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Ή  κατωτέρω άφήγησις ένός τών δραματικωτέρων επεισο
δίων τοΰ άγωνος τοΰ 1821 έγράφη ΰπό τοΰ αειμνήστου στρα
τηγού Γεωργίου Καρατζα, αϋτόπτου μάρτυρος γενομένου τών 
έκτιθεμένων πολεμικών συμβάντων, άνεκοινώθη δ* ήμΓν ζυμε- 
νώς ΰπό άρίστου φίλου τής «Ε σ τ ία ς ”.
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Ή  μάχη τής ϊφαχτηρίας

"Οτε ό Μαυροκορδάτος, Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ ’Εκτελεστικού, έξήλθε μετά τού Προέδρου 
Γεωργίου Κουντουριώτου κατά Μάρτιον τού 1825 
καί μετέβη έκ Ναυπλίου εις Τρίπολιν, ό Πετρό- 
μπεης Μαυρομιχάλης, έλθών έκ Μάνης εις Τρί- 
πολιν, άπήτει έπιμόνως 200,000 γροσίων, υπο
σχόμενος νά στρατολογήση 1000 Μανιάτας. Ή 
ποσότης αϋτη ήτον υπέρογκος· τό ταμ.εϊον ήτον 
έξηντλημένον, τά έξοδα μέγιστα, οί δέ έν τω 
στρατοπέδω Κρεμυδίου δπλαρχηγοί "ζητούν έπι
μόνως χρήματα. Έν τούτοις ό Πετρόμπεης έπέ- 
μενε.— Ό Μαυροκορδάτος άναδέχεται τήν ύπό- 
θεσιν καί μεταβαίνει περί τά τέλη Μαρτίου παρά 
τω γέροντι αρχηγό) τής Μάνης.— Ή πειθώ καί 
ή ευγλωττία ΰπερίσχυσαν. Μετά πολύωρον συζή- 
τησιν, εις ήν καί θωπείας, καί παρακλήσεις, καί 
υποσχέσεις μετεχειρίσθη, καί τό ψ’.λότιμον τού 
γέροντος Μανιάτου διήγειρε, καί τόν πατριωτι
σμόν του έπεκαλέσθη, δ Μαυρομιχαλης ένέδω- 
κεν εις τόν νεώτερον την ηλικίαν άλλά γέροντα 
τόν νούν καί τάς φρένας Μαυροκορδάτον, καί 
άπήλθεν εις τήν Μάνην, δεχθείς μόνον 40,000 
γροσίων. Μετ’ όλίγας ημέρας νέος άγων επικα
λείται τήν άρωγην καί τήν άκάματον ενεργητι
κότητα τού ’Αλέξανδρου Μαυροκορδατου. Διχόνοια 
υπήρχεν έν τώ στρατοπέδω· αί χρηματικαί απαι
τήσεις ηϋξανον, ό δέ Καρχτάσος ήρνεϊτο νά 
αναγνώριση ώς αρχηγόν τόν ανίκανον περί τά 
στρατιωτικά καί ακατάλληλον Σκούρτην, ον 
δυστυχώς Ύδραϊον καί συγγενή όντα ύπεστη- 
ριζεν ό Κουντουριώτης. Τούτου δέ ενεκεν έστρα- 
τοπέδευεν ό Καρχτάσος έν τή κωμοπόλει Χώραις, 
δύο ώρας μακράν τού Κρεμυδίου. Ό Κουντου
ριώτης εις τους λέγοντας ότι είνε ανάγκη νά 
μεταβή ό ίδιος είς τό στρατόπεδον έλεγε « Δέν 
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έχω δύο κεφάλια ώστε νά χάσω τό έν. » Καί 
πάλιν "λοιπόν απέβλεψαν οί πάντες πρός τον 
Μαυροκορδάτον, καί, όπως πάντοτε έν ταίς δυσ- 
χερείαις καί εν τοί: κινδύνοις, είς αύτόν άνετεθη 
νά μεταβή είς τό στρατόπεδον καί νά προσπα- 
θήση νά συμβιβάση τά διεστώτα.— Έφθασεν 
έκεί τήν β·πν ’Απριλίου 1825.— Πάραυτα συνήλ- 
θον κατά. πρόσκλησίν του άπαντες οί δπλαρχηγοί. 
Ώραΐον θέαμα παρέστη τότε. "Εβλεπε τις, κυ · 
κλικώς καθημένους, τούς οπλαρχηγούς άπαντας, 
τινάς γέροντας ήδη, καί φέροντας τά ένδοξα ση
μεία καί τραύματα αύτών, άλλους νέους έτι 
αμιλλωμένους νά φθάσωσι καί ύπερτερήσωσι τούς 
πρό αύτών. At ένδυμασιαι, αΐ στάσεις, αί όψεις 
αύτών ύπενθύμιζον τους Έλληνας αρχηγούς πρό 
τής Τρωάδος όπως περιγράφει αυτούς ό "Ομηρος· 
περί τους δπλαρχηγούς ίσταντο τά πρωτοπαλλή- 
καρα αύτών, άλλα μέν ίστάμενα πρό αύτών, 
άλλα δέ καθήμενα όπισθεν ένός έκάστου. Έν τω 
μέσω ϊστατο ό Μαυροκορδάτος, διάφορος καί 
κατά τό ένδυμα καί κατά τήν στάσιν καί πολύ 
ύπέροχος την διάνοιαν. Ώμίλησεν επί τινα ώραν 
όμιλίαν εΰγλωττον, πειστικήν, γλυκεΐαν. Τι είπεν 
άκριβώς δέν ενθυμούμαι- άλλ είς τό τέλος τής 
ομιλίας του, όλ<υν ή καρδία έπαλλε καί δάκρυα 
ίρψεον έκ πολλών οφθαλμών. Ό  πατριωτισμός 
Ολων άνεζωπυρήθη καί μιά φωνή παρητήθησαν 
τών αξιώσεων αύτών. Γπεσχέθησαν δέ είς τόν 
Μαυροκορδατον νά εκστρατεύσο)σι λίαν πρωί τήν 
επαύριον, όπως καταλαβωσι θέσιν λίαν επίκαιρον 
όπισθεν τού εχθρικού στρατοπέδου, τού πολιορ- 
κούντος τό Νεόκαστρον. Εύθύς μετά τα,ύτα με- 
τέβη ό Μαυροκορδάτος πρός τόν Καρατάσον είς 
Χώοαις. Τόν εύρε λίαν χολωμένον καί άρνούμενον 
νά συντελέση είς εκστρατείαν ύπό τόν χαραβοκύ- 
ρηχ, όπως ώνόμαζε τόν Σκούρτην. Ή εκ τού στρα
τοπέδου απουσία τού δπλαρχηγού τούτου ήτο στέ- 
ρησις μεγάλη, δια τε τήν στρατιωτικήν εμπειρίαν 
καί ανδρείαν αύτού τού ίδιου, διά τήν ανδρείαν 
τών ύπ’ αύτόν όπλαρχηγών καί τήν ποιότητα 
καί τόν αριθμόν τών στρατιωτών, τών πλείστων 
εμπειροπολέμων καί ύπέρ· τούς 600 (άν καί κατά 
τούς μισθοδοτικούς καταλόγους ύπερέβαινον τους 
800). Ό  Μαυροκορδάτος καί τοι κεκμηκώς έκ 
τών κόπων, τών όδοιποριών, τής άύπνίας, ήγω- 
νίσθη έπί δύο ώρας ϊνα μεταπείση τον Καρχτά-
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τον, άλλ’ ή προς τούς άλλους τοσούτον ισχυρά 
πειθώ του δέν ισχυσε νά μεταβάλη τήν παρα
δειγματικήν ισχυρό γνωμίαν τού γέροντος άρχηγού 
τών ’Ολυμπίων. Συγκκτετέθη μόνον αυτός ν’ απο- 
στείλη τριακοσίους στρχτιώτχς είς τό στρατόπε- 
δον τού Κρεμυδίου. Ο Καρατάσος έλογίζετο 
μεταξύ των οπλαρχηγών των τά ¡λχλιστα άγα- 
πώντων καί σεβόμενων τον Μαυροχοροάτον* άλλ 
ή εκλογή του Σχούρτη ώς αρχηγού τον κατε- 
πίχρχνε τοσούτον, ώστε ούτε έχ τού στόρεχτος 
τού Μαυροκορδάτου ήνείχετο ν’ άκούση τό όνομα 
χυτού ώς αρχηγού.— Την πρωίαν τής 7 Απρι
λίου ό χρότος συντόνου χανονοβολισμού ερχόμενος 
έκ τής θέσεως τού στρατοπέδου ένέβαλεν είς 
χχραν ανησυχίαν τον Μαυροκορδάτον. Τό σχε
δίάν του περί νέας τοποθετήσεως δέν είχεν ακόμη 
έχτελεσθή- ή θέσις τού Σχούρτη ήτο λίαν αδύ
νατος- ¿φοβείτο μήπως προλαβών έκτοπίση αύτόν 
ό Ίμπραίμης. Δυστυχώς οί φόβοι του έπαλήθευ- 
σαν τό έν Κρεμυδίιρ στρχτόπεδον διελύθη, ό δέ 
Μαυροκορδατος χατελυπήθη, διότι, ώς ¡χοί ε"λεγε, 
μικρά ύπήρχεν ελπίς ότι ή πρόοδος τού εχθρού 
ήθελε τού λοιπού άνχχαιτισθή μετά τήν διαλυσιν 
τοιούτου στρατοπέδου, συγκειμένου κατά τό πλεί- 
στον εχ των έχλεχτοτέρων σωμάτων τής Στερεάς 
Ελλάδος.

Αυθημερόν άνεχώρησε μετά μ.εσημβρίαν όπως 
είσέλθη εντός τού πολιορχουμένου Νεοχχστρου, 
παρέλαβε δέ μεθ’ έχυτού διακοσίους πιστούς Άρ- 
κ.αδας. Ή πορεία αϋτη ήτο πλήρης κινδύνων. 
Τό εχθρικόν ιππικόν ¿προχωρεί πανταχόθεν καί 
άκωλύτω: μέχρι των υπωρειών. "Οταν κατέβημεν 
είς την πε διαδα, ή υποψία μήπως άπαντηθώμ.εν 
ϋπό τού εχθρού καί ό ύπερβολικός φόβος τού ιπ
πικού ον είχον οί όπλοφόροε τής συνοδείας, παρέ- 
στησχν τούς κόρακας ώς εχθρούς ιππείς είς τήν 
ορασιν τών προπορευομένων- αυτοί δέ πάραυτα 
όπισθοδρομούντες καί φωνάζοντες «Κχβαλαρία. 
καβχλχρία» μας παρέσυοον άπαντας μέχρι τών 
κορυφών τών πλησιεστέρων λόφων. Αί επιπλήξεις 
τού Μαυροκορδάτου πρός τούς αιτίους τού κωμι
κού τούτου επεισοδίου καί έμπαιγμοί τών άλλων 
έκαμαν τήν πρωτοπορείαν νά μή άπαταται τόσον 
εϋκού.α. Άφ1 ου δέ έφθάσαμεν είς τήν δυτικήν 
παραλίαν τού λιμένος τού Νεοχχστρου ό Μαυρο- 
κορδάτος έπιβάς έπί λέμβου τινός τών έν τώ 
λιμένι σταθμευόντων έξ έλληνικών πολεμικών 
πλοίων, είσηλθεν είς τό φρούριον. Οί πολιορκού- 
μενοι τον ύπεδέχθησαν μετ απερίγραπτου ένθου- 
σιασμού. Η αυθημερόν μετά τήν έν Κρεμυδίω 
μάχην καί διάλυσιν τού στρατοπέδου έμφανισίς 
του ητον απροσδόκητος καί λίαν ενθαρρυντική. 
Έ'ήτχσε τάς άνάγκας τών πολιορκουμίνων, έπε- 
σκέφθη τούς τραυματίας, περιήλθε τά φρούριον, 
περιειργάσθη έπί ικανήν ώραν τό στρατόπεδον 
τών πολιορκητών καί έξήλθε μετά ταύτα έπιβάς

έπί τής λέμ.βου. Άφ’ ού δέ έπεσκέφθη τόν Τσα- 
μαδόν, μοίραρχον τού στολίσκου, έπανήλθε διά 
τής αυτής όδού είς Χώρας, καί έκεϊθεν μετέβη 
είς τήν κωμόπολιν τής Μεσσηνίας τήν Σκάλαν, 
όπου έκ Τριπόλεως ειχ_ε μεταβή ό Πρόεδρος μετά 
τήν άναχώρησιν του Μαυροκορδατου. ^Εκεΐ διέ- 
μεινεν όλίγας ημέρας καί άνεχώρησε μετά τού 
Προέδρου είς Καλάμας.

Μετ’ όλίγας ημέρας έγένετο γνωστόν οτι ό 
Ίβραίμ πασάς έμελέτα άπόβασιν κατά τής 
Σφακτηρίας. Ή είδησις αύ’τη ήτο λίαν σπου
δαία, διότι, μετά τήν άλωσιν τής νήσου ταύτης, 
τό Νεόκαστρον καί ένεκα τής ύποκειμένης ύπ’ 
αυτήν θέσεώς του καί διότι άπεκλείετο τότε καί 
έκ θαλάσσης, ήθελεν άνκποφεύκτως παραδοθή.—  
Καί πάλιν λοιπόν έκριθη αναγκαία ή παρουσία 
τού Μαυροκορδατου είς τό σταδιον τής μάχης. 
Τήν επιούσαν τής είς Καλάμας μεταβάσεώς του, 
25 ’Απριλίου, άνεχώρησε μετά τού Πετρόμπεη 
περί τά έσπέρας. Άφ’ ού δέ ¿δείπνησε μετ’ αυτού 
έν Νησίω έξηκολούθησε διά νυκτός τήν πορείαν 
του. Είχε δέ πρός συνοδείαν του τόν όπλαρχηγόν 
Κατζαρόν μετά 80 έκλεκτών άνδρών ώς ιδιαι
τέραν αύτού φρουράν καί έν σώμα Κρητών πρός 
ένίσχυσιν τής έπαπειλουμένης Σφακτηρίας.— Ή  
νυκτερινή αϋτη οδοιπορία έγένετο μετά πολλής 
προφυλαξεως, διότι οί εχθροί, μετά τήν διάλυσιν 
τού στρατοπέδου, γενόμενοι τολμηρότεροι, περιήρ- 
χοντο τά πέριξ τού Νεοκάστρου μέρη μέχρι άπο- 
στάσεως δύο καί τριών ώρών. Δέν ήτον όθεν 
δυνατόν νά διέλθωμεν τόν τόπον αυτόν τήν ημέ
ραν· άλλά τό σκότος καί πάλιν νέους κινδύνους 
έγέννα διά τήν φαντασίαν τών άνδρών, καί έβα- 
σανίζετο ή υπομονή τού Μαυροκορδατου, σπεύ- 
δοντος νά φθάση τά ταχύτερον. Άδιακόπως δέ 
έπέπληττε τούς προπορευομένους καί τους διέ- 
ταττε νά προβκίνωσι ταχέως καί μετά θάρρους. 
Τέλος πάντων ήτον έ'τι σκότος οτε ¿φθάσαμεν 
έπί τών Παλαιών Ναβαρίνων. Ειδοποιηθείς περί 
τής άφίξεως τού Μαυροκορδάτου δ Επίσκοπος 
Μεθώνης, όστις ύπερησπίζετο τήν έκ φύσεως όχυ- 
ρωτάτην αυτήν θέσιν μέ έν σώμα Αρκάδων, τόν 
ώδήγησε μέχρι τής σκηνής του καί τόν έδέχθη 
μετά πλείστης χαράς καί περιποιήσεως. Μόλις 
είχε κατακλιθή πρός άνάπαυσιν ότε ήναγκάσθην 
νά τώ αναγγείλω ότι τάγματα Αράβων έφάνη- 
σαν διευθυνόμενα κατά τής θέσεως ταύτης, μετ’ 
ολίγον δέ ηρχισε καί άκροβολισμός μεταξύ τών 
Κρητών τής συνοδείας καί τών Τουρκαλβανών 
άτάκτων. Ή  προσβολή αϋτη ώς έφάνη έκ τών 
ύστέρων, ήτον άντιπερισπάσμός, όπως έμποδισθή 
ή άποστολή στρατιωτών έκ τής θέσεως ταύτης 
είς τήν Σφακτηρίαν. Αμέσως δ Μαυροκορδατος 
ύπωπτεύθη ότι τήν ημέραν έκείνην έμελλε νά 
προσβληθή ή νήσος, άνέβη έπί τού ύψηλοτέρου 
μέρους καί διευθύνας τό τηλεσκόπιόν του πρός τό
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πέλαγος «— Μοί φαίνεται, μέ είπεν, ότι διέκρινα 
ιστούς πλοίων πρός νότον έλπίζω νά ήναι δ 
Μιαούλης.» 'Γώ όντι μετ’ ολίγον έβεβαιώθημεν 
οτι ήτον δ Ελληνικός στόλος, συγκείμενος έξ 
είκοσιδύο μόνον πλοίων. Τηλεσκοπούντες δέ πάν
τοτε παρετηρήσχμεν έτερα πλοία προχωρούντα 
κατόπιν τών πρώτων, μεγαλα καί πολλά, ύπέρ 
τά έβδομήκοντα. Ό  Μαυροκορδατος, βέβαιος ότι 
ήσαν έχθοικά, κατέβη εύθύς είς την παραλίαν 
καί έπέβη έπί τού “Λρεω ς, κυβερνωμένου, ώς 
προεΐπον, ϋπό τού Τσχμαδού, μοιραρχούντος.—  
Άμα τόν είδε τόν ή ρώτησε τί φρονεί περί τής 
άποβάσεως τού έχθρού.«— Ελπίζω, άπεκρίθη δ 
Τσαμαδάς, ότι θά τόν έμποδίση δ Ναύαρχος. 
Ό  άνεμος είναι σφοδρός, άς προγευθώμεν ολίγον 
και έπειτα μεταβαίνομεν είς τήν Σφακτηρίαν. 
Θά γενώ σήμερον στεριανός.»

Μόλις εϊχομεν άρχίσει το πρόγευμα όταν είσελ- 
θών είς τών ναυτών άνήγγειλεν είς τόν πλοίαρχόν 
του ότι δ έχθρικός στόλος πλησιάζει, δ δέ Ναύαρ
χος εύρίσκεται ύπό τόν άνεμον πρός τήν νήσον 
ΙΙρώτην. «— Ό άνεμος έξακολουθεΐ νά ήναι σφο
δρός;» ήρώτησεν δ Τσαμαδός. — Μαλιστα, 
άπήντησεν δ ναύτης. Τότε στραφείς ό Τσαμαδός 
πρός τόν Μαυροκορδάτον, «— Δέν καμνει σήμε
ρον άπόβασιν δ Ίμβραίμης, είπε· τήν νύκτα θ’ 
άναγκασθή ν’ άπομακρυνθή άφ’ ού έχει τόν 
Μιαούλην πλησίον του.» Έξηκολουθήσαμεν νά 
τρώγωμεν όταν έκ δευτέρου είσελθών ναύτης 
άνήγγειλεν ότι δ άνεμος δέν είνε πολύ σφοδρός, 
καί οτι αί λέμβοι ί̂πτονται είς τήν θάλασσαν. 
Άρπασας τότε τό τρομπόνι του δ Τσαμαδός καί 
κρεμάσας τό ξίφός του «— Είναι ώρα, είπεν, άς 
περάσωμεν είς τήν Σφακτηρίαν.» Άφ’ ού άπέ- 
βησαν καί οί δύο δμού μετά τινων στρατιωτών 
έπί τής νήσου, δ μέν Τσαμαδός διηυθύνθη πρός 
τό οχύρωμα τό ύδραϊκόν, δ δέ Μαυροκορδάτος 
πρός τόν Άναγνωσταράν, άρχηγόν τών έν Σφα
κτηρία στρατιωτ. Σωμάτων καί υπουργόν έπί 
τών στρατιωτικών. Παρατηρήσας δέ οτι πολύ 
ολίγοι ήσαν οί περί αύτόν δπλοφόροι, έμαθε παρά 
τού ίδίου κατά την στιγμήν έκείνην τού μεγάλου 
κινδύνου ότι έκ τών έπτακοσίων, οϋς ύπεσχέθη 
νά στρατολογήση έκ τής έπαρχίας του καί ενλαβε 
πρός τούτο διαταγήν, είχε δεκαεπτά μόνον, ¿δι
καιολογείτο δέ λέγων ότι δέν ήδυνήθη νά συμ
πληρώσει τόν άριθμόν ολον καί ότι οί πλεΐστοι 
έλειποτάκτησαν. Ό Μαυροκορδάτος, άκούσας 
ταύτα, ήγανάκτησε τά μέγιστα. Παρατηρήσας 
δ Άναγνωσταρας τήν άγανάκτησίν του τώ λέγει* 
«— Τό ’ςεύρεις, εκλαμπρότατε, τέτοιοι είνε οί 
στρατιώταί μας, τούς τρώγει ιό φεγγάρι, άλλοί- 
μονον σ’ έμάς πού έντροπιαζόμεθα καί χανόμεθα 
τού κάκου.» Τώ όντι δ δυστυχής έφονεύθη.

Όλως περίλυπος δ Μαυροκορδάτος μετέβη 
έκεϊθεν είς τάς άριστεράς θέσεις, δέν εύρε δέ αύ-

τάς ίκανώς ύπερασπιζομένας· άπορ.ακρυνθείς έ- 
κεϊθεν μοί λέγει καθ’ δδόν « — ’Ιδού πόσον ή 
Κυβέρνησις άπατάται είς τούς υπολογισμούς της 
ώς πρός τάς στρατιωτικάς δυνάμεις της· κατά 
τούς μισθοδοτικούς καταλόγους ένόμιζεν οτι, 
έκπίπτουσα τό ήμ.ισυ έξ αυτών, ήθελεν έχει χιλίους 
πεντακοσίους πρός ύπεράσπισιν τής Σφακτηρίας, 
καί όμως δέν ύπολογίζω ούτε όκτακοσίους. » 
—  ’Εν τούτοις τά πλησιέστερα τών έχθρικών 
πλοίων έπλήρουν τάς λέμβους των έκ στρα
τιωτών, αί δέ δώδεκα φρεγάται ήσαν μακράν, 
ύπερασπιζόμεναι τήν άπόβασιν κατά τού Ελ
ληνικού στόλου εύρισκομένου πλησίον τής Πρώτης.

Ό  Μαυροκορδάτος ήθελε νά μεταβή καί 
πρός τάς δυτικάς θέσεις όπως έτπσκεφθή καί 
αύτάς, άλλά δέν ήτο πλέον καιρός, διότι αί 
λέμβοι έπροχώρουν πρός τήν παραλίαν. Εύρέθη 
τότε είς τήν θέσιν τήν κεντρικήν ύπερασπιζομέ- 
νην ύπό έκατόν περίπου Φαναριτών· ή φυσιο
γνωμία των, ή άνησυχία των, αί κραυγαί των 
αί ύβριστικαί κατά τών ’Αράβων, δήθεν περι- 
φρονούντων αυτούς, προέδιδον ότι ήσαν διατε
θειμένοι νά έγκαταλείψωσι την θέσιν των. Έκεΐ 
πλησίον ίστατο δ κόμης Σάντα ’Ρόζας μεμο
νωμένος μετά τού ύπηρέτου του, ώπλισμένου 
καί τούτου ώς δ κύριός του μέ δίκανον τουφέ- 
κιον, μέ ζεύγος πιστολίων καί έν ξίφος. Ό  
Μαυροκορδατος πλησιάσας πρός αύτόν τόν πα- 
ρεκάλεσεν ένθέρμως ν’ άπομακρυνθή έκεϊθεν, 
ένθα εύρίσκετο άνωφελώς έκτεθειμένος είς βε- 
βαίαν αιχμαλωσίαν ή θάνατον. —  « Είμαι άπο- 
φασισμένος ν’ άποθανω, είπε γαλλιστί, καί διά 
τούτο μένω έδώ.» —  Άποχαιρετίσας τότε αύ
τόν δ Μαυροκορδατος άνέβη έπί τίνος ύψώματος 
άνωθεν της θέσεως ταύτης. Αί σφαϊραι τών πλοίων, 
διευθυνόμεναι ύψηλά, διά τόν φόβον μή προσ- 
βάλωσι τάς λέμβους προχωρούσας πρός τό πα
ράλιον έσύριζον πέριξ ήμών άδιακόπως, καί 
πολλαί έπιπτον πλησιέστατα, άλλ’ έκ τού ση
μείου τούτου ήτο δυνατόν νά βλέπη τις τάς 
θέσεις όλας. Άπασαι προσεβλήθησαν ταύτοχρό- 
νως, καί έκ μέν τών άλλων θέσεων ή άντίστασις 
έφαίνετο έπίμονος, διότι αί πρώται λέμβοι είχον 
άποκρουσθή, άλλά δυστυχώς οί Φαναρϊται, κε- 
νώσαντες όλοι δμού καί άσκοπως τά τουφίκιά 
των, έτρα7Γησαν είς φυγήν, άμα αί πρώται λέμ
βοι ¿πλησίασαν είς άπόστασιν πλέον τών 100 
βημάτων, διά τό ολίγον βάθος καί τάς ύφάλους, 
οί δέ Άραβες έόρίπτοντο είς τήν θαλασσαν, ήτις 
ύπερέβαινε τάς ζώνας των.

Μετά τήν άλωσιν τής θέσεως ταύτης δέν ήτο 
δυνατόν ν’ άνθέξωσιν αί άλλαι, διότι προσεβάλ- 
λοντο καί έκ τών νώτων ύπό τών κατχδιωκόν- 
των τούς Φαναρίτας. Τ̂ το πλέον πάντη ματαιον 
καί άνωφελές νά διαμένη δ Μαυροκορδάτος έπί 
τής νήσου, ής ή άλωσις έφαίνετο ήδη βέβαια-
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βιό βιευθύνθη πρός τον λιμένα στηριζόμενος επί 
του βραχίονός μου, βιότι έβυσκολεύετο νά δβοι- 
πορή έλευθέρως, ώς λίαν κεκμ.ηκώς Πιατελών καί 
φέρω·; μάλιστα υποδήματα ευρωπαϊκά. Άλλ’ ή 
ύποστήριξίς μου -/¡τον άσθενής καί βέν ήθελα 
τον σώσει μέχρι τέλους έκ τις καταβιώξεως 
των εχθρών, μολονότι ήσαν ευτυχώς “Αραβες οί 
καταβιώκοντες καί ούχί ’Αλβανοί, εάν βέν. μάς 
άπήντα ό φρούραρχός του Κατσαρός, μετά τών 
ρωμαλέων στρατιωτών του, οϊτινες τον ύπεστή- 
ριςαν έξ άμφοτέρων τών μερών μέχρι του λιμένος, 
εντεύθεν βέ έπέβη έπί τού “Α ρεω ς *.

Ή  μοιραρχίς αϋτη ήτον έτοίμ·/ι προς άπό- 
πλουν, περιίμενε βέ μετά τήν παρουσίαν τού 
Μαυροκορβάτου καί τήν άφιξιν τού κυβερνήτου 
τη;. Άλλά παρατηρήσας μετ’ ολίγον δ πρώ
τος τών ναυτών, δ Λ οστρόμπος, ότι οί εχθροί εί- 
χον προχωρήσει μέχρι του παραλίου, δ βέ Τσα- 
μαβός βέ·/ έφαίνετο, άρπάσας ώς ε“ξω φρενών 
τήν κανβυλήθραν τού εικονοστασίου έβραμε προς 
την πυριτοθήκην, καί <ίέν ήτο δυνατόν νά τόν 
έμ.ποβίση ούβέ ή παρουσία αυτού τού Μαυροκορ
βάτου, εάν βέν τόν /¡πάτων όπως τόν άποτοέ- 
ψωσι τής τρομεράς αυτής άποφάσεώς του, βιότι 
έπανήρχετο πάντοτε, πείθοντες ότι έσώθη έπί 
τής Ίονικής γολέττας, ήτις εύρέθη έν τω λιμ.ένι, 
είχε βέ έζέλθει βιά τού μικρού στομίου πρό 
ολίγου.

Έν τούτοις έκ τών καταβιωκομ.ένων Ελλή
νων τινές μεν κολυμβώντες, τινές βέ βιά τών 
λέμβο>ν, έπέβησαν έπί τού "Α ρεω ς, έν οίς καί δ 
Σαχτούρης, δ γενναίος φρούραρχος τού Νεοκά- 
στρου, όστις είχε βράμ.ει έκ τού φρουρίου μετά 
τινων στρατιωτών προς ύπεράσπισιν τής Σφα
κτηρία:, βέ·/ ήβυνήθη βέ νά έπανέλθη εις τήν 
θέσιν του καταβιωκόμενος ύπό τών Άραβων. Τά 
πέντε έ’τερα πλοία τής ναυτικής αύτής μοίρας 
έςήλθον τού λιμένος πρό τής άποβάσεως. Ή  έξο- 
βος οθεν τού 'Α ρ εω ς  ήτο λίαν έπικίνβυνος, βιότι 
δ έχθρικος στόλος είχεν ήβη περιζώσει τό στό- 
μιον τού λιμένος, αί βέ γνώμαι τών ναυτικών 
ήσαν βιηρημ.έναι, τών μέν θεωρούντων άσφαλε- 
στέραν την βιάβασιν τού πλοίου, έάν ήθελε βιευ- 
θυνθή μη άπομ.ακρυνόμ.ενον τής παραλίας, άλλοι 
βέ, έν οίς καί δ Σαχτούρης πρώτος, ύπεστήριζον 
τήν εναντίαν γνώμην, βιά τόν φόβον μήπως εύ- 
ρεθή ύπό νηνεμίαν τό πλοϊον καί τότε ή άλωσίς 
του ήθελεν είναι άναπόβοαστος. Παραβεχθέντος 
καί τού Μαυροκορβάτου τήν γνώμην ταύτην, έβό- 
θη ή κυβέρνησις τού πλοίου εις τόν Σαχτούρην.

Ως ητον έπόμενον, δ "Α ρ η ς  προβαίνω·/ έν τω 
μέσω τών εχθρικών πλοίων προσεβάλλετο παν- 
ταχόθεν. Ένω βέ δ Μαυροκορβάτος, μεταβάς

1 Τό ε·<δο·ον τοϋτο πλοΓον τοϋ άγώνος, άνχχαινισΟέν ζρο 
ολίγου χρόνου, διαττ-,ρεΓται μέχρι τοϋ νυν χρχ,σιμιϋον ώς 
ναυτική σχολή.

πρό μικρού εις τόν θαλαμίσκον τού -κυβερνήτου, 
έκάθητο έπί τής κλίνης, σφαίρα κανονιού, είσβύ- 
σασα βιά τού φεγγίτου, βιεπέρασε, πλησιέστατα 
αύτού, τό σανίβωμα έφ’ ού έστήριζε τήν κεφα
λήν του. Έντρομοι βραμ.όντες τόν εΰρομεν ατά
ραχου έν τή αύτή θέσει καί μειβιώντα. ’Αφού βέ 
έςήλθον οί άλλοι, μοί λέγει- « — Έτρόμαξες, έξά- 
» βελ.φε, μ.ήπως ή σφαίρα μ’ έπέτυχεν; άμποτε: 
»νά έγίνετο τούτο- ποτέ οέν άπηλπίσθην άχρι 
» τούβε, άλλ’ ήβη είμαι άπηλπισμένος- τό στρα- 
»  τόπεβον τού Κρεμμυβίου βιελύθη ώς ιστό: άρά- 
» χνης, όλα τά σώματα τής Στερεάς Έλλάβος 
» έξήλθον τής ΙΙελοποννήσου καί ύέν έπανέρχον- 
» ται βεβαίως. Ό  Ίβραίμης κατώρθωσε νά κυ- 
»ριεύση βιά τού στόλου του τήν Σφακτηρίαν 
» ένώπιον τού Μιαούλη, τό Νεόκαστρον αμέσως 
»παραβίβεται. Ό  έχθρός βύναται άκωλύτως νά 
» βιαβή όλην τήν Πελοπόννησον καί νά έ'λθη 
»ε”μ.προσθεν τού Ναυπλίου. Κάλλιον νά μ’ έπε- 
»τύγχανεν ή σφαίρα.»

Έν τούτοις δ "Α ρης, κατακερματισμένος καθ’ 
όλα του τά μ.έρη, τούς ιστούς, τά ιστία, τό πη- 
βάλιον, είχεν ήβη άπομακρυνθή τών πολλών καί 
βυνατών πλοίων, δ ήλιος ήτο περί τήν βύσιν 
του, ύπήρχε β’ έλπίς ότι δ Ά ρ η ς  ήθελε σωθή, 
ότε αίφνης προσβληθείς έγγύτατα μετ’ έπιμονής 
μεγάλης ύφ’ ένός βρικίου πλήρους στρατού καί 
ναυτών εύρωπαϊστί ένβεβυμ,ένων, ολίγον βέ μ.α- 
κρύτερον καί ύπό άλλων, καί άρχίσαντος ζωηρού 
τουφεκισμ.ού μ.εταξύ τών βύο, έκινβύνευε νά κυ- 
ριευθή. Τότε δ Μαυροκορβάτος λαβών έν έκ τών 
τυχόντων πιστολίων, προτρέπων καί ήμάς νά 
κάμωμεν το αύτό, ί’στατο έπί τής πυριτοθήκης 
έτοιμ.ος νά πυροβολήση έντός αύτής, άμα ήθελε 
προσκολληθή τό βρίκιον εις τόν Ά ρ η ) ' .  Ή  άπό- 
φασις αΰτη εις ήν συγκατετέθησαν άπαντες καί 
ήτις βιεβόθη έπί τού καταστρώματος μ.ετ’ εν
θουσιασμού, ήτο βέ ή άπαντησις πρός τούς έχ- 
θρούς, προσκαλούντας νά παραβοθώμ,εν. άπεμά- 
κρυνε πάραυτα αύτούς. Ό ήλιος ε”βυε τ-ήν στιγ- 
μ.ήν ταύτην, τά πέντε ελληνικά πλοία ήρχοντο 
ε’ις βοήθειαν τού "Αρε<ύς, καί έν μέν έξ αύτών τόν 
έσυρε μ.ή βυνάμ.ενον πλέον νά κινηθή, δ βέ Μαυ- 
ροκορόατος, έπιβάς έπί ένός τών άλλων τεσσάρων, 
μετέβη εις Αλμυρόν, όπου βιέμ.ενεν δ πρόεβρος 
Κουντουριώτης- έντεϋθεν βέ άμφότεροι μετέβησαν 
ε’ις Ναύπλιον.

Έκτοτε τήν ανάγκην τής αύξήσεως του τα
κτικού σώμ,ατος ήσθανθησαν άπαντες- δ βέ ανέ
καθεν ύπέρ τής γνώμης ταύτης κεκηρυγμ.ένος 
Μαυροκορβάτος, κρίνων τήν εύκαιρίαν άρμοβιω- 
τάτην, έχων βέ και τήν πρόθυμον καί ’ισχυρά·/ 
συνβρομ.ήν τού προέβρου Γεωργίου Ινουντουριώ- 
του, ύπέβαλεν εύθύς μ-ετά τήν εις Ναύπλιον με- 
τάβασίν του ύπό τήν έπιψήφισιν τής Βουλής τόν 
βιορισμόν τού Φαβιέρου ώς αρχηγού τού Σώμ.α-
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τος, τόν περί στρατολογίας αύτού νόμον καί τήν 
έκποίησιν μέρους έκ τών έθνικών κτημάτων βιά 
μόνας τάς χρείας τού τακτικού σώματος. Τότε 
μ.οί είπε- « Συνεφωνήσαμεν όσοι έκ τών προκρί- 
»των ε'χομεν συγγενείς έν ηλικία βιά τήν τα- 
»κτικήν υπηρεσίαν, νά τούς έγγράψωμεν εις τό 
»τακτικόν, όπως βώσωμεν τό παράβειγμα, έλή- 
»φθησαν βέ μέτρα σύντονα ύπέρ τής αύξήσεως 
»καί συντηρήσεως αύτού. Δέν άμ.φιβάλλω ότι 
»καί σύ θέλεις τό κάμει προθύμ.ως.» Ό  Μαυρο
κορβάτος προέβλεπεν άναμφιβόλως ότι ή ύπέρ 
τής τακτικής βυνάμ.εως τοσαύτη μέριμνά του 
ήθελε ψυχράνει τήν φιλίαν τινών έκ τών δπλαρ- 
χηγών, ίβίως βέ τών Στερεοελλαβιτών, πρός όφε
λος τών πολιτικών αντιπάλων του, οϊτινες ήσαν 
ετοιμ.οι νά ύποθάλψωσι τήν ψυχρότητα ταύτην. 
’Αλλά βέν είναι μ-όνη ή περίσ τασις αϋτη τού 
πολιτικού του βίου, ήτις άπεβείκνυε τήν αύτα- 
πάρνησιν τού άνβρός χάριν τού κοινού συμ.φέρον- 
τος. Ό  Φαβιέρος, έννοών καί έκτιμών τήν θυ
σίαν ταύτην, άφωσιώθη εις τήν φιλίαν τού Μαυ- 
ροκορβάτου, ούβ’ έπί μ.ίαν στιγμήν άλλοιωθεΐσαν 
έκ τής προτιμήσεως ήν οΰτος έβιβεν εις τήν ’Αγ
γλικήν προστασίαν, όπερ εις τόν Φαβιέρον ώς 
Γάλλον βέν ήρεσκε- βιότι ήτο βέβαιος ότι ή φι
λοπατρία του καί οΰχί κομματικός σκοπός ύπη- 
γόρευε τήν προτίμησιν ταύτην. Πάντοτε τόν ή- 
κουον δμ.ιλούντα μετ’ ένθουσιασμού περί τού 
Μαυροκορβάτου- μ.ετά βέ τών πολιτικών άντιπά- 
λων τούτου, καίτοι γαλλοφρονούντων, ούβεμίαν 
είχε σχέσιν. Εύχαριστείτο βέ δ Φαβιέρος άκούων 
ότι δ ακριβέστερος γνώμ,ω·/ τής πατριωτικής καί 
συνετής πολιτικής τού Μαυροκορβάτου ήτον οί 
πολιτικοί αύτού φίλοι, βιότι οί πλείστοι αύτών 
ήσαν αληθώς έκ τών μ.άλλον φιλονόμ.ων, έκ τών 
μ.άλλον φίλων τής ταξεως μ.εταξύ τών προκρί
των τού τόπου, τών οπλαρχηγών, τών λογιών 
καί τών φιλ.ελλήνων.

(Έγρχφη κατά το 1871 ύπό τοϋ στρχτηγοϋ Γεωργίου 
KxpxriS).

Ο ΑΛΛΟΚΟΤΟΣ ΦΟΝΕΤΣ
(  Δοήγημ.« ύπο K d g a r  l » o e . )
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Ή αύλειος θύρα είχεν άφεθή ανοικτή καί δ 
έπισκέπτης είσήλθε χωρίς νά κρούση τόν κώβωνα, 
άνέβη βέ πολλάς βαθμ,ίβας. Άλλ' είτα έφάνη 
οτι ¿'στη ένβοιάζων, καί ήκούσαμεν ότι κατήλθε 
τινάς βαθμ.ίβας. Ό Δυπεν έσπευσε πρός τήν Ού
ρα·/, καί ήκούσαμεν οτι δ άνθρωπος ανέβαινε πά
λιν. Νύν όμως βέν έπεστράφη, άλλά προχωρή- 
σας Οαρραλέω βήματι, εκρουσε τήν θύραν τού 
ήμετέρου βωματίου.

«  ’Εμπρός! »  έφώνησεν δ Δυπέν μετά προση
νούς τόνου φωνής.

Ό άνήρ είσήλθεν. ’Ητο ώς έφαίνετο ναυτι
κός-—  υψηλός, ρωμαλέος, μυώβης άνήρ- ή φυ
σιογνωμία του ήλεγχεν ίταμότητα καί άφοβίαν, 
βέν ένέπνεεν ομ.ως αντιπάθειαν, ούβ’ ήγειρε προ- 
κατάληψιν κατ’ αύτού- τό ήμισυ πρόσωπόν του 
έκάλυπτε πυκνός μ-ύστας καί παραγναθίβες. 
Έκράτει εις τήν χεΐρα στερεάν βάββον έκ ξύλου 
βρυός, έφαίνετο βέ οτι βέν έφερε·/ όπ/,ον τι κε- 
κρυι/.μένον. Προσκλίνας άβεξίο/ς, μάς έκαλησπέ- 
ρισεν. Ό τόνος τής φωνής του ώμ.οίαζε τών κα
τοίκων τού ΝβΙΐΜΐβίβΙ, προέβιβεν ομ.ως τήν 
παρισιακήν καταγωγήν του.

— « Καθήσατε, φίλε μου, είπεν δ Δυπέν. “Ερ- 
χεσθε πιθανώς βιά τόν ούραγκουτάγκον ; Τή άλη- 
θεία σάς ζηλεύω βιά τό ζωον· είνε ώραϊον καί 
άναμφιβόλως μεγάλης άξίας. Πόσων ετών νάηνε;»

Ό ναυτικός άνέπνευσεν έλευθέρως, ώς άνακου- 
φισθείς έκ μεγάλου βάρους, -καί άπήντησε θαρ- 
ρούντως :

α Δέν ήμπορώ νά τό προσβιορίσω ακριβώς, 
άλλά μόλις θά ήνε δ πίθηκος τεσσάρων ώς πέντε 
χρόνων. Τόν έχετε έβώ;

  "Ω όχι 1 βέν έχομ-εν έβώ κατάλληλον μ.έ-
ρος βιά νά τόν φυλάξωμ,εν Εύρίσκεται εις τον 
σταύλον ένός ένοικιαστού ϊππων, εις τήν δβόν 
Δυβούργ, έβώ πλησίον, καί βύνασθε νά τον πά
ρετε αυριον τό πρωί. Ήμπορεϊτε όμως νάποβεί- 
ξητε πώς σείς είσθε δ ίβιοκτήτης ;

—  Βέβαια ήμπορώ.
—  Πολύ λυπούμαι, πού θά σας άποβώσω τό 

ί,ωον.
— Δέν έχω τήν άπαίτησιν νά ΰπάγη χαμέ

νος δ κόπος σας, κύριε, είπεν δ άνήρ. Τούτο βέν
τό επιθυμώ καί είμ.αι πρόθυμος νά πλ.ηοώσω
άμ.οιβήν βιά τήν σύλληψιν τού ζφου . . . βηλαβή 
άμοιβήν άνάλογον.

—  Τούτο είνε βικαιότατον, ύπολαβιί/ν είπεν δ 
φίλος μου. Άλλά τί νά ζητήσω ώς άμ.οιβήν; 
Άφες νά σκεφθώ ολίγον. Ά  ! ναι! Ώς άμοιβήν 
νά μοί βιηγηθήτε όλα, όσα είξεύρετε περί τού
έν τή όβώ Μόργκ φόνου. »

Ό Δυπέν είπε τούς τελευταίους λόγους ταπεινή 
τή φωνή καί πολυ ήσύχως. Επίσης ήσύχως ύπή- 
γεν εις τήν θύραν καί έκλείβωσεν αύτήν. Είτα 
έξήγαγε πιστόλιον καί έ'Οεσεν αύτό άταράχως 
καί άνευ σπουβής έπί τής τραπέζης.

Τό πρόσωπο-/ τού ναυτικού έκοκκίνησεν, ώς νά 
έπήλθεν αύτώ αποπληξία. Άνεπήβησε καί ήρ- 
πασε τήν ραββον του. . . άλλά παραχ_ρήμ.α πά
λιν κατέπεσε τρέμω·/ καί κάτωχρος έπί τής 
έβρα; του. Ούβέ λέξιν έβύνατο νά βιαρθρώση· 
τόν έλυπήθην έκ καρβίας.

« Ταράττεσθε χωρίς άνάγκην, φίλ,ε μ.ου, χωρίς 
κάμ.μ.ίαν άνάγκην, είπεν ό Δυπέν ποοσηνέστατα. 
Δέν βιανοούμεθα νά σας* κάμωμεν κάνέν κακόν 
σάς βίβω τόν λόγον μ.ου ώς έντιμου άνβρός καί
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ώς Γάλλου, οτι δέν έ'χορ.εν σκοπόν νά σας βλά- 
ψοψ.εν. “Εχω έσχηυ.ατισυ.ένην άκράδαντσν πε- 
ποίθησεν, δτι είσθε άθώος τού εν τή δδώ Μόογκ 
διαπραχθέντος στυγερού εγκλήματος, άν καί 
δυσκόλως θά δυνηθήτε νάρνηθήτε, δτι εϊχετε και 
σείς κάπως τό μέρος σας. ’Εξ δσων είπον έπεί- 
σθητε βεβαίως δτι εγώ εύρον τρόπον νά λάβω 
ακριβείς πληροφορίας περί του πράγματος, άλλά 
τον τρόπον αυτόν ουδέ καν νά φαντασθήτε δύ- 
νασθε. Τά πράγματα εχουσιν ουτω: Ούδέν έπρά- 
ξατε, δπερ έδύνασθε νάποφύγητε, πάντως δε o’j— 
δεμία αξιόποινος πράξις σ?.ς επιβαρύνει. Ούδέν ήρ- 
πάσατε έκ της οικίας, καίτοι έδύνασθε νάπράξητε 
τούτο ατιμωρητί. Όθεν δέν έχετε ανάγκην 
νάποκρύψητε τίποτε. Άφ’ ετέρου δέ, ώς τίμιος 
άνθρωπος, έχετε την ϋποχρέωσιν νά εϊπητε δια 
είξεύρετε, διότι είς αθώος κατηγορεΐται διά τό 
έγκλημα, τού όποιου τον αυτουργόν σείς γνωρίζετε.»
. Έν ιρ ώμίλει ό Δυπέν, ό ναυτικός συνήλθε 

βαθμηδόν είς εαυτόν, μόνον ή προτέρα ίταμότης 
αύτού έξέλιπε καθ’ όλοκληρίαν.

«Έτσι νά έχω τήν βοήθειαν τού Θεού! είπε 
μετά μικρόν διάλειμμα. Θά σας διηγηθώ όλα 
δσα είξεύρω, άλλά δέν θά πιστεύσητε ούτε τά 
μισά άπό δσα θά σας εϊπω. Θά ήνε ανοησία μου 
νά περιμένω νά τά πιστεύσετε. Καί δμως είρ,αι 
αθώος, καί θέλω νά ξελαφρώσω την καρδίαν μου 
καί άς πάθο» δ τι πάθω! »

Ή  όμολογία του ήν έν συντόμω τοιαύτη: ΙΙρό 
μικρού είχε ταξειδεύση είς τό ινδικόν πέλαγος. 
Μέρος τού πληρώματος, έν οίς καί αυτός, άπέβη 
είς Βόρνεον, καί έξέδραμε πρός διασκέδασιν είς 
τά ένδότερα της νήσου. Τότε δέ συνέλαβε μεθ’ 
ένας συντρόφου του τον ουραγκοτάγκον. Ό σύν
τροφός του άπέθανε καί οΰτω άπέμεινεν εκείνος 
μόνος κτήτωρ τού ζώου. Άφ’ ού κατά τήν έπι- 
στροφήν πολλά ύπέφερεν έκ τής άδαμάστου ά- 
γριότητος τού θηρίου, κατώρθωσε τέλος νά πε- 
ριορίση ασφαλώς αύτό έν τή ιδία του κατοικία 
έν ΓΙαρισίοις. Όπως δέ μή προσελκύση τήν 
όχληράν περιεργίαν τών γειτόνων προσεπάθησε 
νά κρατή αύτο έπιμελώς άποκεκουμμένον μέγρις 
δτου έπουλώση έντελώς μία πληγή τού ποδός 
προερχομένη έκ σκόλοπος. Έσκόπει δέ θεραπευ- 
θέν νά τό πωλήση.

Τήν νύκτα ή μάλλον τήν πρωίαν τού φόνου, 
έπανελθών έκ φιλικού συμποσίου, εύρε τον πίθη
κον έν τώ ίδίω του κοιτώνι, δπου κατώρθωσε νά 
εισχώρηση έκ παρακειμένου δωματίου, ένθα ύπε- 
λάυ.βανεν αύτόν ό ναύτης ασφαλώς κεκλεισμένον. 
Κρατών τό ξυράφιον έν τή χειρί καί σαπωνισμέ- 
νον έχων το πρόσο>πον, ό ουραγκοτάγκος έκά- 
Οητο πρό τού κατόπτρου, προσπαθών νά ξυρι- 
σθή· ήθελε νά μιμηθή τόν κύριόν του, ον πολ- 
λάκις ίσως είδεν διά τής κλειθρίας κείροντα οϋτω 
τόν πώγωνα. Περίτρομος, διότι είδε τόσω έπικίν-

I δυνον δπλον είς τάς χείρας άγριωτάτου θηρίου, 
ικανού νά ποιήση χρήσιν αύτού, έστη ό άνήρ 
πρός στιγμήν άμφιορέπων καί άμηχανών. ’Επει
δή δέ πάντοτε κατώρθου νά δαμάζη τό ζωον 
διά μιας μάστιγος, καί δτε άκόμη κατελαμβά- 
νετο τούτο έκ θηριωδεστάτων όομών, έτρεξε 
νάρπάση αυτήν. Άλλ’ ίδών ό ουραγκοτάγκος 
τήν μάστιγα έξήλθε διά τής ανοικτής θύρας τού 
δωματίου, κατέβη τήν κλίμακα καί έκ τίνος 
παραθύρου, δπερ κατά δυστυχίαν ήτο ανοικτόν, 
έπήδησεν είς τήν όδόν.

Ό  Γάλλος ήκολούθησεν αύτόν έν άπογνώσει. Ό  
πίθηκος κρατών πάντοτε τό ξυράφιον έν τή χειρί, 
έστη έπί μικρόν καί έχειρονόμει πρός τόν διώκοντα, 
μέχρις δτου έπλησίασεν ούτος · τότε δ’ έτράπη πά
λιν είς φυγήν. Ή καταδίωξις έξηκολούθησεν έπί 
πολύ. Αί όδοί ήσαν έρημοι, έπειδή ή ώρα ήτο πε
ρίπου τρίτη μετά τό μεσονύκτιον. Ότε ό φυγάς ε"- 
φθασεν είς τινα δρομίσκον όπισθεν τής όδού Μόρ- 
γκ, είλκυσεν αίφνης τήν προσοχήν αύτού τό έν τω 
τετάρτω όρόφω τής οικίας τής κυρίας Λεσπαναί 
διά τού ανοικτού παραθύρου άπαυγάζον φώς. 
Έτρεξεν είς τήν οικίαν, είδε τό σύρμα τού κε- 
ραυναγωγού, άνερριχήθη μετ’ άπιστεύτου εύκι- 
νησίας, έδοάξατο τού φύλλου τού παραθύρου, 
δπερ ήτο καθ’ όλοκληρίαν ανοικτόν, καί μετεω- 
ρισθείς δι’ αύτού έπήδησεν είς τό δωμάτιον καί 
έπεσεν έπί τής κλίνης. ΙΙάντα ταύτα συνέβη- 
σαν έν άκαρεΐ. Είσπηδήσας είς τό δωμάτιον ό 
ούραγκοτάγκος ώθησε πρός τά έξω πάλιν τό πα
ραθυρόφυλλου.

Ό  ναυτικός έχάρη άμα καί κατεταράχθη. 
“Ελπιζε πλέον, δτι θά συλλάβη τό ζωον, διότι 
άλλαχόθεν δέν έδύνατο νά έκφύγη, άλλά μόνον 
διά τού σύρματος τού άλεξικεραύνου, ού πλησίον 
ϊστατο έκεΐνος. Άφ’ έτέρου δμως είχε σπουδαίους 
λόγους ανησυχίας, φοβούμενος μή ό πίθηκος δια- 
πράξη τι κακόν έν τή οικία, καί έκ τής ιδέας 
ταύτης όρμώμενος άπεφάσισε νά έξακολουθήση 
τήν δίωξιν.

Ναυτικός άνήρ δέν έχει μεγάλην δυσκολίαν 
νάναρριχηθή είς τό σύρμα κεραυναγωγού· δτε δμως 
έφθασε πλ.ησίον τού παραθύρου, ενστη άμηχα
νών. Τό μόνον δπερ έδύνατο νά κάμη, ητο νά 
κύψη πρός τά έμπρός τό σώμα, ώστε νά βλέπη 
τά έν τω δωματίφ. Άλλ’ ή τοιαύτη θέα ένέ- 
πλησεν αύτόν φρίκης καί ολίγον ε"λειψε νάφίση 
τό σύρμα καί νά κρημνισθή. Τότε ίσα ίσα ήκού- 
σθησαν αί περίτρομοι κραυγαί, αί έξεγείοασαι 
τού ύπνου τούς έν τή όδφ Μόργκ οίκούντας. Ή  
κυρία Λεσπαναί καί ή θυγάτηρ αύτής, φορού- 
σαι νυκτικάς έσθήτας, ήσχολούντο είς κατάτα- 
ξιν έγγράφων έν τώ ήδη μνημονευθέντι σιδηρώ 
κιβωτίω, δπερ εϊχον τοποθετήσει έν τώ μέσω τού 
δωματίου. Ήν δέ τό κιβώτιου άνοικτόν, καί τά 

| έν αύτώ έξαχθέντα έκειντο έπί τού δαπέδου. Τά
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θύματα θά έκάθηντο, ε'χοντα έστραμμένα τά 
νώτα πρός τό παράθυρου, καί ύπολογιζομένου 
τού διαρρεύσαντος χρόνου άπό τής είσπηδήσεως 
τού πιθήκου καί τής άρχής τών κραυγών, δέν 
παρετήοησαν αύτόν άμέσως. Πιθανώς δ’ ένόμι- 
σαν, δτι τό παράθυρον έκλείσθη ύπό τού άνεμου.

Ότε ό ναυτικός έκύτταξεν άπό τά παράθυρον, 
τό γιγάντειον Οηρίον είχεν άρπάσει άπό τής λε- 
λυμένης κόμης τήν κυρίαν Λεσπαναί καί μι- 
μούμενον τάς κινήσεις κουρέως περιέφερε τό ξυ- 
ράφιον περί τό πρόσωπον αυτής. II κόρη λιπο- 
θυμήσασα, ε”κειτο εκτάδην χαμαί άκίνητος. Αί 
κραυγαί καί ή άντίστασις τής πρεσβύτιδος, αί- 
σθανομένης άποσπωμένας τάς τρίχας τής κόμης, 
ήρέθισαν τό ζώον, καί αί κατ’ άρχάς πιθανώς 
φιλοπαίγμονες προθέσεις αύτού μετεβλήθησαν είς 
όργήν καί λύσσαν. Διά σθεναράς κινήσεως τού 
μυώδους βραχίονος αύτού ίχώρισε σχεδόν καθ’ 
όλοκληρίαν την κεφαλήν άπό τού κορμού. Ή τού 
αίματος θέα έπηύξησε τήν μανίαν αύτού. Τρί- 
ζον τούς όδόντας, μέ σπινθηροβολούντας όφθαλ- 
μούς ώρμησεν έπί τού σώματος τής κόρης, ένέ- 
πηξε τούς φοβερούς όνυχάς του είς τόν λαιμόν 
αύτής, καί τούς έκράτησε στερεώς μέχρις ού τήν 
άπέπνιξε. Τότε τό περιπαπταΐνον βλοσυρόν καί 
άγριον βλέμμα του ήτένισε τυχαίως τήν έκ φρί
κης έμβρόντητον όψιν τού κυρίου του. Ή  λ.ύσσα 
τού ζώου, ένθυμηθέντος ίσως τήν άπειλητικήν 
μάστιγα, ¡λετετράπη παραχρήμα είς φόβον. Συν- 
ειδός δτι διέπραξεν άξιόποινα, έζήτησε νάπο- 
κρύψη τά αιματηρά έργα του καί έν άγωνία καί 
άμηχανία περιθέον τό δωμάτιον, μετετόπιζε 
καί έθραυε τά σκεύη, καί έρριψε τό στρώμα έκ 
τής κλίνης. Τέλος ήρπασε τόν νεκρόν τής κόρης 
καί έχωσεν αύτόν είς τήν καπνόδόχην, είτα δέ 
λαβόν τό σώμα τής πρεσβύτιδος, έσφενδόνησεν 
αύτό κατακέφαλα είς τήν αυλήν.

"Οτε ό πίθηκος έπλησίασε μέ τό ήκρωτηρια- I 
σμένον πτώμα είς τό παράθυρον ό ναύτης ύπε- 
χώρησε περιδεής, ώλίσθησεν είς τό σύρμα καί 
κατελθών έπανήλθεν έν σπουδή οϊκαδε· κατα- 
λ.ηφθείς ύπό φρίκης, καί φοβούμενος άμα τά έπα- 
κόλουθα τού έργου τού ούραγκουτάγκου έγκατέ- 
λιπεν αύτόν είς τήν τύχην του. Αί λέξεις άς 
ήκουσαν οι άναβαίνοντες τήν κλίμακα ήσαν αί 
περιδεείς κραυγαί τού Γάλλου, ένούμεναι μετά 
τής δαιμονικής κλαγγής τού θηρίου.

Σχεδόν περιττόν κρίνω νά προσθέσω άλλο 
τι. Ό  πίθηκος φαίνεται, δτι ίφυγεν έκ τού 
παραθύρου μικρόν πρό τής διαρρήξεως τής 
θύρας. Τό παράθυρον, άφ’ ού έπήδησεν είς τό 
σύρμα, πιθανώς ήμιεκλείσθη έπειτα άφ’ έαυτού. 
Τό ζψον άνευρέθη κατόπιν ύπό τού ιδιοκτήτου ; 
καί έπωλήθη άντί τιμήματος ούκ εύκαταφρονή- ! 
του είς τόν B o ta r ix ó r  x ij.to r τών Παρισίων. 1 
Άνακοινωθέντων τώ διευθυντή τής άστυνομίας |

τών διατρεξάντων, δ Λεμπόν άφέθη έλεύθερος. 
Ό  δέ διευθυντής, καίπερ άλλως φιλικώτατα δια- 
κείμενος πρός τόν φίλον μου, δέν έδυνήθη δμως 
νάποκρύψη τήν δυσαρέσκειάν του έπί τή τροπή 
ήν ε'λαβεν ή ύπόθεσις, καί ,έσχε μάλιστα τήν 
τόλμην νά ύπαινιχθή διά σαρκαστικών λόγων, 
δτι καλά θά έκαμνε καθείς νάσχολήται είς τάς 
ίδιας του υποθέσεις.

« Άφες τον νά λέγη! είπεν δ Δυπέν, μή ά- 
ξιώσας άπαντήσεως τούς λόγους τού διευθυντού. 
“Αφες τον νά λέγη. Ζητεί νά έπαναπαύση τήν 
συνείδησίν του, έγώ δέ είμαι ηύχαριστημένος 
διότι τόν κατενίκησα έν τώ ίδίω πεδίω του. 
Καίτοι δέν κατώρθωσε νά έξεύρη την λύσιν τού 
αινίγματος, δμως αδτη δέν εΐνε καί άςία τόσου 
θαυμασμού, δσον υποθέτει έκεΐνος, διότι, μεταξύ 
μας, δ φίλος διευθυντής είνε λίαν πονηρός καί 
τούτου ένεκα δέν είνε συνετός. Ούδέν ήττον είνε 
άνήρ άγαθός, καί μοί άρέσκει ιδίως δι’ έν πλεο- 
νέκτημα, δι’ ού κατώρθωσε νά στερεοίση τήν 
φήμην του έπί άγχινοία· έννοώ το πλεονέκτημα 
«τού άρνείσθαι τό ύπάρχον καί έομηνεύειν τό μή 
ύπάρχον1.»

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Α ί άπό κοινού έργασίκι πιρ: τόν ήλίκτρισμόν των επιστη
μόνων καί ή πρός αύτού; προσοχή τού κοινού. —  Ή  μεταφορά 
ηλεκτρικό»; τών μηχανικών δυνάμεων δια τών μηχανών τοϋ 
lira ruine. —  Ιστορικόν τών επί τοϋ ζητήματος τούτου εργα
σιών τών επιστημόνων. —  Τ ά  δ.άφορα επιτυχή πειράματα 
τοϋ γάλλου Marcel Deprez. — Ή  πρακτική εφαρμογή αυτών 
έν τή  γαλλική πόλει Grenoble. —  Τό μετ’ ολίγον προετοι- 
μαζόμενον τελευταΓον πείραμα τό άποφασίσον όριστικώ; περί 
τή ; βιομηχανική; εφαρμογή; τή ; εφευρέσεω; ταύτης. —  Ή  
έκδηλουμένη κίνησι; καί ζωηρότη; περί τήν εφαρμογήν τής 
έφευρέσεως. —  "Οργανα ρυθμιστικά τή ; κινήσεως τών μη
χανών καί λογιστικά τοϋ καταναλισκομένου είς μηχανικήν 
εργασίαν ηλεκτρισμού. —  Άνακοίνωσι; σπουδαία έν τή  έν 
ΓΙαρισίοις διεΟνεΓ έταιρία τών ηλεκτρολόγων περί τών Sev- 
rrpevilrr<ir .ταραγωγι3>- τοϋ ηλεκτρισμού καί ή έλπιζο- 
μένη μεγάλη δι’ αυτών άναμόρφωσις εις τήν βιομηχανικήν 
εφαρμογήν τού ήλεκτρισμοΰ. —  ’ Εφαρμογή τών δευτερευόντων 
παραγωγών τοϋ ήλεκτρισμοΰ είς τόν ηλεκτρικόν φωτισμόν 
ολοκλήρου τοϋ μήκους τής διώρυγο; τοϋ Σουέζ. —  Νέα άνα- 
κάλυψις έπαληθεύουσα τήν νέαν θεωρίαν τών rpvatxïZr 
φαινομένων καί άποκαλύπτουσα νέαν καί άφδονον πηγήν 
ήλεκτρισμοΰ. —  Ή  συμμετοχή τής ’ Ελλάδος είς τήν διεθνή 
έν ΙΙαρισίοις έταιρίαν τών ήλεκτρολόγων.

Παρετηρηθη, δτι λχτ’ έποχάς οί έργάται τής 
έπιστήαης φέρονται πάντες ώς έκ συνεννοησεως 
καί άσχολούνται περί έν άντικείιαενον, περί το 
δποϊον υ.ετ’ ίδιαζούσης ζωηρότητος καί άυ.ίλλης 
έργάζονται. Την άπό κοινού δέ ταύτην εργασίαν 
τών έπιστηαόνων, έννοείται, παρακολουθεί καί 
ή διεγειροαένη ζωηρά προσοχή τού κοινού, καθ’ 
οσον πάντοτε διά τών νέων τούτων προσπα
θειών καί ώς έκ συνδυασυ.ού πυρετωδών έρευνών

  ·
(I) ’ Ρουσσώ, Νέα  ’Ελοίζα.
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αναμένονται σπουδαΐκι πρόοδοι ένδιαφέρουσαι την 
κοινωνίαν άπασαν.

Οΰτως άπό τίνος ή προσοχή των επιστημό
νων έστράφη πρός τι σπουδαιον καί πολλά ύπισ- 
χνούμενον άντικείμενον, τον ηλεκτρισμόν, το δέ 
κοινον μετά ικανής περιεργείας παρακολουθεί τάς 
γενικάς ταύτας προσπάθειας, δι’ ών τοιαϋται 
πρόοδοι μετ' ολίγον συντελοϋνται.

Οΐ άναγνώσται οί παρακολουθοϋντες τά'χρο
νικά ημών είσίν ήδη ενήμεροι εις τινας προόδους 
καί εργασίας προσφάτους όφειλομένας εις τό μυ
στηριώδες εντι τοϋτο καί άνεξήγητον την φύσιν 
ρευστόν, τόν ηλεκτρισμόν.

Δεν δυνάμεθα ν’ άντιστώμεν εις την επήρειαν 
του έν τή άκμή οντος σήμερον τούτου αντικεί
μενου καί νά μή έπανερχώμ.εθα συχνάκις έπ’ 
αύτο παρακολουθοϋντες έκ τοϋ σύνεγγυς τάς γι- 
νομένας εργασίας.

*

* *
Έποιήσαμεν ήδη ικανόν λόγον εις προηγού

μενα χρονικά οϋ μόνον περί τής μετατροπής τοϋ 
ήλεκτρισμοϋ άπ’ ευθείας εις δύναμιν, άλλα καί 
περί τής μεταφοράς διά τοϋ ήλεκτρισμοϋ έκ με
γάλων αποστάσεων οίωνδήποτε μηχανικών δυνά
μεων, ώς καί περί των έπ’ αύτοϋ γενομένων 
έργασιών ύπό τοϋ γάλλου μηχανικού Marcel 
Deprez.

At έργασίαι τοϋ ακαμάτου καί έμπειρου τού
του έπιστήμονος δέν ε’παυσαν γινόμεναι έκτοτε, 
καί έσχάτως αύτος οΰτος έν τω Πανεπιστήμιο) 
Σορβόννη τών Παρισίων ένώπιον εύπαιδεύτου 
καί πολυπληθούς ακροατηρίου ανέπτυξε το ζή
τημα καί έξίθηκεν εις ποιαν θέσιν ευρηται τούτο 
έν τή παρούση ώρα.

Οί άναγνώσται ήδη γνωρίζουσιν, οτι οϊαςδήποτε 
φύσεως μηχανική δύναμ.ις δύναται διά τού ήλεκ- 
τρισμου νά μετακομ,ισθή μακράν τού τόπου τής 
παραγωγής αυτής, οτι έπομ-ένως τοιαϋται δυνά
μεις ύπάρχουσαι έν άφθονία έν τή φύσει καί 
άπολλύμεναι εις μάτην, ώς κείμεναι μακράν τοϋ 
κέντρου τών πόλεων καί τής συγκοινωνίας, σή
μερον πρόκειται νά μετακομισθώσι μέχρι τών 
μηχανημάτων τών έργοστασίων ημών. Αί άνα- 
πτυσσόμεναι δυνάμεις τών οπουδήποτε κειμένων 
ρευμάτων, ποταμών, καταρρακτών, θαλασσίων 
παλιρροιών, άνεμ,ομύλων κλπ. δύνανται νά χρησι- 
μοποιηθώσιν έντελώς διά τοϋ ήλεκτρισμοϋ. Ή  έκεί 
παραγομένη μηχανική δύναμις περισυλλέγεται 
έν μ,ηχανή έπινοηθείση καί κατασκευασθείση ύπό 
τού γάλλου Gramme καί μεταβάλλεται έν 
αύτή εις ήλεκτρισμ'ον, δςτις διά μεταλλικού σύρ
ματος πέμ.πεται χιλιόμετρα πολλά μακράν, ένθα 
διά δευτέρας μηχανής τοϋ Gramme μεταβάλ
λεται πάλιν εις μηχανικήν δύναμιν διανεμομ.ένην 
κατά βούλησιν εις διαφόρους μηχανάς.

Θεωρητικώς ή ίδιότης αυτή τού ήλεκτρισμοϋ 
ήν γνωστή ήδη πρό είκοσι καί πλέον έτών. Άλλ’ 
όμως όταν οΐ φυσικοί έπεχείρουν νά έξέλθωσιν έκ 
τών όρίων τοϋ σπουδαστηρίου αυτών καί νά έφαρ- 
μόσωσι πρακτικώς τάς λαμπράς ταύτας ιδέας 
των, προσέκρουον κατά παντοίων δυσχερειών 
κατά τό φαινόμενον άνυπερβλήτων.

’Εάν έπεχείρουν νά μεταφέρωσι δύναμιν τι νά 
ολίγον τι σημαντικήν έκατοστύας τινάς μόνον 
μ-έτρα πέραν τής θέσεως τής παραγωγής αύτής, 
αΰτη άπώλλυτο καθ’ δδόν, άν καί μετεχειρίζον- 
το σύρματα παχύτατα καί λίαν δαπανηρά. Έν 
τούτοις τά πρώτα δημόσια πειράματα έγένοντο, 
ούχί δμως έπιτυχώς, κατά τήν έν Βιέννη έκθεσιν 
τοϋ 1873, έπανελήφθησαν δέ ούχί μ.ετά πλειο- 
τέρας έπιτυχίας μετά 6 ¿"τη, ήτοι τφ 1879 έν 
Sermaize ύπό τών Chrétien καί Felix, καί 
έν Noisiel ύπό τοϋ Menier.

Άλλ’, ώς είπομ.εν, έν τοϊς πειράμασι τούτοις 
ή άπόστασις, εις ήν μετεφέροντο αί δυνάμεις μετά 
ικανής έν τούτοις άπωλείας, ήτο μικρά, 2 ή 3 
χιλιομέτρων μόνον, τό δέ σύρμα παχείας διαμέ
τρου καί δύσχρηστον· διότι, εάν έπεχείρουν νά 
έλαττιΰσωσι τό πάχος τοϋ σύρματος ή ν’ αύ- 
ξήσωσι τήν άπόστασιν, ή καθ’ οδόν άπώλεια τών 
δυνάμεων ήτο τοσαύτη, ώστε πάν πείραμα καθί
στατο άδύνατον.

*
Ψ *

Έν τή θέσει ταύτη εύρίσκετο τό ζήτημα, δτε 
δ Marcel Deprez άνέλαβε τήν σπουδήν αύτοϋ 
μετ’ έπιτυχίας άνελπίστου· έντός δέ ολίγου χρο
νικού διαστήματος έθριαμ.βευσεν έντελώς πασών 
τών δυσχερειών, καθ’ ών προσέκρουον οί προκά- 
τοχοι αύτοϋ. Έτελειοποίησε τάς μηχανάς τού 
Gramme οΰτως, ώστε κατώρθωσε τήν μεταφο
ράν τών δυνάμεων έκ μεγάλης άποστάσεως διά 
συρμ.άτων λεπτών καί μή δαπανηρών, άνευ ση
μαντικής άπωλείας καθ’ δδόν τών μεταφερομένων 
δυνάμεων αύτών.

Τά πειράματα αύτοϋ ήρξαντο δημοσία ρ.όλις 
πρό δύο έτών. Κατά τήν ήλεκτρικήν δ’ ε’κθεσιν 
τοϋ Μονάχου προσεκλήθη έπισήμως, δπως ποιή- 
ση έκεϊ δημοσία τά πειράματα αύτοϋ ένώπιον 
τής έπιτροπής τής διοργανωσασης τήν έκθεσιν.

Οΰτω δέ κατεσκευάσθη κοινή τηλεγραφική 
γραμμή πρός μεταφοράν δυνάμεων μεταξύ τών 
πόλεων Αύγούστης καί Μονάχου, άποστάσεως 
περίπου 52 χιλιομέτρων.

Ή  έπιτυχία τών πειραμάτων τούτων ύπήρξεν 
άνέλπιστος· κατά τήν έπίσημον ε’κθεσιν τής έπι
τροπής εις τήν μεγάλην ταύτην άπόστασιν καί 
διά κοινοϋ τηλεγραφικού σύρματος ή άπόδοσις 
τών μεταφερομένων δυνάμεων ήτο περίπου 39 
έπί τοϊς 100, ήτοι έγένετο καθ’ δδόν άπώλεια 

, μόνον 61 έπί τοϊς 100, μέ όλας ε’τι τάς πολυει-
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δεις δυσχερείκς καί άτελείας τής πρώτης πρα
κτικής έφαρμογής.

*

* *
Μετά τά λαμπρά ταύτα έπίσημα πειράματα 

έδραιώθη ή έλπϊς τής ταχείας βιομηχανικής 
έφαρμογής τών ιδιοτήτων τούτων τοϋ ήλεκτρι- 
σμοϋ. Τά πειράματα κατόπιν πολλάκις έπανε
λήφθησαν πάντοτε μετ’ αύξανούσης έπιτυχίας 
άναλόγως τών έκάστοτε έπιφερομένων τελειο
ποιήσεων.

Έμνήσθημεν έγκαίρως ήδη εις προηγούμενα 
χρονικά ήμών ετέρων πειραμάτων έπιτυχών τοϋ 
Marcel Deprez έν Παρισίοις ένώπιον έπιτροπής 
έκλεχθείσης πρός τοϋτο ύπό τής ’Ακαδημίας τών 
έπιστημών, καθ’ α έπί άποσγάσεως 17 1/2 χι
λιομέτρων μετεφέροντο σημαντικαί δυνάμεις μέ 
μηχανικήν άπόδοσιν 48 έπί τοϊς 100.

Μετά τά πειράματα ταύτα ή πρακτική έφαρ- 
μογή δέν έβραδυνε νά έπέλθη. Τό δημοτικόν 
συμβούλιον τής γαλλικής πόλεως Γρενόβλης, κεί
μενης έν θέσει έχούση φυσικούς καταρράκτας, 
έπιθυμοϋν νά χρησιμοποιήση τάς άπολλυμένας 
ταύτας δυνάμεις τής φύσεως προσεκάλεσε τόν 
Marcel Deprez νά έφαρμόση πλέον έμπράκτως 
τά έως τότε γενόμενα πειράματα.

“Αν καί ολίγον προώρως, έν τούτοις ή πρότα- 
σις έγένετο δεκτή, καί οΰτως παρά την Yizille, 
14 χμ. μακράν τής Γρενόβλης, ε’νθα υπήρχε 
καταρράκτης ΰδατος δυνάμεως 12 ίππων άτμού 
έτοποθετήθη τε/.ειοπαιηθεϊσα ώς οίόν τε μη
χανή τοϋ Gramme ύποδεχομένη καί μετα- 
τρέπουσα εις ήλεκτρισμόν τήν δύναμιν ταυτην ή 
μηχανή δέ αΰτη διά τών καταλλήλων συρμά
των έξ ορείχαλκου μετέδιδε τόν ηλεκτρισμόν της 
εις έτέραν μηχανήν Gramme έν Γρενόβλη, ένθα 
οΰτος μετετρέπετο εις δύναμιν ΐσην πρός 7 ίπ
πων άτμού, ήτοι άπέδιδεν 62 έπί τοϊς 100 έκ 
τής δυνάμεως τής παραλαμβανομένης έκ του έν 
Vizille καταρράκτου ΰδατος.

Τά πρακτικά ταϋτα πειράματα έξηκολούθη- 
σαν έπί 6 έβδομάδας γινόμενα τακτικώς καθ’ 
έκάστην, χωρίς νά ληφθώσιν ύπ’ οψιν αί άταξίαι 
καί ίδιοτροπίαι τοϋ καιρού, ύπό τήν έςέτασιν καί 
τόν έλεγχον έπιτροπής έπιστημόνων διωρισμένης 
ύπό τής πόλεως τής Γρενόβλης.

Ή  μηχανή ή τεθειμένη έν Γρενόβλη ή ύπο
δεχομένη καί μετατρέπουσα τόν ηλεκτρισμόν εις 
δύναμιν, διένεμεν αυτήν εις διάφορα μηχανήμα
τα. Οΰτως ε’βλεπέ τις ταύτοχρόνως πρίονα διαι- 
ρούντα καί κατατέμνοντα παχεϊς κορμούς δέν
δρων, άντλίαν ύψοϋσαν κατά πολλά μέτρα το 
ΰδωρ, έτι δέ μηχανικόν πιεστήριον έκτυπούν ά- 
διακόπως τήν έφημερίδα L ’ Energie électriipie 
καί διαφόρους αλλας πολυειδεϊ; μηχανάς τοε- 
φομένας έκ τοϋ κέντρου τούτου τής δυνάμεως, 
ένώ άμα μέρος τι τοϋ ήλεκτρισμοϋ μετετρέπετο 
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ούχί εις μηχανικήν δύναμιν, άλλ’ εις φώς, δπερ 
δι’ έκατοστύος λυχνιών έφώτιζε τό εύρυ έργο- 
στάσιον.

*
• ·

Τά λαμπρά ταύτα έν τούτοις πειράματα δέν 
άποτελοϋσιν ε’τι ή άρχήν λίαν περιωρισμένην, 
καθ’ οσον ύπολείποντκι έτι τινά σημεία τελειο- 
ποιήσεως.

"Ινα πληρέστατα έπιτύχη ή πρακτική έφαρ- 
μογή πάσης έφευρέσεως κατά τόν Marcel De
prez, πρέπει νά διέλθη αΰτη διά τεσσάρων ου
σιωδών πειραματικών φάσεων : όταν αΰτη έγέ
νετο θεωρητικώς γνωστή, δέον κατά πρώτον νά 
έξετκσθή καί έξελεγχθή έν τω σπουδαστηρίω- 
είτα δέ νά έπινοηθώσι τά βιομηχανικά έργαλεϊα, 
νά κατασκευασθώσι καί νά έξετασθώσιν έάν 
πληρώσι τόν σκοπόν αύτών είτα ανάγκη νά 
έξετασθώσιν έάν αί συσκευαί αύται τεθεϊσαι 
εις ένέργειαν ύπό οίασδήποτε συνθήκας άνθί- 
στανται εις τήν έργασίαν καί εις την φθοράν 
τοϋ χρόνου· καί τέλος ν’ άποδειχθή, έάν ή νέα 
έφεύρεσις άνταποκρίνηται εις τάς άνάγκας τής 
έποχής αυτής καί άν δύναται νά έφαρμ.οσθή 
οίκονομικώς.

* *
Τάς τρεϊς πρώτας φάσεις τό έργον τού Marcel 

Deprez διήλθε μέχρι σήμερον έπιτυχώς- ύπολεί- 
πεται έτι νά ύποστή τήν τετάρτην καί τελευ- 
ταίαν δοκιμασίαν έπί τού κεφαλαίου τή ς  o ixoro - 

μ ία ς .
Πρός τούτο άπό τοϋδε γίνονται αί κατάλ

ληλοι προπαρασκευαί, τά δ' έπίσημα πειραματα 
γενήσονται μετά τρεϊς περίπου μήνας έν Πα
ρισίοις.

Δύναμις 100 ίππων άτμού θά μετατρέπη- 
ται εις ηλεκτρισμόν έν Greil, θά μεταφέρηται 
δ' ίκεϊθεν εις Παρισίους δι’ άποστάσεως 57 χμ. 
Ή δύναμις αΰτη θά διανέμηται μεταξύ τριών 
άνεξαρτήτων άλλήλων μηχανών τό άγωγόν δέ 
σύρμα θά η έκ χαλκού 5 χιλιοστομέτρων την 
διάμετρον, ήτοι περίπου ώς τό κοινόν -ηλεκτρι
κόν σύρμα.

Τά πειράματα ταϋτα γενήσονται έπί μακρόν 
κατά συνέχειαν χρόνον καί θά κρίνωσιν όριστι- 
κώς πλέον τήν έναρξιν τής βιομηχανικής έφαρ
μογής τής έφευρέσεως.

Εις τά πειράματα ταύτα θέλομεν παραστα
θή ύπό τήν ιδιότητα τού άνταποκριτού τής 
«Εστίας», καί θά προσπαθήσωμεν όσον οίον τε 
ακριβώς καί καταλεπτώς νά μεταδώσωμεν έγ
καίρως τοϊς άναγνώσταις αύτής τ’ άποτελέσμα- 
τα αύτών.

Όποια άληθώς ήώς άνατέλλει διά τήν βιομη
χανίαν έν τή εφαρμογή τής λαμπράς ταύτης 
έφευρέσεως ! Όποια μεταμ-όρφωσις γενική θέλει 
συντελεσθή εις τήν άνθρώπινον έργασίαν διά τού
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ηλεκτρισμού ! Οποία πρόοδος εκπληκτική θέλει 
λαμπρύνει την εποχήν ημών καί στέψει τα ονό
ματα των εργατών αύτών της επιστήμης, οϊτινες 
αδιακοπως καί έπιμόχθως εργάζονται διά τον 
πλούτον καί τήν ευδαιμονίαν της κοινωνίας 1

Ιίάσαι αί δυνάμεις αί έν τή φύσει ύπαρχου- 
σαι, αΐτινες είσίν ανυπολόγιστοι, καί αΐτινες μέ- 
χρι σήμερον άπόλλυντο μάτην, θέλουσι χρησιμο- 
ποιηθή προς όφελος τού άνθριύπου, της κοινωνίας! 

*
* ♦

"Ηδη γενική κίνησις καί ζωηρότης παρατη- 
ρεΐται πανταχού εις τήν εφαρμογήν της λαμπράς 
ταύτης έφευρέσεως. Πάσα χώρα κείμενη παρά 
Ισχυρούς καταρράκτας ΰδατος επιθυμεί καί προσ
παθεί νά έπωφεληθή τής έφευρέσεως καί να 
χρησιμοποίηση, όσον οίόν τε τάχιον, τάς φυσικάς 
ταύτας δυνάμεις διά τού ηλεκτρισμού.

Πανταχόθεν αναγγέλλονται τοιαύται αποφά
σεις καί σχέδια. Έν τη βελγική πόλει Υβΐ'- 
νΪ6Γ8, ένθα ύπάρχουσι πολυάριθμά εργοστάσια 
εριουχων ύφασμάτων προτίθενται τή προτάσει 
Ιταλού μηχανικού τού I)Γ ΤοΓητηββΐ νά χρησι- 
μοποιήσωσι μέχρι τοϋδε άπολλυμένην υδραυλικήν 
δύναμιν μεγάλης ισχύος καί ούχί μακράν της 
πόλεως κειμένην έν τή λίμνη τής Οϊίβρρβ, ένθα 
ύπάρχουσι δύο καταρράκται 25 μέτρων πλά
τους καί 45 ύψους.

Ή παμμεγέθης αΰτη δύναμις περισυλλεγομέ- 
νη παρά τους καταρράκτας καί μετατρεπομένη 
εις ηλεκτρισμόν θέλει μεταφέρεσθαι διά τών κα
ταλλήλων συρμάτων εις τήν πόλιν νβΓνΐβΓβ, 
■ήτοι 12 χμ. μακράν, ένθα μέρος τού ηλεκτρι
σμού χρησιμεύσει άπ’ ευθείας εις τόν ήλεκτρι- 
κόν φωτισμόν τής πόλεως, μέρος δέ μετατραπή- 
σεται πάλιν εις μηχανικήν δύναμιν διανεμηθησο- 
μένην εις τά πολυπληθή έργοστάσια τής πόλεως 
και εις την εταιρίαν τών ηλεκτροκινήτων τρο
χιοδρόμων.

*

*  ¥

Εις προηγούμενα χρονικά ημών άνεφέραμεν 
ήδη, δτι καί ή πόλις τής Γενεύης άπεφάσισεν 
ήδη νά χρησιμοποιήση διά τού ηλεκτρισμού τήν 
παρ' αυτήν κολοσσιαίαν υδραυλικήν δύναμιν 7 
περίπου χιλιάδων ΐππων άτμού, τήν παρεχομέ- 
νην ύπό τού καταρράκτου τού 'Ροδανού ποταμού.

’Επίσης έμνήσθημεν καί τής χρησιμοποιήσεως 
τών γιγαντιαίων δυνάμεων τού πελωρίου καταρ
ράκτου τού έν ’Αμερική ποταμού Νιαγάρρα.

Έν ’Ελβετία, τή πλουσιωτάτη εις καταρρά
κτας, άπό τίνος σπουδαίως σκέπτονται περί τής 
έφαρμογής τής έφευρέσεως ταύτης. 'Ολόκληρος 
έπαρχία αυτής ή τού \Taux πρόκειται νά φωτι- 
σθή διά τού ηλεκτρικού φωτός· καθ’ δσον μόνη 
ή χρησιμοποίησις τών ΰδάτων τών λιμνών ,ΙοΐΙΧ 
καί ΡΪΓβνβί δύναται νά συντηρήση πλέον τών 
25 χιλιάδων ηλεκτρικών λυχνιών !

Εις πλείστας άλλας έτι πόλεις προτίθενται 
όσονούπω νά χρησιμοποιήσωσιν ήλεκτρικώς σάς 
πέριξ αύτών φυσικάς ή τεχνητάς ύδραυλικάς δυ
νάμεις είτε πρός ήλεκτρικόν φωτισμόν, είτε πρός 
μηχανικήν έργασίαν. Ούτως ή πόλις τής Ελβε
τίας Schaffhouse, παρ’ ή δ περιβόητος καταρ
ράκτης τού 'Ρήνου, ή 'Ρουέννη τής Γαλλίας, ή 
Νάντη, ή Besançon καί άλλαι πολλαί, αγγέλ
λεται, ώς μελετώσαι ή ώς παραχωρήσασαι ήδη 
εις έταιρίας την έφαρμογήν τής έφευρέσεως.

Έν ’Ιρλανδία μάλιστα, ώς έσχάτως έδημο- 
σιευθη, χρησιμοποιούσιν ήδη τήν υδραυλικήν δύ- 
ναμιν τών καταρρακτών τού ποταμού Bush διά 
τόν κίνησιν ηλεκτρικών τροχιοδρόμων. Έν τή έ- 
παύλει δε Gleudalough μηχανή ήλεκτρο-υδραυ- 
λική διακόσια μέτρα μακράν κειμένη διατηρεί 
200 ήλεκτρικάς λυχνίας Swan. Καί έν Τουρίνω 
δέ τής ’Ιταλίας έπί τής Doria ύπάρχει ύδρό- 
μυλος ικανής δυνάμεως συντηρών 7 4 ήλεκτρικάς 
λυχνίας Swan.

*
* *

Μετά τού ζητήματος τής διά τού ηλεκτρι
σμού μεταφοράς τών μηχανικών δυνάμεων συν
δέεται στενώς καί σπουδαιότατον έτι ζήτημα, 
περί τήν λύσιν τού όποιου ζωηρώς έπίσης κατα
γίνονται.

Δεν άρκεΐ ¡/όνον νά εύρεθή τό μέσον τής 
μεταφοράς τών δυνάμεων, άλλ’ έτι καί τό τής 
διαιρέσεως καί διανομής αύτών διότι είναι αδύ
νατον νά ύποθέση τις, οτι έν μόνον έργοστάσιον 
δύναται νά χρησιμοποιήση τάς δυνάμεις πολλών 
χιλιάδων ίππων άτμού, αΐτινες δυνατόν νά με- 
ταφέρωνται δΓ ένός ηλεκτρικού σύρματος.

’Ανάγκη λοιπόν αναπόφευκτος νά εύρεθώσι τά 
κατάλληλα όργανα τής διανομής τών δυνάμεων 
κατά ποσότητας διαφόρους άναλόγως τών αναγ
κών τών χρησιμοποιούσαν αύτάς. "Ετι δέ νά 
εύρεθώσι τά κατάλληλα έργαλεϊα ρυθμιστικά τής 
κινήσεως τών μηχανών καί λογιστικά τής ποσο- 
τητος τών ύπό τών καταναλωτών χρησιμοποιη- 
θεισών δυνάμεων.

Καί έπί τού κεφαλαίου τούτου αί έργασίαι, ώς 
έννοεΐται, ουδόλως υπολείπονται. Διάφορα σχε
τικά όργανα καθ’ έκάστην έπινοούνται καί προ- 
τείνονται κατά τό μάλλον καί ήττον πληρούντα 
τόν σκοπόν αύτών.

Ό  Marcel Deprez είργάσθη καί έπί τού ζη
τήματος τούτου καί κατώρθωσεν έπίσης νά έπι- 
τύχη ευάρεστα αποτελέσματα. Προσέτι δ’ έπε- 
νόησε μέθοδον εύφυά ρυθμίσεως τών μηχανών, 
καθ’ ήν διά μόνης τής απλής κινήσεως περιστρε- 
φομένου κομβίου δύναται τις χωρίς νά διακόψη 
τό ήλεκτρικόν ρεύμα, ούδέ νά μεταβάλη τάς 
αντιστάσεις, νά έπιταχύνη, νά έπιβραδύνη ή ν’ 
άναστείλη τελείως τήν ένέργειαν τής μηχανής 
κατά βούλησιν.
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Έσχάτως κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν 
τού μηνός Φεβρουάριου τής νέας έν ΓΙαρισίοις 
διεθνονς έ τα ιρ ία ς  τώ ν  ή ,ΙεχτροΛ όγω ν  (Société 
internationale des électriciens) έγένετολίαν 
ένδιαφέρουσα άνακοίνωσις σπουδαιοτάτου νέου 
οργάνου παραγωγής ήλεκτρισμού καί περιγραφή 
αυτού ύπό τού ένός τών έφευρετών, τού γάλλου 
Gaulard.

Τό έργαλεϊον τούτο καλούμενον δευτερεύων  
παραγω γός (générateur secondaire) έκπλη- 
ροΐ πράγματι τήν ονομασίαν αύτού, διότι προσ
τιθέμενος παρά τό σύρμα, ένθα κυκλοφορεί τό 
αρχικόν ήλεκτρικόν ρεύμα, παράγει ές έπιρροής 
τού αρχικού ρεύματος αύτού νέον ρεύμα ήλεκτρι
κόν δευτερεύον.

Οΰτω δέ διά τού νέου αύτού οργάνου τού έπι- 
νοηθέντος ύπό τού γάλλου Lucien Gaulard 
καί τού άγγλου John Dixon Gibbs δέν είνε 
πλέον ανάγκη νά διαιρήται καί διανέμηται τό 
αρχικόν ήλεκτρικόν ρεύμα διά τήν μηχανικήν 
έργασίαν ή τόν φωτισμόν τών βιομηχάνων καί 
έργοστασίων. Τό αρχικόν αύτό ήλεκτρικόν ρεύμα 
εισέρχεται έκ τού κέντρου τής πηγής αύτού εις 
τό ήλεκτρικόν σύρμα καί έπανέρχεται πάλιν 
άθικτον εις τό αύτό κέντρον τής παραγωγής αύ
τού. Καθ’ όδόν όμως, όπου συναντα τό όργανον 
αύτό, τόν δεντερεύοντα  πα ρα γω γόν , έπιδρ̂  έπ’ 
αύτού καί παράγει έ ζ  επ α γω γής  νέον ήλεκτρικόν 
ρεύμα, οπερ  μ όνον  χρησιμεύει εις τάς άνάγκας 
τών καταναλωτών μετατρεπόμενον είτε εις φώς 
είτε ε’ις μηχανικήν δύναμιν.

Δέν είσερχόμεθα εις τήν λεπτομερή τεχνικήν 
καί έπιστημονικήν περιγραφήν τού εύφυούς αύτού 
οργάνου, όπερ πρόκειται ν’ άποδώση μεγάλας 
ύπηρεσίας εις τήν πρακτικήν έφαρμογήν τού 
ηλεκτρισμού, καί όπερ άλλως τε είνε λίαν εύδια- 
χείριστον δυνάμενον νά κανονίζηται καί τίθη- 
ται εις ένέργειαν ύπό παντός, μή απαιτούν πρός 
τούτο ε’ιδικάς γνώσεις.

*
* *

’Ιδού δέ ποια έσται ή πρακτική αύτού έφαρ- 
μογή.

Έκ κέντρου τινός θέλει παράγεσθαι δι’ οίου- 
δήποτε μέσου ήλεκτρικόν ρεύμα. Τό αρχικόν αύτό 
£εύμα αναχωρούν έκεϊθεν έπί τού μ,εταλλικού 
σύρματος θά έπιστρέφη πάλιν διά τού αύτού 
σύρματος εις τήν κεντρικήν μηχανήν άθικτον. 
Πλήν εις έκάστην οικίαν ή έργοστάσιον, ένθα 
έπιθυμούσι νά χρησιμοποιήσωσι τό άοχικόν αύτό 
κεντρικόν ρεύμ.α θά τοποθετήται εις δε υτερεύων  
πα ρα γω γός, οστις δι’ έλατήρος θέλει συγκοινω
νεί πρός τό άρχικόν αύτό ρεύμα καί παράγει 
έξ έπιδράσεως τό δευτερεύον ήλεκτρικόν ρεύμα, 
όπερ, ώς είπομεν, θέλει χρησιμ.οποιείσθαι κατά 
τάς άνάγκας τών καταναλωτών.

Έκαστος δέ καταναλωτής έφωδιασμ-ένος δι’

ένός ή καί πλειοτέρων έκ τών δευ τερευόντω ν  
αύτών π α ρα γω γώ ν  θά δύναται νά παράγη 
ήλεκτρικόν £εύμ.α έντάσεως ή ποσότητος άναλό
γως τής κινητήριου δυνάμεως, ής ε”χει ανάγκην, 
λογιστικόν δέ τι όργανον θά σημειοΐ εις έκαστον 
δευ τερενοντα  π α ρα γω γόν  τόν χρόνον, καθ’ ον 
έκαστος καταναλωτής είργάσθη διά τού ηλε
κτρικού γεύματος, άναλόγως τού όποιου θά έςο- 
φλή εις τήν κεντρικήν έταιρίαν τό τίμημα τής 
έργασίας του.

♦ ¥
Εις τών έφευρετών τού οργάνου τούτου ό γ άλ

λος Gaulard έφαντάσθη νά χρησιμοποιήση τούτο 
εις τήν έκτέλεσιν κολοσσιαίου αληθώς ε”ργου, ήτοι 
εις ήλεκτρικόν φωτισμόν ολοκλήρου τού μήκους 
τής διώρυγος τού Σουέζ, οπερ είνε 160 χιλιο
μέτρων.

Διά τών μέχρι τούδε μέσων ήτο σχεδόν αδύ
νατος ό ήλεκτρικάς φωτισμός δλοκλήρου τής διώ- 
ρυρος, καθ’ όσον άπητούντο πολλά κέντρα παρα
γωγής ήλεκτρισμού ίδρυόμ.ενα καθ’ άπαν το 
υ.ήκος τής διώρυγος· ή ίδρυσις δέ ολίγων κέντρων 
παραγωγής ήτο αδύνατος ώς έκ τής υπερβολικής 
ποσότητος ήλεκτρισμού ής είχον ανάγκην.

"Ηδη διά τού συστήματος Gaillard καί 
Gibbs έν μόνον κέντρον παραγωγής ήλεκτρι- 
σμ,ού άρκεϊ ΐδρυόμ.ενον έπί μιάς τών τριών έπί 
τής διώρυγος κειμένων πόλεων, τού Σουέζ, τής 
Ίσμ.αηλίας ή τού ΙΙόρτ-Σαΐδ. Τό αρχικόν δ ’ 
έκεϊθεν παραγόμενον ήλεκτρικόν ρεύμα διερχό- 
μενον τό σύρμα τό διήκον κατά μήκος τής διώ
ρυγος θέλει έπιδρή έπί τών κατ’ αποστάσεις 
(άνά 125 μέτρα) τεθειμένων άεντερενόντω ν  
παραγωγών, έκαστος τών όποιων θέλει παράγει 
ε ζ  επ α γω γής ηλεκτρισμόν ικανόν εις την συν- 
τήρησιν μιάς ήλεκτρικής λυχνίας.

Ίσως δέν απέχει πολύ ό χρόνος τής τοιαύτης 
έφαρμ.όγής τής έφευρέσεως, ήτις άλλως τε ήδη 
έν Λονδίνω έφηρμόσθη καί λειτουργεί θαυμα- 
σίως άπό τίνος εις τον ήλεκτρικόν φωτισμόν τών 
ύπογείων τροχιοδρόμων.

*
* *

ΙΙρίν περατώσωμεν τά χρονικά ήμών σήμ,ερον 
άναφέρομεν σπουδαιοτάτην ύπό πολλάς έπόψεις 
άνακάλυψιν ολως νεωστί γενομ-ένην.

Πρό έτών πολλών, ΐνα έξηγήσωσι τά φυσικά 
φ α ινόμενα , άτινα τά διάφορα σώμ.ατα παρου- 
σιάζουσιν, ύπέθετον, οτι έν τή φύσει ύπάρχουσι 
διάφοροι δυνά μ εις , αϊτινες διέπουσι τήν υλην 
καί παράγουσι τά φαινόμενα ταύτα τά ύποπί- 
πτοντα εις τάς αισθήσεις ήμών.

Έπί μακρόν έπίστευον εις ρευστά  , άτινα έκά- 
λουν α στάθμητα , ών τό μέν παρήγε το φώς, έτε
ρον τήν θερμότητα, άλλο τόν μαγνητισμόν, άλλο 
τόν ήλεκτρισμ,όν κλπ.

Πλήν όσημέραι ή θεωρία αΰτη τών διαφόρων
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φυσικών όυνά μεα ν, των α σ τά θ μ η τω ν  ρευστώ ν, 
καταπίπτει, καί ίσως διά ττϊς νία; άνακαλΰψεως 
λαμβάνει τό τελευταϊον Οριστικόν κτύπ-ημα.

Δεν ύπάρχουσι όευστά πολυειδή καί διακε
κριμένα. Άπαντα τα φυσικά φαινόμενα, τό φως, 
ή θερμότης, ό μαγνητισμός, ό ηλεκτρισμός, δ 
Ύ'10;> "Ί '/ :ψ ν̂  συγγένεια κλπ. δέν είνε η διά
φοροι μορφαί της χινήσεω ς της ίδιοφυοϋς εις τα 
μόρια τής όλης, μη διαφέοουσαι δε ή μία μορφή 
της άλλης η κατά τον ρυθμόν, τον αριθμόν, την 
συχνότητα καί ταχύτητα των κραδασμών. Αΐ 
διάφοροι δέ αΰται μορφαί της χινήσεως αί πα- 
ράγουσαι τά φαινόμενα του φωτός, τής θερμότη
τας κλπ. ύπό τινας συνθήκας μετατρέπονται ή 
μία εις την άλλην μετά μεγάλης ευκολίας.

Καθ’ έκαστην παριστάμεθα πρό τής αμοι
βαίας μεταβολής καί μεταμορφώσεως ταύτης. 
Οΰτω βλέπομεν, οτι ό ηλεκτρισμός μεταβάλλε
ται εις φώς. εις θερμότητα, εις μηχανικήν έργα- 
σίαν, εις μαγνητισμόν· επίσης ή θερμότης μετα
βάλλεται εις μηχανικήν εργασίαν, εις ηλεκτρι
σμόν, εις φώς· επίσης ή μηχανική εργασία με
ταβάλλεται εις θερμότητα, εις ηλεκτρισμόν κλπ. 
κλπ.

ΙΙρο των φαινομένων τούτων δέν δυναμεθα 
ή άναγκαίως νά παραδεχθώμεν τήν τα υ τό τη τα  
τών άλλοτε καλουμένων φ υσικών όυνάμεω ν, ταυ
τότητα, ήτις δέν είναι, ώς εϊπομεν, ή ή διαφορό- 
τροπος χ ίνηπ ις  καί χραόασμύς τών μορίων τής 
ίλης.

* *
Έν τούτοις εις τελείαν άπόδειξιν τής τελευ

ταίας ταύτης θεωρίας υπολείπονται έτι κενά τινα, 
άτινα ούδεμία άμφιβολία οτι θέλουσι πληρωθή 
ταχέως διά τής δσημέραι προόδου τών έπιστη- 
μών.

Μία έτι σπουδαιότατη άπόδειξις τής αλή
θειας τής ανωτέρω θεωρίας είνε καί ή τελευταία 
ανακάλυψες τής μετατροπής του φωτός εις ηλεκ
τρισμόν, τοϋθ ’ όπερ μέχρι τούδε ήν άγνωστον, 
γνωστού μόνου όντος τού εναντίου, ήτοι τής Με
τατροπής τού ηλεκτρισμού εις φώς.

Επιστημονική τις γερμανική έφημερίς, ή « Ε- 
lectrotechnische Zeitschrift» αναφέρει, ίίτι δ 
γερμανός Saiier έλυσε καί τό ζήτημα τούτο 
έπινοήσας στήλην ηλεκτρικήν, ής δ ήλεκτρισμός 
αναπτύσσεται ευθύς ώς έκτεθή αΰτη εις τήν 
επήρειαν τών φωτιστικών άκτίνων τού ήλιου. 
Άναλόγως δέ τής έπισκοτίσεως τού ήλιου ύπό 
τών νεφών ή παραγομένη ποσότης τού ήλεκτρι- 
σμού έν τή στήλη έλαττούται βαθμηδόν καί 
παύει πάσα παραγωγή ηλεκτρισμού έπί έκλεί- 
ψεως τελείας τού ήλιου.

Ή  άνακάλυψις αΰτη είνε ενδιαφέρουσα ού 
μόνον ύπό τήν έποψιν τής έπαληθεύσεως τής 
ανωθι έπελθούσης θεωρίας τών φυσικών φαινομέ

νων, αλλά καί διά τήν προσθήκην εις τά μέ
χρι τούδε ύπάρχοντα μέσα νέας εύρείας καί άνε- 
ξαντλήτου πηγής ήλεκτρισμού, οστις βεβαιότατα 
μετ’ ολίγον θά καθέξη σπουδαιοτάτην θέσιν εις 
την ΰπαρξιν τού ανθρώπου.

Έπιτραπήτω ήμΐν τελευταϊον νά ποιήσωμεν 
μίαν άναγκαίαν παρατήρησιν.

’Ολίγον τι άνω έμνήσθηυ.εν τής εσχάτως 
συστηθείσης έν ΙΙαρισίοις σπουδαιότατης θιεθνοϋς 
ε τα ιρ ία ς  τω ν  ή -Ιεχ τρο .Ιόγω ν  διά τήν εκπλη
κτικήν άνάπτυξιν κατά τούς τελευταίους τούτους 
χρόνους τού ήλεκτρισμού.

Τήν σύστασιν τής εταιρίας ταύτης έπανει- 
λημμένως διά τής «Εστίας» άνηγγείλαμεν έν 
καιροί. Γνωρίζετε δέ πόσοι τών επιστημόνων μας 
ά.νταπεκρίθησαν εις τήν πρόσκλησιν τής συμ
μετοχής καί συρ,πράξεώς των ώς μελών έν
αύτή; .......  Μόλις τρεις έν Έλλάδι καί δύο
διαμένοντες έν τώ έξωτερικώ! Σημαίνει άρά γε 
τούτο άκηδείαν τών έπιστημόνων μας. ή έλλειψιν 
τοιούτων έν Έλλάδι;...

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής έται- 
ρίας, έν η παρέστησαν καί μ ίλη έπί τούτω έ>,- 
θόντα ένταύθα έξ Αγγλίας, Βελγίου, ’Ιταλίας 
καί άλλαχόθεν, έγένετο ή έκλογή άνά ένός 
προέδρου έπιτίμου καί δύο μελών τού συμβου
λίου έκ πάντων τών έθνών τών άριθαούντων έν 
τή έταιρία ικανά μέλη. Ή  Ελλάς μη άντιπρο- 
σωπευομένη έπαρκώς έστερήθη τής έκλογής 
αυτών, μόνον τού καθηγητού κ. Άργυροπούλου 
έκλεχθέντος μέλους τού συμβουλίου.

Είνε δ’ δπωσδήποτε σπουδαία ή στέρησις 
αΰτη τής πατρίδος μας, καθ’ δσον τά έν έκάστω 
έ'θνει έδρεύοντα ταύτα γραφεία εύρίσκονται εις 
τακτικόν καί διαρκή σύνδεσμον μετά τού έν 
Παρισίοις κέντρου, δΓ ου γνωστοποιούνται πάσαι 
αί σπουδαία·, επιστημονικά! έργασίαι ού μόνον 
τής εταιρίας, άλλά καί παντός τού επιστημο
νικού κόσμου.

Ήδη ή προθεσμία τής αμέσου εγγραφής τών 
μ.ελών έληξε πρό πολλού· έν τούτοις είνε δυνα
τόν έτι νά έγγραφώσι μέλη προτεινόμ.ενα ύπο 
δύο τών υπαρχόντων μελών καί έν κοινή συνε
δριάσει γιγνόμενα δεκτά διά ψηφοφορίας.

"Οσοι λοιπόν τών ενδιαφερομένων έπιστημό
νων μας έπιθυμούσι, καί πρέπει, νά λάβωσι μέρος 
εις τάς έργασίας τής διεθνούς ταύτης έταιρίας 
δύνανται ν’ άπευθύνωσι τάς αιτήσεις αύτών πρός 
τόν Γενικόν γραμ.μ.ατέα τής έταιρίας καί συντά
κτην τής έφημερίδος Electricite κ. A. Sabou- 
rain, Boulevard du Temple N ° 36, είτε 
νά γνωστοποιήσωσι τούτο πρός τό μέλ.ος τής 
έταιρίας Dr lean Foustanos, Rue Monge 
N° 72, όπως προταθώσιν ύπ’ αύτών ώς μέλη
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τής έταιρίας τής άριθμούσης μέχρι σήμερον περί 
τά 1300 τοιαύτα διαφόρων έθνικοτήτων.

Έ ν  ΙΙαρισίοις rrj 25  Φεβρουάριον 1 8 8  i .
Φ.

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Ι  Μ Η Ν ΕΣ
Μ άρτιος.

’Εάν ό Φεβρουάριος είνε ό δυστροπώτερος τών 
χωλών, ό μήν τού όποιου τελούμεν σήμερον τό 
ευσεβές μνημόσυνον είνε ό άνεκτικώτερος τών 
συζύγων, άφού κατά τήν παράδοσιν μερίζει τάς 
θωπείας του μεταξύ ’Αφροδίτης καί Έριννύος 
συζύγου· όπως άν η, ό Μάρτιος δέν είνε πλέον, 
ώς οί χειμερινοί αυτού προκάτοχοι, πρεσβύτης 
πλήρης νεφελών, παγετών καί χιόνων· είνε νεα
νίας, θυμώδης ένίοτε καί απειλητικός, άλλά 
πάντοτε νέος, άντανακλών την νεότητα αύτού 
έπί τής φύσεως, μεριμνών μετά νεανικής ματαιο
φροσύνης περί τού έαρινού αύτού καλλωπισμού. 
’Αντί. χιόνων φέρει χελιδόνας, καί διανοίγει εις 
ημάς τάς γλυκυτάτας εκστάσεις τής .Ιν ιχά θα ς, 
τής τοσούτον ποθητής_τοίς ΆΟηναίοις· εις ημάς 
« τά θερμά τέκνα τού μεσημβρινού ήλιου», ώς 
είνε πάντοτε τά πατρικά θωπεύματα. Καί ή 
άργυρόχρυσος χ .Ιω σ τή  τού Μάρτι, την όποιαν 
άαα τή είσόδω του περιβαλλόμ.εθα, ούδέν άλλο 
είνε ή συαβολική παράστασις τής ηλιακής άκτι- 
νος δι’ ής ΰπομιμνήσκομεν εις τόν νέηλυν τί προσ-
δοκώμεν έξ αύτού.

* *  *

#
Άλλ’ ένταύθα δέν πρόκειται νά πανηγύρι- 

σωμεν τόν Μάρτιον, όφείλομεν μόνον ν’ άποθέσω- 
μεν τόν τελευταϊον ασπασμόν έπί τού μετώπου 
τού ’Αθηναίου, οστις μόλις έξέπνευσε, θερμός έτι, 
έν ταϊς άγκάλαις τού έρατεινού καί φιλ.ογέλωτος 
αύτού διαδόχου, τού ’Απριλίου. Καί ό Μάρτιος 
έν Άθήναις δέν είνε τόσω κακός Μάρτιος. Ό  
έφετεινός, έν παραδείγμ.ατι, ανελαβε καλοκαγά- 
θώς νά άναπληρώση την άσύγγνωστον ακηδίαν 
τού χειμώνος, παρέχων εις ήμ.άς καθ’ έκάστην 
εσπέραν, ελλείψει εθνικού, ιταλικόν θεατρον, άπό 
τής σκηνής τού όποιου έπί δύο κατά συνέχειαν 
έσπέρας ήκούσθη μ.ετ’ εύαρεσκείας Ελλην βαρύ
τονος· καί συνεκεράσθη οϋτω ή θλιβερά άντί- 
Οεσις μεταξύ τού μηνός τής έθνικής ημών έξε- 
γέρσεως, τού κατ’ έξοχήν έθνικού μ.ηνός. καί του 
ξενικού μελοδράματος, καί πως άνέπνευσεν ή 
πατοιώτις ημών φιλοτιμία. Μετ’ έκπλήξεως δέ 
ήδύνατό τις νά άνακαλύψη έν τή μεσοφώνω του 
’Ιταλικού θιάσου συνυπαρχούσας τάς δύο περι- 
φήμ.ους, περί ών καί ανωτέρω, γυναίκας τού 
Μάρτι· έν τώ σώματι αύτής διεβλέπομεν φευ! 
τήν* άσχημον, άλλ’ έν τώ άσματι αύτής διεκρί- 
νομεν την ώραίαν.

Ώς χορηγός θεαμάτων καί άκουσμ.άτων ό 
Μάρτιος διέπρεψεν έπί δαψιλεία- έκτός τών θεα
τρικών παραστάσεων, καί μουσικών τινων έσπε- 
ρίδων έν τώ Ώδείω, παρέσχεν ήμϊν τό έξαίρετον 
θέαμα ατμοκίνητου... τριαδος, συγκείμενης έκ 
τού κυρίου, τής κυρίας, καί τού υιού Βαργώση· 
έννοεϊται οτι πρόκειται περί άτμού ύπολανθά- 
νοντος εις τούς πόδας. Ό πατήρ Βαργοίσης δύ- 
ναται νά έξαντλήση πεζός τόν γοργότερο·/ 
ιππέα· καυχάται ότι έ'λυσε τό μυστήριον, δι’ ού 
στρατός τις δύναται νά καταστή άνίκητος· δέν 
ήδυνήθη όμως μέχρι τούδε νά λύση καί τήν 
δυσπιστίαν έκείνων, πρός οΰς άπεκάλυψε τό 
μυστήριον τούτο.

Ή  εύρεία πεδιάς τού Γουδίου μετεσχημα- 
τίσθη εις πεδίον τού Άρεως, όμοθυμαδον δ’ αί 
Άθήναι παρέστησαν εις τό μέγα θέαμα τής 

I στρατιωτικής έπιθεωρήσεως. Τό θέαμα τούτο 
ένετυπώθη βαθέως εις τάς καρδίας τών παρευ- 
ρεθέντων, ώς ή καλλίστη καί έλληνικωτάτη 
άπόλαυσις, όντως άξια τού Μαρτίου, οστις διά 
τήν πατρίδα μας δέν είνε μόνον ό μήν τών χελι
δόνων καί τού έαρινού λυκόφωτος, άλλ’ έκεϊνος 
περί τού όποιου οί ποιηταί μας λέγουσιν ότι φέρει 
τήν άνοιξιν, όχι «μέ χλωρά τριφύλλια, άλλά 
μέ καρυοφύλλια...»

*
Ά ν δέ καταλογίσωμεν μεταξύ τών θεαμάτων 

καί τήν πολιτικήν— καί πάνυ δικαίως, άφού 
αί κυριώτεραι ταύτης λειτουργίαι έν τε τώ Κοι- 
νοβουλίω καί τή όδώ βουλευομένης ή διαμαρτυ- 
ρομένης έχουσι τοσούτα θεαματικά θέλγητρα — , 
καί ύπό τήν έποψιν ταύτην όφείλομεν ευγνωμο
σύνην εις τόν Μάρτιον,δστις πολλάς παρεσκεύασε 
διά τούς φιλοθεάμονας ’Αθηναίους θυελλώδεις 
κοινοβουλευτικής συζητήσεις καί επεισόδια πολι
τικού έρεθισμού καί άπειλάς καί άστραπάς καί 
έσχατα μέτρα. Πρός στιγμήν έφοβήθημεν τελείαν 
μεταλλαγήν τού βαρομέτρου. Άλλ’ έν τή πα- 
ρούση περιπτώσει τό πολλάκις λεγόμενον οτι ή 
γαλήνη είνε πρόδρομος τρικυμίας εσχεν άκριβώς 
άντίθετον έφαρμογήν ό έπιδραμών βορράς μετ’ 
ολίγον κατέπαυσε, καταλιπών ανέφελο ν τον 
πολιτικόν ορίζοντα.

*  *

♦

Αί φιλολογικά! ύπηρεσίαι τού ’Αθηναϊκού 
Μαρτίου συνίσταντο ώς έπί τό πλεΐστον εϊ; τινας 
πανηγυρικούς καί ποιήματα, άπαγγελλόμενα ή 
δημοσιευόμενα έπί τή ευκαιρία τής 25 Μαρτίου. 
Κατά τήν ημέραν ταύτην Σύλλογοι, καθ’ όλην 
τήν λοιπήν τού χρόνου περίοδον ύπό καταλήψιας 
κατεχόμενοι, άπέσειον την βαρεϊαν αύτών νάρ
κην, καί νεανίαι άπέτινον τόν έτήσιον καί μονά- 
κριβον συνήθως φόρον των εις την έορτην καί τά 
γράμματα, άποστηθίζοντες βαρύηχα φρασείδια
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Ενθουσιασμού τι σφετεριζόμενοι τάς όμοιοκαταλη- 
ςίας καί τάς εμπνεύσεις εθνικών ποιτιτών. Την 
φοράν ταύτην, άντί των μονοτόνων αϋτών ψελ
λισμάτων, ό Μάρτιος προσέφερεν ύπερηφάνως 
δύο βαρύνοντα πνευματικά παραθέματα έν τω 
συλλόγω ΙΙαρνασσω. Έκεϊ τό πρώτον ό Άν tí ρέας 
Λασκαράτος έπέδειξε τω Άθηναϊκω κοινφ τής 
μορφής αύτού το πολιον καί του πνεύματος το 
νεάζον καί το πρώτον ό Άχιλλεύς Παράσχος 
άνέγνω τής Μούσης του δραματικόν προϊόν.

* *
Ψ

Τό άγλαότερον άνθος τού Μαρτίου είνε ή 
άνύψωσις τής εθνικής ήμών έορτής εις τήν πρέ- 
πουσαν περιωπήν. Ή  25 Μαρτίου άπέθνησκεν 
ύπο αναιμίας, όλίγαι ρυπαραί σημαϊαι άσχημί- 
ζουσαι έζώστας τινάς, καί αΰται έπιβαλλόμεναι 
ύπο τής αστυνομίας, έκατοστύς νυσταλέων στρα
τιωτών, παρατασσομένων ένθεν καί ένθεν τής 
'Ερμαϊκής όδού, παρέλασις των βασιλικών οχη
μάτων άπό τών ’Ανακτόρων μέχρι τής Μητρο- 
πόλεως, καί τάνάπαλιν, όμιλοι πολιτών απαθέ
στατα έν τή όδω παρατηρούντων, καί όμιλοι 
κυριών φιλάρέσκως άπό τών εξωστών έποπτευου- 
σών, περί την έσπέραν κρότοι τηλεβόλων, 
έκπλήττοντες μέχρι τού νά έρωτώσι «τί τρέχει», 
καί φωταψία εις τινα γραφεία δημόσια· κατά 
τά λοιπά σκότος, σιγή, ούδεμία ένοχος έκδήλω- 
σις, ούδεμία κραυγή ενθουσιασμού, ούδ' εν αντά
ξιον μνημόσυνον. Αί τολμηρότεραι τών εφημε
ρίδων ήρξαντο συνηγορούσαι ϋπέρ τής καταργή- 
σεως τής χλεύης ταύτης τών εθνικών πανηγύ- 
ρεων. ’Εφέτος ή μαγική ράβδος τού ενθουσιασμού 
έθαυματούργησεν. Αί Άθήναι διεκοσμήθησαν, 
ώς ουδέποτε· βασιλικήν έσθήτα περιεβλήθησαν 
ϊνα περιπτυχθώσιν έν ταΐς άγκάλαις αύτών τήν 
ώραίαν νύμφην τού Μαρτίου· έκάστη πτυχή τής 
μυριοπτύχου αύτής έσθήτος άπετελεΐτο ύπο 
στιλπνής κυανολεύκου σημαίας. Καί τό βαρύ
τιμον αύτής διάδημα τό άπαστράπτον έξ άδα- 
μάντων καί μαργαριτών ήτον ή Έκθεσις τών 
κειμηλίων τού Άγώνος. ’Εκεί ήδυνήθημεν όντως 
νά άρθώμεν οι μικροί πρός τούς μεγάλους πατέ
ρας μας. Έκεϊ καί άνέγνωμεν καί άντικρύσαμεν 
καί ώσφράνθημεν καί ήγγίσαμεν τήν ιστορίαν μας.

* *
*

Χαϊρε, ώ Μάρτιε I ουδέποτε βασιλεύς έστερξε 
τοσούτον τόν λαόν του, ώς ήγάπησες σύ τούς 
πτωχού; ’Αθηναίους σου· παρέστης έν διαδοχή 
προ τών ομμάτων μας θερμός, ώς έρωτευμένος 
εικοσαετής, παγετώδης, ώς ó ’Ιανουάριος, παρέ
στης ώς δημαγωγός, ώς γελωτοποιός, ώς στρα
τηλάτης, ώς ποιητής, ώ; πατριώτης· έτερψες, έτρό- 
μαξες, ένεθουσίασες, συνεκίνησε;, έξήγειρες τό 
φρόνημα. Εις τόν νεκρόν σου ó διάδοχος τού θρόνου

σου, ό εύανθέστερος τών αδελφών σου,απονέμει τάς 
πλουσιωτάτας τιμάς· τό φέρετρόν σου πλέκει εκ 
τής χλόης τών άγρών, διακεντών έπ’ αύτού τά 
λευκάνθεμα καί τάς μυοσωτίδας σου, καί ευωδιά
ζει αυτό μέ τούς κλωνίσκους τού βασιλικού σου. 
Τόπι τού τάφου σου δέ κατασπείρει τά ίδικα του 
πλούτη, καλυκας ε'τι τά ρόδα του, καί τά γλυ- 
κύχροα τής ροδακινέας ανθύλλια· καί σχηματίζει 
σκιεράν θαλίαν έπ’ αύτού μέ τάς ροιάς καί τάς 
πορτοκαλλέας του. Καί ϊνα φαιδρώς άπασχο- 
λήση τό πένθος μας ό πονηρός ’Απρίλιος εισέρ
χεται, συνεπάγων τήν παγίδα τής π ρω τα π ρ ί.ίια ς , 
τής όποιας αί λαβίδες εργάζονται πρός γέλωτα 
πολλών καί Θήραν πάντων, συλλαμβάνουσι δέ 
μόνον τούς λήσμονας καί τούς εύπιστους. Καί 
σύρει μαζή του τήν έβδομάδα τών ΓΙαθών, τήν 
κατανύγουσαν τούς πιστούς, καί τούς άπιστους 
ψυχαγωγούσαν αί έκκλησίαι αί κατά τόν λοιπόν 
χρόνον παγεραί ΰπό τών μαρμάρων καί τής ερη
μιάς, πληρούνται τότε χριστιανικώτατα· καί 
ένίοτε μάλιστα ένεκα τής θερμότητος, τήν όποιαν 
έν ταϊς ήμέραις ταύταις αναπτύσσει ή ατμό
σφαιρα τών ναών, τά έγκόσμια πάθη άπροσδο- 
κήτως αναφλέγονται, καί διασταυρούσι τάς φλό
γας καί τά μύρα των μετά τών λαμπάδων τού 
Εσταυρωμένου καί τών άνθέων τού Επιταφίου. 
Τά Εύαγγέλια τής Μεγάλης Πέμπτης, αί λιτα- 
νεΐαι τών ’Επιταφίων, αί επισκέψεις τών ναών, 
τά κόκκινα αύγά, ό άμνος τού Πάσχα, το φί
λημα τής αγάπης, αί καλλοναί τού έαρος, αί 
υποσχέσεις τού προσεχούς θέρους, βαθεϊαι άσχο- 
λίαι, γλυκεΐαι προσδοκίαι, πάσαι όμού χαράτ- 
τουσαι εις τήν άγάπην μας τόν ’Απρίλιον, καί 
διαπράττουσαι. ..τήν λήθην τού Μαρτίου.

Χαϊρε, ώ Μάρτιε !
Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ ο ς

Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

"Οτε τφ 1810 ό Βύρων διέμεινεν όλίγας έβδο- 
μάδας έν Άθήναις κατέλυσεν εις τήν οικίαν τής 
Θεοδώρας Μακρή, χήρας τού προξένου τής ’Αγ
γλίας. Ό  ποιητής, ασχολούμενος τότε εις την 
σύνταξιν τού Τπά ϊ.Ιύ  ’ Α ρο .Ιδ , σαγηνευθείς δ’ έκ 
τής χάριτος τής Θηρεσίας, τής πρεσβυτέρας κό
ρης τής ξενιζούσης αυτόν, άφήκε κατά την ώραν 
τής άναχωρήσεως, ώς αποχαιρετισμόν, εις την 
νεάνιδα τό θελκτικώτατον άσμα Maid of 
Athens· «Κόρη τών ’Αθηνών, προτού νά χωρι- 
σθώμεν άποδος μοι τήν καρδίαν μου.» έν ώ άνά 
πάσαν στροφήν έπαναλαμβάνεται ελληνιστί ό 
επωδός: Ζ ω ή  μου, σας α γα πώ .

Έν ταϊς Κ α .Ι.Ιονα ις  του Βύρωνος (Finden’s 
Byron Beauties) εόρηται καί είκών τού Ά γ 
γλου Meadows, παριστώσα τήν κόρην έκείνην
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τών ’Αθηνών, θελκτικωτάτην μέ τήν ελληνικήν 
ένδυμασίαν της, έχουσαν περιδεδεμένας τάς πλε
ξίδας διά σηρικού κεφαλοδέσμου καί φορούσαν 
έρυθρόν φέσιον, σκεπτικήν δέ, ώσεί άνεμιμνήσκετο 
τόν ελληνικόν επωδόν τών βυρωνείων στροφών, 
Ζω ή  μου, σας ά γα π ώ . ’Αγνοώ άν ό καλλιτέχνης 
είχε πρό οφθαλμών τήν άθηναίαν κόρην, καί άν 
έκ τών τριών τής χονσοΜ νας Μακρή θυγατέρων, 
τής Θηρεσίας, τής Κατίγκως, τής Μαριάνης, ή 
άπεικονιζομένη είναι εκείνη, ήν ό Βύρων άπηθα- 
νάτισεν. Εις Σκώτος, ό Hugh Wiliams, διερ- 
χόμενος έξ ’Αθηνών, πολλά μετά τόν ποιητην 
έτη, κατεθέλχθη καί ούτος άπό τήν λεπτοφυά 
καί ώχράν μορφήν, τούς λεπτούς όδόντας, τήν 
ευθυτενή ρίνα καί τό περίφροντι βλέμμα τής Θη
ρεσίας Μακρή. Πάντες δ' οί περιηγηταί έζήτουν 
νά ίδωσιν άν ή ώραία Έλληνίς ήτο άξια τής 
προσγενομένης αυτή ύπό τού Βύρωνος τιμής, καί 
ούκ ολίγοι βεβαίως έπανέλαβον τούς στίχους τού 
ποιητού : «Κόρη τών 'Αθηνών, άναχωρώ* γλυκεία 
παρθένε, ένθυμού καί έμε όταν ησαι μόνη.»

Φαντάζεται έκαστος τήν κόρην τών Αθηνών, 
έρυθριώσαν καί άγαλλομένην άμα, οτε έλάμβανεν 
έκ τών χειρών τού είκοσικαιεξαετούς τότε ποιη- 
τού τάς στροφάς έκείνας, έν αίς ή παρθενικη 
χάρις καί ή άνθηρά καλλονή αύτής διηωνίζοντο 
οΰτως είπεΐν έν γλώσση άθανάτο». Ο Βύρων δεν 
είχεν άνάγκην νά εϊπη εις τήν Θηρεσίαν Μακρή, 
«Ένθυμού καί έμέ, όταν ήσαι μόνη.» Οί «Ιασπι- 
δόχροοι θύσανοι» τών βλεφαρίδων τών «δορκά- 
δείων οφθαλμών» τής κόρης θά ϋγράνθησαν βε
βαίως έκ δακρύων, ότε μετά δεκατέσσαρα έτη 
ό ποιητής άπέθανεν έν Μεσολογγίω!

ΓΙοίαν ηλικίαν νά είχε τότε ή κόρη τής Θεο
δώρας Μακρή; "Ισως είχεν ήδη ύπανδρευθή τόν 
Άγγλον Black. Τό βέβαιον όμως είναι, ότι μετά 
πεντήκοντα έκτοτε έτη (ήμισυς αιών ταχέως 
παρέρχεται) αί άγγλικαί εφημερίδες άνήγγελλον, 
ότι έν τρώγλη τινί τού Λονδίνου άπέθνησκε τής 
πείνης γραϊα γυνή, ή κυρία Black, αύτη ή 
ώραία ποτέ κόρη τών ’Αθηνών, ής τήν κυματί- 
ζουσαν κόμην έθώπευον προσπαίζουσαι αί αυραι 
τού Αιγαίου, ή κόρη τών 'Αθηνών, πρός ήν άνα- 
χωρών έλεγεν ό Βύρων, Ζ ω ή  μου, σας ά γ α π ώ !  
Όποϊαι συμφοραί ήγαγον εις έλεεινόν οίκημα τής 
συνοικίας τών πενήτων τής ζοφεράς μεγαλοπό- 
λεως τήν παρθένον, ής οί ώραϊοι οφθαλμοί έθορύ- 
βησαν ή παρεμ-ύθησαν τήν ψυχήν τού ποιητού ; 
Δέν είναι σπανιαι έν τφ βίω τοιαύται κατα
πτώσεις.

Κάρολος Γουνώ, ό περικλεής μουσικός, έμαθε 
καί αυτός έκ τών άγγλικών έφημ-ερίδων τήν έν
δειαν τής προβεβηκυίας τήν ηλικίαν, τής παντε
λώς άπόοου καί άπέλπιδος κυρίας Black, καί 
άνέγνω τήν έν αύταϊς έκκλησιν εις τήν φιλανθρω
πίαν τού κοινού. "Ηνοιξε τόν Βύρωνα, έθηκεν έπί

τού κλειδοκυμβάλου τόν άποχαιρετισμόν εις τήν 
Κόρην τών ’Αθηνών, καί συνέθεσε μελψδίαν, ήν 
έπεμψε πρός τόν έκδότην του, γράψας αύτφ· 

«Άφίνω εις τήν κυρίαν Black τά έκ τής συν- 
θέσεως ταύτης κέρδη. Τό ε'ργον μου δέν άνήκει 
πλέον εις έμέ, ανήκει εις έκείνην, ήν έψαλεν ό 
Βύρων, εις τήν θυγατέρα τού προξένου τής Αγ
γλίας, εις τήν Κόρην τών ’Αθηνών.»

Συγκινητικωτάτη αληθώς καί εύγενεστάτη 
πραξις, καί όμοιάζουσα μάλλον μέ μυθικήν παρά- 
δοσιν παρελθόντων χρόνων. Δίς ή τέχνη προσέ- 
ψαυσεν, ώς δι’ έλαφράς πτέρυγος, τό μέτωπον 
τής γυναικός έκείνης, ήτις σήμερον θά ήναι βε
βαίως νεκρά, ή θά τήκεται έν άγνώστω τινί τρώ
γλη. Δίς ή πνοή τής Μούσης έθώπευσε τήν κόμην 
της, μέλαιναν έν τοις χρόνοις τού ποιητού, λευ
κήν έν τοϊς χρόνοις τής δυστυχίας. Δίς ή ποίησις 
έστη καταγοητευμένη πρό τής Θηρεσίας Μακρή· 
τό πρώτον ότε όμνησεν αυτήν ή λύρα τού Βύρω
νος, τό δεύτερον ότε τήν παρεμύθησεν ό Γουνώ. 

[ J u l e s  C la r e t ie ]

ΚΪΝΟΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Έπιστέλλονσιν ήμΓν τά επόμενα :

« Κ ύ ρ ιε  J ic v â v r tà  τή ς  « Ε σ τ ί α ς '»,
»Έν τή «περί πένθους» πραγματεία, τή 

κατακεχωρισμ-ένη έν τω 375“ άριθ. τής Ε σ τ ία ς ,  
άναφέρεται ό κ. Χουζώ διηγούμενος περί τίνος 
κυνός άποθανούσης έκ πείνης παρά τον τάφον 
τής φονευθείσης κυρίας της.

»Πολλά τοιαύτα παραδείγμ.ατα άναφέρουσιν 
οί νεώτεροι φυσιολόγοι, άλλά καί οί άρχαϊοι διη
γούνται τινα παραπλήσια. Εκείνο ομ.ως, ού μ.νη- 
μ.ονεύει ό Αίλιανός έν τή Π ο ιχ ί.Ι ΐ) ' Ισ το ρ ία , είναι 
λίαν άξιοπερίεργον καί άξιανάγνωστον, ώς άπο- 
δεικνύον άριστα ότι ό κύοον καί νοήμον ζφον είναι 
καί τήν έκ τού θανάτου στέρησιν συναισθανό
μενου προδήλως θλίβεται καί τήκεται.

» ’Εάν λοιπόν εύαρεστήται ή Ε σ τ ία ,  άς ύημ.ο- 
σιεύση τό έν λόγω Αίλιάνειον παράδειγμα, έχον 
έν μεταφράσει ώς έξής·

«Ιΐύρρος ό βασιλεύς, ένφ περιιόδευέ ποτε, 
συνήντησέ τινα κύνα, όστις έφρούρει το σώμα τού 
φονευθέντος κυρίου του. Επειδή δ ’ εμαθεν ό Πύρ- 
ρος ότι ή ημέρα έκείνη ήτο ή τρίτη καθ ’ ήν ό 
κύων έμενεν άσιτος παραφυλάττων το πτώμ-α 
τού κυρίου του καί μή θέλων νά έγκαταλίπη 

I αυτό, έκέλευσεν ό βασιλεύς τούς περί αύτόν ϊνα 
τό μέν πτώμ-α θάψωσι, τόν δέ κύνα παραλάβωσιν 
εις τήν συνοδίαν του. Όλίγας ημέρας μετά τούτο 
ό Πύρρος έπεθεώρει τό στράτευμά του, παρε- 
λαύνον ένώπιόν του· ήτο δέ παρών καί ό κύων, 

! όστις ησύχαζε καί έσιώπα. "Οτε όμως ούτος 
ι ήσθάνθη καί είδε τούς φονεΐς τού κυρίου του όντας
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έν τοΐς παρελαύνουσι στρατιοίταις, έξώρμησεν | 
επ’ αυτούς έκπέμπων πλήρεις θυμού φωνάς. ’Ενώ | 

έποίει ταϋτα, έστρέφετο πολλάκις πρός τον 
Ιΐύρρον. Εντεύθεν καί b βασιλεύς καί πάντες οί 
εί; την έπιθεώρησιν παρόντες ύπώπτευσαν οτι οί 
στρατιώται, καθ’ ών ό κύων έπετίθετο, ήσαν 
ίσως οί του κυρίου του φονείς. “Οθεν παρευθύς 
οϋτοι συνεληφθησαν καί άνεκρίθησαν. Έπειίή 
ί  ύττήρξαν κατά των συλληφθέντων καί μικρά! 
τινες άλλοθεν αποδείξεις, έκόντες άκοντες ώυ.ολί
γη σαν οΰτοι τον φόνον, καί ούτως έτιαωρηθησαν. 

»’Εν Πειιάδαις, 10 Μαρτίου 1884.
°Σ . Α . Σ ε ρ ε μ ε τ η ς

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΪΜΑ

Ό  Γ εω ρ γ ά χ η ς .—  Μαμά, ι) χουβερνάνζα  
μου Ιχει μέλι ’ς τά χείλη τη; ·,

7/ ρ α ρ ά . — Τ( έρώτησις «ν’ αύτή , παιδί μου ; 
άπο ’πού σού κατέδη, δέν μου λές ;

Ό  Γεωργάχης. —  Νά, γιατί προτήτερα ήκουσα 
τον δάσκαλο τη; μουσικές πού έλεγε ’ς τήν Έμμα, 
’πίσω άπο τήν πόρτα, πώς ήθελε νά πάρη τό μέλι 
άπό τά χείλη της ! . . .

*♦ *
Έ ν  π  α ντοπ ω .Ιε ίω .
Ό  π α ν τοπ ώ .Ιιις . —  Τί θέλει; έσΰ, μικρέ ;
—  Νά μοΰ 3ώσης δύο ρέγκαις, μά νά είνε με- 

γάλαις' τη; θέλομε γΐά έναν άρρωστο!

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι

Ποιος δύναται νά τιμηθή, καί ν’ άπατα τήν Τύχην, 
χ ι τη; αξία; ή σφαγίς του λείπη; Άς μήν Ιχη 
τήν τόλμην νά κορδονέτα·. κανένας παρ ’ αξίαν !
Ω ! χ ι τά εισοδήματα καί οί βαθμοί κ’ οί τίτλοι 

’ ς τά μέσα τη; διαφθοράς δέν είχαν τήν πηγήν των, 
αν αΐ τιμαί του καθενος ήσαν αγορασμένα·, 
μέ μόνην τήν αξίαν του, ώ 1 πόσοι τότε, ποσοι 
αντί νά είνε ξέσκεποι θά ήσαν σκεπασμένοι, 
καί πόσοι θα ύπήκουαν αντί νά όιατάτ-ουν, — 
καί πόσα σκύβαλα κανείς θά είχε νά χωρίση 
άπο τόν σπόρον τής τιμή; τον γνήσιον, —  καί πόση, 
πόση τιμή θά έδγαινε ’ς τήν λάμψιν της ήμέρας 
άνάμεσ’ άπο τ’ άχυρα καί τ’ άποδιαλεγούδια 
τής τωρινή: μας έποχή; !

( λίαιξσπείρο?, κατά μετίφρ. Δ . Βικέλα, 1

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Έν Γαλλία, κατά τινα πρόσφατον δημοσίευαν του 
υπουργείου τού εμπορίου, ΰπήρχον κατά τό 1881 
ιατροί 14,816, έν οίς συμπεριλαμβάνονται καί 3203 
άσκούντες τήν ιατρικήν, αλλά μά, Ιχοντες δίπλωμα 
διδάκτορες- —  πρός τούτοις ύπήρχον 6442 φάρμα- 
κοποιοί, 13463 μάϊαι καί 982 βοτανοπώλαι. Οί α

ριθμοί ομω; ουτοι φαίνονται κατώτεροι τού άληθοϋς 
διότι εις πολλάς πόλεις και ίδια έν Παρισίοις πολ
λοί ιατροί άμελοϋσι νά προσαγάγωσι τά διπλώματα 
των εις τήν άρμοδίαν άρχήν, ώς απαιτεί ό νόμος, καί 
έπομένω; δέν συμπεριλαμδάνονται εις τούς επισήμους 
καταλόγους.

Έν Στοκόλμη έναυπηγήθη κατ' αύτάς υποβρύ
χιον σκάφος, ού αί δοκιμαί επέτυχον πληρέστατα. Τό 
σκάφος Ιχει μήκος 64 καί πλάτος 6 ποδών, φέρει δέ 
άτμοκίνη-ον μηχανήν δυνάμεω; τριάκοντα ίππων. 
Έχει σχήμα σιγάρου, δύναται 3= νά καταβυθισθή μέχρι 
βάθους 50 ποδών ύπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης 
καί νά κινήται αυτόθι μετά ταχύτητος δέκα μιλίων. 
Τέσσαρες άνθρωποι δύνανται νά μείνωσιν έν αύτφ επί 
εξ ώρας άνευ τοϋ ελάχιστου κινδύνου. Τού ϋδατος 
εξέχει μόνον μικρός κύλινδρος όμοιάζων πρός καπνο- 
δόχην, εξ ού κατέρχεται τις δι' έλικοειδούςκλίμακο; 
εις τά έγκατα τού πλοίου. Ό  πηδαλιούχος διευθύνει 
τό σκάφος έκ του κυλίνδρου εκείνου, βλέπει δε τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης έξ ϋελοσκεποΰ; θυρίδος.

7/ επ ιφ ά νεια  τώ ν  θα.Ιασσών. Κατά τούς 
υπολογισμούς σοφοϋ έξερευνητού ή επιφάνεια του 
’Ατλαντικού 'Ωκεανού είνε 79,721,274 τετραγω

νικά χιλιόμετρα, τού 'Ινδικού 'Ωκεανού 73,325, 
872 καί των Νοτίων θαλασσών 161,125,673' ώστε 
έν συνόλω ή έπιφάνεια τών τριών μεγάλων ωκεανών 
εινε 314, 172,819 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

'Ιδού όποια εινε ή επιφάνεια τών άλλων μικροτέ- 
ρων θαλασσών :

Τ κ ί# γ  χιλιόμ.

Βόρειος παγωμένος 'Ωκεανός  15 292 414
Μεσόγειος θάλασσα τής 'Αφρικής . . . .  8 245 954
Μεσόγειος θάλασσα τής Ευρώπης . . .  2 885 522
Βαλτική θάλασσα  415 480
Ερυθρά θάλασσα   449 910
Περσικός κόλπος  263 835

Εν τώ Βορείω Παγωμένω Ώκεανώ ό κόλπος τού 
Οϋδσων Ιχει επιφάνειαν 1,069,578 τετραγωνικών χι
λιομέτρων, ή δε Λευκή θάλασσα 12,545.

Μετά ταύτα ό συγγραφεύς ορίζει τήν επιφάνειαν 
τών παρακτίων θαλασσών, ώς άποκαλεΐ τάς Ιπομένας 
θαλάσσας, κατά τόν επόμενον πίνακα:

Τιτφαγ. χιλιόμ·
Ή  Βόρειος θάλασσα  547 623
Ή θάλασσα τή; Μεγάλης Βρετανίας . 203 694
Ή  θάλασσα τού 'Αγίου Λαυρενιίου.. 274 370
Ή Σινική θάλασσα................... 1 238 440
Ή  'Ιαπωνική θάλασσα...............  1 043 824
Ή θάλασσα της Οκότσκης  1 507 609
Ή Βερίγγειος θάλασσα   2 323 127
Ή θάλασσα τής Καλιφορνίας  167 224

Τουτέστιν ή ολική επιφάνεια τών παρακτίων θαλασ
σών άνέρχεται εις 7,305,911 τετραγ. χιλιόμετρα.

"Αν εις τάς δεκαεπτά ταύτας θαλάσσα; προσθέσω- 
μεν καί τον άνταρκτικόν ωκεανόν, τοϋ οποίου ή επι
φάνεια είνε 20,447,800 τετρ. χιλ. έξάγομεν οτι τό 
σύνολον τών θαλασσών καλύπτει ολικήν επιφάνειαν 
369,452,642 τετρ. χιλ., ένώ ή ολική επιφάνεια τών 
περιβρεχομίνων ηπείρων εινε μόνον 136,056,371 
τετρ. χιλιόμετρα.

' Εν Άβήναις, έκ τοϋ τυπογραφοίου Άνδρέου Κορόμηλα 1 8 8 4 ,—  Β ' 753.


