
Ο ΜΠΐΙΗΊϋΙΠΣ Μ'ΜΦΙΚΣ.

Ε Π Ι τής ύψςλοτέρας κορυφή: τον Όοενβάλ.οου, 
έρημου καί ποιητικού οροπεδίου τή; Άνω Γερμανίας, 
κείμενου ού μακράν τής βυρροή; τών ποταμών Μοί- 
νου καί 'Ρήνου, υπήρχε πού πολλών ήδη ετών, ό πύρ
γο ; τού βαρόνου Φόν Λανδσόρτ. Ίο  άρχαιιν τούτο 
τιμαριωτικόν κτίριον σώζεται καί σήμερον έριίπιον 
καταπίπτον. καί κικαλυμμένον σχείάν δπό ρηγών χαί 
ελατών α Ά ' ΐιπεοά*ω τούτου ό χηραιός τού ωρολο
γίου πύργο; φαίνεται τρόπον τινά προσπαδών, 2 
μοιος με τόν ιδιοκτήτην του εκείνον, νά διατηρή τήν 
κεφαλ.ήν ύψωμέ-ην, χαί νά κατασκοπ-υι; τήν γείτονα 
χώραν.

Ό  βαρόνος, καταγόμενο; Ιχ ςηρα»Θ·'ντος κλάδου 
τή; μεγάλης οικογένεια; τών Κατσενελλινδόγων,έχλη· 
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ρονόμησι τά λείψανα τών χτημάτων καί τήν υπερη
φάνειαν τών προγό-ων του Ά ν δέ καί ή πρός τούς 
ιτολ.έμους ροπή των προπατόρων αύτού ήλάττωσεν 
έπαισδητότατα τήν περιουσίαν τού οίχου τούτου, ό 
βαρόνος άπεπιιρατο νά οιατηρή είσέτι έπίδειξίν τίνα 
τουλάχιστον τής προγονική; φήμης. Άλλ’ οί καιροί 
ήσαν ειρηνικοί καί οί ιύγενιϊς Γερμανοί, ιίχον έν γέ- 
ιει έγκαταλείιύει τού; γηραιούς αύτών πύργου;, κει
μένους έν μέσω τών βουνών ώ; αετών φωλεάς, καί 
οικοδομήσει τερπνότερα; κατοικίας είς τάς κοιλά
δας· ό δέ βαρόνος διέμινιν ύπερηφάνως κατοίκων 
τόν μικρέ; πύργον του, εςακολουθών μετά κληρονο
μική; επιμονής τάς οικογενειακά; καί πεπαλαιωμέ
να; Ιριδας, είς τρόπον ώστε διέκειτο έχ.θρικώς μετά 
τών πλησιεστάτων αυτού γειτόνων, ε*εκα απηρχαιω
μένων διαφορών.

Ο βαρόνος ιΐχεν εν μόνον τέκνον, χαί τεύτο ήτο 
δυγάτηο *Η φύσις, όταν ίν μό·ον χορηγπ τέκνον, κα· 
τ»*οσμιϊ αύτό, πάντοτε σχεδόν, μετά σπανίων Οελγή-
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τρων. Τούτο συνέβη καί εις τήν θυγατέρα τού βαρόνου. 
"Ολαι δε a't -τροφοί, καί τά γραίδια, χαί αί έξαδέλφαι, 
έβεβαίουν τον άγέρωχον πατέρα, ότι ή Γερμανία όλη 
8έν είχε νεά»ιδα όμοίαν τής θυγατρός τοιι κατά τήν 
ωραιότητα. Καί τ ι ;  άλλος ή αύται έγίνωσκον τούτο 
κάλλιον ;  Ή  κόρη έν τούτοις, άνετράφη μετά μεγί
στης έπιμελείας, εφορευομένη άπό δύω θείας άνυπάν- 
δρους, αίτίνες χατηνάλωσαν ικανά τής νεότητάς των 
έτη παρά τινι των μικρών Γερμανικών αϋλών, Ενθα 
έμυήθησαν τάς αναγκαίας πρός ανατροφήν ώραίας 
νεα’νιδος γνώσεις. Ύπό τήν επιστασίαν λοιπόν αύτών 
ή δυγάτηρ τού βαρόνου κατέστη αριστούργημα. 
Δεκαοκταετής Ιτι ήδύνατο Οαυμασίως νά ύφαίνη καί 
νά Ιξεργάζεται επί ταπήτων όλοχλήρους άγιων ιστο
ρίας μετά τοσαύτης ζωηρότητος καί όμοιότητος, 
ώστ' οί είκόνις ώμοίαζον ψ»χ.άς εντός του Καθαρτη
ρίου. Ήδύνατο προσέτι νά άναγινώσκη άνευ πολλής 
δυσκολίας καί νά έννοή διάφορά εκκλησιαστικά διη 
γήματα, ώς καί τάς Οαυμασίας ιστορίας τών ίπποτί- 
κών χρόνων. ’Εκτός τούτου προώδευσε σημαντικώς 
καί κατά τήν γραφήν, κατορΘώσασα νά χαράσση τά 
όνομά της άνιυ παραμικρά; έλλείψεως, καί τοσοϋτον 
εύαναγνώστως, ώστ’ αί δεΐαί της τό άνιγίνωσκον ά 
νευ διόπτρων. ’Εξείχε προσέτι καί περί τινα ποι
κίλα τεχνουργήματα, έγνώριζε τόν δυσκολώτατον 
του νεωτέρου συρμού χορόν, Επαιζεν ήχους τινάς διά 
τής άρπης καί τής κιθάρας, καί έγνώριζεν έκ στή 
6ους όλα τά ερωτικά άσματα τών ποιητών τής έπο 
χής εκείνης.

Αί δείαι αδτής, ένασκηθεΐται κατά τήν νεωτε’ραν 
αύτών ηλικίαν περί τήν ριλαρε'σκιιαν χαί τά ; έρωτο 
τροπίας, έγνώριζον δαυμασίως νά δίατελώσιν άγρυ
πνοι φύλακες καί αύστηραί χυβερνήτριαι τής διαγω
γής τής άνεψια;, τό δέ έργον τούτο ούδεμία άλλη 
δύναται νά έκτελέση μετ’ άκριβεστέρας έπιτηδειότητος 
καί φρονήσεως αύστηροτέρας, ή φιλάρεσκος γυνή γη- 
ράσασα άνύπανδρςς. Ή  δυγάτηρ τού βαρόνου ουδέ
ποτε διέφευγε τήν έπιτήρησίν των, οΰδ' άπεμακρύ<ε- 
το τού πατρικού οΐκου άνευ τής συν&δίας ή τής ρη
τής άδειας αύτών, αΐτινες τήν έπεφόρτιζον μέ ανα
γνώσεις στρεφομένας περί τήν ανατροφήν καί τήν 
άπαράδατον όπακοήν- δσον δέ περί άνδρών, έδιδά- 
σκετο τοσαύτην πρός αύτεύς δυσπιστίαν καί τοσαύ 
την άπ' αύτών αποχήν, ώστε, κατά τάς διατάξει: 
τών κυδερνητριών, ώφειλε μηδέ βλέμμα νά ρίπτη 
επί τού ωραιότερου εις τήν γή» ίπ-ότου, μήτ’ έάν 
πρό τών ποδών της άπέθνησκε.

Τά αγαθά τού συστήματος τούτου μαδήματα έ 
καρποφόρου·; δαυμασίως. Ή  νέα υποτακτική ήν τό 
παράδειγμα τής ύπακοής καί τής συνέαεως. Καί έ>ώ 
άλλαι κατεμάραινον τάς χάριτάς των εΐ; τάς λάμ
ψεις τού κόσμου, υποκείμενα! ν’ άρπασδώσι καί νά 
προσδληθώτιν άπό τ.ασαν χείρα, αϋτη ήνθει άφανώς 
εντός τού γυναικείου χυκλσυ υπό τήν προστασίαν τών 
εργατικών της «φόρων, ώς ρόδινος κάλυξ έν μέσω 
τών προφυλαχτικών άχανδών. Αί δέ δείαι τήν έδειά- 
ρουν μβθ υπερηφάνειας καί άγαλλιάσιως, καί έκαυ- 
χώντο ότι, καί έάν δλαι τής γή; αί νεάνιδες άπ«πλα-

νώντο, ούδέν τοιούτο, χάρις τώ θεώ , ήδύνατο νά 
συμβή εις τήν κληρονόμον τών Κατσινελλινδόγων.

Έ ν τούτοις 5 βαρόνος Φόν Λανδσόρτ, άλλως ίσως 
περί απογόνων σν.επτόμενος, εΰρισχε τήν οικογένειαν 
του λίαν πολυπληθή1 διότι ή»θεία Πρόνοια τό* ι ίχ ’ 
επιδαψιλεύσει αφθονίαν πτωχών συγγενών. "Ολοι ού- 
τοι ειχον «ύνοϊκήν τωόντι διάδεσιν, κοινήν «ίς ταπει
νούς συγγενείς, διάγοντες «ίρηνικώς, καί θερμώς ά- 
γαπώντες τόν βαρόνον, καί θηρεύοντες πάσαν περί- 
στασιν νά συνέρχωνται σωρηδόν καί νά ένισχύωσι τόν 
οικον όλα δέ τά  οικογενειακά συμπόσια συνεπλη- 
ρούντο ύπό τών αγαθών τούτων συνδαιτυμόνων, δα
πάνη τού βαρόνου, καί όπόταν συνευωχούντο δαψι- 
λώς, έόύναντο τωόντι νά δμολογήσωσιν, ότι, πλήν 
τών βαρονικών συμποσίων, άτινα εύφραινον τήν καρ
διάν, δέν ύπήρχον επί τής γης άξιαγαστότεραι συν
εντεύξεις.

Ό  βαρόνος, μικρός μέν τό σώμα, μέγας δέ τήν 
ψυχήν, έγαυρία φρονών εύου<ειδήτως έαυτόν τόν μέ- 
γιστον άνδρα τού περί αυτόν μικροκόσμου. Ένησμε- 
νίζετο δέ διηγούμενος μακράς ιστορίας τών ισχυρών 
εκείνων καί γηραιών πολεμιστών, ων τάς εικόνας 
έθεώρει άπλήστως χρεμαμένας έπί τών τοίχων τού 
οίκου, «ί καί μή εύρίσκων προθυμοτε'ρους άκροατάς 
εκείνων εϋς Ετρεφε δι’ ιδίας δαπάνης. Ή τ ο  δέ πολύ 
έκδοτος εις τάς τεράστιας διηγήσεις, καί άδιστάκτως 
έπίστευε τάς υπερφυείς ιστορίας κοινοτάτας κατά τά 
ορη καί τάς κούάδα; τής Γερμανίας, ή δέ πεποίθη- 
σις αύτού έστηριζίτο μάλλον διά τής τών ακροατών 
οΐτίνες ήκουον πάσαν ιστορίαν χεχηνότες καί μέ ανοι
κτού; όφθαλ.μούς, καί πάντοτε κατεπλήττοντο, καί άν 
ε/.ατοντάκις ήκροώντο αύτήν. Τοιούτος ό βίος τού βα
ρόνου Φόν Λανδσόρτ, μάντεως τής τραπέζης, άπολύ- 
του μονάρχου τής μικρά; αυτού δικαιοδοσίας,καί ευτυ
χούς ύπέρ πάντα άλλον, ώ ; φανταζομένου ότι ήγα- 
πάτο υπό πάντων τών συχρόνων του.

Καθ’ή; εποχήν στρέφεται τό παρόν διήγημα, συνε- 
»ροτήθη μέγα οικογενειακόν συμβούλιον’περί τής σπου
δαιότατης ύποθέσεως τής υποδοχής τού μελλονύμοου 
τής θυγατρός τού βαρόνου. Διαπραγμάτευσί; τις έ- 
γενετο μεταξύ αύτού καί γηραιού τίνος εύγενούς τής 
Βαυαρίας, σκοπόν έχουσα τήν συνένωσιν τής εύγενείας 
τών επιφανών οίκων αύτών διά τού γάμου τών τέκνων 
των. Τ ά  προοίμια τής σημαντικής ταύτης δποθέσεως 
έτελέσθησαν μετ’ άκοιβεστάτη; έθιμοταξίας.) Οί άρρα* 
βώνες συνιδέθησαν, χωρίς οί μελλόνυμφοι νά γνωρι- 
ζωσιν άλλήλους, καί 5 καιρός τής τελ.ετής τού γάμου 
προσδιωρίοθη. ‘Ο νέος χομης Φόν Αλτενβούργ άνεχλή- 
θη άπό τόν στρατόν διά τόν σχοπόν τούτον, χαί ήδη 
έπορεύετο εις τόν πύργον τού βαρόνου, δν είχεν ειδο
ποιήσει έκ Βρυσβούργης όπου κατά τύχην διέτριβε, 
περί τής ημέρας καί τής ώρας καθ ην έμελλε >ά φθά- 
ση εις τήν οικίαν του.

Ό  πύργος ήτο πλήρης θορύβου ένεκα τών προετοι
μασιών τής υποδοχής. Ή  ωραία θυγάτηρ τού βαρό
νου είχε παρασκευάσει νυμφικήν στολήν λαμπροτάτην. 
Αί δέ δύω θεΐαι,ένασχολούμεναι εις τόν στολισμόν τ?ς 
νύμφης, έφιλονείκουν άκαταπαύστως περί έεός έχάοτου
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καλλωπισμού. Ή  μνηστή έπβμένως Ακολουθούσα τάς
ουμβουλάς αύτών καί τήν άξιόλογον φιλοκαλίαν των, 
άνεδεικνύετο ώραιοτέρα καί χαριεστέρα πάσης άλλη; 
νύμφης παρασκευαζόμενης νά ευχαρίστηση τόν περι- 
μενόμενον νυμφίον.

Ή  έπικεχυμένη έπί τού προσώπου καί τού λαιμού 
χάρις, ή άβρότης τού στήθους, οί γαλανοί οφθαλμοί, 
ονειροπολοΰντες έλπίδας εύτυχιϊς, άνεκάλυπτον τήν 
γλυκεϊαν μέριμναν τής τρυφερά; έκείνης καρδίας- αί 
θεΐαι τήν περιεστοίχιζον διηνεκώς έπιδαψιλεύουσα 
συμβουλάς, τάς όποιας έξήντλουν Ικ τών περί τά; τοι 
αύτας ετοιμασίας αναμνήσεων των.

Είχον δέ τή υπαγορεύσει καί τόν τρόπον καθ’ δν (Ο
φείλε νά παρουσιασθή, τ ί έπρεπε νά λαλήοη, καί πώς 
νά ύποδεχθή τόν περίμενόμενον εραστήν.

’Ο βαρόνο; δέν ήτο δλιγώτερον περίφροντις, χωρίς 
τωόντ. νά ήξεύρη τί Επριπεν άκριβώς νά πράξη- άλλ 
έκ φύσεως περίεργος, φιλοπράγμων, μικρόσωμος, πώς 
ήδύνατο νά μένη ήσυχος, ένώ τά πάντα περί αύτό» 
έκινούντο ; Τά πά-τα λοιπόν καί ούτος άνεκίνει με 
ήθος πλήρες ανησυχίας καί σπουδής, κράζων άκατα 
παύστως τού; ύπηρέτας καί παροτρύνων τάς ΰπηρέτι- 
δας νά έκτελώσι προθύμως τά Εργα των, καί διατρέ- 
χων δλας τά; αίθουσα; καί τούς-θ«λαμους ώς άμε- 
λής τις φιλοτάραχος, ή ώ ; μυια πράσινη περιιπταμένη 
κατά θερμήν τινα τού θέρους ημέραν.

Έ ν  τβύτοις δ παχύτερος μόσχος είχε σφαγή, τβ 
δάσο; άντήχει άπό τάς κραυγάς τών θηρευτών, τό 
μαγειρεΐον έφωδιάοθη μέ αξιολόγους τροφός, αί 
άποθήκαι προεμήθευον ωκεανού; γερμανικών άξιολό 
γων οίνων, καί αύτή ή μεγάλη Έϊδελβέργη εΐχε συν
εισφέρει τούς πβντοίοι·ς αυτής καρπούς. Τά πάντα 
λοιπόν ήσαν Ετοιμα πρός λαμπράν τού ποθητού συνδαι 
τυμόνος υποδοχήν άλλ’ ό συνδαιτυμών δέν έφαί»ετο. 
Αί ώραι διεδέχοντο τάς ώρας- ό ήλιος, κλίνας ήδη 
πρός τήν δύσιν καί έπιχέων άφθόνως ακτίνας έπί τού 
πλουσίου δάσους τού Όδινβάλδου, έφώτιζε τάς άχρω- 
ρείας. Ο βαρόνος, άναβαίνων συνεχώς τόν ΰψιστον 
πύργον πιριέστρεφε τού; πλήρεις έλπίδος όφθαλμού: 
του, ζητών ν’ άνακαλύψη τον νέον Κόμητα μετά τής 
συνοδίας του. Ύπήρξεν ώρα καθ’ ήν ένόμισεν οτι τόν 
άνεκάλυψεν, καθότι δ ήχος τών σαλπίγγων, κυμαΐνό 
μένος εις τάς κοιλάδας έπανελαμβάνετο, άπό τάς 
ήχούς τών βουνών, καί αριθμός ίππε'ων έφάνη μα- 
κρόθεν άργώς προχωρούντων- άλλ’ δτ’ επλησιασαν 
τούς πρόποδας τού βουνού έτράπησαν αίφνης άλλαχού. 
Αί τιλευταίαι του δύοντος ήλιου ακτίνες Ιγειναν άφαν
τοι, ή άμφιλύκη έσκοτίζετο, αί δδοί έκαλύπτοντο 
μικρόν κατά μιχρόν άπό σκότος, καί ούδέν έφαί»ετο 
κινούμίνον είς αύτάς, εκτός τινων χωρικών, οίτινες

Ε ίς Βυρσβοόργην, είχεν Απαντήσει νέον τινά συστρα-
τιώτην του. Ό  Έρμάνος Φόν Στάρκενφωστ, ρωμα
λέος, καί φέρων καρδίαν αξίαν Γερμανών ίπποτών, 
έπέστρεφεν δμοίως έκ τού στρατού. Ό  πατρικός αύ
τού πύργος έχειτο ού μακράν τού άρχαίου μεγάρου 
τών Λανδσόρτ, άλλά κληρονομική τις διένεξις είχε 
καταστήσει τάς οίκογενείας ταύτας έχθράς καί ξένα; 
πρό; άλλήλας.

Έν τή θερμή τών στρατιωτικών τούτων καρδιών 
των διαχύσει, οί νέοι φίλοι διηγούντο πρός άλλήλους 
τά πολεμικά αύτών κατορθώματα, καί τάς λοιπάς 
τόχας. 'Ο  Κόμης διηγήθη όλόκλτοον τήν ιστορίαν 
τών προσεχών γάμων του μετά νεανιδος, ήν ποτέ 
δέν είχεν ίδεί, περί τής καλλονής δμως τής όποιας 
είχε λαβει δελεαστικωτάτας πληροφορίας.

Επειδή δέ οί φίλοι τήν αύτήν έβάδιζον δδόν, συγ- 
κατέ*ευσαν νά διέλθωσιν όμού τό έπίλοιπον τής ημέ
ρας, καί πρός εύχιρεστέραν διασκέδασιν ά;«χνώρησ«ν 
άπό τήν Βυρσβοόργην ένωρίς, ενώ δ νέος Κόμης είχ ε 
προηγουμένως διατάξει τού; όπαδοός του νά τόν Ακο- 
/ουθήσωσι χαί νά τόν πιριμείνωσι.

Πρός άνακούφισιν τού κόπου τής οδοιπορίας έξηκο- 
λοΰθησαν διηγούμενοι πρό; άλλήλου; τά  στρατιωτικά 
σύτών Εργα χαί τά λοιπά συμβάντα- άλλ’ ό κόμης 
δέν ήτο τοσούτον θερμός ζωγράφος τών φημιζόμενων 
θελγήτρων τής άγνωστου νύμφης χαί τή; περιμενούσης 
αυτόν εύτυχίας.

Κατά τή» διεύθυνσιν ταύτην είσήλθον έν μέσω τών 
βουνών τοΰ|’Οδενβάλδου, καί διεπέρω* άτοαπόν τινα εκ 
τών μάλλον έρημων καί δασυσκίων. Είναι λίαν γνω
στόν οτι τά δάση τή; Γερμανίας όπήρξαν πάντοτε τό 
καταούγιον τώ» ληστών, καθώ; οί πύργοι τών φαν
τασμάτων- κατά δέ τήν Ιποχήν ταύτην οί λησταί 
ήσαν πολυάριθμοι, διότι στίφη φυγάδων στρατιωτών 
περιεπλανώντο είς τήν γείτονα χώραν. *Οθεν δέν θέ
λει σανή παράδοξον, έάν οί ήαέτεροι οδοιπόροι'προσε- 
βλήθησαν άπό σπείραν τοιούτων πλανητών εις τάβάθη . 
τού δάσους. Είναι αληθές δτι άντεστάθησαν γενναίως, 
άλλ’ ή σαν στενώς περικυκλωμένοι, δτε ή συνοδία τού 
Κόμητος ήλθε πρός βοήθιιαν τούτου; ΐδόντες οί λη
σταί διεσκορπίσθησαν, δ Κόμης δμως είχε πληγωθή 
θανασίμω;. Μεταφερθέντα προσεκτιχώς είς τήν πό- 
λιν Βυρσβοόργην έπεσχέφθη αύτόν μοναχός έλθών έκ 
γείτονος μο»αστηρίον, περίφημος διά τήν επιτήδειό- 
τητα τού νά ίατρεύη συνάμα καί τό σώμα καί τήν 
ψυχήν άλλά τό ήμισυ τής ίπιδεξιότητός του άπέέη 
έπί ματαίω, διότι αί ώραι τού δυστυχούς κόμητος δέν 
ήοαν πλέον πολλαί.

’Αγωνιών ήδη παρήγγειλε τόν φίλον του νά μετα-
.  .  1  .  .  -  _ Λ  . . . . . .  ^ . 7 * .  Α  /V ,, Λ  — -  Λ — V  Π  I  Μ Λ* *  > Ά  .

έβοάδυνον νά έπανέλθωσιν έκ τού Εργου.
Ένώ δέ ό γηραιός οίκος τού βαρόνου ευρίσκετο «!; 

τή* μεγίστην ταύτη» ανησυχίαν, περίεργός τις 
σκηνή διεδραματίζετο εί; Ετερον μέρος τού Όδεν- 
βάλϊου.

Ό  νέος κόμης Φόν 'Αλτενβούργ έξηκολούθει άμερί. 
μνως τήν πορείαν του, καί έπροχώοει πρός τόν σο
βαρόν τού γάμου ζυγόν, προ; δν δ ά-θρωπο; δδεύει.

καθότι, καί τοι μή ών έκ τών θερμότερων έραστών, 
ήγάπα δμως νά όιατηρή πιστώς τόν λόγον του, καί 
έφαίνετο επιθυμώ·; μεγάλως «Τιστε ή Αποστολή αύτη 
νά έκτελεσθή αμέσως καί εύγενώς. · Πριν ή αποστολή 
αυτή έκπληρωθή, είπε, δέν θέλωκοιμηθή ήσύχως είς 
τδν τάρον!· Τούς δέ λόγους τούτους έπρόφιρε τοσού·
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τω  περιπαθώς ώστε ή «  αδύνατο; πάσα άντίστβσις.' 
Ό  Σταρκενφώστ έπροσπάθει νά τον καθησυχάση, υπο
σχόμενος πιστότατη» έκκλήρωσιν τής επιθυμίας του, 
καί τω  έτεινε τήν δεξιάν ώ; σημεΐον ίερα; διαβεβαιώ- 
σεως. Όάποθνήσκων τήν εσφιγξεν εΰγνωμόνως άλλ' 
ευθύς έπισεν εί; ζάλη* βαθυτάτην, στερούμενος καί 
νύμφης καί γάμων. Διέταξε νά έτοιμασθή ό ίππος του 
ί;α  μεταοή είς τόν πύργον τοΰ βαρόνου, καί έξέπνευσε 
φανταζόμενος ότι πηδά επί του εφιππίου.

Ό  Στάρκενφώστ ¿στέναξε εαί Ικλαυσε τό; συ
στρατιώτην καί φίλον, καί άπιφάσισε νά πραγμ ατο 
ποίηση τήν δύσκολον εντολήν ή . εΐχεν άναδεχ θή, ά» 
και έλυπείτο νά παρουσιασθή απρόσκλητος συνοαιτυμών 
εν μέσω προσώπων εχθρών, καινά λύπηση τό συμπό- 
σιόν των διά τ ί ;  όλεθρίας είδήσεως. Σημειώτέον δε 
ότι ήτο εμπαθής λάτρις του ώραίου φύλλου, χαρακτή 
ρα έχων ένθερμον καί έπιχειρηματικόν, όστις τό; ώ - 
6ε; είς πάσαν παράβολον έπιχειρησιν.

Παρασκευαοδείς είς άναχώρησιν, προδιέθεσε μετά 
προθυμίας άληθώς αδελφικής τά  κατά τή» εν τώ  μο- 
ναστηρίω κηδείαν τοΰ νικροΰ φίλου, καί τήν ένταφίασιν 
εί; τήν πρωτεύουσαν εκκλησίαν τής Βυρσβούργης, παρά 
τού; τάφους τών ίνδόξων προπατόρων του. Ί1 δε πέν
θιμος συνοδία τού Κόμητος έχαβε τήν φροντίδα τή; 
έχτελέσεως τών διατάξεων τούτων.

Καιρός ήδη νά μεταβώμιν εις τήν άρχαίαν οικίαν 
τών Κατσενελλεμβόγων οίτίνες ανυπόμονοι έπερί- 
μενον τόν βραδΰναντα συνδαιτυμόνα, καί νά ίδωμεν 
τ ί  γίνεται ό μικρόσωμος βαρό»ος τόν όποιον άοήκαμεν 
άεριζόμενον είς τόν πύργον τοΰ ώρολογίου.

Ή  νύξ είχεν ήδη επιλθιΓ, άλλ’ δ ποθητός Κόμη; 
δέν έφαίνετο. Ό  βαρόνος κατέβη έκ τοΰ πύργου, άπηλ.- 
•πισμένος περί τής έλεύσεως του γαμβροί. Τό δέ συμ 
πόσιον,άναβαλλ.όμενον άπό ώρας εί; ώραν,έπρεπε τιλ.ος 
νά συγκροτηθή. Τ ά  εδέσματα εΐχον ήδη ύπερεψηθή, 
ό μάγειρος ήγωνία και ό/.οι οί έν τώ  οικω ώμοιαζο; πο 
λιορκσυμένους στρατιώτα; καί καταβεβλημένου; άπό 
τήν πείναν. Ό  βιρόνος λοιπόν υπεχρεώθη καί άχου- 
σίως νά δ;ατάξη τή; Ιναρξιν τοΰ δείπνου, καί χωρίς 
τής παρουσίας τοΰ ουνεστιάτορος. Ό λο ι έκαΟςσαν 
περί τήν τράπεζαν, και μόλις ήρχιζον ήδη νά οειπνώι 
σιν. ότε αίφνης ό ήχος σάλπιγγος κερατίνης, άκου- 
σθείς έξωθεν έδήλωσε τήν άφιξιν ξένου' καί £ιπή 
βιαία άνεμου έπιφυσήσασα ιίς  τάς ερήμους αύλ.ά; τοΰ 
πύργου, εςύπνισε τάς πέριξ ήχους χαί διήγειρε τήν 
προσοχήν του φΰλαχος τών πύργων. Ό  βαρόνος I- 
σπευσε νά δεχθή τόν μέλλοντα γαμβρόν του.

Ή  κρεμαστή γέφυρα κατιβιβάσθη, καί ευπρόσωπο; 
νέος εφάνη προ τού πυλώνος, καδήμενος επί μαύρου 
ίππου* τό άνάστημά του ήτο υψηλόν, ή μορφή ώχρά 
άλλά σοβαρά καί ζωηοά, τό βλέμμα εμπαθές, και το 
ήθος μελαγχολικό». Ο βαρόνος κατεπλήχθη επί μικρόν 
οτι ό ξένος ήλθε μετά τοιαύτης άπλότητος, χαί ένό- 
μισε προσβεβλημένην τήν άξιοπρέπιιάν του' άλλ' άπέ- 
δωχε τοΰτο είς τό σέβας του ξένου, όςτις έμελλε νά 
λάβη τήν τιμήν γενόμενος μέλος τοιαύτης σεβάσμιας 
οικογένειας. Ησύχασε περιπλέον συμπιράνας, ότι 
νεανική τις ανυπομονησία παρικίνησε τόν ίππ-ία νά

έπισπεύση καί νά προηγηδή ταχύτιρον τής συνο. 
δίας του.

» Λυπούμαι, ειπεν ό ξένος, ότι εισέρχομαι είς τόν 
οίκόν σου εί; τοίαυτην ώραν, ·

Ό  βαρόνος διέκοψεν αύτόν'διά λόγων περιποιητι
κών καί χαιρεντιαμών, διότι έναβρύνετο έπί ευγλωτ
τία καί κομψή συμπεριφορά. Ό  ξένος έδοχίμασι* άπαξ 
ή δίς νά σταματήση τόν χείμαρρον τή ; πολυλογίας, 
άλλ’ είς μάτην, ό βαρόνος έξηχολούθει κλίνων τήν 
κεφαλήν καί επιδιδόμενος είς άτελευτήτους φιλοφροσύ. 
-ας. Ό τ ε  δέ μετά τό μαχρόν τής υποδοχής προοί- 
μιον έπιυσε τό; λόγον, είσήλδον είς τάς ένδον αύλάς 
τοΰ πύργου' ένώ δέ ό ξένος ήτοιμάζετο νά όμιλήση, 
διεκόπη καί πάλιν άπό τήν έμφάνισιν του γυναικείου 
μέρους τής οικογένειας, προηγούμενης τής χαριτο- 
βρύτου θυγατρός τοΰ βαρόνου. Μόλις ήτένισε τό ώ- 
ραιον αυτό πρόσωπο-; καί τό βλέμμα του, διερμηνεΰ* 
ον αύτό τό αίσθημα τή; ψυχής του, προσηλώθη ολό
κληρο; επ' αύτού. Μία άπό τάς δύω θείας έψιΟύρισέ 
τι είς τό ου; τής νύμφης, ήτις έδοκίμασε νά όμιλ.ή- 
ση- άλλά τά ύγρά καί κυανά όμματά τη ; δειλώς 
πω; άνυψώθησαν, μόλις λεπτήν τινα έπιπλήξεω; 
φωνήν απεύθυνε» είς τόν ξένον, χαί αί λέξεις έξέ 
πνευσαν είς τά χείλ,η της. Γλυκύ μειδίαμα, καί λε
πτόν έπί τών παρειών ερύθημα έμαρτύρουν τήν εσω
τερικήν φαιορότη.ά της· διότι, πώς ήτο δυνατόν νεδνις 
δεκαοκτώ μαίων, άνατραφείσα τοσοΰτον μεγαλοπρε- 
πώ; καί προδιατεθειμένη είς έρωτα, νά μήν εύαρε- 
στηθη είς τήν θέαν τοΰ κομψού τούτου Ιππότου.

Ά λλ’ επειδή ή βραδεία τοΰ ξένου άφιξις συνίτιμνε 
τόν χρόνον τών συνομιλιών, ό βαρόνος άνέβαλε τάς 
ιδιαιτέρας συνομιλίας είς τάς ώρας τή; πρωίας, χα 
ώδήγησε τόν ξένον είς τόν έτοιμον δεΐπνον. ί

II τράπεζα ήν παρεσκευασμένη είς τήν μεγάλη» 
αίθουσαν τοΰ πύργου περί τούς τοίχου; έκρίμαντο αί 
πολύτιμοι εικόνες τών ηρώων τοδ οίκου τών Κατσε- 
νελλενβόγων, χαί τά τρόπαια, ά εκερδησαν εις τάς 
μάχας καί εί; τ ι ς  Θήρας' έκρίμαντο θώρακες, ουνε- 
οίοντο λόγχαι, περιεσείοντο έσχισμέναι σημαΐαι, καί 
έκειντο τμήματα όπλων καί άλλων πολεμικών έργα- 
λείων- σιαγόνες λύκων καί κάπρων έχ αίνον φρικτώς 
πεπερασμένοι εί; λόγχας κνί βέλη, καί ζεύγος εύμέ- 
γιθες έλαφοκεράτων προσηρτάτο άνωθιν τή; κεφαλής 
του νέου νυμφίου.

Ό  ιππότης μικρά» έδωχι προσοχήν εί; τούς συνδαι
τυμόνας καί ιίς τήν συνομιλίαν' διότι προετίμα νά 
θαυμάζη εκστατικός τήν νύμφην' ώμίλησε μέ φωνήν 
έντονον, άλλ’ ούχί τραχειαν, διότι ή  γλώσσα τοΰ 
έρωτος δέν είναι ποτε πολυθόρυβος' άλλά που ύπα’ρ- 
χουσίν ώτα γυναικεία τοσοΰτον άμουσα, άστε νά μή 
γοητευθώσιν άπό τήν γλυκεία» μολπήν τοΰ έραστοΰ ; 
Ενυπήρχε» ιίς τήν λαλιά» του ξένου μίγμα τι τρυ- 

φερότητος καί εΰγενούς έμβριθείας, τό όποιον έφαίνε
το θαυμασίως επενεργούν είς τήν καρδίαν τής μελλο
νύμφου, ή; τίνος ή οψις είχε γενεϊ ζωηρότερα καί 
συντονωτέρα ή προσοχή της. Ή δη καθώς καί πρό- 
τερον άπεκρίθη έρυθριώσα, χαί οσάκις έστρεφε τούς 
γαλανού; οφθαλμούς της, ύπέκλεπτε τήν γλυχιϊα» τής
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ϊψεώς του 6;αν καί έξέπιμπε λεπτό  τι στέναγμα 
τρυφερά; ευτυχίας. Πρόδηλον άρα ότι τό νέο» ζεύ
γος ήτο πληρέστατα κυριευμένο» υπό τοΰ έρεοτος. Αί 
δέ θεΓαι, μεμυημέναι κατά βάθος τά μυστήρια τής 
καρδίας, διετείνοντο, ότι έκ πρώτης ίψεως δ,Ιρως είσ- 
έδυσεν είς τά στήθη τώ» μελλονύμφων.

Τό συμπόσιο» προεχώρει φαιδρώ; καί τέλος έπιθο 
ρΰβως- διότι οί σύνδειπνοι όλοι ήσα» έφωδιασμένοι 
άπό όξιϊαν ίρεξιν, ήτι; παρακολουθιϊ τά πλούσια 
βαλάντια χαί τόν όρεινόν άίρα. Ό  βαρόνος διηγείτο 
τάς άξιολογεοτερας καί μαχροτέρας τών ιστοριών 
του, χαί ποτέ άλλοτε δέ; τάς απήγγειλε τοσοΰτον 
εύγλώττως χαί μετά τοσαύτης επιτυχίας. Έσν θαυ
μάσιο* τι ένυπήρχεν, οί άχροαταί έμενο* χεχηνότες 
καί κατάπληκτοι, έά» δέ πασέπιπτε κωμικόν τι πιρι- 
στατικόν, άνεχάγχαζο». Ναι μέν ό βαρόνος, ώ ; μέ- 
γας τις άνήρ, ίνησμινίζετο προφέρω» άστειότητα 
καί τοι μικράν, άλλ’ ή φαιδρότης έπετείνιτο μάλ
λον διά ποτηριού άξιολόγου οίνου. Πολλά άλλ,α άνέκ 
δοτα έρρέθησα» ύπό τών κουφοτέρων ή πνευματωδε- 
στέρων, λόγοι δηκτικοί χινήσαντες τόν γενικέ» γέλωτα 
είσέδυσαν είς τά ώτα τών κυριών, καί άσματα έψά 
λησαν ύπό οίνολήπτου ποιητοΰ, έξαδέλφου του βαρό
νου, άτινα, άς τ ' όμολογήσωμεν, έσχανδάλισαν τάς 
άχοάς τών γηραιών χορασίων.

Άλλ’ εν μέσω τής θορυβώδους ταύτης ευθυμίας ό 
ξένος συνδαιτυμών διετήρει παράδοξον χαί όλως άνε- 
ξήγητον σοβαρότητα' νέφος μελαγχολίας οιεχύνετο 
«ίς τό πρόσωπόν του καθ’ όσον ή νύξ έπροχώρει, καί, 
τό παραδοξότερον, αί διηγήσεις τοΰ βσρόνου έπηύξα- 
νον ετι μάλλον τήν σκυθρωπότητά του. Ποτέ μέν έδυ 
Οίζετο εις σκέψεις, ποτέ δέ περιέφιρε* ά.ησύχως τά 
βλέμματα, ένώ ή μετά τή ; νύμφης συνδιάλεξίς του 
ά «έβαινε θερμοτέρα χαί μυστηριωδεστέρα. Αδιόρατα 
νέφη ήρχιζον νά συσχιάζωσι χαί αύτής τό γαλή»ιον 
μέτωπον, χαί μυστιχή τις φριχίασις τήν χατε- 
λάμβανεν.

Ό λα  ταύτα δέν διέφυγον τήν προσοχήν τών παρευ. 
ρισχομένων· ή φαιδρότης των έμαραίνετο άπό τήν 
σκυθρωπότητα τού νυμφ;ου,’τό πνεύμα των έθορυβείτο, 
ψιθυρισμοί χαί λοξά βλάμματα άντηλλάσσοντο έκ 
διαφόρων μερών, ουνοΒευομενα μέ κινήσεις αμφιβόλους 
τή ; κεσαλή;. Τά άσματα χαί οί γέλωτες ήλαττοΰντο 
χαί βαθμηδόν διεχόπτΟντο έν μέσω πένθιμου σιωπής, 
τή; δέ σιωπήν τούτην άκολούθως δ έχοπτον διηγήματα 
άγρια καί ίστορίαΐ υπερφυείς, ή φρίκη -ών εντυπώ
σεων ηύξάνετο έπί μάλλον, χαί ό 6αρό»ος ¿προξένησε 
πολύν τρόμο; είς χυοίας' τινάς λίαν ευαίσθητους 
οιηγηθείς τήν-ιστορίαν τού έφιππου φαντάσματος, τό 
όποιον ήρπασε τήν ώοαίαν 'Ελεονώραν, φριχώδη άλ*. 
λ ' άληθή διήγησιν, ήτις έγράφη διά στίχων καί άνα- 
γινώσκιται έκτοτι παρά πάντων πιατευομένη.

Ο μνηστήρ ήχροάσθη τά διήγημα τούτο μέ βαθείαν 
προσοχή» κρατώ» προσηλωμένους τούς όφθαλμούς έπί 
τού βαρόνου, καί ένώ ή Ιστορία έφθασε πρός τό τέλος, 
ήρχισε νά ¿γείρεται βαθμηδόν έκ τής καθέδρας, ά;υ- 
ψωθιίς επί τέλους ώς άλλο; γίγας, μέχρις cu οί 
οφθαλμοί τού βαρό;ου ¿σπινθηροβόλησαν άπό έκστασιν,

ία θ ’ ήν δέ στιγμήν ή Ιστορία ίτελείωσιν, ό γαμβρός, 
άφεις βαθύν στεναγμόν, άπεχαιρέτισε σοβαρώς καί 
μυστηριωδώ; τούς συνιστιάτορα; φρίσσοντας Ό  βα- 
ιόνος έφάνη ώς κεραυνόπληκτος.

• Τ ί ; άναχωρεϊ τά μεσάνυχτα άπό τάν πύργον; 
λπιστον πράγμα ! τά πάντα ιίχον παρασκευασθή 

πρός υποδοχή* του καί θάλαμος ήτο προετοιμασμένος 
* ι’ αύτόν, έάν έπεθύμει ν άναπαυθή I »

Ό  ξένος έχίνησε τή; κεφαλήν κλαυθμηρώς χαί άπαι- 
σίως. ο’Οφείλω άπόψ», είπε μέ φωνήν νεκρού, νά 
κοιμηθώ εί; πολύ διαφορετικόν θάλαμον!«

Ή  άπόκρισις αΰτη καί δ τόνος τής φωνής μιθ ής 
έπροφέρθη έπέχυσε φρίκην είς τήν καρδι'αν τού βαρόνου' 
άλλά μετά μικράν παΰσίν έπανήλθεν εί; έαυτόν καί 
έπανέλαβε τάς φιλοξένους παρακλήσεις του.

Ό  ξένος άνένευε τήν κεφαλήν βιωπηλώ; πρός πά
σαν πρότασιν, καί άπιυδύνας περίλυπον άποχαιρετι- 
σμόν εί; τήν συνοδίαν έστράφη πρός τήν έξοδον τής 
αιθούση; Αί θείαι Ιμενον ώς άπολιθωμέναι έκ τής 
φρίκης' ή νύμφη έκλινε τήν κεφαλήν χαί εκλαιεν.

Ό  βαρόνος παρηχολούθησε τόν ξένον μέχρι τής εξω
τερικής αυλής τού πύργου, όπου ό μαύρος ίππος ίστα- 
το κτυπών τό έδαφος καί χρεμετίζω» άνυπομόνως. 
Ό ταν δέ εφθασαν εί; τόν πυλώνα τού όποιου δ τοξο
ειδής θόλος έφωτίζετο άμυδρώ; ύπό ζοφερού λαμπτή- 
οος, δ ξέ«ο; έστάθη καί στραφείς πρός τόν βαρόνον 
είπε μέ φωνήν γβέραν καί όλως νεκρώσιμον-

« Ε ’μεθα μόνοι έν μέσω τού μεσονυκτίου, θέλω 
σέ είπεί τήν αιτία» τή; άναχωρήσεώς μου' χρέος α 
παράβατο» καί ιερόν μέ βιάζει ν’ άναχωρήσω τήν ώραν 
ταύτην ί . .

— Καί π ώ ς! εΐπεν 6 βαρόνος, δέν δόνασαι νά στεί- 
λφς άλλον τινά είς τήν θέσιν «ου;

—  Είναι αδύνατος ή άντικατάστασι;· πρέπει νά 
ύπάγω έγώ δ ίδιος' πρέπει νά μεταβώ είς τήν πρω
τεύουσαν έχκλησίαν τή; Βυρσβούργης.

—  Πώς! εΐπεν ό βαρδνος πλ.ήρης έπιπλήξεως, ά λ 
λ’ όχι πρό τή; αυριον' διότι αυριον μέλλεις »ά στε- 
φανωθή; τήν μνηστήν σου είς εκείνην τήν έχκλησίαν.

—  Ό χ ι ! όχι 1 άπεκρίθη δ ξένο; μέ μυστηριωδέ- 
στερον τόνον φωνής, ό άρραβών μου συνεδέθη οχι μέ 
κόρην. . .  άλλά μέ τσύς σκώλ.ηκας ! οί σχώληχες μέ 
περιμένουν! . .  είμαι άνθρωπος αποθαμένος! τά μεσά
νυχτα κοιμώμαι είς τόν τάφον ! . . τό μνήμα μέ περι
μένει χαί χρεωστώ νά ένταφιασθώ ! ϊ

Καί άναπηδήσας έπι τά  νώτα τού μαύρου ίππου 
διεπέρασε τήν κρεμαστήν γέφυραν. Ό  κρότος τού 
καλπάζοντος ίππου διεσκεδάσθη άπό τάς πνοάς τοΰ 
άνεμου, θρηνοΰντος είς τά σκότη καί τάς ερήμους τών 
βουνών.

Ό  βαρόνος Ιπέστρεψεν εί; τήν αίθουσαν τρέμων *αί 
φρίσσων, χαί διηνήθη τό συμβάν. Δύω χυρίαι έλειπο- 
θύμησαν, άλλαι έβεβαιώθησαν ότι ουνεδείπνηεαν μέ 
βρνχό.Ιαχα, καί άλλαι διισχυρίζοντο ότι 6 ξένος ήτο 
δ άγριος κυνηγός, ό περίφημος εί; τάς γερμανικά; 
διηγήσεις. Μέρος τών συνδαιτυμόνων διελέγετο περί 
τών πνευμάτων τών βουνών, περί τών δαιμόνων τών 
δασών καί περί τών άλλοκότων φαντασμάτων, ύπό
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τών όποιων ό άγαθός τής Γερμανίας λαός τόσον 6α- 
ρίως ήνοχλεϊτο έξ άμνημονεύτων χρόνων. Ε ί; δέ τών 
πτωχών συγγενών έπειράθη νά διισχυρισθή μήπως τά 
συμβάν τούτο είναι παράδοξόν τ ι  στρατήγημα έρωτι- 
χόν τοΰ νέου ιππότου' άλλ’ ό δύσπιστος ουτος διήγειρε 
τοσοΰτον κατ' αύτοΰ τήν γενικήν άγανάχτησιν, καί 
ιδίως τοΰ βαρόνου, ώστε ύπεχρεώθη ν’ άπαρνηθή τήν 
αίρεσίν του τάχιστα καί νά είσέλθη ιίς τόν κύκλον 
τών πισσών.

Ά λλ’ έν τοσοΰτω άμφιβολίαι άνέβησαν είς όλων τάς 
καρδίας, καί τήν έπιοΰσαν τά πάντα έβεβαιώθησαν 
διά τή; άφίξεως τακτικών άπισταλμένων, οίτινις 
έπεκυρο»σαν τόν φόνον τοΰ νέου χόμητος καϊ τήν έν- 
ταφιασίν του είς τήν πρωτεύουσαν εκκλησίαν τή; 
Βυρσβοΰργης.

’Ας φαντασθή δ άναγνώστη; τήν φρίκην χαί τόν 
τρόμον τών όμοτραπέζων τοΰ βαρονιχοΰ οίκου. Ό  
βαρόνος κατεκλείσθη είς τόν θάλαμόν του. Οί παρά
σιτοι, έλθόντες »ά συνδιασκεδάσωσι μετ’ αύτοΰ έστο* 
χάσθησαν ότι δέν πρέπει νά τόν έγκαταλιίψωσιν ιί; 
τοιαότην λυπηράν θέσιν· περιιφέροντο εί; τά : αύλσς 
τοΰ πύργου, ή συνήρχοντο σωρηδόν εί; τήν αίθουσαν 
κίνοΰντες τά ; κεφαλάς χαί τοΰ; ώμους εί; έχφρασιν 
τής πρός τόσον καλόν κύριον συμπάθειας των, καί 
χαθήσαντες είς τήν τράπεζαν έρανον χαί έπιο* γενναι- 
ότατα. προσπαθοΰντες οΰτω διά τής «δτυχίας νά 
διασκεδάσωσι τού; θλιβερούς στοχασμούς των.

Ά λλ’ ή κατάστασις τής χηριυσάση; νύμφης ήν οί- 
χτροτάτη, διότι έστερήθη σύζυγον πριν άκόμη τόν 
άσπασθή . .  . καί φευ ! όποιον σύζυγον ! άν τό φάντα
σμά του έφάνη τόσον κομψόν χαί εύγε/ές, όποιος 
άρα δπήρξεν δ ζών άνθρωπο;; Καί έχλαιεν ή ταλαί
πωρος καί έπλήρου τόν οίκον άπό θρηνολογίας.

Τήν νύκτα τής δευτίρας ήμέοας τής χηρείας τη: 
είχεν άποσυρθή ολίγον ενωρίτιρον εί; τόν θάλαμόν της, 
συ/οδευμένη ύπό μιας θιίας της, ήτις τήν παρεστίκιτο 
συνήθως ένώ ήτοιμάζετο νά πλαγιάση καί έκοιματο 
μετ' αύτής. Ή  θεία αύτη, ουσιη περιφημότερα διηγή- 
τοια τών φαντασιωδών ιστοριών, αιτινες έπλήρουν 
τότε τά δάση τής Γερμανίας, είχε μόλις προβή είς 
διεξοδικωτάτην τινά διήγησιν καί άπικοιμήθη έν μέσω 
βαθείας σιωπής. Ό  θάλαμος ήτο αρκετά παράμερος 
καί εβλεπεν είς μικρόν κήπον. Ή  άνεψιά έκλινε τήν 
κεφαλήν θεωρούσα μελαγχολικώς τάς αχτίνας τής ά 
νατελλούιης σελήνης τρεμσύσας έπί τών φύλλων φρίσ- 
σοντος δένδρου απέναντι του παραθύρου της. Τό ώρο 
λόγιον τού πύργου έσήμανε μεσάνυχτα, ότε ήχος ίλα- 
φρός μουσικής ήκούσθη είς τόν κήπον. Έγερθεΐσα τα 
χέως έκ τής κλίνης έπροχώρησε μέ βήμα έλαφρόν είς 
τό παράθυρον. Ύψηλήτις μορφή ιστατο έν μέοω τών 
σκιών τών δένδρων· μόλις ανύψωσε τήν κεφαλήν, και 
άκτίς φωτεινή τής σελήνης Ιπεσεν έπί τοΰ προσώπου· 
καί . . . Ω ούρανέ καί γή ! ή νέα έγνώρισε τό φάντα
σμα τοΰ μνηστήρός της I Τήν στιγμήν έκιίνην δυνατός 
θόρυβος έπληξε τά ώτα τής νέας- ή θεία, έξυπνισθεϊσα 
άπό την μουσικήν χαί άχοΛουθήσασα σιωπηλώ; τήν 
ανεψιάν είς τό παράθυρον έπισενείς τάς άγκάλας της..

άλλ’ ότι συνήλί* καί πάλιν έθεώρησε, τό φάντασμα £- 
γινεν άφαντον-

Έ χ  τών δύω γυναικείων πλασμάτων ή θεία είχε» 
ανάγκην πλειοτέρας περιποιήσιως, διότι είχε πέσε: κε· 
ραυνόπληχτος υπό τοΰ τρόμουέ'Όσον δέ περί τή ; νεά- 
νιδος, έφαίνετο έπ’ αύτής, καί ίσως χαί έπί του φαν
τάσματος τοΰ έραστοΰ της τρυφερόν τ ι συναίσθημα· 
διότι τό φάντασμα είχε μάλλον τήν όμοιότητα ανδρι
κής ώραιότητος· χαί ά» ή σκιά άνδρός φαίνεται πως 
δτι δέν δυσαριστιΐ τά 2μματα άνθοόσης νιάνιδος, 
πολλώ μάλλον ή δμοιότης τής πραγματιχότητος ά- 
ναπτεροΐ ή τούλάχιστον παρηγορεϊ τήν καρδίαν. Ή  
θεία όμως άπεφάνθη, ότι δέν θέλει πλέον νά κοιμηθξ 
είς τοΰτον τόν κοιτώνα. ‘Η δέ άνιψιά, άπαξ ίσως έπί 
ζωής της, δπήρξεν έπίμονος χαί διισχυρίσθη, ότι δέν 
ήθελε δυνηθή νά κοιμηθή είς άλλον κοιτώνα τοΰ πύργου, 
ίπομένως ώφειλ* νά κοιμηθή μόνη ιίς τόν ίδιον θάλαμον' 
άλλ’ έβίασε τήν θεία* νά τή ύποσχεθή ότι δέ* θέλει 
διηγηθή ιίς  άλλον τήν ιστορίαν τοΰ φαντάσματος, φο· 
δουμένη μήπως άπολέση τήν μόνην μιλαγχολικήν ηδο
νήν, ήνήσθάνθη έπί τής γής, καί ήν ήδΰ/ατο νά διατη- 
ρή κατοικούσα είς τόν μονήρη θάλαμον τόν όποιον κα- 
θωράϊσεν ή μυστηριώδης νυχτερινή έμφάνισις τοΰ μνη- 
στήρός της.

Πόσον καιρόν ή άγια θεία έφύλαξε τήν δπόσχεσίν 
της, είναι δύσκολον νά τό προοδιορίσωμεν διότι είχε 
υανιώδη κλίσιν πρός τάς φανταστικός διηγήσεις, καί 
ήρεθίζετο ύπό τή; έπιθυμίας τοΰ νά διηγήται θριαμ- 
όευτιχώς πρώτη τήν φριχτήν ιστορίαν ής τινο; υπήρξε 
μάρτυς αύτόπτης" μολαταύτα έθεωρεϊτο είς τήν γει
τονίαν, ώς άξιοσημιίωτον παράδειγμα γυναικεία; έ- 
χεμυθίας, ότι ή γραια θεία έφύλαξε τέλος τό μυστικόν 
διά μίαν ολόκληρον εβδομάδα, ότε αίφνης έλόθη τής ύ- 
ποχρεώσεως ταύτης άπό τήν είδησιν, τήν όποιαν έλα
βε τή* ώραν τοΰ προγεύματος, πρωίαν τινα, ότι ή νέα 
κόρη έγεινεν άφαντος. Ό  κοιτών της ευρέθη κενός, ή 
κλίνη άνέπαφος, καί τό παράθυρον ανοικτόν.

Ή  εκπληξις τήν όποιαν τά άκουσμα τοΰτο διήγιίρε, 
δΰναται νά κατανοηθή ύπό μόνων εκείνων, όσοι ύπέ- 
στησάν ποτε τήν θλίψε» τήν προιρχομένην άπό τήν 
στέρησι* άγαπητοΰ φίλου. Οί πτωχοί μάλιστα συγγε
νείς διέκοψαν έπί τινας ώρας τό λιπαρόν πρόγευμά 
τω ν ή δέ άγαβή θεία, ήτις πρώτη έλαβε τήν είδησιν, 
άνέτεινε τάς χεϊρας καί άνέκραξεν ■ ‘Ο βρυκόλακας ! 
δ βρυκόλακας! ή κόρη τοΰ βαρόνου ήρπάγη άπό τόν 
βρυχόλαχα! ·

'Εν συντομία διηγήθη τήν σκηνήν τοΰ κήπου, καί 
έξήγαγεν ώς άναντίρρητον συμπέρασμα, ότι τό φάντα
σμα ήρπασε τήν εύμορφον νύμφην του. Δύω μάλιστα 
δπηρέται έπικύρωσαν τό συμπέρασμα τοΰτο τής τα- 
λσιπώρου θείας, διηγηθέντες ότι περί τό μεσονύκτιον 
ήκουσα» βήματα ίππου άνοβαίνοντος τό βουνόν. Ού- 
δεμία λοιπόν άμφιδολία ότι τό έφιππον φάντασμα, ήο- 
πασε τήν κόρην διά νά τήν φέρη ιίς  τόν τάφον τίς 
πλέον έτόλμα ν’ άμφιβάλη χαί μάλιστα έν μέσω τών 
Γερμανικών βουνών, δπου τά τοιαΰτα συμβάντχ δέν 
ήσαν ούδόλως σπάνια, χαί τοσοΰτον συνεχώς έπεβε- 
βαιώθησαν άπό αυθεντικά; ιστορία;;
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ξη έκγόνους βρυκόλακας.
πιστευίεϊσα, διήγιίρε τήν (ενικήν ταραχήν τών συνδαι I στρατηγός
τυμόνων τοΰ βαρόνου. Οί άνδρες του πύργου διετά-| Έ ν  τούτοι; ό,τι Ιγίνεν ε”γΐνε, καί τά πάντα συνεδι-

Έκ τοΰ 'Αγγ.Ιιχον, ύπό X. A. II.

-   Γ  -  I  «  .  .  .  .

άπό νέον ίππέα. Διαπεράσασα τόν πυλώνα, έπήδησε των' άλλά τά πάντα άπέδωκαν εις τήν άμέλειαν 
κάτω τοΰ ίππου χαί μφθεΐσχ είς τούς πόδας τοΰ βα- έξ αιτίας τής όποια; έμειναν τά παράθυρα άνευ διχτυ- 
ρόνου περιεπτύχθη τά γόνατά του. Ή τον ή άπολεσθεϊ- ωτών. Ή  έτέρα δέ έξ αύτών κατελυπήθη καιρίως, 
σα θυγάτηρ καί ό συνοδοιπόρος αύτής, ό φασματώδη; διότι ή Ιστορία τοΰ φαντάσματος, τό όποιον όφθαλ- 
γαμβρό; ! ‘Ο βαρόνος ίμεινεν άλαλος θεωρών άμοι- μοφανώς είχεν ίδιϊ, εψευσε τή*3 ελπίδα τής ηδονής, 
βαδόν τήν θυγατέρα καί τόν βρυκόλακα καί μή 8υ- ήν έμελλε νά έπαναφέρη ή ζωηρά διήγησίς της' άλλ’ ή 
νάμενος νά πιστεύση τάς ιδίας αισθήσεις. Είδε τό φάν- άνιψιά της έφάνη ευτυχής καί περιχαρής, εύροΰσα 
τασμα τοΰ συμποσίου λαμπρώς όμως ένδεδυμένον τήν τό φάντασμα τοΰτο πλήρες ζωής, ψυχής καί σώματος 
φοράν ταύτην, ζωηρότητα έχον φαιδρού νυμφίου, καί φέροντος καρδίαν πάλλουσα* άπό έρωτα, 
μόλις διατηρούν ελαφρά τινα ωχρότητα καί βαφήν με
λαγχολίας έπί τού εύγενοΰς του προσώπου.

Τό μυστήριον ταχέως ά<εχαλύφθη. Ό  ιππότης,(δ;ό- 
ό αναγνώστης τής παρούση; ιστορίας ένόησεν ότι 

ήμέτερος ιππότης δέ* υπήρξε ποτε βρυκόλακας', έ- 
ρόφιρε τό όνομά του, Κόμης Έρμάνος Φόν Σταρ κ εν- 

ρφωστ. Διηγήθη τό τοΰ νέου κόμητος ατύχημα, καί 
είπεν ότι έδραμεν είς τόν πύργον ν’ άναγγείλη τήν πί
κραν είδησιν, άλλ’ ότι ή εύγλωτία τοΰ βαρόνου δέν τώ 
έίωκι καιρόν νά διηγηθή τήν πένθιμον ίστορίαν τοΰ θα 
νατωθέντος Κόμητος· ότι ή θέα τής μνηστής τόν ύπε- 
δούλωσεν ολόκληρα, καί ότι διά νά περάση ¿λίγ.ας ώρας 
πλησίον αύτής παρέτεινε σιωπηλώς τήν έξακολοϋθησιν 
τής άπάτης· ότι εύρέθη είς τήν δύσκολον θέσιν τοΰ νά 
έξέλθη εύσχήμω; τή ; αιθούσης καί ότι αί φανταστι- 
καί ίστορίαι τοΰ βαρόνου τώ ενέπνευσαν τήν αλλόκοτο*

κληρο-

τι
i
π

ΣΥ Ν ΤΟ Μ Ο Σ Σ Η Μ Ε 10Σ 1Σ
ΤΩΝ ES.OXQTÉPQN Τ Η Σ  ΡΩΣΙΑΣ Ι10ΙΗΤΩΝ 

T E  ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ.

υπό

I. JE K1TAAAJ.

των,
τυυ 

έγένετο 
νέτο συ-

νυκτερινάς επισκέψεις, έσΰχναζε τόν κήπον, 
άφαντο; κρυπτόμενος είς τό δάσος, άνεφαί 
χνάκις, καί ότι ήρπασεν έπί τέλους έν θριάμβω καί έ 
νυμφεύθη τήν-ώραίχν θυγατέρα του.

Dii im m orlales hom m ini hom m o 

qu id  p rœ s ta t . . . .
(T erentius).

Συμεών Πολότσκης, ιερομόναχος, έζη περί τά

νειακων εριοων ακη ήγαπα την υυγαι •ρα ---'· ι * - - 1 . ·
ολίγου θρηνήσας αύτήν ώ ; νεκράν, ήδη εχαιρεν άνευ- το5 άσματος τών ασμάτων, διάφορα διά στίχων έγκώ- 
ρίσκων αυτήν ζώσαν όσον δέ περί τοΰ γαμβρού, άν|.α!_* άγιων, τούς οιά στίχων θρήνους διά τόνάγιων, τους οια στίχων 

6 μ ω ς,| ένατον τ °θ Ηγεμονος θεοδώρου τοΰ Αλεξιάδου, 
τό ούτως έπιγραφόμενον Πνευματικόν γεύμα, τόνκαί κατήγετο έζ οίχογενείας έχθρ ίς, δέν ήτο

χάρις τώ θεώ , βρυκόλακας. Πρέπει έν τούτοι; νά |"° ούτως επιγραφομενον ιι/ευμα-ι*.υν («ypu, 
γίνη γνωστόν, ότι εις τό βάθος τής καρδίας τοΰ βσρό |Πνΐυματ.κόν δεϊπνον, ερμηνείαν τινά περί τοΰ τρό
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τού βασιλεύιιν, χαί προφητείας περί τής γεννήσιως 
ΙΙίτρου του Μεγάλου ου «χρημάτισε παιδαγωγός.

Θεοφάνης Προκοποβίκης 'Αρχιεπίσκοπος Νοβογο
ρόδου και Μητροπολίτης πασών τών'Ρωσιών, ήχμα- 
ζε» έπί Πέτρου του Μεγάλου ου έχαιρε τά μέγιστα 
τήν εύνο αν. Ή τ ο  εγκρατής διαφόρων γλωσσών καί 
ίδιδάχθη έ* Ρώμη παντοία; έπιστήμας καί ωραίας 
τέχνας έπιστρέψας δέ έν 'Ρωσία παρέδωκεν «ϊς τό 
έ< Κιοβ.αγσμνάσιον τήν Λατινικήν χαί Σλαβικήν ποιη
τικήν, καί συνέγραψε διάφορα διά στίχων καί είς τό 
πεζόν ποιήαατα, δηλονότι, όμιλίας, πανηγυρικού; 
λόγους, συνοδικούς καί κανονικούς κώδηκας, ίεράν 
χατήχησιν, διάφορα ποιήματα καί τινας ιστορίας, 
έξ ώ- ή τού Μεγάλου Πέτρου περίορ'ζεται μέχρι τής 
ί> 11 υν.τάβα μάχης.

Αντίοχος Ιίαντεμήρης πρίγκηψ, εδιδάχθη υπό τών 
ενδοξότερων τής εποχής του διδασκάλων, άκου σας 
τά  μεν μαθηματικά παρά τού περίφημου Βερνούλλου, 
τήν δέ φυσικήν παρά τού Ούϊλφιγχιρου, τήν ιστορίαν 
παρά τού Βεδέρου, τήν ήθιχήν παρά τού Γροσσίου καί 
τήν ποιητικήν παρά του Ίλίνσχου. Ή το εγκρατή; 
πολλών γλωσσών, περιέλθε διάφορα τής Εύρώπης 
μέρη καί οιέπρεψεν εί; τάς σημαντιχωτέρας αύτή; 
αύλάς «πλούτισε δέ τήν 'Ρωσικήν φιλολογίαν μέ 
διαφόρου; μιταφοάσεις έκ τού Ελληνικού, Λατινικού, 
Γαλλικού καί Ιταλικού συνέταξε σατυρικά, εν ηρωι
κόν ποίημα έπ.γραφόμενον Πετριάς, ώ ; περί ΙΊέτρου 
τού Μεγάλου πραγματεοόμενον, εισαγωγήν τινα εί; 
τήν ‘Αλγεβραν, ουμοωνίαν τών ψχλμών, καί διαφό
ρους διατριβάς, έξ ών τό κλειστόν μέρος οώζεται 
άνεκδοτον.

Τρεδιακόφσκη:, έχρημάτισε καθηγητής τής ρητο
ρικής καί γραμματεύς τή ; ’Ακαδημίας- μετέφρασε δέ 
έκ τού Γαλλικού διάφορα ποιήματα καί συνέγραψι 
διατριβήν τινα περί τή; καταγωγή; τών 'Ρώσων, 
έτέραν περί τή; άρχαιότητος τή; Σλαβικής γλώσση;, 
τρίτην περί τή ; "Ρωσική; ορθογραφίας, ποίημά τι 
περί τής ηθικής Πέτρου τού Μεγάλου, μεταφράσας 
διά στίχων τό ψαλτήριον τού Δαβίδ καί τά άσματα 
τής παλαια; καί καινής διαθήκης.

Δημήτριος 'Γουπτάλος, πρώην μητροπολίτης Σ ι 
βηρίας καί άκολούθως 'Ροστοβίου καί Ίεροσλαβίας, 
συνέγραψε διάφορα ποιήματα έξ ών σώίονται οόκ όκίγαι 
διδαχαί, καί ίεραί τινες κωμωδίαι· δηλαδή, ή γίννη- 
σις τού ’Ιησού Χριστού, ό μετα·οών αμαρτωλές, ή 
‘Γπενιάς καί ή Δημητριάς.

Ούόλκοφ, ουτος θεωρείται ώς θεμελιωτής τού ζωτι
κού θεάτρου- συνέγραψε ποιήματά τινα, εξ ών ώδήν 
τινα πρός Πέτρον τον Μέγαν.

Κίλκοφ, «χρημάτισε πρέσβυς Πέτρου τού Μεγάλου 
παρά τώ τής Σουηκίας βασιλεί Καρόλω ιβ . χαί συν- 
έγραψεν ίστοριχόν τ ι ποίημα έπιγραφόμενο» Μυελό; 
τής ¿ωσιχής ιστορίας.

Βασίλειος Τατίσκεφ, «χρημάτισε μυστιχοσύμβου- 
λος χαί διοικητής’Αστραχανίου· συνέγραψεν ίστοριχόν 
λεξικόν, καί έχτεταμένην Ιστορίαν τής ‘Ρωσία;, μέ
ρος τής όποιας έγείνε, π.ίν ή έχδοθή, παρανάλωμα τού

πυρός, τό δέ ϊιασωθέν έξιδόθη μετά τόν θάνατον 
τού συγγραφέως έπιμελεία τού Μυλλέρου.

Λομονόσοφ, υίός ιχθυοπώλου γεννηθείς μέ ποιητι
κόν πνεύμα1 «θεωρείτο δέ ώς ό κορυφαίος τής ¿ωσιχής 
πο ήσιως, χαί διιχρίνετο διά τ ο ύ  επιθέτου ό ρώσ>.·ς 
Πίηίαρος· έχρημάτισε μαθητής τού περιφήμου Ού- 
ολφίου, καί διέπρεψεν είς διαφόρους κλάδους τής 
φιλολογίας. Συνέγραψε δύο τραγωδία;, εν μέρος έπι- 
κοΰ τίνος ποιήματος έπιγραφόμενον Πέτρο; δ Μέγας, 
ποιημάτιόν τι έπιγρσφόμενον Ή  εύχρησ-ία τού ύέκου, 
ειδύλλια, ώδάς, καί μετέφρασε διά στίχων έκ τού 
'Ελληνικού καί Λατινιχσΰ ούκ όλίγα ποιήματα. Συνέ. 
γράψε πρό; δε εί; τό πεζόν διαφόρους περί φυσικής 
καί χπμείας διατριβάς, κανόνας περί τή; ¿ωσιχής 
ποιήσεως, περί γραμματικής κάί περί ρητορικής, τά 
χρονικά τών 'Ρώσων κυρίαρχων, παλαιάν τής "Ρω
σία; ιστορίαν, φιλολογικά; τινα; διατριβάς καί δύο 
πανηγυρικού; λόγους, τόν μέν τής Αύτοχρατείρας 
Ελισάβετ, τόν δέ ΙΙέτρου τού μεγάλου, όστις θεω

ρείται ώς ρητορικόν άρις-ουργημα.
Δημήτριο; 'Ροστόβσχης συνέγραψε διάφορα δρά

ματα, έξ ών υπερέχουν τά «πιγραφόμενα, ό μιτανοών 
αμαρτωλό;, ’Εσθήρ καί Άσουήοος, ή γε'ννησις τού 
"Ιησού Χριστού, ‘11 άνάστασις, Ή  άνάληψις τής Πα
ναγίας κτλ.

Αλέξανδρος Σουμαρούκοβ, έγεννήθη εν Ετει 1727 
χαί άπεβίωσε τώ 1 2 7 7 . Συνέγραψε δέ διάφορα διά ς-ί- 
χων καί «ί; τό πεζόν πονήματα, ήτοι ωδάς, ειδύλλια, 
μύθους, βουκολικά ποιήματα, σατύρας, ποίημά τ ι ε- 
πιγραφόμενον Άλκέστης, Ετερον Κε'φαλο; ή Ιΐρόχοη 
τήν 'ιστορίαν τής πόλεως Μόσχας, χαί τήν τή; πρώ
της χαί διυτιρας έπαναστάσεω; τού Στρέλιτζ. lipo* 
ίς·ατο δέ χαί είς τήν έχδοσιν τού περ’οδιχού συγγράμ
ματα; ή φιλόπονο; Μέλισσα, άλλά πρό πά-των διεχρί- 
θη είς τήν χωμωδίαν χαί τραγωδίαν, όθεν Εχομε» έξ 
αύτού διαφόρους κωμωδίας,έξ ών ύπερέχουσιν αί έπι- 
γραφόμιναι Ό  διχαστήςΌ  φύλαξ-,0  φθονερό; άνθρω. 
πος· Οί τρεις άντίζηλοι αδελφοί- Ή  δΓ απάτη; άπο- 
χτηθείσα προί; ‘Ο  Γρισοστϊνο; κτλ. καί τά ; έφεξής 
τραγωδίας αΐτινες θεωρούνται έχ τών άριστων μετα
ξύ τών ^ωσιχώ» τραγωδιών, δηλαδή, ‘Ö Κόρεφ, Χαμ- 
λέτος, Άριστόνα, Σίναφ Τρούβωρ- Ζιμίρα, Διμίζο- 
Βιτσέλαφ- Ψευδοδημήτριος χαί Μιχίσλαφ- Τ άς τρα
γωδίας ταύτα; μετήνεγχεν είς τήν Γαλλικήν φωνήν 
Ε. Λ. ό ΙΙαππαδόπουλος.

Μιχαήλ Κεράσχοφ, συνέγραψε παν είδος ποιήσεως, 
έπομένω; Εχομιν έξ αύτού διαφόρου; τραγωδίας, κω
μωδία:, <·)δά;, μύθους, ειδύλλια, σατύρας, μυθιστό
ρημά τ ι έπιγραφόμενον ’Αριάδνη έν θήβαις- ποίημά 
τ ι δ καρπός τή; επιστήμης, ετερον Νουμας ό Πομπή 
λιος· Ετερον ή ίν Τσεσμέ μάχη- καί «π χόν τι ποίημα 
ουό τίτλος ‘Ρωσιάς.

Πλάτων άργιεπίσχοπος Μόσχας- θεωρείται ώς ό 
άριστο: τής Ρωσία; ίεροχήρυξ. Τούτου Εχομε» διαφό
ρους διδαχάς καί όμιλ.ίας αΐτινες άπαρτίζουσιν εννέα 
σχεδόν τόμους εί; 4.0» καί μίαν Κατήχησιν μετα- 
φρασθεΐσαν είς τήν νεοελληνικήν γλώσσα» ύπό τού άοι- 
δίμου Κοραή.
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Νόβιχοφ, πολυμαθής ιστορικός, έκδώσας πρός τοίς 
άλλοις καί ίστορικοφιλολογιχόν τ ι δεκάτομον πόνημα 
έπιγραφόμενον άρχαία 'Ρωσική βιβλιοθήκη.

Μύλλερο; Γελάρδος Φρεδέοιχος, χαί τοι έξ Ούεςβα- 
λίας κατατάττεται μεταξύ τών λογίων τής Ρωσίας 
διά τήν είς την χώραν εκείνην πολυχρόνιον διαμονήν 
του. Έχρημάτισε μέλος τή ; έν Πετρουπόλει Β. ’Α
καδημίας, κα ι’ιστοριογράφος τή ; αύτοχρατορία;- ήτο 
έγχρατής σχεδόν όλων τών ευρωπαϊκών γλωσσών καί 
συνέγραψεν ούκ όλίγα ποιήματα, ίστορικά, φιλολογικά 
καί επιστημονικά, ιίς  τήν 'Ρωσικήν, Γερμανικήν, καί 
Λατινικήν γλώσσαν.

Αλέξιος 'Ρεγεύσης, διευθυντής τής τών Επιστημών 
άχαδημίας, συνέγραψε διαφόρων ειδών ποιήματα, ήτοι 
ώδάς, μύθους σατύρας, ειδύλλια, έπιγράμματα κλπ. 
χαί τραγωδίαν έπιγραφομέ»ην Σμέρδης δ τού Κόρου. 
Ίωαννοβίχης δ Μΐχοφ, συνέγραψε δύο τραγωδίας, 
τέσσαρα αστεία ποιήματα, καί διαφόρους ώδάς, έπι- 
ς·ολάς διά στίχων, Βουκολυά ποιήματα, επιγράμματα 
καί έπιγραφάς- έτι δέ μετήνεγχεν εί; τήν 'Ρωσικήν 
τήν Μερόπην τού Ιταλού Μαφφέου, καί τάς μεταμορ
φώσεις του ’Οβιδίου.

Κουδρατοβίκη;, μεταφραστής τής αύτοχρατορικής 
άχαδημίας- έποίησε καί μετέφρασιν έπίχεινα τών δέκα 
χιλιάδων Επιγραμμάτων- μετέφρασεν εί; ^ωσιχούς σ τί
χους τήν Ίλιάδα καί ’Οδύσσειαν τού ‘Ομήρου- ουνέ 
ταξε λεξικόν τής ‘Ρωσικής γλώσση; καί ετερον δωδι 
κάγλωσσον!

ι »
τού κατά διαταγήν τής Αύτοχρατείρας Αικατερίνη 
έκδοθέντο; "Ρωσικού Κωδικός.

Μιχαήλ Σχιρεβάτοφ πρίγκηψ, έξέδωκε διάφορα άρ
χα ία  άνέκδοτα Εγγραφα, έξ ών καί ίστοριχόν τ ι  ήμε- 
ρολόγιον τού Αύτοχράτορος Πέτρου1 συγγράψας χαί 
διεξοδικήν τής "Ρωσίας Ιστορίαν.

Νικόλαος Ποπόβσχης, καθηγητής τής φιλοσοφίας 
χαί Ρητορικής έν τώ έν Μόσχα πανεπιστημείω. Μετέ
φρασε διά στίχων τό περί ανθρώπου δοκέμιον τού’Α γ
γλου Πόπη* τό περί άγωγής πόνημα τού Λωκίου- τά 
ποιήματα τού Άναχρέοντος, τάς «πιστολάς και ώδάς 
τού Όρατίου- χαί μέρος τή ; ιστορίας τού Τίτου 
Λ ιβίου.

Διονύσιος Φόν— Βίσιν, έγχρατής διαφόρων άρ- 
χαίων χαί νεωτέρων γλωσσών. Ματέφρασι διά σ τί
χω ν τήν Άλζίραν καί τόν Σύδνεύν τού Γρεσσέ* 
του καί συνέταξεν άρίστην τινά κωμωδίαν έπιγρα- 
φομε'νην δ Άποσπασματάρχης καί ή Απόσπασμα 
τάρχ^αινα- Ιτι δέ διαφόρους σατύρπς, ποίημά τ ι «- 
πιγραφόμενο* ό μεταπράτης, καί τινα ώραιοτάτην 
ωδήν.

Δεπεχίνος, γραμματιύ; ισόβιος τής £» Πετρου- 
πόλει ’Ακαδημίας- έξεδωχεν ήμιρολόγιον τών κατά 
τήν 'Ρωσίαν διαφόρων περιηγήσεών του, καί τινας έ-
πιστημονίκάς διατριβάς κα! άλλα πονήματα χα-Ιτικοΰ, έγεννήθη έν ΠετρουπόΛει τω ι  
ταχωριοθέντα είς τά πρακτικά τή ; ρηθείση; Ά χα -Γ ϊπή ρξε  σοφός ιατρός χαί καλός μαθημ 
δΐμίβς. |λιοτα κατά τό 17 6 0  Ετος Ελυσε τό πρ

Γυλδεσταετο; έχ ‘Ρίγη ; μέλος τής έν Πετρου- 
πόλει ’Ακαδημίας περιήλθε χατ* Επιταγήν τής Κυ- 
βερνήσεως τά  ένατολιχά τής ‘Ρωσίας μέρη· συνέγρα
ψε διάφορα ποιήματα άφορώντα τήν ιστορίαν, Γεω 
γραφίαν, Στατιστικήν καί πολιτικήν κατάστασιν δια
φόρων τής ‘Ρωσίας μερών έχ τών πονημάτων δέ 
τούτων, άλλα μέ εΐσί γεγραμμένα λατινιστί άλλα δέ 
γερμανιστί.

Κρασχενίάνιχοφ, μέλος τή ; έν Πετρουπόλει άχα
δημίας τών επιστημών χαί καθηγητής τής Βοτα
νικής χαί φυσική; Ιστορίας- έξέδωκε περιγραφήν 
τινα τή; Καμσιάτίκας, ήν περιήλθε χατά διαταγήν 
τή; Κυβερνήσιώ; του.

Άσχοφ, πριγχίπισσα, αύτη διχαίω τώ  λόγω πα
ραβάλλεται μέ τήν Άθηναν, διότι χαί ανδρείαν με- 
γάλην Εδειξε» έν μέσω τών στρατευμάτων, χαί παι
δείαν ούχ όλίγην, ώστε ήξιώθη νά προεδρεύη τής έν 
Πετρουπόλει αύτοχρατοριχή; άχχδημίας.

Ά σχιχοφ, πριγχίπισσα- ταύτης Εχομεν διαφόρους 
ποιήσεις χαταχωρισθείσας είς τήν ‘Ρωσικήν εφη
μερίδα τήν έπιγραφομένην, Αί άθώαι διασκεδάσεις.

Ούρουσοφ πριγχίπισσα, συνέγραψε διάφορα ποιη- 
μάτια μάλιστα ειδύλλια καί ωδάς.

Σσυβάλοφ, ύπή:ξ* κομψότατος ποιητής καί συνέ
γραψε γαλλιστί τόσον ωραίου; στίχους, ώστε οί ί
διοι ^Γάλλοι άπατηθέντες άπέδωκαν τω Βολταίρω 
τήν παρ’ αύτού έκδοθείσαν Επιστολήν πρό; Νΐνον.

Καραμσίνος, μυστιχοούμβουλος. Μετέφρασεν έχ 
τού γαλλικού τάήθι-ιά δ.ηγήματα τού Μαρμοντέλλου- 
συνέγραψε χατά μίμησιν αύτού άλλα διηγήματα- 
έφιλοπόνησεν ούκ όλίγα ποιήματα- έξέδωχε πόνημά 
τι ύπό τήν επιγραφήν έπιστολαί £ώσου τινός περιη- 
γητοΰ, χαί δεκάτομον Ιστορίαν τής ‘Ρωσίας ήτίς το- 
σούτον έπη·έθη ώστε ό Καραμσίνος θεωρείται ώς 
άλλος τή; 'Ρωσίας Θσυκυδιδης.

Κριλ/ώφ, ούτος εΤ»’£εΙ; τών κομψωτέρων τής ‘Ρ ω 
σίας ποιητών, ίδίω; δέ έπέδωκεν είς τού; μύθους, ό
θεν καί ώς έκ τούτου έπωνομάσθη τής ‘Ρωσίας Αα- 
Φοπαΐης. Οί μύθοι του εύρίσκονται μεταφρασμέ
νοι καί είς άλλας γλώσσας.

Βελοσέλκιος, πρίγκηψ. γεννηθείς έν Πετρουπόλει 
τώ 1757  Ετει. Έξέδωχε τραγωδία» τινά χαί δια
φόρους έπιστολάς, πλήν δέν έπρόφθασε νά συγγράψη, 
ώς προύτίθετο, χαί τούς πανηγυρικούς τών ένδοξων 
τής 'Ρωσίας άνδρών.

Σχφούστωφ Δημήτριος, Κόμης καί Γερουσιαστή; 
έγεννήθη έν ετει 1 7 6 8 . υπήρξε μέλος διαφόρων ά- 
καδημιών καί συνέγραψε πονήματα τινα, έξ ων 3ιαι - 
χρίνονται ή έπιοτολιμα'α άνταπόχρισις,—  τά λυρικά 
ποιήματα,—  ‘Η  μετάφρασις είς τό £ωσιχόν τής 
"Ανδρομάχης τού ‘Ρακίνα, καί τής ποιητικής τού 
Βοΐλώ- χαί πρός τούτοι; ωδή τις διά τήν έν Ετει 
1 8 1 5  είσοδον τώ* συμμάχων είς Παρισίους.

Εύλέρος Κάρολος, υίός τού περιφήμου μαθημα
τικού, έγεννήθη έν Πετρουπόλει τώ 17 4 0  Ετει.

* εατικός, μά- 
ροταθέν μα-
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θηματικόν πρόβλημα παρά τής έν Παρισίοις ’Ακα
δημία;, παρ’ ής καί έβραβείθη.

Γαλλιτζίνιος Δημήτριος, πρίγχηψ, σοφός ριλολό- 
γο ; χαί ρυσεχός υπήρξε μέλος διαφόρων τή; Εΰ- 
ρώπης άκαδημιών καί αυνίγραψε διατριβά; τινας. 
Προ; τούτοι; έξέδωχε καί πληρεστάτην Ιχδοοι» 
τών του Έλβετίοι» πονηιιάτων. Άπεβίωσε δέ έν £τει 
1803 .

Κρουδενέρη Βαλιρία, γονή εόρυεστάτη, ούζυγος του 
έν Ισπανία χρηματίσαντο; πρέσβεως Βαρώνου Κρου- 
δενέρου, έγεννήθη έν έτει 1 7 7 0  χαί συνε'γραψε 
μυθιστόρημα έπιγραρόμενον BaJtpfa, εί; S, ώς ρρο- 
νοΰσιν οί χριτιχοί, είχονίζει έαυτήν.

Σουχόρτχιο;, έγεννήθη έν Τοόλη τώ 1783 , συν
έγραψε διάρορα ποιήματα, μάλιστα ωδήν τινα προ; 
Αλέξανδρον τον Αΰτοχρα'τορα, λυριχόν τι ποίημα έ 

πιγραρόμενον ύ áotddc τών έρειπίωι· τον Κρευ,Ιί· 
>·οι>, καί τινα άλλα. Έξέδιδε πρός δε καί φιλολο
γικήν εις τδ Ρωσικόν έρημερίδα όπό τήν έπιγρα- 
ρήν ό ΆγγεΛιαοόρος.

Σισκόρρ Ν. έγεννήθη τό 17 5 0  έτος έγρημάτισε 
μέλος τής έν Πετρουπόλει Ακαδημίας τών έπιστη- 
μών, καί συνε'γραψε περί ψωσικών συνωνύμων.

Σβόστορρ, γυνή εύρυής, ήτι; συνέγραψε πονήμα
τα τινα χαί μετέρρασεν ι ί ;  τό γαλλικόν τό έπ.γρα 
ρόμενον μυθιστόρημα « L isa  e l  le coin de fen. »

Κ,λάουσιν ’Ερρίκος-Φρεδερΐχος, έγεννήθη τώ 1770  
χαί συνέγραψε διάρορα άρορώντα τήν ρωσικήν Ιστο
ρίαν πονήματα, ώς καί άξιολόγους τινάς διατριβάς 
καταχωρισθιίσας εις τινα περιοδικά τής Γερμανίας 
συγγρα'μματα.

Λαγγσδόρρ Γιώργιος-Έ^ρικος έγεννήθη έν Λάχη 
τω 1 7 7 4 , έχρημάτισε γενικό; έν Βρασιλία Πρόξε
νος, καί έξέδωχε τας πέριξ του κόσμου περιοδεί
ας του.

Φριδιακόρεκιος, συνέγραψε ποίημα έπιγραρόμενον 
Γή.Ιεραχίΐ.

Λεργιαβϊνος, συνέγραψε διάρορα ποιήματα.
Γρυμποιέντωρ, συνέγραψε ποιήματα τινα μάλι

στα ώραίαν τινά χωμιμδίαν έπιγραρομένην « Δυστυ 
χ ία  ι ί ;  τού; πνευματώδεις άνδρα; » χαί ή ; δπαν- 
τε ; οί στίχοι κατήντησαν κοιναί «αροιμίαι.

Ζαγόζκην, συνέγραψεν ιστορικόν μυθιστόρημα /  
ούρω Μι.Ιοσ.Ιά6σχ.ΐ) έπιγραρόμενον καί μεταρρα- 
σθέν καί είς τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Βουλγάοιν συνέγραψε σύν τοις άλλοι; ιστορικόν 
τι μυθιστόρημα έπιγραρόμενον 16ár Βΰίιγιτ * του 
όποιου έπάρχει καί γαλλική μετάρρασις.

Πουσκιν' ςυτος εΤν’ έχ τών αρίστων τή; ‘Ρ ω 
σίας ποιητών καί ό πρώτος μορρωτής τής νέας του 
ε'θνους ^του ποιήσεως, είς δέ τά ποιήματά του μ ι
μείται όσον έστί δυνατόν τον περικλεή Βύρωνα. Τά 
δύω αυτού αριστουργήματα τό Ιμετρον δηλονότι 
μυθιστόρημα Εύγίνος 'Oriynr, χαί τό δράμα Βο. 
ρής ύ Γodovroxf εύρένχοντα« μεταρρασμένα καί εις 
τήν Γερμανικήν γλώσσαν.
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Μιχαήλ Αέρμοντωρ, ευτος έχει τά  δευτερεία 
τοΰ Πουσχίνος καί συνετέλεσεν οόχ όλίγον είς τήν 
μόρρωσιν τής γλώσσης χαί νεωτέοας ρωσικής ποι* 
ήσεως. Έ χομεν δέ αϋτοϋ ^ιάρορα ποιήματα καί 
διηγήματα έξ ών τινα μεταρράσθησαν είς τό Γαλλικόν 
υπό διαφόρων συμπολιτών του.

Νικόλαος Γόγολ- οΰτος θεωρεΤται ώς υπέρτε
ρος μεταιύ πάντων τών τής ‘Ρωσίας ποιητών, 
πρός δέ καί μεταξύ τών πεζογράρων διά τε τήν κομ
ψότητα καί αθαρότητα του υρους, καί πραγματι- 
κώς είς αύτόν χρεωστεϊται ή τελειοποίησις τής ψω- 
σικής ποιήσεως καί γλώσσης, έχομεν δέ τούτου διά. 
ρορα πονήματα είς τε τό πεζόν καί έμμετρον, άλ
λα πρό πάντων διακρίνονται τά έπιγραρόμενα Ε 
σπερίδες τής Δικάνης, —  Νέα σειρά διηγημάτων,-- 
Αί νεκραί ψυχαί,—  καί ή άρίστη αυτοΰ Κωμωδία 
ΡίδΙΓ,ορ ή Ό έπιθεωρηζήτ.

Οι τελευταίοι τρεις οϋτοι συγγραρεΓς άποτελ,οΰ- 
σι τήν τριανδρίαν τής ψωσικής ποιήσεως.

Μιλουκορ, έξέδωχε κατά τό 1847  έτος τήν ίς-ο- 
ρ’.αν τής ρωσικής ποιήσεως.

Οοστρόβσκης, συνέγραψε ποιημάτιά τινα καί ώ* 
ραιαν κωμωδίαν έπιγραρομένην « Ουτοι εΐν’ έχ τών 
ήμετέρων καί μετά ταΰτα λογαριαζόμεθα. »

Τουργυένϊερ, συνε'γραψε διαρόρους κωμωδίας καί 
ποιητικόν τ ι μυθιστόρημα έπιγραρόμενον « Τ ά  χρο· 
νικά ένός χυνηγοΟ. *

Γαντσάρωρ, συνέγραψε μυθιστορία; τινάς. 
Γρηγοροβίκης, τούτου έχομεν τά έπιγραρόμενα 

πονήματα « ’Αντώνιος δ δυστυχής,-— *0 πτωχός 
διάβολος η καί τινα άλλα.

Βοότσκορ, ουτος συνέγραψε διάρορα ποιήματα- 
Φουμελης· ό έχ Θήρας καταγόμενος οδτος νέος 

έξέδωχε διάρορα ποιημάτιά, καί 2ν μυθιστόρημα διά 
στίχων καί είς πεζόν λόγον έπιγραρόμενον · ΑΙ ‘0 -  
δυσσιναί νύκτες. »

Σολοούπης (Κόμη;), ουτο; εΤν' έκ τών ριλ,οπό- 
νων τής ρωσίας συγγραρέων καί τών έπισημωτέρων 
αυτής ποιητών. Έ κ  τών συγγραμμάτων του δία- 
κρίνονται τά έπιγραρόμενα Τό Ναρκωτικόν,— Τό 
χθές καί σήμερον,— Αί κωμψδιαι,— Οί Συνάδελ- 
ρσι,— Μία σκηνή τοΰ μεγάλου κόσμου,— Ό  Λέων,—  
Ή  ’'Αρκτος,— Τό κατά τάν σιδηρόδρομον συμβεβη- 
κός,— Οι τρεις ύποσχεθέντες,— Οί δύω μαθηταί,—  
Τά μή άποπερατωμένον νέον,— Τό ποίημα Ό Ταράχ- 
τασος έπιγραρόμενον, καί τό ποιητικόν μυθιστόρημα 
« Ή  σύζυγος τοΰ ραρμακοπώλου. »

Μά'ιχωρ· τούτου έχομεν διάρορα ποιήματα έξ 
ών διακρίνιται τά έπιγραρόμενον αΤά όνειρα. »

Μεταξύ τών νιωτέρων τής ‘Ρωσίας ποιητών δια- 
πρέπουσι καί α! χυρίαι ‘Ρωστοπχίνη, Παύλορ καί 
Ιανάερ.

Έ χ  δέ τών έν ‘Ρωσία έχδιδομένων περιοδικών 
ριλολογιχών συγγραμμάτων άξια σημειώσεως *ίσί 
τά έπιγραρόμενα · Ή Βι6Μο0ήχη τής άταγνΰσε-

«C έχδιδομένη υπό Σιγχόβσχη » —  Τα χροηκά τής 
Πατρίόος, ύπά Κραέβσχη, όπσυ άπαντώνται χαί πολ
λά άρθρα τοΰ Βιλίνσχη. —  χαί ‘Ο Σύργροτοτ, υπό 
Πανάερ, χαί όπου συνεχώς γράρουσιν δ Νιχητέγχο 
χαί ό Πλετνίερ.

ΚΑΡΟΛΟΣ Λ '.
ΒΑΣΙΛΕΓΣ Τ Η Σ  ΑΓΓΛΙΑΣ.
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‘Ο Κάρολος Αος, όστις ά··έβη είς τόν θρόνον τώ 
1 6 2 5 , εΐχοσιπενταετής ών τήν ηλικίαν, ειχε λάβει 
άπό τής ρύσεως νοΰν όρθότιρον ή ό πατήρ αύτοΰ Ι 
άκωβος Αος,ίσχυροτέραν δέ θέλησιν' καί, κληρονόμη
σα; τάς πολιτικά; εκείνου, περί τή ; απολύτου βα
σιλείας, άρχάς, ήτο πολύ έπιτειδειότερο; είς τό νά 
καταστήση αύτάς εργον. Ητο δέ, ώς δ πατήρ, έν
θερμο; έπισκοπικό; καί ή-είχετο πολύ μακλο* τούς 
παπισπάς ή τού; καθαροθρήσχους. Δέν έπιτρίπεται 
βεβαίως ν’ άρνηθώμεν, ότι είχε τινα τών προτερη 
μάτων οΰ μόνον άγαθσΰ, άλλά καί μεγάλου ήγε- 
μόνο;· διότι πολλή μέν ήτο ή περί τά γράμματα 
καί τήν τέχνην φιλοκαλία αύτοΰ, άξιοπρεπής δέ ό 
τρόπος, άν καί όχι έπίχαρις, ακηλίδωτος 8έ ό κατ’ 
ίδιαν βίος. Ή  χυριωτίρα αιτία τών συμρορών οσας 
έπαθεν ήτο, ότι δέν περιωρίσθη νά έπιδ.ώςη τήν πα- 
γίωσιν τής παμβασιλιίας,άλλά προσέβαλε καί τήν Ορη 
σκευτιχήν τών υπηκόων αύτοΰ συνείδησιν” τό πρώτον 
ήδύνατο βεβαίως νά κατορθωθή, κατ’ αύτήν τήν ό - 
μολογίαν τοΰ ριλελευθερωτερου τών Ά γγλω ν ίς-ο 
ρικοΰ, τοΰ Μακωλαίϋος, εάν παράλογος^ θρησκευτική 
χαταδίωξι; δέν προεχάλει τήν έπανάατασιν τών 
Σχώτων, άρ’ ής τοσοΰτον άκαταγώνιστον επικου
ρίαν προςέλαβον σί άλλως ευάριθμοι και ανίσχυροι 
αντιπολιτευόμενοι τής ’Αγγλίας.

Ό  Κάρολος έλαβε τήν ατυχίαν νά κληρονομηση, 
μετά τή; βασιλείας, άκό του πατοός, καί τόν πρω
θυπουργόν ούτοΰ Βούχιγγαρ. ”11 το δε ό υτουρ- 
γός εκείνος έκ τών άνδρών τών περυκοτων προς το 
διαπρέπειν μεν έν τα ΐ; αύλαί;, άπσρεσχειν δε εις τά 
έθνη· διότι ευειδής ών, χαί οίηματίας, καί μεγα
λοπρεπής, καί τολμητίας, καί φίλος μεν ειλικρινή; 
καί θερμός, έχθρός δέ άπλαστός καί αγέρωχος, ά- 
νεπίδεκτος αρετής, ανεπίδεκτος δέ καί υποκρίσεως, 
ούδέν κοινόν πρεετίθετο περί τήν διαγωγήν αύτοΰ 
συμφέρον καί μόνον έπεδίωκε τό άργειν καί τιμα- 
σθαι. Τήν δέ φιλοδοξίαν ταύτην ούδεμια έπεκό* 
σμει κυβερνητική άρετή, άλλά πάθη άσεμνα καί 
ευτελή ήσαν ό μόνος τών ραδιουργιών αύτσΰ σκοπός- 
καί διά νά δελιάση τάς γυναίκα; όσαι έλάμβανον 
τήν δυστυχίαν νά κίνήσωσι τάς όρίξεις αύτοΰ, διά

νά χαταβάλη δέκτου; αντιπάλους, είς προφανή πολ- 
λάχις ένέβαλε χίνδυνον χαί βασιλέα χαί πατρίδα. 
Τό έθνος κατέχρινι τόν άνδρα ώς προαχθέντα μεν 
άναξίως, προπετώς δέ σπαταλοΰντα τήν βασιλικήν 
εύνοιαν, καί έθεώρει τό κράτος αύτοΰ ώς ΰβριν άμα 
καί ώ ; συμροοάν.

Έργον τοΰ Βούκιγγαμ ήτο δ κατά τό τελευταϊ- 
ον έτος τή; βασιλείας του ’Ιακώβου έκραγείς μετα
ξύ ’Αγγλίας καί ’Ισπανίας πόλεμος. Πρό πολλών 
ετών είχεν άποφασισθή δ γάμο; τοΰ Καρόλου με
τά τίνος Ισπανικής βασιλόπαιδο;· άλλ’ ένώ τά  πάν
τα ήσαν έτοιμα πρός τελισιν τοΰ συνοικεσίου, ό Βου- 
κιγγαμ, θεωρών τήν πρός αυτόν δυςμένειαν τοΰ πρω
θυπουργού τής Ίσπανίχς Όλιβαοέζου, καί φοβηθείς 
μήπως ή σύζυγος τοΰ Καρόλου έπαγάγη ποτέ, καθ’ 
ύπαγόρευσιν τοΰ πρωθυπουργού τούτου, τήν πτώσιν 
του, χατέπιισε τόν ασθενή Ιάκωβον, ού μόνον τό 
συνοικέσιον νά διαλύτη, άλλά καί ει; εχθροπρα
ξίας πρός τήν 'Ισπανίαν νά περιέλθη· ζώντος δε ετι 
τοΰ Ιακώβου, έν έτει 1624 , ειχον πεμρθή 6 0 0 0  
μέν άνδρών είς επικουρίαν τών υπέρ τής ανεξαρτη
σίας αύτών, κατά τή; ‘Ισπανικής κυριαρχίας,μαχο- 
μένων 'Ολλανδών, 12000  δέ άνδρών πρός τούς δια- 
μαρτυρομένους τής Γερμανίας ηγεμόνας, τούς ά - 
γωνιζομένου; τότε τόν φοβερόν καί περιβόητον τρια
κονταετή πόλιμον κατά τοΰ Αύστριακοΰ οίκου, δς· 
τις ήτο προστάτης μέν καί πρόμαχος τοΰ καθο
λικισμού, συγγενής δέκαί σύμμαχοςτοΰ 'Ισπανικού οΐ- 
κου.Τδ τελευταϊσν έπί Ιακώβου παρλαμέντον ̂ εΐχεν εγ
κρίνει προθυμότατα τόν πόλεμον τούτον, οιότι πρό 
πάντων άπετροπιάζετο τοΰ νά 15η έπί τοΰ θρονοι* 
Ιασιλίδα καθολικήν. Άλλά μετ’ ού πολύ δ Κάρολος 
ένυμρευθη έτίραν καθολικήν ήγεμονίδα, Έρριχίατ, 
τήν αδελφήν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουοοβίκου 
τοΰ ΙΓου- τούτο έψύχρανεν έκ νέου τό έθνος καί 
κατέστητεν αύτό εξαρχής δΰςπιστον πρός τόν νέον 
βασιλέα. "Οθεν τό πρώτον παρλαμίντον, τό συγ- 
κροτηθέν ολίγους μήνας άπό τής είς τόν θρόνον ά - 
ναβάκω; τοΰ Καρόλου, άντί νά χορηγήση αΰτώ τούς 
χρηματικούς πόρους, ών είχε χρείαν ού μόνον ένε 
κα τοΰ πολέμου, άλλά καί ενικά τών προσωπικών τοΰ 
Ιακώβου χρεών, τά δπσϊα συιεποσοΰντο είς 7 0 0 ,0 0 0  
λιρών,άπήτησε τήν άκριβή έχτέλεσιν τών κατά τώ ν έ· 
τεροδοξοΰντων ποινικών νόμων, άνεΟείχθη έν γ εν ιι 
σράδρα δύςτροπον καί δέν έψήρισεν αύτά ^τά τελω- 
νικά δικαιώματα είμή δι’ εν καί μονον έτος,^ ένώ 
άπό τοΰ 'Ε^ίκου ΣΤου συνήθεια έπεκράτησε νά ψη- 
οίζωνται ταΰτα έράπαξ, δι δλην τήν διάρκειαν τής 
βασιλείας. Οότω λοιπόν έχόντων τών πραγμάτων, τό 
ρρονιμώτερον βεβαίως ήθελεν εισθαι νά παύση μέν δ 
κατά τής Αυστρίας άγω-, όςτι; άλλως είχ .ν  άπο- 
6ή ήδη δυςτυχής, νά μήν άρχίση 8ε πανταπαοίν δ 
κατά τής ‘Ισπανίας πόλεμος, όςτις δέν είχεν έ τ ι 
κηοηχθή, ούδ’ έν ‘Ολλανδία δέ είχε γίνει έχθροπρα- 
ξιώ. έναρξις. Ά ντί τούτου δμως δ Βούκιγγαμ, οια- 
λύσας τό πρώτον παρλαμίντον,^ έρψιψεν έαυτόν προ
πετώς είς τόν νέον τοΰτον πόλεμον, πέμψας στρα
τιάν κατά Γαδιίρων,τών οποίων δ λιμήν έβριθε πλοι-
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ων έχόντων πλούσια φορτία' άλλά το έπιχείρημβ 
¿πέτυχε καί ή άχρηματία τής κυβερνήσεως κατέστη - 
σεν άναγκαίαν τήν συγκρότησιν δευτέρου παρλαμέντου, 
έν ω αί περί χρημάτων απαιτήσεις Ιτυχον δυςμενετίρα; 
έτι ή πρότερον υποδομής. Ε ίς άμφοτέρας τάς βουλάς 
σφοδρά προίκυψεν άντιπολίτευσι; καί πικραί έξετί 
θεντο κατηγορίαι, ή δέ κάτω βουλή είσήγαγε τα 
κτικώ; είς δίκην τόν πρωθυπουργόν. Τότε δ Βούκιγ- 
γαμ διέλυσε χαί τό δεύτερον παρλαμέντο», έφυλάκι- 
*ε πολλούς ά<τιπολιτευομένου; βουλευτάς, καί Λόρ 
3ους, καί πολίτας, διέταξε τή» αύτογνώμονα τών τε- 
λωνιχών δικαιωμάτων είσπραξιν, ώ ; άν ήσαν ταΰτα 
έψηφισμίνα ύπό τή ; βουλής, έπεχείρησιν αναγκα
στικά δάν«α, επώλησεν άλληλοδιαδόχως πολλά του 
στέμματος κτήματα, μή άρκούμενος δέ et; ταΰτα 
πάντα, παρέσυρι τόν Κάρολον ιίς τρίτον πόλεμον. 
Ή  Α γγλία άπασα έγίνωσκεν,ότι ένοχος τής νέας ταυ- 
της τών πραγμάτων δυςχερείας ήτο ό Βούκιγγαμ. 
Διότι ότε πρό διετία; έξεπέμφθη, διά νά συνοδιύση 
άπό τή; Γαλλίας εις Αονδΐνον τήν Έρρικίαν, είχε ρί· 
ψει τού; αΰθαδεις αύτοΰ όφθαλμού; έπί τής νέας τή; 
Γαλλίας βασιλίδας Άννης. ήτις ήτο άοελφή πρεσβυτέ
ρα τής Ισπανικής εκείνης ήγεμονίδος, τήν οποίαν ί* 
μελλε πρότερον νά λάβη σύζυγον δ Κάρολος, θ»[5 
ρών δέ, άπό πείρα; μακράς καί πολύκροτου, εί; τήν 
άκαταγώνιστίν αΰτοΰ παρά ταϊς γυναιξίν επιτυχίαν, 
ένόμισεν, ότι ειςακούεται ιύμενώς ύπο τής βασιλί 
δος και έτδλμησε νά διακοινώση μάλιστα είς αυτήν 
σκανδαλωδέστατα τόν έρωτα αύτοΰ. ‘Ο πρωθυπουρ
γός τής Γαλλίας ‘ΡιχεΜείς, μαθών ταΰτα, άπη- 
γόρευσεν είς τόν Βιύκιγγαμ τοΰ νά έπανέλθη ποτέ 
είς τήν Γαλλίαν δ δέ, ένόμισεν ότι δέν όύναται να 
έκδικηθή τήν ΰβριν ταύτην άποχρώντω; είμή διά πο
λέμου καί κατέπεισιν εί; τοΰτο εύχερώς τόν Κάρο
λον. Εύχεοώς δ' εύρέθη καί ή πρόφασι; τοΰ πολέμου 
τούτου. Ή  Γαλλική κυβέρνησις είχεν αποφασίσει τό 
τε νά άφαιρέση άπό τών διαμαρτυρομένων αύτή; ύ 
πηκόων τό χυριώτατον αύτών φρούριον, τήν Ρο 
χέλλπν, καί επειδή γνωστός ήτο ό ύπέρ τών δια- 
μαρτυρομένων ζήλος τοΰ 'Αγγλικού έθνους,ήλπίζετο, 
ότι θέλει ένθουσιωδώ; έπιδοκιμάσει άγώνα έπιγει- 
ρούμινον πρός ΰπεράσπιοιν τών χαταθλιβομένων ε
κείνων ομοθρήσκων. Ά λλ’αί έλπίδις αύται άπέβησαν 
φροΰδαι, διότι γνωστόν επίσης ήτο τ ί είχε συμβή κα 
τά τό παρελθόν έτος. ‘Ο βασιλεύ; είχε πέμψει τό
τε  πολεμικά πλοία είς επικουρίαν τή ; Γαλλικής αύ 
λής κατά τών συμμάχων τής ‘Ισπανίας Γενουαίων, ό 
δέ 'Ρ ιχελ ιιύ ; ήθέλησ* νά μεταχειρισθή τά πλοία ταΰ
τα  κατά τής ‘Ροχέλλας. Έ ν τώ άμα οί ναΰται "Αγ
γλοι παρωξύνθυσαν,καί, συντάξαντε; δήλωσιν διαλαμ- 
βάνουσαν, ότι, παρά νά πολεμήσωσιν ομοθρήσκους, 
προτιμώσι νά έπανέλθωσιν είς τήν 'Αγγλίαν διά νά 
άπαγχονιοθώσι» αυτόθι ενικά τής παρακοής αύτών, 
παρινέβαλον τόν δήλωσιν ταύτην έντός τής ίιράς γρα
φή; τοΰ ναυάρχου. Καί ό ναύαρχος Πεννιγκτύν είπεν, 
ότι έχουσι δίκαιον, άλλ' ύπέστη άπασαν τήν οργήν 

οΰ βασιλέως, όςτι; ήξίωσεν, ότι ή Γαλλία ήδόνατο 
-ά μεταχειρισθή κατά τό δοκοΰν τάν ναυτιχήν ίχεί-Ι
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νην μοίραν καί ότι οί ναΰται πρέπει’ νά τιμωρηθώ- 
σιν.Όταν λοιπόν οί άνθρωποι είδον τόν Βούκιγγαμ αύ
τόν άναλαβόντα τήν ναυαρχίαν τοΰ στόλου του έν 
έτιι 1627  έχπεμφθέντος εί; επικουρίαν τών έν 'Ρο·
χέλλα Ύγωνιτών (δηλαδή διαμαρτυρουμένων), παντά- 
πασι δέν επίστιυσαν ότι πρόκειται περί τών συμφε
ρόντων τής θρησκείας. Τά δέ χείριστον, έν τή Ιπι- 
χειρήσει ταύτη, ό δούξ άπέδειξε μέν τήν άνδρείαν 
αΰτοΰ, πολύ δέ μάλλον τήν άνεπιτηδειότητα- ή έφοδος 
κατά τής νήσου ‘Ρέας, τή; προκειμένη; τοΰ λιμένος 
τής 'Ροχέλλας, άπέτυχεν όλοτελώς, διςχίλιοι δέ Ά γ ·  
γλοι έθυσιάσθησαν είς τήν άτάσθαλον κουφότητα τοΰ 
άνδρός εκείνου, όςτις έπανήλθεν είς τήν Α γγλίαν κα' 
τησχυμμένος παρά πδσιν, έκτος παρ’ έαυτώ, διότι 
ήτο ιπίση; φαιδρός οσον όταν άπήλθε καί κ α τό ρ 
θωσε ικάλιστα νά τύχη παραμυθίας παρά τω βασιλεί, 
έπί τώ λόγω ότι έγκατελείφθη άνεπικοόρητος.

Ά λλ ' εντούτοις πρό καιρού ή Α γγλ ία  δέν είχε 
πάθει πληγήν τοσοΰτον βσρεϊαν. Είς τού; αγρούς 
καί εί; τάς πόλεις, πολυάριθμοι οίκογ ένειαι, αγαπώ- 
μεναι καί τιμώμενα! ύπό τοΰ έθνους, έπενθηοόρουν. Ή  
άγανάχτησις ήτο κοινή. Έπήλθον δέ καί ετεραί συμ- 
φοροί, διότι τό έμπόριον, χαταδιωχόμενον ύπό τοΰ 
εχθρικού στόλου, ένίκρώθη' τά  πλοία έμενον άργά 
εις τούς λιμένας, καί άφ’ ήμέρσς είς ημέραν οργή 
κοινή συνήπτε, διά δεσμού άρρηκτου, κατά τής κυβερ
νήσεως, τούς κατωτέρους ιύπατρίδας, τούς κατοίκους 
τών πόλεω», τό έθνος σόμπα*. Ό  Βούκιγγαμ, όσω 
άλαζών χαί αν ήτο, ήσθάνθη τό βάρος τής έθνιχής 
ταύτης άπεχθείας καί τήν ανάγκην τοΰ ν’ άπαλλαγή 
άπό αύτοΰ' παρεκτός τούτου, ύπ?ρχε καί χρημάτων 
κατεπιίγουσσ ά>άγχη, άπαντες δέ οί τρόποι τής αυ- 
τογνώμο-Ός ιίςπράςεως είχον έξαντληίή. "Οθεν δ 
‘Ροβέρτος Κόττων, ό μετριώτερος τών άντιπολιτευο- 
μένων, προσεκλήθη είς τό υπουργικόν συμβούλιον. 
Είτόντος δέ αύτοΰ, ότι ά/άγχη νά θιραπευθώσι τά 
δίκα α τοΰ έθνους παράπονα, ότι άνάγκη νά συγκρο- 
τηθή νέον παρλαμέντον, καί, άνακαλέσαντος τούς λό
γου; τούτους τοΰ Λόρδου Βουρλιιγίου πρός τήν βα
σιλίδα Ελισάβετ· «κερδίσατε τάς καρδίας αύτών χαί
• θέλετε έχει τά βαλάντια και τούς βραχίονας των,» 
ό βασιλεύς ίδέχθη τήν γνώμην, αί φυλακαί, είς τάς 
όποιας ή κυβέρνησις είχε ^ίψιι τούς άντιπολιτιυομέ- 
νους, ήνεώχθησαν καί τό τρίτον Παρλαμέντο» συνε- 
κληθη,τή 17 Μαρτίου 1628.

Ά λλά  ή φρόνησις δέν χαίρει διατρίβουσα έν ήμιν 
είμή όταν ημείς αύτοί τήν προςκαλεσωμεν έπί τοότω, 
ούχί όσάκ'ς ύπό άλλοτρίων προςαχθή χειρών. Ό  λό
γος τόν όποιον, κατά ουμβουλή» τοΰ Βούκιγγαμ, δ 
βασιλεύ; έξεφώνησεν έπί τής ίνάρξεως τοΰ παρλαμέν
του,ύπήρξιν επίσης άτοπος όσον χαί ή έπί/τήν Ροχέλ- 
λαν στρατεία. «Κύριοί μου, είπεν δ Κάρολος, εκα- 
»στος άς πράξη τοΰ λοιπού κατά συνείδησιν. Έάν 
»παρά πάσαν προσδοκίαν, δυςτροπήσαντες, δέν μέ 
»χορηγήσετε, όσα άπαιτοΰσι σήμερον αί άνάγκαι τοΰ 
»κράτους, εάν δέν έκπληρώσετε τό χαθήκόν σας, τό
• έμόν καθήκον θέλει μέ αναγκάσει νά καταφύγω εί; 
»τσύ; άλλους τρόπους, ών είμί παρά θεού κάτοχος,
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·ί*α σώσω τήν άπό τής μωρίας τίνών άνθρώπων κιν-
• δυνεύουσαν πολιτείαν. Μή νομίσετε ότι σάςάπειλώ*
• δέν καταδέχομαι νά άπειλήσω είμή τούς όμοιους
• μου" ·ί λόγοι μου είναι απλή παραίνεσις έκείνου εί; 
»ον καί ή φύσι; καί τό καθήκον άνέθεντο τήν υπέρ
• τή; ύμετέρας εύηυερία; καί σωτηρία; φροντίδα. Έ λ-
• πίζω δέ, ότι ή παροΰσα υμών διαγωγή θέλει μέ κα- 
»ταπείσει νά θεωρήσω εύλόγου; τάς προλαβούνας 
»συμβουλάς, καί ότι, λαμβάνω» άφορμά; ευγνωμοσύνη; 
»παρ’όμών, θέλω ένθα^υνθή εί; τό νά σά; προςχαλώ 
»πσλλάχι; περί έμέ.»

Ό  δέ σφραγιδοφύλαξ, λαβώ* τόν λόγο* μετά τόν 
βασιλέα, προςέθηχε*. · Η Α. Μ., διά νά ιίςπράξη
• νέους φδρους, ένόμισεν αναγκαίο» νά άποταθή εί; 
»τό Παρλαμέντον, όχι ώ ; ιί; τόν μόνον υπάρχοντα
• πρό; τούτο τρόπον, άλλά ώ; εί; τόν εύπρεπέστιρον· 
»όχι διότι δέν έχει καί άλλου;, άλλά διότι αύτό; 
»συνάδει μάλλον πρός τε τήν ευμενή τοΰ βασιλέως 
»διάθισιν χαί πρό; τήν τών υπηκόων έφεσιν. Ά ν  δέ 
»τυχόν δέν έπιτύχη, ή άνάγχη χαί ή σπάθη τοΰ
• έχθροΰ θέλουν μά; άναγκάσει)νά βαδίσωμεν όδόν έτι 
»ραν. Μή λησμονήτε λοιπόν τήν παραίνεσίν τή ; Α. Μ. 
»σά; τό επαναλιγω, μή τήν λησμονήτε.»

Η  βουλή δέν έπτοηθη άπό τών απειλών τούτων 
διότι προίσταντο αύτή; κατά τήν έποχήν έκείνην άν
δρε; θαόόκλέοι χαί επιτήδειοι· δ Έδουάρδο; Κόχ, τό 
άγλάϊσμα τοΰ διχαστιχυΰ χλάδου, περιφανή; ού μό*ον 
έχί τή έπιστήμη, άλλά χαί έπί τη τοΰ χαραχτήρο; 
ιύσταθ·ία· δ θω μ ά ; Οϋε»τβίρθιος, ό μετέπειτα 
Λόρδος Στραφφόρδιος, χαί διασημότατο; υπουργό; 
τοΰ Καρόλου γινόμενο;, τότε δέ νέο; έτι ών, θερμουρ- 
γό ;, εύγλωττος χαί πεφυχώς μέν πρός τό άρχειν, 
άλλά χατά τήν έποχήν ταύτην φ λόδημος μάλλον ώ· 
ή φίλαρχος· ό Δενζιλιος Ό λ λ ι;, νεώτερο; υιό; τοΰ 
Λόρδου Κλάρου, σύντροφος έκ παίδων τοΰ Καρόλου, 
άλλά φίλο; τή; έλιυθερία; ειλικρινή; χαί μή καταδε
χόμενος νά υπηρέτηση ύπό άνδρα, τοΰ όποιου τό μό
νον προτέρημα ήτο ότι ηύνοειτο παρά τοΰ βασιλέ- 
ω;· ό Πύμ, σοφός «ιρί τήν έπιστήμην τοΰ δικαίου, 
ιδίως τοΰ δημοσίου δικαίου, πνεύμα άτάραχον καί 
τολμηρόν, δημαγωγός έμφρων· και πλιίστοι άλλοι 
οΐτινες βραδύσερον έπέπρωτο νά λάβωσι τοσοΰτον ποι
κίλας τύχα ; καί νά ύπηρετήσωσι μάλιστα συμφέροντα 
αντίπαλα, πρό; τό παρόν όμως ήσαν ηνωμένοι διά 
κοινών άρχών κα’έπιθυμιών.

Ή  βουλή ύπισχίθη ότι θέλει χορηγήσει τά ζητού 
μενα χρήματα, άλλά παοιπον·θη διά τάς έπανειλημ- 
μίνα; και αύτογνώμονα; έγκαθιίρξεις -πολλών βουλευ
τών, τών όποιων τό μόνο* έγκλημα ήτο" ότι συνηγό 
ρησαν ύπέρ τών δικαίων τοΰ έθνους, άπητησεν ώ ;τ ι 
τό ένταλμα τή ; φυλαχίσιω; ν’ άναφέρη πάντοτε τόν 
λόγον δ:’ ο* διατάσσιται ή φυλάκισις, άλλως δέ νά 
θεωρήται άχυρον, άπητησεν ώ ;τε ούδεί; φόρος, ούδέ 
δάνειον ή έκούσιον δώρο* νά μή λαμβάνεται άνευ τή; 
ουνιυδοκήσιω; τοΰ Παρλ,αμέντσυ. Ε ί; τοΰτο δέ συνε- 
φώνησαν καί οί Λόρδοι' χαί έπιιδή έπί δύο όλου; 
μήνα; άνεβλήθη ή βασιλική έπιχύρωσις, ή βουλή προέ- 
βη περαιτέρω έτι χαί συνέταξε τό περίφημο/ περί

δικαίων προβούλευμα, τό όποιον είναι μέν γνωστόν 
ύπό τό όνομα bill o f rig h t, είναι δέ τό δεύτερο/μέγα 
δικαιόγραφο» τώ* Αγγλικών ελευθεριών. Τό προβού
λευμα τοΰτο ούδέν καινόν άπητησεν, άλλά περιωρίσθη 
ιίς τό νά όρίση μέν τά άρχαΐα τοΰ εθνου; δίκαια ώ ; 
πρό; τού; φόρου;, ώ ; πρό; τά άλλα παντό; είδους 
βάρη τών περιουσιών καί ώ ; πρό; τήν προςωπικήν έ- 
λευθερίαν, νά χαταδείξη δ ί τά ; περιστάσεις καθ' ά ; 
τά δίκαια ταΰτα παρεβιάσθησα» καί νά αίτηση θερα
πείαν. Ό  βασιλεύ; κα τ 'ά ρχά ς έγοαψεν ύπό τό προ- 
βώλίυμα άμφίβολόν τινα άπάντησιν άλλ’ έπειδή ή 
βουλή άπήτησε σαρεστέραν άπόφασιν καί ήτιίλησε, 
τούτου μή γινομένου, νά κατηγορήση πάλιν τόν Βσύ- 
κιγγαμ, παρέστη ό βασιλεύ; εί; τό Παρλαμέντον καί 
διέταξε νά έξοβελισθή μέν ή προηγούμενη άπόκρισις, 
νά γραφή δέ δ τύπος τή ; έπικυρώσιω; διά τών νενο. 
μισμένω* Γαλλικών λέξεων soit d ro it fa it com m e 
est désiré , ήτοι χυρωθήτω τό ζητούμενο*.

Ή  Βουλή έτήρησε τήν περί τή; ίπιχορηγήσεως τών 
χρημάτων ύπόσχεσιν αύτή;' άλλά τό έγκριθέν προ-

Οκιγγαμ παρεμενεν 
βέρνησις έξηχολούθει ιίσπράττουσα τά  τελωνικά δ ι
καιώματα,έπί τώ  λόγω, ότι ταΰτα δέν περιλαμβάνονται 
ι ί ;  τόν περί δικαίου νόμων. Όθεν μετ’ ολίγα; ημέρα;, 
ή βουλή συνέταξεν άλλεπαλλήλω; δύο νέα; παραστά
σεις, τήν μίαν κατά του δουχός, τήν άλλην, διά νά ό
ρίση, ότι τά τελωνικά δικαιώματα, ώ; καί πά; άλλο; 
φόρος, δέν ήίόναντο νά πληρωθώσιν είμή δυνάμει τοΰ 
νόμου. Ό  Βασιλιύς, άπολίσας τήν υπομονήν, έχήσυξε, 
περί τά τέλη τοΰ Ιουνίου, τήν λήξιν τή; πρώτης τοΰ 
παρλαμέντου συνόδου. Μετά τρεϊ; δέ εβδομάδα; ό ια
τρό; τοΰ Βούκιγγαμ Α ά μ 6  έφονιύθη ύπό τοΰ όχλου 
εν Λονδίνω καί ίτοιχοχολλήθη έκθεμα δ-αλαμβάνον’ 
« ·* Τ ί;  χυβιρνα τό χράτο; ; ό βασιλεύ;. Τ ί;  κυβερνά 
» τόν βασιλέα; ό Δούξ. Τ ί;  κυβερνά τόν Δούκα; ό διά·
• βολο; Ά ;  προσεχή ό δούξ, διότι άλλω; θέλιι πάθιι
• χείρονα του ιατρού αύτοΰ. » Ό  Βούκιγγαμ παρε- 
σκιυαζετο τότε νά άπέλθη μετά του στόλου ι ί ;  ‘Ρο* 
χέλλαν, κατά μεν τό φαινόμενο» διά νά εξακολούθηση 
τόν πόλεμον, άληθώ; δέ διά νά προπαρασκευάση τήν 
μετά τή; Γαλλία; ειρήνην. Άλλά -ήν 2 3  Αύγούστου, 
ενώ εξήργετοτοΰ δωματίου αύτοΰ διά νά έπιβή ιίς τήν 
άμαξα», έδολοφονήθη ύπό τοΰ Φέλτωνος, πρώην υπο· 
λοχαγού τοΰ πιζικοΰ. ‘Ο δολοφόνος δέν έφυγεν, ού?έ 
ύπερασπίσθη έαυτόν, άλλ’ είπεν απλώς ότι εθεώριι τόν 
*'ΰκα ώ ; εχθρόν τοΰ βασιλείου, ώμοσε* ότι συνενόχου;

V έχει ; καί άπέθανεν άτάραχος, όμολογήσα; έ* τού
τοι; ότι ήμαρτεν.

Ό  Κάρολος έταράχθη άπό τοΰ στυγερού τούτου 
κακουργήματος καί ήγανάκτησε διά τήν χαράν τήν ό
ποιαν έδειξε» ένεκα αύτοΰ ό όχλο;. Μετά τήν λήξιν τή; 
συνόδου, έπιθυμήσα; νά ευχαρίστηση τήν κοινήν γνώ* 
μην, είχε πιοιστείλιι τού; δπαδού; τής τυφλή; είς τήν

* ..........................................-  -  >  » .  Λ' · '  Λ» » - .
μοναρχίαν καί τήν ίκχλησίαν υποτανης καί καταδιώ
ξει τούς παπιστάς. Ά λλ 'ήδη, όργισθιί; δ-ά τόν ©όνον 
τον Βούκιγγαμ, άτέδωχεν οΰθι; τήν εό.οιαν αΰτοΰ ιίς
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τού; Αντιλάλους τίύ  Παρλαμέντου καί ιδίως εί; τέν 
Επίσκοπον Ααϋιογ, τόν όποιον διώρισε τότε έπίσχο-' 
πον Λονδίνου, προσδετούτοις χατώρθωσε νά άποσπάιη 
άπό τή ; άντιπολιτεύσεως τόν λαμπρότερον τώ» αρχη
γών αυτής, τόν εύγλωττο-, ερον δέ τών £ητόρων, τό» 
θωμάν Οόιντουόρθιον, όστις, άναδιιχθείς με'λος του 
υπουργικού συμβουλίου χαί φιλόδοξος ών καί αγέρωχος, 
έλάτρευσεν ήδη τήν εξουσίαν περιπαθώς όσον άλλοτε 
είχε λατρεύσει τήν Ελευθερίαν. Έγένοντο δέ χαί άλλαι 
λειποταξιαι, ωςτε ό Κάρολος, περιιστοιχισμέ·»ος ήδη 
ύπό συμβούλων νέων, εμβριθέστερων, ¡κανοτέρων χαί 
ευυποληπτοτέρων τού Βουκιγγαμ, είδεν άφόβως προ- 
σεγγίζουσαν τήν δευτε'ραν τού ΙΙαρλαμέντου σύνοδον.

Η Βουλή, άμα συνελθούσα, κατά Ιανουάριον τού 
1 6 2 9 , ήθελησε νά μάθη πώς Εγέ/ετο ή δημοσίευσις 
τού περί δίκαιων νόμου, καί έμαθεν οτι, τήν επιούσαν 
τή ; άποχωρήσεώ; της, χατά διαταγήν τού Βασιλέως, 
άφηρέθη κάτωθεν τού νόμου ή γνήσια αύτού επικύρω- 
σις, προσετεθτ, δέ ή πρώτη εκείνη αμφίβολο; άπόνρισις 
καί έξηφανίσδησαν πάντα τά αντίτυπα όσα εφθα 
σαν νάφέρωσι τήν δευτέραν καί οριστικήν άπάντησιν. 
Ή  Βουλή, πιστοποιήσασα τό γεγονός, έσιώπησε». 
άλλ ή σιωπή της δέν ένέφαίνε τήν λήθην. Έπανέλαβε 
δέ άπασα; αύτής τά ; προσβολάς, διά τήν ανοχήν ή; 
ήξιοΟντο οί παπισται, διά τήν εύνοιαν τήν άπόνεμο- 
μενην είς τούς οπαδού; τής τυφλή; όπακοής, διά τήν 
κακήν διανομήν τών αξιωμάτων καί τών υπηρεσιών, 
διά τήν ΐδρυσιν τών εξαιρετικών δικαστηρίων, διά τήν 
παραβίισιν τών δικαιωμάτων τού έθνους.

Ό  Κάρολος ήγωνίαθη ματαίως ν’ απόσπαση άπό 
τής^Βουνή; τήν παραχώρησιν τών τελωνίκών φόρων, 
Εφ’ <ο καί μόνω είχε συγκροτηθή ή νέα αύτη σύνοδος 
‘Μ Βουλή δέν έπείθετο νά παραδώση τό τελευταίο' 
τούτο, κατά τή; επικείμενης απολύτου εξουσία;, όπλον 
αυτή;. Διαφημισθέντος δέ βτι ό βασιλεύ; μελετά νέαν 
διάλυσιν, έπροτάθη νά ψηφισθή Επανειλημμένη, κατά 
τή ; είςπράξεως τών τελωνίκών φόρων, παράστασις. 
Καί ο μεν πρόεδρο; άπεποιήθη νά καθυποβάλη τήν 
πρότασίν ταύτην είς ψηφοφορίαν, λέγων ότι ούτω διε- 
τάχθη ύπό τού ήγεμόνος. Ά λλ’ ή Βουλή έπέμεινεν. ‘ΟI 
πρόεορος τότε ήγε'ρθη άπό τή; έδρας αύτού. Ά λ λ ’ ό 
Ολλις καί άλλοι βουλευταί τόν ή'άγκασαν διά τής 
βιας νά καθήση πάλιν, κατισχύσαντες τών οίλων τή; 
αυλής, οίτινε; ήγωνιζοντο νά τόν άποσπάσωσιν άπό τά;

των. ̂ αΜά τά πάθη τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χρι- 
* ^ού,τόν ειπενό Ολλις, θέλεις εδρεύσει Ενταύθα ένόσερ 
» ή Βουλή ίύδοκήση νά έξέλθη »—·α Δέν θέλω, δέν ϊύ- 
■ ναμαι, δέν τολμώ « έφώναζεν ό πρόεδρος. Ά λλά ή 
παραφορά τών αντιπολιτευόμενων ούδένα ε!χεν ήδη χα  
λινόν καί ό πρόεδρος έβιάσθη νά καθήση. ‘Ο βασιλεύς, 
μ υ ιο ϊ  τόν θόρυβόν τούτον, διέταξε τέν ραβδούχον τής 
Βου'.ής^ν άποχωρήση, οκερ συνεπήγετο αύτοοικαίω;

παΰσιν πάσης ουζητήσειο;· ό ραβδούχο; όμως ΰπε 
χρεωθη^νά παραμείνη, χαθώ; καί ό πρόεδρος. ‘Ο βα
σιλεύ; επεμψι δεύτερον διαγγελέα, διά νά γνωστό ποιή 
ση την διάλυσιν του παρλαμέντου. ‘Ο διαγγιλεύ;, ευ
ρών τας θυρας κεκλεισμένας Εσωθεν, δέν ήίυνήθη νά 
είίέλθη Ό  Κάρολος, έχμανείς ήδη υπό τής άγαναχτή

σεως, παρήγγιιλεν ιίς τό» άρχηγόν των σωματοφυλάκων 
αύτού νά ¿ήξη τάς θύρας. Ά λλ’ έν τώ μεταξύ, ή 
Βουλή είχεν άπε'λθει, άφού Εψήφισ* διαμαρτΰρησιν, 
κηρυττουσαν παράνομον τήν είσπραξιν τών τελωνι- 
κών δικαιωμάτων καί άποφαινομένηι Ενοχον έσ
χατης προδοσίας πάντα τήν είςπράττοντα τά  δικαι
ώματα ταύτα ή καί άπλώς συναινοΰντα είς τό νά 
πληρώνη αύτά.

Πάσα συνδιαλλαγή ήτο ήδη ακατόρθωτος. "Οθιν, 
τή 11 Μαρτίου 1 6 2 9 , ό βασιλεύς, παραστάς έν τή 
βουλή τών λόρδων, είς ήν δέν προσεκλήθη ή κάτω 
βουλή, διέλυσε τό παρλαμέντον,καταιτιαθείς τήν στα
σιαστικήν διαγωγήν τή; κάτω βουλής· δέν χατεδίκα- 
σεν όμως άπαντα αύτής τά  μέλη, άλλά μόνον κατα
χθονίους τίνάς άνδρας, ιίπών, ότι θέλουσι τιμωρηθή. 
Λί ιδιαιτέρας δέ διακηρύξεως ανήγγειλε·/ είς τό κοινόν, 
ότι οεν άποστρέφεται μέν τά  παρλαμέντα, ότι δμως 
τοΰλοιποΟ πάσα περί της ποοσκλήσιως αύτώνάπαίτησις 
θέλει θεωρηθή ώ ; ΰβρις αξιόποινο;- έπί πάσιν Εφυλακί- 
σθηοαν εννέα μέλη τής κάτω βουλή;, έν οί; καί ό °Ολ- 
λοις, ό πρωτουργός τού τελευταίου κινήματος.

‘Ο Κάρολος, διαλύσας τήν τρίτη» αυτού βουλήν καί 
άποφασίσας ήδη νά κυβέρνηση άνευ τής συμπράξεως 
τών άντιπροςώτων τού Εθνους, δέν ήθελε ούδέν 
ήττον νά Επιχείρηση τήν αύτογνώμονα είξπραξιν όλων 
τών φόρων όσοι άπητούντο πρός διεξαγωγήν τού πο
λέμου- δθιν Εσπευσε νά είρηνεύση πρόςτε τήν Γαλ- 
λίαν (14  Απριλίου 1629) καί πρός τήν 'Ισπανίαν 
5 Νοεμβρίου 1630), καί είδεν ούτως έαυτόν άπηλ- 

λαγμένον τελεοταΐον τών τε εσωτερικών αντιπάλων 
καί τών Εξωτερικών εχθρών.

Έπέστησι δε τών διαφόρων κλάδων τής διοι- 
κήσεως άνδρας συντελεστικού;, ώ ; Εκ τού χαρακτή- 
οο; κοί τών προτερημάτων αύτώ», είς τήν παγίωσιν 
τής παμβασιλείας. Ό  θω μάς Ούεντουόρθιος, ό 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον είς τό αξίωμα τού Λόρδου 
Ούεντουορθίου καί τού Κόμητος Στραφφορόίου προα- 
χθείς, άνήρ πλείστην μέν Εχων περί τό πράττει» 
έπιτηδειότητα, δεινός δέ περί τό λέγειν καί μέγας τό 
φρόνημα, άλλά τόν χαρακτήρα τραχύς καί φίλαρχος, 
εί;ηκούιτο μάλιστα παρά τώ βαοιλεί ώς πρός τά πο
λιτικά καί τά στρατιωτικά πράγματα. Διατελέσας, 
ώς προείρηται, είς των Επιφανέστερων άρ-χηγών τής 
Αντιπολιτεύσεως, έμίσει ήδη, ώς αληθής αποστάτης, 
τούς ανθρώπους τούς όποιου; έγκατέλιπε· καί γινώ- 
σκων κάλλιστα τά  αισθήματα, τάς δυνάμεις και τήν 
πολιτικήν τών φατριών, είς τά ; οποίας πρό μικρού 
ετι άνήκεν, «μελέτησε βούλευμα μέγα καί άριστα νε- 
νοημένον, τά όποιον άπασα ή έπ.τηδειότης τών πο
λιτικών άνδρών τής άντιπολιτεύσεως μικρού έδέησ« 
νά μή δυνηθή νά ματαιώση. Έκάλεσε δέ έμφαντιχώ- 
τατα τό βούλευμα τούτο, Εν τή άπο^ρήτω αύτού αλ
ληλογραφία, τό ύιαμπερίς καί προέθετο νά πράξη 
είς τήν Αγγλίαν πάντα καί ετι μάλλον ή πάντα όσα 
έπραττεν Εν Γαλλία ό 'Ριχελιεύς- νά άναδείξη τόν 
Κάρολον μονάρχη» απόλυτον δσον ήσαν οί άπολυτώ- 
τεροι τών Ε/ τή ηπειρωτική Ευρώπη μοναρχών νά 
καταστήση τήν περιουσίαν και τήν προςωπικήν ελευ-
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θερίαν τού όλτυ Ιθνου; ύποχειρίους τού στέμματος* νά 
άφαιρέση άπό τών δικαστηρίων, καί ώ ; πρός «ύτά; 
τάς ιδιωτικά; μεταξύ τών ανθρώπων δίκας, πδν ά 
νιξάρτητον κράτος καί νά καταδιώξη ανηλεώς πάντα 
όστις ήθελε μεμφθή τάς πράξεις τή; Κυσερνήσεως καί 
ζητήσει τήν κατ’ αύτών θεραπείαν, καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον, έστω καί τόν κοσμιώτερον καί τόν νομιμώ 
τιρον, παρ οίουδήποτε δικαστηρίου. Τοιαυτη ύπήρξεν 
ή πρόθεσί; του· καί ανάγκη νά όμολογήσωμεν,ότΐ θαυ
μαστός τωόντι άνεδείχθη ό άνήρ διά τ6 σκόπιμον, τό 
απερίσπαστο·/, τό ασφαλές τών Επιχειρημάτων όσα 
μιτεχειρίσθη πρό; επιτυχίαν τής προθέσεως εκείνης- 
‘Ο Ούεντουόρθιος Εννόησεν, ότι έν μάλιστα δργανονύ. 
πήρχε πρός τούτο επιτήδειον, δμόνιμος στρατός. Ό -  
θεν, πρός συγκρότησή στρατού τοιούτου, Ετριψιν ίδη- 
άπασαν τόν δραστηριότητα τής ισχυρά; αύτού ψυχής 
καί ιίς τ ή ν ’Ιρλανδίαν, τής όποιας ήτο άντίβασιλεύς, 
χατώρθωσε τωόντι νά ίδρυση, ού μόνον Επί τών ίθαγε 
νών, άλλά καί έπί τών Αγγλων άποίκων, στρατιωτι
κόν δεσποτισμόν τοιοϋτον, ώ ;τε εύλόγως έκαυχάτο, 
ότι, τών Επί γής ηγεμόνων, ούδείς Ετερος είναι μαλ 
λον απόλυτος ή ό τής Α γγλία ; βασιλεύς ώς πρός τήν 
νήσον Εκείνην.

Τών δέ εκκλησιαστικών πραγμάτων προίστατο ιδία 
ό Γουλιέλμος Λαύδιος, δςτίς κατά Αύγουστον τού 
1 6 3 3  Ιλαβε τό ύπέοτατον αξίωμα τής Άγγλικανίκής 
Εκκλησίας, άναγοριυθείς Αρχιεπίσκοπος Κανταβρυ- 
γίας. Ούδείς τών αρχιερέων τής εκκλησίας έκιίνης 
είχεν άπομακρυνθή τοσούτον τών αρχών τή; διαμαρ- 
τυρήσεως καί τοσούτον προςεγγίσει είς τό καθολικόν 
θρήσκευμα δσον δ ΛαυΒιος. 'Η  προςήλωσίς τσυ εί; 
τάς τελετάς καί εορτάς τού καθολικισμού, ή δυς- 
μένεια αύτού πρός τούς έγγαμους ίερεΐς, ό διακα
ής καί οχι Ανιδιοτελής ζήλος μέ τόν όποιον έμάχετο 
ύπέρ τών αξιώσεων τού κλήρου είς τήν τυφλήν πρός 
αύτόν υποταγήν τών λαϊκών, ήθιλον καταστήσει τόν 
άνδρα μισητόν παρά τοί; καθαροθρήσκοις, καί άν πρός 
επιτυχίαν τών σκοπών εκείνων δέν έπολιτεύετο είμή 
νομίμως καί γ ενναίως. Ά λλά ό νους αύτού ήτο στενός, 
μικρά δέ ή άπό τού κόσμου εμπειρία. Καί φύσει ών 
Ελαφρός καί ιύπαράφορος, τα χύ ; μέν ήτο είς τό κή 
δεσθαι περί τής ιδίας αξιοπρέπεια;, βραδύς δέ ιίς τό 
έλεείν τά παθήματα τών άλλων. Ε ί; τήν άδιάλιιπτον 
καίάπότομον επίτήρησιν τού άνδρός τούτου καθυπεβλήθη 
άπασα ή ’Αγγλία. Καίαύταί αί μιχρότεραι τών έτιρο- 
δοξούντων έκκλησίαι άνιχνευθησαν καί διελύθησαν. Καί 
αύτός δ ιδιωτικό; βίος δέν διέφυγε τήν επαγρύπνησιν 
τών κατασκόπων αύτού. Τοσοΰτος δέήτο ό άπό τών 
αυστηρών καταδιώξεων καί ποινών αΰτοΰ φόβος, ώ;τε 
επί τέλους τό θανάοιμον μίσος τό όποιον ένεφώλευεν 
είς Αναρίθμητους ψυχάς κατά τή; Επικρατούσης Εκκλη
σίας, έκαλύφθη Εν γένει υπό τό πρόσχημα τής πρός 
αύτήν δμοφροσυνης.

Τά δικαστήρια ούδεμίαν παρείχον είς τους υπη
κόους προστασίαν κατά τής πολιτικής καί πνιυματι. 
κής τυραννίας τής Εποχής ταύτης· διότι ού μόνον ο 
δικασταί τών τακτικών δικαστηρίων, οί κατά τάς ό- 
ρέξεις της Κυβερνήσεως παυόμενοι, ήσαν προθυμότα-

τοι έχτελεσταί τής θελήσεως αύτής, άλλ’ εκτός του - 
των ύπήρχον καί Εκτακτα δικαστήρια, Ετι προθυμό- 
τερα άναδεικνύμενα όργανα τής φοβερά; Εκείνης αύ- 
θαιρισίας. Τών δικαστηρίων τούτων τά μάλλον πε
ριβόητα ήσαν τό ΑιάστερίΎ λεγόμενον όιχααζήριογ 
και ή Άγωτάτη ¿πιτροχή, τό μέν Εργον Ε/ον τήν έ- 
ξέλεγξιν τών πολιτικών κακουργημάτων, ή δέ, τήν 
τιμωρίαν τών θρησκευτικών παραβάσεων. Ουδέτερον 
δ' αύτών άνέτρεχε μέχρι τού αρχαίου τής Α γγλίας 
πολιτεύματος* πρώτοι οί Θεοδωρϊδαι βασιλείς εδωκαν 
τοιαύτην αρμοδιότητα εις τό Διάάτερον δικαστήριο» 
καί πρώτοι αύτοί ίδρυσαν τήν άνωτέραν ’Επιτροπήν- 
άλλ' ήδη αί άρχαί αυται, ύπό τού βιαίου πνεύμα
τος τού αρχιεπισκόπου Κανταβουγίας διεπόμεναι καί 
παντός βουλευτικού άπηλλαγμέναι ελέγχου, άνεδεί- 
χθησαν άρπακτικώτιραι,ύβριστικώτεραι, κακοβουλότε- 
ραι παρά ποτέ, καί παρέσχον εί; τήν Κυβέρνησίν τόν 
τρόπον τού νά χρήματολογή, νά φυλαχίζη, νά στηλι- 
τεύη καί νά άκρωτηριάζη πάντα; τού; Αντιπολιτευό
μενου;. Μεταξύ τών πολλών θυμάτων τής Εποχής 
ταύτης όνομαστοί μάλιστα υπήρξαν ό νομοδιδάσκα
λος Πρί-γγιος, ό θεολόγος Βϊ·ρζω>· καί ό ιατρός Βα- 
σζονίχιος, οίτινες ιίςήχθησαν Ενώπιον τού Διαστέρου 
δικαστηρίου, Επί συγγραφή καί διαδόσει σατυρικών 
φυλλαδίων κατά τής εύνοιας ήτις άπενέμετο είς τούς 
Παπις-άς,κατά τών καταχρήσεων τών υπαλλήλων καί 
προπάντων κα-ά τή; τυραννίας τού Λαυδίου καί τών 
επισκόπων. Κατ’ άρ-χάς ή κυβερνησις ήθελησε νά χ α -  
ρακτηρίση τά έγκλημα αύτών ώ; έσχάτην προδο
σίαν άλλ’ οί δικασταί παρετήρησαν ότι δέν υπά- 
ιχεί τρόπος νά παρεκταθή έπί τοσούτον ή έννοια 
τού νόμου καί τών κατηγορημένων συγγραφών, ώς- 
τε ανάγκη έγένετο νά περιορισθή ή κατηγορία είς τήν 
άπλήν λεγομένην προδοσίαν. Ή  κραυγάζουσα τής δι
αδικασίας παρανομία προϋπέδειξεν άποχρώντως τήν 
’αρβαρότητα τής άποφάσεω;. Οί κατηγορούμενοι προ- 
σεκλήδησαν νά ύποβάλωσιν αμελλητί τήν ύπεράσπι- 
σιν αύτών, άπειληθέντε; ότι άλλως θέλουσι θεωρηθή 
ώς όμολογούμεναι αί άποδιδόμεναι είς αυτούς πρά
ξεις. Καί επειδή άπήντησαν, ότι δέν ήδΰναντο νά τήν 
γράψωσι, διότι, χαίτοι αίτήσαντες, δέν Ελαβον ουτε 
χάρτην, ούτε μελάνην, ούτε κονδύλια, έδόθησαν μέν 
εί; αύτού; ταύτα πάντα, άλλά διετάχθη συγχρόνως 
οτι ή απολογία των πρέπει νά υπογραφή ύπό τών 
δικηγόρων αύτών. Καί Εντούτοις δ δικηγόρος τόν ό
ποιον διώρισαν δέν ελαβεν έπί πολλά; ημέρας τήν 
άδειαν τού νά είσέλθη είς τήν φυλακήν. Είσελθω» τε- 
λευταΐον, άπεποιήθη τού νά δπογράψη τήν απολογίαν, 
φοβούμενος μήν ύποπέση είς τήν όργήν τής αύλής, καί 
ούδέ Ετερος ούδείς έτόλμησε νά άναλάβη τόν κίνδυνον 
τούτον. Όθεν οί κατηγορούμενοι έζήτησαν τήν άδει
αν νά ύποβάλωσι τήν Απολογίαν αύτών παρά τών ι
δίων ύπογεγραμμένην. Τό δέ δικαστήριο·» άπέρ^ιψε 
τήν αίτησιν, Επαναλαβον,ότι, εάν ή άπολογία δέν ύπο- 
γραφή ύπό δικηγόρου, τά γεγονότα θέλουσι θεωρηθή 
ώς δμολογουμενα. « Ά λλά, Κύριοι, είπεν δ Πρύννιος 
» μάς ζητείτε πράγμα αδύνατον. · Τό δικαστήριον 
όμως περιωρΐσθη είς τό νά Ιπαναλάίη τήν άπόφασι»
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αυτού. Έ ν αυτή δέ τή αρχή τής συζηττισεως είς τών 
κατηγορουμένων πιριϋβρισθη βαναύσως. Πρό τετραε
τίας δ ΙΙρό/νιος είχε καταδικασθή, ένεκα ετέρου τινός 
σατυρικού φυλλαδίου, ι ί :  ώτοχοπίαν* δ δέ σφραγιδο 
φύλαξ λόρδος Φ ίγχιος κυττάξας αυτόν, α Ένόμιζον, 
» είπεν, οτι δ κύριος Πρύννιο; δέν έχει πλέον ώτα, 
» άλλά μέ φαίνεται νά βλέπω Ιτΐ λείψανά τινα où- 
» τών.» Καί διά νά εύχαριστηθή ή περιέργεια τών δι
καστών, είς τών κλητήρων, πλησίασα; πρό; τόν κα
τηγορούμενον, άνέσυρε τά ; τρ ίχα ; τή; κεφαίής του 
καί άπεκαλυψι τά ήκρωτηριασμένα αυτοΰ ώτα. « Κΰ 
« ριο: μου, είπεν δ Πρύννιο;, μην ¿ργισθήτε, παρα- 
β χαλώ' ¿νλά δέν ζητώ άπό τόν θεάν άλλο, είμή 
α νά σάς δώση ώτα διά νά μέ ακούσετε. » Κατε- 
διχασθησαν δέ κατά μήνα ’Ιούνιον 1637 είς στηλί- 
τευ ιν, είς ώτοχοπίαν, ιίς 5 0 0 0  λιρών χρηματικήν 
πονην καί εί; άίδιον φυλάκισιν. Τήν ημέραν τής 
έκτελέσεως, πλήθος άπειρον λοοΰ συνέρρευσεν είς 
τήν π /α τ ιια ν  θελήσαντος δέ τοΰ δημίου νά τού; 
άπομαχρυνη. « Μή τού; διώκτης, ιίπεν δ Βύρτων, ά- 
» νάγκη νά διδαχθώσι νά ύποφέρωσι- » καί δ δή
μιο;, -αραχθεί;, δέν έπέμιινε. α Φίλτατε Κύριε, 
» ειπ; πρό; τόν Βύρτωνα γυνή τ ι;, αυτή είναι ή άρί 
» στη τών όσων ποτέ έκηρΰξατι διδαχών.» —  α Λέν 
» άμφιδάλλω, άι-.ήντησιν εκείνο;, καί είθε δ θεός νά 
« νιυση άγαθά εις τάς καρδίας τών παρευρισκομέ- 
» νων. » Νέος τ ις  ώχρίασεν, άποβλέψας πρός αυ
τόν· δ δέ Βύρτων, παρατηρήτας τοΰτο, « Γίέμου,
• είπεν , διατί ώχριάς ; ή καρδία μου δέν είναι άσθε. 
» νής, χαί άν είχον χρείαν πλειοτέρα; δυνάμεως, ό 
» θεός δέν ήθελε μέ τήν στερήσει. » Ά πό στιγμής 
είς στιγμήν, τό πλήθος άπέβαινε πυκνότερον περί τού; 
καταδίκου;, είς δέ έχ τών παρισταμένων προςέφερεν 
είς τόν Βαστουίχιον δέσμην άνθέων, έφ ’ ή ; έπεχάθη- 
σε μ:λισσα, ■ Ίδέτε, ιίπεν δ Βαστουίκιος, τήν άθώ- 
» αν τούτην μέλισσαν* καί έν «ύτω τή ; καταδίκη; 
Ϊ  τω τόπφ έρχεται νά Ικμυζήση τό μέλι τών άνθέων 
» διατί λοιπόν καί εγώ νά μή γευθώ ενταύθα τό μέλι 
» τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. » —  « Χριστιανοί, άνέκραξεν 
ι  δ Π ρυννιβς, εάν δέν έφροντίζομεν είμή περί τή ; έ-
• δικής μα; χαί μόνον έλευθιρίας, δέν ήθέλομεν είσθαι 
» τόρα έδώ’ άλλά ένεκα τή ; ύμετέρα; έλευθερίας, 
» ένεκα τή- έλευθερίας τοΰ έθνου; όλου, διεχινδυνεύ- 
» σαμεν τήν έδικήν μα;. Φυλάξατε λοιπόν, σάς έ- 
» ξορκίζομεν, φυλάξατε αύτήν έπιμελώς, έπιμεϊνατε, 
» έστε πιστοί εί; τήν λατρείαν τοΰ θεοΰ χαί εί; τήν 
» πατρίδα' άλλω; θέλετε υποπέσει χαί υμείς καί τά
• τέκνα σα; εις αίώ'ΐον δουλείαν. » Καί ήπλατεΐα ά- 
πασα άντήχησεν ΰπό πανδήμων επευφημιών.

Αλλ’ άν ή γενναιοφροσυνη τών μαρτύρων τούτων 
ένέφαινεν, ότι παν αίσθημα έλευθερίας δέν είχεν έτι έ 
τ ι έξαλειφθϊΐ άπό τάς καρδίας τοΰ έθνους, ή απη
νής τών δικαστηρίων αΰστηρότης καί αυθαιρεσία ά- 
πεοείκνυεν, ότι ή κυβέρνησις ήτο παντοδύναμος. Τωό- 
ντι,ή Αγγλική κυδε'ρνητις τή; εποχή; εκείνη; ήτο καθ’ 
όλα ‘ «ίση; απόλυτος όσον καί ή τής Γαλλία;, έκτός 
καθ ε» καί μόνον, άλλ’ ούσιωδέστατον, τοΰτο, ότι 
οεν έρείδιτο ιίςετι έπί στρατού μονίμου, ώςτε άνέλ·
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πιστόν δέν ήτο ν’ ανατροπή ποτε έκ βάθρων τό ολον 
τής παμδασιλείας οίκοδόμημα.|Έάν δέ,έπεβάλλετο φό
βο; πρός συ/τήρησιν στρατβΰ τοιούτου,δι’άπλοΰ βασι
λικού διατάγματος, πιθανώ,τατα ήθελεν ίκραγή αμέ
σως άντίς-ασις άκαταγώνιστίς. Ή  δυςχίρεια αότη ιίς 
πλείστην ένέδαλεν αμηχανίαν τόν Ούεντουόρθιον, ότε 
δ λόρδος σφραγιδοφύλαξ Φ ίγχιος, μετ’ άλλων άφο- 
σιωμένων είς τίιν αυλήν νομομαθών άνδρών, επινόη
σαν τρόπον θεραπείας, τόν δποΓον προθύμως ήσπάσθη 
ή Κυδέρνησις. Οί αρχαίοι τής Α γγλίας βασιλείς, κα
θώς προσεκάλουν τούς κατοίκους τών παρά τήν Σκω
τίαν κειμένων επαρχιών νά δπλίζωνται καί νά στρα- 
τευωσιπρός άμυναν τών συνόρων, ούτως ενίοτε προς- 
εκάλουν καί τιίς παρά τήν θάλασσαν κιιμέ»ας έπαρ- 
χ ιας, νά έξοπλίζωσι πλοία πρός άμυναν τή; παρα
λίας. Αντί δέ τών πλοίων έλαμδάνοντο ενίοτε χρή
ματα. Όθεν ήδη άπεφασίσθη τά άρχαίον τοΰτο Ιθος, 
μετά μακράν διακοπήν, ου μόνον νά άνανεωθή, 
άλλά νά «πεκταθή άτι μάλλον. Οί προηγούμενοι ήγε- 
μό»ες δέν εί;έπραττον τόν ravuxbr τοΰτον λεγόμε
νον γύροχ (ship-m oney) είμή έ* καιρώ πολέμου- τόρα 
άπητήθη ουτος έν μέσω βαθύτατης είρή.ης. Οί προη
γούμενοι ήγιμόνες δέν(εί;έπραττον τόν ναυτικόν φόρον 
καί έν αύτοϊς τοίς επικινδυνότατης πολέμοις, είμή 
άπό τών παραλίων έπαρχιώ*· τόρα άπητήθη καί άπό 
τών μεσογείων. Οί προηγούμενοι ηγεμόνες δέν εΐςέ. 
πραττον τόν ναυτικόν φόρον είμή έπί τώ σκοπώ τής 
ναυτικής άμύνης τή; χώρας· τόρα άπητήθη, 5χι διά 
νά συντηρηθή δι' αύτοΰ στόλος, άλλά διά νά λάβη δ 
βασιλεύς πόρους τούς δποίους κατά τό δοκοΰν μέν 
ήίύνατο ν’ αύξηση, κατά τά δοκοΰν δέ νά μεταχειρι- 
σθή πρό; οίονδήποτι σκοπόν.

Τά έθνος όλον έταράχθη καί ήγανάκτησεν. Ό  δέ 
Ιωάννης Άμπδήνιο: (John  H am pden), πλούσιός τις 

κάτοικος τής Βουχιγγαμμιχής χομητίας, άπό αγαθών 
μέν πατέρων, έλκων τό γένος καί μάλιστα τιμώμε
νος παρά τοίς συνεπαρχιώταις, άλλά μέχρι τής έπο- 
χής ταΰτης ολίγον γνωστός είς τό λοιπόν βασίλιιον,άν 
καί συνταχθιίς μετά τής άντιπολιτεύσεως εί; τά  δύο 
προίαβόντα παρλαμέντα, έλαβε τότε τό θά^ψο; ν 'άν- 
τιπαραταχθή είς τήν όλην δύναμιν τής κυβιρνήσεως 
καί ν άναλάβη τήν δαπάνην καί τόν κίνδυνον τοΰ νά 
άμφισβητήση τήν υπό τοΰ βασιλέως {προτεινομένην 
υπέρογκον άξίωσιν. Ή  υ-.όθεσις χαθυπιβλήθη είς τήν 
άοχήν τοΰ θησαυροφυλακίου (Exchequer Cham ber), 
ήτις σύγκειται άπό τής έπί τόαύτό συνόδου του δικα
στηρίου τοΰ θησαυροφυλακίου (co u rt of exchequer), 
τοΰ ίδίω; λεγομένου βασιλικού δικαστηρίου (court of 
Kings bench) καί του Λόρδου Καγγελαρίου. Τοσοΰ- 
τον δέ ισχυροί ύπήρχον κατά τών αξιώσεων τοΰ στέμ
ματος λόγοι, ώςτε, δσω υποχείριοι, όσω άνδραποδώ- 
δει; καί άν ήσαν οί δικασταί, ή κυδέρνησις δέν ήδσνη- 
θη νά Ιπιτύχη κατά τοΰ Άμπδηνίου είμή τόν ίλά- 
χιστον τή; πλειονοψηφίας όρον. Ούδέν ήττον όμω; ή 
πλειονοψηφία αότη άπεφήνατο, ότι έπιτρίπεται, κατά 
τούς νόμους, ή δι’ άπλοΰ βασιλικοΟ διατάγματ»; 
είςπραξις τών πρός συντήρησιν τοΰ στόλου αναγκαίων 
χρημάτων, όπερ, κατά τήν δρθοτάτην του Ούεντουορ-
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θίου παρατηρησιν, συνιπήγετο άπαραιτήτως, άν καί 
μή ψητώ; έκφρασθέν, ότι έπιτρέπεται έπίσης ή ά*ευ 
τή; συνευδοκήσεως τοΰ ΙΙαρλαμέντου ιίςπραςις τών 
αναγκαίων πρός συντήρησιν στρατοΰ χρηυάτων. Ή  
δικαστική αΰτη άπόφασις, ήτις έψηφίσθη χατ αύτάν 
έχεΐ/ον τόν μήνα καθ' ον έξιδόθη καί ή καταδίκη τοΰ 
Πρυννίου καί τών μετ’ αύτοΰ συγκατηγορηθέντων, 
παρώξυνεν έτι μάλλον τήν οργήν του έθνους, καί δέ/ 
υπάρχει αμφιβολία, ότι πρό μια; έκατονταετηρίοο; 
γενικήν ήθελε προκαλέσει στάσιν. Ά λ λ  έν τω  μετα
ξύ τουτω ή υλική ιύημερία καί αί είρηνικσί τοΰ τό
που έξεις ποοήχθησαν έπί τοσοΰτον, ώ ;τε οί άνθρω 
ποι έπί πολύν χρόνον έδίστασαν πριν ή καταφύγωσιν 
είς τήν έσχάτην έκείνην καί άποτρόπαιον ανάγκην.

Αΰτη δέ είναι ή έποχή καθ’ ήν ή έλευθερία τής 
’Αγγλίας τόν μίγιστον ύπέστη κίνδυνον . Οί αντίπα
λοι τής κυβερνήσεω; ήρχισαν νά άπελπιζωνται περί 
τής τύχη ; τή; πατρίδο) αΰτών, καί νά θεωρώσι τάς 
έρημους τής βορείου ’Αμερικής ώς τό μόνον άσυλον, 
έν ω ήδόναντο *ά άπολαύσωσι πολιτικήν καί πνευμα
τικήν έλευθερίαν. Έ χει ¿λίγοι τινες τολμηροί καθα- 
ρόθρησχοι, οίτινες, διά νά διασώσωσι τήν θρησκείαν 
αυτών, δέν ίψήφουν ούδέ τήν μανίαν τοΰ ωκεανού 
ούδε τού; μόχθους τοΰ απολίτιστου βίου, ούδέ τού; 
όνυχας τών άγριων θηρίων, οϋδέ τού; πελέκεις άγρι* 
ω τέρω ν.Ιτι ανθρώπων, είχον κατασκευάσει, έν μέ- 
οω άχανών δρυμώνων, χωρία, τά όποια άπέοησαν 
μέν ήδη πόλεις μεγάλαι καί πλούσια!, καίτοι δέ 
πολλά; παθόντα μεταβολάς, σώζουσιν έτι ίχνη τινά, 
τοΰ χαρακτήρος τών ιδρυτών εκείνων. Ή  κυδέρνησις, 
άποστρεφομένη τάς νέας ταύτας αποικίας, έζήτησε ν' 
αναχαίτιση βιαίως τό ρεΰμα τών άποδημουντων' ει»αι 
δέ περίεργον ότι, καθ’ ήν στιγμήν, κατά Μάϊον τοΰ 
1 6 3 7  έξεδόθη τά απαγορευτικόν τοΰτο διάταγμα, τέσ- 
σαρες τών κυριωτέρων πρωτουργών τής μεταπολιτεύ
σ εις,δ  Πύμ, ό Άσλερίλιος,δ ‘Αμπδήν.ος δ καί Κρόμβελ, 
είχον έπιβή έπί τοΰ πλοίου ίνα καταλιπωσι τήν 
πατρωαν γην. Καί αύτοί μέν, κατά παράδοξον τής 
τύχης συγκυρίαν,διεκωλύθησαν τοιουτοτρόπως άπό τοΰ 
ν' άποπλεύσωσι, πλεϊστοι όμως άλλοι γενναίοι χοί 
ευλαβείς άνδρις άνεχώρησαν άπανταχόθεν τής άρχαί- 
ας Α γγλίας καί έζήτησαν πατρίδα νέαν πέραν τοΰ 
Ατλαντικού, ώςτε δ Ούεντουίρθιος ήδύνατο ήδη>ά ά- 
γάλλεται έλπίζων, ότι προςεχή θέλει λάβει έκτελεσιν 
τό ύιαμπερες αύτοΰ. Τωόντι έάν αυστηρά ¿»τηρείτο 
οικονομίαν, έάν έπιμελώς άπεφεύγετο πάσα μετά ε
ξωτερικών δυνάμεων σΰγκρουσις, τά  χρέη τή; βασι* 
λείας ήθελον πληρωθή καί ή κυδέρνησις ήδύνατο νά 
άποταμιεύση τά  άναγκοϊα πρός συντήρησιν ίσχυροΰ 
στρατοΰ χρήματα, δι’ ου εύχερώς πάλιν ήδύνατο νά 
καταβάλη πάσαν του έθνους άντίστασιν.

Έν τή κρισίμω ταύτη περιστάσει, εν επιχείρημα 
παράφρονος θεοβλαβεία^ ήλλοίωσιν έν άκαριΐ τήν ό- 
λινόψιν τών πραγμάτων. Ή  Κυβέρνησις,έάν ήτο φρό
νιμος, ώφειλε νά πολιτευθή πρός τήν Σκωτίαν μέ- 
τά  πλείστης προςοχής καί πραότητος, μεχριςοΰ ά- 
σφαλίση τό κατά τήν λοιπήν Αγγλίαν κράτος. Διότι 
έξ όλων τών βασιλείων όσα συνεκρότουν τήν μοναρ

χίαν τή; μεγάλης Βρετανίας, έ» Σκωτία μάλιστα 
μέγιστος υπήρχε κύνδυνος μήπως είς σπινθήράνά- 
ψη, φλόγα, δυναμένην νά παραγάγη γενικήν πυρκαϊάν. 
Νόμιμον μέν άντιπολίτευσιν, οία it ’Αγγλία συνιβαι- 
νεν, ή κυβέρνησις δέν είχε νά φοβηθή άπ4 τήν Σκω 
τίαν* διότι τό Παρλαμέντον αυτής ήτο πειθήνιο·/· 
άλλ’ δ λαός έξεναντιας άνιδιίχθη άεί ποτε μάλιστα 
ταραχώδης καί δυςάγωγο;. Ό  λαός οΰτος ήτο ή δ η  

ουσηρεστημενος διά τήν βευτερεΰουσαν ώς πρός τήν 
'Αγγλίαν ταξιν, ήν έλαβε, τή συνεργεία τών ιδίων 
αύτοΰ βασιλέων, ή πάλαι ποτέ τοσοΰτον γενναίως καί 
ένδόξως συντηρήσασα τήν ανεξαρτησίαν της αύτοΰ 
πατρις. Προςτούτοις ό λαός εκείνος ήτο ό θερμό
τερος τών καθ’ άπασαν τήν Εΰρεύπην ζηλωτών 
τή; αποτόμου τοΰ Καλβίνου διαμαρτυρήσίω;, ε ξ 
ίσου αποτροπιαζόμενο; καί τήν ‘Ρωμαϊκήν εκ
κλησίαν καί τήν καθ’έκάστην έπί μάλλον καί μάλλον 
προςεγγίζοοσα* πρός έκείνην Αγγλικανικήν.—  Ή  
Κυβέρνησις έντούτοις έπεθύμει πρό καιροΰ νά έκτείνη 
τό Άγγλικανικό'ν σύστηοια επί άπασαν τήν νήσον καί 
είχεν ήδη έπιχειρήσει διαφόρου; μεταβολάς σφόδρα 
άπαρεσλουσας είς τούς πρεσβυτεριανούς, δτε it έτει 
1637 , άπεφάσισε νά προχωρήτη εις τόν τολμηοότε- 
ρον καί έπικυνδυνωδέστερο» όλων αύτών τών νεωτερι
σμών, ά/αγκάζουσα τούς Σκώτου; νά παραδεχθώοιν 
όχι μέν τήν Αγγλικανικήν λειτουργίαν, άλλά λει
τουργίαν τινά τήν όποιαν οί αυστηροί διαμαρτυρό- 
μενοι έθεώρουν έτι χείρόνα τής Ά γ  ρλικανικής.

Είς τό έπιχείρημα τοΰτο οφείλει ή ’Αγγλία τούς 
ελευθέρους αυτής θεσμούς* ή πρώτη έφαρμογή τών 
άλλοτρίων εκείνων τελετών, πιρήγαγεν έν Έ διμ - 
οοΰργω, τή 2 3  ’Ιουλίου 1637 , ταραχήν μεγάλην, ή- 
τις μετ’ ολίγον κατηντησεν είς έπανάσ-ασιν. Φιλο
τιμία, φιλοπατρία, Ορησχομανία, άναμιχθεϊσαι έπί τό 
έν, διήγειρον θύελλαν φοβεράν- τό έθνος άπαν ώρμησεν 
ιίς τά όπλα καί ώς σύνθημα τοΰ άγώνος έλαβε τήν 
περίφημο* σονομοΛογ.Ιαν τής πίςεως (Covenanl),Tr,v 
όποιαν συνέταξαν μέν δ πλεϊστα παρά τώ λαώ ισχύ
ων ίιρεύς “Εχόερσω>· καί δ περίφημος δικηγόρος Ίόν- 
στωκ·, ώρκίσθησαν δέ νά τηρήσωσιν άπαντες οί κάτοι
κοι τής Σκωτίας. Ό τ ι  ή ’Αγγλία ήδύνατο νά δα- 
μάση τούς Σκώτους, τοΰτο άπιδείχθη άριδήλως με- 
τοί τινας ένιαυτούς* άλλ’ είς τήν παρούσαν περίστασιν 
μία μέν μερίς τοΰ ’Αγγλικού λαοΰ είχε πλείστας, I- 
κα θρησκευτικών λόγων, συμπάθειας, πρός τούς άπο- 
στάτας, πολλοί δέ άλλοι Ά γγλο ι, άδιαφοροΰντις πρός 
τά θρησκευτικά ζητήματα, έβλεπον μέ εύχαρίστησιν 
τήν πρόοδον τής επανα*τάσε<ος, έπί τή έλπίδι, ότι 
εντεύθεν θέλουν ματαιωθή τά  μελιτώμενα αύθαίρετα 
βουλεύματα καί θέλει κατασταθή άπαραίτητος ή »υγ- 
κρότησις τοΰ παρλαμέντου.

Τοΰ παραλόγου σφάλματος τοΰ παραγαγόντος 
τήν δυςχέρειαν ταύτην υπεύθυνος δέν είναι δ Ούεντου- 
όρθιος, διότι τό σφάλμα τοΰτο άνέτρεπιν απαντα αύ
τοΰ τά  σχέδια. Ά φ ’ έτέρου όμως ή όξιϊα έκείνη φύ- 
σις δέν ήδύνατο νά βυμβουλεύση τό όποχωρήσαι* δ- 
θεν έν έτει 1639  έγένετο απόπειρα τοΰ νά περιστο
λή διά τής σπάθης ή έπανάστασις* άλλά τά ίργον ά-
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πεδείχθη άνώτερον τών πολεμικών πόρων τής κυ- 
βερ-.ήσεως. Ή  παρά τούς κειμένους νόμου; είςπρα- 
ξι; νέων φόρων ήθε/εν εισθαι, εί; τοιαύτην πραγμά
των καταστασιν, παραφροσύνη* άπεφαοίσθη λοιπόν 
έξ ανάγκη;, έν εαρι του 1640, ή συγχρότησι; του 
Παρλαμέντου.

Ή  περί τούτου αγγελία ευχαρίστησε τό έθνος" ή 
νέα τών κοινοτήτων βουλή ητο τοσοΰτον περί τά ; άξι 
ώσει; συτή; μετρία καί τοοοΰτον πρός τόν θρόνον 
ευλαβή:, ώ;τε εί; πολλήν ένίβαλεν ανησυχίαν τού; 
αρχηγού; τή; άντιπολιτεόσεω:, τόν Γΐύμ, τόν Ά μ- 
ποήνιον, τόν Σαιντ-Ίόνιον (Saint John) Ά λλ’ £σω 
μετρία καί ά/ ήτο ή βουλή, δέν ήδύνατο νά μή ποιή 
ση λόγον τινά τών παθημάτων όσα υπέατη έπί ¿»δε
καετίαν ήδη τό έθνος. Ά μ α  δέ έπιχειρήσασα νά έξε* 
τάση τά παράπονα ταυτα, διιλύθη δυσμενώ; ύπό του 
βασιλέω;, τρεις μόλις εβδομάδα; άπό τή; ουγκρο- 
τήσεώ; της.

Μίαν ώρα» μετά τήν διάλυσιν ταυτην, ό 'Εδουάρ
δος Ά δη :, ό μ ιτέπ ιίτα  Λόρδο; Κλάρενδων άναδε- 
χθεΐς, άπήντησε τόν Σαιντ- Ίό»ιον, φίλον όντα τού 
' Αμπδηνίου καί ενα τών αρχηγών, ώ; προείπομεν, 
τή; άντιπολιτεόσεω;. Ό 'ίδ η ς ή τ ο  κατηφή;, έξεναν 
τ ία ;  δέ ό Σαιν-Ίόνιος,όςτι; ουνήθω; ήτο σκυθρωπό: 
καί αγέλαστο;, έφαίνετο περιχαρή; καί φαιδρό;. «Τι 
»οέ ταράττει ; · είπε πρό; τόν "Γδην. —  «"Ο,τι τα- 
»ράττει» άπήντησεν ουτος, α πολλούς τίμιους άνθρώ- 
»πους, ή διάλυσις τοΟ φρονίμου τούτου παρλαμέντου, 
»τό όποιον μόνον ήδύνατο νά έπιφέρη θεραπείαν τινά 
»εί; τήν ταραχήν εί; τήνόποίαν εύρισκόμεθα. · —  «Καί 
• δέν ήξεύρεις», έπανέλαβεν ό Σαιντ-Ίόνίος, «ότι πριν 
»τά πράγματα βελτιωθώβιν,άνάγχη νά χειροτερεύσω- 
»σι» έτι μάλλον τό παρλαμέντον τούτο δέν ήθ·λε 
»πράξει ποτέ τά δέοντα.»

Πολλοί τών βουλευτών έξετάσθηοαν τότε ε«εκα τή; 
έκπληρώσεως τών βουλευτικών αύτών καθηκόντων 
καί έφυλαχίσθησαν. Ο ναυτικό; φόρο; είςεπράχβη 
μετά πλείστη; αύστηρότητος. ¿’τρατιώται συνελέ 
γησαν διά τή; βία;' καί τελευταίαν φοράν, κατά 
μήνα Μάΐον τοΰ 1640 , έγένετο έν ’Αγγλία χρήτις 
τών βασανιστηρίων, τά όποια ανέκαθεν, και έν αύταί; 
ταΤ; ήμέοαις τής δει»οτέρας δ:υλοσύνη;, έθεωρήθησαν 
ύπό τών δικας-ηρίω·* ώς παράνομα. Τό παν ήδη έξαρ- 
τδτο άπό τή; έκβάσεως του κατά. τών Σχώτων πο
λέμου. Ά λλ’ ό στρατός τοΰ Καρόλου, συγκείμενο; 
άπό νεοσυλλέκτων, δυσμενώ: έχόντων,ενεχα τών θοη- 
σκευτικών καί πολιτικών αύτών δοξασιών, πρός τόν 
άνά χεϊρας άγώνα, ή-ο πολύ φοβερώτιρο; πρός τού; 
ηγεμόνας αύτοΰ ή πρός τόν εχθρόν. Οί Σκώτοι, 
ένθαρ£υ»όμινοι ύπό τών άρχηγών τή; Αγγλικής άντι- 
πολιτεύσεως καί άπό τήν άοθενή άντίστασίν του Α γ 
γλικού στρατού, διαβάντε; τά  σύνορα, ένίβαλον έντός 
αύτής τή; Α γγλίας. Τοσοΰτος δέ παρήχθη εντεύθεν 
θόρυβο; 4» τώ βαοιλικώ στρατώ, ώ;τε φόβο; ήτο μή
πως κατανόηση ε ί; στάσιν, πάντις δ" έξεπλάγησαν, 
έκτό; έ/ός καί μόνου άνδρός, του Στραφφορδίου, ός- 
τις, μεταπεμοθεί; Οπό τοϋ Καρόλου άπό τής Ιρλαν
δίας, ί»α συνδράμη αύτόν είς τή/ κρίσιμον εκείνην

έποχήν, δέν έπαυε·/ επιμένω» εί; τήν παντού καί πάν
τοτε διά τής βία; καταστολήν.

Άλλά ό Κάρολο; ήρχισε νά διστάζη καί νά άθυμή· 
καί εν τή αμηχανία ταύτη, , έπενοησε νά συγκαλέση 
πιρί εαυτό'·, παρά τά  πρό πάλλω» εκατονταετηρίδων 
νενουισμένα, μονήν τήν βιυλήν τών Λόρδων, πρό; 
ήν όλιγωτέραν ήσθάνετο άπο στροφήν,ή πρό; τήν τών 
κοινοτήτων βουλήν. Οί Λόρδοι όμως δέν έτόλμησαν 
νά άναλαβωσι τά άνατεθίντα αύτοί; αντισυνταγματικά 
έργα καί συνεβιύλευσαν τόν βασιλέα νά συγκρότηση 
ολόκληρον τό παρλαμέντον. Αύτό; δέ, ούδέ χρήματα 
έχων, ούδέ πίστιν, ούδέ κράτος έν τώ  ΐδίω αυτού 
στρατοπέοω, ύπέκυψε τελευταΐον είς τήν άναπόδρα- 
στον άνάγκην καί κατά Νοέμβριον του 1640  συνε- 
κροτήθη τό μακρόν λεγόμινον εκείνο Παρλαμέντο ν, 
τό όποιον έμελλε μέν νά έπιφέρη πολλά; ιίς τήν Α γ 
γλίαν συμφοράς, έμελλε δε νά ουντελέση εί; τή» 
παγίωσιν τή; συνταγματική; αύτή; μοναρχίας.

Μέχρι τή ; έποχή; ταύτη;, ειδομεν τήν μέν παν
τοδύναμο» κυβέρνησιν αδικούσαν δεινώ;, τό δέ πιεζό- 
με'-ον έθνος άναδεικνυ«» θαυμαστήν καρτερίαν* άπό 
τούδε κα: εί; τό εξής, θέλομε» έξεναντία; ίδει τό ι 
σχυρόν άποβαΪΌν έθνο; παρεκτριπόμενον ιί ;  α
νομίαν φοβερόν, ενα δέ μάλιστα τών υπουργών τού 
Καρόλου άντιτάσσοντα εί; τήν ανομίαν εκείνην ζηλ.ω- 
τόν τή άλτ,θιία φρόνημα καί παράστημα ψυχή; έ- 
Ξαίσιον. Διότι τοιαΰιη εΐ<αι ή άοθένεια τή ; ανθρώ
πινη; φύσεως, ίο;τε ώ; έπί τό πολύ δέν δύναται νά 
φέρη σωφρόνω; τήν άπεριπτωτον ισχύ» καί εύημε- 
οίαν, διά νά ά-αδειξη δέ τήν αρετήν αυτής, ανάγκην 
έχει πάλης καί συμφορών.

Τή 3 Νοεμβρίου 1640 , ό Βασιλιύς έγχαθίδρυοε 
τό παρλαμέντον, μεταβά; έπί τουτω εί; Οΰεστμίνστε- 
ρον άνευ παρατάξιώ; τι»ο;, ούχί έφιππο; καί άνά μέ
σον τών όδών τή; πόλεως, κατά τό έθος, άλλά διά 
τοΰ Ταμέσεω; ποταμοΰ, έ» άπλώ άκατίω, ώ; άν ιί 
®οβούμενος τά όμματα τοΰ πλήθους. Ό  λόγο; του 
υπήρξεν άόριστο; καί σκοτεινός, καί ύπεοχέθη μέν 
τήν θεραπείαν δλω» τών άδιχημάτων, άλλ’ έπέμεινεν 
αποκαλώ» τού; Σκώτου; άποστάτας καί ζητών τήν 
άπό τοΰ βασιλείου έξωσιν οΰτών. ‘Η βουλή τών κοι- 
νονήτω» ηχούσε τόν λόγον τούτον μετ’ ιύλαβεία; ψυ
χρ ά ;, καί. άμα άπελθόντο; τοΰ βασιλέως, οί μεταξύ 
τών άντιπροσιόπων τοϋ έθνους ευάριθμοι τοΰ ήγιμό- 
νο; φίλοι ένόησαν, άπό τών μετά τών συναδέλφων 
συνδιαλέξεων, ότι ή κοινή οργή υπερέβαλλε παν μέ- 
τρον. Τωόντι τοσαύτη υπήρξεν, έπί δώδεκα περίπου 
έτη, ή χατάθλιψις χαί ή ά*ομία τή; πνευυατική; χαί 
πολιτική; διοιχήσεως, ώ;τε καί αύτοί οί άνθρωποι 
οΓτινες συνήθως ήσαν φίλοι τής τάξεως καί τή ; άρ- 
χ ή ; έφαίνοντο ήδη διατεθειμένοι ν’ άπσιτήσωσι μετά 
ζήλου τά ; £ιζικωτέρας μεταρρυθμίσεις καί τήν «ί; 
δίκην είςα-ρωγήν τώ» όργάνων τής τυραννίας* ή π ά 
γκοινο; αυτη άντιπολίτευσι; δέν ώρμδτο βεβαίως ά- 
πασα οπό τών αύτών άρχών, ούδέ πρός τά αύτό ά 
πασα εσκόπευε τέλος. Ό  Κο.Ι.Ιιπίπιρος, δ Λίγΰνς, 
δ Φυ.Ιχ.Ιάνύιος, δ Γόης χαί οί άπαδοί αύτών δέ» 
ήθελον βεβαίως νά έχμηδενίσωσι τήν βασιλείαν, ή-
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θελον έξεναντία; αύτήν πάντοτε ισχυρόν, άλλά μόνον 
περΐ7 *λλομένη» ύπό τή ; περιοδική; δυνάμεω; τών δύο 
βουλών, εντός τών όρίων τοΰ νόμου. ‘Ο δέ Άμπδή- 
πος, δ Πύμ, δ Ό.Ι.Ι’ς καί οι μετ’ αύτών συντασσό- 
μενοι έμελ.έτων νά άφαιρέσωσίν άπό τοΰ οτέμματο; 
πάσαν υπεροχήν καί νά άποδώσωσίν άμετακλήτω; 
τήν κυβέρνησιν τών πραγμάτων εί; τήν βουλήν. Ό π ι
σθεν δέ αύτώ», βουλ,ευταί τινε; εμπαθέστεροι, άλλ’ ά 
κατονόμαστοι είςέτι, δ Κρόμβελ χαί οί μετ' σύ 
τοΰ, έξέφερον ήίη, έκ διαλειμμάτων, κατά τοΰ προ
σώπου τοΰ βασιλέω; χαί τοΰ τόπου της Κυβερνήσεως 
λόγου; έτι άπειλητιχωτέρους. Ά λ λ ’ άπαντε; ούτο: 
οί χρωματισμοί τή ; άντιπολιτεόσεω;, οίτινε; έμελλον 
βραδυτερον ν' άποτελίσωσι κόμματα διάφορα, πιριε' 
λθό/τα πρό; άλληλα εις ρήξιν φοδεράν, συνεχωνεύ- 
οντο είςέτι, κατά τήν πρώτην ταύτην τοϋ μακροΰ 
παρλαμέντου σύνοδο», εί; μ'αν καί μόνην μεγάλη·/ φα 
τρίαν, άπαιτοΰσαν μια φωνή τήν θεραπεία» μέν τών 
γινομένων καταχρήσεων, τήν καθιέρωσιν δέ τών άπα- 
ραιτήτων έγγυήσεων.

Ή  βουλ.ή έπροοιμίασεν άπό τή; έξετάσιω; τών ά 
δικημάτων* έκαστον αύτή; μέλος προ;ήγεν επί τού 
τω  άναφοράν τή; πόλεως. ή τή ; κομητίας του* χαί 
ώ ; άν δέν ήρκει τοΰτο Ενα τά πάντα άποκαλΰψη, πλ.έ 
ον τών 4 0  επιτροπών ίδρΰθησαν ί ι  τή βουλή Γ·α άνα 
ζητήσωσι τά ; καταχρήσεις καί δεχθώσι τά παράπονα 
τών πολιτών. Ε ί; δέ τήν αποδοκιμασίαν τών πράξεων 
προ;«τέθη ή γενική κατά τώ* αυτουργών αυτών προ 
γραφή. Όλοι οί υπάλληλοι τής κυβερνήσεως, οίου 
δήποτε βαθμοΰ, όσοι μετέλαβον τή; έκτελέσεως τών 
κατακρινομένων μέτρων, έστιγματίσθηοαν ώ; iyx.li)- 
ματίαι καί ήδύ/αντο, χληθέντες ενώπιον τή; βουλή;,νό 
τιμωρηθώσι διά προ;τίμων, διά φυλακίσεως, διά δη 
μεύσεως. Καί ούδ’ οί βουλευταί αύτοί διίφυγον τήν 
τοιαύτην άνάχρισιν* πολλοί άπεκλείσθησαν, λόγω μέν 
διότι ώφελήθησαν άπό τά  μονοπώλια ή έπί άλλαι: 
προφάσισιν, άληθώς δέ διότι δέν ώμοφρόνουν πρός τήν 
πλειονοψηφούσαν άντιπολίτευσιν· ενώ τίνές τών μά
λιστα δυςφημισμέ/ων μονοπωλώ·» ι’γέ·οντο δεκτοί, 
διότι άϊωσιώθησαν ιίς τήν παντοδύναμον εκείνην 
πλειονοψηφίαν.

( Ή  συνέχεια ακολουθεί).

ΕΠ ΙΓΕΙΟ Σ ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ 

Τ Η Σ  Κ ΪΚ Λ ΪΚ Η Σ  ΚΙΝΗΣΕΩΣ Τ Η Σ  ΓΗΣ.

"Οτι ή γή στρέφεται περί έ αυτήν, ε:·αι αλήθεια ήν 
δέν αγνοεί σήμερον ούδ' ό έσχατος μαθητή; τών δημο
τικών σχολείων. '.Αλλά πόθεν διδασκόμεθα τήν άναμ-

φισβήτητον ταύτην άλήθειαν; Ά πό παρατήρησιν ου
ρανίων φαινομένων. Δέν ήτον αραγε δυνατόν νά ιϋ~ 
ρωμίν τινα επίγειον τοΰ γηίνου τούτου φαινομένου 
άπόδειξιν, νά βιάσωμεν τήν γην νά μα;  διηγηθή αύτή 
ή ιδία τήν ιστορίαν τη ς ; Τοΰτο Ιζή-ησεν δ γάλλο; 
μαθηματικός Κ. Φουχώ, καί τοΰτο θαυμασίω; κα- 
τώρθωσε δι’ άτλουστάτου τρόπου, ον θέλομεν πρησπα- 
θήσιι άτλούστττα νά καταστήσωμιν τοί; άναγνώσται; 
καταληπτόν.

Σώμα βαρύ, χριμάμενον καί έλευθέρω; κινούμενο» 
ε ί; άκρον κλωστή;, ή τ ι; άνωθεν είναι δεδεμένη εί; 
στερεόν σημείο», ώ; τά βαρύδια οερ’ ει’πείν τών με
γάλων ωρολογίων, ονομάζεται έχχριμίς' νόμο; δέ 
ιαύτοΰ είναι, ότι όσάκις τίθεται εις κίνησι» κατά 
τινα δ.εύθυνσιν, περιγράρον τόξο» ένό; τών μεγάλω ν 
κύκλων τή; σφαίρα;, ή; κέντρο» είναι τό σημεΐον ά 
φ’ ου έξαρταται, εξ α ιτία ; τή: άδρανείας, ήτι; είναι 
εν τών κατηγορουμένων τή . ύλης, διατηρεί σταθερώ; 
τήν διεύθυνσίν ταύτην, εκτός ά· έπινεργήση επ’ αύτό 
ίξωτερική τις αίτια. Ά ν  παραδείγματος χάριν ή 
πρώτη ώσι; δοθή εί; τό έ>κρεμές άπό ανατολών πρό;

δυσμσς, θέλε: εξακολουθήσει κινούμενο» άπό ανατολών 
πρό; δυσμσς καί άπό δυσμών πρό; άνατολά; μέχρι; 
ού ή χίνησις παύση.

Αλλ’ ά; υποθέσωμιν ότι τό σημεΐον άφ ου τό εκ
κρεμές έξαρτδταί, στρέφεται περί εαυτό έν ω ¿xtt»o 
κινείται' ποιον κίνησι» Ο.λιΐ λαβει ώς έκ τούτου τό 
εκκρεμές; Ε ·; τήν παρούσαν πρώτη» εικόνα,έπί τραπέζη; 
χειτα: σανι;, is’ ή ; εγείρονται δυω κάθετα ξύλα, 
φέροντα εν όρ'ζό»τ·.ςν έπί τή; κορυφή: των. Ά π ’ αύ.
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θυνσιν δελιί ακολου
θήσει τό ¡xxptuii; 
ΙΙολλοί θελουσι βε
βαίως είπ ιϊ ότι τό 

θά έξαΧΟ-

τού έξαρτδται τό έχ* 
χρεμές. Ή  σανίς εί- 
χ ε  x a t ' άρχάς τάς 
πλευράς της παραλ
λήλους πρός τό τής 
τραπέζης, χαί -ό  έχ- 
χρεμές έρέρετο από 
τού μέσου τής μιας 
πρός τό μέσον ttJ; 
άλλης τών μακρύ- 
τέρων πλευρών τής 
σα*?8ος χαι τη ; τρα
πέζης παραλλήλως 
πρός τάς μικρότερα; 
πλευρά; άμοοτέρων. 
Έ στω  ήδη ότι στρέ- 
ρομεν τήν σανίδα

κατά 
ή ήσ*·5ν 

πρός τά; 
πΑευεά; τή; -ρ * τ ;-  
ζης. Αλλ’ όλον τό
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V.
έναντίον συμβαίνει. Τό έχχρεμές διατηρεί άναλλοίω-άποδαίνιι, βσώ μάλλον τό σημείογ πλησιάζει τον 
τον τήν διεύβυνοίν το» πρός τό απόλυτον διάστημα,' 
πρός τά σημεία του ουρανού, με'νιι πιστόν έπομένως 
πρός την άχίνητο» τράπεζαν, χαί χινεϊται παραλλή- 
λως πάντοτε πρός αύτής τάς πλευράς, έν ω πρός τήν 
μεταχινηδείσαν, χαί βίσιν μεταβσλοΰσαν σανίδα, δέν 
είναι πλέον παράλληλοι αΐ κινήσεις του.

II ϊίιότη: αύκη τοΰ εκκρεμούς (χρησιμέυσε λοιπόν 
εϊς τον Κ. Φουχώ πρός λύσιν του ζητημένου προβλή
ματος. ’Ας ραντασδώμιν εκκρεμές έστηριγμένον £π’ 
αυτού τοΟ σημείου τού πόλου, χαί χινούμενον κατά 
τήν διεύθυνσιν ένός των μεσημβρινών. *Αν ή γή ήτον 
άχίνητος, τό έχχρεμές δά διέγραφε πάντοτε τήν αδτήν 
γραμμήν επί τοΰ σδτοΰ μεσημβρινού. Τό αυτό όμως 
6ά ουνε'βαινε χαί άν έστρέρετο μέν ή γή, μετ' αϊτής 
δέ έστρέρετο καί ή γραμμή ήν δεαγροιφεε τό εκκρεμές, 
ακολουθούσα τό οημεΐον άρ’ ου ήν έξηρτημένον αύτό.

'Επειδή όμως τούτο οίν συμβαίνει, διά τούτο προρα 
νές ιίναι, ότι τού υέν εκκρεμούς διατηρούντο; πάντοτ 
τήν αυτήν διεύθυνσιν ώς πρός τό διάστημα άπολύτωτ 
τη ; ιέ γής στρερσμένης, έχάστη χίνησιςΐέκείνου θέλε 
αντιστοιχεί πρός άλλο σημεί.ν αυτής, ούτως, ώστε 
εντός είκοσιτεσσάρων ώρών, τού διαστήματος δηλαδ· 
τής εντελούς περιστρορής τής γή,·, θέλει άντυτοι 
χ ή ’ΐι πρός όλα τά σηαιϊα άλλη'οδιαδόχως τον πο
λικού χυχλου. Έ κ .ί λοιπόν ή άποδειξις τού ραι*ομένου 
τή ; χυχλιχή; χ νήσεως τής γης είναι εύχολωτάτη. 
'Αλλά τις Οά ύ-τάνη εις τόν πόλον νά τήν οοκι- 
μάση;

'Αν όμως το αύτο πείραμα γ ί/ j  χαί εις τον ισημε
ρινό', εκεί το σημείον ip' ου έξα-τάται τό έχχρεμές 
παραχκολιυθει τής γή; τήν χί-ησιν, χωρίς ό άςων 
αυτού νά οχημιτίζη γωνίαν πρός τής γης τόν άξονα" 
εις τό· ισημερινόν έποαένως ή άπόδειξις αυτή είναι 
αδύνατος· ώστε όσω μέν τό σηυειον τής γης ip’ ου ή 
άπόδειςις γίνεται εί at πλησιέστερον τού ισημερινού, 
τό:ω αύτή ε'ναι άτελεστέρα, τόσω δ' έντελεοτε’ρα

όλο
Κατά τήν θεωρίαν ταίιτην ό Κ ' Φουχώ έξέθηχετή» 

άπόδειζίντου έντός τής περιοχής τού ήδη εις ναόν 
τής αγίας Γενιυϊέβης μετασχευασθέντος Πανθέου 

ατά τόν άχόλουθον τρόπον. Ά π ό  τήν( χορυρήν του 
ψηλότατου θόλου του μεγίστου τούτου οίχοδομήμα- 
ος έξήρτησε σύρμα χαλχοΰν, εις οΰ τήν άχραν προσ- 
ρμωσε -/αλκήν σραϊραν, λήγουσαν κάτωθεν εί; οξείαν 

βιλονήν. Ι£ίς τό έδαφος του Πανθέου διέθεσεν επί πά- 
λ.ων μέγαν ξύλινον χυχλον, έχοντατά κέντρον ακριβώς 
αντιστοιχούν πρός τό σημείον άρ' ού τό σύρμα έκρέ- 
ματο, χαί διήρεσεν αυτόν εις μοίρας καί μοιρών τέ
ταρτα Ομοίως 8έ Ιθηχε καί έν τό μέσιρ αυτού 
τράπεζαν, έρ’ής ¿σχημάτισε γραμμάς διας·αυρουμένας 
υπό γωνίας 5 μοιρών. Άρχόμενος λοιπόν του πείρά* 
ματος, έθετε τό έχχρεμές είς χίνησιν χαθ’ οίανδήπο- 
τε διεύθυνσιν, τό δ’ έχχρεμές χατά τόν σταθερόν αύτοΰ 
νόμον έμελλε νά έξακολουθη κατά τήν διεύθυνσιν 
ταότην μέχρις οτου ήθελε παυσε: χινούμενον. "Εστω 
οτι ή διεύθυνσις αΰτη ήτον τοιαύτη-ώστε τό έχχρεμές 
ιίς έχαστην του χίνησιν νά χωρή άκριβώς πρός βορ£α/ 
καί νότον, άρ ένός νά διικνύΐ) τόν άρχτουρον, άρ’έτέρου 
τό πρός μεσημβρίαν άνηστοιχούν σημιίον. Αλλ' ή 
γή  στρέρετα;· άνά πασαν στιγμέ,ν έπομένως ή γραμ
μή ή< ή βελόνη τού εκκρεμούς έχάραςεν επ' αυτής 
κατά πρώτον, μεταβάλ.λει τήν σχετικήν Οέσιν της 
πρός τά δύω έχεΐ.α σταθιρά σημεία. ’Επειδή λοιπόν 
του έχκρεμοΰς αί κινήσεις εμμένουσε πάντοτε παράλ
ληλοι πρός έχείΌΕ, οιά τούτο έπεται ή πρώτη έχείνη 
γραμμή νά σχηματίζη έχάστοτε άλλην γωνίαν πρός 
τήν συ.δέουσαν τά σημεία ταΰτα, ή άλλως δΓ 
άκαυτου βήματός της ή γή νά λαμβάνη άλλην 
θεσιν πρός τήν άμετακίνητον -μένουσαν διεύθυνσιν τοΰ 
έκκριμούς. Καί ώς όταν παραπλέωμεν άκτήν, ήμεΐ; 
μετακινούμενοι, νομίζομεν ότι ρεύγουσι τα έπ’ αύτής 
αντικείμενα, οϋτω τής γής κινούμενης, μα; ραίνεται 
ότι μεταβάλλεται 5 ά 'ων τής αμετακίνητου διευθύν- 
σεως τοΰ εκκρεμούς, τής άσραλούςταύτης πυξίδος, 
ήτις μάς άπυδειχνΰει ναυστολουσαν τήν γήν μας έν 
τή έχτάσει. Έ π ί τοΰ χείλους τού κύκλου ό Κ. Φου
χώ έσώρευσεν έλίγην άμμον· έχάστοτε λοιπόν, οσά
κις ή 6ελό·η τοΰ εκκρεμούς έπιστρέρη εις τού κύκλου 
τήν πεοιρέρειχν, σκάπτει εί; τήν άμμον μι*ράν αυ· 
λ,ακα όλίγον πλ.αγίως τή; προτέρας, χαί ουτω βαθ
μηδόν προχωρεί, μέχρις ου μεταβαίνει άπό τετάρ
του εις τέταρτον τή ; μοίρας, καί άπό μοίρα; εϊς μοί
ραν· ούτως έντός μιας ήμέρας ήθελε διατρέζει τόν 
κύκλον όλόκληρον,άν δ κύκλος ήτον, ώ : ε’πομεν,είς τόν 
πόλον. Ε ί; πα* δέ άλλο μέρος, μεταξύ τού ισημερινού 
καί έκαστου τών πόλων, τον διατρέχει εις χρόνον ίσο/ 
μέ είκοσιτέσσαρας ώρας πολλαπλασιαζομένας έπί τού 
ημιτόνου τού πλάτους του μέρους έκείνου.

Ή  θέα τού πειράματος τούτου, όπερ ραίνεται άνευ 
οΰδιμιδς σημασίας εις τον άπαίδιυτον χαί χυδαίον, 

|συγχιν«{ βαθίως τόν θεατήν όσ^ις εννοεί τόν λόγον
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αύτού, καί βλέπων τήν άκαταμάχητον άνάγχην ήτις 
φέρει άμετατρέπτως τήν σφαίραν τού έχχρεμούς άπό 
σημείου είς σημεϊον του κύκλου, αισθάνεται ώς άν 
διά μιδς κατέπεσεν η άχλύς από τών δφθαλμών του, 
ώς άν τώ  έδόθη νά ίδη τά ελατήρια τής ζωή; χαϊ 
κίνήσεως τού πλανήτου έφ’ ου διαταται, χαϊ ον έκ 
τής καθ’ ήμέραν εξεως σχεδόν έθεώρει ώς σώμα αδρα
νές καί νεκρόν.

Τό περίεργον τοΰτο πείραμα έπανελήφθη σχεδόν 
είς όλα; τής Ευρώπης τάς μεγαλοπόλιις, χαί κατε- 
σκευάσθησαν έν αΰταϊς σταθερά τοιαύτα; εκκρεμή, εις 
διηνεκή έλεγχον τών αδίκων ή αμαθών του Γαλλιλαίου 
κριτών. Δυνατοί δέ καί έκαστος εν μικροί; νά το 
Ιπαναλάβη εντός τής αιθούση; του.

Α I Λ  Φ  Ο Ρ  Α
ΓΑΜΟΙ Π ΕΡΙΕΡΓΟ Ι. Δυο γάμοι εί; άχρον π ε

ρίεργα έγε'νοντο εσχάτως έν τινι επαρχία τη; 
Γαλλία;

Ό  Κύριο; Ρ . είναι χήρος, Ιχων ηλικίαν 69 καί 
θυγατέρα 31  έτών.

Ό  Κύριος Δ. είναι επίσης χήρος, χαί έχει ηλικίαν 
60  και θυγατέρα 22  έτών.

'θ  μέν Κύριο; Ρ. ένυμφιύθη τήν θυγατέρα του Κυ 
ρίου Δ., ί  δέ Κύριος Δ. τήν του κυρίου Ρ.

(·)ί δύο ουτοε γάμοι έτελέσθησαν συγχρόνως, καί 
ούτως έκαστη τών δύω νυμφών έγένιτο καί πεν- 
θερα του πατρός τη ;, καί έκαστος τών πατέρων 
γαμβρός συνάμα καί πενθερός του άλλου.

Προσέτι ή ήλικία άμφοτέρων τών συζύγων Ρ. είναι 
ίση μέ τήν τών συζύγων Δ., ήτοι έκαστον ανδρόγυ
νου έχει ηλικίαν έτών 9 1 . Λέγεται δέ ότι κκτωχη 
σαν καί έντό; τής αυτής οικίας.

πυρ έφθανε μέχρι τής άνωτέρας όροφής, ή δεξαμενή, 
κατεσκευασμε'νη έκ ξύλων, νά καταφλεχθή ίξ άνάγ- 
κης, καί τότε όλον τό έν αύτή ΰδωρ, χαταπίπτον ώς 
καταρράκτης, νά σβέση τήν πυρκαϊάν,’..Δυστυχώς δ 
έργοστασιάρχης δέν έβράδυ·ε νά δοκιμάση τήν αξίαν 
τών προφυλαχτικών τούτων μέσων. Πυρχαϊά έξε^ά- 
γη καί αυθις, άλλά διεδόθη τοσοΰτος καπνός, ώστε 
κανείς δέν κατώρθωσε νά άναβή εΐ; τό δώμα δεά νά 
άνοιξη τον οχετόν τής διξσμενής. Ήναγκάσθησαν 
λοιπόν νά περιμείνωσιν έωσοΰ α ί φλ.όγες εύκολύνωσι 
μόναι τήν εκχυσιν τών ύδάτων άλλά καί πάλιν 
έψιύσθησαν του ταλαίπωρου έργοστασιάρχου αί έλ- 
πίδες· δ.ότι ή δεξαμενή, εΐ καί ξυλίνη, 5 χ ι μόνον δέν 
έκάη, άλλ’ ούδεμία όπή ήνοίχθη έπ’ αυτής. Έ ξ  έναν- 
τίας τό υδωρ ήρχισε νά καχλάζη μετά πατάγου, καί 
έχρησίμευσεν ώς θέαμα καινοφανές καί τερπνότατου 
εις τούς περιεστώτας.

ΥΔΩΡ. Έφημεμς τ ις  ’Αγγλική, ίμιλοΰσα περί 
1 τή; φύσεως καί τής ανάγκης τού ΰδατος, αναφέρει καί 
κατά πόσον πρό παντός άλλου στοιχείου συντελεί εις 
τήν σύμπηξιν τών φυτών, τών ζώων, καί αυτών τών 
όρυκτών. "Ο άγοράζων, λέγει, μίαν λίτραν σαπωνίου 
καί στυπτηρία;, ά ; είναι βέβαιος ότι έν μέν τώ 
πρώτω περιέχονται τρία τέταρτα μιάς λίτρα; ΰδατος, 
έν δέ τή δευτέριφε ήμίσεια λίτρα. Έάν άγοράση είκοσι 
'ίτρας γεωμήλων, έξ αυτών α: δεκαπένται είναι ΰδωρ. 
Ό ταν ό κρεωπώλης φέρη πρός αύτόν πέντε λίτρας 
κρέατος βοείου,τώ πωλεί τεσσαρας λίτραςΰδατος.;Αύτό 
τούτο συμβαίνει καί έφ ' όλων τών άλεων φυτικών καί 
ζωικών ουσιών. 'Εκείνος οςτις γράφει τάς λέξεις 
ταύτας καί εκείνος όςτις τάς άναγινώσκει σύγκεινται, 
κατά μέσον ορον,έξ 7 5  τοίς θ !θ  ΰδατος. Ό  Βερζέλισς, 
διηγούμενος ταύτα, παρατηρεί όρθώς ότι « ό ζω ι
κός οργανισμός σύγκειται έκ μικρας ποσότητος στερε
ά; ΰλης διαλελυμένης έντό; μεγάλη; πσσότητο; 
ΰδατος.»

ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ. Κατά τήν έπαρ- 
χίαν τού ’Αγίου ’Αντωνίου του έν τή μεσημβρινή 
’Αμιρί'ή Κράτους Τεξάς, 'άνικαλύφθη έσχάτως σπη- 
λαιον λίαν περίεργον καί έκτιταμένσν. Περιέχει δέ 
άπειρα δωμάτια χωριστά απ' άλλήλων καί λίαν εύ 
προσιτά. Ποικίλα καί περίεργα έπίση; είναι τά  σχή 
ματα τού βράχου. ’Από τού θόλου κρέμα-ται στα 
λακτϊται άνταναχλώντες λαμπρώ; τό φώ; τών λαμ 
πάδων, καί δμοιάζοντε; λυχνίας πολύφωτους. Ή  
είσοδος εις τό σκήλαιον τοΰτο δέν είναι δύσκολος.

Π Ε ΡΙΕΡΓΟ Ν  ΓΕΓΟΝΟΣ. Πρό πνων έτώ* δι 
ευθυντής τις κλωστικού έργοστασίου έν ’Αγγλία, 
ου τίνος τό κατάστημα είχε πολλάκις γενεί παρσνά 
λωμα τού πυρός, έθεώρησεν ώς μέσον άποχρώ* προ- 
φυλάξεως, τό νά οικοδομήση διξαμε»ήν έπί του δώ
ματος, τού καταστήματό; του, ώστε, έάν ποτε συν- 
έβαινε πυρχαίσ, νά έχη ΰδωρ πρόχειρον, ή έάν τό

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ. Τ ή ν31
τού παρελθόντος δικεμβρίου παρετηρήθη έν Γαλλία, 
περί τήν ένδεκάτην ώραν πρό μεσημβρίας, περίεργον 
ραινόμινον μετεωρολογικόν. Ό  ήλιος περιεχυχλώθη 
άπό μέγαν δακτύλιον φαεινόν- τό κατώτερον μέρος 
τού δακτυλίου τούτου ίρήπτιτο σχεδόν τής έπιρα- 
<ιία; τής θαλάσσης, καί τό πλάτος αύτού ήτο ίσον 
τού τής ίριδος. Έξετάοαντις αύτόν προσεκτικώτε- 
ρον, παρετήσησαν λίαν συγκεχυμένα τά  διαλελυμένα 
χρώματα τού ήλίου, ένώ τό έσωτερικόν μέρος του ήτο 
μάλλον εύδιάκριτον. Ά λλά τό φαινόμενοντοΰτο καθί
στατο £τι λαμπρότερου έκ τής παρουσίας τριών σφαι- 
:ών φαεινών, έξ ών ή μέν μία έκειτο έπί τής κορυφή; 

|αί δέ άλλαι πρός τάς δύω άκρας τή; ίρεζοντείου δια
μέτρου. Ή  πρώτη ήτο σχεδόν κυκλοτερής, ένώ αί 
άλλαι είχον σχήμα έλλιιψοειδέ; διιυθυνόμενον άντι- 

'στρόφως έκτος τού κύκλου, καί έχουσαι τήν διάμε
τρον τούτου ώς άξονα. Ό  'δακτύλιος καί αί τρείς 
σφαίραι διέμεινον μετά τού ήλίου μέχρι τής δύ- 
σεως.
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΗ Λ Ε 
ΓΡΑΨΟΥ. Έ ν βιβλίω έκδοθέντι τό 1636 έτος, καί 
έπιγραφομέ'ΐΰ Deliciœ physíeom aíhem aticaj, υπό 
Γερμανού τινσς -Schwenter καλουμένου, άναγινώ 
σ<ιτα: σχέδιο·/, ούτινος ή πρός τόν ήλεκτρικόν τη
λέγραφον «χέσις είναι αναμφισβήτητος. Τό δέ σχέ- 
δ ον τούτο δέν ά«ήκει εί; τόν Γερμανόν συγγραφέα, 
ά'.λ εις "Αγγλον, δημοσιεύσαντα άνωνύμως βιβλίον 
έπιγραφόμε-ο/ - T h e  au th o r.·

Ιδού κατά λέξιν ή μετάφρασε; τής περί τού προ 
κειμένου περικοπής.

ο II ώς ύύη άνθρωποι διαμίνοντις .το.ΙΙ· μαχράν 
ό fie roi cï.l./o', ôûravrai rà σογχοιτωνώσι διά 
Ce.loi'ùr payri/Tixtùr.

» Έάν, φέρ’ ιίπεί/, δ μέν Κλαύδιος εύρίσκιται έν 
Πάρισίοις, δ δε Ιωάννης έν 'Ρώμη, καί ό εις έξ 
αύτών θέλη /ά διακοινώση τ ι πρός τόν άλλον, έκα
στος αυτών πρέπει νά έχη βελόνην τοσούτω μ ιτέ- 
χουσαν δυνάμεω; μαγνητική:, ώστε νά έπενεργή έπί 
τή ; έν Ρώμη. Ύποθέσωμεν ότι καί δ Ιωάννης καί έ 
Κλαύδιος έχουσι πυξίδα περιέχουσαν όλα τού άλφα^ή 
του τά ς-οιχ_εϊα,καί ότι συντυγχάνουσι πάντοτε τήν εκ- 
την ώραν μετά μεσημβρίαν. 'Εάν δ δεύτερος θέλη νά 
είπη πρός τον πρώτον, «ίλθέ πρός εμέ,» έπιθίτει 
άλληλοδιαδόχως τήν βελόνην του έπί τών στοιχείων 
ε. λ. θ. ε. κτλ. ’Επειδή δέ ή πυξίς τού Ίωάννου θέλει 
δείξει κατά τήν αυτήν ώραν τά  αύτά στοιχεία, οΰτο; 
θέλει αντιγράψει εύκόλως τάς λέξεις τού Κλαυδίου 
καί έννοήσει τήν ομιλίαν.

» 'Η  έριύρεσις αΰτη, λέγει δ S chw enter, είναι 
θαυμασία, άλλ' αμφιβάλλω έάν εύρίσκεται μαγνήτη: 
τοιαύτης δυνάμεως.»

Καί όμως ή αθάνατος έφεύρεσις τού O ersted κα 
τώρθωσεν ό,τι έσχεδίασε μέν ό Ά γγλος συγγραφιύ; 
τού «author,»  δέν έπίστευε δέ ό Γερμανό;.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

Πρύς τους χυρίονς άναγτώστας τής Πανδώρας.

‘Η  Πανδώρα, διετές σχεδόν δυανύσασα σταδιον, πα 
σαν κατέβαλε προσπάθειαν όπω; τηρήση πιστώς όσα 
τά πρόγραμμα αύτή; επ’ άρχή; έπηγγείλατο ύγιά καί 
ήδείαν συγχρόνως νά παρεχη τροφήν διανοητικήν εις 
τάς τοιαύτης έστερημενας τάξεις τού έθνους, διά τερ
πνών αναγνωσμάτων νά προοδοποιή τά  ωφέλιμα, νά 
καταστήση γένικωτέραν τήν εξιν τής άναγνώσεως, καί 
τού μέν βαθύτερα; παιδείας άγευστου, λανθάνουσα ν' 
αύξάνη τάς γνώσεις καί νά καλλιεργή τή» φιλοκαλίαν, 
εις δε τόν πεπευδευμένον στιγμάς τινας νά παρέχη οΰ 
χ ί  δυσαρέστου αναψυχής, τοιοΰτος ύπήρξεν ό σκοπός 
τής συστάσιώς της, καί άπό τήν έπιείκιιιν, άλλά καί 
τήν δικαιοσύνην συγχρόνως τών άναγνωστών περιμέ- 
•·ει τήν κρίσιν περί τού άν τόν έξεπλήρωσεν όπωσοΰν.

Τ ά  διηγήματα καί μυθιστορήματα όσα εκ διαφόρων 
γλωσσών μεταφράζει δέν λαμβάνονται ποτέ τυχαίως,

άλλά π^ρί τήν εκλογήν αυτών καταβάλλεται πάντοτε 
έΉμέλει α,ώς·ε ου μόνον νά μή περιίχωσί τ ι τό προσ- 
κρούον ιίς  τήν αύστηροτάτην ηθικήν, άλλά καί ωφέ
λειαν νά παρέχωσιν είτε ώς έκ τΟν έκτιθεμένων Ιστο
ρικών συμβάντων ή άλλων γνώσεων, είτε ώς έκ τού 
οιλοκάλου καί εντέχνου τρόπου καθ’ ον έκτίθενται- ο
μοίως δέ τήν όσον ένοέχεται αΰξησιν τών γνώσεων 
πρός τή άβ/.αβή τέρψει θηρεύει καί τών πρωτοτύπων 
διηγημάτων ή συγγραφή.

Τών δέ ιστορικών πραγματειών όσας ή αυτοσχεδί
ους ή έκ τών δοκιμωτέρων συγραφέων μεταφρασθείσας 
δημοσιεύει, ώς χαί τών διαφόρων έθνογραφικών ή έπι- 
στημονικών έκθέσεων καί ειδήσεων, ή ωφέλεια είναι 
αυταπόδεικτος εις τούς ς-ερεωτέραν έπιθυμοΰντας τρο- 
οήν, καί άνάγνωσιν έ·» ή νά πρωτεύη τό διδακτικόν 
στοιχείον, καί έπίτηδε; διετηρήθη ίσοσταθμία τις με» 
ταξύ έκατέρου είδους τής ΰλης, ώστε πάσαι μέν αί ό. 
ρέξει; νά εύρίσκωσι τό έκάστη οίκείσν, οί έπιπολαιότε- 
ροι δέ τών αναγνωστών μετά τώνάνθέω/ άναγκαζό* 
μενοι νά δέχωνται καί τούς ουσιωδέστερους καρπούς, 
νά έξοικειώνται κατ’ όλίγον πρός τήν γεΰσιν αύτών, 
καί ν άρόωνται άπ’ αύτής ώφέλειαν.

‘Ομοίως δέ άμφοτέροις τοίς σκοποί; αύτής ύπηρε- 
τικόν ένόμισεν ή ΙΙανδώρα καί ον άνέλαβι βιβλιογραφι
κόν άγώνα, αγώνα διινόν, διότι όσον άμερολήπτως κσί 
εύθυδίκως καί άν προσπαθή, κατά τήν ίδιαν αύτής δό- 
ξαν,νά χρατή έν αύτώ τήν τρυτάνην, είναι αδύνατον αί 
ευκίνητοι αύτής πλάστιγγες νά μή κλίνωσιν ένίοτε,και 
κλίνουσαι νά μή πιέζωσιν,εί καί έλ.αφρότατα,φιλαυτίας, 
τής δέ φιλαυτίας ούδέν ιύσισθητότερον αδύνατον,άποδι- 
δομένης πληρες-άτη; δικαιοσύνης εις πάσας τάς καλλο- 
νάς έκάς-οι» συγγράμματος,νά μή εγγιχθώσι τινές πα- 
ρονυχίδες,καί αί παρονυχ.ίδες έκεΐ/αι πονούσιν. Ά λλ’ ή 
Πανδώρα φρονεί όιι τήν φιλολογίαν φονεύει ή αδιαφο
ρία, καί ότι ωφέλιμον εργον πράττει καί δικαιοσύνην 
αποδίδει εις τού; συγγραφείς, έκείνου;, δηλαδή, όσων 
τά βιβλία εϊσί μνείας άξια, όταν προσάγη αυτοί; τόν 
λύχνον τή; κριτική;, καί δσάκι; ακόμη συμπίπτη, έξ 
άπειρία; ίσως τή; προσαγούση; χειρές, 4 λύχνο; ού 
μόνον νά φωτίζη, άλλά καί νά καίη όλίγον.

Έ ν  δέ τών αντικειμένων ει; δ κυρίως έπέστησε τήν 
προσοχήν σύτής ή Πανδώρα, καί είς δ, ά» άπέτυχεν, 
είναι έξ αδυναμίας, ούχί έκ προαιρέσεως, είναι και ή 
καθαρότης τής γλώσσης, είς ή; τήν καθ' έκάστην ς-ρέ- 
βλωσιν έπροσπάθησε νά γίνη όσον έδύνατο ήττον συν
ένοχος' διότι, ώς μίαν τών κλήσεων τής έλαφρας 
φιλολο·|ίας θεωρεί τό νά συντελέση όσον οίόν τε είς 
τήν μόρφωσιν πεζού ΰφουςδμαλού, γρομματικώς ακρι
βούς καί εΰλήπτου.

Τούντεΰθεν δέ μέλλουσα ύπό τήν έπωνυμίαν « Ν έ 
α ς  Π α ν δ ώ ρ α ς ο ν ά  έξακολουθήση ήν άνέκαθεν 
διεχάραξε* έαυτή όδόν, μετά πολλών βελτιώσεων άς 
προτίθεται ώς πρός τά καθέκαστα νά παραδεχθή, έκ- 
φράζει μέν τήν ευγνωμοσύνην της πρός τό δημόσιον 
διά τήν ιύμένειαν ής άναμφισβήτητα τή έδωχι δείγμα
τα μέχρι τούδε, έπικαλεϊται δέ καί τού κοινού ού μό
νον τήν έξακολούθησιν τών τοιούτων πρός αυτήν αι
σθημάτων καί τήν πρόθυμον τών φιλογενών χορηγίαν,
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ής άνευ ούδεμία τοισύτου είδους φιλολογική έπιχείρη- 
σις δΰναται παρ' ήμΐν νά εύοδωθή, άλλά προσέτι καί 
τήν συμπραξιν πάντων τών φιλόκαλων λςγίων, ων 
εύγνωμόνως θέλει δέχεσθαν τάς συνθέσεις.

Έ» ’Αδήναις, τήν 2 5  Ίανουαρίου 1852.

A. Ρ. ‘Ραγχαβής.

Κ. Παπαρρηγόπηυ.Ιίς,

Ν. Αραγοίψης.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ

(Ίδ . Φυλλάδ. ΜΕ'.) 

Άριϋμός 2.

Η  ;ε  Σ ;Π  ε  ρ  α .

Ό  ήλιος έκρύβη 
Ε ίς νέφη πορφυρά,

Κ’ ή μειδιώσα Φοίβη 
Προβαίν’ είς τά  νερά.

Τήν δρόσον αναπνέει 
Ή  άναζώσα γή,

Κ ' είς τούς αέρας πλέει 4 
Γαλήνη καί'σιγή.

Ά στρα κεντούν τον δόλον 
Τών ουρανών χρυσά, 

Κ ' ή αύρα μυροβόλον 
Τά κέρας της φυσά.

Ή  πλάσις όλη, μία 
Δοξάζουσα φωνή, 

.Ύψουτ’ έν αρμονία,
Τάν πλάστην έπαινεΐ.

Τ ’ίάρώματα’τω  στέλλιι 
Τοϋ £όδου δ θαλλάς, 

Ή  άηδών τά μέλη,
Τάν δμνον δ αύλός,

Καρδίαι άγαπώσαι
Τού; πρώτου; των παλμού; 

Καί μυριάδες γλώσσαι 
'Εσπερινού; ψαλμούς.

Ευλογητός ά πλάσας 
'Εσπέραν καί αύγήν, 

Τ άς απολαύσει; πάσα;
Ό  πέμπων είς τήν γήν*

Ό  ύπνον έπιχρίων 
Έ π ί τών άφθαλμών, 

Εαί είς τήν λήθην λόων 
Τά βάσανα ήμών.

Καί όταν έφ' ύστατου
Μα; χορηγξ αύτά; 

Τήν λήθη.» του θανάτου, 
Καί τότ’ ιύλογητός.

ΑΙΝΙΓΜ Α.

Ή μην αυριον καί έσομαι χθες.

ν

ΛΥΣΙΣ

Τοΰ έν τώ προλαβόντι Φυλλαδίω αινίγματος. 

Σκιά.

Εις τάν, δημοσιευθέντα ήδη, Α'. τόμον τοΰ πιρί 
Κωνσταντινουπόλεως πονήματός μου, παρακαλοΰνται 
>ί άναγνώσται νά διορθώσωσι τά έξής σφάλματα, πα- 
ιαλειφδέντα έξ ιδίας μου άπροσεξίας.

σελ. 7 7 , στίχ. 16 , (τής υποσημ.) άντί Μαρδόνιος, 
ίιορθ. Δάτις. —  Σελ. 2 1 5 , σ τίχ . 18 ,"άντί Ίσαυρος, 
ίιροθ. ’Αρμένιος, —  Σελ. 6 2 1 , σ τίχ . 3 ”4  (τής ύπο- 
σημ.) άντί τών συγγραφέων ένεδύθη, διορ. τών συγ
γραφέων τούτων ένεδύθη.

Σ. J, Βυζάντιος.


