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ΕΚΔΙΔΕΓΑΙ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΙ* 1850.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(ΑΡΘΡΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ).

Ό Χριστόφορος Κολόμβος όπλήσας, συνεπεία τής 
διαταγής τοΰ Βασιλέως τής ’Ισπανίας, τρία πλοία είς 
tiv λιμένα τοΰ Πάλου, άπέπλευσε τήν παρασκευήν 
τής 3 Αύγουστου 1492, και άφίχθη εις τάς Καναρίας 
διά νά λάβη τάς άναγκαιούσας αύτω ζωοτροφίας, κα! 
νά παρασκευάσν) τά πλοΐά του διά τον μακρδν καί έπι- 
κίνδυνον διάπλουν του. ’Ενταύθα εύρε τούς κατοίκους 
τών νήσων τούτων είς άκρον υπέρ αύτοϋ κα! τής έπι- 
χειρήσεώς του εύδιαθέτους, καί μάλιστα έξ αύτών έ- 
πληροφορήθη, ώς τδ αναφέρει είς τήν έ'κθεσίν του, οτι 
κατ’ έτος κατά τινας καιρούς διεκρινον γήν τινα πρές 
δυσμάς· ένδέχεται νά ήτο τούτο αποτέλεσμα τής ομίχ
λης- άλλ’ ή υπαρξις τής ΰποτιθεμένης ταύτης γής έ- 
θεωρειτο βέβαια. Έπ! τών γεωγραφικών πινάκων ή γή 
αύτη έσημειεΐτό ύπό τδ ονομα "Αγιος Βρανδήνος, 
κα! προσέθετον οτι ό άγιος ούτος άπεβιβάσθη άλλοτε 
επ’ αύτής. Τέλος πάντων τήν 6 Σεπτεμβρίου ό στόλαρ
χος άπέπλευσε καί αύθις μεθ’ όλων τών πληρωμάτων 
ύτοΰ , κα! καθ’ δλον τδ διάστημα τοϋ διάπλου είχε και

ρόν λαμπρόν "Π γλυκύτης τοϋ κλίματος εύηρέστησεν 
αύτόν τοσοΰτον, ώστε συνεχώς αναφέρει τοΰτο είς τήν 
διήγησι* του. « Ό άήρ, λέγει, είναι είς άκρον συγκερα- 
» σμένος· αισθάνεται τις πραγματικήν ηδονήν θεωρών 
μ τήν λαμπρότητα τής ήοΰς· δ καιρός ήν ώς έν τή Αν- 
» δάλουσια τόν ’Απρίλιον μήνα, και δέν έλειπεν ειμή 
» ή μελωδία τών άηδόνων. » "Αλλως τε διάφορα πτη
νά έπεσκέπτοντο άκαταπαύστως τούς όδοιπόρους μας, 
καί χόρτα φερομενα ύπό τών ρευμάτων έπέπλεον γύ- 
ρωθεν τών πλοίων των ύπενθυμίζοντα οΰτω είς αύτούς 
τήν ξηράν.

Τήν 17 Σεπτεμβρίου ό Κολόμβος ηρχισε νά παρα 
τηρή τάς μεταδολάς τής μαγνητικής βελόνης- κα! αΰτη 
ήτο ή πρώτη είς τό είδος τοΰτο παρατήρησις' δεικνύω·/ 
δέ τοΰτο είς τούς συμπλοτήρας του εθετεν ούτως είπειν 
αύτούς είς θέσιν τοΰ νά γνωρισωσι τόν μαγνητισμόν τής 
γης, κα! μέ τοΰτο έπραττεν έργον ούχ’ ήττον μέγα, 
δεικνύων αύτοϊς τήν πρός τόν νέον κόσμον φέρουσαν 
οδόν. Τό φαινόμενο·/ τοΰτο έθεσεν όπωσοΰν είς ανησυ
χίαν τά πληρώματα* καί όμως ό Κολόμβος καθησύχα- 
σεν αύτά, έξηγήσας αύτό μέ τρόπον άπλοϋν άνα. 
λόγώς τών γνώσεων των. ’Αφ’ ετέρου ή συνεχής έπί- 
σκεψις τών χερσαίων πτηνών, προσερχομέ'ων έκ τών 
ρηγμίνων πρός ους προσήγγιζον ήδη, τά ύπό καράβι- 
δων καλυπτόμενα καί έπιπλέοντα χόρτα, ή αλιεία, 
πάντα ταϋτα ήσαν καί διασκέδασις, καί λόγος'Χαθησιυ-
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-/άσεως 8ιά τους ναύτας. Πάντοτε έπερίμενον να ίδωσι 
τήν γήν, έξ ής όμως άπείχον πολύ· κατ’ εκείνην 
τήν εποχήν ό Κολόμβος έγραφεν εις τήν έκθεσίν του· 
« Κατά τούς υπολογισμούς μου ή στερεά είναι μακρύ 
τερον.» Ό καιρός έξηχολούθη ώραΐος, χαί ή θάλασσα 
ήτο λεία ώς ποταμός.

Έπλεον οΰτω καί άνευ άλλου προσκόμματός τινοί 
ένα μήνα περίπου, άπό τής άναχωρήσεώς των έκ τών 
Καναρίων. 'Ο Κολόμβος διά νά μή άνησυχήση τό πλή
ρωμα αύτοϋ, έμέτρα καθεκάστην όλιγώτερον άφ’ όσην 
πραγματικώς έκαμνε πορείαν, είς τρόπον ώστε έφαίνε· 
το ότι δέν ήσαν τοσοϋτον μεμακρυσμένοι ώ; πραγματι
κός ήσαν. Μολαταύτα τά πληρώματα ήρχισαν παρα- 
πονούμενα κατά τοϋ μήκους τοΰ ταξειδίου, δυσανεσχε 
τοϋντα κα! κατ’ αύτοϋ τοϋ καιροϋ, ώς όντος πάντοτε ού
ριου, διότι έλεγον δ« ήθελε τούς έμποδίσει είς τήν έπι- 
στροφήν· έν μια δέ τών ήμερών έπελθούσης τρικυμίας 
μετ’ έναντίου διά τήν πορείαν των άνεμου, ό Κολόμ- 
όος σημειοΐ τοΰτο ώς περίστασιν εύνοίκήν, παραβάλ- 
λων έαυτόν μέ τούς ’Ιουδαίους οΰς ή τρικυμία έδοή- 
θησεν δτε έφευγον τούς Αιγυπτίους. Κα! όμως μ’ ολην 
τήν άόάσίμον ταύτην άνησυχίαν, ούδεμία σπουδαία άπό- 
πειρα έπαναστάσεως ή απείθειας άνεφάνη έπ! τών 
πλοίων· ή φήμη έμεγάλυνε πολύ τά πράγματα· Ό Κο
λόμβος περιορίζετο νά ένθαβρύνη τούς άνθρώπους του,

ΚΟΆΟΜΒΟΣ.

ύπαινιττόμενος τάς ώφελείας δσας ήδύναντο νά λάβωσι. 
Έκτος τούτου τό ύφος του ήτο άρκετά σοβαρόν ώστε 
ούδείς έτόλμα ν’ άντείπη. Ιδού τί περί τούτου σημειοΐ 
τήν 4 0 ’Οκτωβρίου. « ό στόλαρχος προσθέτει, οτι είς 
» ούδέν θελουσι τούς ωφελήσει τά παράπονά των, διότι 
» άπέπλευσε διά ν’ άπέλθη είς τάς ’Ινδίας, έπομένως 
» έννόει νά έξακολουθήση τόν διάπλουν του, έως ού 
» μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεοΰ άνακα?.ύψη αύτάς.» Έκ

τούιου καταφαίνεται οτι τά παράπονα δέν ήσαν Απειλη
τικού και υβριστικού χαρακτήρός

Τέλος τήν Η ’Οκτωβρίου εΐδον τήν γήν· μόλις ήτο 
μήν κα! δύω ή τρεις ήμέραι άφοΰ δέν έβλεπον αύτήν. 
Τό πλ οϊον ή ΙΙίντα όν τό μάλλον ταχυπλουν ειδεν αύ
τήν πρώτον. Τήν 10 ώραν τό εσπέρας ό Κόλομβος ένό· 
μισεν ότι είδε πυράν τινα είς τόν ορίζοντα, τήν όποιαν 
έδειξεν έν μέσω τής όμίχλης είς διαφόρους τών έπιβα- 
τών, άλλά δύο ώρας μετά τό μεσονύκτιον, δέν είχε 
πλέον τήν έλαχίστην περί τούτου άμφιβολίαν· άπείχον 
δύο λεύγας άπό τινα νήσον. Συνέστειλον άπαντα τά 
ιστία, κα! έμενον οΰτω μέχρις οδ έξημερώση διά νά 
πλησιάσωσιν εις αύτήν. Ή νήσος αυτή τήν όποιαν οί 
εγχώριοι ώνόμαζον Γουαναχάνην, δ Κολόμβος 
πρός δόξαν τοϋ Ίησοϋ Χριστού ώνόμασε Αγιον 
Σ ω τ ή ρ α (San Salvador)’ ήτο δέ ή μεσημβρινω- 
τέρα τών Τάρκουων νήσων, έκείνη ήν σήμερον καλοΰσι 
Μεγάλον Άλατοπηγεΐον (Grande Saline).

Τό πρωί ό Κόλομβος άπέβη είς τήν ξηράν ίνα κατά 
τούς τύπους λάβη τήν κατοχήν, έν όνόματι τοϋ στέμ
ματος τής’Ισπανίας, τής άπεράντου χώρας ής δέν έκρά- 
τουν ούτως είπεϊν είσέτι, είμή δέσμην χλόης. Παράδοξον 
έθιμον είσαχθέν διά τοϋ εύρωπαϊκοϋ δικαίου τών εθνών, 
δι’ ου μεταχειρίζονται πάσαν νέαν άνακαλυπτομένην 
χώραν ώς πράγμα ύπό μηδενός κατεχόμενον και είς τήν 
διάκρισιν τοΰ τυχόντος! Αί χώραι αυται καθίστανται ιδιο
κτησία μας διά μόνον τόν λόγον δτι ή αμάθεια μας δέν 
μάς έπέτρεψεν ν’ άκαλύψωμεν αύτάς πρότερον. Τοιοΰ- 
τος είν’ ό ναυτικός κώδηξ. Έν τούτοις ό Κολόμβος έ- 
σπευσε νά τακτοποιήση τήν κατάχτησιν ήν ή μεγακο- 
φυία του προσεκτήσατο είς τήν ’Ισπανίαν. Συνοδευόμε- 
νος ύπό τών πλοιάρχων τών δύω άλλων πλοίων, Μαρ
τίνου Πίσων κα! Βινχεντίου Ίάνες, κα! τοϋ αδελφού αυ
τού, «ερόντων έκαστος τήν βασιλιχήν σημαίαν, καί 
προσκαλέσας ώς μάρτυρας τόν γραμματέα και τον ε
πιμελητήν τοΰ στόλου, έλαβεν έν όνόματι τοϋ βασιλέως 
κα! τής βασιλίσσης κατοχήν τής χώρας, συντάξας και 
πράξιν τής γενομένης τελετής. Πλήθος εγχωρίων έπλη- 
σίασαν και παρετήρουν αύτούς μετά περιέργειας, άγνο- 
ούντων δτι διά τών όλίγων τούτων λέξεων, έστερήθησαν 
διά παντός τής ελευθερίας των.

Έν τούτοις ό Κολόμβος ένόμιζεν δτι εύρίσκετο εν 
’Ασία. ’Εσχάτως, δτε έβλεπον τοσαϋτα πτηνά, άλάν- 
θαστον δεϊγμα δτι γή ήτο πλησίον, έλεγεν, δτι δέν ε- 
πρεπε νά θαυμάζωσι τοΰτο, διότι εύρίσκοντο έν μέσω 
τών περικυκλουσών κα! προηγουμένων τήν Ισπανίαν 
νήσων- άλλά προτιθέμενος νά ύπάγη είς τάς Ινδίας, 
δέν ήθελε ν’ άπασχοληθή λοξοδρομών. « Ο καιρός ειν 
εύδιος, έγραφε, ώστε θεοΰ εύδοκοϋντος τά πάντα θε- 
λουοιν ίδεΐ.» Μετά τόν "Αγιον Σωτήρα, ό Κολόμβος 
άνεκάλυψεν είς τό αύτό αρχιπέλαγος τρεις έτι μικρας 
νήσους τάς όποίας ώνόμασεν Αγία Μαρία τής 
Συλλήψεως. Φερνανδίναν κα! ’Ισα
βέλλαν, πρός τιμήν τής Θεοτόκου καί τών δύο η
γεμόνων του. ’Εντεύθεν συνεννοηθεΐς μετά τών εγχω
ρίων έξ ών έπεβίβασε τινας έπί τοϋ πλοίου αύτοϋ, 
διευθύνθη πρός τήν νήσον τής Κούβας, έν ή τω έλεγον, 
δτι ήθελεν εύρεΐ πολύν χρυσόν κα! πλούτη. Ητο πε
πεισμένος δτι ή νήσος αδ:η τής Κούβας, ήν άνέφερον 
οί ’Ινδοί, ήτο ή Ίαπονία. « θέλω άποπλεύσει, έγραφε, 
δι’ άλλην τινα μεγάλην νήσον ήτις είναι, κατ’ έμέ τό 
Κ ι π ά γ γ ο ν (οδτως ώνομάζετο ή Ίαπονία)· κατά οε 
τάς πληροφορίας τών Ινδών, αυτή καλείται Κούβαν,

καί βεβαιοΰσιν δτι ύπάρχουσιν έν αύτή μεγάλα πλοία 
κα! πολλοί ναυτικοί. Ή άπόφασίς μου είναι νά ύπάγω 
εις τήν στερεάν, είς τήν πόλιν Γ ι ν σ ά η διά νά εγ
χειρίσω τάς έπιστολάς τών ύμετέρων υψηλοτήτων είς 
τόν μέγαν Χάνην, νάτω ζητήσω τήν άπάντησιν 
κα! νά έπανέλθω άμα λάβω αύτήν.» Υπάρχει γεγραμ- 
μένον ίδιοχειρως περί τοϋ αύτοϋ άντικειμένου τήν 24 
’Οκτωβρίου- « Εάν δώσω πιστιν εις τά σημεία δσα μο! 
έκαμον απόντες οί Ινδοί, είναι ή νήσος Κιπάγγου περί 
ής διηγούνται αξιοθαύμαστα πράγματα· κα! έπ! τών 
σφαιρών άς εΐδον ώς κα! έπ! τών ζωγραφιμάτων τών 
ύδρογηίνων πινάκων, αΰτη κεΐται είς τά πέριξ. » Τοΰτο 
ήτο άκριβώς αληθές, ώς είπομεν είς τό πρώτον άρθρον 
(ιδε φυλλάδιον 64). "Εν λάθος τών γεωγραφικών ύ 
πολογισμών έπεχτεινεν έπ! τής σφαίρας τήν ’Ασίαν 
μέχρι τοϋ μέρους τό όποιον κατέχει πραγματικώς ή 
’Αμερική. 'Οσάκις οί Ίνδο! τώ έλεγόν τι περί τής ήπεί- 
ρου, ήν έχάλουν Β ό χ ι ο, ένίσχυον έτι μάλλον τήν 
απάτην του· οί άνθρωποφάγοι τούς όποιους οί Ινδοί 
ώνόμαζον Κ α ν ί β α ς καί άπό τούς όποιους έφοβοΰντο 
τά μέγιστα, ένόμιζεν δτι ούτοι έπρεπε νά ήναι οί ύπή 
κοοι τοϋ μεγάλου Χάνου, οιτινες έκαμνον έπι- 
δρομάς είς τάς νήσους ταύτας δια νά λάβωσι σκλάβους 
καί τούς οποίους οί νησιώται έθεώρουν ώς τρώγοντας 
άνθρώπους.

Μετά τήν άνακάλυψιν τής Κούβας ό Κολόμβος άπήλ- 
θεν είς Αίτην ήν άπεκάλεσε νήσον Ισπανικήν Άπαν 
ταχοϋ έστενε σταυρούς ίνα λάβη ούτω κατοχήν τών 
χωρών τούτων έν όνόμ.ατι τής χριστιανοσύνης. « Είμαι 
πεπεισμένος γαληνότατοι ήγεμόνες, δτι άμα μάθωσι 
τήν γλώσσάν των άνθρωποι ευσεβείς καί φιλόθρησχοι, 
έλεγεν όμιλών περ! τών Ινδών, πάντες θέλουσιν άσπα- 
σθή τόν χριστιανισμόν. Ελπίζω, θεού θέλοντος, δτι αί 
ύμέτεραι 1 ψηλότητες θέλουσιν άποφασίσει πάραυτα νά 
πέμψωσι τοιουτους είς τά μέρη ταϋτα, διά νά φέρωσί 
πρός τήν’Εκκλησιαν μας τοσούτους μεγάλους λαούς κα! 
νά όδηγήσωσιν αύτούς είς τήν θρησκείαν, ώς καταστρέ
ψατε εκείνους δσοι δέν άνεγνώρισαν τόν ΙΙατέρα, τόν 
Υιόν καί τό Αγιον Ιΐνεύμα· κα! δτε άποπερατώσητε τό 
στάδιον υμών (διότι πάντες εΐμεθα θνητοί) ή μεγαλητέρα 
ησυχία θέλει υπάρξει είς τάς έπικρατείας υμών».

—— « Οί άνθρωποι ούτοι, προσθέτει παρακατιών, δέν 
» είσιν είδωλολάτραι, άλλ’ απεναντίας ημερότατοι* δέν 
» έχουσι κάμμιαν θρησκείαν· άγνοοΰσι τό κακόν, κα! 
» δέν ήξεύρουσι ούτε νά φονεύωσιν ό είς τόν άλλον, ούτε 
» νά στερηθώο: τήν ελευθερίαν των είναι άοπλοι κα! 
» τόσον δειλοί, ώστε άρκεϊ είς έξ ημών παίζων νά φυ- 
>ί γαδεύση μιαν έκατοντάδα- γινώσκουσιν δτι υπάρχει είς 
» θεός έν ούοανφ, έξ ού πιστεύουσιν δτι κατέβημεν, 
» Ιίροσευχάς τινας τάς όποιας τούς είπομεν νά κάμωσς 
» τάς κάμνουσι προθύμως, ώς χαί τό σημεΐον τοΰ ς·αυ- 
» ροΰ. "Οθεν αί ύμέτεραι μεγαλειότητες πρέπει νά ά- 
»' ποφασίσωσι νά τούς κάμωσι χριστιανούς, και νομίζω 
» έάν τοΰτο ενεργηθη έντός βλίγου, δτι θέλει χατορθωθή 
» νά φέρωμεν είς τόν χρις-ιανισμόν πλήθος λαών κα! σΰ- 
» τω αί ύμέτεραι μεγαλειότητες θελουσι προσαυξήσει τήν 
» επικράτειαν των μέ εκτεταμένη·, χώραν καί ή’Ισπα- 
» νία θέλει αποκτήσει άπειρα πλούτη, διότι εις τά μέ 
» ρη ταϋτα υπάρχει πολύς χρυσός, καί κατά τό λέγειν 
» τών Έδών όσοι μάς παρακολουθούσιν, ύπάρχουσιν εις 
» τάς νήσους ταύτας θέσεις έν αί; εύρίσκουσιν ύπό τήν 
» γήν τόν χρυσόν». 'Απανταχού δ αύτός υπέρ τής δόξης 
τοΰ χριστιανισμού υπάρχει ζήλος, ή αύτή φιλανθρωπία

αναφαίνεται υπέρ τών έγχαταλελειμμένων καί αμαθών 
τούτων λαών. "Οτε κατά τόν Δεκέμβριον τό πλοΐον έπί 
τοϋ όποιου ήτο ό Κολόμβος έκινδύνευσε ν' άπωλεσθή 
ενεκα τής αμέλειας τοϋ πηδαλιούχου, ό Κασικος κα! οί 
Ίνδο! έδραμον είς βοήθειάν του, ένεργσΰντες πάν είδος 
υπηρεσίας. « Αύτός καί άπας ό λαός του, λέγει, δέν 
έπαυον κλαίοντες- είναι φιλόξενοι χωρίς σκοπόν αισχρο
κέρδειας, καί τόσον αγαθοί, ώστε βεβαιώ τάς ύμετέρας 
υψηλότητας δτι δέν ΰπάρχουσι καλλίτεροι άνθρωποι εις 
δλον τόν κόσμον, ούτε καλλίτερος τόκος. ’Αγαπώσι τόν 
πλησίον των ώς τόν ίδιον έαυτόν. Έχουσι τρόπον γλυ- 
κύτατον κα! ευπροσήγορον τοϋ ίμιλειν, πάντοτε μέ τό 
ταπεινότερον μειδίαμα. Άνδρες καί γυναΐχες είσ! γυ
μνοί ώς τούς έγέννησεν ή μήτηρ των άλλ’ οί ύμέτε 
ραι μεγαλειότητες πρέπει νά πιστεύσωσιν δτι έχουσι 
χρηστότατα ήθη. “Εχουσι πολύ μνημονικόν δλα θελουσι 
νά τά βλέπωσι καί νά τά έρευνώσιν, έρωτώντες τί είναι 
κα! όποια ή χρήσις αύτών.» Λαός αγαθός χαί φιλήσυχος 
έπρόχειτο μετ’ όλίγον νά μάθη δτι οί τοσοϋτον άπλει- 
στοι πλούτου χαί εξουσίας ξένοι δέν κατήλθον έκ τοϋ 
ούρανοϋ I Ή ευθύνη δμως τής καταδρομής δέν δύναται 
ν’ άποδοθή είς τόν Κολόμβον. Οί Ίνδο! έφαίνοντο πρός 
αύτόν τέκνα ύπέρ τής σωτηρίας χαί ευημερίας των ό
ποιων ήλθε· κα! ή έκστασις είς ήν τόν έβριπτε ή θέα 
τής χώρας των τώ έκαμνε νά συμπεράνη δτι εύρε τήν 
άρχαίαν θέσιν τοΰ έπιγείου παραδείσου.

Ούτος είν’ ό τρόπος μεθ’ ού έξετελέσθη ή-περίδοξος 
αυτή άνακάλυψις. Δέν συμφωνεί ή άπλότης τοϋ πράγ
ματος μέ τό μεγαλεϊόν αύτοϋ. Ό Κολόμβος άναγειρας 
είσ τήν νήσον τή; Άΐτης έν φρούριον, χαΐ άφήσας άν
θρώπους τινας τών πληρωμάτων του, άπεπλευσεν ίνα 
επανέλθη είς τήν Εύρώπην, κα! τήν 4 Μαρτίου άφιχ- 
θεις είς τόν Τάγην, ή ειδησις τής επιτυχίας του ήρχισε 
διαδιδόμενη. Μέγας ύπήρξεν ό ένθουσιασμός τού λαοϋ 
τής Λισαβόνος, οστις έσπευσε νά συβρέη γύρωθεν τοΰ 
πλοίου τούτου έρχομένου διά άγνωστου όδσϋ άπό το- 
σοΰτον μεμακρυτμενας χώρας. Ό Βασιλεύς τής Πορτο- 
γαλλιας προσεκάλεσεν αύτόν είς τήν αύλήν του δπουτώ 
έχαμον λαμπράν ύποδεξιωσιν έντεΰθεν δέ έπανελθών 
πρός τούς ηγεμόνας αύτοϋ έλαβεν έπίσης τάς αύτάς 
τιμάς. Δέν προτιθέμεθα ένταΰθα νά γράψωμεν τόν βίον 
τοϋ Κολόμδου, άλλ’ ήθελήσαμεν νά γνωστοποιήσωμεν 
λεπτομέρειας τινας όπωσοΰν αγνώστους χαί άφορώσας 
τήν αθάνατον αύτοϋ άνακάλυψιν.- Eivat γνωστόν δτι εις 
τό τρίτον ταξείδιόν του άνεκάλυψε τήν ήπειρον τής’Αμε- 
ρικής,, τήν όποιαν έξελάμβανε πάντοτε ώς άκρον τής 
Ασιατικής χερσονήσου. Ό όγκος τών ύδάτων τοϋ Όρε- 
γώνος έμπροσθεν τών όποιων άφίχθη, τώ παρέσχε τήν 
ιδέαν δτι εύρίσκετο ούχ! πλέον άπέναντι νήσου, άλλά 
στερεάς έκτάσεως άπεράντου, Τινές αμφισβήτησαν τήν 
πρωτεραιότητα τής άνακαλύψεως τής ήπειρου- άλλά 
τοΰτο δέν είναι είμή λεπτομέρεια. Γερμανοί τινες ήθέ- 
λησαν ν’ άντιτάξωτιν εις τόν Κολόμβον τόν έκ Νουρεμ 
βέργης Μαρ-κνον Βοχαΐμ- τέλος καί ci Διέππιοί κατη- 
γοροϋσιν έν τώ κρυπτώ τόν Γενουήνσιον θαλασσοπόρον, 
"Οπως κα! άν έχη, τό βέβαιον είναι δτι κατά τό 1500 
ελαβον γνώσιν τής πέραν τοϋ Δαρείου ισθμού ύπαρχού- 
σης θαλάσσης, βεβαιωθέντες οτι ή Αμερική ήτο χερσό
νησος διαχωριζομένη άπό τήν παλαιόν διά μεγάλου 
ώκεανοΰ. 'Η θαλασσοπορία τοΰ Μαγελλάνου οστις πρώ
τος έκαμε τόν γύρον τοϋ κόσμου, έξήλειψεν δλας τάς 
περ! τούτου αμφιβολίας, συμπληρώσασα τήν ύπό τοϋ 
Χοιστοφόρου Κολόμδου τελειοποιησιν τής γεωγραφίας.
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Ό μεγας ούτος άνήρ άπέθανεν είς Βαλλαλόδιδ τώ 
1506, οτε έπανήλθεν άπό- τό τέταρτον ταξέίδιόν του 
βεδαρυμενος άπό τούς κόπους καί τάς λύπας. Ή εΐκών 
ήν παριστώμεν εν τω άρθρω τούτω είναι εΐκών γενο- 
μένη ζώντος αύτοΰ. ήτις εύρίσκεται έν τή βιβλιοθήκη 
τοΰ βασιλέως τής Ισπανίας, σχεδιασθεισα ώς φαίνεται 
ύπό τοϋ διάσημου ζωγράφου 'Ριγκωνος δστις είσήγαγε 
τήν άναγέννησιν τής τέχνης ταύτης έν ’Ισπανία.

Λ.

ΑΙ ΠΕΤΑΑΟΪΔΑΙ 
ΤΟΥ

ΙΠΜΟΤΟΪ ΒΟΓΦΛΕΡΙΟΪ-
(Par Eugene de Mirecourt).

I.
Τοϋ Αοίοδίκου ΙΓ'. βασιλεύοντος, πριγκίπισσά τις 

τοΰ Κονδε είχε τοσαύτην μανίαν πρός τά πτηνά, ώστε· 
δλατης τά εισοδήματα έξώδευε δι’ αύτά. Τά μέγαρά της 
ήσαν πανομοιότυπου τής τοΰ Νώε κιβωτού, έξαιρουμέ- 
νων τών τετραπόδων· έν πτηνοκομεΐον μέγιστον, οπού 
δλα τά είδη των πτηνών ήπλωνον τάς πτέρυγάς των 
καί ήνωνον τά άσματά των. Ή εύγενής πριγκίπισσά 
έναύλωνεν έξεπίτηδες πλοία, καί τά έστελνεν είς τά 
πέρατα τοΰ κόσμου, μόνον καί μόνον ίνα τής φέρωσι 
δ,τι ελλειπεν άπό τήν συλλογήν της. ’Εκτός τής δα
πάνης αύτής, τής όποιας τό ποσόν ήτο άμέτρητον, 
έξώδευε καί έδδομήκοντα χιλιάδας λίτρας πρός διατρο 
φήν των. 'Εκαστη τών ζώων τούτων οικογένεια είχεν 
ενα υπηρέτην ύπό τάς διαταγάς της, καί διεκρίνετο δι’ 
ιδιαιτέρου έπιστάτου λαμπρότατης καταγωγής, απο
λαμβάνοντας τιμάς μεγαλοπρεπείς, είς τόν όποιον έδί- 
δετο δ ένδοξος τίτλος διοικητής τών καναρίων 
τής κυρίας τοΰ Κονδέ.

Δεν βελωμεν λοιπόν απορήσει, άπαντώντες, ένα 
αιώνα μετά ταϋτα, είς τήν τής Λοβραίνης Λουνεβίλ- 
λην, βαρώνην τινά τοϋ Μποβας-Κραόν, άφωσιωμένην μέ 
εξοχον ένθουσιασμόν, τοϋ τής πριγκιπίσσης όχι κατώ
τερον, είς τήν φυσικήν Ιστορίαν, μέ μόνην τήν διαφοράν 
οτι, ή μέν βαρώνη είχε κλίσιν έξαιρετικήν πρός τάς 
πεταλούδας, ένώ ή πριγκίπισσά είχε πρός τά πτηνά.

Χήρα δεκαοκταετής, ή κυρία Μποβδς - Κραόν δέ 
έκρινε πρεπον νά ύπανδρευθή καί έκ δευτέρου· άλλά 
διήλθεν ολην της τήν νεότητα εις τήν αύλήν τοΰ βα 
σιλέως τής Πολωνίας, τοΰ ’Ερρίκου Δ' τής Δοόραίνης 
τοΰ όποιου τό προσφιλές είς τόν λαόν όνομα κατέστη 
συνώνυμον τής εύεργεσίας καί τής αγαθοσύνης.

Ή βαρώνη άναντι^ήτως, ήχον δ ωραιότερος στολι 
σμός τής μικράς αύλής τής Λοββαίνης.

Συμμορφουμένη μέ τήν καρδιάν της, άπέκρουε πα 
σαν ύπόκλισιν εμπαθή χωρίς νά οίκτειρη ούδένα, χλευά· 
ζουσα μάλιστα τάς πολλάς καί άηδεΐς κολακείας μέ 
τάς όποιας τήν έζάλιζαν τά άρχοντόπουλα τής αύλής 
τοΰ Στανισλάου.

Μή άποκτήσασα ούδέποτε τέκνον, είχε πρό πολλοΰ 
υιοθετήσει τόν άνεψιόν της, τόν νέον ιππότην Βουφλέ 
ριον, οστις έφαίνετο δτι έμελλε νά γίνη ό πνευματωδέ 
στερος καί έντιμώτερος άνθρωπος τής έποχής του.

Ή αποστροφή τής βαρώνης πρός τάς πεταλούδας: 
τής αύλής ύπήρξεν ή πραγματική αιτία τής αγάπη;,, 
ήν δποίαν μετέπειτα άπέκτησε πρός τάς αληθείς πε-
αλούδας.

Κύριον σκοπόν έχουσα νά σύνθεση ένα σκώμμα^ 
ένησχολήθη καθόλου τό φθινόπορον είς τό κυνήγιον τών 
ωραίων αύτών έντόμων, περιπταμένων είς τούς άνθο- 
φύτους λειμώνας τοϋ παραδείσου της.

Αύτή καί ό ανεψιός της, έφωδιασμένοι μέ λεπτόν καί 
πρασινόχρουν δικτυον, έθήρευον άπό πρωίας μέχρις 
έσπέρας τά έντομα ταϋτα. Ό νέος ιππότης, δν τό: 
είδος τοΰτο τής Θήρας τά μέγιστα διεσκέδαζεν, έφερεν, 
θήκην, έπιμήκη, έχουσαν, είς τά έσωτερικά πλάγια 
φελλούς, έπί τών όποιων ή βαρώνη προσήλωνε τά 
τά θύματά της διά καρφιδων χρυσηλάτων.

’Αλλ’ έπειδή ή θήκη ήχον έλαφροτάχη, καί ό θηρευ
τής έδυσκολεύετο είς τάς επιχειρήσεις του, παρέλαβε 
συνεργάτας του τόν υιόν τοϋ κηπουροΰ τοΰ παραδείσου, 
καί μικράν τινα χωρικήν όνομαζομένην Ιωάνναν, τήν 
όποιαν ή βαρώνη είχε βαπτίοει, περιχαρές παιδίον, 
γαλανόφθαλμον καί ροδοπρόσωπον, τό όποιον έλαδεν 
έν δικτυον άπό τάς χείρας τής άναοόχου του, καί 
δέν ήργησε νά διακριθή διά τής ώραιοτέρας άγρας.

Ό Πρόσπερ, (ούτως ώνομάζετο τοΰ κηπουροΰ ά 
υιός), δέν έθήρευεν, έκράτει μόνον τήν θήκην, καί ήτον 
ύπεύθυνος περί τής άγρας.

Παρελθουσών έξ έβδομάδων, είχον συλλέξει συλλο
γήν έντελή, είς τήν όποιαν ολα τά είδη τών πεταλού
δων άμιλλώντο ώς πρός τήν ποικιλίαν τών λαμπρών 
χρωμάτων των μέ τούς διαφανείς ταούς τούς πυραύστας 
τούς έλικωνείους καί τάς μικράς σημυδίδας, τούς έλα- 
φρούς αύτούς κατοίκους τοΰ άέρος οίτινες κατασκευά- 
ζουσι τά πτερά των ύπό τόν ώραιότερον ουρανόν.

Ή βαρώνη περιέθεσε πλείστα είς τήν συλλογήν 
ταύτην λαμπρά καί τά έστειλεν είς τόν βασιλέα τής 
Πολωνίας παραγγέλλουσα νά είπώσιν είς αυτόν, δτι 
τω έπρόσφερε τήν εικόνα δλων τών ούλικών του.

Πειραχθέντες έκεΐνοι έκ τής άστειότητός της, έπαυ
σαν τέλος νά ένοχλοΰν τήν κυρίαν Μποδδς-Κραόν μέ 
άς κολακείας των. ’Όθεν αΰτη ήδυνήθη νά καταγίνε

ται άνέτως είς τήν αγωγήν τοΰ άνεψιοΰ της.
Τόν επόμενον ενιαυτόν, ό μαθητής τής βαρώνης 

ήθέλησε ν’ άρχίση πάλιν τήν Θήραν τών πεταλούδων, 
καί έπεθύμησε νά διατηρήση ζώντα τά χαρίεντα ταϋτα 
λεπιδόπτερα. Ή θεία του ήγόρασεν αύτω βιβλία τής 
εντομολογίας· έστησαν είς τόν παράδειδον είδος τι 
μικρού ναοΰ Ελληνικού, δλον άπό γάζιον, τοΰ όποιου 
τά ένδον έκεκόσμηντο έκ δενδρυλλίων αλλοδαπών καί 
άνθέων πολυτίμων· έπειτα ήρχισε τό κυνήγιον, όχι 
πλέον μέ τά δίκτυα μόνον, άλλά καί μέ έλαφράς λα
βίδας έξ άργύρου έπιχρύσου, αϊτινες έχρησίμευον νά 
πιάνωσιν είς τά σκιαδοφόρα φυτά τήν καμπήν έτοίμην 
νά μεταμορφωθή είς χρυσαλλίδα.

Τήν έ'φερον τότε έπιμελώς έν τώ ναώ, τής εΰρισκον 
συντρόφους έτέρας οικογένειας, και. τοΰ καιρού τών 
μεταμορφώσεων έπιγινομένου , έκαστος αιχμάλωτος , 
άπλόνων τά πτερά του, άφινε τό φυτόν δπου είχε κοι- 
μηθή, καί έλεγες δτι τά άνθη τής τερπνής ταύτης 
κατοικίας έλάμβανον ζωήν καί περιίπταντο πέριξ.

Έν τούτοις, ό Βουφλέριος έμεγάλωνεν.
Ό Στανίσλαος, ό άγαθός βασιλεύς, είχεν άποθάνει 

πρό δλίγου, καί ή Λουνεδίλλη, άναχωρησάσης εκεΐ- 
θεν τής αύλής, έπανήρχετο είς τήν προτέραν της

«ξίαν· κατήντησε οηλ. πόλις μικρά τής έπαρχίας 
άχαρις καί μελαγχολική. Τό πανεπιστημεϊον τής Ναν 
σύ, στερηθέν τοϋ προστάτου του, παρήκμαζεν άπό 
ήμέρας είς ήμέραν ή βαρώνη ήναγκάσθη νά στείλη 
τόν άνεψιόν της είς Παρισσίους, δπως περαιώση ένταΰθα 
τάς σπουδάς του.

Ό Βουφλέριος έκλαυσε τάς πεταλούδας του.
Έθερμοπαρακάλεσε τήν θεία» του νά προσεχή τόν 

άνθινον ναόν, καί νά τόν άνακαινίζη καθ’ έκαστον έτος 
μέ τούς ωραίους αύτούς κατοίκους. Ή βαρώννη ύπε- 
σχέθη τοΰτο, καθόσον μάλιστα ούδεμία άλλη διασκέ- 
δασις» τή έμεινεν είς τό καταφύγιόν της.

’Αλλ’ όμως αύτή μέν τοϋ λοιποΰ δέν ήθέλησε νά 
πηγαίνη είς τό κυνήγιον τών έντόμων· άλλά τό κατέ
στησε» είδος έπαγγέλματος, οπερ μετ’ εύ/αριστήσεως 
ένηγκαλισθησαν πάραυτα άπαντα τά παιδάρια τής γει- 
τονείας. Έκόμιζον τήν άγραν των είς τόν Πρόσπερ, 
ονήκυρια Μποδδς-Κραόν έχειροτόνησε φύλακα τοϋ ναοΰ. 
Αί ώραιότεραι πεταλούδα!, φυσικω τω λόγω έπληρό- 
νοντ» καλλι'τερον, αΐ σπανιότεροι έτύγχανον τά με 
γαλήτερα πλουσιοδωρήματα.

Ή ’Ιωάννα έπιδεξιωτάτη άγρεύτρια, έδιδαξεν δλην 
τήν συμμορίαν τών άλλων κυνηγών.

Έν έτος, δύο έτη παρήλθον.
Ό νέος ιππότης μή καχοικών έντός τοϋ γυμνασίου 

τής Γαλλίας, άλλ’ άπολαμδάνων μετά τό μάθημα, 
έπικίνδυνον έλευθερίαν, έλησμόνει τήν καλήν του θείαν 
είς τήν Αορραινην, ήτις, μολοντούτο, έξηκολούθει νά 
τοΰ διατηρή πλήθος έςαισίων? αιχμαλώτων είς τό άνθη- 
ρόν καί χλοερόν παλάτιον.

Παρουσιασθείς είς τινας λογίους τής εποχής του, τών 
όποιων cl έπαινοι, διά τάς χάριτας τοϋ πνεύματός του, 
δέν έγίνοντο ούδέποτε μέ φρόνησιν, ό Βουφλέριος άφησε 
τάς σπουδάς του ατελείς καί έδόθη είς τήν έπιπόλαιον 
φιλολογίαν, δπου ή φήμη αποκτάται μέ τήν άπώλειαν 
τώς καλών ήθών καί τής ΰπολήψεως, ήν χρεωστει τις 
νά έχη πρός εαυτόν.

Ή θεία του ματαίως τόν παρεκάλει δι’ επιστολών 
νά έπανέλθη πλησίον της. Μεθυσθείς έκ τής επιτυχίας 
του, ύπερήφανος διά τούς θριάμβους του, έμποδιζόμε- 
νος ύπό τής κούφου συναναστροφής του, ήτις μυρίους 
έπαίνους τό άπένεμεν, ό ιππότης μυρίας εΰρισκε προ
φάσεις ΐν’ άναβάλλη τήν έπάνοδόν του.

Τέλος ή βαρώνη έχασε πάσαν ύπομονήν, καί, λαδοΰ- 
σα ταχυδρομικήν άμαξαν, έτρεξε νά απόσπαση τό παρά
λυτον αυτό παιδίον άπό τάς ήδονάς τοΰ Παρισινού βίου, 

ι Ήσαν τότε τά μέσα τοΰ τρομερού έκείνου χειμώνος 
οστις έσήμαινε τάς τελευταίας ήμέρας τής βασιλείας
τοϋ Λουδοβίκου ΙΕ’.

Έπισπευδουσα τό ταξέίδιόν της, ή κυρία Μποβας- 
Κραόν δέν έλαβε μεθ’ έαυτής τά άναγκαΐα πρός προ- 
φύλαξίν της άπό τοΰ ψύχους. Ή όδοιπορική άμαξα 
έκάθησεν ώς έκ τών χιόνων, είς τάς έρήμους πεδιάδας 
τής Καμπανίας, καί ό άμαξας ήναγκάσθη νά ύπάγη 
τρεις λεύγας μακράν, ίνα ζητήση βοήθειαν. Κατά τό 
διάστημα επτά θανάσιμων ωρών, ή εύγενής περιηγή- 
τρια, μόνη ουσα, έκτός μιας θαλαμηπόλου, έν τω μέσω 
νυκτική; καταιγίδος, έμβρόντητος άπό τήν φρίκην, πα- 
γωθεϊσα άπό άνεμον ομοιον τοΰ είς τήν Σιβηρίαν πνέον
τας, ύπέστη αγωνίας άνηκούστους. "Οταν δ’ αί βοή
θεια! έφθασαν, εύρίσχετο ήδη άναίσθητος καί σχεδόν 
άπνους.

Έπανελθοΰσα είς τάς αισθήσεις της ήθέλησε νά

εξακολούθηση τήν οδόν της· άλλά φθάσαοα εις Παρι- 
σίους, έκυριευθη άπό δξύν πυρετόν, καί είς περίοδον 
παραλογισμοΰ εύρισκομένη, ή' δυστυχής βαρώνη δεν 
έγνώρισε καν ούτε τόν άνεψιόν της, οστις έπροθυμο- 
ποιήθη νά τρέξη πλησίον τής κλίνης τής άσθενοϋς.

Μετά τρεις ήμέρας, ό Βουφλέριος τήν είδεν έκπνεύ- 
σασαν είς τάς άγκάλας του . . .

Ή θλιψις τοϋ ιππότου υπήρξε κατά τοσοΰτον μ.άλι-α 
ζωηρά, καθόσον τοϋ έπροξένει πολλήν τΰψιν ουνειδή- 
σεως. ίΔέν ήτον αυτός ή αιτία τοΰ δλεθρίου τούτου τα- 
ξειδιου; Τό θλιβερόν τέλος τής βαρώνης τοΰ έμενε 
πολύν καιρόν είς τήν συνείδησίν του ώς έλεγχος.

’Ολίγον όμως κατ’ δλίγο» οί φίλοι του τόν έπανέ- 
φερον είς τήν ζωήν τών διασκεδάσεων.

Μετά όκτώ μήνας είχεν άρκετά παρηγορηθή ώστ’ 
έσκέφθη νά ύπάγη είς Λουνεδιλλην, ίνα συνάξη τής 
θείας του τήν κληρονομιάν.

II.

Ό αύγουστος ήτο περί τά τέλη του.
Τό παλάτιον τών πεταλούδων, έμπιστευθέν είς τήν 

φροντίδα τοΰ Πρόσπερ καί τής Ιωάννας, παρεΐχεν είς 
τούς ποικιλοχρδους του κατοίκους τά μεγαλοπρεπή 
έκεϊνα δενδρύλλια, τά όποια παρεΐχεν καί είς τούς 
προηγουμένους ένιαυτούς. “Ανθη δέ ποικιλόχροα καί 
ευωδέστατα τό έστόλιζον.

Ή ’Ιωάννα ήτο τότε ωραία νεδνις δεκαπενταετής· 
ό δέ Πρόσπερ νέος εύπροσήγορος, οστις τίποτε δέν 
έπεθύμει άν ή τε φυσική δύναμις, καί τής ψυχής του 
ή εύγένεια δέν τοΰ τό ύπηγόρευον.

Τά δύο ταϋτα παιδία έμεγάλωσαν τό έν πλησίον 
τοΰ άλλου. Ήγαπώντο.

Ή κυρία Μποβδς - Κραόν έμελλε νά προικοδότηση 
τήν άναδεκτήν της καί νά τήν δώση γυναίκα εις τόν 
Πρόσπερ· άλλ’ ό θάνατος αύτής ήφάνισε διά μιας τάς 
έλπίδας τών νέων.

Ό πατήρ τοϋ Πρόσπερ δέν ήθέλησε πλέον ν’ άκού- 
ση νά ομιλούν περί γάμου-

Ό υιός του ήθελεν έχει πλησίον του μιαν καλΰβην 
άχυροσκεπή και τινας όργυιάς γής είς τά πέριξ· άλλ’ ή 
’Ιωάννα ήτο πτωχή' τό αιώνιον ζήτημα τών σκούδων 
ήτιολόγει τόν σκληρόν τούτον χωρισμόν, οτε λαμπρά 
τις ιδέα άνέβη είς τήν κεφαλήν τοΰ μνηστήρος.

Έγραψαν είς τόν Βουφλέριον έπιστολήν, δι’ ής τόν 
ήρώτα άν ήθελε νά διατηρώνται οί σύντροφοι τών 
παιγνιδίων τής νεότητάς του είς τόν άνθινον ναόν

Ή έπιστολή έφερε τάς, δυο ύπογρβφάς τής Ιωάννας 
καί τοΰ Πρόσπερ. Έφθασε δέ τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
δ ιππότης είχεν αποφασίσει ν’ άναχωρήση είς τήν 
Λορραίνην.

Εις τόν άσωτον βίο» του, ό άνεψιός τής βαρώνης δέν 
είχε διαφθείρει τοσοΰτον τήν καρδία» του, ώστε καί νά 
μήν άναμιμνήσκηται τάς γλυκείας έκείχας αναμνήσεις 
τής νεότητάς του, αιτινες τώ έγέννων παλμούς εύ- 
δαιμονίας.

Έφαντάσθη, δτι εύρίσκετο μετά τής προοφιλες-ά- 
της θείας του ύπό τάς μακράς δενδροστοιχιας τοϋ 
παραδεισυυ. Τό πράσινον δύκτιον του, φουσκόνον άπό 
τήν αύραν, άμιλλδτο μέ τό τής Ιωάννας είς τό 
αερώδες κυνήγιον. Έπαγίδευεν αΰτη Ιπτάμενη» τήν λαμ
πρόν άγραν της, τήν έφερεν αιχμάλωτον είς τόν λει- 

I μώνα, τήν έλάμβανε μετ’ άβρότητος είς τούς δακ
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τύλους της , διά νά τή» έχβάλη άπά τά νήματα, 
χωρίς νά φθείρη '« στιλβοντα πτερά, καί τήν έφε
ρε» έν θριάμβω εις τάν Πρόσπερ, οστις είχε χρέος 
νά τή» έγχλείση χροσώραν εις μικρά» χλωβίον με
τάξινο», άντί τής πρώτης έκείνης θήκης μέ τά τε
μάχια των φελλών καί μέ τάς χρυσάς καρφίδας.

'Ο ιππότης άπεκρίθη εις τήν ’Ιωάνναν καί εις τό» 
μνηστήρα της, οτι πρά τής χαρελεύσεως τών δεκα
πέντε ήμεοών θά είναι είς τάν πϋργον.

π Και θέλω, τοϊς έγραφε, νά έπαναιδώ τάν ναάν 
τών πεταλούδων χλουσιώτερον παρ’ άλλοτε χαί πο
λυπληθέστερο». »

Ταϋτα ήσαν θεσπίσματα δι’ αυτούς.
Ό γέρων κηπουρός δέν είχε πλέο» τά δικαίωμα νά 

τούς έμποδίση είς τίποτε, ούδέ περί ουδενάς ν’ άντείπη 
Ευθύς είδον άπαντας τούς συνήθεις κυνηγούς νά τρέ 
ξωσι μέ τά δύχτιά των. Ή ’Ιωάννα τούς ώδήγει είς 
τά χλοερά λειβάδια, είς τά χείλη τών βυακίων, είς 
τάς έσχατιάς τών άλσεων, παντού οπού ήδύναντο νά 
έπιτύχωσι κυνήγιον ευτυχές.

Κατά τάν αύτόν καιρόν, δ Πρόσπερ ένησχολεϊτο 
εις τά νά καλλωπιζη ετι μάλλον τά κομψόν οίκη
μα, τά δεχθησόμενον τούς αιχμαλώτους.’Ανανέωνε τάν 
μετάξινον δόλον, έστόλιζε τούς κίονας μέ βελοΰδον, 
παρέχον θελκτικωτάτην όψιν, κατεσκεύαζε» ένθα κά- 
κεϊσε έλαφράς καταπτώσεις ύδάτων καί μικρών καταρ
ρακτών, οίτινες έψιθύριζον έν τώ μέσω τών άνθέων· 
έν ένί λόγω, χατώρθωσε νά κάμη μίαν άληθή Έδέμ 
μικρογραφικήν.

Τίποτε πλέον δέν έλλειχεν άπά τήν λαμπρότητα 
τοΰ ναοΰ, οτε ό Βουφλέριος έφθασεν. Ό Πρόσπερ καί ή 
Ιωάννα έχαιροφυλακτοϋσα» τή» στιγμήν, χαθ’ ήν έμελ
λε νά κάμη τάν πρώτόν του περίπατο» είς τά» παρά
δεισο».

Τά πάντα ήσαν ετοιμασμένα χράς ύποδοχή» μεγα
λοπρεπή. Στρεφόμενος πρός τινα διάδρομον, ό ιππό
της χεριεκυκλώθη άπό τινα όμιλόν ποιμενίσκω» καί 
νεανίδων, κραυγασάντων άγαλλίασιν, οιτινες τάν ωδή- 
γησαν είς τά κατώφλοιον τοΰ ναοΰ, οπού τον έπε- 
ρίμενεν ό Πρόσπερ.

Ούτος δέ τάν είσήγαγεν εις τά λαμπροστόλιστον 
παλάτιον τών έντόμων. Ό Βουλφέριος, έκπληκτος γε
νόμενος, εύρέθη έν τώ μέσω αληθούς νεφέλης λάζου 
ρείου καί χρυσού. Μυριάδες πεταλούδων περιεστρε- 
φοντβ στροδιληδάν, έψαυον τά μέτωπό» του διά τών 
βελβυδωτών πτερύγων των, χαί έδείκνυον είς τούς 
άφθαλμούς του ολα τά χρώματα τοϋ πρίσματος. Ου
δέποτε, ζώσης τής βαρώνης, ή συλλογή είχε γενή 
θαυμασιωτέρα χαί λαμπροτέρα.

’Αλλά ταϋτα ήσαν τά προεόρτια μόνον.
Ό Πρόσπερ έφερε πάλιν τάν ιππότην εις τάν ου

δόν τοϋ ναοΰ, διά τοϋ όποιου χαι έξερχόμενος, είοε 
διαδαίνοντα ένώπιόν του κατά γραμμήν τάν όμιλον τών 
νέων, άπαντες έκράτων τά πράσινον δίκτυο» κα; τά 
μετάξινον δικτυωτάν κλωβίον, μέ τά ήμερήσιον κυνή- 
γιόν των. ΈςΆΟησαν δέ δ είς παρά τω άλλω έμπροσθεν 
τοΰ οικοδεσπότου, χ’ έδείκνυον είς αύτόν τά κυνήγιόν 
των, έσγηματισαν δ’ ακολούθως άμφοτεροθεν αΰτοΰ δύω 
σειράς- "ή μέν έξ άβρένων αριστερόθεν, ή δ’ έκ θηλέων 
άντικρύ.

Ποιμενίς τις, δροσεροί?® τών λοιπών καί περιχα- 
ρε-τέρα, ίσταΐο είς τά τέλος τής συνοδίας.

Έπλησιασε συνεσταλμένη χαί έρυθριώσα τάν Βου

φλέριον’ δειχνύουσα είς αδτάν τάς ίπταμένας πεταλού
δας είς τά μετάξινον χλωβίον.

— Τήν πρωίαν αύτήν, είπεν, έπιασα δύο ήφαις-ειους 
χαί τρεις ταούς διαφανείς. Ό κύριος ιππότης ήθελε 
ζηλεύσει άλλοτε τοιοΰτον ευτυχές κυνήγιον , .

— Ναι, άναμφιδόλως, Αγαπητόν μου τέκνο»! άνέ
κραξεν ό Βουφλέριος, οστις άνεγνώρισε τήν ’Ιωάνναν, 
καί τήν ένηγκαλισθη δις μέ ζωηρότητα, ήτις τήν έκα
με νά έρυθριάση ετι μάλλον.

Ή νεάνις έφερεν είς τούς ώμους της δύο δίκτυα, 
τά έν έπρόσφερεν είς τάν ιππότην.

— Συγχωρήσατέ μας νά ίδωμεν, τώ είπεν, έάν δέν 
άπωλέσατε τίποτε άπά τήν έπιδεξιότητά σας.

Διά συνθήματος τίνος τής Ίωαννας, έκαστον άτομο» 
τοΰ όμιλου εκείνου ήνοιξε τά μεταξωτόν κλωδίον, ό- 
περ έκράτει είς τήν χεΐρά του, καί απέλυσε τούς ό
ποιους έμπεριεΐχεν αιχμαλώτους.

Τότε θελξιχάρδιον έφάνη θέαμα.
Ό ουρανός έκαλύφθη άπά νεφέλην χρυσιζόντων φυ- 

γάδων, οιτινες χεριίπταντο ύπεράνω τών λειμώνων καί 
έχαθησαν έντός τοΰ βάθους τών δενδροστσιχειών.

— Τώρα, κύριε ίππότα, λέγε: ή ’Ιωάννα, πρέπει 
νά τάς ξαναπιάσωμεν 1

Είπε, και, ζωηρά καί ραδινή ώς χελιδών, έχύθη πρός 
τά έκεϊ. Ό οικοδεσπότης τήν ήκολούθησεν, ευτυχής ώς 
νά έπανήλθον αί ώραιότεραι ήμέραι τής νεότητάς του· 
μεταχειρισθείς δ’ έπιδεξιως τό δίκτυο», έπευφημίσθη 
παρ’ όλης τής όμηγύρεως.

Πριν παρέλθη μια ώρα, άπασαι αί πεταλούδα: ήσαν 
έκ νέου αιχμάλωτοι. Ή δέ έορτή αδτη έπαιρεώθη διά 
μεγάλου γεύματος ύπά τάς άναδενδράδας τοϋ παρα
δείσου. *

’Αλλ’ είς τά δείπνο» ό Βουφλέριος ήτο μελαγχο
λικές.

Άφησε τήν τράπεζαν πριν άκόμη φέρωσι τά μετα- 
δέρπια καί άπεσύρθη είς τά δωμάτιόν του, άγωνιζέ- 
μενος έναντίον αίσθήματός τίνος ζηλοτυπίας, τά όποιον- 
δέν ήδύνατο νά καταστείλη. ’Η ώραιότης τής Ιωάννας 
τώ έκαμεν έντύπωσιν ισχυρά». Ή νεάνις αύτη ήδύνατο 
νά λάμψη είς τάς αίθουσας τής μητροπόλεως· διατι νά 
καταντήση άπλοΰ χωρικού σύζυγος ;

Ό Βουφλέριος, συναναστραφεις κοϋφον κόσμον, έχα
σε πολλήν αβρότητα τής καρδίας. Μόλις συνελάμβανε 
κακή» τινα ιδέαν καί δέν ήργει νά τήν έκτελέση, καί 
το: μέ τρόπον αξιόμεμπτο». Όθεν καί ένταϋθα, 
ευθύς έσχεδίασε γοητευτικόν τι σχέδιόν, αί προφάσεις 
δέν τω έλλειπον ινα άπομακρύνη τάν μ.νηστήρα τής 
Ιωάννας. Τάν έκραξεν.

’Εκείνος έσπευσε νά ύπακούση είς τάς διαταγάς 
του· άλλ' έμβήκεν είς τάν θάλαμον μετά τής νεάνιδος.

Ό Βουφλέριος άνεσκίρτησεν.
'Η παρουσία τής Ιωάννας έμπόοιζε νά μεταχειριοθη 

τά μέσα, τά όποια έπενέησεν.
— ’Οχι! είς τάν Πρόσπερ έπιθυμώ νά όμιλήσω, έ- 

φέλλισεν ... είς εϋιέν μόνον.
— Ό! άπεκρίθη ή ’Ιωάννα μετ’ άγαθοσύνης, μετα

ξύ συζύγων δέν ύπάρχει μυστικόν διά τάν ένα ή διά τάν 
άλλον I

Έπειτα στραφεΐσα πρός τινα μεγαλοπρεπή εικόνα 
τής βαρώνης, έπικρεμαμένην είς τά έπιφανέστερον μέ
ρος τοΰ δωματίου.

— Ή άνάδοχός μου ύπεσχέθη νά μάς στεφάνωση, 
τάν ϋρόσπερ χαί έμέ, έξηχολούθησε· σήμερον, οτε

πλέον αυτή δέν ύπάρχει, άπόκειται είς ύμάς νά έκτελέ 
οητε αυτήν τήν ύπόσχεσιν, διότι καί ή αγαθοσύνη τής 
καρδίας της ύπήρξε μέρος τής χληρονομίας, τήν όποιαν 
σάς άφησεν.

Ό ιππότης ώχρίασε καί έθεώρησε τήν εικόνα τής 
θείας του.

Τώ έφάνη οτι δ οφθαλμός τής βαρώνης έγίνετο αυ
στηρός, καί όττ έμελλε τό στόμα της ν’ άνοιξη χαί νά 

‘προφερη έπιπληξιν διά τούς άδικους σκοπούς του. Ή 
φωνή τής συνειδήσεως τοϋ έτυπτε τήν καρδίαν. Νά νυμ- 
φευθή τήν ’Ιωάνναν; θά τήν καταστήση ποτέ εύτυχή, 
ένώ ούδείς είς τάν κόσμον αύτόν είναι ευτυχής, παρά ά 
έχων καθαράν καρδίαν και ύπόληψινπράς έαυτόν;“Οχι 1 
ήτον έγκλημα, δπερ έμελλε νά πράξη. Η άνάμνησις 
τής θείας του δέν τάν είχεν άνωφελώς έπαναφέρει εις τά 
καθήκοντα τής τιμιότητος καί τής αρετής,

Λαμβάνων δέ παρευθύς τήν χεϊρα τής ’Ιωάννας καί 
ένόνων αύτήν μέ τήν τοΰ Πρόσπερ.

— Έστε ευτυχείς 1 τοϊς είπε. Διπλασιάζω τήν προί
κα, τήν όποιαν ή Βαρώνη σάς είχεν ΰποσχεθή . .. 
Χαίρετε !

Τήν αύτήν έσπέραν ό ιππότης Βουφλέριος ώδήγει 
ίππους ταχυδρομικούς, επανερχόμενος είς Παρισίους, 
φοβούμενος τήν αδυναμίαν του καί μή θέλων νά μετα- 
νοήση διά μίαν καλήν πράξιν.

111.

Άλλ’ όμως, τά είπεν ή σοφία τών αιώνων, ή ποάξις 
ευρίσκει ταχέως ή βραδέως τήν αναταμοιβήν της.

Έπανελθών είς Παρισίους, ά ιππότης έλησμόνησε τά 
πρόσκαιρον έκεΐνο πάθος. ’Ολίγον κατ’ όλίγον, τά 
αμαρτήματα τής νεότητος άντικατέστησεν ή ήσυχία. 
Χωρίς νά παραιτηθή τής φιλολογίας, τήν όποιαν έθεώ- 
ρει ώς άναψυχήν καί όχιώς έργασίαν κοπιαστικήν, ένηγ- 
-/.αλισθη τά στρατιωτικόν στάδιον, άνυφώθη είς τάν βαθ 
μάν τοϋ συνταγματάρχου, έπειτα είς τάν τοΰ ύποστρα- 
τήγου, κατ άνεχώρησεν είς Σενεγάλην ώς διοικητής τής 
αποικίας.

Ό Βουφλέριος άνέπτυξεν ένταϋθα άξιοθαύμαστα προ
τερήματα, άτινα δέν έφαίνοντο μέχρι τοϋδε.

Μετά τρία έτη έπέστρεφε καί έγινε ακαδημαϊκές.
Άλλ’ εύρε τήν πατρίδα του κατασπαραττομένην ύπά 

τρομερών έπαναστατών.Ά.ναδειχθείς δ’αντιπρόσωπος τοϋ 
γενικού συμβουλίου έχρημάτισεν είς έξ εκείνων οίτινες 
ήθέλησαν νά κρατήσωσ: τήν Γαλλίαν άπά τήν ολέθριο» 
■φοράν, ήτις φέρει τά έθνη είς τήν άβυσσον. Μάταια: προ
σπάθεια: 1 ά τρόμος ηρχισε νά βασιλεύη. καί ό Βουφλέ
ριος, καταγραφείς είς τήν κεφαλίδα καταλόγου τινάς 
προγεγραμμένων, μόλις ήδυνήθη νά ύπεκφύγη τήν 
λαιμητόμον. .

Όλα τά ύπάρχοντά του έδημεύθησαν. Αύτάς δ’ έζησε 
σχεδόν δυστυχής είς τά Λονδϊνον.

Έ θεία του τώ είχεν άλλοτε δώσει μαθήματα τινά 
τής ζωγραφικής.

Έτελειοποιήθη δέ είς τήν τέχνην ταύτην, καί μολονότι 
cl μεταναστάτα: δέν ειχον άκόμη επιτύχει τήν αδειαν νά 
έμδώσιν πάλιν είς τήν Γαλλίαν, αύτάς έπανήλθεν.

Άποβιβασθείς είς τήν Διέππην ά Βουφλέριος διήλθε 
τάς άνατολικάς επαρχίας καί έφθασεν είς Λοβραι'νην.

Μετεμφιέσθη διά νά εισέλθη είς Λουνεβιλλην. Ή 
μόνη του έπιθυμία ήτο νά έπαναιδή καί τελευταίαν 
φοράν τούς τόπους, όπου έπέρασε τήν νεότητά του.

Αλλα ·εϋ 1 δέν εμενε πλέον ούδέ ίχνος τής κατοι
κίας τής βαρώνης.

Γενόμενος ιδιοκτησία εθνική, καί πωληθείς τιμή ευ- 
τίλεϊ, καί έν διαστήματι όλίγου χρόνου, καθώς όλα: 
αί τών μεταναστών ιδιοκτησία:, ό πύργος κατηφανίσθη- 
άλλα οικοδομήματα έκτίζοντο έπί τών έρειπίων του, 
χαί ό μέγας παράδεισος, δ γηραιάς σκιάς έχων, με- 
τεδλήθη είς πεδιάδα ξηράν καί γυμνήν, οπού έστρα- 
τοπέδευε σώμα έπιφυλακής τοϋ Μορώ

Ο Βουφλέριος ήσθάνθη τήν καρδίαν του σπαραττο- 
μένην.

Καθώς όλοι οί δυστυχείς ιν’ άποφύγωσ: τάς θλίψεις 
τοϋ παρόντος, έπεθύμησε νά ζητήση καταφύγιο» είς 
τάς αναμνήσεις τής δυστυχώς παρελθούσης εύτυχίας. 
Αλλά δίν ήδύνατο πλέον νά όνειροπολήση· τά έπανα- 
στατικάν άροτρον, είχε οχληρότατα αναστατώσει τά 
πεδίον τών άναμνήσεών του.

Μάτην έπροσπάθησε νά εύρη τάν Πρόσπερ καί τήν 
Ιωάνναν· δέν ήμπόρεσε νά μάθη τίποτε περί αύτών.

Οί άνθρωποι, καθώς καί τά πράγματα, ειχον έξα- 
φανισθή, τής καταιγίδος ένσκυψάσης.

Ό Βουφλέριος έλαβε λυπηρώς τήν πρός τούς Παρι
σίους φέρουσαν όδάν, είς τούς όποιους έλθών έζη στε
ρούμενος τά πάντα.

Ή κόμη του είχε λευκανθή άπά τάς λύπας μάλλον 
παρά άπά τήν ήλικίαν. Έκρυπτε τούς τίτλους του κα; 
τά όνομά του. Ποτέ δέν ήδύνατο τις ν’ άναγνωρίοη τάν 
ένδοξον Ιππότην Βουφλέριον, είς τάν πτωχόν αυτόν ζω
γράφον, όστις έποριζετο τά πρός τά ζήν διά τής ζω
γραφικής.

Έσπέραν τινά, επιστρέφω» είς τήν εύτελή χαί πτω
χικήν κατοικίαν του, εύρεν έν γραμμάτιον χεριέχον 
τάς έξής λέξεις:

« Φίλοι τοϋ κυρίου ιππότου τάν προσμένουν αύριο» 
είς τά Ώτέλλιον, Μεγάλη όδάς, άριθ. 38. »

Καί τίποτε περισσότερον, ούδ’ υπογραφή. Ή διεύ- 
Ουνσις τής έπιστολής έφερε τά ψευδώνυμόν του.

Τί δηλοΐ αύτή ή παράδοξος άγγελία; εκείνοι οίτινες 
άνηγγέλοντο φίλοι του μή ήσαν μάλλον εχθροί του, 
στήνοντες εις αύτόν παγίδα; Αί ήμέραι μέν τοΰ θανά
του καί τής σφαγής παρήλθον πλέον, άλλ’ αί φύλακα! 
έδέχοντο καί έφύλαττον πολλά θύματα.

Ό Βουφλέριος έτρεμε μήπως χάσει τά μόνον εις 
αύτόν μεΐναν αγαθόν, τή» ελευθερίαν.

Μόλον τοΰτο ή σκέψις τάνδιέσωσεν. Είς έχθράς ήθελε 
τάν καταγγείλει άπ’ εύθειας είς τήν άρχήν, ούχί δέ 
νά σεβασθή οΰτω τά άγνώριστον αύτοϋ. Τά πρόσωπον 
λοιπόν, όπερ έγραψε ταϋτα ώδν,γήθη άναμφιβόλως 
άπά σύνεσιν, ήτις διευθύνει τά διαβήματα καί τήν αγω
γήν του.

'Οπωσδήποτε, ό Βουφλέριος έφόρεσε τήν έπαύριον τά 
φόρεμα, δι’ ου ήδύνατο νά παρουσιασθή είς άνθρωπον, 
καί άκολουθών τάς όχθας τοΰ Σηκουάνα φθάνει μέχρι 
τοϋ ΏτελΧ&υ

Ήτον ήμέρα λαμπρά! Εις τάς πέριξ πεδιάδας πνέου- 
otv αύραι εύωδιάζουσαι έκ τής χορτοκομιδής· τά πτηνά 
κελαδοΰν ύπό τήν τής λευκακάνθης αιμασιάν, τήν 
κατά μήκος Αμφοτέρωθεν τής όδοϋ παρατεινομένην· ό 
δέ ποταμός, Αντανακλώ» τά γλυκύτερα χρώματα τοϋ 
ούρανοϋ, θωπεύει, μορμυρίζων, τάς χλοεράς όχθας του.

Ό Βουφλέριος εισχωρεί είς τά χωρίο» καί αίφνης 
εΰρίσκεται έμπροσθεν τοΰ άριθμοϋ 38.

Ήτο μεγαλοπρεπές τ: ένηβητήο'βν, περίφρακτον,
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μέ κιγν.λίδβς τοΰ όποιου at δύο θύρεζ ήσίν atvct- 
κταί, ώς νά τόν ύπείέχοντο.

Ό ιππότης θεωρεί τάς κιγκλίδας ταύτας καί τά 
παράσημα, απερ έκειντο έπάνωθεν. Ώ έκπληξις! δύ- 
ναται νά πιστεύση τάς αισθήσεις του; Τά παράσημα 
είναι της θείας του, φέρουν τά οικόσημα τής οικογέ
νειας τοΰ Μποβάς - Κραόν !

— ’Ονειρεύομαι, είπε καθ’ έαυτόν ό Βουφλέριος.
Άλλ’ ή έκπληξις του διπλασιάζεται δτε διεπέρασε 

τήν κιγκλιδοστοιχίαν. Εισέρχεται εις εύρυχωρον αυλήν, 
έντελώς όμοιάζουσαν μέ τήν τοϋ πύργου τής βαρώνης, 
μέ τήν τοϋ ίδικοΰ του πύργου, ού τίνος ούδ’ ίχνος εύρεν 
εις Λουνεδίλλ,ην.

—· ΤΙ θεέ μου ! Θεέ μου! ανακράζει ό ταλαίπω
ρος Ιππότης, μήπως έκαμες δι’ έμέ κανένα θαύμα ;

Κλείει τούς όφθαλμούς, ζητών νά συλλογισθή κα! 
νά έρωτήση έαυτόν μήπως τοϋ έφυγε τό λογικόν.

Μετά έν λεπτόν άνοιξας τούς όφθαλμούς του άφίνει 
κραυγήν θαυμασμού. Eivat αυτός ό πύργος τής Λουνεδίλ- 
λης I βλέπει τό άρχαΐον σώμα τοϋ οικήματος μέ τάς 
πτέρυγάς του και τών πυργιών του ! Βλέπει τήν δι- 
'πλοΰν δρύφρακτον έχουσαν άναδάθοαν, κα: εκατέρωθεν 
φρουρουμένην άπό δύο λέοντας όρειχαλκίνους.

Ό Βουφλέριος σπεύδει, άναδαίνει τήν κλίμακα, ρί- 
πτεται είς τόν πυλώνα κα! εύρίσκεται κατέναντι μεγά
λου τινός θεράποντος μέ τήν οίκοστολήν τής θείας του.

— Κύριε, λέγει αύτός ό άνθρωπος, δεικνύων οτι 
διόλου δέν παρατηρεί τήν ταραχήν τοϋ ξένου κα! τήν 
έκπληξιν, θά λάβετε τήν καλοσύνην βέβαια νέ κάμητε 
ένα περίπατον είς τόν κήπον, οπού θέλετε συναν
τήσει τούς οίκοδεσπότας.

Ό ιππότης δέν είχεν ανάγκην ν’ άκσύση ταϋτα καί 
δεύτερον. Χύνεται παρευθύς, άφίνει τόν πυλώνα, κα! 
ήρχισε νά τρέχη ώς φρενοδλαδής, είς τούς διαδρόμους 
άνθώνος τινός, τοϋ όποιου έγνώριζε τόν σχεδιασμόν 
κα! τά άνθοφυτεϊα. Βαδίζει, τό θαύμα έξακολουθεΐ. 
Βλέπει τόν ίδιον μέγαν καταρράκτην τοΰ ΰδατος, είς 
τοΰ όποιου τάς όχθας πεφύκασιν ιτέα:, και είς τόν 
όποιον πλέουσι κυπρίνοι έκατοντούτεις, καί κύκνοι 
λευκόπτεροι! Βλέπει τούς χλοερούς λειμώνας, τάς τών 
φιλυρών δενδροστοιχίας, τάς κοιτίδας τοΰ ζυγιοφύτου 
κα! τοΰ αγιοκλήματος, είς τών όποιων τά σκιάσματα 
έπαιζεν ολην του τήν νεότητα.

Ό Βουφλέριος δέν ζητεί πλέον νά εξακρίβωση τό 
άκατάληπτον αύτό μυστήριον, τό δέχεται; δέν άνβρευνα 
τό μυστικόν τής ευτυχίας του κα! θέλει νά άπολαύση 
ολην αύτήν τήν εύδαιμονίαν . . .

Τά πάντα είς τόν παράδεισον τοϋτον τω ήσαν γνωστά.
Βυθίζεται εις τόν λαβύρινθον τών άλσεων, έπανευ 

ρίσκει τάς σκιεράς ατραπούς, τάς γνωστάς διόδους- 
διευθύνεται είς μικρόν λόφον, άναδαίνει τήν βρυόφυταν 
κατωφέρειαν, έγείρει τήν κεφαλήν καί έπβναδλέπει 
τόν μετάξινον ναόν, δλον νατιολυζά^νον ύπό τοϋ 
ηλιακού φωτός, ένώ ή δροσερά αύρα ταράττει ήσύχως 
τά λεπτοϋφή αύτοϋ τείχη.

Ο ιππότης γονατίζει και θέτει τήν χεϊρα επί τής 
καρδίας του .ίνα περιστείλη τούς βίαιους παλμούς της.

Αίφνης έμφανίζεται είς αυτόν νεάνις πρόσχαρος έκ- 
καιδεκαετής ή έπτακαιδεκαετής, ένδεδυμένη ένδυμα 
τών χωρικών τής Λορβαίνης. Φέρε: έπι μέν τοΰ ώμου, 
της πράσινον δικτυον, είς δέ τάς χεΐρας μετάξιον 
κλωδίσν.

— Τήν πρωίαν αύτήν, είπεν, έστιασα τρεις ύφαι-

στείους καί δύο ταούς διαφανείς. Ό κύριος ιππότης 
ήθελεν άλλοτε μοΰ ζηλεύσει τόσον ώραΐόν κυνηγιον.

Έπειτα, προσφέρουσα τό δύκτιόν της είς τόν Βσυφλέ- 
ριον προσθέτει μέ γλυκύτατο·» μειδίαμα,

— Συγχωρήσαιέ μοι νά ίδώ άν άπωλέσατε τίποτε 
άπό τήν επιδεξιότητά σας.

— ’Ιωάννα I Ιωάννα! I είσ έσύ;1! I άνέκραξεν έ 
Ιππότης, οστις άνήγειρε τούς δύο του βραχίονας, άσπαι- 
ροντας έκ τής μέθης.

Άλλ’ ή συγκίνησις ήτον ίσχυρστάτη- έπεσεν έπ! 
τοϋ βρυοφύτου δαπέδου καί έλυποθύμησεν.

Δύο άλλα πρόσωπα, κεκρυμμένα είς τόν ναόν έτρε- 
ξαν παρευθύς, και έπεριποιήθησαν τόν ιππότην μέ τήν 
πλέον τρυφεράν περιποίηση». Ό Βουφλέριος, έπανελ
θών είς τάς φρένας του, τούς άνεγνώρισε, και, ούρων 
αύτούς εις τάς άγκάλας του.

— Φίλο: μου ! άγαθσί μου φίλοι! άνέκραξε, έλη- 
σμονήσατε δτι ήδύνατο τις ν’ άποθάνη άπό εύτυχίαν!

Ή έξήγησις τοΰ θαύματος ήτον άπλουστάτη.
Είς τήν έκποίησιν τών δημοσίων κτημάτων, ό ΙΙρό-

σπεο, όστις είχε διατηρήσει τήν προΐζά του, ήγόρασε 
διά τρίτης χειρός τήν ιδιοκτησίαν έν Λορραίνη κα: τοΰ 
έπλήρωσε τό εκατοστόν μέρος τής αξίας του. ’Ήθελε νά 
τό άποδώση μίαν ήμέραν είς τόν ιππότην.

’Εν τούτοις, φοβούμενος μήπως νέα άναστάτωσις τόν 
καταστρέψε: και αύτόν, δ σύζυγος τής Ιωάννας, ωφε
ληθείς άπό τό πρώτον διάστημα τής ειρήνης, έπώλησε 
μέ κέρδος τόν πύργον και τά παραρτήματά του. Έ
πειτα ύπήγεν είς Παρισίους, ίνα ζητήση τόν Βουφλέριον 
καί νά τω άποδώση δ,τι είχε δυνηθή νά σώση άπό τήν 
περιουσίαν του.

Άλλ’ δ ιππότης μόλις είχεν άναχωρήσε: χωρίς νά 
άφήση τήν έλαχίστην ένδειξιν τοϋ μέρους τής άναχω
ρήσεώς του.

Ό Πρόσπερ είχε μεθ’ έαυτοϋ και τήν σύζυγό» του.
Τό άφωσιωμένσν αύτό ζεύγος ήργάσθη δέκα έτη, 

ώστε ηυξησαν τά κεφάλαια, τά προερχόμενα από τήν 
πώλησιν τοϋ πύργου. Ό Θεός ηύλόγησε τήν έντιμον 
έργασίαν των· οί δύο νεαρό: σύζυγοι έσύναξαν πολλάς 
εκατοστάδας χιλιάδων φράγκων.

— Ό ιππότης θά έπανέλθη μετά τινας ήμέρας, 
είπεν ή Ιωάννα είς τόν Πρόσπερ, κα! επειδή ή ιδιοκτησία 
έκείνη δέν ύπάρχει πλέον, πρέπει νά τώ άνοικοδομή- 
σωμεν παρόμοιον είς τά περίχωρα τών Παρισίων. 
Τουλάχιστον θά δυνηθή νά τό επισκέπτεται συχνότερον 
άπό τό άλλο, καί θά τοΰ καταστήσωμεν ευαρεστώτερον 
τό ταξείδιόν.

Ή ιδέα αΰτη παρεδέχθη μετ’ ενθουσιασμού ύπό τοϋ 
Πρόσπερ.

Καί ιδού πώς ό Βουφλέριος, τόν όποιον μετά σύν
τονον άναζήτησιν άνεκάλυφαν, επανεΰρε τόν πύργον 
του της Δσυνεβίλληο, είς τό Ώτέλλιον. Δέν είχον δέ 
λησμονήσει τό παλάτιόν τών πεταλούδων. Ή νέα 
χωρική τής Λ^βαίνης, ή προξενήσασα τόσας έντυπώ- 
σεις είς τόν μετανάστην ώνομάζετο επίσης ’Ιωάννα, 
κα! έμοιαζε θαυμασίως μέ τήν μητέρα της.

Π. Η.

ΠΕΡΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Τά ηφαίστεια φαινόμενα εύρίσκονται εις άμεσον 
μετά των σεισμών σχέσιν, καί είναι, ούτως είπεϊν, 
τά τελευταία τών σεισμών άποτελέσματα.

Έν τοΐς κλονισμοί; καί ταϊς έξάρσεσι τοϋ εδάφους, 
κραδαινομένου τοϋ γηί-ου φλοιοΰ και έφ’ ικανόν διαρ- 
όηγνυμένου βάθους, άποτεΛείται, διά τών ουτω βα- 
θέω» ρηγμάτων, συγκοινωνία τοΰ εσωτερικού τής γηί 
νης σφαίοας ποός τό εξωτερικόν, ενώ ή γή άπό τώ- 
εγκάτων της διαφόρους έξερεύγεται ύλας. Εκ δε 
τών πολυειδών αερίων, τών Θερμών ή ψυχρών ύδάτων, 
άπλών ή ενδείων, καί βσρβυρωδών ένίοτε προκυπτου- 
σι τά άπλοόστερα καί όλιγοδιαρκέστερα τών αποτε
λεσμάτων. Πολλάκις δμως έπιγινονται διά τοϋ έξαι- 
ρομένου και διαρρηγνυόμενου εδάφους, εκπυρσοκρο
τήσεις, ύπό βιαων συ»οδευόμεναι κρότων, εις μακράς 
έκσφενδονίζουσαι αποστάσεις τά λείψανα τών στρω
μάτων τής χώρας, έν ή επιτελοΰνται. Γίνονται δ ώς 
έπί τό πολύ ταυτοχρόνως σημαντικοί, κατά τό μάλ
λον καί ήττον εκρήξεις, διάπυρων σποδωδών καί κισ- 
σηρωδών τε’ηκνίών ύτών, αιτινες ότέ μέν εκτινάσ
σονται μακράν, ή καταβρέουσιν άπό τοΰ πρανούς 
τών δρέων, ότέ δέ επισωρεύονται έπί τοδ εδάφους 
λαμβάνουσαι μεγαλήτερον ή ^ιχρότερον ύψος. Ταϋτα 
είς πολλάς συνέβησαν χώρας, έξ ών άναφέρομέν τι- 
νας εις παραδείγματα.

Η ζγ ντ,σα ζον'Αγ. Γεωρ

γίου έχριες.

Είς τήν νήσον "Αγιον Γεώργιον, μίαν τών Άζο- 
ρών, κατά τόν Μάϊον τοΰ 1008, έν μέσω καλλιεργη
μένων πεδιάδων, το έδαφος έξαρθέν, ύπηνεώχθη πολ- 
λαχοΰ μετά φοβερού Θορύβου. Καί κατ’ άρχάς μέν 
έσχηματίσθη εύρύ χάσμα ή χρατηρ 9—10 πλέθρων 
(90,000 ή 100,000 μέτρων.) κατόπιν δέ έτε
ρον μικρότερον είς μίαν λεύγην άπό τοΰ πρώτου άπό- 
στασιν, καί τέλος 12 έως 15 έπί τής δια^ηγμένης 
επιφάνειας κρατήρες. Απειρος δε ίοΰ καί κισοήρεως 
ποσότητες είς μακράν έξεσφενδονισδησαν ά-τάσεασιζ, 
καταχαλύψασα: επιφάνειαν τεσσάρων λευγών τό μή
κος καί μια; τό πλάτος. Μετά ταϋτα δ’ άνεφάνησαν 
χείμαρροι τετηκνιών ύλών, καταρρεουσών διηνεκώς 
από τοΰ κρατήρος προς τήν Θάλασσαν επί τρεις καί 
επέκεινα έβδομάδας.

To Nior ’Όρος (Monte Nuovo), σχηματισθέν 
τό 1638 εις τον πυθμένα τοϋ δρμου τών Βαιων, 
παρά τής Νεαπολιτανικής άκτής, παρέχει ήμΐν έτε
ρον παρόμοιας έχρήξεως παράδειγμα. Σφοδροί σει
σμοί έπί δύο δλόκληρα έτη έξηκολούδουν. Τήν δέ 
27 και 28 Σεπτεμβρίου, κατά τήν μαρτυρίαν ΙΙέ- 
τρου ’Ιακώβου τοϋ έχ Τολέδου, ούδεμίαν εΐχον οί 
xatoixot ησυχίαν ούτε ήμέραν, ούτε νύκτα· ή δέ με
ταξύ τής Άβέρνης λίμνης, τοΰ Monte Barbaro, καί
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τής θαλάσσης κείμενη παιίιάς, έκυααίνετο, και πολ
λαί έπ’ αύτής έγένοντο διαρρήξεις. Τότε 3’ έφάνη, λέ
γει ό Πόρτσιος, μεγάλη έκτασις χώρας άνοιδηθεΐσα, 
καί λαβοϋσα αίφνης σχήμα άναφυομενου όρους. Κατά 
δέ τήν νύκτα τής αύτής ημέρας , ό γήινος ουτος λο
φίσκος ή»εώ^θη μετά μεγάλου κρότου, ύπερμεγέθεις 
εξερευγόμενος φλόγας, κισσηρεις, λίθους καί τε'βοαν. 
Καί αί μέν κισσηρεις προήρχοντο άπό τής άνελεύ- 
σεως του εδάφους, δπερ καθ’ απασαν τήν Καμπανίαν, 
συνέστηκεν έκ συντριμμάτων τοιούτων όλων· οί δέ 
λίθοι καί ή τέφρα, άπό τήν κατά τήν ιδία» στιγμήν 
άναφανεΐσαν εκρηξιν.

Έφάνη πρός τούτοις κατά μέν τήν νότιον τοδ όρους 
κατάκλησιν, σειρά σ/ωρ ώ·», κατά δέ τήν κορυφήν αυ
τού, λε ίψανα τοΰ προαγαγόντος αύτάς κρατήοος. Ή 
έκρηξις αυτή διήρκεσεν έπτά ολοκλήρους ήαέρας· αί 
'δ’ έκσφενδονισθεΐσαι καί έκρεύσασαι ύλαι έπλήρωσαν 
εν με'ρει τήν Λουκρένην λίμνην. Μετά δέ ταϋτα, άκρα 
και σταθερά έπεκράτησε» ήρεμία.

Ζόρον.1.1ο)·. Άνάλογόν τι τών άνωτέρω-, άλλά 
μέ ειδικά; τινας διαφοράς, άπαντώμεν εις τό έν Με- 
χοαχάν παρά τήν πόλιν Άριον συμβάν, τήν 29 Σε
πτεμβρίου τοΰ 1759, δύο μήνας μετά τόν γενόμενον 
σεισμόν. Έν τώ μέσω πεδιάδος έκ ζαχαροκαλάμων 
καί Ινδικού πεφυτευμένης, καί ύπό δύο άρδευομένης 
ρυάκων, έσχηματίσθη έν μια νυκτί, ώς λέ^ει ό Κ. 
Χουμβόλδος, κύρτωμα 160 μέτρων μήκους πρός 
τό κέντρον, πλήρες απειροπληθών καπνίζόντων κώ
νων, έν τω μέσω τών όποιων άνυψώθησαν ές μεγά
λοι λόφοι έπί μιας καί τής αυτής κείμενοι γραμμής, 
κατά τήν διεύθυνσιν τών ύφαιστειων δρέων τοΰ Κολύ- 
μα καί τοΰ Ποποχαταπέλτου. Ό υψηλότερος τών 
λόφων τούτων, τό Ζόρουλλον, άνυψουτο άπό τής πε
διάδος πλέον τών 500 μέτρων. Άπό δέ τών κατα
κλίσεων του έξέδόευσε ποσότης λάβας ικανή.

Βεαούβιος. Παρόμοιόν τι ποέπει νά συνέβη καί 
εί; τον Βεσοόβίον καδίτι δ Στοάβων, πεοιγοάοων 
τό ούτως ύπό τών άρχαίων καλούμενο» όρος, ού- 
δόλω; αναφέρει περί κώνου τόσον σημαντικού ό
ποιος φαίνεται τήν σήμερον, και τόν όποιον, άν υπήρ
χε, δέν ήθελε παραλείψει. Είναι λοιπόν πρόδηλον, 
ότι ό κώνος ουτος δέν ύπήοχε τότε- άλλ’ αί ποός 
βορρά» άνυψούμεναι έν είδει ήμικυκλΐου δφρΰς, καί 
σχηυατίζουσαι τήν σήμερον καλουμένην Κορυσήν 
(Somma), πιθανώς άπετέλουν μέρος έντελοδς κύκλου, 
όστις ή» ίσως πλήρης συντριμμάτων, ών τό ημισυ 
νότιον, πολύ χαμηλότερον, κα: άποχωρισμένον τοΰ 
έτέρου διά διαμετρικής ^ηγμήνος διερχομένης διά 
τοΰ άξονος ίτοδ έ» ένεργεία κώνου, δέν εμφαίνει 
πλέον είμή ίχνη τινα πρός άνατολάς καί xtva πρός 
δυσμάς τών έκ τιτανόλιθων τοϋ Σωτήρος (Salvatore) 
απολιθωμάτων. Τό όρος ήτο, λέγει ό Στράβων, εύ- 
φβρώτατφν είς τάς κατακλίσεις του' παρίστα δέ κο
ρυφήν ήκρωτηριασμένην, κατά μέρος ήνωμένην, καθ’ 
όλοκληρίαν άγονον, κεκαυμένην τήν όψιν, καί έμφαι- 
νουσαν κοιλότητας πλήρεις ρηγμάτων καί διαπύρων 
λίθων, έξ ών ήδύνατο τις νά συμπεράνη ότι ή χώρα

431.
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εκείνη ήτο ποτέ καίων χρατήρ. Τά πάντα μάς πεί- 
θουσι νά εϊχασωμεν δτι δ κώνος οστις μόνος φέρει 
σήμερον τό όνομα Βεσούβιος καί τοΰ όποιου τά προϊ 
όντα είναι πάντη διάφορά άπό τά τών βράχων τής 
Κορυφής (Somma), έοχηματίσθη πολύ βραδύτερον, 
καί πιθανώς έπί τής περιωνύμου τών 79 έκρήξεως, 
ήτις έστέρησε τής ζωής τόν Ρωμαΐον Φυσιοδίφην. 
Έσχηματισθη τότε άναμφιβόλως, δχετός, έν μέσω 
τών έν σχήματι θόλου άνελθουσών υλών, τον όποιον 
αί κατόπιν άνελθουσαι σκωρίαι κατεχάλυψαν. 'Η 
καταστροφή έχείνη φαίνεται νά προήγαγεν όλιγην μέν 
λάβαν, άλλ’ έπεφερε φοβέραν ανατροπήν, ήτις, ώς 
λέγει Πλίνιος δ νεώτερος, μέγα τοΰ όρους χατεχρή 
μνισεν εις τήν θαλασσαν, χαί χατέχωσε τό Ηρά
κλειον χαί τήν Πομπηίαν, όχι διά χειμάρ^ων άνα- 
λελυμμένων ύλών, ώς κοινώς λέγεται, άλλά διά 
καταπτώσεων κισσηρωδών συντριμμάτων, άτινα ύπήρ
χον προηγουμένως έπί τής τοΰ όρους κατακλίσεως, 
διότι αύτός ό Βεσουβιος δέν προήγαγεν έχ τούτων 
ούτε έν άτομον. ’Αν δλη σχεδόν ή πρός τήν θάλασ
σαν βλέπουσα νότιος τοΰ όρους κατάχλισις ήναι ήδη 
ύπό λάβας χεχαλυμμένη, είναι πρόδηλον οτι πρό τοΰ 
σχηματισμού διαρκούς ήφαιστείου, κατεκαλύπτετο 
αύτη άπό χισσηρώδεις άπολιθώσείς , ών τά ίχνη 
είναι είσέτι εις διάφορά μέρη καταφανή, ώς είναι σή
μερον άπασα ή εξωτερική πλευρά, τής λεγομένης 
Κορυφής, χαί δλη έπισης ή Κομπανία.

Εις τά ρηθέντα φαινόμενα συμβαίνει πολλάκις ό 
οχετός ήτε τό ρήγμα έκείνο δι’ ού γίνεται ή έχρηξις, 
ν’ άποφραχθή είς τό βάθος, καί ν’ άποκατασταθή έν- 
τελώς ή ηρεμία, ώς εις τό Νέον όρος. Άλλοτε δέ 
απεναντίας, σχηματίζεται δχετός διαρκής, είτε αμέ
σως, είτε μετά πολλούς σεισμούς1 ένίοτε δ’ άπετε- 
λέσθη καί διηνεκής έστία, έν ή ή λάβα εύρίσκεται αε
νάως εις ζέουσαν κατάστασιν, καί τότε έκλύονται άπ’ 
αύτής άκαταπαύστως άτμοειδεΐς ύλαι καί σκωρίαι' 
τοΰτο συμβαίνει είς τό Στρόμβολον πρό άμνημονεύτων 
αιώνων. Προσέτι δ άγωγός, έμφράττεται στιγμιαίως 
πρός τό άνώτερον αύτοΰ μέρος, άλλ’ άρχει μιχρά 
άνώθησις νά τόν άνοιξη πάλιν, ή νά προαγάγη νέαν 
οπήν εις τά πέριξ, διά τής εις τόν κύριον αγωγόν 
άναστομουμένης σήραγγος. Έν πάσαις ταις περι- 
πτώσεσι, γίνεται κέντρον εύκολου συγκοινωνίας άπό 
τοΰ εσωτέρου πρός τό έξώτερον τής γής, καί τοΰτο 
καλείται ύφαίστε.ον.

Αί συγκοινωνία! αύται είναι ίσως προφυλαχτικοί 
κατά τής βιαιότητος τών σεισμών, καθότι παρετη- 
ρήθη τω όντι, δτι άπό τής στιγμής καθ’ ήν συμβαίνει 
ή έκρηξις, οί κλωνισμοι καθίστανται έν άκαρει ήπιώ- 
τεροι καί δλιγαριθμότεροι. Ούτως ό κατά τό 1812 
σεισμός έν Καρακα, έπαυσε διά τής έκρήξεως τοΰ 
ηφαιστείου, δ "Αγιος Βιγκέντιος, εις τάς Άντίλλας 
νήσους' Αί δέ τοΰ Ζορούλου καί τοϋ Νέου όρους έκ- 
ρήξεις, έδωσαν πέρας είς τούς καταμαστίζοντας τήν 
πέριξ χώρα» σεισμούς. Έξ έναντίας δέ όταν ύφαί- 
στειόν τι άποκατασταθή ήρεμον ή άεργον, φαίνεται 

■ότι οί σεισμοί τής γής έκδηλοΰνται πάλιν. Ουτω

κατά τό 1796, ότε τό ύφαίστειον Περάκη, πσοά τό 
Μοπαϋάν, έπαυσε τοΰ νά έξερεύγηται φλόγας και 
καπνόν, ή κοιλάς τοϋ Κουίιου έταραχθη ύπό βίαιων 
σεισμών. Τα ύφαίστεια λοιπόν εϊ-αι ώς φυσικοί τινες 
artpot, προωρισθέντες υπό τή; θείας Προνοίας, νά 
προλαμβάνωσι τήν δλοσχερή τής γηίνης σφαίρας κα
ταστροφήν , τήν άναπόφευκτον διαρρηξιν αύτής είς 
τμήματα, άτινα είς τά διάστημά εξακοντιζόμενα, ήδύ- 
ναντο νέας νά διαγράφωσι τροχιάς.

Υπο9ί5λάσσΐ2£ η ύποβρογιαί 

έ/^ξτ-ις.

Ίά υφαιστεια φαινόμενα δέν έκφαίνονται μόνον έν 
τή ξηρά, άλλά καί έν τή θαλάσση. Είδομεν έπί τώ* 
ήμερών μας σχηματισθεισαν τή» νήσον Ιουλίαν τά 
1831, κατά τό νοτιοδυτικόν τής Σικελίας τήν β3- 
γοσλαβην, τό 1814, εις τό αρχιπέλαγος τών Άλω- 
τινών νήσων· τήν Σαβρίναν, και άλλην μίαν είς ήν 
δέν έδόθη είσέτι όνομα, είς τάς Άζορίδας, τό 1811, 
ή'τις, κατά τάς άρχαιοτέρας διηγήσεις, έσχηματίσθη είς 
διαφόρους έποχάς. Τοιαύτη τις ύπεξανέδω κατ’ 
επα»αληψιν περί τήν Ισλανδίαν, καί διάφοροι δέ έκ- 
θέσεις καταδεικνύουσι τοΰτο είς τάς νήσους τοΰ Σούν- 
δου, τάς Φιλιππίνας, καί είς τάς τών Μολουκών 
είς άπαντα τόν μέγαν Ωκεανόν, είς τάς Κουρίλας, 
είς τήν Καμτσάτχαν χαί άλλαχοΰ.

Η^αίστείβν τής Ύναλάσχης (Unalaska).

Εν τών ωραιότερων παραδειγμάτων μάς παρέχει 
η χατά τό 1» 96, είς 10 περίπου λευγών άπό τοΰ 
νοτίου μέρους τή; Γναλάσκης (μιας τών Άλωντινών) 
αποστασιν έξαναδύσασα νήσος Εφανη χατά πρώτον άπό 
τοΰ μέσου τής θαλάσσης άνυψουμένη στήλη καπνού, 
έπειτα δέ, έπί τής επιφάνειας τών ύδάτων μέλαν ση- 
μεΐον, άπό τής κορυφής τοΰ δποίου έξηκονίζοντο 
γλώσσαι πυρος χαί πετρών. Τά φαινόμενο? τοΰτο 
έξηκολουθησε διά πολλούς μήνας, χαί χατά τό διά
στημα τοΰτο, ηύξανεν άλληλοδιαδόχως είς ύψος και 
πλάτος1 κατόπιν έξήρχετο μόνον καπνός, οστις μετά 
τέσσαρα έτη έπαυσεν εντελώς. Έντοσουτω ή νήσος 
έξηκολούθησεν ακόμη ν’ αύξανηται έξαναδυομένη, άνευ 
φαινομενης έκρήξεως. Τό δέ 1806, έσχημάτισε κώ
νον ορατόν άπό τής 'Γναλάσκης, έπί τοΰ δποίου εύρέ- 
θησαν έτεροι τρεις μικρότεροι κατά τό βορειοδυτικόν.

Η ϊήσος Θήρα. 'Η Μεσόγειος παρέχει ώραιον 
έπισης υποθαλάσσιας έκρήξεως παράδειγμα, έν τώ 
κέντρω τοΰ μεταξύ Θήρας, θηρασιας, και Λευκής 
νήσου (Ασπρονήσι) περιλαμβανομέ'-ου διαστήματος. 
Αί νήσοι αυται ύπεξα»έδυσαν τών ύδάτων, πολλούς 
αιώνας Π. X. κατά συνέπειαν βιαίων τής γής κλο
νισμών. Έντός τής ^ηθείσης περιοχής άνέδυ κατά 
πρώτον ή νήσος 'Ιερά, (παλαιά Καϋμένη, καί Αυτόμα
τος)· 186 έτη Μ. X. έπαυξηθεΐσα έπειτα διά νησι
δίων άναδυσάντων έπί τών άκτών της τό 19, 726, 
καί 1427 Μ. X. Κατόπιν δ’ έσχηυατίσθη ή Μικρά 
Καϋμένη τό 1573, και ή Νέα Καϋμένη τό 1707,

έπαυξηθεΐσα άλληλοδιαδόχως τό 1709, 1711 , τ 
1712, Μ. X. Και χρατήο μέν είς ούδεμίαν τών ν 
νήσων τούτων έσχηματίσθη, φαίνεται δέ μόνον έπιφά- ά 
νεια έξ ύφαιστείων υλών, μορφήν έχουσαν θόλου, 
οστις βαίνεται νά έχαλυψε τήν οπήν δι ή; έξήλθαν. § 
At νήσοι Μήλο;, ’Αργεντιέρα, Πολυνη, Πολυχανδρος, J 
Πόρος καί Δήλος έκ τοιούτων είσί μεμορφωμεναι 
ύλών, καί ελαβον πιθανώς τήν αύτήν μ’ έκείνας άρχή*. ·, 
Τοΰτο καί αρχαίοι ιστορικοί άναφέρουσι. »

Τά ύποβούχια ταϋτα φαινόμενα προμηνυονται ύπο τ 
διαπύοων ύλών ύπεράνω τών ύδάτων εξακοντιζόμενων, ι 
διά σκωριών καί κισσηριων έπιπολαζουσών είς την ι 
επιφάνειαν, διά πεπυρακτωμένων βράχων, έν τώ I 
μέσω χαπνωδών ίλίκων διορωμενων, και διά τής ι 
άνακοχλάσεως τών θαλασσίων ύδάτων, ών ή θερμό- > 
χοασία έξυψοΰται τά μέγιστα. Τοΰτο είδομεν έπί ( 
τών ήμεοών μας είς τήν Ιουλίαν καί Σαβρινην, κτλ. ι 
καί τό όποιον οι συγγραφείς λεπτομερώς έξέθεντο. ι 
Ο Κ. Γορώ μας έδωχε τήν περί άναδυσεως τής 

Καμένης παρά τήν Θήραν τό 170/ εκθεσιν του, ι 

έν’ ή πασαι αί ύπ αύτοΰ άναφερομεναι περιπτώσεις, ι 
συμφωνοΰσι μ οσα δ Στράβων, ό Πλίνιος, Ο Πλού
ταρχος χαί Ιουστίνος μάς ειπον περί έμφανίσεως τής 
νήσου Ιεράς έν τώ μέσω φλογών καί ορμητικού τών 
τής θαλάσσης ύδάτων άναχοχλάσματος.

Έν τοσούτω αί περιστάσεις άς ύπεδείξαμεν ήδη 
δέν εύρίσκονται πάντοτε συνηνωμέναι. ’Ενίοτε ού- 
δείς εμφανίζεται ύπερανω τών υδατων στερεός βρά
χος· ώς συνέβη τά 1737 έν Καμτσίάτκα, δπου τά 
δραθέντα ήσαν χαπνοβολίαι, μέγας τών θαλασοιων 
ύδάτων άναβρασμάς, καί κισσήοεις έπιπλέουσαι τής 
έπιοανείας τοΰ υδατος. Αλλ οτε έόυνήθησαν νά 
πλησιάσωσι, διέχρινο* ύποθαλασσίων ορεων σειράν, 
έχει όπου πρότερον ήτο 200 μέτρων βαθύτης. Αλ
λοτε έλλείπουσιν αί χαπνοβολίαι' έκφαινεται δέ το 
οαινόμενον διά τε τής θερμοτητος τών ύδάτων, καί 
διά τής αιφνηδίας άνυψώσεως τής έν τω βυθώ ποοΰ- 
παργούσης ίλύος* τοΰτο έφάνη το 1820 έν τή νησω 
Βάνδη (Banda) μίαν τών’Μολουχών, έν ή δ λιμήν, 
επέκεινα τών 100 μέτρων βαθύς, ένεπλήσθη άπό 
συμπαγείς ύλας προΰπαργόντων μελανολίθων, οιτι- 
νες άπετέλεσαν ακρωτήριο» άρκετά προέχον, άπό 
μεγάλα συγκείμενον τμήματα λίθων έπαλλήλων, άνευ 
ετέρου τίνος παρακολουθοΰντος φαινομένου, πλήν τής 
θερμάνσεως τών ύδάτων.

Φαίνεται όμως ότι μετά τάς εκρήξεις γίνεται πολ- 
λάχις ηοεμος καί βραδεία έξαρσις, ώς ύπεδείχθη είς 
τήν ένώπι'ον τής 'Γναλάσκης (Unalaska) ά»αούσασαν 

νήσον, καί ώς προκύπτει έκ τών παρατηρήσεων τοΰ 
Κ. Βιρλέτου έπί τής νήσου Θήρας. Γω οντι μεταςύ 
τής Μικρο-καμένης καί τοΰ λιμένος Φηρά, διάστημα 
έν ω υπάρχει υποβρύχιον ίνανώς άποτομον ορος, είχε 
περί τας άρχάς τοΰ αίώνος 30 μέτρα ΰδατος υπερανω 
τής ύψηλοτέρας κορυφής του. Άλλά τό 1830 δέν ήτο 
πλέον* τών 8 μέτρων «αϊτό 1834,ήτο 4 μόνον μέτρων.

Έκ τούτου δυνάμεθα νά προ'ϊδωμεν ότι θέλει άνα- 
φανή έξαίφνης νήσος, ήτοι ή κορυφή νέου κώνου, προς

τό μέρος τοΰτο τοΰ κόλπου, μεθ’ όλων ίσως τών φαι
νομένων τοΰ πυράς τών κατά διαφόρους έποχάς είς 
άλλα μέρη τοΰ τόπου παρουσιασθέντων.

Προσθέτομεν δέ ότι αί άπό τής θαλάσσης έξανα- 
δύσασαι νήσοι, δέν διατηρούνται πάντοτε άορίστως. 
Γϊολλαί τούτων έξαφανίζονται μετά πολύ ή δλιγον 
χρόνον, είτε εύρίσκονται μάλλον ή ήττον βαθέω; ύπό 
τών κυμάτων κατεσκαμμέναι, ώς ύποτίθεται διά τήν 
νήσον Ιουλίαν, είτε είσδυοντος τοΰ όγκου των έντός 
τών ύπο αύτάς σχηματισθεισών άβύσσων. Ή τελευ
ταία αΰτη περίπτωσις συνέβη άναμφιβόλως είς τήν 
κατά τό 1719 άναφανεισαν νήσον πλησίον τοΰ Αγίου 
Μιχαήλ τών Άζορών, ήν εΐδον εξαφανισθεισαν άπό 
τοΰ προσώπου τής θαλάσσης τό 1723, χαί χατα- 
λείψασαν 133 μέτρα βαθύτητος. Προσέτι είς τήν 
θέσιν μιας νήσου είς τά αύτά παράλια, τό 163S 
έξαναδύσασαν, δέν απαντάται σήμερον είμή άβυσσος 
αχανής.

Κρατήρ χατ εζαρση·. Τό πρώτον μιάο έκρήξεως 
αποτέλεσμα, είναι ή βίαια τοΰ γήινου πηρΰνος θραΰ- 
σις, χατά τήν διεύθυνσιν ήν αί εις τά ένδότερον τής γής 
εύρισχόμεναι ΰλαι ελαβον έχλυθεΐσαι.

Τά έδαφος άναίρεται είς ικανήν κατά τό μάλλον 
χαί ήττον έχτασιν, ή άναχυρτοΰται έν σχήματι κώ
δωνος, ποικιλοτρόπως πολλάκις διερρηγμένου. Αμα 
δ’ έχειανθείσης τής έκπυρσοκροτήσεως, γίνεται, ωσάν 
διά τής ένεργείας φοβερού μεταλλείου, δπή έν 
σχήματι χώνης, δι’ ής εκλύονται συνεχώς αί άε- 
ροειδεΐς καί άλλαι ΰλαι έξ ών παρήχθη τό γεγονός. 
Τάς άρχικάς αύτάς όπάς, αιτινες δυνατόν νά γίνωσιν 
είς δλα τά είδη του έδαφους, ώνόμασαν xpaiijpac 
χατ tf.apcir. δπως διακρίνωσιν αυτούς, έν τή σειρά 
τών ηφαιστείων φαινομένων, άπό παντός δυναμενου 
νά γείνη πλήν τών είρημένων.

Το δ’έπί τής έπιοανείας τοΰ εδάφους προκύπτον 
διά τοΰ ποώτου τούτου άποτελέσματος έξαρμα, ώνο- 
μάσθη κώνος χατ εζαρσττ, δπως διακρίνηται άπό 
άναλόγων εξαρμάτων, τών σχηματιζομένων ουτω έκ 
τής συσσωοεύσεως άσυναφών πρός άλλήλας ύλών έξε- 
οευχθεισών άπό τοΰ ηφαιστείου.

Ή δέ διάταξις τών στρωμάτων τοΰ έξαρθέντος 
έδάφους, πολύ ουσα διάφορος τής άλλαχοΰ έμφανι- 
ζομένης, χαρακτηρίζει κυρίως τούς κρατήρας χατ 
έξαρσιν, καί γνωστοποιεί αύτούς καί είς τά μέρη 
έχεΐνα δπου κανεν δέν μένει ίχνος έκρήξεως. Τά 
ς-ρώματα ταϋτα εύρίσκονται τότε κεκαλυμμένα παντα- 

: -/όθεν έπί τοΰ άξονος τοΰ κώνου, άπό τής βάσεως προς
τ > λ / ' · \ y rι τήν κορυφήν ανορθουμενα, και προτεινοντα τα ανώι μαλα άποτ^ήματά των πρός τό έσωτερικόν τής χοι-

» λότητος. To Monte Nuovo μάς παρέχει μικρόν 
ι τούτου παράδειγμα' τό όρος έσχηματισθη δι έξοίρ- 
ε ξεως, διερρήχθη είς τήν κορυφήν εκτειναξαν αέρια 
ο καί πεπ>ραχτωμ.ένας υλας' ή δέ χοιλότης παρίστησι 
ο πρός τήν περιφε'ρειάν της, ύπό 30 βαθμών κλίσιν, 
. τά διάφορα τοΰ σλοιοΰ στρώματα τά οποία διάκεινται 
- δριζοντίως έν π'άση τή λοιπή Καμάανία. Τό ήμιχύ- 
ς κλιον τής Κορυφής (Somnaa), τό αυτά παρουσιάζει
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εις τάς έξ άμφιγενών πορφυρών κεκλιμμένας στοι
βάδας του, χαί πολλά άλλα μέρη μάς πσρουσιάζουσιν 
ανάλογα τούτων.

Καί έτερον δέ σημαντικόν τών μεγάλων κατ’έξαρ- 
σιν κρατήρων χαρακτήρα, καί πρό πάντων ωφέλιμον 
όταν αί εξαρθείσαι ΰλαι δεν διαιρούνται εις στρώ
ματα, μας παρέχουσι τά άπό τών άκρων τής κατω
φέρειας μέχρι τής εξωτερικής βασεως τοϋ ορούς εκ
τεινόμενα ψήγματα, καί τά όποια σχηματίζουσι τάς 
εις τάς Καναρίους νήσους λεγομένας γ&ψάσχαη, αί- 
τινες έκεϊ είναι τόσον αξιόλογοι- όπερ παρατηρεί τις 
έντελώς εις τόν παρά τοΰ Κ.. Βούχου σχεδιασθέντα 
χάρτην τής νήσου Πάλμας.

Ή μία τών fiaparx&v είτε τών φσράγκων τούτων, 
πολύ πλέον βαθύτερα τών λοιπών, έκτείνεται άπά 
τούς πρόποδας τοΰ όρους μέχρι τοΰ βάθους τοΰ κρα- 
τήρος. Ο τελευταίος ούτος χαραχτήρ ραίνεται σχεδόν 
πάντοτε είς τάς διαφόρους χώρας έν αις παρήχθησαν 
παρόμοια συμβεβηκότα, ώς καί είς τάς πλειοτερας 
τών νήσων αϊτινες έπί τών ημερών μας άνυψώθησαν 
άπό τοΰ μέσου τών θαλασσών πολλάκις δέ άπαν- 
τώνται καί κοιλάδες τοΰ αύτοϋ είδους.

’I. Σ. Γ.

0 ΑΟΜΜΑΤΟΣ ΤΠΣ ΠΕΡΙΓΟΡΔΗΣ 0.

Πέτρος Λαοάτιος, εθελοντής τής Περιγόρδης στρα
τιώτης, διεκρίθη έν τοίς αυτοσχεδίοις έκείνοις ήρωσι, 
οίτινες, άντιπαραταχδέντες κατά τής έναντίον τών Γάλ - 
λων συνωμοσάσης Εύρώπης, κατόρθωσαν τήν σωτηρίαν 
τής πατρίδος διά τής αθανάτου αυτών νίκης. Πνεύ
μα ενθουσιασμού πλήρες, άλλ’ έλαορόν, γενναϊον, καί 
άπερίσκεπτον έχων, δ εθελοντής κτησάμενος τάς ε- 
πωμίδας αΰτοΰ έν τω πεδίω τής μάχης, ήχμαλωτί- 
σθη ύπό τών Άγγλων, οίτινες έφερον αύτόν εις Σι
κελίαν. Διαφυγών δέ άπό τής αιχμαλωσίας, άπήντη
σεν έν Μεσσήνη νεάνιδα Σικελιώτιδα, συγκατανευσα- 
σαν νά τόν συζευχθή, καί μετ όλίγον έγένετο πατήρ 
παιδιού, όνομασθέ-τος Ιωσήφ.

Γεννηθεν πρός τήν τών τεχνών λατρείαν, καί προω- 
οισμένον νά ΰποστή πάσαν όδυνην, τό δύστηνον τοΰτο 
τέκνον, τών πρώτων τής ζωής αύτοϋ βημάτων έπει- 
ράθη έπί τής εύδαίμονος γής, τής τόν Θεόκριτον και 
τόν Ούϊργίλιον έμπνευσάσης.

(*) Ή θελκτική τοϋ διηγήματος τούτου αφέλεια δυ
νατόν νά παραστήση αυτό ώς μυθιστόρημα. Όφείλομεν 
ίθεν νά εΐδοποιήσωμεν τον αναγνώστην οτι είναι ιστο
ρία αληθής δαφνιτου (laureat) τής Γαλλικής ’Ακαδη
μίας. Περιέχει ή Ιστορία αδτη πολλά διδάγματα διά 
τους έφιεμένους τδ στάδιον τών γραμμάτων νέους, καί 
παρηγοριάς είς δυστυχείς φρονοΰντας εαυτούς απαρη
γόρητους.

Ό ασταθής Λαβάτιος μόλις έθεράπευε τάς τής 
οικογένειας αύτοϋ άνάγκας, οτε, πεοιελθόντος εί; 
χείρας αΰτοΰ τοϋ ήδη τότε έκδιδομένου συγγράμμα
τος τών Ζ7μωΓοηί.Ύ6)Γ .-τοιτσεων τών αρχαίων ποιη
τών τής μεσημβρινής Γαλλίας (Troubadours), έμα- 
θεν έκ τοΰ προλόγου τής β βλου ταύτης, ότι φιλολόγος 
τις, συμπατριώτης καί έκ νεότητος φίλος αύτοϋ, ό Κ. 
Πελισσιέρος, έγένετο συνεργάτης τού διαβόητου άκα- 
δημιακοΰ, συγγραφέως τοΰ περί ού δ λόγος συγγράμ
ματος. Αίσθημα τι φιλοπατρία; άναγεννηθέν έν αύτώ 
έπανέφερεν αύθις τήν φυσικήν του άστασίαν, καί τώ 
ένέπνευσε τήν ιδέαν τοΰ νά έπαναιδή τήν Γαλλίαν καί 
νά ζητήση φιλογογικάς εργασίας παρά τοΰ φίλου του. 
Όθεν πωλήσας έν ταχει πάν ο,τι είχε, αναχωρεί μετά 
τής συζύγου καί τοΰ υίοΰ του, έντός αγγλικού τίνος 
πλοίου, τό όποιον μετέφερεν αύτούς είς Γιβραλτάρ. 
Αλλ’ αίφνης λοιμώδης τις ασθένεια αναφαίνεται, καί 

ή γυνή τοΰ δυστυχούς Λαβατίου ποοσβληθείσα ύπ’ 
αυτής αποθνήσκει.

Ο μικρός Ιωσήφ διετήρησεν αείποτε βαθειαν τήν 
διά τόν θάνατον τής μητρός λύπην, και εις τό μετέ- 
πειτα έβλεπε συνεχώς έν τοίς ρεμβασμοί; αύτοϋ, τόν 
πατέρα του ^ίπτοντα έπί τοΰ πικρού έκείνου τύμβου, 
τοΰ έπί τής γής τής εξορίας άφεθέντος, αποχαιρετι
σμού δάκρυα ....

Μετά δέ μακράν τινα καί κινδυνώδη πορείαν ό 
Λαβάτιος έγκαταλείπεται, πάμπτωχος, μετά τοΰ τέ
κνου αΰτοΰ έπί τών άκτών τή; Γαλλίας. Έκείθεν ανα
χωρεί κατά μήνα Δεκέμβριον, άνά μέσον τής χιόνος, 
φερων έπί τών (όμων τά σκεύη αυτού, καί κρατών άπό 
τής χε-ρός τό δύστηνον πενταετές τέκνον του, τό καθ’ 
έκαστον βήμα ταλαντευόμενον, πίπτον ύπό τοϋ κόπου 
και τού ψύχους άπειρηκός, καί ματην ζητούν διά δα
κρύων τήν φιλόστοργον τής μητρός άγγάλην καί τόν 
θαλπερόν τής Σικελίας ήλιον.

— Διατι, έλεγε τό τέκνον, διατι ή γή αΰτη είναι 
κατ άλ ευχος καί σκληρά; διατι πορευόμεθα ύπό τόν 
μελανα καί καταψυχρον ουρανόν τούτον; διατι οί άν
θρωποι ούτοι, οί όμιλοΰντες γλώσσαν άκατάληπτον 
είς έμε, οέν άνοιγουσι τάς οικίας των ίνα μάς παρέ- 
ξωσιν άσυλον όλίγων ώρών ;

Καί όταν ό Ιωσήφ ύπό τού ώύχους καί τοϋ πόνο1* 
άπηυδημένος, δέν ήδύνατο πλέον νά προχωρήση, ° 
πατήρ έπροσπάθει νά θερμάνη τάς μικράς πεπαγω- 
μένας χείρας του, καί, φέρων αύτόν έπί τών ώμων, 
έκάλυπτε διά τοΰ κατεσχισμένου αυτού ένδύματο;, 
μέχρι; ου ή ανθρώπινος εύσπλαγχνία παρεχώρει αύτώ 
σκέπην υπό τινα σιτοβολώνα ή σταδλον.

Τέλος περί τήν έννάτην ώραν έσπέρας τίνος τοΰ 
Ίαννουαρίου, κατά πένθιμα» καί βροχερόν τινα και
ρόν, οί δυω άλήται οδοιπόροι κρούουσ: τόν κώδωνα τοΰ 
περιφράγματος ώραίας τίνος οικίας, περί τάς έσχατιάς 
τής όδοΰ Basse de Passy κειμένης. Ήν δέ αΰτη ή 
διαμονή τοΰ ισοβίου γραμματέως τής γαλλικής Ακα
δημίας, καί τοΰ ευεργέτου, ον ό δυστυχής έζήτει 
Λαβάτιος. Ό Κ. Πελισσιέρος ύπεδέχθη μετά προθυ
μίας ©ιλικωτάτης τόν ύπ’ αύτοϋ άναγνωρισθέντα άρ-

χαΐον φίλον’ ή δέ έσχατη τής ένδειας κατάστασις, 
αΰτοΰ τε καί τοΰ τέκνου του, συνεκιντ.σεν αύτόν μέχρι 
δακούων. "Απασα ή οικία, ή ύπό δύω φίλων οικογε
νειών οικουμένη συνεκινήθη τά μέγιστα, Θεωρούσα τήν 
λυπηράν τών περιηγητών τούτων κατάστασιν. Γυνή 
τις λαβούσα τό παιδίον, άφαιρεΐ άπ’ αΰτοΰ τά κατα- 
βεβρεγμένα καί ύπά τής χιόνος έσκληραμένα ενδύμα
τα, καί καλύπτουσα έν τάχει διά νέων τό γυμνόν 
σώμα του, θερμαίνει τούς πληγωμένους πόδας τοΰ μι
κρού ’Ιωσήφ, οστις, έκπεπληγμένος ύπό τών τοιου- 
των περιποιήσεων καϊ φροντίδων καί άναψυχούμενος, 
ευχαριστεί τήν εύεργέτιδα αύτοϋ διά τής γλυκείας 
Ιταλικής γλώσσης του' έ>ί λόγω νομίζει εαυτόν παρά 
τήν κοιτίδα καί τήν μητέρα αΰτοΰ εύοΐϊκόμενον.

Μετ’ όλίγον έπιστολαί έκ Περιγόρδης άναγκάζούσι 
τον φυγαδα νά έπιστρέψη μετά τοΰ τέκνου του είς 
τήν πατρίδα του. Ή ευφρόσυνος καί παρήγορος εκεί
νη ξενεία περιεποίησεν αύτοίς καί θοδ^ος καί ίσχύν 
ικανήν- όθεν άνεχώρησαν, ούχί πλέον λοιμώττοντες 
καί νοσαλέοι, άλλα νεαλείς, έντός άμάξης οδοιπορικής, 
ήσβαλισμένοι άπό παντός δυστυχήματος.

Διατρίψας μήνας τινας παρά τή οικογένεια αΰτοΰ 
ό Λαβατιος, ού τίνος τήν ζωήν έδηλητηρίασαν αί συ
νεχείς δυστυχιαι καί ταραχαί, έτελεύτησεν έγκατα- 
λείπων τό φιλτατον ορφανόν εις τήν φροντίδα τής οι
κογένειας αυτού, ήτις, είς πενίαν περιελθοΰσα, διε- 
σκοοπίσθη μετ’ όλίγον. Άλλά μεμακρυσμένη τις συγ
γενής γήοα, μονογενή έχουσα υιόν, εύσπλαγχνισθείσα 
τόν μικρόν Ίωσή®, παρέλαβεν είς τόν οΐκόν τη;. Δυσ
τυχώς όμως ή μήτηρ αΰτη, ή τοσοΰτον συμπαθής, ήν 
σχεδόν δυστυχής. Άπατηθεΐσα εις τάς ελπίδας αύτής 
πεοί τέκνου, είς ο ουδέ τό άναγινώσκειν νά διδαξη 
ήδύνατο, κατέφυγεν πρός γηραιόν τινα ιερέα, όστις, 
άναδεχθεί; τόν Ιωσήφ, έδιδαξεν αύτώ έλίγα έκ τών 
ολίγων γραμμάτων, οσα καί αυτός έγίγνωσκεν. "Ηδη 
έν τή νεανική αύτοϋ φαντασία άνεπτύσσετο ή μεγαλο
πρεπής πρός τάς σκηνάς τή; φυσεως κλίσεις τοϋ Ιω
σή®, και ήσθάνετο έν έαυτώ τάς εκστάσεις ψυχής, 
διά τάς τέχνας πλασθείσης, έκστάσεις έκλαμβανομέ- 
νας ώς έπί τό πλείστον ώς ονειροπολήματα, ρεμ,βα- 
συ,οί παιδαοιώδεις ύπό τών μή δυναμένων νά τάς κα- 
τμνοήσωσιν. Ό χειμών παρήρχετο άνωφελής πρός τήν 
διδασκαλίαν. Κατάκλειστος εις τό πρεσβυτέριον, ό 
δυστυχής ’Ιωσήφ, οστις άνεγίνωσκεν έτι κακώς, καί 
μόλις χείρον έΐι- ήδύνατο νά σύνθεση έπιστολήν τινα, 
εύρεν έν τω βυθώ σκευοθήκης τίνος, τόμον μεταφράσεως 
τής Ίλιάδος, δί εικονογραφιών κεκοσμημένης- αί όμη- 
ρικαί σκηναί αί έν τή έζδόσει εκείνη χαλκογραφημένοι, 
ένέπνευσαν αύτω τήν επιθυμίαν ν’ άναγνώση τό σύγ
γραμμα. Ή περιέργεια έγένετο δ διδάσκαλος αΰτοΰ. 
Έπί τέλους δέ ήδυνήθη νά έξηγήση τό καταθέλγον 
αύτόν ποίημα, καί πλώρης ένθουσιασμοϋ έπροσπάθει νά 
σχεδιάζη έπί τοϋ τείχου τάς εικόνας τοΰ Αχιλλέως, 
τβΰΈκτωρβς, τής ’Αφροδίτης καί τής Ελένης. ‘Ο τε
χνίτης άνεφαίνετο ήδη έν τώ παιδίω τούτω. Ο ζήλος 
μεθ’ ου κατεγίνετο έκίνησε τήν προσοχήν τοΰ προτε- 
ρου αύτοϋ εύιργέτβο Κ. Πελισσιέρου, δστις, έλθών

έπί τινας ήμέρας είς Περιγόοδην, έπανείδε τόν υίον 
τοΰ δυστυχοΰς φίλου του. Ωσήγησε τάν Ίωσή® είς 
Παρισίους, έθεσεν αύτόν ύπό τήν προστασίαν ένός 
τών επισημότερων ζωγράφων. Αί ταχείαι πρόοδοι, 
και ή μεγίστη τοΰ παιδιού ευφυΐα άνεκαλυπτον μέλ
λον λαμπρόν. Έν τούτοις, είσάγων αύτόν είς τό 
λαμπρόν τής τέχνης στάδιον, ένόμισε δίκαιον νά 
άσφαλιση αύτώ τρόπον τινα ύπάρξεως δί έργασίας 
τεχνίτου καί β ομηχάνου. Ό Ιωσήφ διέπρεψεν είς 
τήν λιθογραφικήν, καί μετ’ όλίγον τακτικόν τι κέρδος 
έξησφαλισεν αυτόν άπό τής άθλιότητος καί δυστυχίας.

Άλλ’ ή διπλή αυτή εργασία, ή» έξετέλει μετά ζή
λου ακούραστου, έξήντλησε τάς δυνάμεις του, καί 
τήν υγείαν του διέφθειρε- όφθαλμία, ήτις ύπεχώρησε 
κατ άοχός εις τάς τών ιατρών φροντίδας, έπανήλθεν 
αυθις διά συμπτωμάτων τρομεροτέοων κα! κατεπί- 
κρανε τήν ήδη άπό τοΰ βαράθρου τοΰ πένθους άνα- 
θρώσκουσαν αΰτοΰ καρδίαν. Αί προσπάθειαι τών 
επισημότερων όφθαλμοίατρών δέν κατόρθωσαν ούδέν 
κατά τής τυφλώσεως έκείνης, τής γιγαντιαίοις βήμασι 
έπί τά χείρω χωρουσης. Ό δέ Ιωσήφ έν απελπισία, 
παοαιτεΐ καί Παρισίους καί γραφίδας καί άπέοχεται 
πρός τά δάση καί τούς ορεινούς τών οχθών τής Δορ- 
δόγνης λόφους, ίνα άναπνεύση έν αύτοίς τόν ευώδη 
έκεΐνον τών παιδικών του χρόνων άέρα. Άλλά μά
χην διότι έκάστη ήμερα περιεκαλυπτεν αύτόν μάλ
λον έπ! μάλλον ύπό βαθύτερου καί τρομερωτέρου 
σκότους. Πώς ήδύνατο πλέον νά ύποστή ζωήν έν τώ 
κόσμω τούτου, όστις έμελλε τοΰ λοιπού νά μετα- 
ταβληθή δί αύτόν είς αιώνιον τάφον;

Άλλ’ ώς έπ! τό πλείστον έν ταΐς μεγάλαις ψυ- 
χαΐς ή καρτερία καί ή ύπομονή υπερισχύει τών 
θλίψεων. ‘Ο Ιωσήφ καταπιέζων πάν άπελπισίας ο
λέθρων αίσθημα, τρέπεται πρός άλλο είδος ζωής, 
πρός τήν ίσχύν τής φαντασίας του, καί βλέπει ήδη 
έν τή ψυχή του, ότι δέν δύναται πλέον νά παρατη
ρήση διά τών οφθαλμών. Ένί λόγω ό ζωγράφος 
έγένετο ποιητής, ψαλλων τόν ουρανόν τόν όποιον δέν 
βλέπει, ψάλλων τά ταράσσοντα αύτόν αισθήματα καί 
τάς βασάνου; τών παθών, τήν χαράν τήν έκ τής έλ- 
πίδος, τούς ονείρου; τής υπερηφανίας, τήν ευδαιμο
νίαν καί τάς συμφοράς τοΰ βίου. Τάς δε μελέτα; 
ταύτας δέν έγχαράττει διά σημείων ούδέ περιγράφει 
διά τοΰ καλάμου, άλλά τάς παραδιδει είς τήν πιστήν 
καί εύρεΐαν αύτοϋ μνήμην, ήτις ήν έτοιμος αείποτε 
νά περιλαμβάνη καί διατηρή τά γεννήματα τής πέν
θιμου του διανοίας. Μελετά καί άναπτύσει ο,τι άλ
λοτε έδιδάχθη, άναμιμνήσκεται, μανθάνει καί έρωτά.

Άλλ’ ή δυστυχία καί ή πενία τού μάρτυρας τού
του καθίσταται έτι φρικωδεστέρα καί αί άναγκαι του 
ένεκα τής άσθενίας του μεγαλήτεραι. Ο Ιωσήφ χα-
τώκει παρά τόν έπισκεπτόμενον αύτόν ιατρόν. Παρ 
αύτω διέμενεν οικογένεια τις παρηγορούσα καί θε- 
ραπευουσα τόν ασθενή, όστις έπεχείρησε νά μεταδώ- 
ση τάς όλίγας του γνώσεις είς νέαν τινα δεκαετή τής 
οικογένειας ταύτης κόρην, ήτις δέν ήδύνατο έν τή 
άπομεμακρυσμένη ταύτη διαμονή νά εύρη τρόπον τινα

*
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του νά διδαχθή. Διά μεγάλων δέ φροντίδων έδιδα— 
ξε τή νέα κόρη τά πρώτα τής γλώσσης στοιχεία, 
άτινα έμάντευσε μάλλον αύτός ή έδιδάχΘη, καθορα'ί- 
ζων τό πνεΰμα αύτής διά τής διηγήσεως πράξεων 
γενναίων, ήδιζώ» ιστορημάτων καί διά τών λαμπρό
τερων σελίδων τών μεγαλύτερων συγγραφέων οΰς 
έγνώρτζεν εκ στήθους.

’Αλλ' ούχ ήττον ή νέα μαθήτρια έφαίνετο άξια τών 
βροντίδων τοΰ διδασχάλου, ύ®' ού έδιδάχΘη τό εύγενώς 
ζρίνεϊν καί τό μετ’ εΰπρεπείας συμπεριφερέσθαι. ’Έ
χουσα δέ τό πνεΰμα υπερήφανο» χαί αφελές, βα- 
θειαν τήν ευαισθησίαν καί χρίσιν έξαίρετον, έθελγεν 
αΰτη τόν ’Ιωσήφ διά τών αναγνώσεων της, διά τών 
αθώων χα! τερψιθύμων μετ’ αυτού συνδιαλέξεων, καί 
πρόθυμος αείποτε νά δείξη αύτώ τήν ευγνωμοσύνην 
της, έμάντευε τάς ορέξεις του, ήδυνομένη νά τάς προ- 
λαμβανη.

Ή Έμμα εφθανεν είς ήλικίαν, καθ’ήν οΐ θησαυ
ροί καί τά προτερήματα ψυχής γενναίας, καί άφελοΰς 
αναπτύσσονται ύπό τήν αγνότητα τής καρδίας της. 
Ο ’Ιωσήφ ήν πλήρης χάριτος καί εύγενείας. Ή 
ύπό τής θλίψεως ώχρα μορφή του, ή< ώραία καί θελ
ξικάρδιος- ή δέ εύφυία καί τά ποικίλα αύτοϋ αισθή
ματα αναφέρουν παρ’ αύτώ πάσαν τήν λ,αμπρότητα 
άφ’ ής εστέρησαν αύτόν οί όφθαλμοί του. Ένί λόγω 
ή Έμμα συνήθισε βλέπουσα τυφλόν τόν Ίωσή©, 
κατά τό διάστημα τών πέντε έτών, καθ’ ά διετέλει 
μετ’ αύτοϋ έν ήδεία οίκειότητι ώς μετ' αδελφού παμ- 
φιλτατου. Αί εύγενεϊς ψυχαί ούδέποτε ούτε καθ’ έ- 
αυτών, ούτε κατά τών ξένων δυσαρεστοΰνται- διότι 
τό πάν αγνόν παρίσταται καί αγαθόν ενώπιον τής α
ρετής. Ό Ιωσήφ εφαντάζετο δτι βλέπει τήν Έμμαν 
πλησιάζουσαν, έμιλοΰσαν· καί ή φαντασία αύτη ήν 
πραγματικότης, διότι τήν έσχεδιάσεν ακριβέστατα διά 
τοΰ νοός του. Παρ αύτή πάσα θλίψις άπήοχετο άπό 
τής καρδίας του- διότι αύτη άνεπλήρου τό φώς καί 
τόν ήλιον τής έρημου αύτοϋ ζωής.

Άλλ’ έν τούτοις μανθάνει, ώς φίλος τής οικογέ
νειας, δτι ή ’ Εμμα έζητήδη εις γάμον. Κατά πρώ
τον μέν φαντασθεις τήν εύδαιμονίαν τής ’Έμμας, 
έδέχθη μετ εύχαριστήσεως τήν ειδησιν ταύτην· άλλ’ 
έπομένως σφοδρά τις ταραχή κυριεύει τό πνεΰμα καί 
τήν καρδίαν του, καί, ξένος ήδη πρός πάν αίσθημα 
χαράς ή θλίψεως, έλπίδος ή απελπισίας, αισ6ά»εται 
έαυτόν λειποθυμοΰντα, καί δακρυα πύρινα άπορόεον- 
τα τών έσβεσμένων αύτοϋ οφθαλμών. Ένω δε διε- 
μενεν ακίνητος έν έκστάσει πενθίμω, ή Έμμα έπρο- 
χώρησε πρός αύτόν.

— Ιωσήφ, λέγει αύτώ μετά φωνής συγκινήσεως, 
σοί χρεωστώ τήν πνευματικήν μου ζωήν διότι σύ 
έπλασες τήν ψυχή - μου άνυψών τά αισθήματα μου 
καί πρός τά σά πλησιάζων αύτά. Είθε νά ήδυνάμην 
νά ανταμείψω τήν ευεργεσίαν ταύτην παρηγορούσα 
καί τέρπουσα τήν ζωήν σου, άφ’ής δέν επιθυμώ ν’ 
άπομακρύ-ω τήν έμήν. Τό πάν θέλεις είσαι πρός έμέ, 
ώς έγώ τό πάν πρός έσέ.

Κα: δ Ιωσήφ Νιπτόμενος εις τούς πόδας τής'Εμμας.

— Έγνώρ’βα τουλάχιστον πρός στιγμήν τήν ευ
δαιμονίαν ! λ.έγει. Έπέχυσας, Έμμα, έπέχυσας τήν 
στιγμήν ταύτην έν τή καρδία μου χαράν άτελεύτητον, 
άπερίγραπτον, ήτις έτι μάλλον θά θέλξει καί τάς τε
λευταίας τής ζωής μου στιγμάς. Πλήν άρχει' ό/ι, 
δέν δέχομαι τήν γενναίαν σου ταύτην θυσίαν. Νά 
σέ συμβυθίσω μετ’ έμοΰ έν τή άξιοθρηνήτω μου δυ
στυχία ! Νά σέ δεσμεύσω μετ’ έμοΰ εις τά βάραθρα 
ταϋτα τής θλίψεως καί τής οδύνης, έν οΐς διατελώ δέ
σμιος, καί ν αμαυρώσω ουτω τάς πρώτας ήμέρας 
τοΰ θελξικάρδιου σου έαρος! Οχι, δέν θε'λωσέσεί- 
ρει είς τήν άβυσσον τών δυστυχημάτων μου, ΐ»α 
μή πολλυπλασιασω ούτω τάς αγωνίας μου. Μία 
μ,όνη παρηγοριά μο: έπιφυλάσσηται, ή κατ’ έμέ βέ
βαια ευδαιμονία σου* διότι ή ανέκφραστος άγαθότης 
σου, ή εύφυία σου, ήκρίσιςσου διαχεουσι περί σέ 
τήν γαλήνην, τήν ελπίδα καί τήν άθώαν χαράν. ’Αλλά 
μή φοβοΰ' διότι τά πάντα δύναμαι νά ύποστώ, τά 
πάντα, μέχρι καί τής στερήσεως τής παραμυθιτικής 
σου φωνής, άρκεΐ μόνον δτι αείποτε θά σέ φαντα- 
ζωμαι, θά σέ άκούω, καί ούδέποτε θέλεις άπέλθει 
έκ τής φαντασίας μου, παρηγορούσα τήν μοναξιάν 
μου καί θεότης αύτής άποβαινουσα.

Ή Έμμα ύπό τής τρικυμίας τών παθών αύτής 
ταραττομένη, ίσταται άκίνητος μέ όφθαλμούς πλήρεις 
δακρύων. Άλλ’ αίφνης άποσπάτα: έκ τής πένθιμου 
ταύτης συγκινήσεως ύπό τής άφίξεως τών γονέων της 
οιτινες μόνην αιτίαν τής σπαραξικάρδιου ταύτης σκη
νής ύποθέττουσι τήν πικράν θλίψιν χωριζομένων φίλων.

Ή Έμμα ένθαρ^υνομένη ύπό τοΰ παραδείγματος 
τοΰ διδασκάλου της έδωσεν έαυτήν τω ύπό τής πα
τρικής φρονήσεως έκλεχθέντι συζύγω. Ό δέ ’Ιωσήφ, 
άναπτύξας απασαν τήν εύγενή σταθερότητα καί υπο
μονήν του, ήσθάνετο έαυτόν ύψούμενον ύπό τής θυσίας 
ήν έποίησε πρός ον τό όποιον ήγάπησεν ύπέρ τήν 
ζωήν του, δ-.ό καί ύπέμεινε τούτο ώς άνθρωπος πρός 
πάν είδος συμφοοάς προωρισμένος.

Ή φαντασία του άνεπτύχθη, καί νέος έν αύτή άνε- 
καλύφθη κόσμος* ήσθάνθη εαυτόν άποβαίνοντα ποιη
τήν. Οί στεναγμοί τών παθημάτων του, καί ή ®ωνή 
τής συνειδήσεώς του άντήχουν έν αύτώ ώσεί άσματα 
άομονίας έμπλεα, ή ήχώ τών οποίων ένεψύχου τήν 
έρημίαν του, καί πΰρ τι θειον έλάμπρυνε τά περικα- 
λύπτοντα αύτόν καταχθόνια σκότη. Ως ό Μίλτων, 
περιγράφει καί ούτος τάς διαφόρους θέας κόσμου έκ- 
λείψαντος άπό τών οφθαλμών του" έν δέ τή εύρεία 
αύτοϋ μνήμη έπανευρισκει, πάν δτι έθαύμασεν άλλοτε. 
Μάτην ή μεγάλη τής ούσεως βίβλος έκλείσθη δι’ αυ
τόν διότι ούτος δύναται έτι νά τήν ανάγνωση- άλλά 
μόνος, έστερημένος πάσης βοήθειας πώς νά διατηρήση 
τούς καρπούς τής διάνοιας του; τά άσματα λοιπόν 
αύτοϋ θέλουσιν άντηχή ώσεί ήχος τις διαβατικός, ός*ις 
άντήχει, έλαττοΰται κα! σβέννυται είς τόν αϊθέοα ; 
Όχι- διότι ή τοϋ Ιωσήφ εύφυΐα εΐναι μεγάλη, καί, 
ώς έάν ή φύσις έπλούτισε τήν μίαν τών αισθήσεων 
του διά τής ισχύος, ής έστέρησε τήν άλλην, ή μνή
μη του, εύρυτάτη γενομένη, δέχεται, διατηρεί καί δι

εύθετε: πάν προϊόν τοϋ ποικίλου καί ενεργού αύτοϋ 
πνεύματος. Κοιαώμενον διά τών έεμβασμών τής φαν
τασίας, μεθυσκώμενον ύπό τής ήδείας έκστάσεως τών 
σκηνών, άς φαντάζεται, κα! τής έκ τών ποιητικών έρ- 
γασιών ηδονής, τό πνεΰμα του Ί&)σήφ κατέστη άφθο
νος πηγή τών ποιητικών ιδεών. Ό ποιητής ένόμιζεν 
έαυτόν κατά πάντα τέλειον, άλλ’ ό άνθρωπος ήσθά- 
νετο χατ’ όλίγον τήν άπορείαν του. Εύτυχώς δμως, 
πολλοί τών πέριξ νέοι διεκήρυξα» τά περί αύτού’ διότι 
έοεύκνυε καθ’ έκάστην αύτοΐς τάς πηγάς τής παι
δείας καί τούς έδίδασκε διά τής ηθικής- ή δέ πρός 
τήν δυστυχίαν αύτοϋ καρτερία ήν αύτ-ϊς παράδειγ- 
υα εύγενές, καθιστόν αύτόν προσφιλέστεοον καί σε- 
βασμιώτερον πρός τούς μαθητας του, τού; αείποτε 
έπαγρυπνοΰντας έπ’ αΰτοΰ. Μή άπαιτών τίποτε έζη 
ολιγαρκής, δυνάμενος μάλιστα νά έλεήση καί άλλον 
πολύ'αύτοΰ δυστυχέστεοον. Ό άνήρ δέ έχεΐνος, δστις 
μακοόθεν, έβλεπε μεθ υπομονής τήν τύχην τοΰ ποιη- 
τοΰ, έλθών εις Περιγόρδην, ήνάγχασε τόν Ιωσήφ νά 
ύπαγοοεύση αύτώ τά'ποιήματά του, άτινα ήγάπησε 
καθ’ υπερβολήν.

Ουτω λοιπόν έκ τής μνήμης τοΰ ποιητοϋ έξήλθε 
τόμος ολόκληρος ποιημάτων. Έπιστρέψας εις Παρι
σιού;, ό Κ. Πελισσιέρος έτύπωσε διά δαπάνης αύτοϋ 
τό πόνημα τοΰ τυφλού ον έπροστάτευσε. Τό ποωτό- 
τυπον, τό περίεργον τοΰ μονήρους ποιητοΰ ΰφο;, τό 
νευρώδες τής έκφράσεως, ή αφέλεια καί ή βαθύτης 
τών αισθημάτων τοΰ ποιήματος, κατέστησαν αύτό 
άντικείμενον περιεργείας μεγάλης, χαί ίσου θαυ
μασμού.

Τό ποίημα έμαρτύρει τήν αληθή τοΰ ποιητοϋ με- 
γαλοουΐαν, ούτινος ή κατάστασις έτι μάλλον περιε- 
ποιει εις τό έργον του τήν ιδέαν τοΰ θαύματος. Με
ταξύ δε τών ποιητικών τής εποχής προϊόντων, αί 
Ποιήσεις τοΰ Ί υφ.Ιού διεκριθησαν ύπό τής γαλλι
κής Ακαδημία;, ήτις ένεθαρ^υνε τόν ποιητήν διά βρα
βείου. Ό οέ Υπουργός Κ. Σαλβάνδης, παρεχώρησεν 
εις τόν δαφνηφόρον μισθόν ετήσιον 800 φράγκων.

Τοΰ λοιπού ό Ίωσή®, ήσφαλισμένος άπό πάσης έκ 
πενίας συμφοράς., δύναται νά φέρη άνευ πολλοΰ κόπου, 
τό διπλού» φορτεΐον τής δυστυχίας καί τοΰ τίτλου τοΰ 
συγγραφέως.

(Μετάγρ. ’.·!. Ί.).

ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ.

Λυπηρά εινε ή ιστορία, ήν μέλλοι νά διηγηθώ πρός 
ύμάς, καί δέν δύναμαι ά-ευ βαθείας συγκινήσεως ν’ 
αναζητήσω είς τήν μνήμην μου τάς λεπτομέρειας 
ταύτης- άλλά πατήρ ή μήτηρ, εις τούς όποιους ό Θεός 
ένεπιστεύθη τήν τύχην όμοιων των δντων, δέν θελουσι 
διστάσει, νομίζομεν, νά όίψωσι βλέμματά τινα έπί

τής ιστορίας ταύτης, ήτις μεγάλην υπόσχεται τήν 
ωφέλειαν.

Δέν θέλω δυστυχώς σάς παραπέμψει είς χώρας 
μυθώδεις καί θαυματουργούς, ούδ εις- χρόνους πα
λαιούς- και ήθελον μεταποιήσει τήν εποχήν καί τήν 
σκηνήν τοΰ δράματος τούτου, άν φωνή ενδόμυχος δέ» 
μοι έλεγε πάντοτε : — Αληθής εινε ή διήγησις αΰτη, 
αληθέστατη.... Συνέβη λοιπόν εις Παρισίους καί 
είς εποχήν, έγγυτάτην ημών, εποχήν ούχί άδίάφορον.

Η Άννα, δεκαεπταετης τήν ηλικίαν, είχεν άπό 
τής γεννήσεώς της σχεδόν μείνει ορφανή- τήν δέ νη- 
πιότητά της καί τήν νεότητά της διέτριψεν είς τήν 
οικίαν τοϋ κηδεμό-ος της, όστις ήτον ένταύτω καί 
άνάδοχός της. Ό Κ. Δουμαίνης, ήτον ό καλλίτερος 
τών άνθρώπων καί ό μάλλον δραστήριος καί πολυά
σχολος τών έμπορων τών Παρισίων, τής πόλεως δη
λονότι εκείνης έν η ό χρόνος είνε κεφάλαιον τοσοϋτον 
πολύτιμον. Ήτο δ’ έλευθέριος είς πάν ό,τι εΐχεν (ήτο 
δέ καί πλουσιότατος) πλήν τοΰ χρόνου, εις ον τουναν
τίον έφαίνετο συστηματικώς φιλάργυρος.

Η Κ. Δουμαίνου προςβεβλημένη άπό παραλυσίαν 
ανίατον κα! αείποτε κλινήρης, είχε μέν τω όντι παι
δαγωγόν διά τήν "Ανναν, άλλ’ αυτή Άγγλίς ούσα 
δύςκαμπτος καί ξηρά ήθκώς τε καί φυσικώς, δέν 
ήδύνατο βεβαίως νά κατέχη μήτε τήν φιλίαν, μήτε 
τήν πιστιν τής νεάνιδος.

Η μόνη, ήτις έλαβεν έπιρροήν τινα εύτυχή έπ! τοΰ 
πνεύματος τής Άννας, ύπήρξεν άκρ βώς αύτή έκείνη 
ήτις τή έπροξενησε τήν δυστυχίαν της. Δυστυχής 
κλλ άξια γυνή, έλθοΰσα άπό τήν Σολων:αν, διά νά 
γείνη τροφός τής Άννας, προσεκολλήθη εις τό τέκνον 
μέ άπόφασιν νά μή τό εγκατάλειψη πλέον καί ή 
Άννα έπίσης ύπερηγάπησε τήν Μαριάνναν χαί έδεήθη 
τοΰ Κ. Δουμαίνου »άτήν άφήση πάντοτε μετ’ αύτής:— 
Μάταιο» είνε, νά είπωμεν, οτι ή αιιησις αΰτη έγένετο 
δεκτή ευθύς καί άνευ ουςκολίας.

Ή Μαριάννα είχε γεννηθή, καί άνατοαφεΐ είς τήν 
Σολωνίαν, τόν πλήρη δηλονότι μυθωδών καί παραδόξων 
δεισιδαιμονιών τόπον, ον γνωοίζετε ίσως κάλλιον έμοΰ. 
Λέγονιες, ότι ή Μαριάννα ήτον έκ τοΰ τόπου τούτου·, 
έννοοΰμεν οποία ήτον αΰτη. Από τήν συνάφειαν 
άνΰοώπων όχι μέν πολύ πεπαιδευμένων, άλλ ήττον 
εύπιστων, ή Μαριάννα είχε τάχα άποβάλλει τάς 
δυσειδαίμονα; πεποιθήσεις της ; δυστυχώς όχι! .. . . 
Τό τερατόδοξον είχε ριζώσει είς τήν πτωχήν κεφαλήν 
τη;,ένθα έμελλεν πάντοτε νά έδρεόη ύπό μορφήν μόνον 
διάφορο»’ ή Μαριάννα άναλικνίζουσα τήν Ανναν τή 
έδιηγεΐτο βίους πνευμάτων τή: έρείκης, τών φωσφόρων 
άτμίδων, χαί< έπί τέλους τή έλεγε: Μή πιστεύεις 
ταϋτα, μικρά μου, εΐναι διηγήματα, διά νά άποκοι- 
μίζωσι τά παιδία. Άλλά και ή Μαριάννα έπίσης, 
είχε ψοφήσει τάς δεισιδαιμονίας τών μεγάλων πόλεων, 
ένθα τά πνεύματα δέν είνε τόσον ισχυρά, όσον μετ 
έπάοσεως τά χηούττουσιν.

Έμάντευσαν ίσως τινές τών αναγνωστών μας έν 
μέρος τής ιστορίας ταύτης· και όμως δέν παραπονου- 
μεθα διά τοΰτο* διηγούμεθα απλώς ό,τι είδομεν, χω-
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φις νά θέλωμεν, νά σας έκπλήξωμεν διά περιπετειών, 
«ίφνηδιων.

Ημέρα ήτο θερινή, καί ή Άννα, δκταετής τότε, 
άφοΰ έδείπνησε καί έχαλλωπίσθη, ώοευσε μετά τής 
Μαριάννας πρός τόν κήπον τών Τουιλεριών, ενΘα 
έπαιξε μέχρι τής εσπέρας, οτε άμφότεραι εςελθοΰσαι 
τοΰ κήπου, αντί νά έπιστρέψωσι» είς τον οίκον τοϋ 
Κ. Δουμαίνου, προεχώρησαν είς τάς σχεδόν έρήμους 
οδούς, οίτινες περιεκόκλουν τήν πλατείαν του Αγίου 
Όνωρίου. Ή Μαριάννα έστάθη έμπροσθεν τής θύ- 
οας οικίας κατά τό οαινόμενον εύτελοΰς, είσήλθε, καί 
διευθύνθη πρός τήν κλίμακα, χωρίς νά ζητήση οδη
γίαν τινά άπό τόν οίκοφύλακα. Τό παιοιον την ηκο- 
λούδησε, καί άνέβη άθαμβές τά τέσσαρα όροοώματα" 
διότι πολλάκις είχεν άναβή έπί τής οίχιας ταίιτης.

Ιδού τί έγινετο ενταύθα συνήθως” ή Μαριάννα 
ήχει τόν κώδωνα ήσυχωί, καί γυνή τεσσαρακοντουτης 
περίπου έχουσα πρόσωπο» σοβαρόν καί κινούμενη 
άπό θείαν έμπνευσιν, ή/οιγε τήν δυραν, καί μετε- 
πειτα έγκατέλειπον τό παιδίον εις εστιατόριο», ένθα 
ύπήρχον πρός διασκέδασιν παντοΐα είδη αγαθών τής 
παιδική; ηλικίας. 11 θύρα μεγάλου δωματίου, εν ώ 

"ουδέποτε ή ’Αννα είχεν είσελθει, έμενε» ήμιανεωγ- 
με'νη, και έκ διαλειμμάτων ή Μαριάννα, ήιις συν- 
διελέγετο έκεΐ ταπεινή τή φωνή μετά τής άγνωστου, 
έπέστρεοε καί έσυμβοΰλευε τό παιδίον, νά έχη ύπομο- 
μήν, καί νά ήνε φρόνιμον. Επί τινα χρόνον ή Αννα 
ύπήκουεν εις τήν επιταγήν ταύτην" αλλ έσπερον τινα, 
δίψασα έκ περιεργείας έν βλέμμα εις τά μυστηριώδες 
εκείνο δωμάτιο», είδε τοίχους κεζαλυμμένους μέ 
μαΰραζαί μέ παράδοξα σηυεία κεκοσμημένους, τράπε
ζαν σχήματος μοναδικού καί πλήρη πραγμάτων 
ανωνύμων δι’ αύτήν, πτηνά τεταριχευμένα, βουχάλια, 
κόλπος καί τέλος λύχνον, ου ή μελανή σφαίρα ένι
πτε λάμψιν πάνδημον. Ή ’Άννα έφοβήθη έκ τούτου, 
και έκτοτε όταν ή Μαριάννα τή έπέταττε νά διατηρήση 
έχεμύθιαν εις τόν κηδεμόνα της, διά τάς μυστηριώ
δεις ταύτας επισκέψεις, ή'νεανις ανύψωνε τήν κεφα
λήν μέ ταραχήν έκφράζουσαν:—Ω! προσέχω πολύ
Ον \ - }ota τούτο:

Τό έσπέρας τοΰτο υπήρχε τι έκτακτον είς τό πρό
γραμμα. Ή τροφός καί τό παιδίον εισήλθον δμοΰ 
είς τό φοβερόν έκείνο δωμάτιο», καί ή μάντις ήρ- 
χισε τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις της, λαβομένη τής 
χειρός τής Άννας καί έξετάζουσα αύτήν προσεκ- 
τικώς.

Ιδού δ,τι συνέβη τήν αυτήν πρωίαν .... Η νεα- 
νις ήρχισε τά ικετεύη τήν τροφόν της, ίνα τή απο
κάλυψη τά μυστήρια τών συνεχών επισκέψεων, καί 
τή διηγήθη, οσα είχεν ίδή" ή Μαριάννα, φοβηθεΐ- 
σα τό πρώτον, άπεποιήθη νά τή έξηγηθή" άλλ ή 
νεδνις, ής ή περιέργεια ήρεθιζετο διά τρόμου όλονέν 
«ύξοντος, ήπειλησε τήν Μαριάνναν, νά εΐπη τά πάντα 
εις τήν Κ. Δουμαίσου καί εις τήν Άγγλίδα παι
δαγωγόν της" βλέπουσα όθεν ή Μαριάννα, οτι ήτον 
αδύνατον, νά μή προδοδή τό μυστήριον διά τής γλυ- 
χόιητος, άπεφάσισε νά κάμη γνωστόν έν μέρος τού

του, ίνα κρύψη τό άλλο, άπειλήσασα τή» παιδα μέ 
τήν οργήν τής γόητος έν περιπτώσέι μή έχεμυθίας. 
Άλλ’ ό τρόπος ούτος μετά τών παίδων είνε χείρων 
πάντων, καί μετά μικράν μυστικότητος άμφισβήτη- 
σιν, ή Μαριάννα έξωμολογήθη έντελώς είποΰσα, δτι 
ή άγνωστος ή to γόης, οτι ένιπτε τά χαρτία, δτι 
μετήρχετο τήν χειρομαντεία», τήν αστρολογίαν, τήν 
μαγείαν κτλ. κτλ. 'Εκαστη δέ τώ» λέξεων τούτων 
είχε σημασίας, όποιας ή Μαριάννα ήδύνατο νά δώ
ση διά τοΰ ατελούς νοός της καί τής ανεπαρκούς ερ
μηνείας της. Η Άννα ήθέλησε νά συμβουλευθή τήν 
γόητα περί τοΰ μέλλοντος της, κα; ή Μαριάννα δέν 
ήδύνατο πλέον νά άρνηθή" οθεν ώδήγησε τήν νεάνιδα 
πρός τήν γόητα, ώς ανωτέρω είπομεν.

Ή γόης, είτε φοβουμένη μήπως χάση τήν εργο
δοσία» τής τροφού,ήθέλησε νά βεβκιωθή περί τής έχε
μυθίας τής νεάνιδος, πλήττουσα ζωηρώς αύτής τό 
πνεύμα" είτε παρεσύρθη άπό τήν έπαρσιν τοΰ έπιτη- 
δεύματος, οπερ μετά άξιοσημειώτου έπιτυχίας μετήρ
χετο· τό παν μετεχειρισθη ίνα έπενεργήση έπί τής 
ασθενούς ταύτης φαντασίας. Καί φεΰ! δέ» ήτο δύσ
κολο» ! . . . ’Ιδού έν συντόμω ή πρόρρησίς της:

« Τό ένεστός έτος, νεανις, έσεται διά σέ έτος πέν- 
» θιμον ό θάνατος θέλει πλα-ασθαι έπί τής κεφα- 
» λής σου" καί άν διαφυγής τον κίνδυνον, οστις σέ 
• απειλεί, τό δέκατον έβδομον έτος τής ηλικίας σου 
» έσεται επικινδυνωδέστερον ».

— Καί τί νά κάμω πρός αποφυγήν τών κινδύνων 
τούτων ; είπεν ή Άννα πτοηθεισα.

— Φύλαττε σιωπήν περί τής μαντείας μου καί 
έχε πίστιν έπί τής πολλά δυναμένης έπιστήμης 
είπε προπετώς ή γόης, ήτις, ώ; βλέπετε, δέν έλη- 
σμόνει ποσώς τά συμφέροντά της.

Οί λόγοι ουτοι έπενήργησαν μάλλον έπί τοΰ πνεύ
ματος τής Μαριάννας ή έπί τοΰ τής Άννης, ήν έλά- 
τρευε, διότι παιδιόθεν ειχεν αναθρέψει. Είς τήν ηλι
κίαν τής Άννης ή ιδέα τοϋ θανάτου ήτο τοσοΰτον 
συγκεχυμένη, ώστε δέν ήδύνατο νά έχη πολλήν επιρ
ροήν έπί τοΰ πνεύματός της" άλλως τε, ό χρησμός 
είχε σχηματισθή μέ τρόπον λίαν σκοτεινόν, δι’ ον 
ήδύνατο ή παΐς νά άμφιβαλλη περί τής πραγματικής 
του έννοιας" καί δμως, μήνας τινας μετέπειτα πυρε
τός τυφοειδής μετά πυρετού έγκεφαλικοϋ έθεσε τήν 
ζωήν τής νεάνιδος εις κίνδυνον. —’Ολέθρια σύμπτωσις 
δέν είναι αύτη ; καί έκαστος δύναταί νά ποοίδη τάς 
συνεπείας της. Ή Άννα άνεμνήσθη τότε τής μαντίας, 
ή δέ Μαριάννα βλέπουσα μετά χαράς τήν νεάνιδα έπι 
τά κρείσσω βαίνουσαν, πολλάκις τή ελάλει περί αύ
τής έκθειάζουσα τήν φοβερόν έπιστήμην τής νεωτέρας 
Σιβύλλης.

Έν έτος, δύο έτη παρήλθον, έν οις έσύχναζον έκ 
διαλειμμάτων είς τήν μάντιν, ήτις κατέστη έν πάσαις 
περιπτώσεσιν ό σύμβουλος αύτών . . .. Δέν έλάλουν 
πλέον, δέν έπραττον, είμή δί αύτής τής γυναικός, 
ής αί γνώμαι γενναίως άντημειβοντο.

Ίσως μοί εΐπη τις, πώς, ένω ή Άννα ηύξανε σω- 
ματικώς, καί δσημέραι άνεπτύσσετο τώ πνεύματι διά

τώ» σπουδών, καθηγητών καί αναγνώσεων, δέν άφινε 
τάς έλεεινάς ταύτας δεισιδαιμονίας" άλλά, φεΰ! οι 
χαθηγηταί και τά βιβλία νέας μάς δίδουσι γνώσεις, 
χωρίς νά μάς άπομανθάνωσι τάς παλαιάς" διότι 
σπανίως διευθύνονται είς τήν καρδία», διότι αί εν
τυπώσεις τής παιδικής ηλικίας δυσκόλως έξαλείφον- 
τκι, καί οχι παρ’ άλλων είμή παρ’ ήμών αύτών καί 
ή τών ήμας άγαπώντων" ή μόνη δέ, τήν όποιαν ή 
Άννα βαθέως ήγάπα, αύτή τήν έσυρεν είς τήν πλά
νην της" διότι είς τόν αύτόν άνθρωπον δύναταί μέν νά 
Ιζέχη ή νοημοσύνη, ή ένεργεια δέ και ή κρισις νά 
ήναι ασθενείς" διότι τέλος έκτελεΐται μέ τήν διάνοιαν, 
καί οέν έχομε» έλλειψιν παραδειγμάτων άνδρών ενά
ρετων καί μεγαλοφυών, οίτινες έπίστευον είς τήν ει
μαρμένην καί είς τά προαισθήματα" δ πτωχός νους 
εί.αι φύσει εύπιστος- δ δέ μεγαλοφυής άνθρωπος προσ
παθεί παντί σθένει νά καταστήση τήν δεισιδαιμονίαν 
του συγγνωστήν εις τούς όφθαλμούς αύτοΰ τοΰ ίδιου, 
ή εις τούς όφθαλμούς τώ* άλλων.

Ιδού συνήθως ή μόνη υπεροχή τοΰ σοφού είς τοιαύ
τας περιστάσεις.

Νά σάς διηγηθώ τόν βίον τής Άννας είναι πάντη 
περιττόν" φόβοι συνεχείς, άγωνίαι άκαταπαύς-ως άνα- 
νεούμεναι, ήσαν τά μόνα τής νεάνιδος συναισθήματα, 
τά όποια έπιτηδείως ή γόης ύπέθαλπεν. Υπηρετούσα 
δέ τά αισχρά συμφέροντά της, ποτέ δέν τήν άφηνε νά 
φύγη μέ ανακουφισμένη» καρδίαν" άλλά πάντοτε έτε- 
χνάζετο νά τή έμπνευση φόβον τινά, διά νά ήναι βέ
βαια περί τής επιστροφής τοΰ θύματός της.... Ού
δέποτε ή ’Αννα είς όκταετή ηλικίαν άνέπνευσεν έλευ- 
θέρως, ούδ έμειδίασε τδ παιδικόν έκεϊνο μειδίαμα, 
τό όποιον λάμπει είς περιχαρείς, ζωηράς, καί καθα
ρός εκθέσεις, καί τό όποιον έχει τό πλεονέκτημα νά 
τέρπη ήμάς, τούς μή παιδας πλέον όντας .... Δυ
στυχής ’Αννα !. . ..

Όταν ή Άννα έγένετο έκκαιδεκαέτης, ήρχισε νά 
σκέπτηται έπί μάλλον περί τής προρρήσεως εκείνης 
τής παιδικής αύτής ηλικίας, περί τής προρρήσεως ε
κείνης, ής τό δεύτερον με'ρος ήτον επικινδυνωδέστερον 
τοΰ πρώτου, οπερ πλ.ηρέστατα έπραγματοποιήθη.

Τό δέκατον έβδομον έτος τής ήλικίας της ήτο» ή 
στιγμή κινδύνου τρομερωτερου* άλλά ποιος ήτον δ κίν
δυνος ουτος ; ύπό ποιαν μορφή» έμελλε νά έπέλθη ; 
πώς ήδύνατο νά τά» προλάβη ; πώς ήδύνατο νά τόν 
καταβάλλη ;

'Εννοείται εύκόλως, δτι αί επισκέψεις είς τό δω
μάτιον τής γόητος έγίνοντο συχνότερα!, καί δτι ή 
απαίσιος αΰτη γυνή άπεκρίνετο έπί μάλλον καί μάλ
λον σκοτεινώς. Τω 2ντι, ή προωρισμενη στιγμή 
ήγγιζε, χαί αμφίβολον ήτο, ά» ή τύχη καί εκ δευτέρου 
ήθελεν υπηρετήσει τήν μάντι» κατά τάς εύχάς της. 
Επρεπε λοιπόν νά δμιλή έμφρόνως καί μέ εκφράσεις 

διφορουμένας, ώστε νά μή φωραθή ψευδομένη. Ουτω 
τά χαρτία ήσαν άφωνα, αί γραμμαΐ τής χειρός ήττον
σημαντικαί καί μή έπιτυγχάνουσαι............ 'Η Άννα
Ηετεβάλλετο δσημέραι.... Ό τρομερός ούτος στοχα- 
®μός ενώπιον τοΰ δποίου εύρίσχετο ήμέραν καί νύκτα,

(ΊΟΜ. 17 Φυλλάδ. 68 )

τής άφηρπασε τόν ύπνον. Έντός τοΰ έτους !... καί 
δ καιρός έπροχώρει πάντοτε, καί ή νεανις έμέτρα 
μετ’ απελπισίας, μετά τρόμου τούς μήνας, τάς ήμέ- 

( ρας, τάς ώρας, τάς στιγμάς.
Οί ιατροί ήλθον' εμάντευσαν ασθένειαν ηθική» ε- 

δρεύουσαν είς τόν εγκέφαλον, ύποχονδρίαν χαλεπού 
χαρακτήρος, καί πλήρη μέν είς τά άποτελέσματα της, 
άλλ ατελή είς τάς αίτιας της" εσυμβούλευσαν φαιδρό- 
τητα τής ψυχής, περιηγήσεις έπιθσλασσίους. Άλλ’ ή 
Άννα άπεποιήθη νά άφήση τούς Παρισίους, διότι δέν 
ήδύνατο νά μακρυνθή τής γόητος. Ή δέ Μαριάννα 
κρυφίως σειούσα τήν κεφαλήν μέ ύφος επιτήδειον, έπα- 
νελάμβανε:

» Ή επιστήμη δέν ήπατήθη, ή δέ γόης είναι άλάν- 
» θαστος ».

Αφρων! καί δέν έβλεπεν δτι ή Άννα άπέθνησκε 
οια φαντασιώδη οόβον.

Ω έπιτρέψατέ μοι έν όλίγοις νά τελειώσω, διότι τά 
δάκρυα ήθελον πέσει έπι τοΰ χάρτου, άν ήθέλατε νά 
τήν διηγηθώ ....

Δύο ήμέραι άπητοΰντο άκόμη, καί ή Άννα έγινετο 
δεκαοκταετής .... Άκτΐς έλπίδος κατέλαβεν αύτήν, 
δταν είδε», δτι τόσον ολίγος καιρός ύπελείπετο ακόμη· 
άλλ’ αί άγωνίαι ήσαν ζωηρότεραι καί δηκτικώτεραι.

Έν διαστήματι δύο ήμερών δέν ήδυνήθη νά φάγη.
Τέλος ήτον έβδομη ώρα τής τελευταίας ήμέρας τήν 

δέ όγδοη» τά δέκα επτά έτη έμελλον νά παρέλθωσιν. 
Ή Μαριάννα καί ή ’Αννα ήσαν μόναι παρά τή εστία" 
τά δμματά των ήσαν προσηλωμένα έπ! τοΰ δείκτου τοΰ 
ωρολογίου, δστις μετ’ δλιγον έμελλε, νά δείξη τήν 
στιγμήν τής άπελευθερώσεως .... Έπνευστίων, άλλά 
δέν άνέπνεο» .... έν τέταρτον έμενε .... πέντε λε
πτά . . . . έ» λεπτόν τέλος!

Τό μέταλλο» τοΰ ωρολογίου ύψοΰται, καί μέλλει 
νά πέση. Ή Μαριάννα δρμά, νά έ-,ηγκαλισθή τήν το
σοΰτον πεφ·λημένην Άνναν.. .. Εις τήν δρμήν της, 
ωθεί, καί ρίπτει τό μονοπόδιον, έ©’ ου ήτον δ λύ
χνος.... Θόρυβος υπόκωφος, σκότος βαθύ!... Φεΰ! 
έκτύπησε τήν ασθενή έκ τών σκέψεων κεφαλήν τής 
Άννας.

Ή Άννα ένόμισεν, δτι άπέθανεν.. . ’Αδύνατον νά 
περιγράψωμεν, τί τότε έσκέπτετο" διότι έκτοτε δέν 
ήδυνηθη, νά έκφραση τάς εντυπώσεις της είς ούδένα. 
Έπεσεν είς καταλήψιαν, τήν παρωδίαν ταύτην τής 
ζωής" όλιγώτεραι κινήσεις, όλιγώτεραι ΐδέαι, δλιγώ- 
τερος νους.. .. ευτυχώς !

Έπί ένα μήνα τρεις άνθρωποι, ή Μαριάννα, δ Κ. 
Δουμαίνης, καί είς τών παλαιών ιατρών τής οικίας" 
άδιαλειπτως ήσαν έπί τής κλίνης κεκλιμένοι, προσπα- 
θοΰντες μάτην νά παρατηρήσωσι κίνησίν τινα ή ση- 
μειον έγέρσεως.

Ή έπιμφνή τοΰ άξιου και σοφοΰ έκείνου ιατρού 
έθριάμβευσεν· Ή Άννα ήδύνατο νά λαλή, καί νά 
βαδιζη" άλ?ιά, ήάη φεΰ! ή ταραχή ήτο μεγάλη" τό 
λογικόν δέν επανήλθε καί είς μήν πα^ήλθε πλήρης 
αγωνιών καί φόβων.

Και δμως, έπί τινας ήμέρας δ ιατρός έοαίχετο 
132.
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θύννους, καί έίχε* ακούσει μετά προσοχή; τοΰ; ασυ
νάρτητους λόγους, οΰς έπρόφερε* ή Άννα έ* τη πα- 
ρανοία της.... Μία λεξις ήκούσθη μετέπειτα- έθεώ 
ρήσε* αγρίως τή* Μαριάννα*, ήτις ήτο γονυχλής εΐ; 
τού; πόδας της, χαί διηγήθη τά πάντα όλολΰζουσα.

Ό πολιός ιατρός ώργίσθη μεγάλως- μετέπειτα ό 
οίκτος κατέλαβε* αύτό* χαί άφησε ·τή* Μαριάννα* 
ύύώνων τους ώμους.

Έ» τούτοις ή Άννα ήλθε* είς έαυτη*. Ήμερα* 
τινα ό ιατρός τη* ήρώτησε μειδιώ*, ά* είχε θάρρος, 
μετέπειτα τή* διέταξε νά χρύψη τή* κώμη* της όλο
τελώς· έρόδιψε μετά ταϋτα ολίγη* παιπάλη* μελαιναν 
έπί τώ* δφρύων τής νεάνιδος- αί προπαρασχευαί αύται 
καί τά δεινά τής νόσου κατέστησα* τή* Άννα* όλως 
αγνώριστο*. ‘Η Μαριάννα έτέθη όπισθεν μιας θύρας 
με τή* άπαγόρευσι* τοΰ νά μή χινηθή όλοτελώς, ούτε 
λέξιν νά προφε'ρη.

Ή γόης ένεφανίσθη.
— Κυρία, εΐπε* δ δόχτωρ, σας προσεκάλεσα νά 

έπισκεφθήτε τή* θυγατέρα μου. Τδέτε τήν χεΐρά της, 
ρίύατε τά χαρτια.......... Σπεΰσο*.

Ή γόης δε* ήδυνήθη νά αναγνώριση τή* Άννα*, 
καί έμάντευσε* είς τή* νεάνιδα μέλλον λαμπρόν αι 
γραμμαί τής χειρός της άνήγγελλον τή* ευδαιμονίαν 
καί όλα τά χαρτια έδείκνυον ευτυχίαν καί δλβιότη-
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ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ.

('Ερείπια τής Καισαρείας ir Πα-Ιαιστίγρ).

Ή πόλις τής Καισαρείας οίκοδομηθεΐσα κατά δια
ταγήν Ήρώδου τοϋ Μεγάλου, επί της κρηπίδος τής 
Παλαιστίνης, εκειτο μεταξύ Δώρκς καί ’Απολλωνίας.

— Τέλος, είπε* δ ιατρός μετά τή* μακράν τού
τη* άπαρίθμησιν, όλο* τό εναντίον άφ’ όσα είχετε προ- 
ειπεΐ εις τή* Κ. Άνναν.

ΤΙ γόη; έμεινε* εμβρόντητος. Καί φοβούμενη τήν 
παοεμβασι* τής δικαιοσύνης ώμολόγησε τάς άπάτας 
της, τους λογισμού; της καί τάς άγυρτίας τη;.

‘Η Άννα έςήλθε τής απάτης .... καί έπί τινα 
μέ* έτη ήτο* όλίγον έμφροντις. . . . άλλ ή ευδαιμο
νία και ή υγεία έξήλειύαν τή* τελευταία* ταύτη* έν- 
τύπωσιν.

Ή δέ Μαριάννα έκτοτε δέ* ήδύνατο νά βλεπη χαρ- 
τία, χωρίς νά θέλη νά τά £ίψη εις τό πυρ.

Μητέρες, όσαι άνέγνωτε τή* διήγησι* τούτη*, ά- 
γουπνεΐτε έπί τώ* τέκνων σας, αγρυπνείτε έφ υμών 
αύτών- μή άφίνετε τή* άνατροφήν καί επομένως τό 
μέλλον τό άσθενών τούτων πλασρ’.άτω* εις ξένους,' 
δποιανδήποτε καί αν δεικνύωσι πρός' υμάς πίστιν 
διότι φαντασία ζωηρά, ευερέθιστος εις εύθεΐαν δδό* δ- 
δηγουμένη, δύναται νά άποβή αγαθό* ανεκτίμητο* 
έ*ώ άπ’ εναντίας όταν μία δεισιδαιμονία τήν χαταλάβη 
καθίσταται δ έπικινδυνωδέστερος εχθρός σας. Τά δύο 
δέ καλλίτερα φάρμακα τής άληθοΰ; τούτης πνευμα
τικής άσθενείας, είναι ή πρός τό* Θεό* αγάπη καί μία 
καλή καί προνοητική μήτηρ, ώς ύμεΐς.

Τϊ Δώρα έγείρβτο έπι είδός τι χερσονήσου εις τάς ύπο- 
ρείας τοϋ Καρμηλίου όρους· ή δέ Απολλωνία έκειτο 
παρά τήν Σαμάρειαν. Αί άλλοτε άνθηραΐ αύται πόλει-τ

οέν ύπάρχουσι πλέον άλλ’ ερείπια μόνο* τινα έπιδει- 
κνύουσι τή* θέσιν τή* Καισαρείας. Ό έκ Κωνσταντι
νουπόλεως αναχωρώ* περιηγητής, παραπλέει τή* Με
σόγειον, βλέπει μεταξύ τώ* πόλεων τής Άκρης καί τής 
Γιάφας (αρχαίος Ίόππης) κίονας τινας, στύλους ανά
γλυφους, συγκεχυμένους σωρούς υποβάθρων έκ μαρμά
ρου, αψίδας ύπογείους, σύμπλεγμα πενιχρών άλιέων 
καλυδας- ή θάλασσα κυλίουσα τούς χάλικας της ρίπτει 
τόν άφρόν της έπί τής έρήμου ταύτης γής. Τοιαΰτα 
εΐσί τά λείψανα τής ολδιοδαίμονος Καισαρείας.

’Ιωσήφ δ ίς-οριογράφος συνέταξε περιγραφήν τής Και
σαρείας, ήτις έξοχο* μας δίδει ιδέαν τής μεγαλοπρέ
πειας Ήρώδου τοϋ Μεγάλου. Δώδεκα όλα έτη έχρειά 
σθησαν πρός άνέγερσιν ναοΰ, θεάτρου, αμφιθεάτρου, 
διαφόρων άλλων δημοσίων οικοδομών , όχυρωμάτων , 
προκυμαίας, υδραγωγείων, και προς άνώρυξιν λιμένος, 
όστις ήτο ό ωραιότερος καί ό καλήτεροο τής Παλαι
στίνης καί τής Φοινίκης. Άφ’ ολα τά μέρη προσεκλή- 
σαν περίδοξοι καλλιτέχναι. αρχιτέκτονες, ζωγράφοι καί 
γλύπται. Τό λαμπρότερο* υλικόν έτέθη είς τήν διάθε-
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ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΒΑΛΤΟΪΡ1ΟΣ.

(Μηχαγή ποΛέμον, χαζά toy Ba.izovpior.J
Άπό τοϋ Δουριου ίππου τοϋ φέροντος έν τοίς σπλάγ-Ισουτω* σοφώς συνδυαοθεισώ* κανοστοιχειών τοϋ Ιβωμ- 

χνοις αύτοϋ τούς Έλληνας στρατιώτας μέχρι τώ* το-Ιπαν διάφορα άλληλοδιαδόχως διεδέχθησα* συστήματα

σίν των. Ούδεμία, έκ τών πρός τό μέρος τοΰτο τής 
Ασίας, πόλις ήδύνατο νά ουγκριθή μέ τήν νέαν ταύτην 
πόλιν.

Ή Καισαρεία ώς έκ τής θέσεω; καί τής μεγαλοπρε- 
πείας της εΐλκυσε πολλεύς κατοίκους. 'Ο 'Ηρώδης καί 
οί 'Ρωμ.αϊοι διοιηκηταί έν αύτή έστησαν τήν έδραν των 
ή πόλις αυτή άμιλλάτο μέ τήν πρωτεύουσαν τής Του· 
δαιας. 'Ο Ηρώδης συνέστησεν αγώνας, οί’τινες έτε- 
λοΰντο κατά πενταετία* πρός τιμή* τοϋ Καίσαρος καί 
τής έγκαθιδρΰσεως τής πόλεως' είς μία* τών τελετών 
τούτω* άπεδίωσεν δ έγκονός τοϋ Ήρώδου. Τό IB' κε
φάλαιο* τώ* πράξεων τώ* Αποστόλων ύπαινίττεται τόν 
θάνατον τοϋ νέου τούτου. Καί έτερα ένδοξος σκηνή τής 
χριστιανικής θρησκείας έλαβε χώρα* είς Καισάρειαν ό 
άγιος Παΰλος εφυλακίσθη έ* αύτή, καί έξεφώνησε δια
φόρους λέγους ενώπιον τοϋ διοικητοΰ Ευτυχίου και τοΰ 
Άγρίππα· άνεφέρθη δέ είς τό* Καίσαρα, οστις άποφυ- 
λακίσας αύτό* τό* άπεστειλεν είς ’Ρώμη*. Ή Καισά- 
ρεια ήτο εΐσέτι σημαντική πόλις κατά τή* έποχήν τών 

Α. ’σταυροφοριών.
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ώς πρός τήν ύπεράσπισίν τών φρουρίων. Είναι τώ όντι 
θέαμα εκπληκτικόν τοϋ νά ίδη τις τάς πρός καταστρο
φήν έφευρεθείσας ταύτας μηχανάς, αιτινες έπ’ άπείρω 
μεταβάλλουσι τά σχήματα αύτών, κατά τάς εποχάς, 
τούς τόπους, και τήν ιδιαιτέραν έκαστου έθνους αγχί
νοιαν. Τό πρός τό είδος τοϋτο γονιμώτερον πνεύμα 
ύπήρξεν άναντιρρήτως τό τοΰ 'Ροβέρτου Βαλτουρίου , 
συμβούλου Σιγισμόνδου ΙΙανδόλφου Μαλατέστα άρχον 
τος τοΰ'Ρίμινι. Ούδέν θελκτικό τερον διά τόν βιδλιό- 
φιλον άπό τήν πρώτην έκδοσιν τοΰ συγγράμματος τών 
Στρατιωτικών Βασιλέων τοϋ Βαλτουρίου 
(Βερώνη, 1742, εις ψύλλον). At ώραιαι και πολυάριθ 
μοι πολεμικών μηχανών εικόνες αί καθωραιζουσα: τόν 
τόμον τοϋτον, έφελκύουσι προσηκόντως τήν προσοχήν 
εκάστου. 'II φαντασία τοΰ Βαλτουρίου τά πάντα προέ- 
βλεψε· τάς κλίμακας διά τήν έφοδον, τά άρματα διά 
τήν μάχην, τόν κριόν διά νά συντριβή τά τείχη, τάς 
γεφύρας διά νά ριφθώσιν έπί τών ποταμών, τάς γιγαν- 
τιαίας σφενδόνας κινουμένας ύπ’ ελαφρών μοχλών, τά 
οδούζια, τά τηλεβόλα καί τούς ύποστάτας αύτών. Πάντα 
ταϋτα είσί κυκεών έν ω και "Ελληνες καί 'Ρωμαίοι 
πάντες εις έν συγχέονται. At ζωγραφίαι δύνανται νά 
συγκριθώσιν ακριβώς μέ τάς έπί τής ξυλογραφίας ύ- 
παοχούσας λεπτότητας καί ακρίβειας. Καί μόλις αί ώ- 
patat αυτα» εικόνες έπίοεικνυουσ: που τα ίχνη ταςεως 
γοτθικής· είναι μάλλ,ν αί εύκαμπτοι καί πλούσιαι 
γραμμαί τής Φλωρεντινής τέχνης τής δεκάτης έκτης 
εκατονταετηρίδας. 'Η ανωτέρω είκών είναι τό σμικρυν- 
θέν άντίγραφον μεγάλης είκόνος κατεχούσης ολόκλη
ρον είς φύλλου σελίδα. 'Η είκών αύτη παριστα ύπέρ- 
μετρον δράκοντα· άπό τό χάσμα τοϋ στόματος αύτοϋ 
έκρέουσίν ακόντια άτινα φέρουσι τόν θάνατον είς τάς 
φάλαγγας τών πολεμίων είδος τι κινητής γεφύρας δύ- 
ναται νά καταβιδασθή άπό τό έμπρόσθιον μέρος, ήτις 
ταυτοχοόνως χρησιμεύει καί ώς κλίμαξ πρός άνάβασιν 
έπί τών οχυρωμάτων, καί ώς αμυντικόν όπλον έν πε- 
ριπτώσει προσβολής- τέλος πρός τά κάτω, σχοινιά καί 
τροχαλίαι δεδεμένοι είς πάσσαλον, διευκολύνουσι τήν 
κατά βούλησίν προσέγγισιν ή άπομάκρυνσιν τής τερα
τώδους ταύτης μηχανής.

Ώφείλομεν όμως νά προσθέσωμεν οτι ό Βαλτούριος 
έλαβε τ: καί άπό τόν Βεγέκιον ήτο άδύνατον νά πραγ- 
ματευθή περί στρατηγικής τέχνης, χωρίς νά λάβη ύπ’ 
όψιν τόν μέγαν διδάσκαλον τής τέταρτης έκατονταετη- 
ριδος. Καί όμως ή βίβλος τοΰ Βαλτουρίου έμπεριέχει 
πολύτιμα πράγματα- έξ αυτής μανθάνομεν οτι δ Σιγισ- 
μόνδος Πανδόλφος Μαλατέστας έφεδρε τάς βόμβας· 
καί τοϋτο άποδεικνύει, ώς παρετήρησεν ό Τιραβόσκης, 
οτι ή άνακάλυψις αύτη, ήτις έχρονολογεΐτο άπό τής έ- 
ποχής Καρόλου τοϋ Ζ'. έν ’Ιταλία, αναφαίνεται έτη τινα 
άρχαιοτέρα.

Ό Βαλτούριος έγεννήθη είς 'Ρίμινι. Δέν ήξεύρομεν 
άκριβώς ούτε τήν εποχήν τής γεννήσεώς ή τοϋ θανάτου 
αύτοϋ. Τό δε βέβαιον είναι ότι έζη είσέτι περί τά τέλη 
τής δεκάτης πέμπτης έκοντοετηρίδος.

Α.

ΙΩΣΗΦ ΓΙΑΜΦΑΑΑΟΝΟΓ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ.

Ή Κακία καί ή Άρϊύ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.

Τό φάσμα τής δυστυχούς ταύτης νεάνιδος δέν μ’ ά· 
φίνε πλέον έφερον έν τή καρδία σκώληκα όστις έφαρ- 
μάκευεν όλας τάς ήδονάς μου. Έζητησα θεραπείαν 
παρά τοΐς ήμετέροις σοφισταϊς, οιτινες μ’ έλεγον ότι ή 
ήθικότης τών πράξεων θεμελιοϋται έπί τών δοξασιών 
μόνον ότι τό άγαθόν καί κακόν είναι άπλαϊ σχέσεις· 
ότι έκεΐνο τό όποιον είς έν έθνος νομίζεται αρετή, είς 
άλλο νομίζεται κακία· ότι ή χρηστότης είναι ή πραγ
ματοποίησή τοΰ ωφελίμου· ότι ή εύδαμονία συνίσταται 
είς τό άπολαύειν τά πάντα, και ή φρόνησις, είς τήν κα
λήν τών ηδονών χρήσιν· ότι ή αιδώς είναι πρόληψις· 
ότι είς πλεϊστα έθ/η ή διαφθορά τών ήθών κεκύρωται 
ύπό τών νόμων, καί καθιέρωται ύπό τής θρησκείας . . . 
Άλλ αΐσχύνομαι νά διηγώμαι τοιαύτας γνώμας- ώ 
πόσας θύρας ευρίσκει άνοικτάς είς τήν άπάιην τό 
πνεΰμα, τό όποιον θέλει νά έγκαταλείψη τήν ευθείαν 
οδόν! Ήκουον καθ’ έκάστην πλήθος τοιούτων έπιβε- 
δαιώσεων, χρησιμευουσών ώς έρισμα τής σατανικής 
ταύτης έπιστήμης, κα! κατήντησα τέλος νά έμβάλω 
είς τόν νοΰν μου ώς αρχικήν αλήθειαν τό άνυπόστατον 
τής άρετής, καί τήν άνάγκην τών παθών. "Αμα έθεμε- 
λίωσα τάς άρχάς μου έπί τής καταστρεπτικής ταύτης 
ήθικής, άπηλλάγην τών έλέγχων τοϋ συνειδότος, καί 
εύρον έν τή άκρασίφ: μου είδος γαλήνης παραπλησίαν 
έκείνης ήν έπιφέρει τό όπιον είς τούς σπασμούς τής 
παραφροσύνης. Αλλά πόσων άγαθών στερείται δ άν
θρωπος μακρυνόμενος τής άρετής ! Έν τώ μέσω 
τών μάταιων ήδονών μου δέν ήμην ήδη εύδαίμων. Άνε- 
μιμνησκόμην ένίοτε τών χρηστών μαθημάτων ά έν 
τή νηπιότητί μου έδιδάχθην, καί παραβαλλων τήν ένε- 
στώσαν κατάστασιν μου πρός έκείνην ής ποτέ άπέλαβον, 
έστέναζον διά τήν άπόλειαν τών καλών άρχών μου, καί 
συνησθανόμην ότι άληθής καί μόνιμος ευδαιμονία υπάρ
χει μόνον είς ψυχήν είρηνεύουσαν έν έαυτή. Ένώ δέ ή 
μεταξύ παθών καί λογικού αύτη πάλη μ’ έρόιπτεν είς 
αμηχανίαν ή κραταιά χειρ τοϋ Ύψίστου μ’ έπέφερε 
πληγήν ώς διά νά μέ είδοποιήση τήν μηδαμινότητά μου. 
Ή πληθύς τών δυστυχημάτων μ’ έξύπνησεν ώς άπό 
λήθαργον, καί εύοέθην μεμονωμένος καί άβοήθητος, ά- 
γωνιζόμενος νά διάγω ζωήν οίκτράν, έρμαιον τοϋ έγ- 
κλήματος ούσαν, καί είς τήν άνάγκην ν’ άποβάλλωμαι 
ώς έρπετόν παρά πάντων τών λογικών δντων άφ* 
ών ήλπιζα περίθαλψιν. Μαύρη μισανθρωπία μ’ έκαμε 
νά άηδιάσω τόν κόσμον, καί έζητησα άσυλον είς τήν 
μοναξιάν διά νά τρέφωμαι έκεΐ υπό χολής καί πικρίας. 
Άλλ’ έπειδή ή μοναξία τήν όποιαν έξέλεξα δέν μ’ έ- 
φαινετο άρκετά βαθεΐα, άπεφάσισα νά διαπλεύσω τόν 
’Ωκεανόν, καί νά ζητήσω ύπό νέον ουρανόν άκατοική- 
τους έρήμβνς, ? του νά μή γνωρίζωμαι είμή ύπό μόνου

τοΰ έαυτοϋ μου. Άλλά φθάσας είς τήν Νάντην, ένέπεσον 
εις θανατηφόρον νόσον. Είς πόλιν όπου ούδεμίαν είχον 
γνωριμίαν, εύρον φιλοςενίαν αξίαν τής εποχής τών 
Πατριάρχων, καί άρετάς, αί’τινες μ’ έφιλίωσαν έκ νέου 
μετά τής άνθρωπότητβς. Έμπορος δέ τις μοί προσέφε
ρε τό ίδιον αύτοϋ βαλάντιον, κα! μετά γενναιότητες μ.’ 
έπρομήθευσε πάν ό,τι ήν άναγκαΐον διά τόν πλοΰν ποο· 
έφθασε τάς άνάγκας μου, χωρίς νά έχω άλλην άξίαν 
είμή έκείνην τοΰ δυστυχούς. Άμα δ’ έτοιμασθείς έπε- 
βιβάσθην διά τήν Αμερικήν, καί έφθασα είς μίαν 
τών Άντιλλών νήσων. Έφανταζόμην ότι έκεΐ θά εύρω 
έρημους τόπους καί άγριους άνθρώπους' Άλλ’ εΐδον 
άπ’ εναντίας λαόν μειλίχιον, εύπροσήγορον, καί εύερ- 
γετικόν, καρδίας ειλικρινείς, ήθη άγνά, γήν γόνιμον, 
κα! διά τήν καλλιέργειαν άφθονοπάροχον. Δέν δύναμαι 
νά έκφράσω τήν οποίαν μ’ έπροξενησαν ζωηράν έντύ- 
πωσιν τά ώραία εκείνα περίχωρα, εικόνες τοσοϋτον 
έγκωμιασθεΐσαι είς τήν ποιμενικήν ποίησιν ήσθανόμην 
έμαυτόν άναγεννώμενον, τά πάθη μου κατευναζόμενα, 
καί τήν μελαγχολικήν καί μούρην δ άθεσιν ήν έκ τής 
Εύρώπης έφερον, έκλείψασαν διά τής γλυκείας καί 
βαλσαμώδους αύρας, καί διά τοΰ τερπνού θεάματος έα
ρος αιωνίου, καί τής νέας, ούτως είπεϊν, φύσεως. Έπε- 
σκίφθην διαφόρους οικίας, καί πανταχοϋ άπήντησαφι· 
λόφρονα ύποδοχήν. Έζήλευον τήν τύχην τών εύδαιμό- 
νων έκείνων άποίκων, οιτινες ζώσιν άνευ τής ελάχιστης 
άλαζωνίας είς τούς κόλπους τοϋ πλούτου των. Διασώσας 
τινά έκ τών βιβλίων μου, είχα διαιρέσει τάς ώρας μου 
είς άνάγνωσιν καί περίπατον, καλλιεργών συγχρόνως 
τεμάχιον γής, τό όποιον γενναίως μέ παρεχώρησεν εις 
τών κατοίκων έμπεριέχον καί καλύβην ήτις μ’ έχρησί- 
μευεν ώς κατοικία. Ποτέ δέν διήλθον ήμέρας εύτυχε- 
στέρας κα! λαμπρότερος. Άπηλλαγμένος άπό τάς σκέ
ψεις τοϋ μέλλοντος, εύρισκον είς τούς καρπούς τοΰ 
μικρού κτήματός μου, πάν ό,τι ήραει νά θεραπεύ- 
ση άφθόνως τάς άνάγκας μου. Ό ευεργέτης μου 
δεν άφινε νά μέ λείψη ούδέν, προλαμβάνων μετά πα
τρικής προνοίας πάσας τάς χρείας μου. Είς υπη
ρέτης τόν όποιον μέ είχε δώσει, μ’ άνεκούφιζεν 
άπό τούς κόπους, καί άν έλλειπον οΐ καταβασα- 
νιζοντές με έλεγχοι, θά ήμουν ό εύδαιμονέστερος 
τών άνθρώπων. Εύχαριστούμην νά τελευτήσω τάς ήμέ
ρας μου έν τή μοναξία έκείνη, καί άπηλλαγμένος ήδη 
από τάς κοσμικάς άπατας, άλλην έκείνης εύδαιμονίαν 
δέν έπεθύμουν πλέον. Πολλοί πορεύονται πρός έκείνας 
τάς χώρας ζητοΰντες τύχην έγώ ευρον έκεΐάνάπαυσιν, 
καί ένα φίλον τοΰ όποιου τήν τύχην δέν δύναμαι νά πα
ραβάλλω. Άπελάμβανον τοϋ ώραιοτέρου θεάματος τό 
όποιον δύναται ποτέ άνθρωπος νά ίδη. Ή φύσις ούδαμοϋ 
αλλού είναι τοσοϋτον μεγαλοπρεπής ώς είς τό με
σημβρινόν έκεϊνο κλίμα, τό όποιον δ ήλιος ώραίζει 
διά τής λαμπρότητος τών άκτίνωντου. Έκεΐ φαίνονται 
έπανελθόντες οι περί χρυσού αίώνος καί τής άρχαίας 
Θεσσαλίας μύθοι. Πρό πολλοΰ έζων αδιάφορος ώς πρός 
τάς θρησκευτικός ιδέας, καί σπανίως συνέπεσε ν’ ανυ
ψώσω τούς νοερούς όφθαλμούς μου πρός τό ύπέρτατον 
Όν. Εύχαριστούμην νά συλλέγω άρχάς τινας έκ τών 
νεωτέρων μας Σοφιστών, κατά τήν δόξαν τών όποιων 
μοί παρίστατο τό μέν θειον ώς παθητικόν Όν, αδια
φορούν 3ιά τάς τοϋ κόσμου τούτου σκηνάς, άνευ άγα- 
θότητος, άνευ κακίας, τό δέ σύμπαν, ώς φυτεία έμψυ
χος, αιώνια, δι’ ιδίας ΰπάρχουσα κινήσεως, καί συντη
ρούμενη δι’ ατελεύτητου διαδοχής «λλοιώσεως, μετα

βολής κα! ά/απαραγωγής. Ήμέραν τινα καθ’ ήν άνέ* 
βαινον τά όοη τής νήσου, έστάθην ώς είς έκστασιν τήν 
στιγμήν καθ ήν ό άνατέλλων ήλιος διά τοϋ φωτός του 
έχρύσωνε τό πρόσωπον τής φύσεως. Μακρά σειρά δ
ρέων μέ περιεκύκλου άντανακλώσα τάς φεγγοβόλους 
τοΰ φωστήρος τούτου ακτίνας πλαγιως είς τό διάστημα, 
τό όποιον έφαίνετο ώς ύπό άναριθμήτων ζωηρών χρω
μάτων κεκοσμημένον· έκτενή δάση έν είδει αμφιθεά
τρου άνυψούμενα, πρασινόχροον έσχημάτιζον πέπλον, 
άπό τών ούρανίων θόλων μέχρι τοϋ βάθους τών αβύσ
σων ποταμοί δέ μυρίους σχηματίζοντας καταρράκτας, 
κατερόεον διά νά κρυφθώσιν ύπό αιωνίαν σκιάν ή δέ 
θάλασσα είς τά πέρατα τοϋ όρίζοντος, άπετελείωνε τήν 
μεγαλοπρεπή εκείνην τής φύσεως εικόνα. Έκθαμβος 
τότε, επεσον καί προσεκύνησα, πρώτην ίσως φοράν, μέ 
θρησκευτικόν σέβας τόν "Γψιστον δημιουργόν τών θαυ
μαστών έκείνων μεγαλουργημάτων. Άποτανθεΐς τότε 
πρός τά δάση, τούς ποταμούς, τά όρη, κα! τάς Οαλάσ- 
σας, έφώναξα. ο Έάν άφ’ έαυτών έδημιουργήθητε, έμ- 
ψυχώθητε, κα! λαλήσατε »' ώ πόσον ύψηλάς παρέχει 
ιδέας ή υπερφυής αύτη τοΰ πλούτου έκχυσις I Καί πώς 
είναι ποτέ δυνατόν νά ύποτεθή, ότι ήδυνήθησαν τά στοι
χεία νά συνδυασθώσι μετ’ άλλήλων καί νά λΛβωσιν άφ’ 
έαυτών τήν θαυμασίαν εκείνην τάξιν, τήν περίοδον καί 
άρμονίαν πάντων τών μερών τοϋ σύμπαντος τούτου ! 
Ανόητοι κριταί, οιτινες δέν ήθελον τολμήσει ν’ άποδώ- 
σωσιν είς τό συμβεβηκός, κα! εις τόν συνδυασμόν τής 
άψύχου ύλης τό εύτελεστατον έργον τών ανθρωπίνων 
χειρών, θέλουσιν άπό τοιαύιας όρμώμενοι ανοησίας, νά 
κατανοήσωσι τά φαινόμενα τής δημιουργίας I ’Έκθαμ
βος δϊ όσα εΐδον, έπανήλθον είς τήν σκηνήν μου, καί 
άπό τής στιγμής έκείνης ήρχισα νά σπουδάζω τά υψη
λά ταϋτα αντικείμενα, τά οποία, έν τή τύρβη καί κοσ
μική διαφθορά ευρισκόμενος, μόλις έδυνήθην νά ιδω. 
Άνεγνώρισα τότε τήν άξιαν έκείνου, τό όποιον λέγε: ό 
Βάκων, ότι δηλαδή, ή άμυδρά τής φιλοσοφίας γνώσις 
γίνεται εις τόν άνθρωπον πρόξενος άθείας, ή δέ βαθεΐα 
σπουδή αυτής επανάγει αύτόν είς τούς κόλπους τής θρη
σκείας. Πεπεισμένος ήδη ότι ούδέν αποτέλεσμα άνευ 
αιτίας, κα! άναβαίνων άπό αιτίας είς αιτίαν μέχρι τής 
άνωτάτης, ευρον τήν όποιαν έζήτουν θεότητα. Οί άπι
στοι, έύ.εγον κατ’ έμαυτόν, ύποθέτοντες τήν άϊδιότητα 
τής ύλης, δέν ποιοϋσιν άλλο, είμ.ή ν’ άντικαθιστώσιν 
άντί μιας άρχής ήν πρεσδεύουσι μέν, άλλά δέν έννοοΰ- 
σιν, άλλην άνεξήγητον, άλλο δέν παρουσιάζουτιν ούτοι 
ή μιαν άκατάληπτον καί καταστρεπτικήν ύπόθεσιν, 
άνατρέποντες δι’ αύτής τά θεμέλια θρησκείας, ήτις 
καθιστά τόν άνθρωπον εύδαΐμονα, καί διά τών κομψών 
καί άμφιβόλων όνομάτων, τής φύσεως τοΰ πεπρωμέ
νου, καί τής ανάγκης, νά όνομάζωσι τήν Ύπερτάτην 
έκείνην Αιτίαν, ήν έγώ όνομαζω θεόν, καί έν τού- 
τοις πεποίθησιν ότι ύπάρχει άναρχος τις αιτία· όθεν 
όλαι αύτών at διαλέξεις περιστρέφονται είς λέξεις μό
νον. Ναι! έέχω σταθεράν τήν πεποίθησιν, ότι ούδείς 
υπάρχει, έν συνειδήσει άθεος, καί ότι πάντες οί λέ- 
γοντες ότι δέν άναγνωριζουσιν ένα θεόν, ψεύδονται 
κατά τής ιδίας έαυτών συνειδήσεώς.

Άπό τίνος καιροϋ άπελάμβανον ήδη έν τή μοναξία 
μου τήκ έκ τής μελέτης ήδονήν, άλλά νέα δυστυχή
ματα έπελθόντα μέ άπέσπασαν αύτής. Ό εύεργέτης 
μου χηρεύσας έμεινε μέ δεκατριετές θυγάτριον, τή» 
μόνην τοϋ γήρατός του παρηγοριάν; τό όποοΐν αν» 
τρεφεν ό ίδιος.
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'Η Σωσάνη πολλά εδιδεν έχέγγυα καλλονής, καί 
ήβη ήτο πλήρης χαρίτων. 'Ηψυχή της ήτο άπλή καί 
ειλικρινής, κα! πριν ή άνοιξη ~Λ στόμα της, έγνώ- 
ριζεν· έκαστος τι έσκέπτετο. Η άςιαγάπητος αυτή 
νεάνις είχε μεγίστην πρός έμέ φιλίαν, καί ήρχετο συνε
χώς νά μ’ εϋρισκη εις τήν σκηνήν μου, συνοδευομενη 
από τήν γαλακτοτροφήσασαν αυτήν τροφόν. ΙΙεριεφερό- 
μεθα συνεχώς έπί τής παραλίας εις δάσος φοινίκων οίτι
νες έσκέπαζον τήν τής θαλάσσης ακτήν. ’Εκεί ώμιλουν 
ότέ μέν περί τών καλλονών τής φυσεως, ότέ δ' έζή- 
τουν νά εμφυτεύσω εις τήν απαλήν αυτής καρδιάν τας 
πσώτας τής ήθικής άρχάς, και μεθ’ ηδονής παρετήοουν 
άναπτυσσομενην τήν κρίσιν της κατά μικρόν. Ιίολλα- 
κις εκάμνομεν ώφέλιμα μαθήματα, τήν έδιδασκον 
ιχνογραφίαν, καί ήσθανόμην έσωτερικήν άγαλλίασιν, 
άποδιδων τοιουτοτρόπως τώ γεννήτορι αυτής μικρόν 
φόρον ευγνωμοσύνης. Δεν είχον σκεφθή ακόμη περί 
τής παρούσης θέσεώς μου, καί έδεχόμην ανευ τίνος 
φόβου τ’ αθώα τής δρφανής μου θωπεύματα, ήτις 
τώρα μ’ ένηγκαλιζετο τρυφερότατα, άλλοτε υπεμει- 
δία μαζί μου, σπανίως μέ άφινε, καί πάντοτε με δυ
σαρεσκειών της. Μίαν ήμεραν καθ’ ήν παιζων μετ' αυ
τής, τήν έκράτουν σοιγκτά επί τής καρδιάς μου, 
ήοθάνθην άναγεννωμένους έν αυτή βίαιους παλμούς- 
μετά τήν άνακάλυψιν ταυτην, άπεφάσισα νά θέσω έμαυ
τόν ύπδ έπιτήρησιν καί ν’ αποφεύγω τσϋ λοιπού τόσον 
επίφοβους παιδιάς. Άλλ’ ή συνήθεια τοϋ νά βλεπωμεν 
άλλήλλους συνεχώς, άποκαθίστα δύσκολο·; τήν έκτε- 
λεσιν τοϋ τοιούτου σκοπού μου. Ανεδεχθην 2θεν είδος 
ζωής έν ή ένυπήρχον χίλιαι άθώαι ήδοναί. U Σωσάνη 
ηϋξανεν έν τοσουτω, καί έγενετο πάντοτε ώραιοτέρα- 
τό πνεΰμά της ήδη έπαγιώθη, καί τάς αθώας τής 
νηπιότητός της χάριτας διεδέχθη ή μετά δειλίας με- 
μιγμένη έκείνη ειλικρίνεια, ήτις ανήκε: είς ώριμοτεραν 
ηλικίαν. ’Ενώπιον μου έχαμήλωνε τους δφθαλ^ους’ 
συνελαμδανα ενίοτε τά γλυκά και κόσμια βλέμματα 
της, καί ποτέ δεν τ’ άπήντων άνευ εσωτερικής τίνος 
ταραχής. Ίδών αυτήν ποτέ ιχνογραφούσαν, έτολμησα 
νά πλησιάσω τά χείλη μου εις τήν χεΐρά της. ’Εκείνη 
προσήλωσε τρυφερός τους οφθαλμούς της έπί τοϋ προ
σώπου μου, καί ήρυθρίασε. Πϋρ ταραχώδες διεπέρασε 
τότε τήν καρδιάν μου, καί αί πλέον ένοχοι ίδέαι παρί- 
σταντο νά μ’ άποπλανήσωσιν έδλεπον έμαυτόν άπο- 
λεσθέντα, οτ’ έγείρομ’ εδθύς, καί τρέχω εις τήν σκη 
νήν μου, καί τΰπτων τδ στήθος μου έλεγον έμαυτω,
« ΰπαγε, αγενή άνθρωπε, θυσίασαν άκόμη τήν άθώαν 
έκείνην κόρην, είσήγαγε τήν έρήμωσιν είς τούς κόλ
πους τοϋ εύεργετου σου, πρόσθες άκόμη καί τοΰτο είς 
τά λοιπά σου έγκλήματα- Όχι! λύζων έξηκολούθουν, 
δχι! είμή ανάξιος νά βλέπω τδ φώς τοϋ ήλιου, καί νά 
ζώ μεταξύ τών ά,θρώπων».

Εμεινα δι’ όλης τής ήμέρας εκείνης θρήνων, έγ
κλειστος είς τήν σκηνήν μου, καί άσιτος, Ό φίλος 
μου ήλθε νά μέ ίδή, καί δέν ήδύνατο νά έννοήση διατί 
ήμην είς τοιαύτην κατάστασιν, άλλ’ έγώ έρρίφθην είς 
τούς πόδας του, καί τώ έξημολογήθην είλικρινώς τούς 
άποτροπαίους στοχασμούς μου. ’Εκείνος δέ μέ ίλαρό- 
τητα άνεγείρας με, μέ έσφιγξεν είς τάς άγκάλας του, 
*<« μέ ε)πε: "παυσε τοϋ νά λυπήσαι καί άνάλαδε τό 
θάρρος οπερ άνήκε: είς τούς άγαθούς άνδρας· ούδεις 
θνητός είναι άσφαλής άπό τήν πλάνην, άλλ’ είς μόνην 
τήν άρετήν δέδοται τό θριαμβεύειν, καί ή έδική σου 
γενναία,; μόνη έδωκε τήν άπόδειξιν ταυτην. Τέλος,

έπρόσθεσεν υπομειδιώ·;, τοΰτο είναι κειμήλιου τό όποιον 
είς σέ εμπιστεύομαι, ου δε θέλεις τό φυλάξει διά 
σεαυτόν. ’Εγώ δέν έχω ένταύθα κανένα φίλον προσφι
λέστερο* άπό σέ, καί τό σχέδιόν μου είναι νά σ’ ενώ
σω μετά τής οικογένειας μου διά τών στενωτέρων δε
σμών. Ούτος είναι ό τον όποιον προεθέμην σκοπός, 
'όν ή γνωσις τοϋ καλού χαρακτήρας σου ισχυροποιεί 
έτι μάλλον».’Ανέπνευσα έχ νέου είς τούς πόδας του, καί 
μέ χαμηλήν καί διακεκομμένη-; φωνήν έψέλισα ευχα
ριστίας τινας- ούτος δέ μ’ όδήγησεν είς τήν θυγατέρα 
του, καί τή έδωκε έντολήν νά μ’ άγαπ^ τοϋ λοιπού 
ώς μέλλοντα νυμφίον της. ’Εράσμιον τότε έρύθημα 
έχάλυψε τό πρόσωπό-; της, κα! παρετήρησα οτι δέν 
ήμην εις αυτήν αδιάφορος. Διήγομεν ουτω τάς ήμέρας 
έν ειρήνη προσέχοντες τήν εδτυχιαν μας, όταν δ θάνα
τος μ·’ άφήρεσε πάσαν ελπίδα. Ή Σωσάνη απίθανε-; 
άπό κακοήθη πυρετόν, καί συγχρόνως έλαδον τό δυ
στύχημα νά χάσω καί τον σεβάσμιον πατέρα της. 
’Αποδούς αδτοις μετ’ άνεκφράστου θλίψεως τόν τε- 
λευταϊον ασπασμόν, έθεώρουν έκλείπουσαν τήν έν έμοί 
σχηματισθεΐσαν ιδέαν μελλούσης ευδαιμονίας, χάσας 
συγχρόνως νύμφην, ευεργέτην καί φίλον. Ή ήδονή 
καί παρηγοριά τής ζωής μου, τά πάντα έσδέσθησαν, 
εϋρισκόμην μόνος είς τόπον άγριον δι’ έμέ πλέον, πε- 
οιεπλανώμην είς τούς τάφους,καί έπί τής ψυχράς τέφρας 
έκείνων οΰς ήγάπων. *Ωκουν μέ δυσαρέσκειαν πλέον 
έκείνην τήν νήσον, ήτις άλλοτε μ’ έφαίνετο τοσοϋτον 
ώραία, μήτε ήδυνάμην τοϋ λοιπού νά υποφέρω έμαυτόν 
έν τή μοναξιά μου.

Έκαστον βήμα άνεκάλει είς τήν μνήμην μου τάς 
ήδονάς τοϋ παρελθόντος, καί τάς παρούσας συμφοράς, 
έκαστον άντικείμενον έπέφερεν έν έμοί θλιδεράς ανα
μνήσεις, φρικώδης μελαγχολία κατέλαβε τήν ψυχήν 
μου- οί δ’ έλεγχοι τοϋ συνειδότος έπί μικρόν διακοπέν- 
τες υπό τής γλυκύτητος ήσύχου συναναστροφής, μέ 
τρομακτικήν έπανελήφθησαν σφοδρότητα. Έπορευόμην
καθ’ εκάστην είς τό μνήμα τών φίλων μου διά νά κλαίω, 
...ι ϊ__ ι- ' . - -

Ό ΛΑΠΕΡΟΤΣΙΟΣ.

--ϊ ι— -·ι- “ι—ι/'ΛΊ’» β“·>»Λητα τά όποια ό φίλος μέ είχεν άφήσει κτήματα, καί δούς 
τό τελευταΐον χαϊρε είς τήν έρημον έκείνην οπού τόσαι 
παρήλθον εύτυχίας ήμεραι, έπανήλθον εις τήν Εδρώπην.

(Έκ τοϋ ’Ιταλικού).
I. Σ. Γ.

Ουδενός μεταξύ τών δημοσιευσάντων τήν γήι'νον 
σφαίραν θαλασσοπόρων τό όνομα τοσοϋτον δημοτικόν δέν 
είναι ώς τό τοϋ Λαπερουσίου. Ίσως πρέπει ν’ άποδώση 
τις τό πλεΐστον μέρος τής διακεκριμμένης αυτής εύ
κλειάς του, είς τό δλέθριον τέρμα τό όποιον ή έκστρα- 
τεία του έλαβε- μεγάλα συμβάντα εις όλίγον διάστημα 
χρόνου τήν φήμην τινός ύπεριψοϋσι, δίδοντες πολλάκις 
είς αδτόν μεγαλητέραν δόξαν, παρ’ 2,τι μακρά πεΐρα 
ωραίων πράξεων εστεμμένων όλων μέ έπιτυχίαν δύνα- 
ται νά τω χορηγήση.

Είς διάστημα τριάκοντα έτών εύρίσκετο κεκα- 
λυμμένον τό μυστήριον τής τύχης τοϋ Λαπερουσίου, καί 
άν ήναι γνωστοί σήμερον ci λαοί οίτινες έγιναν μάρ-

τυρες τής τρικυμίας του, άν διερευ-,ήθησαν αί ύφαλοι 
οπού ζεΐνται τά τελευταία τών πλοίων του λείψανα, ύ- 
πάρχουσι άκόμη μ’ ολα ταϋτα θλιβερά! άμφιβολ'άι πε
ρί τής τύχης έκείνων οίτινες διέφυγον τήν καταστρο
φήν, περί τών λεπτομερειών τοϋ θανάτου των, ίσως δέ 
καί περί τής ύπάρξεως τινών έξ αυτών.

Ό Λαπεροΰσιος είχεν είσέλθη πολλά νέος είς τό 
βασιλικόν τής Γαλλίας Ναυτικόν, είχε παρευρεθή είς 
διαφόρους ναυμαχίας, είχε λάβει είς πολλάς έξ αδ- 
τών μέρος ένδοξον έπί τών πλοίων, τά όποια έδιοίκει, 
καί είχε συναριθμηθή μεταξύ τών πλέον διακεκριμ- 
μένών άξιωματικών τοϋ ναυτικού, έκπληρώσας έπι- 
τυχώς καί φιλανθρώπως τραχεϊαν τινά άλλα σημαντι. 
κήν άποστολήν τό νά καταστρέψη δηλ. τά έν τω κόλ- 
πω Οΰδσώ·; ’Αγγλικά καταστήματα, τών όποιων είχεν 
ήδη δέσει τοσαΰτα δείγματα· τό πολύτιμον πλεονέκτη
μα τοϋ δτ: έπλευσε·; είς ολας τοϋ κόσμου τάς θαλάσ- 
σάς, τόσον έν καιρω πολέμου, καθώς καί έν καιρώ ειρή
νης άπό τής έποχής τών 1774 μέχρι τών 1778 έκ 
τών προτερημάτων του αδτών προτραπείς ό Λουδοβίκος 
δέκατος έκτος τής Γαλλίας, τόν διώρισεν άρχηγόν έκ
πλου τίνος σκοπόν έχοντος άνακαλόψεις.

Ό Λουδοβίκος δέκατος έκτος ήγάπα πολλά τάς 
γεωγραφικός έπις-ήμας· βοηθούμενος δέ παρά τοϋ σοφού 
Φλεωρίου, συνέταξεν ό ίδιος τάς οδηγίας καθ’ άς ώ· 
φειλεν δ Λαπεροΰσιος νά έξακολουθήση καί τελειο
ποίηση τοϋ Κώκ τάς εργασίας· αί όδηγίαι αύτα: αί 
τοσοϋτον άλλως αξιοσημείωτοι ώς πρός τό ύδρογραφι- 
κόν αδτών μέρος είναι έτι μάλλον επαινετοί διά τάς 
έν αύταϊς έκφραζομένας άρχάς τής φιλανθρωπίας.

» Ό Κύριος Λαπεροΰσιος (είναι γεγραμμένον εις 
αδτάς ) θέλει μεταχειρισθή μετά προσπάθειας καί ζή
λου 2λα τά μέσα δσα δυνανται νά βελτιώσωσι τήν ς-ά- 
σιν τών λαών, τούς όποιους θέλε: έπισκεφθή, χορηγών 
είς τόν τόπον αδτών, τά όσπρια, τούς καρπούς καί τά 
επωφελή δένδρα τής Εδρώπης, καί διδάσκων αδτοις τόν 
τρόπον τοϋ σπείρει·; καί καλλιεργεί·; ταϋτα, καθώς καί 
τήν χρήσιν τήν όποιαν πρέπει νά κάμωσιν τών δώρων 
τούτων, τών όποιων τό αντικείμενο·; είναι τό νά πολ- 
λαπλααιασθώσιν είς τήν γήν των προϊόντα, αναγκαία είς 
λαούς λαμβάνοντας ολην σχεδόν τήν τροφήν των έκ 
τής γής.

» Αί περιστάσεισ, αΐτινες εις τοσοϋτον μακράν έκ- 
στρατείαν πρέπει νά προβλεπωνται, ήθελον ποτέ υπο
χρεώσει τον Κύριον Λαπερουσιον νά κάμη χρήσιν τής 
υπεροχής τών οπλών του κατά τών όπλων λαών ά- 

' γριών, διά νά προμηθευθή διά τής βίας τά πρός ζωήν 
αναγκαία, ώς τρόφιμα, ξύλα, ύδωρ κτλ. δέν θέλει με- 
ταχειοιζεσθαι τήν δύναμιν, είμή μετά τής μεγαλητέ- 
ρας μετριίτητος, καί θέλει αύστηρως τιμωρεί εκείνους 
έκ τών άνθρώπων αδτοΰ, οίτινες ήθελον ύπερβή τάς 
διαταγάς του.

» Ό βασιλεύς ήθελε·; θεωρήσει τήν έκστρατειαν ώ; 
εδτυχώς έπιτυχοϋσαν, άν ήθελεν είσθαι δυνατόν νά πε- 
ραιωθή χωρίς, οδδέ ενός μόνον ανθρώπου τήν απώλειαν,

Άλλ’ ή τελευταία αυτή εδχή δέν έμελλε παντελώς 
νά πληρωθή- δύω φρεγάτα: ή Βουσόλη καί ή Άστρο- 
λάβη παρεδόθησαν εις τόν Λαπερουσιον, άξιωματικοί 
έκλεκτοί, άνδρες πολυμαθείς καί ζωγράφο: διακεκρι
μένοι, μηχανικοί, άριστονόνοι, φυσικοί, φυσιολόγοι, βο
τανικοί, ιατροί, ίχνογράφοι, ώρολογοποιοί καί διάφοροι 
άλλοι έκατόν τριάκοντα δύω τόν αριθμόν έπεβιβάσθη- 
σαν έν αδταίς.

'Ο Λαπεροΰσιος άνεχώρησεν έκ Βρεστης τήν 12 
Αύγουστου 1785 διερευνήσας γεωγραφικός τινας τοπο
θεσίας είς τόν ’Ατλαντικόν ώκεανόν καί διατρίψας όλί- 
γον καιρόν είς τάς Σανδυίχας νήσους, πρός τήν μεσημ
βρινήν θάλασσαν κειμένας, μετέβη εις τήν Βορειοδυτικήν 
παραλίαν τής Αμερικής. Τό μέρος τοΰτο ήτον έξ ε
κείνων, τά όποια έμελλε μετά τής μεγαλητερας σπου
δής νά έξετάση τοσοϋτον μάλλον, καθόσον ό Κώκ άπεί 
βλήΟη πάντοτε έκειθεν ώς έχ τών σφοδρότατων ανέμων 
καί τής ροής τών κυμάτων. Είς τήν παραλίαν αυτήν ήρ - 
χισεν ή σειρά τών δυστυχημάτων, τά όποια έμελλεν ή 
εκστρατεία ν’ άπαντήση- είχεν ήδη άνακαλυφθή μικρός 
τις κόλπος, ό λιμήν τών Γάλλων έπικληθείς, οςτις 
ήτο μέχρι τής έποχής εκείνης άγνωστος, καί δέν έμει
νε πλέον είμή όλίγαι τινές βολίδες μετρήματος νά ρι- 
φθώσιν είς τό βάθος τής θαλάσσης. Τρεις λέμβοι εί- 
χον σταλή διά ν’ άποπερατώσωσι τήν εργασίαν ταυτην 
αλλά φθάσασαι είς τόν στενωπόν καθ’ ήν στιγμήν τής 
θαλάσσης ή παλίβροια ήτο·; είς ολην αδτής τήν δύναμιν, 
παρεσύρθησαν έν τω μέσω τών έπί τών παραθαλασσίων 
βιπτομένων μεγάλων κυμάτων, ατινα έδύθισαν δύω έξ 
αδτών ούτως άπωλέσθησαν είκοσιέν άτομα, μεταξύ 
τών όποιων έξ άξιωματικοί· ή θλιβερά αυτή καταστροφή 
έπροξένησεν τήν ζωηροτέραν έντύπωσιν είς τόν Λαπε- 
ρούσιον.

η Δέν φοβούμαι νά είπω (λέγει εις τήν έκθεσιν τής 
θαλασσοπορίας του), οτι ή θλίψις μου συνωδεύθη άπό 
τής ημέρας έκείνης μέ τά δάκρυα μου, καί οτι ό χρό
νος δέν έδυνήθη νά τήν καταπραύνη».

Έπί τής παραλίας αυτής τής Άμερικικής ό Λα- 
περοΰσιος δέν έδυνήθη άλλο τι νά κατορθώση, είμή να 
προσδιοριση μόνον τήν τοποθεσίαν μεμονομένων τι- 
νών μερών. Άπήντησε τάς αδτάς ώς ό πλοίαρχος Κώκ 
δυσκολίας, άλλως τε δέν έδύνατο έκεΐνά διατρίψη εί
μή εξ μόνον εβδομάδας. Ή περί τά μέρη ταϋτα έρευνα 
έπανελήφθη έκτοτε παρά τοϋ θαλασσοπόρου Βανκοϋ- 
δερ, οςτις μόλις μετά τριών έτών έπιμόνους έργασίας 
κατώρθωσε νά φερη αύτήν είς πέρας.

Τά σημαντικώτερα τής θαλασσοπορίας τοϋ Λαπε
ρουσίου αποτελέσματα, άτινα έπλοΰτισαν τήν γεωγρα
φίαν είναι αί κατά τάς παραλίας τής Ταρταριας καί 
τών παρακειμένων νήσων άνακαλείψεις του. Άναχωρή- 
σας έκ τής Αμερικής μετέβη ό Λαπερούσιος είς τά 
μέρη ταϋτα άφ’ ού καθ’ δδόν άνεκάλυψε πρός τό βό
ρειον μέρος τών νήσων Σανδυίχων μεμονομένον τινά 
βράχον, τόν όποιον έκάλεσε νήσον Νέκερ, καί μίαν μα - 
κροτάτην σειράν σκοπέλων έν τώ μέσω τών σκοπέλων 
αδτών έκινδύνευσε ν’ άπωλεσθή έν καιρω νυκτός, αλλά 
κατώρθωσε νά διαφυγή τόν κίνδυνον διά τής έπιδεξιότη- 
τός τοί). ΊΙρχισε τάς έργασίας του έπί τής άνατολικής 
παραλίας τής Ασίας, τής όποιας τό πλεΐστον μέρος 
ήτον άκόμη πάντι άγνωστον. Ό πορθμός οςτις φέρω·; 
τό όνομα αδτοΰ ανακαλεί τήν έκ τών θαλασσών εκεί
νων διάβασίν του, έπετρεψεν είς αδτόν νά μεταβή είς 
Καμτζάτκα· έκεΐ έλαδον οί δυστυχείς θαλασσοπόροι 
ειδήσεις έκ τής Γαλλίας, καί μεταξύ τών επισήμων έγ
γραφων εύρέθη έν δι’ ού έπροβιβάζετο ό Λαπεροΰσιος 
είς τόν βαθμόν μοιράρχου.

Έκειθεν άνεχώρησε τήν 29 Σεπτεμβρίου καί διευ- 
θύνθη πρός τό μεσημβρινόν μέρος, διελθών έκ τών νή
σων τών θαλασσοπόρων κα! τών Φίλων είς μιαν τών 
νήσων αδτών καλουμένην Μαούναν ύπέφερε δεύτερα·; κα
ταστροφήν, έπισης θλιβεράν ώς τήν έν τώ κόλπω τών
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Γάλλων. Ό Δελαοΰγγλης ιδιαίτερος αυτού φίλος πλοίαρ
χος δικρότου καί διοικών τήν ’Αστρολάβον, έπιβάς είς 
τινα κανονοφόρον καί είσ-.λθών μετ’ άλλων λέμβων είς 
μιχρότατον τινα κόλπον περιχυκλωμένον όντα έξ υφά
λων, έπί σκοπώ τοϋ νά λάβη ύδωρ, εύρέθη αίφνης έπί 
ξηράς πρός τό χαμηλόν τής παλίρροιας μέρος· θελή- 
σαντες τότε νά τόν γυμνώσωσιν οί άγριο! περ'.εκύχλωσαν 
αύτόν έκ τοϋ πολλά πλησίον· άλλ’ ενώ ήλπιζε νά κρά
τηση τήν όρμήν αυτών άνευ χύσεως αίματος, έκρημνί- 
σθη αίφνης παρά σωροϋ τίνος λίθων, καί πολλά: έκα- 
τοσταί ανθρώπων έπεσαν συγχρόνως επ’ αϋτοϋ καί των 
συντρόφων του. Ό Δελαουγγλης έφονευθη παρά των ά
γριων τούτων μετά ένδεκα ετέρων έκ τής συνοδείας 
του, cl 5έ λοιποί διεσώθησαν χολυμβώντες είς τάς λέμ
βους αίτινες ευρίσκοντο είσετι έπί τοϋ πέλαγους· τό 
πλειστον αύτών μέρος φεροντες πληγάς βαρείας.

Έπισκεφθεΐσαι χαί τινας έτέρας νήσους αί δύω 
φρεγάτα: έφθασαν έν Βοτανΰβευ (Bolanybay) τήν 4 6 
Ίαννουαρίου 4 783, έκ τοϋ μέρους αΰτοΰ χρονολο
γείται ή τελευταία επιστολή τήν όποιαν ό Λαπερού- 
σιος έγραψεν είς τόν έπί τών Ναυτικών υπουργόν τήν 7 
Φεβρουάριου- άπό τής εποχής έκείνης νεκρικόν κάλυμα 
έβόίφθη έπί τής ειμαρμένης όλων εκείνων, έξ ών 
συνετίθετο ή έχστρατεία. “Εμελλον νά φθάσωσιν είς 
τήν νήσον τής Γαλλίας προ; τά τέλη τών 4 788, αλλά 
δόω έτη παρήλΟον έχτοτε χωρίς νά φανώσι παντελώς 
ακόμη· τότε ή περί τής τύχης τοϋ Λαπερουσίου πε
ριέργεια ήοχισε νά γίνεται έπαισθητή έν τώ μέσω τών 
ταραχών τής Γαλλικής έπαναστάσεως1 ή έν Παρισίοις 
εταιρεία τής Φυσικής Ιστορίας ύψωσε τήν φωνήν ένώ- 
πιον τής έθνοσυνελευσεως, καί ό Λουδοβίκος δέκατος 
έκτος παρεκαλέσθη νά διατάξη τόν οπλισμόν δύω 
πλοίων διά νά ύπάγωσι πρός άναζήτησιν τών θαλασ
σοπόρων. Ό Δεντρεκάστιος, οστις έπεφορτισθη τά τής 
αποστολής αυτών έλαβεν έντσυτώ οδηγίας νά τελειο
ποίηση τά έργα τοϋ Λαπερουσίου· Τό δεύτερον τής 
αποστολής του μέρος έπληρώθη έπιτυχώς διά τών 
μετ’ αύτών έπιβιβασΟέντων είς τά πλοία μηχανικών 
καί άλλων σοφών άλλ’ ό πρώτιστος σκοπός τής έκ- 
στρατείας δεν έπέτυχε διόλου- τίποτε δεν άνεκαλήφθη 
περί τοϋ Λαπερουσίου καί τών συντρόφων αύτοϋ· καί 
ή σύζυγος του άποθανοϋσα κατά τά 4 809, καθώς καί 
αί οίκογένειαι τών δυστυχών θαλασσοπόρων έμειναν είς 
τήν άνήσυχον καί θλιβερόν αβεβαιότητα, ευρισκόμενα: 
αενάως μεταξύ έλπίδων νέων και απελπισίας τοσοϋ- 
τον μάλλον σκληρών, καθ’ όσον ποτέ αρκετά όριστι-
καί δέν ήσαν ώστε νά δυνηθώσι νά καταστρέψωσι διά 
μιας πάσαν έλπίδα.

» Κατά τά 4 827 άνεκαλύφθη τέλος πάντων παρά- 
τινος πλοιάρχου ’Άγγλου Διλλών καλουμένου είς μίαν 
τών νήσων Βανικίρων, ό τόπος όπου συνέβη τό ναυά- 
γιον τοϋ Λαπερουσίου· ό τόπος αυτός έπεσκέσφθη έκ 
νέου κατά τά 4 828, παρά τοϋ Κ. Δουμών Δουρβίλου, 
όστις υψωσεν έπί τοϋ άκροθαλασίου έν μνημεΐον πρός 
μνήμην τών δυστυχών συμπατριωτών του, καί έξήγα. 
γεν έκ τοϋ βάθους τής θαλάσσης πολλά καί διάφορα 
πράγματα, έναποτεθέντα έπομένως είς τό έν Παρι
σίοις ναυτικόν μουσεΐον.

Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ.

ΧΕΑΙΔΩΝΕΣ
Ή

ΤΟ ΕΑΡ.
Ηλβ’ άλβι χελιδών, χαλά; 
ίίρας άγουσα και χαλοίι; ενιαυτού;.

— Παρ’ ΛΘΗΝΑΙΩ.
Ήλθατε, καλώς ήλθατε, γλυκεία: χελιδόνες I 
Τήν χλοεράν αυτής στολήν ή φύσις θέ νά βάλη 1 
Τής απουσίας σας, μικραί, οί μήνες ώς αιώνες

Μ’ εφάνησαν μεγάλοι !
Ώ χελιδόνες σύρετε τοϋ έαρος τό άρμα·
Τοϋ έαρος μηνύτρια» σεις είσθε, ώ αθώα:!
Τής τεθλιμένης κτίσεως υπάρχετε τό χάρμα

"Ο-* έρχεσθε άθρόαι.
Τοϋ παραδείσου ό θεός τάς θυρας σας ανοίγει 
Καί εις τόν κόσμον, ώ μικραί, σάς στέλλει έλευθέρας· 
Τάς κλείει δ’ όταν έξ υμών καί ή έσχατη φυγή

Είς το'υς λευκούς αιθέρας.
« ΏΧερουβίμ — σάς μελωδεί—με σχήμα χελιδόνος
Εΰαγγελίσατε τή γή ότι τό έαρ ήλθεν
"Οτ’ ήλθε πάλιν ή χαρά, οτ’ έφυγεν ό πόνος

Καί ό χειμών παρήλθεν !
2.

Ναι, ναι ! εΰαγγελίσατε ότι θά μειδιάσω . . .
"Οτι άμέσως οι’ αύτοϋ τοϋ μειδιάματος μου 
Μέ σμαραγδινας καλλονάς έγώ θέ νά σκεπάσω

Τό πρόσωπον τού κόσμου ! »
Ώ χελιδόνες ! άλλοτε — προ δισχιλίων χρόνων !— 
Όπόταν έπεστρέφατε μέ τους καλούς γερανούς 
Οί παίδες οί φαιδρότατο: τών θείων μας προγόνων

Βαστάζοντες στεφάνους.
Τούς οίκους περιήοχοντο και τήν έπιστροφήν σας 
Άνήγγελλον συμψάλλοντες: « Ή χελιδών έστάλη ! » 
Καί τώρα — ώ μεταβολή καιρών 1 τήν έλευσίν σας

Εις ψάλτης μόνον ψάλλει I ...
Τι πλήττετε τόν ουρανόν μέ τά μικρά πτερά σας ;
Ώ μελανόλευκα πτηνά, βιαίως τί πετάτε ;
Διατί τόσον γοερά τά τερετισματά σας ;

Τά στέρνα τί τρυπάτε ;
Ταλαίπωρα ! δέν ηΰρατε τάς φωλεάς σας πάλιν !
Τις άρα σας κατέστησεν άνέστια και ξένα ;
Τις άρα οάς έβύθισεν είς συμφοράν μεγάλην,

Πτηνά δυστυχισμένα ;
' 3.

Χειμών έλεηλάτησε βαρύς τήν οικουμένην·
Είς τά νερά του έπνιξε δενδρώνας καί χωρία· 
Έφόνευσε μέ τήν πνοήν αϋτοϋ τήν παγωμένην

’Ανθρώπους καί θηρία 1
ΤΑ ! παυσατε, φιλόπονα πτηνά, τά κλαυματά σας ! 
Τάς φωλεάς σας κτίσατε μέ άχυρον ή χώμα 
Καί κελαδήσατ’ έπειτα τούς νέους έρωτας σας

Μέ τό γλυκύ σας στόμα.
Ό Ύψ’.στος σάς έστειλεν εδώ πρός ευφροσύνην. 
Λοιπόν, άθώαι ψάλτριας χρεών νά κελαδήτε,
Χρεών νά νανουρίζετε τήν τής ψυχής δδύνην

Καί νά χαροποιήτε I
—"Ηλθατε ; καλώς ήλθατε, ώ φίλαι χελιδόνες 
Νά μ’ έπισκέπτεσθε συχνά είς τό παραθυρόν μου·
Θά παύουν μέ τό άσμα σας εύθύς αί άλγηδόνες

Τών νέων ήμερων μου.
Μάρτιος, 4850. ξενοφών ραφοποϊαος.


