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ϊΐ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΕΪΓΕΧΙΑ
ΗΤΟΙ

ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Τοιοΰτος είνε ό τίτλος δράματος ποιηθεντος μέν ΰτ:δ του 
κ. ’ \ντων'ου I. * Αντ&>·*ιάδου γυμνατ'.άο^ου έν ΤΙειραιε?, 
Ρραβευθέντοο δέ κατά τον έοετεινδν πο’.ητικδν διαγωνισμόν. 
Του άξιολόγου τούτου οράματος παοε'χομεν οημεοον τοϊς 
άνχ-ριώτταις του «Ίλ ιττου» σκηνας τινας, τάς καλλίττας, 
έκφοάζοντες δημοο'α “ρος τον v.üotov Άντολνιάδην τάς1 εΰ- 
χαριττάιτεις μα :, διότι τ:αοε'τ/εν είς το Περιοδικόν -ημών 
ένδιαιρε'οον και καλδν ανάγνωσμα μετά μεγάλης προθυμίας.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β.

ΣΚΗΝΗ Α\
Οόός.

ΣΕΕΤ02 (καθ’ έαυτόν).
Ο οίκος τ ις  αγάπης μου ! ό μυστικός
Είς τήν καρ^ίαν μ.ου παλμό, έμήνυσεν

"Οτι πλησίον είμαι, πριν τά δμματα 
Προσβλέψουν την θυρίδα, ένθα βλέμμ.ατα 
’Ηλλάζαμεν τό πρώτον. Πόσον έβαλλε 
Τό πυρ ό κόρη τότε ! μ’ έπυρπόλη,σεν 
Είς. την στιγμήν τό σι ήθος" μοΐ έχάρισεν 
Εϋ5α·μ.ονίαν, τήν όποιαν άλλαχοΰ 
Δεν δύναμ.αι νά εΰοω. νΑχ! άν μ.ετ' αύτής 
Νά διαγάγω την ζωήν ολόκληρον 
Η τύχη Ο (όρον μο'ι παρείχε" πλή,ν πικρόν 
Προαίσθημα μοι λέγει" « Σέζτε, μη συχνά 
Τά βήματά σου φέρεις πρός τήν άγυιάν,
"Ητις τό άνθος έχει" κρύπτοντ' άκανθαι 
Ένίοτ’ υπό ρό^α τήν μορφήν καλά.»
Πλή,ν έστω" <5έν μ.έ μέλει" μήτως εύρηκα 
Στιγμάς όλβία; άλλαχοΰ εις τή,ν ζωήν,
"Ινα τόν $ρόμ.σν τούτον καταλίπω; Πρόσκαιρα 
Τά πάντα είς τόν κόσμ,ον, έχουσι πίκραν 
Τήν τρύγα έπί τέλους είς τό πόμ.α των.
Λοιπόν πρός ώραν καν έντρύφησον, ψυχή,
Είς έρωτος εκστάσεις, ών γλυκύτερον
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Ποτόν δεν είναι εις τοΰ βίου τό φαιδρόν 
Συμπόσιον. ’Εν τούτοι; ά; κτυπήοωμεν 
Tvjv θύρκν.

(κτυπ$ τήν Ούραν)

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΣΕΞΤΟΣ, ΕΤΓΕΝΙΑ;

ΕΤΓΕΝΙΑ.

Τίς τήν θύραν έκρουσεν ;

ΣΕΞΤΟΣ.
’Εγώ

Ό Σέςτος κρούω.
ΕΤΓΕΝΙΑ.

Ώ  φωνή ! παρόμοιος 
Προ; τήν φωνήν εκείνην, ήν άκούουσιν 
Οί ευσεβείς, όπόταν μετά θάνατον 
Κριτής τοΰ "Αδου πέμπει τάς ψυχάς αύτών 
Τήν αίωνίαν ν' άπολαύσωσι ζωήν. 
νΑ, Σέ'τε μου ! τοσοΰτον πώ; έβράδυνας ;
Σ έπρόσμενον, κι’έντός τοΰ στήθους μ.ου παλμού; 
Σφοδρούς ένόουν. Σταθερό; αείποτε,
Αέν αμφιβάλλω, είσαι’ πλήν τίς δύναται 
Τάς υποψίας νά καιμίση, τής ψυχή; ;
Σύ παρομοίως αγαπάς, κι’ ενίοτε 
Ζηλότυπε!!;’ δέν είναι, Σέζτε, αληθές ·,
’Ενίοτε δέν νύσσουν τήν καρδίαν σου 
Τιιές ίδέαι, βάσιν μέν μ.ή έχουσαι,
’Αλλ’ όμω; κάπως συνταράττουσαι πολύ;

ΣΕΠΤΟΣ.

νΑχ, Ευγενία ! ποΰ τοσοΰτον έμαθες
Λεπτώς νά μ ’ έπιπλήττγ,ς ; Βέβαια πολύ
Δέν ήργησα’ καθότι μ.όλις προ μ.ικροΰ
Έβύθισεν ό Φυίβος εις τά κύματα
Τόν ερυθρόν του δίσκον’ σύ δέ πάντοτε
Mol λέγεις ν’ αποφεύγω τό λαμπρόν του φως,
'Οσάκις θέλω φως ϋπέρτερον, τό σόν,
Εις τήν ψυχήν μου νά κομίστ, έκστασιν 
Εύφρόσυνον, οποίαν μόλις ό φυγά;
Αισθάνεται, όπόταν τήν πατρίδα του 
Επαναβλέπτ, μετά χρόνον Ικανόν’
Τά πάντα δέ νομίζγ) ότι μειδιούν.

(Ή  Εόγενία αναστενάζει).

Πλήν, Ευγενία, πόσον μ’ άνησύχησεν 
Ο στεναγμό; τοΰ στήθους, δπερ έπλασαν

| Αί Χάριτες εις δρόσον ρόδων χύσασαι 
Των κρίνων αύραν.

ΕΤΓΕΝΙΑ (βλίπουσα -ιρυφερώ;).

Σέςτε μου!

ΣΕΞΤΟΣ.

Τί έπαθες;
"Ω πόσον είσαι ασθενής καί κάτωχρος 
Τί ταΰτα νά σημαίνουν ;

ΕΤΓΕΝΙΑ,

Σ’ ώμολόγησα 
Καί άλλοτε, νομίζω, μυστικήν τινα 
Παραγγελίαν δτι έχω τής μ-ητρός,
Τής ύπά τάφον ήδη κοιμωμ-ένης πρό πολλοΰ..

ΣΕΞΤΟΣ.

νΑχ ! διατί μιγνύεις δηλητήριον 
Εις τή; ζωής τό πλήρες ηδονής φαιδράς 
Ποτήριον ; βεβαίως έχομεν ημείς 
Οί ζώντε; χρέος πρός τούς κάτω" πλήν στίγμα 
Τοιάύτας πρέπει μ.άτην ν’ άπολλύωμεν,
Καθ' άς ό έρως τάς χρυσάς του πτέρυγας 
’Ανοίγει νά σκίάστι ζεύγος εραστών;
’Αρκοΰν εις τούς θανόντας αί κυπάρισσοι 
Καί τάνθη, τά όποια χείρος συγγενών 
Φυτεύουν εις τού; τάφους’ έναγίσματα 
Καί στήλη μαρμαρίνη μετ’ επιγραφή;’ 
’Απήλαυσαν εκείνοι’ όμοια κι ημείς 
Τόν βίαν πρέπει ν’ άπολαύσωμεν’ τό φώ;
Τό τοΰ ήλίου δέν προσβλέπουν παντελώς 
Οί "κάτοικοι τοΰ "Αδου, καθώς λέγουσι*
Κι’ ημείς έν οσω ζώμ,εν πρέπει μ.άταια 
Νά τρέφωμεν μέ λύπας τήν ψυχήν ημών ;

ΕΤΓΕΝΙΑ.

Πλήν, Σέζτε, δέν πιστεύεις μετά θάνατον 
Οί άνθρωποι νά δίδουν δίκην τών εδώ 
Πραχθέντων ;

ΣΕΞΤΟΣ- 
Ταΰτα πριν έπίστευον εγώ 

Ό τ ’ ήλικίαν είχον άφρονος παιδός 
’ Απλήστως μύθους άκροώμενος γραιών.
Πλήν ήδη ταΰτα μόνον οί χριστιανοί 
Κι’ Εβραίοι, καθώς λέγουν, δογμ.ατίζουσι,

( ΙΤ Ευγενία άποτάρεται ’έν βήμα τρομαγμένη).
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ΣΕΞΤΟΣ.

Τί έπαθες ; διόλου πλέον μή φοβοΰ.
Τήν άδειαν μ.εθ’ όρκου χθέ; μοί έδωκεν 
*0 προσφιλής πατήρ μου σύζυγον αύτός 
’Εγώ νά λάβω κατ’ ιδίαν εκλογήν.
*Ώ ! πώς θά λάμψιρ; εις τόν πέπλον τόν λευκόν, 
Όπόταν αί παρθένοι σέ στολίσωσι 
Μέ ρόδων στέμμα, κι’ άνθη στρώσουν τήν όδόν, 
Όπόθεν θά διέλθγς πρό; τόν 'ίλισσόν,
*Ω; νύμφην νά σέ λούσουν φίλαι ψάλλουσαι 
Τήν χάριν, ήν παρέχει δ υμέναιο;
Εί; έραστάς ολβίους ! Πλήν, ώ φίλη μου,
Πώς έρριψες τό όμμα κάτω πρός τήν γήν,
Κι’ ώχρά καθώς τό κίτρον αίφνης έγεινε;;
Τ ί ; δάκρυ, βλέπω, ρέει έκ τών οφθαλμών,
Τών ουρανίαν παρεχόντων εις έμέ 
Χαράν ! Θεέ ! τί έχ εις Ευγενία μου ;

ΕΤΓΕΝΙΑ.

Μυστηριώδης πόνος τήν καρδίαν μου.. .

ΣΕΞΤΟΣ

Μυστηριώδης ! φεΰ, υπάρχουν τό λοιπόν 
Καί πρό; έμέ καρδίας μυστικοί παλμοί !

ΕΤΓΕΝΙΑ.
'Αν σ’ εΐπω πλήν, ώ Σέζτε, τό μυστήριον 
Αύτό τό τήν ψυχήν μου θλίβον, παρευθύς 
Θά μέ μισήσγ,ς.

ΣΕΞΤΟΣ.
Νά σέ μισήσω ! Βέβαια 

Θά σέ μισήσω, άν έμίσησέ ποτε 
Τήν μ,όνην θυγατέρα μήτηρ δυστυχής.
Τί λέγεις, Ευγενία ; δέν έγνώρισες,
’Ως φαίνεται, ακόμη τήν έμήν ψυχήν.

ΕΤΓΕΝΙΑ.

*Ώ ! σέ γνωρίζω κάλλιστα’ πλήν σύ αύτός 
Μέ φρίκην τδνομά μ.ου πάντοτ’ ήκουσας.

ΣΕΞΤΟΣ.
Κ αί πάλιν άλλη φράσις μάλλον σκοτεινή 
Τή; πρώτης.

ΕΤΓΕΝΙΑ.
Τόνομά μου . .  .

(καθ’ έαυτήν)
Πλάς-α τοΰ παντός, 

Βοήθει με, τά  μέλη πάντα τρέμουσι.

ΣΕΞΤΟΣ (μέ τρυφερότητα.)

Ναι, τα ·ομ.ά σου . . .
ΕΤΓΕΝΙΑ.

Λέγεται ιι χριστιανή.» 

ΣΕΞΤΟΣ (περιφερόμενο; ώ; παράιρρων,)

Χριστιανή ! ώ φρίκη ! ποίαν ήμεσεν 
Ό όίδης φλόγα ! ποιους ρίπτει κεραυνούς 
Ό  ουρανός τό στήθος καίων τό έμόν !

Τί είπες, Ευγενία;

ΕΤΓΕΝΙΑ.

Ναι, Χριστιανή’
Δέν ήλπιζες, τό βλέπω, έκ τοΰ στόματος 
τής φίλης σου ν’ άκούσγς ταΰτα’ πλήν . . .

ΣΕΞΤΟΣ.
θεο ί!

Νομίζω πώς εις ό'φεις μ’ ςρριψαν, κΓ αϋτοί 
Πυρίνους γλώσσας βάλλουν νά μέ φάγωσι.

ΕΤΓΕΝΙΑ (μέ τρυφερότητα.)

Πλήν άκουσόν με, Σέζτε* τάχα πριν έγώ 
Χριστιανή δέν ήμην ; πώς μ’ έλάτρευε; 
Τοσοΰτον τότε ;

ΣΕΞΤΟΣ.

Ναι, διότι παντελώς
Ήγνόουν τοΰτο.

ΕΤΓΕΝΙΑ.

ΚΓ όμως είμαι ή αύτή 
Καί·, τώρα, καθώς ήμην καί τό πρότερον.

ΣΕΞΤΟΣ.

Τώ οντΓ πλήν είπέμοΓ πίνεις όμοια 
καί σύ τό αίμα βρέφους ; ορκον δέ φρικτόν 
’Ομνύεις ν’ άφανίσνις πάντα; τούς Θεάν 
Τόν Ναζωραίον μή πιστεύοντας;

ΕΤΓΕΝΙΑ.
Καί σύ,

Καί σύ λοιπόν, ώ Σέζτε, ταύτα; τάς μωράς 
Συκοφαντίας καθ’ ήμών έπίστευσας ; 
Πλησίασε’ μή φρίττη,ς’ παρατήρησον

(τφ δεικνύει σταυρόν δν ε’χεν έπί τοΟ λαιμοΰ)
Τί γεγραμμένον είναι κάτω τοΰ σταυρού,
“Ον είς τό στήθος φέρω* ϊδ’ άνάγνωθι.
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Σ Ε Π Τ Ο Σ  (ά ν α γ ι /ώ σ κ ε ι .)  

«Άλλήλους αγαπάτε.»

ΕΥΓΕΝΙΑ.

Έχουν τι φρικτόν 
Αί δύω λέξεις αύται; Τούτο σύνθημα 
Ημών υπάρχει, Σέζτε' νόησον καλώς 

Τήν έννοιαν του λόγου τούτου, κι’ έπειτα 
Κακούργους άποκάλει τούς χριστιανούς.
Καί τούς εχθρούς προσέτι, Σέξτε, ν’ αγαπώ 
*0 ιδρυτής προστάττει τής θρησκείας μας’ 
Κι’ αυτόν τόν εναντίον, ό'στις αΰριον 
Τό αίμα θέλει χύσει του γονέως μου,
Κι’ αυτόν προστάττει έκ καρδίας ν’ αγαπώ.

ΣΕΠΤΟΣ.

Αλλ’ ή έμή προστάσσει πάντας νά μισώ, 
Οπόσοι σταυρωμένον δούλον προσκυνούν.

ΕΥΓΕΝΙΑ.
ΤΩ Σέςτε μου, δέν βλέπεις πόσην ε/ουσι 
Διαφοράν αί δύω πίστεις ; νά μισής 
Η σή προστάττει, ή δ ’ έμή, νά άγαπώ.

Τήν πίστιν τής αγάπης, ήτις σ’ έθρεψε 
μέχρι του νυν μέ γάλα τόσης ήδονής, 
Προτίμησον. Σύ δέν με είπες πριν 
<ι Τών γραϊδίων ήδη- μόνον ϊδιον 
Κατήντησεν ή πίστις εις τά είδωλα; » 
Μοιχείας ή θρησκεία διηγεϊτ’ ή σή’ 
Παιδοκτονίας, φαύλους έρωτας, κι’ ούδέν 
Διδάσκει τό γενναϊαν. Πρόσελθ’, άκουσον 
Μέ προσοχήν, ώ Σέςτε, τά διδάγματα 
τής πίστεως απάντων τών χριστιανών’
Θεόν έν άληθεία καί έν πνεύματι 
ΙΙιστεύομεν’ καί πάντων πρώτιστον ήμών 
’ Καθήκον τήν αγάπην’ εις τού; μέλλοντας 
Ελπιζοντες αιώνας ή αθάνατος 
Ημών ψυχή νά ζήση.

Σ Ε Π Τ Ο Σ .

Κύτταζε ! κι’ εμέ 
Αείποτε κατείχε φρίκη.

ΕΤΓΒΝΙΑ.
Τούς θνητούς 

’Αλλήλοις ίσους θεωροΰμεν άπαντας.

Σ Β Ξ Τ Ο Σ .

Τή άληθεία ταύτα τά ιδανικά 
Ευρίσκω συμφωνούντα πρός τά πλάσματα

Τής φαντασία; καί τάς σκέψεις του νοάς, 
Πρό; τά; όποιας κάποτε περίπατων 
Εις έρημίας αυτομάτως φέρομαι.
Τώ οντι, λέγω, αν ό βίος τών θνητών 
’Ετρέφετ’ ύπ’ αγάπης, οίαν έχομεν 
’Εγώ κι’  ή Ευγενία, άν ήλπίζωμεν 
’Αθανασίαν, όπω; όταν βλέπωμεν 
’Αλλήλους οί έρώντες, καί πιστεύομεν 
Ό τι δέν θέλει τών αιώνων ή φορά 
Ψυχάς χωρίσει γενομένας τούρανοϋ 
Χαράν εις πάσαν νέαν έντευ'ιν ήμών . . .

ΕΥΓΕΝΙΑ (μετ’ έλπίόο;.)

Αοιπόν, ώ Σέζτε, ταύτας τάς ιδέας σου 
'Απάσας ή θρησκεία τών χριστιανών 
Λατρεύει.

ΣΕΠΤΟΣ.

"Αν τώ δντι τάς ιδέας μου 
Αύτάς ή πίστις έχει τών εις τόν Χριστόν.. .

ΕΪΓΕΝΙΑ,

Δέν με πιστεύεις ; πότε πλήν μέχρι του νυν, 
Ώ  Σέςτε μου, τά χείλη ταΰτ’ έψεύσθησαν \

ΣΕΠΤΟΣι

Ουδέποτε τώ όντΓ αληθέστατος 
Ό  λόγος οΰτος είναι* πάντοτ’ έφυγες 
Τά ψεύδος, καί πρός χάριν άστειότητος 
Απλής.

ΕΥΓΕΝΙΑ καθ’ έαοτήν.)

Θεέ μου ! φώτισυν τόν νούν αϋτού 
Καί τήν καρδίαν.

(πρό; τόν Σίςτον)

Κι’ ομως λέγουσι συχνά 
Τού ψεύδους χρήσιν κάμνουσιν οΐ εθνικοί 
Πρός χάριν μόνον παιδιάς.

ΣΕΠΤΟΣ.
Πλήν λέγε μοι,

Ώ  Ευγενία’ τάχα τούτο εντολή 
Υπάρχει τής θρησκείας τής Εβραϊκή; ;

ΕΥΓΕΝΙΑ.

Βεβαίως’ άλλ’ ώ Σέςτε, πόσον αγνοείς 
Τά πράγματα ! δέν είναι παντελώς ταύτόν 
Τό τών Εβραίων θρήσκευμα πρός τήν άγνήν 
Ημών θεολατρείαν' τουναντίον δέ 
Τού Μωϋσέως όσοι λέγοντ’ οπαδοί,
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'Τπάρχουσιν οί πάντως μάλιστ’ άσπονδοι 
’Εχθροί τού Ναζωραίου.

ΣΕΠΤΟΣι
Κύτταζε ! κι’ ήμεϊς 

Γίομίζομεν πώς είναι έν καί τό αΰτό.
’Αμφότεροι βαδίζουν εις τάς άγυ.άς 
Στυγνοί καί μέ τήν όψιν πάντοτ’ άθυμον. 
Αμφότεροι τάς σχέσεις φεύγουσιν ήμών’
Κι’ εις τής νυκτάς τό σκότος, λέγουν οί πολλοί, 
Τάς τελετάς πόιούσιν ,οί χριστιανοί.

ΕΪΓΕΝΙΑ.

Πλήν, Σέζτε μου, τούς είδες μόνος άράγε ; 

ΣΕΠΤΟΣ.

Ουδέποτε’ τας φράσεις τών πολλών άπλώς
Σοί λέγω. , ,

ΕΥΓΕΝΙΑ.

Αέν πιστεύεις μάλλον είς έμέ 
Αοιπόν, ώ Σέςτε; μόνος ώ /ολόγησας 
"Οτι τό ψεύδος φεύγουσι τά χείλη μου.
Είς την θρησκείαν τήν ααγάπην» έχουσαν 
Τό σύμβολόν της πρόσελθε, καί θέλομεν 
’Ανταγαπάσθαι κι’ είς τό μέλλον τρυφερώς.

ΣΕΠΤΟΣ (καθ’ έαυτόν.

ΤΩ "λόγοι, τήν καρδίαν γοητεύοντε;
'Ως μουσικής ωραίας φθόγγοι θελκτικοί, 
Οιτινες ένθουν τήν ψυχήν έγείρουσι.
Τι πάσχω, δέν γνωρίζω’ κορυβαντιώ 
Κι’ είς έκστασιν νομίζω πώς εύρίσκομαι’
ΪΙώς δ ’ αίφνης μετεβλήθην, ολως αγνοώ’
Τό μίσος πρό; τού; πρώην πλάνους γόητας 
Νομιζομένους, νύν εις φιλικώτατον 
μετεποιήθη αίσθημα, κι’ επιθυμώ 
Χριστιανός νά γείνω.

(πρό; τήν Ευγενία·, έ.θουσιών.)

Ευγενία μου,
Είς τήν θρησκείαν τής αθώας σου ψυχή;
Καί τή; αγάπης τών ανθρώπων γράψον με 
’Από τού νύν έδραϊον λάτριν’ μετά σού 
Θά ζήσω, κι’ έν ανάγκη θέλομεν όμού 
τών ιδεών μας δώσει τήν ζωήν αυτήν 
’Αντάλλαγμα.

ΕΥΓΕΝΙΑ (μέ χαράν.)

Τώ όντι, Σίζτε, δέχεσαι ;

Ναι, δέχομαι, τό είπον.
ΕΥΓΕΝΙΑ.

Δέσε τό λοιπόν 
Είς τόν λαιμόν σου τούτο νύν τό σύμβολον*

(ό Σέςτο; «ρρίττει καί άποσύρεται.)
Μή φρίττης’ ώ Θεέ μου ! ώς νά σ’ έδακεν 
Έξαίφνης οφις, μή τό βήμά σου πλανά;.
Δέν είπε; μόνος, ότι χάριν ιδεών 
Τοιούτων δίδεις παμπροθύμως τήν ζωήν ;
Κι' ό τής θρησκείας αρχηγέτης όμοια 
Είς τόν σταυρόν ύπέστη θάνατον φρικτόν,
Μή θέλων λειποτάκτης νά άνομασθή 
Τών έαυτοΰ δογμάτων. Σέςτε, κύτταζε !
Δέν είμ’ έγώ παρθένος, μόλις έχουσα 
Τά θάρρος νά λαλήσω έμπροσθεν αύτοΰ 
Προσέτι τού πατρός μου ; κι’ ομω; άν ποτέ 
Μέ διατάζουν τήν θρησκείαν τού Χριστού 
Ν’ άφησω, θ’άποθάνω μάλλον πρόωρα,
Κι’ άν άλλως μέγα τι τού κόσμου αγαθόν 
Είς τήν λειποταξίαν ταύτην έμελλεν 
’Ανταμοιβή νά γείνη. Ταύτη; τό λοιπόν 
τής άποφάσεώς μας σύμβολον ήμεϊς 
’Επί τού στήθους τόν σταυρόν προσδένομεν'
Κι’ άν έχης θάρρος ν’άποθάνης μεθ’ ήμών, 
Χριστιανό; θά γείνης’ άλλως, ύπαγε’
Αιώνιος χωρίζει άβυσσος ήμας.

ΣΕΠΤΟΣ.
Καί πώς ; έγώ παρθένου μέλλω νά φανώ 
Αειλότερος ; κι’ ό παίζων είς τόν πόλεμον 
Όταν αστράπτουν ζίφη καί τά έδαφος 
Τής γής αχνίζει έκ τού αίματος, τανύν 
Θά στρέψω νώτα ; μά τό βλέμμα σου αύτό,

I Τό φέρον τήν καρδίαν μου είς έκστασιν 
Χαράς, δέν θά διστάσω πλέον παντελώς 
Νά γε·νω τή; θρησκείας ταύτης μαχητής*
Καί τόν σταυρόν σας φέρων σύμβολον, μ’ αύτό 
Τήν τάζιν νά μή λίπω, ένθα μ’ έταζεν 
Η άθωότης καί γλυκεία σου ζωή.
’Αφίνω τάς προλήψεις, φέρε τόν σταυρόν.

ΕΥΓΕΝΙΑ
(περιβάλλουσα τόν σταυρόν εΐ; τό στηΟο; τοϋ Σέςτου).

Ώ , πόσον είσαι, Σέζτε, νύν διάφορος!
Ως άγγελος τώ όντι είσαι τοϋρχνού’
'Ωραίος ώ; τό ζεύγος τό πρωτόπλαστον,
'Οπότε πρώτον ήλθ’ είς τόν Παράδεισον,
Ποίν όπανούργος όφις τό δολιευθή*

ΣΕΠΤΟΣ.
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Τώ όντι, παρομοίως αγνοώ κι’ εγώ 
Οποίαν νέαν δύναμιν προσέλαβα,
Ώς βάρος έκ τον στήθους τούτου μεγιστον 
’Αόρατός τις χειρ νά μου άφήρεσεν*
Γ1 δέ ψυχή μ,ου νυν πολύ πλειότερον,

"Η πρότερον, νομίζει ότι μετά σου 
Εις νέαν συνεδέθη μίαν ΰπαρξιν.

ε υγε ν ία .

Και ούτως έχει, Σέξτε* πότ’ άχρι τού νυν 
Εις γάμ,ον σ' ύπεσχέθην νά συνενωθώ 
Δι’ εθνικής στεφάνης εύλογούμενον ;
Καί, τήν καρδίαν ταύτην είχες κτήμα σου* 
’Αλλά πλειστάκις ήδη δέν σ’ άνέφερ*
Ιίερί αγάπης μόνον νά μέ όμίλής,
Καθότι μία της μητρός μ,ου εντολή 
Μ’ εμπόδιζε τον γάμον νά συνάψωμεν 
Ταχέως ;

2ΕΞΤ02.
·? ν ,νΤί. ΑΤ· νΛ ν· ?: ; 7 * ' :

Ναι, πολλάκις αληθώς αύτάς 
Τάς λέξεις μ’ έχεις είπει' καί πως δ ι’ αυτά 
Εις υποψίας κάποτε βαρύθυμος 
Ένέπιπτον, καί μ ή πως αίσθημα θερμών 
Δεν τρέφεις έσκεπτόμην* όμως ύστερον 
*Εν πάλιν βλέμμα των όμ.μάτων φύογερον 
Μ’ έδίδασκεν όποιος έρως κρύπτεται 
Εις τήν καρδίαν ταύτην.

ΕΤΓΕΝΙΑ.

Πάντα τοΰ λοιπού 
Ώ  Σέξτε, παύουν ήδη* όπως τόν Χριστόν,
Καί σέ δέν θέλω πώποτε άπαρνηθή,
Κ ι’ αν μ.’ απειλήσουν νά μέ ρίψουν έκ κρημνών, 
"II νά μέ πνίξουν εις βαθύν ωκεανόν.
Κ ι’ ιδού, σοί δίδω τώρα τόν δακτύλιον 
Αύτόν ώς αρραβώνα* κι’ έσο βέβαιος,
’£φ' οσον χρόνον δάκτυλος τής δεξιάς 
Χειρός σου θά τόν φέρνι, θέλ’ ή πίστις μου 
Έδρα ιοτέρα εισθαι των βουνών αυτών,
"Ατινα ρίζας έχουν εις τά έγκατα 
Τής γής, κι’ ανέμων βίαν δεν τρομάζουσιν.

ΣΕΞΤΟΣ.
Ώ  φώς ημέρας ! εις εμέ γλυκύτερον 
ΤΙαντός ετέρου, τέλος νυν άνέτειλες.
Τήν χείρα δός μοι, φίλη, κι’ όρκον ομοσον*
Βλήν όχι* χρείαν ήδη όρκου παρά σου

ΣΕΞΤΟΣ. Δεν έχω’ σέ γνωρίζω* τούτο μέ άρκεΐ,
"Οτι τό είπες μόνον μέ τά χείλη σου.
Ψυχή μου, πλέε τώρα εις τό πέλαγος
Τής ευφροσύνης' λύπής ήδη σκόπελοι
Δέν σέ φοβίζουν παντελώς* εϋφράνθητι
Εις τήν αγάπην* στρατιώτης δέ πιστός
Αϋτής γενοΰ, προς όλβον τρέχων όλως άγνωστον
Εις Ολικούς ανθρώπους.

ΕΤΓΕΝΙΑ.

Νΰν δέ μάρτυρας 
Συγκατανεύεις, Σέξτε, νά καλέσωμεν 
Έδώ τήν αδελφήν μου καί τάς φίλας μου 
Χριστιανάς ; νά μάθουν όμοια κι’ αύταί 
Χριστιανός πώς είσαι καί νυμφίος μου ·,

ΣΕΞΤΟΣ·

"Ω ! ναί* ποθώ νά γείντι πανταχού γνωστόν*
Πλήν άκουσον! κι’ έκεϊναι όμοια φρονούν ;
Ως σύ, πιστεύουν τήν «αγάπην» ένθεοι ;

ΕΥΓΕΝΙΑ

’Απαραλλάκτως* ούδέ θέλει τις αύτών 
Μυστήριον αγγείλει έξω τών θυρών.

ΣΕΞΤΟΣ.

Λοιπόν άς έλθουν τάχιστα* τής γή; δ ’ έγώ 
Δέν είμαι πλέον κάτοικος* έπάτησα 
Τόν ουρανόν, νομίζω’ νέφη δέ χρυσά 
Περικοσμοϋσι τήν ώραίαν κόμην μου.
(Ή Ευγενία αναχωρεί, καί μετ’ ολίγον επιστρέφει 

μετά τ?,; αδελφή; καί τών φίλων τη;).

ΣΚΗΝΗ Γ .

ΣΕΞΤΟΣ, ΕΤΓΕΝΙΑ, ΑΣΠΑΣΙΑ καί χριστιανοί.

ΕΤΓΕΝΙΑ.

’ΐδέ τον, αδελφή μου* πώς σοί φαίνεται 
Τανύν ό Σεξτος ;

ΑΣΠΑΣΙΑ.

Ώ θεέ ! Χριστιανός !
Εις τόν λαιμόν του φέρων τόν σταυρόν ημών !

ΕΤΓΕΝΙΑ.

’Ονόμασαν προσέτι αδελφόν αύτόν.

ΑΣΠΑΣΙΑ.
Αί '. τις ήικέρα μ.άλλον ταύτης ευτυχής 
’ΑνέτεΛεν; ό Σέξτος έγκατέλιπε λοιπόν 
Τήν τών ειδώλων π ίστιν ; ώ απίστευτος 
Χαρά ! Πρός τόν πατέρα τρέχω πάραυτα 
Τά πάντα νά μηνύσω’ σείς δέ, φίλαι μου,
’Ωδήν τού υμεναίου ήδη ψάλλετε.

(Αί χριστιανοί νεάνισε; ψάλλουν).
Τήν τύχην δέν έζήλευσα μεγάλων βασιλέων, 
Ούδ’ ώς ό Κροΐσος ευτυχής έπόθησα νά γείνω 
Εις τής Παρθένου τόν υιόν έπίστευσα κι’ έλπιζω 
Αγνή νά ζήσω* σύζυγον παρόμοιον νά λάβω*
Ώ Σέξτε! πόσον σήμερον μοι φαίνεσαι ωραίος, 
Ούδέν τού κόσμου στόλισμα πλειότερον σ’ αρμόζει, 
"Οσον τό σύμβολον ημών, 8 φέρεις εις τό στήθος. 
Τήν Ευγενίαν ζηλευτήν κατέστησας εις πάσας* 
Καί στέμμα μάλλον δέν κοσμεί βασίλισσαν, όπόσαν 
Κοσμεί τήν φίλην μας αύτός ό στέφανο; τού γάμου, 
Δι’ ού θά στέψφς τήν ξανθήν ώραίαν κεφαλήν της, 
Καλών συμβίαν τήν τό πριν πιστήν σου ερωμένην. 
Τής νύμφ/.ς πέπλος όμοια ποθώ νά μέ κοσμήσνι, 
Τήν χείρα δ’ εις χριστιανόν ιός σύζυγος νά δώσω* 
Μακράν, μακράν τών έθνικών επιθυμώ νά ζήσιο, 
Λατρεύουσα τόν έπί γής θεόν έπιφανέντα,
Καί σύνθημά μου έχουσα « τάλλήλους αγαπάτε».

ΤΛ I

I. Φ. ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΜΙΤ 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Πτμι τον σησμον τοΰ γινομένου την 20  Ιον- 

.Ιίου (1  Αύγουστον),

μεταορασΟ εΤσα έκ  τ ο 3 ΓερμανικοΟ  

0*3 ΗΡ. ΜΗΤΣΟΠΟΓΛΟΓ.

Προσκληθείς υπό τής Κ’υβερνήσεως, όπως με- 
ταβάς εις αυτούς τού; σεισθέντας τόπους άνα- 
λ.αβω πρώτην τινά έπί τού παρόντος διακρίβωσιν 
τών ενεργειών τού σεισμού τούτου, έποαςκ 
ταύτα έπί μέρους τής Φωκίδος συνεπιλαμβανο- 
μένων τού έργου καί τών κυρίων Χρηστομάνου, 
I. Ζιμβρακάκη καί Μουσουδάκη. Διήρκεσε δέ ή 
έπί τούτω εις τά  σεισθέντα χωρία αποδημία 
μ,ου καί ή έρευνα άπά τής 3 μέχρι τής 7  
Αύγούστου, μεταβάντος έξ ’Αθηνών διά Καλα- 
μακίου καί Κορίνθου εις Γαλαξείδιον, ’Ιτέαν, 
Χρυσόν καί Δελφούς. ’Επειδή δέ έλλειψις χρό

νου δέν έπέτρεψε νά προπαρασκευάσωμεν καί 
φέρωμεν πάντα τά έπιστημονικώς άπαιτούμενα, 
έλάβομεν μ.εθ' ήμών μόνον όσα τούτων αναγ
καιότατα. Καί ό μέν κύρ. Χρηστομάνος έλαβε 
μεθ’ έαυτού, πλήν οργάνων τ.νών χημικών καί 
§ν Φορτίνειον βαρόμετρου, έγώ δέ έν βουρδώ- 
νειον μεταλλικόν βαρόμετρου, έν θερμόμετρον, 
καί έν γωνιόμετρον. Ω; επί τό πλείστον δέ 
άμφότεροι μέν έκάμνομεν τάς βαρομετρικά; πα- 
ρατηρήσε ς, άλλά τά έκ τούτων έξακτέα δέν 
έγεινεν εϊσέτι δυνατόν νά ύπολογισθώμεν, καί 
διά τούτο όσα έν τοίς έξής άναφέρονται τύποις 
υπέρ τής θαλάσσης τήν επιφάνειαν ύψη είνε 
ειλημμένα έκ προγενεστέρων όψομετρήσειον, γενο- 
μένων ύπ’ εμού τω 1 862 . Αί δ έ;ή; λεπτο
μερώς λεγόμεναι ίδιάζουσαι τού εδάφους κινή
σεις καί οί άκουόμενοι ύπό γην βρόμοι έν τοίς 
σεισμοί; τούτοις στηρίζονται εις όσας εγώ νύκτα 
έφιστών τήν προσοχήν άντελήφθην έν ’Ιτέα καί 
Χρυσώ, μή δυνατού όντος τήν ήμέραν έναργώς 
νά άντιλαμβάνηταί τις τοιούτων αντιλήψεων, 
τών αισθητηρίων προσβαλλομένων συγχρόνως 
καί ύπό παντοίων άλλων προσβολών.

’Επειδή έκτενεστέρα έκθεσι; περί τού σει
σμού τούτου νά γραφθή θέλει είσθαι δυνατόν, 
αφού λάβωμ,εν πασών τών επαρχιών τού βα
σιλείου αναγραφές παρατηρήσεων πολυαρίθ
μους, ή παρούσα εκθεσις θεωρητέα ώς μερική 
τις, καί τοι ακριβή; ούοα έν τοίς καθ’ έκαστον 
αυτής. Δέν είναι δέ έργον τής άποοταλείσης εί; 
τά σεισθέντα μέρη επιτροπή; νά έςηγήσ-/) τάς 
αιτίας τού σεισμού, ή νά πρόσθεση πρός ταΐς 
ήδη ύπαρχούσαις καί άλλα; νέας περί τού δει
νού τούτου τής φύσεως φαινομένου υποθέσεις, 
άλλα μόνον νά έκθέσφ μέν έν τάςει τάς γενο- 
μένας παρατηρήσεις, νά παραβάλη δ’ αύτάς πρός 
τε άλλήλας καί πρός άλλα;, καί έκ τού εξα
γομένου έκ πασών να συμπεράνη τά άμέσως έξ 
αυτών έπόυ.ενα συυ.πεεάσίλατα.I I I k

Η μέν χρονολογία έν τοίς έξής έννσείται κατά 
τό νεώτερον καλανδάρέον, ; τά δέ τής θερμοκρα
σίας κατά τό Κελσιακόν θερμόμετρου* άρχόμ,εθα 
δέ τής τών παρατηρημάτων έκθέσεω; προτάσ- 
σοντες σύντομα τινα περί αύτής τής χώρας ήν 
είδομεν.

Πρός νότον τού μεγάλου καί περί τούς 8 ,000  
πόδας Παρισιακούς υψηλού καί άσβεστολιθικού 
όρους Παρνασσού διατεινει βαθεία ή διαρρεομένη 
ύπό τού ΙΙλεις-υύ κοιλάς. Ίό ποτάμιον δέ τούτο 
διχ€αίνον παρά τά νοτιοδυτικά τών Δελφών καί
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καί τού Χρυσού φέρε,rat διά τού ανατολικού 
μέρους τού Κρισαίου πεδίου παρά σό Εηροπήγα- 
δ'ον, έωσού χύνεται εις τον Κορινθιακόν κόλπον 
πρός άνατολας τή; ’Ιτέας. 'Αλίπεδον δέ παρεμ.- 
φερές πρός τήν πεδιάδα του Μαραθώνος, του 
Φαληρέως καί τού "Αργους, άπό τής Ιτέας άρχό- 
μενον καί κατά μ.ικράν γινόμενον ανωφερές, εκ
τείνεται πρός β'.ρράν έπί μ.ίαν ώραν έωσού α
πολήγει βορειοδυτικώς μέν ώ; κοιλάς κατά τήν 
"Αμφισσαν, βορειανατολικώς δέ κατά τό Χρυ
σόν, καί συναντών την πετρώδη έκεϊ ορεινήν α
ποβάλλει ήν τέως είχμν οψιν.

"ϊψηλότερον δέ κείνται τής επιφάνειας τ ίς  
παρακείμενης θαλάσσης ή μ.έν ’Ιτεα 2  εως 7  
πόδας Παρισιακούς, ή S i πρός βορραν αύτής 
πεδιάς κατά τό μείναν αυτής 3D, τό Si Χρυ
σόν κατά μ.έν τό πρότερον κάτω καφφενεϊον 
516 , κατά Si τό άνω Κεφαλάριον 8 2 0 , οί Si 
Δελφοί κατά μέν τά έρείπια τού ναού 178 5 , 
κατά Si την Κασταλίαν 1 6 67 , κατά S i τήν 
Παναγίαν 1 555, κατά Si τό νεκτροταφεΐον 
1 804, κατά Si τό στάδιον 19 9 6 . ή Si ύπερά- 
νω καί πρός δυσμ.άς τού σταδίου πετρώδης κ,ο- 
ρυφή ύψούται υπέρ τής Θαλάσσης τήν επιφάνειαν 
2 ,1 4 3  πόδας, ό Si ύπό τά Χρυσόν καί πλησίον 
τού Πλειστού βράχο; 500  περίπου, τό δ έν τή 
ανατολική πεδιάδι Εηροπήγαδον 73. Ή Si π ε
νιάς περιορίζεται έκ δυσμών μ.έν ύπό των προ- 
πόδων τής Γκιόνης, έκ βορρά Si καί τών βόρεια 
νατολικών υπό τών τού Παρνασσού, έζ άνατολών 
Si ύτό τών γυμνών τής Κίρφεως (Δεσφίνης) κο
ρυφών. Η δε πόλις Γαλαξείδιον, πρός νότον τής 
’¡τέας καί δλως έπί πε-ρώδους κειμένη άσβε- 
στολιθικοϋ έϋ άφου; ουλαμού ύψούται μέχρι;
1 00 ποδών.

2υνέβη S i ό ολέθριος ούτος σεισμ.ός, ό τοσαύ- 
τας έπενεγκών καταστροφάς τή πρω a τής ά 
Αύγουστου 1 8 7 0 , ημέρα Δευτέρα, ήγουν τή 20  
Ιουλίου κατά τό παλαιόν καλανδάριον. Κατά 
χρόνον Si Αθηνών αστρονομικούς προσδιορισθέτα, 
έγένοντο ό μ.έν πρώτο; σφοδρότατο; συντιναγ- 
μός. τή πρωία τής πρώτης αύγούστου, ώρα 2 
λεπ. 40 , Ο' ό δέ δεύτερος τή αύτή ήμερα μετά 
μεσημβρίαν, έυρα 1 , λεπ. 33 , 3. Πάντες δ’ 
οί έπειτα συμ,βάντες αναρίθμητοι σεισμοί, ών 
πολλοί ήσαν καί σφοδροί, δέν εύρον πλέον 
υπόλοιπόν τι νά καταστέψωσιν ούτε δύνανται 
νά παοαβληθώσε πρός τού; πρώτους έκείνους.
'θ πρώτος δέ συντιναγμ.ός έγένετο 4 ημέρας καί 
14  ώρας μ,ετά τήν πανσέληνον.

Παραβαλλόμενος δέ δ σεισμός τού 1870  
πρός σεισμούς τινας τή; Γλλάόος, περί όσων 
πολλά έγώ ήρεύνησα, ήγουν πρός τύν τής "Υ
δρας (γενόμενον τώ 1837), τόν τών Θηβών 
(τώ 1853), τόν τή; Κορίνθου (τφ 1858), τόν 
τού Αίγιου (τώ 1 8 G1) τόν τής Κεφαλληνίας 
(τώ 1867), καί τόν τή; Λευκάδος (τώ 1869), 
ϊσιν γής έκτασιν σείσας καί τάς αϋΐάς έπενεγ
κών καταστροφάς, οϋδέν τι ίδιάζον μ.όνω αΰτώ 
εμφανίζει, καθ' ά άχρι τούδε περί αΰτού γινώ- 
σκομεν. Ούτε συνέβη δέ μεμονωμένος ό σεισμός 
ούτος, άλλά μετ’ άλλους, σείσαντας άλλαχόθι 
καί γήν καί θάλασσαν, ού πολλω πρότερον προ- 
σηγηθέντας αύτού, διότι συχνοί έν γένει οί 
σεισμ,οί έν τα ί; χώοαις ταύταις. Έκ τών ά ν α γ ε -  

γραμμένων μοι δέ Γούτων αναφέρω ενταύθα τούς 
έξης μόνον, παραλείπων τούς πρό αύτών.

18 7 0 , Κατά Φεβρουάριον καί τούς έ;ής μήνας 
μέχρι; Ιουλίου, σεισμοί έν ’Ιστρία.

» ϊή  24η Ιουνίου, ώοα 6 μ. μ., σφοδρός 
σεισμός έν Αιγύπτιό, ’Αραβία, Συρία, 
Έλάσσονι ’Ασία, Έλλησπόντω, Κρήτη,, 
Κυκλάσι νήσοι; πάσαις, Αττική καί 
Πελοποννήφω- έν ’Αθήναι; δέ τοσούτον 
σφοδρός ήτον ό σε σμό; ούτος ώστε ε
νιαχού έστάθησαν ωρολόγια έκκρεμει- 
φόρα.

» Τή 11η  Ιουλίου, πρω α, ώρα 3 "*/2, 
λίαν σφοδρός σεισμός έν Μυτιλήνη καί 
Σμύρνη.

η Τή 25η ’Ιουλίου καί έξης μέχρι τή; 28 , 
μεγάλοι σεισμ,οί κατά τόν Καύκασον.

’Αμέσως δέ πρό τού τής Φωκίδος σεισμ.ού ε- 
γένοντο τή μέν 30  Ιουλίου ασθενείς τινές τού 
εδάφους κινήσεις, τή δέ 3 1 , εσπέρας, ό πρώτος 
τών ίσχυροτέρων σεισμ,ών, έπαισθητός πινταχού, 
μεθ’ δν επακολούθησαν άλλοι άσθενέστεροι, έω- 
σού τή ά. Αύγούστου συνέβη ό δεινότατος ε
κείνος συντιναγμός. Τού καιρού δέ ό χαρακτήρ 
κατά τάς ημέρας εκείνα; ήτον ομόφωνος πρός τό 
ένταύθα κλίμα, ούδέν έκτακτον φαινόαενον έμ.- 
φανίζοντος. Νοτιοδυτικών δ’ ανέμων καί δυτι
κών έπικρατούντων, τών δ’ έτησιών μόλις φοράς 
τινας πνευσάντων, έμενε τό βαρόμετρον ύπό τό 
μ.έσον ύψος’ αί άπό Ιουλίου δέ 31 ύπάρχουσαι 
κατά τόν ορίζοντα άραιαί καί φαιαί άτμίδες 
όπόΐαι δέν είναι ένταύθα σπάνιαι λυβός έΐπκρα- 
τούντος, ούδεμίαν έχουσιν αναφοράν πρός τόν 
σεισμόν.
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Έπέμενον δέ αί άτμίδες άϋται καί μ.ετά 
ταύτα μέχρι καί αύτής τής 10  Αύγούστου καί 
έπειτα. Τό δ’ έν Θήρα ήφαίστειον Γεώργιο; γεν- 
νηθέν, ιός γνωστόν, κατά τό τέλος τού Ιανουά
ριου 18 6 6 , ένήργει κατά τόν ’Ιούνιον έ.έ. συνή
θεις αύτω ένεργειας. κατά τά μέσα δέ Ιουνίου έ. 
έ. οίπαρατηρηταί τής μεταβάση; έκείσε αύτριακτς 
κορβέττης Ρίκας, πολυτίμους σπουδάς αύτού 
σπουδάσαντες,ύπελόγισαν μέν είς 24  ώρα; 20 0  
εκρήξεις αύτού, άλλά τό ήφαίστειον τούτο ούτως 
ενεργεί άπό 5 ήδη ετών, ούδεμίαν Ιχον άποδει- 
κτήν αναφοράν πρός σεισμούς, οιτινε; συμ,βαί- 
νουσιν δπως καί πρότερον, καί ένταύθα καί έο’ 
άπασαν τήν γήν' διότι σεισμός μέν είνε καθολι
κόν τού πλανήτου φαινόμενον, ήφαιςείου δ ’ έκ· 
ρηξις μερικόν. —

Περί δε τού πλήθους τών καταστροφών, περί 
τής έκτάσεως τής όλης σεισθείσης χιόρας καί 
περί τού κέντρου τού σεισμού τούτου, ακριβώς 
νά άποφανθώμεν δεν δυνάμέθα είσέτι, διότι 
πολλαί απαιτούνται είς τούτο πλήροφοριαι, τάς 
όποιας είς τή; Κυβερνήσεως τάς προσπάθεια; θέ- 
λομ.εν πάντες μετ’ ού πολύ χρεωστεί. Έπί τού 
παοόντο; δέ, πιθανόν πω; καθ ς·ώσιν αί έκ τών 
εφημερίδων ειδήσεις, το μεν δτι κέντρον τού 
σεισμού τούτου ήτον ό Παρνασσός, ύπ’ αύτόν 
δηλονότι ένεργησάσης τής σειίμογόνου αιτίας,τό 
δέ ότι τή; Φωκίδος καί Λο’κρίδας πόλεις καί 
χωρία κατεστράφησαν περισσότερον, τό δέ -δτι 
έ*εί μ.άλλον κινούσι τόν οίκτον ήμών ή μεγάλη 
τών θανατωθέντων πληθύς καί ή έτι μείζων τών 
πλήγώθέντων. Καθολικωτέρα μεν ήτον ή κατα 
στροφή τής Κεφαλληνίας τω 18 6 7 , άλλ’ δμ.ι./ς 
δέν είναι ή τής Φωκίδος μικρότερα τή; τών ©η
βών, ούτε τής Κορίνθου. Καί ιστανται μέν έ ΐι  
δρθιαι οίκίαι τινές, ώς λέγουσι καί αί εφημερίδες, 
άλλ’ είς τοσούτον κινδυνώδη είνε κατάστασιν, 
ώστε δέν είνε πλέον κατοίκηταί, καί ανάγκη νά 
κοημνισθώσιν. Ι'.ίς μόνον δέ τό Γαλαξείδιον δύ- 
νανται νά έπιδιορθωθώσί τινες τών μ.ετά προσο
χής έκτισμ.ένων’ αί τής Ιτέας δέ, τού Χρυσού 
καί τών Δελφών, καθ ά είδομ.εν καί ήμεΐς, α 
νάγκη έκ νέου νά κτισθώσι πάσαι.

Μεταβαίνόντες νύν είς τά καθ έκαστον τών 
δσων άντελήφθημεν κατά τήν αύτοψίαν ήμών 
ταύτην, κρίνομεν καλόν, κατά χρονολογικήν τά- 
ζιν νά δ'.αλάβωμ.εν περί αύτών.

Τήν πρωίαν τής 4ης Αύγούστου φθάσαντε 
Κόρινθον,
κιών ήτο βεβλαμμένη.

έν Πάτραις, ούτε έν Αίγίω, ούτε έν Μεγασπη- 
λαίω, ουτε έν Καλαβρύτοις έπήνέγκε φθοράν 
ούδεμίαν ό σεισμ.ός ούτος, καί τοι σφοδρώ; σεί
σας καί τά μέρη τάύτα. Τά τΐ.ός βορραν δέ τού 
Κορινθιακού κόλπου δρη, Κορομπίλιον, Έλικών, 
Παρνασσός, Γκιόνα, δέν περιεοαίνοντο σαφώς, 
ένεκα τών έν τοΐς έυ,προσθεν ρηθεισών αραιών 
καί φαιών άτμίδων. Περί τήν 4ην δέ ώραν 
φθάσάντες εις ’Ιτέαν διά τού άτμοπλοίου Καρ
τερίας, είδομ.εν αυτήν μέν σύμπασαν κατακεκρη- 
μνισμ.ένην,' τούς δέ κατοίκους διαμένοντας με
ταξύ έρειπίων ή είς σανιδοπαγείς τινά; και ά
θλιας παρά τήν άκτήν καλύβας. Καί αύτή δέ 
ή ξύλινη προκυμαία ήτο βεβλαμμένη τό δ’ ή- 
μισυ αύτής συνιζημένον καί άποκεκινημένον. Μό
λις δ’ άπόβάντες είς τήν ξηράν, καί ήκούΟμέν 
συχνούς βρόμ.όυ; υπογείους, ήσθανόμεθα δέ καί 
σεισμούς ότέ μεν'ασθενείς, ότέ δέ ισχυρούς, ών 
ολίγοι διήρκουν πλέον τών 8 δευτερολέπτων. 
Η παραλίά δέ είχε πολλά; πάθει σχιίμ.άς, π α 
ραλλήλους μ.έν πάσα; πρός τήν ακτήν, ούδεμίαν 
όμως μεγάλην. Καί ή πρός άνατολάς δέ καί 
βο^ράν σής ’Ιτέας πεδιάς είχε ρήγμα-α, άλλ’ 
δμ.ως οϋδάμού αύτής τοσούτον πολλά καί με
γάλα, δσα καί όποία ή πρός άνατολάς τού Αίγίου 
πεδιάς τής ’Αχα'ας τώ 186 1  μ.ηνί Δεκέμβρίω. 
Ούτε δέ αστεροειδείς σχισμαί τού εδάφους, ούτε 
εκρηξιγενείς έξ άμμ.ου κρατήρες παρετνρούντο 
έν τή πέδιάδι'ταύτή, όπ'οϊοι έντε Καλαβρία 
τώ 1 783 καί έν Αίγίω τώ 1 8 6 1 .

Έν τή πεδιάδι δε ταύάη, 200  μ.έν βήμ.ατα 
πρός άνατολάς τής ’Ιτέας, 500  δέ πρός βορραν 
τού αίγιαλού παρασκευάσαντες τήν νυκτερινήν 
ήμών κοτασκήνωσιν έπί μ.ικρού τίνος καί μ.όλις 
3 .μέτρα υψηλού λόφου, και έν συκ.εώνι μ.έν, άλλ’ 
δμ.ως έν ΰπαίθρω, ήκούομεν τού; υπογείου; βρό- 
μους, ήσθανόμ.εθα δε καί τούς σεισμούς έξακολου- 
θοΰντας άνευ μεγάλων διαλείμμ-άτων, ών όμως 
πλείστους τών άσθενεστίρων δεν ήδυνάμεθα νά 
άντιληφθώμεν έ’νεκα τού σφοδρού άνέμ.ού καί 
τού παντοίου θορύβου; Καίομως πάλιν άπό τής 
6ή; μόνον ώρα; μέχρι τή: 6ης 1 ¡2 τή; εσπέρας 
ήδυνήθην νά αριθμήσω 8 σφοδρούς υπογείους βρό- 
μου; καί σεισμούς’ πάντως δέ έςάκις πλέίονες 
πσέπει νά συνέβησαν κατά τό βραχύ τούτο τού 

Νυκτό; δέ γενουενη; καί κο-
. . .  ν - -του άνεμου καί τη; σμαραγης της

θαλάσσης, ήκούομεν καί ήσθανόμεθα πολλω πλεί-
καί τούς σεισμούς. Καί τοι

τού ούρανού, ΰπήσχον δ-
1 7 '

χρόνου διάστημα.
πασαντων

; είς j
είδομ.εν δτι ούδεμ.ία τών έν αύτή οί- ονας τούς βρόμους

Έμ.άθομεν δε, δτι ούτε' δε αίθριου δλως όντος
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πισθεν τού Παρνασσού νέφη βροντησικέραυνα καί 
ήστραπτεν έκεΐ μέχρι τή; 9 ώρας. Είχον δ’ άπό 
τής 1 Αύγούστου αρχίσει εις τήν Στερεάν Ε λ
λάδα τά τοιαύτα νέφη’ τουλάχιστον κατά τήν I 
εσπέραν τής ήμέρας ταύτη; πρώτην φοράν μετά 
παρέλευσιν πολλού χρόνου είδομεν έν Άθήναις 
νά άστράπττ) πρός βορράν, ήκούσαμεν δέ καί 
βροντήν’ ομοίως δέ και τήν 2  καί 3 καί τήν 6 
Αύγούστου είδομεν άστραπάς κατ’ εκείνο τού 
όοίξοντος τό μέρος.

Ο δ’ άάρ ήτο μέν καυματώδης καί θλιπτι- 
κός τή, αίσθήσει, καί τοι άνεμου πνέοντος’ ή θερ
μοκρασία αύτού ήτον ήλιου δύοντο; 32  βαθ
μών Κελσιακών. Έκ των γενομένων 5ε σεισμών 
ισχυρότεροι ήοα* 6 τ ις  7  ώρ. καί 39 λεπτών, 
και ό τής 8 ώρ. καί 52  λ. Μετά τήν 8 καί '/2  
ήρίθμησα έγώ εις ήμίσειαν ώραν 1 7  βρόμους καί 
σεισμούς, Τήν πρώτην 5ε μ.ετά τό μεσονύκτιον 
ώραν, τής σελήνης 5υσάσης, καί ήρέμου οντος 
του άέρος, κατακείμενο; έπί τού έδάφου; τής 
γής άπό τών νοτιοδυτικών πρός τά βορειανατο- 
λικά, προσεΐχον έπί άκριβεΐ παρατηρήσει επί 60  
όλα λεπτά, καί, παραλείπων πλείστου; τών 
άσΟενεστέρων, άτε διηνεκώς τού έδάφους τή; γής 
σ:ιομένου καί ησυχία; μή ΰπαρχούση; εντελούς, 
ήδυνήθην κατά τό βραχύ τούτο χρονικόν διά
στημα νά ακούσω καί αναγράψω 7 1 βρόμους 
υπογείους, ών τοί; 1 6 έπηκολούθησαν καί σει
σμοί ισχυροί. Λογιξομένων λοιπόν 80 τούλά- 
χ ιστόν κατά πάσαν ώραν, εξάγεται, ότι έν 
’Ιτέα τήν 4 Αύγούστου, επομένως τήν 4 ήμέραν 
μ,ετά τόν καταστρεπτικόν έκεΐνον τιναγμόν, 
έγένοντο 19 2 0  βρόμοι μ,ετά καί άνευ σεισμών 
μ.ή λογ.ζομένων τών ασθενέστατων τού έδάφου; 
κινήσεων. Ο έλάχιστο; ούτος όρος τών φαινο
μένων τού πάθους τούτου τής γής τήν 4 Αύ
γούστου έπιβεβαιοί όσα ελεγον οί έκεί κάτοικοι, 
οτι διηνεκώς έμυκατο καί έσείετο ή γή, ώ*τε, 
τής ήμέρας συνισταμένης έξ 86 ,4 00  δευτερο- 
λέπτων, ούδαμ,ώ; υπερβάλλει τις λέγων, ότι
10 ,0 0 0  έως 20.000  βρόμοι καί σεισμοί έγέ
νοντο έν ’Ιτέα τή ά Αύγούστου. Καί έν Πειριιεΐ 
5ε καί έν Άθήναις ήσθάνετο όστις προσεκτικός 
καί παρατηρητικός τών τοιούτων τής φύσεως 
φαινομένων, ότι αδιαλείπτως έκινείτο τής γής τό 
έδαφος πραείας τινάς κινήσεις.

Τήν ά 5 ’ ώραν τ ίς  πρω ας τής 5 Αύγούστου 
έπαυσα νά αριθμώ τά τοιαύτα, καί προσεΐχον 
ήδη εις τά ίδιάΤοντα τών βρομών τούτων καί 

,ςςών κινήσεων τού εδάφους. ΊΙσθανόμην λοιπόν,

ότι οί βρόμοι καί οί τού έδάφδυ; κραδασμοί άπό 
βορρά ήρχοντο, οΰχί όμως καί μετά πάση; σα
φήνειας, διότι οί πλεΐστοι τών σεισμών τούτων 
ήσαν τυμπανίται, ήγουν κάθετοι καί επ’ έλάχι- 
στον διήρκουν. Τών βρόυ.ων δε οί μέν ήσαν 
άσθενεϊ; ώσεί πόρρωθεν ήρχοντο, όμοιοι πρός 
τυμπανισμόν τυμπάνου έν μεγάλ-ρ άποστάσει' 
καί βραδέως κρουομένου* οι δέ ώμοίαζον πρός 
πόρρωθεν άκουόμενον πυροβολισμόν κανονιού, 
παρακολουθούμενον όπ’ ή/ούς άπλής ή διπλής, 
καί παρεμφερούς πρός βροντήν σώματο·, κυλιν- 
δομένου. Έν γένει δέ οί βρόμοι ούτοι ήσαν ίκα · 
νώς διάφοροι πρός τούς τών ήφαιστείων, οποίους 
έγώ ήκαυον κατά τε τήν έκρηξιν τού Ούεσουίου, 
καί έν Θ«ρα' ομοίως δε διάφοροι ήσαν καί πρός 
τού; βόμβους όσου; έγώ έν Πικερμίω τώ 18 6 0  
ήκουον τήν νύκτα μάλλον ή τήν ήμέραν έκ τού 
Πεντελικού καί τού Τμητού ερχομένους. Συνέ- 
βαινον δ' ώ; έπί τό πλεΐστον ταύτα έν ’Ιτέα 
ούτω πως’ κατά πρώτον ήκούετο έξαίφνη; βόμ- 
βος, έπί 3 εως 4 δευτερόλεπτα έλασσούυ.ε·ο;* 
εύθύ; μετά τούτον ήρχιζε τρόμο; τού εδάφους, 
μεθ’ 8ν διά μιάς εΐπετο άνωθησμό; κατά μέγι- 
στόν τινα όρον, 81 παοηκολυύθουν πολλάκις 
βραχείς τινές τού εδάφους κραδασμοί, μεθ’ οΰ; 
έπί 3 έως 6 δευτερόλεπτα ήκούετο έ ; άνατολών 
καί έκ τών νοτιανατολικών ή πόρρω εκείνη κυ· 
λινδομ.έν·/) ήχώ, περί ή; είπον μικρόν πρότερον. 
'Απας δέ μόνον ή-.θάνθην σφοδρόν σεισμόν άνευ 
βρόυ.ου ούδενός.

Διαμενόντων δ’ ήμών έπί τού αύτού λόφου έν 
τώ συκεώνι έγένετο κατά τήν νύκτα ταύτην 5 
Αύγ., πρω'αν, ώρα 1 , λεπτ. 2  καί 1 /·α σεισμό; 
τοσούτον σφοδρός, ώστε έπήρκει αυτός μόνος 
χωρίον ολόκληρον νά καταστήση άκατοίκητον, 
καί πολλώ σφοδρώτερος τών όσων εγώ άπό 25  
ήδη έτών κατά διαφόρους καιρούς ήσθάνθην καί 
άνέγραψα. Προηγήθη δέ τού σεισμού τούτου μυ
κηθμός υπόγειος, όμοιο; πρός βροντήν μετά τόν 
όποιον ευθύς έπήλθεν ό σεισμό; τυμπανίτης,ήγουν 
σφοδρόταται κινήσεις τού έδάφου; πρός τά άνω 
καί πάλιν πρός τά κάτω. Μερικωτέρας δέ πα
ρατηρήσει; έπ’ αύτού νά κάμω δέν ήτο δυνα
τόν, διότι μόλις έπί δύο ή τρία δευτερόλεπτα 
διήρκεσε, άμα δέ έπαυσε νά σείηται τό έδαφος 
σεισμόν τηλικούτον, καί ήκούσθησαν βαρύβρομ.ος 
μέν κύμανσις τής παρά τήν ακτήν θαλάσσης, 
κραυγαί δε γοεραί τών καταφοβηθέντων πάλιν 
τή; Ιτέα; κατοίκων, δούπος δέ τών ερειπίων 
τού παρακειμένου χωρίου, συγκατακρημν ζομέ-
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νων τελείως. Μόλις δέ πάλιν καί τούτων παρελ
θόντων, καί ήκούσθη έπί 8 έως 9 δευτερόλεπτα 
δούπος διαρκής πετριών καταπεσουσών καί κυ- 
λινδομένων άπό τών έκεΐ όρίων καί υψωμάτων 
μέχρι τής πεδιάδος καί τή; θαλάσσης. Καί τού
του δέ παρελθόντος κατεπρόδιδε τήν διαρκούσαν 
έτι τής γής κίνησιν τό τών μεγάλων τού συκεώ- 
νος φύλλων ψιθύρισμα, ύπ’ούδενός πνεύματος τό
τε πρός άλληλα συγκρουομένων. Έν γένει δέ, 
ούδείς έτερος τών σεισμών, όσους έπί 3 ήμέρας 
έκεΐ διαμείναντες ήσθάνθημεν, ήτο τοσούτον 
δεινός, όσον έκεινος. "Οσα 5έ μετ’ αύτόν μέχρι 
τή; ανατολή; τού ήλιου συνέβησαν φαινόμενα, 
ήσαν έκ τών συνήθων.

Τού άτμοπλοίου δέ Ναυπλίας τήν νύκτα ά- 
φικομένου, άπεπλεύσαμεν δ ι’ ιστιοφόρου άκατίου 
αύτού εί; Ι’αλαξείδιον πάντες οί ύπό τή; Κυβερ- 
νήσεω; συναποσταλέντες, έφθάσαμεν δέ περί 
τήν 8ην τής πρωίας ώραν. Πλεόντων δ* ήμών ό 
μέν ουρανός ήτον αίθριος, έπεκράτει δέ σχεδόν 
γαλήνη. Καί ένόσω μέν ήμεθα μακράν τού Γα- 
λαξειδίου, προσέχοντες ήκούομεν βρόμους υπο
γείους ήσθανόμεθα δέ καί σεισμούς, οΰχί όμως 
καί ότε έπλησιάζομεν εις τήν πόλιν ταύτην’ 
άμφότερα δε τά φαινόμενα ήσθανόμεθα πάλιν, 
άφού άπέβημεν είς τήν ζηράν, άλλ οΰχί καί το
σούτον σφοδρά, όσον έν Ιτέα. "Επαθε 5έπολλά 
ή πόλις αυτη ύπό τού σεισμ.ού καί ίσως πολλώ 
πλειότερα ή τώ 1 8 6 1 , μηνί Αεκεμβρίω. Καί 
ϊσταντο μέν όρθια·, αί πλεϊσται τών αύτής οικιών, 
άλλ’ όμως πλείσται ήσαν βεβλαμμέναε καί ύπό 
πολλάς έπόψεις μή κατοικηταί.

Ευτυχώ; δέ ή θάλασσα ταύτην τήν φοράν δέν 
έπεδραμεν, όπως δεινότατα τώ 1 8 6 1 ,  ούδέπή- 
νεγκε συμφοράς όπως τότε. Οί κάτοικοι δέ διέ- 
μενον οί μέν έν ταΐς άγυιαΐς,οί δέ παρά τόν αίγι- 
αλάν, οί δε έν τοί; πλοίοις. Τού έδάφου; δέ τή; 
γής αί σχισμαί ήσαν συχναί, τινές μέν μεγάλα ι, 
ών τινές δέ μεγαλείτεραι καί τών τώ 1861 γε
νομένων, τινές 5έ διερχόμεναι δ ι’ οίκ ών έχώ- 
ρουν καί προσωτέρω.

Ό πρός τό νότιον δ’ άκρον τών όρμων άσβε- 
στολιθ κός βράχος έφερε πολλαχού στενάς τινας 
διαρρωγάς, καί πιθανόν είναι, ότι έπαθεν 'ίζημα 
ό παρά τόν βράχον τούτον αίγιαλός. ”Iςημ.α δέ 
πάντως έπαθε καί ή πρός άνατολάς τής ’Ιτέας 
αμμώδης ακτή. Περί τήν 11  ην δ ’ ώραν τής 
πρωίας έπανελθόντες είς τό άτμόπλοιον Ναυ- 
πλίαν ήκούσαμεν έν αύτω πολλάκις βρόμ,ου; υπο
γείους* ήσθάνθημεν δέ καί τρόμου; τού πλοίου

ύπό σεισμών. Έν τούτοι; ηύζήνθη άνεμος νοτιο
δυτικός, ό αίγιαλός δε 6 πρός άνατολάς και 
παρά ,ταΐς έκβολαΐς τού Πλειστού είχε παραδό- 
;ω; προσειλημμένον χρώμα ξανθόν, οπεο ελέγε- 
το ότι τή 3 /) ήδη αύγούστου ήρχισεν νά προσ- 
λαμβάνη. Τό ξανθόν τούτο τού αίγιαλού ρεύμα 
στραφέν έπειτα πρός δυσμάς κατεξάνθισε τήν 
θάλασσαν έπί έν τετραγωνικόν μίλιον θαλάσσιον. 
Περί τήν 2αν 5 ’ ώραν μ* μ, τή ; θερμοκρασίας 
ουση; βαθμών 3 4 , 5 Κελσιακών, άνεχωρήσαμ.εν 
πορευόμενοι έφ ήμιόνων πρός τό Χρυσόν διά τής 
πεδιάδος. Ο άνεμο; έν τούτοι; έγεινε λίαν δυ
νατός καί ταραχώδης, αί ήμίονοι δέ συνηθίσασαι 
ήδη τόν σεισμ,όν, ούδεμίαν έφαίνοντο πλέον δ ί- 
δουσαι είς αύτόν προσοχήν, καί μ,όνον οσάκις 
ήκούετο ισχυρός βρόμος υπόγειος, έστρεφον πρός 
τά πρόσθεν τά ώτα αυτών. Κατά τό δεύτερον 
δέ πετρώδες άκρωτήριον τό πρός δυσμάς τής 
λεωφόρου, έκεΐ όπου κάμπτεται πρός άριστεράν 
ή οδός πρός τό Χρυσόν, πέτραι πολλαί, έκ τών 
άνω κατακρημνισθείσαι έκάλυπτον μέρος αύτής. 
Διά τού δάσους δέ τών έλαιών έλαύνων, παρε- 
τήρησα, ότι οΰδαμώς έθορυβούντο ύπό τών συχ 
νών τής γής βρόμων καί τών σεισμών ουτε τέτ- 
τιγες έν τοΐς άσμασιν αύτών ούτε ακρίδες, οϋτε 
πτηνά έωθινά. Δύο δέ κενών δεξαμενών, άς είδον 
καθ’ οδόν, ή μέν δέν ήτο βεβλαμμένη, ή δέ 
πρός βορραν εκείνης, καί τοι μόλις ένα πόδα υ
ψηλότερα τού έδάφου; ήτον ολως κατεστραμ
μένη. Τών δένδρων δέ ούδέν ήτο καταπεπτω- 
κός ουτε άλλως ούτε χασμάτων τή; γής ένεκα, 
όποΐόν τι πολλαχού παρετήρησα τω 1861 έν 
’Αχαία. Τήν 3ην δ ’ ώραν μ. μ. συνέβη πάλιν 
σεισμός δυνατός, 8ν έν τοΐς άποτελέσμασιν αύ
τοΰ παρετηρήσαμεν, διότι πρός δυσμάς ήμ,ών 
κατά τήν "Αμφισσαν εϊδομεν έξαίφνης καταπι- 
πτούσας πέτρα; μεγάλα; άφ’ ενός τών έκεΐ όρέων. 
"Εγεινε δέ τούτο πρός νότον και πύησίον τού 
χωρίου Σερνικάκι όπερ ολίγον ήτο βεβλαμμένον 
ύπό τού σεισμού τής 1ης Αύγούστου, Περί τήν 
3ην δ’ ώραν έφθάσαμεν είς τά δυτικά τού Χρυ
σού. Μέρος τής πρός τά άνω όδοΰ αύτού ήτο 
πλήρες μεγάλων πετρών καστανοχοόων’ αύτό όέ 
τό Χρυσόν ήτο κατά μέγα μέρος κατεδαφισμέ- 
νον υπό τού σεισμ,ού καί όλως κατηρημωμένον 
καί άβατον. Οί άνθρωποι δε διέμενον είς τούς 
κήπου; καί ύπό τάς ελαίας’ ή παρά τή; Κυβερ- 

ι νήσεως δ’ άποσταλεϊσα αύτοΐς ξυίεία καί αί 
| σκηναί δέν εΐχον είσέτι φθάσει. Πμών δε ή σκη

νή έστήθη πρός βορράν τού Χρυσού έπί πετρώ-
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5ου; τινός υψώματος, περί τους 8 2 0  πόδας υ
ψηλότερου της έπιφχνείας της θαλάσσης, έξ ού 
έβλέπομεν πέραν της Πελοποννήσου τά δρη, τον 
Κορινθιακόν κόλπον, την Γκιόναν, τόν Ιίχρνασ 
σόν και τήν Κίρφιν, χειμένην πρός νότον του Παρ · 
νασσού καί χ.ωριζομ.ένην απ’ αύτού διά της διχρ- 
ρ,εομενης ύπό τού Πλειστού βαθείας κοιλάδας, 
από τον. υψώματος δέ τούτου έβλέπομεν σόμ
παν τό κατεστραμμένου Χρυσόν τά ; άπά υψους 
10 0 0  μέχρι 120 0  ποδών. ύτςέρ της θαλάσσης 
τη» επιφάνειαν πρός τά βορειανατολικά άπορρα- 
γείσα; καί καταπεσούσας μεγάλα; πέτρα;, καί 
τοψς έπί της απέναντι ημών κλιτύος της ορεινή; 
παρά τη,ν Κίρφιν άπακυλισθέντας λίθους, απερ 
πάντα τη, 1 η, Αύγουστου συνέβησαν. Τά έν τνί 
γειτονεία 5 ’ ήμών πρός άνατολάς, Κεφαλάριο.ν 
έρρεεν έτι άφθονον, όπως καί πρότερον, Ιχον θερ
μοκρασίαν βαθμών 1 7 , 8  Ινελσιακών. Ύπήγα- 
μεν δέ καί εις τά πρός άνατολάς του Χρυσού 
πρανή πεδία, άτινα συνεστώτα έξ ερυθρά; γης, 
είναι ^ουτως είπειν κατεσ,παρμένα έξ ύπερτελ- 
λόντων σκοπέλων άσβεστολιθικών καί έκ ραχά- 
5ων. Τοιαύτης 5 ’ οψεω; είνε καί ή περίχωρο; 
τού Χρυσού, πετρών ό'λη καί τροχαλία, πρός 
νότον τού Παρνασσού προκειμένη- Ό σεισμό; 5 ’ 
ούτο; σφοδρώς σείσας χωρίον συνεστώ; έξ όλως 
άσυνέκτων ευκόλως διεσάλευσεν αυτά ώς δεικ- 
νύουσς τούτο καί τά αυτόθι ρήγματα Πανταχού 
5έ έν τε, Χρυσω καί άνωθεν αύτού κατέπεσαν 
καί κατεκυλίσθησαν πέτραι μεγάλαι, π. χ. καθ’ 
άπαν το μέχρι Δελφών 5ιάστημα. Έν τφ  πεδίω 
5έ τφ  ποός τά βορειανατολικά τού Χρυσού ύπαρ
χον μέγα πλήθος χασμάτων εκπληκτικών’ τινά 
τούτων μετρήσας εύοον έχοντα πλάτος 1 , 30 
μέτρου βάθος δέ 1 μέτρου. Τά πλεΐστα 5 ’ αύτών 
ήσαν ήδη προσκεχωσμένα έξ έρυθρά; γης" υπήρ
χαν δέ καί τςνα, ών τά βάθος ήτον 3  έως 5 μέ
τρων, καί άλλα ’ίσως πολλώ βαθύτερα.

Περί των γενομένων δ έν τω μεταξύ σεισμών, 
ακριβείς παρατηρήσεις δ$ν μοί ήτο. δυνατόν νά 
κάμνω διότι παντοειδείς θόρυβοι έκώλυον πάσαν 
λεπτήν άντίληψιν τών δυσπαρατηρήτων’ έξη- 
κολούθουν δε νά γίνωνται βρόμοι καί σεισμοί, 
μ_ή διαλείψαντες ουδέποτε έπί πλείονα λεπτά, 
ώστε άπά τής 3 1 ]2  ώρας μέχρι τή ϊ 8ης ήδυ- 
νήθην νά αριθμήσω μέχρις 1 00 , παραλείψας τούς 
άσθενεστέρους. Μετά τό μεσονύκτιον δέ έξήλθον 
τής σκηνής, όπως έν ύπαίθρω κατακεκλιμένος 
έπ ί πέτρας πλατεία; δυνηθώ νά κάμω ακριβείς 
παρατηρήσει;, ά λλ ’ ούτε ό άήρ ήτον ήρίικος,

ούτε αί μεγάλαι τών κυνών καί τών όνων φωναί 
διέλειπον, ώστε μόνων τών μ,εγαλειτέρων ένερ- 
γειών τού σεισμού ήδυνήθην νά άντιλη,φθώ. I I -  
ρίθμησα λοιπόν εϊ; 60 λεπτά 46  βρόμους, ών 
τοΐς 16 έπηκολούθησαν καί σεισμοί ισχυροί. 
Έάν δε θέσωμ.εν, ότι κατά πάσαν ώραν τής ή- 
μέρας ταύτης συνεβαινον 60  τούλάχιςσν, έξάγο- 
μεν, ότι τη,ν πέμπτη,ν αύγούστου έγένοντο! 4 4 0 .

Τ'ρ δέ πρω α τής 6 Αύγούστου ώρα 2α ε- 
γεινε πάλιν σεισμός δυνατός, όστις όμως δέν 
κατεκύλιοε καί πέτρας από τής ορεινής. Ανέφε
λος δ ’ ήτον ή νύξ αύτη καί «ύδαμού τού όρί- 
ζοντος ήστραπτε. Τών ύπό γην , δέ βρόμων ή 
ήχώ ήκούετο άπά δυσμών, ήτοι άπά τού χωρίου 
όπου ή Γκιόνα’ οί ύπό σεισμού όμως κραδασμοί 
τού εδάφους έφαίνοντο οί -κλειστοί ώς νά είχον 
διεόθυνσιν άπό νότου πρός βαρράν.-

Τνίαύτρ δ ήμερα, σαββάτω, 6 Αύγ., άμα 
,τού ήλιου άνατείλαντος, άνήλθομεν έφιπποι εις 
Δελφούς, πορευόμενοι πρός άνατολάς διά τής 
πολλαχώς ύπό τού σεισμού προσχωσθείση; όώού. 
"Οπου δέ πρός δυσμάς αρχίζει τό χωρίον τούτο 
υπάρχει πεδίον έφ’ ούάλωνες, καί πλησίον αυτών 
νεκροταφεΐον. Ενταύθα δέ έπί γυμνών πετρών, 
καί ε ί; τάς καυστηρά; τού ήλίου ακτίνας άνευ 
ούδεμιάς σκέπη; εκτεθειμένοι διέμενον πάντε; οί 
δυστυχείς τών Δελφών κάτοικοι' εκεί κατέκειν- 
το και πολλοί τετραυματισμένοι, εις λυπηροτά- 

ι την κατάστασιν, μάλιστα δέ γυναίκες καί πα ι- 
δία' μόλις ειχον μ,ανδήλια νά σκεπάζωσι κάντά 
προσωπόν των άπά τού ήλίου έν τόπω όλως ά- 
δένδρω. Ο πρός άνατολάς δέ πλησίον τής Πανα
γίας έλαιών δεν ήτο προσιτός, άδιαλείπτως έ- 
παπειλουμένης πετρών καταπτώσεως καί κατα- 
κυλίσεως άπό τής ορεινής. Οί Αελφοί δέ ήσαν, 
όπως τό Χρυσόν, κατεστραμμένοι όλως καί ερει
πίων εντελής* ό, τ ι δ’ αύτών ϊστατο έτι όρθιον, 
ήτον άχρηστον πλέον καί απρόσιτον ενεχα καί 
τών προσκεχωσμένων όδών. ’Από τών δυτικό
τερων δέ τών αποτόμων Φαιδριάδων άπορραγεί- 
σαι πέτραι δεινόταται καί καταπεσούσαι κατε- 
κυλίσθησαν παρά τω  Χταδίω, καί άλλαι πάλιν 
κολοσσιαϊαι έξ ύψους έκατοντάδων ποδών άπο- 
κοπεϊσαι έκ δυσμών τής παρά τή Κασταλία <ρά- 
ραγγος, κατέπεσαν μεταξύ τής ανατολικής πλευ
ράς τών Δελφών καί τού ρεύματος τής Καστα
λίας, καί κυλινδόμεναι δέν ήγγιξαν μέν ούδε- 
μίαν τών οικιών, κατέρριψαν όμως λεύκας καί 
ελαίας, έωσού έστάθησαν εις τό παρά τή Πανα
γία ρεύμα, Τά δέ άνασκαφέντα μέρη τού ναού

ήσαν έν μέρει προοκεχωσμένα ύπό τών άποτελε-' 
σμάτων τού σεισμού τούτου καί έν λυπηρά 
καταστάσει, οί τοίχοι όμως τών επιγραφών 
ίσταντο Ιτι, βεβλαυμ,ένοι μικρόντι μόνον κατάτό 
δυτικόν αύτών-μέρος; Έά ίδωμεν όέ καί τά  υ
ψηλότερα- μέρη κα'ιί βορειότερα, τών Δελφών; τήν 
Πύρναν δηλαδή καί,τήν βάχσσότίδα, ήτον άδύ- 
νατον, ένεκα κινδύνου έξ έπαπειλουμένης πτώ
σεως πετρών. Καί) ΐοι>δέ «ξακολουθούντων τών 
σεισμών, άποτολμήσαντες έπλησιάσαμεν τη,ν 
Κασταλίαν, ύπάρχουσαν εις θέσιν πασών χινδυ- 
νωδεστάτην νύν. Καί ήτο. μέν ή πρός αύτήν διά· 
βασις όλως πρόσκεχωσμένη ύΑό κολοσσιαίων 
πετρών, ήδυνάθ/,μεν όμω; ταχέως ύπερβάντες 
ταύτα; νά ίδωμεν ε’κ τού πλησίον τήν άρχαίαν 
τή; Κασταλίας λεκάνην* Τ ό ύδωρ δέ. αύτής, 
περιβαλλόμενου ύπό μεγάλων πειρών, έν μέρει 
δέ καί προσκεχωσμένον, ήτο ,. θολερόν καί κα- 
στανόχρουν, ένώ περαιτέρω προς νότον διαυγέ; 
καί άφθονον έρρεεν έκ τεχνικούύόραγωγείου, έχον 
θερμοκρασίαν βαθμών 13 , 8 . Τό δέ περί τήν 
Κασταλίαν γειτόνημα θέλει είσθαι ίσως διά 
παντός κατεστραμμένον, διότι πολλαί θέλουσιν 
έτι πέσει έκ της ορεινής'πέτραι ύπό τών συχνών 
τούτων σεισμών, μάλιστα δέ άφού άρχίσωσιν 
αί βροχαΐ.

Έκ τής Κασταλίας δέ κατέβημεν διά τού έ- 
λαιώνος εις τό όλως καταστραφέν μ,οναστήριον 
της Παναγίας* Πέτραι μέγισται διελθούσαι έκ 
τών άνυυ κατακυλενδόμεναι είχον ,τό μέν άλσος 
κατη,υλακισμένον, τά δέ δένδρα αύτού κατατε- 
θραυσμένα. Καί σχίσματα δέ γής είδομεν ενταύ
θα, δ έγ ήσαν όμω; καί μεγάλα, Έκ τού μονα
στηριού δέ τούτου νά εξακολουθήσωμεν τήν ο
δοιπορίαν μ.ας καί μέχρι τή; επίσης κατεστραμ
μένης ’Αρκχόβης, δέν έπέτρεπε πλέον ήμιν ό 
χρόνος. Ιίπαναστρέψαντες λοιπόν, ήκούσαμεν 
παλιν τούς κλαυθμούς καί τάς άνάγ'κας τών 
δυστυχών κατοίκων τών- Δελφών, καί έπανήλ- 
θομ,εν εις Χρυσόν, ' άδιαλείπτως αισθανόμενοι 
βρόμους καί σεισμούς. Περί τήν μεσημβρίαν δέ 
έφθάσαμεν είς ’Ιτέαν’ πριν δέ άποβώμεν τών ■},- 
μιονων, έγένετο πάλιν σεισμός τοσούτον ΐσχυ 
ρος, ώστε ήσθάνθημεν αύτόν καί έπ’ αύτών έτι 
όντες, επεσαν δέ πάλιν καί πέτραι έκ τών έρει- 
πίων τής Ιτέας. Η θάλασσα δέ ή παρά τήν 
ανατολικήν αύτήν άκτήν είχεν έτι όπερ έν τοΐς 
ήγουμένοις είπαν χρώμα, ό δέ κύριος Χρηστομά- 
μ.άνο; έλαβεν έξ αύτού, όπως έξετάσνι αύτό χη- 
μικώς έν ΆΟ/,ναις. Περί τήν 3ην δ' ώραν έπέ-
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βημεν έπί τή; Καρτερίας, ίσταμένης έν θαλάσ
σιον μ,ίλιον άπό. τής ά-κτής, όπου πάντε; ήσθανό- 
μεθα τούς ύπό σεισμών Τιναγμούς τού πλ.οίου. 
Πεοί λύχνων δ ’ άφάς, έφθάσαμεν. εί; .Κόρινθον, 
και περί τήν μεσημβρίαν !τά,ι 7  Αύγούστου είς 
’Αθήνας.

Η έκθεσις αύτη θεωρητέα -ώς πρόδρομός τις 
άλλης μείζονος πραγματεία;, γραφθησομένη; έάν 
γείννι καί δευτέρα αποστολή .έπί ερευνήσει τών 
φαινομένου» τού σεισμού τούτου.
. ’Αβή->ηΐ ι , 167θ{ Αύγουστου II;
  ■ . ■ . · ~ ·  · . .
ί,'τ· ότ· γτ ςτ.-ίιι·* τ> ;sr ; ·;η νόκιτ

ΑΜ Ε ΡΙΚ Ο Σ  ΒΕΣΠΟΤΚΙΟΣ.
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Η δικαία έκτίμησις μεγάλων άνδρών «ργεΤ 

,πολλάκις λίαν καί κατ’ αύτούς έτι τούς ήμετε- 
ρους χρόνους, καθ’ ους εΰκολον είνε νά έρευνήσω- 
μεν τά κατορθώματα αύτών. Δικαιούμεθα λοιπόν 
διά τούτο νά θαυμάζωμεν έάν είς προτέρους χρό
νους ούδέν ήτο συνηθέστερον ή κατ’ άρχάςύπερτί- 
μησις, είτα δέ περιφρόνησι; καί πολλάκις μόλις 
μετά παρελευσιν αιώνων δικαία έκτίμησις,;

’Αφού ό Χριστόφορος Κολόμβος άνεκάλυψε 
τήν ήπειρον, ήν κατ’ άρχάς αύτό; ό ίδιος έξέλα- 
βεν όυς άλλο τ ι παρ’ β,τι πραγματικώς ήτο-, άρ
χισα-·' νά γίνωνται συχνοί Αλόες τίρό; ανεύρεσή 
τής δυτικής όδού τών ’Ινδιών’ καί ό'μω; παρήλ- 
θον δεκαετηρίδες μεχρισού άναγνωρίσωσιν] οί 
τότε, I ότι άνεκαλύφθη ούχί παραλία τις τών 
’Ινδιών, άλλα νέά ήπειρος.; Πρός τούτοι; ό Κο- 
λόμβο; εκτενείς πληροφορίάς έδωκεν εϊ; μόνην 
τήν ισπανικήν κυβέονησιν, τή ί όποία; συμφέρον 
ήτο νά μή γίνη παγκοίνιως γνωστή ή σπουδαία 
άνακάλυψμ. Μόνον δέ μετά τόν θάνατον τού 
Κολόμβου κατώρθωσεν 5 Βαλβόα; νά προχωρήσνι 
διά-ξηράς μέχρι τής περουβιανή; παραλίας καί 6 
Μαγελλάνος νά διέλθρ τφ  1 3 1 9  τήν όδόν, τήν 
φέρουσαν τά όνομά του καί τότε μόλις κατενόη- 
σαν οί άνθρωποι περί τίνος έπρόκειτο καί τ ί 
πράγματι άνεκάλυψαν οί ρηθέντες καί άλλοι, 
ώς ό Καβράλος καί Καβώτος. Έγνώρισαν ,δη- 

1 λαδή οτι εύρέθη όλως νέα ήπειρος, ήτις έπρε- 
πεν άλλως πως νά όνομ.ασΟή καί ούχί Δυτικαί 
’ίνδίαι. Έάν έτι κατά τάς άρχάς τού 16ου αίώ- 
νος ήτο γενικώς γνωστόν ότι δ Κολόμβος άνε
κάλυψε νέαν ήπειρον δέν θά έβλέπομεν τό όνο
μα ’Αμερική έπί τών χαρτών, άλλά Κολομβία. 

Ό Έμέρικος Βεσπούκιο; γεννηθείς τη,ν 9
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Μαρτίου 1451 έν Φλωρεντία έξ ευυπολήπτων 
γονέων, έξεπαιδεύθη έν τή ιδία πατρίδι ιδίως 
τήν φυσικήν, γεωγραφίανκαί αστρονομίαν. Κατά 
τό 14 2 0  μετέβη ττρύς εμπορίαν είς τήν)Ίσπα- 
νίαν καί οτε τώ 14 9 6  ό Κολόμβος ήτοιμάζετο 
δί* τό δεύτερον τα'είδιον αυτού, ό ’Αμέρικος 
δέν ήδυνήθη νά χαλινώση τήν περιέργειαν 
αυτού νά ίδη τάς νέας χώρας. Έγκατέλιπε λοι
πόν τό έν Σεβίλλα έμπόριόν του καί έπεβιβά· 
σθνι εις τά Γάδειρα τήν 1 0  Μαΐου 14 9 7  ύπό 
τόν ναύαρχον ’Ογέδαν. Τήν 16  ’Ιουνίου έφθα- 
σεν εις ττ,ν ήπειρον τη; 'Αμερικής, ήρεύνησε ση 
μαντικόν μέρος τής παραλίας καί τό υπό τού 
Κολόμβου θιχθέν καί έπέστρεψε τόν Ιούνιον 
τού 1 4 9 8  εις τή< 'Ισπανίαν, όπου έγενετο δε
κτός ύπό τής αύλής μετά μεγάλων τιμών. Εις 
δεύτερον ταξείδιον, δι’ & άνεχώρησε τόν Μάϊον 
τού 14 9 9 , συιεπλήρωσε τάς γνώσεις μέρους 
των έ τ ι  καί νύν καλούμενων Δυτικών ’Ινδιών, 
ευρών πολλάς μιχοάς νήσους. Διά μεγάλων υπο
σχέσεων προσείλκυσεν αυτόν είς τήν υπηρεσίαν 
της ή ΙΙορτογαλλία. Ό βασιλεύς δηλαδή Εμ
μανουήλ ήμιλλάτο τότε πρός την Ισπανίαν καί 
είχε κατορθώσει όπως ό ’Αλέξανδρος ό σ τ . όρί- 
ση έν 'Ρώμτι μεσημβρινόν χωρίζοντα τάς πορτο· 
γαλλικά; τών ισπανικών χωρών, τών πρό; Α. 
μέν αύτού άνηκουσών είς τήν Πορτογαλλίαν τών 
πρός Δ. δέ είς τήν 'Ισπανίαν. Διά τού όρισμού 
αύτού ή παρά τού Καβράλ άνακαλυφθεϊσα Βρα- 
σιλία άνήκεν είς τήν Πορτογαλλίαν. Ο’ Αμέρικος 
αύτόσε μετέβη δίς τώ 1 5 0 1 και τώ 15 0 3 , 
ούχί όμως ώ; αρχηγός, αλλά ώς γεωγράφος καί 
πρωρεύς. Έξηκολούθει ετι έπικοατούσα ή δοξα
σία ότι αί πρό; Δ. άνακαλυφθείσαι χώραι καί 
νήσοι ήσαν μ.έρη τών ’Ινδιών καί ούτως άνεζητεί- 
το πάντοτε όδός άγουσα είς τήν Μαλάκκαν. 
Ίίκ τούτου τά τέταρτον ταξείδιον αύτού τώ  
15 0 3  έκινδύνευσε πολύ, διότι είχον άναχωρήσει 
μετ’ αύτού 6 πλόϊα έξ ών τό μέν εν άπωλέσΟη 
αύτανδρον, τά  δέ πέντε μετά μεγάλους κινδύ
νους προσωρμίσθησαν τέλο; εις τόν όρμον τών 
Αγίων Πάντων είς τήν Βρασιλίαν.

Ο Κολόμβος άπέθανε τώ 1 5 0 6  καί τότε 
πάλιν είσήλθεν είς τήν Ισπανικήν υπηρεσίαν 
ό ’Αμέρικος. ’Επιχείρησε λοιπόν πολλά ταξείδια 
πρός Δ. διά νά γνωρίσνι άκριβέστερον τήν χώραν 
καί έδημοσίευσεν είτα -χάρτην τής νέα; ηπείρου 
καθώς καί τά ημερολόγια τών τεσσάρων πρώτων 
ταζειδίων αύτού. Ταύτα ήσαν αί πρώται άκρι- 
οεΤς· εκθέσεις, αί είς γνώσιν τού κοινού περιελ-

Οοϋσαι περί τών χωρών έκεί»ων, αέτινες έκ τού
του δέν έθεωρούντο πλέον ώ; μέρη τών ’Ιν
διών άλλ’ όλω; νέα, χρείαν Ιχοντα ιδίας όνομ,α- 
σίας. Αυτή έλήφθη λοιπόν έκ τού τίτλου τού 
μόνου περί αύτών δημοσιευθίντο; έργου, ώνο- 
μάσθη όλη ή νέα ήπειρο; ΤΐίΐΤΔ ΑιηοΓίεαπα 
καί ούτω; άπεδόθη είς τάς νέας χώρας τό όνο- 
μα τού μετριόφρονος καί φυλησύχου άνδράς, 
δστις άλλως άπό τού 1 5 1 6  ήσύχαζεν έν τώ 

I τάφω. Τώ 15 3 5  τό εργον τού ’Αμερίκου μετε- 
φράσθη έκ τού Ισπανικού ε;ς τό Λατινικόν καί 
μόλις τότε αφού έκτός τόν Πορτογάλλων καί οι 
Γάλλοι καί οϊ 'Αγγλοι είχον ρίψει τά βλέμματά 
των πρός τάς χώρας εκείνα; καί έστερεούντο 
βαθμηδόν είς αύτάς, δέν ήτο δυνατόν νά διατη- 
ρηθή ώς ανωφελής ή αύστηρά μυστικότη:, ήν 
έτάρει έπί 40  έτη ή 'Ισπανική πολιτική. Ούτω; 
διεδόθη καί παρά τώ λαίμ τού ’Αμερίκου τό έρ- 
γον, τού όποιου περικοπαί μετεφράσθησαν καί 
είς άλλα; γλώσσας, έγένετο δέ γνωστόν ότι μέ· 
γας ’Ωκεανός χωρίζει τά; ’Ινδίας άπό τήν νέαν 
ήπειρον, επομένως ώνομάσθη αύτη μέ τό ο*ομα 
εκείνου, είς 0ν τό κοινόν ώφειλε τάς πρώτα; 
άκριβεστέρα; γνώσεις. Ούδέν δέ πρός τούτο έ- 
νήργησεν αύτός ό ’Αμέρικος τού όποιου ό εύγε- 
νής χαρακτήρ δέν ήτο πρόσφορος όπως έκουσίως 
σκοτισθώσιν αί έκδουλεύσεις άλλου. Πολλάκις 
μετά ταύτα έλέχθη ότι όπως καί είς άλλας 
νεωτέρας άνακαλύψεις (ώς τής χώρας τού Βαν- 
Διέμεν, τής τού Κεργουσελίνσου, τών νήσων τού 
Βακουβέρου, τού Ούδσωνίου καί Βαρφινίου κόλ
που καί πολλών άλλων), ούτω καί ή μεγίστη 
πασών φέρει τό όνομα τού Κολόμβου, άλλα  
μόνον διά μεμονωμένα τινά μέρη έπραγματο- 
ποιήθη ή ιδέα αύτη. Έκ τής άγνοιας όμως τής 
άληθεία; άργότερον κατηγορήθη αδίκως ό Βε- 
σπούκιος. “Ας ιδη έκαστος τά γραφόμενά του 
και θά ίδη ότι ούδόλω; αποκρύπτει τάς έκδου- 
λεύσεις τών πρό αύτού έπισκεφθέντων τάς νέας 
χώρας καί μάλιστα τού Κολόμβου, άρκεΐται 
δέ δι εαυτόν μόνον μέ ό,τι πράγματι τώ ανήκει.

Κατά τά 20  τελευταία έτη τής ζωή; του 
δέν διέτριψε ποτέ έπί μακρόν έν Ευρώπη- μό
λις έπανερχόμενος άπό ταζειδίου, προητοίμαζε 
νεον. Εναλλάξ εις υπηρεσίαν τής Ισπανία; καί 
Πορτογαλλία; έτιμάτο ύπό τών κυβερνήσεων 
άμφοτέρων τών χωρών καί ήςιώθη τιμών κατά 
τάς έκδουλεύσεις αύτού" καί ή πατρί; αύτού 
Φλωρεντία ένέπλησε τιμών καί αύτόν καί τήν 
οίκογένειάν του.
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II άπό 350 ετών πανταχού δεκτή γενομένη 
όνομασία θά διατηρηθή" εΐνε δέ αυτη όρθοτέρα 
της ονομασία; τής δυτική; ηπείρου ώς «νέου 
κόσμου». 'II 'Αμερική δέν είνε ούτε νέα ούτε 
κόσμο;. Δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρησι; ονο
μάτων συγχωρητέων είς τήν ποίησιν μόνον καί 
ούτω κακώς άποπλανώνται μή είδότες. Είθε 
λοιπόν νά παραμείνγ) ή όνομασία 'Αμερική, διότι 
είνε τό όνομα άνδρός πολλάς είς τήν Γεωγραφίαν 
προσενεγκόντος έκδουλεύσεις, διά τόν όποιον 
ή πατρίς του δύναται νά ύπερηφανεύεται.

(Έχ του rcojAxvtxcO).

II Α Ι Α Τ Ρ ΙΙ Ϊ Ι Ϊ
Τ Ο Ϊ ΚΕΜ ΣΙΟΓ ΟΡΟΪΣ*).

Η ιδέα τού νά ένωθή ή Γαλλία μετά τή; 
’Ιταλίας διά σιδηροδρόμου διατρυπώντος τάς 
'Αλπει;, οφείλεται είς άπλούν ορεινόν έκ τού 
χωρίου liardonneclie, όστι; τώ 1 832  παρου- 
σίασεν εΐ; τόν Κάρολον-’Αλβέρτον ΰπόμ.νηαα, 
πιρί διατρήσεω; τών "Αλπεων άπό Modane είς 
liardonneclie. Καί έννοείται μέν ότι τό κατ’ 
άοχάς ούδείς προσέσχε εί; τού αμαθούς χωρικού 
τά; παρατηρήσει;" μόλις δέ τώ 18 4 6  καί τώ 
1 847  ύπό τήν πρωτοβουλίαν τού Βέλγου μηχα
νικού Maus έγένοντο άπόπειραίτινες,άς όμω; τά 
τού 18 4 8  συμβάντα άνετειλαν, καί ή ιδέα αύτη 
έκοιμήθη έπί μα/.ρόν. —  Ο κόμης Καβούρ με- 
γαλεπίβουλο; έν πάσιν, έσκέφθη νά χρησιμοποι
ήσω έκ νέου τήν ιδέαν ταύτην, καί συνωμολό- 
γησε σύμβασιν μετά τή; Γαλλικής σιδηροδρο
μικής Εταιρίας Βίκτωρ ’Εμματονη-Ι καταβα- 
λούσης 20  έκατομ-μύρια φράγκων διά τή* έπι- 
χείρησιν. Αί προκαταρκτικαί σπουδαί καί με- 
λέται έγένοντο, αί άναγκαίαι χωροσταθμίσεις 
έξετελέσθησαν, καί τόν Αύγουστον τού 18 5 7  
αύτός ά Βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ έθηκε 
πϋρ εί; τήν πρώτην υπόνομον άπό τή; πλευρά; 
τής Σαβαυδία;. Μόλις όμω; τήν 12  Ιανουάριου 
18 6 1  ή έργασία ήρξατο σπουδαίω; καί μηχαναί 
έτέθησαν εί* ένέργειαν, ένώ|τέως διά τών κοινών 
μέσων διετρυπήθησαν 921 μέτρα άπό τής

’) Ή διατριβή αϋτη εΤ.αι άπόσπασμα πραγμα
τεία; πεεί τών μεγάλων δημοσίων έργων τών κατά 
τήν τελευταία/ δ’.ετϊαν συντελεσθέ.τω,. Σ. Σ,

Bardonnechc καί 7 2 1  άπό τής Modane.
Η πρόσληγις τή; Σαβαυδία; εί; τήν Γαλ

λίαν έγέννησεν έπί στιγμήν φόβους διά τό μέλ
λον τής έπιχειρήσεως, άλλ’ ή άλληλεθνής συν
θήκη τή; 7  Μαΐου 1 8 6 2  διίλυσεν όλοσχερώ; 
τούτους. Κατά τήν συνθήκην ταύτην συνεφω- 
νήθη όπως τά έξοδα διά τήν κατασκευήν τής 
υπογείου διόδου καταβληθώσιν ύπ’ άμφοτίρων 
τών κυβερνήσεων, έκαστη; καταβαλλούσης τό 
ποσόν διά τό μέρος τό περιεχόμενον έν τώ έ- 
δάφει τη; και μέχρι τού μέσου τή; διόδου καί 
ώρίσθη όπως ή έργασία περαιωθή εντός 25  έτών 
άπό τής 1 Ιανουάριου 1862 ' εάν ή έργασία 
διαρκέσρ όλιγώτερον θέλουσι καταβληθ-ή 509 , 
000 φράγκων ώς αμοιβή, δι' έκαστον κερδηθέν 
έτος, άν δέ τελείωση εί; δ άστημα μικρότερον 
τών 1 5 έτών, τότε δι’ έκαστον έτος κερδηθέν 
θέλουσι καταβληθή 6 0 0 ,0 0 0  φράγκων. Ίΐ καθ’ 
έκαστον έτος πρόοδος τών έργασιών δέν ήθελεν' 
εϊσθαι μικρότερα τών 2 5 0  μέτρων, ή δέ διεύθυν- 
σις αύτών έμενεν αποκλειστικό»; εί; τήν ’Ιταλί
αν, τής Γαλλία; μελλούση; νά λαμβάνη πληρο
φορία; περί τή; προόδου τών έργασιών άπό τρι
μελή επιτροπήν πρός τούτο όρισθεϊσαν.

Αί πρόοδοι όμως τή; μηχανικά; καί τά  
έφευρεθέντα νέα μηχανήματα έδωκαν τοσαύτην 
ώθησιν είς τάς έργασία;, ώστε ό,τι μετά 25 έτη 
¿θεωρείτο δυσκατόρθωτον, τώρα εντός έ<άς έτους 
θέλει είσθαι περαιωμένον.

Κατά πρώτον λόγον δύο δυσκολίαι άνεφαί- 
νοντο όσον άφεώρα τήν έκτέλεσιν τής έπιχειρή* 
σεως ταύτης" πώ; ήθελεν είσθαι δυνατόν, νά ζώ- 
σιν ύπό τήν όρυχθησομένην δίοδονΐτόσοι άνθριο- 
ποι, όπότε ό ατμοσφαιρικός άήρ ήθελε όιαφθείρε- 
σθαι καί ύπό τού έκπνεομένου ανθρακικού όξέος 
καί ύπό τού καπνού τή; πρός έκρηξιν χρησιμευ- 
ούσης πυρίτιδος. 'Επειτα σπουδαία άλλη δυ
σκολία ήτο, ότι άν ένεργεΐτο ή διάτρησις όιά 
τών κοινών μέσων, ή εργασία ήθελε βαίνει βραδύ
τατα, καί τις οίδε πότε ήθελε περατωθκ. Έχρει- 
άσθη λοιπόν αί έπυγήμ“- άπασαι νά συμβάλω- 
σι τά έφ’ έαυταΐς πάσας τά; δυνάμεις αυτών ό
πως φέρωσιν εις πέρας τόν σκοπόν τούτον.

Πρό καιρού οί έπιστήμονε; εζήτουν τό μ.έσον 
τούνά χρησιμοποιήσωσι τά ρεύματα καί τούςχει- 
αάροου; τών ύδάτων καθώς καί τά άτμοσφαιρι- 
χά ρεύματα. Ό Σολομών de Caus, ό Διο
νύσιος Παπΐνος ¿δοκίμασαν νά έξομοιώσωσι ττ,ν 
κινούσαν τού; ύδρομύλους μηχανικήν δύναμιν 
διά νά γενικεύσωσι τήν χρήσιν τού ύδραυ-



λικοΰ τούτου « λίνήτρου, Τού πρώτου όμολο- 
γοϋμένω ; κα ί οίκΟνομ.ικωτέρου πά ντω ν δ ία  μ ε
ταχειρ ίζετα ι ό πολιτισμ.ός, Πρό Τινων έτώ ν δ μη
χανικός Andrand, άποθανών έν Παρίσίοις τώ  
1 8 6 1 ,  τΐροέτεινε νά θέση έίς κίνησιν διαεάρους 
μ η χανά ; δ ιά  ¡λέσού τού· πεπυκνώμένου άέρος. 
Τήν ιδ ία ν  το ύτη ν ανέπτυξε·* δ  Κ. Sbrnmeiller, 
προϊστάμενος' μηχανικός τή ςδ ια τρήσεω ς τού Κ ε- 
νισίόυ όρους, άά ί ή πέτυχ εν . Ί ίσυλλογίσθη  νά θ έ 
ση εις ένέργειάν'τ'ήν κ ινη τ ίκ ή νδ ύνα μ ιν , τήν άνα 
πτυσσομένήν άπό Τή·/ συμπίεσιν Τού άέρος, τήν 
δέ συμπίεσιν τα ύ τή ν  έσκέφθη ,νά  παραγάγη  δ ιά  
μέσων υδραυλικώ ν.174  toioStov παρείχε δύο τι·* 
νάς ώφέλείάς* δ άήρ ένίόει τάς μίηχάνάς σ ϋμ π ιε - 
ζόμενας. μ ετά  'δε τά ϋ τά  έπανερχόυ.ενος άνενέου 
άδιακόπωέ τον προϋπ'άρχοντα αέρα, άλλω ς π ν ι
γηρόν καθιστάμενων. ’Από *της πλευρά ; τού Bar- 
donuèche άνυψώθν/4ϋά<*ίά ό δ α τα  τού χειμάρρου 
Melezet κα ί συνήχθν,σαν εντός αποθήκης τ ε 
θειμένης 4 5  μ έτρα  υπεράνω-τού σημείου έφ’ οδ 
εμελλον νά ένεργήσωσι, παρέχοντα καί έν τη  με- 
γίς·η ξηρασία δύνάμιν 15 4 0  ίππων* « π ό τ η ς  έ τέ -  
ρας δέ πλευράς' εχρησιμοπυίησαν τά  υδ α τα  άλλου 
χειμάρρου καΤασκευάσαντες κα ί ύχετόν, δ ιοχε- 
τεύοντα ’ 6 ,0 0 (1  λίτρας ϋδχ/ro; κ α τά  δευτερόλε- 
π τ ο ν ,κ α ί άποκτήσαντες δύναμ.ιν4 1 8  Ιπ π ω ν , η - 
τ ις  έν ανάγκη ήδύνατο έπακίθητώς νά αύξηθή.

Διά νά ένεργηθή ή συμπίεση; τοϋ 'άέρος ό Κ. 
S o m m e il le r  έφήρμοσε δύο’ μηχ-ανάί,* ών ή μέν, 
συμπιεστής' δ ιά  στήλης υδκτσρ; «γΗαΤελείφθη 
σήμερον, ή δ ε, συμπ ιεστής δη’ ά ντλ ία ς ,'ε ίνό ι ή έν 
ένεργεία πάρέχΟυόα είς δ ιάστημα"24 ' ώρών, π ε 
ρίπου 6 0 0  μ.έτρα άυβ ίκά  συμπεπιε’σμ.έν'οο'•'αέρος'. 
‘Ο αήρ όυτο ; περισυνάγετα ι έν σίδηράϊς^ άποθή- 
ία ις , κα ί δ ι’ α γω γώ ν  σωλήνων εκ'χϋΤού σιδήρου 
διαμέτρου 2 0  έκατοστομ ., όδηγείτα ι κ α τά  τ ά ;  
διαφόρους ά νά γκα ς-κά ί δ ιανέμεσαι, τό, μέν όπως 
κινήσνί τ ά ;  μηχανάς, τό  δε'δπο ις-^ρησ ιμ εύση  
πρός ανανέωσην τοϋ έν ίταΐς- ύτογείλ ίς -στοκίς 
άέρος. Ο συμπεΤνκνωμ.ένος ■’ οδτος άήο ό διά 
τη ν ανανέωσην τοϋ διάφθαρέντος χ'ρησιμ.εύων, 
ε ίνα ι καθαρότατος κ α ί ά«σμ .«« - δροσερότατος 
δέ κα τά  τη ν . σ τ ιγμ ή ν κ α ΐ τ,·* έκφ εύγε ι τοϋ 
σωλήνος άποκτά  -μ εγ ίστη* θερμότητα έκ τω ν 
περί αύτόν σοιμά των , είς Τρόπον ώ στε ή 
θερμοκρασία τής υπογείου διόδου κ ε ίτα ι μ ετα ξύ  
Των 2 4 —-2 8  βαθμών. Πρός κίνησιν Τών μηχα 
νώ ν κα ί άνανέωσιν τοϋ άέρος ένεργοδσι 2 8  συμ- 
π ιέσ τα ί δ ι’ άνΤλίας, χορηγοϋντες καθ' έκάστην 
ημέραν περίπου 1 6 .8 0 0  κυβικά μέτρα συμπεπι-.
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εσμένου άέρος, ποσότητα προφανώς έξαρκοδσαν.
Καί τό μέν ολικόν τής υπογείου διόδου μ.ή*ος 

sivat 1 2 , 220  μέτρων, τό δ ’ όριστικόν κατά 
τήν βάσιν πλάτος 7  μέτρων, ικανόν διά διπλήν 
σιδηροδρομικήν όδάν, μένοντας καί Ικανού χώρου 
(0,70) διά πεζοδρόμια. Κατά μέσον όρον καθ' 
έκαστον, μήνα διατρνπώνται 1 00 μέτρα βράχου, 
μέχρι δέ. τής 1 Μαρτίου τρέχοντος έτους έμεναν 
έτη νά διατρυπη,θώυν 1,41 0 μ.έτρα 25" τόν 
Μάρτιον διετρυπήθησαν 7.1, 80 άπό τής Γαλ
λικής πλευράς καί 41 ,·50 άπό τής .Ιταλικής, 
τούτέστιν 1 1 3 , 30' υπολογίζεται λοιπόν ότι 
έντός τοϋ προσεχούς έτους θελει περατωθή ή 
υπόγειος δίοδος καί τό έαρ τοϋ 18 7 2  θέλει 
παραδοθή είς κοινήν χρήσιν ό υπό τάς 'Α λπιι; 
σιδηρόδρομος. : -ί Π H i Μ  L \

’α λλ ’ 6 άνθρωπος σπεύδε', καί ,σπεύδει αιω
νίως. Έχει καλώς" ή υπόγειος τοϋ Κενισίου 
όρους δίοδος ώς τάχιστα θέλει περαιωθή" άλλ’ 
υπολείπεται έτι καιρός άν όχι πολ.ύς, άλλά 
πέντε, τέσσαρα, τρία έτη. "Κώ; τότε, πώς θά 
μετέβαινον <>ί τβξειδιώται άπό Ιταλία; είς 
Γαλλίαν' διά τών συνήθων λεωφορείων ; άλλ’ 
είχε καταντήσει τόνταξείδιαν > άφόρητον, συνε- 
πήγε δέ κάέ φρικτοϋς κινδύνους" τόν χειμώνα οί 
πάγοι καναί χιόνες, τό έαρ at χιονοστοιβάδες, 
?πί δέ τούτοι; δρόμο; 1 7  χιλιομέτρων. Ίίσκέ- 
φθησαν λοιπόν καί κατασκεύασαν σιδηρόδρομον 
ύπεράλπειον δστις ενεργεί ήδη άπό τής 1 5  Ιου
νίου τού 1 8 6 8 . >.ι

Η κατασκευή τοϋ σιδηροδρόμου τούτου μεγά- 
λας άπήντ/,σε δυσκολίας" δέν πρόυκειτο περί 
κοινής τινο; ομαλής σιδηράς όδοϋ ή τουλάχι
στον· περί <ΛιΛ ελαφρά κλινούσης, προϋκειτο 
περί άναβάσεως καί καταβάσεως ορούς, ϋύους 
ούχί εύκαταφρονήτουι Ήπί.· Τούτω έφτ,ρυ,όσθη 
νέον τι σ'ύσΤηαα σιδηροδοόμου, τό Τού 'Αγγλου 
Fell, ή τό τοϋ σιδηροδρόμου- μέ κεντρικήν σιδη
ράν γραμμήν (rail). Τό σύστημα, τούτο άπό 
Τόύ 18 4 3  έφευρεθέν υπό τοϋ βαρόνου Seguicr 
καίιάναπτυχθέν έν τή Γαλλική τών έπιστημών 
Ακαδηυ.ία, μόλις δ’ ,ύπά τού Fell τώ 18 6 3  

έφαρμοσθέν επί- τ?ς όδοϋ άπό Croiutorl είς 
JJjgh-Pe<ik . έ ν ‘Αγγλία, τή συγκαταθέσει δέ 
τής Γαλλικά; καί τής Ιταλική; κυβερνήσεως 
έφαρμοσθέν καί επί Ίου Κεησίου όρους, συνίστα- 
ται είς τό νά παρεντίθηται μ.εταξϋ τών δύο συ- 
νήθων σιδήρων τής όδοϋ τρίτον τ ι έν έδάφει ΰψη- 
λοτέρω, τού όποιου σκοπός είναι τό νά παρεχτ) 
τήν άναγκαίαν πρός τήν έλξιν αντοχήν' έπομένως
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τά πλάγια σίδήοα ούδέν άλλο ενεργοϋσιν ή νά 
ίιποβαστάζωσι τάς άμαξας.

Ή σιδηροδρομική όδός κατεσκευάσθη επί τής 
εξωτερικής πλευράς τής Μεγάλη; όδοϋ τών 
'Αλπεων έπί τού χείλους τοϋ κρημνού, κατέχουσα 
πλάτος 1 0 μέτρων καί άφίνουοα πλάτος 6 μέ
τρων εις τήν κοινήν όδάν. *Η μέση ταχύτης τοϋ 
σιδηροδρόμου διά μέν τά εμπορεύματα είναι 
10  χιλιομέτρων καθ’ έκάστην ώραν, 1 7  δέ 
χιλιομέτρων διά τού; οδοιπόρους. Ολόκληρος ή 
άπό'Αγ. Μχαήλ είς Σοϋσα όδός, δι’ ήν πρό-ι 
τερον άπνιτούντο 1 2  ώραι διά τών κοινών άμα- ! 
ξών, διατρέχεται νϋν είς διάστημα 4 περίπου 
ώρών. Πρός έξασφάλισιν κατά τών καταιγίδων, 
τή; χιόνος καί τών χιονοστοιβάδων έκάλυψαν 
εις πολλά μέοη τήν όδόν, αλλαχού μέν διά ξύ
λων, αλλαχού δέ διά θόλων έκτισμένων, καί 
αλλαχού διά σιδηρών ελασμάτων. Έξωδεύθησαν 
δέ διά τήν όδόν ταύτην 8 έκατομ-μύρια φράγ
κων.

Κ αί κ α τ ’ άρχά ; μέν ΰπήρχον φόβοι περί | 
τής ασφ αλεία ; τ ή ; προκειμένη; όδοϋ, ά λ λ ’ οί 
φόβοι οΰτοι έξηλείφθησαν καί οί περ ιηγητα ί δ ιά  
τα ύ τη ; πλέον δ ιέρχοντα ι’τά ς  'Α λ π ε ις  έκείνας, ά ;  ; 
ό ’Αννίβας ποό 1900 έτώ ν μ ετά  τοσούτου,κόπου 
κα ί μόχθου διέβη. 'Α λ λ ω ς  τ ε  ή όδός είναι 
γρ α φ ικω τά τη . Φ υτεία π ερ ικαλλής, θεαι μ εγαλο 
πρεπείς, χείμαρροι κα ί κα ταπτώ σεις  ύδάτω ν άνά 
παν βήμ,α, κα ί α ί χθαμ αλα ί κομ,ψαί καλύβα ι 
έκε ίνα ι, κα ί τ ά  δροσερά το π ία , κα ί οί χωρικοί 
έκπληκτο ι έπ ί τή  τόλμη  νά διαβή ό σιδηρόδρο
μ ε ; πρό τής θόρας αύτώ ν.

MIX. Π. Λ ΙΜΠΡΟΪ.

ΒΙΟΓΓ ΑΦΙΙν Α ΓΙΑ Α

ΠΕΡΙ

(Σανινεια και τε’λ ο :— ν1$ε Φαλλ. Ε'.)

Είς Ταυρίνον ευρε παρά 'τώ  Φ ιλ ίπ π ω Ά ' Έ σ τε  
κα ί τή  συζύγω  αύτοϋ Μαρία τή  Σαβαυδή τήν 
α ίτή ν  εγκάρδιον κα ί ειλικρινή  αγάπη ν τ ή ;;ό -  
ποίας κα ί πρό τερον δ ε ίγμ α τα  ε ίχ ε  λ ά β ε ι, ήρκει 
δέ μόνον νά έπιθυμήση π ρ α γμ α τ ικ ώ ; τήν εύτυ-

χ ία ν  του κα ι οί ηγεμόνες ούτοι άυ.έσως ήθελαν 
τή ν προσφέρει α ϋ τώ ’ κα ί όντως ήθελεν ευτυχή σει 
αν έμενε παρ’ αΰτο ίς. Κ ατά  τόν αυτόν σχεδόν 
χρόνον * ό καρδινάλιο ; ’Λ λβάνη; έγρα|/εν αύτώ  
έπ ιστολήν έν ή τώ  άπεδείκνυε τό άπερίσκεπτον 
κα ί άκα τά στα το ν τοϋ βίου του κα ί τό άτοπον 
τώ ν φόβων του , έν άλλα ις λέξεσ ιν , έσυμβούλευ- 
σεν αυτόν είλικρινώς κα ί οί λόγο·, του ησαν 
λόγοι προερχόμενοι έκ τώ ν σ π λ ά γ χ  ων αληθούς 
φ ιλ ία ς . Καί δεν έφερεν αληθώς κακόν α π ο τέλ ε 
σμα ή επ ισ τολή  α υ τή , έπειδή  πραϋνθείς έπα νέ- 
λα β ε  τά ς τα κ τ ικ ά ς  αΰτού α σ χ ο λ ία :, συ έθεσε δέ 
διάφορη πο ιήματα  καί διάφορα ά λ λ α  π εζά  

! έργα, έ ;  ών κυριώτερα είναι οί δύο περί Ε νγε-  
η ία ς  κα ί Τιμής δ ιάύογο ι ο ίτινες είναι ικανή 

| άπό δειξ ι; τοϋ ό τι δέν έπασχεν ε μ.ή περιο- 
δ ικώς.

’Λ λλ ’ ή ιδέα τώ ν χειρογράφων του έμεινεν 
έρριζωμένη είς τόν νοΰν του, δέν είναι δε δ ύ - 
σκολον ότι ό έρως του ε ίχεν α να πτυχθε ί περισσό
τερον. Ό θεν τ ώ  έπήλθε κ α ί π ά λ ιν  ή ιδέα  ν*  
υπά γη  καί έκ δευτέρου είς Φερράραν. Ο Φ ίλ ιπ 
πος Λ’ 'Ε σ τε  προσεπάθησε νά τόν άποτρέψη 
του σκοποΰ του, άλλιά μ.ή κατόρθωσα; νά τόν 
μ-εταπείση, άπεφάσισε νά παρακαλέση τόν δούκα 
’ Αλφόνσον όπως τώ  δοθή ή άδεια  νά έπ α  έλθη  
είς τήν αυλήν. Κ αί π ρ ά γμ α τ ι έ τυχ ε  τ ή ;  άδειας 
τα ύ τη ς , ύπό τόν όαον ου.ω; νά μ.είνη ώς απλούς 
ιδ ιώ τη ς , προπάντων δέ νά δοθή ε ί; τήν δ ία ιτα ν  
τ ή ; όποιας ε ΐχεν απόλυτον α νάγκη ν.

Ο Τάσσος έφθασεν ε ί; Φερράραν κ α τά  τή ν  
σ τ ιγμ ή ν καθ ήν έωρτάζοντο οί γάμοι τού δου- 
κός μ ετά  τής Μ αργαρίτας Γονζάγα" ή λ π ιζ ε  νά 
τύχη  άκροάσεως παρά τ ώ  δουκί κα ί ώς ά λλοτε  
νά εΐσαχθή ύπο τώ ν πρ ιγκηπ ισώ ν, ά λ λ α  τ ά  
π ράγμ ατα  ή λλα ξα ν  κα ί ούδεμ α ; δεξιώ σεω ; έ τ υ 
χ ε  τόσον έκ μέρους τώ ν ήγιμ.όνων όσον καί 
έκ μ,έρους τώ ν  αύλ ικώ ν κα ί αύτώ ν τώ ν  θερα
πόντω ν , ο ίτινες μ.ετά τή : α ύ τή ; σχεδόν ψυχρό- 
τητος προσεφέρθησαν αύτώ" όθεν, μ.ή άμ φ ιβάλ- 
7.ων πλέον περί τής δυσμενεία ; είς ήν π ερ ιέπε
σε κα ί β λέπω ν εαυτόν έγκα ταλελειμ μ ένο ν υπό 
τώ ν  π α λ α ιώ ν  φ ίλω ν του κα ί έκτεθειμένον υπέρ 
πο τέ είς τή ν όργήν κα ί τό  μίσος τώ ν εχθρών 
του , παράφορο; έκ τού θυμού κα ί έξηγριωμ.έ-ος 
κ α τή ντη σ ε  μ ίαν ήμ.έραν νά  εί'πη περί τού δου- 
κός κα ί περί τής αύλής παν ό ,τ ι καρδία π λ η -  
γωμ .ένη κ α ί πνεύμ α  έξημμένον -ήδύναντό πο τε  
νά ύπαγορεύσωσι. Τ αϋτα  ότε έφθασαν είς τά ς 
άκοάς τού δουκός δ ιαστσαφέντα πρότερον ίσως
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καί κακοβούλως ΰπά μαύρης τίνος ψυχής ο-«"Χνι 
τηριασθέντα, ίμερον τον δούκα είς θέσιν νά δια- 
τάξφ όπως όδηγήσωσι τόν Τάσσον ώ; φρενήρη 
εις τό νοσοκομείυν τής ’Αγίας 'Αννη;, μ.ετ’ αυ
στηρά; διαταγή; νά κλείσωσιν αύτόν παρ«χρήμα, 
αμέσως δέ καί άνευ άναβούής νά θέσωσιν αύ
τόν υπό δίαιταν καί νά έπίληφθώσι τής θερα
πείας.

Συμβεβηκό; τοιούτον εμελλεν άναγκαίως νά 
δώστι ώθησιν ίσχυροτέραν εις τήν ασθένειαν ·?,ν 
παρήγαγεν ή πυρέσσουσα του Τάσσου φαντασία, 
τήν όποιαν ¿γέννησαν καί συνετήρουν αί αδιά
λειπτοι καί συνεχείς σκέψεις καί οί συλλογισμοί, 
τήν όποιαν έπηύξησεν ή σταθερά καί άμ,ετάτρε- 
πτος άρντ,σις τής άποδόσεως των χειρογράφων 
του, τήν όποιαν τέλος ατυχής εοως έτρεφε καί 
τήν οποίαν καθίστα αθεράπευτος ή ολοσχερής 
έγκχτάλειψι; εις τήν όποιαν έβλεπεν έαυτόν 
εκτεθειμένου.

"Οτε, χωρισθείς του κόσμου, κατήντησεν εις 
τόσον ελεεινήν κατάστασιν, έπίστευσαν πλέον 
οί ύ . Ι ιχ ρ ιη ϊσ  φίλοι του, ότι έφθασεν ήδη ή 
περιζήτητος εκείνη στιγμή καθ’ ήν θά ήδύναντο 
νά τού άφαιρέσωσιν εκείνο του οποίου ούόέ ή 
δύναμ,ις τού δουκός ουδέ τά τεχνάσματα καί 
αί συκοφαντίαι των αύλικών ϊσχυσαν νά στερή- 
σωσιν αύτόν, έννοώ τήν δό ξαν τήν όποιαν τό 
πόνημα του τώ έξησφάλιζεν εις αιώνα τόν 
άπαντα.

"Οθεν ΰπεχρεώθησαν τότε αμέσως οί ακαδη
μαϊκοί τής Κρούσκας νά έκφέεωσι τάς κρίσεις 
των επί τής Ίερ^νσα.Ιήμ Δύσκολο* εΐναι νά 
εϊπωαεν αν ή πρόνοια φίλου τού τίνος ή νέα τις 
επίνοια αύτών των εχθρών του κατώρθωσε νά 
περιελθη εις χεϊράς του ό Φλωρεντινός λίβελλος* 
τό βέβαιον όμως είναι ο ί  πριν έτι ϋπερασπί- 
σωσιν αύτόν πεπαιδευμένοι τινες ά*δρες ύπερή- 
σπ σεν αύτό; έαυτόν καί τήν ίδιαν ΰπόθεσιν 
μετά τόσης ευφυΐας καί κρίσεως διεξήγαγε, ώστε 
φα;νεται άπίστευτον πώς, καί μ.ετά τοιαύτην 
απολογίαν, έν ή τόσον καλώς έφαίνετο ή όρ- 
θότης των κρίσεων του, διετηρήθη ή ανόητος 
ιδέα του οτι είναι φρενοβλαβής, καί πώς ύπέ- 
μ.εινεν ό δούξ νά κρα-ή μετά των φρενοβλαβών 
άνθρωπον δστις ού μό ον βλαψίφρων δέν ήτο, 
άλλά καί λίαν συνετός.

Ο Τάστο; έγραψε προς τόν Γρηγόριον 1Γ', 
πρός δέ καί προς τόν αύτοκράτορα 'Ρ.δόλφον 
περί τού σκληρού τρόπου καθ 8ν μεταχειρίζον
ται αύτόν. "Ολοι οί ήγεμόνες τής Ιταλίας έλα -

βον οίκτον δ ι’αύτόν, καί συμμερισθέντες τήν συμ
φοράν του παρεκάλεσαν τόν δούκα νά τον άφή- 
σν] ελεύθερον. ’Αλλ’ ό δούξ ήτο αδυσώπητος. 
'Οπωσδήποτε ¿νίκησαν έπί τέλους αί ζωηροί 
ένστάσεις τού Βικεντίου Γονζάγα, οστις έλαβε 
τόν Τασσον μ,εθ’ εαυτού εί; Μάντουαν.

Ά λ λ ’ ό άήρ καί τό κλίμα τής Μαντούης έ
βλαπτε τόν Τάσσον, αί άσθένειαί του άνενεούντο, 
αί δέ θεραπεϊαι και τά φάρμ.α<α ούδέν αίσιον 
καί αποτελεσματικόν κατώρθουν. Έζήτησε καί 
έπέτυχε νά μεταβή εί; Βεργάμην, όπου οί γονείς 
του ύπεδέχθησαν αύτόν μ.ετά τού γλυκυτέρου 
σρόπου καί έώρτασαν τήν άφιζίν του. Εκεί ¿τε
λείωσε τήν τραγωδίαν αύτού ό ΤορρισμΑχδος 
(Torris mondo), τήν όποιαν είχεν ήδη αρ
χίσει καπά τήν πρώτον αύτού έν Φιρράρα δια
μονήν, καί άφιέρωσεν αύτήν τώ Βικεντίου Γον- 
ζάγα

Έν τοσοίτω αί αύλαί ήρχισαν νά μή τώ ά -  
ρέσκωσιν ή μ.άλλον δέν τώ ήρεσκον ήδη.Ενόμιζεν 
οτι μ,όνη ή ανεξαρτησία ήτο ¿κείνη ήτι; ήδύνχτο 
νά τόν φαιδρύ-η. Ανεχώρησεν όθεν αμέσως καί 
ύπήγεν εί; το βασίλειον τής Νεαπόλεως (llegno)* 
κατάλληλος δέ τόπο; ό'πους διάγει βίον ήρεμον 
καί άπηλλαγμένον πάσης φροντίόο; έφάνη αύτώ 
τό Monte Oliveto. Καί αληθώς έκεΐ πλέον 
ήρχισε μετά μεγίστης έπιμελείας νά καταγίνη- 
ται καί νά φροντίζϊ) περί τός υγείας του. Αλλ’ 
από καιρού εί; καιρό* ήρχισαν νά άναζωπυρούν- 
ται έν αύτώ τά συμπτούματα καί οί καπνοί τή; 
βιοφθόρου μελαγχολίας έκ της όποιας πρό πολ- 
λού έπασχε, καί h όποια έπί τοσούτον ηΰς/.σε, 
ώστε κατήντησε νά πιστεύοη ότι είχε πνεύμ,α 
ίδιάζον (καθώς είπεν ό Σωκράτης) τό όποιον κατά 
καιρούς έπεσκέπτετο αύτόν, διημέρευεν έν αύ
τώ καί εϊ/ε μέρος ενεργόν οσάκις ώμίλει περί 
σπουδαίων καί σκοτεινών ζητημάτων. Ο φίλος 
του Μάνσος, όστις και έγραψε τόν βίον του, όιη- 
γείται οτι, χλευάζοντος αύτού τήν περί τού 
πνεύματος τούτου ιδέαν, ό'Γάσσος τώ ύπεσχέθη 
νά τόν βεβαίωση πε ί τής πραγματικότητο; τής 
ιδέας τ  χύτης, λέγων, «θά έλθ/ι στιγμή, .«άνσε, 
καθ’ ήν θά ιδης τό πνεύμα τούτο τό όποιον 
υπάρχει έντός μου». Μια λοιπόν ήμερα, παρόν
τος αύτού, ό Τάσσος ήρχισε νά διαλέγηται περί 
άντικειαένων τοσούτων υψηλών, καί μ.ετά το- 
σαύτης περί αύτών νά πραγματεύηται ευγλωτ
τίας, ώστε ό Μάνσο; ούδ’ άπας ¿τόλμησε νά τόν 
διακόψη. Τότε ό Τάσσος «τρέψας τόν λόγον είπεν 
αύτώ ό'τι δέν πρέπει πλέον νά άμφιβάλλη περί
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τού πνεύματος περί τού οποίου τώ είχεν άλλοτε 
είπεί. ’Αλλ’ ά Μάνσος εις άπάντησιν είπεν ότι' 
μαλιστα αμφέβαλλε περισσότερον* επειδή είχε 
μέν άκούσει ένα διάλογον ύφ’ όλας τάς επόψεις 
θαυμάσιον καί εΰφυά, άλλά καί δέν είχεν ίδεί 
έν τούτοι; τό πνεύμ,α τό όποιον είχεν ύποσχεθή 
νά τώ δείξη.

’Αλλ’ έπί τέλους ή συνήθης ά .ησυχία ήτις έτά- 
ρασσεν αϋτον δέν τόν άφηεεν νά άπολαύση άνέτως 
καί έπί πολύν χρόνον τάς ήδονάς καί τάς τέρψεις 
τού ΜοηΙβ-ΟΙινβΙο. ’Αναχωρήσα; λοιπόν έκει- 
Οεν έπχνήλθεν είς ’Ρώμην οπου Σήξστος ά Ε. 
άν καί ήκις·« φίλος τών ποιητών, ¿τίμησε* όμως 
αύτόν υπερβαλλόντως. Καί τούτο ώς φαίνεται 
παρεκίνησε τόν Τάσσον νά έξυμνήσηι καί πεζώς 
καί έμμέτρως τήν μεγαλοψυχίαν καί τάς άριτάς 
τού ποντίφηκος έκείνου. Έν 'Ρώμ.η ό Τάσσος 
εύρε τόν δούκα τή; Φλωρεντίας μ,εθ ού, καρ
διναλίου έτι όντος, έγνωρ σθη. Ούτος τόν προ 
σεκάλεσε νά άκολουθήση αύτόν εί; Τοσκά- 
ναν, πρός επιτυχίαν τού σκοπού του παρε- 
κάλεσε καί τόν πάπα νά μεσιτεύσ») παρά τώ 
Τάσσω.

’Αλλ’ ή διαμονή τού Τάσσου ε’ς Φλωρεντίαν, 
τόπον άναμ.ιμνήσκοντα αύτώ τά παθήματα όσα 
ύπέστη έν τή αύλή τής Φερράρας, υπήρξε βρα
χεία, καθότι μετ ολίγο» μετέβη είς Νεάπολιν 
οπου κατέφυγεν εΐ; τόν Μάνσον, όστις είχε τήν 
τέχνην νά τόν μεταχερισθή τόσον καλώς, ώστε 
ή μαύρη μελαγ/ολία, ήτις ήνώχλει αύτόν, έντός 
ολίγου ήφανίσθη. ’Ενταύθα έπελάβετο τών διορ
θώσεων καί επιδιορθώσεων τού ποιήματός του, 
ωφελούμενος ές όλων τών έπ αύτού γενομένων 
κρίσεων καί καθώς πρότερο» είχεν απεικονίσει 
τόν Γοφρέδον έ* τή ί.Ιευθερωμέη Ί ερονσα .Ιημ , 
ούτω τόρα απεικόνισε ταύτην έν τή Η.Ιωμέχτ) 
Ίερ,ουσα.Ιημ. Αλλ’ ή μεγαλοφυ'α έχει τινάς 
κανόνας ίδιους, αδύνατον δέ είναι νά βχδίση 
κχτ’ άλλους* καί τούτο είναι έν έκ τών αιτίων 
διά τά όποια ή ΉΛωμέ>·η ΊερονσαΜ/μ δεν ή- 
δυνήθη νά καθέξη τήν Οέσιν τής άλλης. Είς το 
διάστημα τούτο είχε λάβει τήν θέσιν τού πον- 
τίφηκος Κλίμεντο; II'. ό δέ ανεψιός αύτού καρ
δινάλιος τού αγίου Γεωργίου, εί; άκρον φίλο; 
τής επιστήμης και τών γραμμ.άτων, ήθροιζε τότε 
παρ’ έαυτώ πάντας τούς έν Ιταλία  διακεκριμ- 
μένους έπί παιδεία καί άρετ-ή. Είχε δέ γνοαρίσει 
είς προγενεστέραν εποχήν τόν ΐάσσον τόν ό
ποιον αμέσως έζήτησε καί προσεκάλεσεν άντί 
πάσης θυσία; νά μεταβή είς Ρώμην. Είς τοιαΰ-

την αϊτησιν ό Τάσσος δένήδυνήθη μέν νά άντι- 
σταθή, ήσθάνετο όμως μεγίστην θλίψιν κατα- 
λείπων τόν ήρεμον καί φχιδρόν βίον τόν όποιον 
διήγε. ’Αλλ’ό πάπας, οί ανεψιοί του καί όλη ή 
αύλή εκαμον τω Τάσσω υποδοχή* ικανήν οπω; 
άναγκάση αύτόν νά λησμονήσρ έκΰνο όπερ διά 
πχντός έχανε.

’Αλλ’ επειδή μ.ετ’ ολίγον έγεννήθησαν έν τή 
αύλή σκάνδαλα, ενεκα τών όποιων υπήρχε κίν
δυνος μή διαταραχθή ή άρμονία τής παπικής 
οικογένειας καί τών όποιων αύτός ήτο ό άθωος 
αίτιος, άπεφάσισε νά άπέλθη έκείθεν προφασιζό- 
μενος οτι είχεν οικιακά; υποθέσεις καί δίκας 
εκκρεμείς είς τά; όποιας άφεύκτως έπρεπε νά 
δώση πέρας.

Τούτου γενομένου, φοβούμενος ό καρδινάλ.ιος 
τού Αγίου Γεωργίου μήπως στερηθή τή; ευτυ
χίας τού *ά συναναστρέφεται έλευθέρως καί έχνι 
μεθ’ εαυτού τόν Τάσσον, προέτεινεν είς τόν θειον 
του νά στέψωσιν αύτόν, λευκοπόλιον ήδη, έν τώ 
Καπιτωλείιρ, ώς πρότερον έγενετο καί διά τόν 
Πετράρχην..

Γίνονται λοιπόν όλαι αί προετοιμασίαι τή ; 
μ-εγάλη; έκείνης δημοσίου εορτής, τήν όποιαν 
οί πεπαιδευμ,ένοι καί οί σοφοί τής εποχής εκεί
νη; ουδέποτε ήθελον φαντασθή καί ήτις έμελ
λε μίαν ημέραν νά νοθευθή καί νά έκπορνευθή 
υπό απογόνων αγενών καί έκτεθηλυμένων, καθώς 
βλέπομεν τούτο γινόμ-ενον έπί τώ* ημερών μας. 
Ο Τάσσο; έπιστρέφει. ..

’Αλλ ώ τή; τύχης σκληραί περιπέτειαι, καί 
άπειρους σοφίας απόκρυφοι βουλαί. . . II ασθέ
νεια ήτις κατ’ ολίγον καί βαθμηδόν κατέτρωγε 
τό νήμα τής ζωή; του έκρήγνυται αίφνης άγρία 
καί αποτελεσματική, όδέΤχσσος αποθνήσκει 
τήν προτεραίαν τή; έν τώ Καπιτωλείω στένεως 
του, τήν παραμονήν τής δόξης του, τήν 1 3 Άπρι- 

, λίου τού J 593 .
Τοιούτος ύπήρξεν ό ελεεινός καί αξιοδάκρυτο;

I βίος τού αθανάτου έκείνου ποιητού τόν όποιον 
ή φύσις ήνάγκασε νά στίχουργήση περί τό έβδο
μον έτος τή; ηλικίας του, νά τελειώσφ τό άρι- 
ςούργημά του, τήν ε.Ιευθερωμέη]*''Ιερονσα.Ιημ, 
κατά τά τριακοστόν καί νά μϊίνή έρωτόληπτος 
μέχρι θανάτου* τοιούτος έπαναλαμ,βάνω ΰσςήρξεν 
ό ελεεινός καί αξιοδάκρυτος βίος ενός τών λαμ- 
προτέρων νοών οσους ποτε ή Ιταλία καί ό κό
σμο; όλος έγέννησε.

Τό σώμα του ένεταφιάσθη είς τήν μονήν τού 
άγίου Όνουφρίου. ’Ανήγειραν οέ αύτώ μνηαε'.ον
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οί τοΐς μονής ταύτης καλόγηροι, φέρον επιγραφήν 
τοιαύτην.

T O R Q U A T I TASSI 
OSSA HIC JACEN T 

H IC, N E  N ESC IüS ESSET, IIOSPES 
F R A T R F S  HUJUS ECCLESIAE 

POSER U N T . ( 1 )

ΠΕΡΙΚΛΗΣ K. NAOVM.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΝΑΠΟΛΕΩΝ.

Ναπολέων ό Βοναπάοτης, περί ού τοσαύτα 
έλέχθνισαν καί έγράφησαν δέν υπήρξε ποτέ' εί
ναι πρόσωπον άλληγορικόν, είναι ο ήλιος πρόσω- 
ποποιημένος. II δέ διαβεβαίωσις ήμών αΰτ-η 
καταδειχθή,σεται σαφέστερου άφού άποδείξωμεν 
δτι δσα έδ·ημοσιεύθ·ησαν περί του Ναπολέοντος 
του μεγάλου έρανίοθησαν άπαντα έκ του ήλάου.

"ίδωμεν έν συνάψει τί λέγουσι περί του ενδό
ξου τούτου άνδρός.

Α', λέγουσιν, δτι εκαλείτο Ναπολέων Βονα- 
πάρτης,

δτι έγεννήΟη εί; νήσον τινα τής Μεσογείου, 
δτι ή μήτηρ του εκαλείτο Λαιτίτσια, 
δτι είχε τρεις άδελφάς καί τέσσαρας αδελφούς, 

ών τρεις μόνον υπήρξαν βασιλείς, 
δτι κατέπαυσε μ,εγάλην τινα έπανάστασιν, 
δτι εί/εν υπό τά; διαταγάς αύτοϋ δεκαέξ στρα- 

τάρχας του κράτους ών δώδεκα μ,όνον ησχν 
έν ενεργεί«,

δτι έθριάμβευσεν εις τήν μεσημβρίαν καί δτι ήτ- 
τνίΟη εις τόν βορράν, 

δτι, τέλος, μετά δωδεκαετή βασιλείαν, ήν ήρ- 
ξατο έλθών έξ Ανατολών, εδυσεν εις τάς 
θαλάσσα; τής Δύσεως.

Υπολείπεται ήδη νά μάθωμ.εν έάν al διάφο
ροι αύται μερικότητες έλήφθησαν έκ του ήλίου 
ή έΐκή καί ανευ λόγου άπεδόθησαν εις αυτόν. 
Έλπίζομεν δε δτι δστις δήποτε άναγνώση τά 
γραφόμενα τιμών εύχερώς εις τούτο θέλει πε'σθη.

, Κ αί πρώτον" απαντες γνωρίζομεν δτι ό ήλιος 
καλείται ’Απόλλων παρά τών ποιητών' ή δε δια
φορά μεταξύ τού ονόματος ’Απόλλων καί Ναπο
λέων δέν είναι μεγίστ-/)" καταδειχθήσεται δε έ'τι 
σμικροτέρα έάν άνέλθωμενείς τήν κυρίαν σνιμ.ασίαν, 
ήτοι τήν παραγωγήν τών δύω τούτων λέξεοαν.

( I )  ΈντχΰΟα κεΤνται τά οττ3 ττΰ T-‘Jρν.ονάττj  Τάττιυ, 
iva £1 μ-vj wvat t.d\¡ x sIv tíi, e-s'vpapav ταυτα
ü  μοναχίί του ¡Λονηίοίου τοότοο.

Γνωστόν δτι τό ονομα ’Απόλλων,'δπ·ρ σημαίνει 
καταστροψενς, άπεδόθη υπό τών 'Ελλήνων 
εί; τόν "Ηλιον, ενεκα τού λοιμού 8ν έπεμψεν 
αύτοϊς έστρατοπεδευμένοις περί τήν Τροίαν, έν
θα μέρος τού μεγαθύμου αύτών στρατού άπώλε- 
το ύπό τού ύπερβάλλοντος καύσωνος καί τής έξ 
αύτού ένσκηψάστ,ς έπιδημίας, διά τόν πάνυ α
νοίκειον καί ύβριστικόν τρόπον, δ ι’ ού ό ήρως 
’Ατρείδης ’Αγαμέμνων άπέπεμ,ψεν άκέοντα 
τόν πολιότριχα ιερέα τού ’Απόλύωνος, τόν 
φ λόστοργον πατέρα τή; βοώπιδος καί λευκωλέ- 
νου Χρυσή δο; Χρύσιν, αίτήσαντα τήν θυγατέρα 
αύτού. '11 δέ ζωηρά φαντασία τών έλλήνων ποιη- 
τυν καί ιδία τού άτυχούς τυφλού της Ξμ.ύρνης 
ραψωδού, μετεποίησεν εί; πύρινα βέλη τάς 
φλογέράς τού φωστήρο; τή; ημέρας ακτίνας, 
άτινα ό παρωργισμένο; θεός, χωόμενοςκήρ,έρριψε 
κατ'αύτών πανταχόθεν ΐνα έκδικήση τούς Αχαι
ού; τούς ύβριστάς τού εύνοουμένου αύτού ίερέως 
καί ατινα θά τούς έςωλόθρευον άφεύκτως απαν- 
τας, έάν, ΐνα κατευνάσωσι τήν δικαίαν οργήν 
αύτού, δέν άπέδιδον τήν παραίτιον όλων αύτών 
τών δυστυχημάτον αιχμάλωτον Χρυσή δα, δπως 
προεϊτε τούτο καί ό πολυίδμ,ων μάντις τής ε
ποχής εκείνης Κάλχας όΘεστορίδη; εις τούς άκο- 
λούθους στίχους τού Α. Ιλιάδος 9 7 — 10 0

« Ο ύ δ ’  ογε  πριν ΔαναοΤσιν α εικ έα  λοιγόν  ά π ώ σ ε ι 
» πρίν γ ’  α π ό  π α τρ ι φ ίλ φ  δόμεναι έλικ ώ π ιδα  κ ού ρον  

» άπ ριάτη ν , άνάποινον, αγειν δ* ιερήν έκ α τό μ ο η ν  
» είς Χ ρ υ σ ή ν  τ ό τ ε κ έ ν  μίν Ιλ ασσά μ εν οι πεπίΟ οιαεν. »

Πιθανώτατα λοιπόν τότε καί δι’αύτόν τόν λό
γον, έπωνόμασαν οί Έλληνες τόν "Ηλιον’Απόλ
λωνα, άλλ’ οϊα δήποτε καί έάν ή ή περίστασής 
η ή αίτια δι η,ν άπεδόθη τό όνομα τούτο είς 
τόν 'Ήλιον, τό βέβαιον είναι δτι ή λέζις Απόλ- 
ύων σημ.αίνει χαταστροφεύς, έζο.Ιοθρεντής (ί>ςζ 
’Απόλλων καί ’Απολέων είναι έν καί τό αύτό, 
διότι παράγονται έκ τού αύτού ελληνικού ρήμα- 
ματος ά.Ύο,ί.Ινω η άποΜω, δπερ σημαίνει '/άνω, 
φονεύω, έξολοθρεύω" είς τρόπον ώστε ό νομιζόμε- 
νος ήρως τού αίώνός μας, δστις εκαλείτο ’Απο
λέων, σημαίνει δτι είχε τό αύτό όνομα μέ τόν 
"Ηλιον, καί ουτω συμπληροΐ ά'πασαν τήν σημα
σίαν τού ονόματος τούτου, καθότι μάς τόν περι
έγραψαν ώς τόν μέγιστον κατας-ροφέα τής άνθρω- 
πότητος άφ’ όσους υπήρξαν ποτέ ! —  ’Αλλ’ ισως 
μάς άντείπωσιν οτι τό ατομον τούτο εκαλείτο 
Ναπολέων καί ούχί Άπολέων, κατά συνέπειαν 
ότι υπάρχει εί; τό όνομά του έν αρχικόν γρ*μ^
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μα ό'περ ελλείπει εις τό τού ήλίου.—  Μάλιστα, 
ύπάρχει ούχί έν γράμμα, άλλά μάλλον μία συλ
λαβή περιπλέον, διότι, κατά τάς έπιγραφάς α; 
ένεχ άραξαν πανταχού είς τήν Πρωτεύουσαν, τό 
άληθέ; ονομα τού νομιζομένου τούτου ήρωος 
ήτο Νεαπολέων η Νεαπολλύων, όπως φαίνεται 
εΐσέτι άκριβώς επί τής πλατείας Βα-δώμ.

’Αλλ’ ή πλεονάζουσα αυτή συλλαβή δέν προσ
θέτει ούδεμίαν διαφοράν, άπ’ εναντίας ή συλ
λαβή αύτη έλλ-ηνική; καταγωγή; ούσα, ώ; καί 
τό έπίλοιπον τού ονόματος είναι μ-όριον έπιβε- 
βαιωτικόν (r a l ή η)) σημ.αΐνον á.h/θώ·:, οθεν 
συμπεραίνεται ότι Ναπολέων σημαίνει ά.Ιηθή" 
έζο.ίοθρεντΐ/ς, άΛφΐ/ς 1 Από.Ι.Ιων. Είναι λοιπόν 
πράγμ,αη ό "Ηλιο; προσωποποιημένος.

’Αλλά τ ί νά είπωμεν διά τό ετερον αύτού 
ονομα; τί σχέσις δύναται νά ύπάρχη μεταξύ 
τού Βοναπάρτου καί τού Ήλίου ; ’Αληθές ότι η 
σχέσις αυτή έκ πρώτης όψεως δέν φαίνεται άλλ’ 
έννοοϋμεν τούλάχιστον, επειδή ή λέξις buona 
parte σημαίνει καλόν μέρος, δτι πρόκειται ά- 
ναμφιλέκτιος περί πράγματος δπερ έχει δύω 
μέρη, έν καλόν καί έν κακόν, περί πράγμ,ατος 
δηλ. δπερ άναφέρεται εις τόν Ήλιον Ναπολέ- 
οντα, καθόσον ούδέν ετερον άναφέρεται τόσον 
άαέσως είς τόν ήλιον δσον ή καθ·ημ.ερινή αύτού 
έμφάνισις, -ής άπο-.ελέσματα είσίν ή ημέρα καί 
ή νύξ, τό φώς καί τό σκότος' τό φώς, οπερ ή 
παρουσία αύτού παράγει, καί τό σκότος, δπερ 
γεννάται άρνητικώς ώς έκ τή; απουσίας του. 
Είναι λοιπόν μ.ία ΙΙεοσική αλληγορία, εϊναι η 
βασιλεία τού ’Ορομάζου καί τού Αρ'μάνη, η 
βασιλεία τού φέγγους καί τού σκότους, τό Κρά
τος τών αγαθών καί τών κακών πνευμάτων, είς 
α, κακοποιά πνεύματα τού σκύτους, αφιέρωναν 
οί Πέρσαι καί οί 'Ρωμαίοι δσου; κατηρώντο διά 
τής ώραίας ταύτης έκφράσεως abi in malam 
partem (εροε εις τό κακόν μέρος) έννοούντε; τό 
σκότος. ’Αλλ’ έάν διά τού mala parte ήννόουν 
τό σκότος, ούδεμία αμφιβολία δτι διά τού liona- 
parte όφείλομεν νά έννοήσωμεν τό φώς. E bat ή 
νύ; κατ’ άντίθεσίν προ; τήν ημέραν. Είς τρόπον 
ώστε δέν δυνάμεθα ν’ άμφιβάλλωμεν παντάπα- 
σιν δτι καί τό όνομα τούτο έχει μεγίστην πρός 
τόν ήλιον σχέσιν, ιδία όταν βλέπωμ.εν τούτο συν- 
δυαζόμενον μέ τό τού Ναπολέοντος, δστις είναι 
αύτός ό "Ηλιος, ώς άπεδείξαμεν ήδη.

Β'. 'Ο ’Απόλλων, κατά τήν 'Ελληνικήν Μυ
θολογίαν έγεννήθη είς νήσόν τινα τής Μεσογείου 
(τήν Αήλον)* ούτω καί τόν ήμέτερον ήρωα μυθο-

λογούσι γεννηθέντα εις τινα τής Μεσογείου νή
σον, έκ προτιμήσεως έκλέξαντες τήν Κορσικήν, 
ότι ή βέσις αύτή; πρός τήν Γαλλίαν, ένθα δια
τείνονται αύτόν βασιλεύσαντα, είναι ή αύτή 
σχεδόν oía ή τής Αήλου πρός τήν 'Ελλάδα, 
ένθα ό ‘Απόλλων έσχε τούς κυριωδεστέρους αύτού 
Ναούς καί Μαντεία. Δέν. άντιλέγου,εν οτι ό Παυ
σανίας θεωρεί τόν ’Απόλλωνα Αιγύπτιον θεόν, 
φρονοϋμ,εν μόνον οτι δέν είναι παντάπασιν ανάγ
κη νά η/αι τις γεννημένος έν Αΐγύπτω ίνα θεω- 
ρήται και Αιγυπτιακή θεότης, άπ’ εναντίας ό 
Παυσανίας ήννόει μόνον νά μάς είπη, ώ; νου.ίζο- 
μ,εν, ότι ό Απόλλων έλατρεύετο τόσον έν'Ελλάδι 
όσον καί εν Αιγύπτιο, δπερ καθιστά καταφανε- 
στέραν τήν μεταξύ Ναπολέοντος καί Ηλίου σχέ
σιν, καθόσον, ώ; μ.άς διαβεβαιούσιν, έν Αιγύπτιο 
ιδία έκλείσθη ό Ναπολέων περιβληθείς ύπεράν- 
θρωτον δόξαν, απολαβών τών μεγίστων τιμών 
αίτινες ώμ,οίαζον μάλλον πρός λατρείαν, καθότι 
έθεωρη,θη ύπό τών ’Αράβων ό κατ’ εξοχήν φίλος 
τού Μωάμεθ.

Γ . Διατείνονται οτι ή μήτηρ αύτού εκαλεί
το Λαιτίτσια* άλλά διά τού ονόματος τούτου 
a Letitia η, όπ-:ρ σημ.αίνει _ρ«μά, ήθέλησαν βε
βαίως νά σημάνιυσι τήν αύγήν ής τό άμυδρόν 
φέγγος διαχέει τήν χαράν εις άπασαν τήν φόσιν, 
τήν χαροποιάν αύγήν ήτις φέρει τόν ήλιον εις 
τόν κόσμ,ον, οπως ψάλλωσιν όλων τών αιώ
νων οί ποιηταί ύποτιθέντες αύτήν άνοίγουσαν 
διά τών ροδίνων καί καλλιχρόων αύτής δα
κτύλων τάς πύλας τού Ούρανοϋ, δπως το
σάκις χαριέντως καί άπλοϊκώς επαναλαμβάνη 
ό αθάνατος άοιδός « τΗμος δ’ ήριγένεια φάν·η 
ροδοδάκτυλος Ήώ;» κλπ. ’Αξιοπαρατήρητου δέ 
καί τούτο οτι κατά μέν την Ελληνικήν Μυθο
λογίαν ή μήτηρ τού ’Απόλλωνος εκαλείτο Λητώ, 
κατά δέ τήν Ρωμαϊκήν AaT¿n¡, οί δέ Νεώτε- 
ροι μετεποίήσαν τούτο εις τό Letitia η Loetxtia, 
ουσιαστικόν τού ρήματος Loetor η τού αχρή
στου Loeteo σημ.αίνοντος, ifijtreu ztjr χαράν. 
Καί έκ τούτου λοιπόν βεβαιούται ότι ή Λαιτι- 
τσια ώ; καί ό υιό; αύτή; έλήφθησαν έκ τής Ελ
ληνικής Μυθολογίας.

Κατά τά άδόμενα ό υιό; ουτος τής Λαι- 
τίτσιας είχε τρεις άδελφάς. Αί άδελφαί αύται 
εΐσί βεβαίως αί τρείς χάριτες αίτινες μετά τών 
εννέα Ελληνίδων Μουσών (ώ; άλλων Κυριών 
της τιμής) άπετέλουν τό γόησρον καί τόν στο
λισμών τής Αύλής τού αδελφού των ’Απόλλωνος.

Ε\ Λέγουσιν δτι ό νέος ούτος ’Απόλλων



είχε τέσσαρας αδελφούς, Οί αδελφοί ούτοι εί
σίν άναντιρρήτω; ai τέσσαρες ώραι τού έ
τους, ώ; παρακατιόντες θέλομεν αποδείξει. Και 
πρώτον, ινα μη θορυβηθώσιν ή μάλλον σκαν- 
δαλισθώσι σεμνότυφοι τινες άναγνώσται η 
μών δτι άντιπαριστώμεν ΰπ’ άνδρών μάλλον η 
ύπό γυναικών τάς ώρας του έτους, διαβεβαιού- 
μ,εν αυτούς δτι τούτο ούδέν έχει τό παράδοξον 
καθότι έκ τών τεσσάρων ώρών τού έτους εις τό 
Γαλλικόν, μ.ία μόνη, τό φθινόπωρου (L’ auló- 
nine) είναι γένους θηλυκού, άλλα καί περί 
τούτου ακόμη διαφωνούσιν οί ήμέτεροι (Γάλλοι) 
γραμματικοί, εις τό Λατινικόν δμω; τό Autom- 
nus είναι γένους αρσενικού ώς καί αί λοιπαί 
τρεις' ώστε καί έν τούτω ούδέν τό άπάδον, 
"οτι οί τέσσαρες ούτοι άδελφοί τού Ναπολέον- 
τως άντιπαριστώσι τούς τέσοαρας τού έτους 
καιρού; καταφανέστερου έκ τών επομένων γενή- 
σεται. Εκ τών τεσσάρων τούτων αδελφών τού 
Ναπολέοντος οί τρεις μόνον, ώ; λέγουσιν, έβα- 
σίλευσαν’ οί τρεις δέ ούτοι είσί, τό Έαρ, δπερ 
βασιλεύει έπί τών άνθέων, τό βέρος, οπερ βασι
λεύει έπί τών αμητών, καί τό Φθινόπωρον έπί 
τών καρπών" καί επειδή αί τρεις αύται ώραι 
•τού έτους ζωογονούνται ύπό της ίσχυράς καί ένερ- 
γετικής έπηρείας τού 'Ηλίου, οιά τούτο μάς λέ- 
γουσιν δτι έκ τών τεσσάρων οί τρεις μόνον έβα- 
σίλευσαν, άποκλείοντες τόν χειμώνα, δστις δέν 
βασιλεύει έπ’ ούόενός. Αλλ’ έάν, ϊνα άκρωτη- 
ριάσωσι τήν άλληγορίαν ήμών, διατείνωνται δτι 
καί ό χειμών έχει τό Κράτος του, άποδίδοντες 
αύτώ τήν μελαγχολικήν ήγεμονείαν τών πά
γων καί τών χιό<·ων αΐτινε; κατά την δυσάρε- 
στον καί οχληράν ταύτην εποχήν λευκαινουσι 
τάς τερπνοτάτας έξοχάς ήμών, έχομεν καί πρός 
τούτο έτοίμν,ν τήν άπάντησιν. Δι’ αύτού ήθέλη- 
σαν νά σημάνωσι τήν γελοίαν καί μ.αταίαν ήγε- 
μ.ονείαν ήν ό αδελφός ούτο; τού Ναπολέοντος 
περιεβλήθη μετά τήν καταστροφήν τής οικογέ
νειας αύτού, ήγεμονείαν ήν έκ προτιμήσεως άπε- 
δωκαν αύτώ εις τό χωρίον Canino, καθότι ή 
λέξις canino παοαγομένη έκ τού canis σημαί
νοντος τάς πολιά; τρίχας τού ψυχρού γήρατος, 
αναπολεί όλόκληρον τόν χειμώνα, καθ’ δν τά 
περιβάλλοντα τάς τερπνοτάτας κλιτύας ήμών 
δάση, άτινα εις τούς οφθαλμούς τών ποιητών 
φαίνονται ώς χόμη, κατακαλυπτόμενα ύπό τών 
πάγων καί τών χίόνων, παρουσιάζουστ σαφώς, 
τάς πολιάς τρίχας τής έξησθενηκυίας φύσεως 
δπω; ψάλλει καί ό ’Ρωμαίος ποιητής, λέγων

«Cora geliJus crcscit canis in raonlibus humor»
νίτοί

«"Οτε ο a ^ áv ec  έ ζ ί  τ δ ν  ζ α λ λ ευ κ ω ν  ¿ ί ε ω ν .»

"Ωστε ό νομιζ^μενος ούτος Πρίγκηψ Κάνινος 
είναι ό χειμών προσωποποιημένος, ό χειμών δστις 
άρχεται δταν ούδέν υπολείπεται πλέον έκ τών 
τριών ώραίων ώρών, τού ήλίου άπωτάτω βντος 
τών ήμετέρων χωρών τών καταλαμβανομένων 
ύπό τών ορμητικών τέκνων τού βορρά, οπως 
όνομάζουσιν οί ποεηταί τούς έκείθεν πνέοντας 
ανέμους, οΐτινες μ αραίνουσι τάς ώραιας καί αν
θήρας ήμών έζοχάς, καλύπτοντε; αύτάς ύπ’

I  άνυποφόρου λευκότητος. Τούτο βεβαίως παρέσχεν 
αφορμήν ε’ς τήν μυθώδη εισβολήν τών βορείων 
λαών εϊς Γαλλίαν, ένθα έξηφάνισαν πολύχρωμόν 
τινα σημαίαν, δι ής αύτη έκοσμεΐτο, ΐν' άντικα- 
τας-ήσωσι τήν λευκήν τήν κατακαλύψασαν άκο· 
λούθως όλόκληρον τήν Γαλλίαν μετά τήν άπο- 
χώρησιν τού μυθώδους Ναπολέοντος. Περιττόν 
νά έπαναλάβωμεν δτι ταύτα πάντα είσίν έμ
βλημα, σύμβολον τών πάγων ο δ; οί βόρειοι 
άνεμοι μάς κομιζουσι κατά τόν χειμώνα, άντί 
τών θελκτικωτάτων ποικίλων χρωμ.άτων άτινα 
ό ήλιος παράγει έν ταΐς χώραις ήμών πριν ή παρ- 
εγκλίνα: άπομακρυνθή ήμών, δτι έν γέ^ει είσίν 
άλληγορικαί εικόνες, ών τήν έντελή πρός τούς 
ευφυείς τών αρχαίων περί ήλίου μύθους όμ.Οιό- 
τητα διορά τις εύκόλως δσον έπιπόλαιος παρα
τηρητή; καί άν ή.

ς '. Κατά τούς αύτούς πάντοτε μύθους ό 
Ναπολέων έσχε δύω γυναίκας, ώς ό "Ηλιος. Αί 
δύω αύται σύζυγοι τού Ηλίου ήσαν ή Σελήνη 
καί ή Γή. Η Σελήνη κατά τούς Έλληνας, ώς 
μαρτυρεί καί ό Πλούταρχος ό γηραιός τής Χαι- 
ρωνείας φιλόσοφος, καί ή Γή κατά τού; Αιγυ
πτίους" μή λησμονώμεν δμω; καί τούτο ό-ι έκ 
μέν τής μιάς,ήτοι τής Σελήνης,δέν έλαβεν άπο- 
γόνους, ένώ έκ τής έτέρας άπέκτησεν Ινα μονο
γενή υιόν, τόν μικρόν ΤΩρον, τόν υιόν τού Όσί- 
Ρ’-ος καί τής "Ισιδος, ήτοι τού Ηλίου καί τής 
Γής, οπως άναγινώσκομεν έν τή Αιγυπτιακή 
Θεολογία, εις την ·Ιστορίαν του Ονραι οΰ σελίς 
61 καί εφεξής. 'Η Ίνδοαιγυπτιακή αύτη άλλη- 
γορία, καθ’ ήν ύπό μέν τού Ηλίου έγονιμ,οποιή- 
θη ύπό δέ τής Γής έτέχθη ό μικρός ούτος Ω- 
ρο: (Horus), παριςώσι τούς δημητριακούς καρ
πούς, καί δι’ αύτό βεβαίως έθεσαν τήν γέννη- 
σιν τού νομιζομένου υιού τού Ναπολέοντος τήν 
2 0  ¡Μαρτίου κατά τήν εαρινήν ισημερίαν, διότι
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τότε ιδία οί καρποί ούτοι λαμβάνουσι τήν μεγί- 
στην αύτών άνάπτυξιν.

Ζ'. Λέγουσί/δτι ό Ναπολέων κατέπαυσε δει
νήν τινα μάστιγα, καταμαστίσασαν άπασαν τήν 
Γαλλίαν καί καλουμ,ένην Έδραν τής έπαναστά- 
σεως. Έξετάσωμεν καί τούτο μετά τής αύτη, 
πάντοτε ευθυδικίας καί τού αύτού πνεύματος. 
*Γάρα σημαίνει, νομίζομεν, οφις, ολίγον δέ δια
φέρει περί τού εϊόους, προκειμ,ένου περί μυθολο
γίας, ή Έδρα δέ αύτη είναι ό Πυθώνειος Δρά
κων, έρπετόν μέγα, τό αντικείμενου τού φόβου 
καί τρόμου τής 'Ελλάδος δλης, δν διεσκέδασεν 
ό 'Α πό * λων, φονεύσας τό θηρίον, (τούτο μάλιστα 
άναφέρεται ά»ς τό πρώτον ά\δραγάθημ.α τού A 
πόλλωνο;) καί διά τούτο μάς λέγουσιν δτι ό 
Ναπολέων ήρξατο τή; βασιλείας του καταβα 
λών τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν έπίση; χιμαι
ρικήν ώς καί ή λοιπή ιστορία του. Γνωστόν 
άλλως τε δτι ή λέξις révolution (έπανάστασις) 
π*ρήχθη έκ τού Λατινικού revolutas δπερ ση 
μ.αίνει συνεστραμμένος περί εαυτόν. ’Εννοεί λοι
πόν τόν Πύθιον Δράκοντα καί ούδέν άλλο.

ΙΓ. Ό περιβόητος ούτος μαχητής τού ιθ'. 
αιών ο; είχε, λεγουσι, δώδεκα στρατάρχας τού 
Κράτους του, έπί κεφαλής τού πολυαρίθμου 
στρατού του, καί τέσσαρα; έν άργία. Οί δώδεκα 
πρώτοι είσί βεβαίως τά όώόεκα Ζωδιακά σημεία 
βαίνοντα ύπό τάς διαταγάς τού Ναπολέοντος 
Ηλίου καί διοικούντα έκαστον μεραρχίαν τινα 
τής αναρίθμητου στρατιά; τών αστέρων (οπως 
καλούνται « ί ί  έν τή Γραφή έτι, ουράνιος στρα
τιά) οΐτινες διαιρούνται κατά τήν αστρονομίαν 
εις δοόδεκα σωρεία; ή μέρη άνταποκρινόμενα εις 
τά 12  Ζ δ ιακά  σημεία τού όρίζοντος. Ούτοι 
είσίν οί δώδ εκα στρατάρχαι, οΐτινες, κατά τά 
μυθώδη χρονικά τής Εποχής ήμών, ήσαν έν 
ένεργεία ύπό τό Κράτος τού Ναπολέοντος. Οί 
τέσσαρες δέ άλλοι είσί πιθανώς τά τέσσαρα 
κέντρα τού όρίζοντος, άτινα πράγματι ακίνητα 
έν τώ μέσω τής γενικής ταύτη; συγκινήσεως τού 
Σύμ.παντος παρίστανται έξαιρέτω; διά τής μη 
ένεργείας (non-activité) περί ή; ένταύθα πρό
κειται. Ούτως άπαντες οί στρατάρχαι αύτού, 
είτε έν ένεργεία είτε μή, είσίν δντα καθαρώ; συμ
βολικά μηδέποτε όπάρξαντα ώς καί ό αρχηγός 
αύτών.

Θ'. Μάς λέγουσιν δτι ό περίφημος ούτος ’Αρ
χηγός τοσούτων έ'δόξων καί ανδρ είω ν στρατευ
μάτων,άφού διέτρεξε νικηφόρος τήν Μεσημβρίαν, 
άπώλεσε τήν ίσχύν καί ζωηρότητα αύτού είσδύ-

σας παοαπολύ εις τόν Βορράν. Ούδέν τούτου χα
ρακτηρίζει κάλλιιν τήν πορείαν τού ήλίου "τί; 
αγνοεί δτι ό ήλιος λάμπει καί θερμαίνει εις Με
σημβρίαν, ψυχρός δέ καί χλιαρός πά/υ αναφαίνε
ται εις τόν Βορράν, οπως λέγουσι καί περί τού 
Ναπολέοντος; "Αξιόν παρατηρήσεως όμως είναι 
τυύτο, δτι ό ήλιος μετά τήν εαρινήν ίσημεραν 
χωρεί πρός βορράν άπομ.ακ.ρυνόμ.ενος τού ’Ισημε
ρινού, μετά τριών δέ περίπου μηνών πορείαν 
πρός τάς χώρας ταύτα; συναντά τόν βόρειον τρο
πικόν, δστις τόν βιάζει νά οπισθοχώρησή αύθις 
πρός Νότον, άκολ.ουθούντα τόν τροπικόν τού 
Λ apxlrov, όνομ.α δπερ άπέδωκαν εις τό ση
μείου τούτο τού όρίζοντος ΐν* σημ,άνωσι τήν 
οπισθοχωρητικήν πορείαν τού ήλίου έπί τής 
Σφαίρα;. Κατά τούτο έμ.ιμ.ήθησαν εξαίρετα τήν 
φαντασιώδη εκστρατείαν τού Ναπολέοντος πρός 
Βορράν, εις τήν Μόσχαν, καί τήν εντεύθεν τ α 
πεινωτικήν καί εξευτελιστικήν ύποχώρν,σιν αύ
τού. "Ωστε δσα μάς διηγούνται περί τών επιτυ
χιών καί αποτυχιών τού παραόόςου τούτου μ,α- 
χητού είσίν άπαντα άλληγορικοί ύπαινιγμοί τής 
πορεία; τού ή / £ ου.

I'. καί τελευταίου" άλλά τούτο δέν έχει 
ανάγκην ούδεμ.ιά; έξηγήσεως" ό "Ιίλιος ανατέλ
λει έξ Ανατολών καί δύει πρός Αυσμάς, οπως 
δλ- ς ό κόσμο; γνωρίζει. Εί; τού; κατοίκου; δμω; 
τών παραλίων μερών φνίνεται οίονεί εγειρόμε
νος τήν πρωίαν έκ τών πρός άνατολάς θαλασσών, 
καί βυθιζόμενος τό εσπέρας είςτά χρυσίζοντανέφη 
καί τά σπινθηροβολούν-α κύματα τή; Αύσεω;. 
Ούτω τουλάχιστον περιγράφουσιν ήμ.ίν δλων 
τών αιώνων οί Ποιηταί τήν Ανατολήν καί τήν 
Δύσιν τού μεγαλοπρεπούς τούτου φωστήρος τής 
ήμ.έρας, καί τούτο όφείλομεν νά έννοώμεν οσάκις 
μάς διηγούνται δτι 6 Ναπολέων ήλθεν έκ τών 
Ανατολικών θαλασσών (τή; Αίγύπτου) ινα βα- 

σιλεύση έν Γαλλία, καί δτι άπώλετο, έσβέσθη 
εις τάς θαλάσσα; τής Δύσεως (άγίαν Ελένην) 
μετά δωδεκαετή βασιλείαν, ήτις ούδέν άλλο 
σημαίνει ή τά; 1 2  ώρας τής ήμέρας καΟ ά; ό 
"Ηλιο; φωτίζει έπί τού όρίζοντος.

Λεν ίβασίίευσεν ή μ ιαν μόνον ημέραν, 
λέγει ό συγγραφεύς τών Νέων Μεσσηνιακών όμΙ
λών περί τού Ναπολέοντος, καί ό τρόπος δ ι’ ού 
περιγράφει, τήν άνύψωσιν, τήν κλίσιν καί τάν 
παρακμήν αύτού, ό θελκτικός ούτος ποιητής, 
άποδείκνυσι σαφέστατα δτι δέν είδε καί ούτος 
ώς καί ήμ.είς, έν τώ Ναπολέοντι ή τήν εικόνα 
τού Ηλιου. Καί δέν εννοεί βεβαίως άλλο τι, ώς
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άπεδείχθη τρανώτατα ήδη, έκ’τού'όνόματος τή; 
μητρός αύτού, άπό τάς τρεις άόελφάς καί τούς 
τέσσαρας αδελφούς, τάς δύω συζύγους, τούς 
δώδεκα στρατάρχας κ,χί τά κατορθώματα αυ
τού. — Άπεδείχθη προσέτι, ώ; έκ τού τόπου 
της γεννήσεως αύτού, των χωρών οθεν ήλθε νά 
βασιλεύσή, τού χρόνου δν έδαπάνησεν ίνα δια- 
τρέξνι αύτάς, τών χωρών έν αίς έβασίλευσε καί 
έκείνων ένθα έσβέσθη ωχρής χα'ι ¿στερημένος 
του στέμ μ ατος αύτοϋ μ ετά  την ενάοξον  π ορεί
α ν  τον , ώς λέγει καί ό Καζεμίρ Δελαβίν, άπε
δείχθη, λέγομεν, έξ όλιον αύτών δ τι ό νομιζό- 
μενος Έίρως τού αίώνός μας είναι Απρόσωπου 
άλληγορικόν, ούτινος άπαντα τά προσόντα έλή- 
φθησαν έκ τού Ήλιου, καί κατά συνέπειαν Να 
πόλεων ό Βοναπάρτης, περί ού τοσαΰτα έλέχθη- 
σαν καί έγράφησαν, ό'εν υπήρξε π ο τέ  ! ! ! Η δέ 
πλάνη δι’ ήν τοσούτοι τυφλώς έκλιναν τον αυ
χένα προήλθεν από έν λάθος άπλούστατον άλλ’ 
άσύγγνωςον, από Εν quiproquo, (αλλ’άντ’άλ
λων) , έξελαβον δηλ: την Μυθολογίαν τού ΙΘ\ 
αίώνο; άντί ιστορίας.

λ'. Γ. Ήδυνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν πλεί 
στας μαρτυρίας πρός ύποστήριξιν τής θέσεως 
ημών, ίδια αύτάς τά; λεγομένας Βασιλικάς Δια 
τάζεις, ών ή αληθής χρονολογία είναι έν πλή- 
ρει άντιφάσει πρός τόν χρόνον τής βασιλείας τού 
νομ.ιζομ,ένου Ναπολέοντος, άλλά φρονούμ,εν δτι 
τά άχρι τούδε ρηθέντα άρκούσι δεόντως ώστε 
νά μή κάμωμεν χρήσιν αύτών.

(Έκ του Γαλλ’.κου)
Κ. I. Λ \ΖΑΡ1ΛίΙΪ.

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΑΈΟΝΓΟΣ ΓΟΖΛΛΝ.

(Συνεχεία.—Ί5ι Φολλ. ΪΤ' και Ζ'.)

—  Κ ατ’ άρχάς μικρού έδέησεν, ύπέλαβεν ό 
Λαμβέρτος νά μή αναχωρήσω ποσώς. Ή ταχυ
δρομική άμαξα τών αδελφών Ζολιβέφ έτριζεν 
ύπό τό βάρος τών επιβατών. ’Αναβάς έκ τού 
οπισθίου μέρους αύτής, κατώρθωσα μετά μεγά
λου κόπου νά είσδύσω μέχρι τού βάθους, καί 
δυνάμει τών γονάτων καί τών αγκώνων νά κα
ταλάβω μικράν τινα θέσιν μεταξύ είκοσάδος

ευτραφών γαιοκτημόνων, οϊτινίς έφερον εις τούς 
βραχίονάς των τό φ/τικόν ή ζωικόν φαινόμενου, 
έπί τού όποιου ήλπιζον νά λάβωσι τό βραβείου 
τής έπιτ^οπής. Ο μέν έκράτει υπερμεγέθη στά- 
χυν σίτου δστις ήνόχλει τόν γείτονα του' ό δε 
γιγαντώδες άρδευτήριον τής έπινοίας του’ ούτος 
μέν κυψέλην μέλιτος, έκεϊνος δέ τελειοποιημένου 
ύνίον αρότρου, δι’ ού ήροτριου τάς κνήμας τού 
απέναντι αύτού καθημένου' άλλος δέ, κλάδον 
συκαμινέας πλήρη μεταξοσκωλήκων, καί άλλος 
τερατώδες κραμβολάχανον* ένί λόγω, ήτο ή 
Κιβωτός τού Νώε, ό δέ κατακλυσμός δέν ήτο 
μ,ακράν. Μέ ακούεις προσεκτικώς, δεν είναι ά- 
ληθές;

—  Μέ τήν μεγαλητέραν προσοχήν, άπεκρίθη ή 
Κ . Λαμβέρτου στηριχθεΐσα έπί τού βραχίονος 
τού συζύγου αύτής, δπως μήπέση.—  Υπέστης, 
λέγεις, κατακλυσμόν’ τώ δντι, πολύ έβρεξεν άπό 
τής στιγμ.ής τής άναχωρήσεώς σου;

—  'Ω ! Θεέ μου ! είσαι τ ι πλέον ή άφγφη- 
μένη, έφώνησεν ό Λαμβέρτος, στρέψας τήν σύζυ
γόν του κατά πρόσωπον’ τ ί λοιπόν διαλογίζεσαι;

—  Δ'.ατί μοί κάμνεις τήν έρώτησιν ταύτην ;
—  Διότι ή άπάντησί; σου είναι λίαν παρά - 

δοξος.
—  Ποία άπάντησις;
—  Σοί όμπλώ περί φανταστικού κατακλυ- 

σμού, καί σύ μ.οί λέγεις δτι τώ δντι έβρεξε 
πολύ κατά τήν έσπ=ριν. Αλλ’ έκαμε, κάμνει 
καί θά κάμτι τόν ώραιότερον καιρόν τού κόσαου 
απόψε.

—  Συγνώμην . ..  άλλ’ ή έπιστοοφή σας τόσον
’ ’ ̂  ' Ν £ \ tf ! l tfμ εςεπληζε . . . και υστέρα, εκείνο οπερ μ.οι

λεγετε είναι τόσον παράδοξον, τόσον παοά- 
δοξον...

—  ΐδ ,ύ τό παράδοξον, έξηκολούθησεν δ Λαμ
βέρτος, οστις έφάνη εύχριστηθείς έκ τής άπαν- 
τησεω; τής συζύγου του. Εις τήν άμαξαν τών 
αδελφών Ζολιβέφ εύρίσκετο καί τις γαιοκτήμων 
δστις έπίστευεν αδίστακτοι; δτι θά λάβη τό 
χρυσούν άριστεΐον τό ύποσχεθέν κατά τό ένεστώς 
έτος εις πάντα αγρονόμον, δστις ήθελε δυνηθή 
νά παρέξη ύπερβολικήν καί ασυνήθη εις τά ορνί
θια εύτραφίαν. Έφερε δέ έπί τών γονάτων αύ
τού όρνιθά τινα σταθμίζουσαν τουλάχιστον όκτώ 
λίτρας. Εις τά δεξιά τούτου έκάθητο ετερός τις, 
κρεωπώλης, νομίζω, οςις έφερε κολοσσιαίου κύνα 
τού φοβερωτέρου είδους, μεγαλοπρεπή καί ά- 
γριον, γέννημα ετεροειδούς συνδυασμού. Τό αρι
στούργημα τούτο έδείκνυεν όδόντας ικανούς
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νά καταάπαράξωσιν δλόκληρον άγρονομικήν έπι- 
τροπήν. ’Αλλ’ εως έδώ τά πάντα έβαινον κα
λώς. . .

'Ο Λαμβέρτος έθετο μηχανικώς τήν έπιστο- 
λήν έντός τού θυλακίου του.

Ή Κ. Λαμβέρτου άνέπνευσεν έκ βάθους ψυ
χής. Οίονεί έλπίς τις έλαμψεν είς τήν θέαν τής 
έξαφανίσεως τής έπιστολής εκείνης. ’Αλλ’ όποία 
έλπίς !

—  ’Αλλά, σχεδόν συγχρόνως μέ έμε, έςηκο- 
λούθησεν ό Λαμβέρτος, δστις τόσω μ,άλλον έπέ 
μενεν ακριβολογών,δσω ή σύζυγος αύτού έφαίνετο 
ήττον προσέχουσα είς τούς λόγους του’ σχεδόν 
συγχρόνως μέ έμέ έπεβη τής άμάξης χωρικός τις, 
δστις έκάθησεν απέναντι τού φέροντος τήν όρνιθα 
ανθρώπου. Σέ βεβαιώ δέ, δτι δέν ήτο αναρμό
διος ή θέσις του έν τώ μέσω τών περικυκλ.ούν - 
των αύτόν ζώων. Ό δέ πατήρ του αδύνατον νά 
μή άναφέρηται ύπό τού Βυφφώνος.

—  Τί μοι λέγει περί ο,νιθος καί περί Βυφφώνος 
ήδη! είπε καθ’ έαυτήν ή κυρία Λαμ,βέρτου, 
ήτις έν τώ μέσω τών βασάνων αύτής εύρισκε 
μικράν παραμυθίαν μή βλέπουσα τήν έπιστολήν 
εις τάς χώρας τού συζύγου της.

—  ‘θ  περί ού ό λόγος χωρικός, έπανέλαβεν ό 
Λαμβέρτος, έκρυπε κάτι τ ι ύπό τόν πλατύν καί 
λινούν αύτού τρίβωνα’— πηγαίνετε καί σείς ε ς 
τήν όμήγυριν; τόν ήρώτησέ τις σαρκαστικώς. 
’Εννοείται ! άπεκρίθη ούτος, καί άν έν μόνον 
χρυσούν βραβείου ύπάρχη, έστω καί ίσα μέ τήν 
σελήνην μεγάλο, έγώ θά τό λάβω ! —  Ηυρα*ε 
λοιπόν κάνέν φάρμακου κατά τής άσθενείας τών 
άυ.πέλων ;— Εύρηκα καλλίτερον άπό τούτο ! —  
Τί λοιπόν ;— Εύρηκα, δτι αί άλώπεκες, άπό τού 
έτους τούτου, δέν θά φάγωσι πλέον ούτε όρνι- 
θοπούλια, ούτε ίνδιάνους, ούτε πετεινούς, ούτε 
οονιθας’ —  Έλα δά ! —  Είναι καθώς σοί λέγω’ 
άπό τού έτους τούτου. . .— Αύτό μας τό είπατε’ 
εΐπέ μας τώρα τήν άνακάλυψίν σου. —  Ανεκα- 
λυψα χόρτου τ ι τό όποιον άποκοιμίζει τάς ά- 
λώπεκας ώ; νά τάς ένανούριζε ή παραμάνα των. 
Μόλις δοκιμάσωσι τό χόρτου τούτο χασμ.ουριών- 
ται καί άρχίζουσι τό ρογχαλητό. Φθάνει μόνον 
νά ρίψϊΐ τις ολόγυρα είς τά ορνιθοτροφεία άπό 
τά χόρτου τούτο, καί τό πράγμα είναι τελειω- 
μένον. Ιδού τό χόρτον, προσέθεσε δεικνύων δρά
κα φύλλων, ιδού καί ή άλώπηξ». Καί έδειξεν 
άλώπεκά τινα, άληθή άλώπεκα, κρυπτομένην 
ύπό τόν τρίβωνά του. Κραυγή έκπλήξεως ήγέρ- 
θη είς τήν θέαν ταύτης. «Άλώπηξ είς τήν άμα

ξαν ! » "Ολοι συνωθούντο, ή/είροντο, άπεμα- 
κρύνοντο μετά τρόμ,ου, εξαιρέσει τού μικτογε- 
νούς κυνάς δστις έφέρετο είς τήν όμήγυριν. Ο 
κύων όρμ.α κατά τής άλώπεκο; με- ανοικτόν τόν 
φάρυγγα’ αύτη δέ, ήτις δέν είχεν ίσως φάγει 
άρκετόν χόρτον, έξυπνα καί ρίπτεται έπί τής 
οονιθος, τήν όποιαν ζητεί νά κατασπαράξή, ένώ 
άφ’ ετέρου ό κύων πειράται νά κατασπαράξ-ρ 
τήν άλώπεκα. Φαντάσθητι τόν κλονισμόν τής 
άμ.άξη,ς. Έκλυδωνίζετο ώς πλοίου. Κάτι περισ- 
σότεοον τούτου ! ώμοίαζε...  Πώς νά σοί δώσω 
ιδέαν τινα ακριβή τού φρικώδου; τοίτου σάλου ;

Αφού έσκέφθη έπί τινας στιγμάς τίνι τρόπο» 
θά ήδύνατο νά δώση είς τήν σύζυγόν του ίδεαν 
τενα τού σάλου τής άμάξης, ά Λαμβέρτος, συ- 
νελθών αίφνης τών σκέψεών του, άνέκραξε.

—  νΑ ! εύρηκα !
Έβύθισε ταχέως τήν χε'ρα είς τό θυλακίου 

καί έξήγανε τήν έπιστολήν τήν όποιαν πρό 
τινων λεπτών είχε θέσει άφηρημένως πως έντός 
αύτού.

Ο τρόμο; τής Κ. Λαμβέρτου έπανήλθε πά
λιν μ.εθ όλων τών άγωνιών αύτού.

Ό Λαμ,βέοτος ανέπτυξε ζωηρώς τήν έπιστο
λήν, τήν έλαβεν δριζοντίως δι άμφοτέρων τών 
χειρών, καί είτα κλίνων αυτήν άτέ μέν δεξιά, 
ότέ δέ αριστερά, είπε.

—  ’ΐδού ! παρατήρησαν ! Πότε ούτω έκινού- 
ι/.εθα, πότε ούτω, πότε ούτω . . .

”θ  φοβος τής κυρίας Λαμβέρτου κατά τήν 
στιγμήν ταύτην κατίσχυσε τής ανθρώπινης φρο- 
νήιεως. Άφήκε δηλ: κραυγήν, ήτις φρενητιώδης 
έν άρχή, εληξεν ήρέμ.α, ή μ.άλλ.ον κατεπνίγη έν- 
τδ; τού ΰπδ τής φρίκης συσταλ,Οέντος λάρυγνος 
αή-ής.

—  ”Λ ! Θεέ μου, θά τήν άναγνώσγ !
—  Ένθαρόύνθητι, τή είπεν ό Λαμβέρτος, τάς 

άκοάς τού δποίου τδ πρώτον μ.όνον μέρος τής 
κοαυγής προσέβαλε’ ένθαρρύνθ/,τΓ άνετράπημ.εν 
αληθώς, άλλά τόσον ευτυχώς, ίΐ,ςζ ήδυνήθην νά 
έξέλθιυ σώος και υγιής διά τίνος τών θυρίδων 
τή; μυθικής ταύτης άμάξης’ άλλά, καθώς συμ
περαίνεις, άπαξ έπί τών ποδών μου εύρεθείς, 
δεν ήθέλησα πλέον νά ύπάγω είς Φονταινεβλώ 
έν συνοδία ολοκλήρου φυσικής ιστορίας. Επέ- 
στοεψα ένταίθα ταχέως, άγνοών, τδ όμ.ολο- 
γώ, έάν ή άλώπηξ κατέφαγε τήν όρνιθα, έά,ν 
ό κύων κατεσπάραξε τήν άλώπεκα, έάν κατε- 
σπαράχθησαν καί οί τρεις άμοιβαίως, ή μάλλον 
έάν κατέφαγον τούς έπιβάτας, άλλά διανοού-

3 1
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μένος σπουδαίως νά ζητήσω καί έγώ βραβεΐον 
έκ τών αγροτικών όμηγύρεων, διότι κατώρ- 
θωσα νά έξέλθω ζών τού θηρίοτροχείου εκείνου. 
"Ε λοιπόν ! τ ί λέγει; τώρα περί του συμβάντος 
μου 5 ήρώτησεν ό Λαμβέρτος θωπεύσχς διά τής 
επιστολή; τό παραμεμορφωμένον π.όσωπον τή; 
συζύγου του.

—  Λέγω ότι ήπατώμην' Τώ όντι, ούδέ στα· 
γών βροχή; έπεσε καθ' όλνιν την έσπέραν.

Ο Λχμ,βέρτος όπισθοδρόμησεν εί; τήν άπρο- 
σδόκητον ταύτην άπάντησιν ήτι; έπεσφράγιζε 
τού; έπί ολόκληρον τέταρτον τής ώρα; χσυναρ- 
τήτυυς τής συζύγου του λόγους.

—  Ά  ! άνυπόφορον πλέον, έφώνησεν, άνυπό 
φορον !

— Τί;
—  Τ ί! σε ερωτώ . . .  καί σύ μοί αποκρίνε

σαι. . . 'Α ! μά τήν αλήθειαν, είιαι άκατανόητον, 
πολύ άκατανόητον.

—  Τί είναι άκατανόητον ;
—  "Ο,τι μοί είπες ήδη, ό,τι μ.οί λέγεις άπό 

τήν στιγμήν τής εις Φρομονβίλλην επιστροφή; 
μου. Βεβαίως, θά σοί συνέβη τ ι έκτακτον.

—  Σά; βεβαιώ ότι ούδέν συνέβη. . .
—  Τι, τό όποιον δέν θέλεις νάμοι ειπης.
—  Σας λέγω ότι δεν έχω τίποτε νά σάς 

εϊπω, ότι οΰδέν συνέβη κατά τήν απουσίαν σας.
—  Αδύνατον!
—  Σάς όρκίζομαι. . .
—  ’Αδύνατον ! σοί λέγω.
—  ’Αλλά, καί πάλιν.. .
—  Καί πάλιν, δέν εϊ-αι δυνατόν ! Είσαι 

ώ/ρά! ίδέ πόσον είσαι ώ/ρά !
Καί ώθησε ζωηρώς τήν Κ. Λαμβέρτου υπό 

τήν λάμψιν τού φανοΰ.
—  Τρέμεις!
—  Ό τρόπος μέ τόν όποιον μέ έρωτάτε...
—  Είσαι ψυχρά ώς ό πάγο; . . . θέλω νά 

μάθω . .  Πού είναι ή Ά δ ε λ α ς ς . . .  Μήπως 
συνέβη εί; εκείνην τίποτε ;

—  Τίποτε δεν συνέβη εις τήν Άδελα.δα . . .  
ήσύχασον !

—  Που είναι ό Γεράρδος·,
—  ’ΐΐδώ πλησίον. . .  Δον γνωρίζω. . .  Θέ

λετε ;. , Αλλά σάς όρκίζομαι. . .ούδέν συνέβη... 
οΰτε εις τόν ενα ούτε εις τόν άλλον.. .  Έάν 
δεν μου πιστεύητε. . . όπως σά; πείσω. . . Τί 
θά συνέβη ; . .  τίς δυς-υχία ; . . Θέλετε νά τού; 
φωνάζω; 'Υπάγω νά κρούσω τόν κώδωνα. . .  
θά τρέξωσι. . .  καί θά ϊδητε . .  .

Ί ΐ Κ. Λαμβέρτου είχεν είσέτι αρκετήν ισχύν 
όπως δράμη εις τόν πάσσαλον έφ’ού προσήρτατο 
ό θώμιγξ τού κώδωνος. ’Αλλά μόλις έφερε τήν 
χεΐρα έπί τού κρίκου τού θώμιγγος, έφώνησεν.

—  *Ά! Ιδού έρχονται.
Ό Λαμβέρτος συνήλ,θεν έκ τής ταρα/ής του.
—  "Είλθετε, έλθετε λοιπόν ! είπεν ή Κ. Λαμ- 

βέρτου μετά φωνής έξησθενημένης ώ; έκ τής 
συγκινήσεως, πρός τήν Ά δελα’ίδα καί τόν Γε- 
ράρδον, οίτινες έπετάχυνον τό βήμα όπω; ταγύ
περον φθάσωσιν εις τό περίφραγμα των λειρίων. 
Τοέζατε ! σας ικετεύω

Ίΐ Άδελαις όλως πνευστιώσα, ήρώτησε.
—  Τί τρέχει; Τι τρέχει, λοιπόν-,
—  ΐδού ήμεϊς ! ή/.θ μεν! έλεγε συγχρόνως 

καί ό Γεράρδος.
11 Κ. Λαμβέρτου, έλκύσασα τήν κόρην της 

πρός τόν Λαμβέρτον,
—* Ιδού ή ’Αδελαις, είπε. Άδελαι:, ό πατήο 

σου έφοβεϊτο. . .
Ά λλ' ή ’Αδελαις ήδη ένεθάρρυνε τόν πατέ

ρα τη;.
—  Μά; είπον ότι έπεστρέψατε καί έτρέξα- 

μεν, ό Γεράρδος καί έγώ,όπως μάθωμεν διά τίνα 
αιτίαν έπανήλθατε τόσω ταχέως εί; Φρομον- 
βίλλην.

—  Θά μάθητε τά πάντα. ’Αλλά δέν έχω 
καιρόν νά έπανκλ,άβω άπόψε τήν διήγησιν τού 
ναυαγίου μου.

—  Τού ναυαγίου σας; Ώ ! Θεέ μου !
—  ’Αστειεύομαι. "Αλλως τε, άφού μέ βλέ

πετε έδώ, τούτο αρκεί όπως σάς ένθαρρύνη. 
Σπεύδω νά πράξω ό,τι ώφειλον νά πράξω προη
γουμένως.

—  Τί, πάτερ μου ·,
—  Ο Λουδοβίκος θά έπισάξη τήν φορβάδα, 

καί θά πορευθώ έφιππο: εί; Φονταινεβλώ.
— "Ογι, πάτερ μου,όχι, έφώνησεν ή Άδελα'1;. 

’Αφού είσθε ένταύθα θά σά; κρατήσωμεν* δέν 
θά άναχωρήσητε εΐμή αύριον.

—  Πραγματικώ;, είπεν ό Γεράρδος, ώραι 
τινες όλιγώτερον, ή ώραι τινε; περισσότερον. . .

—  Ναί" ώραι τινες περισσότερόν, ή ώραι τινες 
όλιγώτερον, αγαθέ μου πάτερ.

—  νΑ ί έπιτρέψατέ μο ι.. . Γπεσχέθην εϊς 
τόν θειον μου, ύπεσχέθ ι,ν εϊς τόν συμβολαιο
γράφον. . .

—  Θά μείνετε, πάτερ μου, θά μ.είνετε.
—  Ίίγαπητέ μου, είπεν ή κυρία Λαμβέρτου, 

άφού σά; παρακαλοΰμ.εν όλοι.
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—  Τό Φονταινεβλώ, τό ήζεύρω, θά ήναι 
αύριον έξ ολοκλήρου αφιερωμένου εις τάς άγρονο- 
μικάςόμηγύρεις. Οΰδεμία άλλη έργασία θάγείνη...

—  ’Δναμφιβόλως !
—  ’Αναμφιβόλους, είπε καί ή ’Αδελα’ί; μετά 

τόν Γεράρδον.
—  Έν τούτο·; . . . .  έσκέφθη καί πάλιν ό 

Λαμβέρτος.
—  "Οχι, κύριε!
—  ’Κάν μέ περιμένωσιν, έν τοσούτω . . .
—  "Ο/ι, κύριε, δέν θ' άναχωρήσητε.
•— Ά λ λ ’ Άδελ αίς μου, σκέφθητι. . .
—-Δέν θ άναχωρήσητε ! Ο καιρός εΐ-αι ώ 

ραϊος’ ή νύξ μεγαλοπρεπής! Θά σά; παίξωμεν 
μουσικήν μέχρι τής έ-δέκατης ύπό τά ώραία 
ταύτα δένδρα.

—  Δαιμόνιου ! ώραΐόν μου δαιμόνιου !
—  Θά μά; φέρωσιν έδώ τό κλειδοκύμβα

λου μου.
Καί ή Άδελαι; ερριψε τού; θωπευτικούς βρα

χίονας της περί τόν τράχηλον τού πατρό; αϋτής.
—  Θά ίδήτε ! Θά σάς φέρω άνω κάτω μέ 

τήν φκιδρότητά μ.Ου.
—  ’Εν τούτοις, πίεζέ με περισσότερον ακόμη, 

κόρη μου.
—  Θά μείνητε άφεύκτως. Τό πράγμα άπε- 

φασίσθη πλέον.
—  Υπό μίαν συμφωνίαν . . .
—  "Οχι συμφωνίας ! Κάτω τό έπανοφώριον !
Συνωδεύσασα δέ τήν έπιφώνησιν ταύτην διά

ταχείας χειρονομίας, ή Ά δελαι; ή'ρπασε τό έπα
νοφώριον τού πατρό; της.

—  Σκέφθητι όμω; . . .
Τό άναρπασθέν έπανοφώριον έτινάχθη εί; τού; 

/αμαιγείους κλώνας δένδρου τινός έφ’ ών καί 
έμεινε.

—  Κάτω τό αχρείου τούτο κάλυμμα !
Καί ό όδοιπορικός πίλος έρρίφθη μακράν όπως 
καί τό έπανοφώριον.

— Φέρε νά σοί άφαιρέσω τάς χειρίδας ταύτας !
Καταγινομένη εις τήν άφηρεσιν τή; δεξιάς

χειρίδος τού Λαμβέρτου, ή Άδελαις συνήντησεν 
εμπόδιου ·. ήτο ή έπιστολή, τήν όποιαν καί έλα- 
βεν έκ τής χειρός τού Λαμβέρτου.

—  "Ε ! τ ί είνε τούτο ς
II Ά δελαι; ανέπτυξε ζωηρώς τήν επιστολήν, 

ήν ήρχισεν άναγινώσκουσα μέ τήν απερισκεψίαν 
καί τόν τόνον διασκεδάζοντο: μαθητου, 
ι Άνέγνω λοιπόν ; « Αξιολάτρευτος φίλη μου, 
μέ ειδοποιήσατε τήν πρωίαν . . . »

II Κ. Λαμβέρτου άπεσπασε τόσον άποτόμως 
τήν έπιστολήν έκ τών χειρών τής Άδελαίδος, 
ώστε ό Λαμβέρτο; έκπληκτος καί έμ.βρόντητο; 
εις τήν κίνησιν ταύτην, τόσον ταχεΐαν όσον ή 
λάμψις τή; έπί στιλπνού /αλκού άντανακλωμέ- 
νης φλογός, δέν έφθασε νά κατανοήση ακριβώς 
έάν ή Άδελαις άφ’ έαυ-.ή; διεκοψεν αίφνης τήν 
άνάγνωσιν, ή ή μήτηρ αυτή; τήν έμπόδιοε νά 
εξακολούθηση.

Ά λ λ ’ εϊς τήν αυτήν στιγμήν, ό Λαμβέρτος 
κρατήσα; τήν χεΐρα τή; συζύγου του ήρπασε 
τήν έπις-ολήν καί άνέγνω ; ('.Αξιολάτρευτος φ ί
λη μου, μέ ειδοποιήσατε τήν πρωίαν ότι τήν 
έσπέραν ταύτην θά αναχώρηση διά Φονταινεβλώ 
. . . καί ότι θά μέ περιμένητε εις τήν μκκράν 
θύραν τού δάσους. "Ο/ι" ουδέποτε άλλοτε το- 
σούτον σφοδρώς καί έξ όλη; τής δυνάμεως τής 
ψυχής μου έπόθησα τήν ερωτικήν ταύτην ώραν :»

—  Ιΐτιμασμένος έγώ ! έφώνησεν ό λαμβέρτος, 
κχί λαβών συγχρόνως έκ τού θυλακίου του τό 
εν πιστόλιον, έσκόπευσε τήν σύζυγόν του.

Ί ΐ Άδελαις ύπΐ.ρξε ταχύτερα τού θίγοντος 
ήδη τά σκάνδαλον αγρίου δακτύλου.

—  Πάτερ μου ! ανέκραξε καλύψασα τήν μη
τέρα της διά τού σώματος αυτής, πά;ερ μου ! 
έμέ πρέπει νά φονεύση; ! .  . . 11 έπιστολή αύτη 
είναι ίδικήμου . . . έγοάφη πρός έμέ.»

Καί έπεσε λειπόθυμος εις τάς άγκάλας τή; 
μητρό; της.

Άφήσας τό πιστόλιον νά πέση τών χε-ρών 
του ό Λαμβέρτος είπεν, ώ; νά έδέχετο αυτός 
ούτος τήν άνάφλεκτον πυρίτιδα καί τήν μολυ- 
βδίνην σφαίραν έν τώ μέσω τού προσώπου :

—  Προ; τήν κόρην μου έγράφη ή επιστολή ! 
πρός τήν κόρ ην μου ! . .

Ε'.
Τά έργοστάσιον, τή έπιούση, είχε τήν συνήθη 

αΰτού οψιν. Αιά τών παραθύρων τή ; αιθούσης, 
έν ή μέλλει νά έξακολουθήση τό άρ'άμ.ενον ήδη 
οικογενειακόν δράμα άπό τή; προτεραία; εις τό 
περίφραγμα τών λειρίων, ήδύνατό τις νά ιδη 
τού; έργάτας εις άέναον κίνησιν. 'Η έργασία 
άνελάυβανε τήν δραστηριότητά της. Ο διά τού 
κτήματος διερ/όμενο; ρύαξ έκελάρυζε κρούων 
τόν τροχόν τού σιδηρουργείου' ή υψηλή καί έξ 
έρυθροπλίνθων καπνοδόχη έξηκόντιζε πρός τόν 
γλαυκόν καί διαφανή τής πρωία; ουρανόν τούς 
περιελισσομένους τυφώνας τού καπνού. Αί εις τό 
έργοφάσιον δαυλεύουσαι χωρικά; παιδίσκαι άφι-
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κνούντο όμαδόν εις τό έργαστήριόν των, αί μεν 
γελώσαι, αί δέ αδουσχΓ άλλχι συνδιαλεγόμ.ε- 
ναι, καί άλλαι φωνασκούσαΓ πάσαι δέ βυθίζου-

χ « ,  < » ~ , ~ , Δ /σαι τους λευκου; και οςεις αυτών ο)οντας εις 
τεμάχιον μαύρου άρτου όπερ μόλις ή χειρ των 
ήδύνατο νά κρατήση. Ο ή'λιος του φθινοπώρου, 
πολλάκις λαμπρότερος καί θερμότερο; εις τάς 
χώρα; ταύτας τού θερινού ήλιου, έξήγειρεν 
άπό περάτων έως περάτων τού ορίζοντα; τήν 
εύρεΐαν τοπογραφίαν, ήτις έφαίνετο οίονεί εύ- 
ρισκομένη εις τάς πρώτας ήμερα; τού έαρος. 
Υπό τήν τελενταίαν δέ ταύτην λαμπρότατα 
έκρυπτε τά ξηρά καί τεθνεώτα φύλλα της, τάς 
έρρυτιδωμένας καί μεμαραμένα; αμπέλους της, 
τούς υπό τή; ψυχρά; των νυκτών ομίχλης έρυ- 
οιοωμένους κλώνας της καί τούς όπό τού δρε- 
πάνου των θερισμών καί τής μαχαίρας τού τρυ
γητού άποψιλωθέντα; αγρούς της. ’Από τών ύψω
μά των τού έργοςασίου, ύπερκειμενου τή; είκόνος 
ταύτης-, ή μαγευτική σκηνογραφία ήτο πλήρης. 
71 το εϊσέτι το θέρος, άλλά τό θέρο; μακοόθεν.

Έν άκρα σιγή επί ήμ.ίσειαν καί πλέον ώραν 
βαδίζοντες εντός τής αιθούσης πλησίον άλλήλων, 
ό Ααμβέρτος καί Γεράρδο; επί τέλους έστησαν, 
καί πρώτος ό Ααμβέρτος είπε.

—  Γεράρδε, υπήρξες χθες μάρτυς τής δυ
στυχίας ν; τις μέ έπάταξε.

—  "Ητις μάς έπάταξε, θέλε'.ς νά είπης.
-—"Εχει; δίκαιον, φίλε μου, ήτις μάς έπάταξε.
— Διά τή; αύτής πληγής,έςηκολούθησεν ό Γε- 

ραρδος, συνετριβη καί ή ζωή μου καί ή ζωή σου. 
Πάντχ τά περί μέλλοντος σχέδιά μου έμηδενίσθη- 
σαν. Τόσω δ απότομος ήν ή επί τής ύπάρξεώς μου 
επελθούσα με ταβολή,ώς·ε ερωτώ έμαυτόν εάν ήμαι 
τώ οντι έγώ έκεϊνο; ό'στις, χθές έτι τό εσπέρα; 
παράφορος έξ ευδαιμονίας καί χαράς, έζήτουν 
τούναντίον δΓ δλης τής νυκτο; εί; τάς κούπτα; 
τού γραφείου μου τό διαβατήριόν μου.

—  Τό διαβατήριόν σου, έφώνησεν ό Λαμβέρ- 
τος, ό'στις έφαίνετο προσβληθε1;  υπό τή; αύτής 
ήλιθιότητος ήν είχε δείξει τήν προτεραίαν ή σύ
ζυγός του, ένώ έλάλει πρός αυτήν, βλέπουσα 
τήν επιστολήν εκείνην μεταξύ τών χειρών αύτού. 
Ιό διαβατήριόν σου ! διατί τό διαβατήριόν σου ;

—  "Οπως.. .  "Οπως αναχωρήσω.
—  Θέλεις νάμάς άφήσης ; τί λέγεις; Ομίλει!
—  Αλλά πώς θά έχω τήν δύναμιν,έπανέλαβεν 

¿Γεράρδος, νά μένω εις τούς κόλπους οικογέ
νεια; έν ή καθ’ έκάστην στιγμήν, καθ’ έκαστον 
βήμα, θά συναντώ τό πρόσωπον εκείνης ήν το-

σούτον ήγάπων, καί πρός τήν οποίαν δέν θά ή- 
δυνάυ.ην πλέον, εάν έμενον ενταύθα, οίίτε νά 
λαλήσω ούτε νά μειδιάσω ;

Ο Ααμβέρτος είπε ξηρώ; καί σχεδόν άνευ 
φωνής.

—  Τώ οντι, ή τοιαύτη ζωή θά ήτο φορτική, 
αδύνατος.

Μετά παρέλευσίν τινων λεπτών, ό Γεράρδος, 
λαβών τόν φίλον του έκ τού βραχίονος, είπε.

—  ’Αλλ' έάν άναγκάζωμαι νά σέ άφήσω, φ ί
λε μου, δεν θέλω έν τούτοις νά διακινδυνεύσω 
τήν περιουσίαν σου, τήν βιομηχανίαν σου, ήτις 
είναι εις τόσον ανθήραν κατάστασιν. Δέν θά απο
σύρω δηλ. τά χρήματα άτινα κατέθεσα εις τό 
έργοστάσιόν σου. Διάθες τά κεφάλαιά μου κατά 
βούλησιν, θές αύτά εί; κυκλοφορίαν, ποάξον 
τέλος πάντων ώ; έάν εύρισκόμην καί έγώ εν
ταύθα.

—  Ω; έάν ήσο καί σύ ενταύθα ! ’Αλλ’ όταν 
δεν θά ήσαι πλέον, πώς θά δυνηθώ νά διευθύνω 
τό εύρύ τούτο κατάστημα, καί νά διατάσσω επί 
τού εργατικού τούτου στρατού, όστις δέν γνωρί
ζει είμή σέ ; όστις μόνον τάς διαταγάς σου α
κούει; Καί έγώ αύτός έχω ωσαύτως άνάγκην 
τών συμβουλών σου, τών γνώσεών σου, τών 
επιδοκιμασιών σου. "Εχω άνάγκην νά σέ ακούω 
λέγοντά μοι. α Λαμβέρτε, θάρρει! όδεύομεν ε 
ξαίρετα !» Ό συνεταιρισμός ήμών, Γεράρδε, δέν 
είναι άπλοΰς, άλλ’ είναι συνεταιρισμός καρδίας 
καί συμφερόντων, είναι φιλία όύο ναυτών έπί 
τού αύτού πλοίου, εί; τά; αύτάς εκτεθειμένων 
τρικυμίας. II αδελφική αύ-ών αγάπη έλαττοϊ 
τάς συμφοράς, καί διπλασιάζει τήν χαράν των. 
Καί άν όλεθρία μοίρα διαχωρίσνι αύτούς, ό 
απομονωθείς, μή έχων πλέον στήριγμα, κλονί
ζεται, καταπίπτει εις άποθάρρυνσιν. ’Εγώ είμαι 
ό δυστυχής έκεϊνο; ναύτης, ό μόνος έπί τής θα
λάσσης έγκαταλελειμμένος. Αάβε λοιπόν, φίλε 
μου, λάβε όπ’σω τά κεφάλαιά σου’ τρέχουσι 
κίνδυνον μεταξύ τών ασθενών χειρών μου. Δέν 
θά έχω πλέον, Γεράρδε, τήν εις τάς εμπορικά; 
εργασία; άπαιτουυένην αταραξίαν. Αυριον ό συν
έταιρό; σου θά σοί δώσνι ακριβή λογαριασμόν. Τό 
κατάστημα ήμών θά διαλυθή. Αυριον θά ήυ.αι 
εϊσέτι έμπορος, άλλά σήμερον είμαι πατήρ.

'Ο Ααμβέρτος έσιώπησεν έπί τής αποφασι
στική; ταύτης φράσεως, ήτις έμαρτύρει τήν ολο
σχερή έπανάστασιν τήν έπενεργηθεϊσαν έπί. τού. 
ρού τής ύπάρξεω; αύτού, μέχρι τούδε έντιμος 
καί γαληνιαίας.
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— Σήμερον είμαι πατήρ,έπανέλαβε,κλίνας τήν 
κεφαλήν ήν ή θύελλα μιας μόνης νυκτός είχε 
καταβάλει καί έξασθενήσει τόσον όσον ούδέ 
χρονία τις νόσο;’ Έχω σοβαρά νά εκπληρώσω 
καθήκοντα. Θά τά εκπληρώσω,

Έμμένων έπί τών τελευταίων τούτων λέξεων, 
ό Ααμβέρτος έθλιψεν αύθορμήτως έπί τού στή
θους του τήν χεΐρα τού Γεράρδου, όστις δέν 
έφαίνετο ήττον εκείνου καταβεβλημένος, καί
έξηκολούθησεν ουτω.

—  Θά προσκαλέσω τήν κόρην μου. Η ’Αδε-
λα ί; πρέπει νά έλθνι.

—  Φείσθητι αύτής, είναι πολύ νέα ακόμη. 
Ειρωνικόν καί πικρόν ένταυτώ μειδίαμα διέ-

δραμ,ε τά χείλη τού Λαμβέρτου.
—  Φείσθητι αύτής, μοί λέγεις. Μάς έφείσθη 

εκείνη τού πόνου καί τού σκανδάλου ;
Όπως δώση καιρόν εις τόν φίλον του νά συν- 

έλθνι έκ τών πρώτων τούτων πικρών συγκινή
σεων, ό Γεράρδος μόνον μετά μακράν σιωπήν 
άπήντησεν;

—  "Ισως προέβημεν πέραν τού δέοντος εις
τάς κρίσεις μα; . . . .

—  Πέραν τού δέοντος !
—  Τουλάχιστον, νομίζω . . . .  Πολλάκις 

είδον μεταβολάς πεποιθήσεων τοσούτον παραδό
ξους και όμως τοσούτον φυσικά; . . . .

— Πέραν τού δέοντος ! έπανέλαβεν ό Λαμβέρ- 
τος άτενίσχς εκείνον όστις έτόλμησε νά έκφέρχ 
τοιούτον δισταγμόν. ’Αλλά διατί μέ άφίνης, 
λοιπόν;

Έπί πολλήν ώραν ό Γεράρδος έμεινεν άφωνος, 
άγνοών τ ί νά άντίλέξνι εϊς τήν έρώτησιν ταύτην.

—  ’Αλλά, τέλος πάντων; έτόλμησε νά άπαν- 
τήσγι, η επιστολή εκείνη  ...........

—  "Ε λοιπόν! ή επιστολή εκείνη;..............
—  Ή επιστολή εκείνη.............Χθές ή όργή

σέ έκώλυσε νά τήν άναγνώσης ολόκληρον.
—  Η όργή δέν μέ έκώλυσε παντελώς.
—  Συγγνώμην, φίλε μου, παρετήρησα κα

λώς . . .
—  ’Απατάσαί. ’Ακολούθως τήν άνέγνωσα 

ολόκληρον.
—  Ά  !
— · ’Ολόκληρον. Εί καί δέν κατώρθωσα νά 

γνωρίσω έκ τή ; γραφής, γραφής έπιτηδείω; πα
ραλλαχθείση;, τόν αυτουργόν τής άνυπογράφου 
ταύτης επιστολής, ή έννοια όμως ούδεμίαν άφίνει 
αμφιβολίαν περί ύπάρξεω; αθεμίτου σχέσεως. 
Ρύδεμίαν. 1

—  Ούδεμίαν, είπε καί δ Γεράρδος, κατα- 
βληθείς ύπό τού συμπεράσματος τούτου.

—  Ούδεμίαν, σοί λέγω.
Καί τά πρόσωπον τού Ααμβέρτου συνεστάλη” 

τά δάκρυά του, διά τής βία; ίσω; άνασταλέντα 
δι’ δλης τής νυκτό;, άνήλθον μεθ’ όρμής άπό 
τού στήθους εις τούς οφθαλμούς αύτού οΐτινες 
δέν είχον πλέον τή ν ίσχύν νά τά κρατήσωσι. 
"Εθλιψε σπαμωδών τήν καίουσαν χεΐρα τού Γε
ράρδου : καί,

—  νΟχι, φίλεμου, έπανέλαβε, ούδεμια πλέ
ον αμφιβολία.

—  Λαμβέρτε ! Λαμβέρτε !
— Είναι φρικώδες ! ώ ! είναι φρικώδες !
Τά δάκρυα, έπί τέλους, έξώρμησαν έν τώ 

μέσω τών λέξεων τούτων ή μάλλον τής διπλή; 
ταύτης έπιφωνήσεως, πηγαζούσης έκ τή; συντε
τριμμένης καί αίμορροούση; ψυχής τού Ααμβέρ
του, έπαναλαμβάνοντος : “ είναι φρικώδες ! εί
ναι φρικώδες ! ώ ! είναι φρικώδες !

—  Παύλε ! Παύλε ! άνέκραξεν δ Γεράρδος 
περιπτυχθείς τόν φίλον αύτού ώ; ήθελε περιπτυ- 
χθή άπηλπισμένον πατέρα, Παύλε ! είπέ μίαν
λέξιν μόνον.

—  Πώς ; έξηγήθητι !
— Αοιπόν !
—  Ομίλει ! σέ ίκετέυω !
'Ο Γεράρδος έταπείνωσε τήν φωνήν.
Ο Ααμβέρτος έτεινε περιέργως τό οΰς, ώσεί

άνέλπιστος παραμυθία νά άνείρχετο πρός αύτόν
έκ τού πυθμένας τής άβύσσου.

—  Τό δυστύχημα τούτο, είπεν ό Γεράρδος, 
μόνον εις σέ, εις εμέ καί εις τήν μητέρα της 
είναι γνωστόν, δέν έχει οΰτω;

—  "Επειτα;
—  Εϊπέ μίαν λέξιν, και τό δυστύχημα τούτο 

θέλομεν λησμονήσει καί οί τρεις.
—  Καί οί τρεις ! Τί θέλεις νά είπης ;
Μάτην ό Ααμβέρτος προσεπάθει νά έξάξν)

έννοιάν τινα έκ τών λόγων τούτων.
—  Ναί, τά δυστύχημα τούτο θέλει ταφή

μεταξύ ήμών τών τριών.
—  Δέν εννοώ.
—  Συγγνώμ,ην ! έφώνησεν ό Γεράρδο;, θλ ί- 

ψας τόν φίλον αύτού έπί στήθους πάλλοντος έξ 
υίϊκής στοργής' συγγνώμην ! έννόησας.

—  Τ ί! μήπως θέλεις, εναντίον . . . .  Ώ  ϊ
»/ ι · I 1 Iοχι, τοσαυτη αφοσιωσις I

—  Τό θέλω. Έννόησας.
—  ’Αλλά δέν σκέπτεσαι ; . . .  3
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—  Τό θέλω, σοί λέγω.
—  'Ακόυσαν, Γεράρδε' έάν είχε; εί; χεΐρας 

σου πλαστογραφημένην συναλλαγματικήν, καί 
έάν εγώ, μ ’ όλα ταΰτα, έπέμενον νά αποδεχθώ 
καί νά έζαργυρώσω αύτήν, θά συγκατετίθεσο σΰ 
νά μοί τήν δώσή; ; Άποκρίθητι ! θά συγκατε- 
τίθεσο ·,

'θ Γεράρδος έρρίφθη έπί τίνος έδρας, μέ το 
πρόσωπον καταβεβλημένον υπό τή; τοσοΰτον 
φοβέρας έν τή χυδαιότητα αύτή; παραβολή; 
ταύτης.

Άνηγέοθη δε μετά τινας στιγμάς, καί τό 
στόμα αύτού ή μάλλον ή συνείδησίς του άπήν- 
τησεν: α 'Οχι ! »

— Πολύ καλά ! είπεν ό Λαμβέρτος. Π κόρη 
μου είναι ό περί ου ό λόγος άτιμος χάρτης. Δέν 
πρέπει νά την δώσω είς κανένα. Ο πατήρ ό 
όποιος υπανδρεύει την κόρην του, ένώ γνωρίζει... 
δέν είναι πλέον πατήρ, είναι κλέπτης. Ιδού ή 
Άδελαίς, άφησόν με. I

Ο Γεράρδος έπειράθη καί πάλιν νά έπανέλθ-ρ 
επί τη; προτάσεώς του' άλλ’ ό Δαμβέρτος δέν 
τόν άφησε νά τελείωση !

—  ’'Οχι, ό χ ι! έφώνησεν. Ά λλ ’ ιδού ή θυγά- 
τηρ μου, άποσύρθητι, φίλε μου, άποσύρθητι!

Ο Λαμ-βέρτος έναπολειφθείς μόνος, είπε καθ’ 
εαυτόν : « Έρχεται, θά τήν έρωτήσω, θά 
μάθω . . . .  θά μάθω τά πάντα.

Ί ΐ Άδελαίς παρουσιάσθη ένώπιον τού πατρός 
της μέ ωχρόν τό πρόσωπον, άλλ’ έπί τού όποιου 
έςεπλάγη ό Λαμβέρτος μή άνευρων πλέον τήν 
σύγχυσιν καί έςασθένησιν" τής στιγμιαίας δε 
ταύτη; έντυπώσεω; έπεληφθη όπως φθάση είς 
τό τοσοΰτον φοβερόν άντικείμενον τής μετά τής 
Άδελαϊδος συνεντεύξεώς του.

—  Ά δελαΐ;, είπε προς αυτήν, μετά τού 
μάλλον δυνατού εις αύτόν προσπεποιημένου ύ
φους : Άδελαίς, δέν έχεις απέναντι σου παρωρ- 
γισμένον πατέρα, άλλά φίλον' ήδη, ότε άμφό- 
τεροι είμεθα ήσυχώτεροι,έμπιστεύθητί μ.οι,τέκνον 
μου, ό,τι ό φόβο; καί ή λειποθυμία σου δέν 
ήθελον σοί επιτρέπει νά μοί έμπιστευθής χθές. Πού 
συνήντησας εκείνον . . . έκείνον τόν νέον ;

—  Σάς καθικετεύω, πάτερ μου, μοί μ’ έρω- 
τάτε περισσότερον.

—  Τουναντίον, πρέπει νά μάθω τά πάντα' 
τά  πάντα, εννοείς;

Καί τά  βλέμματα τοΰ Ααμβέρτου δέν πα
ρατούν τά  τής Άδελαϊδος.

—  Τί νά φΛ * ν̂ω 5 έσκέφθη αύτη.

I 'θ δέ Λαμ,βέρτος διά τοΰ αύτοΰ τόνου έπα- 
I νέλαβε.

—  Μήπως τόν συνήντησας είς Παρισίους ·, 
Ά λλ ’ ιδού μετ’ ού πολύ τρία κλείουσιν έτη 
καθ’ ά δέν κάτοικούμεν πλέον έκεί, καί ήσο 
είσέτι παιδίον οτε άφήσαμεν τού; Παρισίους καί 
μετέβημεν είς Φρομονβίλλην.

—  Τί νά άποκριθώ ; είπε καί αύθις καθ’ έ- 
αυτήν ή Άδελαίς, δέν περιέμενον.. . .

—  Είς Παρισίους, ερωτώ ; έπανέλ.αβεν ό 
Λαμβέρτος.

Ή δέ Άδελαίς άπεκρίθη μετά συνεσταλμένου 
ύφους.

—  ’’Οχι, πάτερ μου . . . όχι.
—  Έδώ λοιπόν τόν έγνώρισας ·,
—  Ή Άδελαίς, έπί μάλλον καί μ,άλλον συγ

κεχυμένη, ¿ψέλλισε.
—  Σάς ικετεύω καί πάλιν, πάτερ μου, μή με 

έρωτάτε.
-— Έδώ τόν έγνώρισας; —  Ά λ λ ’ ενταύθα 

δέν βλέπω πέριζ ημών είμή σεβαστούς έργάτας 
είς τούς όποιους μόλις άποτείνεις τόν λόγον.

Μικρά έπεκράτησε σιγή, μετά τήν όποιαν 
ή έ;ής άπάντησις έςήλθε τών μ.όλις κινουμένων 
χειλέων τή; Άδελαΐδο;.

—  Ό χι έδώ, πάτερ μου" και σχεδόν συγχρό
νως προσέθετο : Ά  ! ό διάλογος^ούτο; ! . . . .

—  Ούτε είς Παρισίους, ούτε έδώ; . . . .  πού 
λοιπόν ; . .  . Δέν μένει πλέον^ή τό μέγαρον τοΰ 
θείου μου . . . .  Ά λλ ’ έχεις δίκαιον, ή μήτν,ρ 
σου σέ ώδήγησεν έκεΐ πολλάκις κατά τό παρελ
θόν θέρος, καί κατά τό ένεστώς άκόμη έτος . . . .  
καί τή άληθεία, άπορώ πώς δέν έσκέφθην τούτο 
πρότερον . . . .  λαλει’ μήπως είς τού θείου μου, 
μεταςύ τή; εί; τά μέγαρον τή; Τερψιθέας συ- 
χναζούσης κοινωνίας, έγνώρισα; ; . . .

—  Πάτερ μου ! . . . .
—  Διστάζεις' έκεΐ λοιπόν !
Ή Άδελαίς παραφερθΐίσα υπό αυτομάτου 

τινό; κινήσεως ίσχυρωτέρας τής Οελήσεώς της, 
έφώνησεν.

~  Όχι.
Ο Λαμβέρτος, άποθαρρυνθείς, έπανέλαβεν'

’Ακολούθως δέ ύπό νέας άναζωπυρν,θείς έλπί- 
δο; νά άνακαλύψη τήν άλήθειαν, είπεν.

—  Τώρα έννοώ ! σύ καί ή μήτηρ σου μετέβη- 
τε πολλάκις, έφέτας, είς τό μέγαρον τού Βλαγκ- 
μενίλ, παρά τφ  κυρίω Δε Γραμβάλ: . . . .  καί 
έκάστοτε έμείνατε έκεΐ έπί πολλά; ημέρας . . ,
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έκεί έδίδ οντο δείπνα, μουσικαί συμφωνίαι, έορ- 1  
ταί, χοροί . . . .  Πολλοί νέοι έρχόμενοι έκ Παρι 
σίων εύρίσκοντο είς τούς χορούς, ε;ς τά; έορτάς 
καί είς τάς μουσικά; ταύτας συμφωνίας, δέν έχει 
ούτω ;

—  Ναι, πάτερ μου.
—  Άποκρίθηη, Άδελαίς, άποκρίθητι, σέ ικε

τεύω : Είς τό μέγαρον τού Βλαγκμενίλ πρέπει 
νά άναζητήσω έχείνον;. .  να ι; .  . .

Στενοχωρηθεϊσα ύπό τών έπανειλημμένων τού
των έρωτήσεων, ή Άδελαίς είπε καθ’ έαυτήν.

—  Τί πρέπει νά πράξω ; . .  . νά τόν άφήσω 
νά πιστεύη ; . . .

Ό δέ Λαμ,βέρτος, έκλαβών τήν βεβιασμένην 
σιωπήν τής κόρης του ώς ομολογίαν, είπε.

—  Κύπτεις τήν κεφαλήν, σιωπάς’ έκεΐ λοι
πόν τόν έγνώρισας ! Ήδη δέν υπολείπεται πλέον 
ή νά μοί είπης τό όνομα τού νέου έκείνου. Το 
δνομ,ά του ;

Ή Άδελαίς προσέβλεψε τήν θύραν δι’ ής ειχεν 
είσέλθει, καί κινηθεΐσα πρός αύτήν βιαίως, έφώ- 
νησε.

—  Πάτερ μου, τά βλέμματά σας . . . .
—  Εμπρός, τέκνον μου, λέγε . . .  τό ό-ο- 

μά του ;
'11 Άδελαίς έφερε καί πάλιν τό βήμα πρός 

τήν θύραν' ό πατήρ αυτής τήν έκράτησεν ήδεω;.
—  Τό όνομά του ;
—  Πάτερ μου, ή απειλητική υμών ώχρότης...
—  Ά πατάσαι' σέ έρωτώ άταράχως. Ποιον 

είναι τό όνομα τού διαφθορέως σου ;
Ή Άδελαίς άποσπασθείσα τών χειρών του, 

άπεκρίθη.
—  4έν δύναμαι νά σάς τό εΐπω" φαίνεσθε 

πολύ ήσυχος' θά τόν φονεύσητε.
—  Λοιπον, είπε καθ' εαυτόν ό Λαμβέρτος, 

τόν άγαπα, καί άπεκρίθη ύψηλοφώνως ! Διατί ό 
φόβος ούτος δι’ αύτόν ; Άναμ.φιβόλως, ή μυστη
ριώδης εκλογή σου μέ άναγκάζει νά παραιτηθώ 
γλυκυτάτων ελπίδων, νά παραιτηθώ τού το- 
σούτον προσφιλούς σχεδίου όπερ συνέλαβον νά 
σέ νυμφεύσω μετά τού συνεταίρου μ.ου, τού 
καλλιτέρου φίλου μου, τού Γεράρδου. . .

—  'Λ ! θεέ μου, είπεν έν τή ψυχή αυτή; ή 
Άδελαίς, δέν προεΐδον ! . . .

Καί τω οντι, τή ήτο δύσκολον νά προ’ δη, 
τήν στιγμήν καθ ήν έκουσίω; άνεδέχετο τό έγ
κλημα τής μ.ητρός της, ότι οώζουσα ή πιστεύου- 
σα ότι έσωζε τήν μητέρ* της, άπέβαλλεν αύτη

διά παντΐς τό δικαίωμα νά γείνη σύζυγος τού 
Γεράρδου. Ή όομητική αΰτή; προθυμία τήν είχε 
σκοτίσει’ δέν έσκέφθη —  καί είς τοιαύτην ήλι- 
κίαν, σκέπτεται τις ; —  δέν έσκέφθη ότι σφα
λερά τις θέσι; επιφέρει μυρίας άλλα; τοιαύτας. 
ότι έάν ή άλήθεια ήναιμία, τά ψεύδη είσίν άπει
ρα, καί ÓTt άναγκαίω; έπρεπε νά συμβή ο,τι 
τήν στιγμ.ήν ταύτην συνέβαινε.

ΊΙ ταραχή τη; δέν διέλαθε τόν Ααμβέρτον.
—■ Τί έχεις, Άδελαίς ; πρός τί ή ταραχή 

αύτη ήν δέν ήίυνήθης νά καταστείλης ; . . .
—  Δέν έχω τίποτε. Ή ! ναι, έπανέλαβε καθ’ 

έαυτήν, καταμετρήσασα όλον τό βάθος τής 
άβύσσου, εις τόν πυθμένα τή; όποιας έκουσίως 
έπεσεν εί; στιγμήν άπερισκέπτου άφοσιώσεως, 
Ώ  ! ναι, τό πάν άπώλετο δ ι’ έμέ’ Τί επραζα,·

—  Ά λλά, τέλο; πάντων, είπιν ό Λαμβέρτος’ 
έν έλλείψει τού συζύγου τόν όποιον έγώ σοί 
έ'έλεξα, δέν έννοώ διατί, άφού ό νέος εκείνος 
σέ άγαπά καί σύ βεβαίως τόν αγαπάς, δέν έν
νοώ διατί νά μή δώσω τήν συγκατάθεσίν μου 
είς τόν μ,ετ έκείνου γάμον σου.

—  Πόσον εϊσθε αγαθός ! άπεκρίθη ή Ά δε- 
λαί'ς' καί νοερώς προσέθεσε · έάν έγνώριζε!

—  0 χ ήμαι άγχθώτερος άκόμη, προσφιλές 
μου τέκνον, είπεν ό Λαμβέρτος, αποδεχόμενος 
κχρτερικώς ό,τι ώς αληθές έπίστευε, χωρίς έν 
τούτοι; νά έχνι καί άπόύυτον είς τούτο πεποί- 
θησιν, ώ; καί ό τόνος τ ίς  φωνή; του έμαρτύρει. 
Ό νέος εκείνος δέν είναι ίσως πλούσιος, καί αυ
τό; είναι άναμφιβόλως, όμολόγησέ το, ό μόνο; 
λόγος όστις σέ εμπόδισε μέχρι τοϋδε νά έξηγη- 
θής πρός με έλευθέρως.

Άλλ' έστω ί λάλεΓ θέλω διπλασιάσει καί 
τριπλασιάσει τήν προίκα σου. Έάν στεοήται 
επιτηδεύματος, θέλομεν φροντίσει νά τ<Τ> εύρωυ.εν 
τοιούτον' θέλομεν είσάξει αύτόν εί; τό έργοστά- 
σιον ημών, καί θέλουεν τω παρέςει μετοχήν είς 
τάςέμποοικά; ήμώνέργασίας. Τώρα πλέον,προσφι
λή; μου Αδελαίς, πιστεύω ότι δέν έχεις κανένα 
λόγον, κάμμίαν πρόφασιν όπως μοί κρύψης τό 
όνομά του.

—  Μοί είναι αδύνατον νά σάς τό είπω.
—  II τοιαύτη τής Άδελαϊδος άπάντησις 

έπέφερε τήν έ;ή; ρήξιν τής οργή; τού πατρός της.
—  Τότε θά ήναι άθλιός τις, νέος άνευ ηθών, 

όνομα άτιμον, ουτιδανόν. J
—  Τί επραξα ; Ώ  ! τ ί έπραζα ; έψιθύρισό 

κατεπτοημένη ή Άδελαίς.



24S I A I 2 Σ Ο Σ

—  Δια τελευταίαν φοράν, έξ/κολούθ/σεν δ 
Λαμβέρτος, έπικαλοΰμαι τήν προς π·/ιν οικογέ
νειαν σου καί πρός με αγάπην σου. Είτε εύγενής 
είτε ποταπός, σέ έξορκίζω νά μοί ε’ίπ/,ς τό όνο
μά του, έάν καί τώρα άκόμ/ έπιμένγς σιω- 
πώσα, σοί ομνύω οτι παρά νά υποφέρω ατιμίαν 
ή’τις μετ’ οΰ πολύ θέλει καταστή πασίγνωστος 
(διότι τ ί θά εΐπ-ρ ό κόσμος όταν ΐδγ δτι ό Γε- 
ράρδος, του οποίου ό μετά σου γάμος παντού 
άν/γγέλθ/ καί παρά πάντων περιμένεται, δτι 
ό Γεράρδος, λέγω, δεν σέ νυμφεύεται;) σοί ό 
μνύω δτι τό δπλον τοΰτο, διά τοΰ οποίου μέ 
είδες τόσον αδίκως άπείλοΰντα τήν μ/τέρα 
σου. . . ’Αδελαίς, ή ζωή μου εύρίσκεται μεταξύ 
των χειρών σου. Τό δνομα εκείνου ; τό όνομα 
εκείνου ς

Η Αδελαΐς, εμπλεως τρόμου καί φρικιώσα 
άπεκρίθη.

—  Έστω ! Τό ονομά του ! . .
—  Εΐπέ το ! Είπε το !
—  Θά τό μάθ/τε μίαν /μέραν.
—  Μίαν ήμ.έραν 1 . . τώρα, εύθΰς !
Φεύγουσα, ή ’Αδελαίς εΐπεν.
—  ’Εντός ολίγου . . . εντός ολίγου.
Ό Λαμβέρτος άρπάσας αύτήν τήν έπανήγα- 

γε πρός αύτόν άποτόμως.
—  Παρευθύς !
—  Περιμείνατε ! .  . περιμ.είνατε ! . .
—  Εις τ/ν στιγμήν ! αμέσως, τό Ονομά το«’.
Σνντριβεΐσα υπό τ/ν πνοήν τής πατρικής όρ-

γής, άλλ’ είσέτι έπί των ποδών αύτ/ς ίσταμέν/, 
ή ’Αδελαίς άπεκρίθη.

—  Θά τό εΐπω εις τ/ν μ/τέρα μου, προσκά- 
λεσον αύτ/ν νά έλθη.

—  Πολύ καλά !
Ό Λαμβέρτος έκρουσε τόν κώδωνα, ύπ/ρέτ/ς 

τις ένεφανίσθ/.
—  Παρακάλεσον τήν κυρίαν νά ελθη : ύπαγε !
Ο ύπ/ρέτ/ς άνεχώρ/σε, καί ή συγκιν/τικω-

τέρα σιγή έπεκράτ/σεν έν τη αιθούση καθ' δλον 
τόν χρόνον, δστις έμεσολάβ/σε μέχρι τής προσ- 
ελεύσεως τ/ς κυρίας Λαμβέρτου. Ή Αδελαίς 
κεκυφυια έστζρίζετο έπί τ/ς εστίας, ενώ τά 
δάκρυα αύτής έπιπτον κατά σταγόνας έπί τοΰ 
ύπό τ/ς κόμζς αύτ/ς θωπευομένου μ,αρμ.άρου. 
Ο πατήρ τ/ς ίστατο όρθιος πλ/σίον τ/ς θύρας 
δι’ ής έμελλε νά είσέλθη / σύζυγός του' ή χειρ 
«ύτοΰ έθλιβε μελαγχολτ/ως τό πρόσκλιντρον 
καρακειμέν/ς τίνος έδρας’ Οποία θίσις προσ
δοκίας !

*Η Κυρία Λαμβέρτου ένεφανίσθ/’ σκηνή πι
κρά, άφωνος, φρικαλέα, παρέστ/ τότε μεταξύ 
των τριών προσώπων τοΰ οικογενειακού τούτου 
δράμ,ατος. Ο ζωικός ά/ρ έφάν/ αίφν/,ς οίονεί 
άποχ ωρών δι’ αύτούς τ/ς αίθούσ/:. Δέν άνέπνεον 
πλέον, έπνίγοντο. Μόλις ή Κυρία Λαμβέρτου 
είσήλθεν, ό σύζυγος αύτ/ς, έκφραστικώς άτενί- 
σας τήν Άδελα.δα, έδειξεν αύτ/ν πρός έκείν/ν 
ώς νά τή έλεγεν : κΐδού, ή κόρ/ μας θέλει νά 
σάς όμ.ιλ/σ/’ άκούσατέ τ/ν». Καί δ Λαμβέρτος 
έξήλθε βραδέως, χωρίς νά άποτείνη λέξιν, ούτε 
εις τ/,ν μίαν, ούτε εις τήν άλλ/,ν. *Η θύρα τ/ς 
αίθούσ/ς έκλείσθ/ καί αύθις όπισθεν αύτοΰ.

Μ/τ/ρ καί κόρ/ έμεινον μόναι.
Πρώτ/ ή ’Αδελαίς είπε :
—  Μόλις άπ/λλάγ/ν διαρκούς καί επιπόνου 

διαλόγου, μεταξύ έμοΰ καί τοΰ πατρός μου, 
δστις παντί τρόπω θέλει νά μάθη. . .

II μ/τ/ρ διέκοψεΛ τ/ν κόρ/ν τ/ς διά των 
έξ/ς 1

—  Ήμ/ν έκεΐ, όπισθεν τ/ς θύρας ταύτ/,ς . . .  
•ήκουσα τά πάντα : γνωρίζω τ ί ζητεί ό πατ/ρ 
σου. Θέλεις δέ τω απαντήσει...

Μακρά σιγ/ τ,κολούθ/σε τ/ν έπιμόχθως δια- 
κοπεΐσαν ταύτ/ν φράσιν, καί κατά τόν χρόνον 
τούτον ή νεάνις δέν έπαυσε παρέχουσα προσοχήν 
πλήρη αγωνίας.

Επί τέλους, / Κυρία Λαμβέρτου έπανέλαβε.
—  Αύο όρκους πρέπει νά κάμ/,ς εις τόν πατέ

ρα σου' ό πρώτος.. .
—  Ό πρώτος ·,. .
—  "Οτι δέν θέλεις τω εΐπει ποτέ τό όνομα 

εκείνου δστις έγραψε τήν όλεθρίαν έκείν/ν επι
στολήν.

—  ’Αλλά τότε, διέκοψεν όρμ/τικώς ή ’Αδε
λαΐς . .  . άφοΰ τό απαιτεί έπιμόνως ; . .

—  Mr, με διακόπτ/ις 1
—  Ό δεύτερος δρκος, μήτέρ μου ς
Ή αύτή αγωνία, / έν άοχή τ/ς συνδιαλέξεως 

ταύτ/,ς έπελθοΰσα, κατέλαβεν έκ νέου τ/,ν Κ. 
Λαμβέρτου. ’Αλλά κατισχύσασα καί πάλιν τ/ς 
συγκινήσεως αύτ/ς, έξ/κολούθ/σε.

—  Θά βεβαιώσγς μεθ’ δρκου εις τόν πατέ
ρα σου, δτι δέν έγράφζ πρός σέ / επιστολή 
εκείνη.

—  Ά λλ ’ εις έμέ έγοάφ/.
—  Εις σέ, Ά δελα ϊς;

(Έπι-χ: *ο»ιχ«ΐϊ.)
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Πρόκας, δ βασιλεύς τ/ς 'Αλβας καί τοΰ Λα- 
βινίου, καί απόγονος τοΰ Αίνείου, είχε δύο υιούς, 
τόν Νουμήτορα και τόν Αμούλιον. Ούτος άφήρ 
πασε τόν θρόνον πρός βλάβ/ν τοΰ άδελφοΰ του 
καί έβίασε τήν κόρ/ν τοΰ Νουμήτορος 'Ρέαν 
Σιλβίαν νά γείνν) ές-ιάς. ’Επειδή αί έστιάδες /σαν 
καταδεδικασμέναι εις αίωνίαν παρθενίαν, έσκέ- 1 
πτετο δτι ούτως ούδένα είχε φόβον απογόνου. 
Προφύλαξις ανωφελής ! / Ρέα Σιλβία έμεινεν 
έγγυος καίπαρέδωκεν εις τόν κόσμ,ον δύο δίδυμα 
τέκνα καί άξιοθαύμ,αστα, ώς λέγει ό Πλούταρχος.!

Εις τήν εΐδ/σιν ταύτ/ν, ό Άμούλιος μανιώ
δης, συνήθροισε τούς Αλβανούς έπί τής δημοσίας 
πλατείας, καί έκεΐ, έγερθείς έπί τοΰ θρόνου του, 
άνεφών/σε:

« Αλβανοί, έγκλ/μα τρομερόν, έγκλζμ,α 
δπερ, έάν μείννι άτιμώρ/τον, θά προσελκύση | 
άναποφεύκτως τ/ν οργήν των θεών, διεπράχθ/' 
Μία τών έστιάδων, ιέρεια τ/ς θεάς 'Εστίας, κα- 
ταπατήσασα τά ίερώτερα καθήκοντα, δέν έφο- 
βήθ/ νά άθετήσ/ τόν όρκον τ/ς άγνότ/τος. Δυ
στυχία είς /μάς ! »

Φωνή όργ/ς έξ/λθε τοΰ στήθους τοΰ τετα~ 
ραγμένου πλήθους, δπερ διά μεγάλων κραυγών 
έζήτζσε τίς ήν ή ένοχος.

« 'Ερυθριώ δι’ έμαυτόν καί τ/ν οίκογένειάν 
μου, άπεκρίθη ό Άμούλιος κύπτων τήν κεφαλήν’ 
ερυθριώ, διότι ή ένοχος είναι / θυγάτ/ρ τοΰ Νου- 
μήτορος, τοΰ άδελφοΰ μου : είναι ή Ρέα Σιλβία.

—  Πρέπει ν άποθάν-/) ! » άνεφών/σεν ό λαός, 
δστις έπίστευεν ήδη τόν τ/ς έκδικήσεως κεραυ
νόν έτοιμον νά προσβάλ/ τήν πόλιν ένεκα τοΰ 
έγκλ/ματος τ/ς έστιάδος.

Τήν στιγμήν ταύτ/ν καί δι’ ενός νεύματος 
τοΰ Άμ.ουλίου, έφερον τήν Ρέαν Σιλβίαν. Τήν 
έξέδυσαν τότε τών σημείων τ/ς θέσεώς τ/ς ώς 
ίερείας. Πέπλ.ος μέλας διεδεξατο τήν μακράν 
λευκήν αύτ/ς έσθήτα καί τήν πολυτελή πορφύ
ρα ν' οι βόστρυχοι καί οί ίεοοί κροσσοί δέν έκό- 
σμουν πλέον τήν κόμ/ν τ/ς, /τις κατέπιπτε 
λελυμένζ έπί τών ώμων τ/ς : στρατιώτης έφε- 
ρεν όπισθεν αύτ/ς τά δύο τέκνα, άθώα πλάσμ,α- 
τα, τά όποια ώφειλον νά μερισθώσι τήν κατα
δίκην τ/ς μ/τρός των

Ο νόμος διέτασσεν, ίνα ό συνένοχος τής έστι-

άδος δέρ/ταιμέχρις ού έκπνεύση’ άλλ’ 6 συνένο
χος ουτος ·ήν άγνωστος. Ά  να γκασθείσα νά τόν 
όμολογήση, / Ρέα Σιλβία άπεκρίθη:

α Αλβανοί, ή διήγ/σις τήν όποιαν θά άκού- 
σ/τε είναι τόσον παράδοξος, ώστε άναμφιβό- 
λως θά με κατ/γορήσ/τε ώς ψευδομέν/ν* 
άλλά, δι’ όνομ.α τ/ς Εστίας, τ/ς οποίας ήμ/ν 
ιέρεια, δ,τι θά εΐπω είναι άλ/θές. 'Ημέραν τινα 
άπομακρυνθεΐσα μόνη εις’ Atpior, όπως αντλή
σω ύδωρ έκ τ/ς γ/τνιαζούσ/ς πηγής, παρετή- 
ο/σα άνδρα, δστις έπλ/σίασε πρός έμέ. ΤΗτο 
πολεμιστής. Τό πρόσωπόν του, άρρινωποΰ ώραι- 
ότ/τος, ήτο αύστ/ρόν καί απειλητικόν, χρυσούς 
Οώραξ έκάλυπτε τό εύρύ αύτοΰ στήθος* έπί τής 
περικεφαλαίας του, έπίσ/ς κεχρυσωμέν/ς, έκειτο 
εύρεΐα πανάκεια, άνω τοΰ πεπυκνωμένου ύπό 
μελανής κόμης δάσους. Εις τόν βραχμονά του 
έβάσταζεν ασπίδα καί έπί τής άριστεράς 
χειρός έκράτει βαρύ ξίφος. Έπί τών ώμων 
του είχε λαμπρόν στρατιωτικόν μανδύαν. Ηθέ- 
λ/σα νά φύγω, άλλά δύναμις ακατανόητος 
έκάρφωσε τούς πόδας μου έπί τοΰ έδάφους' 
/θέλησα νά φωνάξω, άλλ’ ή φωνή μου έσβέσθη 
έντός τοΰ στήθους μου, ένόμισα δτι Οά άπέθνη- 
σκον, τοσοΰτον τό θαύμα τοΰτο μ.έ κατέπλ/ξεν. 
Έν τ<ύτο·ς, ό πλεμιστής πάντοτε προύχώρει. 
"Οτε ην δύο μόνον βήματα μ.ακράν μ.ου, ήσθάν- 
θ/ν ώς ξίφος μέ ταινίαν έγειρόμενον κατ' έμοΰ. 
Ούδέν διέκρινα πλέον. Ήκουσα μ.όνον τάς λεξεις 
ταύτας : κ Ρέα Σιλβία, εΐθε / παρουσία μου νά 
μή σέ φοβίσφ : εί/.αι δ θεός νΑρ/ς.» Καί σχε
δόν παρευθύς ήσθάνθ/ν έμαοτήν έγειρομέν/ν έπί 
ισχυρών βραχιόνων. Μάτ/ν ήθέλ/σα νά φύγω 
τάς πεοιπτύξεις ταύτας : τ ί δύναται νά πράξ/ι 
ασθενής γυνή εναντίον τής θελήσειος ενός θεού; 
"Οταν άνέλαβον τάς αισθήσεις μου, εύρέθ/ν είς 
τήν σκιάδα,/τις, ώς τά γνωρίζετε, απέχει ολίγον 
τής πηγής. Έρριψα πανταχόθεν τά βλέμ.μ.ατά 
μου, ΐνα ΐδω αν δυν/θώ ν’ άνακαλύψω τόν άρ- 
παγά μου. Έχάθη .— Αλβανοί, ιδού ό,τι γνω
ρίζω. »

Είς τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, μακρός 
ψίθυρος ήκούσθ/' άλλά πάραυτα αί λέξεις μύθος 
καί άτίάτη κατεκυρίευσαν άπασών τών κραυγών, 
καί ό Άμούλιος υψών τήν φωνήν, ειπε ;

<ι Λαέ, ηκουσνς τήν έστιάδα, δέν έπίστευσας 
ποσώς τό ψεΰδός τ/ς’ πώς νά πιστεύση τις τω 
οντι δτι θεός συνήνεσε νά προσβάλ-ρ θεότητα, 
ύβρίζων τήν ίέρειαν αύτής ς 'Οποίαν τιμ.ωρίαν Οέ- 

1 λετε νά επιβάλω είς τήν 'Ρέαν Σιλβίαν ;
3 2

ΣΟΣ 249



250 Ι Λ I Σ ΣΟ Σ

—  Νά τήν θάψωσι ζώσαν μετά των δύω 
τέκνων της, άνεφώνησεν ό λαός.

—  Έστω ! άπεκρίθνι ό ’Αμούλιος, καί είθε 
•/I ποινή της νά χρησιμεύση ώ; παράδειγμα εις 
τά; έστιάδας αίτινες ήθελον άποπειραθή, ώ; αυ
τήν, νά παραβώσι τόν δρκον αύτών.

’Ήδη δ λάκκος έγένετο ’ έφερον τον εύρυν λί* 
θον δστις προώριστο νά καλύψή τόν τάφον, 
οτε αίφνης ή θυγάτηρ τού βασιλέως 'Αντρου, 
σχίζουσα τά κύματα τού όχλου, ήλθε καί έπε- 
σεν εις τούς πόδας τού ’Αμουλίου, ζητούσα χά- 
ριν υπέρ τή; Σιλβίας.

Αί παρακλήσεις καί τά δάκρυά της συνεκί- 
ν/ΐσαν τδ πλήθΛς* καί αύτός δ ’Αμούλιος συνε 
κινήθη καί είπεν.

«'Ας ζήση λοιπόν ή 'Ρέα Σιλβία, επειδή σύ 
τό θέλεις, κόρη μου* άλλά τήν καταδικάζω εις 
δεσμ.ά δ ά βίου καί θέλω φονεύσει εκείνον, δστις 
ήθελεν έπισκεφθή ταύτην έν ττί φυλακή. Ώς 
προς τά δύο τέκνα της, τάς ζώσας ταύτας τού 
έγκλήματός της μαρτυρίας, θά τά ρίψωσιν εις 
τόν ποταμ-όν Τίβεριν' έάν ό 'Αρης είναι πράγ
ματι ό πατήρ αύτών, θά τά σώσφ».

"Οταν ή ‘Ρέα Σιλβία ήκουσε τήν άπόφασιν 
ταύτην, έρρίφθη πρός τόν στρατιώτην, δστις 
έφερε τα δύο τέκνα' ήθελε νά συναποθάνγι μ,ετ’ 
α ύ τ ώ ν , άλλ’ οί δούλοι έπέπεσαν κατ’ αύτής, 
καί τήν έσυραν, μ' δλον δτι έφώνει, πρός τόν 
πύργον, δστις ώφειλεν νά τή χρησιμεύστι ώς 
φυλακή.

Β\

Έν τούτοις ό βασιλεύς τή; 'Αλβας διέταξεν 
ένα των υπηρετών αύτού νά λάβτι τά δύο δίδυ- 
μ.α καί νά τά ρίψη εις τόν Τίβεριν. Ό ά'νθρωπος 
ούτος ΰπήκουσεν. Έθεσε τά τέκνα εις τήν αύ- 
τήν κοιτίδα καί διηυθύνθη πρός τόν ποταμ.όν. 
Τόν εύ;ε τόσον έξωγκοαένον καί τόσον όρμ.η- 
τικόν, ώστε ήρκέσθη ν’ άποθίση τήν κοιτίδα 
έπί τή; δ/θης, γνωρίζων καλώς δτι τά κύματα 
ήθελον τήν παρασύρει. Πιθανόν νά συνεκινήθη 
και ούτο; όιά τά άθώα ταύτα πλάσματα, καί 
δέν ήθέλησε νά γίνη μάρτυς τού θανάτου αύτών" 
δ.τως καί άνέχητό πράγμα, ούτος άπεμ,ακρύνθη.

Ο ποταμός έμεγεθύετο πάντοτε, καί έπί 
τέλους έξήλθε τής κοίτη; του. Τό ύδωρ τότε 
διεχύθη έπί τής ο/Οης, καί τά κύματα, ύψούν- 
τα ήσύχως τήν κοιτίδα, τήν ώθησαν μέχρι τών 
υπωρειών τού ’Αβεντίνου δρους. Εις τό μ.έρος ε 
κείνο υπήρχε συκή άγρία, ή τι; βραδύτερον έπω-

νομάσθη Ρωμυλία, ενεκα τού Ρωμύλου’ δ κορ
μός έσταμάτησε τήν κοιτίδα καί τά  ΰδατα 
άποσυρθέντα μετ ολίγον εντελώς, άφήκαν αύτήν 
εις τήν ξηράν.

Έν τούτοι;, τά δύο τέκνα πεινώντα, ήρ'αν- 
το κλαίοντα καί παραπονούμενα. Λύκαινα ετρε- 
ξεν εις τάς φωνίς των, καί πράγμα παράδοξον, 
μακράν τού νά τοίς προξενήσ-ρ βλάβην, τό ζώον 
τούτο, άπογυμνούμενον καθ ολοκληρίαν τής φυ
σικής του θηριωδία;, τοΐ; προσέφερε τούς μα
στούς αύτού, πεπληρωμένους γάλακτος. Τούς 
συνέλαβον μετ’ άπληστίας, καί ολίγον μετέ- 
πειτα, χορτασθέντα, άπεκοιμήθησαν. Τότε ή 
λύκαινα κατεκλίνθη πλησίον τής κοιτίδος των, 
καί ώς πιστό; κύων, ήγρύπνει δπως άπομακρύνρ 
αύτών πάν είδος κινδύνου.

Πολλαί ήμέραι παρήλθον ουτω καί ή' Λύκαι
να δεν έγκατέλειψε τούς σκύμνου; της, πλήν 
τού άναγκαίου χρόνου δπως ύπάγη καί θηλάστι 
τά ίδιά τη; μ,ικρά. ΙΙροσθέτουσιν δτι κολοιός τ ι;  
έβοήθησε τήν παράδοξον ταύτην τροφόν, φέρων 
μικρά ψιχία, τά όποια εθετεν εις τό στόμα 
τών τέκνων.

Ούτως εζησαν, μέχρις δτου ό επιστάτης τού 
βασίλειο; τών ποιμ.ένων, Φαύςοι,ήλθε τυχαίως εις 
τό μέρος εκείνο, τά παρετήρησεν έν ώ έθήλαζον 
τήν λύκαιναν. Εκπληκτο; έκ τού θκυμ.ασίου 
θεάματος τό όποιον προσέβχλε τού; οφθαλμούς 
του, πλησιάζει καί τό ζώον άπομακρύνεται, ώ; 
νά ήνόει δτι ή άποστολή του έτελείωσεν. 'Ο 
Φαύστος λαμβάνει τότε τήν κοιτίδα, καί, θελ- 
χθεί; έκ τής ώραιότητος τών τέκνων, τά φέρει 
οΐκαδε. ΑιηγεΙται εί; τήν συζυγόν του Αίκιαν 
Λαυρεντίαν τό συμβάν, τού όποιου έγένετο αύ- 
τίπτης, καί άμφότεροι άποφασίζουσι νά άνα- 
θοέψωσι τά τέκνα ταύτα, εις τά όποια δίδουσι 
τό δνομ.α Ρωμύλος καί 'Ρώμος.

Οί δύο δίδυμοι έμεγάλωσαν" καί έν ω ηΰξα- 
νον, παρετήρησαν έ< αύτοϊς ύφος εύγενίας καί 
μεγαλείου, άτινα τοίς έδιδον περισσοτέραν επιρ
ροήν φυσικήν έπί τών άλλων ποιαένων. Έρις 
μ,ολαταύτα ήγέρθη" έφειον προ αύτών τόν πάπ- 
πον των Νομήτορα. Ο γέρων ούτο; τοίς είπε 
νά διηγ/,θώσι τήν ιστορίαν τών δύο τούτων 
νέων’ τό θαυμάσιον τούτο τόν έ κλόνισε’ καί δεν 
ήργησε ν’ αναγνώριση τόν 'Ρωμύλον καί Ρώμον 
ώ; έγγόνους αύτού. Ούτοι πάραυτα άποφασίζουσι 
νά καταλάβωσι τόν θρόνον, τον όποιον τή; άφή- 
ρεσεν ό ’Αμούλιος, καί νά έλευθερώσωσι τήν μη
τέρα αύτών έκ τής φυλακή; της. Έπέτυχον εί;
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τήν έπιχείρησιν ταύτην, ττί βοήθεια τών άλλων 
συντρόφων αύτών ποιμένων, ούτω πλήθος φυ- 
γοδίκων καί αιχμαλώτων ήνώθησαν μ.ετ’ αύτών.

'θ Νουμ.ητωρ, καταλαβών αύθις τόν θρόνον, 
παρεχώρησεν εις τόν Ρωμύλον καί Ρώμον τήν 
γήν, ένθα άνετράφησαν ύπό τού Φαύστου. Έ 
κτισαν έκεΐ τήν 'Ρώμην, τό 7 5 3  περίπου έτος 
προ Χριστού’ άλλ’ ή διχόνοια έπηκολούθησε 
μεταξύ τών δύο άδελφών, 6 Ρώμος έφονεύθη, 
καί ή πιθανοτέρα γνώμη είναι δτι έφονεύθη διά 
τή; ιδίας χειρός τού 'Ρωμύλου.

Συγγραφείς τινες άμφιβάλλουσι περί τής Ιστο
ρίας τής Λυκαίνης. Αιΐσχυρίζονται δτι νΐυχα ίΐας  
έκάλουν τάς αισχρά; διαγωγή; γυναίκας’ δτι 
ή σύζυγος τού Φαύστου έπωνομάσθη οΰτω, ενε
κα τής αταξίας τών ηθών τη;, διατεινόμενοι 
δτι εί; τήν αμφιβολίαν ταύτην, πρέπει νά στη- 
ρίξωσι τόν μ.ύθον τούτον.

Α. I. ΟΛΥΜΠΙΟΣ.

ΤΑ

Γ 2Μ Α Α Τ Ι Κ Α  1 Ι Ά Μ Α Τ Α ,
Π ΙΡΩ Λ ΙΙ

κ α τ ά  τό  Ι τ α λ ι κ ό ν .

Π ρ ό σ ω π α .
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΑΡΟΜΜΑΤΟΣ, δραμ. ποιητής. 
ΣΠΑΘΑΣ, Συνταγματάρχης.
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
ΑΡΤΕΜΙΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ.
'Ο Κύριος ΧΗΝΑΣ.
II Κυρία Χ11ΝΑ.
ΔΗΜΗΤΡ10Σ νεκροθάπτης.
Πολϊται άμφοτέρω/ τών φύλων.
Νεκροθάπται.

Ή  σχηνή έχζός χοιρηζηρίου.'Εποχή σηρζρινή.

Π ΡΑΗ ΙΣ Μ ΟΝΑΑΙΚΙΙ.

ΣΚΗΝΗ Α'.
Κοιμητήριον. Τήοε ν.άκεΐσε τάφοι καί κυπάρισσοι. 

Πρός τό έμπροσθεν μέρος τής σκηνής αριστερά, ο’ικϊ-

σκος αγροτικός μέ έξώστην* δεξιά έκκλησία, παρά τή 
όποιοι λίθος.

Ή  ήώς υποφώσκει.
Τοΰ/παραπετάσματος αίρομένου ακούονται έντό" 

τής εκκλησίας πένθιμοι ψαλμιρδίαι —  Κώδων νεκρι
κός σημαίνει.— Βρονται καί άστραπαί, — Τήν σκη
νήν διίρ-χεται νεκρική συνοδεία ήτις εισέρχεται ε ΐί 
τήν έκκλησίαν. Οί συνοδεύοντες έκβάλλουσι σπαραςι- 
καρδίους κραυγάς, τίλλουσι τή·/ κόμην καί χέουσι 
κρουνούς δακρύω/. —  Μόλις είσελθοΰσης τής συνο
δείας εις τήν έκκλησίαν, δύο ά,δρες έκ του βάθους τής 
σκηνής προχιυροΟσι/ έν σιγή περιβεβλημένοι μελα
νούς μανδύας- τούς έκβάλλουσι, τοποθετούνται απέ
ναντι καί πυροβολοΰσι κατ’ άλλήλων μέ πιστόλια’ 6 

ι  έτερος πίπτει έκβάλλων κραυγήν, ό φονεύς ετοιμάζε
ται νά φύγη, άλλ’ έπιιοαίνεται ό Γεώργιος Μαυρίκιος 
αίφνιδίως έξ αριστερών προελθών, δστις τόν φονεύει 
μέ έγχειρίδιον· Έ ν τούτω τίΐ) μεταξύ παύουσιν αί έν 
τή έκκλησία ψαλμιρδίαι έλαττοΟνται δ’ αί βρονται καί 
αί άστραπαί. Ό  Γεώργιος έξαλλος καί μέ κόμην 
άνωρθωμένην έρχεται πρός τά έμπρός τής σκηνής καί 
παρατηρών άσκαρδαμυκτεί τό έγχειρίδιον αναφωνεί.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Νκί . . . ν α ι. . .  τό πτώμα εκείνο έξεδικήθη 
• ··  Αχ · · ·

(Φεύγει τρένων.)

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ

( t n i o y tτα». αριστερόθεν παρατηρών τδ κεκλεισμε'νσν τζ;
Άρτε'μ'.δος παράθυρον.^

Κοιμάται. . . κοιμάται ή άχάριστο;, έπιλή- 
σμων τών δεινών μ.ου . . . ΤΩ ! άλλ’ είναι φοβε
ρόν, άπαίσιον δ,τι πάσχω . . . Πάθο; άφαιρούν 
μοι τήν ελπίδα . . . Καί ούδείς δύναται νά μ’ έν- 
νοήσή . .  . οϋδεί; . .  . Κατάρα !

ΣΚΗΝΗ Τ.'
ΑΙΙΜΙΙΤΡΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ έαί του εξώστου

φε'ρων π:ρωϊνδν ένδυμα.

ΜΙΧΑΗΛ.

Μοί έφάνη δτι ήκουσα πυροέολισμ.ούς.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΤΩ, κύριε ποιητά, κάτι ένωρί;;
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ΜΙΧΑΗΛ.
Τί θέλεις, φίλε ¡/.ου. Η γλαυξ ¡/έ τδ ασμά 

•τν,ς δέν ¡λ’ άφήκε νά κοιμηθώ ούτε στιγμήν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΤΩ διάβολε ! λοιπόν άφεύκτως θά ένεπνεύσθης.

ΜΙΧΑΗΛ.

Ώ βέβαια* αί κλαυθμηραί έκείναι κραυγαί 
μοί διήγειραν σκέψεις κλαυθμηράς, θρηνώδεις, 
λυπηρά; καί τούτο χρησιμεύει πλεϊστον εις δρα
ματικόν ποιητήν.

ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ βλώιων τ3ι
διίο πτώματχ.

Παναγία μου !

ΜΙΧΑΗΛ.
Τί τρέχει ;

ΔΗΜΙΙΊΡΙΟΣ.
’Απαισιότης ! τ ί  βλέπω ; . .  δύο πτώματα. 

ΜΙΧΑΗΛ.

Αύο πτώματα ! . .  ώ χαρά ! .  . έρχομαι ευθύς.
(χ π ο ιίμ τ χ ι.)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αχίων χ'χ 
δϋο πτώμχτχ.

Άναμφιβόλως είναι νεκροί. .  . είναι ψυχροί 
ώ; ή καρδί* δικαστοϋ . . .  Καί όμως οί νεκροί 
ούτοι είναι ευτυχέστεροι μου . . . Αέν πάσχουσι, 
δέν ΰποφέρουσι τά μαρτύρια καρδιας καταπε- 
πονημένης, τετραυματισμένης.. . δολοφονημένης.

ΣΚΗΝΗ Δ\

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ È, τή δδω. 

ΜΙΧΑΗΛ.
Λοιπύν ;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Τετέλεσται- δέν είναι ανάγκη πλέον ίατροϋ. 

ΜΙΧΑΗΛ.
.“Ας ίδωμεν»

ΔΗΛΙΙΙΤΡΙΟΣ.
'Ο σφυγμός επαυσεν.

ΜΙΧΑΗΛ.

'Υπομονή* τουλάχιστον δέν έφονεύθησαν ΰπδ 
ίατροϋ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Τώρα μοϋ μ.ένει νά τοΐς αποδώσω τά τελευ
ταία χρέη.

(σ ν ίίζε ι.)

ΜΙΧΑΗΛ.
Τί κάμνεις ;

(εισέρχονται δόο νεκίοΟάπται.)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
’ΐδού.

ΜΙΧΑΗΛ.

Δέν καταλαμβάνω τίποτε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Μεταφέρατε τδ ζεύγος τούτο των νεκρών εί; 

τδ νεκοικόν παρεκκλησίου.è I

ΜΙΧΑΗΛ.
Εις τδ παρεκκλησίου-, άλλ’ είπε μοι ποιοι εί-, 

vxt αύτοί οί λτισταί ;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Ανισταί ; άπατάσαι* είναι οί υπάλληλοί μου.

ΜΙΧΑΗΛ.
Πώς; έχεις υπάλληλους;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Βέβαια* καί έγώ είμαι ό αρχηγός των;

ΜΙΧΑΗΛ.
'θ αρχηγός . . .  άλλά τ ί αρχηγό; ;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Νόστιμου" ό αρχηγός τών νεκροθαπτών^ 

ΜΙΧΑΗΛ.
"Ω !

(Οί νεκρο9χκτχι άπχγοιιτι χ'ϊ Sus τ τω μ χ τχ .)  

ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ,
Λ'.ατί θαυμάζεις ;
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ΜΙΧΑΗΛ.

Νεκροθάπτνς ; καί έρχεσαι καθ’ έκάστην καί 
προσποιείσαι έρωτα ΰπδ τά παράθυρα τής 'Αρ- 
τέμιδο;;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ρ,ΐ op¡it¡v.

Κ αί πώ ς; μή οί νεκροθάπται δέν εχουσι 
καρδίαν.;

ΜΙΧΑΗΛ.

Μά τδν θεόν δέν τδ έπερίμενα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
“Αν μέ έγνώριζες κατά βάθος δέν ήθελες 

έκπλήττεσθαι τόσω πολύ. « , Είμαι αληθής ερα
στής. . .  “Εχω καρδίαν πάσχουσαν, αίσθανομέ- 
νην, καρδίαν πλασθείσαν διά τήν δυστυχίαν" 
ή μήτηρ μου άπέθανε καεϊσα, ό πατήρ μου άπε- 
κεφαλίσθη, ή αδελφή μου άπέθανεν έξ ασφυ
ξίας, ό θεΐός μου άνεσκολοπίσθη καί έγώ έγινα 
νεκροθάπτης.

ΜΙΧΑΗΛ.

*Ε, καταλαμβάνω, ολα τά επαγγέλματα είναι 
αναγκαία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Κατάγομαι δμως έξ εύγενών,καί έγώ ό ίδιος 
είμαι εύγενής καθώς σύ.

ΜΙΧΑΙΙΛ.

Ναί, ναί, άλλ’ έγώ, φίλτατέ μου, δέν είμαι 
νεκροθάπτης.

ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ.
Είσαι δραματικός ποιητής τδ όποιον είναι 

*τδ αυτό. Μάλιστα άν συντάσση; τά δραματά 
σου κατά τήν ρωμαντικήν μέθοδον, μά τήν αλή
θειαν δέν ήξεύρω ποιος θά έχη νά κάμη μέ περισ
σότερα πτώ ματα.. .  ΤΑ ! χαϊρε, υπάγω νά έν- 
ταμώσω τού; νεκρούς μου.

ΜΙΧΑΗΛ.

Δίκαιον* δυνατόν νά φύγουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τιχρατηρδν τδ raipx- 

Ουρον τί; Άρτε'μιδος.

“Αρτεμις ; . .  θεία “Αρτεμις . .  . “Αν άπεθνη- 
?κες, μέ ποιαν φροντίδα θά σε έθαπτον.

(χνχττενχζει.}

Κύτταξε ! ό έρως μέ ήφάνισε.
(φεάγιι τραγιχώς.)

ι

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΜΙΧΑΗΛ μ ίνα ;.

'Ωραιότατο; τύπος . .  . καί μά τήν αλήθειαν 
δέν πρέπει νά τδν άφήσω νά μοϋ φ υ γ ή  εύκολα,’ 
εύκολα.. .  Είμαι ευχαριστημένος άληθώς άπδ τδ 
ταξείδιόνμου. Πτωχό; κλασικό; δραματικός ποι
ητής, άφοϋ έσυρίχθην εις τδ θέατρου τών Αθηνών, 
ταξειδεύω διά νά εύρω αισθήματα, πάθη, ρα
διουργίας, σκάνδαλα.. . Καί ίσως, ίσως, τότε 
άποθανατισθώ. Σήμερον ή κλασική ποίησι; ω- 
χετο άπιούσα. “Ας σημειώσωμεν έν τούτοις.

(εξάγει σιψειωματάριον.)

1 4  Νοεμβρίου. Τού 'Αγίου Φιλίππου. Ψύχος 
υπερβολικόν. Δύο νεκροί καί εις έρωτόληπτος 
νεκροθάπτης.

(*ξακολου9ών να γράφη άποσάρεται εις το βάθος.)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΜΙΧΑΗΛ, οί « ¿ζό ρ ι ΧΗΝΑΙ ίξερ-
χόμενοι της έχ-κλήτίχ;.

Ό  Κύριος.

Καί νεκρά ήτο ώραία.
Η Κυρία.

Τήν έσκέπασαν γρήγορα" δέν τήν παρετή- 
ρησα χαλά.

Ό Κύριος.
“Εχασες γυναίκα, έχασες* ήτο συμπαθητικώ- 

τατος νεκρός* ήτο άγγελος εκείνη ή προδοθείσα.

Ή  Κυρία.
“Ας έλπίσωμεν δτι δέν είναι ή τελευταία 

κηδεία.
Ό  Κύριος τριβών τχ ; χεϊρχς.

,Α μπα.
Ή  Κυρία -ςελδτχ.

Βέβαια όχι,
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Ό  Κ ύριος.

Διά τ ί γελάς, πονηρά ;

Ή  Κ υρία.

Γελώ διότι μάς κράζουν κόρακας.

Ο Κύριος.

’Αλήθεια, δπου νεκροί καί ημείς παρόντες.

Ή  Κ υρία .

Πάντοτε, πάντοτε.

Ο Κύριος.

Πρέπει νά όμολογήσης ότι τέσσαρα βήματα 
εντός κοιμητηρίου άςίζαυν περισσότερον άπό 
περίπατον εντός κήπου.

Η  Κ υρία .

Βέβαια, άν καί μάς περιγελούν έπονομάζοντες 
έραστάς των νεκρών.

Ό  Κ ύριος.

Καί ποιος έρωτά διά τά επιγράμματα τών 
άνοήτων" στοιχηματίζω δτι κάποιος ρωμαντι- 
κός ποιητής $ άργά ή γρήγορα θά λάβη τό 
λεπτόν μας τούτο αίσθημα ώς ΰπόθεσιν νέου 
δράματος.

Ή  Κυρία.

Καί έγώ τδ πιςεύω' εχομεν δλα τα προσόντα 
διά νά μάς ειπωσιν υιούς της ευαισθησίας.

ΜΙΧΑΗΛ γράγων.

Θαυμασία αντιγραφή.

Ή  Κυρία.
Καί ή πτωχή Αρτεμις πόσον είναι δυστυχής.

Ό  Κ ύριος.

Δι’αΰτδ καί την άγαπώμεν τόσον. . .  Ιδού την,

ΣΚΗ Ν Η  Ζ'.

Οί άνω χαΐ ΑΡΤΕΜΙΣ a'jfxtzivtjiisvij
χ ι ΐ  ¡Λίλα^χολιχή.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

’ Αγαπητοί μου φίλοι,

7/ Κυρία.

"Ε ! Πόσον εΐσθε ώχρά !

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ήτο αδύνατον νά μείνω έν τή οικία* έπρεπε 

νά έξέλθω διά νά δώσω έλευθέραν διέξοδον εις 
την απελπισίαν ή όποία κατα’ εσχίζει τήν καρ- 
δίαν μου.

(χλχίιι.)

ΜΙΧΑΗΛ χϊ5’ ίιντόν.

Περίεργον ! Εις τήν οικίαν της ήδύνατο νά 
κλαύση έλευθερώτερον.

Ό  Κ ύριος.

Εις τάς γυναίκας άρμόζουν τόσον τά δάκρυαν

ΑΡΤΕΜΙΣ.
"Εχω τήν κόλασιν εις τάς σπλάγχνα μου, καί 

πριν ή γεννηθώ κατηράσθην υπό τής τύχης.

M1XAHÀ ομοίως.

Πριν ή γεννηθή ! μεγαλοπρεπής έκφρασις,

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ώ  ! δ έρως. . .  είναι πυρ, είναι πάγος, εινα- 
έλπίς, είναι ονειρον . . .  αίωνία λαμπάς ή όποια 
έπιζή πάντοτε του σώματός μας. . . τής δυστυ
χίας μας, τών δακρύων . .  . καί δταν έν πάθος 
είναι τόσω ισχυρόν . . .  δέν αποθνήσκει, βλα- 
στάνει έπί του νεκροκραββάτου* καί άφού άπο- 
θάνωμεν, καί τό χώμα αΰτό του τάφου μας 
είναι έρως, έρως. ’’Επειτα έπέρχεται σκληρά ή 
γνώσις τής απάτης, ή άπογοήτευσις, καί τότε... 
ΤΑ θνητέ, θνητέ, είπέ μου τ ί είναι ή ζωή ·,. . 
Τί είναι δταν τό πάν τελειώση ; . .

Ό  Κ ύριος.

Τέλος πάντων τ ί σά; ταράσσει ; .

Ή  Κ υ ρ ία .

Διατρέφετε πάθος τ ι έν τή καρδία ; . .

Ό  Κύριος.
Άπωλέσατε έν τη θαλάσση τά πλούτη ; .  ί

Ή  Κυρία.
Έχρεωκοπήσατε ίσως
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Ό  Κύριος.

Σάς έφόνευσαν αδελφόν ; . .

7/ Κ υ ρ ία .

Σάς έκλεψαν αδελφήν ·, . .

Ό Κύριος.

Σάς έδολοφόνησαν φίλον; .  .

Ή  Κ υ ρ ία .

Σάς άπηγχόνισαν υιόν ; . .

Ό Κ ύρ ιο ς .

’Ομιλήσατε’ δ ι’ δνομα τού Θεού.

'// Κ υ ρ ία .

"Ομιλήσατε.
ΜΙΧΑΗΛ ίχβτόν.

Ζωηρότατος διάλογος.
ΑΡΤΕΜΙΣ μυίτιιριωάώ;

"£, λοιπόν, φίλτατοι, μάθετέ το, είμαι . . .

ΣΚΠΝΠ Π'.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ , ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ χ*; 0ί  άνω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ άχιιλΐ)τιχώς.

Άρτεμις !
ΑΡΤΕΜΙΣ ίχπληχτος.

Εκείνος 1
'Η  Κ υρ ία  *ιγχ τ5ν χνριον. I

Πόσον είναι κίτρινος.
Ό  Κύριος έμβΐως προ; την χυρίχν.

Σιωπή. Θά έχωμεν νέας δυστυχίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Κύριοι, σάς παρακαλώ . . .  άφήσατέ μας όλί- 
γας στιγμάς.

Κ αί οί δύο.

’Λλλ’ ημείς. . .

’Αφήσατέ μας.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

Γεώργιε, αυτοί είναι .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τό θέλω.
(οί Χ̂ ναι φίίγονν.)

ΜΙΧΑΗΛ πίντοτ, βΐ; τό βάθος
χχ9’ Ιαυτόν.

Θαυμάσια, θαυμάσια ! Τί αποτέλεσμα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ έξάγων το έγχειρίδιον.

'Αρτεμις, τό έγχειρίδιον τούτο καπνίζει α 
κόμη άπό αίμα έζ αιτίας σου.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

ι Τί λέγεις;
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Χθές δύο άνθρωποι έλάκτισαν τήν τιμήν σου* 
σήμερον έμονομάχουν έν τώ  άναπαυτηρίιρ τούτω 
τών νεκρών’ ό ΰπερασπίζων σε έπεσε νεκρός 
βληθείς υπό τού ύβριστού σου* έγώ έφόνευσα με 
τό έγχειρίδιον τούτο τόν νικητήν διά νά μή 
έπιζήση άφού σέ προσέβαλε.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Θεέ μου ! Τί έκαμες ; Δολοφονίαν !

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Διά σέ καί υπέρ σού τά πάντά. ’Αμφιβάλλεις 

έτι διά τό αίσθημά μου ;
ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ώ Γεώργιε, αγαπητέ μου Γεώργιε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
’Αγαπητέ μου . . . είπες, αγαπητέ μου . .  . 

Καλά, 'Αρτεμις, άκουσόν μ.ε' καί οί δύο έθεσα- 
μεν τόν πόδα έν τή άπαισία όδώ, καί δταν τά  
δρια τής απελπισίας προσεγγίζωνται δέν είναι 
ανάγκη νά στρέψη τις πρός τά όπίσω, δέν εί
ναι ανάγκη νά παρατηρή δεξιά καί αριστερά,, 
πρέπει νά ώθήται έμπρός* ευρίσκει άβυσσον, 
νά πέση . . . ίσως . . .  έγκλημα . . . *Αρ- 
τεμις, είσαι έτοίμη νά μέ άκολουθήσης εις
φυγήν;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
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’Ρήγμα εις τήν ηθικήν.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ποία γλώσσα !

Σ Κ 1ΙΝΗ Θ'.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ εις το β»5ο; καί οί «νω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

'Η εκλεξον. Φονεύομαι προ των οφθαλμών σου, 

ΑΡΤΕΜΙΣ.
ΤΑ ! ο χ ι! στάσου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Λοιπόν άποφάσισον.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Τήν φυγήν . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ναί" έν τή έρήμω Οά λησμονήσωμεν τδν ά- 

χάριστον κόσμον.

ΜΙΧΑΗΛ τηικιιόνει.

Φράσις ίιψηλή.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Και ό σύζυγός μου ·,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
βά νυμφευθή άλλην.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Είσαι δαίμων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Είσαι άγγελος.

ΜΙΧΑΙ1Λ ^  έ«τον.

Ιό ου ό Παράδεισο; και ό "Αδης συνηνώΟησαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Μ ή ΐαλαντεύησαι; . . .

ΜΙΧΑΙ1 Λ σημβιονεί.

’Απεφάσισα. Θά έλθω μ.αζύ σου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Έδώ τδ μεσονύκτιον.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Τό μεσονύκτιον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ προς το κοίμ^τηριον.

Αΐ ψυχαί των κεκοιμημένων ας άποδεχθώσι 
τόν δρκον μας.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Έπί του παρόντος χαίρε.
(εΐτε'ρμμτκι είς την οικίαν).

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

Ή παρουσία του συζύγου, άπαταιών,σέ εμπο
δίζει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Θεέ, ό σύζυγός της !

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.
Τά δπλα σου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Εκλέξατε.

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.
Ό ,τι καί άν συμβή τδ ξίφος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
'Ο τόπος ;

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

"Οπισθεν τοϋ κοιμητηρίου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ιίύθύς;

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

ΌχΓ μετά μίαν ώραν" εί; τάς πέντε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Σύμφωνος. Θά έλθω.

(ρ ε ίγ ε ι) .

ΑΡΤΕΜΙΣ.
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ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.
’Αλλ’ άν άποθάνω, δέν θ’ άποθάνω μόνος.

( 1 \ ίγ ι μεηάλην φιάλην εφ* η ; (χιλανοϊς fcx¡*¡j.x5iv είναι 
•^γρχμμενον *Α ρ a s ν t χ ο ν );

’Ελπίζω ότε θά άρκέση.
(είοερ^εται εις τι^ν ocx'av).

ΜΙΧΑΗΛ.Β \ , " ; - · . I · - 1
Ωραία, ωραιότατα" ή ύφη τοϋ δράματος πλέ 

κεται όλονέν. Ευρον ύλην διά νά δοξασθώ.
—— ν; .

. , ■ .,Γ (
ΣΚΠΝΠ I'.

! i* s _ ■· ' 1 ■ ν J-
ΜΙΧΑΗΛ, ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ τετχρχ-^ενος.

*

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

Τδ κατέπιεν δλον. Ήσθϊ έδώ δταν ώμίλουν 
πρδς τδν κύριον Γεώργιον ς

ΜΙΧΑΗΛ.
Έδώ.

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

’Ηκούσατε τά πάντα ;

ΜΙΧΑΗΛ.
Τά πάντα.

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

Καί λοιπόνς

ΜΙΧΑΗΛ.

Έ γύ νου.ίζω τοϋτο κωμωδίαν.

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.
Έγώ θά τον φονεύσω.

ΜΙΧΑΗΛ.
Ναί, άλλά . . .

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.
Τ ί;

ΜΙΧΑΗΛ.

Συνήθως εις τάς έριδα; μεταξύ εραστών χαί 
ουζύγων, την παθαίνει ό σύζυγος.

ο; ίνω, ί ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΠΑΘΑΣ διε'ρχε-
τχ ι την τκηνήν κχΐ κτυκ$ την Ονρχν τής ΆρτεμεοΟς.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Ποιος κτυπα την Ούραν τής οικίας τή; συ

ζύγου μου j
ΜΙΧΑΗΛ.

Κάνεις νέος Γεώργιος.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
"Ε ! κύριε, τί ζητείτε έκεΐ ς

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ζητώ κυρίαν παραπολύ σχετικήν μου.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Τότε έχετε λάθος" δέν κατοικεί έκει.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Καί τί ένδιαφέρεσθε σείς, δέν εχω ανάγκην 

τών παρατηρήσεών σας.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Σας προσκαλώ νά φύγετε.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Καί έγώ σας επαναλαμβάνω οτι θέλω νά 

ί'δω την σύζυγον μου.

ΜΙΧΑΗΛ.
Τήν σύζυγόν του !

ί
ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

• ■' 1 '
Ή γ υ ν ή  ήτις κατοικεί εις τήν οικίαν ταύτην 

δεν είναι σύζυγός σας, άλλ ίδική μου.

Σ1ΊΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΙΙΣ.
Τεύδεσθε" έγώ είμαι ό συνταγματάρχης 

Σπάθας. Τοϋτο θά σάς πείσν).

ΜΙΚΡΟΤΛΙΙΣ.

Τί εϊπετε ;

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Άπδ τδ ονομά μου εννοήσατε δτι είμαι δ

πρώτος της σύζυγος.

ΣΚΗΝΗ IV .

33
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ΜΧΙΑΗΛ.
Περίφημα. Αλλά σείς φίλτατε Μικρούλη, δεν 

τό ίγνωρίζετε;

ΜΙΚ.ΡΟΥΛ112.
Τον ένόμιζον νεκρόν.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Σάς ευχαριστώ διά τήν φιλοφροσύνην. 'Αλλ 

έν τούτοις θέλω νά την ίδω διότι [/.ου ανήκει.
(χτυΓ.α την θυραν),

ΜΙΧΑΗΛ.
Κύριε Μικρούλη, μίαν λέςιν ;

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Τί τρέχει;

ΜΙΧΑΗΛ.
"Έπειτα από τό σκανδαλώδες μέ τόν Μαυ

ρίκιον έπεισόδιον, δεν την παραχωρείτε εις αύτόν ·,

ΜI Κ. POYA Η Σ.
Πώς; άλλ’ έγώ την αγαπώ, την αγαπώ έμ- 

μανώς, τερατωδώ;.

ΜΙΧΑΗΛ.
Σωστό' παλαιά ιστορία’ ό έρως αύζάνει πάν

τοτε κατ’ αντίθετον λογον της πίστεως της γυ
ναίκας.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.

’Αλλά παρακαλώ, κύριε Συνταγματάρχα, δέν 
συζητούμεν μίαν στιγμήν την ϋποθεσιν ;

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
*0 /1, αύτί) άς έκλ.έξτ) ποιον έκ τών δύο θέλει.

ΜΙΚΡΟ ΥΛΙΙΣ.
Δέ/ομαι.

(-λητιάζ',ϋτι τρος την 6-jpxv.)

ΣΚΗΝΠ Ζ'.

Ο: άνω. EÍ; ΠΡΟΣίΙΠΙΛΟΦΟΡΟΣ ίμ»κ-
νί,ιτχι πρ3 της θυρ*:.

Π ΡΟΣΩΏIΛΟΦΟΡΟΣ.
’Αλλ’ έγώ Οά την αμφισβητήσω ένόπλως καί 

τρός τού; δυο σας.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ποιος είναι αϋτός ·,

ΜΙΧΑΗΛ.
Ο έκ μηχανής θεός τών αρχαίων δραματι

κών’ έπεσεν έκ τών νεφελών.
Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

Καλώς είπες έκ τών νεφελών, διότι έγώ εί
μαι ό κεραυνός, όστις έρχεται νά καταστρέψη 
πάσαν χαράν την όποιαν έναπεθέσατε έπί τού 
γάμου καί οι δύο σας.

Μ ΙΧ Α Η Λ  πρυ; τ-ν Μιχρευλτ,ν κρυφ-ως.

"Αν έγνώριζε ποΐαι ήσαν αί τού γάμου /αραί !
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

'Α λοιπόν, άποσύρθητι άπό την θύραν έκείνη,ν.
Ο ΠΡΟΣί ΙΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

Όπίσω η εύθύς σέ στέλλω να έμφανισθη,ς 
εις τό δικαστή,ριον τού Σατανά.

(¿ςάγει μεγα πιατόλον·)

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Τούτο είναι αυθάδεια.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Τούτο είναι χαμέρπεια.

Ο Π ΡΟΣΩΠ I ΛΟΦΟ ΡΟΣ.
'Οχι διότι ό σύζυγος έχει δικαίωμα νά δια- 

μένγι μέ την ιδίαν σύζυγον.

ΠΑΝΤΚΣ.
Σύζυγός του ! ! !

ΜΙΧΑΗΛ.
Κίς, δύο, τρεις. . .  μία γυνή μετα'ύ τριών 

συζύγων, ΐδού δραματική πολυγαμία έςαίρετος.
^ημειόνει έν τώ  βηαειωμχτχρ'ω του.)

Μ ΙΚ ΡΟ ΥΛ Η Σ .

Αλλ’ είναι δυνατόν πάντες νά ένυμφεύθ/,σαν 
τήν σύζυγόν μου!

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
Καί όμως ούτως έχει τό πράγμα.

ΜΙΧΑΗΛ.
Αλλά. κύριοί μου, επιτρέψατε μοι μίαν ερώ- 

τησιν. "Οταν ένυμφεύθητε τήν σύζυγόν σας δεν 
έννοήσατε τίποτε ;
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ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Ά  !

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
Έγώ τήν ένόμιζον γιασουμάκι άθώον. Πώς; ’Η 'Αρτεμις έχει καί έραστήν ;

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ. , ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Έγώ τήν παρέλαβον ρόδον άνθισμένον’ ήτο -Η άπιστος ! δέν ήοκεσανο! τρεις σύζυγοι! 

ΖΨ1’ Ο ΠΡΟΣί ΙΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ. . ,Πρεπει να μάθω τό ονομα του . . .  τους τ ί-

Καί έγώ τήν ένυμφεύθην δεκαπέντε έτών’ τ χου. T0Ui
διά τούτο έχω δικαίωμα προτεραιότητος. ΜΙΧΑΗΛ

ΜΙΧΑΗΛ. Αέν τόν γνωρίζω’ νομίζω ότι είναι νόθος . . .
Φαίνεται δμως δτι έλτ,σμόνησε τόν πρώτον κάποιος I εώργιος. 

κάτοχον. Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ. Κςκί έπροδόθην άπό νόθον . . . ΤΩ μανία, ώ

Τής ήλθε φήμη δτι άπεβίωσα άπό μηνιγγί- λύσσα ! Άποστάζω άντί ίδρώτος δηλητήριον.
u ^a· ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

ΜΙΧΑΗΛ.( , , ν , Σύ τετρεμαίνεις ; φρικιάς; . . .  άλλ’ έπί τού
Μηνιγγϊτις, νέα εφευρεσις δ ια τα ς  συζυγους, ποοχειμένο„} ποΐθί είσαι προσωπιδοφόρε; διατί 

ίτινες έκουράσθησαν άπό τούς συζυγους των. χ^ πηαΜ  &π4 ρ(ϊτγι?ιώ$η πέ_λον ;
(σηιχαίνουαι τρεϊ; ώραι.) Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

Έγώ ·,
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Ναι σύ. —  Κάτι τ ι μού προλέγει δτι είσαι 
άπαταιών.

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ. 
Συνταγματάρχα, μή προσβάλλη,ς.

ΣΥΝΤΑΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Θά σέ προσβάλλω ένόσφ κρύπτεσαι.

Ο ΠΡΟΣί ΙΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
'Αθλιε, μή έπιμέντρς νά ΐογ; τό πρόσωπόν μου.'

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Έ, λοιπόν, τότε σέ λέγω άνανδρον.

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

Έμέ άνανδρον ·,
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.

Καί θά σε πατάζω κατά πρόσωπον.
, (Οελιι νά —ον fantaij.)

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ,
- I (ίπ ιλαμδινίμενος τ ί(;  / c if : ;  tcu.)

Ά  ! άθλιε;

(πχ νσ ις ,)

ΜΙΧΑΗΛ.
Καταλαμβάνω’ ή ώρα τής μονομαχίας. 

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Συνταγματάρχα, έκτύπησεν ή ώρα τής τιμή;’ 

μετ’ ολίγον επανέρχομαι νά έπαναλάβω τα δι- 
καιώματά μου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Πηγαίνετε, έχω εύχαρίστησιν.

ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ.
Κάνεις έδώ δέν θά εύχεται υπέρ έμοϋ.

(φεύγει.)
ΜΙΧΑΗΛ.

Κάμνει έντύπωσιν τοιαύτη σκηνή.
(σημειονει.)

ΣΥΝΤΑΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Κατάρα! αισθάνομαι δτι ή χολή μέ πνίγει, 

ΜΙΧΑΗΛ.
’Αληθώς είναι μοναδικόν’ εις τόσω βραχύ διά

στημα χρόνου νά άνακαλυφθή φουρνιά άπό συ
ζύγους, καί ώς παράρτημα, εραστής. (παδ.ις.)
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ΜΙΧΑΗΛ.
Μακρά παύσις . . .  οργή λυσσώδης, τρυγμός 

τών όδόντων . . . 'Ωραία ωραιότατα.
(ΐστχται μετχξυ αυτών.)

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
. , . ι ι, ' ,· ί ! ? Ϊ Γ

Θέλεις λοιπόν νάιδης το πρόσωπόν μου; Κύτ- 
ταξέ με.

(αποβάλλει τήν προσωπίδα.)

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Μέγιστε Θεέ! ποια όμοιότης.

(τρεμει οπασμωδιχώς)

ΜΙΧΑΗΛ.
Αλλά πώς ονομάζεσαι, δ ι’ όνομα του Θεοΰ, 

πώς;
ΣΥΝΤΑΓΜΛΤΛΡΧΙΙΣ.

Είσαι λοιπόν;.».

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

Ο κύριος Καρμανιόλας,ό υιός του δημίου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ χραχρζων.

’Α ! ό πατήρ σου λοιπόν αποκεφάλισε τον 
πατέρα μου.

ΜΙΧΑΗΛ.

Τί ευγενικόν συγγενολόγιον !

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Φρίκη! . . .

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
Φρίκη ! . .  . 

Φρίκη ! .  . .
ΜΙΧΑΗΛ.

(σιγή.)

ΣΚΗ ΝΗ  ΙΓ.'

ΟΙ άνω. ΓΕΩΡΓΙΟΣ οερων ξίοος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Τέλος πάντων θά ήναι ίδική μου . 1 I τόν 

έφόνευσα . . .  θά ήναι ϊδική μου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ,
Χί λέγει αύτός;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. „ .
Λέγω ότι ή "Λρτεμι; θά ήναι ίδική μου, τήν 

ίήγόοασα άντί αίματος.

ΜΙΧΑΗΛ.
’Ανόητε . . . αύτή κατέχει άκόμη δύο συζύ

γους, καί σύ τολμάς νά όμιλφς περί γάμου ; . . 
πτωχέ Γεώργιε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
’Α ! τ ί λ έγε ι;; άπατάσαι.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Γεώργιος. . .  είσαι λοιπόν 6 εραστής τή; ’Αρ- 

τέμιδος;

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

Τρέμε, άπατακύν, τρέμε, διότι πρέπει νάτήν 
αμφισβήτησής εις τούς πρυκατόχους σου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Θεέ μου! τ ί πέπλος βαθύς μέ σκοτίζει ·,.. δέν 

είναι όνειρον ό,τι βλέπω, δ,τι άκούω ;

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ό χι, είναι πραγματικότης, είναι αλήθεια, 

δσω είναι αλήθεια δτι ούτο; θά άποθάνή διά τών 
χειρών μου.

(£εικνυών τον Προσωπιδοοόρον.)

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.

’Εμπρός" συνταγμ,ατάρχα, τ ί άργοπορεϊς έπί 
πλέον; Υπάγωμεν.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ,
’Εμπρός.

ΜΙΧΑΗΛ.

Καί δπλα ; πού έχετε δπλα ;

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Όπλα ; μόνα θ’ άναβλαστήσωσιν έκ τής γήςί 

Σύζυγε! προηγούμαι.
ι . χ ννο ,·»Λ·ι'.ΐ.ν:.» '■■> ■■■ ' > λ

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ./ ; ! .
Εις θάνατον.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Εις θάνατον.
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Ο ΠΡΟΣίΙίΐϊΔίΟΦΟΡΟΣ.
Έπί τέλους. :* * *ί /

ΜΙΧΑΗΛ.
,ϊίί» ; *! ι /  λΤι*, τοκ, τακ : ευτυχία οτι ευρισκόμενα εις

τό κοψζηττριον. Υπάρχω τόπο* ίι* δλους.
(£0 Συνταγματάρχης καί ό Προσωπιδοοόρος φυεγου«νν 

άλλ* αΓφνης έπαενρχοντα̂  ιττχντίΐ προ τών θεατών καί 
αδουσι.)

ΣΓΝΤΑΓ. και ΠΡΟΣΩΠ.
. ΜΙ  Η / Π / ! ~

Μίσος άφόρητον —  τρέφω πρός σέ 
θά  σε φονεύσω —  θά σε σπαράζω 
—  Τόν μυελόν σου —  θά νά πετάξω.
Κ ’ οί νεκροθάπται —  θά σε γαρούν.1 , ί *·! Α >

(ί“ Η"ν ,... ¡'
ΜΙΧΑΗΛ.

Διατί έτραγώδουν’, Φαίνεται δτι είναι ίδιον 
τών ρομαντικών δραμάτων. Έκεΐ πού περιμένει; 
ησυχ ίαν καί δράσιν . . .  τσοόπ ! έν άσμα. Εκτός 
άν τά αισθήματα άναπτύσονται διά τής ώδής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ταρσώ ν.
Διατί μέ παρατηρείς ζοφώδης καί μελαγχολι- 

κός ; . ·. διατί αί χεΐρές σου σκελετώδεις καί 
έπίψυχροι τείνονται πρός εμέ ; . . ποιος είσαι 
’Α ! Καρμανιόλα, Καρμ.ανιόλα . .  . άφες με . . . 
συγχώρεν . . .  Θέλω νά τρ'έξω · πρός αύτήν, νά 
τήν έξαρπάσω άπό τού; όνυχας σου, άπό τήν 
μανίαν σου . . . άφες με . . . ΤΑ ! ό συνταγμα
τάρχης ! καί αύτός θέλει νά μού τήν άρπάση . .  . 
πλήν δέν 'θά1 τήν λάβη . . . Άρτέμι, πού είσαι 
. . .  ά ! ειμαρμένη! Ιδού τον, σώθητι . . . ζή- 
σον. ; .  τούς βλέπεις έκέϊ, έκέΐ . . . μή κινηθή- 
θήτε. . .  χαθήτε σκληροί. . . ΤΑ ! τό πάν έσί- 
γησεν . . . Ειρήνη βασιλεύει πέριξ, καί ό ναός, 
ό ναός μάς περιμένει. ’Αγαπητή μου νυμφία, δό; 
μοι τή*» χεϊρά σου . . . καί σύ, ώ ποιητά θά εύ- 
λογήσης τήν ένωσίν μας.
ν' ν  Ο ?.'Ί ’ φ  Χν . ζ ’ : . ν ·'* ·. Λ · '  .. ΟΛν 1· £ Γ

ΜΙΧΑΗΛ.
Βέβαια, έγώ έίμ.αι πλασμένος δι’ ευλογίας.

ν 11';·..ν' ν.ν ■ '. ■ χ ί ν ί : ·ν<' ν . . .
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εκείνη έχει τρεις συζύγους’ καί μέ τούτο ; 
έγώ θά ήμαι τέταρτος.

ΜΙΧΑΗΛ,

Ζήτω ή αφθονία.

, ■ γ ε ω ρ γ ιΗς .
Τί είπες ! πού είναι ή νΑρτεμις; έφυγεν, έφυ

γε . . .  σύ μού τήν ήρπασες . . .  μή με κατα- 
διώκγ,ξ . . .

(Βρονται καί άττραπα?.)

Που εΐ(/.ϊΐ; .  . που τρέχω ·, . . που νά κρυφθώ ;.· 
τ ί; μ’ εμποδίζει ’Α ! σκορπίοι καί νυκτερί- 
δες έμέσατε τήν χολήν σας,. . . τήν βλέπω . . . 
είναι εκείνη . . . εκείνη ή όποία μέ κράζει . . . 
τής ψυχής μου ή ψυχή . . .  φώς πεπλανημένον . .  . 
"Ερχομαι . . . Λάβε τήν καρδίαν τού Γεωργίου 
■ · ■ σου · · ·

(φτνγΜ'Τϊραληρών.)

ΜΙΧΑΗΛ.• , ' Τ,* ,« * ■ '· *· ■ -* * Ί ’
Περίφημα* ¿τρελλάθη. Τό πάν μέ βοηθεί. Μο

νόλογος άξιος τών νέων δραμ.ατικών μας ποιη
τών. ’Εγώ τό είπα’ έδώ θά" εΰρω ύλην διά νά 
,ίάποθατισθώ.

,γ.ν,,ΥΑ V!)
ΣΚΗ ΝΗ  ΙΛ'.

ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΗΊΡΙΟΣ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ βιαστικός.

Κύριε ποιητά, σπεύσατε, τρέξατε.

ΜΙΧΑΗΛ.
Τί τρέχει; __

^ΜΗΤ^ΙΗΣ, ,

’Λπαίσιον ! Ειδον τόν Γεώργιον νά σφενδονι- 
σθή μεταξύ τών τροχών τή; μηχανή; τού παρα
κειμένου ύδρομύλου.

ΜΙΧΑΗΛ.

Μικρόν πράγμα.

ΔΗΜίίΪΡΙΟΣ.
Είδον τού; πόδας του, τού» ·βραχίονά; του, 

τάς χείράς του, τήν κεφαλήν του, νά πηδώσιν εδώ 
καί εκεί . . .  χίλια τεμάχιά. · .  Έλθετε, έλθετε.

; . ■ ·■·.:: . . · τ ’ '   '»Γ ’
ΜΙΧΑΗΛ.

Τί νά κάμω ; τιόρα είναι, άργά * μήπως ήμ- 
πορώ νά συνενώσω τα διάφορα τεμάχια τού Κυ
ρίου Γεωργίου;
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ΣΚΗΝΗ ΙΕ'·
Ο! ανω, 6 Κύριος ΧΗΝΑΣ.

Ό  Κύριος.
Φρίκη, φρίκη, ω ουρανέ! . .

ΜΙΧΑΗΛ.
Τί τρέμει πάλιν;

Ό  Κύριος.

Η σύζυγός μου εϊδεν από τό παράθυρου τον
Κύριον Γεώργιον ριπτόμενον εις τόν υδρόμυλον'
έκθαμβος καί εκστατική νίρχιοε νά κράζη βονί-
θειαν, ύτε χάνει τήν ισορροπίαν καί πίπτει ε ς 
τόν ποταμόν. ,· .

ΜΙΧΑΗΛ.

Σπεύσωμεν εις βοήθειάν της.

Ο Κύριος.
’Ανωφελές' διότι την δυστυχή κατέπιεν £ν 

σκυλόψαρου.
(ϊκονοντχι δυα πνροζδλιβμ.β:.')

ΤΑ !

(κ ίρ ε ι Ϊν5 ππίί·,μ.χΐχ χχϊ π ίπτ« νκρός 
*πί τι,ο; λίββν.)

ΜΙΧΑΗΛ τόν χι,εΐ.

Άπέθανεν άπό συγκοπήν . .  .

ΣΚΗΝΗ ΙΣΤ .
ΟΙ ϊνω . ΑΡΤΕΜΙΣ ώχρά μέ κόμην λελυμέ- 

νην, μόλις συρόμενη.

ΑΡΤΕΜΙΣ.
Έκεί ήκούσθησαν οί πυροβολισμοί.

ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Ή "Αρτεμις . . .  Θεέ μου ! εις ποίαν κατά- 

στασιν.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ήκουσα τά πάντα . . . Τώρα καταλαμβάνω 
διατί ό σύζυγός μου μοί εδωκε . . .  δηλητήριου.

ΠΑΝΤΕΣ.
Δηλητήριου! !

ΣΚΗΝΉ ΙΖ\
ΟΙ ανω ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ πληγωμένος.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ.
Ναι δηλητήριου . . . ό Μικρούλης σέ έδηλη-

τηρίασεν . . . άλλ’ ό εραστής σου . . . σέ έςεδι-
κήθη . . .

(πίπτει νεκρός.)

ΣΚΗΝΗ ΙΗ'.
ΟΙ ϊ.ω. ‘Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ κρατ6ν 

πιττόλιον και μόλις βαοϊζιυν.

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΛΟΦΟΡΟΣ.
’Ενώ έγώ . . . σέ καταρώμαι 

(πίπτει νιχρίς.)

ΑΡΤΕΜΙΣ.
I Μέγιστε Θεέ . . .  δέν ήρκει ότι αποθνήσκω 
δηλητητιασμένη . . . άλλα καί αΰτοί μέ κατα- 
ρώνται . . .  ένώ άποθνήσκω . . . Δημήτριε . . . 
έδώ εις την καρδίαν μου . . . σύ μόνος μου έμει
νες . .  . λάβε σύ . . .  την τελευταίαν μου ανα
πνοήν. . . .

(πίπτει ίίς τα; ά-ριχλας του Δη|ΑΤ«τρ?ου καί άποδντιακιι.)

ΑΗ ΜΗΤΡΙΟΣ.
’Απέθανεν ! . . .  7Α καί έγώ δέν θά έπιζήσω.
(εξάγει tv^ctpi îovj πληγόνετχι και πίπτει νεκρός.)

ΜΙΧΑΗΛ παρατηρών -π ρ̂ιξ.

Καί αν δέν σφάλλω, έμεινα μόνος. . .ά  ! οχι 
. . .  καί ό ύποβολεύς . . .  ’ΐδού τά ρωμαντικά 
δράματα, νεκροί, νεκροί καί αιωνίως νεκροί.

(πρύ; τ» κ.ινον)
Εϋγενές κοινόν, δέν γνωρίζω τ ί έντύπωσιν θά 

κάμη τό τραγικόν τούτο παίγνιον. ’Αλλ’ άν άρέ- 
σκησθε εις τό είδος τούτο τών δραμάτων, αΰ- 
ριον σάς υπόσχομαι νά κάμω δράμα είς τό όποιον 
θά δολοφονηθή ό ύποβολεύς, θά φονευθώσι δύο 
τρεις κύριοι έκ τής πλατεία;, καί δύο τρία ζεύ
γη κυριών θά στραγγαλισθώοιν έν τοϊς θεωρείοις 
. . .  ‘'Αφετε λοιπόν την κλαψιάρικην καί υπερ
βολικήν ταύτην καί ξενικήν σχολήν, καί προτι
μάτε τού λοιπού τά  παλαιά μας δράματα, τά  
σύμφωνα μέ τά ήθη καί τόν χαρακτήρα τού 
"Ελληνος. ’Απόψε, ελπίζω, θά χειροκροτήσητε τό 
μικρόν τούτο έργον . . . παρωδίαν τών ρωμαντι- 
κών δραμάτων. ΒΕΡΟϊ.
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Η ΤΑΦΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙ0 ΟΣ.

( Γ(ρμαηκη παράόοσις.)

• ? !1 ’ ' . Γ '  1 ' V*.? Λ 1 , Γ| “ · *’ * ' *■

Ο ύ μακράν τού πύργου τού Win(lek έν τω 
μεγάλω δουκάτω τής Βάδης, υπάρχει έπβυλίς 
τις καλουυένη ή Τάφρος τής Όρν/βος. Έν τώ 
μέσω ώραίων αμπελώνων καί πυκνών δασών έξ 
υψηλών καστανεών, φαί ονται έτι τά ίχνη τά
φρου, πιρικυκλούσης άλλοτε τά τού πύργου οχυ 
ρώματα.

Τόν καιρόν καθ' 8ν ό μητροπολίτης τού Στρασ
βούργου ΟπΦββηβΙβίη ώδηγήθη αιχμάλωτος έν 
σώ πύργω τού \Viodek, έβλεπέ τις παρά τού 
όρους τούς πρόποδα; καλύβην οικουμένην ύπό 
γραίας γυναικός, γνωστής έν τή περιχώοφ ύπό τό 
όνομα ή γντή τον άάσονς. Αύτη έγίνωσκε μυρία 
μυστήρια, τάς άποκρύφους τών φυτών καί τών 
ριζών ιδιότητας καί τά  μαγγανεύματα τών 
δένδρων καί τών ρυάκων' τά δέ θηρία τού δά
σους άντί νά τήν κακοποιώσιν ύπήκουον μάλλον 
είς τήν φωνήν της. "Απασα ή περιουσία αύτή; 
συνίστατο είς λεύκάς τινας όρνιθας υπερφυσικού 
πάχους, αναζητούσα; έ» τώ δάσει τήν τροφήν 
αύτών.

'Ημέραν τινά καθ’ ήν ή γραία έκάθητο ώ; 
συνήθως πρό τή; καλύβης, βλέπει κατευθυνο- 
μένους προς αύτήυ δύο παίδας σπανίας ωραιό
τητας. ΤΗσαν κατακεκμ,ηκότες καί έζήτουν τήν 
όδόν τού πύργου.

Μ γραία προσεκάλεσε τούς μικρούς καί τοίς 
έδοικεν άρτον καί καρπού; όπως φάγωσι καί δρο- 
σισθώσι. Καί ό μέν νεώτερος τών παίδων, ώσεί 
δεκατριών ετών ηλικίας, έφαγε μέ όρεξιν μεγί- 
στην, ό πρεσβύτερος όμως δεκαεξαέτκς ή δέκα- 
επταέτης τό πολύ, ην καταβεβλημένος' έκράτει 
είς τάς χείράς του τά μήλα καί τόν άρτον τής 
γραίας καί δέν έτρωγεν, άλλά οί όφθαλμ'.ί του 
πλήρεις δακρύων έδείκνυον τήν συγκίνησιν καί 
τήν λύπην του,

— Φάγε τέκνον μου, τώ εϊπεν ή γυνή τού 
δάσους. Λιατί δακρύεις ;

Δέν ώμίλησεν, άλλά διά νά κρύψη τά δάκρυα 
του μετέβη είς τήν παρακειμένην πηγήν καί έ 
πλύνε τό πρόσωπύν του διά τού δροσερού υδα- 
το; τού έζερχομένου έκ τού βράχου. Τότε άνέ- 
λαμψαν αϊ παρειαί αυτού έρυθραί καί ροδοκόκ
κινοι, ώ; τό ύπό τού εαρινού ήλιου μαρανθέν 
ρόδον, τό οποίον άναγεννά τής εσπέρας ή δρόσος.

II γυνή πού δάσους παρετήρησε τόν παίδα μέ 
περιέργειαν καί χαράν.

—- Τέκνον μου, τώ είπε, σύ δέν είσαι παίς, 
είσαι νεάνις. Μή σε μέλη όμως, μικρά μου, 
έμπιστεύθητι εις εμέ καί είπέ μοι, ποιοι είναι 
οί γονείς σας —  διότι ό μικρός θά γ/χι αδελφός 
σου —  καί τί πηγαίνετε νά ζητήσητε είς τόν 
πύργον τού Windek.

Τά δύο παιδία ήρχίοαν νά κλαίωσι καί τό 
μεγαλήτερον άπεκρίθη,

—  Ναί, είμαι νεάνις’ ονομάζομαι 'Ιμμα d’ 
Erstein καί ό μικρός ’Αδόλφο; είναι αδελφός 
μου. ‘Ο θείος μας ό μητροπολίτη; τού Στρασ
βούργου κατείχε παρ’ ήμίν τόπον πατρός. ’Αλλά 
τώρα είναι αιχμάλωτος εκεί έπάνω. Τί θά γίνω- 
μεν ήμεί; πτωχά ορφανά ; Πηγαίνομεν λοιπόν 
νά παρακαλέσωμεν τόν άρχοντα τού πύργου νά 
τώ χορηγήση τήν ελευθερίαν.

—  Άλλά τ ί λύτρα φέρετε; ήρώτησεν ή γυνή 
τού δάσους.

—  Άλλοίμονον καλή μου μήτερ’ δέν έχο- 
μεν είμή τούτο, είπεν ή "Ιμμα έζάγουσα έκ τού 
κόλπου της άδαμάντινον σταυρόν. "Αν ό κύριος 
τού W indek πεισθή έχει καλώς, άλλως θά τόν 
παρακαλέσωμεν νά μάς κρ ατήση όμ.ού μέ τόν 
θεϊόν μας. Καί δ ι’ αύτόν καί Οι ήμά; θά ήναι 
παρηγορί*.

—  Μή αχ; μέλη τέκνα μου, είπεν ή γραία 
θωπεύουσα τά; παρειάς τή; νεάνιδος. ’Εγώ θά 
εξαγοράσω τόν αρχιερέα, άλλ’ άκούσατέ μου. 
Οί κάτοικοι τού Στρασβούργου μετ’ ού πολύ θά 
έλθωσι νά πολιορκήσωσι τόν πύργον. Τήν παρ- 
ελθούσαν μάλιστα νύκτα ειδον δύο προσκόπους, 
οίτινες ήσαν κεκρυυμένοι έδώ πλησίον. Έ 'ήτα- 
σαν καλώ; τήν τοποθεσίαν, πρό πάντων δ’ έση- 
μείωσαν τά άδ ίνατα τών οχυρωμάτων μέρη" 
τούς είδον εκεί κάτω πρός τό δάσος τών έλκτών, 
όπου φαίνεται ό επιτάφιος εκείνος πέτρινος <γαυ- 
ρός. Αναβήτε πρό; τόν ιππότην Reinchard, 
δστις είναι ό νέο; άρχων τού W indek, καί 
είπέτε αύτω ότι πρέπει νά σκάψη βαθείαν τά
φρον, ήτις πρέπει νά άποπερατωθη έντό; τής 
ημέρας, διότι πολύ φοβούμαι μή οί εχθροί κατα- 
φθάσωσι τήν νύκτα.

—  Ά λλ ’ ό ιππότης θά έλευθερώοη τόν Οείόν 
μας ; είπον τά δύο παιδία.

—  Έγώ θά σάς δώσω τά λύτρα, άπεκρίθη ή 
γραία.

Έκρότησε τάς χείράς της καί παρευθύ; αί 
λίυκαί τη; όρνιθες έσπευσαν πανταχΟεν νά
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πετάξωσι πρό; αύτήν. "Ελαβε μίαν έξ αλτών, 
τήν έδωκε πρός τήν 'ίμμαν καί τή είπε.

—  Φέρε τή> όρνιθα ταύτην πρός τόν ιππότην 
Reinchard, καί αύτη Οά άπελευθερώσή τόν 
αρχιερέα ürchsenstein,

Τά δύο παιδία έβλεπον έκπληκτα τήν γραίαν.
—  Μη παραζενεύησθε, έξηκολούθησεν ή γυνή 

τοΰ δάσους, άλλα κάμετε ο,τι πά; λέγω. Μόλις 
δύτη ό ήλιο;, ό ιππότης Οά θέονι τήν όρνιθα 
ταύτην παρά τόν πέτρινον εκείνο» σταυρόν, διότι 
έκεΐθεν οί εχθροί θά έφορμήσωσιν. Ο ίππότη; 
δέν εχει αρκετούς-έν τώ πύργω βραχίονας όπως 
χαράξτι τάφρον βαθεΐαν, πλατείαν καί μακράν' 
άλλ’ ή καλή μομ όρνις θά έξαρκέσιρ διά πάντα.

Εΐπούσα τού; λόγους τούτους έθώπευσε τήν 
όρνιθα καί έψαλε διά φωνή; ασθενούς καί μόλις 
άκουομενης. · . , · : ■

Τούς λόγους μου cwoniov èv τρουοχΐ)
xx ! δεΐξίΤ, ώ ορνι, πως ιςοαι άξίχ. », __
Νυχτίς όταν χρήύη tac πάντα οχοτία

χ χ ί ? α μ χ  θρηνωδός γλα υχοςά ντη-χή ,
ά ν ά γ χ η  ν ϊ  ο χ ά ό η ς τ ή ν  γ ^ ν  Την i l u y f ï v  \.χ ’ 

βαθύ ϊω ς  ιύ’ρης ξν <ji<fas θα μ μ ι’ντν, 
χ α ! πριν μοσονυχτων φνάαη οημαϊνον

σύ Τα.ραν ν’ άνοιξης π λ α τε ία ν , μαχράν.

- .· : γ- J ‘ ’<
Ή "Ιαμα ελαβε διστάζουσχ τήν όρνιθα 

άλλ’ ή άγαΟότης τή; γραίας καί ή:εύπροσηγο- 
ρία της τήν έπεισαν. Ο μικρό; Αδόλφος ούδ’ 
έπ' έλάχιστον έφοβήθη, έχαερε δέ μάλλον διά 
τό περίεργον Οέαμ.α, οπερ ήθελε παράσχει ή όρνις 
αδτη. ·.

Καί τα παιδία ελαβον τήν προς τό ορος 
ατραπόν προπεμφθέντα μέχρι τινός ύπό τής 
γραίας. Δεν είχον δέ φΟάσει εις τό ήμισυ τής 
όδοΰ, ότε άπήντησαν νέον ιππότην ωραιότατης 
καί συμπαθήτικωτάτης μορφής.'II επί τού προ
σώπου του έπικεχυμένη σοβαρότης, έφόβισε κατ' 
άρχάς τά παιδία, άλλ’ ή γλυκύτη; τής φωνής 
του εξάλειψε τούς φοβους των.

Ό ιππότης lleiucJjanl— διότι ούτος ήτο—  
ήρώτησε τά παιδία, πώς όνομ.άζοντο καί τί έ- 
ζήτουν εις τόν πύργον του.

—  Εύγενέστατε ϊππότα, είπεν ή 'Ιμμα. 'θ 
θετός μας Orcliseusleiiî, του Στρασβούργου ό 
μητροπολίτης, κρατείται έν τω πύργω σου 
αιχμάλωτος. Κφτεϊχε δ ι’ ημάς τά ορφανά τόπον 
πατρός. Τί θά γίνωμεν μόνα ; 2έ παρακαλούμεν 
λοιπόν νά τόν έλευθερώσνις η νά κράτησης καί 
ήμάς μετ’ αυτού.

Ο ίππότη; δέν ήδυνήΟη νά κρύψή τήν συγ- 
κίνησίν του- παρετήρησε τά δύο παιδία εκ δια
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δοχή; καί τά βλέμματά τοο προσηλώΟησαν ά- 
κουσίω; έπί τής λευκής 0pvt0o;, ήν έφερεν ή 
" Ιμμα. Ή "Ιμμα ήρυθρίασε καί διηγήθη συχνά- 
κις διακοπτόμενη τά αίτια, Ινεχα τών όποιων τή 
ένεπιστεύθη ή γυνή τού δάσους τήν όρνιθα.

’Ο νέος Ιππότης ήκουεν αύτής προσεκτικώς. 
'Η "Ιμμα ήτο τεταραγμένη, δεν ήςευρε τ ί έλεγε 
καί οί λόγοι τής ούδεμίαν είχον συνέχειαν. Ό 
μικρός τότε ’Αδόλφος.

—γ Ίμμα τή είπε, δέν είπε τούτο ή γυνή 
τού δάσους.

Ή "Ιμμα, προδοθιΐσα ούτως ύπό τού άδϊλφοϋ 
ττς, εύρέθη έν μεγάλφ απορία ότε ό ιππότης τή 
είπε.

—  Εύγενής νεάνις, μ ή φοβήσαι' ή χειρ τού 
θεού σέ ώδήγησε μετά τού αδελφού σου εις 
τούτους τούς τόπους. Μείνατε έδώ τήν 
προστασίαν μ.ου' δύνασθε νά έπανέλθητε εις τόν 
οίκόν σας όπόταν θελησητε. Τώρα ακολουθείτε 
με, έλθετε νά προςενήσητε εί, τόν θεΐόν σας 
εύχάριστον έκπληξιν. ' * ίτ.\ ··

Καί ώδήγησε τά δύο παιδία πρός τόν αρχιε
ρέα. Εν τούτω τώ μεταξύ ό ιππότης έπετήρει 
τάς προπαρασκευάς διά τήν ΰπεράσπισιν τού 
πύργου. Έγίνωσκε καλώς τό- άδύνατον τών οχυ
ρωμάτων πρός τό δάσος τών ελατών καέ εΐχεν 
ήδη διατάζει νά σκάψωσι τάφρον. ‘Αλλ’ ό και
ρό; επέσπευδε καί γείρε; έλειπον ώστε έν καιρώ 
ήλθον αί συμβουλαί καί ή όρνις τής γυναικός τού 
ό άσους. ’ΐίξε-έλ?σε δέ πάσας '■τάς Ουμβουλάς 
αύτής κατά γράμμα, καί μ.όλις ή σκοτία τής 
νυκτός άμφιεκάλυψε τά πάντα καί τά  π*ρώτα 
έπί τού στερεώματος έλαμψαν άστρα, έφερε τήν 
όρνιθα εις τούς πόδας τού λίθινου σταυρού τού 
σκέποντος τόν τάφον τού έν τω πολέμω φονευ- 
θέντος πάππου του.

Τό μ.εσονύκτιον έπανελθών ό Ιππότης έν τώ 
τόπω τούτω εύρε μέ μεγάλην έκπληξιν τάφρον 
πλατείαν καί βαθείαν, περιβαλλομ.ένην άπό προ
μαχώνα καί ύπό τήν λάμψιν τών αστέρων διέ- 
κρινε λάμπον τό ξίφος τού πάππου του, μέ τό ό
ποιον τόν είγον θάψει.

Η όρνις έγένετο άφαντος. '
Μόλις ό ήλιος έγρύσωσε τά όρη, οί κάτο>κοι 

τού Στρασβούργου προύχώρησαν εις τρεις στοί- 
τους. ΓΙρουτίθεντο νά κάμωιιν έφοδον, άλλ’ ή 
τάφρος τής. όρνιθος διέλυσε τούς σκοπούς αύτών. 
Οί στρατιώται τού Ιππότου έπιπεσόντες άπέ- 
κρουσαν αύτού; κακούς κακώς.

Ό ιππότης Reinchard ήράσθη έμμανώς τή;
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Ίμμας, ήτις άντεπεκρίθη πληρέστατα εις τόν 
έρωτα τούτον. ’Αλλ’ ό αιχμάλωτο; αρχιερείς 
ούδέ λόγον ήθέλησε νά άκούσ·ρ περί τή; ένώσεως
τών δύο νέων.

"Οτε όμως ό πόλεμος έτελείωσεν ή "Ιμμα 
d’Ersteia έγένετο σύζυγος τού ιππότου Rein
chard, ό δέ γάμος των ηύλογήθη υπό τοΰ 
μητροπολίτου Orchsensteiu έν τή μ.ητροπόλει 
αϋτή τού Στρασβούργου.

*Η τάφρος αΰτη διετήρησε τό όνομα Τάφρος 
τής νΟρνιθος, άλλ’ ή παράδοσις καθ’ εκάστην 
εξαλείφεται.

δΙΟΓΡΑΦΙΚΛ ΙΪΛΡΑΑΟΞ\.
*  ’ * ,

Σ Ω Μ \ Τ Ι Κ  \Ι  Ε Λ Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

(Su l i 'ft ' .x  xxî τιλο;· vl5e <ρτιλ. Ε\)

'Τψηλού αναστήματος άνδρες έκ τών έν ήγ'ε- 
μόσι καί στρατιωτικοί; διαπρεψάντων ήσαν ό 
Γουλιέλμος τής Σκωτίας, ’Εδουάρδος ό Γ’., Γο- 
δοφρέδος τού Bovillon, Φίλιππος ό Μάκρος, 
ό Φαίρφαξ, ό Φεθ-Αλη Χέκ, ό Χουμβέρτος, ό 
Μόνσεϋ, Μορτιέρος καί Ινλέβερ. ’Επίσημοί δέ 
τών νεωτίρων χρόνων ά Ούσσος ό αίρεσίαρχος, 
Κολόμ,βος, Ercilla, συγγραφεύς τής Araucana, 
ποιήματος καλλίστου ύπ’ οϋδενός άναγνωσθέν- 
τος, ύπό πάντων δέ θαυμαζομένου, ώς συμβαί
νει έπί τών επικών ποιημάτων, ό 'Ρόγεστερ 
ευνοϊκός τού Καρόλου Β/, ό νομομαθής Ποτιέ- 
ρο;, ό φυσιοδίφη; άγγλος Ranks, ό Gall, ό Κ,ό- 
φιγκαλ, ό Βριλλάτ-Σχβαρέν, ό Benjamin-Con
stant, Ô ζωγ-ράφο; Δαβίδ, ό Βελλάρδ, ό γεω
γράφο; Δελαμάρ; καί ό Care, θεαελιωτής τού 
Gentlinan’s Magazine.

Τπό σπανίας σωματική; ρώμης ήσαν πεπροι- 
κισμένοι ό αύτοκράτωρ Μαξιμϊνος, ό καλίφης 
Μοστάσεμ - Βιλλάχ, ό Έδμώνδο; ό σιάηρό- 
.Ύ.Ιενρος, βασιλεύς τής ’Αγγλίας, ό Βωδου νο; 
κόμης τή; Φλάνδρα;, ό σιδηρό χειρ, ό Γουλιέλ
μος Δ . ό ρωμα.Ιαΐυς, δούξ τού Aquitaine, ό 
Χριστοφόρος, υιός ’Αλβέρτου τού εύσεβού;, δου- 
κός τής Βαβαρίας, ό Γοδοφοέδος τού Bovillon, 
ό αύτοκράτωρ Κάρολος Δ.', ό Σκενδέρμπεης, ό 
Λεονάρδος τού Vinci, ό Châtaigneraie, ό

σκώτο; αρχαιοδίφης Dempster, ό ςρατάρχης 
τή; Σαξωνίας, ή ύποκρίτρια Gauthier, ό ςρα- 
τιωτικό; Drummond de Melfor.

« Ο'Αύγουστος, λέγει ό Σουετώνιος (κεφ. 
ιχχχ) είχε καθ’ όνον αύτού τό σώμα διεσπαρ- 
μ-ένας κηλίδας, καί έπί τού στήθους καί τής 
κοιλίας σημεία έν είδη αστέρων διατεθειμένα 
κατά τήν τάξιν τού αστερισμού τής 'Αρκτου ...
’Η αριστερά αύτού κνήμη, μηρός καί ίσγίον ησαν 
ολίγον ασθενή, καί έχώλαινε συνεγώ; έκ τού 
μίρου; Τούτου. ’Από καιρόν εις καιρόν ήσθάνετο 
τοσαύτην νάρκωσιν εις τόν λιχανόν τής δεξιάς 
αύτού χειρός, ώστε έν ώρα γειμώνος ήναγκάζετ» 
νά περιβάλλιρ αυτόν διά κερατίνου κυλίνδρου. » 

’Αλέξανδρος ό Μέγας είχε τήν κεφαλήν ο
λίγον κεκυφυΐαν, τό δέ σώμά του άνέδιδεν εΰά- 
ρεστόν τινα οσμήν ώς καί ή τού Κουϊακίου.
,· Κατά τόν μεσαίωνα, φαίνεται έκ τινων χω

ρίων τών χρονογράφων, οτι τό έχειν τρίχας 
πυρράς έθεωρεΐτο όνειδιστικόν. Ο μοναχός Σαιν- 
Γάλλ διηγείται συμβάν τι έπείθόν « sí; τινα 
»δυστυχή πυρρότριγα, ό όποιο; μή έγων σκοϋ- 
»φον, καί αίδούμενος έπί τω γρώματι τών τρι- 
»χών του έκάλυπτε τήν κεφαλήν διά τής έσθή- 
»τος, καί έτόλμησεν ούτως νά είσέλθη εις έκ- 
»κλησίαν έν ή έκήρυττεν επίσκοπο;.» Αυτή ή 
κχτά τών πυρρών πρόληψι; προήλθεν έκ τής 
παραδόσεως ότι ’Ιούδας ό Ίσκαρκύτη; ήτο πυρ- 
ρός ώς έκ τούτου ό Guibert de Nogent έλε- 
γεν «οτι οί πυρρνί φέρουσιν έν έαυτοίς σημείον 
λάαπον τής απιστίας.» ( Ιστορ. τών Σταυροφ.
β.βλ. 8·ν·)

Ο Ζωίλος, Φούλκ ό A . κόμη; τή; ’Ανδε- 
γαυίας, ’Ιωάννης Α'. δούξ τής Βρετανία;, Μεχε- 
μετ-Ελ-Νασσέρ, βασιλεύ; τή; ’Αφρική; καί τής 
'Ισπανίας (άποθ. 12 13 ) , Κο'/όμβος, Camoëns, 
Anil de Boleyn, Εύγένειος Βωγαρνέ, ό στρα
τάρχης Νεϋ κ.λ.π. ήσαν πυρρότοιχε;. 11 έπωνο- 
μασία axurcοκέφα.Ιος ( lè te  d’ étoupe) έδόθη 
εις τόν Γουλιέλμον Γ . δούκα τής Άκυταίνης καί 
εις τόν Ραϊμόνδον δέ Βερανζέ Β'. κόμητα τή; 
Βαρκελούνης, τού γριόματο; ένεκα καί τής πυκνό- 
τητος τών τριγών τή; κεφαλή;.

Αί τρίχες τού Λουδοβίκου τή; Βεκερία; (άποθ. 
12 9 4 }  έν μ.ιά στιγμή έλευκάνθησαν, άμα ώ; 
έπληροφορήθη οτι ή γυνή αύτού, τήν όποίκν έφό- 
νευσε νομ·σας παραβάτην τής συζυγικής πίστεως, 
ήτο άθώα. Αύτό τούτο συνέβη καί τώ ελληνιστή 
Vauvilliers μ,ετά τρομ,ερόν όνειρον. τώ κωμικώ 
Βοιζάρδ ό όποιος πεσών έν τ<ώ 'Ροδανώ, έμεινεν

3 ί
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είς κρίκον τινα γεφύρας περιπλεχθείς, έπ'ι στί
γμ α ; τινας άπτ,ωρημένος.

Το γένειον καί αν τρίχες τοϋ Λουκάς του Bruns
wick έν οιαστήματι 24  ωρών έλευκάνθησαν, 
ότε έμαθε δτν 6 πατήρ του έπληγώθη θανασίμως 
έν τή μάχη τοϋ Auerstadt. Δεν είναι γνωστόν, 
άν έκ τής αυτής αφορμής έχη τήν αρχήν ό λευ
κό; σκόλλυς, ον όλα τά μέλη τής αρχαίας οικο
γένειας Buhan είχον, ώς λέγεται, έπί τοϋ βρέγ
ματος.

«Ο άββάς de Marolles, γράφει ó Vigneul- 
Marville, έν τοί; άπομνημονεύμασιν αΰτοϋ, έλε
γε περί τοϋ Grassot, ότι έκίνει ευκόλως τά  
ώτα. "Απορον τοϋ το δντος έν τώ άνθρωπίνω σώ- 
ματι μή εχοντι μΟς είς τό μέρος τοϋτο. Ό άγ. 
Αυγουστίνος όμιλεΐ περί τίνος ανθρώπου συγχρό
νου του, όστις μή δυνάμ.ενος να κίνηση τήν κε
φαλήν καί τάς χενρας, ώρθίαζε τάς τρίχας τής 
κεφαλής του καί έσάλευε τά ώτα. Ο Κ. Patin 
έδικαιολόγει τό φαινόμ.ενον τοϋτο έν τω σχολα
στικά Crassot, λέγων, ότι ήτο πίθη;, ζώον με- 
τέχον τής τε ανθρώπινης καί τής τοϋ ζώου φύ · 
σεως, καί μή κννοϋν τά ώτα ώς τά ζώα, αλλά 
πως πλενότερον τοϋ άνθρώπου.

Κατά τόν Προκόπιον, ό αύτοκράτωρ Ιουστινι
ανό; μετείχε τής ιδιότητας τοϋ Crassot, διόπερ 
καί έπωνομ.άσθη υπό μιας των φατριών τοϋ ιπ
ποδρομίου Όνος.

Ό Guys φιλόλογος τοϋ 1 8 -ου αΐώνος έκ 
Μασσαλίας, έγεννήθη έχων έν μόνον ούς' ή θέσι; 
τοϋ έτέρου ήτο παντελώς κενή.

Πολλοί έγεννήθησαν μετ'όδόντων, ώς ό Γου- 
λιέλμος Βιγκώ, ιατρός καί φιλόσοφος γάλλος 
τοϋ 16ου αίών' ς, ό Λουδοβίκος ΙΔ. καί ό ποι
ητής άγγλος Boyd.

Κατά τό λέγειν τοϋ Καληγούλα 'Σουέτ. κεφ. 
3 3 ) ό τραγικός Ά πελλή ; ή ΐε  μελοδικώτατα 
ότόταν τόν έρράβδιζον.

Ό Σαίντ-Ββρεμόνδ είχε φϋμά τι ίιπερμέγεθες 
μ.εταγϋ των όφθαλμ,ών, ό Λειβνίτιος καί ό βιο
γράφος B ossi είχον τοιαύτηντινα γαγγλίδα έπί 
τής κορυφής τής κεφαλής.

'Η είκtoν του Jacques de la Boche είγε- 
νοϋς τοϋ Dauphinois,γεννηθέντο; έν έτει 1595, 
ήτο χαρακτήρα προς χαρακτήοα π  ν νομοία τώ 
προσώπω τοϋ Ολιβιέρου Κρόμβελλ άποθανόντο; 
εν έτει 1658, Οί δίδυμοι γερμ,ανοί ζωγράφοι 
Gerard (απ .0.1820) καί Φερδινάνδος (αποθ. 
1832) lÁugelgeu , τοσοϋτον ώμο αζον, ώστε 
έπωνόμασαν αυτού; Ομοίονι; (luénechnies).

Ό C arcie Β’. βασιλεύς τή ; Ναβάρόας (άποθ. 
1001) έπεκλήθη ό Τρέμων, διότι ΰφίστατο 
πάντοτε πρό τή; ένάρςεως τής μάχης νευρικήν 
τινα τρομώδη κίνησιν, είτε διότι (λέγει ό M ari- 
ana) ούτινο; αί δικαιολογήσεις δέν είναι μ.εγά- 
λης άςίας, τό βάρος τών όπλων έβάρυνεν αυτόν, 
είτε διότι συνεκινεΐτο εκ τής περικυκλοόσης αυ
τόν βασιλικής λαμ.πρότητος. Ο τρόμος όμως ού- 
τος ήτο έλλειψι; τής κράσεως του, καθόσον τής 
μάχης άρ/ομένης έρρίπτετο εν μ,έσω τών έχθρών, 
δείγματα παρί/ων μέγιστα τής άτρομήτου αύ- 
τοϋ άνδρίας, ήτις έβοηθεΐτο καί υπό θαυμασίας 
παρουσία; πνεύματος.

Κατά Brantôm e, ό γεναϊος ιππότης Im her- 
court (φονευθείς είς M arig n an ) είχεν ιδ ια ιτέ
ράν τινα ιδιοσυγκρασίαν, ώστε όσάκι; έπρόκειτο 
νά συνάψη μάχην, έπήρχετο αύτώ διάθεσις πρός 
ευμάρειαν καί άπολύτω; έτρεπε νά εκπλήρωσή 
τήν φυσικήν αΰτοϋ ανάγκην. Δεν έφηρμόζετο
δ’ επ' αύτοϋ ή παροιμία ό τ ι ...................................
άπό τό φόβο του, διότι ήτον είς τών άνδρειοτέ- 
ρων καί τολμηροτέρων άνδρών τοϋ βασιλείου, 
καί έμάχετο ώ; λέων (Hommes illu s tre s  e t 
grands cap ita in es franco is κεφ. x v n ). Περί 
τοϋ Ερρίκου Δ', πιθανώς ενταύθα γίνεται λόγος'
« ό'σην γενναιότητα καί άν είχε Φλέγει όΤΛIle— 
ment des B eaux , όπόταν έλεγον αύτώ « Ι ό ο υ  
oi έ γθροί, κατελαμβάνετο υπό διαρροίας, κα ί 
στρέφων τό πάθημά του τοϋτο έπί τό κωμικώ- 
τερον έλεγε « πηγαίνω νά ετοιμάσω κάτι τ ι  κα
λόν είς αυτούς. »

'Ο T ellem ent όμιλεΐ άλλαχοϋ (H is to rie tte  
de mesdames de lio h a n ) περί τίνος φίλου 
τοϋ γαμβρού του, όνόμ.ατι Πλασσάκ « γιναίου 
νέου, άλλ’ όστις π^ίν ή δράςη τό ζΐφο; έτρεμε 
καθ όλον τό σώμα.
(Έ κ τών curiosilé* biograliques του Ludovic L enane.)

A“ *
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Ό  εύγενής οφείλει ή καλώς νά ζή ή καλώς 
νά άποθνήσκη.

Είς τούς περισσοτέρους τών θνητών άπιστο; 
έστίν ό τή; φιλίας λιμ.ήν.

20Φ0ΚΛΗΣ.

Τής ευτυχίας τ ’ όνειρο σάν αστραπή διαβαίνει 
κι’ άφίνει μΐά πικρή βαφή ’ς τά πονεμένα στήθ’α. 
"Ολα φαντάσματα ’ς τή γή, ένα καί μόνο μένει, 
ένα δέν είναι φάντασμα τής συμφοράς ή άλήθεια.

Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.
τίο

Δις Βασιλεύει, όστις όχι τών λαών, 
άλλά καί τών παθών του είναι κύριος.

Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

'Η νεότης καί είς αΰτάς τάς θλίψεις της, 
φέρει έν έαυτή λάμ.ψιν τινα.

Ύπάρχουσι στιγμαί καθ' ας, εί; οϊαν δήποτε 
θέσιν καί άν ϊσταται τό σώμα, ή ψυχή είναι
ΥΟνίΒίλίνίι̂ .

Ο Θεό; είναι τό πλήρωμα τοϋ ουρανού' ό δ ’ 
έρως, τό πλήρωμα τοϋ άνθρώπου.

ν. Ηυαο.

Πόσον είναι ώράΐον τό μή έπιδεικνύμενον 
πνεύμα!

κοινώσι δημοσία τούς διαλογισμούς των' οί 
μωροί τουναντίον, όταν έχωσι κατά νοϋν νά 
έκτελέσωσι πράςιν τινα σπονδαίαν, λαλοϋσι 
περί αύτής γεγονυία τή φωνή εί; τάς όδοϋς, 
πολλά τελοϋντες σχήματα. Προσπαθοϋσι νά 
έφελκύσωσι τήν προσοχήν τών διαβατών παντί 

I σθένει, καί άν έτόλμων, θά έφεοον μεθ εαυτών 
καί τινα τυμπανιστήν, όπως έςαγάγωσι τούς αν
θρώπους είς τά παράθυρα.

P. de KOCK.

fl καρδία ομοιάζει προ; τά δέ-δρα έκεϊνα 
άτινα δεν χορηγοϋσι τό βάλσαμον αυτών διά 
τά; πληγάς τών ανθρώπων, είμή άφ' οΰ ό σίδη
ρος ταυματίση αυτά ταύτα πρώτον.

CHATEAUBRIAND.

tío
Οί έρασταί τά πάντα πρός οφελο; τοϋ έρωτος j 

αύτών μεταχειρίζονται.

Αί σκοτειναί ίδέαι ώ; τάχιστα εξαλείφονται, 
όταν ή μέν κεφαλή τ,ναι έλαφρά ή δέ καρδία 
θερμή.

Οί πνευματώδεις συνειθίζουσι νά μή δια-

ΣΓΓΧΡΟΧΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ TOP ΓΑΛΛΟΠΡΩΣΣΙΚΟΤ 
ΠΟΛΕΜΟΓ.

Ίΐ έν Σεδάν παράδοσις είναι σχεδόν πρωτο
φανή; έν τή νεωτάττ, ιστορία, καθ όσον άπό τοϋ 
βασιλέως τής Γαλλία; Φραγκίσκου Α’. (1524)  
ούδείς ουδέποτε μονάρχης συνελήφθη αμέσως 
έπί τοϋ πεδίου τή ; μάχης. Στρατιωτικαί του
ναντίον καταστροφαί συνέβηοαν πάμπολλαι, ών 
κυριιυτεραι είναι αί έ;ής' 1) παράδοσις έν Νάρ- 
βα τώ 17 0 0 ' ρωσσικός στρατό; έζ 6 0 ,000  
παρεδόθη τώ βασιλεϊ τής Σουηδία; Καρόλω 1Β .
2) ή έν Πουλτάβα τώ 1709 ' τή επαύριον τής
έν Πουλτάβα μάχη: τό υπόλοιπον τού σουηδι
κού στρατού παρεδόθη τώ μεγάλω Πέτρω τής 
Ρωσσίας' 3) ή έν Τοίνιγγ τοϋ Σλέσβιγ τω 
17 13 ' σουηδικός στρατός υπό τόν στρατηγόν 
Στεεμβόκ παρεδόθη τω ρωσσοδανικώ στρατώ*
4) ή έν Πίρνα τώ 17 5 6 ' ό πάντοθεν κυκλωθεί; 
σαζωνικός στρατός παρεδόθη Φρειδερίκο) τώ με- 
γάλω τής Πρωσσίας' 5) έν Μάξεν τώ 1760*
10 ,0 0 0  Πρώσοι υπό τόν στρατηγόν Φίγκ παρα- 
δίδονται τοϊς Αύστριακόίς' 6) ή έν 'Γορκτάουν 
τώ 17 8 1 '  80 00  "Αγγλ.01 ύπό τόν λόρδον Κορν- 
βάλλις κατατιθεϊσι τά όπλα ένώπιον τοϋ στρα
τηγού Ούασιγκτώνος έν ’Αμερική. 7) ή έν Οϋλμη 
τώ 18 0 5 ' ό αυστριακό; στρατάρχης Μάκ παρα- 
δίδεται μετά 3 0 ,0 0 0  τώ Ναπολέοντι Α'. 8)
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ή έν Πρενζλάου σώ 1800 ' ό πρώσσο; στρατη
γό; πρίγκηψ Χοενλόε μετά 24,00(1, τταρχ ί̂'ϊε1. 
τά όπλα τόί; γάλλοι; στρχτάρχαι; Βέρθά χαί 
Μουρχτ' 6) ή έν Ρατχάου τή; Λυβέκη; τω 
1 806' ό πρώσσο; στρατηγό; Βλύχερ μετά 12 , 
0 0 0  πχρεδόθη τω γάλλω στρατάρχη Βερνχδώ- 
τ·/)' 10) ή έν Βάϋλεν τώ 1 808* 6 γάλλο; στρα
τηγό; Δοοπων ρ.ετά 10 ,000  παραγίνεται τω 
άγγλοϊτπχνικω στρχτω ύπό τον Ούέλλιγχτώνα' 
11) ή έν Κουλμη τω 18 1 3 '  ό γάλλο; στρα
τάρχη; Βαν^άμ μετά 13 ,0 0 0  παραδίνεται τω 
αύτοχράτορι τη; Ρωσσίχ; καί τω βχσιλεϊ τή; 
Πρωσσία;' 12) ή έν Βιλάγω τω 1 8 1 9 ' ό ουγ
γρικά; στρατό; υπό τόν Γοέργεϋ (23,000) 
παραδίνεται το'; 'Ρώσσοις' 13) ό έν τή νοτίω 
Καρολίνα τω 1865· οί στρατηγοί Ίόνστων καί 
Βωρεγάρδ μετά 30 ,000  παραδίδονται τω στρα
τηγοί Σερμαν* ί 4) ή έν Λαγγενσάλζα τω 18 6 6 '
16 ,0 0 0  'Αννοζεοανοι παραδίδονται τω πρώσσω 
στρατηγία Φαλκεστάΐν* 13) ή έν Σεδά̂ " 80 , 
000 υπό τόν Μαχμαών παραδίνονται τη; σύμ
μαχοι; γερμανικοί; στρατοί;, αίχμαλωτεόεται 
δε ό Ναπολέων Γ7.

Ο πρίγκηψ Ναπολέων, δτε πρώτον ανέγνω 
τό τηλεγράφημα περί τη; αιχμαλωσία; του £- 
ζαδέλφου του, άνέκραζεν «αδύνατον». Στενό; 
φίλο; ίστάμενο; πλησίον τω παρετηρησεν «όψη- 
λ,ότατε, λησμονείτε δτι κατά τό γαλλικόν λό- 
γιον «ή λ ίζ ι; α δ ύ ν α τ ο ;  δεν άν έκει εί; τό 
λεζιαόν τη; γαλλική; γλώσση;». 

ί '·..'«■# ; γ ' ί* -■'· '· "ν ί *·

Κατά την « ’Εφημερίδα των Παρισίων » 
ένθνριηθείς ό βασιλεό; τή; ΙΙρωσσία; § < εκ των 
έν Ίενη έπεισοδίων άπεστειλε τω Λουδοβίκο»' 
Ναπολέοντι το προσενεχθέν ζίφο;, καθάπερ ό 
Βονχπάρτη; τό είχεν άποστείλφ πρό; τόν πατέ
ρα του νυν βασιλεύοντα; Γουλλιελμου. Μια; 
ώρα; προθεσμίαν έχορήγησε τω Ναπολεοντι ϊνα 
σκεφθή έάν προετίαα νά παραδοθη η νά ίδη πυρ- 
πολούμενον τό Σεδάν. «Έγώ δεν πραγματεύομαι 
πρό; ζίφο; (είπεν ό Γουλιέλμο; τοϊ; άποστόλοι; 
τοϋ Βονοπάρτου.) τό ζίφο; . . , . έγώ τό θραύω’ 
τό ζίφο; τοϋ Ναπολέονΐο; έθραύσθη ηδη έν τη 
μάχη' μετά του ανθρώπου θέλω νά πραγματευ- 
θώ». Καί 6 άνθρωπο; Ναπολέων ΰπηκουσεν,

Ο μέγα; . Βοναπάρτη; ητο δεισιδαίμων 
καί πιστό; θιασώτη; τή; μοιροκρατία;' έπί- 
τευεν εί; τάς ευτυχεί; καί εί; τα; αποφράδα; η
μέρα; καί κατ’ έζοχήν έφοβείτο την 15  τοϋ 

! μηνό; ώ; συνδυαζομένην μετά διαφόρων τοϋ 
σταδίου του περιπετειών* έγεννήθη τή 1 5 αΰ- 
γούστου" τή 1 5  σεπτεμβρίου 18 0 9  έκινδύνευσε 
νά δολοφονηθή ΰπά τοϋ γερμανοϋ νεανίου Στάβ;" 
τή 1 5 τοϋ μηνό; ήρζατο ·ή τή; Μόσχα; πυρπό- 
λησι;, καί ύστερον ή έν Βατερλώ μάχη. 'Επεσε 
δέ αυτό; τ ώ 1 8 1 5 .  ’Επειδή δωδεκάκι; τοϋ 
έτου; άνέτελλεν ή 15  τοϋ μηνό;, δωδικάκι; 
τοϋ έτου; έμερίμνα 6 Βονοπάρτη; μή συμβή τ ι  
άπαίσιον εί; αυτόν ή τό χράτο; του. ’Αντί τή ;
1 3, ó Ναπολέων Γ' θά άνακαλή εί; την μνήμην 
την 2 του μηνό;. Τή 2  δεκεμβρίου έποίησε τό 
πολιτικόν τόλμημα" τή 2  σεπτεμβρίου παρέ- 
δωκεν εαυτόν αιχμάλωτον τώ βασιλεί τής 
ΙΙρωσσία;.

. . .· jx.-.i vú' \ ·:

Ο Ναπολέων, διαβαίνων διά Βελγίου, 
ήρώτησέ τινα τ ί γίνεται έν Πιρισίοι;. «Έκηρύ- 
χθη ή δημοκρατία» άπήντησεν αύτω. — «Τοϋτο 
είναι πολύ λυπηρόν» ύπέλαβεν ό Ναπολέων.

Πρό πέντε ¿των ό στρατάρχης Βα^αιν είπε 
λόγον δ; τ ι; πρό μικροϋ άπέβη αυθι; πικρά αλή
θεια. Οί Γάλλοι ϊσταντο πρό τή; Πουέβλα; έν 
Μεζικώ' αί σφαίραι έπιπτον χαλαζηδάν' ό στρα
τάρχη; είργάζετο έντό; τή; σκηνή; του ολίγον 
μερίμνων περί τώ ν εζωθεν συμ,βαινόντων. Αϊ'φνη; 
άνισταται καί προβαίνει εί; τήν θύραν ΐνα δώση 
διαταγήν. Πάντε; οί άζιωματικοί του έκειντο 
χαμαί νεκροί, πλήν ένό; τραυματίου δστι; έζή- 
ρ,ει κρουνηδόν αίμα από τόΰ στόματος. « Φεϋ ! 
άνεφώνησεν δ στρατάρχη; μετά μελαγχολικοϋ 
μειδιάματος' οί νεκροί λοιπόν έκτελαϋσι σήμε - 
ρον τήν υπηρεσίαν ; » Τωόντι έσχάτω; έζετέ- 
λεσαν οί δυστυχεί; τήν υπηρεσίαν άποθανόντε; 
υπέρ τή; τιμή; τή; σημαία; των.

(Έ κ τη; «ΚλειοΟς»),
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TIN A ΙΙΓΑΠΙΤΣΛ.
(Κατά τό ’Ιταλικόν.)

Καί ήλθε πρός με πλου'σια ένδεδυμε'νη κόρη* 
την κεφαλήν της έστεφε* .άκτινοβολος λίθος, 

έσθήτα γρυσοκε'ντητον, βαρύτιμον έφόρει,
καν άνθη ^χτεκχλυπτο* τό ευοσμάν της ιτήΟος.

|Γ ε^ωκε τ^ν βραχίονα· τ£ν ελαοχ υροικχίρως,
, ,; -άλλ* δμως ο ι̂· δι* α^την δεν μ’ είχε τρώεει epw;·

1  <  ν  ΐ ί Τ ν ο ν  γ · > ·  , ζ . :  : ~ Γ · ΐ  ι  \'··
'Έπειτα ηλθεν αλλη τις χ^ρίεττχ, ανθούσα

ώς *Ιουλίο« ιχιμος, ως ^Απρίλιον ^όδον·
αμα τ^ στόμά τίνοι-^εν, ηκοΰετο.ηνρυεα

•η αρμονία τονρανου, του ονρανοΰ ό κώδων.
Mo? ετεινε την δεξιάν  προσηγγισα τά  χείλη,
άλλ ' ομω; ό5τε' δι* αυτήν ό ?ξως δ ίν ώμίλει.

"Ηλθεν ί> τρίτ^η? ιλαρά εκε?ν«η ¿μειδιά
και τάς λεύκάς της πχρειάς έπόρφυρεν δ ?ρως· 

είχ ε fo  βλέμμα πυρινον, βάδ ιζε θρασεία
κ* εκάθηαε ι^λητίον μου, εις άνθιτμε'νεν με'ρρς.

Τδ στήθος πάλλον Ζκλινεν εις τ^ (U-χρόν μου; στήθος, 
ά λ λ ’ ητο σι ιςαρ^ία. μου και δι* εκείνην λίθος.

Τε*λος εφάνη άσταθώς τέταρτη έρχομε'νη*
ώχρα δποσον ο κηρός -τής. νεκρικής λαμπάδος. 

^Ετρέμευ* ητο σιγηλή, αίδημων, τεΟλίμμε'νη,
-Opt#·̂ Ιστεφε το στήθος της πενθών ίτεας κλάδος. 

Μ*. ε^ωκε τή/ ίτε'άν της με χε ρ̂α δειμαλέ'αν:
— -  Έστε'ναξά κ* αγάπησα τήν κόρην τήν δειλαίάν.

'-•s (1861).
1 i ; XIlVPIiQN Π. ΑΑΜΠΡ02.

Ο Ο ί .-c.s »,··;.’ Λ·\οτκχ5Γ.·ί* ί
■mx&xm’ ,:

Η Ε Ρ ί2 Τ 0 Τ Ρ 0 Π 0 ί:.

’EputsTfpnj, με Xt-jsjn μιρικοί ποΒ έλλη’κ’ίονν,
Καί κοχεττα ίλλο; πάλιν ιισΰ εις 5λχ νους φρχγχίζονν· 
Έρχττχ;. ρπνήντ* ε-χω· καί Sv Εχω τί πειράζει; 
Μήπως κ’ ίχατή Sv χάμω τάχατες δίν μεΰ ταιριάζει j  

Δ»νατχ με τήν τρομπέτα
^ 1Λ .V - 9 : « >
νΑς οωνάζουν οτι είμαι μ;ά ττερισημη κςκεττα.

"Ολονς· τους γελώ , καί ολοι μ’ αγαπουν μΙ τήν καοδίά τους,
Και τούς-ορκους μ6υπιστεύουν οι μωροί μ ΐ τά σωστά τους.
Με παοάπονα ο εν ας καθ’ ήμε'οαν με σκοτ'ζει,

I Καί τά κάλλη μου ό άλλος έπαινε» καί Θυμιατίζει.
"\ς οωνάζη οποίος Θελει·

Τδ αυτί 'μου δίν ίδρόνει καί δι’ ολου δεν με μελει.

Μ* ενα βλέμμα τους φλογίζω, μέ μι.ά λεςι τους μαγεύω,
Καί είς τον καθ* ενα λεγω πώς αΰτδν ρ,όνον λατρε-υω.
Εις κανε'να όμως κλίσιν δεν αίσθάνετ* ή ύυχή μβυ,
Τό ελεύθερο πουλάκι ομοιάζω τής ερήμου.

Δυνατά μ£ τήν τρομπε'τα.
"Ας φωνάζουν οτι είμαι μιά περίφημη κοκε'ττα.

Ραντε-ζού *ς τόν ενα δίδω καί συνε'ντευξιν *ς τόν αλλο,
Είμαι τακτική ’ςτήν ώρα* πλήν έγώ Θαρ£ώ δεν σφάλλω,
Μ\ν περίμενα τό δείνα κ’ ήλθ* άρχήτερα ό τάδες . . .
Ας προσε'χουν είς τήν ώραν, κι’ ας μήν ηναι μασκαράδες 

*Ας φωνάζη ςποιος θε'λει*
Τό αυτί μου δεν Ιδρόνει κα ί δι* ολου δεν με με'λει

Πλήθος εχω γραμματάκ.3_α *ς τό σεντούκι κλειδωμε'να, 
ν \λλα σε χουσό χαρτάκι, αλλα ώμ-ορφα γραμμε'να*
Μερικά μέ τραγουδάκια, άλλα μέ έλληνικάραις,
Ά ηδίαις οπου ’μοιάζουν μτά χα^ά καί δυο τρομάραις·

Δυνατά μέ τήν τρομπε'τα.
"Ας φωνάζουν οσον Θέλουν οτι είμαι μ^ά κοκε'ττα.

Δέν Θυμουμαι ’ς τήν ζωή μου νάπιασα ποτέ βελόνι,
Μίαν ώραν άν άφήσω τόν καθρε'πτη μου, θυμόνει· 

τήν μοδίστρα έγώ κάμνω όλα τά φορε'ματά μου,
Τά φουστάνια, τά καπε'λα, καί αυτά τ ’ ασπρόρουχά μου.

"Ας φωνάζη ό’πόιος Θε'λει*
Τό αυτί μου δεν ίδρόνει καί δι’ όΤνου δεν με μ& ει·

*Έφθασε# άπ’ τό Παρίσι νε'ας μόδας φ ι γ ο υ ρ ί ν ι  *
Είς αυτό επάνω πρώτο τό κ ο σ τ ο ύ μ ι  μου θά γείνη·
Κάθε τελευταία μόδα έγώ πρώτη θά φορέσω,
Κ.’ άς φωνάζη ή μοδίστρα· 6ά πληρώσω, άν μπορε'σω·

Δυνατά μέ τήν τοομπετα 
"Ας φωνάζουν οτι είμαι μία περίφημη κοκε’ττα .

Μιαν ήμε'οαν έάν μείνω είς τ_ό. σπήτι χολοσκάνω.
’ Αγαπώ πολυ τό έξω, δι* αυτό τόν νουν μου χάνο»·
Μου άρε'σει νά με βλε'πουν χίλια μάτια καθ’ ήμε'ρα,
Καί τά τζόζενα νά τρέχουν τό κατόπι μου του Περα.

"Ας φωνάζτι οποχος θε'λει*
Τό αυτί μου δεν ίδρόνει καί δι* ο*λου δέν ¡ίε μ^λει.

Τό κατόπι μου τ ί λε'γουν, είς τους δρόμους δταν τρέχω, 
Κάμω πώς δέν^ά άκου'ω, αλλά πάντετε προσέχω. 
«•Αγγελος, μου λέγει Ενας, είσαι, φώς μου,» καί ό άλλο$ 
όιθυρίζει ά ζ  τ* Χ*τί . « »  βεέ ρηοιον κ ί/ .λο ; ί »

Δυνατά μέ τήν τρομπε'τα 
?Ας φωνάζουν οτι είμχΐ του Ζταυρςδροσού κοκέττα.
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Μπχλβι, 6 ί* τ ;α , 7τα·.·'ι'ν£ ;α , είναι πάντα τ* ονε*ρ μο«} 
Θελω το;α πουμχι νέα να περάτω τον χ α ιρ  ,αου. 
Πεοχταν έκεΤν* ο\ */5ον3» κ’ οι καιροί οι σκουριασμένοι, 
"Οπου εμενε *ς το τπήτι κάθε νεχ φυλαγμένη.

"\ ; φωνάζη οπο»υ; θελει*
Το αύτί μου δεν ίδοονει καί δι’ ολου δε'ν με με'λει·

Τόρα αλλχξεν δ κόσμο; καί την σήμερον τ,μερα,
Δεν εξουσιάζουν πλε'ον οι γονε?; την θυγατέρα.
ΜΙ φοχγκιχ να μη πεΟχνη καί τα τόσα τη ; ^ομάντσα. 
Ζητω, ζητω το Παρίσι κ ι’ η χγχπητη μου Φράντσα.

Δυνατα μ& την τρομπε'τχ 
*Ας φωνάζτ, οποίο; Οελει ότι είμαι μια κοκε'χτα.

Μη Οαρ ε̂Ττε δοι πώ ; εΤμαι κ* ευλαβή; ε ί; την θρησκείαν, 
Εί; την εκκλησίαν τρε'^ω πάντοτε με προθυμίαν. 
Έτίειδϊι εκεΤ ευκόλως -/-¡μπορώ όσου; θελησω 
Κδμ-ιλ-φώ καί καΟώ; πρε'πει, εργολάβου; ν’ αποκτήσω, 

φωνάζη δποισς Οε'λε:·
Τδ αυτί μου δεν ίδρόνει καί δι* όλου δεν με μελει.

θε'λω να -γελώ μδ όλου; καί χ; ευγω γελασμένη,
Δεν φροντίζω ποΤον μέλλον, ποια τυ’χη με προσμε'νει·
Θα φυτρώση μιαν ημέραν εςαφνα σαν μανιτάρι,
Κανείς μπούφο; να μ’ άρεστ, καί γυναίκα να με πάρη.

Δυνατά με την τρομτε'τα 
ηΑς φωνάζουν ότι είμαι του Σταυροδρομιού κοκεττα,

νΕρωτα εγώ ! . * ποτε' μου ! .  . δεν σκοπεύω να κτικιάσω, 
Δεν μ’ άίε'σει ν* άρόωστησω καί δέν Οελω νά ^λωμ^άσω. 
Πίστίς, έρωτα;, αγάπη, ειλικρίνεια, φιλ-α,
Μίά μεγάλη είναι όλα καί τρανή ανοησία.

"Ας· φωνάζη όποιο; Οελει,
Το αυτί μου δεν ίδρόνει καί δι* όλου δε'ν με μελει

Κων]πολι;, 20  Αΰγουστου Ί869.

Μ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΙΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

*Γπδ τδ φώ; σου Παναγιά, αυτί} την ¿ίρχ γράφω·
Γράφω με πόνο τής καρδνα;. . .  με πόνο μου μεγάλο.
* Εσένα εχω την στιγμήν αυτήν παρηγοριά μου,
Μη μ ΐ άφησες, Παναγία, του κόσμου η μητέρα.

Ά γνη  Παρθένε, γιόμισε ό κόσμο; με κακίαις,
‘ Ο κόσμο; είνε άδικο; · . · έσυ προστατέυσε με·
Σ* εσένα όλος ρίχνομαι* σε'νκ παρηγοριά μου 
"Ε^ω, άγνη μου Παναγιά, του κόσμου την μησερχ !

(Μάρτιο; 48*70.)

ΦΑΙΔΩΝ.

, · r . . *·.; -  . ' /? .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ!.

'Γώ 1 868 έξωδεύθησαν έν Παρισίοις 7ερός 
τροφήν 2,241 ίπποι, ο'ίτινε; παρέσχον 484 , 
2 0 0  χιλιόγραμμα καθαρού κρέατος. Τώ 18 6 9  
έξωδεύθησαν 2 ,758  ίπποι παρασχόντες 5 5 1 , 
600 χιλιόγραμμα* εχομεν λοιπόν αύξησιν 3 3 7  
ίππων νι 6 7 ,4 0 0  χιλιογράμυων, σ/,μείον οτι 
•ό Ιπποφαγία καθ' έκάστην αυξάνει.

Ό  Κ. ’Αδόλφος Λατίλ έδημοσίευσεν έ- 
σχάτως Στατιστικήν επί τής κατασκευής τών 
χομβίων χαζά το 1 8 6 8 , περιέχουσαν περιέρ
γους πληροφορία; περί τί,ς βιομηχανίας ταώτνι;. 
ϊινάς παρατιθέμεθα. Η βιομηχανία αυτη αριθ
μεί έν ΤΙαριοίοις καί τοϊ; περιχώροις 3 19  εργο
στάσια, παρέσχε δέ κατά τό 1 868 εμπορικήν 
κίνησιν 17 έκατομμυρΐων φράγκιον* τώ 1 8 6 7  
ή κίνησις αυτη ήν 1 5  εκατομμυρίων, τό δέ 
1 8 7 0  θά φθάσρ εις 20  εκατομμύρια. Εις τά  
εργοστάσια ταύτα κατασκευάζομαι κατ’ έτος 
κάθε είδος κομβίων έκ ξύλου, έκ κεράτων, έξ 
οστών, έξ έλέφαντος, έξ οστράκων, έκ μετάλ
λων κλ. Τά ξύλινα πρόστυχα κομβία λογαριά
ζονται εις γρόσσα, είτε δώόεκα δωδεκάδας —  
εκατόν τέσσαρα κομβία. Τπολογίζεται οτι κα
τασκευάζονται έξ αυτών έτησίως 10  έκατομ- 
μ-ύρια γρόσσων, ή έν δισεκατομμύριον καί 400  
έκατομμύρια κομβίων, άτινα πωλούμενα έν τώ  
έργοστασίω .50 εκατοστά τό γρόοσον παρέχου- 
σι τό ποσό» 3 έκατομ. φράγκων. Τά έκ λεπτού 
ξύλον κομβία συνήθως γεγλυμμένα ή μέ παρα
στάσεις, πωλοΰνται κατά δωδεκάδας καί προσ- 
κολλώνται εις χαρτόνιον* ή κατασκευή των α
νέρχεται εις 4 0 8  χιλιάδα; δωδεκάδας, ή 4  
έκατομ. καί 8 0 0 ,0 0 0  κομβία. Τά έξ ονύχων 
καί κεράτων ζώων κομβία, τά έξ οστράκων καί 
έλέφαντος, μικρά καί μεγάλα, κοίλα καί κυρτά.
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μέ όπάς σφαιρικές ή τριγωνικάς καί προωρισμέ- 
να διά τά φορέματα, διά τά άσπρόρρουχα καί 
τά τοιουτότροπα, φθανούσι τόν αριθμόν τών 5  
έκατομ. γρόσσων, ή 720  έκατομμυρΐων, άέαρι- 
βτώντκ τό ποσόν 7 έκατομ. φράγκων. Τα έκ 
μετάλλου κομβία είτε λεία, εί'τε ανάγλυφα, 
είτε έπίκοιλα, έπίχρυσα ή έπάργυρα διατίθεν
ται έν κουτίοις έκ χαρτονιού καί παρουσιάζουσι 
τό ποσόν I 7 έκατομ. φράγκων. Τέλος, τά κομ.- 
βί* τού καλλωπισμού, σφαιρικά, γωνιαία, πυρα
μιδοειδή, ρομβικά, είτε έκ μ,εταξης κατε- 
σκευασμενα, είτε έκ βελούδου, συμπεπλεγμένα 
μέ νήματα χρυσού ή αργύρου, περικλειόμενα έν 
μεταλλίνω περιθωρίω έπιχρύσω ή έπαργύρω, α 
πλά, διπλά, πολλαπλά, συμφώνως μέ τάς ο
ρέξεις καί τάς φαντασίας τού συρμού, διαφέρουσι 
πολύ κατά τάς τιμάς, στοιχίζουσιν ώ; τά πολύ 
ακριβά, καί παριστώσι τό ποσόν 2 ,3 0 0 ,0 0 0  
φράγκων. —  Ο συγγραφεύς τής πραγματείας 
ταύτης μεταβαίνει άκολούθω; εις τούς κατανα
λωτές, ούς διαιρεί εις τέσσαρας κλάσεις. Έν τή 
προ')τη περιλαμβάνεται το έν τέταρτον τού 
πληθ/σμού τής Γαλλίας, ήτοι 1 0 έκα-ομμύρια I 
άνθρώπιον φερόντων έν τή ενδυμασία τιυν τρία 
υ.όνον κομβία, επομένως 30 έκατομ. κομβίων.
'II δεύτερα κλάσις περιέχει άνθριόπου; έχοντας 
εν φόρεμα μ.έ τέσσαρα κομβία, γυναίκας φερού - 
σας υποδήματα κεκομβωμενα μέ τέσσαρα έως 
έξ κομβία, υποκάμισα μέ τρία κομβία, βλούζας 
μέ έν μόνον, καζάκα; μέ τέσσαρα, θέτει ώς μέ
σον όρον τά £; κομβία και υπολογίζει 10  εκα
τομμύρια ανθρώπων άρα 60  έκατομ. κομβίων. 
'11 τρίτη κλάσις σύγκειται έξ ανθρώπων φερόν
των ένδύματα άπαιτούντα 17  κομβία. *Αλλ’ 
έπειδή έ/ταϋθα ανάγονται 6 έκατομ. ανθρώ
πων έχόντων πλ,εΐστα φορέματα μέ 1 7  κομβία, 
χειμερινά καί θερινά, τής πόλεω; καί τής έςο- 
χή;, καθημερινά καί τού χορού, τής οικία; καί 
τών έπισκεψεων, δυνάμ.εθα νά θέσωμεν ώ; μέ
σον ορον τά 40 κου-βία, έπομ.ένως εχομεν 240 , 
000,000 κομβίων. II τετάρτη κλάσις πεοι* 
κλείει τού; ς-ρατκυτικούς, τού; κλητήρας καί 
χωροφύλακας, τόν λατινικόν κλήσον, τάς γ υ 
ναίκας τού συρμού, τά παιδία τών πλουσίων 
οικογενειών, ή 8 ,7 2 9 ,0 0 0  άτομ.α πρό; 50 κομ- 
βία ήτοι 4 6 2 ,2 4 1 ,<>00 κομβία.—  Τέλος ύπο- 
λογιστέα τά κομβία τά άντικαθιστώντα έν ταίς 
τεσσαρσι κλάσεσι τά άπολλύυενα εϊ; 170, 
000 ,000 . —  Εκτός τούτου εξάγονται κατ’ έ 
το; εν δισεκατομμύριον κομβίων κοινών, ζυγι-

ζόντων καθαρόν βάρος 6 2 5 ,9 6 3  χιλιόγραμμω ν 
καί άξιζόντων 4 6 1 ,9 1 4  φράγκων. —  Τέλος 
πάντω ν ή βιομηχανία αυτη  παρέσχε τ ώ  18 6 8  
κομβία ά ξ ία ς  17 ,0 0 0 ,5 0 0  φράγκων ού μόνον 
εις τήν Γ α λλ ία ν , ά λ λ ’ ακόμη εις τήν Ά  γ γ λ ία ν ,  
Ισπανίαν, Σνυηδίαν, 'Ε λβ ετ ία ν , ’Αμερικήν, ’ Ι τ α 
λ ία ν , Ε λ λ ά δ α , Τουοκίχν, Β έλ γο ν , Γερμανίαν 
καί Μ -ξικόν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ KU ΕΙΠΣΤΗΜΟΜΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 

ψ*ψ Π ρότινος —  βεβαίως πρό τώ ν  τ ε λ ε υ 
τα ίω ν άπα ισ ίω ν γεγονότω ν —  έγκα ιν ιάσθη  έν 
ΙΙχρ-.σίσι; τό πρώτον νοσοκομείο}' έν ώ  οι ασθε
νε ί; θέλουσι θεραπεύεσθαι δ ιά  τής ομοιοπαθη
τικής μεθόδου. Τό κα τάστη μ α  τούτο προς τα ίς  
έσωτερικαίς άναπαύσεσ ι σννενοί καί χάριεν κα ί 
κομύόν έξωτεοικόν.

Έ ν τή αποικία Victoria τής Αυστρα
λ ία ς  άνεκαλύφθη άξιόλογον άδαμαντωρυ\εΐυν.
Οί άδάμαντες κ α τά  τή ν γνωμοδότησιν ένός τώ ν 
κυριωτερων ά$χ·λ αντοπω λώ ν τή ς αϋστραλιακής 
π ό λεω ; .M e lb o u rn e  ε ίνα ι δ ια υγέσ τα το ι, ζ υ -  
γ ίζουσ ι δ  ώσεί έν κεράτιον. Ε λ π ίδ ε ς  υπάρχ ο υ - 
σιν ό τ ι παρά τό άδαμ.αντωρυχείον τούτο θά ε ύ -  
ρεθή καί χρυσωρυχείον.

Έν ’Αμερική μετεχειρίσθησαν τήν πυρί
τιδα πρό; χίνησιν μηχανών καί έπετυχον. Ε 
κτός τής ενεκα  α ύτή ; προερχόμενης άπλοπο ιή- 
σεω ; τώ ν μηχανών, συντομεύεται τά μ έγ ισ τα  
κα ί ό χρόνος, δ ιό τ ι ή κίνησις τοιάσδέ τίνος μη
χανή ; άρχετα ι μόλις άναφθή ή πυρ ϊτις , λή γε ι S i 
μέ τήν σβέσιν αυτής. Επί τού παρόντος έφήρ- 
μοσαν αύτήν πρό; κ ίνησιν σφυρών καί ή συσκευή 
ε ίνα ι τόσον ά τ λ ή , όίστε πά ς δεκαετής έ^αρκεί 
πρό; κυβέρνησιν αύτής.
, , Ο  αστρονόμος H in d  συνέταξε τόν χάρ
τ η ν  τής επ ί τή ς γη ς πορεία; τή ς προσεχούς 
ίκ  /είψεως τον ή.Ιίου τ ή ; γενησομένης τή ν  
10/22 Δεκεμβρίου ε. ε. II όλική σκ ιά , άφού 
δ ιέλθη  τόν ’Α τλαντικόν άπο τώ ν ΒΛ. πρό; τά  
Ν Α. θά είσελθη εις τήν Π ορτογαλλίαν πρός 
Β. τού ακρωτηρίου Αγίου Β ιγκεντίου κα ί εις 
τήν Ισπανίαν δ ιά  τής Γ ιβεαλτάρητ, διερχομένη 
μ εταξύ  Ξερέ; κα ί Κ,άδιξ, θά δ ιέύθη  ακολουθώ; 
τήν ’Α λγερίαν δ ιά  τού Όράν, θά κα τα λ ίπ ρ  τήν 
’Αφρικήν έν I lu e r g e l ia  τ ή ; Τύνιδος, κα ί θά 
ελθρ  ε ί; τή ν Σ ικελίαν παρά τάς Συρακούσας, 
ε ΐ; τήν Ε λ λ ά δ α , τήν Τουρκίαν κ λ . Ή μακρυ- 
τέρα διάρκεια τού ολικού σκότου; (2  λ επ τά  κ α ί 
10  δεύτερα) θά γ ίνρ  εν Ισπανία καί ’Α λγερία.



Έν ’Αθήνα1·; θά άρχίση τήν 1. ώραν 28  λεπτά 
μ. μ . ,  θά τελείωση τήν; 4 μ . μ., καί θέλει έχει 
μέγεθος 95 εκατοστά τής φαινομένη; τοϋ ή
λιου διαμέτρου. 'Ολική έν Ίίλλάδι έσται μόνον 
έν Αευκάδι καί τώ μεσημβρινό» μέρει τής νήσου 
Κέρκυρας, ή δέ διάρκεια αυτής έσται 1 .1/2 
λεπτού. _ ( „ ι

¥ ¥ Η φυτοκομική εταιρία τής Μασσαλίας 
είχε προκηρύξει δ ιεθ νή  ε κ θ ε σ ιν  τ ή ς  Λ εκάνης 
τ η ς  Μ εσογε ίο υ , έν ψιπροσεκλήθησαν ή Ιταλία, 
ή Ελλάς, ή ’Αλγερία, ή Αίγυπτος καί,ή Τουρ
κία. Καίτοι α ί περικυκλοϋσαι τήν Γαλλίαν

-----

δυσχέρειαι έπιιθον πάντα δτι ή έκθεσις δέν 
ήθελε τελεσθή, πλήν άλλ’ όμως αΰτη έγένετο. 
'Η δ’ Έλλά; έπαξίως άντεπροσωπεύθη είς αύ- 
τήν διά προϊόντων, άτινα έπεμψεν ό καθηγητής 
Κ. Θ. ’Ορφανίδης καί άτινα ήξιώθησαν χρυσού 
βραβείου .καί ίδιαζούσης μνείας. Ταύτα ήσαν 
σταφυλαί ίς  ειδών, καπνοί £; ειδών, εσπεριδο
ειδή (πορτοκάλια, λεμόνια κλ.) 36 ειδών καί έ -  
λαϊαν δεκαέξ ειδών.
; -χ-ι·π .χίά.'νων .άλ··.·*··,·■ « . .· ·>· . . ··.· ■· ■

• , , · - ίπ;τ:.ι;ι·? ,ιλ ( ί μ ' ; Μ- η  ,τνιιν·*.':'
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τοΰ  έν  τώ  Σ Τ ', κ α ί Ζ '. ψνΛΛαδΙω α ιν ίγ μ α τ ο ς .

βούς-'ύς-υς

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .
'' * ■ ’ * ' "

Είμαι πίθος Λανα'ίδων, μέ γεμίζεις καί κενούμάι
Όπου πάς, κ’ έγώ μαζύ σου’ δέν βαδίζ άλλα κινούμαι.
Μή άήν κεφαλήν μ,ου κόψης ! φεύγω τότε καί μέ χάνει;,
Είς τόν ουρανόν μ.' ευρίσκεις: άλλα δέν μέ συλλαμβάνεις
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