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Γνωστόν είναι οτι αί αϋτα! φυσικά! αίτίαι αί παρά- 

7««»ι τάς ηφαιστείου; έκοήζεις γεννώσι κα! τούς σει· 
'‘ροός. Αλλ’ ενώ τά δυω ταϋτα έχουσι κοινήν αρχήν, 
ίβφερουσιν όμως πολύ κατά τά συμπτώματα καί τ’ 
Μοτελέσματα κα! τάς καταστροφάς.

όταν συμβαίνει ηφαίστεια έκρηξις, αί έντός τών 
βϋήλύγγων κα! τών χασμάτων τής γής έκ διαφόρων 
Ζ.ψ'.κών αιτιών γεννηθεΐσαι αερώδεις κα! φλογώδεις 
'λαι, σημεΐον οτι εύρον διά τοϋ κρατήρας διέξοδον 
Μίυθέραν, κα! τότε ό σεισμός ή παύει όλοτελώ; ή 
Ενέχει τόσον δείνα επακόλουθα. Είς τόπους ένθα 
^ιν ύπάρχουσιν ηφαίστεια όρη ενεργά, έκεΐ οί σεισμοί 
’νμβαίνου^ι δυνατώτατοι κα! όλεθριώτατοι. Τά έν 

σπλάγχνοις τής γής καθειργμε'να στοιχεία, άγω·
ν'ζόμνα νά έξελθωσι, διασείουσι τό έδαφος έπ! χιλιά 
^«ς λευγών τετραγωνικών, φέροντα καταστροφήν είς

κατοικίας τοΰ ανθρώπου, κα! θάπτοντα αύτόν έ· 
^εινώς ύπό τά ασθενή σκηνώματα του· όταν δε ή 
τεράστειος δύναμις τών καταχθονίων ατμών διαρρήξη 
ξ*15 Υί; τήν έπιφανειαν, τότε χάσματα ανοίγονται ύφ’ 
’°* πόλεις ολόκληροι καταπίνονται μετά τών αθλίων 
^τοίχων, κα! μόνον άπαισία τις πεδιάς, ή λίμνη, ή 
**Μ9ς χαίνων δεικνύει τό μέρος ένθα πρό μικρού

ίστατο πόλις ανθηρά, βρύουσα ζωής κα! κατοίκων.
Είν’ άληθ ς ότι κα! χείμαρρος λάβας κα! βροχή 

στάχτης κατέστρεψαν ήδη κα! ακολούθους δύ/ανται 
<ά καταστρέψωσι πόλεις· άλλά τότε προγνωστικά ση
μεία ειδοποιούσε πάντοτε τούς κατοίκους περ! τοϋ 
κινδύνου, κα! τοϊς δίδουσι καιρόν νά φύγωσιν, ώστε 
ή ύπό των ηφαιστείων έκρήξεων ζημία τής άνθρωπίνου 
ζωής εΐναι τό μηδέν συγκρινομένη μέ τήν προξενουμέ- 
νην ύπό τών σεισμών. Πρόσθες ότι ή έξ έκείνων βλάβη 
περιορίζεται είς αύτά τά περίχωρα τοϋ ήφαίστου, ένώ 
είς τού; σεισμούς, τά αίφνίδιον κα! ταχύ κα! ή έχ- 
τασις τοϋ δεινού κα! ό τρόμος κα! αί κλονιζόμενα ι 
βάσεις τής γής καταπλήττουσι τόσον τήν φαντασίαν, 
κα! παραλύ ουσι τάς δυνάμεις, ώστε πάσα διαφυγή έκ 
τού κινδύνου άποβαίνει αδύνατος.

Ομως ά; μή νομίση|τις ότι έπειδή ή έλευσις των 
σεισαών είναι ταχεία τόσον κα! δεινή, δέν ύπάρχουσι 
διόλου σημεία τινα πρόδρομα τοϋ κακού. Υπάρχουσι, 
καί εί; τόπου; κα! χρόνους διαφέροντας εύρεθησαν 
έχοντα πολλήν ομοιότητα· συνίστανται δ έν γενει 
είς ατμοσφαιρικά, ή, ίος λέγονται, μετεωρολογικά φαι
νόμενα, άτινχ είναι γνωστόν τήν σήμερον ότι έχουσι 
στενήν συνάφειαν μέ τήν ήλεχτρικήΝ καταστασιφ τής 
γή; κα! τού άέοος.

Ανωμαλία·, είς τό» τακτικόν δρόμον τών τού έτους
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ωρών, σφοδροί λαίλαπες ή παρά φύσεν μαζραί νηνε-' 
μίαι, όμβροι εις τόπους ή καιρούς τού έτους καθ’ου; 
όμβροι δεν συμβαίνουσιν, ομίχλη εις τόν αέρα διαρκού- 
σα μίνας όλους πολλάκις, καί ώς έκ τούτου ώχρία 
τις καί πελιδνότης εις τόν δίσκον τοϋ ήλιου, έκφαύ- 
σεις αστραπών ή βλαβερα'ι αναθυμιάσεις άναδιδόμεναι 
έκ τού έδάφους τής γής, μέ ύπογείους ψόφους ομοιά
ζοντας κρότον αμαξών, πυροβολισμόν, ή μακρυνήν 
βροντήν, τοιαΰτα είναι τά σημεία τού προσεγγιζοντυς 
δεινού.

0 Πλίνιο; είς τό Δεύτερον Βιβλίον τής Φυσικής 
Ιστορίας του δίδει τήν περιγραφήν τών έπιση'μων 
σεισμών τής άρχαιότητος. Αλλ’ ή διήγησι; αύτοϋ 
είναι συχνά μεμιγμένη μέ πράγματα προφανώς μυθώ
δη και απίστευτα, ώστε μικοάν διδασκαλίαν ή ψυ
χαγωγίαν δύναταί τις νά πορισθή έξ αύτής. Τών 
ΐστορικώς βεβαίων είναι ό κατά τό 17 Μ. X. συμβάς 
σεισμός ό έν μια νυκτί καταστρέψας δώδεκα πόλεις 
τής Μικράς Ασίας. Σώζεται νομισματόσημον χαραχ- 
θεν έπί τής βασιλείας τού Τιβερίου και άπομνημο- 
νεύον τήν άνοικοδόμησιν τών πόλεων αυτών, ό σεισμός 
τοϋ έτους 63 Μ. X. όστις κατε'στρεψε πρός τοϊς άλ
λοι; καί τήν Πομπηίαν είναε γνωστός είς τούς άνα- 
γνώστας ήμών έκ τών περιεργοτάτων ανακαλύψεων 
όσαι έγιναν είς τήν καταχωσθεΐσαν καί άνευρεθεΐσαν 
πόλιν.

Η πόλις Αντιόχεια όπε'στη πολλάς αλλεπαλλήλους 
συμφοράς από τούς σεισμούς. Κατά τά 115 Μ. Χ· 
κατεςφάφη ύπό σεισμού διαρκε'σαντος ημέρας πολλάς.
Ο Αϋτοκράτωρ Τραϊανός έπιστρέφων τότε έκ μιας τών 
εκστρατειών αύτοϋ, ετυχε παρών εΐ; τήν πόλιν μεθ’ 
ικανού στρατού, καί λε'γεται οτι μέ πολλήν δυσκολίαν 
ήδυνήθη νά σωθή' ό δέ στρατός καί οί πολϊται ύπέ- 
r-ησαν μεγίστην φθοράν. Εν έτει δε 458, κατά μήνα 
Σεπτέμβριον, ή αύτή πύλες, καταστάσα αύθις ακμαία 
καί πολυάνθρωπος, έσείσθη έκ νέου, τεσσαράκοντα 
δέ χιλιάδες κατοίκων έτάφησαν ύπό τά ερείπια. Πριν 
δ’ άναλάβη έντελώς καί έκ τής πληγής ταύτης, τρί
τος σεισμός πολλφ τών άλλων όλεθριώτερος, έν έτει 
525 έπί τής βασιλείας τού Ιουστίνου, έθανάτωσεν 
εξήκοντα περίπου χιλιάδας ψυχών (α) άλλ’ ή φθορά 
αυτή είναι σχετικώ τώ λόγφ ασήμαντο; συγκρινομένη 
μ’ όσα συνέβησαν κατά τούς νεωτέρους χρόνους είς τήν 
Λίμαν ώς θέλομεν εφεξής ίδεΐ.

Επειδή τών αρχαιότερων δυστυχημάιων ή διήγησι; 
άσθενώς μάς ένδιαφεοει παρατρεχοντες πολλά άλλα, 
έρχομεθα είς τόν μέγαν σεισμόν τής Καλαβρίας τόν 
συμβάντα κατά τό 1638. Τήν περιγραφήν τούτου 
μάς άφήκεν ό Κίρχερος γινόμενος αύτός μάρτυς αύτό- 
πτης κατά τόν άπό Σικελίας είς τήν άντικρύ ήπειρόν 
όιάπλουν αύτοϋ. Τήν 24 Μαρτίου αύτός καί τέσσα- 
ρες άλλοι έξε'πλευσαν έκ τού λιμένος τής Μεσσήνης. 
Μόλις δ’ ειχον προχωρήσει μικρόν είς τό πέλαγος, καί 
θάλασσα καί άήρ παρέστησαν σημεία προφανή έγγι- 
ζούσης τίνος καταστροφής, ή Αίτνα ήρχμσε νά έξε- 
ρευγη πυκνότατους όγκους καπνού, οιτινες έπεσκότι-

(α) ‘Ο Γίββων βέτει 250,000 τόν αριθμόν τών οονευθέν- 
των. έςηγεΐ όέ τό έξαίσιον τούτο ποσόν έκ τής κατ’ εκείνην 
„τήν ημέραν συρροής τών περίοικων, οιτινες ήλθον είς τήν πό- 
ήιν νά πανηγνρίαωσι τήν εορτήν τής Άναλήψεως.

σαν καί κατέστησαν αόρατον τήν νήσον, ό δέ παοή 
δοξος σάλος τής θαλάσσης καί οί άκουόμενοι τρομές; 
^κρότοι ήνάγκασαν αυτούς νά διευθυνθώσι πρός 
Τροπαίαν· πλήν μόλις προσεπέλασαν είς τήν 
καί δεινός τιναγμός έπελθών κατέστρεψε μέγα μέρο 
τής πόλεως. Τούτο τούς έκαμε νά έξακολουθήσωσι τό' 
πλούν ζητούντες καταφυγήν ποτέ είς τήν γην, χ4 
ποτέ είς τά πλοΐον, καθόσον ό κίνδυνος ήρχετο έκ τή 
ξηράς ή έκ τής θαλάσσης. Τότε έγιναν μάρτυρες τή| 
καταστροφής τής Ροχέτας καί άλλων παραθαλασσίων 
πόλεεον. Οτε δ’ έφθασαν απέναντι είς τήν πόλιν τή; 
Α,γ. Εύφημίας είδον μέγα πελιδνόν ,'νέφος' καθήμενο» 
έπί τής πόλεως· ή ατμόσφαιρα κατ’ άλλον τρόπον ή. 
τον ήσυχος καί γαληνιαία. Αφού τό νέφος διελύθνι 
πόλις δέν υπήρχε, τόν τόπον αύτή; κατείχε νεοφανή; 
λίμνη. Καί εως δέ νά φθάσωσεν είς Νεάπολιν, or.ou 
ήδη ήναγκάζοντο νά διευθυνθώσιν, όλη ή άκτή, εί; 
διάστημα διακοσίων μιλλίων, παρίστα είς τά ομματά 
των οίκτράν εικόνα πόλεων άνατετραμμένων καί αν
θρώπων περιπλανωμένων.

Κατά δέ τά 1693 μετά πολλούς άλλους τιναγ
μούς τής Σικελίας έπήλθεν είς όστις ολόκληρον κατέ
στρεψε τήν πόλιν Κατάνην, καί έθανάτωσε 19,000 αν
θρώπων έπί τής νήσου. Οί κυματισμοί τού έδάφου; 
έφθασαν τότε, λέγουσιν, είς τήν Γερμανίαν, Γαλλία» 
καί έως είς αύτήν τήν Αγγλίαν. Πεντήκοντα καί τε'«- 
σαρες πόλεις ίκανώς έύμεγέθεις, ύπέφεραν κατά τό 
μάλλον καί ήττον έξ εκείνου τοϋ σεισμού. 0 δέ ολικό; 
αριθμός τών φονευθέντων ανθρώπων ύπελογίσθη εκα
τόν περίπου χιλιάδας.

Ετι καταστρεπτικότερος ύπήρξεν ό σεισμός τή; 
Ϊαμαϊκής, ό συμβάς κατά τό 1692. Η γή ύψοϋτο καί 
κατέπιπτε κυματηδόν· άπειρα χάσματα άνοιγοέκλειο» 
κατά πάσαν στιγμήν, καί πλήθος δυστυχών ευρισκο» 
έν αύτοϊς οίκτρόν θάνατον, οί μέν μένοντες μέ τό 
ήμισυ τού σώματος έντύς καί τό ήμισυ έκτος τής 
γής, οί δέ άπορροφώμενοι ζωντανοί καί πάλιν εκ- 
βρασσόμενοι έξω μέ χειμάρρου; υδατος. Τά 3/4 τή; 
παραθαλασσίου πόλεως, ό Βασιλικός Λιμήν έγένοντο 
υποβρύχια μ’ όλου; τούς κατοίκους των, καί πολύ» 
χρόνον μετά ταϋτα αί στέγαι καί αί καπνοδόκαι τώ» 
οικιών διεκρίνοντο ύπό τά ΰδατα είς βάθος τριά
κοντα κα! τεσσαράκοντα ποδών. Μέγα πεδίον προέχο» 
είς τήν θάλασσαν κατεπόθη όλον κατά τήν πρώτη» 
έφοδον τού σεισμού, καί φρεγάτα ήτις έτυχεν έχει 
αραγμένη, συρθεϊσα ύπό τού κύματος, προσέπλευσε» 
είς τάς στέγας τών οικιών. Πρός βορράν τής νήσου «ί 
Ουτεΐαι, αΐτινες έπελάμβανον χιλίων μέτρων γίί 
έκτασεν, έγιναν άφαντοι, καί είς τόν τόπον αύτώ» 
άνεφάνη λίμνη· ακολούθως καί αΰτη άπεξηράνθη άφεΐσα 
μόνον άμμον καί χάλικας, χωρίς κάνέν ίχνος ή Οί' 
κίας ή δένδρου. Αλλά καί τά όρη τά διερχόμενα τή» 
νήσον παρέστησαν θέαμα καταπληκτικότατο?. Τόσο» 
βιαίως διεσείσθησαν κ’έσπαράχθησαν, άστε δεν έμεινε* 
έπ’ αύτών ούτε δάσος ούτε φυτόν, όλα άνεσπάσθησανι 
κ’ έσύρθησαν ύπό τών ρευμάτων τοσαύται ποσότητε{ 
αύτών, ώστε πολλαί έκατοντάδες χιλιάδων τόνώ» 
ξυλικής έπέπλεον μετά ταϋτα είς τό πέλαγος.

0 πρώτος σεισμός όσης έσεισε τήν Λίμαν (κατά 
τήν Νότειον Αμερικήν} έξ ού πρώτον έκτίσθη ύπό τώ»

Γ
j; σανών ήν ό τού έτους 15S2, πλήν δεν έπροξένησε 
μεγάλην ζημίαν. ίν;έτη ύστερον έπήλθεν έτερος τόσον 
ολέθριος, ώστε είς άνάμνησιν πχντοτεινήν τής φοβε
ρά; εκείνης ημέρας έσυστηθη καί τηρείται είσε'τι έπέ- 
«ιος έορτή καί λιτανεία. Τώ 1609 ή Λίμα πάλιν 
έσείσθΌι οτε Χβι πολλαί οίκίαι κατεστράφησαν. ιόν 
Νοέμβριον τού 1630 ή πόλις ύπε'στη νέαν τοομεράν 
ζημίαν Κατά τόν αύτόν δε μήνα μετά 24 έτη ή γή 
«ϊλιν έσεισθη είς τήν Λίμαν, άλλ’ οί κάτοικοι προ- 
λαβόντες άνεχώρησαν, ώστε μικράν μόνον ζημία* ύπε- 
στησαν. Ετερος σεισμός συνέβη τώ 16;8. Αλλ’ό 
τοΰ μηνός όκτωβρίου τού ΐ687 ύπερέβη είς σφοδρό- 
«εητα όλους τούς προγενεστέρους. Ηρ/ισεν ό σεισμό; τά 
πρωί τήν 28 τού μηνάς, κ’ έζ αύτοϋ τοϋ πρώτου τι
ναγμού κατεκρημνίσθη πλήθος δημοσίων καί ιδιωτι
κών οικοδομών, όπου μέγα; αριθμός ανθρώπων εύρον 
τόν θάνατον. Μετά παρέλευσιν δύω ώρών οί τιναγμοί 
τού έδάφους έπανέκαμψαν τόσον ταχείς καί πυκνοί 
καί βίαιοι, άστε πάσα ή πόλις έν βραχεί κατερρευσεν 
είς έρείπια. Η θάλασσα έκλιπούσα τάς άκτάς αύτής 
καί παλινδρομήσασα έπειτα μέ ορμήν άπερίγραπτον 
κατικάλυψε τήν πόλιν Κάλαον πέντε μίλλια ά.τέχου- 
σαν τής Λίμας, καί ό'λα, τά περίχωρα μετά τών δυ 
στυχών κατοίκων. Ες έκείνης τής εποχής άλλοι ές 
θεϊσμοί έπεφοίτησαν τήν Λίμαν μέχρι τούτου τόν) 
όποιον αμέσως διηγούμεθα.

0 σεισμός ό έρημώσας τό Περού κατά τό 174.6 
θεωρείται είς τών όλεθριωτάτων όσοι ποτέ έπεφοίτη- 
civ τούς τόπους έκείνους. ΙΙρχισε τήν 2 7 τού μηνάς 
Οκτωβρίου, καί εις 24 ώρών διάστημα δισχίλιοι τι- 
νεγμαί κατέσεισαν τό έδαφος. Δίς ή θάλασσα έφυγε» 
ir.lt τά; άκτάς αύτής, καί δίς ώρμησεν είς τα όπίσω 
με τηλικαύτην βίαν ώστε κατεπόντισεν ές ολοκλήρου 
τη» τε Λίμαν καί διαφόρου; άλλας πόλεις. Εζ είκοσι 
καί τριών πλοίων εύρεθεντων είς τόν λιμένα δεκαεν
νέα κατεποντίσΟησαν, τά δε λοιπά τέσσαρα, ές ώ» 
καί μια φρεγάτα, έξηνέχθησχν μακράν είς τά μεσόγεια 
ό“ό τής παλίρροιας τών κυμάτων. ’Εκ δέ τών τετρα- 
κισχιλίων κατοίκων τής πόλεως διακόσιοι μόνοι έσω· 
«αν τήν ζωήν, καί ούτοι διότι εύρεθησαν είς μικρόν τι 
μέρος τού φρουρίου τής Βέρα Κρούζης, όπερ μόνον 
εμεινεν ορθόν λείψανον τής πρώην άκμα,ούση; εκεί 
πόλεως.
■ Κατά τά 1750 ή πχλαιχ πόλις τής Συλλήψεως 
6ς τό Χιλλί 'ανετρχπη ές ολοκλήρου ύπό σεισμού. 0 
θάλασσα έπελάγισεν έπ’ αύτής, ή δέ κοίτη τοϋ λιμέ- 
»0; ύψώθη τόσον άπό τού; υπογείου; άνατιναγμού; 
ωι»τε κατέστη τού λοιπού άχρηστος.

Τώ 1759 ή Συοία καί αί όμοροι αυτή χώραι ήρη 
μώθησαν είς διάστηαα τριών μηνών ύπό σεισμών 
οιαίων οιτινες διελάμβανον εκτασιν γής 90,000 τε- 
τραγ. μιλλίων. Βαλβέκ, Δαμασκός, Τρίπολις, Σιδών, 
Ακρη, άλλαι πολλαί πόλεις, κατεστράφησαν έν μ,έρει 
π εξ ολοκλήρου, καί παντού χιλιάδες κατοίκων εύρον 
οίκτρόν θάνατον. Λέγεται δ' ότι 20,000 άπωλεσθη- 
°®» είς μόνην την κοιλάδα τής Βαλβέκ.

ιΟ Σεισμός τής Λισσαβωτοΐ.

Είτε τό μέγεθος τής συμφορά; θεωρήσωμεν, είτε 
'ήν γενικήν κατάπληξιν καί συμπάθειαν ήν διήγειρεν

είς τάς καρδία; τών ανθρώπων, κάμμία έπί τοϋ πα
λαιού κοσμου φυσική ανατροπή δέν δύναται νά συμ- 
παοαβληθή μέ τήν καταστροφήν τής Λισσαβώνο; τήν 
συμβάσαν κατά τόν Νοέμβριον 1755. Η ημέρα ήτο 
εΰδιο; καί φαιδρά ότι μάλιστα,, ότε μεταξύ τής 
έννάτης καί δέκατης πρωινής ώρας ήκούσθη αίφνης 
κρότο; υπόγειο; όμοιος μέ τόν τής βροντής. Τούτον 
ήκολούθησεν αμέσως τιναγμός σφοδρότατο; κατεδν- 
φίσας τό μέγιστον μέρος τής πόλεως, καί είς βραχύ- 
τερον τριών λεπτών τής ώρας χρόνον 30,000 κατοί
κων έσυντρίφθησαν ύπό τά καταρρεοντα οίκοδομη'ματα.
Β θάλασσα ώπισθοδρόμησεν άφεΐτα ξηρόν τόν λιμένα, 

ίκαί πάλιν έπέστρεψεν εγειρόμενη εξήκοντα πόδας 
ύπεράνω τού συνήθους ύψους της. Τά περί τήν πόλιν 
ορη, τινά τών όποιων ειν’ έκ τών μεγίστων τή; χώ
ρας, έσείσθησαν έκ θεμελίων καί τινα διερράγησαν άπό 
τή; κορυφής μέχρι τής ρίζης αύτών, μέγιστα δέ τε
μάχια άποσπασθέντα κατεπεσον είς τάς κοιλάδας, 
ενώ ήλεκτρικαί φλόγες περιήστραπτον είς τά πλευρά των.

Πολλοί έκ τών όσου; δεν έθανάτωσεν ή πρώτη βία 
τού σεισμού, έτριξαν ποός τήν έκ μαρμάρου νεόκτι
στο? προκυμαίαν, ώ; είς μέρο; ασφαλές όπου δέν ήτο 
[κίνδυνος νά καταπλακωθώσιν άπό τάς πιπτούσας οι
κοδομάς. Απειροι 'ίσταντο τοιουτοτρόπως έπ’ αύτών 
ότε ή προκυμαία σείεται καί μεθ’ όλου τού έπ’ αύτής 
πλήθους γίνεται άφανή; εί; άνοιχθεϊσαν κάτωθεν 
άβυσσον, σύρουσα μεθ' έαυτής καί λέμβους καί πλοιά
ρια όσα έ’τυχον πλησίον έκεϊ' καί ουδέ πτώμα εν άπό 
τόσα; χιλιάδας ψυχών, ούίέ τευ,άχιον ξύλου έφάνη 
επιπλέον είς τά ΰδατα· τόσον εντελής ύπήρξεν ό κατα
ποντισμός!

Μάρτυρες αύτόπται τών γεγονότων, έπιζήσαντες 
μετά τήν καταστροφήν περιέγραψαν ακριβώς τά κα
θέκαστα τοϋ τρομερού τή; Λισσαβώνο; δυστυχήματος. 
Αλλ’ ή φρικτή διήγησίς'των λύπην ανωφελή καί οΰδέν 
άλλο ήθελε προξενεί είς τόν αναγνώστην, άν δέν εχρη- 
σίμευεν εί; πολλούς ώς ηθικόν τι μάθημα. Διηγούνται 
τήν οίκτράν θέαν πολλών έκατοντάδων δυστυχών οί- 
τινε; έκειντο ήκοωτηριασμένοι, ημιθανείς, επικαλού
μενοι μέ φωνά; σπαρακτικά; έλεος καί άνακούφισιν 
είς τήν φρικτήν άγωεέαν των πλήν τις νά τούς ανα
κούφιση! όλοι ησαν έμβρόντητοι έκ τοϋ φόβου, καί 
έκαστο; έζήτει σωτηρίαν δι’ έαυτόν.

ΙΙΰξησε δε καί έκεΐνο τήν φθοράν, οτι τό δεινόν 
έπήλθε καθ ήν ώραν οί άνθρωποι ήσαν συνηγμένοι είς 
τούς ναούς, έορτή; οΰσης. Τά υψηλά καί ευρύχωρα 
ταϋτα κτίρια ύποφεοουσι πρώτιστα καί μάλιστα ύπό 
τών σεισμών, ώστε ή πτώσις ένός αύτών έπέφερε τόν 
θάνατον είς πολλάς χιλιάδας ψυχών.

Οτε τήν ημέραν τής φρίκης διεδεχθη ή νύξ, είς 
έπίμετρον συμφοράς ή πρλις έφάνη καιομένη είς διά
φορά μέρη. Αί πυρκαϊαί προήλθαν τό μέν άπό τό 
πΰύ τών εστιών τό άνατραπέν καί μιχθέν μετά τή; 
ζυλικής τών οικοδομημάτων, τό δέ άπό τάς πολλάς 
καί κολοσσαίας λαμπάδα; τών έκκλησιών, διότι, ώς 
έφημεν, ήτον εορτή·· ά^λά πρό πάντων άπό συμμο
ρία; κακούργων πεπωοωμένων τάς καρδίας, οιτινες 
λησμονούντες ποιον κίνδυνον διέτρεζαν πρό μικρώ, καί 
ανάλγητοι πρός τά παθήματα καί τάς συμφοράς τών 
όμοίωντων,έβαλαν έκ προμελέτης τό πύρ είς τάς διασω-
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βείβας τών οικιών, όπως, ωφελούμενοι άπό τήν έχ τού- τό Φις καί οίκίαι έκρημνίσθησαν και άνθρωποι έθ
του νέαν σύγχυσιν, πράξωσιν άτιμωρητί τάς ληστείας ~'β----- ivii _ι -·.!.■, > . .». _ *1
καί βδελυρίας των. Κατά δυστυχίαν, καί πρός αί-
σχο; τής άνθρωπότητβς δέν είναι ή Λισσαβών τό 
μόνον παράδειγμά τΟ’-αύτης άπανθρωπίας καί έσχατη; 
ηθικής έξαχρειώσεω;· έπειδή καί αλλαχού είς όμοιας 
περιστάσεις τά αυτά συνέβησαν.

Τό πΰρ έξηκολούθησε νά καιν; έξ ολοκλήρους ημέ
ρας καταναλίσκον δσας οικοδομάς ό σεισμός έφείσθη.
Επειδο οί επιζώντες καταγινόμενον εις άνεύοεσιν τών 
οικείων, καί είς τό να έκθ.άπτωσι τά πτώματα τών 
νεκρών, προσέτι δε άπηυδομένοι άπό φόβον καί λύ
πην, ήύυνάτουν νά προλάβωσι καί σταμ.ατήσωσι τήν 
νέαν ταυτην συμφορά·. Πρός δε τέλειον καταρτισμόν 
τής οικτράς ταύτης είκόνος ά; σημειώσωμεν ότι τά 
νεκρά καί αταφα σώματα τών τεθνεώτων ήμίεφθα 
γινόμενα ύπό τού πυράς έμόλυναν τόν αέρα μέ τόσον 
όεινάς αναθυμιάσεις, ώστε έπί πολΰν χρόνον έτυράννε: 
τους επιζώντας υποψία όχι άλογος μή έπισυμβή ένδη- 
μική νόσος.

Καθ ολην τήν διάρκειαν τοΰ σεισμού ήσθάνθησαν 
εις τήν Λισσαβώνα καί τήν περίχωρον είκοσιδύω περί
που τιναγμού;, ων οι τρεις πρώτοι ήσαν οί δεινοί· 
συνέβησαν δέ είς τά μεταξύ δύω ή τριών ωρών ό δέ 
πρώτος πάντων ύπήρξεν, ώς είπομεν, ό όλεθριώτατος.
Ο άρι&ικός τών θανατωθέντων άνθρωπων ύπελογίσθη 
60,000, μολονοτι είς καιρόν καί τόπον τοιοΰτον δύσ- 
κολον ητο νά γίνρ ακριβής υπολογισμός. Εκ τών 
τριάκοντα καί όκτώ κατοίκων μιας οικία; οί τέσσαοες 
μόνοι έσώθησαν. Είς τήν δημόσιον φυλακήν ευρον τόν 
θάνατον 800 άνθρωποι. Είς δέ τό νοσοκομεϊον 1200 
ασθενείς όλοι έφονεύθησαν.

Ο σεισμός δεν περιωρίσθη είς τήν Λισσαβώνα, άλλ' 
εγινεν επαισθητός είς την Εύρώπην, εις τήν βόρειον 
Αφρικήν, καί είς τας δυτικας Ινδίας. Ενταύθα προσ 
θετομεν βραχίϊαν σημείωσιν τών τόπων οσοι έπηρεά- 
σθησαν ύπ’ αύτοϋ.

Επίνειόν τι τής Πορτογαλλίας τού άγ. Εύβούλου 
καλυύμενον 20 μίλλια πρός νότον τής Αισσαβώνος 
κατεποντισθη κ’ές ολοκλήρου ήφανίσθη. Είς Οπορτον 
ό πρώτος τιναγμός εγινεν αισθητός είς τάς εννέα 
ημισυ ως καί εις Λισσαβώνα. Είς τας άγυιάς τής πό- 
λεω; ή γή έφάνη άνυψουμένη καί πίπτουσα κατά μί- 
μη,σιν τών θαλασσίων κυμάτων. 0 ποταμό; άνέθρωσζε 
καί κατεπιπτε τεσσαρας καί πέντε πόδας τήν φοράν 
κατά παν δεκατον πέμπτον λεπτόν είς διάστηυα 
τεσσάρων ωρών. Σφοδ'ραί πνοαί υπογείων ανέμων έξήο- 
χοντο άπό τά φλοισβοΰντα υό'ατα του διά χασμάτων 
τά όποια άλλεπαλλήλως ήνοιγον κ’ έκλειον είς τήν 
κοίτην αύτοϋ. Είς Μαδρίτην ήσθάνθησαν έλαφρόν μό 
νον κλονισμόν. Αλλ είς τά Γάδειρα κύμα θαλάσση;
πελώριον έγερθέν είς ύψος ποδών εξήκοντα συγκατέ- νυν δέ θέλομεν εκθέσει ετερόν τινα' μεταγενέστερον, 
σπάσε μέγα μέρος τών οχυρωμάτων κ’έσάρωσε πάν ούχ ήττον σημαντικόν διά τήν έκτασιν' τήν διάοκεια»
τό έπί τής προκυμαίας παρατυχόν άλλα δέ κύματα 
τοιαύτα, πλήν έλάσσονα τού πρώτου, προσανέβαινον 
εις διάστημα πολλών ώρών τά τείχη τή; πόλεως.

Είς Τετουαν, κατά τήν παραλίαν τής Βαρβαρίας, ό 
σεισμός ήρχισε τήν δεκάτην τής πρωίας. Τρεις τινα
γμοί έντός 7 ή 8 λεπτών έσεισαν καί τούτο καί τ’
«λλα 7έ ««τά τήν παραλίαν ταύτην πολισματα. Είς βρίας, καθώς καί τήν πόλιν Μεσσήνην φσθάνθησαί

τώθησαν. Αλλά τό άξιολογώτατον καί έδώ ήτον 
άνάβασις τής θαλάσσης, ή ορθότερου είπεϊν, ή 
σις πελωρίου κύματος κατακλύσαντος όλας τάς ί* 
τάς, καί άκολουθουμένου άπό άλλο καί άλλο άσθ^ί 
στερα βαθμηδόν. Αιτία τοΰ φαινομένου τούτου ή, 
ίσως ή κατάπτωσις ή άνύψωσις μεγάλου τινός τμ^ 
ματος τής κοίτης τοΰ Ατλαντικού ’Ωκεανού, χ^τ» 
θεν τοΰ όποιου υπήρχε, φαίνεται, ή καθαυτό {σ-(4 
τοΰ σεισμού. Πλησίον τοΰ Μαρόκου ή γή ήνοίχθη 
καταπιοΰσα έν χωρίον μέ όκτώ ή δέκα χιλιάδας χ,. 
τοικων έκλείσθη πάλιν έπί τή; άγρας της. Είναι δ’ 
αξιον σημειώσεως ότι την 18 τοΰ αύτοϋ μηνός οκτώ- 
βρίου συνέβη κατά τά μέρη ταϋτα δεύτερος σεισμό; 
πολύ τοΰ πρώτου σφοδρότερος καί όλεθριώτερος. Ου'το; 
είς μέν τήν Εύρώπην ήτον ασθενέστερος, έσεισε δ; 
σφοδρώς πολλά άλλα μέρη είς τε τόν παλαιόν χ») 
τόν νέυν κόσμον. Αλλ’ έπανερχόμεθα εις τόν πρώτο», 
Τά πλοία όσα εύρέθησαν είς τό πέλαγος ελαβον τοιοΰ- 
τον τιναγμόν όποιος συμβαίνει είς αύτά όταν προσ- 
κρούσωσιν είς πέτραν ύφαλον ή είς ρηχίαν. Είς τινα 
ές αύτών οί ναΰται άνετράπησαν, καί πολλοί πλοί
αρχοι άπατηθέντες άπ’ όσα έβλεπον διέταξαν νά ρι· 
φθώσιν αμέσως αί λέμβοι είς τήν θάλασσαν πιστευον- 
τες αληθώς ότι έξώκειλαν είς σύρτεις· άλλ’ εύρηχχ» 
ολόγυρα παντού τόυδωρ βαθύτατον.

Το μέγα κύμα το ύψωθεν έπί τοΰ Ατλαντικού ’ίί- 
κεανού, έφθασεν, ώς εϊδαμεν, είς τάς άκτάς τή; 
Πορτογαλλίας, Ισπανίας καί τής Αφρικής· ώς έκ τή; 
γνωστής δέ κυματοειδούς κινήσεως ήτις συμβαίνει 
είς τά υόωο όταν ογκος τις αυτού αίφνης μ,ετατοπι- 
σθή, τό πρώτον κύμα ήκολούθησαν άλλα καί άλλα 
οαθμηδον μικρότερα. Καί τόση ήτον ή έκτασις καί 
βια αύτοϋ ώστε καί είς πολλούς τών λιμένων τή; 
Αγγλίας ίοίως δέ εις τό Ποσμούθον, πλοία ήγκυρο- 
βολημένα έτινάχθησ»ν έξω όλα δέ τά μικρά ποτά
μια, οί ρύακες, αί πηγαί τών ΰδάτων δσαι όπωσδή- 
ποτέ συνεκοινώνουν μέ νήν θάλασσαν ε’κυματώθησα» 
εως είς τά μεσογειοτατα. Τό δέ παραδοξότατον, άπει
ρων φρεάτων μακράν άπεχόντων τής θαλάσσης, συνε- 
ταραχθη τό ύδωρ, χωρίς καμαία κίνησις ή κλονι
σμός νά παρατηρηθώ είς τήν γήν. ’Αλλά πάντως πρέ
πει νά υπήρχε σεισμός τις υποχθόνιος διότι είς τέ 
βάθη μολυβδού τίνος μεταλλείου οί ε’ργάται συνίί- 
σθάνθησαν ελαφρούς κλονισμούς.

Ο< σιισμοί της Καλαβρίας.

Η Καλάσρια και at όμοροι αύτής χώραι, καθό 
κείμεναι παρά τό κέντρον μεγάλου ήφαιστείου ουρή
ματος τής Μεσόγειόν, ύπόκεινται ιδίως είς τήν επή* 
ρειαν τών σεισμών. Ενα τούτων περιεγράψαμεν ήδη’

και τ’ αποτελέσματα.
Αρχισεν ό σεισμός τήν 5 Φεβρουάριου 1783 κ’ ε-

ξηκολουθησε τεσσαρα ετη ολόκληρα παύων καί επανερ
χόμενος εκ διαλειμμάτων, ό πρώτος κλονισμός έκρή- 
μνισεν έντός ολίγων λεπτών πλήθος οικιών καθ’ δλας 
τάς πόλεις και κώμας τής καλουμένης έκτός Καλα-

δέ τόν σεισμόν μέχρι Νεαπόλεως πρός βορράν καί καθ 
όλην τήν Σικελίαν. ’Αλλ’ ή περιοχή ε’ντός τής οποίας 
ό σεισμός εΐχεν ικανήν δύναμιν εος-ε νά φέρη καταςφο 
Φήν καί τρόμον, δέν ήτο μεγαλητέρα τετρακοσίων η 
πεντακοσίων τετραγωνικών μιλλίων. Εντός τού κυκλου 
τούτου ή επιφάνεια τής γης όλοτελώς μετεβλήθη άπειρα 
σαατα ήνοίχθησαν επί τού εδάφους, τινα τών όποιων 
μέγιστα καί μακρότατα. Βουνά ΐσοπεδώθησαν και κοι 
λάδες έπληρώθησαν άπό τά τμήματα αυτών· ποταμοί 
έστείρευσαν, καί πηγαί ύδάτων άνεφάνησαν όπου πρό 
τερον δέν ύπήοχον, άλ.λαι δέ συνεχώσθησαν, καί άφα 
νίσθησαν. Πλησίον τού Ααυριανοΰ δύω λόφοι κείμενοι 
έντός κοιλάδάς μετετοπίσθησαν είς ένός μιλίου άπό- 
στασιν όμοϋ μέ τάς ελαίας καί τά λοιπά δένδρα ίςά 
μένα έπ’ αύτών. Ογκοι δέ χλιαρού ΰδατος καί ψάμ
μοι άνεπη'δησαν έκ τού μέρους όπου ϊσταντο· (aj 
έτεροι δύω λόφοι έφ’ ένός τών οποίων έκειτο μέρος 
τής πόλεως Πολιστένης μετεκινήθησαν κατά τήν φυ 
ράν ξηροχειμάρρου τίνος εί; άπόστασιν ένος ήμίσεως 
μιλίου όμοϋ μέ τινας εκατοντάδας οικιών έπ αύτών 
καί τούς κατοίκους των, τινές τών οποίων έζήχθησαν 
άπό τά έοείπια ζώντες καί αβλαβείς! Πλησίον δε τής 
κωμοπόλεως Σεμινάοας γήπεδόν τι πεφυτευμένον μ 
ελαίας κατεκρημνίσθη είς άπόστασιν 200 ποδών έντός 
βαθείας κοιλάδας διαμείναν οΰτω συμπαγές ώστε 
οικία κτισμένη έπί τού γηπέδου εμεινεν άβλαβής 
όμοϋ μέ τούς κατοίκους της" αί δε έλαϊαι εξηκολουθη- 
σαν νά θάλλωσε, καί κατ’ έκεϊνο τό έτος έδωσαν 
πλουσίαν συγκομιδήν είς τήν νέαν τοποθεσίαν των.

Μεγάλα χάσματα καί χαράδραι ήνοίχθησαν έκ τού 
σεισωού τούτου. Είς Πλαισανόν έν τοεούτον χάσμα 
είχε μήκος μέν μιλίου, πλάτος δέ ποδών εκατόν καί 
πέντε, βάθος δε ποδών τριάκοντα. Ετερον είχε τό 
μέν μήκος 3|4 μελιού, τό δέ πλάτος ποδών 150 τό 
δε βάθος πλέον τών έκατόν πυδών. έτέρου δε τό 
βάθος ήν 225 ποδών. Είς Φοσολανόν έγεννήθη κατα 
βόθρα έχουσα έκτασιν 300 τετραγ. ποδ. καί άλλτ 
750 ποδ. Είς τά μεσημβρινά τής Χερσονήσου, όρος τι 
διεσχίσθη είς ήμίσεος μιλίου έκτασιν τό δε πλάτος 
τού άνοίγματος ήτον άνωμάλως πού μέν πλειοτέρων, 
πού δ’ όλιγωτέρων ποόών.

Αλλά ταϋτα καί τά τοιαύτα καίτοι φοβερά ήσαν 
σχετικώς άζήμια παοαβαλλόμ,ενα προς αλλα τραγι
κά τού σεισμού επακολουθήματα.

Παρά 4ά όππιδον πόλιν ήτις πρέπει νά θεωρηθή 
ώς εστία τής καταστροφής, πλεΐσται οικίαι ζατεπό 
θησαν ύπό χασμάτων άνοεχθέντων καί πάλ·ν κλει 
,σθέντων έπ’ αύτών. Τέσσαρες άγροικίαι μετά τινων 
ελαιοτριβείων καί άλλων μεγάλων οικοδομών χατε- 
πόθησαν έξ ολοκλήρου καί ούδ’ ίχνος έμεινεν αύτών. 
Καί άλλα δέ τοιαύτα άπειρα συνέβησαν απανταχού 
τής χώρας. Οταν δέ μετά ταϋτα επιχείρησαν άνασκα-

(») ό A-f-yXoc πυ-χγρ<κφ«ύς ΑμΟτών όςις ϊγροψν ακριβή έκ&σιν 
τούτου του σεισμού, Ικ τΐί; συγγραφή του όποιου φιλοσοφικαι Διατρι 
€%ι συνζρανίσ6ϊΐ{Α?ν τ’«νωτ«ρω, συνδιελέχθτ {Αεθ’ένος τώ*» ούτωπως οια 
σωδέντων, οςις ίςχχδτ. έκ των ερειπίων |χετά ττ.ς θεραπαινίόος και 
τ$ς συζύγου του, τις {χεν πρώττς άβλαβούς, ττ.ς δευτερας δε *αξα 
ττ.ν εκφρχσιν τού ανθρώπου, βεβλα^χέντς οπωσουν Ο Α|χιλτων τοντι- 
ρώτοσε τι είδους βλάβην επαίεν υι γοντά. ο δε άπχνττ.σεν οτι οί δύω 
της ποδες και ό είς βραχίων έσυντρίφθησαν, τ. δ« ητον τοσον
«εΐισριένη «ςε έψαίνετο ό έγκέφαλςς.

φας πρδς άνεύρεσιν πολυτίμων πραγμάτων συγχατα- 
χωσθέντων μετά τών οικιών, οί ε’ργάται ευοον τάς 
οικοδομάς καί τά έν αύταΐς πράγματα συμπεπιεσμένα 
ούτως ώστε άπετέϊουν ολα όμοϋ ένα συμπαγή ογκον.

Κατά τ9|ν παραλίαν της Μεσσήνης, παρά τόν κλα
σικόν βράχον της Σκύλλης, μεγάλοι όγκοι άποσπα- 
σθέντες άπό τούς ύπερκειμένους λόφους κατεπλάκω- 
σαν πλείστας αγροικίας (villas). Τό ύίωρ της θαλάσσης 
έταίάσσετο σφο$ρώς5 σημειον ότι ή ε*εργεια τού σει
σμού ητον επίσης βιαία ύπό την κοίτην της θαλασσής 
ώς καί ύπό την ήπειρον. 0 Πρίγκηψ της Σκύλλης. 
γέρων πολιός, βλέπων κατασειομένους τους βράχους 
εφ’ ών τό φρούριον αύτού καί τό λοιπόν πόλισμα ησαν 
(ύκοίομημένα, ^ιε'ταζε τούς κατοίκους να εχωσιν έτοι
μους τάς λέμβους καί νά συναχθώσιν είς τό παράλιον 
ώστε άν δεύτερος κραδασμός έπηρχετο κ εκυλιε κατ 
αύτών τούς βράχους νά είσέλθωσιν εις αύτας καί σω- 
θώσιν. ό,τι ε’φοβούντο συνέβη περί τό μεσονύκτιον· 
καί είτε διότι μέρος τού ορούς κατέπεσεν είς την θά
λασσαν είτε έζ αύτοϋ τού κραδασμού της γης, μ=γα 
κύμα άναβάν παρέσυρεν πλοία καί ανθρώπους, άλλους 
μεν συντρίβον κατά τών βράχων, άλλους όε κατασπών 
είς την θάλασσαν ώστε ο,τε Πριγκηψ και εχ
τού λαού αύτού συναπωλεσθησαν κατα την νύκτα 
εκείνην.

Οί χωρικοί ειπον είς τόν Κ. Αμιλτώνα επισκεφθεντα 
τό θέατρον της καταστροφής κατά τόν προσεχή Μάϊον 
οτι τόσον σφοδρώς έκινεΐτο η γη, ώστε αί κορυφαί 
τοιν ύψηλοτάτων δένδρων νίγγιζον τό έδαφος ώς επι 
σφοδροτάτου λαίλαπος’ ότι τά ζώα εδεικνυον προαι- 
σθησιν είς την πλησίασιν εκάστου κραδασμού, και 
διαρκοϋντος αύτού βόες κωί ίπποι προεζ^τεινον τά 
σκέλη διά νά μη πέσωσι. Τω διηγηθησαν δέ καί τό 
έζης* ότε έζηγον έκ τού σωρού τών κρημνισματων 
τά πτώματα τών φονευθέντων, τά μέν τών άνδρών 
έδείχνυον έκ τού σχήματος των οτι είχον άντιπαλαισει 
μέχρι; εσχάτων κατά τού θανατου· τα δε τών γυ
ναικών έδείκνυον ότι ύπέστησαν τήν τύχην των μετά 
πλείονος γαλήνης· τινές δ’εύρέθησαν έναγκαλιζόμεναι 
τα βοέφη των ώς άν έζήτουν \ά τά προασπίσωσιν ούτω 
κατά τού κινδύνου.

Περιοδεύων τήν χιόραν ο Κ. Αμιλτων πανταχοϋ 
κπήντα ύπό διαφόρους μορφάς τας φρικτας τού σει
σμού συνέπειας. Εύτελεΐς καλύβαι ισταντο παρά σω
ρούς ερειπίων, είς <ον τάς θύρας έφαίνοντο καθήμενα 
πρόσωπα κατηφή, φέοοντα σημεία πένθους οιά συγγε
νείς φονευθέντας. Προέκυπτον δε ενθεν κακειθεν ηκρω- 
τηριασμένοι καί σττ.ριξόμενοι εις βακτηρίας ανδρες, 
γυναίκες καί παιδία. Είς τήν Πολίστεναν άπό 6000 
κατοίκους οί 2100 άπωλέσθησαν κατά τήν πρώτην 
ήμέραν τού σεισμού^ Εκεί μία γραία όγδοηκοντούτις 
έξήχθη ζώσα έκ τών ερειπίων ένώ ot εΐκοσιτρεΐς υιοί 
καί εγγονοί της όλοι έθανατώθησαν. Είδε δε και εις 
Οππιδον δύω νεάνιδας αΐτινες έξηχ_θοσαν ζωσαι άφοϋ 
ικανά; ημέρας έμειναν ύπό τά ερείπια. Η μία έκκαι- 
δεκαετής έμεινεν ένδεκα ημέρας χω?>5 τροφήν άλλά 
νήπιόν τι τό όποιον έκράτει είς τάς άγκάλας άπέθανε 
κατά τήν Τετάρτην ημέραν ήτον δέ τότε ή κόρη είς 
ανάρρωσιν, άλλ’ ίκανώς έτι άδύνατος, καί μετά πολ
λοΰ κόπου ήδύνατο νά καταπίφ ςερεάν δπωσούν τρο-
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φη'ν. Τί άλλο κοράτιον ητκ ένδ-ζ.α-τέ;· έμεινε δε 
ε£ ήμερα; ύπό τχ έρείπιχ συ επε πιεσμένο» τειουτι- 
τρόπω; ώστε ή χειρ εσ/ημάησε λάκκον εί; τήν πα
ρειάν έφ’ή; ητο συντεθΜμμένη.

Περί τή; Μεσσηνη; είπ»μεν ανωτέρω ότι ύπέφερε 
μεγάλο»; έκ τοΰ σεισμοί. ‘Η παραλία τοΰ εύρυχώρου 
αύτή; λιμένος η τι; παρίστα πρότερον μακράν σειράν 
ωραίων οίκοδοχηχχτω» si; διάστημα ίνό; μιλίου, 
αΐτινες ·ητχν αί οίκίαι τώ» εύπίρων, χαθώ; χαί μέγχ 
μέρος τή; λοιπή; πόλεω; μετεβλήθησα» εί; ερείπια. 
’Αλλ’έπειδή ό σεισμό; αΰτοΰ επήλθε βαθμηδόν προη- 
γηθέντο; χαί υπογείου βόμβου, οί πλεΐστοι τών κατοί
κων ελαβον καιρόν νά μαχρυνθώσι, καί 890 μόνοι 
έθανατώθησαν. ό δεύτερο; τιναγμό; έπελθών περί τό 
μεσονύκτιον κχτερριψε καί τό λοιπόν μέρος τή; πό
λεως· καί άλλο; συμβχ; τήν 7 κχτεπόντισε τήν προ
κυμαίαν έχουσαν μήκος μιλίου. Καί έντχύθα δέ ώς 
καί εί; Αισσαοώνχ ηυζησε τό κακόν πυρκαϊά έκραγεΐσα 
εί; τά; ήμιπτώτου; οικοδομά; καί ήτις έπήρεν δ',τι 
ό σεισμό; είχε φεισθή.
0 Σπαλλανσάνη; έπισζεφθείς τήν πόλιν έπτά έτη μετά 

τόν σεισμόν εύρεν έτι αυτήν σωρόν έρειπίων, αί όδοί 
έκτό; ολίγων τινων ήσαν αδιάβατοι· καί άλίγαι τινες 
οίκίαι μόνον ήρχισαν νά κτίζωνται κατά νέον τι σχέ- 
διον ήττον υποκείμενον εί; τήν έπήοειαν τών σεισμών. 
Αλλ οί άνθρωποι μετά τόσον χοόνον έραίνοντο μόλι; 

άναλαμβάνοντε; έκ τοϋ τρόμου, καί οί πλεΐστοι ήσαν 
κατεσκηνωμένοι ύπό ζυλίνου; καλύβα; τά; όποια; έπη- 
σαν πρό; σκε'πην πέριξ τή; πόλεως μετά τήν κατα
στροφήν.

Ενταύθα δέ ώ; καί αλλαχού πχρετηρήθη ότι οί! 
σεισμοί δέν είχον όμοίαν τήν κίνησιν οθεν έδόθησαν 
διάρορχ ονόματα εί; τά διάρορα αύτών είδη· οί μέν 
ώνομάσθησαν στροβιΛύδείζ ώ; περις-ρεφομίνη; κατ’ 
αυτού; τή; γή;, οί δέ οριζόντιοι χοιτατοειΰεΐς οί δε 
άνακαΛ.Ιόιιετοι^ ώ; τινασσομένη; κατ’ αύτού; τή; 
γή;. Πιλλοί ηρχιζον μέ τήν όριζόντιον καί έληγον 
εί; τήν στροβιλώίη κίνησιν ητι; ήτον ή όλεθριωτάτη 
εί; τά; οικοδομά;. Οί ποικίλοι ούτοι κλονισμοί έπε- 
φερον εί; διάρορα μέρη πολύ άλλόκοτχ αποτελέσμα
τα. Αί οίκίαι ε”; τινα; άγυιά; τοϋ Μοντελεόνε έκρη
μνίζοντο έναλλάξ μία ά»α πάσα; δύω ή άνά πάσα; 
τρεις, αί δέ αναμεταξύ έμενον αβλαβείς. Καί εί; τι- 
να; μέν πόλεις αί στεοεαί τών οικοδομών έπιπταν, 
αί έλαφραί δέ όχι· αλλαχού δέ πάλιν έκρημνίζοντο 
τά ελαφρά οικοδομήματα καί ΐστχντο τά στερεά. 
Ενίοτε ογκώδεις λίθοι συμπεριεστρέφοντο μυλοειδώ; 
χωρίς νά εκπέσωσι τής θέσει·»; των· άλλοτε αί πλά
κες τών λιθ07ρωμάτων άνετινάσσοντο καί κατέπιπτον 
άντεςφαμμέναι έχουσαι τά κάτω άνω καί τά ά'ω κά
τω. Είς Τέρραν Νουόβαν τινών μέν οικιών τό έδαφος 
ύψούτο, τινών δέ κατέβαινεν ύπό τήν γήν· καί ποτέ 
μια; καί τή; αυτή; οικία; τό ήμισυ ύψούτο τό δ’ άλ
λο ήμισυ κατέβαινε, καί τά δύω μέρη ΐστχντο έτι 
παραλλήλω; πλησίον τό έν τού άλλου.

Ω; δέ εί; τήν ίαμαϊκήν ουτω καί έν Καλαβρία 
χάσματα ήνοίχθησαν καί κατέπιον ανθρώπου; καί πά
λιν εί; δεύτερον τιναγμόν τού; έξέμεσχν ζώντας μετά 
πηλού καί υδατος. Αλλ’ οι παραδόξω; οΰτω ταφέντε; 
καί άνελθόντε; εί; ©ώ; δέν ησαν εί; κατάστασίν νά

δώσωσι σαφή λόγον τή; παρά φύσεν ταφή; των ό· 
τρόαο; είχε ταράζει τό λογικόν των.

Ενταύθχ διακόπτοντε; τόν κατάλογον τών έκ τού· 
σεισμού δυστυχημάτων σημειούμεν περίεργόν τι συμ. 
πίρχσχχ τό δποΐον έκαμαν άνδοες έπιστήμονες παρα- 
τηροϋντες περιστατικά τινα αδιάφορα φαινόμενα είς 
τόν ζ.οινόν παρατηρητήν.

Εί; τόν κόλπιν τών Βχϊών ή ακτή έχει ένιαχρζ 
ύψος είκοσι ποδών ύπερ τό λοιπόν έδαφος. Από έρευνα; 
δ’ έπιτοπίου; έζήχθη ότι τό ύψωμα τούτο τή; ακτής 
προήλθεν άπό σεισμόν συμβάντα εί; όχι πολλήν άρχαίαν 
-εποχήν. Αλλά τούτο δεν είχεν έτι έντέλώ; άποδειχθή 
καί ύπήρχον τινες δισταγμοί. Αλλά τά ερείπια άρχαίου 
τινο; ναού τού Σεράπιδο; παρεσχον τελείαν τού πράγ
ματος βεβαιότητα. Τά έρείπιχ ταϋτα άνεκαλύρθησαν 
μόλι; κατά τό έτο; 1759 παρχμερισθέντων θάμνων 
τινών καί δενδρυλλίων άποκρνπτόντων κατά μέγα με’- 
ρος αυτά. Σννίσταντο δέ εί; ώραιαν τετράγωνον οικο
δομήν ή; τό έδχρο; ολόκληρον σώζεται. Τεσσαράκοντα 
καί έξ κίονες έκ μαρμάρου ή γρανίτου έστήριζον τήν 
όρορήν οτι ό ναό; ήτο τέλειο;· νυν δέ τών μέν λοιπών 
λείψανα μόνον κεΐνται έπί τοϋ έδάρου;· τρεις δέ μό
νον κίονες ΐστανται ορθοί έχοντε; δψο; 42 ποδών. 
Καί άπό μέν τή; βάσεω; αϊτών μέχρι; ύψους δώδεκα 

I ποδών ή επιφάνεια τών κώνων είναι λεία καί άνέπα- 
|po;· έπέκεινα δέ τοϋ ύψους τούτου εί; άλλων δώδεκα 
π»δών διάστημα τό μάρμαρον είναι έφθαρμένον καί 
διαβεβρωμένον άπό είόό; τι γνωστών Θχλασσίων όσ- 
τρακοδέρχων, τών όποιων λείψανα φαίνονται εί; τά; 
ότά; καί σήριγγα; τοϋ λίθου τά; γεννηθείσα; ύπό τών 
ζώων αυτών. Φαίνεται λοιπόν ότι τό μέν κάτω μέ
ρος τών σηλών ήτο κεχωσμένον έντό; τής γή: κ’ επο
μένως διετηοήθη- ύπεράνω δέ ή θάλασσα έζωνε τό 
μνημεΐον εί; βάθος δώδεκα τουλάχιστον ποδών, όσον 
είναι τό υπό τών οστρακόδερμων διεφθαρμένον μέρος· 
τό δέ λοιπόν καί άνώτχτον μέρος ώ; ύπεοέχον πού 
ϋδατο; δέν ύπέχη καμμίαν βλάβην είμή τήν έκ τή; 
δυσκρασία; τού άέρος. Καί αί λοιπχί δέ στήλαι αί 
έρόιμμέναι εί; τό έδαρο; είν’επίσης διαβεβοωμέναι 
μέν εί; τό μέρος τό βρεχόμενον ύπό τής θαλάσσης, 
αβλαβείς δ αλλαχού. Αλλ’ επειδή είναι αδύνατον δ 
ναό; νά έκτίσθη έξ άρχή; έντό; τή; θαλάσσης, εΐκά- 
ζουσιν ort μετά τήν κτίσιντου έβυθίσθη ύπό σεισμού, 
καί άρού πολύν χρόνον έμεινεν ουτω; υποβρύχιο; κατά 
μέρος, άλλο; σεισμό; άνήγαγεν ault; τά ερείπια αύτοΰ 
καί ήϊη κειται ένα πόδα ύπέρ τήν έπιράνειαν τή; 
θαλάσσης. Τούτο δ’ έπιβεβαιοϋται κ’ έξ άλλων πα
ρακειμένων έρειπίων καθώς καί έκ δύω ρωμαϊκών όδών 
φαινομένων ύπό τά ύδατα, μολονότι αύται δέν άνυψώ- 
θησαν πλέον ώ; ό ναός.

‘Ο σεισιιύς τής Καρολίνας.

Η Νότιο; Καρολίνα εί; ’Αμερικήν έσείσθη «ατά τό 
έτο; 18 Π ύπό σεισμών, οίτινες έξηζ.ολούθησαν έ* 
έτο; όκόκληρον μέχρι τή; καταςροφή; τής Καρράκα;·
Η κοιλά; τοϋ ΜισισιπΙ άπό τή; νέα; Μαδρίτη; μέ
χρι τών στομάτων τού Οχιού καί τοΰ Αγ. Φραγκίσκου 
έπαθε τοιαύτηνι ανατροπήν ώστε πολλοί μεγάλαι λί- 
μναι καί νήσοι ελαβον γένεσιν εί; αύτήν καί τινες 
τών λιμνών είχον είκοσι μιλίων περίμετρον, κ’ έσχη-

,ιυβτίσθ ησαν έντό; μιά; ώρας! άλλαι δ; μέ τήν αύτήν 
ταχύτητα άπεξγράνθησαν. Οί κάτοικοι τή; νέας Μα
δρίτη? Οιηγοϋνται ,δτι-ή γή έσχημάτιζεν ύπερμεγέθη 
κόμαχα τά όποια άφοΰ έφθανον εί; φοβερόν ύψος έ
σχαζαν καί τότε άμμος καί ύδωρ έσκορπίζοντο εις τόν 
βίρα καί είς τάς κορνφάς των δένδρων. Οί εγχώριοι 
έδειξαν αγχίνοιαν σπανίαν είς τοιαύτας περι
στάσεις, καί τόσον πλέον άζιοθαύμαστον όσον ήσαν[ 

•ό'λως άπειροι τοιούτων κακών. Παρατηρήσαντες οτιI 
αί σχισμαί διέτρεχον άπό τά βορειοανατολικά πρός 
τά δυτικονότια έκοψαν καί έστρωσαν κατά γής μεγά
λα δένδρα ούτως ώστε \ά σχηματίζωσιν ευθείας γω
νία; πρό; τήν διευθυνσιν ταύτην. Κείμενοι δέ πρηνείς, 
έπί τών δένδρωο αύτών, δέν ένεπιπτον, ότε ή γή ήνοι- 
γε, εί; τό χάσμα διότι τά δένδρα τού; έχράσίμευον 
ώ; γέφυρα.

Καταστροφή τήζ Καρράχας. (α) !
Τήν 26 Μαρτίου 1812, ώραν πέμπτην μ. μ. παλ- 

ρώδη; τι; κίνησις έκλόνισε τήν γην, ώ; έκ τής ό
ποια; οί κώδωνες τών έκκλησιών άρχισαν αύτομάτως 
νά σημαίνωσι. Τούτο διάρκεσε 5— 6 δεύτερα λεπτά 
καί ή γή έκύμαινεν ήρεμα ώ; ή θάλασσα όταν τήν 
κινή έλκφρό; ζέφυρος. Τότε ήκούοθγσαν ϊρότοι υπό
γειοι, άστραπαί έπήλθον λαμπρότεροι παρά εί; τά; 
σφοδρότατα; καταιγίδας, καί ό σεισμό; ηυξησε μέ 

Ε διττήν κίνησιν, τήν όριζόντιον καί τήν ά,απαλλομέ- 
νην εις τοιοΰτον φοβερόν τρόπον ώστε εντός ενός λε

πτού ή Καρράκα καί ύπέρ τάς εΐκοσιν άλλα; πό
λεις μέ αναρίθμητους αγροικίας καί άλλα; οικοδομάς 
εί; έκτασιν 300 τετραγ. λευγών όλοτελώ; άνετράπη- 
σαν καί 80,000 ανθρώπων άπωλέσθησαν, μυριάδες 
δέ άλλων ήκρωτηριάσθησαν. II δέ πόλις Καρράκα έ- 
,κειτο έπί τή; ύπωρεία; όρους ύψηλοΰ παρά τά κράσ
πεδα εύρυχώρου κοιλάδος τήν όποιαν διάφοροι πο
ταμοί διερρεον. Είχε δέ κλίμα ύγιεινότατον καί έρα- 
σμιώτατον.

Οτε έπαυσεν ό σεισμό; οί έπιζώντε; άρχισαν νά 
•συλλέγωσι τά πτώματα ιών φονευθέντων· άλλά τό 
σον ήτο τό πλήθος αύτών, ώστε άδυνατοϋντες νά τά 
ένταφιάσωσιν, έσώρευσαν πυρά; έκ τή; ξυλική; τών 
έρειπίων καί τά κατέκαυσαν.

Εί; τά λοιπά δεινά προσετέθη καί ή έλλειψι; τού 
υδατος, διότι αί δεξαμεναί καί οί υδραγωγοί συνεχώ- 
σθησαν· ορ δέ ρύακε; καί αί πηγαί άπεξηράνθησαι· δέν 
εύρισκον δέ ούδέ τροφήν, καί πολλοί άπέθανον έκ τής 
πείνης·

Α.ξί« παρατηρησεως είναι ή έκ τών τοιούτων φυσικών 
ανατροπών γινόμενη ηθική έντύπωσις είς τά πνεύματα 
τών ανθρώπων. ’Εντός δύω ημερών μ^τά τόν σεισμόν 
δισχίλιοι άνδρες οίτινες συνίζων μετά παλλακών ηλθον 
είς νόμιμον γάμον. Πολλοί δυστυχείς παρημελημένοι 
ύπό πλουσίων συγγενών άνεζητά,θησαν καί περιεθάλ- 
φθησαν τέκνα άτοκληρωμένα άνεκλήθησαν ύπό τών 
γονέων. Πράγματα άδίκως κατακρατούμενα έπεστρά- 
φησαν εις τούς κυρίους των καί πολλοί συμβιβασμοί 
μεταξύ άσπονδων έχθρών έγιναν. Ειδον δέ και κα- 
κούργους νά μετανοώσι καί μέμφωνται εαυτούς διά 
φόνους ή άλλα κακά οσα έπράξαν. Πλήν είδον καί: 

(α) Κατά τήν Νότιον Καρολίναν.

άλλους οίτινες άντί νά μεταμεληθώσιν άπέθηριώθησαν 
κ εξώκειλαν μετά πλείονος ζήλου είς νέας καταχρήσε; 
καί νέα κακουργήματα.

Προσθετομεν δ επί τέλους ώς περίεργα καί όσα 
Αγγλος τις περιηγητής άναφίρει περί σεισμού τινο; 
συμβάντος εις τό Χιλλί τής Αμερικής κατά τόν Α
πρίλιον τού 1819.

Φίλος, λέγει, τί; μέ προσεκάλεσε νά ύπάγωμεν εί; 
έπίσκεψιν οικογένειας τίνος τών γνωρίμων διαμενούσης 
εί? τήν Κίμβαν, πόλιν ήτις δέν κατεςγάφη ύπό τού 
σεισμού, ύπισχνούμενος νά μέ δείξη τήν καλλίστην 
τών γυναικών τοϋ Χιλλί. Συγκατένευσα καί έλθόντες 
ευρομεν ώραιοτάτην αληθώς καί χαριεστάτ/,ν κυρίαν, 
άλλ’ η τις έτήζ.ετο ύπό πόθου σφοδρού νά επίδειξη τά 
θέλγητρά της εις στάδιον εύρύτερον. Περί τούτου μό- 

jvov ώμίλει καί είς τούτο συνεχώς έπανήρχετο. Τή ει- 
ι χον διηγηθή τά περί τού κομψού κόσμου εις Σαντι
άγου καί είς Κόκιμβον, καί τόσον τής έγόρισαν τήν 
κεφαλήν ώστε οί σεισμοί κα! τά δεινά των δέν τή 
έπροξένουν κάμμίαν εντύπωσιν. Βλέπω, μάς έλεγε, 
όρμώντας έξω τώς οικιών, πλήττοντα; τά στήθη, 
καί κραυγάζοντας έλεος καί τοΰ εύπρεποΰς χάριν πράτ
τω κ’ έγώ τά αύτά’ πλήν αληθώς δέν δοκιμάζω 
κανένα φοβον ό νούς μου είναι είς τό Κόκιμβον. Τήν 
έπαρηγορήσαμεν πλέον όπως ήδυνήθημεν καί έπειδή 
ώμίλει περί σεισμών, τήν ήρώτησα άν έσχάτως ήσθάν- 
θησαν τινά- όχι ! είπε· πρό τριών ήμερων δέν ήσθάν- 
θην κανένα· μέ είπαν ότι απόψε συνέβη σεισμός" 
'έγώ δέν ήσθάνθην τίποτε· δέν άνακατόνομαι είς τούς 
σεισμούς των· ολα, ολα θά τά έλησμόνουν φθάνει νά 
άμην είς τό αγαπητόν μου Κόκιμβον!

Ο ΒΕΡΩΝΕΖΗΣ.
(Συνέχεια ί’ίε βυλλ. 57.)

— Αν σού ηναι άδιάφορον, έπανελαβεν δ νέος, δός 

μου τήν άριστεράν.
— Τί διαβόλου ιδιοτροπία!
— Δέν είναι ιδιοτροπία, θά τό ΐδής παρευθύς.
— Ιδού ή αριστερά μου χείο, κύριε. Πώς ονομάζεσαι;
— Ονομάζομαι Παύλος.
Καί ταϋτα είπών έλαβε μέ τήν δεξιάν χεΐρά του 

τήν άριστεράν χεΐρα τού Μαράτου.
__ Καί τώρα, είπε ρίπτων έπ’ αύτού βλέμμα πλή

ρες ένεργείας, βλέπομεν άν ησαι άνήρ ή παιδίον.
0 Μαράτος έξεκαρδίσθη γελών.
— Κύριε Μαράτε, απεύθυνες εί; έμέ πρό ολίγου 

πρόσκλησιν τήν οποίαν άπεποιήθην νά δεχθώ. Τό 
λοιπόν έγώ, έγώ ό|Παύλος, θά σού φανερώσω τήν θέ- 
λησίν μου, καί θά ύπακούση; εύπειθώ; ώ; παιδίον· 
όλοι οί έδώ παρόντες θά ηναι μάρτυρες.

— 0 δυστυχής ούτος παραφρονεί, άνέκραξεν ό

Μαράτος. 4, ·
— Μέ παρεκάλείε; νά τραγουδήσω, έπανέλαβεν δ

Παύλος, έγώ όμως σ εμποδίζω.
— Αρχιζ10» άνέκραξεν δ Μαρατος. f
Καί άνοιξε τό στόμα νά τραγουδήση· άλλά, πριν



εξέλθη ήχο; άπό τά χείλη του, άφήκε κραυγήν όξεΐάν 
καί έγεινεν ωχρός ώς το σάβανου.

— Αί λοιπόν! δέν τραγουδεις; είπε χλευαστικώς 
ό Παύλος.

—Αθλιε! άνέκραςεν ό Μαράτος, καί οί συσταλθέντες 
χαρακτήρες τού προσώπου του ανάγγελλαν δριμύτατον 
πόνον μοϋ χατεσύντριψες τήν χειοα.

— Βλέπεις ότι δέν τραγουδεις, είπεν ό Παύλος.
Καί άφήκε τήν χεΐρά του.
0 Μαράτος έπεσεν έπί θρονιού, καί ίδρώς άφθονος 

χατεβρεχε τό πρόσωπόντου· έκύτταζε τά δάχτυλά του, 
ήσαν κολλημένα μεταξύ των χαί ώς ζυμωμένα όμού.

Οί στρατιώται έ/.ύττχξαν έκθαμβοι τήν σκηνήν 
ταυτην.

Κατευνασθέντο; όπωσοΰν τοϋ πόνου, ό Μαράτος 
έσηκώθη χαί, χτύπων τόν ώμον τού Παύλου, είπε-

— Με γοόνθον στιβαρόν σ’ έπροίκισεν ή φύσις· εύ
χομαι όμως δεά τό καλόν σου νά σού έδωκε καί καρ
διάν συγχρόνως γενναίαν. καί ικανήν νά περιφρόνηση 
άφόβως τόν θάνατον, διότι δεν ελπίζεις βέβαια, 
άρχοντόπουλόν μου, τά πράγματα νά μείνουν εως έόώ.

Καί έσυρεν άπό τήν θήκην τήν πλατεΐάν του σπάθην, 
ά κτινοβολήσασαν εις τόν ήλιον.

— Τόσον ολίγον τό ήλπισα, άπεκρίθη ό Παύλος, 
ώστε τούτο μόνον ποοβλε'πων, καί όχι έξ ιδιοτροπίας, 
έσφιγξα τήν αριστερόν σου χεϊρα άντί τής δεξιάς τήν 
όποιαν πρώτον μού έδωκες.

Καί έξεσπάθωσεν επίσης.
Οί στρατιώται έσηκώθησαν καί έκαμαν κύκλον 

•περί τούς δύω μονομάχους, πεπεισμένοι όντες ότι, 
άν καί έδειξε μεγάλην δύναμιν χειρός, ό Παύλος 
έμελλε νά νικηθή είς πάλην άπαιτούσαν έπιδεξιότητα 
μάλλον παρά δύναμιν, καί είς τήν οποίαν έπρεπε νά 
έξεχη ό Μαράτος. Η πεπο'.θησις αυτή, καθώς χαί ή 
λάμπουσα είς τά βλέμματα τού νέου άφοβία είλκυ- 
σαν πρός αύτόν τάς συμπάθειας όλων, χαί καθείς έν- 
δομύχως έπηυχήθη είς αύτόν νά ε’ξέλθη άπό τάς χεΐ- 
ρας τού Μαράτου, όχι απλήγωτος, άλλά ζωντανός.

— Εμπρός, άνέκραξεν ό Μαράτος· άς άρχίσωμεν. 
Καί τά ξίφη διεσταυρώθησαν.

Από τά πρώτα βήματα, ένόησεν ότι ό αντίπαλός 
του, Οχι μόνον δέν ήτον αδέξιος καί πρωτόπειρος, καθώς 
κατ’ άρχάς ένόμισεν, άλλά μετεχειρίζετο μάλιστα τό, 
όπλον με έμπειρίαν σπανίαν τώ όντι καί θαυμαστή»·! 
έν τούτοι-, επειδή καί ά ίδιος ήτον πολύ επιτήδειος, 
ή άνακάλυψις αύτη δέν ήλάττωσε κατ’ ούδέν ούτε τήν 
αταραξίαν ούτε τήν έπιτηδειότητά του. Ηρχισε λοιπά» 
νά έπιπίπτη κατ’ αύτοϋ μέ ορμήν ήτις, κατά τόν 
στοχασμόν του, έμελλε νά θοουβήση τόν Παύλον καί 
ήλπιζεν έκ τοιαύτης υπεροχής νά ώφεληθή· άλλ ή 
μανία του αύτη αποτέλεσμα άλλο δέν έφερεν, εϊμή ότι 
έδωκεν εις τόν νεον αφορμήν ν’ άναπτύξη έπιτηδειό- 
τητα έζοχον καί άθορύβητον ήθος. Τελευταϊον, ό θυμό; 
έκυρίευσε τόν Μαράτον, ό Παύλο; αύτός δέν ήδύνατο 
πλέον νά κρατηθή, καί αί προσοολαί διεδέχοντο τάς 
προσβολάς μέ τεραστίαν ταχύτητα. ’Εντός ολίγου 
σταγόνες τινές αίματος έκοκκίνισαν τό έδαφος πρός 
πό μέρο; τοϋ Παύλου, όστις τότε μόνον ένόησεν 
βπι ήτον πληγωμένος, καθότι, είς τήν ορμήν 
τής μονομαχίας, δέν τό είχει αίσθανθή. Ηθέλησε

λοιπόν νά έκδικηθή· ό Μαράτος πάλιν ήθέλησε νχ 
ώφεληθή άπό τήν οποίαν έλαβεν υπεροχήν καί ου- 
τως ώρμησαν κατ άλλήλων ώς δύω μαν ιώδεις τί
γρεις, μέ άπόφασιν νά φονεύση ό είς τόν άλλον διά 
τής πρώτης προσβολής» Τώ ό»τι, ή πάλη δέν παρετά- 
θη περισσότερον, καί κωφή κραυγή ήκούσθη· 6 είς τών 
δύω αντιπάλων άφήκε τό ξί-ρος του καί έπεσεν ώς 
πτώμα έπί τού έδάφους· ή ον δέ ούτος ά Καΐσα» 
Μαράτος.

Καί ά Παύλος αύτός έρρίφθη έπί θρονιού, άποκαρ- 
τερών καί τό πρόσωπο» έχων στάζο» άπο ιδρώτα.

Δύω τών στρατιωτών τόν επ-λησίασαν, καί ήρχισαν 
νά δένουν τήν πληγήν τήν όποιαν τό ξίφος τού Μαρά
του είχεν ά»οίζει είς τόν βραχίονά του, οθεν έρρεεν 
όλον τά αίμά του.

Συγχρόνως δέ, οί άλλοι έπεμελοϋντο τόν Μαράτον, 
τού όποιου είχε διαπερασθή τό στήθος, οθεν καί ολίγα 
σημεία ζωή; έδιδεν.

Εκραζαν τόν ξενοδόχον όστις ήλθε μέ μετρημένα
1® *υηματα.

—■ Ελα, γέρον Ζάχε μου, τού είπεν ό προσκαλεσας 
αύτόν στρατιώτης· έχομ-ν ανάγκην άπό σε.

— Καί άλλο; πάλιν φονευμε'νος, είπε δυσαρέστω; 
ό Ζάχος, καί πάλιν αίμα χυμενον εί; τό ξενοδοχειόν 
μου! Καί ποιος έχει τό βάρος πάντοτε νά πλύνη τό 
έδαφος; Πάντοτε ά Ζάχος. Μά τόν Θεόν, οί ξιφο- 
φόροι ούτοι είναι ανυπόφοροι.

— Αυτό μάς μέλει, μά τήν αλήθειαν! Εχετε ιατρόν 
είς τό χωρίο ν;

— Εχομεν ένα όστις ήλθε πρό τριών μηνών, γέ
ροντα μικρόσωμον, άνθρωπον πολλά επιτήδειον τή 
άληθεία, καί εμπειρότατον είς τήν τέχνην του, έχοντα 
όμως τήν μανίαν νά κλείεται όλην τήν ημέραν είς τήν 
οικίαν του, καί μόνον τήν νύκτα νά έπισκέπτεται τούς 
ασθενείς του. Ποτέ δέν ήθέλησε νά έξελθη τήν ήμέ- 
ραν, όσα καί άν τοϋ δώσουν χρήματα. Αυτόν μή 
τόν περιμένετε πριν νυκτώση.

— έωσότου νυκτώση , ό δυστυχής ούτος έχει 
καιρόν ν’ άποθά»η είκοσάκις. όδήγησε με είς τήν 

Ιοίκίαν τού-ιατρού, καί εγώ τόν κάμνω καί έρχεται.
Ταϋτα είπεν είς τώ» στρατιωτών, καί 6 Ζάχος 

συγκατετεθη, μουρμουρίζων πάλιν κατά τών κα- 
τηραμένων ξιφοφόρων, τού; οποίου; δέν ήδύνατο νά 
ίιποφε'ρη, καί αύτοί έν τούτοι; άπετέλουν τήν συνήθη 
πελατείαν του.

0 Παύλο; εντός ολίγου ά»έλαβε τά; δυνάμεις του· 
έδέθη ή πληγή του, έπαυσεν ή ροή τοϋ αίματος, καί 
τότε έπλησίασεν είς τόν Μαράτον καί ήρώτησε πώς 
ήτον.

— Μά τήν αλήθειαν, χύριέ μου, άπεκρίθη είς τών 
στρατιωτών, είναι πιθανόν μετ όλίγας στιγμάς ν’ ά- 
φήση τά κώλα έν το, έοήμω.

— Μού κακοφαίνεται, είπεν ό Παύλος, άλλ’ αύτός 
τό ήθέλησεν.

’Επειδή δέ τά βλέμματά του άπε'φευγαν τό πελι
δνόν πρόσωπον τοϋ Μαράτου, είδε κατά γή; χαρτίον 
διπλωμένον έν εΐδει επιστολής· λαβών αυτό, άνέγνωσε 
τήν εξής επιγραφήν

■ Τφ κυρίω Φραγκίσκω Αζολίνφ. »
Στοχασθεί; ότι ή ίπιστολή αΰτη έπεσε» άπό τά

«Λβέματα τού Μαράτου, ήτοιμάζετο νά τήν απόθεση 
^χησίον του, όταν, φωτισθέντος αίφνης τοϋ χαρτιού 
J,’ ήλιακής άκτϊνος, τού έφάνη ότι διέκρινεν έξωθεν 
0»ο|*α τό όποιον ζωηρώς έκέντησε τήν περιέργειαν του. 
Παραμερήσας λοιπόν, καί άνοιξα; τήν επιστολήν, έρρι- 
ψεν έπ’αύτής ολίγα βλέμματα· έπειτα, άφού έκύτ- 
τ«ξε τόν Μαράτον κείμενον χαμαί, σχεδόν ώς νεκρόν, 
έράνη ότι έλαβεν άπόφασιν τινα οριστικήν, έθεσε τήν 
έϋΐστολήν είς τόν κόλπον του, καί έπανελθών άνεμί-j 
χθη μέ τούς περικυκλόνοντας τόν πληγωμένου στρα · 

τιώτας.Μετά δέκα λεπτά, ήλθεν ό Ζάχος μέ τόν συνοδεύ- 
οντα αύτόν στρατ,ιώτη», καί τούτους παρηκολούθει 
άνθρωπος άλλος, ισχνός, Τηρός, μικρόσωμος, καί κύ-
--ω» ύπό τό βάρος προώρου γήρατος.....................
έπεριπάτει τρέμων όλος, χαμαί νεύων, καί ρίπτων 
περί αύτόν φοβισμένα βλέμματα.

— ίδού, κύριε Ματθαίε, είπεν ό Ζάχος δείξας πρός 
αύτόν τόν έζαπλωμένον κατά γής Μαράτον, ίδού ό 
άνθρωπος όστις έχει ανάγκην τής συνδρομής σου.

0 Ματθαίος έστρεψε πρός αύτόν βλέμμα άνήσυχον, 
•κιτα έσκυψε προς τόν Μαράτον, καί, έξετάσας αύτόν 
όλίγας στιγμάς, διέταξε νά τόν μεταφέρουν είς τόν 

χοιτώνα τού Ζάχου.
‘Η διαταγή τού ιατρού ε’ξετελέσθη άντιλε'γοντος 

τοϋ Ζάχου, καί ό γέρων Ματθαίος τότε μόνον άνέ- 
τνεοσεν έλευθέρω; όταν εύρέθη εντός τής κοινής αί- 
δίύσης όπου ή είσοδος ήτον ανοικτή είς όλους.

— Πηγαίνωμεν, συστρατιώται, είπε τότε ό προϊ
στάμενος τών στρατιωτών, λάβετε τά όπλα σας καί 
ά; φύγωμεν, διότι εντός μια; ώρας πρέπει νά ήμεθα 

είς Βενετίαν.^πλήρωσαν είς τόν Ζάχον τά γενόμενα έξοδα' ό 
Παύλος άνέλαβε νά πληρώση τά τού Μαράτου, καί οί 

στρατιώται άνεχώρησαν.— Τί φρονεί; λοιπόν περί τού πληγωμένου; ήρώ

τησε τόν ιατρόν ό Παύλος.
— Φρονώ, άπεκρίθη ό Ματθαίος, οτι τελευταίαν φο- 

ράν έσυρε σήμερον άπό τήν θήκην τό ξίφος.
— Τόσον επικίνδυνον νομίζεις τήν πληγήν του;
— Τό τραύμα είναι θανατηφόρον, καί εντός μια; 

ώρας ίσως ό δυστυχής μεταβαίνει είς άλλον κόσμον.
—Οπως καί άν ή»αι, κύριε Ματθαίε, κάμε τά χρέος 

σου, καί γνώριζε άπ’ εμέ τήν ανταμοιβήν τών κόπων 

σου. (
■— Εύχαριστώ, κύριε, πλήν σού ομολογώ δτι έπρο- 

τίμων πολλά νά χάσω, καί νά εύρεθώ τήν στιγμήν 

'αυτήν είς τήν οικίαν μου.
■— Καί τί τάχα φοβείσαι εδώ;
— Τίποτε, τίποτε· άλλ’ υυστόσον ή φιλανθρωπία 

μ’ έκαμε ν’αποφασίσω άπερισκέπτως· έπρεπε νά περι-

Η-είνω νά έλθω τό εσπέρας.
Καί, ταϋτα λέγών, εξέταζε διά τής μήλης τήν 

~ήηγήν τού Μαράτου με σπανίαν έπιδεξιότητα. Μετά 
ταϋτα, έπέθεσεν έμπλαστρον, τήν έδεσεν έπιμελώς, 
συνήθροισε μέ βίαν τά έργαλεΐά του, καί έπροχώρησε 
~ρός τήν κοινωνούσαν μέ τήν κοινήν αίθουσαν ύαλί- 
νην θάραν. Αλλ’ αίφνης (οπισθοδρόμησε τρέμων, έ
στρεψε πανταχόσε περίφοβα βλέμματα, καί δραμών 
έ»ρύβη όπισθεν τής κλίνης τού κοιτώνος κραυγάζω/ 

Φυλλάόι,ον 58, Τόμ. Γ'.

— Αί ίδού ο,τι έφοβούμην· δυστυχία μου, δυστυ

χία μου! Κύριε, σώσόν με!
Ο Παύλος, οίκτείρων τόν τρέμαντα γέροντα, έδραμε 

|ν’ άνοιξη τήν θύραν, καί έμβήκεν είς τήν κοινήν αί

θουσαν.
Ηύρεν εκεί νέον, τόν όποιον έκ τής φορεσιάς καί 

τών τρόπων του άνεγνώυίσεν ώς άνήκοντα είς τήν 
τάςιν τών πατρικίων. Καί άν ήτο δυνατόν ν’ άμφι- 
βάλη περί τούτου, ό τόνος μέ τόν όποιον απεύθυνε 
τόν λόγον πρός αύτόν ήτον ικανός νά τόν βεβαίωση.

— Είσαι μό»ο; εί; τό ξενοδοχεϊον τούτο; τόν ήρώ

τησε συντόμω; καί προστακτικώς.
— Σχεδόν, κύριέ μου, άπεκρίθη ό Παύλος όστις 

ή’οχιζε νά σπουδάζη περιέργως τοϋ νέου τούτου τήν 

φυσιογνωμονίαν.
— Τί ώρα είναι;
— Δέκα (ύραι.
—■ Αύτή είναι ή ώρα, αύτός πρέπει νά ήναι, έμουρ- 

Μ,ούρισε σιγαλά ό νέο; πατοίκιος.
Επειτα, πλησιαζων πρός τόν Παύλον·
— Γνωρίζεις τόν Τιντορέτον; τοϋ είπε.
— Γνωρίζω τόν Τιντορέτον, άπεκρίθη ό Παύλος, 

γνωρίζω τήν κατοικίαν του είς τήν προκυμαίαν τών 
Σκλαβούνων, καί ήζεύρω ότι τήν έυραν ταύτη» καθ’ήν 

λαλούμεν έμβαίνει είς τήν Βενετίαν.
— Μά τόν Χριστόν! άνέκραξεν έκθαμβος ό πατρί

κιος, άν ήσαι τόσον ανδρείος όσον είσαι επιτήδειος, σοΰ 
προλέγω ότι θά κάμης πολύ γλήγορα τήν τύχην σου. 
έπειδή όμως ήξεύρει; τόσα πράγματα, θά ήξιύρης βέ

βαια καί ποιο; είμαι.
— 0 κύριος Φραγκίσκος Αζολΐνος, είπε προσκυνών 

βαθέως ό Παύλος, καί θά μ’ εύρη; πάντοτε υπηρέτην

άφωσιωμένον καί εύπειθέστατον.
Σύρων τότε άπό τόν κόλπον του τήν οποίαν πρό

ολίγου είχεν εύρεί κατά γή; επιστολήν, τήν έδωκε 

πρός τον Αζολΐνον.
— Βλέπεις, τού είπε, τό αίαα τούτο, καί τήν 

πληγήν τήν όποιαν έχω εις τόν βραχίονα" έ μονομά
χησα μέ ένα τών στρατιωτών, καί είς τήν μονομα
χίαν ή σφραγίς έσυντρίφθη.

— Κύριε Καΐσαρ Μαράτε, είπεν ό Αζολΐνος άφοϋ 
έτριψε μικρόν βλέμμα είς τήν επιστολήν, θά εΰρης 
καί σύ έμέ αύθέντην εύγνώμονα καί πρό πάντων ελευ

θέριον .
ίδού τί πεοιεϊχεν ή επιστολή, ή διευθυνομένη πρός 

τόν Φραγκίσκον Αζολΐνον, καί πεσούσα, ώς εΐδαμεν, 

είς χείρας τού Παύλου·
η Φίλτατέ μου Αζολϊνε, σού στέλλω τον άνθρωπον 

• πεοί τοϋ όποιου σού ώμίλησα διαβαίνουν άπό Βενε- 
» τίαν. Ο Καΐσαρ Μαράτος είναι κυρίως β,τι σου 
ο χρειάζεται διά τήν γνωστήν ύπόθεσιν είναι άνδρεϊος, 
» εύρωστος, νοήμων, καί αγνοεί μάλιστα τί έστι συν- 
ιι είδησις. Γνωρίζει τήν ύπόθεσιν διά τήν όποιαν εχεις 
ιι ανάγκην τής υπηρεσίας του, καί θά τόν ευρης έτοιμον 
» είς όλα. Σού εΐπ^διά τής προλαβούσης μου έπιστο- 
ιι λής τήν ημέραν, τήν ωράν καί τόν τόπον όπου θά σε 
» περιμείνη, καί τά σύνθημα διά τοϋ οποίου θά τον 
» γνωράσης. Τγίαινε λοιπόν, καί ό ούρανός *νά προ-
ιι στατεύση τούς έρωτά; σου! Εις καλάς χεϊρα; εύρί- 
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λ σχεται ό Τιντορέτος· θά κρίνγις όταν ίδής τοΰ Καί·
» σαρός μου τά έργα.

"EffiUffO. ΚΑΜΠΑΝΑΙΟΣ.

— Κύριε Καϊσαρ, είπεν 6 πατρίκιος πρός τόν
Παύλον, σέ προσμένω είς τό παλάτιόν μου απόψε· έλα 
τά μεσάνυχτα φορών προσωπίδα, καί θά σοϋ δώσω 
λεπτομερείς όδηγίας. Σ’ε’προσκάλεσα, τό τδξεύρεις, 
διότι είσαι ολωσδιόλου άγνωστος εις την Βενετίαν, 
καί κάνεις δεν θά ύποπτεύση ότι υπάρχουν σχέσεις 
μεταξύ σού καί έμοΰ. Φρόντισε λοιπόν, άν κατά περί 
στάσιν με απάντησης έμπροσθεν σου, νά προσποιηθής' 
ότι δέν μέ γνωρίζεις.

— Πολύ καλά.
— Αποδέλοιπόν, τά μεσάνυχτα.
Μείνας μόνος, ό Παύλος έδραμε πρός τόν ιατρόν, 

τόν όποιον ηύοεν εις τήν αύτήν ακριβώς θε'σιν όπου 
τόν είχεν αφήσει.

— ‘Ησύχασε, τόν είπε, κύριε Ματθαίε, δ κύριος 
Αζολΐνος έφυγεν.

— Είσαι βέβαιος ότι δέν μέ ειδεν, ήρώτησεν ό γέ
ρων άνορθώσας τήν πελιδνήν άπό τόν τρόμον κεφα
λήν του.

— Βεβαιότατος* άλλ’ είπέ μου, τί συνέβη μεταξύ 
σοϋ καί τοΰ νέου τούτου πατρικίου, ώστε μόνη ή θεω
ρία του νά σού έμπνέη τοσαύτην φρίκην; ι

—Ω! μή ζητής νά μάθης τήν ιστορίαν ταύτην, κύ-| 
ριέ μου" δι’όλα τά πλούτη τού κόσμου δέν τολμώ νά 
σού τήν είπώ.

— Είναι λοιπόν πολύ τρομερά;
— Τρομερωτάτη, κύριέ μου.
— Τόσω περισσότερον λοιπόν επιμένω νά τήν μάθω.
— Αδύνατον σοϋ λέγω, κύριέ μου, δέν ήμπορώ 

\ά τήν είπώ ούδέ τού ίδιου αδελφού μου.
— Μού κακοφαίνεται, κύριε Ματθαίε· είς εμέ μο

λαταύτα πρέπει νά τήν είπής, εκτός άν προτιμάς νά 
δεχθής άπ’ αύρων τήν έπίσκεψιν τού Φραγκίσκου 
Αζολίνου, έχοντος ίσως συμφέρον νά γνωρίση τήν κα
τοικίαν σου.

Τήν απειλήν ταύτην άκούσας, ό γέρων έπεσε τρέ- 
μων είς τούς πόδας τού Παύλου.

— Ω! κύριέ μου, ανέκραξε τείνας πρός αυτόν τάς 
χεΐρας· δι’ αγάπην Θεού, διά τούς οίκτιρμούς τοΰ 
Θεού, μή τό κάμης αύτό, άλλως είμαι χαμένος άν
θρωπος.

— Τότε, είπέ μου τήν ιστορίαν ταύτην, καί δέν 
θά εχης τίποτε νά φοβηθής άπό τόν Αζολΐνον, σού δί
δω τόν λόγον μου.

— Ακουσέ με λοιπόν, κύριέ μου, επειδή τό απαιτείς.
Καί καθήσας διηγήθη πρός τόν Παύλον Ιστορίαν, 

τήν όποιαν θά μάθη αργότερα ό άναγνώστης.
Μετά τό τέλος αυτής, ό νέος, άφήσας τό ξενοδο

χείου, διευθύνθη είς Βενετίαν.
Ο δέ Καϊσαρ Μαράτος έξέπνευσε πρό τού τέλους 

Τής ήμέρας.

Γ.
‘Η ημέρα είχεν ήδη προχωρήσει, όταν ό Ιάκωβος 

ίΌοούστης ε’στάθη έμπροσθεν τής οικίας τής Μαριέτας. 
Μήν ολόκληρος είχε παρέλθει αφού τήν είχεν αφήσει’]

S02 —

πόσα λοιπόν πράγματα είχε νά τής είπή! πόσην χαρά, 
προησθάνετο συλλογιζόμενος τήν εύδαιμονίαν τή, 
όποιαν θά έβλεπε λάμπουσαν είς τούς ωραίους οφθαλ
μούς της ένώπιόν του! διότι καί αυτή ακόμη, ήτο, 
βέβαιος, καί αυτή είχεν αριθμήσει άδημονούσα τάς 
ώρας ολας όσαι διέτρεξαν μετά τόν χωρισμόν των 
καί αυτή άκόμη είχε νά τού διηγηθή τά ηδονικά δά
κρυα, τήν βαθεΐαν λύπην καί τήν ηδονικήν σύννοιαν έκ 
τών όποιων έσυγκινεϊτο ή καρδία της καθ’ βλον τό, 
μακρόν τούτον χωρισμόν.

Επαλλε λοιπόν βιαίως ή καρδία του όταν έκρουσε 
τήν θύραν ταύτην, τήν όποιαν πρό ένός μηνός άδια, 
κόπως έσυλλογίζετο.

Ικανή ώρα παρήλθε πριν ίλθη κάνεις νά τού άνοίξη' 
τέλος πάντων ή θύρα ε’στράφη περί τούς στρόφιγγα; 
αύτής, καί ούτως ιίσήλθεν.

ι ‘Η γραία Γιαννέτα, ήτις εύσπλαγχνίζετο τήν κα, 
τάστασίν του όταν τόσα προσκόμματα εύρισκεν ή εύ- 
δαιμονία του, καί ήτις μετά ταϋτα όπερηυχαριστήθη 
διά τήν αίσίαν καί άπροσδόκητον τής τύχης τού έρω
τος αύτών μεταβολήν, ή Γιαννέτα, λέγομεν, τόν έκύτ- 
ταξεν έμβαίνοντα μέ τοσαύτην έκφρασιν θλ(].εως καί 
άπογνώσεως, ώστε ή θέα αύτής τοΰ επάγωσε τήν καρ
διάν· καί όταν έζήτησε νά ίδή τήν Μαριέταν, τού 
έδειξε διά τού δακτύλου, χωρίς νά προφέρη μήτε λέξιν, 
τόν μικρόν κοιτώνα όπου συνήθως αύτη διέμενε, 
διότι ό κοιτών ούτος έβλεπε πρός τήν θάλασσαν.

0 Ιάκωβος έδραμεν είς τόν δειχθέντα κοιτώνα, 
κυριευόμενος άπό ανέκφραστου φρίκην. Είδε τήν Μα
ριέταν καθημένην είς τήν γωνίαν, άκουμβοϋσαν τήν 
κεφαλήν εις τήν χειρ», άτακτον έχουσαν τήν κόμην, 
ατενές καί φλογερόν τό βλέμμα, ώχρόν τό πρόσωπον, 
καί φέρουσαν έπί τού μετώπου τόν τύπον τόσω μεγά
λης λύπης, τόσω βαθείας άπογνώσεως, ώστε έστάθη 
είς τό κατώφλιον καί ήρχισε νά ώχριά καί νά τρέμη 
καί αύτός, ώς νά είχεν άποσυρθή αίφνιδίως ή ζωή 
άπό τήν καρδίαν του.

‘Η νεάνις ύψωσε πρός αύτόν τά μεγάλα, μαύρε; 
καί πυρετώδη της όμματα, καί τό πρόσωπον της δεν

Ιεδειξε κάνέν ίχνος συγκινήσεως· εύκόλως έμαντεύετο 
ότι ή ψυχή της έβασανίσθη τόσον, ώστε έχασε τό αί
σθημα τού πόνου. Καθώς τό άνθος τό καταπλακωθέν 
αίφνιδίως άπό τήν χιόνα, έχασε διαπαντός καί λάμψιν 
καί άρωμα.

— Μαριέτα! Μαριέτα! τί έπαθες; τί έχεις; ανέ
κραξε γονυπετής ό ’Ιάκωβος.

Καί τήν άπηλπισμένην ταύτην πρόσκλησιν άκούσα- 
σα, καί τήν φωνήν ταύτην τήν πλήρη δακρύων, άδη- 
μονίας καί τρυφερότητος άκροασθεϊσα, ή Μαριέτα διε- 
τήρησε τήν φρικώδη αταραξίαν της.

— Ω! λάλει, λάλει, Μαριέτα, άνέκραξεν ό ζωγρά
φος, καί τήν φρικωδεστέραν συμφοράν άν έχη,ς νά μού 
είπής, προτιμώ τούτο παρά τήν σιωπήν σου ήτις, άν 
παραταθή, θά μέ καταστήση παράφοονα.

‘Η Μαριέτα ήτένισεν όλιγον έπί τοΰ ’Ιακώβου τό 
φλογερόν της βλέμμα όπου κρουνοί δακρύων άπερρο-- 
φώντο· έπειτα, χωρίζουσα μέ τάς χεΐρας τήν πίπτου- 
σαν συγκεχυμένοι; περί τό πρόσωπόν της κόμην, είπε’

ι — Προτιμάς συμφοράν όποιανδήποτε παρά τήν 
'φρίκην τήν οποίαν σού προξενεί ή σιωπή μου; εύχαρι-

λοιπόν, ίάκωβε. όταν ήθελες νά πηγαίνης 
τήν εξοχήν τοΰ άρχοντος Ματαδαίου, σέ παρεκά- 

>ίί«, «ν ένθυμήσαι, ν’ άναβάλης τήν άναχώρησίν σου 
ρε'χρι τις έκτελέσεως τών γάμων μας. Σύ δέ, ίάκω- 
£ί, άντέταξες είς τά προαισθήματα μου λόγους, καί 
οήφερον φαίνεται ότι τά προαισθήματα μου ήσαν φρο
νιμότερα τών λόγων σου, διότι άπέβησαν αληθή.νΐρΐώτερα των Λόγων ουυ, un* ----

— Φρίττω άκούων σε, Μαριέτα· εξηγήσου, σέ πα

ρακαλώ.
— Ανώτερα μάλιστα τών υποψιών μου, ε’μουρμού- 

ρισεν ή νεάνις μέ φωνήν όπόκωφον καί ώς λαλοΰσα 
σρός έαυτήν· διότι πώς ήδυνάμην νά μαντεύσω ό,τι 
βήμερον συμβαίνει;

— Αλλά τί συμβαίνει τέλος πάντων, Μαριέτα; 
ν' έξορκίζω.

— Ιδού, Ιάκωβε, είπε μέ βραχεϊαν καί διακοπτο- 
μίνην φωνήν ή Μαριέτα· συμβαίνει πράγμα άπλού- 
ατατον- άνθρωπός τις κατεδέχθη νά μου προτείνη νά 
γε'ίνω ερωμένη του, καί συγκατετέθην.

— Θεέ μου! Θεέ μου! παραφρονεί ή τάλαινα, άνέ 
χραξεν ό Ιάκωβος βλέπων μέ φρίκην τήν νέαν, τής 
όποίας οί οφθαλμοί έλαμπαν υπερφυσικήν λάμψιν.

— Καί συγκατετέθην έκουσίως, άνενοχλήτως καί 
άπαραβιάστως, έπανέλαβεν ή Μαριέτα. Ω ! μή μέ 
κυττάζης κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ίάκωβε, όχι, δέν 
είμαι τρελλή, καί άπόδειξις ότι έχω σώας τάς φρένας 
μου ....

Καί έστάθη έδώ αίφνιδίως, έβύθισεν αμέσως τήν 
χιφαλήν είς τάς δύω χεΐράς της, καί ήρχισε νά θρηνή 
γοερώς.

— Ω! όχι, ανέκραξε μέ πικρίαν λύπης σπαράττου- 
5«ν πάσαν άνθρωπινην καρδίαν, όχι, δέν είμαι τρελλή!

II παραφορά αύτη διήρκεσεν ολίγον, καί ή απελ
πισία της έπανελαβε ταχέως τόν σκυθρωπόν εκείνον 
καί άπαθή χαρακτήρα, τόν άποτελούντα φρικώδη τήν 
μορφήν της.

0 Ιάκωβος τήν έξώρκισε καί πάλιν νά τού έξηγήση 
τήν λύπην της, ήτις έφαίνετο ότι έκρυπτε τοιούτο 
φοβερόν μυστήριον· άλλ’ αύτή άντέταξεν επίμονον 
σιωπήν.

— Μία μόνη σωτηρίας ελπίς υπολείπεται είς τήν 
δυστυχίαν μου, είπε πρός αύτόν, ελπίς όμως σαθρά 
καί αβέβαιος· έπίστρεψε αύριον τήν αύτήν ώραν, καί 
αν δ Θεός μ’ εύσπλαγχνισθή . . . πόσον μωρά είμαι 
ή δυστυχής νά ελπίζω άκόμη! άνέκραξεν, άλλ’ούτως 
εΐμεθα πλασμένοι. Τγίαινε λοιπόν, ίάκωβε, καί αύ
ριον βλεπόμεθα.

— Μαριέτα, σέ άφίνω, επειδή τοιαύτη είναι ή) 
θε'λησίς σου; άλ,λά δέν ήμπορώ νά ίδώ τον κύριον Μα

■ ’ i . .

λατέσταν;
— Τόν πατέρα μου ! άνέκραξε παραφρονούσα ή νεά

νις, ώ! μή μού λαλής περί τού πατρός μου. Αφες με 
(κόνην, ίάκωβε, άφες με.

0 ζωγράφος άπεμακρύνθη, αφού ειδεν οτι ήτον 
άδιίνατον νά κατορθώση πλέον τίποτε.

Ηθέλησε νά ερώτηση τήν γραίαν Γιαννέταν, άλλ’ ή 
Γιαννέτα τού άπεκρίθη ότι όλα σχεδόν τά γινόμενα 
ήσαν μυστήρια δι’ αύτήν, καί ότι άπό τά ολίγα όσα 
ήξευρεν είχεν όρκισθή νά μήν είπή τίποτε είς κάνένα. 
Περί δέ τού κυρίου Μαλατέστα, είπεν δτι δέν ήδύνατο

νά φανέρωση τό παραμικρόν, καί άπεποιήθη πάσαν 

περαιτέρω έξήγησιν.
Ο Ροβούστης λοιπόν ήναγκάσθη νά περιμείνη έως 

αύριον, άν καί έκυριεύετο άπό σκληροτάτην αδημονίαν.
Τήν επαύριον, ολίγον πρό τής ώρας καθ’ ήν ό Ιά

κωβος Ροβούστης έμελλε νά ίδή τήν Μαριέταν, νέος 
τις ιππότης, εύειδής είς άκρον καί τήν ένδυμασίαν 
κομψός, ένεφανίοθη έμπροσθεν τής θυγατρός τού 
Μαλατέστα- ό νέος ούτος ήτον ό Παύλος, τόν όποιον, 
ώς έκ τοΰ εύγενούς καί διακεκριμένου χαρακτήρός του, 
ήδύνατο τις εύκόλως νά ύπολάβη ώς υιόν περιφανούς 
οικογένειας.

— Κυρία, είπε πρός τήν Μαριέταν, έρχομαι νά σού 
λαλήσω έκ μέρους τού κυρίου Αζολίνου.

— Είσαι φίλος του: είπεν ή Μαριέτα έκφράζουσα 
περιφρόνησιν τήν όποιαν δέν ήδυνήθη νά κρύψη.

— Δέν είμαι άξιος τής τοιαότης τιμής, είπεν ό Παύ
λος μέ ταπείνωσιν άκραν είμαι πιστός υπηρέτης του.

—Υπηρέτης του! είπεν έκθαμβος ή Μαριέτα.
Επειτα, άδημονούσα μεγάλως καί άδυνατοϋσα νά 

κρύψη τήν αδημονίαν της, έπανελαβε·
— Τί έχεις νά μού είπής έκ μέρους τοΰ κυρίου 

Αζολίνου,·
— Κυρία, είπεν ό Παύλος, πρό ένός περίπου μηνός, 

τήν αύτήν εκείνην ήμέραν καθ’ ήν ό Τιντορέτος άνε- 
χώρησεν άπό Βενετίαν, ό πατήρ σου συνελήφθη έντός 
τής οικίας του καί άπήχθη είς τήν φυλακήν τήν λεγο- 
μένην τών Μολύβόων. Βαρύτατον βέβαιαήτοντό έγκλη- 
μάτου, διότι εΐμεθα ήδη είς τόν καυστικώτεροε μήνα 
τού έτους, καί ή καταδίκη τών μόλυβδων, ανυπόφορος 
ούσα είς όλους, είναι ποινή φρικώδης καί άνήκουστος 
είς γέροντα όστις άλλο τι μέχρι τοϋδε δέν έγνώρισεν 
είμή τήν εύεξίαν καί τάς γλυκύτητας τής ζωής.

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις άκούσασα, ή Μα
ριέτα ώχρίασε φριχτήν ώχρότητα.

— Ακολουθεί, είπεν.
— 0 κύριος Αζολΐνος, όστις δέν ήμπορεΐ νά ίδή 

άνθρωπον πάσχοντα χωρίς νά τόν εύσπλαγχνισθή, σού 
προσφέρει όλην όσην έχει έπιρροήν είς τό νά κατορ- 
θωθή ή άπόλυσις τού κυρίου Μαλατέστα· ένα μόνον 
όρον θέτει είς τήν γενναίαν ταύτην προσφοράν, τόν 
όποιον έγώ δέν γνωρίζω, σύ όμως ήθέλησες νά καθυ- 
ποβάλης είς τόν πατέρα σου. ό γέρων τόν άπέκρουσεν, 
άλλά τούτο δέν εμπόδισε τόν κύριόν μου, τού οποίου 
ή άγαθότης είναι άνεξάντλητος, νά σού διακοινόνη 
καθ’ ήμέραν ειδήσεις τού πατρό; σου, τού οποίου ή 
ύγιεία ήρχισε νά πάσχη δεινώς. Τέλος πάντων, τά 
παθήματα του έφθασαν εις τοσοϋτον βαθμόν, ώστε 
ένόμισες πρεπον νά τού γράψης χθες, καί νά τοΰ εν- 
θυμίσης τόν όρον ύπό τόν όποιον ό γέρων ήδύνατο νά

έλευθερωθή. At λοιπό> . . .
— Αί λοιπόν; έτραύλισεν ή νεάνις, καί έτρεμεν ολη. 
— Λοιπόν, κυρία, ιδού ή άπόκρισι; τού πατρό; σου. 
Καί, ε’κβαλών άπό τόν μανδύαν του χάρτην ε’σφρα-

Υεσμένον, τόν ένεχ^είρισεν είς τήν Μαριέταν.
ή Μαριέτα έδίστοΛεν ικανήν ώραν ν άνοίξη τήν

επιστολήν, ώς άν ή επιστολή αύτη περιείχε τήν άπό- 
φασιν τοΰ θανάτου της. Τέλος πάντων, ύπεργικησασα 
τήν άδυναμίαν ταύτην, τήν άπεσφράγισε βιαίως. Ιδού 

τί περιείχε·



— 805— 804 —
" Κόρη μου, μέ δάκρυα εντροπής καί άΐϊελπν&ίάς 

» σου γράφω τάς λέξης ταύτας. Η γενναιότης μου έξην 
» τλήθη, δέν ■/μπορώ πλέον νά υποφέρω ! ! ...

Η Μαριέτα άνέγνωσε καί έξανανέγνωσε δεκάκις 
τάς λέξεις ταύτας-, βαοανίζουσα τό πνεΰμά της νά ευρ 
άλλην παρά την περιεχομένην έννοιαν· άλλ’ ή έννοια 
ητον σαφέστατη, δεν ήδύνατο ν’ άπατκθή. Μετά 
μακράν σιωπήν, διαρκούσης τής όποιας ό Παύλος 
έκύτταζε μέ θαυμασμόν τό ώραΐον της πρόσωπον, τό 
όποιον ή ώχρότης καί ή απελπισία είχαν πεοιβάλε 
μέ χαρακτήρα λαμπρόν συγχρόνως καί σοβαρόν, έσηκώ- 
θη καί είπε ποός τόν Παύλον,, —. cmc ..ρυ; τον ιιαυλον 

— Είπέ εί: τόν κύριον Αζολϊνον οτι απόψε έρχομαι
: τοΰ ζητήσω τήν ελευθερίαν τοϋ πατρός μου.
— Ακόμη μίαν λέξιν, κυρία, είπεν δ Παύλος· ό 

κύριό; μου γνωρίζει οτι ό Ιάκωβος Ροβούστης είναι 
είς τήν Βενετίαν, καί ότι σέ είδε χθες· δέν άμφιβάλ 
λει ότι θά διατηρήση; μυστικήν άπ’ αύτόν δλην ταύτην 
τήν ύπόθεσιν, καθώς τό ύπεσχέθης· μολαταύτα έπιθυ- 
μεϊ νά κλεισθή σήμερον ή Ούρα τής οικίας σου πρός 
τόν Τιντορέτον.

— Υπακούω είς τήν διαταγήν τοϋ κυρίου σου. 
Αλλ’ ήμπορώ τούλάχιστον νά ελπίσω ό'τι ό Ιάκωβος 
δέν θά έκτεθή είς τό μισός του;

— 0 ϊάκωβος ^οβούςτης είναι άνθρωπος έπιζίνδυνος, 
κυρία, είναι ανδρείος, έχει εις τήν Βενετίαν πολλούς 
φίλους καί θαυμαστάς, ώστε θά ήτον έπίφοβος άν άπε- 
φάσιζε νά προσβάλη τόν κύριον Αζολϊνον. ό κύριός 
μου θά λάβη λοιπόν κατ’ αύτού όσα; προφυλάξεις 
υπαγορεύει ή φρόνησες· τό μίσος όμως είναι αίσθημα 
είς αύτόν άγνωστον. Προσκυνώ, κυρία.

Καί κλίνας τήν κεφαλήν πρός τήν Μαριέταν, μεί 
νασαν ώχράν καί ακίνητον ώς άγαλμα, έξήλθε.

Μόλις δέ προχωρήσας δέκα βήματα εις τήν οδόν, 
είδεν έρχόμ-ενον κατέμπροσθέν του άνθρωπον βυΟισμέ- 
νον εις σοβαρούς διαλογισμούς· ήτον δέ ό Ιάκωβος 
Ροβούστης.

— Μά τήν Παναγίαν, έμουρμούρισεν ό Παύλος, 
ιδού ό άνθρωπος τόν όποιον ζητώ· ή θεία Πρόνοια τόν 
στε'λλει έμπροσθέν μου.

Εστάθη είς τό μέσον τής όδοϋ, έπεριτυλίχθη εις 
τόν μανδύαν του, καί έπερίμεινε τόν ζωγράφον, όταν 
ήτον ολίγα βήματα πλησίον του, ό Παύλος, άνορθω- 
θείς καί άποκαλύψας τήν κεφαλήν, είπε πρός αύτόν 
μέ τολμηράν φωνήν·

— Εχω τήν τιμήν νά λαλώ πρός τόν ίνδοζον Τιν- 
τορέτον,

— Είμαι μάλιστα ό Τιντορέτος, άπεκριθη ά Ιάκω
βος καταμετρών άπό κεφαλής μέχρι ποδών τόν έμ- 
ποδίζσντα τόν δρόμον του* τί μέ θέλεις ;

— Διά τό καλόν σου, κύοιέ μου, σέ προτρέπω νά
μή προχωρήσης περαιτέρω, διότι θά κοπιάσης έπί 
ματαίω.

0 Ιάκωβος έπροχώρησε χωρίς νά καταδεχθή ν’ά- 
παντήση, καί εκρουσε τήν θύραν τής Μαριέτας.

Μικρόν παραθυοίδιον έπί τής θύρας ταύτης ήνοίχθη 
σχεδόν αμέσως, καί έφάνη τό πρόσωπον τής Γιαννέτας.

'._Α _ 2 Ά \ -/ - - * - ' ~

ή Μαριέτα εδωκε τοιαύτην διαταγήν! Τί οη.
μαίνει τοΰτο, ώ θεέ μου;

— At! Παναγία μου! καί ποιος ήμπορεϊ νά κατ«. 
νοήση τά είς τήν οικίαν ταύτην συμβαίνοντα! ή δυς> 
χία έμβήκεν είς αύτήν, καί σκληρώς μάς προσέβαλεν 
όλους, ιδού τό βέβαιον βσω περί έξηγήσεως τών δια- 
-ρεχόντων. . . .

— Σε παρακαλώ, διέκοψεν αύτήν ό Ιάκωβος, είστε 
τής Μαριέτας ότι είμαι έγώ, καί ότι πρέπει χωρίς άλλο 
νά τής λαλήσω.

Αδύνατον, κύριε, σοϋ τό έπαναλέγω, ή διαταγή 
τής κυρίας μου sivat ρητή.

— Αΐ λοιπόν; κύριε Ροβούστη, είπε τότε φωνή τις 
όπισθεν τοΰ Ιακώβου· σέ ήπάτησα όταν σου είπα 
ότι έμελλες νά κοπιάσης έπί ματαίω ;

0 ζωγράφος έστράφη καί είδε τόν Παύλον· προχω
ρήσας λοιπόν κατ’ ευθείαν πρός αύτόν, είπεν·

— Επειδή γνωρίζεις τόσον καλά τά άφορώντά με, 
έπειδή θέλεις χωρίς άλλο ν’ αναμιγνύεσαι εις τά 
πράγματά μου, δέν θ’ άρνηθή,ς βέβαια νά μοΰ σαφή- 
νίσης τό περιστοιχίζον με μυστήριον, διά τού όποιου 
ματαίως προσπαθώ νά διακρίνω τήν αλήθειαν.

— Γνωρίζω πολλά πράγματα, τώ δντι, έπί ύποθέ- 
σεώς τίνος ήτις σ’ ένδιαφέρει τά μέγιστα, άπεκρίθη δ 
Παύλος, άλλά τό συμφέρον μου δέν συγχωρεϊ νά σού 
τά είπώ.

— έχεις άδικον, άρχοντόπουλόν μου, είπεν ό ϊά- 
ζωβος κυττάζων τόν νέον κατά πρόσωπον διότι 
τούτο ιίναι τό μόνον μέσον διά τού όποιου ήμπορεϊ 
νά συγχωρηθή ή έπέμβασίς σου.

— ’Αναμφιβόλως, άπεκρίθη ό Παύλος, έχω άδικον 
άν ζητώ καί άν θέλω νά συγχωρηθή· άλλά κατά δυσ
τυχίαν όλίγον μέ μέλει.

— δπερ έστίν ; ήρώτησεν ό Ροβούστης πλησιάζων 
ρός τόν Παύλον.

— δπερ έστίν ότι τό χρώμα τού ένδύματός σου 
τό εύρίσκω άηδέστατον, ότι τό πτερόν τοϋ πίλου σου 
μοΰ φαίνεται κακόζηλον, καί ότι πολύ αμφιβάλλω άν 
τό ξίφος σου ηναι τόσον κοπτερόν ώς τό έδικόν μου.

Τούτο ήμπορούμεν νά τό άποφασίσωμεν αύθωρί,Μ _. i__Α ~

— Επειδή εύαρεστεϊσαι νά ζητήση,ς τήν γνώμην 
μου. άπεκρίθη ό Παύλος, θά σέ παρακαλέσω νά μέ 
'άφήσης νά ζήσω έως τό έσπέρας, άν μολαταύτα τούτο 
δέν σέ πειράζη εις τό παραμικρόν.

— Τό έσπέρας, λοιπόν, κύριε.
— Μ’ ευρίσκεις εις τάς Καμάρας.
Επειδή ή σκηνή αΰτη έ^ίνετο είς όδόν πολυάν- 

θρωπον, παρευρέθησαν διάφοροι μάρτυρες· καί επειδή 
ό Παύλος, είς τάς λέξεις τάς οποίας άντήλλαξε μέ τόν 
Ροβούστην, είχεν υψώσει τήν φωνήν ώστε τόν ήκουα* 
όλοι οί περιεστώτες, έντός ολίγων ώρών ικανόν μέροί 
τής πόλεως έγνώριζεν ότι ό Τιντορέτος έμελλε νά μο· 
νομαχήση τήν ιδίαν έσπέραν.

Οταν ένύκτωσεν, ό Παύλος ε’πήγεν είς τό παλά- 
Ttov τοϋ ΑΓολι'νου.

όταν τόν εί- 
μοΰ φέρεις;

>ρία Μαριέτα

ίρχείαι αύοιον τό έσπέρας νά συνεννοηθή μετά τής εύγε- 
via; σου περί τοϋ πατρός της.

— Δεν είχα άμφοβολίαν, είπε σατανικώς μειδζάσα; 
i Αζολϊνος.

Σημάναντος δέ τόν κώδωνα, ένεφανίσθη είς τών 
δυηοετών.

— Αντώνιε, αύριον τό έσπέρας, έδώ, εις τήν αί
θουσαν ταύτην, θέλω νά έτοιμασθή λαμπρόν καί πολυ
τελές συμπόσων ίδέ τίποτε μή παραμέλησης.

Ο ύπτρέτης έπροσκύνησε καί έξήλθε.
— Κύριε Μαράτε, είπε τότε ό Α,ζο'ΐνος, γνωρίζεις 

τήν φέρουσαν εις τήν αίθουσαν ταύτην κλίμακα;
— Τήν γνωρίζω, κύριέ μου.
— Νά περιμείνης, φορών τήν προσωπίδα, κάτω τής 

κλίμακος ταύτης, θά διατάξω νά σου φέρουν έκεΐ τήν 
Μαριέταν άμα φθάση, καί νά τήν έμβάσης εις τήν αΐ 
θουσαν ταύτην.

— Αλλά δέν θά γείνη έδώ τό συμπόσων;
—■ "Ισα ίσα διά τούτο, ή ώραία Μαριέτα μέ κατε- 

φρόνησεν όπεροπτικώς, καί έγώ θέλω νά τήν έκδικη- 
θώ μέ τήν μεγαλητέραν έπισημότητα.

— Καταλαμβάνω· άφες είς έμέ, κύριε, τήν φρον
τίδα.

— Αλλ’ είπες ότι είχες πολλάς ειδήσεις.
— Είδα τόν Ιάκωβον Ροβούστην, καί θά μονομα- 

χήσωμεν.
- — Εμαθα ήδη άπό διαφόρους ότι δ Τιντορέτος 
εμελλεν απόψε νά μονομαχήση μέ τινα ξένον, καί εύ- 
αόλως έμάντευσα τ’ όνομα τοϋ αντιπάλου του. Ιδού, 
κύριε Καΐσαο, θέλω νά μάθω άν ησαε άνθρωπος φιλό
καλος· τί λέγεις περί τής έργασίας τοϋ βαλαντίου 
τούτου;

— Λέγω ότι, άν περιέχη όσα αξίζει, είναι μέσα 
έκατόν φλωρία τούλάχιστον.

— Πολύ καλά, πήγαινε νά τ’ άριθμήσης είς τήν 
οικίαν σου, καί θά μοΰ είπης άν άκριβώς έμάντευσες.

Δ.
δραν δεκάτην έσήμαινε τό ώρολόγιον τοϋ Αγίου 

Μάρκου, όταν ή Μαριέτα έστάθη έμπροσθεν τοΰ παλα 
τιου τοΰ Αζολίνου. Ποίν διαβή τήν όλεθρίαν ταύτην 
θύραν, όπισθεν τής όποιας έμελλε ν’ άφήση χασαν 
ϊ.Ιπίαα, ή νεάνις ερριψε βλέμμα περί αύτήν ώς ζητοΰσά 
τινα. Ναύφης έδιάβαινεν ολίγα βήματα μακράν· άφοΰ 
ίδίστασεν όλίγας στιγμάς, τελευταΐον άπεφάσισε νά 
τόν πλησιάση.

— Είς τί ήμπορώ νά σ’ εύχαριστήσω, κυρία; είπεν 
άποκαλύπτων τήν κεφαλήν ό χυδαίος έκεϊνος άνθρωπος

— Μικρόν τι πράγμα, είπεν ή Μαριέτα· νά δεχθής 
τό φλωρίον τοΰτο, καί νά μοΰ είπης άν ήκουσες τίποτε 
~ερί τοΰ Τιντορέτου.

— Αν ήκουσα τίποτε; βεβαιότατα, κυρία μου· περί 
«ύτοΰ καί μόνου γίνεται άπό χθές λόγος είς τήν Βε
νετίαν.

— Καί . . . τί λέγουν; έπρόσθεσεν ή νεάνις με
φωνήν τρέμουσαν.

— Λέγουν, κυρία μοο, ότε έφονεύθη είς μονομα
χίαν· καί είναι πολλά πιθανόν, δώτι ό ξένος έκεϊνος, 
ό Μαράτος μέ τόν όποιον έμονομάχησε, περιήρχετο 
’ήμερον τήν πόλιν, ένώ ό Τιντορέτος δέν έφάνη πλέον

είς κάνέν μέρος, καί είς τήν οικογενειών του ακόμη δέν 
ήξεύρουν τι έγεινεν. Είναι άληθέ; ότι δέν εύρέθη το 
πτώμά του, πλήν . . .

— Πολύ καλά, τοΰτο μόνον ήθελα νά μάθω, διε- 
κοψεν ή Μαριέτα μέ πένθιμον φωνήν.

Καί προχωρήσασα έκρουσεν είς τήν θύραν τοϋ Α,ζο- 
λίνου.

— έν φλωρίον! άνέκραξεν ό ναύτης κυττάζων τό 
λάμπον εις τάς άκτϊνας τής σελήνης χρυσούν νόμι
σμα, ή αμοιβή είναι πολύ άνωτέρα τής υπηρεσίας. Ας 
έχη δόξαν ό άγιος Ιωακείμ, ό άγιός μου.

Καί ήκολούθησε, τραγουδών, τόν δρόμον του.
0 άνοίξας τήν θύραν υπηρέτης ώδήγησε τήν Μα

ριέταν διά πολλών διαδρόμων μέχρι τής βάσεως κλί
μακάς τίνος, όπου τήν παρέδωκεν εις χεΐρας ιππότου 
προσωπιδοφόρου, τυλιγμένου μέ μακρόν μανδύαν ένευ- 
σεν ούτος πρός αύτήν νά τόν άκολουθήση, καί άνέβη 
πρώτος. Αποκαμοϋσα μετά τοσαυτας ταραχάς, ή νεά
νις μόλις είχε δύναμιν ν’ άναβή τήν κλίμακα· έκα- 
τοντάκις ήσθάνθη έκλιπούσας τάς δυνάμεις της, καί 
τής έφαίνετο ότι ή ψυχή της έμελλε νά συντριφθή ύπό 
τήν βίαν τών κυριευουσών αυτήν συγκινήσεων.

Αίφνης, είδε θύραν τινά άνοιγομένην, καί φώς λαμ- 
πρότατον προσέβαλε τά βλέμματά της’ εύρέθη έν μέσω 
έορτής, περικυκλωμένη άπό άνδρας πολλούς προσωπι- 
δοφόρους καί φοροϋντας πολυτελή φορέματα. Είς μό
νος είχεν ασκεπές τό πρόσωπόν του, καί ούτος ήτον 
ό Αζολϊνος, δστις, άκίνητος καί μέ τάς χεΐρας σταυ
ρωμένος, τήν έκύτταζε μέ όφθαλμούς άκτινοβολοΰν- 
τας άπό σκληρότητα. Βλέπουσα τό πλήθος έκεΐνο, 
έλθόν νά παρευρεθή εις τό θέαμα τής αισχύνης της, 
ή Μαριέτα άφήκε φρικώδη κραυγήν, έκρυψε τό πρόσ
ωπόν της εις τάς δύω της χεΐρας, καί έστράφη πρός 
τόν έως τότε οδηγόν της, ώς ζητούσα παρ’ αύτοΰ 
προστασίαν.

— Η ώραία Μαριέτα! έμουρμούρισαν πανταχόθεν, 
ή Ουγάτηρ τοϋ Μαλατές·α! Επρεπε νά ήναι τις δαίμων 
τοωϋτος ώς τόν Αζολϊνον, ώστε νά κατορθώση νά 
μεταβάλη τόν αγνόν τούτον άγγελον είς όαίμονα.

— Κύριοι, είπε τότε ό ’Αζολϊνος, σάς παρουσιάζω 
τήν βασίλισσαν τής εορτή; μας, τήν άξιολάτρευτον 
Μαριέταν σάς ύπεσχέθην έκπληξιν, νομίζω ότι έφύ
λαξα τόν λόγον μου.

— Κύριε ’Αζολϊνε, άνέκραξε τότε μέ βροντώδη 
οωνήν ό άνθρωπος πλησίον τοϋ όποιου είχε καταφυγει 
ή Μαριέτα, ύπεσχέθης μίαν μόνην έκπληξιν είς τούς 
ποοσκεκλημένους σου, καί έσφαλες, διότι θά πάθουν 
πολλάς, τάς οποίας ποτέ δέν έπερίμεναν, καί σύ ό 
ίδιος ποτέ δέν έστοχάζεσο νά παρασκ-υάσης, μά τήν 
αλήθειαν. Τήν πρώτην, έγώ τήν άναδέχομαί" κύριε 
’Αζολϊνε, είσαι άνανδρος καί άτιμος.

0 νέος πατρίκιος άφήκε κραυγήν μανίας, καί ώο- 
μησε, κρατών ξιφίδιον είς τήν χεΐρα, κατά τοΰ τολ- 
μήσαντος νά τόν έζυβρίση τοιουτοτρόπως.

— Π! είμαι κ<τα πάντα έτοιμος, είπεν ό μυστη
ριώδης έκεϊνος άνθρωπος ούρων καί αύτός τά ξιφίδιον 
άπό τήν θήκην.

0 ’Αζολϊνος έστάθη, καί ύπεκρίθη ότι ή*όργή τού 
μετεβλήθη είς βαθυτάτην περιφρονησιν.

— Είσαι άτιμος, άπεκρίθη δ άγνωστος, διότι,
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«χφοϋ είδες οτι ή κυρία Μαριέτα άπέκρουσε τήν αΐβχράν, 
λατρείαν σου, έσυρες τόν γέροντα Μαλατέσταν είς τήν 
φυλακήν τών Μόλυβδων, θέλων νά έπιβάλης τόν έρω
τά σου είς τήν θυγατέρα του, καί νά τήν βιάσης νά 
άγοράση μέ τήν ατιμίαν της τήν ελευθερίαν τοΰ 
πατρός της.

— Είναι βδελυρόν ψεύδος, άνέκραξεν ό ’Αζολΐνος.
— Είσαι άνανδρο;, ήκολούθησεν ό αδυσώπητος 

εχθρός του, διότι, φοβούμενος, δι’ εκείνην τήν οποίαν 
ήθελες νά καταισχύνης, τήν προστασίαν τοΰ Ιακώβου 
Ροβούστου, έφερες άπό τό Πάνορμον άθλιόν τινα ξιφο- 
φόρον, καλούμενον Καίσαρα Μαοάτον, πρός μόνον τόν 
σκοπόν τοΰ νά δολοφονήσης τόν Ροβούστην. ’Αλλ’ άπέ- 
τυχες είς τό εύγενες τοΰτο σχέδιον, κύριε, καί άν 
άμφιβάλλης . . .

Και, ταϋτα είπών, άπέβαλε τήν προσωπίδα, καί 
ό Αζολΐνος ώπισθοδρόμησε καταπλαγείς, διότι ειδεν 
έμπροσθεν του τόν Ιάκωβον Ροβούστην.

— Ο Ιάκωβος! άνέκραξεν ή Μαριέτα πίπτουσα είς 
τάς άγκάλας τοΰ ζωγράφου, ί) Ιάκωβος ζών! έσώθην.

— Κύριε Τιντορέτε, είπε τότε ό πατρίκιος άναλα- 
βών τήν προτέραν άταραξίαν του, θά σέ κάμω νά με
τανοητής πικρώς διά τήν βδελυράν συκοφαντίαν, μέ 
τήν όποιαν ήθέλησες νά μέ στιγματίσης σήμερον.

— Οπως όρίσης, κύριε ’Αζολΐνε, είπε τότε άλλος 
τις άνήρ προχωρήσας ολίγα βήματα είς τόν σχηματι- 
σθέντα περί τήν Μαριέταν καί τόν Ροβούστην κύκλον, 
άλλ’ άπ’ εμέ μή περιμένης πλέον τίποτε.

Καί άπέβαλε τήν προσωπίδα’ ήτον δέ ούτος ό 
Παΰλος.

—Είμαι ό ζωγράφος Παύλος Κάλλαρις, επονομαζό
μενος Βερωνέζης, καί οχι ό ξιφοφόρος Καϊσαρ Μαράτος, 
τοΰ όποιου έλαβα τό όνομα, άοοΰ τόν έφόνευσα διά 
μονομαχίας είς τό ξενοδοχεΐον όπου έμελλες νά τόν 
ευρης. Ηρχόμην νά ζητήσω άπό τόν ένδοξον Τιντο- 
ρέτον τήν τιμήν νά συγκαταριθμηθώ μεταξύ τών 
μαθητών του, καί όχι μέ σκοπόν νά τον δολοοονή- 
σω, καθώς έπροσποιήθην πρός σέ, θέλων νά τόν σώσω 
άπό τάς παγίδας σου.

— Ιδού, τώ δντι, πολλαί εκπλήξεις τάς όποίας 
δέν έπερίμενα, είπεν ό ’Αζολΐνος όίπτων έπί τοΰ 
Παύλου καί έπί τοΰ Ροβούστου βλέμμα πλήρες εκ
δικήσεων.

— Δέν εΐμεθα άκόμη είς τό τέλος, κύριε, άπε
κρίθη ό Παύλος' είναι καί τρίτη, άπό τήν όποιαν θά 
σε άπήλλαττα άν τά εγκληματώ σου ήδύναντο νά επα
νορθωθούν, άλλ’ ό κύριος Μαλατέστας άπέθανεν . . .

— 0 πατήρ μου! ό πατήρ μου άπέθανεν! άνέκρα
ξεν ή Μαριέτα, θέλω νά ίδώ τόν πατέρα μου! θέλω 
νά τόν ίδώ!

Καί έπεσεν άναισθητοΰσα είς τάς άγκάλας τοΰ Ρο
βούστου, όστις τήν μετέφερεν έξω τή; αιθούσης.

— Ναι, έπανέλαβεν ό Παύλος, ό γέρων ούτος άπέ
θανε πρό τινων ώρών, θΰαα τών έγκλημώτων τοΰ 
κυρίου ’Αζολίνου· πρέπει λοιπόν τό έγκλημα τοΰτο 
νά τιμωρηθή.

Μειδίαμα οίκτου έφάνη είς τά χείλη τοΰ πατρικίου, 
οστις περιωρίσθη νά σηκώση τούς ώμους του.

— Καταλαμβάνω τά αίτια τής αταραξίας σου, κύ
ριε Αζολΐνε· έχεις πολά κακουργήματα είς τήν συνεί-

δησίν σου, πλήν είναι ίσως έν μεταξύ τών πολλών, τδ 
όποιον ήμπορεΐ νά σέ άντικούση μέ τόν δήμιον, καί 
αυτό τό νομίζεις μυστήριον είς όλους άγνωστον.

0 ’Αζολΐνος έστράφη πρός τούς προσκεκλημένους, 
καί, δακτυλοδεικτών τόν Παύλον, είπε·

— Δεν νομίζετε ότι ό βωμολόχος ούτος αρχίζει νά 
γίνεται αηδής;

’Αλλά κάνεις δΐν άπεκρίθη, διότι ή περιεργία όλων 
είχε κεντηθή είς τόν ύπέρτατον βαθμόν.

— Τωόντι, έπανέλαβεν ό Παΰλος, όλα έγειναν μέ 
μεγίστην τότε προφύλαξή ό γέρων ήτον μόνος, έντός 
παλαιού φρουρίου, κειμένου μακράν τής πόλεως, έπάνω 
κρημνού μεγάλου, καί δέν ήσαν άλλοι πλησίον του, 
είμή υπηρέτης γέρων καί σχεδόν βλάξ, καί ιατρός 
αλλοδαπός· πώς νά ύποθέση κάνεις ότι ήτον ποτέ δυ
νατόν ή πράςις εκείνη νά φανερωθή!

0 ’Αζολΐνος ήρχισε νά τά χάνη.
— Φθάνει πλέον, άνέκραξε μέ προσποιητόν Θυμόν,, 

διώξατε τον, κατήντησε πολύ όχληοός.
— Κύριε ’Αζολΐνε, είπε τότε γέρων τις πατρίκιος 

άποτελών μέρος τοΰ συμβουλίου τών Δέκα, τόν άνθρω
πον αύτόν θά τόν άκούσωμεν μέχρι τέλους.

— Οταν έσχεδίασε καλώ; τό σχέδιόν του είς τόν 
νοΰν του, ήκολούθησεν ό Παΰλος, ό προσφιλής ανεψιός 
έπροσκάλεσεν εις τό φρούριον τόν άλλοδαπόν ιατρόν, 
τόν έβίασε, κρατών τό ξιφίδιον εις τόν λαιμόν του, νά 
ύπογράψη άποδείκτικόν φε'ρον ότι ό γέρων άπέθανεν 
άπό άποπληξιαν, καί έπειτα, έπελθούσης τής νυκτός, 
ήθέλησε νά τόν φέρη ό ίδιος έξω τοΰ φρουρίου. Πρό 
τής κινητής γεφύρας, έπρεπε νά περάσουν άπό πρόχωμα 
επικείμενον έπί τοΰ φοβερού κρημνού, καί ό δρόμος 
ήτον έπικίνδυνος είς άνθρωπον γνωρίζοντα τοιοϋτο φο
βερόν μυστήριον, καθώς βραδέως τό έπληροφοοήθη ό 
άθλιος ιατρό;, τιναχθείς αίφνης είς τόν άέρα.

— Τή άληθείμ, κύριοι, είπεν ό Αζολΐνος, θαυμά
ζω πώς υποφέρετε ν’ άκούετε τοιαύτας ανοησίας.

— Τήν προτεραίαν, καί κατά τήν αύτήν περίπου 
ώραν, ό γέρων Δομίνικος Αζολΐνος, ύπακούσας είς τάς 
προτροπας τοΰ άγαπητοΰ ανεψιού του, διατεινομένου 
οτι ό περίπατος ήτον ωφέλιμος είς τήν ΰγιείαν του, 
είχε πάθει τήν αύτήν άπαραλλάκτως ένόχλησιν, τήν 
οποίαν έπαθε τήν έπαύριον ό ιατρός. Γελάς, κύριε 
Αζολΐνε- τί θά έλεγες άν σ' έπληροφόρουν ότι τά έν 

έκ τών δύω θυμάτων σου, έξελθόν τοΰ τάφου, ήλθε νά 
παρευρεθή είς τό συμπόσιόν σου τοΰτο; ότι εύρίσκεται 
μεταξύ τών προσκεκλημένων σου; καί οτε, άν στρέψη,; 
τά πρόσωπόν σου, θά τόν ϊδής έμπροσθεν σου;

Εστράφη τότε αίφνης ό ’Αζολΐνος, έπειτα άφήκε 
κραυγήν τρομεράν, καί ώπισθοδρόμησεν, ωχρό; ώς ό 
θάνατος, ίδιον τόν ιατρόν Ματθαίον, ένδυμένον άπα
ραλλάκτως ώς τήν ήμέραν έκείνην καθ’ ήν είχεν έμβή 
είς τά φρούριον τοΰ θείου του Δομίνικου.

— 0 δε άλλος, έπανέλαβεν ό Παΰλος, έμεινεν είς 
τό βάθος τοΰ κρημνού, άπό τό όποιον τύχη παοάδο- 
ξος έσωσε τόν ιατρόν Ματθαίον καί άν ολα τά ενταύ
θα γενόμενα δέν άρκοΰν, άν χρειάζωνται άκόμη απο
δείξεις, καταβήτε εις τά κοιμητήριον οπού φυλάττεται 
ή νεκρική λάρναξ τοΰ Δομίνικου Αζολίνου, καί θά τήν 
εΰρετε κενήν.

0 ’Αζολΐνος έμεινεν άπόπληκτος, καί οότε λέξιν 
σλέον είπε πρός ύπεράσπισίν του.

Δύω μήνας μετά ταϋτα, ένω ό Ιάκωβος Ροοούστης 
ΐπεριπάτει είς τήν πόλιν μετά τής νεονύμφου συζύ
γου του, τής ουραίας Μαριέτας, καί τοΰ μαθησοΰ του 
φαύλου Βερωνέζου, είδε πλήθος άπειρον λαού συνηγ-

H NH2O2 ΑΓΙΑ ΕΑΕΎΗ.
II Αγία Ελένη, νήσος τοΰ Ισημερινού Ατλαντικού 

Ωκεανού, κεΐται είς άπόστασιν 450 λευγών πρός δυ- 
«μάς τοΰ Μελανός Ακρωτηρίου, τοΰ πλησιεστέρου μέ
ρους έκ τή; Αφρικής, κα! εις 750 πρός τ’ Α.Ν.Α. τοΰ 
Ακρωτηρίου τοΰ Αγ. Αυγουστίνου, τό όποιον είναι ή 
«νατολικωτέρα άκρα τάς Βρασιλίας. Εχει τριών μέν 
λευγών καί τριών τετάρτων έκτασιν άπ άνατολών 
πρός δυσμάς, δύο δέ καί ήμισεία; άπ’ άρκτου πρός 
μεσημβρίαν, δέκα δέ τήν περιφέρειαν καί εννέα περίπου 
λευγών τήν επιφάνειαν τό δέ σχήμα τη; είναι σχεδόν 
ώοειδές. Είς άπόστασιν τινών λευγών έκ τής θαλάσσης 
ή Αγία Ελένη φαίνεται άπέραντος άλίκτυπο; βράχος· 
παρουσιάζει δέ τρεις κορυφάς, τών όποιων τό κωνικόν 
Οχημα όμοιάζει μέ τό τών Ηφαιστείων. Οί περικυ- 
κλοΰντες αύτήν βράχοι σχηματίζουν τείχος, τοΰ ο
ποίου τό ύψος είναι άπό πεντακοσίων έως δια- 
ΊΟσίων γαλλικών πήχεων, καί έχει εν μόνον μέρος 
προσητόν, άλλ’ ρχυρώτατον. Η Αγία Ελένη έχει ό- 
Ιίγας πεδιάδας, ή δέ μάλλον άξιοσημείωτος είναι 
ή τοΰ Αογγβούδ, ή τόσον περίφημος γενομένη διά τήν 
ίκεΐσε διαμονήν τοΰ Ναπολέοντος.

‘Η νήσος αύτη άνεκαλύχθη τήν 21 Μαϊου 1502 
ΐιπό τοΰ δόν Ζουάν δέ Νόβα’ ό Πορτογάλλος ούτος 
θαλασσοπόρος κατέλαβεν αύτήν έν όνόματι τοΰ μονάρ
χου του, καί τήν ώνόμασε Santa Elena, (Αγίαν 
Ελένην), καθότι τήν είδε τήν ήμέραν τής εορτής τής 
Αγίας ταύτης. Ενταύθα δέ, εύρε μόνον τόπον έξαίρετον 
πρός ρδοευσιν, χελώνας καί πτηνά θαλάσσια. Οί

μένον είς τήν πλατείαν τοΰ Αγίου Μάρκου. Ηρώτησε 
τήν αιτίαν, καί τοΰ είπαν ότι έντός μιας ώρας ό δή" 
μιας έμελλε ν’ άποκεφαλίση τόν πατρίκιον Φραγκί
σκον Αζολΐνον. (Εκ τοΰ γαλλικού.)

Πορτογάλλοι, καί τοι έννοήσαντες πόσον ή νήσο; αυτή 
θά τοΐς χρησιμεύσρ εις τάς περιηγήσεις των κατά τά 
μέρη ταϋτα, δέν έκαμαν όμως έπ’ αύτής κατά
στημα, έκτισαν μόνον μικρόν παρεκκλήσιον είς ώραίαν 
τινα κοιλάδα. Αλλά τήν οικοδομήν ταύτην κατεδάφι
σαν οί Ολλανδοί, έκδικούμενοι τήν αρπαγήν τών επι
σήμων έπιστολών, τάς όποίας έναπέθετον είς αύτήν 
πλήν οί Πορτογάλλοι τήν άνήγειραν πάλιν τώ 1610. 
Μετά τινα χρόνον οί όλλανδοί (κυρίευσαν τήν Αγίαν 
Ελένην, άκατοίκητον μέχρι τοΰδε ούσαν, άλλά καί 
αύτοί μετά παρέλευσιν έτών τινων τήν παρήτησαν συ- 
στήσαντες τήν αποικίαν τοΰ Εϋέλπιδος Ακρωτηρίου. 
Οί Αγγλοι κατέλαβαν αύτήν κατά πρώτον τώ 1650, 

ίτήν έστερήθησαν πρός ώραν κατά τό 1673, καί τό αύ
τό έτος έγκατες-άθησαν μονίμως εί: αύτήν. Τήν 16 δε- 
κεβρίου Ϊ67θ, ή νήσος παρεχωρήθη ύπο τοΰ Καρόλου 
8’ είς τήν άγγλικήν τών άνατολικών Ινδιών εταιρείαν, 
ή όποια τφ 1815 τήν παρεχώρησεν αύθις εις τήν κυβε'ρ- 
νησιν, διά νά δεχθή έΛΐ τόν Ναπολέοντα, καί άφοϋ 
άπέθανεν ούτος άπεδόθη πάλιν εις τήν Εταιρείαν.

0 Αγία Ελένη παρέχει θέσιν προσορμίσεως άσφαλε- 
ς-άτην καί έν παντί ζαιρώ ευνοϊκήν είς τά εκ τών άνα
τολικών Ινδιών έπι^ρέφοντα πλοία· δέν συμβαίνει όμως 
τό αύτό καί ώ; πρός τά έξ Ευρώπης έρχόμενα, διότι 
ταϋτα πεισματωδώς άπωθουμενα ύπ άνεμων καί ε
ναντίων ρευμάτων, μετά δυσκολίας δύνανται ν& προσ- 
πελάσωσιν.

‘Η Αγγλική Εταιρεία τών Ανατολικών Ινδιών, εις



$|V, ώ; είπομεν, ανήκει ή Αγία Ελένη, διατηρεί ένταΰ- 
θα ένα διοικητήν, έχοντα τήν τε πολιτικήν καί στρα
τιωτικήν εξουσίαν, ενα Αρμοστήν, έπιτηροΰντα αύτήν, 
κα! ένα άποθηκοφύλακα, πωλοΰντα μέ τιμάς μετρίας, 
όσα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν εί; τού; κατοίκους. 
Αφότου δέ ή Αγγλία κατέχει τά Ευελπι Ακρωτήριον, 
•ή άγια έλένη κατέστη ήττον αξιόλογος. Κατά τά 
1811, τά έσοδα έσυμποσοϋντο εις 3,000,500 φράγ
κα, τά δ’ έξοδα εί; 2,117,1^5. 0 πληθυσμός σύγ- 
κειται έξ Αγγλων, προσφύγων Γάλλων, Ολλανδών, 
άμφιχθόνων (mulatres), ελευθέρων καί έκ δούλων 
ύπήρχον δέ, κατά τήν αύτήν εποχήν, 4,522 ψυχαί, 
έξ ών 3,000 ήσαν δουλοπάροικοι. Μεγάλα πλούτη 
είς τόν τόπον αύτόν δέν ΰπάρχουσι, καί είναι δύσκο- 
λον νά ΰπάρξωσι, καθότι άπασα ή έμπορία είιρίσκε- 
ται είς χείρας τής Εταιρείας. Κατά τό 1823 έσυ- 
στήθη παο’ αύτής σνολή τού πυοοβολίκοϋ διά τούς 
αξιωματικούς, οιτινες προσδιορίζονται είς την υπηρε
σίαν της.

Τήν 1G ’Οκτωβρίου 1815, ήμερα δεύτερα, ώρα 
έβδομη καί ήμισεία τής έσπέρας, άπεβιβάσθη ό Να
πολέων, έκατόν ένδεκα ήμέρας μετά τήν άπό Παρι
σιού; άναχώρησίν του, είς τήν Αγίαν Ελένην, δπου τόν 
έξώρισε τό μίσος τής αγγλική; κυβερνήσεως καί οθεν 
προώριστε νά μήν εξέλθη πλέον ζών. Από τής έσπέ
ρας τή; 14, δ στόλος είχε φθάσει έμπροσθεν τή; νήσου, 
καί τήν μεσημβρίαν τή; έπιούσης εϊχε ρίψει τήν άγ
κυράν του είς τόν λιμένα. Τά πρώτον άντικείμενον τόΐ 
παροοσιασθέν είς τά ομματα τοΰ ένδόξου τούτου αιχ
μαλώτου ήτον εϊόός τι χωρίου βεβυθισμένου είς βράχους 
άπεράντους, άνύδρους, αύχμηοούς καί ούρανομήκεις-, τά 
αναχώματα και τά χάσματα καί ολαι αί πλήθουσαι 
πυροβόλων ράχεις, τά συγκροτοΰντα τήν διαμονήν 
ταύτην, τήν προωρισμένην διά φυλαχ.ήν του άίόιον 
καί τάφον του.

Η ις-ορία συνέλεξετά; λεπτομέρειας τών σοβαρώνπερε- 
«γάσεων, οσαι άφορώσι τον Ναπολέοντα ύπό τήν εξουσίαν 
τών ασπονδότατων αύτοϋ έχ θρών διατελοϋντα. Μετά τήν 
παραίτησίν του, ήν ύπεγραψεν χάριν τοΰ υιού του είς το 
παλάτιον τών Πλυσειων, τήν 22 ίουνίου 1815, ό δούξ 
τής Οτράντη; (Φουχέ), ά πρόεδρος τής προσωρινής διοι- 
κήσεως, προδότης καί έπίορκος γινόμενος πρός τόν 
πρώην αύτοϋ εύεργέτην καί μονάρχην, προσεπάθησε 
παντί σθένει καί κατέστησεν αδύνατον τήν μετάβασίν 
του είς τήν Αμερικήν, καί τόν παρέδωσεν είς τήν συμ- 
μαχίαν. Τήν a 5 ίουνίου, ό Ναπολέων έζήτησε δύο 
φρεγάτας νά τόν μεταφέοωσιν έκτος τής Γαλλίας· 
έπήγε δε είς τήν Μαλμαιζώνα καί προσέμενε τήν άπό- 
κρισιν τής αίτήσεώς του ταύτης. Εάν αί δύο αύται 
φρεγάται, τάς οποίας έζήτησεν, ετίθεντο αμέσως ύπό 
τήν όιάθεσίν του, ή θάλασσα θά ήτον έλευθέρα, καί 
δέν θά ύπέφερε τήν σκληοοτεοαν τών αιχμαλωσιών. 
Αλλ’αί διαπραγματεύσεις, τάς όποιας ηρχισε μετά 
τών συμμάχων δυνάμεων ίνα έπιτύχη παο’ αυτών τά, 
διαβατήρια, καί τάς τής κοινής σχεδόν γνώμης δια- 
ταγας τοΰ νά όπλίση δύο φρεγάτας είς Ροχεφόρ, οπω; 
μεταφέοωσιν αύτόν είς τάς Ηνωμένας Επαρχίας, έπέ- 
φερον αργοπορίας, δολίω; ύποκινηθείσας, έδωσαν είς 
τούς Αγγλους τήν ουσιώδη είδησιν περί τοΰ μέρους

τής άποβιβάσεώ; αύτοϋ, λαβόντας είς τήν διάκρισίν 
των τήν τύχην τοΰ έπιφόβου αύτών αντιπάλου.

Αναχώρησα; ό Ναπολέων έκ Μαλμαιζώνο; τήν 29' 
ίουνίου, πέμπτη ώρα τής πρωίας, έφθασε τήν 3 ίουλίου 
είς Ροχεφόρ, ένθα προειδοποιημένος ό εχθρός τόν έπο- 
λιόρκησεν. Ο Ναπολέων δέχεται πανταχόθεν δείγματα 
άφοσιώσεω; καί προσφοράς υπηρεσίας· καί δύναται 
μέν νά δοκιμάση νά λύση διά τής βίας τήν πολιορ
κίαν ταύτην, ή νά δραπέτευση μετημφιεσμένος · άλλά 
δέν έστερξε νά θυσιάση έκείνους οιτινες ήσαν ετοιιιοι 
τά πάντα νά ύποστώσιν υπέρ αύτοϋ, καί ένόμισεν 
ανάξιον τοΰ χαρακτήρός του καί τοΰ βαθμοΰ του νά 
καταφύγη εί; τά μέσον τής μετεμφιέσεως ίνα δίατη- 
ρήση τήν έλευθεοίαν του. Δίδων πίστιν είς τήν δια- 
βεβαίωσιν τοΰ πλοιάρχου τοΰ ΒεΑΑεροφύετον, είπόν- 
το; ότι εϊχε τό δικαίωμα νά τόν φέρη είς τήν Αγγλίαν 
έγραψε τήν 13 είς τόν άντιβασιλέα τήν περίφημον ταύ
την επιβολήν, είς ήν άναγγέλει* « ότι έτελείωσε τό 
» πολιτικόν του στάδιον, ότι έρχεται, ώς ό Θεμιστο- 
» κλής, νά κατοικήση είς τήν έστίαν τοΰ βρετανικού 
λαού, καί νά ζητήση τήν προστασίαν τών νόμων του.»

Τήν 15 ήλθε παρά τήν ναυαρχίδα τοΰ σταθμού, 
καί θετών τόν πόδα του έπί τοΰ ΒεΑΑεροφόντος, 
είπε εί; τόν πλοίαρχον Μαίτλανδον· « έρχομαι 
» είς τό πλοίο ν σου νά τεθώ ύπό τήυ προστασίαν τών 
» νόμων τής Αγγλίας. » Αλλά τήν εΰγενή ταύτην 
εμπιστοσύνην ό Αγγλος διοικητής άντήμειψε διά τή; 
πλέον έκδήλου άπιστίαςΓ Αφού εννέα ήμέρας ό ΒεΑ- 
Αεροφώΐ άνεστέλλετο ύπό τής νηνεμίας καί τών έναν- 
τίων άνεμων, έρριψε, τή 1/f, τήν άγκυραν είς τόν 
κόλπον τής Τορβάης, καί μετά δύο ήμέρας έφθασεν 
είς τό Πλυμοΰθον. Ενταύθα πλήθος άπειρον συνέρ- 
ρευσε νά παρατηρήση τόν μέγαν άνδρα τοΰ αΐώνος* 
αί μέν όδοί έπληθον αμαξών· ή δέ θάλασσα έκαλύ- 
πτετο ύπό λέμβων άναριθμήτων, αϊτινες έπεσωρεύοντο 
είς τόν μέγαν αύτόν λιμένα.

Οτε ό Ναπολέων ένεφανίσθη έπί τής γεφύρας, όλον 
αύτό τό πλήθος τόν έχαιρέτησαν άσκεπεϊς καί κινοΰντες 
τούς πίλους αύτών, ε’πλήρουν τόν άέρα άνευφημίσεων. 
Η ύποδοχή αύτη έπρεπε νά ήναι δι’ αύτόν βέβαια 
προειδοποίησι; γενναίας φιλοξενία;· άλλά τήν 30 
ίουλίου έλαβεν υπουργικόν έγγραφον δηλοΰν εις αύτόν·
» ότι ή νήσος Αγία Ελένη έξελέχθη ώς παντοτεινή 
αύτοϋ διαμονή· ότι τά κλΐμά της είναι υγιεινόν καί 
ότι ώς έκ τη; θέσεω; αύτοϋ θά τόν μεταχειρισθώσι 
με περισσοτέραν επιείκειαν, τήν όποιαν άλλοθεν δεν 
ήδύνατο νά έχη, χάριν τών άναγκαίων προφυλάζεων, 
ά; ήσαν υπόχρεοι νά λάβωσι πρός άσφάλειάν των. · 

Τήν είδησιν ταύτην άκούσας ό Ναπολέων άντεστη 
τά μέγιστα. « Καί νά φαντασθώ μόνον τήν Αγίαν 
« Ελένην, είπεν, φρίττω. Νά έξορισθώ δι’ όλης τής 
» ζωής μου είς νήσον, μεταξύ τών τροπικών κειμένην,
■ ααί είς άπειρον άπόστασιν άπό τής στερεά;· νά στε- 
» ρηθώ πάσαν μετά τοΰ κόσμου συγκοινωνίαν, καί 
» παν ό,τι προσφιλές είς τήν καρδίαν μου υπάρχει^
• είναι χειρότερον καί άπό τό κλωβίον τοΰ Ταμερλά- 
» νου! Είναι τό αϋτό ώς νά ύπέγραφον τήν άπόφασιν 
» τοΰ θανάτου μου! » Μή είσακουσθέντων όμως τών 
παραπόνων τούτων, άπεύθυνε πρός τό υπουργείο/ 
διχμαρτύρησιν, έν ή ε’σημειοΰντο ταϋτα.

φήν Τ αύγούστου, δεύτερα ώρα τής μεσημβρίας, ,διορισθέν ώς καταφύγιον εί; τόν κυριάρχην τή; Εύρώ-
5 Ναπολέων έπερασεν άπό τοΰ Βε.ΙΑερογύηου είς 
τόν Νορθθ[ΐπιρΛ&δ. Μόνοι οί στρατηγοί Βερτράν- 
δος, Μοντχρλών, Γουργαύδιος, καί δ κόμης δέ Λας- 
Κάζας έλαβαν τήν άδειαν νά τόν συνοδεύσωσι. Τήν 
|0, ό στόλος διευθύνθη πρός τήν Μάδειραν· τήν δέ 
17 ό Νορθομπερλάνδ έφάνη έμπροσθεν τοΰ άκοωτη- 
ρίου Όγου, ένθα ό Ναπολέων έχαιρέτησε διά τελευ
ταίαν φοράν τήν Γαλλίαν άνακρκζων «Χαΐρε, χαΐρε,
» γή τών άνδρείων! χαΐρε ποθεινή Γαλλία! μολονότι 
» ϋπάρχουσιν έν μέσω σοΰ προδόται τινές,θά είσαι όμως 
» ακόμη τό μέγα έθνος, καί ή δέσποινα τής οίκουμέ- 
>νης! » Τήν 24 διέμεινεν είς Μάδειραν, καί τήν 
έπαύριον άπέπλευσαν είς τήν Αγίαν Ελένην, έν ή 
(κοσωρμίσθησαν τήν 14 Οκτωβρίου.

Τήν 17, συνοδευόμενος άπό τόν ναύαρχον Κοκβοΰρ
νον καί τόν στρατηγόν Βερτράνδον, έπήγε νά ϊόη 
τήν οικίαν τοΰ Αογκβούί, τρεις λεύγας άπό τής πό- 
ϊεω; άπέχουσαν, ή'τις τώ προώρισται. Αλλ’ είς τήν 
επιστροφήν έσταμάτησεν έμπροσθεν οικίας τίνος αγρο
τικής, καλούμενης αί Βριάρς (αί βατοί), καί εΐσήλ- 
βεν αμέσως έντός μικράς στρατιωτικής σκηνής, μέ 
τήν οικίαν τοΰ Βαλκόμπου συνεχόμενης, καί σχνμκτι- 
ζούση; είδός τι ίσογαίου, άνωθεν τού όποιου ύπήρχεν 
άνώγαιον.

Από τής πρώτης ήμέρας τής άφίξίώς του είς Αγίαν 
ίλένην, ό Ναπολέων, 6 τοσαΰτα στέμματα ύπό τήν 
εξουσίαν του έχων, κατη'ντησε νά περιορισθή έντός 
μικρού καί άθλιου καλυσίου τετραγωνικού, κειιιένου 
έπί ξηρού τίνος βράχου, άνευ παραπετάσματος, άνευ 
θυρωμάτων καί άνευ έπίπϋων. ’Ενταύθα κατεκλί- 
νετο, ένεδύετο, ήσθιεν, ήργάζετο καί κατώκει. Τροφήν 
τώ φέρουσιν άθλια τινά έδεσματα, έπειδή τά τής 
ζωοτροφίας έν πρώτοι; είναι σπάνια ή μόλις πρόσκτη- 
τα· δέν δύναται ούτε νά ίππεύση, ούτε καν νά λουσθή, 
καί οι σύντροφοί του εύρίσκονται μακράν αύτοϋ είς 
μιας λεύγης άπόστασιν! Μόλις δ’ένδεκα ίμέραι ειχον 
ίταρελθειν άπό τής άποβιβάσεώ; του, και τό κλΐαα 
«χεν ήδη προσβάλει τήν υγείαν του.

Τήν 10 δεκεμβρίου, μετά δίμηνον περίπου διαμο
νήν είς τήν στρατιωτικήν σκηνήν τοΰ Βριάρς, ό Να
πολέων έπήγε καί κατώκησεν είς τό τελευταΐόν του 
άσυλον. Αιντί δέ νά τώ έκλέξωτι μίαν τών είς καλ- 
λιτέραν θέσιν τής νήσου κειμένων οικιών, τήν FIAar-^1
ταισνο»· Χάουΐ.·, παραδείγματος χάριν, τώ επροσ 
διόρισαν τό -η/ογχδοόι), άπλήν τινα- επαυλιν τής iv-jτι ό αξιωματικός ούτος, έπιφορτισθείς πολυχρονίως 
δικής εταιρείας, κειμένην επί όροπεδίου, δισχιλίους'νά βασανίσει είς τάς περίφημους πλώτα; τούς γάλλους 

ίτρατιώτας, ήτον ό αύτός, όστις μετά δυσχιλίων 
άνδρών καί καλού πυροβολικού έρρίφθη ν’ άνοιξη διά 
τής βίας οδόν εί; τήν άπόρθητον νήσον τή; Καπρείας

πόδας έχοντος τό ύψος άπό τής έπιφανείας τής θα
λάσσης· ’Ενταύθα άνεμοι σφοδροί κατασαρόνουσι τήν' 
επιφάνειαν και νέφη τήν καλύπτουσιν άείποτε βχεδόν 
ό δέ ήλιος, ό σπανίως έκεΐσε εμφανιζόμενος, όχι μόνον ύπό τοΰ στρατηγού Λαμάρκ, όστις είχεν ύπό τήν έ- 
δέν ζωογονεί τήν ατμόσφαιραν, άλλά προσβάλει καί ξουσίαν το·υ χιλίους διακοσίου; οπλοφόρους. Τίποτε 
“*ό ήπαρ τοΰ μήκαλώς προφυλαττομε'νου. Βροχαί ραγ- δέν έλησμόνησεν ό δήμιο; ούτος πρός βασανισμόν τοϋ 
δαίαι και αιφνίδιοι, παντελής ακαταστασία τών θύματός του, καί δέν ςύπηρξε μέσον βαρβαρώτερον, τό 
ώρών τοΰ έτους, άΐδιος κίνησις τοΰ άνεμου, τών νεφώνίόποϊον δέν έπενοήθη παρ’ αύτοϋ, ίνα προσεπαυξήση τήν 
καί τών ύγρωδών αναθυμιάσεων, καί ή αίφνηδία μετά-jτιμωρίαν του, καί νά έπισπεύση τό τέλος -|ής ζωής 
βασίς του άπό τής κατεψυγμένης ζώνης είς τήν δια - του. Επαγρύπνει ώς ό Ιεροδίκης, έθεράπευεν ώς 
Xtxauuivwv, είναι τό πεποωμένον κλΐαα, τό προσ- οί κατάσκοποι καί οί φρουροί, έθετεν άλλεπαλ- 
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πης, είναι τό κοιμητήοιον ένθα ώφειλε τήν κόνιν του 
ν’ άφήστί!

ΟΥΔ2ΩΝ ΑΟδ.
Τήν επαύριον αύτήν τής άποβιβάσεώ; του έπεχεί- 

ρισε νά έκπληρώσν) τήν ύπόσχεσιν, -ήν εϊχε δώσειν είς 
τούς συστρατιώτας του άναχωρών είς τήν νήσον Ελβαν 

Θά ιστορήσω τά μεγάλα μας κατορθώματα. » Καί 
ηρχισε τήν σπουδαίαν ταύτην εργασίαν τών άπομντμο- 
νευμάτων τον, καί έκτοτε ήκολούθησεν αύτήν άνευ δια
κοπής. Τούτο ήτον ή μόνη παρηγοριά του κατά τήν μα
κροχρόνιον αύτοϋ εξορίαν ή μάλλον κατά τήν βραδεΐαν 
αγωνίαν του.

Τήν 17 Απριλίου 1816, ό νέο: διοικητής σίο Ούδ- 
σων Αόβης, ό τόν ναύαρχον Κοκβοΰρνον διαδεξάμενος, 
έκαμε τήν πρώτην έπίσκεψίν του είς Λογγβούδ’ «είναι 
ειδεχθής, είπεν ό Ναπολέων, είναι άξιος άγχόνης. » 
Η διαγωγή τοΰ δεσμοφύλακο; τούτου απέδειξε τρα-

νώτατα τήν έντύπωσιν ταύτην τοΰ αιχμαλώτου’ διό-
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λήλου; δυσκολίας είς τάς περιδιαβάσεις του' έστέρει 
αύτόν άπάσης τής φύσεως χαί απάντων τών άπολύ
τως αναγκαίων. Τώ απαγόρευσε δε καί τήν {χετά τής 
φρουράς συγκοινωνίαν καθώς καί τήν μετά τών κα
τοίκων τής νήσου' εμπόδισε τήν αλληλογραφίαν του, 
εμπόδισε τό νά δίδωσιν είς αύτόν ειδήσεις περί τήςοίκο- 
γενείας του καί τοΰ υίυΰ του. Απεμάκρυνεν αύθαιρέτως 
τού; ιατρούς του, τόν έχώρισεν άπό τών συντρόφων 
τής εξορίας του, καί είς άλλα τοιαΰτα ό σίρ Ουόσων 
Λόβης κατεδίκασεν ε’ν διαστήματι πενταετίας τόν Να- 
πολέοντα, πρός βραδύν αΰτοΰ οδυνηρόν όλεθρόν.

Περί τάς άρχάς τοΰ 1821 ό Ναπολέων ήρχισε νά φθεί
ρεται έπαισθητώς. Οτε δέ τόν φεβρουάριον έφάνη κομή 
της άνωθεν τής Αγίας Ελένης, ό Ναπολε'ων προησθάνθη 
ζατ άρχάς ότι τοιοΰτος ύπήρξεν ό πρόδρομος τοΰ θα
νάτου τοΰ Ιουλίου Καίσαοος! Καί ή κρίσιμος στιγμή 
δέν ήργησε νά τόν καταλαμβάνη, άρχίσασα άπό τής 
17 μαρτίου. Τήν 15 άπριλίου έγραψε τήν διαθήκην 
του κατά τήν όποιαν άφίνει πλείστα δείγματα τής 
εύνοιας του διά τάς πρός αύτόν παλαιάς καί νεωτέ- 
ρας έκδουλεύσεις, καί εις ταύτην εκφράζει «ότι 
“ επιθυμεί ν’ άνεπαύετο ή κόνις αύτοΰ είς τάς όχθας 
” τοΰ Σηκουάνα, έν τώ μέσοι τοΰ λαοΰ έκείνου τόν 
" όποιον ύπερηγάπα. » Τήν 19 διεμαρτυρήθη πάλιν 
κατά τής διαγωγής τοΰ διοικητοΰ τής Βρετανίας.

Τήν 21, λαμβάνων τά τής θρησκείας βοηθήματα· 
τήν 24 έπιπροσθε'τει πολλά είς τήν διαθήκην του, καί 
τήν 2 μαΐου, είς περίοδον παραφορά; ευρισκόμενος, έ- 
νόμισεν εαυτόν έν τφ μέσφ τοΰ στρατεύματος έν Ι
ταλία. Τήν δέ 5, ώρα περί τήν πέμπτην καί ήμίσειαν 
τής έσπέρας, οτε τό πυροβόλον άνήγγειλε τήν δύσιν 
τοΰ ήλιου, ό Ναπολέων διακόπτει τήν ληθαργικήν 
του σιωπήν, δια ν’ άφήστι έκ τοΰ στόματός του 
τάς τελευταίας τρεις ταύτας λέζεις· « Μέσω τοΰ 
στρατεύματος. » Οί λόγοι ούτοι ύπήοζαν οί τελευταίοι 
του, καί τό τελευταϊόν του βλέμμα έσταμάτησεν έπί 
τής προτομής τοΰ υίοΰ του, τεθείσης πρό ένός μηνάς 
έμπροσθεν τής κλίνης του. . · · Δύο ήμέρας με- 
τέπειτα, ό νεκρός του έτάφη, τήν 8 μαΐου, ένδεδυμενο; 
τήν στολήν τών έφιππων εύζώνων τής αύτοκρατορικής 
φρουράς, καί έγκλειστος είς τέθριππου νεκροφορεΐον. 
Τήν 9 έτελέσθη ή έπικήδειος πομπή· τά δέ λείψανα 
τοΰ ήρωος έναπετέθησαν είς τινα μικράν κοιλάδα, ό- 
νομασθεισαν κοιλάδα τοΰ Γερανιού, πλησίον τής όποιας 
ρέει διαυγής πηγή, καί φρουρά έπετήρει τόν τάφον του, 
μέχρι τής άνακομιδής τών λειψάνων του έν Γαλλία, 
γενομένης, ώς εΐναι γνωστόν, μετά μεγίστης πομπής 
καί παρατάξεως κατά τόν Οκτώβριον καί Νοέμβριον 
τοΰ 1840 ύπό τοΰ πρίγκιπας Ζουαμβίλ έπι τής φρε
γάτας la Belle Poule. Είναι δέ σημειώσεω; άξιον 
ότι ό Ναπολέων προσωρμίζετο αιχμάλωτος είς τήν. 
Αγίαν Ελένην τήν 15 Οκτωβρίου 1815, καί τήν 15 
Οκτωβρίου 1840, άκριβώς μετά 25 έτη, ήρθη τό 
λείψανον αύτοΰ άπό τήν νήσον διά νά έναποτεθη θριαμ
βευτικός είς τήν πατρίδα του.

Π. Η.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ·

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ.

(PHOCA JABATA GIM.)

Τά αμφίβια τά όποια ό Κυβιέρος συμπεριλαμβάνει 
είς τήν τάξιν τών καθόλου σαρχοβίω? μαστοφόρα? 
ώς οικογένειαν αύτών, άποτελοΰσι τήν σήμερον ιδιαι
τέραν τάξιν περιλαμβάνουσαν ούσιωδώς ζώα άνυδρα, 
διάγοντα τό πλεΐστον τοΰ βίου των έντός τής θα
λάσσης, καί διαιρούμενα είς δύω τμήματα τάς φά
κας καί τούς τριχούχους.

Αί φώκαι έχουσι κεφαλήν όπωσοϋν στρογγύλην καί 
όμοιάζουσαν κατά τι πρός τήν τοΰ κυνός, όφθαλμούς 
μεγάλους, βλέμμα ιλαρόν καί νόησιν έπιδεικνύον, 
ώτα όλίγον ή ούδόλως έξέχοντα, γλώσσαν ομαλήν 
καί τετμημένην πρός τό άκρον, καί τά μέν πρόσθια 
μέλη καλυπτόμενα έντός τοΰ όλου δέρματος μέχρι τοϋ 
καρπού, καί φέροντα πέντε δακτύλους ένουμένους διά 
μεμβράνης καί ώπλισμένους μέ γαμψώνυχας· τά δ’ό- 
πίσθια καλυπτόμενα μέχρι τοΰ πέλματος καί λή· 
γοντα είς πέντε δακτύλους καθώς καί τά πρόσθια, μέ 
τήν διαφοράν ότι ένταΰθα ό οεντίχειρ καί δ ώτίτης εί- 
σί μακρότεροι τών άλλων. Εχουσι δ’ ούράν βραχεΐαν 
καί όδόντας τριών ειδών τοΰτ’ έστι τέσσαρας έως έξ 
κοπτήρας έκ τών άνω, καί τέσσαρας έκ τών κάτω, 
κυνόδοντας όξεΐς· καί γομφίους είκοσι, είκοσι δύω, 
έως είκοσιτέσσαρας τόν αριθμόν, κοπτερούς ή κωνικούς, 
χωρίς νά διακρίνωνται καθώς είς τά λοιπά σαρκοδίαι
τα είς νόθους καί είς γνησίους.

Αί φώκαι ζώσι αγεληδόν, καί δεατρέφονται έξ ιχ
θύων καί μαλακίων, τρώγουσι δέ πάντοτε έντός τοΰ 
υδατος ένθα νέουσι μετά πολλής τής ταχύτητος, ένώ 
είς τήν ξηράν τούναντίον κινούνται δυσκόλως καί διά 
τοΰτο συλλαμβάνονται ευκόλως ύπό τών θηρευτών. 
Λέγεται ότι τά ζώα ταΰτα τά όποια είναι άλλως τε 
πολύ νοήμονα, τιθασσείονται ευκόλως καί προσκολλών- 
ται έντός ολίγου είς τούς διατρέφοντας αύτά. ’Απαν- 
τώνται εις όλας τάς θαλάσσας, πρό πάντων όμως εΐ
ναι άφθονώτερα είς τάς παγωμένας θαλάσσας τοΰ νό
του καί τοΰ βορρά.

Γποδιαιροΰνται αί φώκαι είς δύο οικογένειας τάς 
ιδίας φάκας καί τούς ώτίτας ή τάς ώτοφορονς φωκάς 
αί όποίαι περιλαμβάνουσι τά εξής πέντε γένη· τάς 
καΛοκεφάΛονς, τάς στενορρΐγγονς, τάς πεΛαγίας, 
τά; στεμματόποόας, καί τάς μακρορρίνονς. Η μ.ετα- 
ξύ ’Αδριατικής και Ελλάδος άπαντωμένη Λενχόγασ- 
τρος φώχη ή ή μοναχή υπάγεται είς. τό γένος τών 
πελάγιων.

Είς τήν πρώτην οικογένειαν, ήτοι τήν τών έξωτε- 
ρικά ώτα έχόντων φωκών, διακρίνομεν δύο κνοιώτερα 
είδη φώχη? τή? χαιτήεσσαν ή τόν άλλως καλούμενον 
Θα-Ιάσσιον Λέοντα·, τόν όποιον παριστά ή όπισθεν 
είκών, καί ό όποιος έχει μήκος δεκαπέντε έως είκοσι 
ποδών, ή καί έπέκεινα, καί κατοικεί όλην τήν Ειρηνι
κήν θάλασσαν δ άρρην τούτου τοΰ είδους φέρει περί 
τόν λαιμόν πυκνήν χαίτην καί τήν a-Ιιάρατο? ή θα- 
■Ιασσίαν Άρκτον ήτις έχει μήκος όκτώ ποδών, στε-

ΘΑΛΑ22ΙΟ2 ΑΕίΙΝ.
ρεϊται χαίτης καί κατοικεί τά βόρειον μέρος τοΰ αύτοΰ 

Κίρηνικοΰ Ωκεανού.
Είναι γνωστότατον ότι είς τήν αλιείαν τής Φώκης 

καταγίνονται είτε Αγγλοι, καί οί κάτοικοι τής ’Αμε
ρικής πρό πάντων διά τά δέρμα καί διά τό έξ αύτής 
εξαγόμενον έλαιον. Πρό πάντων όμως έπασχολεΐ ή 
τοιαύτη αλιεία τούς Γρουνλανδούς, τούς Βιλανδούς, 
καί έν γένει τούς κατοίκους τών δύο πόλων, παρά τούς 
όποιους απάντα τά μέρη τοΰ περιέργου τούτου σαρκο
βόρου άμφιβίου είσί χρήσιμα, δι’ ένδυμασίαν καί 
τροφήν. Διότι έκ τοΰ δέρματος τούτου τοΰ ζώου κα- 
τασκευάζουσι σκεπάσματα, σανδάλια καί πολλά άλλα 
οικιακά σκεύη, ένφ περιβάλλουσι μέ αύτό καί τά ξυ- 
λοσκέλετα καί απλοϊκά σκάφη των. Τρώγουσι δέ τό 
κρέας αύτοΰ καί έκ τοΰ λέπους κατασκευάζουσι έλαιον 
τό όποιον μεταχειρίζονται είς τε τόν φωτισμόν τών 
καλυβών των, καθώς καί είς τό μαγειρεΐον. Μεταχει
ρίζονται τόν οισοφάγον διά κάλτας καί βράντας, έκ 
δε τής μεμβράνης τοΰ πεπτικού σωλήνος κατασκενά- 
ζουσιν είδος θισκιάδος χρισίμου κατά τής βροχής, ένφ 
μεταχειρίζονται αύτήν καί είς τά παράθυρα άντί ύε- 
λών ώς διαφανή, ft; καί αύτά τά γένεια τής Φώκης 

μεταχειρίζονται είς στολισμόν τής κεφαλής, καθώς
μεταχειρίζονται έν Εύρώπ/| τά πτερά διαφόρων καλ- 
λιχρόων πτηνώΫ. Τ. Ε. Δ.

ΚΑΡΟΛΟΣ IB
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ.

Κάρολος δ IB' βασιλεύς τής Σουηδίας έγεννήθη τήν 
27 ϊουνίου 1682. Ηρχισεν ώς ό ’Αλέξανδρος, διότι 
έπταετής ων έδύνατο νά διοική ίππον. Μολονότι δέ 
κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν έφάνη ήπιος είχεν όμως 
είς τινας περιστάσεις ακαταμάχητου ίσχυρογνωμοσύνην 
τά μόνον μέσον δι’ ού ήδύνατό τις νά κάμψρ τόν χα- 
ρακτήρά του ήτο νά τόν έγγίση είς τήν τιμήν του. 
Μεταφράσας ποτέ είς αύτόν τήν ιστορίαν τοΰ ’Αλεξάν
δρου ό διδάσκαλός του τόν ήρώτησε, τί έστοχάζετο 
περί τοΰ ήρωος τούτου — στοχάζομαι, είπεν δ νέος 
ήγεμών, ότι δύναμφ νά τόν μιμηθώ. — ’Αλλά, τώ 
είπε, μόνον τριάκοντα δύο έτη έζησεν.—Α! έπανέλα- 
βε, καί δέν εΐνε αρκετά εις τόν κατακτήσαντα βασί
λεια; » Ανέφερον τούς λόγους τούτους είς τόν πατέρα 
του, οστις άνέκραξεν· · Ιδού άξιώτερος έμοΰ παϊς, 
οστις θά βαδίση μακρίτερον τοΰ μεγάλου Γουστάβου,· 
Κάρολος δ ιά δ πατήρ του, άποθανών τό 1697 άφη- 
σεν είς τόν υιόν του, δεκαπενταετή όντα, μέγαν αριθ
μόν πτωχών μέν άλλά μαχίμων ύπηκόων. Εβράδυνε 
δέ διά τής διαθήκης του τήν ενηλικιότητα τοΰ υίοΰ 
του με'χρι τοΰ δέκατου ογδόου έτους· άλλ’ δ νέος



— 812 — — 813 —βασιλεύ; εκηρόχθη ένήλιξ δεζαπενταετής, καί κατά, 
την στέψιν άρπάσας τό στέμμα έκ τών χειρών τοΰ άρ-1 
χιεπισχόπου το έθεσεν αύτό; έπί τής κεφαλή; μετά 
μεγαλοπρεπείας καταπληξάσης πλήθος. Φρεδερΐκος 
ό βασιλεύς τής Δανία;, Αύγουστος ά βασιλεύς τής 
Πολωνίας, Πε'τρος ό τσάρ τής Ρβσσίας έλπίζοντες; 
νά ώφεληθώσιν έκ τής νεότητός του συνεμάχησαν καί) 
οί τρεις , κατ’ αύτού. Αλλ’ ό Κάρολος δεκαοκταετής 
ών, προσέβαλε πάντας τόν ένα μετά τόν άλλον, τρέ- 
ξας είς τήν Δανίαν, πολιορκήσας τήν Κοπεγχάγην, 
καί καταπαλαίσας τούς Δανούς ε’ντός τών οχύρωμά 
των αύτών. Εν δέ τή μάχη ταύτη τούς συριγμού; 
τών σφαιρών περί τήν κεφαλήν του άκούων, καί τό
υδωρ με'χρι λαιμού εχων, « Ιδού, είπε, τού λοιπού ή 
μουσική μου. » Τόν δέ πόλεμον τούτον είς όλιγωτέ-
ρας τών ές εβδομάδων τελείωσα;, έβάδισε κατευΟύ 

«γγλΑ^ wrJ-.i'— — *·πρός τήν Νάρβαν πολιορκουμένην ύπό έκατόν χιλιά
δων Ρώσσων καί προσβαλών τούτους μετά εννέα χι
λιάδων άνδρών κατεπάλαισεν αύτούς είς τά οχύρωμα-j
τά των τριάκοντα χιλιάδες έφονεύθησαμ ή ε’πνίγησαν, 
είκοσι χιλιάδες έζήτησαν χάριν, καί οί λοιποί φχμα- 
λωτεύθησαν ή διεσκορπίσθησαν. ό δέ Κάρολ,ος κρατή- 
σας μόνον τούς στρατζγούς, είς τούς οποίους έδωσε τά 
ξίφη χβί άργύριον, έπέτρεψεν εις μέν τό ημισυ τών 

στρατιωτών ρώσσων νά έπιστρέψωσιν άοπλοι, είς δέ 
τό έτερον ήμισυ νά διαβώσι τόν ποταμόν μέ τά όπλα 
των. Ο νικητής, έκδικηθείς τόν τσάρ, προέθετο κατά 
τό έαρ τού 1701 νά προσβάλη τόν Αύγουστον. Δια· 
βάς δέ πρώτον κολυμβζ,τ! τόν ποταμόν Δουί'ναν, 
κατέβαλε τούς πολεμίους διαμφισβητοΰντας αύτώ τήν 
διάίασιν, καί πλήρη κατά τών Σαξιόνων έκέρδησε 
νίκην. Διαβαίνει έπειτα είς τήν Κουρλανδίαν, ήτις 
παοαδίδεται, πετά είς τήν Λιθουανίαν, ύποτάσσει τά 
πάντα καί εκθρονίζει τόν βασιλέα Αύγουστον. Μετά 
δέ πολλάς άλλας νίκας, αιτινες κατέστησαν αύτόν 
τόν τρόμον τής Εύρώπης, κατακτά τήν Πολωνίαν 
καί τήν δίδει είς τόν φίλον του Στανίσλαον. Τότε 
δέ στρέφει τά όπλα του κατά τού τσάρ σκοπεύων να 
έκθρονίσζ, καί αύτόν· αναχωρεί έκ τής Σαξωνίας τό 
φθινόπωρον τού 1707 μετά στρατού-τεσσαράκοντα 
τεσσάρων χελιάδων· τρέπει είς φυγήν τούς Ρώσσους, 
καί διά τής ερήμου τής ϊκραίνης προχωρεί πρός τήν 
Μόσχαν· άλλ’ ή τύχη τόν εγκαταλείπει· χάνει τόι 
πυροβολικόν του καί τό ημισυ τοΰ στρατού του είς τά 
έλη τής ερήμου, καί νικάται ύπό τοΰ τσάρ έν τή 
Πουλτάβη τήν 8 ’Ιουλίου 1709, πληγωθείς δέ εις 
τήν κνήμη-» καί άναγκασθείς νά σωθή έπί φορείων 
διαβαίνει τόν Δνείπερον (Βορυσθένην) καί ζητεί άσυλον 
παρά τοΐς Τούρκοι?.

Ο Σουλτάνος έδέχθη τόν Κάρολον ώς έπρεπεν είς' 
μαχητήν, τ’όνομα τού όποιου διεθρυλλήθη καθ’ όλην 
τήν Εύρώπην. ό σκοπός τού βασιλέως τής Σουηδίας 
φθάσαντος είς Τουρκίαν ήτο νά οπλίτη τήν Πύλην 
κατά τού Τσάρ· αποτυχών δέ κατεφρόνησε τόν Σουλ
τάνου, άν καί αιχμάλωτός του. Βιαζόμενος ν’ άνα- 
χωρήση ώχυρώθη είς τήν έν Βενδερίω οικίαν του, ύπε- 
ρασπίσθη έκεΐ τήν 11 Φεβρουάριου 1713 μετά τεσσα
ράκοντα υπηρετών καθ’ όλου στρατού, έφόνευσεν αυτός 
δώδεκα άνδρας εί; τήν μάχην καί δέν παρεδόθη είμή 
πυρπόλησε ίσης τής οικίας του· τόν μετέφεραν είς άλ

λην καί αί δυστυχίαι του ηΰξανον καθ’ έκάστην, ένφ 
οί ε’χθροί του ίσχυσαν, ό δέ Αύγουστος έπανέλαβε τόν 
θρόνον του. ’Ανεχώρησε τέλος μετεμφιεσμένος μετά 
δύο μόνον οπαδών, διέβη τήν Γερμανίαν καί έφθασεν 
είς Σταλσούνδην τήν 12 Νοεμβρίου 1714. Πολιορ- 
κηθείς δ’ έν τή πόλει ταΰτη, διεσώθη παρ’ ελπίδα έν 
Σουηδία, διεκπλεύσας διά πολεμικών στόλων έπί 
λέμβου, έφ’ής δύο περί αύτόν άνδρες άπωλέσθησαν 
ύπό τών σφαιρών. ‘Η Σουηδία είχε καταντήσει είς 
άθλιεστάτην κατάστασιν άλλ’ αί δυστυχίαι της οΰ-

ιδόλως άπέμαθον αύτόν άπό τής είς τό μάχεοθαι μα
νίας. Προσέβαλε τήν Νορβεγίαν μετά στρατού είκοσι 
χιλιάδων, ένω δέ πολιορκών κατά Δεκέμβριον τού 
1718 πόλιν τινα έπεθεώρει κατά τό άμυδρόν τών 
αστέρων φώς τό πυροβολικόν, σφαίρα τις τόν έκτύ- 

άνέσυρε εύθύς τό ξίφος του 
τόν φονέα του, άλλά κατέπεσ? 

τήν 12 Δεκεμβρίου περί τήν έννάτην τής έ- 
τριάζοντα καί έπτά έτη γεγονώς.

ένφ ποτέ ό Κάρολος εύοίσκετο είς περίπατον, χω
ρικός τις Πολωνός έπεσεν είς τούς πόδας του ζητών 
παρ’ αύτού δικαιοσύνην διά στρατιώτην άφαιοέσαντα 
τό διΐπνον τής οικογένειας του" ό δε βασιλεύ; καλέ- 
σας τόν στρατιώτην « είναι αληθές, τώ λέγει μετά 
σοβαρότητος, ότι εκλεψας τόν άνθρωπον τούτον ; — 
Μεγαλειότατε, είπεν ό στρατιώτης, δέν τώ έκαμα 
μεγαλήτερον κακόν, άφ’ ο,τι ή Ϊ. Μ. έκαμε πρός 
τόν κύριόν του, υμείς άφηρέσατε άπ’ εκείνου βασιλείαν 

Jxat έγώ δέν έλαβα παρά τού αχρείου τούτου είμή ένα 
κοΰρκον. » 0 βασιλεύς έδωκε δέκα δουκάτα ιδία χειρί 
εις τόν χωρικόν, καί έσυγχώρησεν εί; τόν στρατιώτην 

-τόν καλόν λόγον λέγων. « Ενθυμού, φίλε μου, ότι, άν 
άφηρεσα βασίλειον παρά τού βασιλέως Αύγουστου, ού- 
δέν ελαβον δι έμαυτόν. »

Καί αύτοί οί μέγιστοι κίνδυνοι ουδέποτε έκαμαν 
τήν έλαχίστην έντύπωσιν εί; τόν ηγεμόνα τούτον. 
Κατά τήν μάχην τής Νάρβας, φονευθέντος ύπ’ αύτόν 
τού ίππου, έπήδησεν έλαφρώς έπ’ άλλου λέγων φαι- 
δρώς « οί άνθρωποι ούτοι μ’ άναγκάζουσι νά κάμω τά 
γυμνάσιά μου. »

Ενώ ήμέραν τινά ΰπηγόρευεν έπιστολάς εις γραμ
ματέα, βόμβα πεσοΰσα έπί τής οικίας διεπέρασε τήν 
στέγην καί έρράγη παρά τό δωμάτιον τού βασιλέως· 
τό ημισυ τής οροφής κατέπεσε· τό σπουδασήριον όπου 
ό βασιλεύ; ΰπηγόρευεν ολίγον έβλάφθη· καί κατά πα
ράδοξον εύτοχίαν οϋδέν τών διασπαρέντων κλασμά
των εϊσήλθεν έντός τού σπουδαστηρίου, τού οποίου ή 
θύρα ήτον ανοικτή. Εις τόν κρότον τής βόμβα; καί 
τόν κλονισμόν τής οικίας, ήτις έφαίνετο ότι έπιπτε, 
τό χονδύλιον διέφυνεν έκ τών χειρών τού γραμμα- 
τέως. »Τι είναι, τώ είπεν άταράχως ό βασιλεύς, 
διατί δέν γράφεις ·, · ’Εκείνος δέν ήδυνήθη ν’ άπο- 
κριθή είμή τάς λέξεις ταύτας. «Μεγαλειότατε . · · 
ή βόμβα ! — Ε ! καί τί κοινόν, είπεν ό βασιλεύς* 
μεταξύ τής βόμβας καί τής επιστολής τήν όποιαν σοί 
υπαγορεύω ·, ’ξακολούθησον. »

Είς μάχην τινά σφαίρα τού έσύντριψε τό όστοΰν 
τής κνήμης, άλλ’ αύτός ούχ ήττον έφιππος έξηκολού
θησε νάδιοικη έξ ώρας άνευ τής έλαχίφης άλλοιώσεωφ 
τών χαρακτήρων του.

πησε κατά τήν κεφαλή»· 
'ώς θέλων νά κτυπήση 
νεκρό;
σπέρας

ίίχε -διατηρήσει περισσοτέραν, -ίσης έχουσιν οί κα- 
,.^τηταί φιλανθρωπίαν. Είς τινα μάχην ευρών έν τή 
εμπλοκή νέον αξιωματικόν Σουηδόν πληγωμένον καί 
έ»ίκανον νά βαδίση τόν ήνάγκασε νά λάβη τόν 'ίππον 
του, χαί έξηκολούθησεν αύτός νά μάχεται πεζός η
γούμενος τοΰ πεζικού του.

0 Κάρολος, άν καί έζησε λιτότατα, στρατιώτης 
·»; δυσχεραίνων τώ παρουσίασε κατά τάς συμφοράς 
τού 1709 άρτον μέλανα εϋρωτιώντα καί κρίθινον, 
τήν μόνην τροφήν, τήν όποιαν είχον τότε τά στρα
τεύματα, καί τής όποίας καί έστεροΰντο πολλάκις' ό 
ήγεμών ούτος έδέχθη τό τεμάχιον τοΰ άρτου άταρά
χως, κα! φαγών τούτον ολον, είπε μετά ψυχρότητος 
πρός τόν στρατιώτην α δέν είναι καλός, άλλά τρώγε
ται. » (’Εκ τοΰ γαλλικού.)

Κ.

ΠΕΡΙ ΚΟΡΑΣΙΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.

Εις όλα τά βάρβαρα έθνη τής άρχαιότητος. τό ή- 
μισυ μέρος κατεδικάσθη πάντοτε νά δουλεύη είλωτι 
κώς τό άλλο. Αί γυναίκες προωρισμέναι κυρίως νά 
βοηθώσι τούς άνδρας καί ν’ άνακουφίζωσι τάς θλίψεις 
των, έτρέφοντο άλλοτε ώς άνδράποδα, διέτριβον χω
ρισμένα άπό αυτούς καί ποτέ δέν έφαίνοντο έξω τής 
οικίας, χωρίς νά έχωσι σκεπασμένον τό πρόσωπόν 
των, ούτε κανείς έτόλμα καθ οδόν νά τάς πλησιάση· 
όθεν καί αύτός ό Θεμιστοκλής μεταβαίνων εις τής 
Περσίας τήν μζτρόπολιν ίνα διασωθή άπό τών ’Αθη
ναίων τήν αχαριστίαν, δνήλθε δύω μηνών ολόκληρον 
δρόμον άπό τής Ιωνίας τά παράλια είς τήν αυλήν τού 
Μεγάλου Αρταξέρξου, κατακεκλεισμένος ώς γυνή είς 
τήν άρμάμαξαν, ώστε ούτε ό αμαξηλάτης ήδυνήθη νά 
τόν ίδή, πολύ δέ μάλλον ποιος ήτο νά μάθη. 0 Πλού
ταρχος άναφέρων παράδειγμα τής τοιαότης σκαιότητος 
τούς Πέρσας, φαίνεται ότι ήθελε νά παραστ,Ζση δια- 
φέροντας κατά τούτο τούς Ελληνας. Ημείς δέ άν καί 
δέν τολμώμεν νά τούς συγκρίνωμεν πρός εκείνους, 
εύρίσκομεν όμως ότι καί αύτοί είχον άνάλονόν τινα 
μέ τήν όποιαν βλέπομεν καί τήν σήμερον μεταξύ των 
«πολιτεύτων λαών κατά τοϋτο αγροικίαν. Επειδή 
«πό τούς ηρωικούς τού Ομήρου χρόνους εως τήνάνθη- 
ροτάτην εποχήν τής πολεμικής, επιστημονικής καί βιο
μηχανικής δόξης έπί Περικλέους, αί γυναίκες δέν εί
χον σχεδόν κοινωνίαν μέ τούς άνδρας, καί έφυλάττοντο 
μέ καταγε'λαστον ζηλοτυπίαν. Σπανίως καί μόνον διά 
Χχτεπειγούσας άνάγκας έσυγχωρεΐτο είς αύτάς νά έξ- 
ίρχωνται· τοϋτο δέ μαρτυρεί ό Εύρυπίδης (Ανδρομ.)

Άλλ’είσοι θ’είσω μηδε φαντάζου δόμων 
Πάροιθε τών δέ μήποτ’ αισχύνην λάδης·

*ϊί άλλού (ίφιγ. έν Αύλ. καί Φοίνισ.) πάλιν 

Όχοροϊσε παρβενώσι φρουροΰντας καλώς,

•ί; δέ τόν Αριστοφάνην (Θεσμοφορ.) βλέπομεν ότι
®ολλάκις ίσως συνέβαινε νά κατακλειωσι τάς γυναΐ-
*«; ριέ μοχλούς καί σφραγίδας. Καί ό Μένανδρος δέ
®ναφερόμένος άπό τόν Στοβαίον λέγει ότι δέν έπρεπε
>α προχωρώσιν έπέκεινα τής αϋλείου θύρας·

Τούς τών γαμετών όρους δπερβαίνεις 
γύναι,

» * · * πέρας γαρ αδλειος δύρι.

Είς τοιαύτην κατάστασιν συμπεραίνεται εύκόλως όποια 
ήτο έν γένει ή ανατροφή τών ύπανδρευμένων γυναικών 
καί ιδιαιτέρως τών κορασίων ή τύχη, ό άνθρωπος ό
μως δέν δύναται νά μείνφ πάντοτε μέ σφαλερά; ιδέας, 
άλλ’ έλευθερούται κατ’όλίγον καί βαθμηδόν άπό τάς 
προλήψεις. Διά τοΰτο βλέπομεν μεγίστην διαφοράν 
κατά τούτο είς τούς Ρωμαίους, τών όποιων αί γυναί
κες όχι μόνον αγωγήν έλευθερωτέραν έλάμβανον, άλλά 
καί είς τάς θυσίας, ή τά συμπόσια παρευρίσκοντο καί 
είς πολιτικά; ΰποθέσεις έπέμβαινον, καί είς τούς άν
δρας είχον δπωσούν τινά κυριότητα.

Δέν πρέπει όμως πάλιν νά νομίσωμεν όλως αμαθείς 
τάς γυναίκας τών παλαιών ίλλήνων. ή Λεσβία Σαπφώ 
έτιμησε τήν ποίησιν μέ τούς παθητικούς αύτής στί
χους· ή Θηβαι'α Κόριννα και ή Μυρτώ εδωκαν φιλο
καλίας ποιητικής μαθήματα είς τόν Πίνδαρον· ή 
Αργεία Τελέσιλλα διέπρεψεν ώς φιλόμουσος καθ’ ό- 

]λτ,ν τήν Πελοπόννησον· ή Σαμία Θεανώ σύζυγος τού 
Πυθαγόρου έγραψε περί παιδαγωγίας καί οικονομίας· 
είς τής ωραίας Ασπασίας τήν συναναστροφήν έσύχναζε 
μέ ελπίδα ώφελείας καί αύτός ό εμβριθέστατος τών 
έλλήνων φιλοσόφων Σωκράτης· ή Αλγεβρα τού Διοφάν
του έσχού ιάσθη ίιπό γυναικός καί ή περίφημος άλλά 
δυστυχής ί’πατία έδίδασκε τά μαθηματικά είς τήν 
σχολήν τής Αλεξανδρείας· έκτός τών ονομάτων τούτων 
εύρίσκομεν πολλά άλλα είς τόν Διογένην Λαέρτιον 
καί άλλους συγγραφείς’ άλλ’ αύτά άρκοϋσι νά παρα- 
στήσωσιν ότι μόνον ή διαφορά τής ανατροφής, έδειξε 
διάφορον άχρι τοΰδε τήν φύσιν τού άνδρός καί τή; 
γυναικός. Η αλήθεια αΰτη δέν επιδέχεται πλέον τήν 
σήμερον παραμικρόν αμφιβολίαν. Επειδή υπάρχει γνω
στόν μέ πόσην δόξαν καί εύτυχίαν τών διοικουμένων 
λαών έβασίλευσαν κατά τούς νεωτέρους χρόνους ή 
Ελισάβετ είς τήν Αγγλίαν, ή Χριστίνα είς τήν Σουη- 
κίαν καί ή Αίκατερίνα είς τήν Ρωσσίαν. Αί γυναίκες 
τών πολιτισμένων εθνών δέν περιορίζονται πλέον είς 
τήν φιλολογίαν, οΰτ’ ευχαριστούνται νά περιδιαβά- 
σωσιν, ώς ή Στάελ τούς έκτεταμένους τών χαρίτων 
λειμώνας, ουλλέγουσαι τά άνθη τής φαντασίας, τής 
ποιήσεως καί μυθιστορίας, άλλ’έναμιλλώμεναι μέ τούς 
άνδρας τολμώσι ν’ άναβαίνωσι καί είς τάς υψηλότα
τα; έπιστημονικάς θεωρίας. 0 Λαλάνδ, όστις έλαβε 
τόν κόπον νά σύνταξη επίτηδες διά τάς γυναίκας 
αστρονομίαν αναφέρει πολλάς, αί όποΐαι εύδοκίμησαν 
είς τά μαθηματικά· ή Μαρία Cunitz, κόρη ιατρού άπό 
τήν ΣΩεζίαν, έξέδωκεν αστρονομικούς πίνακας' ή σύζυ
γος καί ή κόρη τού Αστρονόμου Muller έχρημάτισαν 
καί αύταί αστρονόμοι- ή Ιωάννα Δουμαΐα έγραψε 
περί τού συστήματος τού ΚοπΕρνίκου· ή σύζυγος τοΰ
έλβετίου παρετήρει μέ αύτόν τά άστρα" αί άδελφαί 
τού Μαμφρέδη σ^νέγραφον τά αστρονομικά ήμερολό- 
για τής Βονωνία;, αί*δέ άδεύφαί τού Rische τά τού 
Βερολίνου· ή Μαρκεσία τού Chatelet μετέφρασε τόν 
Νεΰτωνα’ ή αόμησσ» Πουξωλινα ώκοδόμησενί άστερο- 
σκοπεΐον είς τήν Πολωνίαν· ή Lepaute έλογάοιαζε 
δέκα όλους χρόνους τό αστρονομικόν ήμερολόγιον τής 
Ακαδημίας τών Παρισίων ή Edwards «ίργάζετο είς
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τά ναυτικόν ήμερολόγιον του Λονδίνου- ή Πιερώ έδί- 
δασκε τήν αστρονομίαν είς Παρισιού;- ή Καρολίνα 
Herschel άνεκαλυψε πέντε ζομήτας, ή ανεψιέ τέλος 
αύτοϋ τοΰ Λαλάνδ έβοήθει τάν πατέρα της είς τάς
• · Ζ ' ί · 1αστρονομικας παρατηρήσεις, συνεταζεν ωροσκοπικους 
πίνακας πρός χρήσιν τών ναυτικών καί συνεισέφερεν 
ΰλην πολλήν είς τό αστρονομικόν σύγγραμμα τοΰ 
θείου της.

Τοιαύται γυναίκες πολλαπλασιάζονταε τήν σήμερον 
είς δλους τούς φωτισμένους τόπου;- οθεν βλέπομεν 
άκαταπαΰστως αύτών τά ονόματα εί; διάφορα συγ
γράμματα. ‘Η Cecilia de Suna Folliero νεαπολί- 
τις τήν πατρίδα, μέλος τής πολιτειογραφικής ή μάλ
λον χωρογραφικής έταιρείας έλαβε κατά τάν Νοέμ-| 
βριον τοϋ 1836, χρυσοΰν βραβεΐον άπό τά; χεϊρα; τού' 
δουκός Μοντμ,ορανόν προέδρου, διά τά; άςιολόγουςί 
αύτής διατριβές (*)· ή Κόμησσα Βικτορίνη de Char- 
tenay καί ή Χριστίνη Τριβόλκίοη Πριγκιπέσσα Bel- 
gojoso, ήτις διά τά ελεύθερα φρονήματα τη; καί τάν 
πατριωτισμόν τη;, κατ’ αύτήν τήν σπανίαν εποχήν 
τής άτυχούς Ιταλίας, ώς πρόσφυξ εΰρίσκεται έν τώ 
μέσφ ήμών. Καί αί δύω αύται κυρίαι ήζιώθησχν διά 
τήν παιδείαν αυτών νά διορισθώσι μέλη καί τής Ασια 
τικής εταιρείας τών Παρισίων. Η νεανις Κ. Auuiag 
άπό τήν Αγγλίαν Dorsetshire, περίφημο; διά τήν 
πολυμάθειάν της, καί τά; γεωλογικά; μάλιστα γνώ
σεις συγκαλεϊ είς τό παλαιοντολογικόν αύτής ταμεϊον 
δλους τοΰ; σοφού; τής Εύρώπης.

Πλήθος καί άλλων γυναικών Λγγλίδων καταγίνον
ται μέ διάπυρον ζήλον εί; τάς έπιστη'μας- άλλά καί 
αύτός ό Cuvier άπο μίαν νεάνιδα γεωλόγον (τήνί 
Κ. Riviere de Seriac ριΆ Castelnaut) έλαβε τά 
ωραιότατα τών μαστόδοντων οστά, περί τών όποιων 
καί έγραψε. Τέλος ήμεϊ; αύτοί έβλέπομεν πάντοτε είς 
Παρισιού; πλουσιωτάτων οικογενειών γυναίκα; καί 
νεάνιδα; έρχομένα; νά άκούσωσι τά μαθήματα τής 
Φυσικής Ιστορίας τοϋ Cuvier είς τά Γαλλικόν σχο- 
λεΐον τή; βοτανικής τού Desfontaines, καί τής χη
μείας τοϋ Laugier είς τάν βοτανικόν κήπον, τής Φυ
σικής τοΰ Pouillet είς τήν αποθήκην τών βιομηχα-| 
νικών άντικειμέκων, τής αστρονομία; τοϋ Arago είς 
τό άστεροσκοπεϊον, καί άλλα διάφορα μαθήματα, καί 
άλλου καί έζαιρέτω; είς τό Λθήναιον.

’Από τόν διεξοδικόν τούτον κατάλογον συνάγομεν! 
ώς πόρισμα, οτι ή ανατροφή τών κορασίων εί; τήν Ευ
ρώπην έπασχολεΐ τόσον τούς καλού; γονείς, δσον καί 
τών άρρενων- είς τήν παρούσαν τή; πολιτισμένης κοι
νωνίας κατάστασιν, αί γυναίκες γίνονται αληθείς σύν-1 
τροφοί καί βοηθοί τών άνδρών αύται εύρίσκονται είς 
τά εργαστήρια τών τεχνιτών, είς τά γραφεία καί τάς 
άνταλλαγματικά; τραπέζας τών εμπόρων καί εί; δλας 
τά; άξιολόγους πράξεις καί υποθέσεις. Η άνετο; δέ 
αύτη σχέσις εκτείνει τόν όρίζοντα τών γνώσεων, ήμε-

(*) 11 διάσημ»; αϊτη Κυρία, δη; μεταβαίνει σχεοον κατ’ ΐτι; 
άπο την Νεάπολη είς Πχρισίους, τί» μοναδικόν ίσως και άςιον θεατρον 
τών ένδοξων προτερημάτων, £γρ«ψδ μεταξύ τών άλλων χαί τά ακό
λουθα- I. Traite sur les Moyens de faire coneourir les fem
mes au bonhenr public et a leur propre bien-£tre. II. Sur 
Γ etat actuel de la musique a Naples snr tout, parmi les 
femmes. III. Essai phi.l«$oph<que sur Γ education.

ρόνει τά ήθη, εμπνέει πίστιν, συνειθίζει τάν άνθρωπο; 
είς σπαρτιατικήν σωφροσύνην καί εύπρέπειαν, εύκολόνες 
κατ’ εξοχήν τήν άμοιβαίαν σπουδήν τών χαρακτήρων^ 
έκπυρσεύει ένάρετον έρωτα και συνάπτει μέ άδιαρρ^. 
κτους δεσμούς νέας καί νέους, τών όποίων ό κατά τύ
χην γάμο; ήθελεν ίσως φαρμακεύσει ολόκληρον τήν 
ζωη'ν.

Είς τήν Εύρώπην (έκτος ίσως τής Αγγλίας) δέν 
εύρίσκονται πλεώτεραι ώοαϊαι γυναίκες, παρόσονείς 
άλλου; τόπους- άλλ’ ή καλή καί πεφροντισμένη ανα
τροφή άναπληροϊ ύπερεκπερισσοΰ πολλάκις τοΰ καλού; 
τήν έλλειψιν- επειδή δέ είς δλα τά πράγματα ή φυσις 
ενεργεί μέ σταθμόν καί μέτρον, παντού σχεδόν δπο·, 
λείπουσι σωματικαί χάριτες θέλομεν απαντήσει ήθι- 
κάς άρετά; καί ψυχικά προτερήματα· ά έρως ύπάρχει 
άνθος έφήμερον, τό όποιου μαραίνει ή ελάχιστη πνοή, 
αλλ’ ή άμοίυαία ύπόληψις τών συζύγων, ήτις έχει

ίβάσιν τού πνεύματος καί τής καρδία; τά αγαθά, ομοιά
ζει δένδρου, τό όποιον αυξάνει κατά συνέχειαν καί 

ιδσω προχωρεί τήν ήλικίαν, τόσον βαθύτερον εκτείνει 
τά; ρίζα;.

Αλλ’ όποια πρέπει άραγε νά ήζαι τών κορασίων ή 
αγωγή·, ό Πλάτων εισάγει τά; γυναίκα; καί εί; τήν 
διοίκησιν τών πολιτικών πραγμάτων, καί εί; τών 
στρατευμάτων αύτών τήν όδηγίαν· ή δέ Ιστορία άπέ- 
δειξεν οτι δύνανται τφόντι σχεδόν κατά πάντα νά 
εύδοκιμήσωσιν- άλλά διά τήν ευτυχίαν τοϋ κοινω
νικού βίου άρκεΐ εί; τήν γυναίκα νά άναλάβη ολην τήν 
μέριμναν τών ιδιωτικών συμφερόντων, τού; οικιακού; 
περισπασμούς καί έζαιρέτω; τήν επιμέλειαν τής παι* 
δαγωγίχ;- άρκεΐ δέ καί είς τόν άνδρκ νά έχη αύτήν 
βοηθόν εί; τά; εσωτερικά; χρείας, πιστόν σύμβουλον είς 
τάς άνάγκας του, καί φρό.ημον παρήγορον είς δλας 
τάς θλίψεις.

Καλήν τών κορασίων άναιροφήν μόνον είς τά κοινά 
καταστήματα δυνάμεθα νά εύρωμεν καθότι έκεϊ ή 
άμιλλα ερεθίζει τά πνεύματα, ή δέ συναναστροφή 
διεγείρει είς τήν καρδίαν αιωνίου φιλίας καί αγάπης 
αισθήματα, γενικώς δέν πρέπει νά άτοβλέπωμεν είς 
τήν σοφίαν, άλλ’ άν έχη ή νέα έκ φύσεως τά ένδόσι- 
μον, άμαρτάνομεν πολύ εμποδίζοντες τήν εις τήν 
σπουδήν αύτής κλίσιν- τίποτε δέν έξαπλόνει τών ιδεών 

|τόν κύκλον δσον ή μάθησις τών γλωσσών- διά τούτο 
οί παλαιοί Αθηναίοι ώνόμασαν διφυή τόν Κέκροπα, 
καθότι έγνώριζε δύο γλώσσας τήν Αιγυπτιακήν καί 
έλληνικην συμφέρει άρα νά διδάσκωνται τά κοοάσια 
τήν εθνικήν ήμών γλώσσαν καί ξένην τινά διάλεκτον 
άλλην, καί μάλλον τήν Γαλλικήν, ώς είς τό προλα- 
βόν άρθρον μας είπομεν- είναι άνάγκη νά όμιλή καθα- 
ρώς ή νέα καί νά γνωρίζη τών πραγμάτων τάς κυρίας 
λέξεις- επειδή αύτή μέλλει ποτέ νά μόρφωση τήν γλώσ
σαν τοΰ βρέφους της, αύτή τρόπον τινά μέλλει νά τά 
πλάση κατ’ ίδιαν της εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν- αύτήί 
πρώτης τήν φωνήν τούτο θέλει ακούσει, άπ’αύτής θέλει 
ζητεί λύσεν όλων του τών αποριών- πόσα λοιπόν άλλα 
πράγματα χοεωστεΐ ακόμη νά διδαχθή ή μήτηρ διά 
νά εύχαριστήση έν καιρώ τοΰ τέκνου τήν πολυπράγμονα 
περιέργειαν ! δύναται νά έμπιστευθή είς άλλον τήν 
πρώτην μόρφωσιν τού πνεύματος καί τής καρδίαςχ 
μήπως είναι εύκολον έπειτα νά εξάλειψη τάς στρεβλάς

ίδέ«{ «πό πνΕύμα, ώς άν άπό παλίμψηστον; ή άπό 
καρδίαν τά αισθήματα ώς φυτά άκανθώδη καί

ίλαβεοά βλαστήσαντα μεταξύ τοΰ καθαρού σίτου;
Πρέπει άρα νά θησαυρίση ίκανάς γνώσεις ή καλώ;

,ίνβτιθραμμένη νέα, ώς ε’φόδιον τοΰ μέλλοντος βίου ή 
Γιωγραφία, ή Αριθμητική, ή Ιστορία είναι έκ τών ών! 
ού* «νευ μαθημάτων- είς αύτά δέ πρέπει νά προσθέ- 
βωμεν καί άπλάς τής Φυσικής καί Χημείας ιδέας δσαι 
έχουβι σχέσιν μέ τά συχνότερου προσπίπτοντα έμπροσ
θεν μα; άντικείμενα.

Αλλά τά σπουδάσματα ταϋτα δέν συμπληροϋσι τήν 
καλήν τών κορασίων ανατροφήν ή νέα οφείλει δχιόλι- 
γώτερον νά γυμνασθή είς τά διάφορα χειροτεχνήματα, 
καθώς τό κέντημα, τό ράψιμον καί τό πλέξιμον· συμ- 
φέρει δέ όμ οίως εί; έκείνας, οσα; ή τύχη έβοήθησε νά 
Ουσιάζωσιν ένταυτώ καί εί; τά; Μούσα; καί είς τάς 
χάριτας, ό χορός δστις έξασκεΐ τό σώμα, άναπτύσσει 
τα μέλη, δίδει ρυθμόν εις τό περιπάτημα καί είς 
δλας απλώς τάς κινήσεις, ώφελεΐ πολύ τάς χλωρω- 
τιχάς καί χοιραδικάς νέας- είναι τό άθωότατον δια- 
«κέδασμα δλων, καί τόσφ συνήθης είς τάς εσπερινά; 
βεναναστροφάς, ώστε θεωρείται ώς έ'ν έκ τών πολλών
ελευθερίου καί πεφροντισμένη; αγωγής στοιχείων κατ ί 
έξοχήν όμως πρέπει νά διδάσκωνται αί νέαι τήν μον
αχήν- προικισμένοι άπό τόν δημιουργόν μέ φωνήν με
λιχρόν καί εύπλαστον, έχουσι χρέος καί αύτήν νά 
Χαταστήσωσι τελειωτέραν- μέ τό με'λος θέλουσι κατα- 
θέλγει τούς θλιβομένους συμβίους των τοΰ Δαβίδ ή 
αρμονική λύρα διέλυσε τοΰ Σαούλ τήν βαθυτάτην με
λαγχολίαν διά τή; Μουσικής, κατά τάν Ομηρον, 
άπεκοίμησαν οί ιατροί τούς σκληρού; πόνους τοΰςόποίου; 
κέφερεν ό δηχθείς όδυσσεύς· διά τής μουσικής ό δούξ 
τής Παυαρίας Αλβέρτος κατεπράϋνε τού; παροξυσμού; 
τή; υποχονδρία; του- τίποτε σχεδόν δέν δύναται νά 
έντισταθή είς τά μαγευτικά θέλγητρα τής μελφδίας- 
μέ αύτήν αί σειρήνες έσυρον τούς παραπλέοντας, καί 
όόρφεύς, δστι; ολίγον έλειψε νά άναβιβάση άπό τόν
λδην εί; τό φώ; τής ήμέρας τήν ώραίαν του Εύρυδί-
W, έτιθάσσευε τά θηρία καί έκίνει τάς δρυς- δέν γνω
ρίζω πράγμα, τό όποιον νά έξημερόνη καί σήμερον τούς 
«γρίου; λαούς, καθώς άλλοτε τού; ’Αρκάδας, νά μα-ί 
λάσοη τόσον τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου, ή νά έμπνέη 
γλυκήτερα συμπάθειας καί έρωτος καί μελαγχολίας 
ίίσθήματα, δσον ή μουσική- διά τούτο οί έμπειρόκα 
λοι ήμών προπάτορες έθεώρουν τήν τέχνην ταύτην ώς 
ιόσιωδέστατον τής παιδομαθείας μέρος.

’Αλλά καί περί ζωγραφίας τήν αύτήν γνώμην εί- 
χον, χα'ζ ολαι σχεδόν αί πόλεις τά αύτά περί αύτής 
ψήφισαν- οθεν αί ώραϊαι τέχναι ειχον φθάσει είς τό- 
βην ακμήν τελειότητος καί έγεννήθησαν είς τόσον μι
αρόν τόπον τόσοι ένδοξοι ζωγράφοι, όποιος ό Πολύ
φωτος, ό Ζεΰξις, ό Τίμανθος, ό Πρωτογένης καί ό 

Απελλής.
0 μουσική καί ή ζωγραφία ένθουσιάζουσι σήμερον

Ομοίως τά; έλευθερίως άνατρεφομένας νεάνιόας τήςι 
Ευρώπης, καί τιμώνται δι’ αύτάς κατ αξίαν, ώστε 
dveu σπανιώτατον νά εύρεθή μία έκ τούτων ανίδεος 

Τ«ς μιας, ϊ, τή; άλλης τέχνης.
Οφείλομεν άρα νά μιμηθώμεν καί κατά τούτο τούς

ένδόξου; ήμών προγόνους, οϊτινες εδωκαν τό παράδει
γμα του καλού είς δλα τά εύνομούμενα έθνη.

Προσφέρομεν πολλήν τιμήν καί έπαινοϋμεν άξίως 
τον έκ Σπετζών Κύριον i . . . Μ . . . , δστις εύ-
χαρίστως καί μετά προθυμίας ένέδωκε καί συγκατέ- 
νευσεν είς τήν κλίσιν καί θέλησιν τής μεγαλητερας 
θυγατρός του, καί τήν έπεμψεν είς Ρώμην μέ τόν 
θεΐόν της, ’διά νά τελειοποιηθώ είς τήν ώραίαν τέχνην 
τής ζωγραφικής. Φυσικήν έχουσα κλίσιν ή αξιότιμος 
αΰτη νεάνις, ένω έσπούδασεν είς τήν Φιλεκπαιδευτι
κήν ίύταιρίαν τήν Ελληνικήν καί Γαλλικήν Γλώσσας, 
καί έδιδάχθη διάφορα χειροτεχνήματα. Η Ιχνογραφία 
καί έπειτα ή Ζωγραφική, τήν ε’μάγευσαν καί άπεφά- 
σισε ν’ άφιερωθη είς τό στάδιον αύτό- ούδεμία ή αμ
φιβολία δτι θέλει έπιδώση, καί θέλει τίμηση τήν πα
τρίδα της καί τήν οίκογένειάν της. Είθε καί άλλαι 
νεάνιδές μας νά μιμηθώσι τό παράδειγμά της είς δια
φόρου; άλλας έπιστήμας καί νά έμπνευσθώσιν οί γονείς 
των άπό τής φιλοτιμίας τό αίσθημα διά νά συγκατα
νεύουν είς τάς δικαίας καί όρθάς αιτήσεις τών τέκνων 
των. Αί Ελληνίδες έχουσιν εύφυίαν καί κλίσιν είς τά 
'καλά αύτόματον. Οθεν θέλουσι φιλοτιμηθή νά μή φα- 
νώσι κατώτεροι παρά τούς άνδρας είς τήν παιδείαν, 
όταν λάβωσι τήν αύτήν επιμέλειαν. Γνωρίζομεν τινάς 
τόσω μάλλον άξιεπαίνους διά τής συναναστροφής αύ
τών τά θέλγητρα, δσω κατόρθωσαν αύτοδίδακτοι 
σχεδόν νά μάθωσι πολλά πράγματα είς τούς κόλπους 
αύτούς τής πατρίδος καί μεταξύ δεινών περιστάσεων.

Ελληνες γονείς! τά τέκνα σας όλίγην χάριν θέλουσι 
σάς έχει, διότι τά έφέρατε είς τόν πολυώδυνον καί 
πρόσκαιρον αύτόν κόσμον άλλά θέλουσιν εύγνωμονεΐ 
διά βίου, άν δώσητε είς αύτα άνατροφήν άνάλογον 
μέ τήν κατάστασιν σας. Μόνη ή περί τοΰτο έπιμέ- 
λεια γεννά τήν αγάπην καί τό σέβας είς τάς ψυχάς 
των. Ή όρθή αγωγή έχει σκοπόν νά μόρφωση τό σώ
μα, νά προικίση μέ ένάρετα αισθήματα τήν καρδίαν 
καί μέ γνώσεις τό πνεύμα. ’Από τήν αρμονίαν τών 
τριών τούτων πραγμάτων συνίσταται κυρίως ή αλη
θή; παιδεία ήτις πρέπει νά διδάσκη τού; μεν πλου
σίους πώς νά διοικώσιν ώφελι'μως τά χρήματά των, 
ώς καλοί τοΰ πλούτου ταμίαι, τούς δέ ενδεείς πώς 
νά ΰποφερωσιν άγογγόστως τής δυστυχίας καί τών 
ανθρωπίνων κακών τό βάρος. Πρός όλους δέ νά χρη- 
σιμεΰσωσι, καθόσον δύνανται, είς τήν κοινωνίαν καί 
είς τήν πατρίδα. Η.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΪ ΔΙΑΒΟΛΟΓ,

Είς τά διάφορα μνημεία τοΰ μεσαιώνος οί χριστια
νοί λιθοξόοι απεικόνισαν πολλάκις τόν διάβολον. Αί 
Ιείκόνες αύτοϋ διαφέρουσιν έπαισθητώς κατά τε τούς 
τόπους καί τάς έποχάς- καί πριν ή τώ προσαρτησωσιν 
τό κέρκος, τά κέρατα καί τούς διχαλοτούς πόδας, τόν 
ΰπέβαλον είς πολλάς ό¥λλας μεταμορφώσεις. Αί άρ- 
χαιότεραι μικρογραφίαι καί ιδίως τά δίπτυχα τής 
έκτης καί τής έβδόμης έκατονταετηρίδος, παριστώσιν 
αύτόν ώς άνδρα γενειήτην, γρυπομύτην καί έχοντα
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στόμα πλατότατον. 0 τόπο; τί; μορφή; αύτοΰ ομοιά
ζει πολλαχώς τό/ τή; κεφαλή; τοΰ Πανός. Δεν είναι 
οόδαμώς άπίθανον ώστε οί πρώτοι χριστιανοί, διά νά 
έμπνεύσωσιν είς τοΰ; νεοφώτιστου; πλειότερον διά 
τήν θρησκείαν, ήν προύτίθοντο νά καταστρέψωσι τρό
μον, άπέδοσαν εί; τόν έχθρόν τοϋ ανθρώπου τήν 
μορφήν μιά; τών θεοτήτων τή; εϊδωλολατρείας.

ένίοτε ό διάβολο; κρατεί ποτήρω» ή θήκην δια
βπείρων τά εν αύτοίς. Η αλληγορία αυτή έλήφθη βε
βαίως άπό τόν μύθον τής Πανδώρας, ίνα άποδώσω- 
σιν εί; αυτόν τήν αρχήν τοϋ κακού. Μέχρι; δέν έχει 
ούτε κέρατα ούτε κέρκος· καί ή τοιαύτη είκών αύτού 
είν’ αρχαία.

Ακολούθως ή ανθρώπινο; μορφή του ήλλοκόθη κατ' 
όλίγον, καί πρέπει νά εϊκάσωμεν ότι ή μετά τών 
Αράβων καί τών Περσών κοινωνία τών χριστιανών 
εσχεν επιρροήν τινα ώστε νά έπιφέρη τό τοιοΰτον απο
τέλεσμα· άπέδοσαν είς αύτόν τάς ιδιότητας τών 
Αφρίτων καί τών Αίβων (θεοτήτων τών Ασιανών) καί 
απάντων τών τεράτων οσα έδημιοόργησεν ή ασιατική 
φαντασία· καί όμως αί τοιαύται μεταβολαί δεν εγινον 
τόσον ταχέως. Δέν ελαβεν όλου; τούς τρομερού; τού
του; καλλωπισμού; είμή άλληλοδιαδόχως, καί μόλις 
μετά τινα καιρόν τής πρώτη; σταυροφορίας ό διάβο
λο; κατέστη όριστικώς τέρας.

Η άρχαιοτέρα είκών τού διαβόλου έν ή φαίνεται ή 
άρχή τής μεταμορφώσεώ; του, μεταβαλλομένη; εί; 
σχήμα ζώου, υπάρχει είς παλαιόν τι Σχξωνικόν εκ
κλησιαστικόν βιβλιον τή; βολδλική; βιβλιοθήκη; τή; 
όξφόρδης. Τό βιβλιον τούτο θεωρείται ώς άνήκον εί; 
τήν δεκάτην έκατονταετηρίδα. 0 σατάν έχει πτέρυ 
γας, κέρατα καί ένίοτε μάλιστα κέρκο; κυνός, καί 
όνυχα; είς τού; πόδας. Αλλως τε τό σώμα του δεν 
είναι δύσμοοφον, τουλάχιστον ό άπειργασάμενο; αύτό 
δεν τό παριστά τοιοΰτον. ϊπάρχουσι πολλά έτι τοιαΰ- 
τα προσαρτήματα, ώς κέρατα, κέρκο; κλ. κεφαλαί καί 
σώματα ζώων, ώς τόν παρίστανον αύτόν περί τά τέλη 
τής δωδέκατης καί τής δεκάτης τρίτης έκατονταε- 
τηρίδος.

Γενικώς τάς εικόνας όσαι παριστώσι τόν διάβολον 
ύπό τήν μορφήν οντος δυσμόοφου καί τρομερού μέν, 
έχοντος όμως μορφήν ανθρώπινον, όφείλομεν νά τάς 
θεωρώμεν προγενεστέρας τής δωδέκατης έκατονταετη· 
ριδος. Από τά μέσα δέ τής δωδεκάτης παριστάνεται 
συνήθως ώς τέρας έχον τά μέλη διαφόρων φρικωδών 
ζώων.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ.
Εν Εύρωπν) και ιδίως έν Γαλλία, ώ; γνωστόν, 

*,παΡΧ'3υσι κατας-ήματα παντοίας βιομηχανίας, μετα
ξύ δε αυτών τό περιεργώτερον είναι τό τού Κ. Φουά, 
οστις, δημοσιεύει τάς ειδοποιήσεις του δι’ όλων τών 
Γαλλικών Εφημερίδων. Κατά τό λέγειν τών Γάλλων, 
ο Κ. Φουα, είναι ή υπανδρεία ένσαρκωμένη, έάν αυτή 
δεν ήθελεν έφευρεθή άπό τούς χρόνους τού Α,δάμ 
καί τής Εύας καί δέν ήθελεν υπάρχει, δ Κ. Φουά ήθελε 
βεβαίως εφεύρει αύτήν. 0 κύριος ούτος έχει έντός τού 
χαρτοφυλακίου του φορτίον ολόκληρον νυμφών, παρθέ
νων καί χηρών, μελαγχρινών ωραίων καί ξανθών 
άσυγκρίτιον καί έν ένί παντός χρώματος καίπάσης

ποιότητος, καί προσέτι'πάσής ηλικίας· ώστε πάς τις 
δύναται νά εύρη σύζυγο» τή; άρεσκεία; του.

Αλλά παρ’ όλίγσν έλλειψε τά εύεργετικόν τούτο 
κατάστημα νά κατασάρέψη έσχάτω; κακός τις γΚΐΛ. 
βρός. Διά τή; μεσιτείας αύτού, συνεζεύχθη κύριό; τι;, 
καί φαίνεται|ότι οι νέοι σύζυγοι ή'ρμοζα» ό είς πρό; τόν 
άλλον, διότι κατά τήν παροιμίαν, άν δεν έταίριαζαν 
δέν έσυμπεθέριαζαν. ’Αλλ’ ώς έδώ δέν έτελείωσεν ό 
γάμος. 0 Κ. Φουά ήτον επόμενον νά παρουσίαση τόν 
λογαριασμόν του δι* ού έξητει 600 φράγκα δι’ έξοδα 
προμήθειας μιας καλή; συζυγου· άλλ’ ό νεόνυμφος 
Κύριο; έκτιμών, ότι ό θησαυρό; τόν όποιον τώ έπρο- 
μήθευσεν ό Κ. Φουά ήτον ανεκτίμητος δέν ήθέληαε 
νά πληρώση τήν ι,ητουμένην τιμήν. ‘Η ύπόθεσις εϊ- 
σήχθη εί; τά δικαστήρια, άλλ’ ώ1 τή; τρομερά; αδι
κίας, ό Κ. Φουά έχασεν αύτήν. . . .

Καί βεβαίως ό Κ. Φουά ήθελεν έγκαταλείψει τήν 
επιστήμην του, άν δέν έσκέπτετο, ότι αύτό; είναι πρό
νοια τοσούτων μετά δυσκολία; δυναμένων νά ύπαν- 
δρευθώσι κορασίων καί χηρών, τοσούτων Λεύκων 
άχοημάτων καί υπαλλήλων άνευ θέσεων, είς ου; ή· 
ΰπανδρεία είναι ή τελευταία τή; σωτηρία; των άγ
κυρα. Είς τάς φιλάνθρωπου; οθεν αύτά; σκέψεις έν· 
δούς, δέν διέλυσε τό κατάστημά του.

— ιΟ αριθμός 7 χαί 14.—Οϊ παλαιοί ήρίθμουν 7 
πλανήτας, 7 άρχικά χρώματα, 7 όσμά; καί έπειτα 
7 θαύματα, 7 σοφούς τής Ελλάδος καί η αγώνα; 
κυκλικού;, 7 ήσαν οί έπί Θήβας στρατηγοί. Σχεδόν 
άπαντα τά έθνη διηρεσαν τόν χρόνον είς πεοιόδους, 7 
ήμερων, καί 7 ήσαν αί ήμέραι τής Δημιουργίας, ή μου
σική έχει 7 φωνάς, και πολύν χρόνον έννωοίζοντο 7 
μόνον μέταλλα.

0; πρό; τά θρησκευτικά, ό αριθμός 7 ήτον ό έξάρ- 
χων αριθμό; τή; εϊδωλολατρείας, καί οί Ελληνες ώς 
έπί τό πλεΐστον εθυον 7 θυσίας. 0 άριθικός 7 εό· 
ρίσκεται συνεχώς καί είς τά; γραφάς, ώς αί 7 έκ- 
κλησίαι, αί 7 λυχνίαι, αί τού χρυσού λυχνο
στάτου, αί 7 λαμπάδες, οί 7 αστέρες, αί η σιρραγί· 
όες, οί 7 άγγελοι, αί 7 σάλπιγγες, α! 7 πληγαί τοΰ 
Φαραώ, οί 7 δράκοντες καί τά 7 διαδήματα των κλπ.

Ο δε αριθμός 14 κατέχει πολύ μέρος είς τήν ιστο
ρίαν Ερρίκου τού Δ', ό βασιλεύς ούτος έγεννήθη τήν 
14 Δεκεμβρίου 14 αιώνας κα! ι4 δεκάδας καί έτη 
Μ. X. άπέθανε τήν 14 Μαιου καί τό όνομά του σύγ- 
κειται έκ 14 στοιχείων (Henri de Bourbon), έζησε 
τετράκις 14 έτη, τετράκις 14 ήμέρας καί 14 έβδο- 
μάδας, ήτο βασιλεύς τής Γαλλίας καί τή; Νοβάρας 
τρίς 14 έτη κλπ. ’Αλλά ό αριθμός 14 σημαντικήν 
επίσης θέσιν κατέχει καί εις τήν ιστορίαν τών απογό
νων του· ό υιός αύτού Λουδοβίκος ΙΓ άπέθανε ν ώς ό 
πατήρ του τήν 14 Μαιου, ήτο 14 έτών, όταν συν- 
εκάλεσε τήν γενικήν συνέλευσιν τού 1614. ό μεγα- 
λήτερος βασιλεύ; έκ τής γενεάς τοΰ ’Ερρίκου Δ' ήτον 
ό 14’« βασιλεύς τής Γαλλίας καί 14’· τό όνομα· ό 
Λουδοβίκος ό ΙΔ' άνέβη είς τόν θρόνον τό 1643 έτος 
άπέθανε τό 1715 καί 77 έτη, συναπτόμενοι δέ οί 
αριθμοί ούτοι αποτελεί 14. ιΗ έπανόρθωσις τέλος 
τών Βουρβόνων έγένετο είς τά 1814 καί ό αριθμός 
ούτος συναπτομενος αποτελεί 14.


