη; Τέλος δέ διά τ ί ό κολοσσός Αι.'ε- 

νόφιδος τοΰ τρίτου, βασιλέως τής Αίγυπτου, 

ώνομά θη κολοσσός τού Μέμνονος, ήρωος 'Έ λ - 
ληνος καί μυθικοΰ υίοΰ τής Ήοΰς; Ό Αετρό- 

νιος άπεκρίθη πρός πάντα ταΰτα έξαοκούντως, 
εΐεταζων και συγκρινων τας διαφόοους ταύτας 

έπιγοαφάς. Καί πρώτον ή έξέτασις τών έπιγρα
φών καί διάφορα μαρτύρια τών άρχαίων συγ

γραφέων άποδεικνύουσιν δτι ό κολο σός ήρξα
το αύ ων μόνον κατά τόν καιρόν τοΰ Νέρωνος, 

ευθυς μετα τήν ύπό τίνος σεισα,οΰ θοαΰσιν αύ
τοΰ, και διετέλεσεν άδων καθ έκάστην μέχρις 

ού ό Σεπτίμιος Σεβήρος, δστις ήτο ζηλωτής

τής τών έθνικών θρησκείας, έπανώρθωσε τόν 
κ=κολοβωμένον ανδριάντα, έλπίζων δτι μετά 
τοΰτο ό θεός ού μόνον εμελλεν ΐν’ αδη , άλλά 

και χρησμοδοτή άληθεΐς χρησμούς, οποίους 

έλέγετο δτι έχρησμοδότει πρότερον. ’Αλλά φευ! 

άνασκευασθέντος τοΰ άνδριάντος, καί τή ; κεφα
λής άποκατασταθείσης είς τήν οίκείαν χώραν, 
ο κολοσσός έπαύσατο άδων. Διό έ’κτοτε ού- 

δεμία εύρίσκεται έπιγραφή Ιξυμνοΰσα τούς 
θείους αύτοΰ φθόγγους. Καί ούτως ό μέν τ ε -  

θραυτμένος άνδριάς έλάλει, ό δέ άκέραιος έμει- 

νεν άφωνος. Περί δέ τοΰ ονόματος Μέμνονος 

τοΰ τεθέντος τώ  άνδριάντι τοΰ Χμενόφιδος, 
ον άλλως ό Παυσανίας καί πολλαί τών επι

γραφών καλοΰσιν Α μενώφ , ό Αετρόνιος φρονεί 

ο .ι  εγένετο συγχυσις τις μυθολογική ή παρο
νομασία (calembour). 'ο  Μέμνων, υιός τής 

Ηοΰς, ήτο έκ τών ηρώων τής ομηρικής παοα- 

δότεως. Γενομένου δέ αύτοΰ βασιλέως τών 
Αιθιοπων , εδεησε, λέγει ό Αετρόνιος, ϊν’ άνα- 
ζ/ίτηθή το ίχνος αύτοΰ έν τη Αϊγύπτω. Καί 

επειδή έν Θήβαις μία τις συνοικία τής πόλεως, 

αυτή έκείνη, όπου ϊσταντο οί κολοσσοί, εκα

λείτο Μ εμ νόνιον , οί μεταγενέστεροι ονόμα
σαν ένα τούτων Μέμνονα. Περί δέ τοΰ άσμα

τος τοΰ άνδριάντος φρονεί δ «  ό γρατίτης θερ
μαινόμενος ύπό τής αιφνίδιου μεταβολής τής 

του άερος κράσεωςτής νυκτός εϊς τήν τής ήμέ- 
pcc£) xcct U7TO των v#}ii#/c6jv olt.τινων ? άττε- 
τέλει ήχώδεις τινας παλμούς, οΰς ή φαν

τασία τών δεισιδαιμονίαν περιοδευτών μετέ- 
βαλεν εις ασμα, δι οΰ ο Μεμνων ήσπά-ετο  ̂

ελεγον , τήν ανεγειρομένην Ηώ , τήν μητέρα 
αύτοΰ.

Θ'. Μ εο ιν έτ  ’Α βού.

Απολείπεται ήαΐν ήδη ϊνα ίδωμεν έτερον 
άςιολογον συγκρότημα ερειπίων τής άριστεράς

όχθης, τό λεγόμενον Μεδινέτ ’Αβού, έν οις, ώς 

έν Καρνάκ καί Αούξωρ, βλέπομεν πάλιν τήν 
σεμνοπρεπή αρχιτεκτονικήν τής εποχής Τοθ- 

μώσιος τοΰ τρίτου καί τήν μεγαλοπρεπή τής 

τών 'Ραμεσή· πλήν δτι ένταΰθα αί δύο άρχι- 

τεκτονικαΐ άντί τοΰ κεΐσθαι έξής άλλήλων, ώς 

έν Καρνάκ, παρίστανται 
παράλληλοι. Παρά ταύ

τας δέ βλέπομεν πλήθος 
οικοδομημάτων παντοί
ων εποχών, έν οίς δια- 

πρέπουσι τά έξής μνη

μεία , φέροντα πάντα 
πρός τόν σηκόν ή τό άρ- 

χαϊον ναίδιον Τοθμώσιος 
τοΰ τρίτου · 1 ον έξω- 

τερικήν τινα αύλήν κα- 

τασκευασθεΐσαν έπί τοΰ 
αύτοκράτορος Λντων;- 
νου · —  2ον, πυλώνα,
Ιχοντα όνομα άπό τών 

δύο Πτολεμαίων · 3ον, 

δευτέραν αύλήν, έ'νθα 

ά /αγινώσκομεν όνομα Αί- 
θίοπός τίνος βασιλέως, 

πολλαχοΰ έξαλειφθέν ύπό 

τοΰ τελευταίου τών Φαραώ Νεκτανέβω, μυθο- 
λογουμένου πατρός τοΰ ’Αλεξάνδρου.

Οποση αναμνήσεων ποικιλία! Πόσον ai<pvt- 

δ ’-ως ό πεοιοδευπης μεταβαίνει άπό αϊώνος είς 
αιώνα, άπό λαοΰ εϊς λαόν, άπό βασιλι

κού γένους είς άλλο βασιλικόν γένος!

Δια τής αναγνώσεως τών ιερογλυφικών 

γραμμάτων ό περιοδευτής δύναται ϊνα 
διελθν] τούς αιώνας, μεταβαίνων άπό 

ετερου εις έτερον παρακείμενον έρείπιον, 
ώς ό γεωλόγος διέρχεται έν τή γεωλο

γία μυριάδας αιώνων μεταβαίνων άπό 
μιας στρώσεως τοΰ φλοιοΰ τής γής εϊς 

ετεραν. Πρό τοΰ Σαμπολλιώνος τά μνη

μεία τοΰ δωδεκάτου καί τοΰ εϊκοστοΰ 
έκτου βασιλικού γένους, τά μνημεία τών 

Αϊθιόπων νικητών, τών Πτολεμαίων καί 

τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων ώνομά- 
ζοντο άπαντα μίγδην μνημεία αιγυ
πτιακά. Αλλ’ έν τοΐ παρόντι διακοί- 
νομεν εύθύς τάς έποχάς, καθ’ άς ταΰτα 

έκτίσθησαν. Διότι, βλέποντες βασιλικόν 

τι πλαίσιον (cartouche), γνωρίζομεν εύ

θύς εϊς τίνα καιρόν, εϊς τίνα λαόν, είς 

τίνα βασιλέα ανήκει τό προκείμενον μνη
μεΐον. Τά έρείπια τών Θηβών είναι ή βι

βλιοθήκη τής αρχαιότατης ιστορίας τοΰ 
ανθρωπίνου γένους!

« Εύτυχήσας δτι έπεσκόπ/ισα τά 
έρείπια τοΰ Μεδινέτ Άβού μετά τοΰ Κ 
Αεψίου, ένός τών μάλιστα περί τήν αι

γυπτιακήν άρχαιολογίαν σοφών, λέγει ό 
κύριος ’Αμπέρος, έγνώριζον καλώς δτι 
ούδέν τών κατά μέρος διαφεύξεταί με.

Ο Κ . Αέψ ιος έ'δειξέ μοι πολλάς ύπ’ αύ
τοΰ εύρεθείσας έπανορθώσεις και προσθήκας 

γενομένας ύπό τών μεταγενεστέρων ηγεμόνων 
τής Αίγύπτου έπί τών έξοβελισθέντων άρχαίων 
ονομάτων τών Φαραώ. Είναι δέ ταΰτα ιστο
ρικά ένδείγματα. Άξιολογωτάτη δέ πασών εί
ναι ή ανταλλαγή τών ονομάτων τών Πτο-

λ'μαιών έν τοΐς πλαισίοις τών γνησίων βασι

λέων τήςΑ ίγύπτου. Διότι οί Πτολεμαΐοι ήξί- 

ουν δτι ήσαν νόμιμοι διάδοχοι τών Φαραώ.

V-ερθεν δέ τοΰ λαβυρίνθου τών έρειπίων 

τοΰ Μεδινέτ Αβού έζαίρονται τά  μνημεία τά 

κατασκευασθέντα ύπό 'Ραμεσή τοΰ Μεϊααούν.

Έρείπια των Θηβών. —  Κολοσσοί ’Αμενοφιος τοϋ τρίτου ή τοΰ Μέμνονος,

Καί πρώτον παρίσταται τώ περιοδευτή τό πα

ράδοξον οικοδόμημα, τό όνομαζόμενον σ κ ιά ς  
(pavilion) ή γυναικωνίτης τοΰ ήγεμόνος, δπερ 

δεικνύει ήμΐν μάλιστα πάντων όποια ήσαν τά

Το 'Ραμεσ εϊον, επανορθωθέν.

ενδιαιτήματα τών Φαραώ. Δύο έξώσται ύπο- 
στηριζόμενοι ύπό καρυατιδών άλλοκότων πε- 
ριποιοΰσι τώ  οϊκοδομήματι τοΰτο σχήμα γλα

φυρόν άμα καί άλλότριον. Επί τών τοίχων 

θαλάμου τινός, έν ώ βεβαίως έκοιμάτο ό Με- 
ϊαμούν, είναι άπεικασμένον οικιακόν τι θέαμα. 
Περί τόν βασιλέα κάθηνται γυναίκες ή νεάνιδες

χαρίεσσαι μέν άλλ’ άγνεύουσαι. Ό δέ βασι

λεύς παίζει ζατρίκιον τ ι ,  ούτινος τεμάχκι 

έξευρέθησαν ήδη έν τοΐς τάφοις.

Προχωροΰντες δέ άπό τοΰ γυναικωνίτου 
προς τα βασίλεια τοΰ Μεϊαμούν, μεταβαίνο- 

μεν βαθμηδόν άπό τής κομψής συμμετρίας 

βασιλικής έπαύλεως εϊς 

μεγαλοπρέπειαν οικοδο

μήματος πομπικής ύπο- 

δοχής. Τή ιδιωτική μι

κρά κατοικήσει τοΰ άν- 
ύρος επεται ή δημοσία, 

ή τό μέγα βασίλειον τοΰ 
Φαραώ. Μέγας τις πυ- 
λόαν, ούτινος τά μέν 

ανάγλυφα άπεικάζουσι 
τάς έκστρατείας τοΰ βα- 

σιλέως, αί δέ έπιγραφαί 
περιέχουσι τά ονόματα 

ι τών παρ αύτού νικηθέν-
ϊ των έθνών , οέοει εϊ:7 * » ^

πρώτην αύλήν, ής οί 
έπ/ινθισμένοι στΰλοι , 

έ'χοντες κιονόκρανα άπει- 

κάζοντα τό άνθος τοΰ 
λωτου , φαίνονται άνοι- 

γο'μενοι έπί τοΰ εδάφους τοΰ κατακαλύπτοντος 

τούς πλείστους στύλους μέχρι τών κιονοκρά- 
νων. Διελθόντες δέ καί δεύτερον πυλώνα, φθά- 

νομεν εϊς δευτέραν αύλήν, περικεκυκλωμένην 

ύπό περιστύλου μεγαλοπρεπούς, νΰν μέν 

ύποστηριζομένου ύπό ωραιότατων στύ
λων, νΰν δ ’ ύπό καρυατιδών.

Ή αύλή αύτη είναι εν τών θαυμά

των τής Αίγύπτου. Έπειδή ούδαμοΰ 
άλλαχοΰ, ούδ’ έν αύτώ τώ  Καρνάκ, τό 

μεγαλεΐον τών βασιλέων Φαραώ παρί- 
σταται δι’ άναγλύφων ωραίων, ώ ςτά  τής 
μ-εγάλης ταύτης αύλής τοΰ Μεδινέτ 

Αβού. Έ π ί τοΰ πρός νότον τοΰ περι
στύλου τοίχου ό Φαραώ κατανικί τούς 
εχθρούς αύτοΰ, καί καθήμενος έφ’ άρμα
τος βλέπει θριαμβικώς συσσώρευα μ. έ
νας πρό αύτοΰ τάς άποκοπείσας χ εΐ
ρας καί τά  αιδοία τών αιχμαλώτων. 

Εν δέ τω άντικειμένω τοίχω ή βασιλεία 
τών πορθητών 'Ραμεσή έπεδείξατο πάσαν 

αύτής τήν μεγαλοπρέπειαν. 'Η βασιλι
κή πομπή , ήτις είναι άπεικασμένη έπί 
τοΰ τοίχου τούτου τοΰ περιστύλου, εί
ναι έκ τών ώραιοτάτων καί μεγαλοπρε- 
πεστάτων τής Αιγυπτιακής τέχνης. 
Επειδή έν αύτή βλέπει τις τόν μέν Φ α

ραώ πομπευόμενον ώς θεόν, περί δέ αύ
τόν τήν αύλήν καί τούς μεγιστάνας, 
έναλλάξ θυμιαζομένους ώς θεούς, καί 

καίοντα αύτόν τοΰτον τό θυμίαμα έπί 
τοΰ βωμοΰ τοΰ "Ωρου. Περί δέ τής έξη- 

γ/ίσεως τούτου τοΰ πίνακος, ό'στις πε 
ριέχει ώς διακόσια πρόσωπα, παραπέμ- 

πομεν είς τήν ύπό τοΰ Σαμπολλιώνος έκδο- 

θεΐσαν άκριβεστάτην καί λαμπροτάτην δια
γραφήν. (Έπιστολαί περί Αίγύπτου, σ. 2 4 3  
καί έξής.)

Οί έ'ξω τοίχοι τοΰ Μεδινέτ ’Αβού καλύ
πτονται καί ούτοι ύπό άναγλύφων, ώς οί έ'σω. 

Έ π ί δέ τοΰ πρός νότον τοίχου βλέπομεν ιερόν



τι ήμερολόγιον περιέχον τάς εορτασμούς ημέ

ρας έκαστου μηνός, r’Tot εικόνα τελείαν τοΰ 

θρησκευτικού βίου τών Αιγυπτίων.

Αί δύο αύλαί, πεοί ών είποαεν ανωτέρω, 

συνίστων τάς μεγαλοπρεπείς παρόδους τοΰ.οι

κοδομήματος τοΰ Μεδινέτ Αβού. Μετά δέ -ά 

δύο ταΰτα περίστυλα, άτινα περιέγουσι τάς 
δύο αστέγαστους αύλάς, έξ ανάγκης ήτο με

γίστη τις υπόστυλο'; αίθουσα παραπλήσια τη 

τοΰ Καρνάκ, πολύστυλος καί ίσως ένάμίλλος 

τώ  κάλλει, εΐ μή τώ  μεγέθει, εκείνης." Η αίθου
σα ύπάρχει, άλλά γέμει y ωμάτων καί ερειπίων 

της έν αύτη κτισθείσης καί νΰν έγκαταλειφθεί- 

στς αραβικής κώμης Μεδινέτ Αβού. Αλλ’ έν 

Α ίγύπτω, ένθα ή εργασία ελάχιστα τιμάται, 

το λίστρον καί ή σκαπάνη έδύναντο άν ευκό

λως ίν’ έκφέρωσιν είς φώς καί παραδώσωσι 

τη περιέργω σοφή Εύρώπη πάντας τούς κα- 

τακεκ ρυ μ μέν ου ς είς την γην τούτους θησαυ

ρούς.
“Εττεται συνέπεια.

Κου'ίντου, ε’πεχείρησε τόν πρός τήν καθολικήν 
Γαλλίαν πόλεμον. Ά λλ’ ό έν τώ  1 5 5 8 ω  έ'τει 
έπισυμβάς θάνατος της γυναικός αύτοΰ Μαρίας 
ϊουδώρ καί ή άναγόρευσις της ’Ελισάβετ, βα- 

σιλισσης της ’Αγγλίας, ήν μάτην έζήτησεν 
εις γάμον, άπεστέρησέν.αύτόν της βοήθειας 
της Αγγλίας, η τις έπεστράφη πάλιν εϊς τον 
προτεσταντισμόν. Έάν δέ έν έτει 1 5 5 7 ω  τά 
αγγλικά καί γαλλικά στρατεύματα ένίκησαν 
τούς Γάλλους κατά τήν έν Saint-Quintin περί- 
φημον μάχην, ή Γαλλία διετέλεσεν ούδέν ή τ
τον ανέπαφος καί εν^υομένη όσημέοαι. ’Αλλά 

μή άποκαρτερ/ίσας ό επίμονος, απαθής καί 
ραδιούργος ούτος βασιλεύς διετέλεσε μη^α- 
νορραφών παρ’ ό'λον τόν βίον κατά τής Γαλ
λίας. ”Ων δέ απόλυτος μονάρ/ης τής Ισπα
νίας, νίτινι εδωκε νέαν πρωτεύουσαν πόλιν, 

τήν Μαδρίτην ( 1 5 6 1 ) ,  καθειλε τό άξίωμα 
τών μεγάλων δικαιοδοτών (grands justiciers) 
τής Αρραγωνίας, οίτινες έγένοντο ανέκαθεν 
κατάσκοποι καί φοβεροί άντίπαλοι τών βασι
λέων τής Ισπανίας, καί ήθέλησεν ίν’ άφανίση 
παν ’iyvo; τών α'ρετικών καί τής τών Αράβων

Μετά τήν περί τό Saint-Quintin νίκην Φ ί
λιππος ό δεύτερος εκτισεν ού μακράν τής Μα

δρίτης τό λεγόμενον Έ σ κ ο υ ρ ι ά λ ,  ή «,ονα- 
στηριον τοΰ Αγιου Λαυρέντιου, τή συνεργεία 
πολλών Ιταλών καί Γάλλων ccpy ιτεκτόνων. 
Το Εσκουριάλ είναι άθροισμα μεγαλοπρεπέ
στατων βασιλείων, μοναστηρίων, βιβλιοθηκών 
και εκκλησιών, έκτισμένων έν σχήματι παραλ
ληλογράμμου , συνιστώντων πόλιν ολόκληρον, 

έχουσαν μήκος μέν 3 0 7  , πλάτος δέ 2 6 7  μέ
τρων και ενδεκα y ι"Χιάδας παραθύρων. Η ανα
τολική προσοψις περιλαμβάνει τά βασίλεια, 
ή δε οπίσθια ή δυτική τήν εκκλησίαν. Τό δέ 
ένδον περιεχει 17 μοναστήρια, εν γυμνάσιον, 
εν σεμινάριον καί μίαν βιβλιοθήκην, π ε ρ ν ο ύ 

σαν ωραιότατα αραβικά καί ισπανικά y ειοό— 
γρζφα.

ίν  τη εκκλησία βλέπουσιν οί περιοδευταί 
τό rclicario, ή τήν λειψανοθήκην, έν ή Φίλιπ

πος ο δεύτερος συνήθροισεν άπό μεγάλων άνα- 
λωματων πλήθος διαβεβοημένων λειψάνων ά
γιων. ' θ  καρδινάλιος Ξιμενές δστις ήτο εις 

τών μοναχών τοΰ ’Εσκουριάλ, απαριθμεί έν-

Ό  υιός τοΰ Καρόλου Κου'ίντου καί τής ’Ισα
βέλλας τής Πορτογαλλίας Φίλιππος ό δεύτερος 
κατεστάθη έν μέν τώ  1 5 4 0 ω  έ'τει δούξ τών 
Μεδιολάνων, έν δέ τώ  1 5 5 4 ω  βασιλεύς τής 
Νεαπολεως καί Σικελίας νυμφευθείς τήν Μαρίαν 

Τουδώρ, βασίλισσαν τής Αγγλίας. Παραιτη- 
θέντος δέ τής βασιλείας τοΰ πατρός αύτοΰ, 

άνηγορεύθη έν τώ  1 5 5 5 ω  έ'τει βασιλεύς τών 
Κάτω Χωρών κ ίίτή ς  'Ισπανίας. "Ων δέ κενόδοξος 
καί φανατικός ήθελεν ΐνα φαίνηται καθολικώ- 
τερος καί αύτοΰ τοΰ πάππα Σιξτου Κου'ίντου. 
’Ηπείλησε δέ δτι άποστήσεται τής ποός αύτόν 
υποταγής, έάν μή έπαυε συγκοινωνών πρός τόν 
διαμαρτυρόμενον τής Γαλλίας βασιλέα 'Ερρίκον 
τόν τέταρτον. Λιετελεσε δέ παρ δλον τόν βίον 
θηρευων τά δύο ταΰτα, τήν απόλυτον άρ- 
yήν τής καθολικής θρησκείας καί τήν ύπερο- 
y iv  τοΰ οίκου τής Αύστρίας έν Εύρώπη. Πρίν 

δέ κατασταθίι βασιλεύς τής 'Ισπανίας, συν- 
ετέλεσε, σύζυγος ών τ?,ς Μαρίας Τουδώρ, είς 
τήν έπανόρθωσιν τής καθολικής θρησκείας έν 
Αγγλία ( 1 5 5 4 ) .  Αμα δέ βασίλεύσας, όνει- 
ροπολών τήν κοσμοκρατοοίαν τοΰ Καρόλου

Ερείπια του γυναικωνίτου 'Ραμεσή του δευτκου.

αρχής, οίτινες, καταδιωκόμενοι καί βιαζόμενοι 
ίν’ έπιστραφώσιν εί; τόν y ριστιανισμόν , μ ε - '  

τηνάστ.υον παμπληθεί έκ τής 'Ισπανίας είς 
τήν Αφρικήν. 'Η δεσποτεία καί ή δεισιδαι
μονία αύτοΰ έπήνεγκον μεγάλην έν έ'τει 15 6 6 ω  
έν ταΐς Κάτω Χώραις έπανάστασιν, ήτις άφεΐλε 
τή ; μοναρχίας έπτά τών ώραιοτάτων έπαpyιώv.

Ο δέ στόλος αύτοΰ διέπρεψεν κατά τήν ποός 
τούς Τούρκους έν Ναυπάκτω vaυμay ίαν (1 5 7 1 ) , 
ήν ένίκησεν άπό κοινοΰ μετά τών Βενετών καί 
τοΰ στόλου τοΰ πάππα ό άδελφός αύτοΰ Δον 
Ζουάν ό αύστριακός (Don Juan d’Autriche), 
δστιςήτο νόθος υιός τοΰ Καρόλου Κου'ίντου. ’Εν 
τώ 1 5 8 0 ω  έ'τει κατεκτήσατο τήν Πο οτογαλλίαν, 
ής ή φύλαξι; ήτο δυσκολωτάτη διά τό πρός 
τούς 'Ισπανούς μΐσος τών Πορτογάλλων. 'Η 
δέ έπί τήν Αγγλίαν άποσταλεΐσα περίφημος 
καί φοβερά αύτοΰ Armada (1 5 8 8 )  κατεστράφη 

ύπο τών τρικυμιών καί τών αγγλικών πλοίων. 
Πλήν δέ τής νίκης τής Ναυπάκτου, ήτις έγέ
νετο άληθώς ωφέλιμος καί ένδοξος, ώς κατα- 
σχοΰσα τ/,ν ορμήν τοΰ μο;αμεθανισμοΰ, Φίλιπ
πος ό δεύτερος ουδέν άλλο διεπράξατο διά τών 
φαινομένων αύτοΰ νικών καί τών άτυyημάτωv 
ίνα έρημώση τήν 'Ισπανίαν άνδρών καί y ρ-̂ - 
μάτων.

ί*  βα,^ ^ ·

ΤΟ ΕΣΙνΟΥΡΙΑΛ δεκα ολόκληρα σώματα, έκατόν τριάκοντα 
τρεις κεφαλά; άγίων, έν α ί; καί ή τοΰ Αγίου 
Λαυρέντιου, έξακοσίου; βpαyίovας κ. τ .  λ . ,  
τό δλον δεκατρείς χιλιάδα; λειψάνων, έν οί; 

τινά άνήκοντα είς τόν ’ΐησουν, τήν Παρθένον 
και τινας προ Χριστοΰ ζήσαντας προφήτας. 'II 
άξία τών λειψάνων τούτων έγκεκλεισμένων έν 
πολυτιμωτάτοι; κιβωτίοι; ητο άπιστο;. Αλλά 
τα πλεΐστα αύτών άφηρπάγησαν καί ήφανί- 
σθησαν κατά τούς πρός τήν Γαλλίαν πολέμους 
τής Ισπανίας.

Αλλά τά περιεργότατον τών μερών τοΰ Έ -  
σκουριάλ είναι ή υπόγειος κρύπτη ή τό Πάνθεον, 
στοά οκτάγωνος, κείμενη ύπό τήν εκκλησίαν, ' 
έν η έτάφησαν οί βασιλείς καί αί βασίλισσαι 

τ?ις Ισπανίας, εν οίς και ο Ινφάντης υιός Φ ί
λιππου τοΰ δευτέρου, ό άτυyής δόν Κάρολος, 
ούτινος ό θάνατος έγένετο αφορμή πλείστων 
δραμάτων.

Ο 1 ιο; Φίλιππου τοΰ δευτέρου καί τής 
πρώτης αύτ.ΰ γυναικός Μαρία; τής Πορτογαλ
λίας κατέστη μισητός τοΐς πασι διά τό σφο
δρόν, εκδικητικόν καί άλαζονικόν αύτοΰ ήθος, 
δπερ διετρανώθη έτι μάλλον, δτε ο πατήρ αύτοΰ 
ένυμφεύθη μετά τόν θάνατον τής δευτέρας αύ- 

.οΰ γυναικο;, τή ; βασιλισση; τή ; Αγγλίας

Μαρία; Τουδώρ, τήν Ελισάβετ τής Γαλλίας 
( 1 5 5 9 ) , θυγατέρα Ερρίκου τοΰ δευτέρου, 

•βασιλέως τής Γαλλίας, ής αύτός ό δόν Κάρ- 
λος ήράτο άπό πολλοΰ περιπαθέστατα· καί έ'τι 
μάλλον δτε ο πατήρ, άποκηρύξα; αύτόν έκ
πτωτον τής δ ^ ^ ή ς ,  προσεκαλέσατο είς Μα

δρίτην τούς ανεψιούς αύτοΰ, τούς ip y ιδοΰκα; 
'Ροδόλφον καί Έρνέστην ,οίςύπέσχετο τήν δια
δοχήν. Τότε ό δον Κάρλος ήλθεν είς λόγους 
προς τούς έν ταΐς Κάτω Χώραις επαναστάτες. 
Συλληφθείς δέ καί κατηγορηθείς έπί έσγάτη 
προδοσία καί έπί άποπείρα φόνου τοΰ πατρός 
και τοΰ θείου αύτοΰ Δόν Ζουάν, άpyιδoυκός 
τής Αύστρίας, κατεδικάσθη ύπό τοΰ με
γάλου ίεροδικαστοΰ Έσπινόζα είς θάνατον καί

άπέθανε κατά τινας μέν διά δηλητηρίου, κατ’ 
άλλους δέ καρατομηθείς, παρόντος τοΰ πα-

^  , . ’ 
α Έπιοκοπών τά μαυσωλεία τοΰ Εσκου-

ριάλ, λέγει ό Saint-Simon, συνοδευόμενο; ύπό
τινο; μovαyoΰ ξεναγού τοΰ μοναστηριού, δστις
μοι διηγείτο τήν ιστορίαν έκαστου νεκρού,
καί φθάσα; έμπροσθεν τοΰ τάφου τοΰ Δόν Κάο-

λου,
—  "Οσον αφορά τοΰτον, εΐπον μειδιών εί- 

ρωνικώς προς τόν μοναχόν, γνωρίζομεν ήδη 
καλώς πώς καί διά τί άπέθανεν.

Πρός ταΰτα ό μοναχός ώργίσθη καί έπειρά- 
τοίνα μοι απόδειξη δτι οί βασιλείς καί οί πάπ- 
παι είναι πάντες άγιοι, καί δτι ο’.δέποτε τό 'Ιε

ρόν δικαστήριον ή οί βασιλείς τ ις  Ισπανίας 

έφόνευσάν τινα αδίκως.
—  ’Ώ ,  γνωρίζω καλώς δτι δέν άπέθανε 

φλεβοτομηθείς, ώς τινες διισχυρίζονται, άπε- 
κρίθην αύτώ μειδιών διότι, δτε ό νΰν βασιλεύ; 
έλθων εί; 'Ισπανίαν, περιεργαζόμενο; ήθέλη- 
σεν ίν’ άνο'ξη τόν τάφον τοΰ Δόν Κάρλου, εύρε 
κειμενην με-ταξύ τών δύο σκελών τήν κεφαλήν 
αύτοΰ, ήν ό πατήρ έταμεν έν αύτη ταύτη τή 

κρύπτη.
—  Έ σ τ ω , ανέκραξε τότε ώ ; μαινόμενος ό 

μovayό;· άν τοΰτο -/jvat άληθέ;, βεβαίως ε'πα- 
θεν άξια ών έπραξε! διότι Φίλιππος ό δεύ

τε οος έ'λαβε τήν άδειαν παρά τοΰ παππα!



Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.

Α'.

Μετά τήν Tcs.pl Φιλίππους μάχην, καθ’ ήν 
οιεφθάρησαν οί τελευταίοι δημοκρατικοί 
Βρούτος καί Κάσσιος, ό Μάρκος Αντώνιος, 
είς τών τριών, οστις έ'σχε τήν άπό τής 
νίκης εκείνης δόξαν , εφθασεν εις τό έ'πα- 

κρον τής δυνάμεως. ’Επειδή, καταστάντες 
κύριοι τής οικουμένης, οί τρεις, ό Οκτά- 
βιος, ό ’Αντώνιος καί ό Αέπιθος, διενείμαν- 
το ώς πατρώαν περιουσίαν άπάσας τάς 
χώρας τής ρωμαϊκής άρχής, λαβόντος του 

Αντωνίου ττν  Ανατολήν. Ό  εκγονος τοϋ 
Ήρακλέους ήτο το'τε τεσσαράκοντα έτώ ν  

ή δέ φυσις αύτοϋ, ήν δέν παρέλυσαν ούτε 
οί άπό τών πολέμων πόνοι, ουτε αί ήδοναί, 
έδείκνυε πάσιν δτι οί Ήρακλεϊδαι δέν πα- 

ρήκμασαν ’ διότι- ευδοκιμεί έπί εύγενεία, 
λό γου δυνάμει, άπλότητι, μεγαλοδωρία, καί 
τή περί τάς ομιλίας ευτραπελία.

Α λλ’ ό Αντώνιος είχε μέν άπάσας 
τάς άρετάς τοΰ μεγάλου στρατηγοΰ καί 
τοΰ άξιωματικοΰ άνδρός, ώς πάντες οι 

ύπ ; τόν Καίσαρα γυμνασθε'ντες ταγμα- 
τικοί, άλλ ήμοίρει κρίσεως καί θελή- 
σεω ς, οι ών καί μο'νων αύται φέρουσιν 
άγαθούς τούς καρπούς. ’Επειδή, επαμφο
τερίζων έπί τήν φιλοδοξίαν καί τάς ήδονάς, 
έξέκλινε τέλος πάντων πρός τήν τρυφήν, 
ήτις άπώλεσεν αύτο'ν. Διο'τι ό έπιγενόμενος 

αύτω έ'ρως τής Κλεοπάτρας, έγείρας καί 
άναβακχεύσας πολλά τών έ'τι κρυπτόμενων 

έν αύτώ καί άτρεμούντων παθών, ήφάνισε 

καί προσδιέφθειρεν εί' τι χρηστόν καί σω
τήριον άντεΐχεν.

Β '.

Τετυφωμένος ύπο τής νίκης καί τής 
φιλοοοςίας ό Μάρκος Αντώνιος, έξεστρά- 
τεύω1' έπί τούς Πάρθους, κατήλθεν είς τήν 
Ασίαν, καθ’ ήν έποχήν έβασίλευεν έν Αί- 
γύπτω μεγαλοπρεπής καί ωραία ή Κλεο
πάτρα. Ή  θυγάτηρ Πτολεμαίου τοΰ Αύλη- 
τοΰ, σύζυγος δέ τοΰ άδελφοΰ αύτής Πτο
λεμαίου τοΰ Διονυσίου, μεθ’ ού συνεβασί- 
λευσεν, άποθανόντος τοΰ πατρός (51 π. X .)  
άποπεμφθεϊσα παρά τοϋ συζύγου καί άδελ
φοΰ, άπεκατεστάθη πάλιν εις τήν βασιλεί
αν ύπό τοΰ Καίσαρος τω 47 έ'τει π. X , έξ 
ού( έσχεν υιόν, τό Καισαρίονα, καί έζησε 

μ.ετ αύτοΰ έν 'Ρώμη μέχρι τής δολοφονίας 
τοϋ δικτάτορος, οτε έπανήλθεν είς ’Αλεξάν
δρειαν. Ή  Αλεξάνδρειά ήτο τότε έστία 
της πολυτελείας, τών έπιστημών, τών 
ηδονών καί πάντων τών έτερογενών στοι
χείων τών πεπαιδευμένων πόλεων. ’Εν 
αύτή δέ συνηθροίσθησαν είς τάς βιβλιοθή- 
κας καί είς τά μουσεία άπαντες οί θη
σαυροί τών γραμμάτων ·καί έπιστημών.

Επειδή έν αύτή, έπισκοπούσης τής έρα- 
σμιωτάτης καί μεγαλοπρεπεστάτης τών 
γυναικών , τής βασιλίσσης, ήτις διετήρει 
ίσόρροπον τήν πλάστιγγα τών άπο τής  
ψυχής καί τών διά τοΰ σώματος ήδονών, 
διητώντο, άδρώς μισθούμενοι ύπ’ αύτής, 
φιλόσοφοι, αστρονόμοι, μαθηματικοί, ια
τροί καί φυσιολόγοι, διδάσκοντες, δογματί- 
ζοντες καί ποιοΰντες πειράμ,ατα. Καί τό μέν 
έλληνικόν στοιχεϊον, εί καί νενοθευμένον 

ήδη, προεΐχεν έ'τι έν τώ άλεξανδρινω έκεί- 
νω μίγματι τών άλλων παντοίων λ α ώ ν  

τό δέ άρχαΐον αιγυπτιακόν στοιχεΐον, διε- 
τέλ εσε μέν έναντιούμενον έπί μακρόν πρός i 
τά έπείσακτα ελληνικά ήθη , άλλά τέλος ] 
κατελήφθη καί αύτό ύπό τής μανίας τών 

ήδονών τοΰ βίου, ύφ’ ής ήγετο πάσα ή ί 
νέα πόλις.

Γ ' .

Ό  Αντώνιος ίδών ποτε ήγάπησε τήν 

Κλεοπάτραν περιπαθώς, έκστρατεύων ώς 

ίλαρχος ύπο τον Γαβίνιον είς Κιλικίαν. 
Είδε δέ αύτήν πάλιν έν 'Ρώ μη, άλλά συ- 
ζώσαν μετά τοΰ Ιουλίου Καίσαρος. Αλλ’ 
ήτο άσημος έτι, καί οί καιροί εκείνοι άπέ- 

/.οψαν αύτώ τήν ελπίδα τοΰ άπολαΰσαι 
τής βασιλίσσης τής Αίγύπτου. ’Αλλά τά 

πράγματα μετεβλήθησαν ύστερον πάντως. 
Επειδή 6 μέν Καϊσαρ άπέθανε δολοφονη

θείς, ο δέ Αντώνιος ήτο ήδη είς τών τριών, ! 
ή οέ περί τούς Φιλίππους νίκη κατέστη- ί 
σεν αύτόν κύριον τής ’Ανατολής.

'Η δέ Κλεοπάτρα, ήτις ήσθάνετο ήδη 
τί δύναται γυνή ωραία καί εύφυής, ώς αύ
τή , καί έγνώριζε τόν πρός αύτήν παλαιόν 

τοΰ ’Αντωνίου έρω τα, έπεθύμει ί'να λάβη 

ήδη άπό τούτου ό',τι άπέβαλεν, άποθανόν- ί 
τος τοΰ Καίσαρος , τήν κοσμοκρατορίαν. 
Διό έμάνθανεν άκριβώς άπο τής Αλεξάν
δρειάς τά καθ’ έ'καστα τής έπί τήν Ασίαν 

πορείας τοϋ νικητοϋ, οστις διελθών έν 
θριάμβω διά τών Αθηνών καί τών μεγά
λων τής 'Ελλάδος πόλεων, εφθασεν είς 

τήν ’'Εφεσον, είς ήν είσήλασε παραπεμπό- 
μενος ύπό μέν γυναικών είς Βάκχας, ύπ’ 
άνδρών δέ καί παίδων είς Σατύρους καί 
Πανας διεσκευασμένων. Πασα δέ ή πόλις 
ήτο πλήρης κισσοΰ καί θύρσοι καί ψαλ- 
τηρίων καί συριγγών καί αύλών, μεθ ών j 
οί Εφέσιοι ύπεδέχοντο τον Νέον Διόνυσον, 
οστις έσκήνωσεν είς τάς οχθας τοΰ Κ ύ- j  
ονου, έ'νθα ήρχοντο προσκυνήσοντες αύτόν 
οί βασιλείς τής Ασίας.

Μόνη δέ ή Κλεοπάτρα , ή μάλλον ύπό 
τοΰ νικητοΰ άναμενομένη, ούτε έφαίνετο, 
ούτε άπελογεϊτο περί τής απουσίας αύτής 
διά τίνος πρεσβείας· οπερ ήτο τοσοΰτο αύ- 
θαδέστερον, ό'σον τά πραχθέντα παρ' αύ
τής ύπέρ τοΰΚασσίου /.ατά τον τελευταΐον 
πόλεμον ήσαν μάλλον επιλήψιμα. Χ λ λ ’ ή 
Κλεοπάτρα έγνώριζε καλώς τον Μάρκον 

Αντώνιον, καί δέν ήγνόει δτι πρός έ'ρωτα,

ούτω κατασπεύοοντα τήν ώραν τής έντεύ- 
ξεως, τό μέγιστον παρόρμημα ήτο ή δια
τριβή , οτι έταπείνου μέν τόν Αντώνιον, 
ύπερήφανον όντα, καί ώργιζεν αύτόν, ά λλ’ 
εξεκαιεν έν αύτω τον πόθον τοϋ ίδεΐν αύτήν 

πάλιν. Εί δέ καί ήδύνατο ίνα προστάξη 

αύτή ί'να παρασταθή αύτώ, έ'πραξε τοΰ
το λίαν ταπεινώς καί φιλοφρόνως, πέμψας 
προς αύτήν αύτόν έκεΐνον τόν Κουΐντιον 

Δελλιον, ό'στις άπέθανεν ύστερον οίκειότα- 
τος γενόμενος τώ νικητή τοΰ Αντωνίου 

αύτοκράτορι Αύγούστω,προσκαλών αύτήν 
δπως δώ λόγον, ών ένεκαλεΐτο τοΐς περί 
τόν Κάσσιον. Ό  δε πεμφθείς Δέλλιος, ώς 

ει δε τήν ό'ψιν καί ένενόησε τήν ίν τοΐς 

λόγοις δεινότητα καί πανουργίαν τής Αι
γύπτιας, ήσθετο δ'τι ού μόνον δέν εμελλεν 

ί'να τιμωρηθή ύπό τοΰ Αντωνίου , άλλά  
καί έ'σται μεγίστη παρ’ αύτώ· διό έτράπη 

πρός το θεραπεύειν καί προτρέπειν αύτήν 
ί'να έ'λθη είς Κιλικίαν, καί μή φοβήται 
τόν Αντώνιον ό'ντα ήδιστον ήγεμόνα καί 
φ ιλανθρωπότατο ν.

'Η δέ Κλεοπάτρα, έπείσθη τώ Δελλίω, 
τεκμαιρομένη έκ τών τοΰ Καίσαρος καί 
τοΰ Γναίου τοΰ υίοΰ τοΰ Πομπηίου πρώ
των αύτής έρώτων, δ'τι εύκόλως ύπάξεται 
έαυτή καί τόν Αντώνιον. Διότι έκεΐνοι μέν 
έγνώρισαν αύτήν έ'τι κόρην ουσαν καί άπει
ρον πραγμάτων, νΰν δ’ εμελλεν ί'να γνω
ρίση τοΰτον , έν ώ μάλιστα καιρώ αί γυ
ναίκες είναι έπαγωγο'ταται, εύφυέσταται 
καί έπικινδυνωδέσταται. Διό λαβοΰσα πολ
λά δώρα καί χρήματα καί κόσμον , καί 
θεμένη τάς πλείστας έλπίδας έν έαυτή καί 

ταΐς περί αύτήν χάρισι καί φίλτροις, έπο- 
ρεύετο πρός έκεΐνον.

Δ\

Καθήμενος έπί βήματος έν τώ μέσω 
τής δημοσίας πλατείας τής Ταρσοΰ 6 Αν
τώνιος, περικεκυκλίομένος ύπό δυναστών 
καί μάγων, έδίκαζεν άμειβόμενος καί κα- 
ταδικάζων ιών βασιλέων τής Ασίας. Αίφνης 
οε οιαοιοεται λογος τις , και παν το περι 
αύτόν πλήθος όρμα άθρόον πρός τον πο- 
ταμόν, ούτινος άί ο'χθαι ήσαν πλήρεις τών 
έπί θέαν προσδραμ,όντων κατοίκων τής 
πόλεως. Ό  δέ Αντώνιος, άπολειφθείς σχε
δόν μόνος, έ'πεμψέ τινας, ό'πως ίδωσι τά  
συμ.βαίνοντα, καί έπανέρχονται άγγέλλον- , 
τες αύτώ δ'τι ή Αφροδίτη έρχεται παρά 
τόν Διόνυσον έπ’ άγαθώ τής Ασίας. ’Επει
δή καί τω ό'ντι ήτο έκείνη, ή ’Αφροδίτη 
τοϋ Ν είλου, ή βασίλισσα τών βασιλέων, 
ερχόμενη πρός τον μέγιστον τών τριών.

’'Επλεε δέ άνά τόν Κύδνον ποταμόν έν 
πορθμείω χρυσοπρύμνω, τών μέν ιστίων 
άλουργών έκπεπετασμ-ένων, τών δέ άργυ- 
ρών κωπών κινούμενων πρός ρυθμόν αύλών 
καί συριγγών καί κιθαρών συνηρμοσμένον. 
Αύτή δέ κατέκειτο ύπό σκιάδα χρυσοπάρυ-

οον, κεκοσμημένη γραφικώς, ώς ή Αφρο
δίτη. Περί δέ αύτήν έκάθηντο ριπίζοντες 
παίδες ένδεδυμένοι ώς ’Έρωτες. Περί δέ 

τήν πρύμνην καί τήν πρώραν έκάθηντο 
ή ίσταντο κατά συμπλέγματα γραφικά 
ώραιόταται ύπηρέτιδες Νηρηίδων καί Χ α -  
ρίτων έ'χουσαι στολάς. Αί οέ ο'χθαι τοΰ 

ποταμοΰ ήσαν μεσταί ήδειών οσμών καί
θυμιαμάτων.

Ε '.

Ό  ’Αντώνιος άμ’ άποβασαν έκάλεσεν 

αύτήν έπί δεΐπνον. Αλλ έκείνη ήξίου δ'τι 
αύτός μάλλον έ'πρεπεν ί'να έ'λθη πρώτος 

πρός αύτήν. Ό  δέ , θέλων ίνα φαγ/j εύ
κολος καί φιλόφρων, ύπακούσας ήλθεν. 
Παραλείπομ,εν ένταΰθα τήν διά λόγου οια- 
γραφήν τών έορτών καί τών συμποσίων, 
τής Κλεοπάτρας, ών άνθεστίών αύτήν 
έοιλοτιμήθη μέν ό Αντώνιος ί'να ύπερβά- 
ληται τήν λαμπρότητα καί τήν έπιμέ- 
λειαν, άλλά λειπόμενος έ'σκωπτεν έαυτόν 
ώς στρατιώτην καί άπειρόκαλον. Ή  οέ 
Κλεοπάτρα, ίδοϋσα πειθήνιον γενόμενον 
αύτον, άντί δέ κριτοΰ ίσχυροΰ καί άμειλί- 

κτου, πάντως ήττηθέντα , ήρξατο ΐν 
άγη καί φέρη αύτόν άνειμένως καί κατα- 
τεθαρρηκότως. ’"Ητο δέ, ώς λέγουσιν, αύτό 
μ.έν καθ’ αύτό το κάλλος αύτής ούχί δυσ- 
παράβλητον, ούδ’ ικανόν ί'να έκπλήξη 
τούς τυχόντας· διό έπειρατο μάλλον ίνα 
εοέλκηται αύτόν διά τοϋ νοος καί τής έν 
τώ οιαλέγεσθαι εύφυΐας. Καί δ μέν ήχος 
τής φωνής αύτής λαλούσης ήτο ήοιστος· 
τής δέ γλώσσης εύκόλως τρεπόμενης, ώς 
ό'ργανόν τι πολύχορδον πρός οίανοήποτε 
διάλεκτον, συνδιελέγετο άνευ έρμηνέως 
πρός πάντας τούς βαρβάρους, άποδίδουσα 
αύτή δΓ έαυτής τάς άποκρίσεις τοΐς Αί- 

θίοψι, τοΐς Τρωγλοδύταις, τοίς Έβραίοις, 
τοΐς Άραψι, τοΐς Σύροις, τοΐς Μήδοις, 
τοΐς Πάρθοις. Οί δέ πρό αύτής βασιλεύ- 
σαντες Πτολεμαίος λέγει δ Πλούταρχος, 
ού μόνον ούδέ τήν Αιγυπτιακήν έμάνθανον 
γλώσσαν, ά λ λ ’ ούδέ τό μακεδονίζειν έξε- 

μάνθανον.

Σ Τ '.

Ή  κατά τήν Ταρσόν συνάντησις τοΰ 
Αντωνίου καί τής Κλεοπάτρας άναμιμνή- 

, σκει ήμας τήν εικόνα τοΰ Βιργιλίου, έν ή 
βλέπομεν τον μέν Αινείαν καί τήν Διδώ 
περιπαθώς δια λεγομένους, τόν οέ μεταξύ 
αύτών καθήμενον έ'ρωτα, μεταμορφωθέντα 
είς Ασκάνιον, δίοοντα τω Αινεία τον δα
κτύλιον τής μητρός· διότι ο Καισαρίων, 
αφελών τοΰ δακτύλου τής Κλεοπάτρας 
τόν δακτύλιον τοϋ πατρός, έ'δωκεν αύτον 
τώ Αντωνίω. ’Αλλ’ ήρξαντο άρά γε ί'να 
κοινωνώσιν άλλήλοις έρωτικως έν Ταρσώ; 
Δεν νομίζομεν. Διότι ή Κλεοπάτρα, ήτις 
ίοωκεν έαυτήν εύθύς μετά τήν πρώτην

εύτευξιν τώ Ιναίσαρι, έγνώριζεν ήδη έκ 

πείρας τήν άςίαν τών θέλγητρων αύτής. 
’Επειδή ή πρώην άφελής κόρη ηύξήθη είς 

βασίλισσαν ώριμον εΐκοσιπέντε έτώ ν, δ 
δέ χρόνος καί τά συμβάντα, καί ή έν 'Ρώ
μη διατριβή καί ή βασιλεία έδίδαξαν αύ
τήν ίνα μ.ή καταοπεύδη τήν έξάντλησιν τοΰ 

παντοδυνάμου τοΰ Αντωνίου έ’οωτος. 'Η
ι k

οέ κενοδοξία καί ή ύπερηφανία έπειθαν αύ
τήν τό κατ’άρχάς ίνα φροντίζ/j πρό παν
τός άλλου περί τοΰ ϊδίου συμφέροντος. Διό 
πιστεύομεν μάλλον δτι έγένετο έοάστρια

k k i  i i

αύτοΰ μόνον κατά τον έπελθόντα χειμώνα 

έν Αϊγύπτω. ί 1 ρ—ασε δέ αύτόν ούτως, 
ώστε έν ω ή μ.έν γυνή αύτοΰ Φουλβια έπο- 
λέμ,ει έν 'Ρώμη ύπ;ρ τών έκείνου πραγμά- 
των πρός τον Καίσαρα, οί δέ Πάρθοι ήω - 
ροΰντο φοβεροί περί τήν Μεσοποταμίαν , 

ώχετο φερόμενος ύπ' αύτής οίον εύάλωτος 
άγρα είς Αλεξάνδρειαν.

Ζ '.

Μάταια είναι τά λεγόμενα παρά τών 
άρχαίων περί τών μαγειών καί τών φίλ
τρων, δι’ ών ή Κλεοπάτρα κατεβάκχευσε 

τόν Αντώνιον. Επειδή αιτία τοΰ θυμοβο- 
ρωτάτου τούτου έ'ρωτος έγένετο ή κράσις 
μ,άλλον τοΰ Αντωνίου ή τά φίλτρα καί αί 
μαγγανεΐαι τής Κλεοπάτρας. Ο Αντώνιος 

ούδέν άλλο έγνώριζε μέχρι τοϋδε ή τήν 
ήδονήν άλλ’ έκείνη έμύησεν αύτον τήν 

ήδυπάθειαν καί τήν τρυφήν. Ό  οφθαλμός 
αύτής ήτο βάσκανος, οί δέ όνυχες πεφαρ- 
μ.ακευμ.ένοι. Ε ίχε δέ τοΰ μέν αίλούρου τήν 
εύστροφίαν, τής δέ νέας τίγριδος τήν κομ
ψότητα καί τήν θηριωδίαν. Αισθανόμενη 
δέ αύτόν δοΰλον πειθήνιον αύτή γενόμε
νον, ήθέλησεν ί'να λάβη παρευθύς ενέχυρα· 
καί έκ τοΰ πρώτου μειδιάματος τής έρα- 
σμίας ταύτης γυναικος, καί πριν ή δρέψη 
τό πρώτον φίλημα , ό Αντώνιος είοεν αύ
τήν αίμοδιψοϋσαν ώς τίγριδα καί όρεγο- 
μένην έκδικήσεων, άς έ'οπευσεν ίν’ άπο- 

πληρώση.
II άδελφή αύτής Αρσινόη ήθελησεν 

ί'να έκθρονίση αύτήν * δ οέ Μεγάβυζος δ 
μέγας Ιερεύς τής Αρτέμιδος μετεχειρίσθη 
αύτήν βασιλ’.κώς έν ’ Εφέσω ' ό δέ ναύαρ
χος Σαραπίων παρήκουσεν αύτή. Καί ή 
υέν Αοσινόη, καταουγοϋσα είς τό έν Μι-
k k '7 * *

λήτω ιερόν τής Αρτέμιδος, άφηρπάγη καί 
έθανατώΟη, προστάξαντος τοϋ Αντωνίου· 
ό δέ Μεγάβυζος, έμβληθείς είς φυλακήν, 
έσώθη παρά τών ’Εφεσίων- ό οέ άποστά- 
της ναύαρχος Σεραπίων άπεπέμφθη παρά 
τών Τυριών είς τήν Αίγυπτον, δπως τιμω- 

ρηθή προσηκοντως.

I I '.

Ή  Κλεοπάτρα άρα έπανήλθεν είς Αλε
ξάνδρειαν μεγαλοορονοΰσα· διότι ή μέν
^  k k * * k * k

βασιλεία αύτής έστερεώθη έκ νέου, πάντες 
δέ οί βασιλείς τής ’Ασίας ώμολόγησαν τήν 

υπεροχήν αύτής* τά δέ παλαιά ονειροπο
λήματα τής παντοκρατορίας, ύφ’ ών έτή- 
κετο πρότερον συζώσα μετά τοϋ Καίσα

ρος , έδύναντο ίν’ άναγεννηθώσι, καί τίς 
οίδεν; έπαυξηθέντα ίσως ύπό τής διαπύρου 

τοϋ ’Αντωνίου φαντασίας. ’Επειδή, εί καί 
δέν έκράτει άνδρός μεγαλόφρονος καί με
γαλοφυούς, οίος ό Καΐσαρ , ούδέν ήττον 
έ'χαιρεν έπί τοΐς έλαττώμασι τοΰ ’Αντω
νίου· διότι τούτων χάριν ήδύνατο ίνα κυ
βέρνα τήν γνώμην αύτοΰ κατά βούλησιν. 
Διό, έλθόντα προς αύτήν είς τήν Αλε
ξάνδρειαν, διεπαιδαγώγει αύτόν διά νυκτός 
καί ήμέρας, έπιφέρουσα άείποτε νέαν τινά 

ήδονήν καί χάριν. Διότι συνεκύβευε μ.ετ’ 
εκείνου καί συνέπνε καί συνεθήοευε καί• k
παρίστατο αύτώ γυμ,ναζομένω έν δπλοις, 
καί συνεπλανατο άγνώριστος μετ’ αύτοΰ 
νύκτωρ έν τοΐς άγυιαΐς τής Αλεξανδοείας, 
έν αίς πολλάκις έλαβε καί σκώμματα καί 
πληγάς. Αντί δέ τοΰ καταναλίσκειν τον 

έ'ρωτα, άνερρίπιζεν αύτόν, προσποιούμενη 
νΰν αέν μεγίστην άδιαοοοίαν, άλλοτε δέk I 1 » 4 k "
ζηλοτυπίαν τελευτώσαν είς κλαύματα καί 
θρήνους καί άπειλάς. « Πορεύθητι πρός 
αύτόν,.. Βλέπε ποΰ είναι... τίς είναι μετ 
αύτοϋ. . .  τί πράττει. . .  ’Εάν εύρης αύτον 
δύσθυμον, είπέ αύτώ δ'τι έγώ χορεύω· έάν 
δέ φαιδρόν, άγγειλον αύτώ δ'τι ήσθένησα 
αίφνιδίως' » λέγει ή Κλεοπάτρα τοΰ Σα- 
κεσπήρου πρός τινα ύπηρέτην, ον στέλλει 
κχτασκοπεύσοντα τον Αντώνιον. Βλέπουσα

■)  ̂ V  *\ ·> \ Ύ  rfο αυτόν παλιν, εκλαιεν, ει και ητο έτοιμος
ίνα γ ελ ά , έγέλα δέ, κρατουμένη ύπό δα
κρύων, ώς πασαι αί έρώσαι γυναίκες. Λέ
γεται δέ δ'τι άλιεύων ποτέ, παρούσης τής 
Κλεοπάτρας, καί μή δυνάμενος ί'να λάβη 
μηδένα ίχθύν, ώργίζετο, καί προσέταξε 
τοίς άλιεϋσιν ίνα ύποκολυμ,βώντες περι- 
καθάπτωσι τώ άγκίστρω ty Οΰς έκ τών
προληφθέντων · καί άνελκύσας δίς ή 
τρις δέν διέλαθε τήν Κλεοπάτραν, ήτις, 
προσποιούμενη οτι έθαύμαζε τήν περί τό 
άλιεύεν δεξιότητα τοΰ ’Αντωνίου, προσε- 
κάλει τούς φίλους έπί θέαν αύτοΰ άλιεύ- 
σοντος είς τας άλιάδας. Τοϋ δέ Αντωνίου 
ρίψαντος τήν ορμιάν, έπέταξέ τινι τών 
κωπηλατών ίνα φθάση έξαρτήσας ύποκο- 
λυμβών έκ τοϋ άγκιστρου τάριχος μυός. 
Ο δέ ’ Αντώνιος, νομίζων δτι είχε τόν 

ίχθύν, άνεΐλκε, καί πάντων άνακαγχαζόν- 
των προς τήν θέαν τοΰ τετραπόδου, cc ΙΤα- 
ράδος ήμΐν , είπε προς οτύτον άνακαγχά- 
ζουσα ή Κλεοπάτρα τον κάλαμον τοΐς Φα- 
ριταις καί Κανωβίταις βασιλεϋσι· διότι 
/) σή Θήρα δεν είναι ίχθεις είναι άλλά πό
λεις καί βασιλείς καί ήπειροι. »

Ούτω δέ ψυχαγωγούμενος καί μειρα- 
κιευόμενος cc άνήλισκε, λέγει ό Πλούταρ
χος, καί καθηδυπάθει τό πολυτελέστατο ν 
άνάλωμα,τόν χρόνον. » ’Εν τούτοις δέ κα- 
ταλαμ,βάνουσιν αύτόν δύο κακαί άγγελίαι,



ή μέν άπό 'Ρώ μ ης, άγγέλλουσα ότι ό I 
Λεύκιος ό άδελφός αύτοϋ καί ή Φουλβία | 

ή Υυνή , ήτις έπολυπραγμόνει, δπως άπο- 
σπάσηται τόν ’Αντώνιον τής Κλεοπάτρας, 
στασιάσαντες πρός τον Καίσαρα, έφυγον 
ές Ιταλίας· ή δέ έτέρα σπουδαιότερα οτι 
ό Ααβιηνός, έπάγων τούί ΠάρΟους ήρχετο 
/.αταστρεψόμενος τήν Ασίαν.

Θ'ί

Εξυπνισθείς καί άποκράιπαλήσας ό ’Αν
τώνιος, ώρμησεν ευθύς έπί τούς Πάρθους 
καί προήλθε μέχρι Φοινίκης. Αλλ’ επειδή 
ή Φουλβία επεμπεν αύτω γράμματα μεστά 

θρήνων, έπανήλθεν εϊς τήν ’Ιταλίαν μετά 
διακοσίων νεών. Καί ή μέν Φουλβία, πλέ- 

ουσα πρός· αύτόν, έτελεύτησεν έν Σικυώνι, 
αύτός δέ φθάσας εϊς ’Ιταλίαν καί μαθών 

οτι αίτία τοΰ πολέμου ήτο ή Φουλβία, 6 
δέ Καΐσαρ έφαίνετο μή έγκαλών αύτω μη
δέν, συνδιηλλάχθη πάλιν πρός αύτόν καί 
τόν Λέπιθον. Ουτω δέ διείλοντο οί τρεΐς 
πάλιν τήν ηγεμονίαν, θέντες όρον τό ’ΐό- 
νιον πέλαγος. Καί τά μέν πρός άνατο
λάς έλαβε πάλιν ό ’Αντώνιος, τά δέ πρός 
έσπέραν ό Καΐσαρ, ό δέ Αέπιθος τήν Αι- 
βύην.

’Επειδή δέ ταΰτα είχον χρείαν πίστε
ως βεβαιωτέρας, ό ’Οκτάβιος έ'δωκε τω 

Αντωνίω είς γάμον τήν άδελφήν αύτοΰ, 
τήν ώραίαν καί σεμνήν ’Οκταβίαν , ήτις 
ήτο πρεσβυτέρα μέν ά λλ’ ούχί ομομή
τρια τώ Καίσαρι, χήραν δέ τοΰ ΓαΐουΜαρ- 
κέλλου. Συνδιαλλαγέντων δέ πάλιν τών 
τριών πρός άλλήλους τούλάχιστον κατά 
τά φαινόμενα, ή τριαρχία άνενεώθη έπί 
πέντε έτη.

Κατά δέ τήν έποχήν ταύτην ό Σέξτος 

Πομπήιος ό έπιλεγόμενος Νεώτερος, ο υιός 
τοΰ Μεγάλου Πομπη/ου, προγραφείς ύπό 
τοΰ Οκταβίου, κατέφυγεν εϊς Σικελίαν' 
καταλαβών δέ καί τήν Σαρδόνα καί τήν 
Κύρνον, εις άς κατέφυγον πάντες οί 
προγεγραμμένοι, έπο'ρθει τήν κάτω ’Ιτα
λίαν , ένεπόδιζε τάς είς 'Ρώμην σιτοπομ- 
πίας, καί κατέστησε τήν θάλασσαν άπλουν 
οιά τών ληστρικών πλοίων, ών ήρχε 
Μηνάς ό πειρατής καί ό Μενεκράτης. Μά

την ο ’Οκτάβιος έπειράθη ΐνα πολεμηση 
αύτόν * διότι ό Σέξτος ήτο ισχυρότατος, ή δέ 
λιμώττουσα 'Ρώμη έζήτει μεγαλοφώνως 
τήν πρός τόν υιόν τοΰ Πομπηίου διαλλα- 
γή ν , καί ήνάγκασεν αύτόν ί'να έλθη εις 
λόγους περί συμβάσεως. Συνήλθον δέ είς 
τό αύτό ό Καΐσαρ, ό ’Αντώνιος καί ό 
Πομπήιος κατά τήν έν Μισηνοΐς άκραν. 
’Επειδή δέ συνεφώνησαν ί'να ό Πομπήϊ- 
ος, λαβών άμοιόήν 7 0 ,0 0 0  σεξτερσίων 
( 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0  φρ.) τής δημευθείοης πα
τρώας περιουσίας, έ'χη τήν Σικελίαν καί 
τήν Σαροόνα, παρέχη δέ τήν θάλασσαν 
καθαράν ληστηρίων /» ·  άποστε'λλη σίτου

τι τεταγμένον ποσόν είς 'Ρώμην, έκάλουν 

επι οείπνον άλλήλους. Κληρουμένων δέ 

έλαχεν ίνα έστια αύτούς πρώτος ό Π ομ- 
πήίος.

Τοΰ δ’ ’Αντωνίου έρωτήσαντος αύτόν 

ποΰ δειπνήσουσιν, « ’Ενταΰθα, » είπεν ό 

Πομπήιος, δεικνύων τήν στρατηγίδά ναΰν 
ουσαν έξήρη, « διότι ούτος άπολέλειπται 
πατρώος οικος τώ Πομπηϊω. » νΕλεγε δέ 
ταΰτα όνειδίζων εϊς τόν ’Αντώνιον, κατα- 
λαβόντα καί κατοικοΰντα έν 'Ρώμη έν τή  
οικία τοΰ πατρός Πομπηίου. 'Ορμίσας δέ 

τό πλοϊον έπ’ άγκυρών καί γεφυροοσας 
διάβασίν τινα άπό τής άκρας, ό Πομπήιος 

ύπεοέχετο τούς δύο κοσμοκράτορας έν αύ
τω. Ακμάζοντος δέ τοΰ γεύματος καί 
τών είς Κλεοπάτραν καί Αντώνιον άνθούν- 
των σκωμαάτων, Μηνάς ό πειρατής πλη- 

σιασας τώ Πομπηιω, « Θέλεις, λέγει αύ
τώ κρυφίως, ίνα ύποτέμω τάς άγκυρας 

•τοΰ πλοίου, καί καταστήσω σε κύριον μή 

μόνον τής Σικελίας καί τής Σαρδόνος, 
άλλά πάσης τής τών 'Ρώμαίων ηγεμο

νίας; » Ο δέ Πομπήιος, άκούσας τοΰτο καί 
σκεφθείς επί μικρόν, « ’’Επρεπεν, ειπεν 
αύτώ, ώ Μηνά, ίνα πράξης τοΰτο πρίν ή 
μοι προειπης τι. Νΰν δέ στέργωμεν τά πα
ρόντα· διότι δέν άγαπώ τήν επιορκίαν. » 

Μετά δέ τάς διαλύσεις ταύτας ό ’Αν- | 
τώνιος έπανήρχετο είς τήν ’Ασίαν διά τής 

'Ελλάδος, ένθα έμαθε τά πρώτα κατορθώ
ματα τοΰ έπί τούς Πάρθους ύπ’ αύτοΰ άπο- 
σταλέντος στρατηγού Ούιντιδίου, οστις, 
νικήσας αύτούς, έφόνευσε καί τόν Φαρναπά- 
την, τόν ήγεμονικώτατον τών στρατηγών 

τοΰ βασιλέως ΙΙρώδου, όπερ έβεβαίωσε τον 
περί Αντωνίου καί Καίσαρος λόγον, ότι 
« ήσαν εύτυχέστεροι δΓ ετέρων ή δΓ αύ
τών στρατηγεϊν. »

I ' .

’Εν τούτω ή Κλεοπάτρα ήγνόει τά πάν
τα, μέχρις ου φθάνει άγγελος έκ 'Ρώμης 
είς ’Αλεξάνδρειαν, άγγέλλων αύτή τον γά
μον τοΰ Αντωνίου. Πρός τό άκουσμα τοΰτο 
έξεμάνη ή Αιγύπτια. Αλλά τίνα τιμωρή- 
σεται άντί τής τοιαύτης συμφοράς, εύθύς, 
έκεΐ, εί μή τόν άθλιον, όστις εστάλη μη- 

νύσων αύτή τά γεγενημένα. Διελοιδόρη- ! 
σεν, ύβρισε καί έρράπισεν αύτόν. ’'Επειτα I 
δέ, άνακΰυφίσασα τήν οργήν, έρωτα αύτόν ! 
έξαίφνης πόσον έτών είναι ή Οκταβία, άν 
αυτός ειόεν αυτήν, ποιον είναι το χρώμα 

τών τριχών αύτής, τί λέγουσι περί τοΰ 
κάλλους αύτής, καί άλλα τοιαΰτα

Τ ί ποιητέον; Μεταξύ τής έγκαταλε- 
λειμμένης ταύτης Αριάδνης καί τοΰ Θη
σέως παρατείνονται θάλασσαι, έξαίρεται δέ 
αύτών ήδη εύμορφος, σεμνή καί συμπαθής 
κατά τό δίκαιον ή άγνοτάτη καί έρασμιω- 
τάτη τών τότε 'Ρωμαίων γυναικών, ή 
’Οκταβί*. Αλλ ό οφις τοΰ Νείλου δέν

άπελπίζει· διότι γνωρίζει τήν δύναμιν τών 
ιδίων δηγμάτων.

ΙΑ'·

Ο ακόλαστος πρός την Κλεοπάτραν 
ερως τοΰ ’Αντωνίου έκοιμάτο ήδη πολύν 
χρονον, λέγει ό Πλούταρχος, ούτινος ό 
βιος τοΰ Αντωνίου είναι τά πάντα όμοιος 

προς μυθιστόρημα, και εφαίνετο ότι τά 
φρόνιμα βουλεύματα έμελλον τό τελευ
ταΐον ί'να ύπερισχυσωσιν.

Αλλά κακή μοίρα, προσερχομένου πρός 
την Συρίαν, ό ε'ρως αύτοΰ έξεπυρώθη καί 
άνέλαμψε πάλιν δεινότερος. Απολακτίσας 
οέ τά καλά καί σωτήρια, επεμψε τόν 
Φοντήιον ό'πως άγάγη αύτήν είς τήν ’Α
σίαν. Εν τή συναντήσει ταύτη ή μέν 
πονηρά Κλεοπάτρα έφάνη άγνοοΰσα ή λη- 

σμονήσασα τά-πάντα, ό ό έρωτόληπτος καί 
μεγαλοπρεπής ’Αντώνιος έ'σπευσεν ΐν’ έπα- 
νορθώση τήν άπιστίαν αύτοΰ, χαριζόυενος 
αύτή τήν Φοινίκην, τήν Κοίλην Συρίαν , 
τήν Κύπρον, μέρος τής Κιλικίας , έ'τι δέ 

τήν βαλσαμοφόρον ’ίουδαίαν, τήν ’Αραβίαν 
τών Ναβαταίων καί τήν Κρήτην, αΐτινες 

όωρεαί ύπερελύπησαν τούς 'Ρωμαίους. Ού
δέποτε έραστής έγένετο μεγαλοδωρότερος 
τοΰ Αντωνίου. Ουδεποτε ερωτόληπτος 
ήγεμών έδωρήσατο τοσαΰτα βασίλεια. 'Ο 

Αντώνιος μαίνεται ήδη εί'περ ποτέ, καί 
ονομάζει έαυτόν έσχατον τών δούλων τής 
Κλεοπάτρας· στολίζεται δέ κατά τον τρό
πον τών ’Ασιανών, έν τώ πραιτωρίω, ώ ; 
σατράπης άσιατικός, αύτός, ό νικητής τών 
Φιλίππων, ώτινι ή 'Ρώμη καί οί θεοί τοΰ 

Καπιτωλίου περιέβαλον τήν ιδίαν αύτών 
παγκρατή μεγαλειότητα.

Οί δέ Ρωμαίοι στρατιώται συνεχέοντο· 
αισχρώς τοΐς Νουβίοις καί τοΐς εύνούχοις, 
έχοντες έπί τών άσπίδωντά παράσημα τής  
Αιγύπτιας παλακίδος, καί παρέπεμπον 
αύτήν έξερχομένην μετά τού Αντωνίου. 
Ηύςησε δέ τήν κατηγορίαν, προσαγορεύσας 
τούς έξ αύτής γεννηθέντας αύτώ διδύμους 
παΐδας τόν μέν Αλέξανδρον, τήν δέ Κλεο
πάτραν, έπικαλέσας δέ τόν μέν "Ηλιον, 
τήν δέ Σελήνην, καί άπελογεΐτο λέγων ότι 
ό πρόγονος αύτοΰ έγεννήθη ούτως ύπό τοΰ 
Ήρακλέους, όστις δέν έθηκε τήν διαδο
χήν έν μια μόνη γαστρί · δέν έφοβεΐτο 
δέ τούς περί γάμου νόμους τοΰ Σόλωνος . 
καί τάς εύθύνας τής κυήσεως, ά λ λ ’ έπό- 
θει 'ίνα άπολίπη πολλάς γενών άρχάς κ::ί 
καταβολάς.

IB '.

'Η Κλεοπάτρα, άνακτησαμένη τήν χιό- 
ραν τών προπατόρων μέχρι τών άρχαίων 
αύτής ορίων, καί γενομένη πάλιν αύτό- 
νομος, ώνειροπόλει τήν κοσμοκρατορίαν. 
Αλλά πρός τοΰτο επρεπεν ΐνα ό Αντώνιος

άποπέμψηται μέν τήν άδελφήν τοΰ Οκτα

νίου, νυμφεύσηται δέ αύτήν, καί, κατα- 
στήσας εκποδών τόν συνάρχοντα Οκτά
βων , βασιλεύση μετ’ αύτής παμβασιλεύς 
έν τώ Καπιτωλίω. Επειδή άπό τών εύτυ- 

χών εκείνων καιρών , καθ’ ούς συνέζησεν 

έν Ρώμη μετά τοΰ Καίσαρος, ή Κλεο
πάτρα ούδέποτε ήμνημόνησεν αύτήν. Κα- 
τώκει δέ τότε τά έν τοΐς κήποις τών Και- 

σάρων βασίλεια, ό'που πάντες οί 'Ρωμαίοι 

μικροί τε καί μεγάλοι, μηδ’ αύτοΰ τοΰ 
Κικέρωνος έξηρημένου, εσπευδον ΐν’ άσπά- 
ζωνται άκοντες καί θεραπεύωσι τήν έρά- 
στριαν τοΰ παντοδυνάμου δικτάτορος, οστις 

έτόλμησεν ΐνα έκθεση είς μέσον έν τώ ναω 

τής Αφροδίτης τήν εικόνα τής έπαράτου 
ταύτης ξένης.

’Ή θελε δέ ΐνα κατέλθη είς τήν 'Ρώμην 

όπως καταλύση τήν δύναμιν αύτής· όπως 
διέλθη άγαλλομένη διά τών ερειπίων τής 

φαύλης ταύτης άριστοκρατίας, ήτις άφεΐλε 
τον πατέρα αύτής τοσαύτας χώ ρας, καί 
μεταφέρη ύστερον εις τήν φιλτάτην αύτή 

Αλεξάνδρειαν τον θρόνον τής οικουμένης. 
Αντί δέ τοΰ δολοφονηθέντος Καίσαρος δέν 
είχεν ήδη το ξίφος καί τήν εΰφυΐαν τοΰ 
Αντωνίου; 'Ο αύτοκράτωρ, α[ ύπ αύτοΰ 

κατακτηθεΐσαι χώραι, ή δόξα αύτοΰ ήσαν 

ήδη κτήμα αύτής· διότι έ'μελλεν ΐνα λάβη 

αύτόν άνδρα καί έπιτύχη μετ’ αύτοΰ τής 

μονοκρατορίας, ήν διώρα έπί τοΰ Καπι- 
τωλίου.

ΤΓ

Ούδέποτε έραστής έγένετο μεγαλοδω
ρότερος τοΰ Αντωνίου. ’Επειδή, ούσης αύτής 
φιλομούσου, έδωρήσατο τή βιβλιοθήκη τής 

Αλεξανδρείας ‘2 0 0 ,0 0 0  παπύρους, ους 
άφεΐλεν άπό τής βιβλιοθήκης τής Περγά
μου. Ούσης δέ φιλοτέχνου, άπεστέρησε 
τόν ναόν τής Σάμου, όπως δω αύτή, ένός 
συμπλέγματος τοΰ Μύρωνος. Μάτην δέ 
ήγανάκτει έπί τούτοις ή Ρώμη. Διότι ούτος 
ώλιγώρει άύτής· καί προαισθανόμενος μα- 
κρόθεν τόν έπικρεμάμενον χειμώνα, έφαί
νετο οίονεί κατασπεύδων αύτόν μάλλον 
μάλλον. ’Επανερχόμενος δέ νικητής έξ Αρ
μενίας, είς ήν έξεστράτευσεν, έπήλθεν αύ
τώ παραδοξός τις έννοια, ΐνα παράσχη 

τή φαρμακευτρία τα ύτrt θέαμα Ρωμαίου 

στρατηγού θριαμβεύοντας έν Αλεξάνδρειά, 
έκτος τής 'Ρώ μ ης, όπερ ούτε είδε, ούτ’ 
εφαντάσθη ποτέ ούδείς τών 'Ρωμαίων · 
οιοτι μόνη ή 'Ρώμη είχεν εξουσίαν τοΰ 
προσφέρειν τώ νικητή τό άκρον βραβεϊον, 
τον θρίαμβον. Πράττειν δέ τούναντίον ήτο 
το αύτό, ώς εί μή διέφερε κατ’ ούδέν ό 

όήμος τών 'Ρωμαίων τών βαρβάρων. Αλλ’ 
ο Αντώνιος ήθελεν ΐνα ταπεινώση το Κα- 
πιτώλιον καί αύξήσ/} το γοήτευμα τής 
Αλεςανδρείας πρός τούς λαούς τής Ασίας, 
ούς έκυβέρνα, καί πείση αύτούς οτι ό Ν εΐ-

λος καί ό Ορόν τ η ; ήσαν αντάξιοι τού Τι- 
βέρεως.

II Αίγυπτος, ήτις κατέστη ούτω φοβερά 
έπί τών τελευταίων Ααγιδών,ήπείλει ήδη 
τήν 'Ρώμην καί τά πρός δύσιν. Ό  δέ Αν

τώνιος όιά τών έπαλλήλων αύτοΰ λαμπρών 

νικών, έξ ών έγένοντο αύτώ έπωφελέ- 
σταται συνθήκαι, κατέστησε τήν Κλεοπά
τραν άληθώς βασίλισσαν τών βασιλέων 
τής Ανατολής, τήν δ’ Αλεξάνδρειαν άνθά- 
μιλλον τής 'Ρώμης. Καί τό μέν ναυτικόν 

αύτής ήτο άπαράμιλλον ό δέ Αντώνιος 
έστρατήγει τών ρωμαϊκών λεγεώνων, αύ
τοκράτωρ ών κ«ί έπιφανέστατος τών συγ
χρόνων στρατηγών. Διό οι 'Ρωμαίοι ήγα- 
νάκτουν έκάστοτε μανθάνοντες προσλαμ- 
βάνουσαν τήν Κλεοπάτραν βασίλεια έπί 
βασιλείοις δώρα έπί δώροις.

ΙΕ

Ταΰτα πάντα βλέπων ό ’Οκτάβιος έξ- 
ηγειρεν εν 'Ρώμη παντί τρόπω τούς πολί- 

τας επι τον Αντώνιον, λόγω μέν ό'τι επιβου

λεύεται τήν άρχήν τής'Ρ ώ μ ης καί εξυβρί
ζει αύτήν, έ'ργω δέ διότι ούτος έπωφαλ- 
μια τή κληρονομιά τοΰ Καίσαρος, ήτοι 
τήν κοσμοκρατορίαν. Πάντες δέ, καί 'Ρω
μαίοι και Αιγύπτιοι, ένενόουν οτι τό τοιοΰ- 
τον άνταγώνισμα δέν ήδύνατο ΐναπαραταθή 
έπί μακρόν. Ό  άγων ήτο περί τών όλων- 

καί ήτο χρεία μάχης καρτεράς καί κρίσιμου 
μεταξύ τής 'Ρώμης καί τής Αλεξάνδρειάς. 
Διο αμφοτεροι παρεσκευάζοντο εϊς πόλεμον· 

ουοετερος ομως απεκαλυψατο όίαρρήδην 
πρός τινα τήν άληθή αιτίαν, ήτις ύπενοείτο. 
Αλλα τα ίοια εις αλληΛους έγκλήματα, 
αι προφάσεις ενεργώς διασπειρόμεναι άρ- 
χονται ΐνα πληρώσι ηλεκτρισμού τον 
άέρα.

Ό  Οκτάβιος έφαίνετο ετοιμαζόμενος 
είς τήν πάλην ταύτην ούχί έκ φιλαυτίας 
καί φιλοδοξίας, ά λλ ’ έξ έρωτος τής πα
τρίδος. ’Επειδή προσεποιεΐτο ότι, ούδόλως 

| φροντιζων περι τών ιδίων συμφερόντων ,
; έπολέμει μόνον ύπέρ τοΰ άξιώαατος καί
I Λ» «V» 1

υπεροχής τής Ρώμης, ό'πως έκδικήσ/) τά 
| ύβρισθέντα τοίς 'Ρωμαίοις ήθη καί νό

μιμα καί άμύνηται ύπέρ τής θρησκείας 
τών προπατόρων τούς Αιγυπτίους, οί'τινες 
προσεκύνουν τά ζώα· καί τέλος ό'πως τα- 

πεινώση τήν μυσαράν αύτών βασίλισσαν, 
άσπονδον ούσαν εχθρόν τοΰ τών Ρωααίων 
δήμου.

Πάντες βλασφημοΰσι παρωργισμένοι 
τήν φαρμακεύτριαν τής Αϊγύπτου · οί δέ 
ποιηταί καί οί τότε συγγραφείς, έν οίς ό 
Ουίργίλιος καί ό Κικέρων, φρονοΰντες τά 
τοΰ Οκταβίου , διαλοιδοροΰσι τήν Αίγυ- 
πτίαν, ήτις έστέρησε τοΰ άνδρος αύτής τήν 

σεμνήν ταύτην ρωμαίαν, τήν Οκταβίαν. 
Κατώκει δέ αύτη τήν οικίαν, ώς εί ό ’Αντώ
νιος ήτο παρών καί έπεμελεΐτο καλώς τών

τέκνων ού μονον τών ές έαυτής άλλά καί τών 

έ/. Φουλβίας γεγονότων.’'Ακόυσα δ’ έβλαπ
τε ώ'ιά τούτων τον ’Αντώνιον αισούαενονι ι
,  Λ _  ,  / Λχ
αοικουντα γυναίκα τοιαυτην. Παρωρμα οε 

καί τον Οκτάβιον ΐνα ήσυχάζη καί παρε- 
κάλει αύτόν ΐνα μή περιίδ/) αύτήν έκ μα- 
καριωτάτης γυναικός άθλιωτάτην γενο- 
μένην. ’Επειδή, έλεγε , νΰν μέν πάντες οί 
άνθρωποι άποβλέπουσιν είς έαέ αύτοκοατό-k I k
ρων δύο, τοΰ μέν γυναίκα, τοΰ δ' άδελφήν 

ούσαν έάν δέ γένηται πόλεμος ύαών αέν 
άδηλον τίς κρατήσει πέπρωται, τά  έμά δέ 
άμφοτέρως άθλια.

’Εμισήθη δέ ό Αντώνιος καί διά τήν 
διανε'μησιν, ήν έποιήσατο τοΐς τέκνοις έν 

Αλεξάνδρειά, φανεΐσαν -ραγικήν καί ύπε- 
ρήφανον καί μισορώμαιον. Διότι, πληρώσας 

ό'χλου το γυμνάσιον καί θείς έπί βήματος 
αργυρού δύο θρόνους χρυσούς, τόν μέν ύπέρ 

έαυτοΰ, τόν δέ ύπέρ τής Κλεοπάτρας, 
ετέρους δύο ταπεινοτέρους ύπέρ τών δύο 
τέκνων, πρώτον μέν άπέφηνε τήν Κλεοπά
τραν βασίλισσαν τής Αίγυπτου , καί Κύ
πρου καί Αιβύης καί κοίλης Συρίας, συα- 

βασιλεύοντος αύτή τοΰ Καισαρίωνος, όστις 

ήτο υιός τοΰ Καίσαρος, καταλιπόντος 
έγκυον τήν Κλεοπάτραν · δεύτερον δέ τούς 

έξ αύτοΰ καί Κλεοπάτρας γεννηθέντας υιούς 

βασιλείς βασιλέων άναγορεύσας. Καί τώ 
μέν ’Αλεξάνδρω άπένειμε τήν Μηδίαν καί 
τήν χώραν τών Πάρθων, όσην ύπάγηται· 
τώ δέ Πτολεμαίω τήν Φοινίκην καί τήν 
Συρίαν καί τήν Κιλικίαν. Καί τόν αέν
ί ι
Αλέξανδρον ένέδυσεν έσθήτα μηδικήν καί 

τιάραν καί κίταριν ορθήν, τον δέ Πτολε
μαίον κρηπίδας καί χλαμύδα καί καυκίαν 
διαδηματοφόρον. Ή  δέ Κλεοπάτρα παρί- 
στατο λαβοΰσα στολήν ίεράν ’'ίσιδος καί 
άποκαλοΰσα έαυτήν Νέαν ’'ίσιδα.

ΙΔ

Ταΰτα έκφέρων είς τήν σύγκλητον ό 
Οκτάβιος Καΐσαρ καί πολλάκις έν τώ 

δήμω κατηγορών, παρώξυνε τό πλήθος έπί 
τον ’Αντιόνιον, οστις έ'πεμψεν έπιστολάς 

: άντεγκαλών τόν ’Οκτάβιον πρώτον μέν ότι 
j άφελών τήν Σικελίαν τοΰ Πομπηίου, δέν 
! έδωκεν αύτώ μέρος τής νήσου· δεύτεοον δέ, 

ότι, λαβών ναΰς παρ’ αύτού ποός τόν πό
λεμον, άπεστέρησε- τρίτον όέ ό τι, τόν 
συνάρχοντα Αέπιδον έκβαλών τής άρχής 
καί ποιήσας άτιμον, αύτός είχε τόν στρα
τόν καί τήν χώραν καί τάς προσόδους 
έκείνου · έπί πάσιν ό'τι κατεκληρούχησε 
πάσαν τήν Ιταλίαν τοΐς στρατιώταις αύ
τοΰ, μηόέν λιπών τοΐς έκείνου. « Τί άοα 
άγανακτεΐς το τελευταΐον κατ’ έμοΰ - 
έγραφε πρός τόν Οκτάβιον ό Αντώνιος. 
Χαλεπαινεις πρός με ερώμενον καί όαι- 
λοΰντα τή βασιλίσση Κλεοπάτρα; Μάθε 
ό'τι αύτη είναι ήδη γυνή μου (uxor) άπό 
πολλοΰ, έπειδή είναι έννέα έ τ η , άφ’ ού



συζώμεν. Σύ δε μή δέν έράς τής Δρου- 

σίλλης; Εγγυώ δέ τήν ζωήν σου καί τήν 

υγείαν δτι πριν ή άναγνώς ταύτην τήν 

έπιστολήν έγνώρισας ήδη τήν Τερτούλλαν, 
ή τήν Τερεντίλλαν, ή τήν 'Ρουφίλλαν, ή 

τήνΣαλβίαν Τιτισσεννίαν, ή καΐ τάς τέσ
σαρας όμοΰ. 5)

ΙΕ '·

Ή  ερις έγίνετο έντονωτέρα όσημέραι, 
επιταχύνουσα τήν. διάλυσιν τής φιλίας. 

Ως οέ πρότερον έπί Πομπη/ου καί Καίσα
ρος , πάντα τά πράγματα εί/ον σάλον καί 
λόγους διαστατικούς έν τή πόλει, τά δέ 

πρόδρομα σημεία καί τέρατα ήρχοντο ί'να 
λαλώσι. Καί ή μέν παρά τόν ’Αδρίαν πόλις 

Πείσαυρα, κληρουχία τοϋ Αντωνίου, κατε- 
πο'Οη , υπορραγέντων χασμάτων - έξ ένός 

οε τών περί Αλβαν λίθινων τοϋ Αντωνίου 
ανδριάντων άνέβρυεν ίδρώς έπί πολλάς 

ήμέρας. Διατρίβοντος δέ αύτοΰ έν Πάτραις 
ένεπρήσθη τδ Ηράκλειον. Θύελλα δέ

I εμπεοοΰοα ανετρεψε μόνου; έκ πολλών 
τούς έν Αθήναις κολοσσούς τοϋ Εύμενοϋς 

καί Αττάλου, τούς έπιγεγραμμένους Αν- 
τωνίους. Εφάνη οέ καί οεινον σημεΐον 

περί τήν ναυαρχίδα τής Κλεοπάτρας, ήτις 

έκαλεΐτο Α ντουνιάς. Δ'.ότι χελιδόνες έλ- 

! θοΰσαι ένεόττευσαν ύπδ τήν πρύμνην ·
| έτεραι δ’ έπελθοϋσαι έδιωξαν ταύτας καί 

οιέφθειραν τά νεόττια.

ΙΣ Τ '.

Ό  Αντώνιος ήλαττοϋτο. Είς δέ ύπε
λείπετο αύτώ πόρος τοΰ άναλαβεϊν πάλιν 
τήν εύνοιαν τοϋ τών 'Ρωμαίων δήμου, 

το άπομέμψασθαι τήν Κλεοπάτραν. Οί φί
λοι τοΰ Αντωνίου οί μέν συνεβούλευον αύ
τδν τοΰτο δι έπιστολών, οί δέ ήρχοντο 

αύτοί. Αλλά μάτην δ Αντώνιος έπειράτο 
ΐνα πείση τήν βασίλισσαν δτι ανάγκη ίνα 

χωρισθώσι πρός ώραν, δτι ό χωρισμός 

έσται όλιγοχρόνιος, δτι ούδείς ούδέποτε 

αναγκάσει αύτον ΐνα καταλίπη έκείνην.

Διότι τί δύνανται τοιοΰτοι λόγοι προς δε
ήσεις καί δάκρυα γυναικος έμμανώς ύπερ- 
αγαπωμένης ; Η Κλεοπάτρα ουτε τά 

θέλγητρα τής Οκ ταβΐας ήμνημόνησεν, 
ούτε το σφαλερόν τής καρδίας τοΰ Αντω
νίου. Διό φοβούμενη μή συμβή πάλιν ό',τι 
συνέβη πρότερον, μή δ Αντώνιος, μακράν 

ών, άμνημονήση αύτής, ή υπερήφανος 
Αιγύπτια προηρεΐτο ΐνα έπιχειρήσ/) τό 
παν μάλλον ή ϊνα γένηται ένέχυρον τής 

οtαλλαγής τών δύο αύτοκρατόρων καί άπο- 
χωρήση ύπέρ τής κοινής ειρήνης. ’Εγνώ - 
ριζε οέ δ'τι έ'πρεπεν ΐνα φυλάττη πλη

σίον αύτής μαγγανεύουσα άδιαλείπτως τον 

Αντώνιον, μή άναλογιζόμενον δπόσον ή 
παρουσία γυναικος τοιαύτης έν τώ στρα- 

τοπέδω ήδύνατο ΐνα βλάψη τά πράγματα. 
Α λλ έ'πραξεν αυτη ό',τι ήθελε παρά τήν 

γνώμην πάντων τών φρονίμων. Α. Μ.

( “Επεται συνε/εια,)

ΕΞ Μ Η Ν Ε Σ

Ε Ν

Φ Λ Ω Ρ Ι Λ Ι .

Τοπογραφία ’Ανακάλυψις της Φλωρίδος και της
,βόρειας Αμερικής &πο τοϋ Ποντίου δε Λε'ων. __
Έκδρομαΐ τοϋ Βασκέζ δ’ Αυλών, τοΰ Ναρβαέζ 

καί τοϋ Φερνάνδου δέ Σότου. —  Ίορι,σις τοϋ 
Αγίου Αυγουστίνου. —  Παρα/ώρησις της Φλω- 

ριοος ταΐς Ομοσπο'νδοις Έπαρχίαις. —  Διά
ταγμα εςορισμοΰ τών Σεμινολων ’Ινδών. —  Ό  
αρχηγός Οσκεολας. —  Κατορθώματα τών Ίν -  
οων. Ο Οσκεολας και ό Μικανο'πης αιχμα
λωτίζονται.

Α '.

Η Φλωρις , τανΰν [/.ία τών επαρχιών τών 

Όμοσπόνδων Πολιτειών της Αμερικής , είναι 

χερσόνησός επιμηκης, διηκουσα πρός μεοημ- 
βρίαν πρός τας Αντίλλας νήσους, καί καταλη- 
γουσα μέχρις είς τάς νήσους της Βαχάμας, πρώ

τα, γαιας, άς ε ιό εν ο Κολομβος. Κεΐται δέ μ.ετα- 

ςυτής 25^  και 3 1() βορείου πλάτους, καί 8 2 °

Γα τέλματα της Φλωριδος. — Βάτραχος ό Τ α ϋρος.

και 85  δυτικού μήκους. Διαρρέεται 5ε ύπό 

δυο ποταμών, του Απαλαχίκολα καί του Αγ.
Ιώαννου.

Ιά  πρός βορράν, καί τό μέσον της χερσο

νήσου ταύτης σύγκεινται έξ άπειρων καταφύ- 

των πεδιάδίον · πρός δέ βορράν ανελίσσονται 
συνεχείς ταπειναι γεωλοφίαι· τά δέ πρός μεσημ

βρίαν, χθαμαλά όντα, τεναγίζουσι καθ’ ολον 

τον ενιαυτόν, κατακλύζόμενα ποτέ μέν ύπό 

τών πλημμυρίδων του Ωκεανού, ποτέ δέ ύπό 
τών άενάων όμβρων, ών τά  ύδατα, μη έ'χον- 

τα ούδεμίαν έξοδον, συμμίγνυνται τοΐς τοΰ 
Ωκεανού καί συνιστώσι λίμνας άτελευτηταυς. 

Αί στυγναί καί γ'νοφώδεις αύται έρημίαι, άς 
κάτοικού:ιν αί άγονοι κυπάρισσοι καί αί πεΰκαι, 

μέλανα και λιμναζοντα ΰδατα, καταφύγιου 

των απελπισμένων αγρίων, έστία τοΰ ίκτερώ- 
δους πυρετού, έργαστηριον τοΰ θανάτου, πε- 

ριέχουσι πολλαχοΰ οάσεις η νήσους θαυμαστάς 
το κάλλος. Φυτεία δαψιλής καί συνΥίρεφής, 

άνθη άναδίδοντα ήδίστας όσμάς, πτηνά κα- 

ταστράπτοντα τά ώραιο'τατα τών χρωμάτων, 

άναπνεοντα τόν ύπό της μ α λ α ρ ία ς διεφθαρ- 

μενον άέρα, κ.λαδοΰσι τερπόμενα έν τώ  μέσω

τών ύπό άπειρων τελμάτων περιεχομένων νή

σων , ών αι όχθαι βρύουσι τών παραδοξοτά- 
των έρπετών.

Εκ δέ τών τριάκοντα οκτώ καί έκατόν 
μυριάδων πλέθρων, ατινα περιέχει ή χερσόνη

σος Φ λωρίς, τριακόσιαι πεντήκοντα’’ χιλιάδες 

μονον γεωργοΰνται, κατοικούμεναι ύπό πεντη- 

κοντα περίπου χιλιάδων ανθρώπων. Είναι άοα 
έρημος εύρεΐα, ής οί ά'ποικοι άπώσθησαν μέ

χρι τοΰδε ύπό τών θανασίμων πυρετών καί τών 
σπάνιων αγρίων εγχωρίων κατοίκων.

Β '.

Ή ιστορία της χώρας ταύτης είναι σύντο
μος καί δραματική.

Κατά το 1 5 1 2ον έτο ς , είκοσι μετά την 
άνακάλυψιν της Αμερικής έτεσι καί τήν κατά- 

στασιν τών 'Ισπανών είς τόν Άγιον Δομίγγον, 

ο Πόντιός δε Λέων, έπαρχος τοΰ Πόοτο Ρ ί- 
κου, περιώδευε τό πρός βορραν συγκρότημα τών 

Καναρίων νήσων. Ό  γηραιός ’ΐδάλγος, έκτα- 
κεις υπο τών ερωτικών αύτου ου|Α<ρορών καί 

έρρυτιδωμένος ύπό τών πολιτικών μερίμνων, 

έζήτει το ύδωρ τής 'Ηβης, ό'περ εμελλεν ϊν’

άποδοίση αύτώ τήν άπολομ?νην νεο'τητζ. Οί 

εγχώριοι Καραίβαι είπον αύτώ ό'τι ή θαυμασία 

αυτη πηγή ύπάρχει άληθώς έν τινι πρός βορ

ράν νήσω · ο δέ εύπιστος 'Ισπανός έπλ:υσεν 

έκ ίσ ε , καί προσωρμίσθη είς άκτήν μεγά

λες τινός χώρας, ην ώνόμασε Φ λ ιο ρ ίδ α  άπό 
των ώραιοτάτων άνθών, οίς ήσαν κατεστρω- 

μενα τά παράλια αύτής. Ζητών δέ τό θαυμά- 

σιον ύδωρ τής "ΐίβης ό Πόντιος δέ Α ίων, έγνώ- 
ρισε τήν βορείαν Αμερικήν!

Γ '.

Μετα δέ τινα έτη ναύτης τις Ί.πανός, ρι- 
φθείς ύπό τρικυμίας ε’πί τής ατλαντικής ακτής

τής Φλωρίδος, ήγορασε παρά τών επιχωρίων 
πολλά παχυμερώς έςειργασμένα χρυσά καί αρ

γυρά πράγματα, άτινα, σωθείς ύστερον ύπό 
τίνος πλοίου, μετεκόμισεν εις τόν Αγιον Δο- 

μ.ίγγον, ούτινος οί κάτοικοι ηρξαντο έ'κτοτε 

ίν’ επιμιγνύωνταί πως καί έμ.πορεύωνται πρός 

τούς εγχωρίους. Ο δέ ΒαΓ.κέζ δ’ Αύλών, κ α - 

τασταθείί μετ' ού πολύ (1 5 1 5 )  έπαρχος τών 
Φλωρίδων, ποοσωρμίσθη είς τάς άκτάς τής 

πρός βορράν Καρολίνης μετά τριών πλ.οίων. 

’Αλλ’ οί ’Ινδοί Εύχ εις , περικυκλώσαντες αύ

τόν άμ’ άποβάντα , κατέσφαξαν τά πληρώμα- 

τα , αύτό; δέ έξέφυγε πολλά παθών μεθ’ ένός 

πλοίου

Οί Ισπανοί, οίτιν ς κατεκτησαντο ηδη εύ-

κολώτατα μ.ετ’ ολίγων άνδρών το Μεξικόν κα1 

τό Περού, /αί ήδυνήθηr.αν ίνα δαμ,άοισιν άμα- 
χεί τά ράθυμα, είρηναΐα καί δουλικά τών 
χωρών τούτων πλήθη , μ.ατην έπειράθησαν ίνα 

ύποδουλώσωοι καί τούς εγχωρίους ’Ινδούς τής 

Φλωρίδος καί τής πρός βορράν ηπείρου , τούς 
όνοααζομένους ’Ερυθρούς Peaux Jlottges ). 

’Επειδή ούτοι, μή εχοντες μήτε πόλ.εις, μήτε 

βασιλείς, μήτε βασίλεια, μήτε οδούς, μήτε 
ύδρ αγωγεΐα, ώς οί Μεξικανοί καί οί Περουβια

νοί , δ'.ετέλιεσαν αείποτε άγριοι μ.έν άλλά πο- 
λ.ευ.ικώτατοι καί λ,ίαν φιλελ.:ύθεροι.

’Εκ τών εκστρατειών τοΰ Ποντίου Αέοντος 
καί τοΰ Βασκέζ δ’ Αυλών, καθ’ άς οί Ισπανοί 
προσηνεγκαντο βαρβαοικώτατα προς τούς έγ-



χω ρίου;, o', Ινδοί ένόμιζον αύτού; πειρατά;.

Διό, ότε ό λαρβαέζ , εί; τών κατακτητών 

του Μεξικού, ήθελησ: τί» Ι 5 ΐ 7 ω  έτει ίνα 

προσορμισθη μετά έξακοσίοιν ραδιούργων et; 

τόν κόλπον τ η ; άνατολικτ; Φλοιρίδο; 'Γάμπαν, 

ο- άγριοι Ινδοί εδέςαντο αύτόν ιχετά πελέκεο,ιν 

καί βελών. δέ οί Γρήκ; καί οί Σικα-

σώ ς, όύο πρώην εχθρά Ινδών φύλα, εποιή- 

σαντο ήδη συμμαχίαν έπί τού; ’Ισπανού;, καί 

επολεμησαν πρό; αύτού; έμμανώς καί άδιαλεί- 

π τ ω ;,  μέχρι; ού, άφανισθέντοιν ύπό τρικυμία; 

των πλοίων, διέφθειραν διώκοντε: τού; Ισπα

νού; καθ ενα έκαστον. Ε ί; δέ >λόνον αξιωμα

τικό; καί τρεΐ'ς ναΰται, άποφυγόντες τόν θάνα- 

τον, διετελεσαν επι οκτώ έτη αίχμάλ.οιτοι τών 

Ινδών, καί εσώθησαν μετά εννέα (Ληνών απεί

ρου; ταλαιπωρία; κατα γην εϊ; τό Μεξικόν. 

Ο αξιωματικό; ούτο;, ονομαζόμενος δέ Βά- 

κα, εγενετο ό πρώτο; ιστορικό; τη ; βοοείας 
V μερικής.

Αλλ ή αποτυχία τού Ναρβαέζ. άντί τού 

καταστήσαι ε ϊ; άθυμίαν, έξε'καυσεν έ'τι μάλλον 

τον ζήλον των βασιλέων τ η ; 'Ισπανία;, ο ίτι

ν ε ;, καταρτίσαντες νέον στόλον, έ'πεμψαν αύ

τόν ναυαρχούντο; του Φερνάνδου δέ Σότου , 

ενό; τών ακολούθων τοΰ Πιζάρου, μετα χ ιλίων 

πεντακοσίων άνδρών καί διακοσ.ιον ίππων εί; 

την Ψλωρίδα. Καταπλεύσας δέ ε ί; τόν κο'λ- 

πον 1 αμπαν εν τώ  1 5 2 9 ω  ετει ό Φ:ρνάνδο; 

Λε Σοτε κατέλαβε τήν Φλωρίδα ύπέρ του βα- 

οίλεω; τή ; Ισπανία;. Αλλ ό Φοβερό; έκεΐνο; 

στρειτός, ό μέγιστο; των όσων μέχρι τότε εί- 

δεν ή μερική , ταχέως έξησθένησε καί διε- 

φθαρη εκ τού πολέμου καί τών πυρετών. ’Επει

δή ό Σότος, αγόμενο; ύπό χρυσομανία;, είσ- 

έδυ εϊ; τό έ'νδον τ ή ; ηπείρου , καί διεπορεύ- 

σατο μαχόμενος καί διαπραγματευόμενο; τ α ; 

έ'τι άγνωστου; χώρα;, τά ; Φλωρίδα;, τήν Γεωρ

γίαν, τά ; Καρολίνα;, τήν Λλαβάμαν, τήν Τέν- 

νεσσε, τόν Μισσουρήν, τό Χρκανσάς, έ'νθα 

άπέθανεν ύπό πυρετού, Μόλι; δέ οί έκ τού Με

γάλου έκείνου στόλου διασωθέντε; έκατόν πεν- 

τηκοντα τον άριθμον άνθρωποι διεπράξαντο 
πλανώμενοι επί δυο ετη άνευ αρχηγού καί εν

δεείς πάντων ΐν’ έπιβώσι σχεδίάς τινό; του 

Μ ισσισσιπή καί φθάσωσιν εϊ; τόν "Αγιον Δο- j  

μιγγον, διελθοντε; οδον χιλιων πεντακοσίων ; 
λευγών διά μέσου χώρα; άγνωστου καί ύπό 

άγνωστων άγριων φύλων κατοικουμίνη;.

Τέλο; δέ περί τό 1565ον έτο ;ο ί Ισπανοί, 
άφέντες χαίρειν τα περί χρυσού καί πολυτίμων 

λίθων ονειροπολήματα, έκριναν ί'να καταστώ- 

σιν άποικοι εΐ; τήν Φλωρίδα · ό δέ Μεδέζ δ’

\ βίλας έκτισε τήν πόλιν "Αγιον Αυγουστίνον, 

και εποιησατο ομολογίαν πρό; τού; ""Ινδού; , 

οιτινε; παρεχώρησαν τοΐ; Ιοπανοΐς τών πρό; 

άνατολα; ακτών μέχρι τοΰ Αγίου Ίωάννου.

Λ'.

Εν δέ τώ  μεταξύ ύπό μέν τών "Αγγλων κα-' 
τωκισθ'/ισαν ή Πιργινία, αί Καρολίνα-, καί ή Μασ- 

σακουσσέτη, ύπό δέ τών Γάλλων ό Καναδά; 
και αί Αουϊζιαναι. 'Η δέ ισπανική αποικία τ ή ; 

Φλωρίδο; έπαθε πολλά ύπό τών πρό; τήν μη- 
τρόπολιν πολέμων τ ή ; Εύρώπη;. ’Επειδή ό

Αγιο; Αύγουστΐνο; έπυρπολήθη ύπο τού ναυ- 

αρ/ου Δράκου εν τώ  I 5 8  (ίο έτει· επολιορ- 

κηθ' <)ί ύπο των Αγγλων εν τώ Ι7 0 2 ω  έτει· 

παρεόοθη οε τή Μεγάλη Βρεττανία έν τώ 

Ι7 6 3 ω , ή τ ι; παρέχω ρήσε πάλιν αύτή; έν τώ 

Ι7 8 1 ω  το ι; Ισπανοί;, διατελέσασι κύριοι:

! αύτή; μέχρι τού 1821ου έτου;, καθ 0 ούτοι 

επώλησαν το τελευταΐον τήν Φλο>;ίδα τοΐ; 
Αμερικανοί;.

Ι·

Κατεχομενη ύπό τών Ισπανών ή Φλιορί; 
j εγενετο ασυλον τοίν άπο τών Όι/.οσπόνδων 

Επαρχιών είς αύτήν καταφευγόντων Ινδών,

] μελανών δουλών, λειποτακτών καί παντοίων 

λευκών κακουργών. Εκ δέ τ ή ; συμμιγία; τών 

διαφοροιν τούτων φυλών καί των ιθαγενών Κα

ί ράίβών εγεννήθη ή φυλή τών λεγομένων Σεμι- 

I  νολών, τοΰτ’ εστι έ ξ ο ρ ίσ τ ω ν , φυλή άτίΟα:σο;

I και αιμοβορο;, ή τ ι ; καταδιωκομένη εχαρακώ- 

j  θη το τελευταΐον όπισθεν τών άπροσίτων δρυ

μών καί τών ελών τ ή ; προ; νότον Φλο)οίδος, 

καί διετέλεσεν εκτοτε λεηλατούσα καί ληστεύ- 

ουσα μετά τών Γρήκ; τά  εν τή Φλωρίδι καί 

I εωργία καί Αλαβάμα αμερικανικά καταστή

ματα, άπάγουσα τά  ποίμνια καί τού; δρύλου;, 

και διαφθείρουσα τού; άποίκους. Διό καί ή 

Ομοσπονδ ικη Σύνοδο; άμα καταστάσα έΛηφί- 

σατο τόν καθολικόν έκ τ ή ; χερσονήσου διωγμόν 

τών Σεμινολών καί τών Γρήκ;. "Εκτοτε ήρξα

το δεινό; πρό; αύτού; πόλεμο;. Καί οί μέν 

Γρ η κ ;, παντε; χιλιάδες περί εϊκοσιτέσσαρα; 
τόν άριθμον, μετηνέχθησαν πρό; βίαν εί; τά ; 

πρό; δυσμά; ερήμου;· οί δέ Σ:μινόλαι ήναγ- 

κασθησαν ιν αποχωρησοοσιν από τή ; παρα

λ ία ;, καί συνοικήσωσι τό έ'νδον τή ; /ώρα;, 

οπε ρ, ω ; εΐδομεν ανωτέρω, είναι ακατοίκητον 
. /ϊ; τελματώσου; ενεκα και φθοροποιού αύτή; 
φύσειο;.

Σ Τ '.

Αλλα τούτο δεν ηρκεσε το ί; Αμερικανοί1; .  

Διότι τώ  1 8 3 2 ω  έ'τει, ό διοικητή; τή ; Φλωρί

δο;, προσκαλέσα; τού; άρχηγού; τών Σεμινολών 

είς Paynes-Landing παρά τόν ποταμόν Οκλά- 

βαν, έδήλιοσεν αύτοΐ; ό'τι επρεπεν ΐνα μετοι- 

κησωσι πρό; δυσμά; τοΰ Μισσισσιπή, κατά 

τα ; χω ρα;, όπου κατέφυγον οί πρώην αύτών 

σύμμαχοι Γρ ή κ ;, καί ό'τι ή άμερικανική κυ- 

βερνηοι; ε'διδεν αύτοΐς τρία έ'τη πρός μετοι- 

κισμόν. Πρός άμοιβήν τής εύπειθείας αύτοΰ, 

έκαστος οικοδεσπότης έ'μελλεν ϊνα λάβη 1 6 0 0  
δόλλαρς, εν εφάπλωμα καί μίαν στολήν.

Επι τρια όλα ε'τη οί Σεμινόλαι έφαίνοντο 
ετοιμαζόμενοι ίνα καταλίπωσι τήν πάτριον 

χώραν. ’Αλλά κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1 8 3 5  

έτους, όλίγαις πρό τής ύποχωρήσεως ήμέραις, 

τό συμβούλιοντών εκλεκτών τής φυλής τών Σε- 
μινολών συνήλθεν αίφνης εϊς τό μέσον τ ή ; χερσο
νήσου Φλωρίδο; καί, άποκηρύττον ένοχον έσχά- 

της προδοσίας, κατεδίκαζεν είς θάνατον πάντα 
όστις έμελλε* ΐνα ύπακούση το ΐ; περί αποδη
μία; τη ; φυλή; εκ τή ; πατρίδος προστάγμασι 
τών Αμερικανών.'; ·

ΙΙτο δέ τούτο άποκηρυςις πολέμου τών Σε - 

μινολών προ; τήν Αμερικανικήν ’Ομοσπονδίαν.

Ε ί; τών νεωτέρων άρχηγών, ό Πάουελ, υιός 

Σκωττου πατρό; καί μητρό; άγρία; ’Ινδή;, 

ευδοκίμησε κατά τό συμβούλιον έκεΐνο έπί δυ- 

’ νάμει λόγου καί μίσου; τών λευκών, ένεθου- 

; σιασε δέ τοσοΰτον τού; Σεμινόλα;, ώστε κα

τέστησαν αύτον πολέμαρχον, έπονομάσαντε; 

Οσκέολαν , τοΰτ εστι χείμκρρον ευγλωττία;.

'Ο Οσκέολα; έγένετο ήρω; έν τώ  λεγομέ- 

νω πολεμώ τή ; Φλωρίδο;, ούτινο; προτιθέμε- 

! Οα ίνα διαγράψωμεν συντόμω; ένταΰθα τά άίιο- 
λογώτατα επεισόδια.

1 ή επαύριον τού συν.βουλιου οκτώ τών άο- 

χηγών Σεμινολών, μεταβουλευσάμενοι, κατέλι- 
πον τά ; τάξεις, καί καταφυγόντε; ύπό τά τη - 

λεβολα τοΰ φρουρίου τού Βρούκε, παρέδωκαν 

εαυτου;, και απεκαλυψαν τήν συνωυ οσίαν το ί; 

Αμερικανοί;, οίτινε; έπεμψαν ευθύς έπ' αύτού; 

τα ; εν τοις πλησίον φρουρίοι; δυνάμει;. 'Ο δ ’ 

Οσκέολα;, παραλαβών δύο χιλιάδας τών έρρω- 

μενεστατων Σεμινολών, έςεστράτευσεν έπί τόν 

αμερικανικόν στρατόν. Τη 25η  δεκεμβρίου 

του 1835ου έτους εν τοϊν ταγμάτων τοΰ έν 

τη Φλωριδι αμερικανικού στρατοΰ, έχον οκτώ 

αξιωματικούς, εξ τηλεβόλα καί πεντήκοντα 

ι.υροοολιστα;, μετεβαινε, στρατηγοΰντος τού 

χιλίαρχου Δάδη άπό τού φρουρίου Βροΰκε είς 

το τοΰ Βασιλέως, κείμενον έν τώ  μέσω τής χερσο

νήσου. Τή 28η  πρωί, ότεή πρωτοφυλακή ν',τοι- 

μαζετο ΐνα διαβή παρά τόν ποταμόν Ούΐθλε- 

κόχην πυκνωτάτην τινά λόχμην, φοβεροί πυ

ροβολισμοί, έκλάμψαντες έξ άμφοτέρων τών 

οχθών, κατέσχον τήν πορείαν αύτών, πολλούς 

τραυματίσαντε;. Καί ό μέν χιλίαρχο; Δάδη; 
έφονεύθη πρώτος μετά πολλών ά λλω ν οί δε 

λοιποί στρατιώ ται, καταπλαγέντες-τό αίφνί- 

διον τής προσβολής, επειραθησαν ΐνα συνέλ- 

θιοσιν έπί τό αύτό καί προσβάλωσι τούς έχ

θρούς συνεσπειραμένοι διά τής λόγχης. Αλλά, 

πυροβολούμενοι πανταχόθεν ύπό τών αοράτων 

εχθρών, άπεχωρησαν πολλούς άποβαλόντες κα 
έχαρακώθησαν προσκαίρω;. Μόνοι δέ οί πυρο- 

βολι ταί διετέ^.εσαν άνθιστάμενοι πυροβολοΰν- 

τ ε ;  έ'τι έπί τινα χρόνον. ’Αλλ’ οί ’Ινδοί, κατακλι- 
θεντε; πρηνεΐ;, επυροβολουν δια τών καραβι- 

νών τού; πυροβολιστά;, οί'τινες έ'πιπτον σοιρη- 
δον. Και ότε ήθέλησαν ΐν άποχωρήσωσιν, εΐδον 

ότι ήσαν ήδη περικεκυκλωμένοι ύπό πλήθους 
εφίππων Ινδών. II μάχη διετέλεσε γενομένη 

δι όλης τής ημέρας· οί Αμερικανοί, πίπτον- ( 

τες επαλληλως, ηλαττουντο τόν αριθμόν , τά 
δέ πολεμοφόδια έξέλιπον. Αίφνης οί Σεμινό- 

λαι, ίδο'ντε; αύτού; άμηχανοΰντα;, ώρμησαν 

ωρυομενοι οΰτω μανιωδώ;, ώστε οί κρότοι τών 
πυροβολων δέν ήκούοντο ήδη, άνεπήδησαν έπί 

τα προχώματα, και κατέλαβον τά πυροβόλα 
τών ’Αμερικανών. Τότε ήρξατο φρικώδη; έκ 
τοΰ συστάδην μάχη, ήτις δέν διήρκεσεν έπί 

πολυ · διότι οί Αμερικανοί, ύποπεσόντε; τώ  

πλήθει τών πολέμιων, έφονε ίθησαν ή έτραυμα- 
τίσθησαν απαντ.; , πλήν τριών, οίτινε; άπή- 
χθησαν ει; αιμαλωσίαν ύπό τών νικηφόρων ’Ιν
δών.

Η' ·  1

Κατά δέ τήν έσπέραν αυτή; ταύτης τής 

ήμέρας ό έν φρούριο» τ 'ύ  Βασιλέω; στρα

τηγό; Θώμψων, άναμένων τήν άφιξιν τοΰ χ ι

λίαρχου Δάδου, έπορεύθη κατά τό σύνηθε; f/.ετά 

τινων άξιωματικών δειπνήσουν εί; τον οίκον 

αύτοΰ, άπέχοντα περί διακόσια μέτρα τού 
φρουρίου. Καθ ήν δέ ώραν ό στρατηγό; καί οί 

κεκλημένοι έκάθιζον έπί δεΐπνον τριάκοντα 

καραβινών πυροβολήσεις ήκούσθησαν άπό τών 

παραθύρων καί τ ή ; θύρας, καί συμμορία ’Ινδών 

Σεμινολών ώρμησεν έπ’ αύτού; έααανώ; καί 

άγριοι;. Τινέ; τών άξιωματικών, οί μή φονευ- 
θε'ντε; εύθύ;, έςεπήδησαν τών παραθύροιν· καί 

δύο μεν αυτών συλληφθέντες έφονεύθησαν φεύ- ; 

γοντες, τρεΐς δ’ έ'φθασαν σώοι, άγγέλλοντε; ; 

τοΐς έν τώ  φρουρίω τά  γεγενημένα. Μία δέ μ έ- 

λαινα θεοαπαινίς κρυφθεΐσα εν τινι πίθω άπε- 

φυγε τόν θάνατον.

Καί ό μέν στρατηγό; Ηώμψων έθανατώθη 

μετα τεσσάρων άξ«οματικών · ό δέ Οσκέο

λα; , ό αρχηγό; τής συμμορίας ταύτης , ό'στι; 

ώμοσεν ΐνα τιμωρήση τόν στρατηγόν, έμβα- 

λόντα ποτέ αύτόν είς φυλακήν άδικοι;, άφεΐλ:, 

κατά τό έθο; τ ή ; φυλή;, τό δέρμα τού κρα
νίου μετά τών τριχών, καί έξήρτησε τ ή ; κνή- 

μ η ;, ώ ; έπινίκειον πομπήν τοΰτο προβαλλόμε

νο;. Τό αιματηρόν τοΰτο δράμα άπετελέσθη 

πρό τοΰ φρουρίου τοΰ Β α σιλέω ;, έ'χοντο; δο>- 

δεκα μέν τηλεβόλα, φρουράν δέ διακοσκον άν
ηθών.

Εν τω  μεταξύ οι Σεμινόλαι διέδραμον τήν 

ανατολικήν Φλωρίδα καί τά περί τήν λίμνην 

τοΰ Γεοιργίου καταστήματα, έπιφέροντε; τοΐ; 

Αμερικανοί; παντοίαν φθοράν. 'II δέ αμερικα

νική κυβέρνησις, μαθοΰσα τά γεγενημένα, έπεμ- 
ψεν εύθύς τρία τάγματα πεζών καί δύο ΐλα ; 

ιππέων, όπως έλευθερώσιοσι τήν έν τώ  φρου

ρίω τοΰ Βασιλέω; πολιορκουμένην ήδη ύπό τών 

Σεμινολών φρουράν. Xλλά, προσβληθέντε; ύπό 
τούτων κατά τήν διάβασιν τοΰ ποτααοΰ Ούϊ- 

θλεκόχου, ήναγκάσθησαν καί ούτοι ΐν’ άποχω- 
ρήσωσιν, άποβαλόντε; τό τρίτον τ ή ; δυνάμεω; 
και πολλά τηλεβόλα. Κατά δέ τήν μεγάλην 

εκείνην συμπλοκήν ό αρχηγό; ’Οσκέολα; έ'χων 

τήν κεφαλήν περιδεδεμένην δι’ ερυθρού έρεοΰ 

υφασματο;, εξ ού έξηρτώντο τρία λευκά^πτε- 

ρα, σύμβολον αρχιστρατηγίας, φορών δ^ ζοι- 
στήρα πορφυροΰν, έμαίνετο, τό μέν παρορμών 
τους Ινδούς δ ι’ άγριων κραυγών, τό δέ μα- 

χομε-,ο; συστάδην καί φονεύων πολλού; ’Αμε

ρικανούς, μέχρις ού, τραυματισθείς κατά τόν 
ποόα, έκρύβη ό'πισθεν μεγάλου τινός δένδρου, 
καί έκεΐθεν κατέβαλλεν έκάστοτε πυροβολών 

ένα λευκόν. Οί δέ Αμερικανοί μάτην έπυρο- 
βολυυν αύτόν έπί μακρόν, μέχρις ού τό μέν δέν- 

ύρον καταπυροβοληθέν κατέπεσε διαρραγέν. Ό 
δέ Οσκέολας έξέφυγεν.

I ' .

Αγανακτούσης δέ τής κοινής γνοίμη; έν Ούα- 

οΐγκτώνι, ή αμερικανική κυβέρνησι; κατέστη

σε τόν στρατηγόν Γαίνην αρχιστράτηγον τών

' κατά τήν Φλοιρίδα δυνάμεων, αΐτινε; έπερ- 

ρώσθησαν έκ τούτου ύπερβαλλόντω;. Ό  Γαί- 

νη; προσωρμίοθη μετά τριών πολεμικών άτμο- 

πλοίων εί; τόν κόλπον 'Γάμπαν υ.ετά τριών 
χιλιάδοιν στρατιωτών καί πολλών εθελοντών, 

καί εττορεύθη εύθύ τήν έπί τό φρούιιον τοΰ 1>α- 

σιλέο);, πολιορκούμενον ήδη ύπό τών ’Ινδών. 

Εφθασε δέ έν καιρώ · διότι ή φ2ουρά, κατα- 

πεπονημένη uro τού πυρό; καί τών ασθενειών, 

ήτο έτοιμο; ήδη ί'να παραδοίση έαυτήν.

Αλλ’ ό'μοι; ή εκστρατεία τοΰ στρατηγού 
Γ αίνου δέν προύχώρησε ■ δ ιότι, άποπλανηθεί; 

ε·.; τά άπρόσβατα τ ή ; χώρα; έλη , έκυκλοίθη 
τό τελευταΐον καί ούτο; ύπό τών ’Ινδών τού 

Οσκέολα. Καί βλέποιν τόν αέν στρατόν άπο-
, ρούντα τροφή; καί έφοδίο^ν, έαυτόν δέ τετραυ- 

ματισμε'νον έποιήσατο άνακοιχήν πρό; τόν ’Ο

σκέολαν, ύπεχώρησεν εί; τά κατά τήν παρα

λίαν φρούρια καί έπέστησε τώ  στρατεύματι 

τον στρατηγόν Σκώττ. Δεν προτιθεμεθα ΐνα 

διηγησοίμ-θα ένταΰθα άπάσα; τάς περιπετεία; 
τοΰ παραδόξου τούτου πολέμου , καθ’ όν ό ήοίυς 

Οσκέολας, έ'χων μεθ’ έαυτού μόλι; δύο χ ι- 

λιάδας άγριων ’Ινδών, έπολέαησεν άνδρείω; 

έπι μακρόν πρός τού; άμερικανικούς στρατούς, 

οίστισιν έπήνεγκε πολύν φθόρον. ’Αλ7ν’ οί Σ ε- 

[«νόλαι, εί καί ένίκων, ήλαττοΰντο τόν άριθ- 

μόν όσημέοαι· δ ιό τι, ολίγοι όντε;, δέν ήδύ

ναντο ΐνα διαδέχωνται έκάστοτε τού; διαφθει- 
ρομένους ομοφύλου;· οί δέ έθελονταί, συρρέον- 

τ ε ; πανταχόθεν τ ή ; βορεία; ’Αμερική; εϊ; τήν 

Φλωρίδα, ηύξησαν τόν αμερικανικόν στρατόν 
εί; είκοσι χιλιάδα;.

Μεσοΰντο; δέ τοΰ οκτωβρίου ό ’Οσκέολα;, 

επαμφοτερίζων καί απορών, επεμψε κήρυκα 
εί; τό φρούριον Peyton, άγγέλλοντα ότι έπε- 

θύμει ΐν έλθη εϊ; λόγου; περί συμβά.εως, 

καί, λαβών τον λόγον τοΰ στρατηγού Ζέσσουπ, 

έσκήνωσεν άνυπόπτω; ύπο τό φρούριον μετά L 
τών ύπολειφθέντων αύτώ χ ιλίων διακοσίοιν 
πολεμιστών Σεμινολών, αύτών έκείνοίν, οίτινε; 

τοσούτου; διέφθειραν απ’ άρχή; του πολέμου 

’Αμερικανού;. ’Εν ώ δέ οί άγριοι έκοιμώντο 

τήν νύκτα περί τό φρούριον, οί Αμερικανοί, 

κυκλώσαντε; αύτού; έξαίφνη; , ήγ μαλώτισαν 
έβδομήκοντα πέντε, έν όί; καί τού; αρχη

γούς ’Οσκέολαν καί Μικανόπην, οί’τινες άπε- 

στάλησαν σιδηροδέσμιοι είς τό φρούριον τοΰ 
Σάραντων, όπου άπέθανον μετά τινα έ'τη. Οί 

δέ λοιποί Σεμινόλαι άπήχθησαν δέσμιοι είς τό 

’Αρκανσάς.

ΙΑ '.

Αϊ/μαλ.ωτισθέντο; τοΰ Οσκέολα, οί Αμερι

κανοί πολυπληθέστεροι ό'ντες, καί διδαχθεντες 

έκ τών παρελθόντων ατυχημάτων , είσέδυσαν 

είς τό έ'νδον τής Φλωρίδο; μέχρι τής απροσί
του λίμνης ’Οκεε-χο-βεε, έγείροντες φρού
ρια καί καταλείποντες φρουράς όπισθεν αύτών, 

άπάγοντες τάς γυναίκας καί τά παιδία είς j 

αίχ μαλο>σίαν, καί φθείροντε; τά  ζώα καί τας I 

κώμα; τών εγχωρίων ’Ινδών, μέχρις ού, άπαν- 

τη'σαντες έτερον άπρόσμαχον εχθρόν, τήν ma

laria καί τόν ίκτερώδη πυρετόν, έσ-ησαν. -Βλέ- 
πιον δέ τούς ύπολειφθέντα; Σεμινόλας διατε

θειμένου; ί'ν’ άγ(οσι τοΰ λοιπού ειρήνην, ό στρα-

τηγό; Γέσσουπ έγραψε πρό; τόν ύπουργον του 

πολέμου ίνα παύσηται διώ/6>ν αύτού;, καί 

όωση αύτοι; ει; κατοίκησιν τ ά ; ΐσχάτα; τ ελ - 

ματώδει; πεδιάδα; τή ; Φλωρίδο;, έ'νθα ο ύ δ ε ι ;  

α λ λ ο ; πλήν α ύ τώ ν  /,δύνατο ί'να ζ ή .

Αλλ ό υπουργό; τού πολέμου έπέταξεν αύ

τώ  ινα ποιήσηται μέν ανακωχήν πρός τού ; 

Ινόου; κατα τήν ώραν τών πυρετών, άναλά- 

οη δε τον πόλεμόν ευθυ; αρχομένου τοΰ χει— 

μώ νο;, άπαιτών τήν εκτέλεσιν τή ; συαβά- 

σεω; ή τήν εξόντοισιν τή ; φυλή; τών Σεμινο- 
λών.

Εν ώ δέ ό στρατηγός Γέσσουπ, έλπιζων 

εύνοϊκήν τήν έξ Ούασιγκτωνος παρά τοΰ ύπουρ- 

γου τοΰ πολέμου άναμενομένην άπάντησιν, ήρ

χετο εί; λόγου; περί συμβάσεοι; το ΐ; ύπολει- 

φθέΐσιν άρχηγοί; ’ίνδοΐς, πολεμικόν τι βρί- 

κιον ήνεγκε τά νέα απάνθρωπα διατάγματα καί 

τάς μυστικά; οδηγίας τοΰ υπουργείου, 'θ  δε 

φερων αύτά ταγματάρχης Τουιγγ; έκύκλωσε 

κατά τήν νύκτα, έν άγνοια τοΰ στρατηγού 

Γέσσουπ, τού; ύποσπόνδους Ινδούς, καί ήχ αα- 

λώτισε χιλίους διακοσίους, ών τριακοσίου; πο- 
λεμιστάς.

Καί ό μεν φιλάνθροιπο; στρατηγός Γέσσουττ, 

άγαν ακτή σα; τήν προδοσίαν ταύτην, άπέθετο 

τήν στρατηγίαν (1 8 3 8 ) ·  οί δέ ’Ινδοί, εξορ

γισμένοι έπί ταΐς προδοσίαις τών λευκών, κα- 

τατρυχόμενοι δέ ύπό λιμοΰ καί παντοίων δει

νών, καταδιωκόμενοι ώς άγρια θηρία παντα

χοΰ καί ζδ ια λείπ τω ;, περιελθόντες είς άπό- 

νοιαν, έξεμάνησαν ούτο) πρός τούς λευκού; 

ώστε διασπαοέντες ώς πειναλέοι λύκοι καθ’ άπα

ταν τήν Φλωρίδα, ένεδρεύοντες, έφόνευον ανη

λεώς πάντα λευκόν, ά'νδρας, γυναίκας, γέροντας, 

παιδία, καί αύτούς τούς ύπό τών τρικυμιών εί; 

τά ; άκτάς ριπτομένους ναυαγούς · έπυρπόλουν 
δέ τάς νΛ μας καί τά  αγροκήπια τών άποίκο«. 

Αί άξιολογώταται πόλει; Ζακσοινβίλλη, 'Αγιο; 

Αύγουστΐνο;, 'Γαλχα-σεέ , 'Άγιο; Μάρκο; , 
ών έμπροσθεν έφόνευον τού; κατοίκου; καί 

έπυρπόλουν τά ; οικίας, έ'παθον τά πάνδεινα 

ύπό τής λύσσης τών άνθρωπομόρφων εκεί- 

νοίν θηρίων. Οί κάτοικοι ώπλίσθησαν πάντε; 

( 1 8 4 0 ) ,  καί ύπέσχοντο άμοιβήν χ ιλιιον φρά"- 

κων πρό; πάντα άποκόπτοντα καί έκθέτοντα 
μίαν κεφαλήν ’ίνδοΰ έν τώ  μέσω τή ; δημοσία; 
πλατεία;.

’Α λλά, μή άρκεσθέντε; τούτοι;, μετεκό- 

μισαν έκ Κούβα; άγέλας θηρευτικών κυνών, 

οΰ; οί 'Ισπανοί μετεχ_ειρίσθησαν πρότερον εί; 
κυνηγεσίαν καί καταστροφήν τών ’Ινδών Κ α - 

ραΐβών. Οί φοβεροί καί αίμοβόροι ούτοι μ.ο- 

λοσσοί (blood hounds) ώδήγουν τού; άμερι- 
κανού; στρατιώτα; εί; ιχνηλασίαν τών Σ ε- 

μινολών, οΰ; εύρίσκοντε; διέφθειρον άπη- 
νώ;. ’Επί δύο όλα ετη τά δ ά .η , αί λόχμαι 

καί τά τέλματα τής μεσημβρινή; Φλωρίδο; 
περιηχοΰντο ύπό τών γρυλλισμών τών κυνών 

j καί τών κραυγών τών σπαρασσομένων ’Ινδών. 
’Αλλ’ αί φρικώδει; αύ^αι κυνηγεσίαι, ά ; το- 

οοΰτον κατέκρινον οί φιλάνθρωποι βόρειοι 
’Αμερικανοί, δέν ήρκεσαν εί; καθολικήν εξόν- 

το>σιν τών ’Ινδών Σεμινολών. 'θ  δέ στρατη

γό; Μακόμβ, ό διάδοχο; τοΰ Τευλωρ, έπέ- 

τρεψε τ ο ΐ; λειψάνοι; τή ; άθλια; ταύτης φυλή;



να διαμείνωσι πρός καιρόν εν τινι άπροσίτω 

νοσερα νη'σω, με'χρις ού δυνηθώσιν ΐνα μετοι- 
κη'σωσιν άλλα^ό'σε.

Εκτοτε, τουτ εστιν απο τοΰ 184*>ου έτους, 

ή Φλωρις ειρ'/ίν .υσεν όπωσούν. Ττδε κάκεΐσε 

ίλαι τινές Ινδών αναφαίνονται και αφανίζον

τα ι, καταδιωκόμεναι υπό τών έν τοΐ; φοου- 

ρίοις στρατευμάτων. "Οταν δέ ό τελευταίος Σ ε- 

μινόλης καταλίπη την πατρίδα αυτοΰ, τά ποό: 

νότον τής Φλωρίδος έξουσι κατοίκους μόνον τά 

θηρία τών δρυμώνων και τα έρπετά τών τελ

μάτων. Διότι πρός άποξηρανσιν , έκκάθαοσιν

καί γεωργίαν τών απείρων τούτων τελαάτων,

εστίας παντοιων μιασμάτων καί ασθενειών 
άπαιτοΰνται αμύθητα y ρήματα καί πόνοι.

Τοιοΰτον πέρας έ'σ^εν ό 

επι είκοσιν έτη διαρκέσας 
άδικος καΐ ώμος πόλεμός 

της Φλωρίδος, εϊς όν ο ί’Αμε
ρικανοί έδαπάνησαν υπέρ 

εκατόν πεντήκοντα έκατομ

μύρια ταλήρων καί άπέβα- , 

λον περί δεκαπέντε y ^ w ^ ^  

άνδρών, διαφθαρέντων έκ 

τών ασθενειών καί τοΰ πο
λέμου.

1Β·

Αγροκήπιον τι εν Φλωρίδι.
—  Ο στρατηγός Αορέντης.
—  Η συνοδία τοΰ οα.εως.
—  Ή  σενορίτα Ίνεσίλλα.
—  Εεΰμχ κβεολον. —  Πα
ράδοξος υπηρέτης'.

Τη 30η  σεπτεμβίου τοΰ 
ί 808ου έτους έ'φθασα εϊς 

τόν "Αγιον Αυγουστίνον , 
μίαν τών μεγίστων πόλεων 

τ*?,ς Φλωρίδος, φέρων έπι- 

στολάς πρός τον Ισπανόν 
στρατηγόν Αορέντονα, γέ

ροντα μικρόν, ξηρόν καί με-

λάγχρουν, τύπον τοΰ Ί σ π α - - 

νου κρεολοΰ, άποικησαντα  

άπό πολλοΰ τή ς  έκ Γ  ουα- 

δεμάλας εϊς την Φλωρίδα.

Ό  στρατηγός με παρε- 
κάλεσεν ϊνα μεταβώ -περί 

τήν έσπε'ραν είς . τό άγφο- 

κηπιον αύτοΰ, κείμενον περί 

πέντε μίλλια μακράν τής πόλεως. Διήλθο- 

μεν έφιπποι παραπεμπόμενοι ΰπό δύο μαύ

ρων δούλων διά τ.νος όδοΰ παρομαρτούσης 

τώ ώκεανώ καί βριζόμενης ύπό πυκνοΰ πεύκων 

δάσους. ’Εν τώ μέσω τοΰ δάσους είδομεν έκ- 

πηδώντα μέγαν οφιν τοΰ είδους τών λεγομέ

νων μ α σ τ ιγ ώ ν , οϊτινες, ύπεραγαπώντ:ς τήν 

όσμόν τών ίππων, άκολουθοΰσι κατόπιν ό'που 
άν εύρωσιν αυτούς. Οί μέν ίπποι, πτοηθέντες,

πράσιναι καί κεχρυσωμέναι λεπίδες τοΰ οφεως 

ηκτινοβόλουν πρός τόν ήλιον · οί δέ συριγμοί 

αύτοΰ ήσαν ούτως οξείς, ώστε έπεκάλυπτον 

τον ήχον τών κωδωνίσκων. ’Εν ω δέ οί ίπποι 

εχρεμετιζον και εςέκλινον, όπως έκφύγωσι τάς 

θωπείας τοΰ απεχθούς τούτου ερπετού, είς τών 

δούλων άπέταμεν αύτοΰ τήν κεφαλήν διά τής 
[ΛαστίΎος.

Εςελθοντες τοΰ δάσους, διήλθομεν διά 

τίνος κοίλάδος γεμούσης έριοξύλων, ζακ- 

χαροκαλάμων καί καφεών, καί μετ’ ολίγον 

εισηλθομεν εις τινα ώραιοτατην ύπό κιτρεών 

ορι,ομενην παροδον, άπολήγ'ουσαν είς τόν φρα-·- ! 
μον καί τήν πύλην τοΰ ά'/οοκηπίου τοΰ στοα- / 
τηγοΰ. ‘ ' I

είναι το κατ έςοχήν επιπλον τών γυναικών 

τών χωρών τούτων διότι διατελοΰσιν έπ’ αύ
τοΰ κείμενα-, τό πλεΐστον τής ήμέρας.

Μετά τάς πρώτας φιλοξε'νους προσρήσεις 

καί δεξιώσεις, καθ’ άς δύο μέλαιναι θεραπαινί

δες μοι προσέφερον καρπούς καί διάφορα κα-

τεψυγμένα ποτά, ή κυρία Ίνεσίλλα, ,ητήσα-■ ' '^ τγί'
σα παρ εμοΰ συγγνώμην τής αιφνίδιας avayto- 

ρησεως τοΰ πατρός, πορευθέντος ϊνα λύση 

οριύα τινα τών δουλών τοΰ αγροκηπίου, έξελ-
θοΰσα ιτεπεσε πάλιν οίον

έβάδι ταχυτερον · * νο οε  οφιις , οστις με'χρι
τοΰδε προύχωρει ερπων πρός ήμάς, ή'ρξατο 

ηδη ϊνα πηδά. Οί δέ ϊπποι, βλέποντεί τόν 

οφιν πλησιάζοντα, έκάλπαζον φεύγοντες όσον 
ταχιστα* άλλ’ ούτος εφθασεν αύτούς, καί 

πΓ,δών άτάκτως καί έρειδόμενος έπί τής ούρκς 
νφε τήν κεφαλήν μέχρι τοΰ στήθους αύτών. Αί

Ο υπηρέτης ’Αντώνιος.

Κατεβημεν άπό τών ί'ππο>ν έμπροσθεν ποοθύ- 

ρου μαρμαρινου κεκοσμημένου γοαφικώς πολλοΐς 

άνθοφόροις άγγείοις. Ό στρατηγό; λαβόμενό; 

με τής χειρός, είσήγαγεν εϊς τινα αίθουσαν, 

καί παραστη'σας με τή θυγατρί αύτοΰ Ίνές, 

προύφασίσατο σπουδαίαν τινά άσyoλίav, καί 
με άφήκε μόνον μετ’ αύτής.

Η σενοριτα Ινες έζ ήμισείας κατακλινομένη 
έπί τίνος αιώρας, ής ύπερθεν νέος τις αίθίοψ 

έκίνει μέγα σκιάδων , έ'τερος δέ εϊ/ε διά χει- 

ρών ένα ψιττακόν καί δύο μικροτάτους ίαβα- 
ναιους κύνας, ήγέρθη ραθύμως, ένευ;έ μοι, καί 

μοι έδωκεν εις ασπασμόν τήν μικράν αύ - 
τ?,ς χεΐρα. Ο θάλαμο; ήτο πλη'ρ/;ς έδοών καί 

ανακλίντρων, ’λλλ’ αί κρεόλαι τών τροπικών 

προτιμώσιν ΐνα κήνται έπί τής αιώρας, ήτις

• ον κήπον, κατετ 

καταπεπονημενη έκ τής ύπoδoyής μου έπί τ ι- , 
νος αμερικανικού θοονίου.

Η Ινεσίλλα είναι ό τύπος τών κρεολών 
τής Φλωρίδος· έπειδή, θυγάτηρ Ισπανού καί 

Σκωττίδος μητρός ούσα, 

μετεχει τών καλλονών άμ- 
φοτέρων τών φύλων τού

των. Αΐ ταιγες  αυτής είναι 

ZP’J,a / > τό δέρμα λευκό- 
τατον, ώς ή χιών, οί δέ 

οφθαλμοί . μελάνες , μέγι

στοι , σκιαζόμενοι ύπό πυ

κνών καί μελαντάτων όφού- 

ων. Είναι δέ λεπτοφυής, 

ύψηλή, εύγενής την συμπε

ριφοράν, εύστροφος καί κα

θόλου ή, έρασμιωτάτη τών 

κρεολών. II δέ φαινομένη 

αυτής νωθροτη; , ήτιε είναι 

άποτέλεσμα τής μεγάλης 

θερμότητας τοΰ κλίματος, 

ύποκρύπτει πολλήν έμβρί- 

θειαν · δ ιό τι, γνωρίζουσα 

ε ;  διάφορους γλώσσας, δια- 
τελει τό πλ.εΐστον τής ήμέ

ρας διδασκόμενη και άνα- 

γινώσκουσα τάς σπουδαιο- 
τάτας έφημερίδας καί τά 

περιοδικά συγγράμματα τής 
Ευρώπης. [| δε ομιλία αύ
τής είναι επαγωγός καί δι

δακτικότατη. Είναι δέ καί 
αριττη μουσουργός.

Χλλά παρά ταΰτα ή δόνα 

Ισενίλλα άγαπα ύπερβαλ- 
λόντως τά ζώα. Διό τό 

αγροκήπιον τοΰ πατρός αύ

τής δύναται ΐνα παραβληθή 

,wΡ°ς «λήθες ζωοτροφεΐον. 
Κλωβια βρίθοντα τών σπα- 

νιωτατων και ώραιοτάτων πτηνών τών τροπι
κών, κύνες  ̂ ίαβανοί μικροί, ώς αί χεΐρες αύ

τ η ς , γαλαΐ παντοειδείς, είς λαλίστατος ψιτ
τακός, και είς θήλυς πίθης, ή κυρία Ζακελίννη, 
είναι αχώριστοι αύτής εταίροι.

’Αλλά φαίνεται οτι άπη'ρεσα τή κυρία Ζ α- 

κελιννη , ήτις μυσάττεται πάντα τινά,' πρός. 

όν ή δέσποινα αύτής προσφέρεται εύμενώς. Μέ 
εκλεψε δέ κρυφίως τό μανδύλιον , τό σιγαρο- 

δοχεΐον καί τό βαλάντιον μου, καί εθηκεν

άντ’ αύτών είς τό θυλάκιον μου καρύδια καί 
οαυκία.

Μετ ολίγον, έπανελθόντος τοΰ στρατηγού, 
έκαθίσαμεν εϊς δεΐπνον.

—  Θέλετε νά ΐδητε 
λεγει ό στρατηγός.

τον Αντώνιον J μοί

Ηθ/] Ιν Φλωρίδι. —  Η ΐεολος σινορίτα Ινεσίλλα καί ή ακολουθία αύτης.

—  Τίς ούτος ό Αντώνιος; ήρώτησα.

—  Ε ί; τών ύπηρετών μου, έκ τών άρι
στων.

Ό  στρατηγός έσημηνε.
Καί είδον εύθύς είσ^ρyόμεvov μορφάζον παρά

δοξόν τι άνθρωπόμορφον ζώον, φοροΰν λευκήν 

περισκελίδα, καί χιτωνίσκον καί πίλον ερυ

θρόν. Ήτο δέ ούτος μέγας τις πίθηξ έκ τοΰ 
γένους τών Χιμπανζές. Ν-ύσαντος δέ τοΰ κυ

ρίου, ό Αντώνιος, θείς εν χειρόμακτρον ύπό 
τον βραχίονα, ήρξατο ΐν’ ύπηρετή ήμΐν, άπο- 
φερων, φέρων καί ιπογγίζων προθυμότατα τά 
τρυβλία.

1’πηρετει i ήμΐν ταχυτερον άπάντων όμοΰ 

τών λοιπών [4άνων ύπηρετών. ’Αλλά δυστυ- 

χώςήτο ισχυρά/ώμων, φαντασιόπληκτος καί 
κλέπτης. Διοτιάποφέρων τά έδέσματα έ'δακνε 
κρυφίως α ύτά ,«  έπλήρου τά  θυλάκια, άτινα, 

καιτοι επιτηρούσα ύπό τών άλλων ύπηρετών, 
ήσαν πάντοτε μ τά  παντοίων βρωμάτων καί 
τρωγαλιων και ό y είριστον, ό'τι μετά τό τέ 

λος τοΰ γεύματι άπερρόφα τά λείψανα τών 
καλλιστων οίνω' καί άτνή^/ετα είς ύπνον 

κραιπαλών, άδων.αί άσχημονών πρός τάς 
ώραιας υπ/ιρετιδα^ής έπαύλεως.

(''Επεται συνέχεια.)

ΑΓΓΛΙΚΟΙ 2ΙΛΙΙΡΟΑΡΟΜΟΙ.

'Τπάρχουσιν εν τώ παρόντι έν τή Μεγάλη Βοεταν- 
νικ 5 9 9  έταιρίαι σιδηροδρόαο)ν. Μεγίστη δ’ αύτών είνα> 
ή λεγομένη London and North W estern railway, 
ής δ σιδηρόδρομος εχει μήκος 2 3 6 0  χιλιομέτρων. Ή  
έταιρία aur/j μετεκόμισε κατα το 1 8 7  Ιον ετος τό αλη
θώς άπιστον πλήθος 3 7 ,7 4 0 ,6 1 0  δδοιπόρων, τοΰτ’ 
εστιν όσοι είναι συμπαντες οί κάτοικοι τής Αγγλίας· 
αί δέ άτμάμαξαι αύτής διήνυσαν καθ’ ολον το ετος 
περί 7 7 ,5 5 6 ,4 6 5  χιλιόμετρα, έν άλλαις λέξεσι έκα- 
τοντάκις την μεταξύ τής γης καί τής σελη'νης αποστα

τών· ήτοι τοσαυτα οσα είναι τα εισοοηιιατ* τοΰ Β ελ
γίου, καί οκταπλάσια τών εισοδημάτων τής πτωνή- 
'  Ελλάδος.]



ΔΟΥΚΑΣ

Τ  Ρ Α Γ Π Δ  I Α

νπο

A . Ρ .  Ρ Α Γ Κ Α Β Η .

(Συνέχ. άπό σελ. 2 9 4 .)

Α λ έξιο ς .

’Ηθέλησα,

πριν η άπέλθο^, νά σ’ ίδώ και δεύτερον, 

και νά σο'ι άποόοίσω νέας χάριτας.

Δ ούκας.

Περιττόν ήτον, καΐ ού/1 άκίνδυνον, 

αν σέ γνωρίση κατασκόπου οφθαλμός.

Χ λ έ ξ ιο ς .

Εις σέ οφείλω , οτ’ ?ις μέθην ηδονής 

κ’ εις πατρικήν αγκάλην ένετρύφησα.

Χλλ’ ώ σύ, κρυπτών, ώς είς νάρθηκ’ αρετής,

πίστης φιλίας άθικτον κ'ειμηλιον,

εις σέ ν’ ανοίξω θέλω της καρδίας μου

τά ταραχθέντα βάθη, θέλω εϊς τήν σήν

τάς φλόγας νά κενώσω, άς αιφνίδιος

σπινθήρ άνηψε, νά ζητήσω αρωγήν

της σής ισχύος, συμβουλήν της πείρας σου.

Δούκας.

’Επισφαλές νά μένης, ό'ταν οί λοιποί 

συμπρέσβεις σου άπήλθον · ό'μως έν βραχεί 

είπε, καΐ ε’ίτι δύναμαι, διάταττε.

’Α λ έξ ιο ς .

Πλησίον τοΰ πατρός μου είδον άγγελον 

παρηγορίας, κατελθόντα πρός αύτόν 

άπό του παραδείσου. Είς τό βλέμμα της 

—  διότι γυνή ήτον, —  άνεβλάστησαν 

τά όνειρα έντός μου όσα έ'θαλλον 

είς τήν αύγήν του βίου· κόσμος μαγικός 

άνέζησ’ έσβεσμένων άναμνη'σεων, 

καΐ φώς έντός μου έ'λαμψε, κ’ ένόησα 

τήν λέξιν α Εύτυχία » , ήχον πριν κενόν.

Θ’ άπέλθω πάλιν τύχης παίγνιον, φυγάς, 

είς πολεμίους λόχους νά καταταχθώ, 

χωρίς ποτέ τό βλέμμα είς τό βλέμμα της 

ν’ άπαντηθτ, νά θίξ’ ή y βΐρ τήν χεΐρα τη ς , 

η τ ’ όνομά μου καν ν’ άκούση τοΰ λοιπού, 

έκτος οσάκις μ ετ  άρών προφέοεται, 

μεμισημένον καΐ διαβαλλόμενον.

Αλλ’ είς τό σκότος θενά φέρω θησαυρόν 

κρυπτόν, έλπίδα μόνην, τήν εικόνα της, 

καΐ όταν λόγχη μέ φονεύση είίσπλαγχνος, 
θεν’ άποθάνοο, τ ’ όνομά της έκφωνών.

Δ ούκα ς.

Αλλ’ ήγεμών, τί ταΰτα άποδύρεσαι;

Γιος τοΰ Βασιλέως, δν μυρίασπις 

στρατός νά ένθρονίση έ'ρχετ’ έφ’ ήμάς, 

ό'τ έν θριάμβω θά έμβαίνης αύριον, 

ύπό τών ξένων προπεμπόμενος λογχών, 
δεν θά θηρεύ- ς̂ τότε μετά στεναγμών 

τήν γυναικείαν εύνοιαν. Τών γυναικών 
πρός σέ τόν δαφνηφόρον τότε πάλλουσαι 

θενά πετώσιν αί καρδίαι. (4 6 0 )

’Α λ έξ ιο ς .

Είς έμέ
ούό ούτος είναι είμαρμένος ό καρπός 

της εχθρικής μου μοίρας. Τήν επίκουρον 

ξένην ασπίδα αποκρούει ό πατη'ρ'  

δέν θέλ είς θρόνον ν ’ άναβΐί αίμόρραντον. 

Νά τούς μακρύνω θέλει τών τειχών αύτών , 

καΐ τοΰ στεφάνου, όν αύτοΐ τώ  (οέοουσι, 

τόν στέφανον προκρίνει τόν μαρτυρικόν.

Δ ο ύ κ α ς .

Αυποΰμαι τα ΰτ’ ά/.ούων. Οτ ’ ή κάθειρξις 
τό φρόνημά του καταβάλλει, προφανές.

Τά δεσμά στέργει, λησμονών δικαίωμα 
ότι δέν έ'χει έαυτόν νά λησμονη.

Αν Βασιλεύς έχρίσθη, έ'λαβ’ έντολήν 

ούχί άνθρώπων, άλλά θείαν· κ ’ είς αύτήν 

ο μή έμμενων, ασεβώς λειποτακτεΐ.
Πρός δ έ , τόν θρόνον άν λακτίζη, προτιιιών 

τής φυλακής τήν δρόσον, τίς τόν δίκαιοί 
νά έπιβάλλη τήν ιδίαν δίαιταν 

είς συγγενείς , είς φίλους καΐ είς όπβδούς , 

καΐ νά συμπαρασύρη είς τήν τροχιάν 

τήν σκοτεινήν του καΐ τούς δορυφόρους των} 

Τό στέμαα ό άονεΐται είναι στέαιχα σου ·
( » I I t

τήν παρακαταθήκην έ'λαχεν αύτοΰ.

Νά σοί τό άφαιρέση είναι άρπαγή.
Καΐ σύ νομίζεις φόρον πώς άπέτισας 

φιλοστοργίας επαρκή, ό'ταν ίδών 
αϋτοκτονοΰντα τόν πατέρα, άποστης 

τοΰ νά τόν σώστ,ς, άναλγητως εύπειθη'ς;
Δέν είν’ εύσεβεοτέρα ή απείθεια J

Χ λ έ ξ ι ο ς .

'Ο λο'γος σου, άντίπνους πρός τόν λόγον του, 
πολύν έγείρει σάλον είς τάς φρένας μοι, 

καΐ πρός τά εναντία ταλαντεύονται.

Δ ούκας.

Νομίζεις πλάνης, καταδιωκόμενος , 

είς ξένας στέγας τήν ζωη'ν σου έπαιιον, 

καΐ μή εύρίσκων τήν χειμαζομένην Όΰ 

νά κλίνης κεφαλήν c o j, ότι εύμενή 

θά έφέλκύσης βλέμματα τοΰ έ'ρωτος 

Είσ’ έ'τι νέος, Βασιλόπαι- αγνοείς 

τών γυναικείων καρδιών τά μύχια.

Τήν κλίμακ’ άν τής τύχης άναρρφιθίίς, 

ακτίνες δόξης άν σέ περιβάλωσι, 
ταχέως βλέπεις λυομένην εϊς αύτς 

τήν παγετώδη αδιαφορίαν των.
Είς ό',τι λάμπει εύχερώς έμπίπ'Ασι, 

τά έλαφρά των καίουσαι πτερύγί.

’Εγ'ώ, τά πρώτα είς τοΰ Αύτοκάτορος 

τήν αύλήν φέρουν, καΐ ίσχύν καθούμενος, 
ύπέρμαχος του έ'πρεπε νά ΐστααι.

Τάς προτροπάς μου τ ί θά μ νηγόρευε , 
πλήν τής στοργής ήν τρέφω πρόύμάς κρυπτήν; 

Αί περιστάσεις δέν παλινδρομ»σιν. 'Ην 

ή τύχη πέμπει εύ'νους μη πα^μελής, 

καί δρέψον, δι’ ανδρείας άπαάσείος, 

εύκλειας δάφνην, καΐ μυρσίν έρωτος.

’Α λέξιος»

Η φιλική φωνή σου προκαϊ θερμά 
εύγ;ωμοσύνης έν έμοί αίσθιατα, 

καΐ τής εύδαιμονίας, ξένης ις έμέ, 

τή διανοίγει άσυνη'θη άποψ.
’ Οτι νά βρέξω είς τήν βριιν τής ποθώ 
τά διψαλέα χείλη μου, τιμολογώ. (5 2 0 )

 ̂ Αλλ αμφιρρεπ η στάθμη τής καρδίας μου. 

Τήν δελεάζεις, πλήν προστάττει ό πατη'ρ. 
Ποΰ θέλ(ο κλίνει αγνοώ. *Αν ποός αύτόν, 

τοτε και πάλιν τής τεκούσης με μακράν 

θενα μέ περιφέρη μοΐρα στυγερά.

Ω ! τοτε, τότε μένων σύ πλησίον της,

I εις την ψυχήν της μή άφήσης νά σβεσθη 

[ τοΰ πλάνητος ή μνημη · λέγ’ ενίοτε, 

εμπρός της λέγε τοΰ φυγάδος τ ’ όνομα, 

j ον ή μορφή της πχνταχοΰ θ ’ άκολουθή, 

άκτις έλπίδος, καΐ παρηγορίας φώς.

Δ ούκας.

Αλλά δέν είπες τ ’ όνομά της, ήγεμών. 

Α λ έξ ιο ς .

, Π ώ ς; Δέν τό είπα ; Οτι ή καρδία μου 
, μεγαλοφώνως ομιλεΐ ένόμιζον.

I νωστόν σοι είναι τ ’ όνομά της.

Δ ούκα ς.

Αλλ’ είπ ε ...

Α λ έξ ιο ς .
Η Εύδοκία.

Δ ούκας. 

Εύδοκία! ’Εννοείς..

’Α λ έξ ιο ς .

; Τοΰ Αλεξίου...

Δούκας.

Π ώ ς; τοΰ Αύτοκράτορος
τήν θυγατέρα;

Α λέ ξ ι c ς.

Ταύτην, φίλε. έννοώ · 
αζιαν, ουχι θρονου, αλλα στέμματος 
άγίας.

Δ ο ύ κ α ς.

Αποδίδεις φόρον δίκαιον 
επαίνων είς τήν νέαν βασιλόπαιδα.

Ούδείς ό φεύγων τήν ίσχύν τοΰ κάλλους της. 
Μαλάσσει και θηρία ή γλυκύτ,ις της.

’Αλλ’ ήγεμών, τό βέλος πώς τοΰ ερωτος, 

έκ τών ώραίων οφθαλμών της τοξευθέν, 
νά σέ πληγώση δύναται;

Α λ έξιο ς .

’Αδύνατον
νομίζεις τοΰτο;

Δ ούκας.

Αλλα είσθ έξ άδελφών, 
συμφυείς κλάδοι έκ τής ρίζης τής αύτής.

’Αλέξιος.

Καΐ λοιπόν λέγεις 5 ...

Δ ούκας.

Τών θεσμών τό άκαμπτον 
τής. Εκκλησίας δεν γνωρίζεις παρ’ ήμΐν, 
έν μέσω ζη'σας ξενικών αιρέσεων.

Ί ο  λυειν έ'χει παρ’ έκείνοις καί. δεσμεΐν, 

το νομούς θετειν, καΐ τούς νόμους άλλοιοΰν, 

ό άκρος ιεράρχης. Παρ’ ήμΐν γραπτόν 
ο είναι, μένει.

Α λ έξ ιο ς .

δέν συγχωρεΐται; . .
Κ’ είς τόν Αύτοκράτορα

(5 5 6 )

Δ ούκας.

Είς τόν Αύτοκράτορα; 

Τώ  όν τι... Ισω ς. Πρό τοΰ θρόνου κύπτουσιν 

ό'λ’ αΐ δυνάμεις · κ’ ή τιάρα πιθανώς.

’Α λ έξ ιο ς .

'Η στάθμη τοΰ νοός μου πώς σαλεύεται ί 

χρέος τό χρέος, πόθος πόθον πολεμεΐ.

Δούκας.

"Ερχονται. Φύγε-. Είν’ ή Αύτοκράτειρα.

Κατά τήν πύλην τήν Χρυσήν προσμένει τις 

νά σ’ έξαγάγη.

’Α λ έ ξ ιο ς .

Φεύγω πλουσιώτερος 

καθ’ ένα φίλον, καΐ εν όνειρον χρυσοϋν. 
( ’Απέρχεται).

Δούκας (μόνος).

’Εν ώ σταθμίζεις, φίλατε, φροντΐς ήμών 

νά θίξωμεν τόν νοΰν σου τόν άστάθμητον 

είς έργαλεΐον χρήσιμον, η αβλαβές. 

Περιφρονεΐς τόν θρόνον · σ’ είναι περιττός * 

άλλ’ είς εμέ δέν είναι, καί θά προσδεθής 

έκών η άκων είς αύτόν, ώς είς ζυγόν 

ό βοΰς προσδεΐται, νά τόν σύρης προς έμέ. 

Τήν Εύδοκίαν άγαπα! ’Ακίνδυνον ! 

ή καν θενά ίδωμεν τοΰ κινδύνου πώς 

ν’ απαλλαγώ μεν ’Αγαπάς; Αρκεί αύτό.

Τοϋ θώρακός του εύρομεν τό κεχηνός.
(Εισέρχεται ή Αύτοκράτειρα ΕΓΦΡΟΣΓΝΗ.)

Ε ύφ ροσύνη.

Αοιπόν ό κΰβος πώς έρρίθη έ'μαθες;

Τήν ε’ίδησιν γνωρίζεις;

Δούκας.

Ποίαν εΐδησιν;

Δέν ηκουσα...

Ε ύφ ροσύνη.

Οί Φράγκοι μάς προσβάλλουσι. 

Κατάσκοποι Ιλθόντες τό ανήγγειλαν.

Τούς πρέσβεις μόλις είδαν έπιστοέφοντας 

απράκτους, ήίρθη πάνδημος αλαλαγμός, 

καΐ, άπό λογχοφόρου μέχρι στρατηγού, 

πας έκινεΐτο, πας έζήτει έφοδον.
’Από τών πύργων βλέπεις ώς πυρίφλεκτον 

τήν πεδιάδα, καΐ ώς οφεις φλογ'εροί 

οί χαλκοφόροι λόχοι έξελίσσονται.

'Η πέριξ χώρα τρέμ’ ύπό τό βήμά των.

Αΐ μηχαναΐ πυργοΰνται κατά τών τειχών, 

κ’ ένετικαΐ τριη'ρεις άναγόμεναι, 

τό Χρυσοϋν Κέρας ηδη παοαλλάττουσιν.

Δούκας.

Ό Αύτοκράτωρ έμαθε ; . . .

Εύ Φ ροσύνη-

Τά έμαθε.

Δ ο ύκα ς.

Καΐ ποια μέτρα έ'λαβε;

Εύφ ροσύνη.

Προσεύχεται.

Δ ο ύ κ α ς.

Επήλθε τό μοιραΐον, Αύτοκράτειρα.

Ενδύθητι άνδοείαν. Τ  ά σαλπίσματα 

τών Φράγκων, είναι μέλη έπικηδεια (5 9 5 '

1 τής Αύτοκρατορίας. 'Τπερηφοίνον 

γ'λώσσαν άκαίρως πρός τούς πρέσβεις μετέλθών 

ο Αύτοκράτωρ, εσειρε τούς κεοαυνούς 
επι τήν κεφαλήν του, οΰς τήν δύναμιν 

δέν έχει ν άποσείση. Τό ναυάγιον 

έγγύς έστι · σωθήτω ό'στις δύναται.

Ε ύφ ροσύνη.

Τό λέγ'εις, ού’τε τήν όδον δεικνύων μοι 

τής σωτηρίας, ούτε χεΐρα τείνων μοι.

Δούκας.

Ίνα τήν χ ;ΐρα κουφοτέραν δύναααι 

νά σοι εκτείνω, ά ια ιλλάγην, δέσποινα, 

τής γυναικος μου.

Ε ύφ ροσύνη.

Είς αύτής αντάλλαγμα 

τήν Εύδοκίαν θενά λάβης. "Εδωκα 

ύπόσχεσιν· καΐ μάτην δέν υπόσχομαι.

Δούκας.

Οπερ έστΐν, άρνέΐται συγκατάθεσιν 

τής Εύδοκίας ή καρδία.

Εύφ ροσύνη.

Ν’ άρνηθή 
μητέρα της συγχρόνους καΐ βασίλισσαν 
έάν φοβήσαι, πόσον ιδιότροπος 

ή γυναικεία φιλαρέσκει’ άγ'νοεΐς ;

Τόν προκαλοΰντα φεύγει, κ’ έπιβάλ>εται 

είς τόν ύποχωροΰντα · οπισθοδρομεί, 

συντονωτέραν προκαλοΰσα δίωξιν.

Σπανίως χείλη γυναικος κηρύττουσιν 

ό ,τ ’ ή καρδία ψιθυρίζει. Κεφαλήν 

μή άνησύχει άν θά κλίν/ι, νά δεχθή 

τό διπλοΰν στέμμα βασιλείας κ’ έ'ρωτος.

"Αφες η πρώτη νά παρέλθη έ'κπληξις,

κα; ν άποπέση τής αίδοΰς ό πρώτος χνούς,

κ’ ή κεφαλή θά κλίνη, η , . . .  τήν κάμπτομεν.
Αμελεί· έχεις άσφαλή έγγύησιν,

και τήν πασών μεγίστην, —  τό συμφέρον μου.

Δ ο ύ κ α ς.

Αλλ ό καιρός έπείγει, κ’ οί κατακτηταΐ 

έρωτοτροπου κόρης να προσμένωσι 

τήν ό'ρεξιν, ολίγον είναι πρόθυμοι.

'Ο θρόνος πίπτει. Σώσωμεν τά τρίμματα, 
πριν άλλοι θρόνον έξ αύτών έγείοωσι, 
κ’ είς ήμάς τάφον.

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Αρχον, μή ό ζήλος σου 
προτρέχη ττς φρενός σου. "Αν τον έ'χοντα 

τό σκήπτρον καΐ τό ξίφος τό βασιλικόν 

άλο'γως έκθρονίσης καΐ διαδεχθής, 

ο Αύτοκράτωρ έ'σται μάρτυς, κ’ έπι σέ 

προδότου ψήφος άποστάτου θά ριφθή.

Αλλ’ άν θραυοθή το ξίφος είς τάς χεΐρας του, 

καΐ είς τό μέτωπον του τό διάδημα, 
συλλέγων ταΰτα, ή'ρως έση καΐ σοιτήρ.

Ετοιμος ecco, κ ή στιγμή έλεύσεται.

Δ ο ύ κ α ς  (φιλών τήν χεϊρά τη ς),

Τό γ'όνυ κλίνω πρό τής σης συνέσεως.

Εύφροσύν γ , ·

'Ο Αύτοκράτωρ. (6 4 1 )
(Ε ισέρχεται ό Αύτοκράτωρ Αλέξιος KOMXHNOS αετά 

τοΰ 'Ηγουμένου ΑΓΑΠΙΟΓ.

Κ ομνηνός (προς τόν Δούκαν).

Χαΐρε, λρχον. Ηκουσας 
ότ’ οί αύθάδεις βάρβαροι της Δύσεκς 
τήν πόλιν άπειλοΰσΐ;

Δ ούκας.

Ναι, ώ Βασιλεΰ·
ώς λέγεται...

Κ ομνηνός.

Πιστ.ύεις νά τολμήσωσι;

Τα ίερα μας τείχη τών αιρετικών 

ό ποΰς πώς θά πατη'ση παραδέχεσαι;

Δ ούκας.

Εις τοΰτο ν άπαντηση προσφορώτερον 
τόν ά'γιον νομίζω καθηγούμενον.

Α γάπι ος.

Ο κύριος πατάσσων τούς αμαρτωλού:, 

τά όπλα τής οργής του κατά βούληαν 

εις πονηρούς πολλάκις εμπιστεύεται.
Εκ μελανής νεφέλης τόν πυριφλεγή 

τής έκδικη'σεώς του πέμπει κεραυνόν.

Μή έκπλαγώμεν έάν σύρη σήμερον 

τής τιμωρίας τήν ρομφαίαν τρομεράν, 

καΐ μή άδημονώμεν. Δέν ήνοίξαμεν 

είς τήν κακοδοξίαν τάς άγκάλας μας ‘

Μετ οπαδών τής Ρώμης είς τόν Γαλατάν, 

υιών απάτης, δέν συνεχρωτίσθημεν;

Δέν βεβηλοΰσι τήν Περαίαν ιερείς 

τοΰ Αντίχριστου; Καΐ ναοί του τήν 2ιών 
εις φαύλην Βαβυλώνα δέν μετέτρεψαν; 

’Ανεκτικοί δειχθέντες πρός τήν αΐ'ρεσιν, 
έσμέν δικαίως έρμαιον αιρετικών.

Εύχαριστώμεν τώ  Θεώ ότι το πΰρ 

δέν σφενδονίζεΐ τής Γέεννης έφ’ ήμάς, 

τ ’ ανευλαβή νά καύση ταΰτα Γόμορρα.

Κ ο μ ν η ν ό ς.

Ώ  πάτερ, άμα ηκουσα τήν έφοδον, 

πρό τών εικόνων έπεσα έν συντριβή, 
έπί τήν κεφαλήν μου τέφραν έ'ρριψα, 

καί προσηυχηθην, άφ_σιν αμαρτιών 

ύπέρ τής πόλεώς μας αίτησάμενος.

Ώ  πάτερ, κάμψον καΐ σύ γόνυ προσευχής- 

όλονυκτίας όλα ι ψάλετ’ αί μοναί* 

περί τά τείχη τήν τής Θεομη'τορος 

τών Οδηγών εικόνα τήν θαυματουργόν , 
έν λιτανεία φέρε, κύκλον εϊς αύτά 

νά περιβάλη άγιον, τοΰ Σατανα 

τας ένεργείας πάσας άποκρούοντα.

Εύφ ροσύνη.

Τοΰ Σατανά τά έ'ργα, είς τήν πόλιν μας, 

τής είδωλολατρείας τά βδελύγματα, 
πρός αμαρτίαν καΐ πρός σκάνδαλον κοινόν, 

τάς έπιφανεστάτας θέσεις εχουσ--, 

καί προκαλοΰσι τήν οργήν τοΰ ούρανοΰ. 

’Εξόρκισόν τα, πάτερ, καί διάταξον 
ν’ άκοωτηριασθώσι, καΐ νά θραύσωμεν 

τήν πολευ.ίαν δύναμιν τοΰ πονηεοΰ,

Πλήν ταΰτα μόνα δέν άρκοΰσι, Βασιλεΰ 

Μετά τά θεΐα ’ίδωμεν τ ’ ανθρώπινα.

Πονηροί ήσαν οί κατασκευάσαντες 
τά είδωλα εκείνα, πλήν καί φρόνιι,Λ».

Μή λησμονώμεν τό σοφόν των λόγιον ~

« Συν ’Αθηνά καΐ χεΐρα κίνει. » ( 6 9 3 )



Κ ομ ν η ν ό ς.

Δηλαδή; .  
(Εισέρχεται ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙ0£).

Κ ο) ν Ο τ  α ν Τ ι Ο ς (προς τον Αύτοκράτορα). 

Τον Σγουρόν έ'ξω έ'πεμψεν ό στρατηγός. 

Αδειαν έχει νά εΐσελθη;

Κ ομνη νός.

Κέλευσον.

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς  (κράζων —ρός την θύραν). 

Ο Έπαρχος είσ ίτω !
(Εισέρχεται δ ΛΕΩΝ Σγουρός).

Κ ομ νηνός (προς τον Σγουρόν).

Τί ό Αάσκαρις

μοί αναγγέλλει;

Λε'ων.

Βασιλεύ, ό στρατηγός 

μέ στέλλει, εύσεβάστως σοι την εϊδησιν 

νκ φέρω, οτι οί έχθοοι προσβάλλουσιν.

Ο Βαλδουίνος τής Φλανδρίας κατά γην, 

,διά θαλάσσης Δάνδολος ό Βενετός 

είς έφοδον όρμώσι · τά πυργώματα 

προσβαλλουσι· πυρφόρα άνω τών τειχών 

τά βέλη τιον πετώντα, επινεύονται 

τάς ξυλοδμήτους ήδη συνοικίας μας.
Τών δέ χαλκοθωράκων ςένων ιπποτών

ή άσυνήθης όψις φέρει έκπληξιν

και κινδυνώδη δισταγμόν εις τόν στρατόν.

'Ο Αάσκαρις ελπίζει ή έμφάνισις

της θειοτάτης σ?!ς Μεγαλειότητας

είς τό πεδίον τών μαχών τό φρόνημα

και τήν ανδρείαν ν’ άναφλέξη τοΰ στοατοΰ.

Κ ομνηνός.

Είς τό πεδίον [/.ε καλοΰσι τών μαχών J 

Πρέπει να σπεύσω. Εί καί οπλών άπειρος, 

άλλ1 όμως πρέπει. Δεν φρονείτε χρέος μου 

κ’ ύμεΐς πώς είναι; Ή , πώς κρίνετε ύ μ εΐς :

Αέων.

Μή σ’ έμποδίζη, Βασιλεύ, ή έλλειύις 

τής πείρας τών πολέμων. Ειν ό Αάσκαρις 

εμπειροτέχνης έν αύτοΐς, ό έξοχος 

στρατών κοσμήτωρ καί μαχών ηνίοχος.

Παρά τοΰ Βασιλέως έν είν’ επαρκές, 

νά θέτη τήν ζωήν του υπέρ τοΰ λαοΰ.

Τίς τήν σκηπτούχον χεΐρα βλέπων οέρουσαν 
Co ξίφος έν κινδύνοις, τίς τήν κεφαλήν 
τήν κεχ ρισμένην, άψηφοΰσαν τάς πληγάς 

καί άφοσιουμένην, τίς εστι δειλός 

καί αγενής τοσοΰτον, ώ στ’ εντός του ολόξ 

νά ι/.ή άνάψη άρετών ή ρωίκών;

Λ ουκά ς.

Οτ’ ·ή ανδρεία δέν προσμένει τών έτών 
τήν πείραν, είσαι, Λέων, σΰ άπόδειξις.

Αλλά τών Βασιλέων άλλ’ ή έντολη'.

Τήν ίεράν των κεφαλήν όφείλουσι 
πρός σωτηρίαν τών λαών νά σώζωσιν.

Είς στρατιώτης πίπτων, είναι μόνον είς · 

ό Βασιλεύς δέ είναι συμπας ό λαός. 
ΐδέ τό δένδρον· τούς ανέμους τ.-ροκαλεΐ 

διά τών κλάδων, οΰς συντρίβ ή θύελλα · 

τήν ρίζαν δμως σώζει κρυπτόν είς τήν γην.

Ευφροσύνη.

’Αλλ’ δμως, άρχον, αύτ ή λαίλαψ σήμερον(749)

δε'νδρον καί ρίζας ν’ άνασπάση απειλεί.

—ωτηρ άν είναι τοΰ λαοΰ ό Βασιλεύς, 

ποτε προσμένει νά τον σώση άλλοτε:

Αν τον λαόν οί Φράγκοι καταστρέψωσι, 

τ ι θελει σώσει; Μετ αύτοΰ θά συντριβή ·

| εν ώ γενναιως τών στρατών του προμαχών, 
αύτούς νά φέρη δύναται είς θρίαμβον, 

j καί, δαφνηφόρος, τοΰ σωθέντος θρόνου του 

την εύκλειαν ν αύξηση καί τήν δύναμιν.

Λ ουκάς.

Εις την εύρεΐαν φρένα σου ή κρίσις μου 

ι^πήκει εύσεβάστως, Αύτοκράτειοα.
Οποίοι δμως οί πολέμιοι αύτοί, 

καθ ών ό Αύτοκράτωρ σπεύδει νά ταχθή, 
•γνωρίζετε J II Δύσις τούς έξέμεσε 

απηνοΰς φόνου λειτουργούς αιμοδιψείς 

λεοντοκάρδους άνδρίαντας σίδηρους.

Ο Αύτοκράτωρ άν βαδίση κατ’ αύτών, 

είς τήν σφαγήν βαδίζει, θύμα ιερόν.

Εύφ ροσύνη.

Μή τό κακόν μελέτα. Μέγας ό Θεός.

Α γάπιος.

Επί τών κοκοπίστων ό Αρχάγγελος 
άς φέρη μόνων τήν ρομφαίαν τής σφαγής!

Α έ ω ν.

Είς τήν σφαγήν; "Ω ! ό χ ι! Είς τόν θρίαμβον. 

Ήμών έν μέσω θά τεθη. Προπυργιον, 

ασπίς του, θώραξ έ'σονται τά στήθη μας, 

καί πρίν αιχμή τόν θίξη λόγχης εχθρικής, 

θενά διέλθη τήν καοδίαν δλων μα:.• » k ’
Ώ  Αύτοκράτορ, μή φοβήσαι, άνανδρον 

j στρατόν πώς έχεις. Ες Ελλήνων σύγκειται. 

Οί πρόγονοί τών, εί καί τριακόσιοι, 

προύκάλουν μυριάδας. Ειν’ εφάμιλλοι 

εκείνων. Δός τοις Λεωνίδαν, νά ίδής 

άν είναι Σπαρτιάται. Θάρρει, Βασιλεύ· 

όδηγ'ησον τους, κ εσονται ανίκητοι.

Δεν θελεις πεσει · ομως και άν έπιπτες, 

ό Βασιλεύς ό θνη'οκων ύπέρ τού λαοΰ 

αθανασίαν έτοιμάζ’ είς έαυτόν.

Κ ομνηνός.

'Ο ανδρικός σου λόγος μέ κατέπεισεν. 

Επιστρεψον άμεσως πρός τον Λάσκαριν.

Εντός ολίγου παρ’ αύτώ θά μάχωμαι.

Α έω ν.

Ετη πολλά τώ θείω Αύτοκράτορ ι!
( ’Εξέρχεται.)

Κομνηνός.

Τά τής εξόδου πάντα, Βεστιάοιε, 

διάταξον κατ’ έθος. Αύτοκράτειρα, 

εις τοΰ τρίκλινου τό είκονοστάσιον 

ελθε να ψαλης μετ έμοΰ παράκλησιν. 
( ’Εξέρχονται Κομνηνός, Ευφρόσυνη καί Αγάπιος).

Κ ω ν σ τά ν τιο ς  (προς τον Δούκαν).

Τόν Βασιλέα ν’ άποτρέψης ήθελες 
νά πολεμηση!

Δ ούκας.

Μάλιστα.

Κ ω ν σ τά ν τ ιο ς .

Δέν εννοώ. ί’Τθδ')

Πως θά τόν παρεκίνεις πιθανώτερον
ένόι/.ιζον.1 ’

Δ ο ύκα ς.

Ν’ αυξήσω δτι έποεπε 

τον Βασιλέα έκρινες είς ήοωα.

Αλλά καί τοΰτο μάθε. Ο Αλέξιος 

απ/)λθ , επί π ρ ο θε σ.. ι προς τον θειον του 
νά μή άντάρη όπλα··.

Κ ω ν σ τ  άν τ ι ο ς.

ΙΙαρεφρόνησεν;

Δ ούκας.

: Εις όεισιόαιμονιας τού πατρός πόισθείς. 
j Κινεί καί άλλο δμως ελατή οιον 

τάς πράξεις του, ό έρως.

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Λ έγ εις ...;

Δούκας.

Αγαπά
ί τήν Ευδοκίαν, καί πρός τον πατέρα της 

ν άντιταχθη δέν θέλει, καί τον Φραγκικόν 
ί στρατόν ν άποκομίσ/ι εσχεδίαζεν. 

j Επικειμένην μάχην άν ίδή, αύτός 

j ή θ άποτρέψη, ή θά φύγη προλιπών.

Κ ω ν σ τά ν τιο  c.

| Καί οί σκοποί μα ς;

Δ ο ύκα ς.

Ματαιοΰνται. 

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .

Ατοπον
τό πράγμα λέγεις. Έχε·.ς τόν Αλέξιον 
αντεραστήν!

Δ ο ύκα ς.

Ολίγον επικίνδυνον.
Ο αφελής του έρο>ς μέ υπηρετεί 

καί δέν μέ βλάπτει. Δέσμιον είς χεΐρας α ου 

τον παραδιδει. 'Ο έρών δέν σκέπτεται.

Πλήν κατεπείγ'ει ό καιρός πολύτιμος.

Σύ τώρα σπεΰσον· πρός τούς Φράγκους άπελθε. 
Τόν Μονφερράτον εύρε, καί έιπέ αύτώ 

, δτ’ ή Μαρία κινδυνεύει · εντολήν 

να τήν φονεύσω μυστικήν πώς έ'λαβον, 

καί νά τήν σώσω θέλων, πέμπω ποός αύτόν.

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .
Αληθές λέγεις;

Δ ούκας.

Δέν άρκεΐ πώς πιθανόν ;
Καί μετ’ εκείνον εύρε τόν ’Αλέξιον, 

ί Νά επιτείνω τοΰ πατρός του τά δεσμά,

| ειπε τω , διεταχθην. Κινδυνεύσουσαν 
j νομίζω τήν ζωήν του. Λνεκάλυύα 

I ό Αύτοκράτωρ δτι δι’ εγκλήματος 

ί  τούς έξ έκείνου φόβους άπεφάσισε 
j  νά σβέση. £ τ  ,είπέ τω , τής καρδίας του 

τα ώτα θιγων, πώς ά/.ούσας παρ’ έμοΰ 
j ό Αύτοκράτωρ τήν εύχήν νά ουνδεθούν 
| οί δύο οίκοι διά τής ένώσεως 

j τής Ευδοκίας ρ.ετ εκείνου, είς οργής 
μανίαν παρεδόθη, κ’ έμελέτησεν 

j είς άλλους γάμους, ή είς μοναστήριον 

τήν θυγατέρα νά βιάση. Τοΐς πολλοΐς 

τόν πλοΰτον ταύτης φήμισον τής πόλεως, 
τά λάφυρά της, άψυχα καί έμψυχα, (8 3 8 )

καί έ'ξαψον παν πάθος, πράξον, μέτελθε 

παν τέχνασμα καί πάντα τρόπον · στρατηγούς 

καί στρατιώτας πεΐσον, τής εφόδου των 

μή άποστώσι. Τότε, τύχη άγαθή, 

ό Αύτοκράτωρ ας έξέλθη ξιφουλκών.

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Θά πράξω δ ,τι γλώσσα δύναται καί νους. 

Δ ούκας.

Άπελθε τώρα. κ α ί... ό δαίμων βοηθός! ( 8 4 5 )

Τέλος τοΰ δευτέρου μέρους.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

ΣΚΗΝΗ Π Ρ Ω Τ Η .

ΦΓΛΑΚΙΙ Τ Ο Ϊ  ΑΝΕΜΑ ΙΠ Ο Γ Ε ΙΟ Ϊ.

Οί Α ΪΛ ΙΚ Ο Ι, έν οΤς καί δ ΑΟΓΚΑΣ. ΑΓΑΠΙΟΣ. 

Σ παθά ριος.

Άρχοντες, είπε νά τόν περιμείνωμεν 

ό Βασιλεύς ένταΰθα προσευχόμενοι.

Α γ ά π ιο ς .

Ή ΙΙαναγάα είθε ή τών Βλαχερνών 

νά τόν επαναφέρη νικητήν.

Π ά ν τες.

’Αμήν !

Σ τρ υφ ν ός.

Αν προσευχαί άρκώσι, δέν έλλείπουσι,

καί ό μολογη τέον είς εύλάβειαν

δτ’ υπερβάλλει πάντας ό Σπαθάοιος.

Ζ π αθάριος.

Μετριοφρόνιος λέγεις ταΰτα, Ναύαρχε, 

σύ δστις έ'ξω τών βέβηλων θαλασσών 

τά ναυτικά σου ό'λα κατορθώματα 

είς τοΰτο περιστέλλεις το άγιασμα.

Καθ’ ο, ούδ’ ήλων δεομένη ούδ’ ιστών, 

ή ναΰς τής εκκλησίας είναι άσφαλη'ς.

Σ τρυφ νός.

Δέν αμφιβάλλω, βλέπουν τόν Σπαθάριον, 

δτ είς αύτήν φρονίμως ασφαλίζεται, 

όπόταν έξω μάχηται ό Βασιλεύς.

Σ π α θά ρ ιος.

'Ο Βασιλεύς γνωρίζει ποΰ οί φίλοι του7 
καί ποΰ ή κυματοΰσα πίστις. Τόν στρατόν, 

ούχί τόν στόλον έξελέξατο.

Σ τρυφ νός.

ΙΙιστώς

δτι τόν σώζεις έννοώ, σωζόμενος.

Α γάπιος.

Μή άπατάσθε, τέκνα μου ■ μή άσφαλή 
τήν εκκλησίαν, μή τό κράτος, μή ή μας 

είπήτε. Οΰτις σώζει ούδέ σώζεται.
Έ π ί τών κεφαλών μας πέλεκυς τομός 

τής έτεροδοξίας έπικρέμαται, 
αύτήν τήν πίστιν τών πατέρων απειλών, 

κ’ ήμεΐς εις διχονοίας δαπανώμεθα, 
φιλοπρωτοΰντες, καί γήινων άπληστοι!
Τήν κόρην τών δαιμόνων έξορκίσατε. 

Ανερπισθεΐσα άπό τής κολάσεως, (3 0 )

νκόν καί θρόνον ύποσαάπτει. Θέλετε 

πρωτείων δόξαν, πίστεως έπίδειξιν;

Παύσασθ’ ένταΰθα. ’Αλλαχοΰ τό στάδιον.

Οπου ύψοΰται ή σ/ιμαία τών πιστών, 

έκεΐ ή πίστις δοκιμάζεται, έκεΐ 

ό έσχατος καί πρώτος διακρίνεται.

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Μαχαιοοφόροι ε’ίμεθα Βαράγγιοι, 

νά πολεμώμεν; Αλλων εργον είν’ αύτό.

Α γ ά π ιο ς.

Πώς άλλων έ'ργ'ον, έννοώ. Είς αίματα 

ύμεΐς δέν έντρυφάτε. Πλήν τήν άμυναν 

μή διά τοΰτο διασπάτε. Δύναμιν 

μή άφαιρήτε, δταν δέν προσθέτητε.

Μή δι’ ερίδων άλλους σκανδαλίζετε.

Ούαί, έρρέθη, τοΐς δι’ ών τό σκάνδαλον 

γίνεται. Έστω  ψυχή μία ό λαος, 

καί αί θελήσεις πάσαι μία θέλησις, 

τής Ρώμης ή τιάρα άν δέν θέλητε 
νά βεβηλώεη τά  πατριαρχεΐά μας.
Τήν πρός τόν Βασιλέα άφοσίωσιν , 

όμονοοΰντες καί συνασπιζόμενοι, 

δι’ έργων, ούχί λόγων, άποδείξατε.

Σ π α θά ρ ιος.

Τήν άφοσίωσίν του ούδείς δέχομαι 

τής έδικής μου άνωτέραν νά είπή.

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Ούδέ τής έδικής μου.

Π ρ ιμ ικ ή ρ ιο ς .

Πάντες δίδομεν 

ύπέρ τοΰ Βασιλέως τήν ζωήν ήμών.

Δ ούκα ς.

Εύγε τοΰ ζήλου! Αλλ’ ούχ ήττον, άρχοντες, 

ορθή τοΰ ηγουμένου ή παραίνεσις.

Δέν εκτιμάτε τούς κινδύνους τών καιρών.
Ή τρικυμία τοΰ σιδήρου καί πυρός, 

ή άπό άρκτου καί δυσμών ένσκήψασα, 
έάν δέν γίνη παν τό κράτος είς άνήο, 

άν ώς εσχάτου δέν άποφασίσωμεν 
να πέσωμεν, τό κράτος προασπίζοντες, 

θά κατακλύση θρόνον, κράτος καί ήμάς.

Π ρ ιμ ικ ή ρ ιο ς.

Μή όλιγοψυχώμεν. Μή καί άλλοτε 

εχθροί δέν ήλθον, καί άπεδιώχθησαν;

Δούκας.

Ά λλοτε, δτε Πέρσαι, Δάκες, Βούλγαροι, 

•μαλθακοί όχλοι, καί άγέλαι άγριαι, 
είς τούς άκμαίους άντετάττοντο στρατούς. 

Αλλ’ ήδη, δ ,τι πλέκει έξοχώτερον 
άκμή άνδρείας, φρενός βάθος, τάξεως 
καί πειθαρχίας εύκοσμία, καθ’ ήμών 

επέρχεται, ώς μάστιξ έξολοθρευμοΰ.

Τών Γαλατών, τής Φλάνδρας καί τών Ενετών 

οί έν πολέμοις άνδρωθέντες γίγαντες, 
άνένδοτ’ είς τάς μάχας, ήττης άγευστοι, 
είς χαλκά στήθη ψυχάς στέγοντες χαλκάς, 
ίδού οί έπελθόντες. Οί δέ πρόμαχοι;

Ποΰ ό στρατός μας; 'Γίνες άντιστήσονται;

Σ τρυφ νός.

Δίκαιον έχεις. Πανσπερμία μισθωτών. (8 0 )

λαφυροφάγων απολέμων συρφετός, 

τοιοΰτος ό στρατός μας.

Σ π α θά ρ ιος.

Ό  δέ στόλος μας 
στερείται ήλων καί ιστίων καί ναυτών.

Δούκας.

Αληθή ταΰτα, άν καί σείς δέν πταίετε.

Καί δισταγμός σάς μένει τίς ή έκβασις, 

έκτος ή Παναγία άν τών Βλαχερνών 

θαυματουργή'ση, είς τήν σύμπνοιαν ήμών 

κ’ είς τήν κατάνυξίν μας άποβλε'πουσα ;

Θά είσελάση έν θριάμβω κ 1 έν σφαγαΐς 

ό ξένος είς τήν πόλιν· τόν άπόβλητον 
θά ενθρόνιση Βασιλέα · καί ούαί 

είς τούς έχθρούς το υ ! 'Ως έργάται στάσεων, 

ώς τοΰ νομίμου Αύτοκράτορος φονεΐς, 

τά  ξίφη τών δημίων θά κορέσωσι.

Φρικτή ή δίκη τών αγρίων ιπποτών.

Σ π α θά ριος.

Είς τοΰ Ίσαακίου τόν έκθρονισμόν 

ν’ άποδημώ συνέβη. Δέν συνη'ργησα.

Σ τρυφ νός.

Παρά τήν συμβουλήν μου έγινε.

Δ ο μ έσ τ ικ ο ς .

Καλόν

δέν ήτον, ούτε δσιον.

Δ ούκας.

'Ως έ'γκλημα 
τιμωρητέον τότε θά μάς προσαφθη 

ώς καί ή πίστις ή πρός τόν Αλέξιον.
Ό ήττηθείς μονάρχης έ'σται τύραννος, 

κ’ οι άφοσιωθέντες είς αύτόν ήμεΐς, 

τυράννου ύπηρέται άξιόποινοι.

Στρυφ νός.

Ή άφοσίωσίς μας μήπως άφορα 
η τοΰτον ή έκεΐνον; Ό Αλέξιος 
άν βασιλεύη ή ό Ίσαάκιος, 

τοΰ Βασιλέως ύπηρέται ε’ίμεθα.

Π ρ ιμ ική ρ ιο ς.

Αναμφιβόλους.

Σ π α θά ριος.

Ήν άν στέφη κεφαλήν 
το στέμμα, ταύτην προσκυνοΰμεν.

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Ταύτην, ναί.

Δούκας.

Φ εΰ ! Σωτηρίας πκσ’ άπώλετο ελπ ίς!

Σ τρ υ φ ν ό ς.

Επαναστάται πρός τήν θείαν βούλησιν 
ν’ άναδειχθώμεν δέν δνειρευόμεθα.

Δ ο ύ κ α ς.

Απαγορεύει τοΰτο ή ευσέβεια 

κ’ ή φρόνησις επίσης. Περιμένοντες 

τάς περιστάσεις, κλίνωμεν, ώς κλίνουσιν.

Σ π α θά ριος.

Ό  Ισαάκ δέν ήτον Βασιλεύς κακός.

Λουκάς.

Μνησικακίας τόν νομίζω άμοιρον. (1 ( 8 ,



Πριμιχ,-ζίριος.

Αγγέλου είχε τήν ψυχήν, ώς τ ’ όνομα. 

Δ ούκας.

Καν ό Εενος τον επέβαλλε στρατός...

Σ π α θ ά ρ ιο ς.

Υποταγή θα ήτον τό καθήκον μας.

Δούκας.

Μή όμιλεΐτε. Είν’ ή Αύτοκράτειρα, 

ήτις ένταΰθα έρχεται μετά πολλών.
Εισέρχεται ΕΓΦΡΟΧΓΝΗ μετα  συνοοιας ,  ητις φέρει 

τήν ΜΑΡΙΑΝ.

Σ παθά ρ ιος.

Δέν ηκουσε.

Π ρ ιμ .ικ ή ρ ιο ς.

Σιγάτε.

Δ ο μ .έσ τικ ο ς.

Αύτοκράτειρα, 

πολλά τά έτη και μ.ακρά σου ε’ίησαν!

Εύφροσύνη (πρός τον Αγάπιον).

Τό μοναστήοιον σου, πάτερ άγιε, 

λοιπόν άποστασίας άντρον έγινε, 
καί προδοσίας τεχνουργεΐον;

’Α γ ά π ιο ς .

Δέσποινα,
δέν θά πιστεύσης ό'τι··.

Σπαθάριος (προς τόν Μ . Δομέστικον).

Απωλέσθημεν ί

Εύφ ροσύνη.

Εις τό πεδίον τών [/.αχών ό Βασιλεύς 

τό αίμα του όπότε χύνη δι’ ύμάς, 

έδώ, ΰπό τού θρόνου τά θεμέλια 

σκάπτ ύπονόμ.ους σκότιος επιβουλή, 

και σκευωρίας πλέκει μετά τών εχθρών!

Α γ ά π ιο ς.

Συνεννοήσεις μετ εχθρών ! Τήν μισητήν 

συκοφαντίαν ταύτην τίς σ’ υπέβαλε;

Σ τρυφ νός.

Τό ούς μή κλίνης είς ψευδολογήματα. 

Ευφροσύνη,

(οεικνυουσα ανοικτήν επιστολήν, ήν έχει είς τας χ ε ι -  
ρ ά ςτη ς).

’ίδού ή προδοσία. ’Λναμφίρηστον 
έδώ τήν έχω.

(Δεικνόουσα τήν Μαρίαν).

Κ’ ή επίβουλος, ιδού.

Σπαθα ριος (κατ’ ίοίαν).

’ Εσώθην!

Εύφ ροσύνη.

Οπιος καθ’ ήμών συνωμότη, 
όπως τάς πύλας διάνοιξη τοΐς έχθροΐς, 

έλευθερίας τή έδόθη άνεσις, 

κ υπο την σκεπήν τής μονής, ες άσφαλοΰς, 
άδειαν έχει καθ’ ήμών νά κακούργη !

Δ ούκας.

Μή ύποψίας τρέφεις, Αύτοκράτειρα, 
ματαίας;

Εύφ ροσύνη. 

προσηρχόμην είς προσκύνησιν (1 4 6 )

έν ύπονοία ταύτην πάντοτ’ έχουσα, 

όπότε είδα ταρά τό κελλίον της 

τινα κρυπτοβατουντα και προσέρποντα.

Γπ^ φρουρών μου συλ,ληφθεΐς, παοέδωκεν 

ήν πρός εκείνην έφεεεν έπιστολήν.

Γινος; Ε ίπ έτε; 'Ενό; τούτων τών ληστών, 

τών άπειλούντων τήν άγίαν πόλιν μας, 

τοΰ άνοσίου Μονφερράτου·

Μαρ ία.

ΤΩ  Θ εέ ! 

Ε ύφ ροσύ νη .

Ιδού τό γέρας τής επιείκειας μ.ας.

Είς κακάς φύσεις εΰποΐίαν σπείρατε,

αγνωμοσύνην θά θερίσητε. Κρυπτόν

άνέχεσαι τον οφιν, ύπορύττοντα

ήμών τόν τάφον ύπ’ αύτούς τούς πόδας υ.ας,

και ύπό τάς εικόνας συσπειρούμενον

τό έγκλημα, και ί'ρπον ατιμωρητί;

Ο Αύτοκράτωρ τί ματαίως πολεμ,εΐ 

τούς εχθρούς έ'ξω, άν έντός τούς στέγωμεν; 

Προδίδει ό προδόταις χαριζόμ,ενος.

Τών ιερών κανόνων άν άνεπαοκεΐς 

είσίν αί διατάξεις νά δεσμεύσωσιν 

αύτήν εις τοΰ κελλίου τήν σεμνότητα , 
τοΰ θρόνου τήν προδότιν ρίψον είς δεσμά, 

ήγούμενε- ή βλέπω άν οί πύργοι μας 

ειρκτήν δέν έχουν άλλην πλήν τοΰ \νεμά.

Μ αρία.

Δεσμα μοι έπισείεις · απειλείς ειρκτήν. 

Δύνασαι · πράξον. Μή ματαίως απειλείς.

Είς τούς βασιλικούς μ,ου κήπους λέαιναν 

γενναίαν ειχον είς κλωβόν. Ιό ν  φύλακα 

ίδοΰσα νά τήν τύπτη, τόν έδιωξα 

| αισχρόν αίσχρώς. Έ κ  τρόμου θά έξέπνεεν 

άν είς τό ορος τήν άπήντα ό δειλός.

Τίς ό έχθρός τοΰ κράτους ό ενδογενής, 

τίς ό προδότης πρός τόν Βασιλέα του, 

δέν περιμένω νά τό μάθω παρά σοΰ.

Ή προδοσία είς τής γής δέν κρύπτεται 

τά έγκατα ένταΰθα· ύψηλώς σοβεί.

Σκήπτρα καί στέμμα φέρει, ε'ρμαι’ άρπαγ'ής. 
Μή φειδομένη ύβρεων, άποκαλεΐς 

ληστήν τής Μονφερράτης τόν Μαρκέσιον, 
τόν ένδοξον ιππότην, τόν δεσπόζοντα 

τής Κρήτης, φίλον άγχιστέα, τρέφοντα 

πρός έμέ σπλάγχνον άδελφοΰ, κ’ έκτείνοντα 
σκιάν προστάτιν και μακρόθεν έπ’ εμέ.

Ό τοΰ δικαίου έπανορθωτής, ληστής 

δέν λέγεται, άλλ’ ό'στις είς παράβυστον 

τοΰ δάσους, έν ένέδραις καιροφυλακτών, 
έπί τό θΰμα ρίπτεται άνύποπτον.

'Οσω τό θΰμα μεΐζον μείζων ό ληστής.

Εύφ ροσύνη.

Ό όφις σίζει τών όδόντων στερηθείς, 

ν' ή γλώσσά του σταλάζει δηλητήριον. 

τάς χεΐρας καί τούς πόδας άλυσσο'δετον, 
είς υπογείους κλείσατε την φυλακάς.

Δ ούκα ς.

Μή διατάττης τοΰτο, Αύτοκράτειρα.

Μή έπιμένης. Γόνυ κάμπτομε ν πρό σου.

Μαρία.

’Αν, άρχοντες, τό γόνυ έχετ’ εύκαμπτον, 

όια σάς μόνους κάμψατε' το. Τό έμόν (2 0 2 )

πρό τών εικόνων μόνον κάμ.πτεται. Ούδείς 

τ-?,ς Βασιλίσσης θά ίδή τό μέτωπον 

πρό ύπηκόων κλίνον έπαναστατών.

Εύφ ροσύνη. 

Αποθρασυνόμενη, άφρον, μ.’ άψηφεΐς · 

και δεν η'ευρεις οτ ύπό τήν πτέρναν μ.ου 
νά σέ συντρίψω δύναμαι, ώς άγενή 

νά σε προσδέσω δούλην εις τό κομ,α μοι*, 

και να σε σύρω εις τό Ιπποδρόμ-ιον; 

ότι τήν γλώσσαν την βλασφη'μ.ως προπετή, 

τούς οφθαλμούς τούς φλόγας ακοντίζοντας 

άσεμνους, νά έκκόψω, καΐ τό σώμα σου 

βοράν να οιψω τών ορνέων και κυνών;

Μαρία.

Εις εργα τών δημίων άν έντεοπησαι, 

κυρία είσαι. Θέλεις αίμα; Πίε το.

Εύφ ροσύνη.

Καί τοΰτο εσται έν καιρώ. Πλήν σύρατε 

αύτήν έν τούτοις έίς τό δεσμωτήριον.
(ΕΙσοριια δ Αύτοκράτωρ Αλέξιος KOMNHNOi, υ,ετά 

πολλών ΑΓΛΙΚΩΝ καί ΟΠΑΔΩΝ).

Κομ.νηνός.

'II Παναγία σώσον ή θαυματουργός !

Σύ σκέπε, σύ βοήθει, σύ με φύλαττε!

Σ π α θά ρ ιος.

Έκλείσθ’ ή πύλη, Αύτοκράτωρ. Μή φοβοΰ.

Ε ύφ ροσύ νη .

1ι είναι; Τ ι συνέβη; Ποία συμφορά;

Κ ομνηνός.

Δεν επονται ξιφήρεις; Τών σαλπίγγων των 

δέν είν’ έ/.είναι αί κλαγγαί; ’Επέρχονται! 

Τείχος και πυλαι κατ αύτων δέν στέγουσ;.

Εύφ ροσύνη.

Λοιπόν νικώσιν οί έχθροί! ’Ενέδωκε 

καί είς φυγήν έτράπη ό στρατό; ήμών !

Κ ομνηνός.

Δέν είν1 εκείνοι άνδρες, είναι δαίαονες, 

κ εις φλόγας τής γεεννης είν αί λόγχαι των 

έμ.βεβαμμέναι. ’Έφευγον ώς ποίμνια 

έμπρός των λόχοι, κ’ έσκορπίζοντ’ , ώς καπνός. 
Οί θώρακές των ήστραπτον, καί κεραυνοί 
ένεσκηπτον τά ξίφη. Έν τώ  μεσω τω ν, 

ό'ραμα ήτον, ή δέν είδον άληθώς 

τον Ισαάκ, τάς κόρας αίμα στάζοντα , 

καί διά τοΰ σβεστού του βλέμματος, αιχμής 
φονικωτέρου, είς φυγήν με τρέποντα ;

Ε ύφ  ρ ο σύ ν η .

Τι λέγεις, Αύτοκράτωρ; Σύνελθε. Κενάς 

οί φόβοι φαντασίας τερατεύονται.
Απόσειόν τους. ’Ανδρικήν άντίταξον

εί; τούς έπερχομένους τόλμην. Φρόντισον

τήν πόλιν πως θά σώσης, καί τόν θρόνον πώς.

Κο μνη ν ό ς.

Φροντίς ματαία! Είς αύτούς ούδέ στρατός 
ούδέ φρουρίων έ'παλξις άνθίσταται.
Ακολουθοΰσι παρά πόδας. Τάχιστα 
θα εισπηδησουν, πΰρ κ;;ί φόνον φέροντες.
Θενκ τους ερεθιση κ ή άντίστασις, 

καί εσται ά'φρων άμα καί αδύνατος. ( 2 4 8 )  
("Επεται συνέχεια. ;
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οί ιατροί υπό τοϋ Κ. Λιττρέ, 1872.

Α '.

Δέν είναι αμάθεια τό άμφιβάλλειν περί τής 

ιατρικής · διότι καί τών ιατρών πολλοί όμ.ο- 
λογοΰσι διαρρήδην ότι ουδόλως πιστεύουσιν αύ

τή , καί χαίρουσιν έξελέγχοντες τά ονειροπολή

ματα καί τήν αδυναμίαν τών συναδέλφων τινές 

δέ καί προβαίνουσι μέχρι τοΰ άπελπίζειν ό'τι 
ή ιατρική άποτελέσει ποτέ αληθές επιστημο
νικόν τι σύνολον θεραπευτικών μεθόδων.

'Ως δέ τ ’ αληθές είπεΐν ή ιατρική είναι 

άπλώς έφαομογή έπιστημών τινων , ών έπιδι- 

δουσών επιδίδει καί αύτή. Διότι, καθιστώντες 
ίσόρροπον ένθεν μ.έν τήν έπιδίδουσαν άνατο- 

μ.ίαν, τήν φυσιολογίαν , τήν παθολογίαν , τήν 

θεραπευτικήν, έ'νθεν δέ τήν πρακτικήν ιατρι

κήν, τούτ’ έστι έξαρτώντες άδιαλείπτως την 
ιατρικήν έκ τών έπιστημών τούτων, δυνησό- 

μ.εθα μόνον ϊνα καταστησωμεν σαφεστέραν καί 

ά'.φαλεστέραν τήν τέχνην τοΰ θεραπεύειν. Καί 

ή μέν ανατομία διδάσκει τήν κατασκευήν τών 
οργάνων, ή δέ φυσιολογία πώς ταΰτα ένεργοΰ- 
σιν ύγιαίνοντα· ή δέ παθολογία πώς ένεργοΰσιν 

άσθενοΰντα· ή δέ θεραπευτική πώς άντενερ- 

γοΰσι τοΐς φαρμ.άκοις.

Αί δέ τέσσαρες αύται βέβαιοι καί μεθοδι- 
καΐ έπιστήμαι είναι ή οπλοθήκη, έν r, ό ιατρός 
λαμ,βάνει τά πρός τόν πόλεμον τών άσθενειών 

χρήσιμα όπλα. Έπιτελέσει δέ τό καθήκον αύ
τοΰ τοσοΰτον εΰκολώτερον καί εύτυχέστερον, 

ό'σον άκριβέστερον γνωρίσει τάς έκ τών επι
στημών τούτων ό :ημέραι έκπορευομένας άλη- 

θείας, αΐτινες άναθρώσκουσι μάλλον μ,άλλον 
λαμπρότεραι καί πολυαριθμώτεραι άπό τίνος 

χρόνου. Διό νομίζομεν ωφέλιμον ΐνα προσφέ- 

ρωμεν ένταΰθα σύνοψιν τινα τών νεωτάτων θε
ραπευτικών έξερευνήσεων, δ ι  ών, βαδίζοντες 

νέαν τινα όδόν, άνήχθησαν οί νεώτεροι φυσιο
λόγοι είς πολλά πλείστου λόγου άξια θεραπευ

τικά έξευρήματα.

Β '.

Τήν άρχήν ή πρακτική ιατρική ήτο συνημ- 
μ.ένη τη ίερωσύνη· επειδή οι ναοι τών αρχαίων 
ήσαν άμα και νοσοκομεία. Τά δε φάρμακα 
ήσαν φυτά. Ό  Ιπποκράτης μετεχειριζετο μο
νον τόν έλλέβορον, τους σπορους τοΰ κροκού, 

τήν ρίζ:.ν τής θαψίας είς καθαρτικά. Συνέτατ- 
τε δέ τό όξύμελι καΐ ύδρόμελι καΐ εποίει έν-

[ τρίψεις καΐ φλεβοτομίας. Μετεχειριζετο άρα 

j ολίγα φάρμακα καΐ είχε πόρους θεραπείας τήν 

| δ ια ιτ η τ ικ ή ν  καί την ύ γ ιε ιν ή ν , ών έθηκε 

! πρώτος τά χρήσιμα παραγγέλματα. Ο ά .ί-  
μ.νηστος εμπειρικός τής Κώ έπίστευεν ότι αί 

άσθένειαι τείνουσιν άφ’ εαυτών ποός τήν ιασιν, 

καί άπεδέχετο έν τώ άνθρώπω φύσιν τινά ύγι- 
αστικήν, ήτινι ό ιατρός πρέπει νά συνεργή 

διά τίνος καταλλήλου διαίτης.

Ό δέ έκ Β-.θυνίας ’Ασκληπιάδης, μαθητής 
τοΰ Τπποκράτους, φαίνεται πρώτος γνωρίσας 

τήν ναρκωτικήν δύναμιν τοΰ μ.ήκωνος. Καθό

λου δέ οί ιατροί τών σχολών τής Κώ καί Κνί- 

δου μετεχειρίζοντυ όλίγιστα φάρμακα. Αλλά 

κατ ολίγον, έπιδιδούσης ταχέως τής φυσικής 
ιστορίας, έξεΰρον τήν έν πολλαΐς όργανικαΐς 

ύλαις έμφωλεύουσαν θεραπευτικήν δύναμιν. Τά 

δέ συγγράμματα, έν οίς ό ’Αριστοτέλης κ_ΐ ό 

Θεόεραστος άν εκε φαλα ι ώ σαντο τήν κατ έκεί- 
νους τούς χρόνους βοτανικήν καΐ ζωολογίαν, 
ώδήγησαν τούς Εμπειρικούς εί; τήν συγγραφήν 

τών πρώτων περί τών θεραπευτικών ύλών 

πραγματευόμενων βιβλίων, καΐ μάλιστα τών 

πραγματειών περί ιατρικής ύλης τοΰ Σκριβονίου 
Λάργου, ζώντος έπί Κλαυδίου, καΐ τοΰ Διο- 

σκορίδου.

'Ο Διοσκορίδης, ζών έπι τοΰ Νέρωνος, 

συμμετέσχεν, ώς ιατρός, πολλών εκδρομών 

καΐ πολέμων, καΐ συνέλέξε κατά τάς διαφό
ρους χώρας, άς διεπορεύθη, τά παρά τοΐς 

κατοίκοις συνήθη τότε όντα φάρμακα, φυτά 
ζώα καί όρυκτά, ών τά άξιολογώτατα διέγεα- 

ψεν έλληνιστΐ έ'ν τινι σπουδαιοτάτω βιβλίω, 
έξ ού μανθάνομεν ακριβέστατα τίνα καθόλου 
ήσαν τά παρά τοΐς άρχαίοις συνήθη φάρμ.ακα. 

Τό βιβλίον τοΰτο διέμεινε κλασικόν, ώς τά 
συγγράμματα τοΰ ’Αριστοτέλους, μέχρι τής 

δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος.

Γ '.

Ό  Γαληνός, ό σοφώτατος καΐ συστηματι
κοί τατος τών άρχαίων ιατρών, μετεμόρφωσε 
καΐ προήγαγε τήν θεραπευτικήν. Έπειδή άκ- 
μ,άσας όλίγω ύστερον τοΰ Διοσκορίδου, έπε- 
χείρησεν ϊνα δείξη πώς δυνάμεθα ϊνα ώφελώ- 
μ,εθα έκ τών πολλών πόρων τών συλλεχθέντων 
ΰπό τούτου είς τήν οπλοθήκην τής θεραπευ

τικής τέχνης. Εν ω δε ο Ιπποκράτης ήτο 
πεπεισμένος ότι πρέπει ΐν’ άφώμεν πάντοτε 

τήν φύσιν ΐν’ ενεργή σχεδόν μόνη κατά τάς 
άσθενείας, ό ιατρός τής Περγάμου ένόμιζεν 
άναγκαΐον ϊνα μεταχειριζώμεθα φάρμακα. Καί 
ούτως άντήλλαξε τήν παρατηρητικήν μέθοδον 
τοΰ Ίπποκράτους άντί τών άφθονων φαρμά
κων, καΐ έ π η ν ε γ κ ε  τ ήν έξεύρεσιν τών παντοίων 
εκείνων μιγμάτων, τών όνομαζομένων έκλειγ- 

μάτων (electuaires).

Ή κατά τόν Γαληνόν ιατρική έγένετο άρα 
άοχή τής πολυφαρμακίας· διίτι ούτος έπρί- 
σβευεν ότι έκάστη οΰσία έφύλαττε τήν ιδίαν 
άρετήν έν τώ κοινώ μίγματι τών παν-.οί ιν 
πραγμάτων, έξ ών συνεκροτεΐτο τό εκλειγμα, 
δπερ καθίστατο άκρα πανάκεια άπειρων άσθε- 
θενειών. Πεοιφημότατον δε τών μιγμάτων τού

των ήτο ή λεγομένη θε:ιχκή , ην ό Βορδοι ονο

μάζει αριστούργημα τοΰ έμ,πειρισμοϋ. Παρα- 

σκευασθεΐσα τό πρώτον ύπό τοΰ Μιθριδάτου, 

καΐ τελειοποιηθεΐσα ύστεοον ύπό τού Λνδρο- 

μάχου, ίατροΰ τοΰ Νέρωνις ή θεριακή περιείχε 

ύπέρ τά έκατόν διάφορα φάρμακα, όρυκτά, 

φυτικά καί ζωικά, ών τινα παοαδοξότατα, 

οίον γήν τής Λήμνου καΐ σάρκα έχίδνης. Έπ= 

πολύν δέ χρόνον τό όπιοΰχον τοΰτο εκλειγμα 
κατεΐχεν έν ταΐς φαρμακοποιίαις χώραν λίαν 
έντιμον.

Αποθανόντος τοΰ Γαληνού, ή ιατρική συγ- 

χεεταιτη σχολαστική, τή θεοσοφία, τή άστοο- 

λογία. Έπειδή ό μικρός κόσμος (ό  άνθρω
πος) ένομίζετο έπί γής είκών τοΰ ούρανοΰ (τοΰ 
μεγ'άλου κόσμου)· πάντες δ ’ έπ'στευον ό'τι 

ύπάρ/_ει ένδότατός τις δεσμός έκάστου άν'ρώ- 

που καί τίνος άστέρος. Ό δέ άγαθός ιατρός 
έ'πρεπεν ΐνα έξετάση τούς αστέρας πείν έπι- 
χειρήση ϊνα θεραπεύση τόν άνθρωπον. Έ π ί 
χίλια δέ όλα έ'τη οί μέν φιλόσοφοι καί οί χ η 
μικοί κατατρίβουσι τόν βίον ζητοΰντες τόν φι
λοσοφικόν λίθον, οί δέ ιατροί τό ποτόν τής 

μακροβιότητος, μέχρις ού αί κατά τήν δεκά- 

την πε'μπτην έκατοντατηρίδα άναφανεΐσαι σχο- 
λαΐ τών Αράβων καί τοΰ Σαλέρνου έπλούτισαν 

τήν φαρμακολογίαν διά παμπόλλων άξιολόγων 
φαρμάκων, οίον τών άλάτων τοΰ στίμυ.ιος ή 
άντιμονίου, τοΰ άλατος τοΰ Κρόνου, ή τοΰ οξι
κού μολίβδου, τοΰ ή'πατος τοΰ θείου, ή θειού
χου άσβεστου, του αιθεοος, τοΰ άυ.μωνιακοΰ 

άλατος, τοΰ ερυθρού κατακρούσματος τοΰ ύδρα- 
γυρου, τοΰ νιτρικού, θειικοΰ καί υδροχλωρικού 
οξέος, τοΰ οινοπνεύματος, κ. τ .  λ .

Δ '.

Ούτω δέ, ό'τε άρχομένης τής δεκάτης πέμ

πτης έκατονταετηρίδος άνεφάνη ό Παιακέλσης 
ό καιρός ήτο λίαν κατάλληλος πρί-ς τήν έπι- 

χείρησιν τοΰ περιφήμου τούτου ίατροΰ. Διότι, 
ωφελούμενος έκ τών πρό αύτού σπουδαίων 
έξευρημάτων, προήγαγεν ούτος άληθώς τήν χ η 

μικήν θεραπευτικήν καΐ συνεβάλετο μεγάλως 
είς τήν έπίδοσιν τής ιατρικής. Πρώτος ούτος 
εΐπεν ότι διά μόνης τής χημείας δύναταί 

τις ΐνα παρα.κευάζη άληθή φάρμακα, έπολέ- 
μησε τήν κατάχρησιν τών πολύπλοκων μιγμά
των καί άλειφάτων τοΰ πολυφζρμ.άκου Γαλη

νού, καΐ κατέδειξε τήν άνάγκην τοΰ μονώσαι 
τάς πέμ-πτας ούσίας , τά ενεργά στοιχεία τών 
άπλών. Έπανήγαγε δέ πάλιν είς τιμήν τό 
ήδη παραλειφθεν όπιον · έξεθειασε δέ τάς ένερ- 

γ'είας τών ορυκτών ού σ ιών, καΐ κατέδειξε τήν 
! θεραπευτικήν δύναμ.ιν τών άλάτων, τοΰ ύδραρ- 

S  γύρου, τοΰ σιδήρου, του αρσενικού, τοΰ άντι- 
μονίου ή στ μμιος, τοΰ κασσιτέρου καί τοΰ 

χρυσοΰ. Αί δέ επιτυχείς αύτοΰ θεραπεΐαι διε- 
βοήθησαν τοσοΰτον, όσον ό άλλόκοτος, άτακτος 
καΐ πλήρης δραματικών περιπετ ιών αΰτού 

βίος.

Σ Τ '.

Κατά δέ τήν δεκάτην έβδόμην εκατονταε
τηρίδα, ό'τε ήνθησαν άληθώς πάλιν τά γράμ-



ματα καί αί έπιστήμαι, ή θεραπευτική προσ- 

εκτη'σατο πολλά νέα ισχυρά φάρμακα, οίον 

τήν εμετικήν τρύγα (tartre stibie), τήν κίναν, 

η τόν περουβιανόν φλοιόν, καί τήν ίπεκακουά- 

ναν. ’Εξευρέθησαν δέ καί διεδόθησαν τα πολύ

τιμα ταΰτα φάρμακα λίαν παραδόξως.

Καί ή μέν εμετική τρύξ παρεσκευάσθη τό 

πρώτον έν 1 6 3 0 τ ω .έ τ ε ι . Ή έμφάνισις καί ή 

/ρήσις τοΰ νέου τούτου συνθέτου στίμμιος 
έξέκαυσε τας παλαιάς διενέξεις , καί παρέσχεν 

άφορμην μακρών εμπαθών καί κωμικών ερί
δων μεταξύ τών Γάλλων ιατρών καί τής ’Ακα

δημίας τών Παρισίων. 'Επειδή, έν ώ ό Ευσέ

βιος 'Ρενωδώ έξέδιδεν έν τω έ'τει 16 5 3  σύγγραμ

μα έπιγεγραμ.μένον, « L ’antimoine justifie et 

l’antimoine triomphant, » έτερος ιατρός, ό Ιά

κωβο, Περρώ ανταπεκρίνετο αύτω έν έ'τει 
1 6 5 4  δια τοΰ cc Rabat-joie de 1’antimoine 
triomphant d’Eusebe Renaudot, » ev ώ διη

γείτο ό'τι ηγούμενός τ ις , θέλων ϊνα καθαρίση 

τούς άσθενοΰντας καλογήρους τοΰ μοναστηριού 

διά τοΰ ρηθέντος φαρμάκου , άντί τοΰ θερα- 

πεΰσαι, έφαρμάκευσε δι’ αύτοΰ πάντας τούς 
καλογήρους, έξ ού καί τό όνομα άντιμόνιον 
anti-moine. Ό δέ Γούϊ Πα τέν , αύτός έκεΐνος, 
ό'στις ήρνεΐτο τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, 
δέν άπεκάλει τήν εμετικήν τρύγα άλλως η 
Σ τύγιον  τά ρταρον (Tartare stygie) , νομί- 

ζων αύτήν οΰτω φθοροποιόν, ώς τό ύδωρ τής 
Στυγός, έξ ής, έλεγεν, εκπορεύεται τό δηλητή- 

οιον τοΰτο. ’Εν τούτω δέ Λουδοβίκος ό δέκατος 
τέταρτος, ωτινι, άσθενοΰντι βαρέως έν Καλαι- 

σίω, οί ιατροί έτόλμ.ησαν ίνα δώσωσι μεγάλην 
τινά δόσιν εμετικής τρύγος, ίαθείς έκ ταύ

της, έπανήγαγε πάλιν τό φάρμακον είς μεγάλην 
τιμήν.

Σ Τ '.

Ό  αύτός βασιλεύς συνετέλεσε μεγάλως εϊς 

τήν διάδοσιν δύο άλλων σπαιδαιοτάτων φαρ
μάκων, τοΰ περουβιανού φλοιοΰ καί τής ίπε- 

κακουάνας. —  Τό δένδρον τής κίνας, έξ ής 

ποριζόμεθα τόν περουβιανόν φλοιόν καί τήν κι
νίνην, αύξάνει αύτοφυώς καί έν αφθονία έν ταΐς 1 

Κορδιλλιέραις τής μεσημβρινής ’Αμερικής, Ε ί
ναι δέ πιθανόν ό'τι οί ιθαγενείς ’Ινδοί έγνώρι- 

ζον ή'δη άπό πολλοΰ τήν δύναμιν τοΰ φλοιοΰ 

τούτου τοΰ διώκειν τούς διαλείποντας πυ
ρετούς , ό'τε εν έ'τει 1 6 3 8  ό πλημμλειοδίκης 

ϊέ  Λόξα έ'δωκε τή έκ τριταίου πυρετοΰ άσθε- 
/ούση άντιβασιλίσση τής Περουβίας de Cinchon 
ϊκβρασμα τοΰ φλοιοΰ τούτου , έξ ού ϊάθη παν

τελώς. Γνωσθείσης δέ κατ’ όλίγον τής δυνά- 
μεως τοΰ φαρμάκου, οί Ιησουΐται μετεκόμιζον 
χύτό εις τήν Εύρώπην καί, τ,ωλοΰντες ύπό ό'νο- 

j.i  Κίνχοναν, έκέρδαινον πολλά χρήματα. ’Αλλ’ 

ό'μως ή χρήσις αύτοΰ ήτο ετι λίαν περ «ορι

σμένη , μέχρις ού ό Άγγλος ιατρός Ταλβώτ 
εθεράπευσε δι’ αύτοΰ τόν υ'ίόν τοΰ βασιλέως 
Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου τετάρτου πά'.χοντος 

Ιπό κακοήθους διαλείποντος πυρ:τοΰ. Ό  βα
σιλεύς ήγο'ρασε τό απόρρητον τοΰ Ταλβώτ 

4 8 ,0 0 0  φράγκων, έ'δωκε δέ αύτώ άξιόλογον 
ί*όβίο* σύνταξιν, καί κατέστησε κοινόν τό

απόρρητον τής θεραπείας τών διαλειπόντων 
πυρετών.

Ή δέ ρίζα τής ίπεκακουάνας έγένετο γνω
στή τόπρώτον έν τφ  16 7 2 ω  έτει έν Γαλλία διά 

τοΰ ίατροΰ Λεγράς, κομίσαντος αύτήν έκ Βρα
ζιλίας, άλλά μή τιμήσαντος κατ’ άξίαν τάς 

ισχυρά ς έμετικάς καί κ/.θαρτικάς δυνάμεις τοΰ 
φαρμάκου. Μετά δέ τινα έ'τη ό ιατρός Χδρια- 

νός 'Ελβέτιος προέγραψεν έπί τών τοίχων τών 
Παρισίων αγγελίας, δι’ ών άπήγγελλεν ότι εύρε 
τέλος τό ασφαλέστατοι φάρμακον τής δυσεν

τερίας. Καί έπειδή πολλοί εύγενεϊς, καί αύτός 
ό διάδογος άναξ, ό υιός Λουδοβίκου τοΰ δε

κάτου τετάρτου έ'πασχον δεινώς ύπό τής άσθε- 
νείας ταύτης, ό βασιλεύς επέταξεν ίνα τό φάρ- 

μακον τοΰτο δοκιμασθή πρώτον εν τώ  νοσο- 
κομείω τού θεοΰ. Αποδειχθείσης δέ τής δυ

νάμεως αύτοΰ , ό βασιλεύς έδωρήσατο τώ  Έ λ -  
βετίω 1 0 0 0  ypuca λουδοβίκια, καί προήγαγεν 
αύτόν είς τάς μ,εγίστας ίατρικάς τιμάς. Εκ- 

τοτε δέ ή ίπεκακουάνα διεδόθη ταχέως είς 

άπασαν τήν Εύρώπην.

τ'.

Κατά δέ τήν δεκάτην όγδόην εκατονταετη

ρίδα άρχομένην ό Γάλλος Βορδώ έπανήγαγεν 
είς τιμήν τήν y ρησιν τών ιαματικών ύδάτων 

καί μάλιστα τών Πυρηναίων. Ήδη δέ άπό τής 

δεκάτης έβδομης εκατονταετηρίδας εύδοκίμει, 
ώς εϊδομ.εν, τό όπιον ώς φάρμοκον πολλών 

ασθενειών. Ό  δέ περίφημ-ος Άγγλος ιατρός 

Σ ύδενχαμ, περιγραφών τήν είς τήν Εύρώπην άπό 

τοΰ 1666ου μέχρι τοΰ 1672ου έ'τους έπισκή- 

ψασαν έπιδημ.ικήν δυσεντερίαν, καί τό άπ’ αύ
τοΰ ώνομ.ασμένον ιατρικόν αύτ/,ς laudanum 

Sydenhami, άνακράζει ■ « Μακαρίζω τό άν- 
θρώπινον γένος, ό'τι ό πανάγαθος θεός έδωρή

σατο αύτώ τό. φάρμακον τοΰτο , ό'περ έγώ νο- 

μ.ίζω κάλλιστον άλεξιφάρμακον ού μόνον τΤίς 

δυσεντερίας, άλλά καί πολλών άλλιον άσθε- 

νειών. ’Επειδή άνευ αύτοΰ ιατρική δέν υπάρ

χει ! »

Αλλ’ αί ένέργειαι τοΰ φαρμ,άκου τούτου 

έξήγειοαν σφοδράς καί βιαίας άμφισβητη'σεις 
έν Αγγλία. Ίιότι ό τότε έν ’Εδιμβούργο τής 
Σκωττίας καθηγητής Βράουν διισχυρίζετο έμ- 

] παθώς ότι ό νυλός τοΰ μ,ηκωνίου ού μόνον 
δέν είχεν ούδεμίαν καταπραϋντικήν δύναμιν, 

άλλά τούναντίον επρεπεν ίνα κατ^ταχθή είς 
τά έρεθιστικά (excitantia) φάρμ-ακα· καί πρός 

άπόδειξιν τών λόγων αύτοΰ κατέπινε μεγάλας 
δόσεις οπίου κατά τάς παραδόσεις, οσάκις άπε- 

στερεΐτο τής φωνής.

I I '.

’Εν αύτή δέ ταύττι τή σχολή έδίδασκε καί 

ό Κούλλεν, είς τών μεγίστων ιατρών τής δεκά
της όγδοης έκατονταετηρίδος, ωτινι όφείλομεν 
χάριν τής έξευρέσεως τής πρώτιστης δυνάμεως 
τοΰ πορφυροΰ άναρρίνου (digitalis purpurea), 

τοΰτ’ έ'στι τοΰ άνιέναι τήν κίνησιν τής καρδίας 
καί βραδύνειν τό συχνόν τοΰ σφυγμ.οΰ. Μετ’ 
ού πολύ δέ ό Ούίθεριγγ καί ό Κάρολος Δαρβΐ- 

νος κατενόησαν καί τήν διουρητικήν αύτής

δύναμιν , ήν έκαρπώσαντο πρός θεραπείαν τοΰ 

ΰδρωπος. Χλλά τώ  Κούλλεν προσήκει ή δόξα 

τοΰ όρισμοΰ ό'τι « τό  άνάρρινον ε ίν α ι τό 

ό'πιον τ ή ς  κ α ρ δ ία ς. »

Θ '.

Η κατά τήν έποχήν ταύτην άρξαμένη άλη- 

θης επιόοσις τής χημείας έ'σχε μεγάλην τήν 

προς την θεραπευτικήν ροπήν. Διότι οί ιατροί 
ήρξαντο ήδη ίνα μεταχειρίζωντα; τά καθαρτικά 

άλατα της μαγνησίας, τόν ύπό τοΰ Γουλάρδου 
εςευρεθεντα στυπτικώτατον οξικόν μ,όλυβδον 

(acetas blombi), καί τά ύπό τοΰ Οδιέρου 

γνωστά γενόμενα άλατα τοΰ βισμούθου. Ά μ α  

δε ό Ολλανδός βάν Σβίετεν διαδίδει τήν διά— 

λυσιν τής διαβρωτικής άχνης ή τοΰ διττοχλω- 
ρουχου ύδραργύρου (Sublimatum corrosivum), 

όπερ ούτως επωφελώς άντηλλά^θη άντί τών 

προ αυτοΰ συν/ίθων ούσών έπιβλαβεστάτων 

υοραργυρικών σκευασιών πρός θεραπείαν τών 
σιφυλητικών νοσημ.άτων.

• Αλλ’ άπαντα ταΰτα τά ώφέλιμα έξευρήμα- 

τα συνεβαλλοντο μ.έν είς τήν έπίδοσιν τής τέ - 
χνης, άλλα Λ εν έφώτιζον πολύ τήν έπιστήμ.ην 
αύτήν, και ή'δη ή'γγικεν ό καιρός, καθ’ όν οί 

ιατροί ήρξαντο ίν έρωτώσιν εαυτούς π ώ ς καί 
δ ιά  τ  ι ένεργοΰσι τά φάρμακα. Τοΰτο έ'πραξε 
πρώτος ό Γάλλος Bichat.

1\

Ό  Bichat, άφ ού άνενέωσε τήν άνατομίαν 
καί τήν φυσιολογίαν, έπεχείρησεν ΐν’ επανόρ

θωση καί τήν θεραπευτικήν. ’Εκπεπληγμένος 
τήν σύγχυσιν καί τό άβέβαιον τής επιστήμης 

ταύτης, ένόμισεν ό'τι ήδύνατο ίνα τελειοποίη

ση αύτήν παρατηρών μεθοδικώς τήν ενέργειαν 

τών φαρμ-άκων ούχί ώς έ'πραττον οί πρό αύτοΰ 
ιατροί, πρός τάς άσθενείας, αίτινες είναι Φαι

νόμενα σύνθετα, άλλά πρός τά συστήματα 

τών ιστών τοΰ σώματος. Πρός δέ τοΰτο έπε
χείρησεν έν τώ  H0tel-Dieu, ε’ν ω κατεστάθη 

ιατρός, τριάκοντα μ,όλις έτών ών, σειράν άκοι- 

βών πειοαμ.άτων περί τής είς τούς ιστούς έν

εργείας τών φαρμάκων. Άλλά κακή μ,οίρα άπέ

θανε μετά δύο έ'τη κατά τό δέκατον έ'τος τής 

δημοκρατίας, τό δέ έ'ργον τοΰ μεγάλου τού
του άνδρος έ'μ.εινεν ημιτελές.

Αλλ’ ό έ'ξοχος ούτος ιατρός άνεφά\ η προ- 

ώρως. Ούδείς δέ τών μ,ετ’ αύτόν διαπρεψάν- 
των ιατρών ησθετο τήν έμβρίθειαν καί τήν 
άξίαν τών ιδεών, άλλ’ ούδέ τήν δύναμιν τοΰ 
έκτελέσαι τό πρόγραμμ,α τοΰ μεγάλου άνδοός. 
Ή δέ επιστήμη έμελλαν ίν’ άναμ.ένη άργός έπί 
όλα πεντήκοντα έ'τη τά πειράματα καί τάς 

έρεύνας, αίτινες κατέστρεψαν τέλος έπ’ έσ/ά- 
των τό τών εμπειρικών σύστημα, καί κατέ- 

βαλον τά  θεμέλια τής νεωτέρας θεραπευτικής 
τέχνης. ’Οφείλομεν δέ χάριν τούτου μάλιστα 
πάντων τώ  Κλαυδίω Βερνάρδω (Claude B er
nard), ό'στις άνέλαβε καί τελειοποιεί όση μέρα: 

τό λαμπρόν τοΰ Βιχάτου έ'ργον.

Ο μ.έν έμπειρισμ.ός είναι αΰτως έπίμ,ονος 

και ζώσιμος, ή δέ παράδοοις ού^ως ισχυρά,

ώστε, ό'τε ό Κ . Βερνάρδος έπεχείοησε π ο ό
V ,  ^  \ ,  e

εΐκοσιν ετων τας πρώτα: αυτού πεοι επ;στην 1 1
μονικής θεραπείας παρατηρήσεις, ε iy sv ί'να

παλαίν; πρός τάς αντιλογίας τών τότε περιφη- 
μοτάτων ιατρών. ’Εν αύτοΐς δέ διέπρεπεν ό 

Τρουσσώ, —  άνήρ μεγαλόνους μέν καί εύστρο
φος, άλλά μάλλον τεχνίτης ή σοφός, —  ό'στις 

ήξίου ό'τι τά φάρμακα δεν ένεργοΰσι κατά νό

μους άμετακινήτους, καί ότι αί λειτουργίαι 
τής ζωής δέν δύναται ί'ναδιορισθώσιν άκριβώς. 

Αλλ ό Κ. Βερνάρδος διισχυρίζετο ότι διά τών 
επι τών ζώντιον ζώων πειοαμ.άτων δυνάμ.εθα 

ινα γνωρίσωμεν σαφώς πώς ένεργοΰσι τά ια
τρικά είς τόν άνθρωπον. Εκ δέ τής άρχής

ταύτης όραώι/ενος ό Κ. Βεονάοδο: παρετήρησε\ » i '  i i ■ Γ  k

πρώτον ττώς ενεργουσι τα εν τώ  όττιω ττεοι- 

εχόμ.ενα διάφορα έν ργά στοιγεΐα είς τά διά-
ν V / \ »  ̂ <·/φορα όργανα των Uoojv, και αττεοειςεν οτι κα- 

τέ^ουσι δυνάμεις ού μ.όνον διαφόρους άλλά καί 

εναντίας. ’Εποιήσατο δέ διακόσια πειράμ.ατα 
διά τής μ.ορφίνης, τής ναρσεΐνηςτής κωδείνης, 
τής ναρκοτίνης, τής μηκωνίνης καί θηβαί- 

νης, έξ ών έπορίσατο ό'τι έκ τιον ές τούτων 
σωμάτων τρία μόνον προκαλοΰνται τον ύπνον 
τοΰτ’ έ'στιν ή μορφίνη , ή ναρσεΐνη καί ή κω- 
δείνη. Τά δέ λοιπά τρία ού μ.ονον δέν ,ν/ου- 

σιν ούδεμίαν ναρκωτικήν δύναμιν, άλλ’ άπ’ I 

έναντίας είναι ή ερεθιστικά (excitantia), ή δη- |

λητήρια άντιδράττοντα πρός τήν ένέργειαν 

τών προτέρων ή μεταλλάσσοντα αύτήν. Κατά 

τόν Κ. Rabuteau ή ναρσεΐνη άποκοιμίζει 
κάλλιον τά ζώα τής μορφίνης. ’Αλλ’ όμως ή 

πρώτη, εί καί είναι ήττον ενεργός τής δευτέ- 
ρας ώς πρός τήν άναλγησίαν καί τόν ύπνον, 

φαίνεται ότι είναι προτιμητέα έν τή θεοα- 
πευτική. Ή ναρσεΐνη, διδόμενη είς δόσιν 2 5  

έκατοστογοάμμων, έπιφέρει ύπνον ή:υ-/ον κα- 
έξέγερσιν φαιδράν, ή δέ μορφίνη έπιφε'ρει 
κόττωσιν και άτιόίαν ρ,ετά τον υττνον. ΙΙοέττει 

<)c ινα ττροτιν.αται τών άλλων ώς <ραρ»/.ακον 

άνώδυνον διότι, καταπραΰνονσκ η καί άφανί· 

ζουσα τούς πόνους τών άσθενών, παρένεται



αύτοΐς φαίδραν τινα ευεξίαν. Διό κατέστη άπο 

τίνος άριστον άλεξιφάρμακον τών νευραλγιών. 

Τέλος δέ ή ναρσε'ί'νη και ή μορφίνη εχουσι 

δύναμιν οτυπτικήν, ην καρπούμεθα κατά τας 

διαρροίας.
Έ π ετα ι συνεχεία.

λευταιον ό ,τ ι δέν ήδυντίθησαν ινα διαπράξωσιν 

ο·. άλχημισταί του μ.εσαιώνος, τοΰτ’ έ'στιν ϊνα 

κατασκευάζω έκ τών κοινοτάτων τούτων υλών 

παντοιους πολυτίμους λ.ίθους.

δΐίλέγοντο προς άλλήλους, έπήλθε τον συνήγο

ρον της νεανιδος Κ. Κλαρκε αιφνιδίως έ'ννοιά 

τις, και κλίνων προς αύτούς είπε λέξεις τινας, 

αΐτινες έκκαλοΰσι γέλωτα.

Ο Κ. Χ εμφ ίλλ, ό συν/ίγορος τοΰ είσαγγελ- 

λοντος, επιθυμεί ινα μάθη δι’ ήν αιτίαν οί 

όοκωτοι γελώοιν. Ό Κ. Κ λ α ρ κ ε" —  Βλέπων 

τούς νέους τούτους γείτονας κατασπαταλώντας 

την πατρωαν περιουσίαν ύπέρ τών περί ών ό 

λόγος γαιών, επ/,λθέ μοι αίφνης έννοιά τ ι ς . . .  

δτι ηδυνάμεθα ϊσως ϊνα τελειώσωμεν τέλος 

τήν όικην ταύτην διά τίνος ήδέος καί εύγε- 

ροΰς τρόπου. Επειδή ό [/.έν εΐσαγγέλλων ι λ ο ι  

(ραίνεται δτι είναι νέος αξιότιμος, ή δέ είσαγ- 

γελλουσα είναι αληθώς ώραία καί σεμνή νεζ- 

νις. ’Εάν δέ διατελώσι δικαζόμενοι έτι έπί 

τινα έ'τη, άπασα αύτών ■/) περιουσία δαπανηθη'- 

σεται βεβαίως είς δικηγόρους καί δικαστάς, 

οϊτινες, γνωρίζω καλώς, πάντες επιθυμοΰσιν 

ήδη ϊνα μηδείς αύτών άδικηθη.

Ή νεανις, έρωτηθεΐσα τί φρονεί περί τής 

προτάσεως του Κ . Κλάρκε, έουθρια,... άπο- 

ρ ε ΐ , . . .  καί αποκρίνεται δάκνουσκ τον λιχα- 

ν όν ,... δτι δέχεται νά νυμφευθή τον άντίδι- 

κον. '

'Ο Κ. Κ λ ά ρ κ ε προς τον άντίδικον (γορ- 

γώ ς). —  Κύριε, θέλεις νά νυμφευθής τήν νέαν 

ταύτην;

Ό  ά ν τ ί δ ι κ ο ς  (γοργώς). —  Μάλιστα, κύ

ριε (Πλατείς γέλωτες).

Ο Κ. Κ λ α ρ κ ε  —  Τη άληθεία μοι φαί

νεται παραδοξότατον δτι έπί τον νοΰν ούδεν 

ήλθεν έπί τοσαΰτα ήδη έτη ή εύκολος αύτη 

λύσις. (Γέλωτες.)

'θ  Κ . Γίβσων, συνήγορος τής κυρίας "θβρι- 

εν, νομίζει δτι ό γάμος πρέπει νά τελεσθή εύ

θύς.

Ε ίς  τώ ν  ορκωτών —  Δότε αύτοΐς τού

λάχιστον μιας ήμέρας αναψυχήν. (Γέλωτες.)

Ο Κ Γ ί β σ ω ν .  —  Η νεανις έπιθυμεΐ ϊνα 

ό γάμος τελεσθή εύθύς.

'Ο Κ . Κ λ ά ρ κ ε  —  Μάλιστα· άλλ’ εϊμε- 

ήδη είς τά κυνι/.ά καύματα. Κάλλιον νά τε

λεσθή περι τον επερχόμενον σεμτέμβριον (Νέοι 

γέλωτες). Αλλ έάν ό έγκαλών μή φυλάξη τήν 

υποσχεσίν, έσεται ένοχος όιαλύσεως ύποσχε- 

θέντος γάμου, καί ύποστήσεται ζημίαν άνά- 

λογον προς τήν αξίαν τών γαιών-

ΓΙ γελοία αύτη δικη λαμβάνει τέλος ύπέρ 

τοΰ έγκαλοΰντος, άλλ’ επί τώ  νυμφευθήναι μετά 

δύο μήνας τήν έγκαλουμένην. Ή δέ κρίσίς 

εκτελεσθησεται μόνον προ τής τελετής τοΰ 

γάμου.

Οϊ δύο μελόνυμφοι προσκαλοΰσι τούς δικα- 

στά ς, τούς συνηγόρους καί τούς ορκωτούς εϊς 

τήν εορτήν τοΰ γάμου.

Ο Κ . Γ ί β σ ω ν  —  Κατά τήν παροιμίαν 

πάντα καλά τά  είς καλόν τελευτώντα. « Tout
est bien qui finit bien. »

Π Ε Ρ Ι  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Ω Ν

ΚΛ1

Κ Ρ Υ Σ Τ Α Α Λ Ω Σ Ε Ω Ν .

Ο Κ. ’Αλβάν κοινοποιεί τή ’Ακαδημία τών 

έπιστημών τής Γαλλίας σημείωσιν περί τών 

έπί τής κρυσταλλώσεως τών μετάλλων έσχά

τως παρ’ αύτοΰ γενομένων πειραμάτων, έξ ών 

καταφαίνεται δτι Ιον, οσάκις μέταλλόν τι 

ύφίσταται έκ τών άλατούχοον αύτοΰ διαλύ

σεων ύπ άλλου μετάλλου, το υφιστάμενον 

μέταλλον λαμβάνει μορφήν μόνον διά μι- 

κοοσκοπίου βλεπτήν δενδροειδή διαφε'ρουσαν 

καθ’ έκαστον μέταλλον 2ον, οσάκις κρυσταλ- 

λώση τις άλας τι έν άρμοδίαις περιστάσεσι, τά 

κρύσταλλα λαμβάνουσι μορφήν δενδροειδή μα

κροσκοπικήν διαφέρουσαν καθ’ έκαστον χ ία ς .

Ούδέν ούτω παράδοξον καί διδακτικόν ώς 

τά φαινόμενα τής κρυσταλλώσεως τών άτόμων. 

Έ π ειδή , ώς γνωστόν, δταν τά άτομα όποιου- 

δη'ποτε σώματος τύχωσιν άπολελυαένα άλλη'- 

λων, τοΰτ έ'στι μή νιναι συνημμένα, έ'λκουσιν 

άλληλα καί συνάπτονται ούχί εις μάζαν άμοο- 

φον καί συγκεχυμένην, άλλ’ έκλέγουσιν έκαστον, 

ούτως είπεΐν, τήν οίκείαν χώραν, δπως άπο- 

τελέσωσι φύσει σώμά τι κανονικόν καί σύμμε

τρον, κύβον, πρίσμα, καυλόν θαμνώδη, δικτύ- 

διον αρμονικόν, κ. λ . π , κ. λ . π . Πλεϊστα δέ σώ- 

μα τα, εί καί σύγκεινται έκ τών αύτών στοι

χείων, διαφέρουοι πλεΐστον δσον άλλήλων κατά 

τήν μορφήν καί τό χρώμ~ · διότι τά άποτε- ί 

λοΰντα αύτά άτομα συντάσσονται διαφόρως 

καθ’ έν έκαστον σώμα. Φαίνεται δέ παράδοξον 

λόγου χάριν δτι οί πολυτιμότατοι λίθοι, οί 

κοσμοΰντες τά διαδήματα τών ηγεμόνων καί j 

παρά πάσιν έπιζητήσιμοι δντες, δέν είναι άλλο, ! 

η άνθραξ, άργιλλος, άμμος, ένί λόγω, ύλαι 

κοινότατα!, αΐτινες κεΐνται χύδην έν ταΐς δη- 

μοσίαις άγυιαΐς, Ούδέν δέ τούτου άληθέστερον. 

Διο'τι πάντες οι χημικοί γνωρίζουσιν έν τώ  

παρόντι δτι βάαις απάντων τών πολυτίμων 

λίθων είναι ό κοινότατος άνθραξ, ή λευκάρ- 

γιλλος τής γής καί ή χαλικΐτις, τοΰτ’ έ'στι το 

όξύδιον τής χαλικίνης (Silicium), έξ ού γί

νονται ο', χάλικες, ή άμμος, κ τ .  λ . ’Αλλά 

διά τής κρυσταλλώσεως, τοΰτ’ έ'στι τής κατά 

τινας φυσικούς άπαρεγκλήτους νόμους διατάξεως 

τών μορίων, ό ρυπαρός καί εύθρυπτος άνθραξ 

μεταβάλλεται είς διαφανέστατον, σκληρότατον 

καί πολυτιμότατον άδάμαντα, ή δέ παχεΐα 

γή καί ή άμμος είς σμάραγδον, σάπφειρον καί 
τούς άλλους πολυτίμους λίθους. Ούδέν δέ άπο

ρον άν ή νεωτέρα έπιστη'μη κατορθώση τό τε -

Β Ι Β Α Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι  Α·

Σ υ ν έ κ δ η μ ο ς  ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ι κ ή  ύπό I. 

Κ.  Πύ ρ λ α  δ ι δ ά κ τ ο ρ ο ς  τ ή ς  ι α τ ρ ι κ ή ς ,  

χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς ,  κ αί  μ α ι ε υ τ ι κ ή ς ,  μέλους 

τής έν Παρισίους άκαδημίας κ λ ·, μέλους τής 

έν Πετρουπόλει ιατρικής έταιρίας κλπ. Τόμος 

Β '- δαπάνη τοΰ συγγραφέως, έν Αθήναις 1 8 7 2 .

Τό προκείμενον σύγγραμμα τοΰ ίατροΰ κ. 

Πύρλα περιλαμβάνει τά έκ τής ανθρωποκτονία; 

προκύπτοντα διάφορα δικαστικά ζητήματα, 

είς ών τήν όοθήν λύσιν απαιτείται έπίκουρος 

καί ή ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφεύς πραγ

ματεύεται τά  ζητη'ματα ταΰτα μετά πολλής 

σαφήνειας, έκφέρων καί τινας όρθάς νομικάς 

θεωρίας, πολλαχοΰ δέ καί προσθέτει παρα

δείγματα συντείνοντα είς τήν ορθήν κατάλη

ψην τών λεγομένων. Τό σύγγραμμα τοΰτο είναι 

ού μόνον άναγκαιότατον είς πάντα ιατρόν, άλλά 

καί απαραίτητον επίσης είς τόν νομικόν, τόν 

δικαστήν καί αύτόν τόν δικηγόρον διότι άνευ 

τής εύκρινοΰς γνώσεως τών νομικών ιατρικών 

ζητημάτων πάσα άπόφασις άποβαίνει ή άδικος 

ή σφαλερά.

Καί αύτή δέ ή πρυτανεία τοΰ έθνικοΰ παν

επιστημίου, άναγνωρίζουσα τό ώφέλιμ.ον καί 

σπουδαΐον τοΰ συγγράμματος, καί θέλουσα νά 

παράσχη συνδρομήν τινα είς τόν φίλόπονον 

ουγγ'ραφέα, τη άποφάσει τής ακαδημαϊκής συγ

κλήτου, ήγόρασεν έκατόν άντίτυπα έκ τοΰ ποο- 

εκδοθέντος ά. τόμου. Διό συνιστώ μ. εν καί ήμεΐς 

τό βιβλίον τοΰτο είς πάντα ιατρόν καί νομι

κόν.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ

Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ .

Η επόμενη σκηνή συμβαίνει έν τώ  κομ.η- 

τάτω τής Ιρλανδίας Τιππεράρυ.

Είς τό δικαστήριον παρίστανται ή κυρία 

"Οβριεν, νεανις ορφανή καί ώραία, καί ό γεί- 

των καί άντίδικος αύτής Κ. ’'Αγλιγ, νέος ώραΐ

ος καί καλώς άνατεθραμμένος. Χμφο'τεοοι δέ 

άντιποιοΰνται άπό εξ έτών άξιολόγων τινών 

γαιών κειμένων μ.εταξύ τών πατρικών αύτών 

κτημάτων. Εί δέ καί δικάζονται εξ ήδη έ'τη, 

καί έδαπάνησαν έκαστος τά δύο τρίτα τής πε

ριουσίας αύτοΰ, οί δικασταί δέν δύνανται ϊνα 

άποφαίνωνται γνώμην περί τοΰ τίς είναι ό άλη

θώς κύριος τών γαιών.

Τή 27η  ιουνίου οί δύο διάδικοι παρίστανται 
ϊίς τό δικαστήριον, Έν ώ δέ οΐ δικασταί συν-
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Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α .

Α '.

Ε π  αλήθειας, έλεγε ποτε ο σιοηρουργος Βέρνερ, 

προς τα τέκνα αύτοΰ, επι τών ήμερών μας δέν γίνον

ται μέν πλέον θαύματα, άλλά συμβαίνει ενίοτε οτι 

άνθριοπός τις, ών παρά το βάραθρον, κινδυνεύη ί'να 

κατακρημνισθή είς αύτό. Λλλ’ αίφνης αόρατός τις 

χειρ, υπερφυής τις δύναμις , κατέχει την πτώσιν αύ

τοΰ καί άνέλκει αύτόν έκ τής αβύσσου. Άναυ,ιυ,νη- 

σκομενος 6ε ύστερον το συμβάν νομίζει αύτό Οαΰμα.

Ιό  κατ’ εμε ιλιγγιώ έτι και νΰν άναλογιζόαενος 

τόν κίνδυνον, ον έκινδύνευσα , έάν μή μοι αγαθός τις 

δαίμων ήρχετο εις βοήθειαν, έμβάλλων μοι τελευταίαν 

τινά σωτηρίας ιδέαν.-

I νωριζετε οτι παιοιον έτι ών έμεινα osoaνός πα

τρός και μητρος και άνευ ουδενος συγγενούς. Αλλά  

φιλάνθρωπος τις σιδηρουργός με παρέλαβεν εϊς τό έρ 

γαστήριον αύτοΰ όπως μάθω τήν σιδηρουργίαν. "Οτε 

δε παρελθόντος τοΰ πρώτου τής μαθητείας έτους, μοι 

έπληρωσε τό πρώτον τήν έργασίαν τοΰ πρώτου [Ληνός, 

« Π ετρε, μοι ειπε, νομιζω φρόνιμον νά σοι δώσω 

ι/όνον τό ή'μισυ τοΰ μισθού ,  τό δ’ έτερον ήμισυ νά 

καταθώ εις τό ταμεΐον τών έργατών. » Καί ούτως 

επραςε * οιοτι ουόεις έτολμα IV άντιλέγη αύτώ.

Τήν κυριακήν τών τοΰ Χρίστου γενεθλίων με ήγα- 

γεν εϊς την τράπεζαν τών έργατών , ενθα κατεγράφην 

εις μεγα βιβλίον καί έλαβον βιβλιάριον, έν ού τή μέν 

πρώτη σελιδι ητο γεγραμμενον τό όνομά μου, έν δέ 

τή δευτέρα ή παρακαταθήκη μου, επτά τάληρα. Ή  

χαρά μου λαμβάνοντος τό βιβλιάριον τοΰτο ήτο ανέκ

φραστος · επειδή έβλεπον έν αύτώ τόν πρώτον καο- 

πόν τής έργασίας μου. Διότι ούδέν ήδύτερον έν τώ  

βίω τοΰ δύνασθαι λέγειν πρός εαυτόν- « "Ήδη έχεις 

μικράν περιουσίαν, ήν έκτήσω δικαίως, εργαζό
μενος. »

Έκράτουν δέ ήδέως έν ταΐς χερσί τό βιβλιάριον. 

Πολλάκις της ημέρας ανεγινιοσκον εν αύτιο τό όνοοιά 

μου καί τό πλήθος τών χρημάτων. Μοί έφαίνετο δέ 

παράοοςον οτι τό ονομά μου ήτο γεγραμμένον έκεΐ 

ό'τι δ αριθμός εκείνος παρίστανεν επτά τάληοα, δ'τι 

τα επτα ταυτα ταληρα ησαν ιδικάμου, καί οτι εις 

άνθρωπος καταλείπει άλλω τινι τήν περιουσίαν αυτοΰ 

άντί ένός γεγραμμένου στίχου, καί διατελεΐ δίδων 

αύτώ τάς οικονομίας αύτοΰ έπί τοΐς αύτοΐς όροις.

Εχαιρον δέ τοσοΰτον έπί τώ πρώτω τούτω κτή- 

μ α τι, ωστε κατέστην φιλάργυρος καί έμηχανευόμην 

παντοίας στερήσεις, ό'πως αύξήσω τδν θησαυρόν μου, 

οστις μετ’ ού πολύ ηύξήθη είς τάληρα 7 .

Κατά τινα δέ κυριακήν άπήντησα τόν φίλον μου 

ΙΙαλατικόν τινά, πρός 8ν διηγούμενος τά περί τήν 

περιουσίαν μου, έδειξα αύτω τδ βιβλιάριον μου.

— - Γί δαίμονα δύνασαι νά κάμνης μέ τόσον ολίγα 

χρήματα, άπεκρίθη μοι ούτος καγχάζων καί αίρων 

ύπεροπτικώς τούς ώμους. Μάθε ό'τι μόνον οί πλούσιοι 

ώύνανται νά τρυφώσι καί τοκίζωσι τά χρήματα αυτών. 

Εφ’ ό'σον δέ τις δέν είναι πλούσιος, είναι ουτιδανός, 

και ματαία πασα φειδωλία. Καί ταΰτα είπών, ερρι- 

ψε τό βιβλίον είς τόν άέρα, κραυγάζων —  ’Ιδού, 

ιδού πετα ή περιουσία τοΰ βαθυπλούτου Πέτρου Βέρ
νερ!

Το βιβλίον κατέπεσεν έπί τής κεφαλής μου. Μοί 

εφάνη οτι υβρίσθη· καί άπομάςας αύτό εύλαβώς, ώς 

εί έζήτουν παρ’ αύτοΰ συγγνώμην , εθηκα πάλιν αύ

το είς τό θυλάκιον.

Β '.

Κατά τήν ήμέραν τών τοΰ Χρίστου γενεθλίων έξ- 

ερράγη έν τή πόλει, μεγάλη πυρκαϊά, καθ’ ήν 

εκαη μετά πολλών άλλων οικιών καί ή άποθεματική 

τραπεζα. Κατεπλάγην δέ μαθών ό'τι τά βιβλία αύτής 

έκαησαν, καί μετ’ αύτών άπασα ή περιουσία υ.ου.

—  Ανόητε , μοι λεγει πάλιν ό φίλος υου, τί κλαί

εις; Τ Ι άγνοεϊς ό'τι ή πόλις έγγυαται ύπέρ τών πα

ρακαταθηκών τών έν τώ ταμείω τών έργατών; Έ χεις  

τήν έγγραφον άπόδειξιν · άρα θά πληρωθής. Ά λ λ ά  

γνώρισον καλώς ότι, άν θέλης, δυνάμεθα, ώυελούμενοι 

άπό τής περιστάσεως ταύ^,ς, νά πλουτήσωμεν διά μιας 

άμφοτεροι. Μέ ήλθεν έννοιά τις. Αεϊξόν αοι πάλιν τό 

βιβλιάριον σου. Εύγε! άνε'κραζεν ούτος, βλέπων αύτδ 

μετά προσοχής- Εύγε! Βλέπεις τάς λέξεις ταύτας;

« ’Ελήφθησαν σήμερον παρά τοΰ έργάτου Βέρνερ 7 

τάληρα. Τό πραγμα είναι άπλούστατον. Προσθέτω 

προς τόν άριθμόν 7 δύο μηδενικά, καί μεταβάλ- 

λιο αύτόν είς 7 0 0 . 'Αρα δύνασαι νά παρασταθής 

ζητών έπτακο'σια τάληρα. Τίς δύναται να σοι άπο- 

δείξη ό'τι δέν λέγεις άληθή;
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—  Ο χι, φίλε, ό χ ι! ούδέποτε επιτρέψω σοι ίνα 

πράξης τοιαύτην άτιμον πραξιν.

—  Αφες , άφες, λέγει ούτος. Ιδέ πόσον είναι ευ- 

κολον. Καί όρμήσας είς τήν τράπεζαν, ελαβε τόν κά- 1 

λαμον, καί προσέθηκε ταχέως πρός τόν αριθμόν 7 

δυο αηδενικά.

Αφεΐλον τών χειρών αύτοΰ τό βιβλιάριον, έν ώ άνε- 

γίνωσκον ήδη τάς λέξεις· « Έλήφθησαν παρά τοΰ σι

δηρουργού Βέρνερ τάληρα 7 0 0  » ούτως έπιτηδείως 

γεγραμμενας, ό)στε ούδείς ήδύνατο ΐν’ άπορήση περί 

τής πλαστογραφίας. Άλλως τε δέ τό μέγα βιβλίον 

τοΰ ταμείου τών έργατών ήτο κεκαυαένον.

Καί έγώ μέν ήγανάκτουν· ό δέ φίλος ήρξατο ίνα 

αδη καί χορεύη, ϊνα μοι διηγήται τήν εύδαιμονίαν 

τών πλουσίων άνθρώπων καί πάντα τά άπό τοΰ πλού

του έγγ νο'μενα ήμΐν αγαθά. « Τοΰ λοιποΰ, αοι έλε

γε , χρείαν δέν έχεις νά έργάζησαι άπορων τών 

άναγκαίων. Αλλ’ εχων τά χρήματα ταΰτα δύνασαι 

νά περιοδεύης τήν γήν ΐν άμάξ/], κομψώς ένδεδυμένος 

καί τρυφών. 7 0 0  τάληρα εΐνα; θησαυρός ανεξάντλη

τος. Ειμεθα ήδη πλούσιοι.

Γ '.

Διήγαγον άυπνος τήν νύκτα. Τή δ’ έπαύριον ό σι

δηρουργός κύριός μου, βλέπων με διατεταραγμένον 

τήν όψιν καί καταπεπονημένον, μέ ήρώτησε τί έχω; 

Αλλά δέν ήδυνήθην ϊνα ειπω αύτώ πασαν τήν άλή- 

θειαν. Καί ότε ή γυνή καί οί παϊδες αύτοΰ με προσ- 

ηγορευον φιλοφρονως έπιεζόμην ύπό τής λύπης. «Νο- 

μίζουσιν, έλεγον πρός έμαυτόν, ότι είσαι έτι καί νΰν 

νέος τίμιος καί άγαθός, ώς πρότερον · διότι άγνοοΰ- 

σιν ό’,τι έπραξας , και τί διανοείσαι ί'να πράξης, » 

Έφοβούμην άδιαλείπτως μή προ ο έριο λόγον τινα 

άφρονα, καί ό'ταν με ήρώτων τί ειχον, δέν ήδυνάμην 

ί'ν’ άποκριθώ εύθύς. Μή τολμών δέ τοΰ λοιποΰ ΐνα 

φέρω την φειδωλίαν μου καί παρουσιάσω τό βι- 

βλίον είς τήν τράπεζαν, έκαμπτον τόν δδόν ό'πως 

μή διαβαίνω τήν άγυιάν ό'που κατέστησαν αύτήν έκ 

νέου. Έφύλαττον δέ έν τή καρδία μου άπο'ρρητον τό 

άνο'σιον εργον όπερ είκαί μή ένωπιον των άνθρώποιν, 

άπετελέσθη ήδη ενώπιον τοΰ Οεοΰ.

Δ '.

Περί τό τέλος της έβόομάόος ή ύπηρέτις τοΰ επι

στάτου τής τραπέζης τών έργατών προσέδραμεν εϊς 

τό σιδηρουργεΐον, καί ίδοΰσα με ίστάμενον παοά τήν

πύλην, παρεκάλεσεν ί'να δράμω την ταχίστην είς τόν 

οίκον τοΰ κυρίου αύτής.

Εμε ζητεί ό έπιστάτης τής τραπέζης; ήρώ- 
τησα τρέμων αύτήν. ,

—  Ν αι, σ ε , σπεΰσον.

Ο αλγών την ψυχήν βλέπει πανταχοΰ άπαισίους 

| εικόνας. Τ.ο ονομα του επιστάτου με κατέπληξεν.

Α λλά, λογιζομενος τούτο ό'τι δέν παοουσιάσθην έτι 

! ίνα λαβω τα 70  0  ταληρα, έθάρδησα καί ήκολούθησα 
; μετ’ αύτής.

("Ιίπεται συνέχεια).

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α  τ.

Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι 2

tax

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ω Ν

E IS  ΤΑ £ ΟΜΟ£ΠΟΧΑΟΤΣ Π Ο Α ΙΤ ΕΙΑ Ϊ.

Αι μεγαλαι εφημεριόες τοΰ Βερολίνου προτρέπουσι 

την κυβερνησιν τής νέας γερμανικής αύτοκρατορίας 

ινα προσεςη εις την μάλλον μάλλον έπιδίόουσαν 

μεταναστευσιν τών Γερμανών είς τήν Αμερικήν , 

ήτις άπό τίνος χρόνου έπαπειλεΐ ί'να βλάψη τήν βο- 

ρείαν Γερμανίαν, σπανίζουσαν ήδη γεωργών καί 6ιο- 

μηχάνων, καί ζητοΰσιν ί'να ή κυβέρνησις προλάβη τό 

κακόν τοΰτο, έξ ού κινδυνεύει ί'να έρημωθή ή νέα αύ- 

τοκρατορία.

Η τελευταία εκθεσις τοΰ γραμματέως τής γερ

μανικής έταιρίας τών μεταναστών λέρει οτι 6 ,5 3 4  

I ερμανοι απεβησαν εις Νεαν 1  όρκην μόνον κατα 

τον τελευταΐον Απρ'λιον, τοΰτ’ έστι δίς πλειονες ή 

κατά τό παρελθόν ετος.

Οί πλεΐστοι τών μεταναστευόντων πορεύονται πρός 

δυσμάς είς τό Μιχικάν ή τό Ίλλινουά.

Ί Ι  γερμανική έταιρία τής Νέας Ύόρκης 1/_ει 

ίδιον ταμεΐον προς βοήθειαν τών άπορων. Τό τα 

μεΐον τοΰτο διατηρεται διά δημοσίων προσφο

ρών καί διά τίνος φόρου επιτεθειμένου έκάστω έπι- 

βάτη.

Ό  όλος άριθμός τών μεταναστευτώ·;,οΐτι'.ες έοθα- 

σαν ε’ς τάς 'Ομοσπόνδους πολιτείας έν τώ 18  71 ω 

ετει, είναι 3 4 6 ,9 3 8 .  Έ ν  αύτοΐς δέ είναι 1 4 2 ,2 1 0  

γυναίκες καί 2 0 4 ,7 2 8  άνδρες, ό'περ αναλογεί πρός 

1 0 0 0  άνθρώπους μεταναστεύοντας άνά πασαν ήαέοαν 

έκ Γερμανίας.

Έ ν  Αμερική κατέστη νεωστί νέα τις θρησκεία, 

ήτις έπαγγέλλεται τόν άφανισμόν τοΰ άνθρωπίνου γ έ 

νους άνευ δηλητηρίου , άνευ όπλων , άνευ βίας και 

σφαγών, άλλ’ άπλώς διά τής γενικής καί επιι/,όνου 

άγαμίας απάντων τών μετεχόντων καί πρεσβευόντων 

τό δόγμα αύτής. Διότι , λέγουσιν οί προοήται τής 

νέας ταύτης θρησκείας, ό βίος τοΰ άνθρώπου εΤναι 

ούτω βραχύς, άθλιώτατος καί άνωφελέστατος , ωστε 

δέν είναι ούτος άξιος ί’να διαιώνιση τό γένος αύτοΰ.



T O  Δ Ι Α Ζ Υ Γ Ι Ο Ν .

”lix τίνος εσχάτους έκδοθέντος βιβλίου υπό του υίοΰ 

τοΰ Άλεξάνϊρου &>υμδ, οπερ μεγάλως ήγειρε την 

κοινήν περιέργειαν, πραγματευόμενο'/ περι των εκ της 

αταργήσεως τοΰ διαζυγίου εν Γαλλία εκπορευόμενων 

μεγάλων κακών, έρανιζόμεθα τα έξής.

Λ '.

Νέος τις εντιμότατος καί φιλεργότατος άπαντα 

νεάνιδά τινα άνήκουσαν είς έντιμον καί γνωστήν 

οίκογενειαν, έραται αύτής, ζητεί είς γάμον καί νυμ- 

βεύεται αύτήν. Α λλ’ ό τάλας βλέπει οτι ήπατήθη, δ'τι 

ή νεανις ήτο ήδη έγκυος τδν δεύτερον [χήνα πρδ τοΰ 

γάμου.·.
Αγανακτών προσέρχεται πρδς τους δικαστές, οΐτι- 

νες αποκρίνονται αύτω·

—  Δεν δυνάμεθα να πράζωμεν άλλο ή να άποκη- 

ούξοιαεν τήν πατρότητα.

—  Αλλα δύναμαι ν& νυμφευθώ άλλην;

—  Έ ν  όσιο αύτη ζή, δεν δύνασαι να νυμφευθής 

άλλην.

—  Καί εαν αύτή ζήση πλέον εμού;

—  Τδ πραγμα είναι 

άπλούστατον. Ανάγκη 

να μένης άγαμος, εν όσω

ζή·
—  Α λλ’ έγώ θέλω νά 

έχω οίκον... τέκνα... φε- 

οοντα τδ όνομα μου...

— Τοΰτό σοι είναι άου- 

νατον.

—  Άλλά τούτο είναι 

άδικόν!... μιαρόν!. . .  άπο·· 

τρόπαιον!...

—  Τοιοΰτος είναι ό νό

μος.

V .

Νεανίς τις άπαντα εν 

ταΐς συναναστροφαΐς νεον 

τιμώμενον παρά πάντων.

Άποδεχεται τδν έρωτα 

αύτοΰ" τδ συμβολαιον τού 

γάμου υπογράφεται καί ό 

γάμος τελείται.
Άλλ’ έξελθών τής έκκλησίας καί διαρκουντος τοΰ 

γεύματος τών γάμων, δ γαμβρός Ιςερχεται και γίνε

ται άφαντος. Έφυγε δέ άποφέρων την προίκα, κατα- 

λείπων τήν γυναίκα παρθένον μεν, άλλ’ άπογεγυμνιο- 

υ-ένην τής ποοικός. 11 τάλαινα πρσερχεται προς τους 

δικαστάς, οίτινες αποκρίνονται πρδς αύτην·

—  Κυρία μου, είσαι άτυχεστάτη. 'Ο σύζυγός σου 

είναι άνθρωπος φαυλόβιος.

—  Διά δή τοΰτο ζητώ τήν άδειαν νά νυμφευθώ 

άλλον.

—  Αδύνατον.

—  Διά τί; Τ ί ποιητέον;

—  Πρέπει νά περιμένης.

—  Νά περιμένω τί;

—  "Ειος ού δ άνήρ σου έπανέλθη η άποθανη.

—  Καί έάν δεν έπανέλΟη; ή εάν ζήση πλέον 

έμοΰ;

—  Τοσούτω χείρον.

—  Άλλ’ έάν ήγάπων τινά.

—  Ατιμάζεσαι.

—  Τά δέ τέκνα μου; Διότι ένί λόγω είμαι γεγεν- 

νημένη πρδς τδ είναι μήτηρ.

—  Εσονται νοθα.

Άλλά τοΰτο είναι άοκον!... μιαρόν!... άποτρο- 

παιον!... Διότι έγώ είμαι άναίτιος.

Τοιοΰτος δ νομ,ο;.

—  Ά λλά, κύριο' οικασταί, είναι άληθές οτι έχετε 

τάς έλαφρυντικάς περιστάσεις υπέρ τών έμπρηστων, 

τών ά/δροφόνιον καί τών πατροκτόνων, καί κατα τι- | 

να; ένιαυσίους έορτάς, οπότε προσφέρωνται καλώς επι 

τινα καιοδν, έλευθεροΰται αύτούς τελείιος. Εΐμεθα 

λοιπόν χείρονες καί τών οολοφονων;

—  Μάλιστα.

— Σας έπανϊλεγω ... τοΰτο είναι μιαριότατον!... 

άποτρόπαιον!...

—  Τοιοΰτος δ νομος.

ΛΙΠΑΟΥ2 ΦΟΧΟΪ.

Γράοουσιν άπδ Γερσάου (λίμνης τής Αουκέρνη(·).

Τραγικόν τι συμβάν κατέπληξε σήμερον τούς κο- 

σμοπολίτας τούς κατοικούντας έν τή ήσύχω ταύτη πό- 

λει. Έ ν τώ ξενοδοχείω Μυλλέρου κατοικεί άπδ ένός 

μηνδς άμερικανή τις χήρα μετά τών τεσσάρων αυτής 

Ουγατέοων, ών ή μία ώραιοτάτη καί έρασμιωτάτη.

Κα τά τινα είς Ζυρίχην πορείαν έγνώρισαν νέον τινά 

ιχαθητήν Πολιονόν, ό'στις ήράσθη μιας τών νεανίοων. 

Φαίνεται δέ δ'τι καί τής νεάνιδος έρασθείσης αύτοΰ, 

έζήτησεν αύτήν παρά τής μητρός είς γάμον.

Τδ νέον Οέατρον τών Παρισίων.

Ά λλ’ ή μήτηρ δέν ήθέλησεν ίνα κατανευση τόν γά

μον καί άπήλθε τούτου ένεκα έκ τής Ζυρίχης. Ο δέ 

1 Ιολιονός μαθητής, μή άποκαρτερήσας , ήκολούθησε 

κατόπιν τής ερωμένης, καί κατέλυσεν είς τι οίκοτρο- 

φεΐον κείμενον παρά τό ξενοδοχεΐον τοΰΜυλλερου, είς 

8 κατωκει ή ερωμένη αύτοΰ, δνομαζομενον οίκοτρο- 

αιεΤον τοΰ 'Ηλίου. Έπειράθη δέ πολλάκις ΐν’ άπαν- 

τήση καί διαλεχθή πρδς τήν νεάνιδα κατά μόνας· άλλά 

μάτην. Διότι ή μήτηρ έπετήρει αύτήν αύστηροτατα· ή 

δέ νεανις έμήνυσε τέλος αύτώ δτ' δ γάμος ήτο ά-.ύ- 

νατος, καί δ’τι επρεπεν ΐνα παύση μνηστευων αύ

τήν.

Σήμερον περί τήν τετάρτην ώραν ή νεανις έξήλθεν 

είς περίπατον έπί τήν δδδν τήν άγουσα ν άπο Γερσαου 

είς Βρούννεν υιετά μιας τών άδελφών καί δύο οικείων 

νέων νΑγγλων. Καθ’ δδδν άπήντησε τόν Πολωνόν μα

θητήν, όστις πλησιάσας έζήτησεν ΐνα εΐπη τι αύτή. 

Οί δύο “Αγγλοι παρεκάλεσαν αύτόν ΐν’ άποχωρή'-'Τ,. 

"Ομως έκείνη κατέπεισεν αύτούς ΐν’ άφώσιν αύτήν 

έπί τινας στιγμάς μόνην μετά τοΰ Πολωνού, λεγουσα 

δτι έμελλε νά άποπέμψ7) τέλος αύτόν. Συναινεσάν- 

των δε των δύο ’Άγγλων, ή νεανις συνδιελέγετο ήδη 

πρός τόν Πολωνόν. Αίφνης άκούεται διπλή έκπυρσο- 

κρότησις. Ό  μαθητής έξεΐλεν έν ρεβόλβερ έκ τοΰ θυ

λακίου, καί έπυροβόλησε πρώτον μέν κατά τό στήθος 

τήν νέαν Αμερικανίδα, ύστερον δέ έαυτόν κατά μέ-

τωπον. 0 5  δύο ’ Αγγλοι καί οί άδελφή ώομησαν έπ 

αυτούς· άλλ’ εύρον άμφοτέρους ήδη ψυχορδαγοΰντας.

*
♦ *

Δύο ατμόπλοια ήσαν έτοιμα ΐν’ άποπλεύσωσιν έκ 

Σαίντ Αουι δπως κατέλθωσι τόν Μισσισσιπή. Άλλά 

πρό τοΰ άπόπλου επρεπεν ΐνα έπισκοπήσωσιν αύτά 

δύο δημόσιοι ύπάλληλοι, άποτεταγαένει ΐνα βλέπω- 

σιν αν τά άτμόπλοια ήναι είς καλήν κατάστασιν. Οί 

υπάλληλοι άπετέλεσαν ήδη τήν έξέτασιν τοΰ ετέ

ρου τών άτμοπλοίων, ετοιμαζομένου ΐν’ άποπλεύσ/; 

πρώτον.

Άλλά τοΰτο παρώργισε τούς έπιβάτας τοΰ δευτέ

ρου · διότι ή σύγχρονος άναχιόρησις δύο περί ταχύτη- 

τος άμιλλωμένων άτμοπλοίων ένθουσια τούς Άαεοι- 

κανούς τοσοΰτον , ώστε πολλάκις παρεκτρέπονται είς 

στοιχήματα παραφρονα.

Οί έπιβάται τοΰ δευτερου ατμόπλοιου δραώσιν είς 

τόν πλοίαρχον, πρός ον λεγουσιν.

—  ”Γστεροΰμεν L Ά ς έκπλεύσωμεν καί ήμεΐς, μή  

άναμενοντες την έπίσκεψιν

—  Ν αί, άποκρίνεται αύτοΐς ό πλοίαρχος· άλλά 

γνωρίζετε δ'τι έπίκειταί μοι ζημία 5 0 0  δόλλαρς, έάν 

άποπλεύσω, μή ύποστάς τήν έννομον έπίσκεψιν.

—  Εΐμεθα πρόθυμ,οι 

νά καταθίσωμεν ήμεΐς τά 

5 0 0  τάληρα. Καί άμ’ 

έτος , άμ’ εργον ,  άγει- 

ρουσιν έρανον , καθ’ ον 

συλλέγονται πλήθος- τα λή

ρων εις τόν πίλον τοΰ 

πλοιάρχου.

—  Έ κ α τ ό ν ,.. .  έκα

τόν πεντήκοντα , . . .  δια

κ ό σ ια ,.· . διακόσια πεν

τήκοντα . . . Αρκοΰσιν, 

άνακραζει ό πλοίαρχος. 

Δέν θέλω περισσότερα * 

διότι τό παρανομημα τι

μωρείται διά ζημίας 5 0 0  

δόλλαρς· άλλ’ ό κατα- 

αηνύσας αύτό λαμβάνει 

2 5 0 . Έάν δέ είσαγγείλω 

αύτός έμαυτόν, πληρώσω 

ζημίαν μόνον 2 5 0  ταλή

ρων.

Και ούτως έπραξε. Τά δύο άτμόπλοια έξέπλευσαν 

όμοΰ’ οί δε έπιβάται τοΰ παρανομήσαντος άτμοπλοιου 

έκε'ρδησαν ύπέρ τάς 3 0  χιλιάδας λιρών.

■k 
* ¥

Πρό τινο)1. ήμερων κύιον τις κυνηγετικός λυσσών, 

έκφυγών εκ τίνος τών έν τή κώμη Βουζιβάλ άγροκη- 

πίων, περιέτρεχε τούς άγρούς άπό μιας ωρας, μέχρις 

ού άπήντησε ττν γυναίκα κηπουροΰ τίνος έςερχομενην 

τοΰ οΐκου μετά τών δύο αύτής άνηλίκων τέκνων. Βλε- 

πουσα κινδυνεύοντα τά φίλτατα, άτινα καταπεφοβη- 

μένα εμετόν ακίνητα, καί μή δυναμένη ΐνα φυγή μετ’ 

αύτών, ή μήτηρ, άγομέν/] ύπό τής φιλοστοργίας, έστη 

θαρραλέως μεταξύ τοΰ λυσσώντος κυνος καί τών τέκ- 

νων, δπως φυλάξη αύτά. Τότε δέ ό κύιον όρμα έπί 

τήν μητέρα, ήτις δράττει αύτόν τοΰ λαιμοΰ και πει- 

ραται ΐν’ άποπνίνη αύτόν. Ά λλά  μάτην · έπειδή αί 

χεϊρες καί αί κνήμαι αύτής είναι ήδη καταπεπληγω- 

μέναι ύπό τών δηγμάτων τοΰ ζώου, καί λειπουθμουσα 

έκ τής αιμορραγίας, άπελπιζει τήν σωτητηρίαν τών 
τέκνιον. Ά λ λ ’ ευτυχώς, άκούσαντες τάς κραυγάς αύ

τής οί γείτονες, προσέδραμον ένοπλοι καί έδυνήθησαν 

ί’ν’ άπαλλάξιοσιν αύτήν τοΰ λυσσώντος ζώου, φονεύον- 

τες αύτό διά μυρίιυν πληγών.

ΛΤΓΚΕΤΪ



3 4 2 e o N i K H  e n i o e n p H 2 i 2 i

τ η  άπο της Βαλτικές, διέρχεται διά τών 

απείρων πεδιάδων της 'Ρωσσίας, διά της Μό

σχας καί Νόβγορωδ, διαπερα την Κασπίαν 

θάλασσαν, καί άνερχομένη την μακράν καί 

λαμπροτάτην κοιλάδα τοΰ ’θ ξο υ , καταλήγει 

εις τά  στενά του Καβουλ, εις την πύλην τήν 

προς ίάπυγα (nord-ouest) τών ’Ινδιών, δι’ ών 

εισέρχονται πάντοτε τά  εμπορεύματα καί αί 
τών κατακτητών εΐσβολαί.

Γ ' .

Εκ τών τριών τούτων οδών ,η πρώτη έπε- 

ρατώθη μέχρι τοΰ Βρενδεσίου διά της γενομέ- 

νης διατρη'σεως τοΰ Κενησίου δρους· οί δέ 

’Αγγλοι διέρχονται αυτήν έντός τριάκοντα 

ωρών, δπερ μεγάλως βλάψει τήν Μασσαλίαν. 

Ή δέ μέσ/] άπέχει ετι πολύ τοΰ τελειωθήναι, 

εί καί είναι λυσιτελεστάτη τή Τουρκία. Έν 

τώ  παρόντι έταιρίαι τινές εργάζονται μέν έν 

Ουγγαρία καί τή Ευρωπαϊκή Τουρκία, άλλ’ 

είναι ανάγκη ινα σπεύσωσι· διο'τι ή εμπορία 

τής οικουμένης δέν απολείπει εύκόλως τάς 

οδούς άς άπαξ έτεμεν. Ή διάβασις τής ’Ασίας 

γίνεται ώς γνωστόν έ'τι διά καρβανίων, τρό- 

που παχυμεροΰς, βραδέος και δαπαν/ιροΰ, 

δστις δέν παρέχει τοΐς έμπόροις τήν άναγκαίαν 
ασφαλείαν. Προ' τινων έτών συνέστη εταιρία 

τις όνομαζομένη Ε τ α ι ρ ί α  τ ώ ν  σ ι δ η ρ ο 

δ ρόμων τ ο ΰ  Ε ύ φ ρ ά τ ο υ ,  ήτις δμως φαίνε- 

ται μή έπιτυγχάνουσα τοΰ σκοποΰ· διο'τι ό 

τοιοΰτος σιδηρόδρομος δέν δύναται ίν’ άντα- 

μείψη τούς έπιχειρήσαντας αύτον, έάν μή φθά- 

σ'ί F/.p'· Κωνσταντινουπόλεως καί μέχρι τοΰ 
Δουνάβεως. Εάν δέ ή οδός αυτη έκτελεσθή, 

μέγα μέρος τοΰ εμπορίου τής μέσης ’Ινδικής 

καί δλον τό έμπόριον τής άνατολικής ’Ασίας 

μέλλει ΐνα κατέλθη καί συγκεντρωθή εϊς Κων
σταντινούπολή ή εϊς Σμύρνην. ’Αλλά πρδς 

τοΰτο έπρεπεν ΐνα ό Σουλτάνος καί ο Σάχ 

τής Περσίας κατασκευάσωσιν οδούς καταληγού- 
σας είς τδν μέγαν τούτον σιδηρόδρομον, ώς 

οί μικροί ρύακες έκβάλλουσιν είς μέγαν τινά 

ποταμόν. Προσθετέον δέ δτι ή όδδς αΰτη δι- 

ερχομένη διά τής Ασίας δύναται ΐνα αύξηση 
την αςιαν τος οόου, ητις μελλει ινα συνά^η 

τήν Βιέννην τή Κωνσταντινουπόλει. Διότι ή 
Κωνσταντινούπολή δέν είναι άληθώς ουτε κέν- 

τρον βιομηχανίας ούτε καταναλώσεως, άλλ’ 

είναι μάλλον πόλις έμπορων καί τραπεζιτών. 
Αλλα τδ έμπόριον αύτής δύναται ΐν’ αύξηθη 

ύπερμέτρως έντός ολίγων έτών, έάν ό σουλτά

νος κατασκευάση τούς σιδηροδρόμους τού
τους.

 ̂ Περί δέ τής τρίτης μεγάλης παραλλήλου 
όδοΰ ή 'Ρωσσία γνωρίζει κάλλιον παντός άλ

λου τήν άξίαν αύτής. ’Αλλ’ ώς γνωστόν παν 

ο ,τι γίνεται έν 'Ρωσσία καλύπτεται ύπό μυ

στηριώδους σκότους, ούδέν δέ πράττεται έν 
τώ  φανερώ. Εάν δέ ή 'Ρωσσία θέληση ΐν« 

συμμετάσχη τής καθολικής τών εύρωπαίκών 
έθνών κινήσεως, δέν πρέπει ΐν’ άρκγί rai κα- 

τασκευαζουσα μονον σιδηροδρόμους καί στοα- 
τηγικάς οδούς, άλλά και φροντίζη περί τής 
ασφαλείας τών εμπορευμάτων.

Εν τω  παρόντι ύπάρχουσιν έν 'Ρωσσία έται- 
ρίαι, αίτινες προτίθενται ΐνα κατασκευάσωσι

σιδηροδρόμους φέροντας μέχρις εϊς τάς άκτάς 

τής Κασπίας θαλάσσης· έτέρα δέ τις έταιρία 

προτιθεται ΐνα σύναψη τήν οδόν ταύτην έτέρω 

σιδηροδρόμω κατασκευασθησομένω πρός άνα
τολάς , άνερχομένω τόν 'Οξον ποταμόν διά 

τής Κιβας και Βουχάρας, καί καταλήγοντι εϊς 

τα όρια τών Ινδιών, εις ά έ'φθασαν ήδη άπό 

μεσημβρίας οι εν Ινδιαις σιδηρόδρομοι τών 

4 γγλων. Αλλα βέβαιον είναι δτι οί ’'Αγγλοι 

ούδε εν κιβώτιον έκπέμψουσι διά ταύτης τής 

όδοΰ, καν γένηται τελειωτάτη , ταχίστη καί 

ελαχιστα δαπανηρά, δι ελλειψιν ασφαλείας· 

Διότι ό μέν άπό Βομβάης καί Καλκούττης είς 

Μασσαλίαν πλοΰς είναι ήσφαλισμένος πάν

τοτε ύπο τών ασφαλιστικών έταιριών, άπό 

δε Μασσαλίας είς Αονδΐνον καί τάνάπαλιν 

έκαστος δύναται ΐνα περιφέρηται έλεύθερος χά- 

ριν τής δικαιοσύνης καί τοΰ φιλελευθέρου 

τών δυο κυβερνήσεων. Αλλ δμω ς, έάν ποτε 

ή Ρωσσια μετά τήν άποπεράτωσιν τών σι

δηροδρόμων αύτής φανή ό'τι δέν ζη τεί έ'τι ΐνα 

δεσπόζη τ ί ς  οικουμένης, ή δι’ αύτής διερχο- 

μένη μεγάλη αρκτική οδός έσεται άξιολογω- 

τατη προς τήν μετακόμισιν τών έμπορευμά- 

των τών ’Ινδιών, τής Κίνας, τής ’Ιαπωνίας 
καί τού Τιβετικοΰ όροπ:δίου.

Δ '.

’Επήλθε δέ ό καιρός καθ’ δν ή Ελλάς πρέ

πει νά είσέλθη είς τήν μεγάλην οδόν τοΰ πρα

κτικού βίου τών πεπαιδευμένων έθνών ένεκα 

τής τοποθεσίας αύτής. Πρός τοΰτο ή Ελλάς 

δέν απορεί" ούδενός των αναγκαίων. Έπειδή 

αί ’Αθήναι μετά τοΰ τριπλοΰ αύτών εύρυχώ- 

ρου καί έύσκεποΰς λιμένος κεΐνται έπί τής μά

λιστα πεπατημένης όδοΰ τοΰ πολιτισμού. 'Η 

εύθεΐα όδός, ή φέρουσα άπό τοΰ Κενησίου δρους 

είς Σουέζ, δύναται νά διαπεράση τήν "Ηπειρον, 

τήν Ακαρνανίαν, την Αιτωλίαν, κα ί, διατεί- 

νουσα παρά τήν Πελοπόννησον, φθάση είς τόν 

Ισθμόν τής Κορίνθου καί τελευταΐον είς τόν 

Πειραιά, έάν μή έφαρμοσθη τό σχέδιον τοΰ 

σιδηροδρόμου, δστις, ώς εΐδομεν άλλαχοΰ, 

δύναται, διερχόμενος διά τών ορίων τής Ε λ 
λάδος καί Τουρκίας, ΐνα καταλήξη είς ’Αθήνας, 

άφοΰ πρώτον διέλθη διά τών Θηβών καί παρά 

τήν άποψυχθεΐσαν λίμνην τής Κωπαίδος.

'θ  σιδηρόδρομος ούτος άρχόμενος άπό Πει
ραιώς φθάσει είς τόν ισθμόν τής Κορίνθου, ού

τινος τό έδαφος είναι 8 0  μέτρα ύπέρ τάς δύο 

θαλάσσας. ’Από δέ τούτου δέν ύπάρχει ούδέν 

έμπόδιον έφ’ δλης τής άκτής τής Πελυποννή- 

σου μέχρι τής έν τή έξόδω τοΰ κορινθιακού 

κόλπου κειμε'νης πόλεως Πατρών- Τά δέ δύο 

ακρωτήρια, άτινα μεταβάλλουσι τόν κόλπον 

είς λίμνην, άπέχουσιν 1 8 0 0  μέτρα άλλή- 

λων, καί δύνανται ΐνα συζευχθώσι διά γεφυ

ρών. Αί δέ διαδεχόαεναι αυτήν λίμναι, πεδιά
δες καί κόλποι άγουσιν είς τήν πόλιν τής Άρ

τας. ’Από δέ ταύτης κοιλάς τις διατείνει πρός 

τά Ιωάννινα, δθεν άλλη κοιλάς μακρά, στενή 
και καρποφόρος, ή τοΰ Αώου, κατέρχεται ποός 
το αύτό μέχρις είς τόν λιμένα τοΰ έν ’Ηπείρω 

Αύλώνος, έ'νθα καταλήξει ό σιδηρόδρομος. Ή 
δέ στενοποριά, ή διαχωρίζουσα τούς δύο ροΰς, 

είναι όλίγον υψηλότερα τής θαλάσσης καί δ>-

ναται ινα διατρυπηθή διά ση'ραγγος ήμικλινοώς 
εκατοντάδων τινών μέτρων.

Εάν ό σιδηρόδρομος ούτος έκτελεσθή, έκα

στος δυνήσεται ΐνα μεταβαίνη έν διαστήματι 

δέκα ώρών άπό Χθηνών είς τόν Αύλώνα, λι

μένα εύρύχορον, δστις έγένετο εξαίρετος όρ

μος καθ’ δλον τόν μεσαιώνα. ’Από δέ τοΰ Αύ

λώνος τά ατμόπλοια δύνανται ΐνα φΟάνωσιν 

είς Βρεντησιον, διαπερώντα έν πέντε ώραις τήν 

Αδριατικήν, μόνην θάλασσαν, ήν οί εύρω- 

παΐοι οδοιπόροι διαπεράσουσι μεταβαίνοντες 

είς τήν Ασια;, καί έρχόμενοι είς Πειραια τόν 

μάλιστα προέχοντα πρός τήν ανατολήν τόπον 

τής Εύρώπης. Είναι δέ άναμφίβολον ότι οί 

περιοδευται και τά έμπορεύματα προτιμήσουσι 
πασης άλλης τήν οδόν ταύτ/)ν, φέρουσαν αύ- 

τους έντος τριών ημερών άπό Αθηνιον είς Πα- 

ρισιους. Δια δε τοΰ σιδηροδρόμου τούτου ό 

λιμήν τοΰ Πειραιώς κατασταθήσεται εις τών 

μεγίστων λιμένων τής ύφηλίου καί άξιολογώ- 
τατον αφετηρίαν ftete de tigne) τών μεγάλων 
σιδηροδρόμων τής Εύρώπης.

’Αλλά μάλιστα ώφεληθήσεται ή Ελλάς έκ 

τούτου έν τω  παραχρήμα · έπειδή τοιαύτη 

όδός δέν δύναται ΐνα κατασκευασθή άλλως ή 
έκ τών χρημάτων τής Εύρώπης· άλλά τά έργα 

έκτελεσθήσονται ύπό τών έγχωρίων. Έάν δέ 

δαπανηθώσιν 9 0  έκατομμύρια, τά 5 0  μενοΰσιν 

έν τώ  τόπω, τοΰτ’ εστι τό τετραπλάσιον τών 

χρημάτων, δσα κυκλοφοροΰσι σήμερον έν Έ λ 

λάδι. 'Η ευημερία τών κατοίκων αύξηθήσεται 

καί μετ’ αύτής ή κοινή ασφάλεια καί ή ησυχία. 

Αί ’Αθήναι κατοτσταθήσονται έν όλίγω χρόνω 

το κέντρον τοΰ ελληνισμού, τό δέ άνατολικόν 

ζήτημα διαφερόντως εύλυτώτερον.-Συμφέρει δέ 

τή Εύρώπη δπως ή τοιαύτη όδός έκτελεσθή 

όσον τάχιστα· άλλ’ οί Έλληνες όφείλομεν ΐνα 

δείξωμεν τήν πρός τοΰτο προθυμίαν ήμών.

’Αλλά δυστυχώς ή κατασκευή τοΰ σιδηρο

δρόμου τούτου αναβάλλεται καθ’ έκάστην, ή 

δέ έλληνική κυβέρνησις φαίνεται τυφλώττουσα 
πρός τήν άπιστον μεταβολήν καί εύτυχίαν, ήν 

ούτος ήδύνατο ΐνα έπιφέρη έν όλίγω χρόνω· 

διότι ή Ε λλά ς κατασταθήσεται προϊόντος τοΰ 

χρόνου πρωτεύουσα τής μεταξύ Εύρώπης και πό

λις ίΑσίας εμπορίας. Μυριάδες περιοδευτών μέλ- 

λουσιν ΐνα διέρχωνται τήν Ελλάδα, καταλεί- 

ποντες πολλά χρήματα, καί έπισκεπτόμενοι 

άφόβως τό έ'νδον τήςχώρας. Τα γεννήματα τής 
Π ελοπον νήσου τιμηθήσονται έπαξίως· ε ί ςδέτά 

λουτρά τής Ελλάδος φοιτήσουσι πολλοί ξένοι, 
φέροντες είς τό έσω τού τόπου τήν παιδείαν 

καί τόν πλούτον τής Εύρώπης. 'Η έπτακέφα- 

λος ΰδρα τής ληστείας καταστραφήσεται· ή έλ

ληνική ναυτιλία έπιδώσει θαυμασίως, ό δέ Πε;-0 
ραιεύς έσεται είς τών έμπορικωτάτων λιμένων 

τής Μεσογείου, αί δέ Αθήναι κέντρον τοΰ ελ
ληνισμού.

Ε '.

Πρό τινων έτών Βέλγοι τινές πρού'τειναν τή 
έλληνική κυβερνήσει νέον τινά σιδηρόδρομον 

φέροντα άπό Αθηνών καί τοΰ Σουνίου διά τής 

Βοιωτίας καί Θεσσαλίας είς τήν Θεσσαλονίκην, 

έκειθεν δέ μέλλοντα ΐνα ένωθή τοΐς σιδηρο- 
δοόμοις τοΰ Δουνάβεως. ’Αλλ’ ή επιχείρησή

αύτη έσεται μάλλον λυσιτελής τή Τουρκία και 

ταΐς παραδουναβίοις ήγεμονίαις· διότι αύτη 

δέν είναι ή όδός τού εμπορίου τής Αύστρίας 

καί τής δύσεως· έκτος άν ένωθή μετά γραμ

μής άγούσης είς Αύλώνα. ’Αλλά πρός τοΰτο 

δ {ον ΐνα διατρυπηθή ό Πίνδος, ούτινος τά 

παρά το Μέτσοβον στενά έχουσιν ύψος 1 2 2 5

μέτρων.

Πολλά έλέχθησαν καί λέγονται περί τής 

τομής τοΰ ισθμού τής Κορίνθου, πάντες δέ 

όμοθυμαδόν όμολογοΰσι ό

τ ι  τό έ'ργον είναι άναγκαι- 

ότατον καί έ'σεται λυσιτε- 
λέστατον, διότι δι αύτοΰ 
ένωθήσονται αί δύο άκταί 
τής Ελλάδος, τά  δέ πλοία 
άπαλλαχθήσονται τών άπό 

τού περίπλου τής Πελο- 
ποννήσου κινδύνων καί 
αργοποριών, συντέμνοντα 
κατά δεκατέσσαρας ώρας 
τόν άπό Μασσαλίας καί 
Νεαπόλεως είς Κωνσταν
τινούπολή πλοΰν.

Υποτίθεται δ'τι τό έρ- 
γον απαιτήσει δαπάνην 
1 2 — 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  πο- 

σόν άσημον πρός τάς έξ 
αύτοΰ άναμενομένας ώφε- 
λείας· διότι ή ύπό τοΰ 
Νέρωνος έξωρυχθεΐσα τά
φρος δύναται ΐνα χρησι- 
μεύση έ'τι. Αλλ’ έαν οί 
’Έλληνες μή γισχυνόμεθα 
τήν έργασίαν τών χειρών, 

τό έ'ργον ήδύνατο ΐνα έκ
τελεσθή εύτελέστερον· δι
ότι ή έλληνική κυβέρνη- 
σις ήδύνατο ΐνα μεταχει- 
ρισθή πρός τούτο τόν αρ
γόν καί άνο>φελή αύτής 
στρατόν, δστις άπορροφών 
πάντα τά  εισοδήματα τής 
χώρας, δέν έπιτρέπει αύτή 
ΐν’ επιχείρηση ούδέν δη
μόσιον έ'ργον.

Παρά δέ ταΰτα κυκλο- 
φοροΰσιν έν Έλλάδι πολλά 
άλλα σχέδια, περί τής άποψύξεως τής Κωπαΐ- 
δος,τήςέκκαρπώσεως τών μεταλλείων καί λατο

μείων, καί τής καταστάσεως εύρωπαίων γεωργών 

άποίκων κ. λ. π . ’Αλλά τό σπουδαιότατον είναι 
ούχί τό όνειροπολεΐν πολλάς τοιαυτας έπιχει- 

ρη'σεις, άλλά τό έπιτελέσαι πρώτον τάς ώφελι- 

μωτάτας καί μάλλον κατεπειγούσας.

Η Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ι Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α  Τ ΙΝ Ν Ε ·

"Απαντες οί θαυμασται τών εύγενών καί μεγάλων 

επιχειρήσεων, δι ών περιοδευται τινες, διαπορευόμε- 

vot τας άγνωστους ετι χώρας τής γής, διαγράφουσι

Τ Ι ΑΠΕΒΑΛΕΝ

Η Γ Α Λ Λ Ι Α

ΚΑ ΤΑ  ΤΟΝ

T L A E T T A 10N  ΠΟΛΕΜΟΝ.

μέν αύτάς , ζητοΰσι δέ δδούς καί τρόπους δπως ήμε- 

ρώσωσι καί παιδεύσυισι τούς άγριους αύτών κατοίκους, 

οί'τινες είναι προωρισμένοι ΐνα συμμετασχωσί ποτε 

καί ούτοι τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ , θαυμάσουσι 

βεβαίως τήν τόλμην νεάνιδος διαπρεποΰς επί παιδεία 

καί πλούτω, καταλειπούσης πατρίδα, τιαας, φίλους 

καί συγγενείς , προς ούδέν τιΟεαένης τούς άπο τής φύ- 

σέως, τών ανθρώπων καί τών θηρίων κινδύνους καί 

επιχειρούσης μονής τας παραβολωτάτας περιοδείας 

έν ταΐς διακεκαυμέναις ερημίαις τής Αφρικής.

Έ  δεσποινίς Αλεξάνδρα Τίννε, γεννηΟεΐσα εν 

H ave τής ‘ Ολλανδίας τή 17 Οκτωβρίου 1 8 3 5 ,  ήτο 

θυγάτηρ ενός των πλουσιωτάτων εύγενών'Ολλανδών, 

τοΰ αντιναυάρχου Φιλίππου Φρειδερίκου Τίννε. Άπο-

επεχειρησεν ετέραν Ιπικινδυνωδεστέραν εκδρομήν εϊς 

το ένδον τής Αφρικής, άνάχθεΐσα άπο τής Βαρβα- 

ριας, ενθα, προδοθεΐσα ύπό τών εγχωρίων οδηγών, 

εληστεύθη καί έφονεύίη μετα τών έξ εύρωπαίων αυ

τής υπηρετών υπο τών ήμιαγριων νομάδων τής Σ α - 

χάρας Θουαρέγγς. 'II  δεσποινίς Τίννε έπεβάλλετο τήν 

λυσιν ένος τών μεγίστων γεωγραφικών προβλημάτων, 

ητοι τήν διαγραφήν τής χώρας, ένθχ τα υδατα τής μέ

σης Αφρικής διαμοιράζονται μεταξύ τής κοιλάδοςτοΰ 

Νείλου, της λίμνης Γσαδ, τής τοΰ Βένουε καί κατα 

συνέπειαν τοΰ Νίγρου ποταμοΰ· καί βεβαίως εμελλεν 

ιν’ έπιτύχη τοΰ σκοποΰ, εαν μή άπέθνησκε δολοφο- 

νηθεΐσα πρίν ή φθάση είς Βορνού. Καθ’ δδον συνην- 

τήθη μετα τοΰ Γερμανοΰ ίατροΰ Νάχτιγαλ, πορευο- 

μενου εις λυσιν τοΰ αύτοΰ γε- 

ωγραφικοΰ προβλήματος, καί 

γραψαντος ύστερον προς τον 

προ'εδρον τής γειογραφικής ε

ταιρίας τοΰ Λονδίνου τά κατά 

τον οικτρον θάνατον τής άτυ- 

χοΰς νεάνιδος. Κατά τήν διή- 

γησιν τοΰ ίατροΰ Νάχτιγαλ οί 

συνοδεύοντες τήν δεσποινίδα 

Τίννε εύρωπαΐοι υπηρέται 

ησαν ολίγοι, οί δέ Ιγχοιριοι 

άπιστοι καί δόλιοι. Αί δέπερί 

τών δπ’ αύτής κομιζομένιον 

θησαυρών διαδοθεΐσαι -παρά 

τοΐς κατοίκοις τής Σαχάρας 

φήμαι προυκάλεσαν τον οι- 

κτρον θάνατον, δν δέν ήδυνή

θη ί'ν’ άποτρέψη ουτε το θάρ- 

έος, ουτε ή καλοκάγαθία 

αυτής.

*11 δεσποινίς Αλεξάνδρα Τίννε.

θανόντος τοΰ πατρος αύτής εν 'Ελβετία έν ετει 1 8 4 4 ,  

ή νεανις , άγομένη υπο σφοδροτάτου προς τάς περιη

γήσεις καί τάς γεωγραφικάς εξευρέσεις έρωτος, διέ- 

δραμε μετά τής μητρος αυτής απασαν τήν Εύρώπην, 

τήν Τουρκίαν, τήν Ε λλά δα , τήν Συρίαν καί τήν Αί

γυπτον, καί προέβη μέχρι τής Νουβίας καί της έσω 

Αφρικής, δ'θεν, άποθανούσης τής μητρδς, ήναγκάσθη 

ί'να έπανέλθη μόνη είς Κάϊρον. Τήν διήγησιν τής πε

ριοδείας ταύτης έξέδωκε προ' τινων ετών δ τε θείος 

αύτής I . E .  Τίννε, μέλος τής βασιλικής γεωγραφι

κής εταιρίας τοΰ Λονδίνου (G eographical N otes of 

expeditions ia  central A frica , by  th ree dutch  

lad ies), και δ Γερμανός γεωγράφος H euglin , δστις 

εστάλη πρό τινων έτών ε’ς τήν Αφρικήν δπδ τής 

αύστριακής κυβερνήσεως είς άναζήτησιν τοΰ άπολε- 

σθέντος Γερματοΰ περιοδευτοΰ Βογελ.

Έπανελθοΰσα έκ τής τολμηροτάτης έκείνης πε

ριοδείας ,  ή δεσποινίς Τίννε, δέν ήσύχασεν. Αλλ’

Προσαρτηθείσης τής 

. Αλσατίας και Αοθαριγ- 

γίας τή  νέα Γερμανική 

αύτοκρατορία , ή Γαλλία 

άπέβαλε δώδεκα μεγάλας 

πόλεις, ήτοι τό Στρασ

βούργον, τό Κολμάρ, τό 

Μ έτζ, τήν Σαβε'ρνην, τήν Σχλεστάτ, τό Βίσ- 

σεμβουργ, το Χαγενάου, τήν Μυλούζην, τό 
Sarreguemines, τήν Θιομβίλλην, τό Chateau- 

SalinSj καί την Σααρβούργην. Ταύταις προσ

θετέον 9 4  πολίχνια καί 1 7 5 0  κώμας, κατοι- 

κουμένας ύπό 1 ,6 0 0 ,0 0 0  άνθρώπων, δώδεκα 
φοούρια, τρία οπλοστάσια, εν πυριτοποιεΐον, 

τήν ’Ακαδημίαν τοΰ Στρασβούργου, 4 6 0 ,0 0 0  

πλέθρων δασών, 3 7 0  χιλιόμετρα πλωτών πο
ταμών, 3 0 0  χιλιόμετρα διωρύγων, 7 3 5  χι

λιόμετρα σιδηροδρόμων, 8 8 , 5 0 0 , 0 0 0  φράγ

κων έγγειων κτήσεων, 6 2 , 4 0 0 , 0 0 0  φράγκων 
άαέσων φόρων, τρεις τραπέζας, τό νομισμα- 

τοκοπεΐον τοΰ Στρασβούργου, δύο καπνουρ- 

γεΐά καί ύπέρ τά χίλια παντοΐα έργοστά- 

σια.



ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε η Ρ Η ΐ ι ς .

Η αλιεία τών πελεκάνων.

λους, απεργάζονται θόλους συνεχείς καί απέ

ραντους, ύφ’ οΰς βρύουσι παντοΐα πτηνών καί 
ερπετών γε'νν).

Ε'. δέ και είμεθα ήδη έν ώρα θέρους και με

γάλη; ξηρασία;, ούδείς οδοιπόρος δύναται ϊνα 

διέλθη διά τοΰ λαβυρίνθου τούτου τών ριζών, 

μη ποδηγετούμενος ύπο εμπείρων εγχωρίων 
οδηγών· διο'τι άλλως Γπποι καί ιππείς γίνονται 

άφαντοι είς τά τέλματα, ών τά βορβορώδη 

όδατα άποπνέουσιν αείποτε τών έπιβλαβεστά- 

των αναθυμιάσεων. "Οταν έρπετόν τ ι κινήται 
εν αύτοΐς, χρωματίζονται ώς ή ίρις, άφο'ρητον 

άναδίδοντα φωσφόρου δυσωδίαν· διότι τά τέλ

ματα ταΰτα γίνονται ούτως είπεΐν έκ της
συμμιγίας καί της σήψεως παντοίων ζωτικών 
υλών.

Οι βάτραχοι, «Ε χελώνα ι ,  οί φρύνοι και 

αί σαλαμάν$ραι διώκουσιν έπί της ελαιώδους 
?ϋτών έπιφανείας τάς υδροβίους νύμφας, ές ών 

τρέφονται- οί δέ μύες καί οί σκίουροι έκβάλ- 

λου:ι πανταχόθεν τάς οξεία; αύτών κεφαλάς 

εκ τών ξυλίνων φωλεών. Οί δέ πράσινοι * ψιτ
τακοί κρώζουσιν έπί τής κορυφής τών κυ- 

παρίσσων, ζητουντες καρπούς, οΰς ύπεραγα- 

πώσι. Μετ ολίγο» δέ ακούεται κωφός τις τρυ- 

σμος, μηνύων τήν ά'φιξιν σμήνους φαιών πε

λεκάνων. Γάύπεμεγέθη ταΰτα όρνεα περιίπταν- 
.αι επί τινα χρονον ύπέρ του δάσους, πτερυσ- 

σομενα μετά κρότου όμοιου πρός εκρηξίν πυ

ροβόλων· επειτα δέ καταπίπτουσι π ρί ήμάς 

έπί τών δένδρων. Τούτους δέ διαδέχονται 
άγέλαι λάλων πελαργών καί γεράνων, καί 
σμη'νη λάρων καί έναλιων κοράκων.

’Αντίκρυ ήμών, κεχωρισμένον διά βαθέος 
έλους, άν ϊσταται παλαιόν στέλεχος ξηράς τ ί

νος κυπαρισσου, κατοικούμενον έν πάσαις 
ταΐς στέγαις ύπό διαφόρων ζώων, άτινα φαί

νονται ό'τι δέν ζοισιν ώ ; λίαν καλοί γείτονες.

Επι τίνος νησίδος σχηματιζομένης ύπό μιάς 

των κολοσσαίων ριζών τοΰ δένδρου, σηπομέ-

η ς  *  « « « ?  τών στάσιμων ύδάτων, είνα·.
φωλεα τις κεκοιλασμένη εν τινι έκφύματι, πε
ριέχουσα δύο δωμάτια, έν μέν μέγα, τό δ ’ 

έτερον μικρόν, ηνοιγμένα άμφότερα έπί μέρη 

αντικείμενα, καί κατοικούμενα τό μέν ύφ’ ένός 
φρύνου τό δέ ύπό τίνος ΰδρου. Λαμπυρίς τις 

πράσινος καί^ λευκόστικτος έκάθισε πετομένη 

επί τής νησίδος καί κατέτρωγε παρά τά δύο 

ο (ο μάτια μετ’ άβρών φρυαγμάτων νύμφην τ ι -  

ν * ,  ην άνηρπασεν έκ τοΰ έλους. Αλλ’ ιδού 
αίφνης παρίσταται κεφαλή' τις δυσειδής, κω

νική καί όξεΐα κατά τήν είσοδον τοΰ μικρό

τερου τών δωματίων , καί σώμά τ ι πελιδνόν, 

ιξώ δες, άκροχορδονώδες, τό σώμα ειδεχθούς 

τίνος πελωρίου χάσκοντο; φρύνου προχ.ορεΐ 

πρός τήν λαμπυρίδα, ήτις διατελεΐ διώκουσα 
ιά ; περιδινουμενα; νύι/.φα;.

Ο φρύνος άρπάζει τό άφρον έντομον καί 
καταπίνει αύτό μορφάζων. Λλλά τότε ύ'δρος 
τις (vipere d’eauj , έ'χων τήν κεφαλήν τρί

γωνοί ιδη , ένεδρεύων κατά τήν είσοδον τοΰ 

μείζονος δωματίου, ό'που κατοικεί, όρμα πή

δων έπί τόν φρύνον, διελαύνει αύτω τούς νε

φρού; διά τών ιοβόλων αύτοΰ αγκίστρων, καί 

αποχώρησα; εί; τό στόμιον τή ; φωλεάς αύτοΰ, 

περιμένει ύψωθείς έφ έαυτοΰ, τήν ενέργειαν τοΰ 

πεφαρμακευμένου αύτοΰ δήγματος, 'θ  φρύνος 
πληγωθείς, άφινει τήν λείαν, πειράται μάτην 

ϊνα πηδηση , ϊνα έπιστραφη , καί κρώζων κω - 

φώς καί τρέμων, άνατρέπεται ίίπτιος, κατε- 

χόμενος ύπό τών τελευταίων σπασμών τής 
αγωνίας.

Γοτε ό οφις,  έρπυσας πρός τό πτώμα τοΰ 
φρύνου, άνοίγει βραδέως τό στόμα, ώς λί/νος 

ετοιμαζόμενος είς καλόν δεΐπνον, δράττεται 
του πελωρίου φρύνου τής κεφαλής, καί άρνε-

Ι Γ \

Δάση, έλη, καί τέλματα της Φλωρίδος. —  'Ο μέ
γας κυπαρισσών. —  Λάση έν τοΐς ύ'δασιν. —  Οί 
αλιεϊς πελεκανες. — · Η κοιλάς τών μυκήτων.

Η θεα τών δασών τής Φλωρίδος κατα

πλήττει πάντα μή 'δόνταποτέ τήν παράδοξον 

και ύπερφυή φυτείαν τών τροπικών. Έπειδή 

φαίνονται μακρόθεν ώς άπέραντος πράσινος πε- 

όιάς κείμενη έπί μυριάδων στύλων, η μάλλον 

ώς άθροισμα παμμεγίστων άλεξιβρό/ων. Μέ- 

χρις είκοσι ποδών ύψους ύπέρ τής γής αί ύπερ- 
μεγεθεις ρίζαι τών κυπαρίσσων, έξ ών σύγ- 

κεινται ως έπί τό πολύ τά δάση ταΰτα, οΰσαι 

περιεστραμμέναι, άγκυλώδεις , όφιοειδώς π ε 
ριπεπλεγμένα·. καί κοΐλαι, απεργάζονται ξύ

λινα σπήλαια λαβυρινθώδη, παρατείνοντα μα
κράν ύπό τά τ.ναγίζοντα ίίδατα, άτινα πλη- 

ροΰσιν άδιαλείπτως πάσαν τήν τών δασών 
επιφάνειαν.

Εκ τής νοσώδους ταύτης περιπλοκής τών 

περιεστραμμένων κοίλων καί σαπρών ριζών 
άναπηδώσι θρασείς, σφριγώντες, γυμνοί κλά- 
δ(ον και ύπερφυα; τήν εύθυγραμμίαν καί τόν 

όγκον, οι αρωματώδεις κορμοί τών κυπζρίσ- 

σων, καί μετεωριζόμενοι έκ μιας όρμής μέχρις 

είς υψος τεσσαράκοντα μέτρων ύπέρ τοΰ έδά- 
φου;, διακλαδοΰνται αίφνης εί; θυσάνου; πλατεΐ; 

καί όριζοντείους, οϊτινες, ένούμενοι πρός άλλη-
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ται ϊνα καταπίνη αύτόν έπιπόνως. Αλλά, πριν 

ή προφθάση νά καταβρο-/θίση τήν λ  ίαν, πελαρ

γός τις καταπίπτει έπ’ αύτόν. Ο δέ όφις, έ'·/ων 

τό στόμα πλήρες, καί μή δυνάμενος νά μετα- 
χειρισθη του; φοβερού; αύτοΰ όδοντα;, ήττά - 
ται εύκόλω; καί φονεύεται ύπό τοΰ πελαργού, 

ει καί ανασκιρτά, καί έπιπλεκεται, καί πλήττει 

αύτόν διά τών συστροφών τής μακρά; αύτοΰ 
ούρα;.

Αλλ’ ό νίκησα; πελαργό; περιήλθε μετ ού 
πολύ εί; άπορίαν. Διότι νίρξατο ϊν’ έφέλκηται 
δυσκόλω; τό πτώαα τοΰ έοπετοΰ, ύπερπετό- 
μενο; έπιπόνως τοΰ έλους, μέχρις ου έφθα- 

σεν είς τό στήλαιον καμπής μεγάλη ς τινός

τέλματα της Φλωρίδος.

''•υπαρίσσου, όπου άφήκεν αύτό. ’Αλλά τότε 
ζεΰγος πελεκάνων, εχον τήν κεφαλήν κεκρυμ- 

μένην έν ταΐς πτέρυξιν, κοιμώμενον πλησίον, 
έξυπνίσθη έκ τής οσμής τοΰ μαγειρείου. Φαί
νεται δέ ότι έπανήλθεν ήδη έκ τ ή ; αλιείας, 
ητις δέν έπε'τυ^εν· έπειδή οί θύλακες, έν οίς τά 
ζώα ταΰτα άποταμιεύουσι συνήθως τούς αγρευ- 

θεντας ί / Οΰς, ήσαν κενοί. Διό,  συμβουλευ- 
σάυ.ενοι μετ’ άλλήλιον, καί μετά τινα μάχην 

τής συνειδήσεως πρός τήν όοεξιν (διότι ύ πε
λεκάν είναι,  ώς γνωστόν, πτηνόν αγαθόν καί 
τίαιον), καθ’ ήν ή όρεξις επεκράτησε φυσικώ 

τω  λόγω , εδράξαντο προδοτικώς τής ούρα; 

του οΦ εω;, ούτινος ό πελαργ'ός έκράτει διά

τοΰ ράμφους τήν κεφαλήν. Τότε ηρςατο με

γάλη άμφισβήτησις , φιλονεικία καί λοιδοοίαι, 
καί δέν ήκούετο άλλο έπί τινας στιγμάς είμή 
πτερυγίσματα, ψ,'φοι συγκρουομένων ραμφών 
καί -/ολουμένων κακόηχοι κραυγαί. Οί άντίδι- 

κοι ,  λυοσώντες μάλλον μάλλον, άφήκαν τόν 
οφιν, περί ού ήμφισβήτουν. Ό  δέ εκειτο άρ- 
γός έν τή εισόδω τοΰ μελανός σπηλαίου. Ι·.ΐ- 

δοαεν δέ αύτόν καταδυόμενον είς τήν τρύπαν, 
όπου μετ’ ολίγον έγένετο άφαντος· όπερ ίδόν
τες οί διαπληκτιζόμενοι πελεκανες καί πε
λαργοί μετεμελήθησαν μέν, άλλ’ όψέ· διότι ή 
τρύπα ήτο πλέον τοΰ δέοντος στενή , καί μά

την έπειράθησαν ίν άνεύοωσι καί άναλάβωσι



την διεχφυγοΰσαν λείαν. Προσε'βλεπον δέ άλ

λήλους συγκεχυμένοι καί περίλυποι · διότι έν 
τή είσοσω τοΰ σπηλαίου έλαμπαν δύο πυροϊ 

οφθαλμοί, φεγγοβολοΰντες ώς άνθρακες έν τώ 

σκοτει, καί ήκούσθη τρίζων τις  καγχασμός 

γλαυκός, ή τις , καταγελώσα της μωρίας αυ

τώ ν, έ'τρωγε τόν ύφαιρεδέντα οοιν. Τό νου- 

θετημα ήτο νομίζω «ξιον ένός όφεος.

Εν τη κυπαρίσσω ταύτη, έφ’ ηστινος τάς 

ρίζας άνεπαυοντο τα ένυδρα ό'ρνεα, ήσαν περί 

είκοσι κάτοικούμενα οικήματα. Καί έν μέν τώ 

δαπεδω, τω  ύδατι, και τή ύλύϊ ήσαν χελώναι, 

και. όφεις ένυδροι. Εν δέ τή πρώτη οροφή 

κατώκουν αί γλαυκές καί αί ένυδρίδες. Αί 

δέ άνοίτεραι οροφαί κατείχοντο ύπό μυών 

τών καλούμενων congas, καί σαύρων. Τέλος 

δε εις τούς όρόφους έ'βρυε πλήθος άμύθητον 

εντόμων, αί μεγάλαι νυκτόβιοι χρυσαλλίδες, 

αί άοάχναι μυγαλαΐ καί οί ιοβόλοι οκορπίοι. 

Οι δε ψιττακοί καί οί χαρίεντες σκίουροι έπαι
ζαν επί τών υψηλών κλάδων.

Εν τω  μεταςύ ήκούσαμεν κραυγάς άπηχεΐς 
ενυόρων ορνίθων, οίτινες έφαίναντο συνελθόντες 

πολλοί εις τινα όλίγον ήμών άπέχοντα όρμον. 
Διε'βημεν πυκνούς τινας θάμνους , ό'πως ίδω

μεν τίς ή αίτία τοΰ άήθους έκείνου θορύβου, 

καί έ'στημεν κεκρυμμε'νοι έντος αύτών. Κρα

τών τόν κυνηγετικόν μου κΰνα τοΰ περιδεραίου 

καί. κατεχων σχεδόν τήν αναπνοήν, άντημεί- 
φθην καλώς τοΰ κόπου διά θεάματος άληθώς 

παρ όξου, όπερΐ ήδυνήθην ϊνα θεωρήσω κατά 
σχολήν.

ΙΙερί πεντήκοντα λευκοί πελεκάνες έκάθισαν 

στοιχηδόν περί τά κράσπεδα τοΰ όρμου, κατα- 

δύντες μέχρι τοΰ μέσου σώματος είς τό ύδωρ. 
Ισταντο δέ ορθοί, αΐροντες τόν λαιμόν καί 

περιμένοντες ώς όπλοφοροΰντες στρατιώται τό 

σημεΐον τοΰ άγελάρχου, όστις μετ' όλίγον ήρ- 

ςατο νά κραυγάζη hoeu Κ οιτ! hoeu Κ οιτ! Πα
ρευθύς δέ έκινήθη πάσα ή αγέλη, πατάσσουσα 

τό ύδωρ διά τών πτερύγων καί έμβαπτίζουσα 
τον προεκτεταμένον λαιμόν. Τά δέ δύο άκρα 
του στοίχου, προβαίνοντα ταχύτερον τοΰ μέ

σου , έ σχημάτιζαν εΰρεΐαν ημισέληνον, ήτις 

κατείχε πάσαν τήν τοΰ- όρμου περιφέρειαν. 

Καί έπειδή ή άπό τού έτερου αίς τό έτερον 

πτηνόν διάστασις ήτο μεμετρημένη καί ίση 

τώ  τών πτερύγων πετάσματι, ούδείς ιχθύς 

ήδύνατο ίνα έκφύγη τόν κύκλον τών απειλη

τικών ραμφών καί τών ισχυρών πτερύγων. Οί 
δε πελεκάνες συνώθουν τούς ιχθύς,  ποιοΰντες 

διά τών μυρίων αύτών πτερύγων άληθώς δ ί- 
κτυον ή σαγήνην συνεχή καί πυκνήν. Ό κύ

κλος αύτών συνεστέλλετο κατ’ ολίγον· οί δέ 
ιχθύς, άποροΰντες ύδατος, έπηδων είς τόν 

άέρα καί έκολύμβων προπετώς, άφίνοντες βορ- 
βορώδη τροχιάν όπισθεν αύτών. Τότε δέ πέν

τε ή εξ πελεκάνες, οί παχύτατοι καί ισχυρό

τατοι τής αγέλης, ήρξαντο ϊν’ άλιεύωσιν. ’Επει

δή , άτρεμοΰντες κατά τά έσχατα τοΰ κόλπου, 
άρπάζοντες τούς διερχομένους ίχθΰς, κατε- 

βροχθιζον αύτούς μεθοδικώς είς τον ύπό τόν 

οισοφάγον αύτών κεκρυμμένον υπερμεγέθη θύ

λακον. Εν δέ τώ  μεταξύ οί συνέταιροι, οίτι
νες διετέλουν τύπτοντες διά τών πτερύγων τό 

ύδωρ , έφαίνοντο φροντίζοντες όπως μή έκφύ
γη αύτούς ή λεία.

Πρός δέ τούτοις, προσελκυσθέν ύπό τής 

θαυμαστής ταύτης άλιείας παν τό πτερωτόν 

έθνος τής γειτονίας, συνήλθεν είς τά χείλη τού 

ορμου, πληροΰν τόν άέρα κακοήχων κραυγών. 

Ησαν δε ταΰτα παρασιτα, ζητοΰντα τροφήν 

από τών αγαθών καί συνετών τούτων άλιέων. 

Συνελθόντες δέ μυρίοι είς τούς σωρούς τών 
επί τής όχθης συσσωρευμενων χαλίκων, οί κό

ρακες έφιλονεικουν περί τινων κλαπέ^των τε

μαχίου ιχθύων. Νέφη δέ λάρων καί έναλίων 

χελιδόνίον ίπταντο άνω καί κάτω ύπέρ τοΰ ύ- 

δατος, καταλαμβάνοντα λεπτά τινα εκφεύγον- 

τα τούς πελεκανας ιχθύ δια. Δύο δέ ή τρεΐς 

τολμηρότεροι κόλυμβοι (grebes) παρεισήλθον 

είς τον κύκλον, καταδυόμενοι καί άγρεύοντες 

αύθαδώς ένώπιον τών πελεκάνων, άποφεύ- 
γοντες δεξιώς τούς φοβερούς αύτών ραμφι- 

σμούς. ’Ενιοι δέ φαλακροκόρακες (cormorans) 
καθίσαντες έπί τινων παλαιών είς τό ίίδωρ 

καταδύντων στελεχών, κατέπιπτον ώς βέλη 

έπί τών μεγίστων ιχθύων, οΰς ήρπαζον, καί 

ρίπτοντες εις τόν άέρα, καί κατάλαμβάνοντες 
διά τοΰ ράμφους άπό τής κεφαλής, κατέπινον 
αύτούς έν άκαρεΐ.k

Πρός τούς αύθάδεις τούτους άρπαγας οί πε

λεκάνες δέν έ'λεγον ούδέν · διότι έγνώριζον 
ότι ήσαν κλέπται φοβεροί τό τε σώαα καί τήν 

ρώμην. Μετ αύτούς δέ ήρχετο ό παμμιγής 

όχλος τών ασθενών καί αϊσχυνομένων, τών λο- 
φιοτών, και τών μικρών έρωδιών, οίτινες, κα

θίσαντες έπί τών πέριξ δένδρων  ̂ παρίσταντο 

μετα κενού στομάχου είς τό όρεκτικώτατον 

τούτο θέαμα. Εξέτεινον δέ τούς τράχηλους 

ώς έλαστρα, καί έ'στρεφον έπτοη μένους τούς 

οφθαλμούς, καί έσκίρτων συστρεφόμενοι ύπ’ 

οργής έπί τών κλάδων, κραυγάζοντες κραυγάς 
έγγαστρομύθων.

Αλλα πάντων θαυμαστότατον έφάνη ήμιν 
ό δίκαιος διαμερισμός τής άγρας.

’Επειδή , άφ’ ού ή άλιεία έλαβε τέλος , οί 
πελεκάνες, ταχθέντες κύκλω έπί τής άμμου, 

ήρξαντο ίνα έκκ.νώσιν έκαστος δικαίως τόν 

θύλακον, εξέθεντο τό περιεχόμενον ένώπιον αύ

τών, φροντίζοντες όπως συντρίβωσι τήν κεφαλήν 
τών έ'τι σπαρασσόντων ιχθύων. Τότε δ έ , βοή- 

σαντος τοΰ αρχηγού , οί πελεκάνες , λαβόντες 

έκαστος ένα ίχθύν, κατέπιον. Αναβοήσαντος 

δέ πάλιν τοΰ άρχηγοΰ, νέος έγένετο μερι

σμός, καί ούτως έφεξής. ’Εμπλησθέντες δέ τών 
ιχθύων, οί πελεκάνες ^στίλβωσαν έπιι/.:λώς τά 

βεβρεγμένα αύτών πτερά, καί άνεκαψαν τόν 

τράχηλον έπί τού νώτου. ’'Επειτα δέ καθαρι- 
σθέντες έτράπησαν έπί νήδυμον ύπνον.

Επεθύμουν ί'να ποιήσω τό αύτό · άλλά βλέ

πων τοσαΰτα καί τοιαύτα σπάνια πτηνά, κα
τελήφθην ύπό τής μανίας τοΰ κυνηγοΰ, καί 

έπυροβόλησα κυάνεόν τινα έρωδιόν, καθίσαντα 
υπέρ τής κεφαλής μου.

Πρός τόν κρότον τής εκπυρσοκροτήσεως τού' 
τυφε'κίου πας ό όμιλος τών ποικίλων τούτων 

ορνίθων διεσπάρη πανταγόσε. Καί οί μέν πε

λεκάνες άπεπτη σαν έν τάξει, άκολουθούντων 

τών φαλακροκοράκων καί τών κοοάκων · οί δε 

λάροι καί αί χελιδόνες άπέπτησαν πτερυγίζον- 

τες είς τό μέσον τού έλους. Οί δέ ερωδιοί, είτε 

έκ θάρρους, είτε έκ βλακίας, διετέλεσαν καθή-

μενοι άφρόντιδες καί ατάραχοι έπί τών ύψη - 

λών δένδρων τοΰ δάσους.

Κατέδυμεν δέ διώξοντες τόν πληγωθεντα 

έρωδιόν είς τινα αδιέξοδον λόχμην. Αλλ’ άμα 

διεισδύντες είς αύτήν, εστημεν, έκφωνουντες 

φωνάς θαυμαστικάς. Βαθεΐά τις καί μυστηριώ
δης φάραγξ ε'χαινε πρό ήμών. Είχε δέ πλάτος 

μόλις τριάκοντα αέτρων καί παρέτεινεν έπ’ 

άμετρον μήκος. Πυκνόν ήτο τό έν αύτή σκό

τος· διότι τά εκατέρωθεν άφοοίζοντα αύτήν 

δένδρα, περιπλεκόμενα άπεπνίγοντο ύπό τών 
ύπερμεγεθών άριστολοχιών καί άλλων παρα

σίτων φυτών, άτινα άπετέλουν θόλον άδιάβα- 
τον τώ  φωτί.

. ΙΑ '.

Ημεθα έν τώ  βασιλείω τών μυκήτων! 'Η 

χαράδρα έβρυε τών παραδοξοτάτων μορφών 

καί χρωμάτων, μυκήτων μικροσκοπικών συν- 

ηθροισμένων κατά μυριάδας έπί του αύτοΰ σε- 

σηπότος στελέχους , ή γιγαντιαίων καί παχέων 

ώς τά γηραια στελέχη τής φάραγγος. Αφόρη- 

τός δέ τις  οσμή εύρώτος, καί άναθυμιάσεις· 
πτωμάτων κατέλαβαν ήμάς διεισδύντας έν αύ

τη . Τα τενάγη τών στάσιμων ύδάτων /-,σαν 

κεκαλυμμένα ύπό ύποχλώρου λιμνάζοντας τ ί

νος έλαιου, όπερ έλάχιστα κινούμενον έχριο- 

ματίζετο ΐριδοειδές ίάνθιναν. Τό δέ έ'δαφος ήτο 
κεχρί σ μ ε ν ύ π ό  ύπολεύκου έλαιώδους τινός 

εξανθήματος, έφ’ ού ώλίσθαινον άδιαλείπτως 

αί πάδες ήμών. Ούδέν άλλα φυτόν, ή οί μύ

κητες καί τά μνία, ήδύνατο ΐνα ζή έν τώ άκα- 

θάρτω καί παραδόξω τούτω άντρω. Παλαιά 

δέ στελέχη έκατονταετών δένδρων, άναβεβρω- 

μένα ύπό τής ύγρότητος, έκειντο ένθα καί 

έ'νθα ισχνά καί κατεσκελευσμένα, μή χρησι- 

μεύαντα είς άλλα τι ή είς τό έκτρέφειν τούς 

μύκητας, οίτινες ηύξάνοντο έρρωμένως έπί τής 

φυτικής ταύτης σηπεδόνος. 'Heαν δέ έπ’ αύ
τών οί μύκητες οί λεγόμενοι άπι όσπορα,  με

γάλοι παχ νώδεις καί διαφανείς όγκοι, έξ ών 

σταλάζει ύπόξανθόν τι καί λοιμώδες ύγρόν· 

οί λεγόμενοι phylacies, οίτινες όμοιάζουσι 

πρός κλάσματα συναθροισμένων ανθράκων, ών 
ή επαφή είναι ιώδης καί λίαν έπικίνδυνος · οί 
λεγόμενοι lentiums, ούτω λευκοί καί λαμπροί, 

ώστε ένομισεν άν τις αύτούς όρμον μαργαρι

τών · καί άναμίξ παχεΐαι άγαυαι όμοιάζουσαι 
πρός τούς πίλους τών Κινέζων, έ'χουσαι χρώ

μα κοκκύγινον διαπεποικιλμέναν λευκαΐς σ τίγ - 
μασι. ’Επειτα δέ παρίστατο ήμιν τό είδος 

τών λ υ κ ο π ε ρδ ί ων ,  τών γιγάντων τοΰ γένους 

τών μυκήτων, ών τινες ήσαν υψηλοί ώς παΐ- 

δες, φοροΰντες πίλους έχοντας ύπέρ δύο μέ

τρα τήν διάμετρον, άλλοι δέ ροδαχροοι καί 

όμοιοι πρός πλατέα άςελίβροχα. Αλλοι δέ 

πλείονες οί λεγόμενοι pezires ήσαν ομοιόμορ

φοι πρός μεγάλους λέβητας.
Προύβαίνομεν στοιχηδόν καί ούχί άφόβως 

εϊς τό άγκος τοΰτο τής π  ρ οκ ατακλυ σ μα ί α ς 

φυτείας, έν ώ έφαίν.τό μοι ότι τέρας τι πα

ράδοξον, λείψανον τών παρελθόντων αιώνων, 
διασεσωσμένον έν τώ  εύρώτι τούτω, έ'μελλεν 
ΐνα έπιφανη. Αλλ’ αίφνης ό υπηρέτης μου,  

ό'στις ήλθεν ύστατος, ώλίσθησεν έπί τίνος οε- 

σηπότος στελέχους, καί πεσών, προσέκρουσεν

Δάση καί τέλματα τής Φλωρίδος. —  Ό  μέγας κυπαρισσών.

ένα τών παχύτατων λυκοπερδίων μυκήτων. Ο 

μύκης έξέρρηξε βροντών ώς έκρηζΐς τυφεκίου 

καί έ'ρριψεν εις τόν αερα νιφαόα σπάρων. Τοτε 

ή χαράδρα όλη περιηχηθη ύπο φοβεοοΰ κροτου, 
και πάντες οί μύκητες, οίονει θέλοντες ϊνα 
ύπερασπίσωσι τήν κατοικίαν αύτών άπό τών 
είσβαλόντων βεβήλων ξένων, εξερράγησαν ως 

πυροβόλα όπλα !
’Εκπεπληγαένοι ύπό τών φοβερών τούτων 

κρότων , τετυφλωμένοι υπο της ερυθράς κονε- 

ω ς, ήτις πίπτουσα ώς βροχή επι τας κεφα- 
λάς,  ένέβαλεν ήμάς εις πταρμόν καί β ί χ α ,  

έτράπημεν είς φυγήν, λησμονήσαντες τον πλη- 

γωθέντα κυάνεον έρωδιόν. Προς κατανοησιν

ταΰ παραδόξου τούτου φαινομένου τών εκπυρ- 
σοκροτούντων μυκήτων ρητέον ενταύθα ότι οί 

μύκητες τοΰ είδους τών λυκοπερόιων εχου- 
σιν , ώς πολλά άλλα φυτά, τήν ιόιοτ/τα τοΰ 

έκρήγνυσθαι θορυβωδώς κατα την ιοριμοτη- 

τα., άμα ψαύσαντός τίνος αύτούς. 11 φύσις 

έχαρίσατο αύτοΐς τήν ιδιότητα τοΰ όιασπεί- 

οειν τούς σπόρους αύτών εις μεγάλας άποστά- 

σεις.
Καί ίδού πώς οί μύκητες έτρεψαν είς φυγήν 

τοεΐς άτρομους κυνηγούς. Και το μέν συμβάν 

ήτο κωμικόν ’ άλλ’ αί συνέπειαι έγένοντο όόυ- 

νηραί· διότι τή έπαύριον κατελήφθημεν ύπό 
σφοδρού πυρετού, είχομεν δέ τό πρόσωπον

καί τά  βλέφαρα ούτως έξωγκωμένα, ώστε όέν 

ήδυνάμεθα ΐνα βλέπωμεν · · ·

ΙΕ '.

Διαγραφή ένος vivero. Η αλιεία. Οι - 
χειριζόμενοι ϊχθΰς. —  Αξιοθαύμαστα χρώματα 
τών περί τούς τροπικούς Ιχθύων. —  II σφύρα.

Είμαι εν τινι vivero, ή άλιαδι τής Φ λωρι- 
δος , ης ό μέν ναύκληρος είναι εκ τών Κανα- 
ρίων νήσων, ό δέ πηδαλιούχο; Αμερικανός, 

οί δέ τέσσαρες ναΰται Ίοπανοί , ο όέ μάγει
ρος Αϊθίοψ, ’Εξέρχομαι δέ έπί μεγάλην αλι

είαν.



Δάση

II άλιας έχει σχήμα μεγάλες γοελέττας, 
και, χωρούσα περι τους εξήκοντα τόννους, άν- 

τεχει καλώς προς τά κύματα καί είναι λίαν 

ταχυπλους. Καί ό'μως εκπλήττεται τις έ κτης  

πρώτης δψεως την διάστασιν τών δύο α!ιτής 

ιστών κ:'.ι τοΰ σχήματος του καταστρώματος. 

Διότι το μέσον της αλιαδος , η το τέταρτον 

τού έμβαδοΰ τοΰ πλοίου , κατέχεται ύπό τοΰ 

ιχθυοτροφείου. Κεχωρισμενον άπο της πρώρας 
και της πρύμνης <)ι ισχυρών διαφραγμάτων, 
περικεκαλυμμενον ένδον δια ψευδαργύρου, συγ

κοινωνούν μετά της θαλάσσης διά πολλών 

τρυπών τοΰ πυθμένος, κεκαλυμμένον ύπο ψευ

δούς τίνος καταστρώματος, έχοντος δύο θυ-

και TcAfAaxa τή ς  Φλ'.υριοος. —  Ι ο  βασίλειον των f-AUxrrwv.

ρίδας,  το λεγόμενόν vivoro η ϊχθυοτροφεΐον 

τών πλοίων τούτιον είναι άπλώς δεξαμενή, 

είς ην ρί-τονται καί φυλάττονται ζώντες οί 
άγρευο'μενοι ιχθύς.

Παντα δέ τά έν Αβάνα καί ταΐς Ου.ο- 
σπονδοις Πολιτείαις κατασκευαζόμενα άλιευ- 

τικα πλοΐα είναι κεχορηγημε'να μ·,α το ι χύτη 

δεξαμενή , άποτεταγμένη είς το διαφυλάττειν 
άπο της σήψεως τούς ίχθΰς , οϊτινες μετακο- 

μί,ονται έν αύτη εί; μεγάλα; διαστάσεις καί 
πωλοΰνται ζώντες.

Είναι ή δε/άτη ώρα της εσπέρας. Γράφω 
δε εν τω θαλάμω τοΰ ναυκλήρου, ον ούτος 

φιλοφρονως μοι παρεχώρησε. Καταπεπονημέ-

νος ύτ.ο τοΰ άπο τών κυνηγετικών μου εκδρο

μών καμάτου, ήθέλησα ϊν’ αποκοιμηθώ. Αλλ’ 
άμα κατ/χκλιθείς άκούω κινουμένους, τρώ

γοντας, ξέοντας μυρίους κανθάρου; ναυτιώδη 

άπαζοντας όσμήν. Τά έντομα ταύτα είναι 
αληθής μάστιξ τών άκτών τ η ; Φλωρίδος. 
Κατεφαγον τον πώγωνα καί τούς όνυχας τών 

χειρών μου, το δέ προ ωπόν μου έχει έτι φα- 

νεράς τάς άπ’ αύτών ούλάς. ΙΙροσέβαλον δέ καί 

τα ενδύματα καί τά πέλυ.ατα τών ύποδηαά- 

των μου. Τώ  δε πρωί ήφανίσθησαν μετά τοΰ 

σκότους, κουβέντες είς τόν άντλον καί δπι- 

σθεν τών σανίδων τοΰ πλοίου , είς τάς όπάς, 

άς όρύσσουσι διά τοΰ άπό τοΰ στόαατος αύ-

• ·

Ή  άλιί

τών άποστάζοντος δριμέος ύγροΰ, δπερ είναι 
ούτω καυστικόν, ώστε μαλάσσει καί τό σκλη- 

οότατον ξύλον
Ό  άνεμος έττνευ'.εν ούριος, καί μετά τινων 

ώρών πλοΰν ήρξατο ή αλιεία. Κατεστάθην εί; 
την πρώραν μετά δύο ορμιών. Καί πρώτον 

άνείλκυσα μίαν μαινίδα (Sardc), έλκουσαν βά

ρος πέντε χιλιόγράμμων. Ο ιχθύς έφαίνετο 

νεκρός. Οί οφθαλμοί αύτοΰ έξηρχοντο τών 
κογχών, ή κοιλία ητο έξωγκωμένη, ό δέ σάκ

κος τοΰ στομάχου ύψοΰτο μέχρι τού ρύγχους 
καί έφαίνετο οίονεί άποπνίγων αύτόν.

Εγνώριζον έκ πείρας ό'τι οί εν τοΐς βάθεσι 

τοΰ ωκεανού άγρευόμ.νοι ιχθύς φαίνονται, έξ-

=ία κατα τας περί τούς τροπικούς Οαλάσσας. —  Ή

ερχόμενοι τοΰ υδατος, άσφυκτούντες. Διότι ό 

εν τη νηκτική κύστει τών ιχθύων έγκεκλεισμέ- 
νος άτμοσφαιρικός άήρ, μή πιεζόμενος ήδη ύπό 
τοΰ βάρους τών ύδάτων , άραιοΰται καί εξογ— 
κοΐ τοσοΰτον αύτήν,  ώστε άποπνίγει τόν 
ίχθύν. Πώς άρα δυνάμεθα ϊνα διαφυλάττω- 

αεν ζώντας τούς έν τώ  ώκεανω άγρευομένους 

ίχ θΰς;
Επορεύθην πρός τον ναύκληρον /αί ήρώ- 

τησα αύτον τοΰτο. Έκεΐνος δέ έμειδίασε καί 
με προσεκάλεσεν ϊνα καταθέσω τόν ύπ εμού 
άγρευθέντα ίχθύν εϊς τ ι παρ’ αύτώ κείμενον 
μέγα δοχεΐον πλήρες υδατος. Ο ιχθύς άνετρά- 

πη ώς νεκρός έπι τής έπιφανείας τοΰ υδατος.

Σφύρα.

Επί τίνος μικράς τραπέζης, φωτιζόμενης ύπό 
δύο λυχνιών, ήτο συλλογή ποικίλων σιδηρών 
σωλήνων. Ό  ναύκληρος έλαβεν ένα σωλήνα, 

καί, έξελων τόν ίχθύν τοΰ υδατος, έθηκεν επί 
τής τραπέζης, καί, διαπεράσας δι’ αύτοΰ τήν 

πλευράν, ετρύπησε τήν εξωγκωμένην κύστιν 

τοΰ ζώου. Έν άκαρεΐ ό έν τή κύστει άήρ έξ - 

ήλθε συρίζων διά τοΰ σωλήνος, ό δέ ιχθύς 
άναβιώσα; ήρξατο ϊνα τινάσσηται, καί ριφθείς 

είς τήν μεγάλην δεξαμενήν έκολύμβα άνέτως.
Ό  ναύκληρος διετέλεσε διατρυπών κατά τόν 

αύτόν τρόπον έπαλλήλω; καθ’ ό'λην την νύκτα 
πάντας τούς άγρευομένους ίχθΰς,  καί ρίπτων 

αύτούς είς τό ίχθυοτροφεΐον. Ή άγρα διετέ-



λεσε γινόμενη άφθονος μέχ ρι τής πρωίας. Μό

νος δ’ έγώ ήγρευσα περι τεσσαράκοντα ϊχθΰς, 
έν οίς καί μίαν άραδωτήν ύαιναν (Ioup dc m er], 

έ'χουσαν μήκος τεσσάρων ποδών.

Α μα τη ή αέρα έκάθισα έπι τό χείλος τ·?,ς 

δεξαμενής, όπως ίδω άνέτως τούς έν αύτη 

συνηθροισμενους ιχθύς. Ούδεν παραδοξότερον 

και όώακτικώτερον τοΰ θεάματος τών ποικι- 

λομο'ρφων, ποικιλοχρόων και φοβερώς έξωπλι- 

σ[λένων κατοίκων τούτων του ωκεανού, συνελ- 

θοντων πρός βίαν έν μια και τη αύτη ειρκτή. Αί 

μαινίδες και οίλάβρακες συμπαρανη'χονται ϋπεκ- 
φευγοντες τούς μεγάλους ιχθύς, οίτινες προτι- 

μώσιν ινα κατέχωσιν έπιμόνως τόν βυθόν της 

δεξαμενής. Και ή (Λεν κλεπτική κρεολός (clep- 

tique creole) είναι ύσγινοβαφής, αί δέ (λαινί- 

όες χαλκόχροες τό σώμα, την δέ κεφαλήν 

πορφυραΐ, έκαστον δέ λέπος αύτών είναι με- 

λανώς κατεστιγίΛε'νον. Ό λεγόμενος vivanet 

(lore έχει την [Λεν ράχιν ύποκυανίζουσαν ώς ό 

χαλυψ, την δε κοιλίαν ροδόχροα, διατεμνο- 

μενην ύπό έπτά η οκτώ χρυσών ταινιών. Καί 

αί αέν γνάθοι είναι κεχρυσωμέναι, τά δέ χεί

λη ύσγινα, οι δέ οφθαλμοί ίριώδεις. "Ετερον 

είόος [Λαινίδων . έχει τό μέν σώ[Λα αίλτινον,

,  τάς δέ λεπίδας περιεχομένας ύπό ταινίας άο- 

γυρας. "ίΐ της ποικιλίας! ώ τής αρμονίας τών 

χρωμάτων τών έναλίων τούτων κατοίκων τών 

τροπικών ! ’Ενίοτε ή άργυρά λεγομένη π ε ρ ι 

κνή μι ς  (Trichiurus lepturus), έπανορθουμένη 

έπί της ούρας, ύψοΰται καθέτως έκ τού βάθους 

τής δεξαμενής, κινούμενη έλικοειδώς ώς οφις, 

έςαίρουσα τού ύδατος τήν μεγάλην αύτής γνά

θον, ωπλισμενην όιά κοπτερωτάτων οδόντων. 
Ιοτε αι μαινιδες και οί λάβρακες διασκορπί

ζονται έντρομοι εϊς παντοίας διευθύνσεις, ό'πως 
συνέλθωσι πάλιν είς μίαν καί τήν αύτήν αγέλην 

ε-ς άλλην τινά γωνίαν τής δεξαμενής. Παρά 

ύέ τούς ταινιοειδείς τούτους ιχθύς, οϊτινες 

εςελισσουσιν είς μυοίους γραφικούς ελιγμούς 

τα πολυχοώματα αύτών σώματα ίσταται ακί

νητος ως κορμός δένδρου ό λεγόμενος ίππος 

ί, μ ε γ α λ ω π ο ς ,  μαινίς γιγαντιαία, έχουσα 

μήκος τεσσαριον μέτρων, ής ή νωτιαία πτέρυξ 

απολήγει εις μακραν μεμβρανώδη μάστιγα.

Οί δέ αστακοί άναμένουσι φοβεροί τήν ό'ψιν 
καί τήν πανοπλίαν έν τινι γωνία τού ίχθυο- 

τροφε!ρυ τούς έκ τών πληγών του αγκίστρου 

λειποθυμούντας ιχθύς , ούς άρπάζουσι καταπί- 

πτοντας καί καταβροχθίζουσιν έν άκαρεΐ, άπαλ- 

λάττοντες οΰτω τούς έπιζώντας τής άπό τής 

σήψεως τών άποθανόντων ιχθύων διαφθοοκς 
του ύδατος.

Αναμένοντες τόν άνεμον, οί ναύται έρριψαν 
εις τήν θάλασσαν ορμιάν καρχαρίου συγκειμέ- 

νην ές άλύσεως σιδηράς καταληγουσης είς φο

βερόν χαλύβδινον άγκιστρον, ού έξηρτάτο μέ

γα τεμάχιον λίπους. Αίφνης ή άλυσις έντείνε- 

ται καί φοβεροί τιναγμοί κραδαίνουσι τό πλοϊον 

καί την στρεβλήν (cabertan), γ·,τινι ή άλυσις 
είναι προσδεδεδενη. Οί τέσσαρας ναύται άνε- 

πήδησαν ώς ήλεκτρισθέντες, καί, λαβόμενοι 
του μοχλού, άνείλκυσαν έπιπόνως μετά τινα 

λεπτά πελωρίαν καί εί ̂ χ θή  τινα κεφαλήν έ'ξω 
τών ύδανος. , Ή το δέ αύτη ή κεφαλή τερατώ
δους τινός σ φύρας  (marteau), ούτως όνομα - 

ζομένης έκ τής όμοιότητος αύτής πρός σφυ

ράν, ής τά δύο άκρα πεπιεσμένα τετραγωνικώς 

είχον έκαστον ενα στρογγύλον, κίτρινον, φώσ

φορον οφθαλμόν. Το θηρίον διηγωνίζετο πρός 

τόν θάνατον έμμανώς, έτυπτε τά  πλευρά 

τού πλοίου διά τής ίσχυράς αύτού ουράς, καί 

πειρώμενον ΐνα συντρίψη διά τής τριπλής 

σειράς τιον όδόντων τό τήν κεφαλήν αύτοΰ 
διατρύπησαν άγκιστρον, έξηρεύγετο κρουνούς 

αίματος, οίτινες, καταρρεοντες τοΰ σώματος 

αυτοΰ, κατεχρωμάτισαν έρυθράν πάσαν τήν 
πέριξ θάλασσαν.

Η σφύρα είναι έκ τών σαρκοβορωτάτων 

ιχθύων, ούς έκτρέφουσι τά υδατα ταΰτα. Οί 

ναύται άφήκαν αύτήν κρεμαμένην μέχρις ού 

εςεπνευσε- διότι γνωρίζουσιν έκ πείρας όπό- 

σον επικίνδυνοι είναι οί τελευταίοι τιναγμοί 

τών μεγάλων τούτων ιχθύων, οίτινες, διαγω- 

νιζόμενοι έπί τοΰ καταστρώματος, έφόνευσαν 

πολλάκις πολλούς άλιεΐς καί άνέτρεψαν τιολλά 
πλοία,

Εντος 14 ώρών ό ναύκληρος καί οί ναΰται 

εκερδησαν ύπέρ τάς τρεΐς χιλιάδας φράγκων. 

Αλλ’ ή θαυμαστή αΰτη άλιεία έξέλιπεν αίφνης 

περι τήν δεκάτην· διότι οί καρχαρίαι, οί σκύλ- 

λοι, τα σελάχη, καί άλλοι αδηφάγοι ίχθΰς, 
διαδραμόντες τόν περί ήμάς βυθόν, άπεδίωξαν 

πάντας αύτοΰ τούς κατοίκους.

Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *.

ΙΖ\

Ούδέποτε είδεν ή οικουμένη τοιαύτας 
πολέμοο παρασκευάς. Καί ό μέν ’Οκτάβιος 

W /J- πάντων τών προς εσπέραν /ωρών.
’ Οπισθεν δ’ αύτοΰ συνίστατο ή Ιτα λία , ή 

Γαλατία, ή Ισπανία, ή ’Ιλλυρία καί ή Σαρ- 
οώ. Ό  δέ Αντώνιος είχε τήν Θράκην, τήν 

Έ λλάοα, τήν Μακεδονίαν, τήν Αί'γυπτον, 
πάσας τάς ύπο τούς 'Ρωμαίους τετα υμένας 
χώρας τής ’Ασίας καί τούς πλείστους τών 

πρός άνατολάς οίκούντων αυτονόμων δυ
ναστών. 'Ησαν δέ μ ετ’ αύτοΰ εκατόν μέν 

έρρωμενέσταται χιλιάδες ταγματικών, 
είκοσι οε χιλιάδες ιππέων, οίς προσετίΌετο 
πλήθος άναρίΟμητον επικούρων. 'Ο στόλος 

τοΰ Αντωνίου, καλώς κατεσκευασμένος 
καί κεχορηγη μένος παντοδαπαΐς μηχαναΐς, 
συνίστατο έκ πεντακοσίων νεών, έν αις 
αί περιβόητοι τριήρεις τών Αιγυπτίων, 
άλλ’ ήμοίρει επιτηδείων πληρωμάτων.

’Α λλ αί δυνάμε ς τοΰ Οκταβίου, εί 
καί ήσαν έλάττονες, συνιστάμεναι έκ 
2 5 0  νεό)ν, εϊχον τό πλεονέκτημα τοΰτο, 

ότι έκυβερνώντο ύπ’ ανυπερβλήτων ναυτι
κών, ένοις διέπρεπον καί πάντες οί παλαιοί 
πειραταί τοΰ Σέξτου Πομπηίου. Αί νήες αύ
τοΰ οέν ήσαν έπιδεικτικώς πεπηγυΐαι πρός 
ύψος, ούδέ όγκον, ά λ λ ’ εύστροφοι καί τα - 
χείαι καί πεπληρωμέναι άκριβώς. Έναυ- 
άρχει οέ αύτών άνήρ έμπειρος τών κατά 
θάλασσαν άγώνων, ό ’Αγρίππας, κυβερνών !

1 Συνεχ. άπό σ ελ . 294.

’<πο τήν έπιτήρησιν τοΰ ’Ο/.ταβίου, οστις, 
άντί ευφυΐας καί πολεμικής άρετής, είχε 

τουλάχιστον το πλεονέκτημα τοΰτο, ότι 
ύπεστελλετο μετριάζων έν καιρώ, έπίτρέ- 
πων τοΐς στρατηγοϊς ίνα πράττωσι κατάτό 
δοκοΰν.

’Αλλά πώς στρατηγός έμπειρος, οιος ήτο 
ό Μάρκος ’Αντώνιος, εχων τοιοΰτον δε- 

δοκιμασμένον στρατόν, προύτίμησεν ΐνα 

διακινδυνεύσω περί τών όλων, ναυμαχιών 
μάλλον ή πεζομαχών; καί ταΰτα έν ω 
έ'βλεπεν ότι δι άπορίαν πληρωμάτων συν- 
ηρπάζοντο ύπό τών τριήραρχων έκ τής 

ταλαιπώρου Ε λλά δ ος όνηλάται καί θε- 
ρισταί καί έφηβοι, αί δέ πλεΐσται τών 

νεών ήσαν άποδεεΐς καί μοχθηρώς πλέου- 
σαΐ; Αίτία τούτου έγένετο πάλιν ή Κλεοπά
τρα, ήτις έφρόντιζεν ούχί όπως γένηται 

χρήσιμος πρός το νικάν, άλλ’ οπως άσφα- 

λίση έαυτή ευκολον φυγήν, έάν ένικατο ό 

’Αντώνιος.
Καί ό μέν Καΐσαρ, συνεχών το ναυτικόν 

έν Τάραντι καί Βρεντησίω, έπεμπε προς 

τόν Αντώνιον άξιών ΐνα μή διατριβή τον 

χρόνον, ά λλ’ έ'λθη πρός αύτόν μετά τών 

δυνάμεων , υποσχόμενος ΐνα παράσχη τώ  
στόλω αύτοΰ άκωλύτως όρμους και λιμέ
νας, ύποχωρήση δέ ίππου δρόμον άπο θα
λάσσης, μέχρις ού ούτος άποβή άσφαλώς 

καί στρατοπεδεύσηται. Ό  δέ ’Αντώνιος 

παίζων τούτοις προύκαλεΐτο τόν Οκτάβιον 
είς μονομαχ ίαν, εί καί ήτο πρεσβύτερος · 
εί δέ φεύγοι τοΰτο, ήξίου ΐνα τά στρατεύ
ματα διαγωνίσωνται περί Φάρσαλον, ώς 

πρό τινων έτών ό Καΐσαρ καί ό Πομπήιος.
Έ ν  ω δέ ό ’Αντώνιος ώρμίζετο περί το 

’Άκτιον, ό ’Οκτάβιος έξέρχεται παρά τήν Νι- 
κόπολιν καί καταλαμβάνει τήν έν Ηπείρω 

Τορύνην. Θορυβουμένων δέ τών περί τόν 
’Αντώνιον, διότι ύστέρει αύτοΐς το πεζικόν, 
ή Κλεοπάτρα σκώπτουσα, *■ Τί φοβεΐσθε, 
έ'λεγεν, έπειδή ό Καΐσαρ κάθηται έπί τή  

τορύνη; »

« Ώ  αύτοκράτορ, τί τών τραυμάτων 

τούτων ή τοΰ ξίφους καταγνούς, έν ξύλοις 

πονηροΐς έχεις τάς έλπίδας; Αιγύπτιοι καί 
Φοίνικες έν θαλάσση μαχέσθωσαν, ήμιν δέ 
γην δος, έφ’ ής είώθαμεν έστώτες άποθνή- 
σκειν, ή νικάν τούς πολεμίους, » έ'λεγεν 

άνακλαύσας πρός αύτόν είς τών άρχαίων 
πεζομάχων ταξιαρχιών τών Φιλίππων καί 
Φαρσάλων, οστις πολλούς ήγωνίσατο μετα , 
τοΰ ’Αντωνίου άγώνας. Ό  δέ ’Αντώνιος, 
μηδέν άποκριθείς πρός ταΰτα, άλλά νεύσας 

διά τής χειρός καί τοΰ προσώπου, οιον πα- 
ρορμών αύτόν έπί τό θαρρείν, παρήλθε 
φαινόμενος οτι δέν είχε χρηστάς έλπί-
ο*
οας.

Ό  δέ Καΐσαρ, άπαντήσας περί τήν νύ
κτα άνθρωπόν τινα έλαύνοντα ό'νον, καί πυ- 
θόμενος το ονομα αύτοΰ , ό ονηλάτης, 
γνωρίσας αύτόν, κ Εγώ  μέν όνομάζομαι 
Ε υ τ υ χ ο ς , άπεκρίθη, ό δέ ό'νος μου Νί
κων. »

ΙΗ ".
Λ .

Καί κ α τ’ εκείνην μέν τήν ήμέραν καί 

τάς έφεξης τρεΐς τό πέλαγος, κυμανθέν 

ύπό σφοδροΰ πνεύματος, ένεπόδισε τήν μά
χην- άλλά τή π έμ π τη , γενομένης γαλή
νη ς, οί δύο στόλοι ήλθον είς χεΐρας, έν 

φ ή Κλεοπάτρα ΐστατο άναμένουσα το 
άποβησόμενον μετά τών έξήκοντα αύτής 

νεών έν τώ ένδον τοΰ κόλπου, ούτινος ό 

Αντώνιος έφύλαττε τήν είσοδον. Ή το δέ 
δ άγών μάλλον πεζομαχία καί τειχο
μαχία ή ναυμαχία. Διότι αί μέν βαρεία·, 

νήες τοΰ Αντωνίου, συνδεδεμέναι ούσαι 
διά τετραγώνων ξύλων, δέν ήδύναντο ΐνα 
καταφέρωσιν ενεργούς τάς τών έμβολών 

π λη γά ς' αί δέ τοΰ Καίσαρος άπεθραύ- 
οντο τά έμβολα συμφερόμεναι άντίπρω- 
ροι πρός χαλκώματα στερεά καί τραχέα, 
εί καί ένέπιπτον τρεΐς καί τέσσαρες περί 
μίαν τών ’Αντωνίου, ών τά πληρώματα 

άπεκρούοντο μέν τούς έχθρούς, μαχόμενα 

ώς άπό ξυλίνων πύργων διά δοράτων καί 
πυροβόλων καί καταπελτών, άλλά δ:ν 
ήδύναντο ΐνα καταδιώξωσιν αύτούς. ’Εν 
ω δέ ή ναυμαχία ήτο έτι άκριτος, ή Κλεο
πάτρα βλέπουσα τινάς τών προ τής εισό
δου τοΰ κόλπου μαχομένων νεών τοΰ 
Αντωνίου διασπασθείσας, καί φοβηΟεΐσα 

μή περικυκλωθή ύπό τών έναντίων, ώρ- 
μησε διά μέσου τών μαχομένων είς φυ
γήν. Καί είδον τότε πάντες τήν ναυαρχί
δα Αντωνιάδα, διερχομένην αίφνιδίως διά 
τών μαχομένων, αΐρουσαν τά πορφυρά αύ
τής ιστία , καί πετώσαν , ώς έπτοημένον 
πτηνόν προς τήν Πελοπόννησον, έφέλκου- 
σαν τάς όγδοήκοντα αίγυπτίας ναΰς. Καί 
οί μέν έχθροί έκπλήττονται, βλέποντες φεύ 

γουσαν τήν βασίλισσαν καί τον αιγυπτια
κόν στόλον, οί δέ φίλοι δέν τολμώσιν ΐναπι- 
στεύσωσι το γινόμενον διότι ή μάχη, άκ- 
μάζουσα έτι, είναι άκριτος. « Τότε, λέγει ό 
Πλούταρχος , έγένετο φανερόν ότι ό Αν- 
τώνιος δέν διωκείτο ύπό τών ιδίων λογι
σμών ούτε στρατηγοΰ, ούτε άνδρος, άλλ’ 
ώς είπέ τις ότι ή ψυχή τού έρώντος ζή 
έν άλλοτρίω σώ ματι, εΐλκετο ύπό τής 
γυναικός ταύτης, ώσπερ συμπεφυκώς καί 
συμμεταφερόμενος αύτή. Διότι, ώς είδε 
τήν ναΰν έκείνης άποπλέουσαν, έκλαθυ
μένος πάντων, καί προδούς καί άποδράς 
τούς ύπέρ αύτοΰ μαχομένους καί άποΟνή- 
■σκοντας, έπήδησεν εις τινα πε\τήρη, καί 
παραλαβών δύο τών φίλων , έτρεχεν ώς 
μαινόμενος κατόπιν έκείνης, ήτις , άπο- 
λωλεκυΐα ήδη, έ'μελλεν ΐνα προσαπολέση 
καί τοΰτον · » καί ό αύτοκράτωρ , ούτινος 
πρώτον καθήκον ήτο το τιμαρεΐν τούς 
λειποτακτοΰντας, κατέλιπε πρώτος τήν 
έαυτοΰ τάξιν. Λλ).’ ό Διών ό Κάσσίος 
διηγείται το συμβάν κατ άλλον τινά 
καί ίσως πιθανώτερον τρόπον. Βλέπων, 
λ έγ ει, τον αιγυπτιακόν στόλον φεύγον- 
"α  πλησίστιον προς τήν Πελοπόννησον ,

ό Αντώνιος ένόμισεν ότι, καταληφθείς 
ύπο πανικού φόβου, λειποτακτησας άπήγεν 

ακόυσαν τήν Κλεοπάτραν , καί έδραμεν 

όπως έπαναγάγη αύτον είς τήν μάχην. 
Α λλ’ ήτο ήδη όψέ * διότι ή μέν Κλεοπά
τρα δέν ήθέλησεν ΐχα έπανέλθη , οί δέ 

ναύαρχοι αύτής άπεφήναντο διαρρήδην ότι 
δέν ήθελον ΐνα ύπακούωσιν είμή μόνον 

τοίς προστάγμασι τής βασιλίσσης. Τότε 
ό Αντώνιος, μή ουνάμενος ΐνα έπανέλθη 

μόνος είς τήν μ ά χη ν , ώχετο φερόμενος 
άνάρπαστος ύπ’ αύτής προς τήν Πελοπόν
νησον, άκριτου έ'τι τής μάχης ούσης.

ΙΘ '.

Ό  Αντώνιος , άναληφθεΐς είς τήν φεύ- | 
γουσαν ναυαρχίδα τής Κλεοπάτρας, έκά- 
θισεν είς τήν πρώραν καί, έχόμενος τής j 
κεφαλής άμφοτέραις ταΐς χερσίν , διέμει- 
νεν έπί τινα χρόνον οίονεί έμβρόντητος, 
μέχρις ού άφυπνίοθη ύπό τοΰ θορύβου τών 
διωκουσών αύτών λιβυρνίδων τοΰ Καίσα
ρος, ών μία , πατάξασα τήν έτέραν τών 

ναυαρχίδων, περιερόμβησε, καί πεσοΰσαν 

πλαγίαν έκυρίευσεν. Ό  δέ ’Αντώνιος καί ή 
Κλεοπάτρα, βεβαίως ήχμαλωτίζοντο τότε, 
έάν μή οί διώκοντες, νομίζοντες ότι συνέ- 

λαβον ήδη αύτούς, άπείχοντο τής διώ- 
ξεως τής έτέρας ναυαρχίδος, έφ ης έσώ- 
θησαν είς το Ταίναρον. Εκεί αί περί τήν 
Κλεοπάτραν συνήθεις γυναίκες συμφιλιώ- 
σασαι πάλιν άμφοτέρους, έπεισαν ΐνα συν- 
δειπνήσωσι καί συγκαθεύδωσ.ν·

"Ηδη δέ ήΟροίζοντο περί αύτούς είς το 

Ταίναρον τά άπο τής τροπής διασωθέντα 
πλοία καί τινες τών φίλων, άγγέλλοντες 

οτι τό μέν ναυτικόν άπώλετο, το δέ πεζόν 
ένε'μ.ενεν. Ό  δέ Αντώνιος έ'πευ.'ψεν άννε-ι ι Τ  i i

λους προς τόν Κανίοιον, πριστάττων αύτώ 
ΐν’ άναχωρήοη κατά τάχος μετά τοΰ στρα
τοΰ διά τής Μακεδονίας είς τήν Ασίαν' 
αύτός δ έ . έτοιμαζόμενος ΐν άποπλεύση ι 
άπο τοΰ Ταινάρου είς τήν Αφρικήν, έκλέ- 
ξας μίαν όλκάδα κομίζρυσαν πολλά χρή
ματα καί χρυσά καί αργυρά σκεύη, οιεμοί- 
ραζεν αύτά τοΐς φίλοις, παρακινούν αύτούς 
κλαίοντας καί άρνουμένους ΐνα λάβωσι 
καί σώζωσιν έαυτούς τήν ταχίστην.

Κ '.

Καί ταΰτα μέν τά κατά τόν Αντώνιον 
καί Κλεοπάτραν μέχρι τής είς το Ταίνα
ρον άφίςεως. ίδωμεν δε τ ί  συνέβη μετά 
τήν ουγήν αύτών έν Ακτίω. Ό  στόλος τού 
Αντωνίου, άντέστη μέν πολύν χρόνον πρός 
τον τοΰ Καίσαρος, άλ/.ά, βλαφθείς μεγάλως 
ύπο τοΰ έπελθόντος κλύδωνος, έτράπη περί 
τό εσπέρας, άπολεσθέντων άνδρών μένπεν- 
τακισχιλίων, τρικοσίων δέ πλοίων αίχμα- 
λωτισθέντων. Ό  δε στρατός , μαθών τήν 
φυγήν τοΰ Αντωνίου, δέν ήδύνατο ΐνα πει- 
σθή ότι ούτος εφυγεν άληθώς, άπολιπών

δεκαεννέα τάγματα άηττήτων πεζών καί 
περί δισμυρίους καί δισχιλίους έρρωμενε- 

j στάτους ιππείς, καί προσεδόκα ΐνα ΐδη 

J αύτον έπανερχόμενον. Έπεδείξατο δέ το
σαύτην πίστιν καί αρετήν, ώστε καί τής 

φυγής αύτοΰ φανεράς ήδη γενομένης, συ- 
νέμεινεν έπί έπτά ή αέρας, πεοιοοών έπι-1 ι* ι  ̂ k ι
πρεσβευόμενον αύτώ τον Καίσαρα. Τέλος
Λ' 5 > t 'οε, αποοραντος νυκτωρ του στρατηγού 
Κανιδίου, καί καταλιπόντος το στρατόπε- 
δον, γενόμενοι κατ όλίγον πάντων έρημοι, 
καί προδοθέντες ύπο τώνάρχηγών, οίστρα- 
τιώται προοενώρησαν πρός τόν Οκτά- 

| βιον, οστις έπλευσεν εύθύς επί τάς -Αθή- 
ί  νας, καί διηλλάχθη προς τούς Έ λλ η ν α ς, 

διανείμας ταΐς κακοπαθούσαις καί λ ιμ ω τ-  

τούσαις έλληνικαΐς πόλεσι τον έκ τοΰ πο
λέμου περισσεύσαντα σίτον, καί πολλά  
χρήματα.

Κ Α '.

Ό  Αντώνιος, φθάσας είς τήν Αφρικήν, 
καί προπέμψας έκ Παραιτονίου τήν Κλεο
πάτραν είς Αί'γυπτον, διετέλεσε πλανώμε- 

voc έν τοίς έοήμοις αίγιαλοΐς μετά δύο 
φίλίυν, τού "Ελληνος ρήτορος Λριστοκρά- 
τους καί τού 'Ρωμαίου Λουκιλίου. Αλλά, 
βλέπων καί τάς έν Λιβύη δυνάμεις άπο- 

i στατούσας, μετεκομίσθη ύπο τούτων εις 
I Αλεξάνδρειαν, ό'που εύρε τήν Κλεοπάτραν 

έπιχ_ειροΰσαν έ'ργον άπονενοημένον καί πα- 
ραβολώτατον. Διότι, θέλουσα ί'να σώσή 

j  τον στόλον, ήρξατο ΐνα μετακομίζη αύτόν 
διά ξηράς ύπέρ τον άρσινοίτην ισθμόν , 
έ'χοντα πλάτος ύπ-.ρ τά τριακόσια στάδια, 
είς τήν Έρυθράν θάλασσαν έλπίζουσα 
ότι, κατασταθεΐσα μετά τών πλοίων κτί 

χρημάτων είς τον Αραβικόν κόλπον, έ'μελ
λεν ΐν άποφύγη τήν δονλείαν καί διαφυ 
λάξη μέρος τής άρχής. Αλλά τών περί 
τήν Πέτραν ’Αράβων συνδραμόντο,ν καί 
καυσάντων τάς πρώτας ύπερνεωλκησΟεί- 
σας ναϋς, άπίσχετο τοΰ έργου καί κατώ - 
κησεν έν τοΐς βασιλείοις τής Αλεξανδρείας, 
άναυ,ένουσα τά άπ:βτ,σό'Λενα. Ό  δέ Αν-i ι ι
τώνιος, καταληφθείς ύτ.ο μελαγχολίας, 
άφήσας τήν πό/αν καί τάς μετά τών φίλων 
διατριβάς, κατεσκεύασεν έαυτώ οΐκησιν 
έ'ναλον παρά τήν νήο ον Φάρον,. προβαλών 
χώ μα είς τήν θάλασσαν, καί διήγεν αύ- 
τόΟι μονάζων καί φεύγων τούς ανθρώπους, 
λέγων οτι ήγάπα καί έζήλου τον βίον Τ ί- 

αωνος τού μισανθρώπου- διότι, ώς έκεΐνος, 
αδικηθείς καί άχαριστηθείς ύτ.ό τών φί
λων, ήπιστεί καί έδυσχ_έραινε πρός πάν
τας τούς άνθρώτ.ους 1.

1 Έ ζ η  οέ ό Τίαων ούτος εν ’46ήναις κατα τον 
Πελοποννησιακόν πό/,ευ.ον καί, ο!εκο>;Λο>δήθη 0—ο του 
Άιιστοφάνους καί του Πλάτωνος ώς 5υσαενής καί 
;Λΐσάνθρο)πος · οιοτι εκκλίνων καί ά-τοΰεύγιον τήν 
συναναστροφήν άπαντοιν. ήσπαζετο μόνον καί κατε- 
φΐλε'. τον νέον \λκίο[άοην, ήςεύροιν, έ'λεγεν, οτι έ'σε- 
ται πολλών κακών αίτιος το;.ς Αβηναιοις. ’’Εβλεπε 
οε μόνον ές άττάντο)'/ των Λθηναίοιν τόν Ά'ΐήμαντον, 
ώς οαο’.ον αύτω τό ήθος καί ζηλοΰντα τήν ίίαιταν



Κ Β '.

Εν τούτω δέ ήλθε ττρος τόν Αντώνιον 

δ στρατηγός Κανίδιος αύτάγγελος της 
αποβολής τών έν Ακτίω δυνάμεων, καί 
ήκουσεν οτι ό ’Ιουδαίος Ηρώδης καί πάν
τες οί κατά τήν ανατολήν δυνάσται καί 

σύμμαχοί αύτοΰ άποστάντες προσήλθον 
τω Καίσαρι. Α λλ’ έφάνη μή διαταραχθείς 

ύπο τών δεινών τούτων αγγελιών · ά λ λ ’ 
αποτεθειμένος άσμενος πασαν έλπίδα, τήν 

μέν τιμωνείαν έκείνην δίαιταν καί μελαγ
χολίαν έκλιπών , άπήλΟε πάλιν προς τήν 

Κλεοπάτραν είς τά  βασίλεια, καί έτράπη 

ώς πρότερον προς δείπνα καί κώμους, καί 

πο'τους μεθημερινούς, ώς εί προπαρεσκευά- 
ζετο είς θάνατον. ’'Επεμπον δέ καί προς 
τον Καίσαρα πρέσβεις εις τήν Ασίαν, ή μέν 

αίτουμένη τήν βασιλείαν τής Αίγύπτου 

ύπέρ τών τέκνων αύτής, ό δέ άξιών ίνα 

ζή έν Αθήναις ώς ιδιώτης, έάν μή έπε- 

τρέπετο αύτώ ίνα διαμένη έν Αϊγύπτω. 

Α λλ’ ό ώμος και πολυμήχανος Καϊσαρ 
τούς μέν λόγους τού ’Αντωνίου, τού 
πρώην ένός τών τριών καί γαμβρού αύ
τοΰ δέν ήκουε, π ρ : ς δέ τήν Κλεοπάτραν 
άπεκρίνετο κατά μέν τό φανερόν οτι πρέπει 
πρώτον ίνα παραιτηΟήτής βασιλείαςκαί κα-' 
ταθέση τά  όπλα, κρυφίως δέ συνεβούλευεν 
αύτή ίνα έκδιώςη ή θανατώση τόν Άντώ- 

νιον, έάν ήθελεν ίνα διατηρήση τήν άρχήν. 
Επειδή έγνώριζεν οτι ό Αντώνιος, καί νικη- 

1 Οείς , εσεται πάντοτε επικίνδυνον πρόσ
κομμα τών φιλοδοξών αύτοΰ βουλευμά
τω ν  οτι δέν ήδύνατο ίνα δεσμεύση αύτόν 

'Ρωμαΐον στρατηγόν είς τό θριαμβευτικόν 
άρμα. Ά λλω ς τε ό στρατηγός ούτος είχεν 

έτι μικρόν στρατόν, καί ήδύνατο ίνα ύπο- 
στή πολιορκίας, ίν άμύνηται, καί τέλος 
ίνα μεταφέρη τόν πόλεμον είς τήν 'Ισπα
νίαν ή τήν Γαλατίαν. Α λλ’ άλλως ειχον 
τά κατά τήν Κλεοπάτραν, ήτις συνήθροι- 
σεν ήδη έν ταΐς κρύπταις τών βασιλείων 
ά-αντας αύτής τούς διαβεβοημένους θη
σαυρούς καί ήπείλει οτι εμελλεν ίνα καύση 
τά πάντα μεθ’ έαυτής, έάν ό Καϊσαρ προσ- 
εφέρετο βαρβαρικώς πρός αύτήν. Ούτος 
δέ φοβηθείς περί τών χρημάτων, μ τ  αύτη, 
τραπομένη είς άπογνωσιν, διαφθείρη καί

αυτου 
κατά τινα

Συνεστιωμένων δέ ποτε των δύο μισανθρώπων 
;ινα έορτήν, και τοΰ Ασήμαντου είπόντος, 

« Ποσον καλόν είναι, ώ Τίμιον, το συμπόσιον ήαίον! » 
—  « Ναι ,  άπεκρίθη ό Τιμών, Ιαν συ δεν ήσο έν
ταΰθα. » Λέγεται δέ οτι, Ικκλησιαζόντων ποτέ τών 
Αθηναίων, άναβοις έπι το βήμα, επέταξε σιωπήν, καί 
πάντων προσδοκωντων ϊν’ άκούσωσι αξιόλογόν τι· 
« Ώ  άνδρες ’Αθηναίοι, είπε προς αύτούς ί  Τίμων, 
έ/ω  μικρόν ο’ικόπεδον, εν ω Ιφΰη συκή τις, εξ ής ήδη 
πολλοί τών πολιτών έκρεμάσθησαν. Έπειδή δέ μέλ
λω να οικοδομήσω τόν το'πον, ένο'μισα καλόν ίν’ αγ
γείλω δημοσία, δτι, έάν τινες υμών έθέλωσιν ίν’ ά- 
παγχονίσωσιν έαυτούς, πρεπει vot σπευσωσι, πριν ή 
εκκοπή ή συκή. » Λέγεται Ss οτι, άποθανόντος αύτοϋ 
και ταφέντος παρα τήν θάλασσαν, τό κΰμα περιελ- 
θον κατεστησε τόν τάφον αύτοϋ άβατον καί άπροσπέ- 
λαστον τοΐς άνθρώποις. Ή το  δέ έπιγεγρνμμένος* 

Ενθαδ’ ά-^ορρήξας ψυχήν βαρυδαίμονα κείμαι. 
Ίούνομα δ’ ού πεύσεσθε, κακοί δέ κακώς άπο'λοισθε.

(Πλούταρχ. έν βίω ’Αντωνίου).

καταφλέςη τον πλούτον, προσέπεμπεν αύτή 

άόιαλείπτως έλπίδας τινάς φιλανθρώπους. 
Επεμψε δέ καί τινα τών άπελευθέρων 

πρός τήν βασίλισσαν, οστις έντυγχάνων 
αύτή μακρότερα τών άλλων καί τιμώ
μενος οιαφερόντως, παρέσχε τώ Άντωνίω 

ύ” όνοιαν προδοσίας· διό συλλαβών ούτος 

εμαστιγωσε καί άφήκεν αύτόν κατησχυ- 
μένον πρός τον Καίσαρα, γράψας δ'τι, έάν 

μή φε'ρη τό πράγμα μετρίως, δύναται ί'να 

συλλάβη καί κρεμάση τόν φέροντα τήν 
έπιστολήν άπελεύθερον, ίν άμφότεροι 
έχωσι τό ίσον. Ή  δε Κλεοπάτρα , ήτις 

έταλαντεύετο ίσως έπί τινα χρόνον με
ταξύ τοΰ έρωτος τοΰ Αντωνίου καί τής 

βασιλείας, μεταμ,εληΟεΐσα, ήρξατο ίνα 

θεραπεύη αύτόν πάλιν περιττώς· διότι, 
οιαγαγοΰσα ταπεινώς καί πρεπόντως ταΐς 
τύχαις τήν γενέθλιον έαυτής ήμέραν, έώρ- 

τασε τήν τοΰ Αντωνίου ύπερβαλλομένη 

πάσαν λαμπρότητα καί πολυτέλειαν, ώστε 

πολλοί τών κεκλημένων έπί δείπνον έλθόν- 
τες πένητες άπήλθον πλούσιοι.

’Εκτοτε διεσκεδάσθησαν τά νέφη τής  
ζηλοτυπίας καί δυσπιστίας, καί άμφότεροι, 
έννοοΰντες δ'τι μόνος δ θάνατος ήδύνατο 

ίν άπαλλάξη αύτούς τών έπικρεμαμένων 
δεινών τής δουλείας, έδόθησαν πάλιν είς 

τρυφήν καί ήδυπάθειαν, καί διήγον εύπα- 
θοΰντες έν δείπνων περιόδοις. Διότι ή 

Κλεοπάτρα έγνώριζε καλώς δ'τι ούδέποτε 
ό ψυχρός καί άπαθής Οκτάβιος, δ αδελφός 
τής Οκταβίας, ήδύνατο ίνα έρασθή αύτής, 
ώς ύπεδείκνυον οί κρύφιοι αύτοΰ άποστόλοι· 
δ'τι δ Καϊσαρ δέν ήθελεν ίν’ άπολαύση τής 
γυναικος καί τής βασιλίσσης, άλλ’ έβουλεύ- 

ετο πρώτον μέν ίνα σφετερίσηται τούς 
θησαυρούς, ύστερον δέ ίνα κοσμήση τον 

θρίαμβον αύτοΰ έν 'Ρώμη, διά τής βασι- 
λίσσης τής Άιγύπτου, τής άγερώχου καί 
άποκεκηρυγμένης ταύτης έχθρας τών θεών 

τοΰ Καπιτωλίου, δεδεμένης διά χρυσών 
άλύσεων. Οί δέ 'Ρωμαίοι, βλέποντες αύ
τήν, έλησμόνουν άν τότε δ'τι δ πόλεμος ήτο 
εμφύλιος, δ δέ νικηθείς ήτο δ περιφημό
τατος καί δημοφιλέστατος τών Ρωμαίων 
στρατηγών, καί εις τών τριών.

ΙΓ'.

« Ού θριαμβεύσομαι, ούδέ λήψεται τούς 
θησαυρούς μου, » έκραύγαζεν ή Κλεοπά
τρα. ’Εν τώ ναώ τής ’'ίσιδος παρά τήν 
βασιλικήν άκρόπολιν ήτο μέγα ώχυρωμέ- 

νον μαυσωλείον. Εκεΐ ή Κλεοπάτρα συνε- 
φόρει νυχθήμερον τούς άμυθήτους τής  
Αλεξανδρείας καί τής Αίγύπτου θησαυρούς, 
χρυσόν καί άργυρον, σωρούς μαργαριτών 
καί πολυτίμων λίθω ν, άγγεΐα πολύτιμα 
λιθοκόλλητα, άρώματα καί πολυτίμους 
ιστούς, καλλιτεχνήματα, βιβλία, έ'βενον 
έλέφαντα, κινάμωμον καί δ,τι άλλο πλεί- 
στης σπουδής άξιον. Πάντες οί ναοί, πάν
τα τά βασίλεια, πάντα τά εργαστήρια τής

Αλεξανδρείας άπέστειλαν αύτή δ',τι ειχον 
πολυτιμότατον.

Τό άνάλωτον τοΰτο φρούριον, είς ο δέν 
ήδύνατο τις ίνα είσέλθη, είμή άνελκόμενος 
άνωθεν διά σχοινιών μέχρι τών ύψηλοτά- 
των αύτοΰ επάλξεων, καί ούτινος αί κα
ταρρακτώδεις πύλαι άπαξ κλεισΟεΐσαι δέν 

ήνοίγοντο, εμελλεν ί'να χρησιμεύση ώς 
έσχατον καταφύγιον τή βασιλίσση, έάν 

εβλεπεν οτι ούδεμίαν έ'πρεπεν ί'ν’ άναυ,ένη 

έπιείκειαν παρά τοΰ Καίσαρος. Από δέ τοΰ 
βάθους τών κατακομβών τούτων, έν αις 

άπεταμιεύθησαν οί θησαυροί τής Αίγύ
πτου, καί αίτινες ένεπλήσθησαν δαδών καί 
στυππείου καί ρητίνης καί θείου, καί έπο- 
τίσθησαν ύπό ελαίου καί άσφάλτου, ή 

θέλησις μιας γυναικος περιφρόνει τόν κύ
ριον τής οικουμένης.

Κ Δ '.

Άμφότεροι έκριναν άρα ίν άποθάνωσι 
μάλλον ή παραδώσωσιν έαυτούς αίχ μαλώ- 
τους τώ νικητή. Καί δ μέν Αντώνιος ήδύ
νατο ί'να τύχη τούλάχιστον εύκλεοΰς τέ 

λους αύτοχειριαζόμενος, έάν δέν άπέθνησκε 
μαχόμενος πρός τον έπερχόμενον Οκτά- 
βιον. Α λλ’ ή Κλεοπάτρα , φοβουμένη τάς 

άπό τών πληγών όδύνας, καί παν δυνάμενον 
ΐν άσχημίση τό ώραΐον αύτής σώμα, καί 
θέλουσα ΐνα τύχη άνωδύνου θανάτου, συν· 
ήγε παντοδαπά φάρμακα καί προσφέρου- 

σα αύτά τοΐς καταδεδικασμένοις είς θάνα
τον, ήλεγχε τήν δύναμιν έκάστου, παριστα- 
μένη ταΐς άγωνίαις τών άποθνηκο'ντων. Ά λ 
λως τε δέν ήτο άπειρος τών τοιούτων διότι 
γνωρίζομεν δτι αυ:η  έφαρμάκευσεν ήδη τον 
νεώτερον άδελφόν καί σύζυγον αύτής Πτο
λεμαίον τόν Νεώτερον , καί τήν άδελφήν 

Αρσινόην. Λέγεται δέ δτι όλίγω προ τής  

ίν Άκτίω ναυμαχίας δ Αντώνιος ήρξατο 
ί'να ύποπτεύηται ήδη δ'τι ή βασίλισσα έβου
λεύετο ΐνα φαρμακεύση αύτόν· διό δυσπι
στών δέν έγεύετο ούδενός πριν ή αύτη γευθή 

πρώτη. 'Εσπέραν δέ τινα ή Κλεοπάτρα, 
προγευσαμένη κατά τό σύνηθες πρώτη 

τών πάντων, άφεΐλε τοΰ στεφάνου αύτής 
ρόδον, καί άπεφύλλισεν ήσύχως έν τώ  

ίοιω ποτηρίω. ’'Επειτα δέ, προτείνουσα 
τό ποτήριον τώ Λντωνίω, παρεκάλεσεν 
αύτόν ί'να πίη μ ετ’ αύτής. Ό  Αντώνιος 
κατένευσε καί έ'φερεν ήδη τό ποτήριον είς 
το στόμα. Αλλ ή Κλεοπάτρα, άποσπώσα ' 
τών χειλέων αύτοΰ, ε&ωκε τό ποτήριον είς 
τινα παριστάμενον δοΰλον, δ'στις, πιών, 
καταληφθείς ύπό δεινών σπασμών, άπέθα
νεν εύθύς. « Βλέπεις, λέγει τότε πρός αύ
τόν ή Κλεοπάτρα περί τίνος γυναικος ύπο- 
πτεύεις; Τό ρόδον ήτο πεφαρμακευμένον. 
Ιοέ έκ τούτου ό'τι οέν άπορώ ούτε τρόπων 

ουτε περιστάσεων δπως σε καταστήσω 
έκποοών, έάν ήδυνάμην ΐνα ζώ άνευ
σου. 3)

Άλλ έπειδή έ'βλεπεν ό'τι τά μέν οξέα

ε ο Ν ί κ Η  ε π ι ο ε π Ρ Η Σ ί Σ .

φάρμακα έπιφέρουσιν οδυνηρόν τον θάνα
τον, τά δέ πραότερα βραδύν, διηπόρει έπί 
μακρόν, μέχρις ού δ ιατρός ’'Ολυμπος άπε- 
κάλυψεν αύτή δ'τι μόνον το δήγμα τής 

άσπίδος, έφελκόμενον κάρον ύπνώδη καί 
βαθμιαίαν άμαύρωσιν τών αισθητηρίων , 
επέφερε τέλος ήδύτατον τον θάνατον άνευ 
σπασμών καί οδυνών.

Κ Ε '.

Ή  καταστροφή έπήρχετο ταχεία καί 
φοβερά. Αλόντος καί κατασκαφέντος τοΰ 

Πηλουσίου, δ Οκτάβιος έστρατοπέδευεν ή
δη ύπό τά τείχη τής Αλεξανδρείας, καί τέ
λος κατεστάθη περί τόν ιππόδρομον. Οδέ 

Αντώνιος, άποκραιπαλήσας, άντεπεξήλθεν 
αύτώ έκ τής πολεως, καί ήγωνίσατο λα μ -  

πρώς καί άπονενοημε'νως, καταδιιόξας μέ- 

/  ρι του στρατοπέδου τούς ιππείς τοΰ Καί
σαρος. Μεγαλυνόμενος δέ έπί τή νίκη, 
παρήλθεν ώπλισμένος είς τά βασίλεια καί 

κατεφίλει τήν Κλεοπάτραν, καί, προσκα- 
λέσας τινά τών κατά τήν ήμέραν έκείνην 
προθυμότατα άγωνισθέντων στρατιωτών, 
έδωκεν αύτώ άριστεΐον χρυσοϋν θώρακα
καί κράνος. Ά λλ’ ούτος, άμα λαβών ταΰτα,* « ·
ηύτομόλησε διά νυκτός είς τόν Καίσαρα.

Τή δέ έπαύριον, έν’ ω δ Οκτάβιος Και 
σαρ ήτοιμάζετο ΐν’ έπιχειρήση τήν διπλήν 
έκείνην προσβολήν, δι’ ής εμελλεν ΐνα κυ- 

ριεύση τής πόλεως τοΰ μεγάλου Αλεξάν
δρου, ήλθε τις παρά τοΰ ’Αντωνίου, προ- 
καλουμένου αύτόν είς μονομαχίαν, 'θ  δέ 

Καϊσαρ άπεκρίθη αύτω ψυχρώς μειδιών 

δτι cc έάν προαιρήται ΐν’ άποθάνη, έχει 
ένώπιον αύτοΰ πολλάς δδούς. » Τότε δ 
Αντώνιος, ίδών δ'τι κάλλιστος θάνατος 

έ'σται αύτώ δ διά τής μάχης, εκρινεν ΐνα 
πολεμήση πρός τόν Καίσαρα καί κατά γήν 

άμα καί κατά θάλασσαν. Προσέταξε δέ 

τοΐς ύπηρέταις ΐνα ύπηρετώσιν αύτόν έστι- 
ώμενον προθυμότερον, λέγων δ'τι ήτο 
άδηλον άν αυτοί μέν ύπηρετήσωσιν αύριον 
ετέρους δέσποτας, αύτός οέ κή^αι σκελε
τός- διότι έζήτει έκ τής μάχης θάνατον 
εύκλεά μάλλον ή σωτηρίαν καί νίκην.

Κ 2Τ '.

Εν ω δέ ή πόλις ήτο έν κατήφεια καί 
προσδοκία τού φοβερού μέλλοντος, ήκού
σθησαν αίφνιδίως, μεσούσης τής Νυκτός, 
οργάνων παντοδαπών άρμονίαι, καί βοή 
όχλου μετ’ εύασμών καί πηδήσεων σατυ
ρικών, ώσπερ θιάσου έξελαύνοντος διά τής 
μέσης πόλεως έπί τήν πρός τούς πολε
μίους τετραμμένην έ'ξω πύλην. ’Ελέγετο  
οε οτι δ Διόνυσος άπέλειπε τον Αντώνιον. 
Αμα δέ ήμερα, δ Αντώνιος, ίδρύσας τό πε- 
ζικον έπί τών πρό τής πόλεως λόφων, 
έθεατο τάς αίγυπτίας ναΰς άναγομένας καί 
φερομένας προς τάς τοΰ Καίσαρος είς ναυ
μαχίαν. Ά λλ ’ αίφνης, γενόμενα πλησίον

άλλήλων τά πληρώματα άμφοτέρων τών 

στόλων, άντί τοΰ έλθεΐν είς χεΐρας, ύψω
σαν τάς κώπας, καί οί δύο στόλοι, άσπα- 

«Χ'άμενοι άλλήλους, καί συμφιλιωθέντες, 
έπέπλεον άντίπρωροι προς τήν πόλιν. Προς 

την θέαν τοΰ λειποτακτήσαντος στόλου 

έξεμάνη δ Αντώνιος, καί ήθέλησεν ΐνα 

πολεμήση εύθύς κατά ξηράν. Αλλά, προ- 
οοθείς ύπό τών ιππέων, ήττηθείς δέ τοΐς 
πεζοΐς, ύπεχώρησεν είς τήν πόλιν, άκο- 
λουθούμενος ύπό πλήθους ύβριζόντων καί 
καταρωμένων αύτόν φυγάδων, κραυνάζωνI I  ι I ’  Γ *

δτι έπροδόθη ύπό τής βασιλίσσης. Ή  δέ 
Κλεοπάτρα, φοβηθεΐσα τήν οργήν αύτοΰ 
καί τήν άπόνοιαν, κατέφυγεν εύθύς είς τό 

μαυσωλεΐον, άφήκε τούς καταρράκτας, ούς 

έκλεισε διά κλείθρων καί βαρέων μοχλών, 
καί έ'πεμψε τούς άπαγγελοΰντας αύτώ δ'τι 
άπέθανεν. Ο οέ πιστεύσας καί είπών πρός 

εαυτόν, cc Τί βραδύνεις, Αντώνιε, άφ’ ού 

ή τύχη άφεΐλέ σοι τήν μόνην πρόφασιν 
τοΰ φιλοψυχείν ; » είσήλθεν είς τό οωμά- 
τιον καί παραλύων καί διαστέλλων τον 
θώρακα, cc Ώ  Κλεοπάτρα, είπε, δέν λ υ 
πούμαι στερούμενος σου· διότι μ ετ ’ ού 
πολύ έσομαι πλησίον σου· άλλά διότι έφω- 
ράθην δειλότερος γυναικος δ τηλικοΰτος 

αύτοκράτωρ!» Προσκαλέσας δέ τόν πιστόν 

αύτοΰ ύπηρέτην "Ερωτα, δ'στις ύπεσχετο 

άπό πολλοΰ ΐνα θανατώση αύτόν χρείας τυ- 
χούσης, άπήτει τήν ύπόσχεσιν. Ό  δέ ύ- 

πηρέτης, λαβών τό ξίφος, προσεποιήθη μέν 

δτι ήθελεν ΐνα φονεύση τόν κύριον αύτοΰ, 
άλλ’ άποτρέψας τό πρόσωπον, άπέκτεινεν 

έαυτόν.—  cc Εύγε, ώ ’Έρω ς, είπε πρός αύ
τόν δ Αντώνιος , δ'τι μή δυνηθείς αύτός , 
διδάσκεις έμέ ί'να πράξω δτι πρέπει, ν Καί 
διελάσας έαυτόν τώξίφει κατά τήν κοιλίαν, 
κατέπεσεν είς τό κλινίδιον. Ά λλ’ ή πλη
γή δέν ήτο θανατηφόρος, καί έξελθών τοΰ 
θαλάμου παρεκάλει δ δύστηνος τούς ύπη- 

ρέτας ΐν’άποοφάξωσιν αύτόν. ’Α λλ’έκεΐνοι, 
φοβούμενοι τήν οργήν τοΰ Καίσαρος, έ'φευ- 
γον μακράν αύτοΰ, μάτην βοώντος καί 
σφαδάζοντος, μέχρις ού ήλθε παρά τής 

Κλεοπάτρας Διομήδης δ γραμματεύς, ό'πως 
άγάγη αύτόν είς έκείνην. Μαθών δέ δτι ή 
Κλεοπάτρα έζη έ'τι, άφήκε προθύμως ΐνα 
μετακομίσωσιν αύτόν πρός έκείνην.

ΚΖ'.

Ή  Κλεοπάτρα, ίδοΰσα προσκομιζόμενον 
τον Αντώνιον, τάς μέν θύρας τής άκροπό- 
λεοος δέν ήνοιξεν, άλλά φανεΐσα έκτών θυ- 
ρίδιον, καί ρίψασα σειράς καί καλώδια, άν- 
εΐλκεν αύτόν μετά τών δύο γυναικών, άς 
μόνας έδέχθη μεθ’ έαυτής είς τόν τάφον.

Ούδέν θέαμα, λέγει δ Πλούταρχος 
έξ ού έρανιζόμεθα πολλαχ_οΰ αύτολεξεί 
τήν παΟητικωτάτην διήγησιν τοΰ θα
νάτου τ ο ϋ ’ Αντωνίου, έγένετο οίκτρότερον. 
Καθημαγμένος, καί δυσθανατών, εΐλκετο 
όρέγων τάς χεΐρας είς έκείνην, καί παραιω-

| ρούμενος. Α ί δύο γυναίκες άνέλκουσιν αύτόν 
έπιπόνως. Τό φορτίον άνέρχεται . . .  Ά λλ’ 
αί χεΐρες τών γυναικών πονοΰσι,. . .  άπαυ- 

δώ σι,... καί δ Αντιόνιος μένει πρός ώραν 

μετέωρος, κινδυνεύων ΐνα κρημνισθή πρός 

τα κάτω , καί τείνων προς τήν ολοφυρο- 

μένην βασίλισσαν χεΐρας ίκέτιδας. Ή  

Κλεοπάτρα άγωνια,... κραυγάζει,... δράτ- 
τεται τών σχοινιώ ν,... προσβοηθεΐ,... καί 

τέλος άνέλκει τόν αύτοκράτορα μέχρι τίον 
προμαχώνων. Άλλά τότε βλέπει αύτόν 
έκπνέοντα, καί κατακλίνασα περιερρήξατο 
τά ιμάτια, καί όλοφυρομένη καί τύπτουσα 

καί σπαράττουσα τά στέρνα, καί άσπαζο- 
μένη , έκάλει αύτόν δεσπότην καί άνδρα 

καί αύτοκράτορα, καί παρ’ ολίγον έλη - 
σμόνει τών αύτής κακών οίκτω τών εκεί
νου. Καταπαύσας δέ τον θρήνον αύτής 6 
Αντώνιος, έζήτησεν οίνον. Πιών δέ παρή- 
νεσεν αύτήν μέν cc ΐνα σώση έαυτήν, έάν 
ήδύνατο , άνευ αισχύνης, αύτόν δέ μή 
θρηνή έπί ταΐς ύστάταις ταύταις μεταβο- 
λα ΐς , άλλά μάλλον μακαρίζη , ών έτυχε  

καλών, έπιφανέστατος άνθρώπων γενόμε
νος καί πλεΐστον ίσχύσας, καί ήδη ούκ 

άγενώς 'Ρωμαίος ύπό 'Ρωμαίου νικη
θείς. » Καί ταΰτα είπών έξέπευσεν έν ταΐς 
άγ*άλ«ις τής Κλεοπάτρας.

ΚΗ\

'Ο δέ Οκτάβιος, βλέπων οτι δέν ήδύ
νατο ΐνα πείση διά λόγων καί ψευδών 

ύποσχέσεων τήν Κλεοπάτραν, ήρξατο ΐνα 
άπειλή αύτήν. 'Υπό τό δέρμα τής άλώ - 

πεκος έφάνη τότε ή τίγρις δεικνύουσα τούς 
όνυχας αύτής. Οί υιοί αύτής Καισαρίων 
καί Άντυλλος ήχμαλωτίσθησαν φεύγοντες 
κρυφίως έξ Αίγύπτου, καί έφυλάσσοντο 
έν τώ στρατοπέδω. 'Ο ’Οκτάβιος έμήνυ- 
σεν αύτή δτι έάν μέν παρέδιδεν έαυτήν ζώ - 
σαν, τά τέκνα αύτής βασιλεύσουσιν, έάν δέ 
μή, αιχμάλω τα οντα, άποθανοΰσιν εύθύς. 
Πέμψας δέ τόν Προκλήϊον καί τον Γ ά λ 
λον προσέταξεν αύτοΐς ΐνα πειραθώσιν έκ 
παντός τρόπου όπως συλλάβωσιν αύτήν 
ζώσαν · διότι, ώς είδομεν , δ Οκτάβιος , 
ού μόνον έφοβεΐτο περί τών θησαυρών, 
ά λλ’ ένόμιζε μέγαν πρός δόξαν τοΰ μελε- 
τωμένου θριάμβου ΐνα καταγάγη είς 'Ρώ 
μην αιχμάλωτον τήν βασίλισσαν τών Αι

γυπτίων .
’Α λλ ’ ή Κλεοπάτρα, φοβουμένη προδο

σίαν τινά, δέν ή θέλε ν ΐν’ άνοιξη τάς όχυ- 
ρώς άποκεκλεισμένας θύρας, ά λλ’ ήλθεν 

είς λόγους αύτοΐς διά τίνος οπής. Διελέ- 
χθησαν δέ έπί μακρόν, δ μέν Προκλήϊος 
ποοσκαλών αύτήν ΐνα θαρρή καί πίστεύη 
τοΐς λόγοις τοΰ Καίσαρος, ή δέ αίτουμένη 
έγγραφους έαυτή μέν άσφάλειαν, τοΐς δέ 

τέκνοις τήν βασιλείαν. ’Απελθόντος δ’αύ
τοΰ, πλησιάσας ό Γά λλος, ήρξατο ίνα 
διαλέγηται πρός αύτήν, καί έμήκυνεν έπί- 

τηδες τόν λόγον, μέχρις ού δ Προκλήϊος,



κατασκοπησας το φρουριον, και προσανα- 
βάς ταχέως διά κλιμάκων μετά δύο υπη
ρετών, είσήλθεν είς το μαυσωλεΐον διά τής  

ανοικτής Ουρίδος, δι’ ής αί γυναίκες άνείλ- 
κυσαν καί έδέξαντο τον ’Αντώνιον, καί 

κατέβαινε σπεύδων προς τήν θύραν, άφ 
ής ή Κλεοπάτρα συνδιελέ ,'ετο προς τόν 

Γάλλον. Ά λ λ ά  μία τών συγκαθειργμένων 

τή Κλεοπάτρα γυναικών, ίδοΰσα τήν προ
δοσίαν, ανέκραξε « Τάλαινα Κλεοπάτρα, 
ζιογρή. » 'Η δέ Κλεοπάτρα, μεταστρα- 

φεϊσα, και ίδοΰσα όπισθεν αύτής τον Προ- 
κλήϊον, ώρμησεν ί'να φονεύση έαυτήν οιά 

τών ξιφιδίων, ών ήτο παρεζωσμένη. Αλλ 
ούτος προσδραμών ταχέως , καί κρατών 

αύτής δι’ άμφοτέρων το>ν χειρών « Α δ ι
κείς, εΐπεν, ώ Κλεοπάτρα καί τόν Καί
σαρα, καί σεαυτήν, στεροΰσα αύτον τής 

αφορμής πρός το έπιδείξασθαι τήν χρη
στότητα αύτοΰ, καί διαβάλλουσα τόχ 

πραότατον τών ηγεμόνων ώς άπιστον καί 
άδιάλλακτον. » Καί ταΰτα λέγων άοεΐλε1 ι
τών '/ειρών αύτής τό έγχειρίδιον, έξέσειε 

τήν έσθήτα αύτής μή κρυπτοί τι φάρμα
κο ν, καί έφύλαττε μεχρις ου, φθάσαντες 
οι φρουροί, άπήγαγον αύτήν δεδεμένην είς 

τά βασίλεια, έν οις ό απελεύθερος Έ π α -  

φρόδιτος έπετάχθη ί'να φυλάττη αύτήν ζώ- 
σαν, καΐ έπιμελήται, προσφέρων αύτή τά 

πάντα πρός τό ραστον καί ήδιστον.

ΚΘ'.

Έ ν  τώ μεταξύ ό Καϊσαρ είσήλασεν είς 

τήν πόλιν διαλεγόμενος πρός Αρει ον τον 

φιλόσοφον καί δι'δων αύτώ τήν δεξιάν. 
Είσελθών δ’ είς τό γυμνάσιον, καί άναβάς 

έπι τι βήμα, προσεκάλεσε τούς ύπο δέους 

έκπεπληγμένους καί προσπίποντας Αλε
ξανδρινούς ί'να θαρρώσι· διότι εδιδε συγ
γνώμην αύτοΐς τών ημαρτημένων, πρώτον 
μέν διά τόν κτίστην τής πόλεως ’Αλέξαν
δρον, δεύτερον οέ θαυμάζων τής πόλεως τ -  
κάλλος καί το με'γεθος· τρίτον δέ /αριζό- 
μενος Χρείω τώ φιλοσοφώ. Μετά δέ τινας 

ήμέρας ήλθε πρός τήν Κλεοπάτραν, ήτις 
κατέκειτο ταπεινώς, κατεχομε'νη ύπό λύ
πης καί θορύβου, καί άσθενοΰσα. ’ίδοΰσα 
τόν φοβερόν αύτής εχθρόν, ή βασίλισσα 

άνεπήδησε μονοχίτων, έξηγριωμε'νη τήν 
κεφαλήν καί το πρόσωπον, καί ύπο'τρομος 

Το στέρνον αύτής ήτο μεστόν πληγών, ώς 
ή ψυχή αύτής. Χλλά καί ούτω διακει- 
μένης δέν κατεσβέσθη άλλ έξέλαμπεν 
έτι έν αύτή το τής ώρας ιταμόν. Ό  Καΐ- 

σαρ παρεκάλεσεν αύτήν μειλι/ίω ς ί'να 

κατακλιθή, καί έκάθισε πλησίον αύτής, 
άρχομένης ί'να δικαιολογήται, καί τρε- 
πούσης τά πεπραγμένα είς άνάγκην καί 
φόβον τοΰ Αντωνίου, Χ λλά , βλέπουσα 
τον Καίσαρα άντιλέγοντα καί έςελέγχον- 

τα αύτήν, με ηρμόσατο έαυτήν πρός οί
κτον και δέην.ν ώς εί ύπερεπόθει τό ‘''ήν,

καί προσε'δωκεν αύτώ καταγραφήν τών 

θτ.σαυρών. Εν ώ δέ ό Καΐσαο άνεγίνω-i f  · i  ι

cv.iv, εις τών επιτρόπων, ό Σέλευκος, ή -  

λεγχεν αύτήν αύθαδώς ώς κρύπτουσαν 

καί διακλέπτουσαν τινάς. Εκείνη δέ ά- 
ναπηδήσασα, καί λαβομένη αύτοΰ τών 

τριχών, ένεφόρει πολλάς κατά το πρόσω
πον πληγάς. Τοΰ δέ Καίσαρος μειδιών- 
τος καί καααποαύνοντος αύτήν. ■■ Χλλά 
δέν είναι δεινόν, άνέκραγεν, ώ Καϊσαρ, 
έάν σύ μέν ήξίωσας ινα έ'λθη ς καί όμιλής 

προς έμέ κακοπαθοΰσαν, οί δέ πρώην δού
λοι μου κατηγορώσιν ήδη άναιδώς ότι 

φυλάττω ολίγα τινα πράγματα ού-/ί ύπέρ 

έμαυτής ή τάλαινα, ά λλ’ δπως /αριζο- 
μένη αύτά τή Οκταβία καί τή μικρά σοι 
Λυβία, δυνηθώ ίσως δι’ εκείνων ί'να τύ/ιο  

συγγνώμης παρά σοΰ. ·> Ό  δέ Καϊσαρ, 

άκούων ταΰτα, ύπερεχαίρετο, νομίζων 
αύτήν παντάπασιν φιλοψυ/οΰσαν, καί ά- 

ποβαλοΰσαν πάσαν αύτοχειρίας πρόθεσιν, 

ετοιμαζομένην δέ ί'ν άπέλθη είς Ιταλίαν. 
Είπών δέ πρός αύτήν οτι καί ταΰτα επι
τρέπει καί κατά τά άλλα χρήσεται αύτή 

λαμπρότερον πάσης έλπίδος, άπήλθε νο
μίζων δτι έξηπάτησεν αύτήν, έξηπατη- 

μένος δέ μάλλον. Διότι ή Κλεοπάτρα, 
ήξεύρουσα τήν έν 'Ρώμη άνααένουσαν 

αύτήν αισχύνην, εκρινεν άπό πολλοΰ ί'ν’ 
άποθάνη, ώς έζησε, βασίλισσα έν τή -/ώρα 

αύτής, έν τοΐς βασιλίοις τών προπατόρων 

Πτολεμαίων, ών ήτο ή τελευταία άπόγο- 
νος. Διο έπειράθη ΐνα διαβουκολήση αύ
τόν, ύποκρινομένη υποταγήν καί προε- 

τοιμάζουσα δήθεν δώρα ύπέρ τής Οκτα- 
βίας, δπως αύτη μεσολάβηση ύπέρ αύτής 

παρά τώ άδελφώ. Οί δέ φύλακες, βλέ- 

ποντες αύτήν άναλαμβάνουσαν τάς έλπί- 
δας, μειδιώσαν καί άποταμιεύουσαν τούς 
ύπολειφθε'ντας αύτή θησαυρούς, έπαύσαν- 
το άγρυπνοΰντες ώς πρότερον περί αύτήν. 

Εν αύτοΐς δέ διέπρεπεν επιφανής τις 

'Ρωμαίος νεανίσκος, δ Κορνήλιος Δολο- 
βέλλας, δ'στις έρασθείς αύτής, ύπεσχε'θη 
ί'να προμηθεύση αύτή το ποθούμενον ό'ρ- 
γανον τοΰ θανάτου, ό'περ καί έπραξεν, έξ- 
αγγείλας αύτή κρυφίως δτι ο μέν Καϊσαρ 

εκρινεν ί'ν’ άναχωρήση πεζή διά Συοίας 
μετά τινας ήμέρας, έκείνην δέ ί'να πέμψη 

εύθύς είς 'Ρώμην μετά τών τέκνων. Ή  
δέ Κλεοπάτρα, άκούσασα ταΰτα, παρε/ά
λεσε τον Καίσαρα ό'πως έπιτρέψη αύτή 
ί'ν’ αποδώ τάς επικήδειους τιμάς τώ Χν- 
τωνίω.

Λ ' .

Κου.ισθεΐσα έπί τον τάφον καί άσπα-I i ^
ζομένη τον σαρκοφάγον τοΰ Αντωνίου 
μετά τών συνήθων γυναικών, « ’Ω  φίλ- 

τατε Χντώνιε, έκραύγαζε γοερώς ή Κλεο
πάτρα, δτε αί χεΐρές μου σέ έθαψαν ή
σαν έλεύθεραι, σπένδω δέ νΰν αιχμάλω
τος ούσα καί φρουρουμένη μή βλαφθή ύ

πό τών κοπετών καί τών θρήνων το δοΰ- 
λον τοΰτο σώμα, το τηρούμενον έπί τούς· 
κατά σοΰ θριάμβους. Πρόσδεξον δέ εύμε- 

νώς τάς τελευταίας ταύτας τιμάς, επειδή 

ή Κλεοπάτρα άπάγεται αιχμάλωτος είς 
- 'Ρώμην. Καί ζώντας μέν ήμας ούδέν έ- 

χώρισε, κινδυνεύομεν δέ ϊν’ άνταλλάξω- 
μεν τούς τόπους άποθανόντες· διότι σύ· 
μέν 6 'Ρωμαίος κεΐσαι ένταΰθα, έγώ δ" ή 

δύστηνος άπάγομαι αί/μάλω τος είς Ιτα
λίαν, τοσαύτην τής των προγόνων σου 

μετ αλαβοΰσα χώρας μόνον, όσος δ τάφος 

Α λλ επειδή οί ένταΰθα θεοί προύδωκαν 

ήμάς, τρέπομαι πρός τούς τής 'Ρώ μης, 
καί ικετεύω αύτούς ί'να μή περιίδωσι ζώ - 

σαν τήν σεαυτοΰ γυναίκα, μη δ’ έν έαοί 
θριαμβευόμενον σεαυτόν ά λλ’ ένταΰθά υ.ε

I I I  ι

κρύψον μετά σεαυτοΰ καί σύνθαψον επει
δή, εί καί κατεχομένη ύπό μυρίων κακών, 
ούδέν νομίζω ούτω μέγα καί δεινόν, ώς 

τον βρα/ύν τοΰτον χρόνον, δν έζησα /ω -  
ρίς σοΰ. »

Τοιαύτα όλοφυραμένη, καί στέψασα καί 
κατασπασαμένη τόν τάφον τοΰ Αντωνίου 
έπανήλθεν είς τά βασίλεια καί προσέταξεν 

ί'ν’ άγάγωσιν αύτή λουτρόν. Αουσαμένη 

δέ καί κατακλιθεΐσα ήρίστα λαυ,ποόν αοι-k I ι
στον. Εν οέ τώ μεταξύ παρέστη αγρότης 
τις φέρων τή βασιλίσση κάλαθον. Οί φύ
λακες ήρώτησαν αύτόν τί φέρει. Ούτος 
δέ, άνοίξας καί άφελών τά φύλλα, έδειξε 

τον κάλαθον έπίπλεων σύκων. Θαύμα- 
σάντων δέ τό κάλλος καί το μέγεθος, πα- 

ρεκάλει αύτούς ί'να λάβωσι, καί πιστεύ- 

σαντες άφησαν αύτόν ί'να έλθ λ, είς τήν 
βασίλισσαν.

Λ Α '.

Μετά το πρόγευμα ή Κλεοπάτρα, έ
χουσα έτοιμον έπιστολήν γεγραμμένην 
καί κατασεσημασμένην, άπέστειλε προς 

τόν Καίσαρα, καί άποπέμψασα τούς φύ
λακας, πλήν τών δύο αύτής πιστών θε- 
ραπενίδων Εί'ρας καί Χαρμίου, έκλεισε τάς 
θύρας τοΰ ί)αλάμου. Άμα δέ ίδοΰσα έαυτήν 
μόνην, άρπάζει τον κάλαθον καί άναρρΐ- 
πτουσα τά φύλλα «Ιδ ο ύ  ή άσπίς, ιδού δ 

σωτήρ μου! » άνακράζει βλέπουσα τον οφιν. 
Ό  οφις καί ή γυνή, οί άρχαΐοι φίλοι συν- 
αντώνται. Ό  ό'φις rj-ένει περιεσπειραμένος, 

μαγγανευθείς ύπό τοΰ απεγνωσμένου βλέμ
ματος τής βασιλίσσης· Χ λλ’ή Κλεοπάτρα, 
λαβοΰσα βελόνην χρυσήν έκ τής κόμης 

αύτής, κεντά καί διαγριαίνει τον οφιν, 6 c-  
τις έκμανείς δάκνει αύτής τόν βραχίονα.

Λ Β '.

Έ ν τούτω 6 Καϊσαρ λύσας τήν έπιστο- 
λήν, ίδών οτι ή Κλεοπάτρα παρεκάλει αύ
τόν ί'να θάψη αύτήν παρά τον Αντώνιον, έν- 
νόησεν εύθύς το πεπραγμένον- Καί πρώτον 

ώρμησεν αύτός είς βοήθειαν τής βασιλίσ
σης, έπειτα δέ έπεμψεν εύθύς τούς σώσον ·
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τας αύτήν. Α λλ’ ήτο ήδη όψε* διότι ή 

καταστροφή έπήλθε τα /εΐα . 'Ότε δέ οί ά- 
ποσταλέντες έφθασαν, εύρον τούς φύλακας | 
εν άγνοια τών γεγενημένων, και άνοιξαν- j 
τες τάς θύρας ειοον τήν βασίλισσαν νέκραν 

κατακειμένην έν κλίνη χρυσή, βασιλικώς 

κεκοσμημένην. Τών δέ θεραπαινίδων αύ- 1 
τής ή μέν Εΐρας άπέθνησκε παρά τούς πό- 

οας" ή δε Χάρμιον, πεφαρμακευμένη και 

αύτή, κατεκόσμει ήδη σφαλλόμενη καί 
καρηβαροΰσα τό περί τήν κεφαλήν τής βα- 

σιλίσσης διάδημα. Είπόντος δέ τίνος οργΐ- 
λως.— «Καλά ταΰτα, Χάρμιον;»— «Κ ά λ- 
λιστα, άπεκρίθη έκείνη, καί πρέποντα τή  

άπογόνω τοσούτων βασιλέων,» καί έπεσε 
νεκρά παρά τήν κλίνην τής δεσποίνης.

ΙΙολλά έλέχθησαν περί τοΰ τρόπου δΓ 

ού άπέθανεν ή Κλεοπάτρα, τήν δέ ά λή - , 
Οειαν ούδείς γνωρίζει, λέγει ό Πλούταρχος, 
επειοή έλέχθη οτι έφόρει καί φάρμακον έν 

κνηστίδι κοίλη, ήν εκρυπτεν έν τή κόμη' 
άλλ δμως ούτε κηλίς έΗήνθησε τοΰ σώ- 
ματος, ούτ’ άλλο φαρμάκου σημεΐον. 
Α λλ ούδέ τον δ®ιν ει δον οί προσελθόντες-

(Ν 4
τινές οέ έλεγον οτι ειδον τούς συρμούς 

αύτοΰ παρά τήν θάλασσαν. Έ ν ιο ι δέ βε- 

βαιοΰσιν ότι ειδον καί τον βραχίονα τής 
Κλεοπάτρας έ’χον τα δύο νυγμάς λεπτάς 

καί άμυοράς, φ τινι φαίνεται δτι έπίστευσε 

καί ό Κάίσαρ· διότι έν τώ έν Ρ ώ μ /j γενο- 
μένω ύστερον άπό τοΰ πολέμου τούτου 
θριάμβω έκομίζετο το εΐδωλον τής Κλεο
πάτρας έχον περιεσπειραμένην περί τον 

βραχίονα άσπ^δα.
’θ  Καΐσαρ, εί καί λυπηθείς έπί τή τε

λευτή τής γυναικός, έθαύμασεν ούδέν ή τ
τον τήν ευγένειαν καί προσέταξεν ΐνα ταφή 
τό σώμα αύτής λαμπρώς καί βασιλικώς 

μετά τών δύο γυναικών. ’Απέθανε δέ η Κλε
οπάτρα ζήσασα έννέα καί τριάκοντα ετη , 
καί τούτων δύο καί είκοσι βασιλεύσασα.

'11 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ι Ι

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α .1
Ε ' .

Έβάδιζον μετά της νεάνιδος, ή'τις ήτο άγαθή, 
εύ'ΐαής και αγνή τήν όψιν.

—  Διά τί με βλέπεις ούτως, ήρώτησα αύτήν ;
—  Ό  πατήρ μου, μοι αποκρίνεται αύτη ήτο κλει- 

δοποιός, ώς σύ. Αναμιμνήσκομαι δέ τοΰτο δτι πολ
λάκις μοι ελεγεν · « Ό  κλειδοποιός, ό ίερεύς καί δ 
ιατρός είναι ισότιμοι. Έπειδή οί άνθρωποι τω μεν 
πρώτω έιιπιστεύομεν τήν ψυχήν ήμων, τω δέ δευτέρω 
τό σώμα , τω δέ τρίτω τήν περιουσίαν.

—  A t, ωραία κορασίς, είπον προς αύτήν. Ήξεύ- 
ρεις ότι δέν είσαι μωρά. Πως ονομάζεσαι ;

—  Αικατερίνη.
-—  Ώ ς  ή μήτηρ μου.
Μετ’ ολίγον έι&θάσαμεν είς τήν οικίαν τοΰ διευθυν- 

του τής τραπέζης. ’Ήτο κατεστρωμένη ύπο ταπήτων, 
πλήρης εικόνων κ*ΐ καθρεπτών, λυχνούχων καί πολυ
τελών επίπλων. « ~ Α !  εΤπον κατ’ έμαυτόν ίδοΐι ή 

πολυτέλεια τών πλουϊίων. »

Μετ’ όλίγον ηλθε πρός ή μας ό διευθυντής, ®έρων 
πολυτελε'ς τι κιβώτιον, ό'περ, θραυσθέντος τοΰ κλει
διού, αε -ταρεκάλε: ί’ν’ άνοίξω. Καί τρεπόαενος πρός 
τήν υπηοετιδα,

—  Είμαι λίαν πολυάσχολος, λέγει αύτη, καί δίν 
δύναμαι νά περιμένω. Μείνε ενταύθα μετά τοΰ κλει- 
δοποιοΰ, μέχρις ού άνοιξη τό κιβώτιον.

Έ ν  ώ δέ κατεγινόμην περί τό εργον,—  Πόσον εϊ- 

vcti τις ευτυχής, κατοίκων εν ουτω τ.ολυτελε? οικία , 

έλεγον πρός τήν ύπηρέτιδα. Νομίζω ό'τι μεγάλως θά 

λυπηθής, εάν ποτε άναγκασθής να καταλίπης τούς 

ωραίους τούτους τάπητας, ό'πως κατοίκησης μετα 
του ανδρο^ σου πενιχράν τινα οικίαν.

—  Έ χ ω  σχολήν νά σκεφθώ περί τούτου. Αλλα 
φρονώ οτι άδιάφορον είναι άν μετα/ειρίζηταί τις χου- 
σα άντε κασσιτερινα κοχλιάρια, άν πατή έπί πολυ
τελών ταπήτων ή έπί γυμνών σανίδων. Τό κυριώτα- 
τον πάντων ΐν τω βίω είναι ή ειρήνη ,ή τιμή καί ή 
άγαθή συ/είδησις.

Προς τάς λέξεις ταύτας άφήκα τά εργαλεία, άτινα 
κατ^πεσον επι του εδάφους, και άχλύς μέλαινα κα- 
τεκαλυψε τήν ό'ρασίν μου. Έκείνη δέ ήρξατο νά γελα 

και μευφηται με οίς άίέ'ΐον σιδηρουργόν. Τέλος δέ 
μετα πολλας δοκιμασίας ήνοιξα τό κιβώτιον, όπερ 
περιηστραψε τούς οφθαλμούς μου διά τών έν αύτώ 
περιεχουενων τιμαλφών άδαμάντων.

Π Αικατερίνη προβασα μέχρι τής θύρας, προσ- 
εκαΛεσε τον κύριον αυτής. Εκείνος οέ προσέδραυιεν. 
Αλλ’ άμα ίδών τόν έν τώ χιβωτίω κόσμον, έλαβε 
με τοΰ [ίραχίονος, καί,

—  Τ ί έγινεν ή άδαμαντίνη πόρπη; κραυγάζει. Σύ 
άφεΐλες αυτήν. \λλά δέν θά έξέλθης έντεΰθεν πιίν 
ή αυτη εύρεθή.

—  Α λλα, κύριε , κραυγάζει ή Αικατερίνη, έγώ 
ήμην παρούσα και δύναμαι νά σοι βεβαιώσω ό'τι ό 
νεος ούτος δέν άφεΐλεν ούδέν έκ τοΰ κιβωτίου.

■—  Σιω πά! Είσαι καί σύ συνένοχος. Μείνετε έν
ταΰθα, μέχρις ού έλθει ή γυνή μου· διότι έγώ μένέ-  
ξετασω τα ενδύματα αύτοΰ, ή δέ γυνή μου τά σά.

Αδύνατον ΐνα διαγράψω τήν άδηαονίαν αου. Τοέ- 

μω δέ μέχρι τοΰ νΰν οσάκις άναμιμνήσκομαι οτι, έ- 
ρευνώντες τά ένδύματά μου, προσεφέροντο πρός με 
ούχί ώς πρό; άνθρωπον ή δοΰλον, άλλ’ ώς πρός κτήνος.

Φυσικώς δέν εύρον ούδέν ούτε έπ’ έυ.οΰ , ούτε επί 
τής Αικατερίνης. Έξελθών δέ τοΰ επαράτου οικου, 
διεπορευομην ώς μαινόμενος τάς άγυιάς καθ’ δλην 
τήν ήμέραν καί νύκτα. Πανταχοΰ δέ αί άνηαμέναι 
λαμπάδες καί ή εύφροσυνος θυμηδία τής εορτής εδεί- 
κνυόν μοι ότε έσβέσθη έν έμοί πασα εύφροσύνη, καί 
ώμοσα μίσος άσπονδον πρός τούς πλουσίους.

Σ Τ ' .

'Ο ιοιλος μου Παλατινός, μαθών τή έπαύριον την 
συμφοράν μου, ύπερεχαρη.

—  Βλέπεις, μοί λέγει, άθλιε ηλίθιε, πώς οί πλούσιοι 
προσφέρονται πρός ήμας τούς πτωχούς. ’Επειδή άπο- 
στρέφονται φύσει παντα τον μη Ιχοντα μήτε άξίωμά 
τι, μήτε πλούτον, κ/ί άποκαλοΰσιν εύθύς αύτόν κλέ
πτην καί ουτιδανόν. Ελπίζω  δέ ότι μετά τό μάθημα 
τοΰτο ουδόλως διστάσεις, καί δυναμενος, IV αγέλης 
αύτοΐς όσον πλεΐστα χρήματα.

Αί συμβουλαί τοΰ πονηρού τουτου δαίμονος καί ή 
ύβρις, ήν ύβρίσθην έν τή οικία τοΰ τραπεζίτου , π α -  
ρέλυον ήδη τήν φωνήν τής συνειδησεώς «.ου, καί ήτοι- 
μαζόμην ί'να παρασταθώ τέλος εις τ^ν τράπεζαν όπως 
ζητήσω καί λάβω τά 7 0 0  τάληρα.

Άλλά τη έπαύριον ή Αικατερίνη προσέδραμεν αίφνι- 
οίως είς τό έργαστήριον, καί λαμβανουσά με τής χει
ρός,—  Δόξα τώΘεώ ! άνακραζει. Ίδού ήμεΐς τελεί
ως άπηλλαγμένοι τής κατηγορίας. Έπειδή σήμερον 
δ κύριός μο̂ · έλαβεν έπιστολήν παρά τής άδελφής αύ
τοΰ, δηλοΰσαν ότι, άφελοΰσα αύτή τήν άδαμάντινον 
πόρπην τοΰ κιβωτίου, έλησμόνησε νά έμβάλη πάλιν 
είς τήν θέσιν αύτής.

Ζ ' .

Παρήλθιν ήδη εβδομάς, καθ’ ήν ήσθόμην αυξοντα 
τόν πρός τήν ένάρετον ταύτην νεάνιδα έριοτά μου. 
Νομίζων δέ ότι καί αύτη με ήγάπα, καί βλέπων ότι

μονον προσκομμα τοΰ γάμου μου ήτο ή έλλειψις V οη - 
ματων, παροτρυνομενος δε καί ύπό τοΰ φίλου ΙΙαλα- 
τινοΰ, έκρινα τό τελευταΐον ΐνα παρασταθώ θαρρα- 
λίως και ζητήσω τά 7 0 0  τάληρα.

IΙροσερχομενου πρός τήν τράπεζαν ή καρδία μου 
επαλλετο σφοοροτατα. Είσήλθον είς τό γραφεΐον, ό'που 
ΐστατο ό τραπεζίτης , ό'στις μέ έξύβρισεν. Τρις έπει- 
ραθην ινα προτείνω το βιβλιάριον, καί τρις μοί έφά
νη οτι ητο κεκολλημένον άναποσπάστως έν ταΐς χεο- 

σι„μ0υ· Τε<λ°ς 'φΟ’.ςΊ καί έδειξα αύτό τώ τραπεζίτη. 
Ούτος δέ , θείς τήν διόπτραν έπί τής ρινός, έξητασεν 

όλίγον τό έγγραφον. Περί ήμας ήτο πανταχόθεν πολλή 
σι γη, και Οεν ηκουετο άλλο ή ή μονότονος κροΰσις τοΰ 
εκκρεμούς ωρολογίου καί οί παλμοί τής καρδίας αου.

7 0 0  τάληρα, λεγει, ριπτων πρός υε γοργόν έτα- 
στικόν βλέμμα ό τραπεζίτης. Τόσον νέος καί ήδη 

άποταμιεύσω τόσα χρήματα ! Πλησίασον. Θέλεις 
άργυρον, χρυσόν ή χάρτην ;

—  Χαρτών καί χρυσόν.

Καί ήρξατο ΐνα καταθέτη έπί τής τραπέζης σωρόν 
χαρτινο^ν και χρυοχον νο|χΐ(7ΐ/.οίτο)ν. (Ττεοον δε υ.ζ 

παρεκάλεσεν ΐνα ελέγξω τόν λογαριασμόν. Α λλ’ αί 
χ ε  ι Ρ ές μου έτρεμον τοιουτοτρόπως ώστε δέν ήδυνάμην, 
νά μετρήσω τά χρήματα. Μέ ήρώτησε άν ήσαν άκρι
βώς 7 0 0  τάληρα. Έ γ ώ  δέ μή δυνάμενος ΐνα λαλή 
σω, κατένευσα άπλώς.

ΊΙτοιμαζόμην ήδη ΐν’ άπέλθω άποφέρων τά χ&ή- 
ματα,οτε ο τραπεζίτης θεωρών με προσεκτικώς,

Δεν είσαι συ, μοι λεγει, ό νεος σιδηρουργός, 
ό'στις μοι ήνοιξε κιβώτιον τι τήν ήμέραν τών "ενε- 
θλίων τοΰ Χριστού’.

—  Ναί, άπεκρι'Οην αύτώ, τρέμων καί ώχριών.
— ■ Χαίρω βλέπων σε πάλιν. Είσαι νέος τίμιος,

καί λυπούμαι μεγάλως ότι σε ύβρισα άναιτίως, καί 
έτι μάλλον ό'τι δέν έφρόντισα μέχρι τοΰδε ί'ν’ αιτήσω 
παρα σοΰ συγγνώμην τών άδικων υποψιών, αΐτινες 
βεβαίως σέ έλύπησαν. Εί καί λίαν όψέ δράττου,αι τής 
εύκαΐριας τοΰ αίτήσαι ήδη παρά σοΰ συγγνώμην. 
Έπειδή δέ έγενόυ,ην άδικος είς σέ, έάν δύνο^μαι νά 

σε ωφελήσω τ ι ,  ευχαρίστως πράξω τοΰτο, ευκαιρίας 
τυχούσης. Αλλά τί εχεις; Διά τί τρέμεις καί ώχριας; 
Άρα πάσχεις; Μην είσαι άρρωστος;

Ά  ! τίς δύναται ΐν’ ειπη τήν έκστασιν τής καοδίας 
έν τοιαύτη περιστάσει. Ήμην έκεΐ, κρατών διά τής 
τρεμούσης χειρός τά χρήματα. Ούδέποτε είδον ούδέ 
έψαυσα τοσαΰτα χρήματα. Καί πρώτον έπηαιυοτέ- 
ριζον έπί τήν άκραν χαράν καί τήν άκραν λύπην. 
Αλλά βλέπων τόν άνθρωπον τοΰτον μετανοοΰντα καί 

προσφερομενον πρός με ούτω φιλανθρώπως, όμολο- 
γοΰντα μετά παρρησίας τό σφάλμα αύτοΰ, κατεβλή- 
θην έξ υπερφυούς τινός δυνάμεως , ήτις ήνάγκασέ με 
ΐνα προσπέσω ένώπιον τής θείας δίκης.

11'.

Έ πεσον έπί γόνατα καί άνέκραγον.—  ’Ό χ ι, όχι, 
κύριε, δεν είμαι νεος τίμιος καί άγαθός, ώς νοαίζεις. 
"Ο χι, άλλ’ δ άθλιώτατος τών κακούργων. Άνάλαβε 
τό άργύριόν σου. Τά χρήματα ταΰτα δέν είναι ίδικά 

μου· διότι ή άπόδειξις είναι πεπλαστογρααημένη. 
Είμαι ούτιδανός κλέπτης.

Καί διηγήθην αύτώ τά πάντα.
'Ο τραπεζίτης ήτο άνθρωπος καλοκάγαθος. Ίδών 

με μετανοοΰντα καί ύπερλυπουμενον, ήγειρέ με προσ- 
ηνώς. Μοί ύπέσχετο ΐνα μοί συγχωρήσω, άλλ’ ήθελεν 
ΐνα τιμωρήση τόν Ιίαλατινόν ό'στις συνεβούλευσατό αε 

τήν άτιμον ταύτην πραςιν. Αλλ’ άπέτρεψα αύτόν τού
του· διότι, έάν κατηγορεί αύτοΰ πλαστογραφίαν, έξ 
άνάγκης έπρεπεν ΐνα διώκωμαι καί έγώ ώς συναίτιος.

Καί δ μέν Παλατινός έπετάχθη ΐνα καταλίπη τήν
ταχίστην τήν πόλιν. Ό  μετά τής Αικατερίνης άρ-α-
βών μου έωρτάσθη έν τή οικία τοΰ τραπεζίτου, ό'στις
συνετέλεσε μεγάλως εις τήν ευτυχίαν μου, έκπροικί-
σαςαύτήν, καί χορηγήσας μοι τά αναγκαία χρήματα
είς άγοράν έργαστηρίου καί εργαλείων. Διό εύγνωμό-
νων πρός αύτόν έθηκα τό όνομα αύτοΰ τω πρώτω μοι
νεννηθέντι παιδίω.1 1 »

(Κατά τό γερμανικόν τοΰ A uerbach .



ΔΟΥΚΑΣ

Τ  ΡΑ  Γ Π Δ I Α

ΪΠΟ

A . Ρ . Ρ Α Γ Κ Α Β Η .

(Συνέχ. άπό σελ. 3ο4.)

Εύφρο σύνη.

ΙΙώ ς! Ταΰτα λέγεις, Αύτοκράτορ, καέ ύυ,εΐς 

ακουστέ, κ έντός σας αίσθηα’ ανδρικόν, 

παλμός γενναίος &ν εξανεγείοεται 5 

Εις τους εχθρούς τοΰ κράτους καί της πίστεως 
Q* κύψωμεν αύχένα είς υποταγήν, 

άμαχητί τήν πόλιν παραδίδοντες;

Τ ί λέγετε; Τί λεγει ς , Βεστιάριε ;

Δ ο ύ κ α ς .

'Αν τί μοι λεγει ή καρδία έρο>τάς , 

με παροτρύνει, όεσποινα, εις άμυναν· 

θρόνον καί πόλιν πίπτοντα να σώσωμεν.
Αλλ έπί τούτου άλλη ν’ άκουσθή φωνή 
είν’ άναγκαΐον. Πρέπ’ ή τής συνέσεως 

καί ή τής πείρας- πρέπει ό Σπαθάριος 
τί έγγυάται να είπη,  αν όργανα 

άμύνης εχ η , αν τον Αύτοκράτορα 

ύπόσχηται νά σώση ύπ’ ευθύνην του.

Στ ρυφν ός .

Ούαί, αν άλλη δέν μάς μένη άγκυρα 1

Σ π α θ ά ρ ι ο ς .

Το άνθος είχε του στρατού ό Αάσκαρις. 

Συνήχθη δι' αγώνων καί προσπαθειών.

Είς ΐδρυσιν τροπαίων τον έγύμνασα.

Αν εσκορπισθη , παλιν πώς νά συνταχθή ; 

Στρατός δυσκόλως αυτοσχεδιάζεται.
Ανύστακτος ούχ ήττον είν’ ό ζλλός μου, 

ΐν άναστήσω νέον · πλήν χρειάζονται 
ολίγος χρόνος καί πολλά ύπέρπυρα.

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς .  

ίΐν αμφοτερων, ώς γνωστόν, σπανίζουν. 

Δο ύ κ ας .

Αλλ εις τον στολον ισως άν ποοσφύγο,ιμεν 

Ευφρόσυνη,  (πρός τόν Στρυφνόν.)

Τά πλοία έ'χεις άξίομαχ’ , αδελφέ;

Στ ρυφν ός .

Είσι τινες του στόλου αΐ ά τέλετα ι...

Σπ αθ ά ρ ι ο ς .

Μόνον σαθρά τά πλοία καί άνδρών κενά.

Σ τ ρ υ φ ν ό ς .

Τά διετη'ρουν προς ειρήνην. Πόλεμον 

ούόεις τοσοΰτον προσεχή προέβλεπεν.

Εισιν αφοπλισμένα. Εις μή δέοντα 

έάν δέν δαπανώμεν, στόλον προσεχώς 
νά καταρτίσω δέν θά είναι δύσκολον.

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς .

Ό  Ναύαρχος επίσης θέλ’ ύπέρπυρα.

Κ ο μ  ν η ν ό ς.

Αρκοΰσιν. Ει νη ποοφανέστερον φωτός· 

Ερημοι στολου, έρηυ.’ είμεθα στ;ατοΰ.

1 πο τήν πτέρναν τών αγρίων ιπποτών 

τα παντα συντριβέντα καταρρέουσι.

Ί  ι ποιητέον ; Γνώμην, συμβουλήν ζητώ.

Α γ ά π ι ο ς .

Εύχάς νά δώσω μόνον εγώ δύναμαι.

Σ π α θ ά ρ ι ο ς .

Ο Μέγας άς λαλήση Βεστιάριος.

Σ τ ρ υ φ ν ό  ς.

Ναι,  ά'ς είπή.

Δο ύκ ας .

Διότι επικίνδυνος , 
μοι δίδετε τον λογον. Δεν θεν αρνηθώ.

Ιην γνώμην έχ ω , άρχοντες, οτι κοινόν 

καθήκον ήμών είναι, οσω πνέοι/,εν, 

όσιο ρανίς μας μένει θερμού αίματος, 

νά μένωμεν ενταΰθ αμετακίνητοι, 

να πεσωμεν ένταΰθα αμυνόμενοι.

Εύφροσύνη.

Γενναία γνώμη !

Δο ύ κ ας .

Γνώμη, μονον δι’ ήμας. 
Αλλ άλλην ε/ω.περι Αύτοκράτορος.

Αν απωλεσθη το παρόν, φροντίσωαεν 

μή καί τό μέλλον έ'τι συναπολεσθή.

Ημών καθήκον είναι ν’ άποθάνωυ,εν 
τοΰ Βασιλέως, νά σωθή.

Εύφροσύνη.

Αποσκιοτών
τοΰ θρόνου ! Δραπετεύο>ν !

Δ ο ύ κ α ς .

Τών ελπίδων μας 
τήν παρακαταθήκην σώζων.

Λέων Σγουρός (εισέρχετα ι δρομαίος).

Βασιλεΰ 1
Εδω σ ευρίσκω! Απελπις ό Αάσκαοις 

μέ στέλλει.

Κομνηνός .

Γϊώς εΐσήλθες;

Λέων.

Φεύγων ό'μιλος 
μ ’ είσήγαγε, καί, μόλις φθάς, διέταξα 

κ’ έκλείσθησαν αί πύλαι. Τίς καταστροφή'! 
Τίς οργή θεία έφ’ ήμάς έπέπεσε!

Τήν νίκην ή'δη έδρεπεν ό Αάσκαρις, 

καί έκ τών πύργων, όπου είχεν ίδρυθή, 

τής Βενετίας έ'πιπτε τό Γόμφαλον, 

καί άπεσπώντο τών τειχών αί κλίμακες, 
ό'τε ήκούσθη άγγελέ’ απαίσιος·

« Ο Αύτοκράτωρ φεύγει! » Φοβέρας στιγμής! 
Ηχεί ή φήμη έπί πάντα τόν στρατόν 

καθώς ή σάλπιγξ τής έσχάτης κρίσεως. 

Αειποψυχοΰσι καί οί άνδρειότεοοι ■ 
λύοντ’ αί τάξεις· φυγή, τρόμος πανταχοΰ. 
Προστάζει μάτην, απειλεί ό Αάσκαρις, 

προσβάλλει μόνος τών εχθρών τάς φάλαγκας ·

ούδείς άκούει κα!, ούδείς ακολουθεί".

Εν τή απελπισία μ’ έξαπέστειλε.

Σε ικετεύει, Βασιλεΰ, ε ’ς τον στοατον 

νά έπι στρέψης, οσω σώζεται στρατός.

Ε ύ φ  ρ ο συν η.

Λοιπόν... τά  πάντα καταρρέουσι λοιπόν; 

Δούκας.

Αν κατά κράτος έτροπώθημεν, πρός τί 

ο Αύτοκράτωρ ε>ς κινδύνους νά ριφθή j

Κομνηνός .

’Αν νά νικηση άπηλπίσθη, παρ’ έυ.οΰ 
τί περιμένει;

Λέ ων.

Πολεμών νά φονευθής.
Το ζιφος άν εγειρης καί τό λάβαρον, 

ή ό'ψις ίσως κ’ ή φωνή σου, Βασιλεΰ, 

εις νίκην τρέψουν τήν έπαίσχυντον φυγήν. 

Αλλ αν καί πέσης, στεφηφόρος μαθητής, 

ό θάνατός σου έ'σται πάλιν θρίαμβος.

Τό αίμα Βασιλέως, εύκλεώς χυθέν,

τήν τιμήν σώζει τήν τό μέλλον σώζουσαν.

Δούκας .

1ων Βασιλέων ή ζωή, ούχί αύτών,  

αλλ είναι τών λαών των κτήμα. Δαψιλείς 

αύτής να είναι δικαιούνται ούδαμώς.

Γών ;θνικων έλπίδων aval κιβωτός 
ο Βασιλεύς, σημαία τής ύπάρξεως 

τής εθνικής. Μή πέση ή σημαία μας, 

και (/η ή κιβωτός μας καταποντισθη.

Κο>νστάντιος (εϊσορμών).

Ώ  Αύτοκράτορ ! Παντελής διάλυσις !

Οι Σταυροφόροι είσπηδώσι νικηταί.

Τό γόμφαλόν του έ'πηξεν Δάνδολος 

εις τάς επάλξεις, υπερ το Κοσμίδιον.

Επι τα τείχη άσπις λάμπει Φραγκική, 

κ έπι την πολιν γλώσσαι φέρονται φλογός. 

Μικρόν είσέτι, κ’ είναι δοριάλωτος.

Κομνηνός .

Ακούεις; Ί ι  προτείνεις, Αύτοκράτειρα;

Εύφροσύνη.

Νά μείν/·,ς, θάρρος έμφυσών εις τόν λαόν, 

αυτούς τους λίθους ανιστών είς άμυναν.

Αλλ έάν άλλως εκτιμάς τό χρέος σου, 

τό στέμμ’ άν πρέπη νά τεθή έν άσφαλεΐ, 

εγω θα μείνω εις του θρονου τήν φρουράν, 

αγρυπνως καθ’ άρπάγων προφυλάττουσα 

και κατα κλονουμένων πίστεων αύτόν.

Κομνηνός .

Νά συσκεφθώμεν πρέπει, Βεστιάριε.

Αγε πάτερ, μεθ’ ήμών καί σύ έλθέ.

(,’Εξέρχεται μετα τών δύω).

Δούκας .

( Εςερχομενος, πρός τον Κωνστάντιον).

Και συ κατόπιν. Η στιγμή έπίσημος.
Νά πράξης έ'σο έ'τοιμος.

Κωνστ άντ ι ος .

Ε ίμ ’ έτοιμος.

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η  (πρός τόν Λέοντα ).

Υπαγε, Λέων. Σταθερός ό Λάσκα ρις
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να έξασκη'σω. Ε ιμ ’ ανεπιτήδειος.ας μείνη, ό'πως καί ήμεΐς θά ι;ένωμεν.

( Ό  Λέων Σγουρός εξέρχεται).

Ί Ι  Εύφροσύνη στρέφεται πρός τ>,ν Μαρίαν, ήτις 
κρατείται ΰπό στρατιωτών.)

Ηδη προς σε. Αψη'φως άν ν άναισχυντής 

καί νά προδίδης ό'τι θά σ’ έπιτραπή 

νομίζης, «πατάσαι Αλλά χάλασον 

τήν επηρμένην εωσφορικήν όφούν 

τήν σιγήν λύσον, ύπέρ λόγους προπετή.

Ιδού τό καταγγέλλον γράμμα· έπί σέ 

οτι εκτείνει τήν σκιάν τοΰ ξίφους του 

ό Μονφερράτος γράφει, καί μας απειλεί, 

τής κεφαλής σου τρίχα έάν θίξωμεν.

Τήν τρίχα λέγει ; ”Ω τήν κόμην τήν χρυσήν 

θά λάβη πάσαν, μετ’ αύτής τής κεφαλής.

Οτ οι εχθροί νικώσι, κοραβαντιάς.

Είν ή χαρά σου πρόωρος. Πριν φθάσωσι 

μέχρι τοΰ θρόνου, όν φρουρώ, είς αΐαατα 

θενα σφαλώσι, πτώμα θα πατ/,σωσι, 

τό σπαιρον πτώμα τής προδότου φίλης των. 

Πριν διαταζω τήν δικαίαν σου ποινήν, 

όμιλει είτι έ'χεις ν ’ άπολογηθής.

Μ α ρ ί α .

Απολογούνται ήττονες προς κρείττονας, 

κ εις αποστατας επιβαλλονται ποιναί.

Εγγίζ ή ώρα τής ποινής· κ’ έμοΰ αύτής 

έγγίζουσ’ οί σωτήρες η έκδικηταί.

Εύφρ ο σ ύ ν η .

Ορια έ'χει κ’ ή μακροθυμία μου·

Τήν άλαζώνα, άρχοντες, νικούσατε.

Πάσα της λεξις άσεβείας έ'γκληαα.

Δεσμεύσατε την, εϊς έξομολόγησιν 

διά βασάνων λύσατε τά y είλη της, 

καί τήν άξίαν τιμοιρίαν δότε τη .

Τ ί σιωπώντες ΐσταθε; Υπάγετε.

Μα ρ ί α .

Τοΰ Ισαάκ Αγγέλου είμί σύζυγος, 

χρισθεΐσα τών Ρωμαίών Αύτοκράτειρα, 

τών Ούγγρων Βασιλέων κόρη. Άρχοντες, 

ό'στις τολμά, τεινάτω χεΐρα έπ’ έμέ 

τήν κεφαλήν μου δότω εϊς τόν δήμιον.

Είμί αιχμάλωτός σας. Τί διστάζετε ;

Εύφροσ ύ νη .

Νά λήξη πρέπει ή αναίσχυντος σκηνη.

Λάβε αύτήν δεσμίαν, Πριμικήριε.

Πρι μι κήρ ι ος .

Καιρός δέν είναι ούτος αύστηρότητος, 

άλλ’ είν’ επιείκειας καί δι αλλαγής.

Λφίωμεν άλλήλοις τά  όφλήματα, 

ιν άφεθώσι καί ήμΐν. /

Εύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Ύποκοιτά !

Τήν προσταγήν μας τέλεσον, Σπαθάριε.

Σ παθ ά ρ  ιος.

Διάταξόν με είς τά στίφη τών εχθρών 

νά έπιπέσω, νά έκπνεύσω πολεμών, 

σοί υπακούω. Είναι χρέος κ έ'ργον μου.

Αλλά δημίου μή ζητής καθήκοντα

Ε ύφρο σ ύνη .

Οποίος είς πολέμους, σέ ήξεύρομεν.

Σύ, Ναύαρχε ;

Σ τ ρ υ φ ν ό ς .

Αρνειται ό Σπαθάριος 
εις ον ανήκει η φροντις τών κατά γήν.

Εγώ τί επεμβαίνω ;

Εύ φ ρ ο σύνη .

Ναι,  συγχώρησαν. 
Θαλασσίος 77(ος είσαι ηρως λησμονώ.

Δειλοί! Σιγάτε σπαίροντες ώς τούς ιχθύς,

I κ έκόπη ώς τό αίμα καί ή πίστις σας,

J  άμα τών όπλων σάς προσέβαλε κλαγγή.

1 ας χαμεοπεΐς σας ύποκλνίσεις στρέφετε 

προς ον φρονείτε ήλιον άνίσχοντα.

Μ/j σπεύδετε. Είσέτι είς τό νεύμα μου 

αι κεφαλαί σας δύνανται νά πέσωσιν, 

ώ άρχοντες μου. Ταύτην άπαγάγετε, 

όικασατε την, και καταδικάσατε, 

ίο  διαταττω, και ούαί τώ  άπειθεΐ!

Ο Αύτοκράτωρ διατάττει δι’ έμοΰ.

Δουκας (εισερχόμενος μετα σπουδής).

Ο Αύτοκράτωρ, ώ Αύγούοτα...

Εύφροσύνη.

Τ ί λοιπόν;
Δ ο ύ κ α ς .

Ο Αύτοκράτωρ τά ύπέρ καί τά κατά 

σταθμίσας μετά πλεϊστα ταλαντεύματα, 

ΐνα τό σκήπτρον μή είς χεΐράς του θραυοθή, 

ιν αποτρεψη αφ ημών τόν κεραυνόν 

και απο τοΰ λαοΰ του, άπεφάοισε...

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .
| Τ ί ; Λέγε.

Δούκας.

—ενας άποκρούων συμβουλάς, 
ρασσον και σχήμα ενεδύθη μοναχού, 

κ εςήλθε μόνος καί λανθάνων τών πυλών.

Εύ<ρρο σύνη .

Ό  Αύτοκράτωρ !

Δ ούκας .

1.φυγε.

Σ τ ρ υ φ ν ό ς .

Πώς ; "'Εφυγε ! 

Σπαθάρι ος  .

Ή Παναγία σώσαι.

Δομέ  στ ι κο  ς.

Σώσον, κύριε!

II ρι μ ι κ ή ο ι ο ς .

ΙΙοΰ άντιλήπτωρ, βοηθός καί σκεπαστής ; 

Σ π α θ ά ρ ι ο ς .

ΙΙοΐον συαβάν !

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς .

Ώ  φρίκη.

Στ ρυφνός  .

Τί  γιν' ,

Μα ρ ί α .

Λοιπόν δέν διατάττεις ; ’ΐδού άφωνοι 

αύτοι εμπρός σου. Στήλη έ'γινες άλός ;

Ό κεραυνός εσβέσθη είς τά χείλη σου ;

Ποΰ σου ή ύβρις ; Ποΰ ό λόγος ό θρασύς ; 

Ιπ α γ ε, κλίνον μέχρι γής τήν κεφαλήν, 

άφ ής .το στέμμα έπεσε τό άρπαγέν 

τέφραν και σακκον φέρε, καί γονυπετής 

έλεος ζήτει παρ’ άνθρώπων καί Θεοΰ.

Ισως ψυχίον εύτπλαγχνίας σοί ριφθή.

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Περίστειλον άκόμη, —  μή βιάζεσαι, __

tqu £(0(j(popoi> την  ’̂ ττερτίφάνειοίν.

Κενός νοίΛΐ^εις ο θρονος ε?Λ2^νε  ̂

κ’ επιπηδάς αμέσως; Μή βιάζεσαι.

Ακόμη έχ̂ ω επ αύτοΰ τον πόδα μου· 

και, κτήμά μου, το σκήπτρον είς όν βούλομαι 

θά παραδώσω, πριν μ ’ ε’κπέση τής χειρ ο';.

Ό  Αύτοκράτωρ πάρεστιν ! —  Αλέξιε 

Δούκα, τήν χεΐρα σοι τής Εύδοξίας μου 

προσφέρω, άρχον, καί τόν θρόνον μετ ’ αύτής, 

Ιό ου ο Βασιλεύς σας. I ονυ κλίνατε *

Δουκας.

Ιών υπερτιμων δωρων, Αύτοκράτειοα, 

έκαστον μεΐζον τοΰ ετέρου θεωρώ,

/. εύγνωμοσύνης είμ ί πλήρης δι’ αύτά.

Αλλ εν τώ μέσω τών πανδήμων συμφορών, 

τοΰ υμεναίου δάδας πώς ν’ άνάψωμεν 

εις τας λυσσώσας φλόγας τής πυρκαίάς · 

Πάντων πασχόντων, μόνος νά εύδαιμονώ · 

ουδ ευσεβες θα είναι ούδέ ό'τιον.

Ως προς τον θρονον, ζή αύτοΰ ό κύοιος, 

ό ούρανόθεν κεχρισμένος. Είς αύτόν 

οφείλω σέβας, πίστιν καί ύποταγήν.

Έν ό'οω πνέει, δέν τολμώ νά έπιβώ.

Εύφροσύνη.

Μή δίσταζε. Ο θρόνος έμεινε κενός 
Τοΰ Αλεξίου.

Δουκας.

Ζή ό Ίσαακιος.

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η .

Σύ τοΰτο λέγεις ;

Σ π α θ ά ρ ι ο ς .
(ιδίως προ'ς τινας τών αρχόντων).

Πόση αύταπάρνησις !

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς  (πρός τον Σπαθάριον).

Τίς οίδεν ό σκορπίος ποΰ έγκρύπτεται.

Δούκας  (τή Εύφροσύνη).

Δεσπόζοντα τοΰ θρόνου τόν Αλέξιον 

έν πίστει ύπηρέτουν. ’Εγκαταλειφθείς 

ό θρόνος, κτήμα τοΰ νομίμου άρχοντος 

έστιν έκ νεου. Τούτω πίστιν χοεωστώ.

Εύφροσ ύνη.

Ε ΐν ’ άπιστία, βέλτιστε, ή πίστις σου.

Νόμιμος άρχων είναι ό Αλέξιος.

(θόρυβος καί κραυγαί λαο j  εξω9εν).

Δ ο ύ κ α ς .

Ήυ.εΐς φρονοΰμεν· Αλλ εκείνους άκουσον.



Λ Α Ο -  (Ιξωθεν).

ΙΙολλα τα έτ η ! Είς πολλά, πολλά, πολλά. 

Ά λ λ ο ι.

'Ο Αύτοκράτωρ πολλά ετη καί πολλά! 

Εύφροσύνη.

Τ ί  δηλοΐ τοΰτο;

Μαρία.

Τίς ό εύφημούι/.ενος;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ (προπορευόιχενος τοο λαοΰ, πρός 
τοΰ Δούκαν ιδιαιτέρως).

Έξετελέσθη. Σοι τον φέρω.

Δούκας .

Πρόφθασον 

τον άλλον. Πχΰσον τάς έφόδους. Άνοιξον 

τάς πύλας. Σπεΰσον.

Κ ω ν σ τ ά ν τ ι ο ς .

Ιίάντα προητοίμασα.

( Εξέρχεται.) 

Κατόπιν τοΰ Κωνσταντίου εϊσορμών AAOS, εισάγει 
τόν ΙΣΑΑΚ '"Αγγελον. Ή  Μαρία τρέχει πρός αύ 
τόν).

Μαρία.

Ό  Αύτοκράτωρ ! "Υψιστε ! Εύλογητόν 

Το όνομά σου.

Ι σ αάκ .

Που ε ί μί ; Που φέρομαι;

’Α γάπιος.

Είς τάς Βλαχ/ρνας, παρά τό άγιασμα.

Μαρία.

Είς τάς άγκάλας προσφιλούς συζύγου σου. 

Ι σαάκ.

’Ώ  γλυκυτάτης είς τά ώτά [/.ου φωνής ! 

ώ ίεροΰ εδάφους, ο άσπάζομαί.

Έ λ θ έ , Μαρία, έπι τήν καρδίαν ρ.ου · 

συζύγου δέξαι φίλημα, —  σχεδόν πατρός.

Τήν ευτυχίαν ταύτην, φευ! άπέ[/.αθα.

Μέ θάλπ’ ή θέρμη της γλυκείας σου χειρός, 

καί του ήλίου ή άκτίς. Φ ω ς ,  είναι φώς 

τό περικεχυμένον. Τό αισθάνομαι.

Χρυσοΰν προσψαύει τκ  σβεστά [/.ου βλέφαρα. 

~Ci δώρον ούρανόθεν προπεμπόμενον, 

γλυκύ τοΰ πλάστου νεΰ[/.α, χάρμα τής ψυχής, 

τή διανοίγεις σύ τάς πύλας τάς χρυσάς 

είς τήν μεγάλην τοΰ θεοΰ πανη'γυοιν.

Δέν καταβαίν:ις είς τά  μαΰρα σπήλαια 

τών έσαεί κλεισθέντων τούτων οφθαλμών ■ 
άλλά περίλαμπέ με. "Αν έντο'ς μου νύξ 

ύπάρχη, έ'στω καν ήμερα πέριξ μου · 

καί δταν θά εκπνεύσω , τάφον δότε μοι 

ύπό φωτός άφθόνως αύγαζόμενον.

Λαός.

Πολλά τά  έ'τη καί μακρά σου, Βασιλεύ !

Πολλά σου, Αύτοκράτορ ’Αγγελώνυμε !

’Ι σ α ά κ .

Αϊ εύφημίαι αύται αί ξενήκουστοι 

τ ί θέλουα; πρός τίνα αποτείνονται;

Αλλαχού, τέκνα, τάς εύχάς σας φέρετε.

Τό σκήπτρον δότε είς άκμαίαν χεΐρα. Τί 

επί τοΰ θρόνου θέλει πτώμ.’ άόμματον;

Εις όυω τάφων τό μεταίχμιον είμί.

Εκ τοΰ ένός εξήλθον, καί πρός έτερον 

βαδίζω. Πρέπει ό οξυδερκέστερος 

είς θυελλώδει , ώς οί ση'μερον, καιρούς 

νά έχ εις χεΐρας τό κοινόν πηδάλιον.
Εις εμέ δο'τε το'πον άναπαύσεως.

Δούκας.

Οί ήγ μόνες άλλον ά/απαύσεως

δέν έχουν το'πον, πλήν τοΰ τάφου, Βασιλεύ.

Θυσία είναι καί αγών ό βίος των.

Ί ο  επιβεβλημένον μή άπόκρουε, 

άλλά πειθαρχεί τώ  Θεώ. Φωνή οΰ 

φωνή Κυρίου. Αν έσβέσθη σου τό φώς,  

εντός σου λάμπει παμφαής διάνοια, 
ήτις ακούει καί όρα , καί άνωθεν 

ό Ζωοδότης φώς σοι πέμπει χάριτος.

Προς σε ό λαος κράζει. Σώσον τόν λαόν.

Ι σ α ά κ .

Ο Δούκας είναι · φωνή φίλη κ’ έν δεινοΐς !

Εύφ οοσύνη.

Ώ  προδοσίας τέρας άποφώλιον.

Τό δηλητήριόν σου σίζων έξεμεΐς, 

δολε ρέ όφι,  είς τό αίμά μου τραφείς.

Αρα, οποία έπί τόν πωλήσαντα 

άντ αργυρίου φαύλου τόν Θεάνθοωπον, 
επί τήν άνομον σου κεφαλήν άρά!

Αρά κ’ είς τοΰτο τό τυφλόν γερόντιον !

Δέν τώ  άρκεΐ ό τάφος· θρόνον άπαιτεΐ, 

ΐν άποθέση τό σαθρόν του σκέλεθοον !

Αρα και είς τόν όχλον τόν θρασύδειλον, 

τον εν βορβόρω έρποντα καί δάκνοντα!

Αρά, μέχρις έσχάτης γενεάς, άρά!

1 σαάκ.

Οποια πλήττει τόν άέρα φρίττοντα 

φρικώδης βλασφημία! Ήτον γυναικός 

φωνή! Κακοφωνία γνώριμος. T ir ή ν ;

Μαρί α.

Δέν ειν εκείνη, ήτις τής βασάνου σου 

προιστατο , τας κόρας ό'ταν σ έ'σβεσαν;

’ί σαακ.

II Εύφροσύνη! Φοβερά ενθύμησις!

Δούκας .

Ή Εύφροσύνη, τήν αύθαδη γλώσσαν της 

άδυνατοΰσα νά κρατήσ’ είς χαλινόν, 

καί ταύτην βεβηλοΰσα τήν πανήγυριν. 

Παραφροσύνη είναι ή θρασύτης της· 

πλήν κινδυνώδεις οί παράφρονες είσίν. 

Επίτρεψόν μοι,  Βασιλεΰ, τήν φρούρησιν 
αύτής, άν θέλης, καί φροντίζω.

I σαάκ.

Λάβε την. 

Εύφροσύνη (τω Δούκα).

Είν ευκλεές τό έ'ργον καί σοΰ άξιον.
Νΰν δεσμοφύλας, μετ’ ολίγον δήμιος.

Δούκας,  (ιδίως τη Ευφροσύνη).

Σέ σώζω,  άφρον. Αέν τό βλέπεις;

(Πρός τούς Στρΐιτιώτας).

Φύλακες,
Χωρεΐτε · Φέρετε την είς τόν οίκόν μου.

Εκεΐ ά'ς μείνη καθειργμένη. Λπιτε.

(Απέρχονται Στρατιώται μετά τής Ευφροσύνης).

I σαάκ.

Τών Βασιλέων ώ ανάγκη στυγηρά!

Εις τον ουδον τοΰ θρόνου δέν έπάτησα, 

και τιμωρία ειν ή πρώτη πράξίς μου.

Ω ! Ν άποτρέψω τοΰτο τό ποτη'οιον 

των γηραιόν χειλεων δεν μοί δίδοται;

Γυφλός , καί οδηγίας χρηζων, οδηγός 

έγώ τών άλλων έ'σομαι; Καί ποΰ τό φώς ; 

Ποΰ τών βημάτων τών ΰποτρεμόντων αου 
ή βακτηρία;

Α α ό ς (έξωθεν).

Ζητω ό ’Αλέξιος 
είς πολλά έ'τη !

Δούκας .

Βασιλεΰ, ιδού αύτη'.

(Εισέρχεται πλήθος εισάγον το'ν Α Λ ΕΞΙΟ Ν  Α γγε

λον , περιστοιχιζομενον δπό ιπποτών, εν οίς κα; 

δ Μ Ο Ν Φ ΕΡΡΑΤΟ Σ. Μετά τών είσελθόντων 
Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΟ Σ).

Δουκας .  (τω Κωνσταντίω ιδίως).

Εύγε , τα πάντα κατ εύχην έπέρανας.

Α λ ε ς ι ο ς .  (ριπτομενος εις τάς άγκάλας τοΰ 
πατρο'ς του).

Ω πατερ, πα τερ! Ιρισευδαιμονος στιγμής!

I σαάκ.

Αλεςιε,  συ είσαι!  Μοΰ είσήκοΟσε 

τας διαπύρους προσευχάς ό Κύοιος!

Πριν αποθανω , τ  ούρανοΰ απέναντι 

ελεύθερος, σέ σφίγγω εις τό στήθος μου. 

Αισθανομαι τον βιον άναθάλλοντα · 
νεάζον ρέει τής καρδίας μου τό πΰρ.

Δια τών οφθαλμών σου βλέπω, έπί σοΰ 

τό γήράς μου έρείδων, κ’ έπί τής πιστής 

φιλτάτης όδηγοΰ μου, τής Μαρίας μου, 
τής άνοδίας πάλιν θ’ αποπειραθώ, 

είς ήν καλοΰμαι ύπό τοΰ καθήκοντος.

Μαρία.

Ή χείρ του καί ή χειρ μου θά σέ φέρωσι 

όια τών ακανθώνων πάντιον τής ζιοής·

Μονφερ ράτος .

Ω Αύτοκράτορ, οί ίππόται τοΰ Σταυροΰ 

σοι προσφωνοΰσι Χαΐρε ! Ένεδύθημεν 
δικαιοσύνης ό'πλα , καί ό άγιος 

πατήρ έν I χτικάνω τά ηύλόγησεν, 

εις τρόμον νής κακίας νά τά φέρωμεν 

καί είς αδικημάτων έπανόρθωσιν.

Ό ν;ός ούτος Βασιλόκτ,-ης, στηριχθείς 

εις .ας πιστάς μας λόγχας, ήλθε προκαλών 

τούς παρανόμους άρπαγας τοΰ θρόνου σου.
Τα τείχη ταΰτα ήδ ύπό τήν πίεσιν 

τών σιδηρών μας θυρεών ένέδιδον, 

κ η πόλις ήτον εύρυ πέλαγος φλογών, 

ό'τε, κληθεντες φιλικως,  μανθάνομεν 
πώς ρίψασπις ό άρπας έδραπέτευσεν.

’Ανάβα είς τόν θρόνον, δν σοι δίδουσι

ό διανοίγων τοΰ νοός τούς οφθαλμούς, Είπέ τους πώς έτράφην είς στρατόπεδα· 

όχι κανόνας, λόγχην πώς έσπούόασα, 

και, ώς ή λόγχη, θραύομαι, δέν κάμπτομαι.

τό θ·ίον χρίσμα, ή βασιλική σου φοήν, 

καί ή ρομφαία ή δικαιοδότις μας 

καί μή λησμόνι  τι οφείλεις είς αύτήν.

Έ π ι τόν θρόνον παρά σοι,  έκ δεξιών 

τήν φίλην σύνευνόν σου άναβίβα:ον, 

νά σοι κερδίζη τήν λατρείαν τών λαών· 

κ ’ ές εύωνύμων τόν υιόν σου κάθισον, 

νά σέ στηρίζη διά τής ανδρείας του, 

καί όπλων ά ό Πάππας καθηγίασε 

Τής μοναρχίας σύ θά είσαι κεφαλή, 

εκείνη, ή καρδία, καί αύτός ή χείρ.

Ι σ α ά κ .

Γενναίοι άνδρες, τοΰ δικαίου πρόμαχοι, 

είς τήν φωνήν σας τήν ειλικρινή θαρρών 

καί είς τάς δύω φίλας βακτηρίας μου, 
τόν θρόνον άναβαίνω τρέμοντι ποδί.

Ή θεία χάρις έστω μοι είς φωτιτμόν, 

κ ’ ή Θεοτόκος έ'στω οδηγήτρια.

Τής δ ’ ύμετέρας μεγαθύμου αρωγής 

ούδέποτ έπίλησμων φωραθήσομαι. 

Εύγνωμοσύνη έ'σται πας ό βίος μου.

Ύμών οί θησαυροί μου καί τά ό'πλα μου- 

ύμών οί στόλοι. Δί αύτών περάνατε 

τό θειον έ'ργον, κ ’ αί εύχαί μου μεθ’ ύμών.

INI α ρ ί α (τώ Μονφερ^άτω).

Αύξάν’ ίππότα, καί διπλασιάζεται 

ή χάρις,  δταν χαριέντως γίνεται.

Τό στέμμα ό ή χείρ σου δ ίδ ’ ή εύγενής 

twee είναι διά τοΰτο προσφιλέστερον.ί I Τ k

Παο ήμών δέζαι ένδεές άντίδωρον, 

φιλίαν ύπό χρόνου άναλλοίωτον.

Μο ν φ ε ρ ρ ά τ ο ς .

Τιμαλφεστέρζν στέμματος καί θησαυρών.

Α λ έ ξ ι ο ς .

’Αήττητοι ίππόται, είς τάς τάξεις σας 

άσυλον εύρον, κ ’ είς τούς νόμους σας τραφείς, 

τιμής καί όπλων έλαβον διδάγματα.

'Ο έν έκείναις άνδρυνθείς βραχίων μου 

εις σάς ανήκει. Ύπέρ σκήπτρον μέ τιμά 

το ξίφος ο έν μάχαις μοί έδώκατε.

Υπέρ ύμών το σύρω, καί σεμνύνομαι 

κ ’ έπί τοΰ θρόνου ών στρατιώτης σας.

Ένταΰθ’ άν μέ δευμεύη τό καθήκον μου 

δταν είς χώρας θά νικάτε ίεράς, 
μετά τών σημαιών σας ή σημαία μου, 

καί μεθ’ ύμών θά είναι ή καρδία μου· 

τής δέ ισχύος ήν μοί δαψιλεύετε 

ή πρώτη χρήσις,  είτι τούς λαούς ήμών 

δΐίστησι συμφέρον, είτις πρόλιτιψις, 

νά παύση φίλους άπό φίλων διαιροΰν, 
νά πέση μεταξύ μας πάν προτείχισν,α, 

καί τους λαούς εϊς [λίαν πίστιν, κ’ 6 σθημα 

ί> νά συνδέση άδιάλυτος δεσμός. *

Μονφε ρράτ ος .

Τάς προσφοράς σας άσμενοι δίχόμεθα.

Λ α ό ς .

Πολλά τά έτη, Αύτοκράτορ Ισαάκ!

ΙΙολλά τά έ'τη καί πολλά, Αλεςιε !

’Αγ άπι ος .

Ο κύριος τών θρόνων καί δυναμηον,

καταπεμψάτω τό ούράνιόν του φώς 

έπι τούς ποδηγετχς τοΰ λαοΰ αύτοΰ, 

και εύλογητω τήν κληρονομιάν του, 

εις σιοτηρίαν καί αγιασμόν !

Λ α ό ς .

Αμήν !

Ι σ α ά κ .

Ελθετε πάντες μετ εμοΰ. Εις τόν ναόν 

κλίναντες γόνυ, τήν εύχαριστήριον 

δοξολογίαν ασωμεν άντίληψιν 

τοΰ φωτοδότου έπικαλεσώμεθα 

εν μετανοία, ν' έν καρδίας συντριβή.

Λ α ό ς .

Εις πολλά έτη , Αύτοκράτορες, πολλά !

(Εξέρχεται ί  Ισαάκ, στηριζο'μενος επί τής Μα
ρίας, και παρακολουθούμενος οπό πάντων. Ό  Α 
ΛΕΞΙΟΣ θέτει τήν χεΐρα έπί τοΰ ΔΟΥΚΑ άοτι 
εξεοχομένου .

Αλ,έξ ιος.

Μίαν στιγμήν. Ή πίστις ή κρυφία σου, 

ή έν σκοτία έ'ργα πράξασα φωτός, 

τόν άρπαγέντα θρόνον μάς άπέδωκε.

Τά πέδιλα ά φέρεις τά βατράχεια,

Βεστιαρίου σύμβολα, σοι μένουσιν, 

άλλ’ είσί δείγμα εύτελές τής χάοιτος 

ής παρ ήμών τυγχάνεις. Τοΰ πατρός κ’ έμοΰ 

σύ ό πιστός καί μόνος έ'ση σύμβουλος, 

σύ τοΰ Μονάρχου τοΰ τυφλοΰ ό οφθαλμός, 

ο ποδηγέτης σύ τής απειρίας μου.

Αλλ άφ’ ού δόξαν μ’ έ'δωκας καί δύναμιν, 

τών δώρων έ 'τ ι  δός τό φθονητότερον, 

τήν εύτυχίαν. ΙΙοΐον φέρει όνομα, 

σύ τό ήξεύρεις.

Δ ο ύ κ α ς .

Τό εικάζω.

Αλ έ ξ ι ο ς  .

Ν’ άναβή 
επί τόν θρόνον μετ’ έμοΰ ένέργησον 

ή Εύδοκία- Τότε μόνον θέλγητρα 

',ωή καί θρόνος δ ι’ εμέ θά έχωσιν.

Δ ο ύ κ α ς .

Αί δια τάξεις τών κανόνων αύστηρώς 

κωλιίουσι. . . .

Α λ έ ξ ι ο ς .

Κανόνας καί κωλύματα 

μή λέγε. ’Αντιστάσεις δέν άνέχομαι.

Μή λέγε.

I Δ ο ύ κ α c .
j
ΐ Αύτοκράτορ !

’Α λ έ ξ ι ο ς .

Τοΰτον τόν βαθμόν 

καί τόν πομπώδη τίτλον δέν άνελαβον, 

είμή διότι ό βαθμός μέ δίκαιοί 

νά θέλω καί νά πράττω. Ηπατη'θησαν 

οί ρασσοφόροι, άν φρονώσι παίγνιον 

καί σκύβαλόν τιον δτι θενά μ έ'χωσιν.

Εαν μ έπιπροσθώσιν οί κανόνες των, 

εισίν, είπέ τους, άλλοι εύν.αμπτότεροι, 

ούς να εκλέςω δύναμαι, άν βιασθώ, 

μικρόν φροντίζω άν ο τούτους έξηγών 

φορή τιάραν, ή άν καμηλαύχιον.

Δ ού κ α ς .  

ίδού, ώ Αύτοκράτορ, ό Ηγούμενος.

Σίγα έμπρός του, καί τόν βολιδοσκοπώ.

Α γ ά π ι ο ς  (εισερχόμενος).

j Ο Αύτοκράτωρ σάς προσμέν’ εϊς τόν ναόν. 

Ό Πατριάρχης έφθασε, καί άρχεται 
ή τής δοξολογίας τελετή.

Α λ έ ξ ι ο ς .

Εύθύς.

(Πρός τόν Δούκαν).

Μέ συνοδεύεις ;

Δο ύ κ α ς .

Επομαι. Υπάγετε.

(έξέρχετκι ό Αλέξιος).

Α γ ά π ι ο ς .

Οπισω μενεις, άρχ̂ ον, σύ ό πάντοτε 
έν εύλαβεια εις τάς θείας έορτάς 

καταλαμβάνων πρώτος τό στασίδιον ;
Σύ πρός τά  θεία αμελής ;

Δ ο ύ κ α ς .

Ηγούμενε, 
ήγούμενε, τά θεία και άνθρώπινα 

όμιχλη κρύπτει εις τούς άμβλυότ. όντας 
ήμάς. Ί ι ς  οίδεν άν πρός τά γενόμενα 

θά έπινεύση εύλογών ό ουρανός ; 

ή άν θα πεμψη τής οργής του άγγ;λον 
έν φλογερά ρομφαία ;

Α γ ά π  ι ο ς .

Βεστιάρι:,
σύ ταΰτα λέγεις ! Τοΰ λαοΰ τούς έκλεκτούς. 

τούς κεχρισμενους άποκρούεις τοΰ Θεοΰ ! 

Κατά τόν μόλις ίδρυθέντων στρέφεσαι!

Δ ο ύ κ α ς .

Δίκαιον έχεις αύστηρώς έπιτιμών·
Τής συνειδη'σεώς μου εϊσα·, οδηγός. 

Δεχθώμεν δτι έπικέκλωσται. Κενά 

μή σπεύδωμεν ζητοΰντες. Τά κενώτερα 

χειρότερα. Ως κεΐνται μάλλον κείσθωσαν, 

καί πειθαρχοΰντες κλίνωμεν τήν κεφαλήν. 
Δίκαιον έχεις. Άκουσον, 'Ηγούμενε- 
Ό  Αύτοκράτωρ ό άρτίως έξελθών —

απόρρητον τό πράγμα, άλλά μάθε τ ο ·__
έρά τής Εύδοξίας Κομνηνής, αύτήν 

τοΰ θρόνου θέλων /.αί τής κοίτης μέτοχον.

Α γ ά π ι ο ς .

Τής Εύδοξίας ; Πλήν δέν ειν’ έξ άδελφών;

Δ ο ύ κ α ς .

Βεβαίως είναι.

Α γ ά π ι ο ς .

Το'-' ·



άκάμ,πτως τώ  άρνώνται, άλλους δύναται 

εύκαμπτοτέρους να έκλέξη.

’Α γ ά π ι ο ς .

Απειλείς
λέγων αύτά;

Δούκας .

Φοβούμαι και απεύχομαι, 
ί !  ! πιστευσον μοι. Τάς ήνιας χάλασαν, 

μή συντρίβουν ταθείσαι, ν) άφηνιών 
ό ίππος, άποτρέξη. Ύποχώρήσον. 

Παρασκευάζει ήτταν ή άντίστασις.

Α γ ά π ι ο ς ·

II εκκλησία ουποτε υποχωρεί·

Νικα και ήττωι/ιένη.

Δ ο ύ κ α ς .

Τούτο άπαντας ,

Α γ ά π ι ο ς .

Αοιπον μ,άς φέρει πρότασιν, και άπαιτεί 

! άπάντησιν ;

Δ ο ύ κ α ς .

Ναι, πατερ.

Α γ ά π ι η ς .

Ή άπάντησις,
’ΐδού αύτη· Ανοίγει τάς άγκάλας της 
·/) εκκλησία τω  μετανοήσαντι· 

φωτίζει και στηρίζει τον διστάζοντα- 

τον δ ’ έν τη αμαρτία τραχυνομενον 

ώς ψωραλεον αποκλείει ποόβατον.

Άν δέ τις άποστάτιν αΐρη κεφαλήν, 

τήν καταβάλλει, εί και στέμμα φέρουσαν, 

ή φλογερά ρομ,φαία, ή έξ ούρανοΰ 

τον μ,έγαν αποστάτην καταρρίψασα.

Δού κ α ς .

Εύφήμ,ει, πκτερ ! Ύ παγε όπίσω μου !

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟ Υ ΜΕΡΟΥΣ.

Δ ο ύ κ α ς .

Πώς ; ’Εκπλήττεσαι; 
Ηγούμεν:, τήν πείραν έχεις πολιάν.

Προ τών κανόνων κλίν3ΐ ό πολύς λαός, 

προ τών αρχόντων οί κανόνες κλίνουσι.

Α γ ά π  ι ος.

Οί έν τη πολιτ:ία ΐ :ω ς . Σύμφημι·

άλλά είσί καί άλλοι, ύπεραίροντες

καί τάς ύψίστας κεφαλάς, ανένδοτοι,

ών ούδέ πύλαι ά'δου κατισχύουσιν,

οί έν τή  εκκλησία. 'Ως ύέλινοι

θρόνοι και σκήπτρα κατ’ αύτών συντρίβονται.

Δ ο ύ κ α ς .

Αλλά το εϊπας, πείσας μ.ε. Ασύμφορον, 

κατά τοΰ Θρόνου τού νομ-ίμαυ πράττοντες, 

τούς μόλις ίδρυθέντας νά κλονίσωμεν.

Παρα τών Βασιλέων επιείκειαν 

έάν ζητώμ,εν, νά τοίς τήν άρνώμεθα 

δίκαιον είναι ! Σέβας δέν όφείλομεν 

καί εις τα  σφάλματά των, άνθ’ ών σώζουσι 

δια τών άρετών των ; Κρίσις αύστηρά 

δέν είναι αύτό τούτο, έπαναστασις ,

Α γ ά π ι ο ς .

'Ως ή έν τούτοις ανοχή, ασέβεια.

Ύπέρ τούς επιγείους τούτους Βασιλείς 

τον Βασιλέα λάτρευε τών ουρανών.

Δ ο υ κ α ς .

Ευσεβή λέγεις· άλλ α ύ τ ών  ή δύναμις.

Το σκήπτρον έπιβάλλει τάς θελήσεις των· 

καί ό μή κλίνων συνετώ: τήν κεφαλήν, 

τήν διακινδυνεύει.

Α γ ά π ι ο ς .

Μέ πτοεί μικρόν 
τών Βασιλέων δύναμ,ις. 'Υπέρ αύτήν 

ό Κύριος ϋψούται τών δυνάμεων.

'Ως άνθρωπος, τών πάντων είμί έσχατος· 

ώ ; ιερευς πρωτεύω τού πρωτεύοντος.
Ή άσθενής μου αύτη χειρ ώς άνοιγή, 

κραυνούς ρίπει κορυφκς συντρίβοντας.

Εχω το λύειν καί δεσμεΐν.

Δο ύ κ α ς .

'Ηγούμενε,
το δεσμ.εΐν εχεις, αλλ εις τούς ϋ',τείκοντας 
είς τά δεσμ,ά σου. Τήν ρομφαίαν σου στομοΐ 

το προς τ/ιν έκκλησίαν σέβας τών πιστών, 

τήν άκωκήν της <χψ/·,φούσ’ οί οπαδοί 

έτέρας έκκλησίχς.

Α γ ά π ι ο ς .

Ο Αλέξιος . . .

Δ ούκας .

Αί, σεβαστε μ.οι άν:ρ ! λέγων τύραννος 
ό έ'ρως, δτι είναι, δτι άλλο ιοί 

καί φρένας καί καρδίκν, άκατάληπτον 

ομιλώ γλώσσαν είς τήν σήν αγνότητα.
Αλλ’ ό'τ’ είς ξένα ήθη ό Αλέξιος, 

είς τήν σκιάν του Πάπ.τα δτ. ηύ'ξησεν, 

δτι καί στέμμα τώ οφείλει καί ζωήν, 
γνωστόν σοί είναι, κ’ εννοείς πως ά ζητεί 
άν οί κανόνες έν τη εκκλησία μας

ΣΚΗΝΑΙ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ.

Τ Ζ Ω Ν  Β Ρ Α Ο Υ Ν  

Ο KATAAVTH2.1

ι ' .

Η δικη του Βραουν απησχολει τούί πάν— 

τας. II Ομοσπονδία έκύμ.αινεν άπασα, καί 

πάντα τά πράγματα ειχον σάλον καί λόγους 

διαστατικους, Ο διοικητής τής Βιργινίας Κ. 

Β αϊζ, εκπαθής ύπ οργής καί αίσχους γενόμε

νος εκ της εξ απροσδοκητου ταύτης έπιδρομής 

τοΰ Βράουν, καθ’ ήν ολίγοι τινές, τοιοΰτον 

έ-ίβουλον έπιχειρήσαντες τόλμημα, άντέστη- 

σαν έπι πολλας ημέρας πρός τόν έπιχώριον

1 Συνέχεια άπό Σελ. 8 9 .

αύτοΰ στρατόν, προσεκάλεσε μ,έγα μ.έρος τοΰ 

όμοσπονδικοΰ στρατοΰ, δπως καταλάβη τήν 

Καρόλου πόλιν (Charlestown), ό'που εμελλεν 

ινα δικασθη ή περιβόητος αυτη δίκη. Εξέβα

λε δε τής πολεως άπαντας τούς ύποπτους, 

ώς συμ.παθοΰντας ή άποκλίνοντας πρός τούς 

καταλυτας. II άστυνομ.ια έπετήρει αυστηρό

τατα και αύτους τούς άβλαβείς οδοιπόρους καί 

εμπόρους. Ό  δέ λαός, παροξυνθείς, ύβριζε καί 

ε κακοποιεί τους εις ττ;ν πολιν παντα^οθεν τγ,ς 

Ομοσπονδίας συρρε'οντας ξε'νους, ώς καταλυ

τας. Οι κατα ττ,ν νύκτα εν ταΐς όδοΐς τ ε -  

ταγμ.ενοι φυλακές επετάχθησαν ίνα πυροβολώ- 

σι παντα τον μη αποκρινομ.ενον πρός τό σύν
θημα,  ώς καταλυπήν.

ΙΑ '.

Ί αΰτα προεμ-ήνυον οποία τις έ'σται ή δίκη. 

Επειδή ό Βραουν ήτο ήδη καταδεδικασμ.ένος 

πριν δικασθή. Διότι έν τη δίκη ταυτη πρού- 

κειτο ινα δικασθνί ουγι πλέον ένοχός τις,  άλλά 

περί τό ήμισυ τών κατοίκων τής 'Ομοσπον

δίας,  ήτοι άπαντες οί άμείλικτοι έχθοοί τών 

νοτίων, οί φιλελεύθεροι καταλυταί τής δου- 
λεμ,πορίας.

ΙΒ '.

Κατά τήν εν Χαμ.περς-Φέρρυ γενομένην σύν

τομον ανακρισιν ό Βραουν άπεκρίνατο λίαν 

αταραχως. « Ηθελησα, έ'λεγεν, ί'να έλευ- 

θερώσω δούλους. Εφόνευσα άκουσίως τούς θε- 

λήσαντες ίνα με φονεύσωζιν. "Ων δε κύειος. 

τ ’Αζ πολεως , ήδυναμην, άν ηθελον, ινα καύσω 

τάς οικίας, καί σφάξω τούς κατοίκους αύτής 

δπερ ουδόλως επραξα. Καί έγώ μέν μετεχει- 

ρίσθην επιεικώς τούς αιχμαλώτους, ύυ.εΐς δέ 

με ιχνηλατήσατε ώς άγριον θηρίον. Εις τών 

υιών μου άπέθανεν ό δέ έ'τερος ψυχορραγεί. 

Αλλά δέν λυπούμαι τον θάνατον αύτών, έπει- 

δή άπέθανον ένδόξως. »

Ό υιός τοΰ Βράουν, ό'στις έτελεύτησε τ). 

1 8 ,  ώμολόγησεν δτι οί άποστάται ένόμιζον 

δτι εμελλον ινα λαβωσι ταχείαν επικουρίαν 

παρά τών βορείων. Καίπερ δέ ήκρωτηριασμέ- 

νος καί τετραυματισμένος, άνέστη έπιπόνως, 

και ,  « Δεν μετανοώ, άνέκραξε, τά παο’

ήμών πραχθεντα, καί άσμένως άν κ~0ιέρουν 

έμαυτόν, καν εμελλον ί'να ζώ μύρια ή καί 

έκατοντακις μύρια ετη,  υπερ -τοΰ δικαίου, πε

ρί ού ήγωνισάμεθα. »

Αλλ ό έ'τερος τών υιών τοΰ Βράουν Κόπιε 

δεν επεόειςατο την αυτήν τω  αδελφώ γενναίαν 

γνώμην, δ βεβαιούμενος δτι συμμετέσχε τής

επαναστασεώς ακων καί δυσχεοαίνων.   

« Αλλα διά τί έπολέμησας καί έπυροβόλησας 

τούς στρατιώτας; ήρώτησαν αύτόν οί δικα- 

σται. )) (( Αι, κύριοι, απεκριθη, δέν γνω

ρίζετε λοιπόν τόν Βράουν! "Οταν ζητήση τ ι, 

άδύνατον ίν’ άπονεύση τις.  »

λλλος δέ τις τών άποστατών πρώτον μέν 

εργάτης τυπογράφος καί γραμματοδιδάσκα

λος , ύστερον δέ άρχηγός συμμορίας έν Κανσά,

κατώρθωσεν ίν έκφύγη καί φθάση είς τά όρη 

μ,ετά τοΰ Χαρλέτ. Αι κεφαλαί αύτών προεγρά- 

φησαν άντί χιλίων δόλλαρς.

Ι Γ ' .

Τή 19 όκτωβρίου ο·. δεσμώται ήχθησαν 

εί: Καοόλου πόλιν, ένθα ή δίκη έμελλεν ίνα 

κοιθή τή 2 5 .  Λιότι πάντες έσπευδαν ί'ν’ ίδω- 

σιν αύτήν άποτετελεσμένην. Οί Βιργινιανο 

συνήλθον άθρόοι περί τήν άμαξαν, έν ή, έφέρετο 

ό άτοοαος Βράουν, ούτινος το όνομα κατέστη 

ήδη γνωστόν αύτοίς πρό πολλοΰ. Καί είδον 

αύτόν ώμογέροντκ έ'τι, μ.έτριον τό άνάστημα, 

ισχνόν, μυώδη, κ α τ α τ ε τ ρ αυ μ α τ ι '  μ έν ο ν, κατε- 

σχισμένον καί παρημ.ελημένον, ώς θηριον. Και 

ό ν.έν πώγων αύτοΰ ήτο μάκρος καί άργυρίζων, 

παλιά δέ λευκόφαιος ή κόμη, άτάκτως διακε- 

χυμένη επι το υψηλόν αυτου μέτωπον αι οε 

δασείαι όφρύες έσκίαζον τό λεπτοφυές καί πα- 

νούργον αύτοΰ βλέμμα· ή ρίς ευθεία, καί τό μ.έν 

άνω χείλος λεπτόν, τό δέ κάτω παχύ καί ήδυ- 

παθές· ή δέ σιαγών πλινθοειδής, ώς είναι κα

θόλου αί τώ') ίσχυρογνωυ.ο'νων άνθρώπων. Τοι- 

αύτη τ ι ;  ητο ή είκών τού καταλυτοΰ Βράουν, 

παοαδόξου κράματος θρησκευτικής άγνείας καί 

θηοιωδών ό^μ.ών, θράσους υπερβάλλοντας καί 

στωϊκής άταοαξίας, ύψηλοφροσύνης καί βαρ

βαρότητας .

Κατά τούς νόμους τής 'Ομοσπονδίας έκά- 

στη δίκη , πριν ή είσαχθη είς τά συνήθη δι

καστήρια , πρέπει ίνα κριθη ύπό τού μεγάλου 

λεγομένου όρκωτικοΰ δικαστηρίου. Αλλά προ- 

κειμένης έσχάτης προδοσίας καί συνωμοσίας 

κατα τής πολιτείας, γίνεται παρασκευαστική 

τ :.ς άνάκοισις ένώττιον ειδικού τίνος συνεδρίου, 

ούτινος τά «.έλη εκλέγονται ύπό τοΰ διαικητοΰ. 

Οπως δέ ή δίκη είσαχθη είς τό όρκωτικόν 

δικαστήριον, ή κρίσις αύτών πρέπει ίνα ήναι 

ομόψηφος.

ΙΔ' .

Τή ‘2 5  όκτωβρίου τό ειδικόν συνέδρων συν- 

ήλθεν είς τήν Καρόλου πόλιν, προεδρεύοντας 

τοΰ ταγματάρχου Δανβενπόρτ. Ο πρόεδρος 

παρίσταται είς τάς κιγκλίδας μ.ετα τών πέντε 

δεσμωτών, συνοδευομένων ύπό όγδοήκοντα φυ- 

λάκίον. Πάσαι αί έξοδοι κατέχονται ΰπό στρα

τού· αί δέ λόγχαι διαλάμπαυσι πανταχοΰ. 'Ο 

Κ. Χάρδιγγ κατέχει τόν θρόνον τοΓ λειτουρ

γού τής πολιτείας (attorney) τής Γ /γινίας, ύ 

δέ Κ. Χοΰντερ τόν τής διοικήσεως τής 'Ομο

σπονδίας .

' θ  Βράουν παρίσταται πεπληγωμενος καί 

άποτρόπαιος τα πρόσωπον, και μ.όλις δύναται 

ίν άνοιξη τούς όφθαλμ.ούς. 'Ο υιος αύτοΰ Κόπ- 

ττη: βαδίζει έπιπόνως· ό δέ Στέφανος εμβλε- 

πει δεινόν, δυσπνοεί καί φέρει πολλάκις τήν 

χεΐρα είς τό δεξιόν τοΰ σώματος μ,ερος διε- 

σπαραγμίναν έκ δύο βαθέων τραυμάτων. Ταύ- 

τοις επεται νοθογενής τις (mulatre) είκοσιπέν-

τε περίπου έτών, καί ό ώραιότατος αίθίοψ Κό- 

πλανδ.

Ο ποοε^ρος Δαβενπορτ λαμβάνει τόνλογον 

άποφαίνει δέ δ*ι οί πέντε παιόντες δεσυιώται 

κατηγοροΰνται δτι ή θέλησαν ίν ’ άποστήσωσι 

τούς δούλους τής Βιργινίας, καί συνώμ.ο:αν 

κατα τής πολιτείας· ότι έφόνευσαν, καί ένί 

λόγω δτι έ'πραξαν τά έ'σχατα τών έγκλημά- 
τω ν.

Ό Βράουν άνίσταται καί, ποοσοωνών τόν 7 I 4
συνέδριον, —  «Βιργίνιοι, λέγει, δέν έφοβήθην 

τόν θάνατον, όπότε μ.ε συνέλ^αβαν, καί ούδέν 

έχω ίνα είπω ύπέρ έμοΰ ιδίως. Αλλ’ ό διοι

κητής τής πίλεως ταύτης μοι ύπέσχετο δί

κην νόμιμον, καί έπίστευσα αύτώ. Δέν έχω 

ούδένα συνήγορον, ούδενα σύμβουλον. Είναι 

αυτη ή δικαιοσύνη, ήν μοί ύπέσχοντο; ’Εάν 

διψήτε τοΰ αίματός μου, τής ζωής μου, λά

βετε αύτά. Αλλά τί χρείαν έχετε τής προσ

ποιητής ταύτης δίκης; Επειδή δύνασθε ίνα 

μ.ε στερήσητε αύτών εύθύς. Αγνοώ τελείως τί 

διανοούνται οί άλλοι δεσμώται, καί δέν δύνα- 

μ.αι ίν’άπολογ/σωμαι είμή μ.α'νον ύπέρ έμαυτοΰ. 

Κατέστην έπιλη'σμ,ων τό δέ σώμά μ.ου είναι, 

ιός β λέπετε, καταπεπληγωμένον. Διό, έάν θέ- 

λητενά μέ καταδικάσητε προσποιούμενοι δτιμέ 

δικάζειε, δύνασϊε ϊν’ άπαλλαχθήτε τοΰ πόνου· 

επειδή είμαι έτοιμος ίν’ άποθάνω. Αλλά δέν 

ανέχομαι όύδόλως ίνα κριθώ ύπό δικαστηρίου 

υποκριτών, οϊτινες μ.εταχειρίζονται άνάνδεως 

καί βαρβάρως τούς εχθρούς αύτών. Διό επα

ναλαμβάνω ό'τι άποτοίβοααι τοιαύτην άπάν- 

θρωπαν κωμωδίαν. Διά τι ή τοιαύτη άνάκρισις, 

καί τ ί  διαοεοει αύτη τή κοινωνία;t V ι · 7
Τά συνέδριον άποδεικνύ:ι δημοσίως τον Κ. 

Φοΰλκερ συνήγορον τών υποδίκων. Αλλ’ ούτος 

παραιτείται, ων πεπεισμένος οτι ή μ,έν άπολογία 

αύτοΰ αύκ εσται έλευθέρα, η δέ άνάκρισις 

ούδέν άλλο ή άγυρτεία άπρεπής.

Τότε έ'τερος συνήγορος, ό Κ. Βόττς ,  δέχετα1 

τήν έντολήν τή ; άπολογία; τών υποδίκων λίαν 

περίεσκεμμένως, προαγγέλλων, ό'τι μ.έλλει ίνα 

παραιτηθή αύτής,  έάν νομίση ό'τι οί δικασταί 

παοαβαίνουσι τό δίκαιον καί τ /jv ΦίλανθοωπίανV ι k
πρός τούς πελάτας αύτού.

Μάτην δε ό Βράουν διαμαρτύρεται καί ζη 

τεί καιρόν δπως εύρη αρμόδιον συνήγορον. 'Ο 

σεοίφης καλεί τούς μάρτυρας. Πρώτος παρί- 

σταται ό Κ. Λεβύς Ούάσιγκτων, άπόγονος συγ

γενικός τοΰ έπιφαναΰς ίδρυτού τής 'Ομοσπον

δίας. Διηγηται δέ δτι, κοιμώμενος έν τώ  έν 

Χάρπερς Φέρρυ οϊκω αύτού, συνελήφθη παρά 

τών ανταρτών, καί ιηχθη δμηρας είς τό όπλο- 

στάσιον, δ,του διέμεινε κατασχεθείς έπί τρείς 

ήμέρας. Οί έπαναστάται δέν μ.ετεχειρίσθησαν 

αύτόν κακώς. Μετ’ αύτόν δε παρίσταται ό Κ. 

Κιτταύλλερ, οστις ομολογεί δτι, συλληφθείς 

κατά τόν αύτόν τρόπον, ήχθη εις το όπλοστά- 

σιον, δπου οί άντάρται μ.ετεχειρίσθησαν αύτόν 

καλώς. ΊΙσαν δέ ούτοι είκοσιδύο τόν άοιθμόν, 

καί ήκουσεν αύτούς άδημ-ονοΰντας δ η  οί μαύροι 

τής πόλεως δέν ήρχοντο πρός βοήθειαν αύτών.

'Ο Κ. Αρμιστέδ αναγνωρίζει τούς κατηγο

ρουμένους, ώς συλληφθείς καί ούτος καί άπα- 

χθείς δμηρας εις τό οπλοστάσιαν. 'Ο Βράουν 

εΐπεν αύτώ δτι ήθελε μέν τήν άπελευθέρωσιν 

τών δούλων, άλλά δέν έβουλεύετο ούδέν κατά 

τών καθεστώτων.

Εν ω όε οι μάρτυρες έμ.αρτύρουν, ό υιός 

τοΰ Βράουν Στέφανος λειποθυμ,εί · αί δέ ύπη- 

ρέται τοΰ δικαστηρίου θετουσιν αύτόν έπί στρω

μνής. Μετά τ /,ί  έξέτασιν τών μαρτύρων, τό 

δικαστήριον αποφαίνει .γνώμην όαοθυμαδόν ό

τι τό έγκλημα είναι άναμφισβήτητον καί ότι ή 

δίκη ποέπει νά δικασθή ύπο ιού μ.ετάλου όο-» * I i tr
κωτικοΰ δικαστή ο ίου

Ο συνέδριον διαλύεται, καί υ.ετά εν τέ 

ταρτον ώρας εισέρχεται τό μέγα όρκωτικόν δι- 

καστήοιον.

'Ο Βράουν άνίσταται τό τε , καί —  (( ”Ων 

ασθενής, λέγει, δεν δύνχμαι ΐνα ύοιστώυ.αι 

μ.ακραν δίκην. Αλλ όμως έπειδή αίσθάναυ.αι 

εμαυτον κάλλιαν έ'χοντα, ζητώ παρά τοΰ δι

καστηρίου μ.ικοάν άνάπαυσιν· διότι σήμεαον 

δεν δύναμ.αι μ.ήτε νά άκουω , μ.ήτε νά βλέπω 

εκ των πληγών τή ; κεφαλής μ,ου. Αιτοΰΐλαι 

άρα μικράν άνακωχήν.

Αλλ ή α.'.τησις αύτοΰ απορρίπτεται, καί 

άναγινώσκεται ή κατηγορία, καθ’ ήν οί υπό

δικοι άναγκάζονται ϊνα όρθοστατώσι, κλ.ονου- 

μενοι καί στηριζόυ.ενοι έπί τούς θύλακα; Ό» k ' I
Βράουν ζη τεί ϊνα κριθη κατ’ ιδίαν μετά τινας 

ήμέρας, έλπίζων δτι εύρήσει κατάλληλον συν

ήγορον. Αλλά ματαιοπονεί. Διότι κατά τήν 

δίκην ταύτην δεν προύκειτο πεοί δικαιοσύνης, 

άλλά περί τής τάχιστης καταδίκης τοΰ ήττη- 

θεντος. Εν τή πρό τής αιθούσης τών συνε

δριών αύλή δύο κανόνια πεπληρωμ.ένα δεικνύ- 

ουσι τω πλήθει τά φοβερά καί μέλαινα αύτών 

στόματα- 0 ‘. φύλακες διατρέχουσι πο/.υτΛη 

θείς καί άγρυπνοι τάς οδούς· διότι ©ήααι α

πειλητικά ί διεδόθησαν ήδη , δτι οί δούλοι 

ύποκινοΰνται καί έτοιμάζανταί ϊνα,  έπιπεσόν- 

τες αιφνιδίωί, άφαρπάσωσι τούς καταδίκους, 

και οτι οι καταλυταί τής γηραιας Αγγλίας 
ορμ,ώσιν ήδη έπί τήν Βιργινίαν.

Ι Ε ' .

Ο Κ. Βόττς έςαιτεί ΐν άναγνώ τήν έξής 

τηλεγραφικήν άγγελίαν, ήν έλαβε κατά τήν 

νύκτα.

« Ααρών ( Οχίον) τή 20  όκτωβρίου.

Πρ ος τούς συνηγόρους τοϋ Βράουν! »

(( Τζών Βράουν ό άρχηγός τής άνταρσίας 

ταΰ Χάρπερς-Φέορυ καί πολλοί τών συγγενών 

αύτοΰ 3ιέμειναν έν τώ κομ.ητάτω τούτω έπί 

πολλά έ'τη , καί είναι γνωστόν τοΐς πάσιν δτι 

μανία είναι συγγενικόν νόσημα παο’ αύτοΐς.

'Η ά δε Αφή τής μήτρας αύτοΰ άπέθανε παρά

φρων · μ.ία δέ τών θυγατέρων αύτής ένοσηλεύ- 

θη παραφρονούσα έπί δύο ετη έν τώ φρενοκο- 

μειω τής πόλεως. Είς δέ υιός καί μ.ία θυγάτηρ 

τοΰ άδελφοΰ τής μητρός αύτοΰ ένοσηλεύθησαν



ομοίως παραφρονοΰντες έν τώ  αύτώ άσύλω. 

Τέλος δέ είς τών θείων αύτοΰ διατελεΐ μαινό- 

μενος καί επιτηρούμενος, ώς λίαν επικίνδυνος, 

ώς δύνανται ινα μαρτυρήσωσι πολλοί τών κα

τοίκων της πόλεως μας ένώπιον τοΰ δικαστη

ρίου. »

Α, πε στ άλη πε ρί  την τ ε τ ά ο τ η ν  ώραν.

’Ακούσας την τηλεγραφικήν ταύτην άγγελί

αν, ό Βράουν άνίσταται πάλιν και λέγει'

— « Δέν είμαι παράφρων, και απορώ δτι οί 

φίλοι μου μεταχειρίζονται τοιαΰτα ταπεινά 

μηχανη'ματα, δπως μέ σώσωσιν. Αλλως τε τα 

μνημονευόμενα έν ττ, αγγελία ταύτη είναι άλη- 

6η ώς πρός τινας μόνον τών συγγενών μου.

Οί μάρτυρες ακούονται. Έν τώ  μεταξύ 

παρίσταται συνήγορός τις Χόγτ, ερχόμενος έκ 

Βόστων καί ζητών ΐν’ άναλάβη τήν ύπερά- 

σπισιν τοΰ Βράουν. Ό  Κ. Χοΰντερ κηρύττει 

δτι δέν γνωρίζει τον Κ. Χόγτ, καί δτι τδ δι- 

καστήριον δεν δύναται ΐνα παραδεχθή συνή- 

γορον άγνωστον. Αλλά τότε είς τών παοα- 

καθημένων γερουσιαστών, ό Κ . Μα:ών,  άνί- 

σταται καί κ/ιρύττει δτι γνωρίζει καλώς τδν 

Κ. Χδγτ, ώς δικηγόρον έπίσημον και ύπδ 

πάντων τιμώμενον έν Βόστων. Τότε ό δημό

σιος κατήγορος πείθεται καί άναγινώσκει 

πολλά έγγραφα καί έπιστολάς τοΰ Βράουν, 

έξ ών καταφαίνονται δικαιούμενα’, αί κατ’ αύ

τοΰ καί τών άλλων υποδίκων κατηγορίαι.

Ό Κ. Βόττς, είς των συνηγόρων τοΰ Βρά

ουν, παρατηρεί δτι πρώτον πάντων πρέπει νά 

άποδειχθή έάν οί κατηγορούμενοι συνώμοσαν 

άληθώς κατά τής 'Ομοσπονδίας. Ποΰ έγένε

το ή συνωμοσία; Ο δημόσιος κατήγορος 

πρέπει ί'να άποδείξη δτι έγένετο έν Βιργαιία, 

διότι άλλως έάν έγένετο έν Μέρυλανδ ή έν τοΐς 

δοίοις τοΰ όμοσπονδικοΰ οπλοστασίου , τδ δι- 

καστήριον τής Βιργινίας ούδόλως δικαιούται 

ΐνα κρίνη αύτούς, ή δέ δίκη πρέπει ϊνα κρι- 

θη ένώπιον τών δικαστηρίων τοΰ Μέρυλανδ, 

ή ένώπιον όμοσπονδικοΰ δικαστηρίου. ’Ο Κ. 

Βδττς έπικαλεΐται τήν άμεροληψίαν τών ορ

κωτών, οίτινες όφείλουσιν ΐνα κρίνωσιν άμε- 

ρολήπτως καί παύσωσι νομίζοντ ς δτι τ ι -  

νά τών μελών τοΰ δικαστηρίου είσί συνένοχοι 

τής περί ής ό λόγος πράξεως. Παρατηρεί δέ 

δτι ό Βράουν είναι μάλλον άνήρ αγόμενος υ

πό υψηλών καί εύγενών αισθημάτων, δτι δέν 

προύτίθετο ΐνα διαφθείρη ούτε τούς άνθρώπους 

ούτε τάς ιδιοκτησίας αύτών· δτι μόνον έκ προ

μελέτης φονεΐς καταδικάζονται εις θάνατον. 

Οί δέ έκ τοΰ οπλοστασίου άπελευθερωθέντες 

αιχμάλωτοι τοΰ Βράουν διακηρύττουσιν δτι 

ούτος προσηνέχθη πραότατα πρδς αύτούς.

Τότε ό Βράουν άνίστατίτι πάλιν έπιπόνως καί 

λέγει. — «Β λέπ ω  δτι παρά τάς δοθείσας μοι 

υποσχέσεις ή δίκη αύτη δέν είναι άλλο ή αγε

νής τις κωμωδία. "Οτε συνελήφθην είχον 2 6 0  

δόλλαρς έν τώ  θυλακίω μου, άτινα mol άφη- 

ρέθησαν. Μοί είναι άρα αδύνατον ΐνα προσ- 

καλέσω ένταΰθα άνευ -/ρημάτων τούς μάρτυ

ρας μου. 'Ο δέ αξιότιμος συνήγοοος, δστις ε

στάλη μοι έκ Βόστων εχει χρείαν ΐνα συνδια- 

λεχθή πρώτον μετ’ έμοΰ κατ’ ιδίαν. Αίτοΰμαι 

άρα παρ’ ύμών ΐνα ή δίκη μου άναβληθή μέ

χρι τής έπαύριον.

Ο Κ. Χοΰντεο άονεΐται πάσαν αναβολήνι ι 1
ώς ανωφελή καί έ—ικύν^υνον. Αλλ’ οί συνήγο

ροι τοΰ Βράουν διακηρύττουσιν δτι απομακρύ

νονται εύθύς, έάν τδ δικαστήριον μή άποδε- 

χθή τήν δικαίαν αΐτησιν τοΰ Βοάουν διότι, 

έαν ένέμενον, έγένοντο άν συνένοχοι τεοατώ- 

δους δικαστικής άδικίας, ήτις έ'μελλεν ΐνα 

κηλιδώση διά παντός τήν φήμην τοΰ εϋγενοΰς 

χαρακτήρος τών Βιργινιανών. 'Η δίκη αύτη 

έπιβλέπεται ύπδ πάντων τών έθνών, και δέν 

πρέπει, έ'λεγον, ΐνα οί δίκαιοι καί άμεοόλη- 

πτοι άνθρωποι έπικαλέσωσι δημίους τούς δι- 

καστάς τοΰ Βράουν.

Πρδς ταΰτα αίσχυνθέν τδ δικαστήριον, ά- 

ναβάλλει τήν ύπόθεσιν είς αύριον. ’Αλλά θέ- 

λον να καθησυχάση τον ϊν. τούτου άναφυέντα 

έν τώ  πλήθει θόρυβον, διατάττει τούς χωρο

φύλακας και τούς δεσμοφύλακας ΐνα  φονεύ-  

σ ω σ ι ν  α ν η λ ε ώ ς  π ά ν τ α ς  τ ο ύ ς  δ ε σ μ ώ -  

τ α ς  έάν άπεπειρώ/το ΐν’ έκφύγωσιν.

ΙΣΎ'.

Τή έπαύριον ό δημόσιος κατήγορος σπεύδει 

ίνα κηρύξη δτι τδ έγκλημα είναι φανερόν δ- 

. τι εαν δ Βραουν καί οί συνένοχοι αύτοΰ τιμω- 

ρηθωσιν ελ,αφρως, ούδέποτε ή Ομοσπονδία 

απαλλαχθήσεται τών απονενοημένων τούτων 

κακουργημάτων. Αλλως τε τδ δικαστήριον 

ζητοΰν τήν κεφαλήν τών άθλιων κακούργων, 

οίτινες δικάζονται ένταΰθα, έλπίζει ΐνα τιμω - 

ρήση τούς ύπερασπιζομένους αύτούς μεγαλη- 

τέρους καί ίσχυροτέρους κακούργους.

Περί τας τέσσαρας οί ορκωτοί απέρχονται 

είς τήν α’ιθ,ουσαν τών διασκέψεων, καί μετά 

τρία τέταρτα έξέρχονται φέροντες καταδικα- 

στικήν άπόφασιν. Δύο άστυνομικοί ύπάλληλοι 

πλησιάζουσι καί βοηθοΰσι τδν Βράουν ΐν’ έ- 

γερθη. Ο πρόεδρός τών ορκωτών διακηρύττει 

αύτον και τούς συνεταίρους αύτοΰ ένοχους έ - 

σχάτης προδοσίας, συνωμοσίας κατά τών κα

θεστώτων, έπαναστάσεως τών δούλων καί φό

νου. Διορίζει δέ ήμέραν τιμωρίας τοΰ Βράουν 

τήν 2 δεκεμβριου, τών δέ υιών καί τών λοι

πών συνενόχων τήν 1 6 .

17/.

Ό Βράουν ήκουσε τήν καταδικαστικήν άπό- 

φασιν ήσύχως. —  « Ο θάνατος είναι μικρόν 

τ ι , είπε τρεπόμενος πρδς τούς ορκωτούς, πα

ραβαλλόμενος πρδς τάς βασάνους, άς ύφίστα- 

μαι έκ τών πληγών μου. Ούδέποτε άπαρνη- 

θήσομαι τδν κύριον ήμών Ιησοΰν Χρίστον, 

ούτε τάς εύαγγελικάς μου άοχάς, ύπέρ ών α

ποθνήσκω. Εύτυχώς ούτε αί άλύσεις ούτε ή 

αγχόνη δέν δύνανται ΐν’ άφανίσωσιν αύτάς. »

Τή 2α δεκεμβριου περί τήν ένδεκάτην ώ 

ραν οί δήμιοι ήλθον ζητήσοντ:ς τδν κατάδικον

δπως άγάγωσιν αύτδν είς τδν τόπον τής τ ι

μωρίας. —  « Είμαι έτοιμος, » ε?πεν ό Βράουν 

προς τον σεριφην· και άφήσας ΐνα δέσωσιν αύτώ 

.άς χεΐρας εςήλθεν. Εμπροσθεν τής φυλακής 

λ,σαν παρατεταγμενα ές τάγματα πεζών καί 

μια ιλη ιππειον. Ο Βράουν άνέβη μετά τοΰ 

δήμιου και τοΰ σεριφου επί τι άμαξάοιον, έν 

ω ήτο το φερετρον τδ άποτεταγμένον είς υπο

δοχήν τοΰ σώματος αύτοΰ. Έκάθισεν έπί τοΰ 

φεοέτρου, ήρςατο ΐνα διαλέγηται ήσύχιυς πρδς 
ι τον δήμιον, και εθεώρει μειδιών τδ πεοί αύ

τδν μαινόμενον πλήθος.

II συνοδια κινείται καί φθάνει μετ’ ού πο- 
λυ εις τον τόπον δπου ίσταται ή αγχόνη. 

Πλήθος ένοπλων στρατιωτών κατέχουσι τούς 

θεατάς. Ό  Βράουν ανέρχεται τάς βαθμίδας 

τοΰ φονίου πήγματος, καί βλέπων έν τώ  πλή- 

θει μαύρην τινά έχουσαν έν ταΐς άγκάλαις 

βρέφος, λαμβανει το βρέφος καί άσπάζεται 

αυτό. Τότε δ δήμιος κατεβίβασε τδν πίλον 

αυτοΰ επι τών όφθαλ.μών καί περιέδεσε τδν 

βροχον. Επεταξε δε αύτώ ΐνα προχωρήση ο

λίγον, και ήρωτησεν αύτδν άν ήτο άπηυδη- 

σμενος. « Οχι,  άπεκρίθη δ Βράουν, άλλ’ 

επιθυμώ ίνα μή μένω ένταΰθα ζών πλέον τοΰ 
δέοντος. »

Περι τήν ένδεκάτην καί εν τέταρτον ό Βρά

ουν εκρεματο ήδη έκ τής αγχόνης· καί μετ’ 

αγωνίαν δεκα λεπτών άφήκε τήν ψυχ·/;ν. Τδ 

σώμα αυτοΰ απετέθη εις τδ φέρετρον καί πα- 

ρεδόθη τή γυναικί καί τοΐς φίλοις αύτοΰ, οΐ- 

τινες έ'θαψαν αύτο παρά τδ ’Αλβανόν.

Μετ’ ολίγα; ήμέρας ό Στέβεν άπέθανεν έν 

σιδηρά ειρκτή έκ τών πληγών αύτοΰ· τή δέ 

16 δεκεμβριου δ Κούκ, δ Κόππης, δ Γρήν καί 

ο Κοπλανδ ύπέστησαν έπαλλοολως τδν δι’ αγ
χόνης θάνατον.

Κ-θ όλον τοΰτον τδν χρόνον ή πόλις Char
lestown ήτο πληρης θορύβου καί άγωνίας. Ο 

φοβος και ή λύσσα τών δουλαγωγών ήτο τοι- 

αυτη ώστε ηγρυπνουν νυχθηαερδν ώς έπί προσ

δοκία αιφνίδιας τινάς επιδρομής τών καταλυ- 

τών. Είς την δίκην τοΰ Βράουν έδαπανήθησαν 
πέντε εκατομμύρια φράγκων.

Ο θάνατος τοΰ περίφημου καταλυτοΰ κα- 

τελυπησεν ούτω πάντας τούς οπαδούς αύτοΰ 

ώστε έν πολλαΐς βορείαις πόλεσιν νηστεύουσιν 

εκτοτε και προσεύχονται κατά τήν έπέτειον 

άποφοάδα ημέραν τής 2 δεκεμβριου. Συνεκοο- 

τηθησαν δε πολλαχοΰ θρησκευτικαί συνελεύ

σεις, καθ’ άς ό μέν διοικητής W ise  παρεβάλλετο 

προς τδν Πόντιον Πιλάτον, ό δέ πρόεδρος 
Βούκαναμ πρδς τδν Ίΐρώδην, ό δέ Βράουν 

πρδς τόν .’Ιησοΰν Χριστόν ! Έν ’Αλβάνω έκα- & 

τον κανο ^ολισμοί ήγγειλαν τήν στιγμήν τής 

καταδίκης’» και πολλοί έγένοντο έ'ρανοι ύπέρ 

τ 'Λζ /*/)ρας κ.αι τώ ν  ορφανών του μάρτυρος.

Και ό τε τρ ισ ι [Αετα τα ΰ τα  νψ^ραις συνηλ- 

θεν είς Ούασιγκτώνα ή σύνοδος των Ό μο- 

σπονδων Πολιτειών, ο πρόεδρος Βούκαναα έ- 

κηρυξεν οτι ο θάνατος τοΰ καταλυτοΰ ήτο 

τ ι πεπραγμέναν «un fait accompli.»

• I ·

Είκ. 10. —  Ατμομηχανή καί άμαξάριον (tender) μεγάλης ταχυτητος τοΰ Έγγέρδ.· —  Δώδεκα τροχοί.

Π Ε Ρ Ι  Α Τ Μ Ο Υ

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
Κ Α Ι

Λ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

Τοΰτο δεικνύει έν τή 12η είκόνι ή τομή τοΰ 
έ:ωτεοικοΰ μηχανισμού -.ή: ατμοκίνητου άμ\-

>.  —  ΛΤΜΟΜΙΙΧΑΧΑΙ Κ ΙΧΙΓΙΊΙΡΙΑ Ι. |

Ή ατμάμαξα είναι μηχανή καταπιέζουσα, 

ήτις ού μόνον ελαύνεται ύφ’ έαυτής, άλλ έ'χει 

τοσαύτην ύπερπλεονάζουσαν δύναμιν, ώστε 
έφέλκεται πλήν τών πρός ιδίαν αύτής χρήσιν 

γαιανθράκων καί ύδατος ολοκλήρους αμαξο

στοιχίας,  χρησίμους εις μετακόμισιν άνθρώ- 

πιον, ζώ(ον καί παντοίων έμπορευμάτων.

Ή παρατεθειμένη εικών 12 παριστα έγκαρ- 

σιαν τομήν τοιαυτης τίνος ατααμαςης. Ιο 

κινητήριον αύτής μηχάνημα είναι ό κύλινδρος 
Α , ούτινος ό καυλός b ,  προσηρτημένος έ'νθεν 

αέν τώ  έν τώ  κυλίνδρω κινουμένω έμβόλω, 

έ'νθεν δέ καταλήγων είς τον δεύτερον καυλόν, 

ή τον έ'ναοθοον αοχλον 

(biclle articulec) cc, εν
εργεί εις μίαν τών ά- 

κτινων ένος τών τοοχών 

in, καί ώθεΐ αύτδν πρδς 

το πρόσω έπί τών σι-̂  

δη ρών γραμμών. Ε κα 

τέρωθεν πάσης άτμ.ααά- 

ζης είναι δύο τοιοΰτοι 
άτμιδοΰχοι κύλινδροι, 

ενεργοΰντες έ κ α σ τ ο ς  
κατ’ ιδίαν είς έκαστον 

τροχόν. Ή δε διπλή 

αύτη ώθηας απεργά
ζεται τήν κίνησιν τοΰ 

οχήματος έπί τοΰ σιδη 
ροΰ δρόμου.

Λλλ,α πώς είναι κα- 

τεσκευασμένη ή μηχα- 
νη, ήτις γεννά έν ούτιο

μικρω χώρω δύναμιν ύπέρμετρον, σύρου- 

σαν βαρείας άλληλενδέτους άμάξας, διερχομε- 
νας εύκόλως μέχρι δέκα λευγών τήν ώραν,

1 Συνε'χ. άπδ σελ. 278.

Είκ· 11. —  Εγκαρσία το;Λη τής καπνοδόχου κι
βωτού, καί τοΰ έκφυσητικοϋ σίφωνος.

II μηχανη ττς ατι;.αααςης είναι, ιος ειπο-

Ε ικ  12. —  Εγκάρσιά τομή άτυ,αμάςης.

μεν, καταπιέζουσα, έν ■>) δ άτμός δέν συμπυ- 

κνοΰται. Μ είναι ή εστία,  ούσα διηρηυιένη είς 

δύο διά τής καθέτου έσχάοας έφ’ ήν σ τη :ί-  

ζονται οΐ|άνθρακες. C είναι ή σποδ^δόχτ. Ο

δε λεβης, οστις κατεχει μόνος σχεδόν δ/.ον τδ  

όχημα, είναι κυλινδροειδής, καί διαπεράται 

υπο πολλ.ων οριζοντειων σιφωνοειδών σωλ·/ί- 

νων,  οίτινες έν ταΐς συνήθεσιν άτμαμάξαις 

είναι υπεο τους εκατόν. Οι σωλήνες ή οί σί- 

φωνες ούτοι,  οΐτ·.νες απεργάζονται τήν μεγά- 

λΑν δύναμιν τής διατμισεως τών λεβήτων τών 

ατμαμαξών, χρησιμεύουσιν είς έ'ξοδον τών έν 
τή έστία παραγομένων αερίων καί τοΰ καπνού, 

ζ.αι εις αυ̂ '/]σιν της υττο του ττυρος θερ^αινο- 

μένης έπιφανείας. Διελθδντα διά τών 1 σιφώ- 

νων τούτων τα  ττ,ς χαυσεως τών. άνθράχ,ων 

γινόμενα άε'ρια έκφεύγουσιν είς το κενόν Ο 

ήτοι εις τή·/ καπνοδόχον κιβωτόν (boite a fu- 

mee), και εκ-εΐθεν δια τοΰ καπνοφόρου (che- 

mineej Ρ εις τα εςω. Διερχομενα δε θερμότατα 

διά τών πολυαρίθμων σιφώνων τοΰ λέβητος, 

τά αέρια ταΰτα θερμαίνουσιν ούτοι ταχέως τδ 
ύδωρ,  δπερ πληροί τά  μεταξύ τών σΐίοώνων 

κενά διαστήματα τοΰ λέβητος, ώστε άρχεται 

ΐν άναβράζη σφοδρότατα καί παρέχη έν βρα- 
χυτάτω χρόνω πάμπλειστον’ 'άτμόν. Έπειδή 

δέ ή δύναμις πάσης 

αταο[Ληχανης είναι άνά- 

λογος πρδς τήν ποσό
τητα τοΰ έν αύτή πα- 
ραγομένου άτμοΰ, δσ- 

τις (Ωθείται έν ώρισμ.έ- 

νω χρόνω είς τούς κυ

λίνδρους, έ'πεται ό'τι ή 
δύναμις τής άτμομη- 

χαν?ς αύςάνει κατα λό

γον τοΰ πλήθους τών 

σιφωνων τοΰ λέβητος· 

εζ ού έννοοΰμεν τήν 
άπιστον δύναμιν τών 

τοιούτων μηχανών. Μία 

δέ εξασφαλίζουσα έπ:- 
στομίς V , επικείμενη 
τώ  βράζοντι λέβητι, 
χρησιμεύει ίν άποσοβή 

τά  άπό τής άγαν έντά- 
σεως τοΰ άτμοΰ δεινά,  ήτοι τήν εκοηξιν τοΰ 

λέβητος τής άτμομηχανής, καί τόν θάνατον 

τών περί αύτήν τυγχανόντων άνθρώπων.

Έν δέ τώ  άκρω τοΰ σωλήνος ρ, ή'τοι αι-



κρόν G-ερθεν τής έπιφανείας τοΰ βράζοντος 

υδατος τοΰ λέβητος, γίνεται ή λεγομένη Λαβή 

τ αυ ά τ μ ο ΰ  (prise de la vapour). To ύπέο 

τον λέβητα τμήμα τοΰτο τοΰ κυλίνδρου όνο- 

μ.αζεται θόλος ά τ  μ ο ΰ (dome de la vapour). 

Διά τής άκρας ρ τοΰ σωλήνος qs ό άτμός είσ- 

ερχεται εις τον μικοον ο^ετον, οστις μετοχε

τεύει αύτον =ις τους δύο κυλίνδρους, οιτινες,  

ώς είδομεν, είναι τεθειμένοι έκατέρωθεν καί 

ό'πισθεν τής άτμομηγανής.

Αφ ού δέ ενήργησεν εϊς τό ένδον τών κυ

λίνδρων, ητοι, άφ’ ού έκΐνησε τό κινητήριαν εμ- 

όολον αύτών a, ό άτμός αποβάλλεται ώθούμε- 

νος έκ τής άτμαμ.άξης, ήτι ς ,  ώς εϊδο- 

μ.εν, είναι άτμ.ομηχανή καταπιέζουσα, ίν 

ή ό άτμ.ός δέν συμπυκνοΰται, άλλ’ εκ

βάλλεται, άφ’ ού ένήργησε μνιχανικώς 
εις τά έμβολα.

Αλλ’ άντί τοΰ έκρίπτειν άπλώς τόν 

εκ τών κυλίνδρων έξερχόμ.:νον άτυιόν, ώς 

γιν:ται τοΰτο έν ταΐς άκινήτοις καταπιε- 

ζούσαις μηχαναΐς, ό άτμός μετοχετεύε

ται εις τόν σωλήνα τοΰ καπνοοόοου τής 
άτμαμ.άξης διά Τοΰ στομίου 11 τοΰ σω- 

λήνος O R , δι1 ού έκρίπτεται τέλος παντελώς 

είς τά έξω άναμίξ μετά τών άερίων καί τοΰ 

έκ τής εστίας έξερ-y ομένου καπνού. ΙΙάντες δέ 

γινώσ/.ομ,εν ό'τι εκ τοΰ αύτοΰ καπνοφόρου τής 

άτμαμάξης έ£έρ^ εται ταύτοχρόνως ή έκ δια

δοχής καί ό καπνός τής εστίας καί ό άτμός 

τοΰ λέβητος.

Εκρίπτομεν δέ τόν έκτών κυλίνδρων έξεο- 

•/όμενον άτμόν ού-/ί άλόγως διά τοΰ σωλήνος 

τοΰ καπνοφόρου τής άτμαμ,άςης. Διότι τοιου

τοτρόπως αύξάνομεν τήν δύναμιν τοΰ άτμ.ι- 

δουμένου ύγροΰ τοΰ λέβητος καί έποαένως τήν 
τής μηχανής. ’Επειδή 

ή συνεχής εγχυσις ά- 

τμ/Ό εϊς τά κάτω τοΰ 
σωλήνος τοΰ καπνοφό · 

ρου ού μονον έπιρρωνύει 

διαφερόντως τήν ολκήν 
αύτοΰ, σαροΰσα άδια
λείπτως καί διώκουσα 

τόν έν τώ σωλήνι τοΰ κα
πνοφόρου άέρα, άλλά καί 

άπεργάζεται κενόν, όπερ 
πληροΰται εύθύς νέου 
άέρος προσελκομένου έκ 

τής έτέοας άκρας, ήτοι 

έκ τής εστίας,  ής ή 
ολκή αύξάν;ται ομοίως 

μεγάλιος. Αναρριπιζό- 

μ.ενον δέ ΰπό τοΰ άδια
λείπτως έπερχομένου 

νέου άέρος τό πΰρ τών 

γαιανθράκων, θερμαίνει υπερβαλλόντως τό ύδωρ 
τοΰ λέβητος , ούτως ώστε ό λεγόμενος ούτος 

έκφυσητικός σωλήν (tuyau soufflant) είναι μη— 

χάννιμα εύφυέστάτον, καί πρώτιστη αιτία τής 
μεγάλης όλκής τών κινητηρίων μηχανών. Διο'τι 

άλλως δυσκολώτατον ήτο ΐνα παράσχωμεν ρεΰ
μα άέρος ικανόν πρός τό διατηρεΐν άναφλέ- 

κτους τούς άνθρακας άνά μέσον τών έκατόν 

μικρών σιφώνων, δι’ ών πρέπει ΐνα διέλθη ό 
καπνός, έξερχόμενος είς τόν άέρα.

Ή είκών 1 ί δεικνύει ήαΐν τήν διάθεσιν

τοΰ έ κ φ υ σ η τ ι κ ο ΰ  σ ω λ ή ν ο ς ,  οστις είναι 

τεθειμένος έμπροσθεν τής άτμααάξης. ’Εν 

αυτή βλεπομ.εν τό τέρμ.α τών καπνοφόοων 

σιφώνων τοΰ λέβητος, καί δύο σωλήνας, οΐτι- 

νες,  όρμ-ώμενοι ές έκάστου κυλίνδοου , συνε- 

νοΰνται είς έ'να καί τόν αύτόν ό/ετόν, ό'πως 

άποτελέσωσι τόν λεγόμενον έκφυσητικόν σω

λήνα Α, ό'στις καταλήγει είς τον καπνοφό- 
ρον Ρ .

Εκ τών ειρημίνων άρα καταφαίνεται ότι 

τό σιφωνοειδές σγήμα τοΰ λέβητος τής άτμα- 

μ.άςης, ήτοι οί πολυπληθείς καπνοφο'οοι αύτοΰ 

I σίφωνες μετά τοΰ έκφυσητικου σωλήνος (tuyau

Είκ. 13. —  Τό άααςάοιον tender. Έγκαρσία το;/.ή.

soufflant) απεργάζονται τήν καταπληκτικήν κι

νητικήν δύναμιν τής άτμαμ.άξης, ό'περ όφεί- 

λομεν άληθώς τω  Γάλλω μ.η·/ανικώ Sequin, 

ό'στις δικαίως νομ,ίζεται ό άληθής δημιουργός 

τών άτμ.αμαξών καί τών σιδηροδρόμων.

'11 είκών 14 δεικνύει έ'ξωθεν τήν άταά- 

μαξαν, οΐαν διεγρα'ψαμεν ήδη αύτη'ν.

’Αναγκαιότατον συμ,πλήρωμ,α πάσης άτμα

μάξης είναι τό λεγόμενον tender ή άυ.αξά- 

ριον φέρον τούς πρός τήν άτμομη/ανήν άναγ- 
καίους γαιάνθρακας, ύδωρ καί έργαλεΐα. Οί 

γαιάνθρακες τίθενται έν τώ μέσω έ'ν τινι θήκη

Εικ 1 4 . —  ’Εξωτερική οψις τής άτμαμάξης.

έχούση σχήμα πετάλου, περιε/ομένη κύκλω 

ύπό σιδηράς ύδροδοκης, πληρουμένης διά τίνος 
χαλκοΰ διατετρυπημένου κενοΰ κώνου, ώς βλέ
πομεν έν τη άνω παρατεθειμένη είκόνι 1 3 , ό'στις 

χρησιμεύει ϊνα κατέχη τάς άκαθαρσίας τοΰ 

ύδατος, αίτινες έμποδίζουσι τήν ένέργειαν τών 

άντλιών, δι’ ών τό ύδωρ μετο/ετεύεται είς 

τόν λέβητα τή ς  άτμαμάξης. Τό άμαξάριον 

τοΰτο είναι προσδεδεμ,ένον τη μ.έν προπορευ- 
ομένη άτμαμάξη διά τίνος μεταλλικής ταινίας, 

τή δ , έττοίιivvi πρώτη άμάξη τής αμαξοστοι

χίας διά τίνος άγκιστρου. Φέρει δέ άείποτε 

τον λεγόμ.ενον χ αλ ι ν ό ν ,  ό'στις, ένεογών κατ’ 

εύθεΐαν είς τούς τρο/ούς, άνα/αιτίζει κατ’ ο 

λίγον τήν ταχύτητα τής άτμ.αυ.άξης, όταν 

θέλωμ.εν ΐν’ άναστείλωμ,εν αύτήν.

Αΐ άτμ.άμαξάι τών μικρών σιδηροδρόμων 

φερουσι μ.εθ αύτών τούς αναγκαίους γαιάνθοα- 

κας καί τό ίίδωρ.

Ονομάζομεν μ. εγί στην τα/ ύ τ η τ α  (gran

de vitcsse), όταν ή άτμ-άμαξα διανύη 4 0 y i-  
λιόμ,ετρα τήν ώραν. Αλλά πολλάκις διανύει 

0 0  καί χρείας τυχούσης 1 0 0  -χιλιόμετρα. \ΐ 

τοιαΰται ατμάμαξαι έ/ουσιν όπισθεν δύο με

γίστους κινητηρίους τρoyoύς έ'·/οντας 

μέχρι 2 μέτρων καί 3 δακτύλων διάμε

τρον, περιστρεφομένους άνεξαοτήτως τών 
λοιπών τεσσάρων, οϊτινες είναι μικρότε

ροι. Οί κύλινδροι τών τοιούτων άτμα- 

μαξών είναι βραδείς, τό δέ έμ.βολον κι
νείται έν σμικρώ χώρω. Τύπος yaoa- 

κτηριστικώτατος τοΰ είδους τούτου τών 

άτμαμαξών είναι ή λεγομένη ά τ μ ά μ α -  

ξα τ ο ΰ  Κ ρ άμ. πτωνο ς , ήτις διανύει 

μ.ετά καταπληκτικής ταχύτητας μ.εγί- 
στας άποστάσεις κατά τά λεγόαενα trains ex
press.

Αι προς μ,ετακόμισιν τών έμ.ποοευαάτων 

ατμ.ομ-ηχαναί έχουσι τούς κινητηρίους τρoyoύς 

μικροτέρους καί συνεγοαένους, τούς δέ κυλίν
δρους μακροτέρους, όπερ καθιστά αύτάς Ihy.- 

δυτέοας μ.έν άλλ’ ίσ·/υροτέρας.

'ίίς τύπον τοΰ είδους τούτου τών άτμαααξών 

άναφέρομεν τήν δωδεκάτροχον ατμομηχανήν 
τοΰ Αυστριακού μηχανικού Έγγέρθ, έν ή ,  ώς 

βλέπομεν (είκ. 1 0 ) ,  τό άμαξάριον (tender'' 
εί'-αι σχεδόν ήνωμένον τη άτμαμάξη. Ή μέση 

ταχύ,της αύτής είναι 
3 5  —  5 0  χιλιομέτρων 

καθ ώοαν· έχουσι δέ 
όλκήν 2 0 0  —  3 0 0  
ίππων.

ΟΙ i'JAHPOAPOMDf.

ΙΙροκειμένης τής κα
τασκευής τής τροχ.άς 

τοΰ σιδηροδρόμ.ου, οΐ 

μηχανικοί μελετώσι 
πρώτον μ.έν τήν δια- 

μόρφωσιν τοΰ έδάφους,
ί' \επειτα οε apyovTai 
τοΰ όμ.αλισμ.οΰ y.ai τής 
διαγραφής τής όδοΰ, 

ής αίκαμ.παί καί αί κα. 

τωφέρειαι δέν πρέπει νά 

ύπερβώσιν ώρισαένους ^ 
τινάς όρους. νΕπειτα 

ύέ άρχοντ. t τά έργα τής χωματουργίας, τών 

εκχωματισμών καί άνα/ωματισμών (deblais 
ct rem blais), τής διατρήσεως τών όρέων, καί 

τής έξορύξιως υπονόμων σηράγγων , ών τινες 

έχουσι μ.ήκος πολλών χιλιομέτρων, ώς ή τοΰ 

Κενησίου όρους, ή τις, διήκουσα έπί μήκος δώ

δεκα χιλιομέτρων ύπό τάς Άλπει ς ,  συνάπτει 

τούς σιδηροδρόμους τής Γαλλίας τοΐς τής ’Ιτα
λίας. Επειτα δε γίνεται ή γεφύρωσις τών 

λιμνών, τών ποταμών καί τών y a ραδρών· καί 

τέλος εφαρμόζονται αί σιδηραί ράβδοι έπί τών

εγκαρσίων δοκών (traverses) , αΐτινες, συνέ- 

χουσαι τάς δύο τροχιάς, άσφαλίζουσι τό εμ - 
πεδον τής όδοΰ.

Έ κ  τών δύο παρατεθειμένων εικόνων 15

εαυτους πώς δύναται τις ΐνα στήση εύθύς /ρείας

τυχουσης τήν μεγάλην ταύτην κινουμένην μ.ά-
Υ > ' · ’ ~ · / /'>.αν· οιοτι η εκ της ακαριαίας στασ ως γινο-

—  ΑποΊ/ις :μηματος σιοηροοροαου.

καί 1 ί) ή μ,έν παριστά τρεις εγκάρσιας δο
κούς, αίς έφηρμόσθησαν ή'δη αί σιδηραί ράβ

δοι, ή δέ έτέρα έννέα τοιαύτας δοκούς , ήτοι 
άποψιν τμήματος σιδηροδρόμ,ου. "Οταν ή όδός 

δ ty άζη r * t , ή ό'ταν δύο ή πλείονες 

όδοί διατέμνωσιν άλλήλας, οί Tpoyοί
Α / ι ’ ·>ν / » \ f /

{λεταοαινουσιν επ  εςουσιας απο ετεοας 

είς έτέραν τρο/ιάν διά τίνος μηχανή

ματος , ό'περ έξηγεΐ ή παρατεθειμένη 

είκών 16.

Έπειδή δέ οί Tpoy οί τών άτμαμα
ξών έ'χοντες τό έξωτερικόν κράσπεδον 

έξέyov δέν δύνανται άκινδύνωςϊνα διέλ- 

θωσιν τήν έγκαρσίως '/i πλαγίως προσ- 

πίπτουσαν τροχιάν άλλης τινός όδοΰ, 
άναγκαζόμεθα ΐνα διακόπτωμεν αύτήν 

κατά τό σημεΐον τής διασταυρώσεως 
τών σιδηρών ράβδων · πρός δέ άπο- 

φυγήν τής παρεκτροπής τών τροχών 
έφαρμ.όζομεν απέναντι τών διακοπει- 

σών Tpoy ιών τεμάχια σιδηρών ράβδων 
(contre-rails) , ώς δεικνύει ή παρατε- 

θειμ-ένη είκών 1 6 .
Έάν δέ, μ,εταλλασσομένης τής όδοΰ, 

πρόκηται ΐνα όδηγη'σωμεν τήν άμα- 

ξοστοι/ ίαν έπ’ έξουσίας είς διακλαδω- 

σίν τινα τοΰ σιδηροδρόμου , μ.εταχει- 

ριζο'μεΟα έτερον πολυπλοκώτερον μ η - 

/άνημα, τάς λεγομένας βελόνας (ai

guilles), ήτοι τμήματα σιδηρών γραμ- 
μ.ών τετμ.ημ.ένων κατα τα  κλιτή 

(tailles en biseau), κινουμένων διά τ ί 

νος μ-οχλοΰ, καί έφαρμ-οζομένων κατά τά άκρα 

ταΐς σιδηοαΐς ράβδοις τής καταλειπομένης ό

δοΰ. Οί τροχοί τών άμαξών όλι- 

σθαίνουσι τότε διά τών βελονών 
έπί τής νέας όδοΰ. Είς δέ υπάλ
ληλος (aiguilleur) είναι άποτεταγ- 

μ-ένος ΐνα μεταδίδτι είς τάς βε

λόνας τήν έκάστοτε άπαιτουαένην 

έ'γκλισιν.
Οί λεγόμ.ενοι π ε ρ ί ακ τ ο ι  άβα- 

* κε ς  ( plaques tournantes ) είναι 

δίσκοι κινούμ.ενοι έπί σιδηρού 
στρόφιγγας (pivot), έ'χοντες έπί 

τής άνο) αύτών έπιφανείας τμ ή
ματα παραλλήλων σιδηρών γραμ

μών ούτω διατεθειμένων, ώστε πε- 

ριστοεφόμενοι συνάπτουσι δύο δια- 

σταυρουμένας οδούς. Ή παρατεθει

μένη είκών _ I 7 έξεικονίζει άβακα 

περιακτον ορθογώνιον έπιτρέποντα 
τ/,ν μ;ταβιβασιν τών άμ.αξών άπό τής έτέρας 

όδοΰ είς έτέραν προσπΤπτουσαν έγκαρσίως. 

Βλέποντες τρέχουσαν έπί τής σιδηράς τρο-

Είκ. 1 0 . ■ - Μηχάνημα προς διαστχύριοσίν τίίν δδων.

Εϊκ. 17 . —  Περι'ακτος ορθογώνιος ά'βας.

χιάς τήν άμαξοστοιχίαν, έλκομένην ύπό τοΰ 

καταχθονίου ττυρί-πνου καί πυρφόρου Πηγάσου,

Είκ. 1 8 . —  Μετακινητήΐτη μηχανή.

ούτινος τά μακρόθεν άκουόμενα β ρ^ ήμ α τζ
ένέβαλλον εις tog o ’jt o v  τρο^ον τους το πρώτον

αύτά άκούοντας άγροίκους, δικαίως έρωτώαεν

Εικ. 19. —  Ιποψις τμήματος σιδηροδρόμου, 

μενη σύγκρουσις τών άμαξών είναι όλεθρία. 

Προς τοΰτο επενοησαν τον λεγόμενον μ^λόν 

(fiein ), μηχάνημά δι ού παοεισάγομεν μετα- 

ξυ των τροχών τής άτμαμάξης καί τών σιδη

ρών ράβδων ξυλίνους τινάς κώνους, 

οιτινες, εμποδίζοντες τήν περιστροφήν 

τών τροχών, άμβλύνουσι βαθμηδόν τήν 
ταχύτητα τής πορείας.

Αλλά τοΰτο καί τινα άλλα έξευ- 
ρεθεντα προς άποφυγήν τών συγκρού

σεων τών άτμαμαξών καί ά'λλων δυσ

τυχημάτων μηχανήματα δέν ώφελοΰσι 
πάντοτε· διότι ή ορμή τής αμαξοστοι

χίας είναι τοσαύτη, ώστε καί μετά 

τήν έφαρμογήν τών κώνων , διατελεΐ 

αύ'τη τρέχουσα έν χιλιόμετρον πριν ή 

σταθή. Ευτυχώς αί περιστάσεις, αϊ- 

τινες καθίστώσιν άναγκαίαν τήν στά

σιν τών αμαξοστοιχιών γίνονται σπα- 
■νιώτεραι χάριν τών έν τοΐς « δ η - 

ροδρομοις έν χρήσει σημείων, δι’ ών 
άγγέλλεται μακρόθεν εύθύς τοΐς μηχα - 

νικοΐς πάν ό',τι συμβαίνει κατά τήν 

όδόν. Μία σημαία συνεπτυγμένη μέν 
σημαίνει οδόν έλευθέραν, αναπεπτα
μένη δέ, έάν μέν γίναι πράσινος, βρα_ 

ουτητα, έαν όέ έρυθρά, στάσιν. Κατά 

δέ τήν νύκτα μεταχειρίζονται φανού, 

λευκούς, πρασίνου; καί έρυθρούς, τ όν 
ηλεκτρικόν τηλέγραφον, κ .τ  λ 

μ ιι χ α ν α ι  μ ε τ α κ ι ν η τ α ι

, "®ν°μ*ζομεν μ η χ α ν ά ς  μ ε τ α κ ι ν η .
τ ας ,  (Iocon.ob. es) τας άτμομηχανά?, ^  ,

μεθα ινα μεταφερωμεν πανταχόσε πρός έκτέλε- 

«ν  διαφόρων έ'ργων, μάλιστα δέ 
γεωργικών. Ή  σπάνις τών γ £ωρ- 
T^v, καί ή ύπερτίμησι- τ ΐ ;  g 

σιας τών χειρών ήγαγε τούς αγρο

νόμους τών 'Ομόσπονδων Πολι
τειών είς τήν έξεύρεσιν τών ώφελι- 

μωτάτων τούτων μηχανών, αΐτινες 

αντηλλάχθησαν άπό τίνος πο) 

τ ή ; Αμερικής καί τής Εύ- 
ρώί. /;, ζ  .̂ ι των χειρών τών άνθρώ- 

77,07· Ε" ε'·^  όΧε αύται εργάζον
ται σπανιώτερον, έ,τιτηροΰνται δέ 
ύπό έργατών άπειρων, κατασκευά

ζονται άπλούσταται, ήτοι σύγκειν- 
ται απλώς εκ, του λεβ*/]τος, π^οιε- 

χοντος ολίγους σίφουνας, καί του 

κυλίνδρου. Είναι δέ καταπιέζουσαι, 
καί ούχί πυκνωτικαί. Ουσαι δ’ έλα- 

φραί, έλκονται ευκόλως ύφ’ ένός ίππου, καί μετα- 

κομίζονται πανταχόσε πρός έκτέλεσιν παντοίων 

μηχανικών καί γεωργικών έργων. (Ίδέ είκ. 18) .
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Σελίς. Ι Α ' .  Τό βασίλειον τ ή ς  Π ρωσσίας. —  Ε ισα 

Σελίς.

Α . Ή  δημαρχία  τώ ν Παρισίων. 1 - 3 γ ω γ ή . 5 5 - 5 6

Β \  Ε π ισ το λ α ί έξ Α γ γλία ς. —  Η μ ά χη I B ' .  Θ αύματα τώ ν έπ ισ τη μ ώ ν . —  Τ ά  άερο-

τοΰ Δόρκιγγ. 3 πο'ρα σφαιρώματα. 6 0  63

Γ ' .  Κ αθολμοβόλησις τώ ν  Παρισίων. 4 Ι Γ ' ,  Έ ρ γ α  καί Ή μ έρα ι. Π οικίλα. 6 3 - 6 4
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Μ αλαισίας. 8 - 1 1

Σ Τ '.  'Η σ χ ο λ ή  τ ή ς  Φ λω ρεντίας Μ ιχ α ή λ . — Α '. Τό Σ εδά ν .—  Αποσπάσματα έκ τοΰ έσχά -

Ά γ γ ελ ο ς . 1 5 - 2 0 τ ω ς  έκδοθέντος βιβλίου τοΰ σ τρ α τη -

Ζ ’ . Δ ιάτρησις τοΰ Κενησίου όρους. 2 0 γοΰ Δουκρώ. 6 5 - 6 7

Η' .  Φ α λστά φ , ή  ό Σ ακεσπήρος, ώ ς κω μ ικός Β '.  Ή  άδαμαντοφόρος άποικίά τοΰ Βάαλ. 67

π ο ιη τή ς. 2 1 - 2 4 Γ ' .  Ή  Π ο ικ ίλη . —  Αλέξανδρος Μαυροκορ

Θ'. Ναυάγιον καί άνθρωποφαγίαι έν τή  νήσω δατος ό δεύτερος. 6 8 - 7 0

'Ρ ώ σ σ ελ . 2 5 - 2 9 Δ . Τό βασίλειον τ ή ς  Π ρω σσίας. 7 0 - 2 2

ΐ \  Τ έλ ο ς π ά ντω ν, ή ό νέος Μ αύσω λος. 3 0 Ε . ' Εκδρομ.αί εις τά ς  περί τούς πόλους θα

ΙΑ  . Έ ρ γ α  καί Ή μ έρ α ι. —  Π οικίλα . 3 1 - 3 2 λά σσας. —  Τ ύχα ι Φραγκλίνου καί 

τώ ν  οπαδών αύτοΰ. 7 3 - 7 8

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Σ Τ '.  Άνασκαφαί τ ή ς  Π ο μ π η ία ς. —  Ν εώ τα - 

τα ι έξευρέσεις. 7 7 - 8 3

Α '. Ή  δημαρχία  τώ ν  Π αρισίων. 3 3 - 3 4 Ζ '. Π ολεμικα ί προπαρασκευαί έν Ε ύρώ πη. 8 3

Β '.  Ή  έν Κ αστάίν συνέντευξις, ή  ό Π αγγερ Η . Σκηναί τοΰ Αμερικάνικου βίου. —  Τζώ ν

μανισμός καί ό Π ανσλαβισμός. 3 4 - 3 5 Βράουν ό κα τα λυ τή ς. 8 4 - 8 9

Γ ' .  Ε π ισ το λ α ί έξ Α γγλία ς. —  Ε τα ιρ ία  πρός Θ '. Τ ά  άεροπόρα σφαιρώματα. 9 0 - 9 4

επιστροφήν τώ ν ’Ιουδαίων είς τόν Γ .  Πυρκαϊαί έν Α μερική . —  Ή  π όλις Χ ί -

χριστιανισμόν. 35 καγον. 9 4

Δ '. Π ροαισθήματα- —  Χ λη θή ς ιστορία. 3 6 ΙΑ '. Έ ρ γ α  καί ήμέραι. 9 4 - 9 6

Ε ' .  Κ αθολμοβόλησις τώ ν Π αρισίων. 36 k
Σ Τ . Ή  Π οικίλη . —  Απόστολος Αρσάκης. 3 7 - 3 9 ΤΕΥΧΟΣ Δν; 'ΤΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Ζ '. Έ κδρομαί είς τά ς  περί τούς πόλους θα ' Ί

λά σσα ς. —  Ν εώ τα τα ι έξευρέσεις. 4 0 - 4 9 Α' .  Ό  λ ιμ ή ν  τ ή ς  Α ιβερπούλης. 9 7 - 9 9
Η '· 0  οικος τώ ν  Μ εδίκων. 4 9 - 5 0 Β '.  Οί πρίγκηπες τ ή ς  Αύρηλίας. 9 9
Θ '. Οί θησαυροί τ ή ς  κα λλιτεχνία ς. —  ’Αρ Γ  . Ή  Π ο ικ ίλη . —  Αλέξανδρος Μαυροκορ

χα ία  έλληνικά  ά γά λμ α τα  έν τ ώ  μ ου- δατος ό δεύτερος. 1 0 0 - 1 0 1

σ είω  τ ή ς  Φ λω ρεντίας. —  Ή  ’Αφρο Δ '.  'Ρ α μ εσ ή ς δ Μ εΐαμούν, ή  ή  Α ίγυπτός
δίτη τώ ν Μ εδίκων. —  Ό  μικρός πρό 3 , 3 0 0  χρόνων. 1 0 2 - 1 1 1

Α π ό λλω ν .—  Ό  κροταλίζω νΣάτυρος. Ε ' .  Σ τ ή λ η  τοΰ ναοΰ τοΰ Σ ολομ ώ ντος. 1 1 1

Οί παλαισταί τοΰ Κηφισοδότου. 5 1 - 5 4 Σ Τ '.  Ή  σ χ ο λ ή  τ ή ς  Φ λω ρεντίας. —  Μ ιχα ή λ
I '.  Ό  Καλαίσιος πορθμός. 5 5 Ά γ γ ελ ο ς . 1 1 2 - 1 1 6

Σελίς.

Ζ . Εκόρομαί είς τά ς περί τούς πόλους θα

λάσσας. —  ’Εξευρέσεις τοΰ ίατροΰ 

Hayes. 1 1 7 - 2 4

1:1 . Γα λ λική  Ακαδημία τώ ν επ ιστη μ ώ ν . —

Περί νιτρογλυκερίνης καί δυναμίτι- 

δος. 124

Θ '. Γό βασίλειον τ ή ς  Πρ;οσσίας. —  Ή  Π ρωσ

σία έπί του έπιλο/ίου βασιλέω ς. 1 2 5 - 2 7

I .  ’’Εργα καί ήμέρα ι. 128

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  4Ε Κ Α Τ 0 Ν  ΕΒΔΟΜΟΝ.

Α ’. Το συνταγματικόν π ολίτευμ α  έ ν ' Ελ λάδ ι .  1 2 9 - 3 0

Β '.  Ό  κόμης του Σαμβόρδ, ή  Ε ρρίκος ό

π έμ π το ς. j 3  1

Γ  . 'Η Πρωσσία καί ή 'Ρω σσία . (31

Δ '. Ό  λιμ ή ν  τ ή ς  Α ιβερπούλης. 131

Ε  . Οί ’'Αραβες έν 'Ισπανία. — Ή  λλάμβρα. 1 3 2 - 3 7

Σ Τ . Περι τοΰ νοός καί τώ ν πανουργιών τώ ν

έντόμων. 1 3 7 - 4 2

Ζ '. Ή  ζωγραφική παρά τοΐς Έλλησι καί
'Ρωμαίοις. 1 4 3 - 4 9

Π '. Το βασίλειον τ ή ς  Π ρωσσίας. —  Ή  Πρωσ

σία έπί Φρειδερίκου τοΰ δευτέρου. 1 5 0 - 5 2  

Θ ' .  Γ α λ λικ ή  Ακαδημία τώ ν έπ ιστη μ ώ ν . —

Περι τ ή ς  ροπής τώ ν ίανθίνων καί 

κυανέων άκτίνων πρός τήν  αύξησιν 

τών ζώ ω ν καί τώ ν φυτών. —  Περί 

βορείων σελάων καί διαττόντων άστέ-

Ρω ν· 1 5 2 - 5 6
I . Μία νύξ έ'ν τινι κυβευτηρίω τής Κ α λ ι- 

φορνίας, έκ τοΰ γερμανικοΰ τοΰ Γερ- 

στέκερ. 1 5 6 - 5 8

ΙΑ '.  ’Έργα καί Ήμέραι. —  Τό αυτόματον
τοΰ Μ έλ τζελ . —  Π οικίλα. 1 5 9 - 6 0

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ.

Α '. 'Ιστορία τή ς  έμοσπονδικής κανονοοόρου

Ά λαβάμας. 1 6 1 - 6 2

Β '.  Τ ά  άργυρεϊα τοΰ Λαυρίου καί ό Κ . ’Αβού. 163 

Γ ' .  Α γγλία , 'Ρω σσία  καί ’Α μερική. |β3

Δ '. , ' Ι ΐ  Π οικίλη . —  Αλέ ξανδρος Μαυροκορ

δατος ό δεύτερος. 1 6 4 - 6 5

Ε ' .  Περιοδεϊαι καί κυνηγετικά πεοιπτώ μα τα  

κατά τους είς τόν Νείλον έκβάλλον- 

τα ς ποταμούς τ ή ς  ’Αβυσσινίας. 1 6 6 - 6 9

Σ Τ  . Το τρόπαιον τώ ν Π λαταιών έν Δελφοις

καί έν Κωνσταντινουπόλει. 1 7 0 - 7 1

Ζ '. Οί Άραβες έν 'ίσ π α ν  — Ή  ’Αλάμβρα. 1 7 2 - 7 7  

Η . Π ατρίς καί έρω ς, ή / Σ κύ λλη ς είς Χά-

ρυβδιν. 1 7 8 - 8 3

Θ '. Τό ουράνιον τόξον έ / τ ω  γαιάνθρακι. 1 8 3 - 8 5  
Γ .  Τό βασίλειον τ ή ς  Π ρωσσίας. —  Π ρώτη 

συμ μ α χία  τ ή ς  Πρωσσίας πρός τήν 

Γαλλίαν. —  Π ρώ τη αποστασία τ ή ς  

Π ρωσσίας. 1 8 6 - 8 8
ΙΑ '. Αί φυλακαί τοΰ βαρώνου Τ ρέγκ. 1 8 8 - 9 0

I B '.  Οί Θησαυροί τοΰ βασιλέως Σολου.ών-

19 0το :

1 1 ’·'. Έργα καί ήμέραι. 1 9 1 - 9 2

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Δ ΕίίΑ ΓΟ Ν  ΕΝΝΑΤΟΝ.

Α . Τ α  άργυρεϊα τοΰ Λαυρίου.

Β '.  Ε πιστολα ί έξ Α γγλίας.

Γ  . Π ερυοεϊαι καί κυνηγετικά περιπτώ ματα 

κατα  τούς είς τόν Νείλον έκβάλλον- 

τα ς ποταμούς τ ή ς  Αβυσσινίας.

Δ . ’Αρχή καί προορισμός τ ή ς  ’Ορθοδόξου Ανα

τολική ς έκκλησίας.

Ε  . Το βασίλειον τ ή ς  Π ρωσσίας. —  Δευτέρα 

συμ μ α χία  τ ή ς  Π ρωσσίας πρός τήν 

I αλλιαν. —  Δευτέρα άποστασία τή ς  
Π ρωσσίας.

Σ ! . Οί Άραβες έν 'Ισπανία. —  Ή  Α λάμβρα.

Ζ '· Πατρίς καί έ'ρω ς, ή άπό Σ κύ λλη ς είς 

Χάρυβδιν. —  I I . Έρως.
H · Οί υπόγειοι Παρίσιοι.

Θ '. Θέατρον Ψ υλλώ ν.

I '·  Εργα καί ήμέραι. —  Ή  δίκη τοΰ Τ ιχ -  

βορνου εν Λονοινω. —  Ποικίλα.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  ΕΙΚ Ο ΣΤΟ Ν .

Α '. Τ ά  άργυρεϊα τοΰ Λαυρίου.

Β '.  Ή  Π οικ ίλη . —  Ε ύ α γ γ έλ η ς Ζ άππα ;, 1 5 I I I -
Γ  . Ή  δύναμις τ ή ς  Α γγλίας.

Δ '. Ν εωτέρα έλλη νική  γ λυ π τικ ή . Ό  "Ο μη

ρος, ύπο τοΰ γλυπτού Κοσσου.

Ε  . Δύο βάρβιτοι άντί δέκα χιλιάδω ν λ ι
ρών.

Σ Τ '.  Σ τα τισ τική  διαφόρων χωρώ ν τ ή ς  Ε ύρώ - 

- η ς ·

Ζ . Τα  ερείπια τώ ν Θ ηβών, κατά τον Λ μπέ- 
ρον.

Π · Ν εώ τα τα  έπιστημονικά έξευρήματα .

Θ Π παρα τοις άρχαιοις περί τά  μνημεία  

γλ υ π τικ ή . —  Μάρμαρα τοΰ Παρθε- 
νώνος.

I · Το βασίλειον τ ή ς  Π ρωσσίας.

ΙΑ '. Π ατρίς καί Έ ρ ω ς, ή άπό Σ κ ύ λ λ η ς είς 

Χάρυβδιν- —  I I I .  Ε κδίκη σις.
IB  . Ιαπωνικά. Ν εώ τα ται άγγελίαι.

Ι Γ ' .  Σκηναί τοΰ αμερικανικού βίου. —  Έπι- 
δρομαί τώ ν αγρίων ’ίνδών έν Φ λ ω - 
ρίδι.

ΙΔ  · Μια Σ ουλιω τις. —  Α ληθής ιστορία.

ΙΕ  . Περί ά τμ ο ΰ , ά τμομηχα νώ ν καί σιδηρο- 

όρο'μ,Λ,ν.

ΙΣ Τ '·  Έργα καί ήμέραι. —  Π οικίλα.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  ΕΙΚ Ο ΣΤΟ Ν  Π ΡΩΤΟΝ .

Α '. Τά  άργυρεϊα τοΰ Λαυρίου.

Β  . Σ χολεία  καί άγαθοεργά κα τα στή μ α τα  έν 
Χ ίω .

Γ  · Εμφ ύλιος πόλεμος έν 'Ισπανία.

Δ'· Περιοδεία είς τά  μεθόρια τ ή ς  Σιβηρίας καί 

Κ ίνας, ύπό τοΰ Σίρ. Θ . Ατκινσων.

Ε '·  Δάνεια έν Α γγλία, Γα λ λία  καί Αμερική.

Σ Τ '. Δ ούκας, νέα ανέκδοτος τραγωδία ύπό 
Αλεξάνδρου Ρ . 'Ραγκαβή.

Ζ '. Ί Ι  Παλιγγενεσία έν τή  πρός άοκτον Ε ύ -

Σελίς.

1 9 3 - 9 5
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1 9 6 - 2 0 1

2 0 2 - 0 4

2 0 5 - 0 6  

2 0 7 - 1 !

2 1 1 - 1 3

2 1 3

2 1 4

2 1 5 - 1 6

2 1 7 - 1 9

2 1 9 - 2 0

220

22 1

2 2 1

2 2 2

2 2 2 - 2 9

2 2 6 - 2 7

2 2 8 - 3 3

2 3 4 - 3 5

2 3 5 - 3 8  

2 3 8

2 4 1 - 4 2

2 4 2 - 4 3

2 4 4 - 4 6

2 4 7 - 4 8

2 4 9 - 5 0

2 5 0

2 51

252- 5( 1

2 5 6



Σελίς.

ρώπη. —  Ή  ρωμανική καί γοτθική

αρχιτεκτονική. 2 6 2 — 67

Η '. Περιοδεία είς τάς μεγάλας νήσους τής

Μαλαισίας. —  Ιάβα- 2 7 0 — 7 5

Θ'. Το βασίλειον τής Πρωσσίας. —  Ό  επταε

τής πόλεμος. 2 6 8 — 69

Γ . Περί άτμοΰ, άτμομηχανών καί σιδηρο

δρόμων. 267 — 78

ΙΑ '. Ληστεία εν Θεσσαλία. 2 7 8

IB '. Δικαστικά. —  Φόνος έν Μασσαλία. 2 7 8 — 79
ΙΓ '. Έργα καί ήμέραι. 2 7 9 — 80

A'.

Β '.

Γ '.
Δ'.
Ε '.

ΣΤ

ζ . '

Η '.

θ ' .

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ή  πολιτική παρακμή τής Αγγλίας. 2 8 1 — 83

Τά ερείπια τών Θηβών κατά τον Αμπέ- 

ρον, 284
Στατιστική του εμπορίου τής Αγγλίας.
Η άρχιτεκτονική τών Περσών. 287

Λού/.ας. —  Νε'α ανέκδοτος τραγωδία ύπο

- 8 7

287
- 8 !)

Αλεξάνδρου 'Ρ. 'Ραγκαβή.
. 'Η ά^χαία ελληνική γλυπτική. —  Α .

Αρ/αϊκή γλυπτική. 2 9 5
Αί κατά τήν Βαλτικήν ύπό τήν 'Ρωσσίαν 

γερμανικαί έπαρχίαι.
Τό έν Χίω νοσοκομεΐον.

Νεώτατα επιστημονικά έξευρήματα. Τό

2 9 0 — 94  

9 8

περι των αυτόματων γενεσεων και

to περι ζυμώσεων ζήτημα.
|/. Ή  Νεα Καληδονία. 

ΙΑ.

2 9 9 -
3 0 1 -

2 9 8
2 9 8

-301
-305

III. Εκδίκησις. 3 0 6
Πατρίς καί ’Έρως, ή άπό Σκύλλης είς 

Χάρυβδιν.

1 1 3 Αί άγγελιαφόροι περιστεραί.
ΙΓ '.  Αμερικανικά δικαστήρια.
ΙΔ '. Έργα καί ήμέραι.

10

311  
3 1 0 — 11

312

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Α'.
Β'.

- ε λ ις .

• 313

Γ '.

Δ'.

3 1 4 — 16
3 1 6 — 18

3 1 8 — 20

'Η γαλλική δημοκρατία.

Μία έπιστολή τοΰ περιοδευτοΰ Λιβιγκστώ- 
νος.

Τά ερείπια τών Θηβών κατά τόν Αμπέρον.
'Η παρά τήν Μαδρίτην μονή καί τά βα
σίλεια τοΰ Έσκουριάλ.

Ε  . Οί έρωτες τοΰ Αντωνίου καί τής Κλεο-

3 2 0 — 24
j  V i '- ,  C.V Μ / Λ ω ρ ί Ο Ι .  3 2 4 __ 29

Δούκας, νέα άνέκδοτος τραγωδία, ύπο Α.
'Ρ. 'Ραγκαβή. 3 3 0  —  34

Η '. Τά νέα φάρμακα καί ή έπίδοσις τής οαρ-

ΣΤ
Ζ '.

πατρας.
Ε ΐ μήνες έν Φλωρίοι.

μακευτικνι
Θ '.

I . 
ΙΑ' .

Γ»· 3 3 5 ——38  

338  

338  

3 3 9 — 40

Α'.
Β'.
Γ '.

Δ '.
Ε '.

ΣΤ

Ζ '.

I I ' .

Περί κρυστάλλων καί κ ρυστα λλώ σει. 
Ιρλανδικά δικαστήρια.
Ποικίλα. —  ’Έργα καί ήμέραι.

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Σιδηρόδρομοι έν Έλλάδι. 3 4 1 — 43
Ή  δεσποινίς Αλεξάνδρα Τίννε. 343
Τί άπέβαλεν ή Γαλλία κατά τον τελευ

ταΐον πόλεμον. 3 4 3
Έ ξ  μήνες έν Φλωρίδι. 3 4 4 — 50
Οί έρωτες τοΰ Αντωνίου καί τής Κλεο

πάτρας. 3 5 0 — 59
. Δούκας, νέα άνέκδοτος τραγωδία, ύπό ’Α·

Ρ . 'Ραγκαβή. 3 6 0 — 64

Σκηναί τοΰ Αμερικανικού βίου. —  Τζών 
Βράουν 5 καταλυτής. 3 6 4 — 66

Περί 4τμοΰ, Ατμομηχανών καί σιδηρο- 
ορόμω>'. 3 6 7 — 69


