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ΠΕΡΙ ΤΟΓΠΑΕΚΤΡΙΚΟΓ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ.
’'Εμπροσθεν τοΰ l·/ Αονδίνω Χρηματιστηρίου, έπί τοΰ
απέναντι τοίχου, υπάρχει μικρά μέλιινα χειρ τείνουσα
■tit λιχανόν δάκτυλον πρός τινα παρακειμένην τυφλήν
οδόν, κάτωθι δέ τής χειρός είσί γεγραμμέναι αί λέξεις
αύται: Είς τυ KerTpixbr Τη.ΙεγξΜγικόκ Κατάςη^α.
Καί τωόντι άμα φθάσης εις τήν όδόν έκείνην έχεις καταντικρύ τό περί ού δ λόγος κατάστημα, καλώς άλλοθεν διακρινόμενον και έκ τοΰ ήλετρικοΰ ωρολογίου,
τό όποιον ύπ/ρκειται, προσφυές παράσημον, τής ει
σόδου.
Εισερχόμενος ευρίσκεις πρώτιστα εύρυχωρον αίθου·?
σαν φωτιζομένην άνωθεν δι’ ΰάλων, όπόθεν λαμδάνουσι
τό φώς καί τρεις άλλεπαλλήλως κείμεναι στοαί, κοινωνοϋσαι μέ τά είς τους διαφόρους κλάδους τής υπηρε
σίας ώρισμένα μέρη τοΰ οικοδομήματος,
'Εκατέρωθεν τής αιθούσης ύπάρχουσι τράπεζαι πρός
γραφήν, ών αί πρός τά δεξιά διαιρούνται διά πρασίνων
παραπετασμάτων εις έξ χωριστά γραφεία, οπού διά
φοροι Κύριοι, κάποτε δέ και Κυρίαι πρόσκεινται εις τό
γράφειν, ίδια έκαστος, τάς όποιας έπιθυμεΐ νά μεταδώση είς τούς άπόντας φίλους του σπουδαίας ειδήσεις.
Γράφονται δέ αμται είς ήμίφυλλον μεγάλου χάρτου έπι-

στολιμαίου, ου τέ ήμισυ σχεδόν ήδη κατέχεται ύπό έν
τυπου διατυπώσεως μέ λευκά διάμεσα οπού προστίθεν
ται τά δνόματα τοΰ γράφοντας καί τοΰ δεχομένου τό
έπίσταλμα, δ τόπος καί χρόνος, ή στιγμή καθ'ήν ήρχισε
και καθ’ ήν έτελείωσεν ή τηλεγραφική αλληλογραφία.
"Αμαένεόλέψαμεν είς τήν διατύπωσιν ταύτην, ο,τι κα
τά πρώτον έσυρε τήν προσοχήν μας ήτον ή υπερβολική
βραχύτης τοΰ τόπου τοΰ ύπολειπομφνου διά τά έπιςάλματα. Άλλ’ αί τιμαί τών έπισταλμάτων, αίτινες είναι,
παραδείγματος χάριν, άπό Λονδϊνον
Εις Βιρμιγγάμην, λεϋγαι 45 φρ. 0, 39. έκατ. τήνλέξ
0
— Δέρβην
53 » 0, 42. »
»
1)
— Αιβερπούλην
80 » 0, 51. »
“
0
— Εϋόρακον
87 » 0, 54. »
»
— Έδιμβοΰργον » 470 » 0, 78. »
»
» 4 88 » 0, 84. »
— Γλασζώ
Αί τιμαί, ^έγομεν, αύται άρκούντως διδάσκουσι παντα τον
προσφεύγοντα είς τήν πρόθυμον τής 'Εταιρίας υπηρεσίαν,
οτι τόν συμφέρει μάλιστα νά ήναι ώς οίόντε βραχυλογώτατος. Τό δέ παράδοξό τερον καί, ώς φαινόμενον φυσιο
λογικόν, άξιον σημειώσεως είναι οτι ύπό τήν γαλβανικήν
τοΰ Τηλεγράφου επιρροήν καί αυτοί οί δικηγόροι οΐτι
νες, ώς έξεύρομεν, μέ τούς πελάτας των είναι συνήθως,
χωρίς βέβαια νά τό θέλωσι, τόσον σχοινοτενείς ζαί πο
λύγραφοι, συμβαίνει έζεϊ ν’ άποκτώσιν αίφνης τοιαύτην
διαύγειαν πνεύματος ώστε ηατορθόνουν νά γράψω»
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σ'.» άπλούσταια καί λακωνικότατα περί οίουδήποτε δέ ' νά εϊπη, κα! άπλοϋν παιδίον είναι Εκανόν νά
ματος.
οικήση.
Καθόσον τά έπιστάλματα γράφονται μεταβαίνουσι διά
τΐυλιδος ύελοφράκτου εις μικρόν δωμάτιον, καλούμενο»
Τμήμα z&r ΐγγμαφ&ΐ'. Έχεΐ λαμβάνεται σημείωσις
αύτών εις τό γενικόν βιβλίο», άριθμοϋνται, εΐτα ό ποιήσας τήν έγγραφή» υπάλληλος εμβάλλει αύτά έντός
βραχέος κιβωτίου ή πυξίδος, καί σύρε: τό σχοινίον μι
κρού κώδωνος. Παραχρήμα ή πυξίς άνίπταται άνω δί
όπής όμοιας μέ καπνοδόχην έστίας, μεταβιβάζουσα
τά έν αύτή είς τό υπερώον, είς τό Τμήμα τώκ μηχα
νών. Ήκολουδήσαμεν κατόπιν καί ημείς τό κιβωτιον
3: οδού όχι μέν τόσον συντόμου, άνετωτερας όμως όπωσοΰν, τής κλίμακες, ίστάμενοι έκ διαλειμμάτων οπού
ή κλίμας στρέφεται, καί προαναλογιζόμενοι ποιου πα
ραδόξου θεάματος έμέλλομεν νά γίνωμεν θεαται. ’Αλλ*
οτε εισήλθομεν είς τήν αίθουσαν τών μηχανών, ήσθάνθημεν, όμολογοϋμεν, απορίαν ένταυτω καί θαυμασμόν,
ευρεθέντες έμπροσθεν όχι, ώς ήλπιζομεν, πολυπλόκου
τίνος μηχανής, άλλ’άπλουστάτης συσκευής, δι’ής όμως
προάγονται έργα τά πλέον τεράστεια.

Ί
τόν δι-

Καί ευκολον μέν είναι διά μέσου ολίγων αριθμών νά
παραστήση τις τό τάχος τοΰ ήλεκτρικοϋ τηλεγράφου,
πλήν είν’ επίσης αληθές δτι ή ταχύτης αυτή υπερβαίνει
τήν άνθρωπίνην κατάληψιν. "Οταν δ Σακεσπήρος άφινόμενος εις τάς έμπνεΰσεις τής φαντασίας του, παριστάνη τόν βασιλέα τών έξωτικών Όβερον λέγοντα
πρός τό τελώνιον Ποΰκ νά έπιστρέψη γρηγορώτερα παρ
δσην ώραν θέλει ό Λεβιάθαν διά νά διατρέξη μιαν λεύ
γαν, τό δέ πνεύμα αποκρίνεται δτι δύναται νά κάμη τόν
γϋρον ολον τή; γής είς τεσσαράκοντα λεπτά, δέν ύπώπτευε βέβαια ό ποιητής δτι κατά τόν 1θ'. αιώνα ή πα
ράτολμος τού έλαφροϋ εξωτικού καυχησις έμελλε νά
πραγματοποιηθή καί νά ύπερακοντιοθή μάλιστα Αί διά
τοΰ ήλεκτρισμού τηλεγραφικά: άγγελια: δύναντα’. εικοσιτέσσαρας χιλιάδας φοράς νά κάμωσι πόν γϋρον τής
γής έν οσω χρόνω ό ΙΙούκ μέ τήν φανταστικήν του τα
χύτητα ήθελε τόν κάμει άπαξ μόνον.
Πάσα ηλεκτρική μηχανή φέρει έπ’αύτής δίσκον ώς

τους τών ώρολογίων μέ τόν δείκτην αύτού, ένθα είσ'ί
γεγοαμμένα τά όνόματα τών έξ ή όκτώ πόλεων πρός
άς έχει συνήθως άνταπόκρισιν όταν ή έργασία ήναι πολ
λή καί κατεπείγουσα, είς πάσαν μηχανήν άπαιτεΐται καί
εις παΐς, άλλ’ ώσεπιτοπλεϊστον άρκει είς παΐς διά τρεις
μηχανάς. ’Επειδή δέ αί μηχαναί πρέπει κατά πάσαν
στιγμήν νά ήν’ έτοιμα: εις εργασίαν, τάς νύκτας καί τάς
ήμέρας, έπαγρυπνοΰσιν άδιαλείπτως εις αύτάς τήν μέν
ήμέραν οί παΐδες, τάς δε νύκτας άνδρες έξεγειρόμενοι
έκ διαδοχής.

Τών πλείστων τής βιομηχανίας προϊόντων ή χειρω
νακτική έργασία υπερτερεί πολύ τήν υλικήν αξίαν. "Εν
άπλοϋν καρφίον διά νά κατασκευασθή, πρέπει νά ζητηθή είς τά έγκατα τής γής τό μέταλλον, εΐτα νά άναλυθή καί καθαρισθή μέ γαιάνθρακας έξωρυγμένους
ομοίως έκ τών έγκάτων τής γής, εί-α νά φορτωθή είς
άμάξας ή πλοία, νά έλθη είς τόν έμπορον, είς τόν με
ι
ταπράτην, είς τόν χαλκέα. Τά έλάχιστα σκαλαθύρμα
ι
τα οσα βλίπομεν είς τά πρόθυρα τών έργαστηρίων καί
Καθόσον τά διάφορα έπιστάλματα, άναβαίνοντα έν
τών αποθηκών άπήτησαν έργασίαν καί πολυχειρίαν α
νυπολόγιστον. Ώ! άν αί Κυρίαι έγνώριζον πόσαι ώραι μετ’ άλλο διά τοϋ όπαίου, φθάνουσιν είς τό υπερώον τών
ενδελεχούς καί πολλάκις επιβλαβούς είς τήν ύγείαν ερ μηχανών, δ ενταύθα τεταγμένος υπάλληλος παραλαμγασίας κατεβλήθησαν, πόσων ανθρώπων ή υγεία καί βάνων φέρει αύτά εις τήν μηχανήν ήτις μέλλει νά τά
ή ζωή κατεστράφη διά νά ίδωσι τό φως τά έλαφρά έ- διερμήνευσή είς τά απώτατα, ό δέπαΐς άρχεται πάραυκεϊνα καί στίλβοντα υφάσματα, ci κόσμοι έκεϊνοι καί τα τοϋ έργου μέ τήν συνήθη τή ηλικία ταύτη ζωη
τά περίαπτα μέ τά όποια συνειθίζουν νά περιβάλλωσι ρότητα.
τά κάλλη των! Ό όδοιπόσος ό διαβαίνων, ή μάλλον ό
Καί πρώτον μέν βάλλει διά τοΰ ηλεκτρικού ρευςτϋ
ιπτάμενος διά τών σιδηροδρόμων τής ’Αγγλίας ούδ έν- είς κίνησιν μικρόν κώδωνα Εστις έπεγείρε: αυθωρεί τήν
θυμεΐται ολως οτι στρατός δεκακισχιλιων ανθρώπων προσοχήν τών είς τάς άλλας πόλεις φυλαττόντων τάς
σιηνεκώς καταγίνονται είς τήν επιστασίαν καί ασφά μ.ηχανάς. ’Αλλ’ ό ήχος τών κωδώνων παύει μετ’ ολίγον
λειαν κα! τήν λοιπήν επιμέλειαν τής όδού. Έλέγομεν άπανταχοΰ πλήν είς τό κατάστημα τής πόλεως ή; τό
λοιπόν καθ’ έαυτους δτι καί μηχανή τοιαυτη μεταδίδου- όνομα δεικνύει ή τοΰ δίσκου βελόνη. Τοιουτοτρόπως ό
σα άστραπηδόν άγγελίας είς άπόστασιν έκατον εως έπί τοϋ καταστήματος έκείνου υπάλληλος μανθάνει δτι
τετρακοσίων μιλιών, άπή-ει άναλόγως καί πολυχει- πρός αύτόν θέλει έλθει τό μήνυμα, καί διά σημείου ό
ριαν κα! έργασίαν πολλήν, ’Αλλ' ή άπλίτης εί μοιου αποκρίνεται είς τό κατάστημα τοϋ Λονδίνου οτι
ναι, λέγουσι, τής έπιστήμης ό χαρακτήρ· τό δέ αξίω είναι παρών καί έτοιμος νά υποδεχθή τό άγγελθέν μή
μα τοΰτο οδδαμοΰ άπεδειχδη ποτέ έναργέστερον ώς είς νυμα. Ό παις τότε δράττει άμφοτεραις ταΐς χερσί χαλτό υπερώον τού έν Λονδίνω Κεντρικού Τηλεγράφου· έ- κοϋν τινα βραχίονα ή λοστόν προσπεπασσαλευμένον έπί
πειδή ολον τό προσωπικόν καί υλικόν τοΰ καταστήμα τοϋ δίσκου, καί τούτον κινών καί ταλαντεύων παντοιοτος συνίστάται εις τέσσαρα ή πέντε μειράκια, δεκατε- τρόπως ερμηνεύει τήν έπιστολήν επειδή ό λοστός κι
τραετή περίπου τήν ήλικίαν, έξύπνου φυσιογνωμίας, καί νούμενος υπό τοΰ παιδός μεταδίδει εις τάς έπί τοϋ πρό
είς όκτώ μικράς μηχανάς έχούσας τό ήμισυ σχεδόν μέ αύτοΰ δίσκου βελόνας ώς καί εις τάς έπί τοϋ δίσκου τοϋ
γεθος τών μουσικών έκείνων όργάνων τά όποια περιφέ- άνταποκριτοΰ κινήσεις τινάς καί άλματα παριστώντα
ρουσιν είς τάς οδούς ήμών οί παΐδες τής Ιταλίας. Ώς τούτο ή έκεινο τό γράμμα τοϋ ήλεκτρικοϋ ’αλφαβήτου.
δέ οί τών ίππων πωληταί έπαινούντες πρός δειλόν καί Κατ’ αύτόν τόν τρόπον εις τρία λεπτά δεύτερα δύναται
άρχάριον αναβάτην τό πειθήνιον καί τήν άγαθήν φύσιν νά διερμήνευσή τηλεγραφικός μιαν λέξιν συνήθους έκτού ίππου λέγουσι τούτο, οτι καί παιδίον δύναται νά τάσεως, ή, ταύτόν είπεϊν, είκοσι λέξεις εις τό λεπτόν.
τόν κυβέρνηση, όμ-οίως καί περί τού ήλεκτρικοϋ τηλε ’Αν κατά τύχην τό μεταλλικόν σύρμα τινός τών βέλο·
γράφου τού μεταβιβάζοντος τά διανοήματα τών ανθρώ νών βλαφθή, ό παΐς δύναται νά έργασθή καί διά μιας
πων μέ τό τεράσ-ειον τάχος 280,000 μιλιών, ή 112, μόνης βελόνης εις άλλο άλφάβητον, μέ τήν διαφοράν δτι
000 λευγών κατά παν δεύτερον λεπτόν, δύναταί τις τότε ερμηνεύει όκτώ μόνον ή εννέα λέξεις ει’ςιό λεπτόν.
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Η Εταιρία τοϋ ήλεκτρικοϋ τηλεγράφου παρεδέχθη ρίς οδηγόν, κ’ ε“φυγεν ώς άστραπή· δσοι δέ τή»
άρτι τήν νέαν μέθοδον τού Κυρίου Βαίν, καθ’ ήν εις έν είδαν αναχωρούσαν προσεδόκων οτι έμελλε καθ’ δλεπτόν διερμηνεύονται τηλεγραφικός έως χίλια ι λέ δό» νά έπιφέρη μεγάλας ζημίας καί τραύματα.
ΙΙλήν κατά καλήν τύχην δ ήλεκτρικός τηλέγραφος προ
ξεις, (α)
Έν ω χρόνω ό παις ό ίστάμενος πρό τής μηχανής λαμβάνω·? τήν δραπέτιν έστειλεν εί’δησιν είς τόν ς·αθέξαποοτέλλει κατ’ αύτόν τον τρόπον είς Λιβερποϋλ, μόν τοϋ Κάμδεν, ώστε είδοποιηθέντες εγκαίρως έλαβον
« ,·
r
τ ν
~
’•’’ν
'
”
Αβγού χαριν, την εναγχος γραφεισαν ειοησιν, πριν ετι τάς αναγκαίας προφυλάξεις άποστρέύαντες τάς βελό
τό γραφικόν μέλαν στεγνώση καλώς, έτερος παΐς πλη νας τού σιδηροδρόμου ούτως ώστε διευθυναν αύτήν είς
σίον αύτού, ακολουθεί προσεκτικός τόν χορόν καί τά πλαγίαν τινά όδόν, όπου μόνον όλίγαι φορτηγο! άμαξαι
ποικίλα άλματα τών βελονών τής ίδιας αύτοΰ μηχανής, εϋρίσκοντο τότε.
Άλλο* Γεντλιμάνος τις ή εύγενής ’Αγγλος λα
οιτινες φέρουσι μήνυμα ερχόμενον άπό τόν νοτιοδυτικόν
σιδηρόδρομον άναγινώσκει δέ καί υπαγορεύει λέξιν βών υπέρ εαυτού καί τής οικογένειας του διά τόν σιδη
πρός λεξιν τό άγγελμα πρός τόν παρακαθήμενον βοη ρόδρομον γραμμάτίον δευτέρας θεσεως ένόμισεν άστεΐον
θόν, ουτος δέ τό γράφει έπί χάρτου (καί σημειώσατε νά καθέξη διά τοϋ αυτού γραμματίου τήν άνετωτέραν
οτι πάντοτε ό είς υπαγορεύει μ’ όσην ό άλλος δύναται θέσιν όχήματος πρώτης τάξεως. ’Αλλά πόσον δέν έξενά γράψη ταχύτητα). Όσάκις ό άναγινώσκων τό μήνυ πλάγη οτε φθάσας μόλις είς τόν πρός ον δρον είδε πα·
μα δέν έννοή τινα λέξιν, αναγγέλλει τούτο είς τόν ρουσιασθέντα είς τήν θυρίδα τοϋ όχήματος, πριν έτι ή
ανταποκριτήν του δι’ ιδιαιτέρου σημείου, καί εκείνος συνοδία σταματήση καλώς άπό τόν δρόμον, τόν έπιστάτην τοϋ σταθμού καί είπόντα αύτώ μεγαλοφώνως είς
επαναλαμβάνει τήν λέξιν.
’Αφού ή άντιγραφή τελείωση, τό φύλλον καταβαίνει έπηκοον δλω·< τών συνοδοιπόρων. Εϋαρεστήθητε παρα
διά τοΰ όπαίου είς τό δωμάτιον τής έγγραφή;, οπού καλώ, Κύριε , νά μας πληρώσητε τό περιπλέον τοϋ
λαμβάνεται σημείωσις αύτού, καί όπόθεν στέλλεται αγωγιού σας καθώς καί τής εύγενες-άστης συντροφιάς σας.
Παρεκτόςτής ιδιωτικής άνταποκρίσεως ή έταιρία τοϋ
παραχρήμα εις τόν πρός δν δρον ή δι’ επίτηδες όχήμαήλεκτρικοϋ
τηλεγράφου συνέστησε προσέτι είς τάς έπιτος ή διά τοϋ διανομέως. Όλίγα τινά παραδείγματα
θέλουν σαφηνίσει τόν μηχανισμόν τής έργασιας ταύτης, σημοτέρας πόλεις τής ’Αγγλίας διάφορα άλλα κατα
καί δώσει πρακτικήν τινα έννοιαν τής ταχύτητος, δί ής στήματα δεχόμενα καί έξαποστέλλοντα άμοιβαίως παντοίας άγγελίας καί κοινοποιήσεις άφορώσας τά δημόσια
ή εταιρία μεταδίδει τά μηνύματά της.
Κύριός τις προσελθών έσχάτως εις τό κατάστημα α πράγματα. Είς έκαστον τών καταστημάτων ύπάρχουσι
λέσχαι συνδρομητών δπου εκτίθενται, άμα φθάσωσιν, είς
νήγγειλε» οτι έπεθύμει νά μηνύση σπουδαίο» τι πρός φί
λο» του διατρίβοντα έ» Έϊιμβούργω, όστις έκ προηγσυ- άνάγνωσιν αί πολιτικοί ή έμπορ·.καί ή άλλσι ειδήσεις,
μένης συνεννοήσεως έμελλε κατ’ αύτή» ταύτη» τήν ώρα» | οίον ή στάσις τοϋ χρηματιστηρίου καί τά συναλλάγμα
νά παρευρεθή εις τό έν ’Εδιμβούργο» υποκατάστημα τής τα, αί τιμαί τών πωλήσεων, έ είς τους διαφόρους λιμέ
'Εταιρίας διά νά στείλη άπόκρισιν. Τώ έδόθη τό ήμί- νας τοϋ βασιλείου επικρατών καιρός καί άνεμος, οί α
φυλλον τοϋ χάρτου, έγραψε» δ,τι ήθελε, μετά ταΰτα τό πόπλοι καί κατάπλοι, τά ναυάγια, τά νέα τά ιπποδρο
γραφέν μετέβη εις τό τμήμα τής έγγραφής, άνέβη είς μικά, τά βουλευτικά, αί γενικά! ειδήσεις, κ.τ.λ. Πε
τήν αίθουσαν τών μηχανών, κ’ έκεΐθεν παραχρήμα διε- ριττόν δέ νά ειπωμεν δτι τών ειδήσεων τούτων αί πλείβιβάσθησα» τά ένδιαλαμβανόμενα είς ’Εδιμβούργο» Αύ- σται μεταγγίζονται είς τάς άλλας πόλεις διά τοϋ έν
Λονδίνω καταστήματος, ένθα συ^ρέουσι πανταχόθεν
θωρεί σχεδόν έφθασε διά τής αύτής οδού ή άπόκρισις,
έγράφη, εστάλη κάτω κ’ έπεδόθη είς τόν Κύριον δστις τής Αγγλίας.
Αί τοιούτου είδους κοινοποιήσεις είσίν ανατεθειμένα:,
άπήλθεν ευχαριστημένος, μή διατρίψας είς τό κατάς-η
έν
τώ κεντρικό τού Λονδίνου καταστήματι, είς τμήμα
μα μηδέ πέντε λεπτά ώρας, καί ταύτα δέ τά πέντε έδαπανηθησαν τό πλέον ύπ’ αυτού καί τοϋ φίλου του είς ιδιαίτερον, τό καλούμενο·? τμήμα τών ειδήσεων, διά
τό νά γράψωσι τάς όλίγας λέξεις οσας πρός άλλήλους φορον δν τοϋ τμήματος τών ιδιωτικών άνταποκρίσεων,
άντήλλαξαν, έπειδή τά ήλεκτρικά νήματα δέν έκρά- μόνον δέ έργον έχον τό ν’ άποστέλλη ειδήσεις είς τάς
τησαν αύτάς έν τω ίέναι κ’ έπανιέναι είμή μόνον 'έν λέσχας τών συνδρομητών ’Εδιμβούργου, Λιβερπούλης,
τριακοσιοςόν πεντηκοστόν μόρ»ον.τοϋ δευτέρου λεπτού / Λήδης, Μαγκεστρίας, Ούλλης, Νευκαστέλης κ.τ.λ.
Είς τάς έπτά τό πρωί δ έπί τοϋ τμήματος τούτου
Άλλο· είς μίαν άπό τάς σκοτεινός έκείνας καί συν
υπάλληλος
λαμβάνει ολας τοΰ Λονδίνου τάς έφημερινεφώδεις ήμέρας τοϋ άγγλικοϋ ούρανοϋ, αμαξά τις ατ
δας, κ’έντεϋθεν ερανίζεται καί έπιτέμνει διά νά τάς
μοκίνητος στενοχωρουμένη δτι έμενε·? αργή, έν πλήρει ούσα άτμώ, έπήρε τόν δρόμον της μόνη, χω- άποστειλη είς τάς έπαρχιας οσας πληροφορίας νομίζει
πλέον χρησίμους είς έκάστην έξ αύτών· αί έφημερίδες
τών διαφόρων αύτών πόλεων περιμένουσι βεβαίως, πριν
έκδοθώσι, τήν άφιξιν τών ηλεκτρικών είδήσεω», καί κατ’
(α) Ή μέθοδος αυτή συνίσταται είς έπιμήκη ταινίαν
αύτόν τίμ τρόπον ό έμπορος τής Μαγκεστρίας εχε: έκ
χάρτου έχουσαν πολλά μικρά τρήματα. Παν τρήμα ή
τής όγδοης πρωινής ώρας τάς ειδήσεις αίτινες διά
σωρός τρημάτων παρίστησιν 'έν γράμμα· ή ταινία περιτυλίσσεται είς κύλινδρον μετάλλου όστις υποβάλλεται τοϋ σιδηροδρόμου θέλουν έλθει μόλις είς τάς δύω παρά
τέταρτον, είς Έδιμβοΰργον δέ θέλουν φθάσει τό έσπέ
είς τήν ήλεκτρικήν ενέργειαν δύω μεταλλικών αιχμών
διάκειται δέ ουτω ή μηχανή, ώστε όταν μέν αί αί/· ρας είς τάς εννέα ήμισυ.
Κατά πάσαν έσπέραν έρχονται είς Γλασκώ, Ούλλην
μαί έγγιζωσι διά τών τρημάτων τοϋ χάρτου τόν μετάλ
λινο» κύλινδρον άποτελεΐται τό γαλδανικόν ρεύμα, όσά καί Λήδην καί εν τώ άμα καταχωροΰνται είς τάς έπι.
κις δέ αί αίχμα! έγγιζουσι τόν χάρτην, τό γαλβανικόν τοπίους εφημερίδας λεπτομερείς πληροφορία: παντός
ρεύμα διακόπτεται, διά δέ ταύτης τής ταχείας έναλ- δ,τι σπουδαίο·? συνέβη έν τή πρωτευουση μετά τήν
πρώτην έκδοσι» τώ» εφημερίδων.
λαγής κατορθοϋνται τά σημεία καί τό άλφάβητον.
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Χάρις εις τδ εξαίσιο* τούτο τάχος, αί μεταπτώσεις
των τιμών είς τάς αγοράς τής Μαγκεστρίας κ.τλ. συμβαίνουσιν ίμοχρόνως μέ τάς τού Λονδίνου, ώστε οί
εκείνων των πόλεων έμποροι δεν κινδυνεύουν νά ύποσκελισθώσιν άπδ τούς έν τή μητροπόλει συνάδελφους
των. Συμβαίνει μέν ενίοτε νά προκαταλάβη τις ιδιαι
τέρως πλήν πάντοτε διά τοϋ τηλεγράφου τής εταιρίας
τδ τμήμα των ειδήσεων- έπειδή όμως ci φρόνιμοι περί
μένουσι συνήθως τήν αφιξιν των τακτικών ειδήσεων, με
γάλα πράγματα δέν δύναται νά κερδήση τις διά τοϋ
τοιούτου μέσου.

τής χώρας διεσπαρμένος δυνάμεις, ώς ν ά ειχεν αύτάς
παρούσας. Κατ’ αΰτδν τδν τρόπον αί δυνάμεις καί τής
ξηράς και τής θαλάσσης τήν αυτήν καί σύγχρονον
λαμδάνουσαι ώθησιν ένεργοϋσιν έκ συμφώνου ολα: καί
καθίς-ανται αήττητοι.
’Αλλ* όσον θαυμαστοί καί άν ήναι αί ειρημέναι ω
φέλεια: τάς όποιας ύπισχνεΐται είς τδν άνθρωπον ό
ήλεκτρικδς τηλέγραφος έχομεν ακόμη ν’ άναφέρωμεν
άλλην τινα εφαρμογήν τής έξαισίου ταύτης άνακαλύψεως, ήτις είναι τδ παραδοξότατον μέχρι τοϋδε
κατόρθωμα τής άνθρωπίνης διανοίας.

Είς τήν μίαν Μ. Μ. αναγγέλλονται είς τάς έπαρχίας διά τούς συνδρομητάς των τηλεγραφικών λεσχών
αί τιμαι των συναλλαγμάτων καί λοιπαί έργασίαι τοϋ
έν Λονδ'νω χρηματιστηρίου, αναγγέλλονται δε καί αί
κατά τήν προτεραίαν τιλευταϊαι ειδήσεις τής Τραπέζης
τών Παρισίων, καθώς και ό είς Λονδΐνον επικρατών
καιρδς κα! άνεμος.
’Ενωρίς τδ πρωί βλέπει τις τούς έπί τών μηχανών
παΐδας καταβιβρώσκοντας μέ· άπληστον περιέργειαν
(ήτις είναι έμφυτος είς τήν ήλ-.κίαν ταύτην, διδ καί δεικνύουσι πολλήν περί τδ έργον αυτών σπουδήν καί αγά
πην) τάς άπανταχόθεν άφικνουμένας αγγελίας- ούτος
μέν έλαδεν έκ τής δείνα επαρχίας έπιστολήν τηλε
γραφικήν μηνύουσαν τδ αποτέλεσμα τών επιτόπιων έκλογών άλλος έχει τδ πρδς τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν τών
Γάλλων διάγγελμα τοϋ Προέδρου Ναπολέοντ'ος· μετά
ταϋτα τάς τρέχουσας τιμάς τών πραγματειών, τάς μετεωρο?»ογικάς μεταβολάς αΐτινες δεικνυουσι πόσον άκατάσταστον είναι τδ κλίμα τής Μεγάλης Βρετανίας,
καί δεν ήθελον άπεικονίσει κακώς τήν παρούσαν πολι
τικήν τής Εύρώπης κατάστασιν- μετ’ δλίγον, προϊούσης
τής ημέρας, άφικνοΰνται σημειώσεις τών πράξεων τοϋ
χρηματιστηρίου, τής αγοράς τών σίτων, τών κτηνών,
τών κρεάτων, τών φορδών κτλ. συνωδευμέναι καί μετά
παρατηρήσεων.

Πλησίον τής αιθούσης τών οκτώ ηλεκτρικών μηχα
νών ύπάρχει δωμάτιον έν ω εύρίσκεται μηχανή όχι με
γάλη, άπλουστάτη δέ τήν κατασκευήν, συγκείμενη έκ
τινων τροχών δι’ ών στρέφεται εις μικρός κύλινδροςπερί τον κύλινδρον είναι τυλιγμένη μακρά ταινία χάρ
του, έχουσα πλάτος μέν ήμίσεος δακτύλου, μήκος δέ
εξήκοντα ύαρδών.

Περιστρεφόμενου βραδέως τοϋ κυλίνδρου ή ταινία τοϋ
χάρτου έκτυλ-.σσεται καί διαόαίνουσα έφ’ ομαλού τίνος
βραχέος έπιπέδου έκμάσσει έκ τίνος παχείας βελόνης
μακράν γραμμήν μαύρων σημείων συνισταμένων είς
στιγμήν, στιγμήν καί παύλαν, δύω στιγμάς, δύω στιγμάς καί παύλαν, δύω παύλας καί στιγμήν, καί ούτως
έφεξήζ.
’Αλλά τις λοιπόν, θέλουν έρωτήοει πολλοί τών α
ναγνωστών, τις δ έγχαράττων έπί τής ταινίας τά ση
μεία ταύτα;
Ή άπόκρισις εύκολος· έξηγεΐ δέ μόνον έν τών μεγί
στων τής επιστήμης θαυμάτων· αί στιγμαί έκεΐναι καί
αί παύλαι αί σημειούμεναι είς τήν επιμήκη ταινίαν τοϋ
χάρτου τήν έκτυλισσομένην είς έν δωμάτιον τοϋ έν Λον
δίνο» τηλεγράφου έγχαράττονται εις αυτήν ύπ’ ανθρώ
που καθημένου εις τδν τηλέγραφον τής
Μαγκεστρίας, οστις διά τοϋ γαλβανισμού και μι
κρού τίνος κλειδοκύμβαλού τοϋ όποιου προοψαύει τάς
Καθόσον δέ καταφθάνει τδ σμήνος αύτδ τών πανταλαβές, ού μόνον πέμπει άλλ’έκδίδει αύτδς είς
δαπών ετερογενών μηνυμάτων, αντιγράφονται έκαστον
Λονδΐνον παντοιας δημοσίας αγγελίας καί ιδιωτικός,
εις φύλλα χάρτου χωριστά καί φέρονται έν μετ’ άλλο
εΰαναγνώστους είς πάντα τδν είδότατδ συμβολικόν άλείς τδν άρχηγδν τού τμήματος τών ειδήσεων ούτος δέ
φάβητον τδ έφηρμοσμένον είς τήν μηχανήν.
κά-μνει ταχεΐαν τινα καί έξ ύπογυίου διαλογήν αυτών
Πρδς χορηγίαν δέ πρόχειρον τοϋ αναγκαίου είς τήν
πριν τά διαμοιράοη κατά πόλεις και τάξεις, οτι άλλα
μέν τών μηνυμάτων στέλλονται πρδς πάσας τάς πόλεις μηχανήν χάρτου, έπενόησαν κομψότατου άθυρμάτιον ό
ένθα είναι καταστήματα τής εταιρίας καί λέσχαι συν σων ποτέ μάς έτυχε νά ίδωμεν δύω κύλινδροι σίδηροι,
δρομητών, άλλα δέ πρδς μόνος έκείνας οσας ιδίως εν τέσσαρας πόδας μακροί, μέ ραβδώσεις, συστρεφόμενοι
διαφέρουσα Μετά τήν προπαρασκευήν ταύτην τά διάφο έπ’άλλήλους, δάκνουσι έκ τοϋ ένδς μέρους καί προάρα φύλλα μεταδαίνουσιν εις τδ Τμήμα τών μηχανών, γουοιν έκ τοϋ άλλου αυνεσπειρωμένας εις έλικας φαν
καί μετ’ δλίγον ώς διά μαγικής τερατουργίας άναγι- ταστικούς άνά εκατόν συγχρόνως τοιαύτας ταινίας.
Πριν άφήσωμεν τδ τμήμα τών μηχανών καί τής ή\ενώσκονται απανταχού τής Αγγλίας καί Σκωτίας αί
παντοδαπαί άγγελιαι αί πρό τινων μόνον λεπτών κτρικής τυπογραφίας άς οημειώσωμεν ότι οί παΐδες οί
φθάσασαι είς Λονδΐνον έκ πάντων τών περάτων τοϋ ό- εργαζόμενοι είς τάςμηχανάς ουνοικειούνται καί φιλιούν
ριζοντος.
ται μέχρι τινδς μέ τούς όμήλικας αυτών τούς εργαζο
μένους είς τάς αντιστοίχους τών άλλων πόλεων μηχα
Ή τεράστιος αυτή δύναμις ήν ή θεία πρόνοια ήςίωσε
νάς· ώστε άνποτε συμβή ν’ άλλαχθή τις έξ εκείνων, αι
ν’ άποκαλύψη είς τδν άνθρωπον ού μόνον συντελεί
σθάνονται εύθύς έκ τοϋ τρόπου τήςκινήσεως τών βελονών
μεγάλως εις τήν άνάπτυξιν τοϋ εμπορίου καί τής έξ
ότι νέος συνάδελφός ήλθεν είς τά πράγματα- παρ’ αύ
αύτοΰ ευδαιμονίας προσεγγιζουσα τούς μακράν άπόν
τοΰ δέ, είς τάς ώρας τής σχολής, δέν βραδύνουν νά μάτας, καί άναιροΰσα, ώς είπειν, τδν χρόνον καί τδ διά
θωσι τί άπέγινεν δ προκάτοχός του. Τόσον δέ κατανστημα, άλλα καθιστάνει τδν άνθρωπον ίκανδν καί νά
φυλάττη καί νά υπερασπίζεται όσα ή εμπορία τώ χο τώσι συνήθεις πρδς άλλήλους καί γνωστοί οί μικροί ούτοι ώστε δέν είναι σπάνιον ν’ άκούσης ένα τών έν Λονρηγεί άγαθά. Διότι έν καιρώ πολέμου ή άρχή μανθάνουσα έν άκαρεΐ πάσαν τοϋ έχθροϋ έπιδρομήν δύναται δίνω άναφωνοϋντα αίφνης, ώς ίση τήν τοιάνδε ή τοιάνδε κίνησιν τών βελονών, τών έκ Μαγκεστρίας, λόγου
αυθωρεί νά έξαποστείλη δδηγίας είς τάς απανταχού
χάριν ήλεκτριζομένων. ΑΗ ό δείνα μας ήλθε πάλιν 1 'Η
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αδελφική αυτή σύμπνοια πάσχει όμως ένίοτε κ’ εξαιρέ
σεις- εσχάτως έτι έγινε χρεία νά χωρίσθώσι δύω τών
μικρών εργατών, είς αντιστοίχους μηχανάς διαφόρων
πόλεων εργαζόμενοι, διότι δέν έπαυον έρίζοντες πρδο
άλλήλους ήλεκτρικως και μοιράζοντες λόγους διά τοϋ
τηλεγράφου.

Ή μεταχείρισις τών μηχανών απαιτεί σύντονον κα!
αδιάσπαστου προσοχήν· διδ ύπάρχει έπ! τοϋ τοίχου γεγραμμένη ή -υποθήκη αύτη πρδς τούς έπισκεπτομένους
τδ κατάστημα : Μή ένόχλει τούς ανθρώπους όταν έρ-

γάζωνται!
Ήδη παρακαλούμεν τούς άναγνώστας νά καταόώσι
μεθ’ ημών έκ τοϋ υπερώου είς μικρόν χαμηλόν υπό
γειον , τριακονταδύω μέν ποδών έχον μήκος, πέντε
δέ πλάτος, ένθα κεΐνται είς τρεις θέσεις κατά διττήν
σειράν τριακοντατεσσαρες γαλβανικαί συστοιχία!, (ή διά
νά μεταχειρισθώμεν γλώσσαν όλιγώτερον έπιστημονικήν, τριακοντατέσσαρες μικρά! σκάφαι έχουσαι πέν
τε δακτύλων πλάτος, είκοσι δέ ή τριάκοντα δύω μήκος·
αί μείζονες τών σκαφών φέρουσιν είκοσιτέσσαρα ζεύγη
πετάλων ή πλακών τής μέν χαλκοΰ, τής δέ ψευδαργύ
ρου εναλλάξ- χωρίζονται δ’ απ’ άλλήλων τά ζεύγη τών
πλακών δι’ δλιγης ψάμμου. Γαλδανιζονται δέ αί στήλαι αυται εγχεόμενου είς τά μεταξύ τών μετάλλινων
ζευγών θεϊκού όξέος διαλελυυένου είς ύδωρ ώς έν πρδς
δώδεκα. Αί έλάσσονες σκάφαι περιέχουνε δώδεκα μόνον

ζεύγη πετάλων.
Ή δύναμις μιας τών έλασσόνων γαλβανικών συστοι
χιών έφικνειται είς άπόστασιν τετρακοσίων ή πεντακοσιων μιλιών. Τέσσαρες δέ ή πέντε τών μειζόνων συ
στοιχιών απαιτούνται διά νά πέμψωσι τδ γαλβανικδν ρεύ
μα και δι’ αυτού πάσαν είδησιν άπδ Λονδίνου είς ’Εδιμ
βούργου.
Αί γαλβανικαί συστοιχίαι συνέχονται μέ τάς όκτώ
μηχανάς του ύπερώου διά μετάλλινων νημάτων δι’ ών
διοδεύει καί μεταδίδεται είς έκείνας ό γαλβανισμός. Τά
μετάλλινα νήματα περικαλύπτονται μέ βάμβακα ποτιοθέντα είς πίσσαν, ρητίνην καί πιμελήν, διά νά μή ήθελε
προκύψει έκ τής συναφής αυτών σύγχυσις καί ασάφεια
είς τάς τηλεγραφικός έργασίας. Μέ τήν απλήν ταύ
την προφύλαξιν εννέα τοιαΰτα μεταλλικά νήματα
έγκλείονται όμοϋ είς ένα μολυβδοϋν σωλήνα ήμίσεος
δακτύλου τήν διάμετρον, καί ένδον αύτοΰ έπανακάμπτουσιν αύθις έκ τοϋ ύπερώου είς τδ υπόγειον. ’Ενταύ
θα τέσσαρες ή πέντε σωλήνες συνενοϋντα: έντδς
άλλου εύρυτέρου σιδηρού καί δι’ αύτοΰ φέρονται ύπογείως υπό τάς παραβάσεις τών οδών έως εις τάς άπο
βάθρας τών σιδηροδρόμων, ένθα τούς σωλήνας διαδέ
χονται μακραί παράλληλοι χορδοί σιδηραΐ, όμοιαι μέ
τά μουσικά διαγράμματα, ύποβασταζόμεναι υπό δοκών
έμπεπηγμένων κατά διαστήματα. Κατά παν δέ τεταρ
τημόριου μιλίου ύπάρχουσι δοκοί βασάνου, δι’
ών οί υπάλληλοι τής εταιρίας βασανίζουσ: καί έξετάζουσι τάς διαφόρους χορδάς μή έίλάόησαν ή έχω σι
χρείαν άνανεώσεως, καί άλλας μέν άφαιροΰσιν, έπισκευάζουσι δέ τάς επισκευής δεομένας.
Ή αστυνομία Λονδίνου είν’ αύστηρώς διατεταγμένη
νά μή έπιτρέπη είς ούδένα νά έπιπροσθή ίστάμενος είς
τάς δημοσίας οδούς- έθεν οί κλητήρες έχουσ: πάντοτε
ίιά στόματος τήν μονότονου ταύτην και ήκιστα φιλο
σοφικήν παραινεσιν Προχωρείτε, Κύριε- εύαρεστηθητι Κυρία, νά προχωρήσητε! ’Αλλά

ποιον 0ν λογικόν, επιστήμης καί περιέργειας δεκτικόν
δύναται νά διέλθη τάς οδούς τοϋ Λονδίνου χωρίς νά σπά
θή συχνά καί μελετήση ού μόνον τδ πρδ τών οφθαλμών
αύτοΰ διαβαϊνον έμψυχον πανόραμα, αλλά ακόμη καί τά
ύπδ τούς πόδας αύτοΰ δρώμενα ;
Δέν ύπάρχει έντδς τού Λονδίνου δδδς ήτις δέν φαίνε
ται έπαιρομένη τρόπον τινα καί ύπερηφανευομβνη όσάκις
αίρομε-,ων πρδς επισκευήν τών πλακών, έμφανίζονται
είζ τάς όψεις τών ανθρώπων τόση πληθύς σωλήνων ύστοχθονίων παντοίου μεγέθους, ένθα τδ φωτιστικόν αέ
ριον, τδ ύδωρ, άλλαι ούσιαι διαπορεύονται εγγύς άλ
λήλων πολύ εύκολώτερον κα! άνετώτερον άπδ τά ΰπερθεν αυτών διαβαίνοντα ανθρώπινα βεύματα. Άλλ' έξ
όλων αύιών τών ύπογείων σωλήνων ούδείς βεβαίως
κρύπτει παραδοξότερα καί άξιώτερα περιεργείας πράγ
ματα ώς ό μικρός έκεινος σίδηρους σωλήν τής εταιρίας
τού ήλεκτρικού τηλεγράφου. Δέν είναι τωόντι παράδοξον
νά τδ σκεφθή τις ότι έντδς τού στενωτάτου αύτοΰ όχετού
τού μόλις έχοντος δακτύλων τριών διάμετρον, φόνος τις
αγγέλλεται πρδς τάς εφημερίδας τοϋ Λονδίνου, αί άπδ
Ινδίας ειδήσεις στέλλονται είς τάς έπαρχίας, είς αξιω
ματικός ζητεί τάς έπωμίδας του, μία Κυρία τήν στο
λήν της, ενώ άλλοι μηνύουσι τάς μεταπτώσεις τών
δημοσίων κεφαλαίων, ή τά 'Ρωμαϊκά, ή τδν τελευταίου
λόγον τού Κ. Θιέρσου. Καί όμως τίνες έκ τών «πείρων
τούτων διαβατών έσκέφθησαν πόσον βραδύ είναι τδ βή
μα των συγκρινδμενον μέ τήν ταχυβελή πορείαν τοϋ
ήλεκτρισμοΰ οστις διά τεσσαράκοντα πέντε νημάτων
διάδιδε: πρδς πάσαν διεύθυνσιν καί άπόστασιν τής Φή
μης τά μύρια διαλαλήματα ;
*Αν περιτριβέντος τυχόν τοϋ περί τα χαλκά νήματα
βάμβακος, έλθωσι ταύτα εις επαφήν, αί άγγελιαι οααι
όχούντα: έφ’ έκάστου αυτών συγχέονται τότε, καί είνα ι
άνάγκη ν’άλλαχθώσι τά νήματα πάραυτα. *Αν πάλιν είς
τάς έν ύπαιθρω έντεταμένας κατά τούς σιδηροδρόμους
ήλεκτρικάς χορδάς συμβή, δτανβρέχη, μ’ όλας τάς έγχινουστάτας έπινοίας τών -υπαλλήλων πρδς άποφυγήν
τού τοιούτου άτόπου, νά σχηματισθή συνεχές βεΰμα
υδατος μεταξύ τών χορδών καί τοϋ εδάφους, δ ήλεκτρισμδς παρατρεπόμενος άκολουθεϊ τήν νέαν ταύτην δδδν
εως φθάση εις τήν γήν, τδν άριστον ήλεκτραγωγόν τό
τε δέ άντΐ νά φέρη τδ μήνυμα είς τδν πρδς δν όρον
κάμνει τήν κυκλοφορίαν του έπανακάμπτων διά τής
συντομωτάτης όδοΰ είς Λονδΐνον (α) ’Αλλοτε δέ πά
λιν δ ηλεκτρισμός δέν καταβαίνεί μέν είς τήν γήν, άλλ’
επιστρέφει είς Λονδΐνον δι’ έτέρας χορδής είς ήν μετέ6η, ή διότι σταγών ΰδατος ήνωσε τάς δύω χορδάς, ή
δι’ επιπλοκής αυτών, καί τότε δέ συγχεομένων τών έφ’
έκατέρας τών χορδών δχουμένων ειδήσεων, δ σκοπός
τοϋ τηλεγράφου δέν κατορθοϋται.

(α) Είς πάσαν γαλβανικήν εργασίαν άνάγκη είναι νά
γίνη κυκλοφορία τις εντελής, -ούτέ-τι τδ έκ τής γαλ
βανικής στήλης άναχωρήσαν ρευστόν νά έπανελθη εις
αύτήν δι’ έτέρας οδού. "Οθεν κατά τήν νηπιότητα έτι
τοϋ ήλεκτρικού τηλεγράφου ύπέθετον άναγκαιον τδ νά
ύπάρχη έκχδς τών ήλεκτρικών νημάτων τών άπαγόντων τδ μήνυμα, έτερον νήμα πρδς συμπληρωοιν τής
κυκλοφορίας- άλλ’ ακολούθως έβεβαιώθησαν οτι τδ ύδωρ
καί αυτή ή ίκμάς τής γής άρκοϋσιν όπως έπαναγαγωσι τδ ήλεκτρικδν ^ϋμα είς τήν αρχικήν αύτοΰ

πηγήν.
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Είς τόν Κεντρικόν Τηλέγραφον τοΰ Λονδίνου ύπάρ
χουσι δύω ήλεκρικά ώρολόγια, έν έξωθεν τοΰ κατα-ή.
ματος καί έν έσωθεν. Τό ελατήριον τών ώρολογίων
τούτων είναι μικρά γαλβανική στήλη κειμένη έντός λαγήνου χωρητικής μόλις τριών λιτρών, δέν έχουσι δέ ώς
τά λοιπά ώρολόγια ανάγκην νά ρυθμίζωνται έκάστοτε.
Ή κίνησις αύτών είναι άένναος, οιαρκοΰσα όσον διαρκει
κα: αύτή ή γαλδανική στήλη.
’Αν ή Εταιρία έφώτιζε τό κατάστημά της καί μέ το
ήλεκτρικόν φώς άντί τοΰ ύορογονικοΰ αερίου, ό ήλεκτρικός τηλέγραφος ήθελ’ είσθα: τότε αύτάρκης καί αυτο
Πιστεύουσιν οι πολλοί οτι πτηνά ενίοτε έθανατώθησαν τελής είς τό είδος του.
απλώς διότι έπεκάθησαν είς τά μεταλλικά νήματα του
Πόσα ανέκδοτα ήθελε μάθει τις, πόσον ήθελεν ώφεηλεκτρικού τηλεγράφου. ’Αλλά τή αλήθεια κανένα κίν λή ή κάν γελάσει άν ήϊύνατο νά αναδίφηση είς τά
δυνον τοιοϋτον 3έν τρέχουσι τά πτηνά. Τό πτηνόν ήθελε αρχεία τοΰ ήλεκτρικοϋ τηλεγράφου, ένθα κεινται σεσωπάθει ισχυρόν γαλβανισμόν, άν τυχόν έθετε τόν ένα ρευμέναι τόσαι παραγγελία!, τόσαι εξομολογήσεις μυβιόδα έπί τής χορδής, τόν δ’ έτερον έπί τοΰ εδάφους. στικαί, τόσαι αγγελία: ιδιωτικοί κα! δημόσιοι, έκτακτοι
Οί έπιστάται τών σιδηροδρόμων ευρισκουσι συχνά χα καί τακτικοί I ’Αλλ’ όσον σπουδαίοι ή όσον γελοία: κα:
μαί περί τάς ήλεκτρικάς χορδάς πέρδικας καί άλλα άν ήναι αί υποθέσεις αύται, ή 'Εταιρία άρνεϊται, καί διπτηνά άρτιθανή- ένίων δε είναι άποκεκομμενη κα! ή κε καίω τω λόγφ, νά κοινοποίηση αύτάς είς όντιναδήποτε
φαλή. ’Αλλά πόθεν τοϋτο προέρχεται; τά πτηνά δια- ’Εκείνοι μολαταύτα τούς όποιους άφορώσιν ιδίως τά μυ
σχιζοντα μέ ορμήν τόν αέρα προσοχθοϋσι, φαίνεται — στικά δέν φυλάττουσι περί εαυτών τόσον αύστηράν έχείσως μάλιστα περί τό λυκόφως ή έν ομίχλη — είς τάς μυθίαν όσην φυλάττει ή 'Εταιρία, Παρ’ ένός τούτων
μεταλλικός χορδάς, αύται δέ τών άποκόπτουσι τήν κε- έμάθομεν τό όποιον θά διηγηθώμεν ανέκδοτον.
φαλίρν, ώς ήθελεν άποκόφει τήν κεφαλήν παντός
’Ετελοΰντο πρό τίνος καιροΰ οί γόμοι τοΰ . . . μέ
ίππέως, έστω καί λόρδου, κανών σίδηρους καθ’ σύ ήθε τήν . . . Μία τών νυμφαγωγών παρθένων κατανυχθεισα,
λεν υπάγει καί πέσει τρέχων δρμητικώς καί έκ φαίνεται, πολύ άπό τό μυστήριον αύτό του γάμου, παθύμως.
ραφυλάξασα τήν στιγμήν καθ’ ήν ή προσοχή όλων συν"Οτε κατά πρώτον έπήγνυον τάς δοκούς κ’ ένέτεινον εκεντροΰτο είς τά κύρια πρόσωπα, τόν γαμβρόν καί τήν
τάς ήλεκτρικάς χορδάς, εις χωρικός οστις περιειργάζε- νύμφην, έδραπέτευσεν έκ τής εκκλησίας δμοΰ μ’ έκεΐτο τέως μέ πολλήν προσοχήν τά γινόμενα, ήρώτησε νον οστις τήν έλάτρευε. Τήν ζητούν οί γονείς, τρέ
τόν έπί τών έργων επιστάτην, τί έσκέπουν νά κάμωσι χουν , έρωτοΰν, άλλ’ είς μάτην. Στέλλονται τό
μέ τάς μηχανάς των αύτάς; Τώ άπεκρίθησαν ότι διά τε άνθρωποι είς τούς σιδηροδρόμους, ό ήλεκτρικάς τη
μέσου τών μηχανών έκείνων θέλει είς ολίγας στιγμάς λέγραφος βάλλεται καί αυτές εις κίνησιν, καί ώ τής
μανθάνει ποια ή τιμή τοΰ σίτου είς τό Λονδϊνον· άλλ’ δ θαυμαστής του δυνάμεως! ή μέν δραπέτις δέν εύρέθη
άνθρωπος δέν ευρε πολλά σαφή τήν άπόκρισιν, και πά είς τά περατα τής ’Αγγλίας, έπειδή δέν ειχεν έξελθει
λιν ήρώτησε μέ προφανή δυσπιστίαν πώς θέλει μανθά τής πόλεως, άλλά πριν νυκτώση τέσσαρα άλλα ζεύγη
νει τάς τιμάς τών σίτων; Ιδού! θά σέ τάς γράφουν, νεονύμφων οΐτινες έλαδον τήν ευλογίαν τοΰ γάμου νομι τω είπον, γράμμα πρός γράμμα — Ά! έφώναξεν έ- μώτατα καί θεμιτώτατα τό πρωί έπαθον ότα δέν έφανκεΐνσς, καταλαμβάνω- λέγετε, οτι ή μηχανή Οά φέρη τάζοντο μέ τούς αστυνομικούς υπαλλήλους καί τάς άρ
γράμματα* άμμή δέν θά φέρη ίσως καί φορτώ χάς, αίτινες ήθελον νά τούς έκλάβωσιν ώς τά καταμηματα;
νυθέντα ύπό τοΰ Τηλεγράφου πρόσωπα.
Άλλ’ όταν πάλιν ένθυμηθή τις ότι ή φιλέραστος καί
Ηολλά ύπό πολλών σοφών έπενοήθησαν χρήσιμα μη
χανήματα άναφερόμενα είς τόν ήλεκτρικόν τηλέγρα τρελλή νεολαία δέν εμποδίζεται ώς άλλοτε έχ τής άποφον. Δέν έπιχειροΰμεν τήν έρευναν όλων αύτών τών στάσεως τών τόπων, χαι ότι σήμερον οί άπέχοντες άλ
ευφυών έφευρέσεων άρκούμεθα δέ ν’ άναφέρωμεν μι λήλων τετρακόσια καί πεντακόσια μιλιά δύναντα: νά
κρών τινα εύμετακόμιστόν μηχανήν, ώφελιμωτάτην είς έχωσι νυχθημειρνήν διά τοΰ τηλεγράφου συνδιάλεξιν
τούς δδοιποροΰντας έπί τών σιδηροδρόμων έπειδή άν έρωτώμενοι καί άποκρινόμενοι, βεβαιοΰται οτι άν διά
ήθελε συμδή έκρηξις ή άλλο καθ’ όδόν δυστύχημα, δύ- τοΰ Ήλ. Τηλεγράφου έματαιώθησαν πολλοί γόμοι, ό
νανται όπου καί άν εύρεθώσι πλησιάζοντες τήν μηχανήν έρως όμως έχει περισσότερα; άφορμάς νά εύγνωμονή
εις τάς ήλεκρικάς χορδάς, νά δώσωσιν είδησιν εις όλα παρά νά μνησικακή,προς τόν Τηλέγραφον ώ; σύμμαχον
μάλλον ή πολέμιον όντα τών έργων του.
τά τηλεγραφικά καταστήματα.
Έτελέσθη τω 4 846 διά τοΰ Τηλεγράφου γάμος λα
Πρό τινων έτών τό Ναυαρχείον συνέστησε μεταξύ
θραίος δύω ατόμων τοΰ μέν κατοικοΰντος τό ΕύόραΠοσμούθου καί Γοσπόρτο» ηλεκτρικόν υποθαλάσσιον
κον, τοΰ δέ τήν Βοστώνα άλλά τό κΰρος τής πράξεως
τηλέγραφον. Έπιτυχδντος δέ κάλλιστα τοΰ πρώτου τού
ταύτης ήμφισβητήθη κατόπιν είς τά δικαστήρια.
του δοκιμίου έτοιμάζονται ήδη νά συστήσωσι τοιούτους
’Επειδή εύρισκόμεθα εις τό περί τοιούτων άκροσφατηλεγράφους μεταξύ Δούδριδος καί Καλαί, Όλυείδης
λών ζητημάτων κεφάλαιον, νομίζομεν χρέος ήμών ιε
κα: Δουβλίνου, τό δέ μέγιστον νά ένώσωσι διά τηλε
ρόν ν’άναγγείλωμεν έμβριθώς εις τούς άναγνώστας,
γράφου διαδαίνοντος τόν ’Ατλαντικόν Ωκεανόν τήν Ευ
καί μάλιστα τάς άναγνωστρίας ήμών, ότι άν είς όλα τά
ρώπην μέ τήν Αμερικήν. Προτάσεις περί τούτου
τηλεγραφικά καταστήματα δεν ρυθμισθώσ: τά ώρολό
ύπεβλήθησαν ήδη είς τήν έγκρισιν τών Κυβερνή
για κατά τήν ώραν τοΰ Λονδίνου, πάν μήνυμα στελσεων ’Αγγλίας, Γαλλίας καί 'Ομόσπονδων Πολιτειών.
λόμενον πρός τά δυτικά θέλε: φθάνει είς τόν πρός ον

Ένωτε, έν χ«ιρώ καταιγίδος ή έργασία τών ήλε- |
κτριχών νημάτων συγχείται κ’ έξ αυτής τής επήρειας
τοΰ έν τή ατμόσφαιρα ήλεκτρισμοΰ. Λέγεται ότι δ τηλέ
γραφος τής Μόρσης ένέγραψέ ποτέ εις τον χάρτην ασαφή
τινα και ίερογλυφιχά σημεία ήλεατρισθεϊς έχ τής ατμό
σφαιρας» Ή αστραπή έπεμύε τδ ΐδιχόν της μήνυμα, χ’
έδαλεν υποκάτω τήν ύπογραφήν της. ’Ιδού λοιπόν τέσβαρες μέχρι τοΰδε μέθοδοι γραφής· ή διά χειρές γραφή,
ό τύπος ό διά χειρές, ό τύπος ό δι’ άτμοϋ, και δ τύπος
ό διά τής άστραπής. Θέλομεν άρα έχει καί πέμπτην μέ
θοδον; και όποια τις λοιπόν θέλει εισθαι αΰτη;

όρον ένωρίτερα παρ' ότι έστάλη. (α) Όθεν νεάνίς
τις κατοικούσα τό Διδερσίρ, λόγου χάριν, κινδυνεύει νά
φανή άποκριθεισα κ α τ α φ α τ ι κ ώ ς εις σπουδαιοτατην
έρώτησιν, έλίγα λεπτά πριν ή έρώτησις γίνει είς τό
Λονδϊνον 1
Τήν 1 Ίαννουαρίου 1 849 έλίγα δεύτερα λεπτά μετά
τό μεσονύκτιον έπεμφέ τις μήνυμα διά τσΰ Ηλεκτρικού
Τηλεγράφου άπό Παδιγκτώνα είς Σλόφ, καί τό μήνυμα
διατρέξαν τό διάστημα έν άκαρεί έφθασεν είς Σλοφ τω
1848.
Κυβοπαϊκτα: άπέχοντες δ είς τού άλλου έκατόν μι
λιά έπαιξαν τό παιγνίδιον των διά τοΰ τηλεγράφου μέ
τήν αύτήν εύκολίαν καί άνεσιν ώς νά έκάθηντο πλησίον
άλλήλων παρά τήν αύτήν τράπεζαν. Ό ’Ηλεκτρικός
Τηλέγραφος έχρησι'μευσε καί είς τήν ιατρικήν, τοΰ μέν
άσθενοΰς έκθέτοντος έξ ένός μέρους τά συμπτώματα
τής νόσου του, τοΰ δέ ιατρού, όστις πιθανώς ήτό τις των
ένομαστών τής πρωτευσύσης, άντεπιστέλλοντος τάς ο
δηγίας του διά τής αύτής όδού.
Προσέτι οί επιστήμονες μετεχειρίσθησαν τόν Ήλε
κτρικόν Τηλέγραφον καί είς προσδιορισμόν τοΰ γεω
γραφικού μήκους· ό Καθηγητής Μόρσιος προσδιόρισε
τόν Ιούνιον έτι τοΰ 1844 το μεταξύ Βασιγκτώνος καί
Βαλτιμόρης γεωγρ. μήκος, παρατηρηθέντων συγχρόνως
δύω ώρολογίων είς έκαΐέρας τάς πόλεις κα! εύρεθείσης ΐής διαφοράς τοΰ γεωγρ. μήκους έκ τής διαφοράς
τών ώρών.
(Revue Brittanique.
I. Κ.)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

και

ΜΟΠΡΜΣ.

Συνέχεια και τέλος, (ίσε φυλ. 63 καί 64.)
Καί πρώτον μέν είχε» άμαζόνειον ανάστημα ώστε

καί αμαζόνα τήν άπεκαλουν οί αξιωματικοί τής Στανισλσβης " άλλ’ ήτον ισχνή καθώς ό Βολταϊρος εις το
ογδοηκοστόν αύτού έτος, διότι βεβαίως τέ πνεύμα της
άδιακόπως εργαζόμενον εμπόδιζε τήν φυσικήν εύρωστίαν τού σώματος- ειχεν όμματα μικρά, κοίλα
καταμέλανα καί σπινθηρσβσλούνταώς ςπλπνοί άδαμαντες είς τό σκότος- ή ρίν αυτής είς όξύ λήγουσα ύπενήοαινε τέ δριμύ τής χολερικής κράσεως, διότι χολεοικής κράσεως ήτον ή Βαρονέσσα- ό δ’ επιμήκης πώγων, καί τέ ύύηλέν μετωπον, καί οί συνεσταλμένοι
μυώνες τού προσώπου έδεικνυον ένώπιόν σου γυναίκα
πνεύματος ανήσυχου, φιλοόόξου, ραδιούργου καί άλαζόνος· άν και οΰχί πλέον νέα ή ευρισκόμενη μεταξύ
δύο ηλικιών,ώς είπεν ό Παύλος Κέκπερι τής Άδελίνδας αύτού, ή βαρονέσσα διετήρει δροσεράν εισε'τι τήν
λεπτήν αύτής μελαγχρινήν επιδερμίδα- ή παλμώδης

(α) "Οσον δυτικότερα κείται τόπος τις τόσον βραδύ
τέρα ανατέλλει δ ήλιος εις αυτόν, επομένως τόσον κα
αί ώρα: είναι είς αύτόν έψιαίτεραι. Όταν εις ’Αθήνας ή
ναι μεσημέριον, ολοι οί τόπο: οί κείμενο*. 1 δ® άνατο
λικώς τών’Αθηνών έχουσι 1 Μ. Μ. ολοι δέ οί τόπο: οί
κείμενο: 15® δυτικός έχουσι 11 Π. Μ.
Σ. τοΰ Μ.

φωνή της είχε μέν ηγεμονικόν w καί αγέρωχου, άλλ
έφαίνετο οτι τέχνη μάλλον ή φύσις τή περιεποίησε
τό πλεονέκτημα τοϋτο.
Έ-λέγετο περί τής Βαοονέσσης ότι ήγάπα τήν πο
λιτικήν, και καμμίαν δέν άφινε πεοίστασιν ήτις ήδύνατο νά τή χορηγήση ενα θρίαμβον , έστω καί τόν
σμικρότατον, καί ότι πρός τοϊς άλλοις, αγαπούσα τήν
δόξαν, έτι'μα πολύ ό,τι καθιστά συνήθως λαμπράν τήν
δόξαν, ή και μόνον πολλάχις τή δίδει όπαρξιν, οήλ.
άλλά, πράγμα όχι τών εύαρεστοτέρων
διά τήν Βαρονέσσαν, γλώσσαι θρασεϊαι ήγείροντο κατ
αύτής, καί νέφη τινα, ελαφρά μέν άλλά πάντοτε νέφη
έπεπρόσθουν τήν λάμΦιν τού τής Βαρονέσσης ιδιω
τικού βίου, διότι πολλά ανέκδοτα έγωϊσμού, φιλαργυριας και απάνθρωπου σχληρότητος άπεοίδοντο είς

τήν κυοίαν ταύτην.
Και τάς πληροφορίας μέν ταύτας ειχον έξ ακοής,
άλλ’ή θέα τής Βαρονέσσης μ’ ήνάγχασε νά τάς έγω
σχεδόν έκ πεπσιθήσεως, καί νά νομίσω τουλάχι
στον ότι έπρέσβευε τάς άρχάς τού ’Ιησουιτισμού ή
τήν άρχήν τής Αικατερίνης Μεδικης «τό πΛν όιά τό
.-τάτ··!) καί άρχή τοιαύτη πολλάς καί ποικίλας έχει
τάς συνέπειας- δεν μ’ήρεσκε λοιπόν τελείως ή Βαρο
νέσσα διότι τήν έθεώρουν ώς δαίμονα τοΰ κακού.
Ή εσπέρα καί τά δείπνον παρήλθον-άνευ άξιολόγου
τίνος, ή δέ Ματθίλδη έδείχνυε μέν τήν φυσικήν αύτής
αγαθότητα, άλλά πόσας τοιαύτας επιδείξεις, επιδεί
ξεις αγόνους, άπαντά ό άνθρωπος εις τέν βίον του!
Παρετήρησα μόνον ότι μ’ ολην αύτής τήν προφύλαξιν ή Βαρονέσσα διεβ.βασεν είς τήν χόμησσαν έξερχομένην τού εστιατορίου πράγμα τι λευκόν σχήματος
τετραγώνου, μικράν επιστολήν.
Άπεσυρθην εις τό δωμάτιόν μου σκεπτόμενος περί
τής έπιστολής ταύτης , ήν κρυφίως έδέχετο ή κόμησσα.
Μετά τινα λεπτά ήλπισα ότι τό μυστήριον άπεκαλύφθη—ή επιστολή έστέλλετο ύπό τού Έγμώνος· προη
γουμένως μάλιστα έμαθον ότι ή σπουδή τού ν’ άναχωρήση προήρχετο έξ έπιστολής τής Βαρονέσσης, ήτις
άφίχθη εις τά μέγαρόν του, καί τώ άνήγγειλε τούτο
διά ταχυδρόμου- |άλλά τι νά είπω εις τόν Έδουάρδον ;
έπερίμενα τόν ήλιον νά φωτίση τόν νοΰν μου, καθίος
φωτίζει τόν κόσμον όλον.
Ή εσπέρα ήτο τερπνή, ποιητικοτάτη- άπέσυρα τά
παραπετάσματα, ήνοιξα τό ύέλωμα, έστήριξα τούς
αγκώνας κ’έβλεπα τον κήπον άπολαύων τής ηδυπαθούς
άποπνοίας τών άνθέων του — άνωοελής άπόλαυσις.
Ό νοϋς μου ήτον
« Έρμος κόσμος πού χαλιέται. ·
Τό ίνδαλμα τής Ματθίλδης ίστατο πάντοτ’ ένώπιόν
μου γλυκύ, μεγαλοπρεπές, πλήρες τρυφεράς συμπά
θειας— καί»-ό φύλαξ άγγελος ούτω παρίσταται εις
τούς δυστυχείς, άλλ’ οί δυστυχείς μένουσι μολοντού

το είς τήν θέσιν των.
Τι νά ελπίσω; τί νά ποάξω; — β εγκέφαλός μου
έολεγεν όλος, ή ΰπαρξις μου συνεπτυσσετο μέχρι τού
έλαχίστού αύπής σημείου, μέχρι τού μηδενός.
’Εσήμανεν ένδεκάτη — ενωρίς άκόμη διά τούς ζητούντας τόν ΰπνον ώς ευτύχημα- έξήλθον εις τόν κή
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πον καί κατευθυνα το βήμα προς τας πολυχάμπτους
— Νά μήν'άναχωρήσητε αύριον κύριε Φίλιππε!
δενδροστιχίας" ώχρα έλαμπε* ή σελήνη· ή δέ σκηνο άκούετε ;
γραφία ή περί εμέ αναπτυσσόμενη ήδύνατο νά θέλξη
— Ό! Κυρία !
πάντα άλλον εκτός έμοΰ" έβάδιζον αργά κ’ έζήτουν έν
— Όχι, δχι" σ«ί παρακαλώ.
έμαυτώ τον λογαριασμόν 3* εϊχον μετά τοΰ βίου,
— Ημπορώ νά λάβω τήν τιμήν νά έπιστρέψω άν
καί προσεπάθουν νά εύρω είς τά τέλος του λογαρια μέ προστάζετε.
σμού τούτου τί ώφειλον εις τόν βίον, χαί τί αυτός ή— "Οχε, σάς λέγω μείνατε τούλάχιστον δύο ημέ
δύνατο νά χρεώστη πρός εμέ- είδον ότι πολλά εγώ ρας άκόμη.
έχρεώστουν, χαί αύτός ούδέν εις έμέ· δέν ετόλμων ν’
— θά προσπαθήσω νά σάς υπακούσω κυρία.
αποτείνω είς τον κόσμον τάς λέξεις τοΰ Όθέλου.
λέγετε ;—Καί μ’ έκύτταξεν άσκαρδαμυκτί.
α Πρε'πει χ’ εγώ νά έχω ύπερήφανον ευτυχίαν, d
— Αέγω ... ότι θά μείνω.
Ε*ώ δέ τό παν περί εμέ έσίγα μ’ έφάνη ότι ηχού
— Να! ναί- σάς εύχαριστώ· νά μείνετε, θά είσα θροΐσβον όπίσω πρασίνου τοίχου, καί πριν φέρω έ- πωμεν περί τής παρελθούσης ζωής μας έν ^Παρισίοις·
κεΐ τό βλέμμα, παρήλασσεν ήδη τόν τοίχον σκιά λευ — Ενθυμεΐσθε τούς Παρισίους Κύριε Δίβρη; — ήμην
κή ώς νύμφη άμαδρυάς μεταξύ τών προστατευομένων τότε δεκαπέντε έτών.
αότης δένδρων περιπολοΰσα.
— Αν ένθυμοΰμαι τούς Παρισίους; . . .

— Τί

Η σκιά ήρχετο πρός εμέ- άλλ’ ίσον έπλησίαζεν
αυτή, τοσοΰτον ή έχστασίς μου έμεγεθόνετο, χαί «οπι
σθοδρόμησα βήματά τινα, διότι έβλεπον ήδη ό,τι έφανταζόμην, χαί φόβος τις δεισιδαίμων μέ κατέλαβε
μήπως τό φαινόμενου ήτο διαβολική οπτασία.

— Κύριε Δίβρη! . . . Κύριε Φίλιππε! τί έχετε !
.. πώς; . . ,
Η φωνή αυτή μ’ εξύπνισεν· έδιωξε τό ονειρον χαί
μ έπανέφερεν ξίς τήν πραγματικήν ύπαρξιν.
Η Ματθίλδη περί τά μεσονύκτιον μόνη εις τόν
κήπον, κ ενώπιον μου’
— Κυρία, είπον, εϊσθαι σεις ! καί τοιαύτην ώραν.
— Σάς φαίνεται λοιπόν παράξενου;
— Παράξενον ;.. α! όχι.. μάλις-α .. παντελώς.
Άλ λ’ οί οφθαλμοί μου έκόλλησαν εις τόν πράσι

— Καταλαμβάνω τί θά είπήτε ώ! έχετε τωόντι
λυπηράς άναμνήσεις-—άλλά πόσον νέοι ήαεθα τότε!
Ένόμισα ότι εΜόφα τόν άέρα ή Ματθίλδη.
— Κυρία είσθε πολλά καλή, .. δεικνύεσθε συμπα
θής πρός έμέ, . . τά αισθάνομαι, καί ιδού τί μέ κάμνει
νά λησμονώ τό σύνολον τών δεινών μου, καί τό ονειρον
τής άπωλεσθείσης ευτυχίας μου . . . καθώς οί άν
θρωποι όνομάζουν τόν πλούτον.
Έπαναλάβετε πά
λιν, έπαναλάβετε σάς παρακαλώ τά συμπαθητικά σας
λόγια , καί τόν λεπτόν εκείνον στεναγμόν κυοια Ματ
θίλδη.
Έτόλμησα τότε νά τήν κυττάξω κατά πρόσωπον,

κ έπερίμενα άπό έν της μόνον βλέμμα τήν περί τής
ζωής μου άπόφασιν ώμοίαζεν έξαισίως τόν Έδουάρδον μετά τής καλλονής καί τής γλυκύτητος τού φύ
νον τοίχον.
λου της· άλλ’ είχε τότε μαγευτικόν τι καί μυστηριώ
— Συγχωρήσατε με μάλλον, είπεν ή άδελφή τοζί δες, όμοιάζουσα άρχαίαν μυθολογικήν θεότητα τής
κόμητος, νά σάς έρωτήσω εγώ, διατί είσθε μόνος είς ’Άρκτου.
τόν κήπον.
-Έγώ δέν έστέναξα Κύριε ! είπε μεγαλοπρεΉ έρώτησις αύτη έπροσφέρθη μετά γλυκείας προσ
ποιητής έπιπλήξεως, ήτις όμως μ’ έρ^ιψεν είς αμηχα
νίαν τινα- έφοβήθην μήπως ή Μαθίλδη έστοχάσθη τι
περί έμοϋ ώς άν ήμην κατάσκοπος νυκτιπόλος.
— ’Αγρυπνίαν κυρία μου έχω, καί ιδού διατί έέξήλθον είς τόν κήπον.
— ’Αγρυπνίαν; - ώ! πολύ καλά, άγρυπνίαν σάς
άρέσχει δ κήπος μας Κύριε Δίβρη ;

— Πολύ κυρία.
— Καί πόσας ημέρας θά μείνετε ακόμη είς τήν
Γλύχην;
— Αύριον άναχωρώ.
— Α! αύριον! - Δοτέ μοι παρακαλώ τόν βραχίονα,
— Αλλά.,, - κ’ έστρεψα πρός τά τέσσαρα σητοϋ όοίζοντος.
— Τί, άλλά; τί βλέπετε;

■— Συγγνώμην κυρία.
— Νομίζετε ότι μάς βλέπουν; - τί;
— Ελάτ ελάτε* καί στηριχθεΐσα έπ’ έμοϋ θέ
λετε νά μ δδηγήσητε εις τόν πύργον ; - είπε μέ τήν

άργυράν αΰχής φωνήν, τήν συμπαθή καί γλυκείαν.

πώς άλλά μέ προφανή συγκίνησιν.
— "Οχι, δχι- δέν μ’ άπατάτε·—έπανέλαβον εγώ
ζωηρότερον καί βαθμηδόν έμψυχούμενος υπό τών
άναμνήσεων.—’Όχι’καί αυτή ή φωνή σάς προδίδει"
ώ Κυρία! βάλετε τήν χειρα είς τό στήθος καί άποκριθήτε- δέκα έτη είναι δι’ έμέ τώρα δέκα στιγμαί,
καί πρό δέκα στιγμών ή μνήμη εΐν’ αρκετά ζωηοά ώ
στε νά ένθυμηθή τις καί τούς λόγους, καί τάς υπο
σχέσεις, καί τούς όρκους ...

— Κύριε, Κύριε!. . .
— Ματθίλδη! μ’ έλησμόνησες.

— Ά!
— Πολύ καλά’ εΐσ’ έλευθέρα Ματθίλδη·—καί μέ
τήν άριστεράν χειρα ήθέλησα νά σύρω τήν χειρα της,
τήν περικυκλοΰσαν τόν βραχίονά μου.—Είσ’ έλευθέρα- δέν σέ προκαλώ νά μέ λησμονήσης- τό έκαμες
πριν εγώ παραπονεθώ. Έχεις δίκαιον τότε είχα νά
σοϋ προσφέρω πέντ’ εκατομμύρια, καί τώρα . . . ώ!
έχεις δίκαιον Ματθίλδη!
— Φίλιππε έχεις άδικον· καληνύχτα Φίλιππε"
μή λησμονήσης ό,τι μ’ ύπεσχέθης δι’ αύριον.

Καί ταϋτα λέγουσα έξέφυγεν ώς σκιά, κ’ έγινε* »-

φαντός υπό τούς σκοτεινούς θόλους τοΰ πύργου· έμει
να στηλωμένος είς τήν θέσιν όπου εύρέθην, ώς ή γυνή
τού Λώτ ή μεταβληθεΐσα είς στήλην άλατος.
Τί εσήμαινον οί λόγοι τής Ματθίλδη;; ήθελησε νά
αέ πεοιπαίξη; διότι γελώσα σχεδόν

έπρόφερε τάς

τελευταίας λέξεις.
— Τί κάμνεις αύτοΰ Φίλιππε;
Έβτράοην είς τήν άνδρικήν φωνήν ταύτην - ήτον ό
Εδουάρδος- άλλά πόθεν ήλθε ; πώς;... - προέκυψεν άπό
μιάς στήλης όπου βεβαίως έκρύπτετο καί. . . τόν συλ
λογισμόν τούτον μοί διέκοψε παλιν ό Εδουάρδος.
— Δέν νυστάζεις; - είπε.
— Ήμην είς τόν κήπον δέν νυστάζω, άλλά συ;

— “Εγοαφα.
— Καί τώρα;
— Ήμην είς τήν αυλήν καί άναβαίνω πάλιν νά
γράψω.
1
— Νά γράψης άκόμη ; τί διάβολο !

— Καληνύχτα.
— Καληνύχτα.
— ’Αληθινά!
-Τί;
— Άς ήναι .. . αύριον . . . λαμβάνομεν μαζύ τόν
καφφέν ... ακούεις ;
— Πολύ καλά Κύριε Κόμη !
Ό ’Εδουάρδος άνέβη, άλλ’ έγώ δέν έπειθόμην ότι
ήρχετο άπό τήν αυλήν. - έρριφθην έπί τής κλίνης άπνους σχεδόν μολοντούτο μόλις περί τό γλυκοχά
ραγμα έχύθη νήδυμος ύπνος είς τά φλογερά όμ-

ματά μου.
Μ’ έξύπνησαν - ό υπηρέτης τοϋ κόμητος μ’ άνήγγειλεν ότι μ’ έπερίμε·<εν ό κύριός του’ ό ’Εδουάρδος
μ’ έπεοίμενε μόνος εις μικρόν τινα θάλαμον, όπου συ
νήθως καί μόνος διέτριβε· μ’ έχαιρέτησε με τό γοη
τευτικόν εκείνο μειδίαμά του, όπερ ώμίλει πάντοτε εις
τήν καρδίαν, ώς νά μ’ έλεγεν σ έλπιζε’s άν είς
άλλον έβλεπα τό μειδίαμα τούτο θά τό έξελάμβανα ώς
άπλούστατον σημεΐον φιλοφροσύνης· άλλ είς τόν Εδουάρδον εΐχε χαρακτήρα τινά οστις πολύ έσήμαινε.
— Έκοιμήθης καλά; μ’ ήοώτησε.
— Μίαν ώραν.

— Καϊδιατί;
— Αγνοώ.
Ό 'Εδουάρδος εσιώπησεν έπειτα προσφέρων τήν
φιαλίδα καί βλέπων με σύννουν.
— Ή αγρυπνία, είπεν, υποθέτει πολλάχις θλίψεις,
άλλά σύ Φίλπτπε μή θλίβεσαι, μή παραπονεΐσαι κατά
τοϋ πεποωμένου, διότι σ άκουει δ θεός, ενώ αυτός
σ’ αγαπά ίσως καί σύ φαίνεσαι αγνώμων - άλλά μή
πως ένθυμήθης τήν πατρίδα σου ;
— Τήν πατρίδα μου ; - ήρώτησα ώς μή έννοών τί

σημαίνει ή λέξις πατρίς.
— Ναι.
— Ubi bene ibi patra, (όπου τό καλόν, έχει ή
πατρίς. )
— Άχ ά" - υλιστής, λοιπόν υλιστής· πώς τό,ταθες!

— Σήμερον,

’Εδουάρδε, δέν

πατγχ’ς.

,

Τόμος Γ'.

Φυλ. 63.

εννοώ τί σημαίνει

— Άλλ’ είς τούς Παρισίους έστέναζες δι’ αύτήν.
— Είς Παρισίους ήμην εικοσαετής· - τώρα, πατρίς
δι’ έμέ είναι τί άλλο παρ’ ώς οί άρχαϊοι τήν «αοί-

σ τάκον.
— Καί δύναμαι νά μάθω αύτό τό τί α.Ι.Ιο;
— Είναι δ οίκος τοϋ πατρός μου όπου έγεννήθην
καί όπου επιθυμώ νά ταφώ.
— Πόσον ήλλαξες φίλε μου !
— Ό άνθρωπος άλλάσσει κατ’ έτος καί είς τό
πρόσωπον καί είς τάς ιδέας.
— Άλλά μ’ευχαριστεί ή άλλαγή σου αύτη· συμ
φωνείς τώρα μ' έμέ’ έπαυσες νά ήσαι φιλόδοξος, καί
ιδού τί διά σέ έπεθύμουν- ήξεύοεις όμως;

- Τ·;, ,
— Είς τόν οίκον τοϋ πατρός σου κατοικοΰσιν ’Ο
θωμανοί.
— ’Ω ναι.
— Ναί λέγω κ’ έγώ· - θέλεις νά ζήσης είς τόν οί
κον τοΰ πατρός σου ;
Έγώ έσιώπων.
— Μάς αγαπάς Φίλιππε;
Ήνοιξα τούς οφθαλμούς.
— Μάς αγαπάς" - αλήθεια; κ’ έμέ, καί τήν Ματ-

θίλδην.
— Μή μέ βασανίζεις, σέ παρακαλώ κύριε κόμη...
— Όχι δέν σέ βασανίζω- ακούσε Φίλιππε τί έχω
νά σ’ ειπω, καί ακούσε μέ σέβας τάς ιδέας μου, διότι
πολλούς χρόνους καί πολλά πάθη τάς έδημιούργησα*.
Κατέστην τότε πρώτην φοράν προσεκτικός διότι ε
πίσημόν τι ειχεν ή φωνή τοΰ Έδουάρδου.
— Ιδού, - έξηκολούθησε λαμβάνων άπό τής τρα
πέζης έν ψύλλον γεγραμμένου χάρτου κ’ εγχειρίζω·/
αύτό εις έμέ" εδώ θά ιδής τάς σκέψεις, τήν άπόφασιν καί τήν πρός σέ πρότασίν μου.
Ήσθανόμην οτι τό στήθος μου έξωγκούτο καί αι
παρειαί μου έολογίζοντο. Έλαβον ήσύχως τό φύλλο*,

καί συσταλείς έψιθύρισα τον πρώτον αυτής στίχον
ίχάτιροζ ήγ/ώ» έγ’ίί ioi.liyr πατρίδα' έπειτα διά τών
οφθαλμών τό άνέγνωσα μέχρι τέλους, άλλ είς τό τέλος έγινα ήδη κατακόκκινος, κ’ έμβλέψας ζωηρώς έπί

τοϋ Έδουάρδου.
— Καί ή Ματθίλδη ; ανέκραξα.
Αίφνης έτριξε μυστική τις θύρα καλυπτόμενη ύπό
κατόπτοου, χαί φωνή ζωηρά καί γλυκεία,
— Ιδού ή χειρ μου ειπεν· ή θύρα ήνοιξε.
Ήτον αυτή!
Ε.
Ό ’Εδουάρδος δέν ήθέλησε νά τελεση , μεγαλοπρε
πείς τούς γάμους τής αδελφής του, άλλ εντός μόνο*
τοΰ οικογενειακού κύκλου. · Δέν επιθυμώ, ελεγε νά
βλέπω συλλόγους αριστοκρατών, οιτινες δυνα«ται μ έν
βλέμμα νά φαρμακεύσου» τήν απλήν, την άθώαν χα
ρά/ μου. . Έγώ δέ σεβασμού έμπλεως, έτόλμουν μό

λις ν’ άναπ<εύσω τήν ευδαιμονίαν, ηΚς εφαινετο οτι
μ’ έθανάτωνε, καθώς θανατώνουν τά άρώματα διά
τής μαγικής άποπνοίας των. Έφθασα λοιπόν είς τό
4 2 »·

_ 971 —

970 —
τέλος τοϋ παρελθόντος’ ό εφιάλτης όστις μ. έβασάνιζε μέ τό σιδηροϋν βάρος ένός βουνοϋ, ό εφιάλτης αύ

καλυπτόμενος άπό βραχύ? μανδύαν έφευγε·? εις τό
βάθος τών δένδρων έσπευσα εύθύς πρός αύτόν τό βή

τός έφυγε, καί νέας ζωής ήλιος μ έχαιρέτα.
'11 Ματθίλδη Λοιπόν ποτέ δέν έλησμόνησε τόν έν
Ιίαρισίοις Φίλιππον, διότι έτίμα μόνον αύτόν, καί τί
ποτε έκ τών περί αύτόν’ - ήγάπα μ’ αληθή έρωτα ή
δυστυχής.
Άλλά τοΰ γάμου τήν έσπέραν, (15 Απριλίου 1842)

μα μέ τήν άπόφασιν καί τήν ελπίδα νά πληοοοοοηθώ
όπωσδήποτε τί έσήμαινον ή έπιστολή τής βαρονέσσης
καί ή λέξις ■ σκιαδα. ·
Αί υποψίαι μου ήσαν αλήθεια’ ό άνθρωπος εκείνος
ήν ό Εγμών.

— Κύριε, Βαρώνε, κύριε Βαρώνε ! έκραξα μέ
ήτις έπρεπε νά γραφή είς τά χρονικά τής Γλυκης μ’ό- δυνατήν φωνήν άλλά συριγματώδη διά ν’ άκοι,σθώ μό
λας τάς αντιστάσεις τών συγγενών τοϋ Έδουάρδου, νον ύπ αύτοΰ.
διότι ό άνθρωπος ουτος είχε πρό πάντων θέλησιν ισχυ
Ό Έγμών έστράφη διστάζω·?' επεοίμενε λοιπόν
ρόν, τήν έσπέραν ταύτην παν ό,τι συνέβαινεν εις τό μέ- τήν κόμησσαν.
γαοον είχε τι πένθιμο·?, άνεςήγητον, μυστηριώδες,
— Έγμών τί ζητείς έδώ; - τόν ήρώτησα πληκ’ ελεγες οτι ή σιωπή έκλείδωσε τά χείλη καί τών υ- σιάσας.
πηοετών καί τών κυρίων, κ ένόμιζες ότι εύρίσκεσαι εις
— Ά ! Φίλιππε !
τά μαγικά παλάτια τών αραβικών διηγήσεων, όπου
— Να·· ειμ’ ό Φίλιππος’ άλλά τί ζητείς έδώ ;
τό παν τελείται μηχανικώς κινούμενο·? δι’ ύπερανθρω- νέε ! . . . νέε.
πίνου ή διαβολικής δυνάαεως, και ότι τό όνειρο·? αύτό
Ό Έγμών έρ^ιψεν έπ’ έμοΰ βλοσυρόν βλέμμα’
έπρεπεν έντός ολίγου νά διαλυθή.
προέβην τότε καί έθεσα τήν χεΓρα έπί τοΰ τόμου του.
Η βαοονεσσα μετά τοϋ συζύγου της καί μιάς τών
— Φύγε, τώ είπα, καί σ όρκίζομαι σιωπήν ήθυγατέοω* αύτής έοθασαν τήν 7 της έσπέρας’ ή δέ όλη ξευρω ....
όμήγυοις δέν είχε πλέον τών δεκαπέντε ατόμων, συμ— Ήξεύρεις;-ήρώτησεν αγρίως καί οπισθοδρο
πεοιλαμβανομέιω? καί τοϋ ανατολικού ίερέως, καί τοϋ μώ·? ήγεμονικώς.
ιατρού τής Γλυκης.
— Ήξεύρω τι περιμένεις έδώ, καί μία μου λέξεις
Η κόμησσα φαιδρά κατ’ άρχά; καί φιλόγελως,- δύναται . . .
άγνοώ άν αληθώς ή όχι, - κατέστη σύννους, εύθύς άμα
—Ά !
συνήλλαξε ψιθυρίζουσα λέξεις τινας μετά τής βαρο
— Ναι- φύγε, άλλ’ όρκίσου ότι θά φύγης, ορκίσου.
νέσσης· έκ τύχης διέβαινον πλησίον τών δύο γυναι
Κ’ έπρόφερα ταύτα πρός τόν νεανίαν μέ τόνον θε-

κών κατά τά νώτα, καί συνήρπασα διά τής ακοής μίαν λήσεως τής οποίας τήν ίσχύν θά έδοκίμαζε δυσκολίαν
λέξιν τήν τελευταία·? τής βαρονέσσης «... σκιάδα. » νά καταβάλη.
Άλλά κ’ έγώ άνησύχου?. Τήν παρελθοϋσα? νύκτα
— Κύριε! έχω μίαν γλώσσαν σιδήρου υπό τόν
ό ΰπνος μου διεκόπτετο συχνάκις· είδα τόν Δόν ΓΙε- μανδύαν μου.
ρές έχοντα μακρόν γένειον, καί τήν χεΓρα τεθειμένη·?
— Έχεις ; ώ ! χαίρω’ θά ήσο ανόητος άν δέν εί
επί τής αίματωμένης κεοαλής του" ό δέ νεκοός ουτος χες, άλλά σού επαναλαμβάνω, φύγε.
μετά δέκα έτη πρώτην φοράν μ’ έπεσκέπτετο τήν νύ
— Δέν μ’ εννοείς άνθρωπε ! πτωχέ, δυστυχή άν
κτα έκείνην.
θρωπε ! είπεν ό Έγμών μέυψος τι αριστοκρατικής ύ
Έπερίμενα .... καί ό ψυχορραγώ·? αύτός περιμέ περηφανίας.
νει, καί τό·? θάνατον καί τήν επιστροφήν τής ζωής- ό '
— Βαρώνε είσαι νέος· τίποτε περί εμού δέν γνω
Έδουάρδος ήτο φαιδρότερος όλων, καί πολλάκις τό ρίζεις καί άν σ’ έλεγα’ - ά ! είσαι νέος, κ’ έγώ σέ ά
μειδίαμά του έπέχυσε λάμψιν εις τό πρόσωπό? μου, έ γαπώ διότι έχεις ώραίαν ψυχήν άλλά μή μέ κάμνεις
νώ οιενοουμην έγώ τήν σχιάόα.
νά λησμονήσω ότι είσαι νέος, άξιος αγάπης' φύγε σού
Ελπίζω·? καί φοβούμενος ν άνακαλύύω τι θλιβερόν λέγω.
διά τό? Έδουάρδον κατέβην όρμητικώς εις τόν κήπον,
Καί τόν απώθησα ελαφρά, άλλ’ είς τό κίνημα τού
και διευθύνθην πρός τήν σκιάδα κείμενη·? πλησίον τής το ό Έγμών ΰύωσε κατ’ εμού τό εγχειρίδιό·? του.
σιδηράς πυ/ίδος τής φερούσης εις τόν ποταμόν -px— Άθλιε! είς έμέ φέρεσαι οΰτω, - είπα, καί άρνίδες λεπταί έραντίζοντο έπί τού προσώπου μου διότι πάσας τόν βραχίονα του τόν άφώπλισ’ αμέσως διότι
καταμέλενα σύννεφα έκρεμώντο έπί τής Γλύκης’ οτε αί χεΐρές του ήσαν άπαλαί* τότε επιστρέφω·? αύτώ τό
δ έφθασα έκει, τό πά? ήτον ερημία, σκότος καί σιω όπλο·?,
πή’ ήκροάσθην έν ολόκληρον λεπτόν, άλλά τίποτε’ ού
— Μάθε, είπα, ότι σοί σώζω τήν ζωήν, ό κόμης
δέν βήμα, ούδεμία φωνή, ούδεμία σκιά’ ψυχρές μόνον έμαθεν όλα.
άνεμος έσειε·? ήρεμα τά φυτά καί τά δένδρα καί Ρομ
Ό δυστυχής έφαίνετο καί πάλιν διστάζω·? διότι ό
φαία ούράνιος άργυρόχρους έφαίνετο έκ διαλειμμάτων έρως άφαιρεΐ τό λογικόν καί μεθυσκει είς τούς κίν
εις τό βάθος τού όρι’ζοντος χωρίς κρότον κανένα, χω δυνους.
ρίς βροντήν κάμμιαν εισέδυν εις δασύλλιον όπωροφό— ’Αναχωρείς λοιπόν;
ρων δένδρων, καί στηριχθείς είς τόν κορμόν ένός ή
— Ναι, άπήντησε ψυχρώς άλλά μέ ύπερηφάνειτ?
κροάσθην καί πάλιν, άλλά ματαίως' - έπρεπε λοιπόν τήν όποιαν ούδεμία απειλή κινδύνου κατέβαλλε.
νά έπιστρέψω ήσυχος τούλάχιστον κατά τό παρόν, καί
— Εις τήν τιμήν σου ;
τωόντι έπέστρεφον, όταν αίφνης έσταμάτησα* άνήρ τις
— Κυοιε f ΊΙγάπησας σύ ποτέ;

— Εις τήν τιμήν σου;
— Καληνύχτα κύριε !
— Όχι, όχι, θά όρκισθής.

— Βοήθεια ! βοήθεια ! άνέκραξεν ό υπηρέτης άνσί-

γων τήν θυραν.

— Έστω - είπε στρεφόμενος, - ήξεύρω κύριε ότι
μ’ δμιλεις ώς φίλος, καί σέ σέβομαι ώς πρεσβύτεοον
αδελφόν’ - καληνύχτα’ άν σοΰ ζητήσουν απολογίαν...
Δέν έτελείωσε τόν λόγον του, καί όρμήσας έγινεν
άφαντος υπό τά δένδρα· ήθέλησα νά τρέξω κατόπιν του
ά<λ’άνεστάλην ένθυμηθείς τόν Έδουάρδον ήκροάσθην
έπ’ ολίγον τόν θόρυβον τών βημάτων του- ήκουσα νά
τρίζουν οί σίδηροί στρόφιγγες τής πυλίδος, κ’ έπειτα
ή (σιγή έπεχύθη πάλιν είς τό δασύλλιίν.
Άνέβη·? είς τόν πύργον, κ έζήτησα εύθύς νά ίδω
τήν κόμησσαν- είναι κλεισμένη μ’ είπαν εις τόν θάλα
μόν της- έζήτησα τό·? Έδουάρδον καί μ’είπαν ότι
κατεβη είς τή·? αύλήν - ίσα τήν Ματθίλδην είς τήν
νυμφικήν αύτής έσθήτα κ’ έπλησίασα μηχανικώς έ·?ώ

—- Τί τρέχει; ποια έφυγε ;
— Ή Καρολίνα ή καμαριέρα τής κυρδς.
Τήν στιγμήν αύτήν δ ιππότης ‘Εδρΐκος καί ό ια
τρός δραμόντες πρός τή·? φωνήν τοϋ υπηρέτου είσήλθον
είς τό* θάλαμον’ κ’ ενώ είσήρχοντο, κρότος, διπλούς
κρότος πυροβόλου ήκούσθη πρός τό βάθος τοϋ κήπου,
μέ συνεταραξεν ολόκληρον δι’ αίφνηδίου νευρικού σπα
σμού καί άνεπήοησα ώς νά μ’ έκέντησαν βαθέως μέ
λόγχην ένώ έκοιμώμην’ ώρμησα έξω κ' έρρ φθην είς
τό δωμάτιο·?, όπου συνήθως εύ’οισκα τόν Έδουάρδον·
δέν ήτον εκεί, τά πυοοβόλα καί τό εγχειρίδιο·? έλειπον
άπό τήν θέσιν των αλλά τό βλέμμα μου πεσόν επί τοΰ
δωματίου όλου άπήντησε κατά μέσον τοΰ σανιδώματος
πράγμα τι λευκάζον ή τμήμα χάρτου είς σχήμα επι
στολής ανοιγμένη;’ τό ήρπασ’ αμέσως υποπτευσας τι
απαίσιο·? καί διελθών αύτό διά τοΰ βλέμματος ώς ή
άστραπή διέοχεται τό στερέωμα, άνέγνων τά επό

έίς άλλα πρόσωπα ήτον ό νούς μου.
Έφαίνετο περ:με»ουσά τινα, διότι συχνάκις έστρε
φε τό βλέμμα πρός θύραν φέρουσαν είς τόν πρόδομον' μενα.
ήτο δέ μόνη πλησίον μεγάλου κατόπτρου καθημένη
« Κύριε Κόμη !
και δοκιμάζουσα διαφόρους χειρίδας έπί τής τραπεζης
» Τήν στιγμήν ότε άναγινώσκετε τήν παρούσαν, ή
προτεθειμένας· ό στέφανός της ομοίαζε διάδημα βα» κόμησσα κυρία σύζυγός σας εύρίσκεται έξω τοΰ κήσιλίσσης, καί όταν ήλθα πλησίον της μ’ έκυρίευσε δει
» που παρά τήν σιδησαν πυλίδα, όπου τήν επεοίαενεν
λία τις ανεξήγητος.
» άτομόν τι νεαράς ήλικίας καί όνόματος σημαντικού.
— Ματθίλδη τι έχεις;

—
■—
—
—

Τί έχω ;
Ανησυχείς;
Θεέ μου ! τί λέγεις;
Ώ ! κυτταξε’ - καί τή έδειξα τόν καθρέπτην.

» Είς τών ήμετέρων φίλων.

|

— Τί είναι λοιπόν ;
— Είσαι, ωχρά.
— Ωχρά’ άλλ’ έχεις λάθος φίλε μου’ τό οώς εί

ναι χλωμόν καί ρίπτει είς όλα τ’ αντικείμενα τήν βαφήν του' θά ίδής είς τήν αίθουσαν πόσον ζωηοόν είναι
τό χρώμα μου’ ίδέ’ καί σύ ωχρός είσαι· άλλ’ είναι τό
φώς Φίλιππε, τό φώς.

— Νά σέ πιστευσω;
Ή νεάνις έρόιπτε πέριξ αύτής υπότρομα βλέμματα'

» Έσπέρας ώρα 9η. »
Έκρημνίσθην τότε είς τήν στοάν δέν δύναμαι νά
είπω ότι κατεβη·?· άλλ’ ότε ώρμησα πρός τή·? πύλη·?
τοϋ κήπου ήκουσα τήν βαρονέσσαν καί τον βαρώνο·?
Μάουερ κράζοντας πρός τόν όχηλάτην, « γρήγορα,

γρήγορα."

)

— Τί συνέβη κύριε Βαρώνε;
— Πυρκαιά κύριε! - άπεκρίθη ή βαρονέσσα.

— Ιΐυρκαί'ά; καί ποΰ ;
— Είς τήν οικίαν μας, - έπρόσθεσεν ό αφελής βι->

ρώνος.
-— Ιδού ό ταχυδρόμος όστις μας έφερε τήν αγ
γελίαν, ιδού καί ό ίππος του νεκρός· ΰπέλαβεν ή βα
ρονέσσα· - ή κακούργος ! έξετέλε! τό αποτρόπαιο·?

η όε αγωνία μου ηυςανε χωρίς >α ήζευοω την αιτίαν.
— Διατί νά μή πιστευσης; είπεν ή καρδία μου ?πιστευσεν είς τήν έδικήν σου τόσον καιρόν, καί τόσον σχέδιό·? τη;.
καιρόν έβασανίσθη μόνον διά τήν έδικήν σου, δέν εί
Χωρίς νά είπω τι έχύθην μέ υπεράνθρωπο·? ούναι παράξενον τήν εσπέρα·? αύτήν, καθ’ ή? παύουν τά ναμιν είς τήν σιδηράν πυλίδα’ ήχον ανοικτή 1 άμα δ έβάσανά μου, δεν είναι παράξενον άν ή μεγάλη χαρά πάτησα τό χατώφλιον λεπτός στεναγμός έφθασεν είς
λαμβάνει τό χρώμα τοΰ μεγάλου φόβου’ ό άνθρωπος τήν ακοήν μου.
τρέμει είς τήν εύτυχίαν του μή τήν άπωλέση’ αλή
Ό στεναγμός ουτος ήν ό τελευτοΐος τής κομίσσης.
θεια ; - λοιπόν ; - είπε πρός υπηρέτην είσελθόντα.
Έμεινα κεραυνόπληκτος κα! ψπτων είς τόν ποτα
— Δέν τήν ηϋρα κυρά’ - άπήντησεν έκεΐνος· - δέν μόν τό ^βλέμμα είδα σώμά τι κυλιόμενον ύπό τών
είναι είς τόν πύργον.

— Καί πού υπήγε;
— Δέ ξεόρω’ - ή ‘Ρόζα μούπε ότι τήν είδε μέ τήν
κυρά βαρονέσσα καί κρυφομιλούσαν έπειτα, λέγει, έ
πήρε κάτι πράγματα, κ' έβγήκε άπό τή μεγάλη πόρτα, έκαμε τόν κατήφορο, καί πλιά δέν έφάνη.
— Θεέ μου, θεέ μου’ - άνέκραξεν ή Ματθίλδη κ’ έ-

7Σ·ό·75 λειποθυμοΰσα μεταξύ τών βραχιόνων μου.

κυμάτων καί κατερχόμενον όρμητικώς τοσον ώστε με
τά δυο δευτερόλεπτα δέν έφαίνετο πλέον.
Τό σώμα τούτο ήν δ νεκρός τοΰ Εγμών.
Κ’ ενώ τό άπολιθωθέν όμμα μαυ έστρέφετο άναζητούί^ίφον τι άντικείμενον, τό κενόν τής πυλίδος ένεπλήσθη φωτός, διότι δάδας έφεραν οί ύπηρέται, οΰς

ήκολούθουν δ ιατρός, ό ιππότης και ό έφημέριος· είς

τήν λάμψιν διέκριγα τότε τόν Έδουάρδον στηρίζομε^
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νυν έπί λίθευ μεγάλου, ακίνητον ώς ό λίθος αύτός χαΐ σαν* - έκαμα παν ό,τι ή επιστήμη μέ διέταξε»! άλλ’ ή
στραμμένον πρός τό πτώμα τής συζύγου του.
επιστήμη εϊν άσθενεστέρα τοΰ πεπρωμένου.
Η σκηνή αύτή τοΰ Θανάτου χαί τής φρίκης δεν εν
Έμεινα μίαν στιγμήν άφωνος* - διότι ύπάρχουν
νοείται όσον έντελώς και αν περιγραφή* - πρέπει νά συμφοραί, αίτινες άντί τοΰ μεγίστου σάλου τών όογενή ορατή* - ό ’Ερρίκος ωρμησεν έμμανής όλος πρός γανιχών δυνάμεων φέρουν τήν μεγίστη» ακινησίαν* ή
τόν χόμητα, οστις έμενε πάντοτε ακίνητος, άλλ ό ψυχή σιωπά άφοΰ άποφασίση, και τό σώμα κινείται,
ιατρός κ έγώ τόν έπρολαβομεν, χαί όταν διά τής βίας μηχανιχώς.
ή μανία του χατεσταλη, αί φυσιχαί αύτοΰ ουνάμεις
— Καί τίποτε δέν ελπίζεις ;
ήφανίσθησαν αμέσως, ώς άν ή Θέλησις τής ύπερηοάΌ ιατρός άντί νά μ’ άποχριθή διευθύνθη πρός τήν
νου ψυχής νά μή τοις έπέτρεπε τήν μετ’ αύτή; υπαρ- τράπεζαν, έσυρε» έχ τοΰ κόλπου άργυροΰν χλειδιον,
ξίν των· ό ιππότης έπεσεν αναίσθητος, ό ιατρός χαί οί ή/οιξετόν σύρτην χ’ έφερεν έξω έν ποτήριον περιέχον*

ύπηρέται τόν μετέφερον είς τόν πύργον* έγώ δέ καί δ κατά τήν βάσιν υγρόν τι κόκκινο*/.
εφημέριος μετεφέραμεν τόν Έδουάρδον όστις ούτε άνΤον έχύτταζα μηχανικώς.
τιστασιν έδείχνυε*/, ούτε ώμίλει, άλλά μας έβλεπε
— Ιδού Κύριε! έξηκολούθησεν εκείνος παρουσιάψυχρώς, απαθώς, χαι τό βλέμμα του ήστραπτεν α ζων τή» φιαλιδα* - ή κυρία Ματθίλδη έπιεν έξ αύτοΰ
παίσιο*/ ώς νά τόν άπησχόλε: οπτασία τις μυστηριώ του ύγροΰ* είναι βυσιννάδα άλλά δέν είναι μόνον βυδης χαί φοβερά.
σιννάδα, δώτι ή Θαλαμηπόλος τής χυοίας έρριψεν έν
Άναβάς είς τόν πύργον ένθυμήθην έκείνην ήιις δι’ ε τός αύτής δραστιχώτατον δηλητήριο*/* άμα διεγων τοΰ
μέ πολλάχις έστέναξε.
το έοωχα είς τήν κυρίαν πρώτον χλιαρόν ύδωρ διόττ
— Ιατρέ, είπον, πώς άοήκες τήν Ματθίλδην ;
έπρεπε νά φέρω μακρόθεν τό έμετιχόν χ έπειτα το έΌ ιατρός έσιώπα.
μετιχό*/ αύτό εύθύς άμα τό έφερον, ή κυρία έξέμεσεν
— Ιατρέ άποκρίσου, λένε ιατρέ, τί σ’ έρώτησα ; ίκανώς* άλλά πολύ φοβούμαι μήπως αργά έφθασεν ή
λέγε.
επιστήμη πρός βοήθειάν της. Ναι μέν ίχνη τινα έλ—ίδος φαίνονται άκόμη έπί τών χαρακτήρων της, άλλά
— Θέλετε \ά τήν ΐδήτε;
πρέπει νά παλαίση ή φύσις ίσχυρώς μετά τοΰ θανά
— Θέλω ; τί είπες ; Θέλω ; ... .
Ώμίλουν τότε ώς παράφρων, οστις παραπονεΐται του δ’ιά νά τον νιχήση" ή χρασις όμως τής κυρίας .. .
— Καί ύπάρχει εδώ άκόμη δηλητήριο» , ιατρέ, νά
χαί οργίζεται, χαι απειλεί, ένώ τά δάκρυα τοΰ έρχον
φονεύση
έ<α άνθρωπον;
ται είς τούς οφθαλμούς.
—
Μάλιστα,
άλλά πρέπει νά ή/αι άσθενοΰς κράΑπεθέσαμεν έπί σκίμποδος τόν Έδουάρδον χ ε
πειδή τίποτε δέν ύπωπτευόμην περί αύτοΰ παρ’ ότι σεως διά νά τόν φονεύση έντός όλίγων ώρών άλλως
ναρχωτιχή μελαγχολία τόν έχυρίευεν ύπό τέ κράτος τό δηλητήριο» ένεργεΐ βραδέως χαί φέρει τόν Θάνατον
τοΰ συνειδότος, διευθύνθην είς τόν θάλαμον τής Ματ- μετά δύο καί μετά τρεις μήνας.
Ό ιατρός ώμίλει ώς νά έννόει τί τοΰ έλεγα.
Θίλδης σύρων βιαίως τόν ιατρόν ώ; ό δήμιος τό θύ
— Διά δέ τήν κυρίαν, - έξηκολούθησεν,- ιδού τί σας
μα του.
λέγω* μετά ήμίσειαν τό πολύ ώραν Θά έξυπνήση, χαί
— Έλα ιατρέ, έλα, - τοΰ είπα· - πρόφερε τήν άπόφασιν τοΰ Θανάτου μέ τήν αύτήν έλευθερίαν μεθ’ ής άν έξυπνήση ζώσα, δ κίνδυνος παύει, καί ή ζωή επα
νέρχεται* άν όμως . ..
προφέρεις χαί τήν άποφασιν τής ζωής* - νά μή μ ά— Δότε μου τήν φιαλιδα.
πατήσης ιατρέ* Θά ήσαι δ πρώτος εις τήν γήν, τόν ό
— Άλλά πρός τί;
ποιον θά εκδικηθώ δι’ απάτην.
—
Γνωρίζω εκείνον όστις έχορήγησε τό δηλητή
Ο ιατρός σιωπών πάντοτε μ’ ήκολούθησε χαί είσριον
είς
τήν θαλαμηπόλον.
ήλθομεν είς τόν Θάλαμον όπου τρεις ύπηρέτριαι περιε— Έπειτα;
χύκλου» τήν κλίνην τής έρωμένης μου.
— Δέν βλέπετε ότι τό ποτήριον αύτό είναι μάρτυς;
— Ησυχάσατε Κύριε! μ’ είπεν ιλαρά, ίσως κοι
— "Ομως . . .
μάται* χαί ό ύπνος δύναται νά φέρη συμπτώματα ού— ’Ιατρέ μή σας μέλλει* άν ζήση ή Ματθίλδη εί
σιώδη ύπέρ αύτής* μή τήν τρομάξετε μέ τήν φω
ναι
σύζυγός μου, άν άποθάνη ήτο μνηστή μου* - πρέ
νήν σας.
πει νά τήν έχδικήσω.
— Σιωπώ, ιατρέ, σωπώ.
— Τόχατ’ έμέ Κύριε, περιορίζομαι είς τόν κύκλον
— Πρέπει νά μή βάλωμεν είς χίνησιν τάς ήθικάς
τών ίατριχών καθηκόντων μου* λάβετε.
δυνάμεις* - δ φόβος . ..
— Πολύ χαλά, εύχαρτοτώ’ τώρα, υπάγετε είς τόν
Ό ιατρός διεχόπη χαί πρόβας άχροποδητί είς μίαν
Κ. κόμητα χαί τόν Κ. ιππότην* έχουν βέβαια τήν
τράπεζαν έλαβε τό έπ’ αύτής χηρίον χαί ήλθε» είς τήν
ανάγκην σας* άν θέλετε ειδοποιήσετε χαί τήν αργή»
κλίνην έπλησίασε τέ φώς είς τό πρόσωπό*/ της, χ’ έδιά νά λάβη μέτρα περί συλλήψεως τής φυγάδος Θα μεινεν άχίνητος χαί Θεωρών.
λαμηπόλου.
Η πνοή της ήτο πνοή ψυχορψαγουντσς, καί τό πρό
— Θά κάμω δ,τε δυνηθώχύριε.
σωπόν της νεχροΰ πρόσωπον.
Άπήλθε, χαί άπέπεμψα μετ’αύτοΰ τάς τρεις υπη
— Ιατρέ, λοιπόν ; . .. .
ρέτριας.
— Κύριε !-άπεκρίθη μέ τήν πέτρινο» σύτοΰ γλώσ

Έβρόντησεν ύποχώφως ώς νά έμυκατο τό δαιμόνια»
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γενναίως μέ τόν αποτρόπαιου σκελετό»* του θανάτσυ·'
ή πνοή τής θελήσεως σου ας τόν διώςη ώς φάντασμα*
«ν καταχθόνιον πάταγον τών πτερύγων του.
Τοιουτοτρόπως μόνη ή φωνή τής ούρανιου οργής ή- έξυπνα... έξύπνα, ή ευδαιμονία είναι είς τήν γήν*., βξ
δυστυχείς θνητοί άπατώνται· μ ή μοΰ φεύγεις Ματχιύετο.
θί/,δη, φιλτάτη Ματθίλδη μή μοΰ φεύγεις . . . £/*
Ή Ματθίλδη ά/έπνεε βραδέως.
— Ιδού έγώ δυστυχής νύμφη! ιδού έγώ πλησίον άν είχα βάσανα ο δυστυχής είς τόν κόσμον, τά είχα
εου κ’ έτοιμος νά σ’ ακολουθήσω όπου χαί ά» ύπάγης, μόνον διά σέ, άν είχα πλούτον, τόν είχα μόνο» διά σέ,
ν) Ματθίλδη! μ’είπες ότι έστέναξες δι’ έμέ δέκα ά» έχω ψυχήν, έχω μόνον διά σέ ώ Ματθίλδη! έτη, άλλά διατί δεν έλεγες αύτό είς τήν αιώνιον δύ<α- είπε είς τόν Θεόν όστις σέ βλέσεετ τώρα εγγύς τοΰ
ριν, είς τον Θεό', οστις μέ τή/ ιδέαν θρυμματίζει θρόνου του, είπε νά σ’άφήση νά χαταδή; είς τήν γή·/,.
π«ν εγχειρίδιο», άπολιθώνει πάντα βραχίονα καί με- χαί άν ζητή ψυχήν ά f/ήν, αθώα>, εύσεβή ιδού . . .
‘Η Ματθίλδη έξύπνησε χαί μ’ άπέτεινε τόν ύστε
ταβάλλσι είς ύδωρ άπλοΰ*/ παν δηλητήριον ; ηδυνάμη*/
έγώ νά πράξω ταυτα ; διά τούς στεναγμούς σου είχα ρον στεναγμέ» χαί τό ύστερον βλέμμα της.
Αίφνης χείμαρρος πυχνής φλογός είσέ^ρευσεν εί;
μίαν χαρδίαν, άλλά διά τήν ζωήν σου έπρεπε νά έχης
τόν
θάλαμον, χαί βροντή χιλιονεφής χατεκλόνισε
τον Θεόν προστάτην* τόν Θεόν! - Πρός τί λοιπόν τό
τέν
πύργον
έχ θεμελίων.
κάλλος αύτό, πρός τί ό πλούτος αύτός, πρός τί τό εύ-

ιών αέρων, χαί ύετός παγετώδης έπελθώ» χαρίστα»ε

— Ίσως δέν πιστεύσει ό Θεός τήν θέλησίν μου —
αύτό
θέλεις νά ειπής μέ τό βλέμμα σου Ματθίλδης
μεγαλοπρεπής όρίζων, χαί ή εύμορφος ή ούράνιος
θά
έλθω
λοιπόν διά νά τόν χάμω νά πιστεύση, ένω χαι
ψυχή, θεότης έπί γής, καί ή νεότης καί ήέπιστήμη;σύ
Θά
ήσαι
ένώπιόν του.
πρός τί ολα ταϋτα όταν δέν έχουν προστάτην τέν Θεόν,

ρύ τοΰτο και ωραίο» μέγαρον, ή λαμπρά φύσις καί ο

όταν δέν φέρουν πρός ούδέν τέλος, ότα» δέν άφίνου»

τούλάχιστον έπί τής γής ίχνη τής διαβάσεώς των;
πρός τί τό ά-θρώπινο» μεγαλείο», όταν δ θεός ψίπτη
τοΰ θανάτου τό κάλυμμα, χαί αφού τό αφαίρεση, άντί
τοΰ μεγαλείου άνεμος μόνον, άνεμος αόρατος μένη ;
Τί σημαίνει αύτό τά όποιον οί θκητοί ονομάζουν άDaraaiar, τί σημαίνει ή επίνοια αύτη τοΰ έγωίσμου,
όστις άποθνήσχω» είς τήν γην ζητεϊ ν’ άναστηθή είς
τόν ούρανόν ; Τοΰ εγωισμού, όστις βλέπων ουρανόν
ύπέρ κεφαλής έσυμπέρανε» ότι χ’ έχει νά ύπάγη δύ-

Έχένωσα τήν φιάλην.
Έπειτα χλίνας τήν κεφαλήν έπί τοΰ μετώπου τής
νέκρας νύμφης ήχροώμην ήσύχως τόν μονότονον πά
ταγον τής βροχής.

Έδώ παύουσιν αί σημειώσεις τοΰ Φιλίππου.
‘Ο Έδουάρδος έξ έπνευσε τήν αύτήν εσπέραν, διότι
έπληγώθη πρώτος άπό τό πυροβόλον τοΰ Έγμών*

ναται, χαθώς ύπήγεν είς τέν ώχεανέν τοΰ νέου ήμι- αύτό έσήμαινεν ό διπλοΰς κρότος.
σφαιρίου, χαί καθώς ό ποΰς αύτοΰ έσυ/τριψε τούς αι
Ό δέ Φίλιππος Δίβρης άπέθανε μετά τρεις μήνας
ωνίους πάγους τών γήινων πόλων ; - Ώφιλτάτη Ματ- είς Στανισλόβην παρευρέθην είς τόν θάνατόν του, διό
ίίλδη! μετρώ τούς παλμούς σου διά τής αναπνοής, τι ήτο φίλος μου* έκ δέ των σημειώσεων αύτοΰ άς εγραχαί ό θάνατος μετρά μετ’ έμοΰ τά βήματά του* ένώ ύεν είς τό διάστημα τών τριών αύτών μηνών έξήγαπροβαίνει ό βασιλεύς αύτός τών αιώνων, ό χαταστρε- γσν τήν παρούσα*/ διήγησιν.
πτήρ αύτός τών ούρανίων σφαιρών τών χινουικένων
Μετά ταϋτα ύπήγα είς τήν Γλύχην, όπου ό ‘Ιππό
πρό εκατομμυρίων εκατονταετηρίδων, δέν δύναται της Έ^ΐχος, έπίτροπος χαί χηδεμών τοΰ ανηλίκου
Ματθίλδη ή αθάνατος ψυχή σου, ή άχτίς αύτη τοΰ τέκνου τοΰ Έδουάρδου, τέχνου μέλλοντος βεβαίως νά
θεού, τοΰ ώχεανοΰ τής αθανασίας, δεν δύναται νά Ουσιασθή άπό τήν αίμοβόρον φιλαργυρίαν τής βαρονέσ
μοΰ αποκάλυψη τά μυστήριον τοΰ Παμβασιλέως ; σης, άν ή έξουσία δέν τήν έτιμώρει ώς άνθρωποχτό/ον,
Ναι* ναΐ, έχει καί ούτός μυστήριο», τό όποιον τον ό Έ^ριχος δεικνύω» μοι τρεις προχειμένους τάφους.
καταστρέφει, καί ή ψυχή τέ γνωρίζει, άλλά τό κρατεί
— Ιδού, είπεν, οι τάφοι των !
μονόν δι’ έαυτήν διότι, λέγουν οί άνθρωποι, ή ψυχή
-----------—ST-BOggr--- ------------ε?ν’ αθάνατος.... νά πιστεύσω Ματθίλδη τούς άνθρώπους ; πολλακις χαΐ ού μ’ έλεγες ότι δίκαιον έχουν
νά ελπίζουν* σέ ακούω λοιπόν, και σέ παραχαλώ Ματ
θίλδη, έπειδή μ' έλεγες ότι πρέπει νά πιστεύσω, »ά
I
μήν έξυπνήσης πλέον διότι, ιδού, συντρίβω τά δεσμά
μου χαί πετώ μαζή σου ωραία ψυχή εις τάς άκρας
του άπειρου . . Ναί’ ναι, ή ψυχή σου μόνη μ’ ήγάπα,
Ο Εμμανουήλ Κάντιος έγεννήθη έν Κοινισπέργη
ί ψυχή σου μόνη μ’ έβλεπε, διότι μόνον είς τάς παρθενεχάς νύκτας τής λαμπρά; σου νεότητος, άγγελος τής Προυσσίας τήν 22 Απριλίου τοΰ 1724 έτους ό
ήρχετο νά σ’ άσπασθή, χαί ό άγγελος ούτος ή άΰλος πατήρ αύτοΰ, ήτον πραγματοποιός, άχαιρέου δέ χαεϊκών τοΰ Φιλίππου σου ήιον ώ Ματθίλδη!-άλλ’ ά» οί ραχτήρος άνθρωπος άν χαΐ εύτελές μετερχόμενος έάνθρωποι ψεύδωνχαι, άν ή ελπίς τού; άπαχα, ώ! τό πάγγελμα. Η μήτηρ του ήτον εύσεβεστάιη ζαί αφιε
τε, τότε φιλτάτη Ματθίλδη έξυπνα* μή κοιμάσαι ρωμένη είς τάς αϋστηράς δόξας χαΐ διδασκαλίας τοΰ
πλέον, μή φεύγεις, όχι, όχι, μή φτύνεις* πάλαισε περιωνύμου έν ταΐς ήμέραις έχείναις θεολόγου καί

Ο ΚΑΝΤΙΟΣ.
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κ.αθηγητοΰ εις το έν Κοινισπέργη Σχουλτσίου
(Schullz) πανεπιστήμιον. 01 γονείς ουτοι τοΰ Κάν

(υφηγητής) λογικήν, μεταφυσικήν, μαθηματικά καί
Φυσικήν: ’Ακολούθως δέ σύν τούτοι; καί ήθικήν, φυ
τιου εί ζαί ιιή εύποροι άπεφάσισαν νά δώσωσιν είς σικήν θεολογίαν, φυσικήν γεωγραφίαν κτλ. Έσχετίτον υιόν αύτών τοΰτον έλευθέρα·* αγωγήν. ’Αφοΰ έδι- σθη οΰτω ταχέως μετά ιών φοιτητών, άλλά πολύ πριν
δάξαντο αύτόν το άναγινώσζειν καί γράφει* είς το έν γίνη καθηγητής. Δέν ειχεν άλλην επιθυμίαν είμή τοΰ
τω προαστείω ένθα διέτριβον σχολείο·* επεμψαν αυτόν νά γίνη χρήσιμος είς τό στάδιο* τά όποιον εξελέξατο,
τά 1732 είς τά Φρεδερίκειον Γυμνάσιο·* κατά συμβου άντέκειτο άε είς τάν εύγενή καί αύστηρώς εΰθύν χαλήν τοΰ Schultz, όστις ήδυνήθη πρωΐμως νά άνακαρακτήοά του τά νά προσφυγή είς οιανδήποτε ραδιουρ
λύψη τά ©υσικά τοΰ μιχροϋ Εμμανουήλ προτερήμα γίαν χάριν τών υλικών του συμφερόντων. Τά 1756
τα. Έν τω γυμνασίω τούτω συνέδεσε στενήν μετά άπέθανενό έκτακτος καθηγητής τής φιλοσοφίας Kuntτοΰ μαθητοΰ μέν τότε μετά ταϋτα δέ περιώνυμου Φι zen, εις μάτην δέ ό Κάντιος έζήτησε τήν χηρεύου·
λολόγου Ρουγκίου (Rhunken) φιλίαν. ’Αμφότεροι σαν έδραν. Τά 1758 άπέθανε καί ό τακτικός καθη
ήσαν ακούραστοι σπουδασταί καί συνεμελε’των έπί πο
γητής τής φιλοσοφίας, άλλ’ ούδέ τούτου τήν θέσιν ή
λύ όμοΰ. Είναι δέ άξιοπαρατήρητον ότι ό μέν Κάν δυνήθη νά λάβη ό Κάντιος καί τοι τυχών τής δραστή

τιο; τότε ήτον αφιερωμένος κυρίως είς φιλολογικός
σπουδάς, ό δέ Ρούγχιος είχε κλίσιν μάλλον είς τήν
φιλοσοφίαν ήλιχιωθέντες δε μετήλ.λαξαν άμφότεροι
γνώμην, άνταλλάξαντες, ούτως είπειν, τάς κλίσεις
των.

Κατά το 1740 ό Κάντιος είσήλθεν είς τά πα-

νεπιστημιον τής πατρίδος του, καί κατά ποώτον έσπούδαζε θεολογίαν έπί σκοπώ τοΰ νά πορίζηται κα
τόπιν τά πρός τά ζήν έκ τοΰ έπαγγέλματος τούτου·

_. .
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χαρίεν μέτωπο·*, ώραίαν ρίνα, καθαρούς καί λαμπρούς
οφθαλμούς- ήγάπα εύθυμον συναναστροφήν είς κα.λό·* γεύμα, καί ό ίδιος ήτον ευάρεστος σύντροφος,
βύοεποτε παύω* τοΰ νά διασκεδάζη τούς συνανακειμέ-

καί αύστηράν είς τήν διαγωγήν του ήθικήν. Περί τής
φιλοσοφίας καί τώ* πολλών αύτοΰ συγγραμμάτων θέλομεν διαλάβει έν ίδια πραγματεία.

Ή άνακάλυύις τής Αμερικής υπήρξε κατά τούς
νεωτέρους χρόνου; συμβάν τοσοΰτον σπουδαίο·* ώστε

μόλις πειθόμεθα ότι είναι γεγονός τοσοΰτον εις ήμάς
πρόσφατον αί δέ μετά τής ήπείρου ταύτης σχέσεις
μας έπροόδευσαν τόσον, ώστε οέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν (έά.ν δέν εβεβαιοΰτο άπο τήν ιστορίαν) ότι έ
χουσ! μόλις τριών εκατονταετηρίδων υπαρξιν. Έκ τού

ριου συνδρομής τοΰ διδάκτορος Schultz. Τά δέ 1766
εδέχθη τήν προσφερθεΐσαν αύτώ άπαρακλήτως θέσιν
τοΰ δευτέρου βιβλιοφύλακος τής βασιλικής βιβλιοθή

του προκύπτει ότι ήθελησαν ν’ ά,τικαταστήσωσι τήν
έλλειψιν άρχαιότητος, άποδόσαντες θαυματουργόν τι
είς τήν έπιχείρησιν τοΰ Κολόμβου' καί αντί νά θεωοήσωσι τό'* μέγαν τούτον άνδρα ώς επιτήδειον κα! τολ
μηρόν θαλασσοπόρον, ώς πραγματικώς ήτο, ή γνώμη
τοΰ κοινού ανύψωσε·* αύτόν μέχρι ήμιθείας. ’Απέδο-

κης με μικρόν τινα μισθόν, συγχρόνως δέ άνέλαβε
τήν διεύθυνσιν ιδιωτικού ταμείου περιέργων συλλογών.
’Αλλά τά 1 772 παρητήθηάμφοτέρων αυτών τών θέσε

ων, διότι ών υποχρεωμένος νά δεικ··ύη εις τούς ξένους
τά βιβλία καί τά περίεργα τοΰ ίδ.ωτικοΰ ταιχείου αντι
•ποτέ όμως δέν έγκατέλιπε τήν φιλοσοφίαν καί τά κείμενα διεκόπτετο άκαταπαύστως άπο τάς μελέτας
μαθηματικά'. Μόλις είχε φθάσει είς ανδρικήν ήλικίαν του. Τά δέ 1770 έδιωρίσθη τέλος πάντων τακτικός
οτε άμφότεροι οί γονείς αύτοΰ άπέθανον ποτέ δέ δέν καθηγητής τής Λογικής καί τής Μεταφυσικής εις τά
ήδυνήθησαν ζώντες νά τοϋ χορηγώσι πολλήν χρημα Πανεπιστήμιον εκείνο, είς τήν δόξαν τοΰ όποιου ειχεν
τικήν βοήθειαν βοηθούμενος πολύ ύπό τινων εύπορω- ήδη οϋκ δλίγον συντελέσει. Δέν έφοβεΐτο τοίρα πλέον
τέρων συγγενών του και έκ τής ιδίας αύτοΰ φιλοπο- τήν ανάγκην καί ήδύνατο νά μεταχειρίζηται τά προ
νίας καί οικονομίας έξηκολούθει τακτικώς τάς σπου τερήματα αύτοΰ όπως ό ίδιος εύηρεστεΐτο. Έπί τής
δάς του. Ή έπιμέλειά του ήτον υπέρ τά δέον μεγα’λη, περιστάσεως ταύτης έφερε·* είς φως τήν περίφημον
ώς άποδεικνυεται έκ τών θρασέων καί έπιτυνών προσ πραγματείαν του De mundi sensibilis atque intelβολών κατά τών δοξών τοΰ Λεϊβνιτίου κα! τοΰ Ούολ- ligibilis Forma et Principiis. Τά 1787 ό Κάνφίου καί τής εύφυοΰς χρήσεως τών όπλων τής διαλε τιος έγεινε μέλος τής βασιλικής ακαδημίας τών επι
κτική; κατά τών γνωμών τών έπισημοτέρων μετα στημών έν Βερολίνω. Λαβών άπαξ ανεξαρτησίαν δέν
φυσικών τής εποχής εκείνης, ένω ήταν έτι είκοσι καί έπεθύμει πλέον βελτίωσιν τών ύλικών αύτοΰ συμφέ
δυο ετών. Μετά τοιετή διατριβήν έν νώ πανεπιστήμια) ρον των, όθεν άπέρ^ιψε πολλάς επωφελείς προτάσεις
οιετέλει ώς ιδιωτικός διδάσκαλος καί παιδαγωγός άλλων πανεπιστημίων, καί τέλος άπέθανεν έκ γήρατος
παοα διαοοοοις οίκογενείαις· συ'-ώκησε δέ έννέα πε- τήν 12 Φεβρουάριου 1804 όγδοήκοντα όλα έτη βιώρίπου έτη μετά τοΰ Κόμητος Ούλλέστ.ν έκ ’Αρνσδόρφ σας, άφοΰ είδε τήν μεγάλην συγκίνησιν τήν όποιαν
ώς τοιοΰτος. Ο Καντιος άνέγνωσε πολλά συγγράμ επέφεοεν ή φιλοσοφία του παρά τοις όμοεθνέσιν αύτοΰ,
ματα έν τώ άναχωρητηρίω τούτω καί έσχεδιασε διάφο άν καί ύπέστη έν τή υπομονή καί καρτερία του πολλάς
ρα τών φιλοσοφικών εκείνων πονηματίων τά όποια καί οχληράς δοκιμασίας. Παρήλθον έξ έτη χωρίς νά
ταχέως μετά ταϋτα έδημοσιεύθησαν έν βραχεί χρόνου κάμη κάμμίαν έντύπωσιν τά μέγα αύτοΰ σύγγραμμα
διαστήματι άλληλοδιαδόχωσ. Κατά τά 1755 επέ- β ‘Η Κοιτική τοΰ καθαρού, λόγου » λέγουν μάλιστα
στρεψεν είς τήν Κοινισπέργη·*, έλαβε βαθμόν τινα α ότι ό εκδότης αύτοΰ ήτον έτοιμος *ά μεταχειρισθή τά
καδημαϊκόν καί έδημοσίευσεν είς τήν περίστασιν ταύτην πολυάριθμα παρ’ αύτώ μείναντα αντίτυπα αύτοΰ ώς
έν σχήματι ΙΙανηγυοικοΰ διά τήν άναγόρευσίν του φι χάρτην άπλοΰν διά κοινάς χρήσεις, ότε αίφνης ήοχισε
λοσοφικήν πραγματείαν έπιγραφομένην Principiorum νά γίνηται τά σύγγραμμα περιζήτητον τόσον ώστε
primorum Cognitionis metaphysicae nova Di- έν ολίγω χρόνου διαστήματι έγιναν τρεις εκδόσεις αύ
lucidatio. Τά ίδιον έτος έδημοσίευσε τά περίφημο·* τοΰ καί κατηναλώθησαν πάντα τά αντίτυπα. ‘Ο Καναύτοΰ πόνημα α περί τής γενικής φυσικής Ιστορίας
καί θεωρίας τών ουρανών » Δοκιμιον περί τής συστάσεως καί μηχανικής κατασκευής τής παγκοσμίου
σφαίρας, κατά τά Νευτωνιανάν σύστημα. Έν τή πραγ
ματεία προελοίλησε περί διαφόοων έκ τών μετέπειτα
ύπό τοΰ άστρονόαου Έρσχέλου γινομένων ανακαλύ
ψεων καί ιδίως περί τοΰ ίμωνύμου τούτω πλανήτου.
‘Ο Κάντιο: ήοχισε νά παοαδι’δη ώς Doctor docens

------

τιος δέν έξήλθέ ποτέ άπά τήν Κοινίσπέογην είμή μέ
χρι τοΰ Πιλλάου, 7 γερμανικά μιλιά άπέχοντος.
Κατά τά πρώτα έτη τής ζωής του συνήθιζε νά γεύε
ται είς τά ξενοδοχειον, όπου έλάμβανεν ευκαιρίαν νά
σπουδάζη τήν ανθρωπότητα. Ό Ρειτχάρτδος περι
γράφει τάν Κάντιον ώς λίαν ισχνόν καί μικρόσωμο'*
τόσον όσον ούδείς ποτέ ήτον, λέγει δέ ότι ούδείς σο
φάς διήλθε τάν βίον ήσυχώτεοον. Ειχεν ύψηλον καί

νους διά τών εκτεταμένων γνώσεων του καί απει
ραρίθμου πληθύος εύαρές-ων ανεκδότων, τά όποια συνή
θιζε νά λέγη ψυχρώς χωρίς ποτέ >ά γελά ό ίδιος. ‘Η
παρουσία του ήτον περιζήτητος είς τάς πρώτας οικο
γένειας τής Κοινισπέργης καθ’ όσον μάλιστα έτιμάτο διά τήν αρετήν καί τήν εύγενή του ύπερηφανιαν,
ήτις ήρμοζε βέβαια είς τάν πλέον διακεκριμένο·* άνδρα
τής πόλεως αυτής καί εις τον έμβοιθέστατον καί βα
θύτατο·* τών φιλοσόφων έξωτερικώς ήτον πάντοτε
καθάοιος καί μαλιστα καλοενδυμένος, ήγάπα πολύ
τά χαοτοπαίγνιον καί ποτέ του δέν ήθελε νά περάση
τήν εσπέραν χωρίς διασκέδασίν τινα τοιαύτην εθεώρει τούτο ώς τά μόνον ασφαλές μέσον τοΰ ν’ αποσπά
τόν νούν του άπά βαθείας μελέτας καί νά καταπροό-.η
αύτό*. Είχε μέγα μνημονικάν, καί τούτο συ*ετέλε:

πάλύ είς τά νά ποικίλη τάς παραδόσεις του διά παρα
δειγμάτων πολλών, τά όποια ενθυμείτο έκ πολλών ι

στορικών, βιογραφικών, μυθιστορικών, περιηγητικών
xat παντός είδους συγγραμμάτων, τά όποια είχε
κατά καιρούς άναγνώσει. Σπανίως παρετήρει τάς
ειώπιόν του σημειώσεις του ένω παρέδιδε καί συχνό
τατα άνεφερεν άπά μνήμης ολοκλήρους περικοπάς,
χρονολογίας καί ονομάτων σειράν. ‘II βιβλιοθήκη του
ήτον πολλά μικρά, άλλ είχε συμφωνήσει μετά τίνος
•βιβλιοπώλου και έλάμβανε παρ’ αύτοΰ όλα τά νεοφα
νή συγγράμματα, τά όποια άναγινώσζων έπέστρεφε
προς αύτόν. Ιίαρέδιδε τά πλεΐστον II. Μ. καί ά·.επαύετο είκοσι μόνο* λεπτά μεταξύ έκαστου μαθήμα
τος, έγείρετο Αία* πρωί καί έμελέτα ενδελεχώς· εκ
τός τώ* διανοητικών προτερημάτων του ειχεν αρετήν

σαν εις αυτό·* τήν τιμή·*, ώς μαντεύσαντα τάν Νέον Κό
σμον πριν ή άποβιβασθή είς αύτόν, χωο!ς νά λαβή
περί αύτοΰ νήξίν τινα, και διά μόνης τής αγχίνοιας
αύτοΰ. Νά έπιχειρισθή τις τοιοΰτον έπίπο*ον και μα
κράν πλοΰν, ά*ευ ούδεμιας άλλης βάσεως είμή τήν
έπιπολαίως προσυλληφθείσαν ιδέαν, τούτο βεβαί
ως άνυψοϊ τήν σταθερότητα τής φαντασίας του μέ
βλάβην τής φρονήσεώς του' άλλ’ εύτυχώς πρός δόξαν
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος ή ιστορία τοΰ Κολόμβου
διαφέρει εντελώς άπό εκείνην τήν όποιαν τώ έκαμον.
Περί τής ιδέας ήτις (οδήγησε·* αύτόν πρός τήν αθάνα
τον αύτοΰ άνακάλυύιν, ύπάρχουσι πληροφορίαι επίση
μοι’ή έκθεσις τοΰ πρώτου ταξειδιου του ήτις εγράφη
ιδιοχείρως ήμερα τή ήυέρα, υπάρχει εΐσέτι επιτμηθεϊσα μόνον είς τινα μέρη ύπό τοΰ Λας-Κάζας. Έκ
τοΰ πολυτίμου τούτου εγγράφου θέλομε·* |.άρυσθή σή
μερον’όσα ποοτιθέμεθα νά φέρωμεν εις γ/ώσιν τώ·*
αναγνωστών μας' τά έγγραφον τοϋτα υπάρχει ολό
κληρον είς τά πρώτον μέρος τής Συλλογής των Ταξειδίων και τώ*’Ανακαλύψεων τών Ισπανών άπά τοΰ
τέλους τής δεχάτης πέμπτης έζατονταετηοίδος, τυπω-

θείσης είς τόμους 3 οπό τοΰ Ί ρώτελ καί Βούτς τώ
1S28. Τό σύγγραμμα τούτο είναι πλουτισμένο·* μέ
πλήθος πρωτοτύπων επισήμων έγγραφων, καί διαχέει,
είς άπαντα; τούς πρώτους χρόνους τών έν τή Αμε
ρική ευρωπαϊκών καταστημάτων, τό λαμπρότερο·* φως.
Αί έργασίιίι τών αρχαίων γεωγράφων είχαν ήοη
καταστήσει πασίδηλο·* τά σφαιροειδές τής γήί' ζαί
τέλος αι εκθέσεις τών πεοιηγητώ·*, όσοι έπεσκεφθησαν
τάς άρζτώας επαρχίας τής Ασίας, ειχ«* αποόείξει
ότι ή γή εκτείνεται πολύ πρός άνατολάς πριν ή φθάση
είς το·* ώκεαν#*. Κατά τάς γεωγραφικά; ίοεας τής
εποχής ταύτης δεν άπητειτα πολύ ώστε η Ευρώπη καί
μετ' αύτήν ή ’Ασία νά άποτελεσωσι ζόν κύκλον ολο

κλήρου τού κόσμου.
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Ή τάς μεσημβρινά; παραλίας Σιαβρέχβυία θάλασ
σα ήτο λοιπόν ή αύτή μέ τήν διαβρέχουσαν τάς ανα
τολικός παραλίας της ’Ασίας, χαί τά δύο ταΰτα άκρα
τοΰ κόσμου τοσοΰτον άπεχοντα άλλ,ήλων διά ξηρας,
δέν έφαίνοντο άπ’ έναντίας διαχωριζόμενα, χατά τήν
αντίθετον τούτην έννοιαν, είμή άπό θάλασσαν βρισμένης
ώς έγγιστα έκτάσεως, χαί σύχ! άδιαβατον. ‘Επομένως
ήτο φυσικότατος καί λογικότατος ό διίσχυρισμός τοΰ
Κολόμβου, βεβαιοΰντος οτι διά ν’ άπέλθη τις πρός τάς
’Ανατολικός ’Ινδίας, ή προτιμωτέρα όσος ήτο ή πρός
δυσμάς. Αύτη ήτο ή ιδέα τήν όποιαν ουτος ήθελε νά
διαοώση, πεπεισμένος οτι ή παλαιά ήπειρος δέν κα
τείχε πραγμαιχώς είμή τό ήμισυ τής ολικής περιφέ
ρειας τής σφαίρας, ότι ή άπό τήν Ισπανίαν εις τήν
Κίναν άπόστασις ήτο ή αύτή καί διά ξηρας και διά θα
λάσσης, καί τέλος ότι έπί τής άπεράντου ταύτης θαλάσ
σης,τής μεταξύ τών δύο τούτων χωρών ούσης, ύπηρχον
ού μόνον νήσοί τινες, άλλά καί δλόκληρος ήπειρος εκ
τεινόμενη σχεδόν άπό τοΰ ένός μέχρι τοΰ άλλου πόλου,
καί παρεμποδίζουσα τήν δίοδον. Ού μόνον ή ’Αμερική
δέν ύπηρξεν ό σκοπός τής άναζητήσεώς του, άλλ’ α
πεναντίας πρόσκομμα τό όποιον δέν προεΐδε, καί τό
όποιον τον εμπόδισε νά οθάση τό μελετηθέν ύπ αύτοΰ
τέρμα, τό όποιον δέ κατόρθωσε ποτέ.
Τό προοίμιον τοΰ πρός τόν βασιλέα και τήν βασί
λισσαν τής ’Ισπανίας έκοωνηθέντος λόγου, τό όποιον
έτέθη εις τήν αρχήν τής έκθέσεώς του, εμφαίνει άξιοσημείωτον χαρακτήρα μεγαλείου και άπλότητος. Τά
πρός άγνωστους χώρας ταξειδιον παρίσταται ώς τό
συμπλήρωμα τών επιχειρήσεων τών δύο τούτων ήγε
μόνων κατά τών απίστων, καί υπέρ τής δ αδόσεως τής
θρησκείας. Επειδή κατά τόν μεσαιώνα έπίστευον οτι
ύπηρχον εις τάς Ινδίας ηγεμόνες τινες χριστιανοί,

διότι διακινδυνεύων
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βασιλέων καί ότι πολλάκις αύτός τε καί οί προκάτοχοι αύτοΰ έζήτησαν άπό τήν ‘Ρώμην νά τοΐς
σταλώσιν ιερείς, ί’να διδάξωσι πρός αυτούς τήνθρησκειαν μας’έπειδή ό πάπας δέν άπέστειλεν ούδέποτε
τοιουτους, ώστε τόσοι λαοί άπώλλυνταιπιστεύοντες
τήν είδωλολατρείαν, παραδεχόμενοι αιρέσεις απώ
λείας, αί Ύμέτεραι Υψηλότητες έσκέφθησαν ώς
χριστιανοί καθολικοί καί ηγεμόνες φίλοι καί ένι·
σχυταί τής άγιας χριστιανικής θρησκείας ς καί
εχθροί τής οίρέσεως τοΰ Μωάμεθ καί πασών τών
αιρέσεων καί ειδωλολατριών, ν’ άποστείλητε, έμέ,
τό» Χριστόφορον Κολόμβον είς τάς χώρας ταύτας
τών Ινδιών ί'να ίδω τούς ρηθέντας ήγεμόνας,
τούς λαούς, τάς χώρας αύτών, τάς διαθέσεις
των, τήν έν γένει κατάστασιν, καί τόν τρόπον
καθ’ ον νά φερθώμεν διά νά τού; φέρωμεν εις τήν
αγίαν ήμών θρησκείαν. Μέ διεταςατε νά μή άπέλθω διά ξηρά» εις τήν ’Ανατολήν, ώς συνήθως τοΰτο
γίνεται, άλλά ν’ άπέλθω διά τής όδοΰ τής δύσεως,
τήν όποιαν μέχρι τοΰδε δέν γνωριζομεν ακριβώς,
καί τήν όποιαν ούδεΐς ποτέ διήλθεν. Όθεν άποδιώξαντες απαντας τούς ’Ιουδαίους άπό τά βασίλεία καί τάς ηγεμονίας σας, οί ‘Υμέτεραι Ύψηλό-

τεινεν άληθώς είς διαφόρους Κυβερνήσεις νά ύπάγη
είς τάς Ινδίας διά τής δυτικής όδοΰ' άλλά τό έπικίνδυνον τοΰτο σχέδιο·», τό όποιον δέν παρεϊχεν ικανά
έχέγγυα επιτυχίας, δέν έγένετο ύπ’ αύτών παραδε
κτόν, καί δέν έχομεν περί τούτου βεβαίως δίκαιον νά
τάς μεμφθώμεν, διότι ή τύχη μόνη έδικαίωσε τόν

τήν ιδίαν αύτοΰ περιγραφήν

τάς λεπτομέρειας τοΰ

πρώτου τούτου ταξειδίου, δι’ού έλθών είς τάς Άντίλλας, χωρίς νά σφάλη εις ούδέν, έξηκολούθησε πε

πεισμένος, ώς ύπελόγισεν, ότι έφθασεν είς τάς γαίας
τής ’Ασίας, τάς περιγραφείσας ύπό παλαιών περιη
γητών.
Α.

Φερδινάνδον, δοΰσα αΰτω τήν ’Αμερικήν.
Μολαταΰτα ό Κολόμβος ήθελεν είσθαι μέγας άνήρ

εξησφάλιζον τόν διάπλουν αύτής· ή δέ Μελέτη παρίστατο έν τω μέσω τών ύδάτων ώς άγρυπνος φρου
ρός, έτοιμος πάντοτε νά δράμη είς βοήθειαν τών
πρεσβαλλομένων πλοίων ώ; φάρος σωτήριος προωρισμένος νά σώζη τον ύπό τής τρικυμίας κατατρεχόμενον. "Αμα όμως αί τοιαΰται προσβολαίήλαττώθησαν, καί ή Μεσόγειος κατέστη ασφαλέστερα,
άπαλλαχθεϊσα τών πειρατών ών αί τολμηραί έκς·ρατεΐαι παρεμπόδιζαν έπί πολυν χρόνον τήν συγκοινω
νίαν τοΰ έμπορίου, ή Μελίτη άπώλεσε πλέον τήν κεκτηθεΐσαν έξαιρετιχήν ούτως είπεϊν θέσιν της. Τό
τάγμα τών ιπποτών , καταν-ήσαν είς απραξίαν,
είδε τήν δόξαν αύτοΰ ήλαττωμένην · τήν πειθαρ
χία·» χαλαρωθεΐσα» καί τήν ίσχύν αύτοΰ έλαττωθεΐσαν δέν παρίστα πλέον είμή καταφύγιον είς τούς
δευτεροτόκους υιούς τών μεγάλων οικογενειών, όσοι
έπροτίμων τήν ήμιθρησκευτικήν και ήμιλαϊζήν τάξιν
τοΰ τάγματος τούτου άπό τόν μοναστικόν βίον. Όθεν
κατά τήν διάλυσε·» αύτοΰ παρίστα άπλοϋν μόνον φάσμα

• τητες μέ διεταξατε, κατά τον ούτόν Ιανουάριον μή• να ν’ άποπλεύσω μέ ικανόν στόλον πρός τάς ρηθεί-

s σας χώρας τώ»- ’Iriii&r. ι>
Μετά ταΰτα ό Κολόμβος άπαριθμεί τά δείγματα
τής εύνοιας α έπεδαψίλευσαν αύτώ δ Φερδινάνδος καί ή
Ισαβέλλη, ότε προητοιμάζετο διά τό ταξειδιον τοΰτο-

ήτοι, ευγένειαν, τίτλον μεγάλου στολάρχου τοΰ ωκεα
νού καί διοικητοΰ πασών τών χωρών όσας ήθελεν α
νακαλύψει. Άφίχθη είς Παλον κατά τόν Μαϊον φέρων τάς άπαιτουμένας διαταγάς πρός εφοπλισμόν
έξ ών εις, γνωστός ΰπό τό όνομα ό ί((χνς '/ωάηηΐ, τριών πλοίων, καί τά πάντα ήτο·μασθέντα κατά τόν
ήθελεν είσθαι καλώς διατεθειμένος ύπέρ τών ήγεμό- Αύγουστον, άπέπλευσε διά τάς Καναρίας νήσους, έκέΐνων τής δύσεως, ό Κολόμβος προύτίθετο ν’ άπέλθη θεν δέ πρός τό μέρος έκεινο τών Ινδιών έν ώ έμελλε
παρ’αύτώ ϊ»α συνάψη μετ’ αύτοΰ συμμαχίαν έν νά εκπλήρωσή τήν πρεσβείαν του καί νά παραδότη τάς
όνόματι τοΰ στέμματος τής Ισπανίας. Ιδού περικο- έπιστολάς όσοι τώ έδόθησαν διά τούς ηγεμόνας τής
’Ασίας.
παί τινες τοΰ λόγου τούτου.
Δέν ήτο όμως ό θρησκευτικός ουτος καί πολιτικός
« ‘Υψηλότατοι, χριστιανιχώτατοι, άριστσι καί κρα• ταιότατοι βασιλείς καί βασίλισσα τών Ισπανιών καί σκοπός δν έπεθύμει νά ένεργήση· άλλ’ ήθελε νά συν
» τών νήσων τής θαλάσσης, κύριοι ημών χαί ήγεμώ- τέλεση εις τήν τελειοποίησιν τής γεωγραοίας" τε
» νες ήμών τό παρόν έτος 1492, οί Ύμέτεραι Με- λειώνει δέ τήν άφιερωτικήν αύτοΰ έπιστολήν, αναγγέλ
■ γαλειότητες άποπερατώσασαι τών κατά τών Μαύ- λω·* ότι προτίθεται νά έργασθή διά νά κάμη ένα μέ
• ρων πόλεμον, οιτινες έβασίλευο·» έν Ευρώπη, καί τε- γαν ναυτικόν χάρτην τοΰ Ωκεανού, παοιστάνοντα ά• λειωσαντες τόν πόλεμον τούτον έν τή πόλει τής πάσας τάς νήσους, είς τήν αληθή αύτών θέσιν, τόσον
■ Γρεναδης, έν κατά τό έτος τοΰτο, τήν διυτέρβν ή- κατά τό γεωγραφικόν μήκος τε καί πλάτος αύτών.
» μέραν τοϋ μηνάς Ιανουάριου, ειδον άνυψουμέιη», ί Κυρίως πρέπει, έλεγε, νά λησμονήσω τό» ύπνο»,
» δια τής ισχύος τών όπλων, τάς βασιλικάς σημαίας • καί νά μελετήσω μετά προσοχής τών διάπλουν μου,
• τών Υμετέρων ‘Υψηλοτήτων έπί τών πύργων τής d ίνα εκπληρώσω άπάσας τάς έπιβληθείσας μοι ύπο» Αλχάμπρας, καί έν ή είδον τόν βασιλέα τών Μαύ- • χρεώσεις· τό έργο·» είναι πολύπονον. » ’Ιδού ό μέ
» ρω< απερχόμενον εις τάς πύλας τής πόλεως καί ά- γας άνήρ! Δέν έστηριχθη εις φανταστικά; καί ανυ
» σπαζόμενον τάς βασιλικός χεΐρας τών ‘Υμετέρων πολόγιστο»; σκέψεις άρχισα; τόν πλοΰν του, ενώ έν
» ‘Υψηλοτήτων αμέσως κατά τόν αύτόν μήνα καί άγνοια αύτοΰ τόν περιέμενον άθάνατοι ανακαλύψεις'
• κατά τάς πληροφορίας άζ είχον δώσει πρός τάς τά παντα έν αύτώ εισι φρόνησις, άταραξία, τό παν
» Ύμετέρας ‘Υψηλότητας περί τών γαιών τών Ινδιών μελέτη καί γενναιότης! Δέν επιδεικνύει, ώς τινες φαν• και τίνος ήγεμόνος καλούμενου Μιγά-Ιον Αέακ, τασιοσκόποι πλήρεις πάντοτε τεραστίων ιδεών, ύπερ• όπερ είς τήν γλώσσαν μας σημαίνει βασιλεύς τών βολικών καί εξημμένων απαιτήσεων· όμιθεΐ μέ ύφοι

ή

συσκεμμένον περί καθαρας καί ώριμως συλληφθείσης καί χωρίς τήν ανακάλυψε» ταύτην,
διά τοΰ ’Ατλαντικού ήκολούθει τήν συμβουλήν ορθής
έπιχειρήσεως· δέν δμιλει περί έφιυρέσεωο, όμιλεΐ περί
κρίσεως, στηριζομένης εις μαρτυρίας προγενεστέρων
εργασίας· οί ούτως όμιλοΰντες, δηλαδή περί τής α
νάγκης μελέτης καί παραιτήσεως τοΰ ύπνου, δέν είναι περιηγητών. Έπεχείρισε νά συνδέση διά τής συντομωτέρας όδοΰ άπολεσθέντας τινας κλώνους τοΰ μεγάλου
φαντασιοκόποι. Τοιοΰτος ύπηρξεν ό Κολόμβος, τόν
τής άνθρωπότητος κορμού καί τελειοποιών συγχρό
όποιο» πολλοί παριστάνουσι ώς άνδρα επιτυχόντα, α
νως τήν γνώσιν ήν έχομεν περί τοΰ σχήματος τής
γνοώ έπί τή βάσει ποιων ενδείξεων, τήν ύπαρξιν ά
γής· ώστε διά μόνου τοΰ σκοπού τούτου ένεργηθέντος
γνωστου ήπείρου, καί περιφερόμενον άπό αυλής εις
μέ άξιοθαύμαστον γενναιότητα κατέστη άξιος τής εύαύλήν διά νά πωλήση τάς ανακαλύψεις του καί πάντο
τε άποδιωκόμενον καί θεωρούμενον ώς τρελλόν ύπό ι γνωμοσύνης τών μεταγενεστέρων.
Εις έτερον άρθρον θέλομεν γνωστοποιήσει κατά
τών συγχρόνων αύτοΰ, διότι ήτο μέγας άνήρ. Έπρό-

τών λαμπρών αύτοΰ ήμερών.
Τό τάγμα τοΰτο τής Μελίτης εκτός τής ώφελείας
ήν έπροξένει, είχεν έν τω πολιτεύματι αύτοΰ τήν αι
τίαν αύτήν τής πολυχρονίου διάρκειας του. Απαρτιζό
μενο·» έξ ιπποτών άνηκόντων είς τά διάφορα έθνη τής
Εύρώπης, συνδεδεμένων διά τής αύτής θρησκείας, έ| πρεπε νά έμπνευση τήν αύτήν είς όλους εμπιστοσύ
νην, ώς παρέχον είς απαντας ανεξαιρέτως τήν αύτήν
συνδρομής Τό πολυειδές τής συνθέσεως αύτοΰ τό
προεφύλαττε κατά παντός άλλοτρίου είς τόν σκοπόν
—-©-—
του πολέμου δυναμένου νά διακινδυνεύση τό μέλλον
Τό τάγμα τών ιπποτών τής Μελίτης έθεωρεΐτο αύτοΰ' ώς έκ τής τοιαύτης ποικιλίας του έθεώρει κα
έφ' ικανόν χρόνον ειδός τι θαλασσίου φρουράς μεγά θήκον αύτοΰ νά μή αναμιγνύεται tic τάς έριδας τών
λας παρασχόν είς τήν χριστιανοσύνην εκδουλεύσεις καί ήγεμόνών, καί νά φυλάσση ούδετερότητα τήν οποίαν
προστατεΰσαν τό έμπόριον τών διαφόρων λαών τής ουδέποτε παρέβη. ’Εκτός τούτου, τό τριπλοΰν είδος τής
Εύρώπης κατά τών πειρατών καί τών επιχειρήσεων διοικήσεώς του είχε τό πλεονέκτημα τοΰ νάπεριλαμβάτών διαφόρων άφρικανικών ληστρικών φυλών. Οί στό νη έν έαυτώ τά πολιτεύματα τών λοιπών κυβερνήσεων
λοι τοΰ τάγματος τούτου διαπλέοντες τήν Μεσόγειον,
123.
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ΐής Ευρώπης. Καί πραγματικώς, ήτο μοναρχικόν, διότι
ή έξουσία εύρίσκετο είς χεϊρας ένός μόνου’ δημοκρα

τικόν, ώς εκ της αρχής τής εκλογής, χαΐ αριστοκρα
τικόν ώς έκ τής γεννήσεως κα: τής τάξεως τών μελώ ν αύτοΰ.

Οί ίϊΐπόται διηοοΰντο κατ’ εθνικότητα, είς διαφό
ρους κλάσεις αίτινες άπεκαλέσθησαν γλώσσαι. Κατ
άρχάς μέν υπήρξαν επτά γλώσσαι- αί τής Προβιγκίας,
τής Ωθερνης, τής Γαλλίας, τής Ίιαλίας, τής Άραγώνης, τής ’Αγγλίας ζαί τής Γερμανίας. Άκολούθως
προσετέθη καί έτερα ή τής Καστιλλίας, χαί άντεκατέστησαν τήν τής ’Αγγλίας διά τής άγγλο-βαβαοιζής.
*
Γά μεγαλήτερα άξ ώματα διεμοιράζοντο εις έχάστην των γλωσσών τούτων’ οΰτω είς τήν γλώσσαν
τής ΓΙροοιγκίας προσήρτητο τό αξίωμα τσΰ μεγάλου
ταξιάρχου έχοντας τήν προεδρίαν τοΰ κοινού θησαυρο
φυλακίου καί τοΰ ελεγκτικού συνεδρίου’ είς τήν τής
Ωόεργνης, τδ αξίωμα τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρχου

νά κατοικώσιν ώς τούς τελευταίους τούτους, έντός

τής μονής, ή παρουσία όμως τών όποιων άπητεϊτο
κατά τάςγενικάς συνεδριάσεις τών συλλόγων.
Κατά τούς κανονισμούς ούδείς Μελιταϊος ήτο πα
ραδεκτός ώς ιππότης τής δικαιοσύνης' όσοι δέ προσειλχυον τήν εύνοιαν τοΰ τάγματος, ώς έκ τήςάφοσιώσεως
καί τών καλών υπηρεσιών των, έλάμβανον υποδεεστέ
ρους βαθμούς, οίτινες δέν παρείχαν είς αύτούς ούτε
τήν τάξιν ούτε τά προνόμια τών ιπποτών, καί τοΰτο,διότι
έφοβοΰντο μή εισερχόμενοι είς τό τάγμα ήθελον κατορ
θώσει μετ’όλίγοννά επιρεασωσι διά τοΰ άριθμοΰτων τάς
αποφάσεις· ιδού 5 κυριώτερος λόγος δίον άπό τής συς·άσεως τοΰ τάγματος τούτου,άπεχλείσθησαν οί Μελιταϊοι.
Δύω μόνοι θέσεις ιέπεφυλάχθησαν δι αυτούς ή τοΰ
μεγάλου ηγουμένου τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Ίωάννου,
καί ή τοΰ επισκόπου τής Μελίτης, αίτινες παρέσχον
είς τούς κατέχοντας αύτάς μέρος τών δικαιωμάτων
τών μελών τοΰ τάγματος. Οΰτω ό μέγας ηγούμενος

Οιοικοΰντος στρατιωτικός απαντας τούς ιερωμένου:,
έκτος τών μεγαλόσταυρων καί τών τοποτηρητών αύ
τών, τών εφημερίων καί τών ανθρώπων τοΰ οίκου τοΰ
μεγάλου άρχοντος· οσάκις εύρίσκετο αύτός είς τήν
θάλασσαν, ειχεν ύπό τάς διαταγάς αότοΰ τόν στρα

τηγόν τών τριήρεων καί αύτόν τόν με'γαν στόλαρχον.
Είς τήν γλώσσαν τής Γαλλίας προσήρτητο τό αξίω

μα τοΰ μεγάλου νοσοκόμου έχοντος τήν δικαιοδοσίαν
τοΰ μεγάλου νοσοκομείου.

Εις τήν τής Ιταλίας τό αξίωμα τοΰ μεγάλου στο
λάρχου, οστις έν απουσία τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρ
χου έδιοίκει είς τήν θάλασσαν απαντας τούς ναύτα;
καί τούς στρατιώτας.
Εις τήν τής Άραγώνης τά αξίωμα τοΰ Σκευοφύ
λακος ή μεγάλου Συντηρητοΰ, οστις εφόρευε τό συντη
ρητήριον, έπιτηρών άπαντα τά άφορώντα τόν ιματι
σμόν, τάς αγοράς, τάς προμήθειας τοΰ στρατού, τό
νοσοκομεϊον, τούς δοκίμους.
Είς τήν τής ’Αγγλίας τό αξίωμα τοΰ τουρκοπόλου (α) οστις ήτο ό αρχηγός τοΰ ιππικού καί τών
άκτεωρών.

Αστεος

νον τήν ενέργειαν τών μεγαλητερων υπηρεσιών του
τάγματος, ύπήρχον καί πολλά άλλα υποδεέστερα, τά
όποια συνεστήθησαν ώς έκ τών αναγκών τής εκτετα
μένης υπηρεσίας’ οΰτω είς τό αξίωμα τών μεγάλων
ηγουμένων ζαί τών ταξιαρχών άνετίθετο ή διάχείρτσις

τής περιουσίας τοΰ τάγματος· τών xoiro6taxur tfeχαστιχωχ άζινιιατιχων, ύπό τήν προεδρεία» τών
οποίων έκαστη γλώσσα συνήρχετο είς ξενοδοχείο» ίνα

(α) Ο3'ω ώνομάζοντο ίππότα: τινΐς της Μιλίτης.·

γήν ταχύτητος έμπόδιζον τόν σχηματισμόν κομμάτων,
καί τόν πάπαν τοΰ ν' ανανέωση τάς αξιώσεις του ώς
πρός τόν διορισμόν τοΰ μεγάλου άρχοντος. "Απασαι

άν άνήκωσι τάξιν, δέν παρήλλαξαν τήν ενδυμασίαν
των ήτις συνίσταται έξ ένός κοντού υποκαμίσου καλουμένου ΚρΙς, ένός έκ βαμβακιού μεσοφουστά-ου ίδΐϊ.Ι,

ένός κοντοΰ έξοφουστάνου χρωματισμένου και ανοι
κτού άπό τό πλάγιον Γχισουίρα, καί ένός συσφιγκτή
ρας μέ χειρίδας σίδρια. Αλλά τό κυριώτερον μέοος
τής ενδυμασίας των, τό όποιον καλύπτει άπαντα τά
λοιπά, εί»αι είδος τι τηβεννιδος έκ μελανός μεταξω
τού, καλούμενης γα'κδΐττα, τγ> θετουσιν έπί τής
κεφαλής έν είδεί κουκούλας καί τής όποιας αί μεγά-,
λαι καί κρεμάμεναι πτυ/αϊ γρησιμεύουσιν είς τό νά
περιτυλιχθώσιν όλοτελώς. ‘Γπό τήν τηβεννίδα ταύτην,
ήν φέρουσι μετά μεγίστης φιλαρεσκείας, παρίστανται
συνήθως χαρακτήρες πλήρεις άβρότα.τος, καί μέλανες
ώραϊοι όφθαλμοί ζωηροί καί σπινθηροβολοΰντες. ‘Π
διάλεκτος τών Μελιταίων ήτις λαλειται ύπό μόνου
τοΰ λαού, είναι γλώσσα συγκείμενη κατά μέγα μέρος

αί γλώσσαι συνήρχοντο έν τώ ναώ τοΰ Άγιου Ίωάν
νου, εξαιρούμενης εκείνης είς ήν άνήκεν ό τοποτηρητής
τοΰ μεγάλου ταξιαρχείου όστις προσωοινώς προέδρειΜν
είς τάς συνεδριάσεις. Έκαστη γλώσσα έξέΛεγεν έκ
τών μελών αύτής τρεις έκλέκτορας- τό αποτέλεσμα
δέ τής πρώτης ταύτης ψηφοφορίας ειχεν ώς αποτέλε
σμα τόν διορισμόν είκοσι τεσσάρων εκλεκτών είς ους
άνετίθετο τό δικαίωμα τής εκλογής. Οί είκοσι τέσσαρες ούτοι εκλέκτορες, άφοΰ ώρκίζοντο ένώπιόν τοΰ τοποτηρητοΰ, έξέλεγον μεταξύ των ένα νέον πρόεδρον,
καί προέβαινον είς τήν εκλογήν τής τριανδρίας ήτοι
ένός ιππότου, ένός ίερέως έφημερίου καί έ'ός διακό
λέξεων.
νου είς ους παρεχώρουν τό δικαίωμα τοΰ ψηφοφορεί/. έξ• άοαβικών
ι
Οί "Αγγλοι άπό τής κατοχής των έδειξαν ευνοϊκήν
Οί τρεϊς ούτοι έκλεχθέντες ώρκίζοντο καί αύθις, καί
έξέλεγον άλληλοδιαδόχως δι’ ιδιαιτέρας ψηφοφορίας, υπέρ τών κατοίκων τή; νήσου διάθεσιν ή φρουρά άν
είς ήν έλάμβανε μέρος κα! δ τελευταίος εκλεχθείς, καί σύγκειται έκ διαμαρτυρουμένων, συνοδεύει, κρα
έτέρους δεκατρείς. Γενόμενοι οΰτωδεκαέξ τόν αριθμόν τούσα έπί τοΰ βραχίονος τά όπλα, τάς πολυαρίθμους
όπερ παρίστα άνά δύω αντιπροσώπους δί έκάστην τών τελείάς τοΰ καθολικού θρησκεύματος, τάς όποιας έν
όκτώ κλίσεων, έξέλεγον μεταξύ των όριστικώς ένα Μελίτη τηοοΰσι μεθ' όλης τής Ρωμαϊκής λαμπρότη
τας. Τό έπωφελέστερον κατάστημα μέ τό όποιον ή
ή πλ ειοτέρους υποψηφίους διά τό αξίωμα τοΰ μεγά
λου άρχοντος’ οΰτω ό λαθών τάς πλειοτέρας ψήφους νήσος αΰτη είναι προικισμένη, είναι τό έκτεταμένον
παιδοτροφεϊον έν ω εκπαιδεύονται άμισθί απασαι αί
άνηγγέλλετο ύπό τοΰ ιππότου τής έκλογής, οστις
Α.
προϋκάλει τήν έγκρισιν τοΰ διορισμού ύπό τής γενικής νέαι τής πτωχής τάξεως.
συνελεύσεως, εξαιτούμενος μεγαλοφώνως τρις κατά
συνέχειαν έάν οί Ιερωμένοι ήσαν διατεθειμένοι νά παραδεχθώσιν αύτόν. Μετά τήν διακήρυξιν ταύτην δ νέος
μέγας άρχων άπήρχετο πρός τήν έπί τούτω έγειρομένην σκιάδα, ώρκίζετο, έψαλλε δοξολογίαν, έδέχε
παρά τοΐς άρχαίοις.
το τήν υποταγήν όλων τών μελών τοΰ τάγματος καί
άπήρχετο έπισήμως είς το παλάτιον αύτοΰ.
Τά καθήκοντα αύτοΰ ήσαν κανονισμένα, και τά έ
Πολλ.οί καί διάφοροι τρόποι τοΰ διατίθεσθαι το
σοδά του έστηρίζοντο είς άπαρασάλευτον σχεδόν βά-

γενειον έπεκράτησαν κατά διαφόρους έποχάς καί πα
ρά διαφοροις έθνεσι. Τά μάλλον έξευγενισμενα τών
νεωτέρων εθνών θεωροϋσι τήν πωγωνοτροφίάν ώς άνευ
ώραιότητος και σημασίας βάρος, οί δε αρχαίοι περι
εΐχεν έν Ευρώπη, καί ιδίως έν Γαλλ'α ικανήν περιου ποιούντο γενικώς τήν αϋξησιν καί σχήμα αύτών μετά
σίαν έν ή πολλάς αύθεντικάς ταξιαρχίας, τών ό πολλής έπιμελείας, Και οί "Ελληνες, ώς καταδει
ποιων δ φόρος άπεδίδετο είς τόν μεγάλον άρχον κνύεται έκ τών σωζομένων ανδριάντων τών^παρ’ αΰτοϊς
τα. Ή δήμευσις τών υπαρχόντων τούτων, ένεογη- φιλοσόφων, επιμελούντο τούτου ούχ’ ήττον τών άλλων
τεχνών· έθεωρεΐτο δέ ή πωγωνοτροφία, ο βαθύς πώθεϊσα έπί τής γαλλικής δημοκρατίας,ύπήρξεν δ πρώτος
γων ή δασύς ώς σημεϊον άνδρικότητος. Οί "Ελληνες
κατά τοΰ τάγματος τών ιπποτών κτύπος’ διότι έν πρώφιλόσοφοι διεκρίνοντο διά τών μακρών γενείων των
τοις προσέβαλον τά πλούτη αύτοΰ, τήν μόνην είς αύτό ώς σημείου έπισημότητος, οθεν καί δ Πέρσης δίδει όνο
μείνασαν δύναμιν, και άκολούθως ευκόλως κατέστρε ι μα είς τόν ϊωκράτην τό Magister barbatus. Οί
ψαν αύτό όλοτελώς.
1 Όμηρι*βί ήοωες ήσαν γενειήται ώς ό ’Αγαμέμνων ό
Ή Μελίτη στερηθεΐσα τοΰ τάγματος τούτου, είς ό Αίας, ό Μενέλαος, ό Όδυσσεύς. Κατά τόν Χρύσιπ
ώφειλε τήν λαμπροτέραν αύτής επισημότητα, τό μό πον ci Έλληνες επωγωνοφόρουν μέχρι τών χρόνων τού
νον αυτής πλεονέκτημα’ σήμερον έχει μόνον τήν θέσιν μεγάλου Αλεξάνδρου, προσθέτει δέ οτι δ πρώτος κε:
της, ώς νήσος κεντρική τής Μεσογείου. Οι Μελιταϊοι ρας τόν πώγωνα ώνομάζετο έπειτα κόρσην (έκ τού
είναι καί σήμερον ό,τι καί άλλοτε ήσαν, άριστοι ναΰ- Κείρω.) 4
Ό Πλούταρχος λέγει δτι ή αίτια δέ ήν έκείροντο
ται. Ή μέση τάξις τών πολιτών αύτής παρεδέχθη
τάς συνήθειας καί τά έθιμα τών άλλων μερών τής τό γενειον ήτον ίνα μή λαμόάνωντα; έν τή μάχη ύπ<τ
Εύρώπης· άλλ ή κατώτερα διετήρησε τά παλαιά αύ τών εχθρών έκ τού πώγωνος.
Ή συνήθεια τού κείρεσθαι τόν πώγωνα έξηκολούτής έθιμα. Μολαταύτα αί γυναίκες εις οποίαν καί

σιν· ήσαν δέ ταϋτα κατ’ έτος 400,000 Μελιταία
σκούδα, λαμβανόμενα έκ τών εισοδημάτων τής ηγε
μονίας χαΐ τών τοΰ μεγάλου ταξιαρχείου. Τά τάγμα

καί τοΰ φρουρίου τοΰ Γότσου.
Τέλος είς τήν τής Καστιλλίας ή ύπηρεσία τοΰ με
γάλου καγκελαρίου, οστις έσφοάγιζε τά χρυσόοουλα
και υπέγραφε τά πρωτότυπα.
Εκτός τών αξιωμάτων τούτων, άτινα περιίλάμβα

μεγάλου άρχοντος, καί πα'ραυτα ένήργουν τήν εκλογήν
τοΰ διαδόχου αύτοΰ. Διά τής τοιαύτης πρός τήν εκλο

ΠΕΡΙ ΠΩΓΩΝ0ΤΡ0ΦΙ1Σ

Είς τήν τής Γερμανίας ή υπηρεσία τοΰ μεγάλου
δικαστικού αξιωματικού, ου τίνος ή άρμοδιότης έπε-

κτείνετο έπι τών οχυρωμάτων τοΰ Παλαιού
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δειπνήση· τών αρχιδικαστών, (β) μή υποχρεωμένων

καί ό επίσκοπος έψηοοφίρουν είς τήν εκλογήν τοΰ με
γάλου άρχοντος, άλλ’ ουδέποτε ήδύνατο ή εκλογή αΰ
τη ν’ άποβή ύπέρ αύτών.
Ό αλλόκοτος τρόπος δι ου έ·-ηργεϊτο ή επίσημος
αΰτη εκλογή, άποδεικνύει κατά πόσον, όλόκληρον τό

τάγμα, περί πολλοΰ εποιεΐτο νά διατηρήση πλήρη με
ταξύ όλων τών ιερωμένων ισότητα, καί ν άπομαζρύνη
τάς ραδιουργίας οσας ή φιλοδοξία τινων καί ή επιρροή
τών ξένων ηγεμόνων ήδύναντο νά παρεμβάλωσι. Μό
λις παρήρχοντο τρεϊς ημέραι άπό τοΰ θανάτου τοΰ

(6) Οΰτω ώνομάζετο ιππότης τής Μελίτης έχωνάνώτερον τού ταξιάρχου βαθμόν.

— 981

— 980 —
Οησε παρά τοΐς Έλλη σι μέχρι των χρόνων τοϋ Ίουστινιανοϋ καί έπί τής έποχής αύτής καί αύτοί τών φι
λοσόφων οί ανδριάντες ήσαν αγένειοι. Οί φιλόσοφοι
μολοντούτο έξηκολούθουν έν γένει να εχωσι τό αρχαΐον
σημεΐον τής έπαγγελίας των, καί ήειςτοϋτο επιμονή των
έδωκε γέννησιν είς τήν παροιμίαν — πωγωνοτροφία
φιλόσοφον ού ποιεί. Καί ό έν τω πώγωνι μόνον φερων τήν σοφίαν του ώνομαζετο — έκ πωγωνος σοφός
— οΰτω εύρι'σκομεν παρα Γαλλιω video barbam ac
pallium, pbilosophum nondum video τ. ε.
βλέπω πώγωνα και τρίδωνα, άλλά φιλόσοφον ούχ
όρώ.
Οί 'Ρωμαίοι κατά τους αρχαίους χρόνος δέν
εκοπτον τό γένειον, ώς μανθάνομεν έκ τής βες τόν
Μάρκον Παπίριον γενομένης ύβρεως έκ τοϋ Κικέρωνος
καί κατά τόν Οϋάόρωνα καί τόν Πλίνιον οι 'Ρωμαίοι
δέν έκείροντο μέχρι τοΰ 300 έτους π. X. οτε ό Π.
Τικίνιος Μαίνας έφερεν έκ Σικελίας κουρέα. Ο Πλί
νιος προσθέτει οτι δ πρώτος 'Ρωμαίος όστις πάσαν
ήμέραν έκείρετο ήτον Σκιπίων ό ’Αφρικανός. Τό πα
ράδειγμα δέ τούτου έμιμήθησαν ταχέως πολλοί και

ή συνήθεια αύτη έγεινε κοινή. Αί ύποδεέστεραι δέ τά
ξεις, ώς καί τά νϋν, δέν έδύναντο πάντοτε νά κείρωνται,
δθεν καί χλευάζονται ύπό τοΰ Μαρτιάνου Κατά τους
νεωτέρους τής δημοκρατίας χρόνους πολλοί έκειρον
τόν πώγωνα έν μέρει καί διευβέτουν αύτόν πρός κό
σμον, οθεν, ώνομάζοντο οί τοιοΰτοι bene barbati
(καλλιπώγωνες) καί barbatoli.
Πενθούντες δε άφινον μικροί κα! ’μεγάλοι τόν πώ
γωνα.

Γενικώς έν 'Ρώμη, έπ! τής έποχής ταύτης, τά
μακρά γένεια έθεωρσΰντο ώς σημεΐον ακαθαρσίας
καί ρυπαρίας. Οί Κήνσορες Αούκιος Οΰετούριος καί
II. Αικίνιος ήνάγκασαν τόν έκ τής έςορίας άνακληθέντα εις τό άστυ Μάρκιον Λίδιον νά ξυρισθή καί
ν’ άποθέση τήν βυπαράν του μορφήν καί έπειτα νά παρουσιασθή εις τήν γερουσίαν κτλ. Τό κατά πρώτον κειρεσθαι έβεωρεϊτο ώς άρχή τής ανδρικής ηλικίας καί έπανηγυρίζετο ώς εορτή ή ήμερα καθ’ ήν τούτο έγείνετο.
Δέν ή to προσδιωρισμένος ό καιρός τούτου, έγινετο δέ
συνήθως όταν ό νέος 'Ρωμαίος έλάμβανε τήν άνδρι
κήν τήβεννον Ό Αύγουστος έκαμε τούτο είς τό 24
έτος τής ήλικίας του. 'Ο Καλλιγούλας είς τό 20.
Αί οΰτω πρώτον κειρόμεναι τρίχες άφιεροϋντο εις τινα
θεόν. Ό Νέρων ένθείς αύτάς έντός χρυσού καί μαργαρωμένου κιβωτίου άφιέρωσεν αύτάς είς τόν Καπιτώλιον Δια- ό Στάτιος αναφέρει τινα οστις έπεμφεν ώς
προσφοράν τάς πρώτας τρίχας αύτοΰ είς τόν Περγαμη
νόν ’Ασκληπιόν καί οτι παρεκάλεσε τόν Στάτιον νά
γράψη έπί τούτω άφιερωτικόν επίγραμμα καϊ ένέθεσεν
αύτάς είς κιβώτιον κεκοσμημένον λίθοις πολυτίμοις καί I
κατόπτρω.
Έπί τοΰ Αύτοκράτορος Άδριανοΰ ήρχισε νά άναγενναται ή πωγωνοτροφία. 'Ο Πλούταρχος λέγει οτι
ό Αύτοκράτωρ ούτος άφησε' τό γένειον ΐνα καλύφη
ούλάς τινας έπί τοΰ προσώπου του. 'Η συνήθεια έγεινε
κατόπιν κοινή κα! μέχρι τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου
οί Αύτοκράτορες παρουσιάζονται είς προτομάς καί νο μίσματα γενειήται. Οί ’Ρωμαίοι άφινον τό γένειον έν
καιρω πένθους, ώς ό Αύγουστος διά τόν θάνατον τοΰ
’Ιουλίου Καίσαρος, δτε δέ έκείρετο αύτόν έώοτασεν οί

δέ

Έλληνες άπ’ εναντίας είς τοιαύτας περιστάσεις εκεί
ροντο έν χρδ ό Στράβων λέγε: ο;ι τά γένεια τών κα

'Ο

τοίκων τών Κασσιτερίδων ώμοιαζον τά τών αιγών.
Τάκιτος λέγει οτι οί Κάττοι άφινον τήν κόμην καί τόν
πώγωνα αύτών καί δέν έκειρον αύτά πριν φονεύσωστ
εχθρόν τινα.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΙΩΝ ΓΙΩΝ ΕΠΑΙΤΟΥ ΠΑΟΪΓΗΣΑΝΤΩΝ.

τοΰ Γα.ί.Ιιχοϋ.

Είναι πολλά επαγγέλματα τών όποιων τήν έκτέλεσιν καί αυτός ό πτωχότερος άνθρωπος άναδεχόμενος,
δύναται ν’ άπολαμβάνη τά πρός τό ζήν καί νά τρέφη
τήν γυναΐκά του καί τά τέκνα του· όταν τις ήναι προ
σεκτικός, φιλόπονος καί οικονόμος, δύναται νά προοδεύση είς τόν κόσμον τούτο μάς άποδεικνύει πρός τοις
άλλοις καί ή ιστορία τοΰ Ίωάννου Σμίδ.
Ό Ιωάννης Σμίδ, παλαιός στρατιωτικός, ξύλινον τόν
ένα πόδα έχων , ήτο τοσοΰτον πτωχός, ώστε περιερχόμενος τά γειτνιάζοντα χωρία έζήτει άπό θύρας είς Ούραν τό έλεος· καί τώρα ό γέρων ’Ιωάννης
Σμίδ αναπαύεται έπί μεγάλης έδρας· ζή έν άνέσει,
και άγνωστον είναι πώς έπήλθεν ή μεταβολή αδτη τής
καταστάσεώς του· ό μέν λέγει οτι είχεν άνακαλύφει
θησαυρόν τινα, ό δέ οτι είχε συμφωνήσει μέ τόν διάβο
λον. — ’Αλλ’ έγώ αποκρίνομαι οτι « λέγοντες τά
τοιαΰτα είναι ανόητοι, καί ώς γνωρίζων κάλλιον αύτών
πόθεν προήλθεν ή μεταβολή αυτή, θέλω σάς τήν διηγηθή.
Ό Ιωάννης Σμίδ, καί τοι πένης, έπροσπάθησε νά
έκπαιδεύση οσον ήτο δυνατόν τούς τρεις υιούς του δίδων
είς αυτούς καλάς συμβουλάς καί παραδείγματα, καί
πέμπων αύτούς είς τά σχολεία.
Θερινήν τινα ήμέραν προγευματιζων δ ’Ιωάννης μετά
τών τέκνων του, τοΐς είπε·
— Τέκνα μου, δύναοθε ήδη νά αποκτήσετε τά πρός
τό ζήν δέν πρέπει τις νά ήναι έπαιτης, όταν δύναται
νά έργααθή άλλως· διότι τότε άφαιρεΐ τόν άρτον τών
δυστυχεστέρων του άνθρώπων. Σύ, Πέτρε, είσαι τετρακαιδεκαέτης καί έχεις όξεΐαν δρασιν, ζήτησον έργασίαν·
σύ, Γαβριήλ, είσαι τρισκαιδεκαέτης, καί έχεις ισχυρούς
βραχίονας, έργάσθητι· καί σύ, Γεώργιε. είσαι ένδεκαετής καί έχεις ταχείας κνήμας, ώφελήθητι έξ αύτών.
’Αλλά οί τρεις υίοί ανέκραξαν.
—- Κα! τί θέλεις νά κάμωμεν ;
Τότε ό ’Ιωάννης τοΐς άπεκρίθη. — Γνωρίζω καλώς
δτι ούτε αγρούς έχομεν νά καλλιεργήσωμεν, ούτε δέν
δρα νά κόφωμεν, ούτε ποίμνια νά βοσκήσωμεν άλλ’ ύ
πάρχουσι πολλά πράγματα τά όποια χάνονται, χωρίς
ούδείς νά ώφελήται έξ αύτών. ’Αν άποκτήοητε χρή
ματά τινα, μή έξοδεύσητε αύτά είμή είς τάς άνάγκας
σας καί τά λοιπά οίκονομεΐτε διά τό μέλλον. Άν π.
χ. έκτών πρός τροφήν έξόδων, σάς υπολείπεται έν βοάτσιον (νόμισμα ισοδυναμοΰν μέ 6 λεπτά) καθ’ ήμέραν,
τό όποιον θέτετε κατά μέρος, μετά ενα έτος έκαστος
ήμών θά έχη 24 φιορίνια κα! μετά 10 έτη 240.
Μετά ταϋτα £ ’Ιωάννης όμοΰ μέ τούς τρεις υιούς
του ήρχισε τήν οδοιπορίαν.

Τοΐς παρήγγειλε νά άθροίζωσιν ολα τά έν τή όδώ πορον τής πόλεως μέ τόκον. Ή δέ χαρά τών υιών
έρβιμμένα δοτά ΐνα τά μέν μεγάλα πω?,ήσωσιν είς τορ ήτον απερίγραπτος έπειδή ποτέ ’δέν ειχον ίδεΐ τόσα
νευτάς, οιτινες δι’ αύτών κατασκευάζουσι διάφορα έργα χρήματα.
Τό έπελθόν έτος ύπήρξεν εύτυχέστερον δ ’Ιωάν
τοΰ επαγγέλματος των, τά δέ μικρά είς κηπουρούς, οινης
δέν έπήτει πλέον επιμελείτο τά περί τόν οίκον,
τινες κοπριζουσι δί αύτών τάς γαιας των τοΐς παρήγέπεσκέπτετο
τόν σαπωνοποιόν κλ. διά νά προμηθεύση
γειλε πρός τούτοις ν$ συνάζωσιν ολα τά τεμάχια τών
ύέλων, τά όποια οί ύελουργοί μιγνύοντες μετ’ άλλων άνάλωσιν εις τάς πραγματείας τών τέκνων του. Μετά
άνανεουργοΰσι. Τό θέρος έφερον δέσμας άπό φύλλα βό- τέσσαρα έτη ειχον οί τρεΐς υίοί 614 φλωρινια.
Έν τούτοις οί τρεΐς αδελφοί έμεγάλωσαν καί έριδες
δων καί άνθη χαμαιακτών. κλ. τά όποια άγοράζουσιν
οί φαρμακοποιοί, οιτινες έζήτησαν νά τοΐς φέρωσ: καί ένίοτε συνεβαινον μεταξύ των διότι ότέ μέν είς έκατηάλλα καί τοΐς έδειξαν νέα φυτά καί νέας ρίζας άναγ- γορεΐτο ώς μή έργασθείς αρκούντως, ότέ δέ ό άλλος
καισύνσας είς αύτούς. Συνέλεξαν ^επίσης καί γνάφαλα διότι έπώλησεν είς μικράν τιμήν πραγματείαν τινα, £
βοών, καί τρίχας τών ίππων , όσάκις ήδύναντο νά δέ τρίτος διότι έπιε μίαν κοτύλην οίνου.
Ό γέρων πατήρ μή άνεχόμενος τάς έριδας ταύτβς,
προμηθευθώσιν αρκετά μακράς. Οί τούς τάπητας κατασκευάζοντες ήγόραζον τά γνάφαλα τών βοών οί τοΐς είπε: — Άς λάβη έκαστος 100 φλωρινια κα! άς
κατασκευάζοντες τά έφίππια, οί αμαξοποιοί καί οί τε- έμδη είς τόν κόσμον μέ οικονομίαν καί φιλοπονίαν επι
χνΐται τών καθεδρών ήγόραζον τάς ούράς τών ίππων τυγχάνει τις πάντοτε. Τό έπιλοιπον τών χρημάτων έ
οί δέ φενακοποιοί τέλος ήγόραζον τάς τρίχας. "Ολα μεινε παρακαταθεμένον είς τόν έμπορον, περί ού είποταϋτα βέβαια έφερον χρήματα, χωρίς νά άπαιτώσιν άλ μεν, δι’ άλλας άνάγκας· οί δέ τόκοι προσετίθεντο κατ’
λο είμή επιμέλειαν καί προσοχήν έζήτουν επίσης τρί έτος είς τό κεφάλαιον.
Τότε οι τρεΐς αδελφοί, σφίγξαντες άλλήλων τάς
χας χοίρείας διά τούς ψηκτροποιούς καί έντερα ζώων
χεΐρας
καί άποχαιρετήσαντε; τόν πατέρα των διευθύννεκρών, τά όποια έκκαθάριζον καί έξήραινον διά τού;
θησαν δ μέν Πέτρος πρός τήν ανατολήν, ό δέ Γαβριήλ
κατασκευάζοντας τάς χορδάς. "Οταν τοΐς έδιδον σπο
δόν, ύπήγαιναν καί τήν έπώλουν είς τούς σαπωνοποιούς, ποός τήν δύσιν, ό δέ Γεώργιος πρός μεσημβρίαν.
Ό Ιωάννης Σμίδ ήγνόε: τί άπέγιναν οί υ»ι του· έίίς τάς πλυντρίας κτλ. "Ολα τά μάλλινα ή βαμβακε
ρά ράκη έπώλουν είς τούς χαρτοποιούς, καί έν ένί λό λυπεΐτο μέν διότι άπεχωρίσθη άπ’ αύτών καί μάλιστα,
επειδή ήτο γέρων καί ασθενής, άλλά δέν ήθελε νά βλάγω δέν άφησαν ούδέ εν πτερόν δυνάμενον νά χρησιψη τά συμφέροντα των. Έν τούτοις ήσθένησε καί οικο
μεύση πρός γραφήν, ή πρός γέμισμα προσκεφαλαιου.—
γένεια! τινες έσυμφώνησαν νά τόν βοηθήσωσι· άλλ’ ίίς
Ουτω τά κέρδη των ηΰξανον καθ’ έκάστην.
τό χωρίον ύπήρχον άνθρωποι σκληροκάρδιοι) οΐςινες έκ"Οταν ήλθε τό φθινόπωρου δέν έπαυσαν καί τότε νά
τός οτι δέν ήθελον νά τόν συνδράμωοιν έπί λέγω οτι
έργάζωνται οι τρεις παΐδες. Ζητοΰντες παρά τών κυ
ρίων τήν άδειαν, συνέλεγον τούς άγριους καρπούς, έξ ή κοινότης έχει πολλούς πτωχούς, ήθελον μάλιστα νά
ών κατασκευάζεται τό οςος, τό γλεΰκος καί άλλα είς τήν τόν άποπέμψωσιν ώς ξένον, και το: διαμείναντα αύτόθι
οικιακήν οικονομίαν χρήσιμα πράγματα. Είς τά δάση είκοσιτέσσαρα έτη.
Τότε δ Ιωάννης Σμίδ έγραφε πρός τόν έμπορον τής
συνήθροιζον βαλάνους, κόκκους πτελέας, καί άλλων
πόλεως
τήν εξής επιστολήν:
δένδρων, τά όποια έπώλουν έπί καλή τιμή εις τε τούς
« Πέμψατε μοι, παρακαλώ, 300 φλωρινια άπό τό
αγροφύλακας καί είς τούς σπορείς.
Έπλήρουν τούς σάκκους των μέ άγρια κάστανα καί κεφάλαιόν μου διότι είμαι γέρων καί ασθενής χωρίς νά
γνωρίζω τί άπέγιναν οί υίοί μου. Βεβαίως άπέθανον,
τά μετεκόμιζον είς τόν μύλον, ό δέ μυλωθρός έσκω
άλλά δέν θά αργήσω νά τούς ακολουθήσω είς τήν αιω
πτε τήν μωρίαν των νομίζων δτι ήθελον νά φάγωσ: τό
πικρόν έκεΐνο άλευρον, τό όποιον δέν τρώγεται- άλλ’ οί νιότητα. »
« Σας πέμπω ο,τ: μέ ζητείτε, άπεκρίθη ό έμπορος·
υίοί τοΰ Ίωάννου Σμίδ, άφινοντες αύτόν νά γελά οσον
είσθε
πλούσιος· διότι τά κεφάλαιά σας ύπερέβησαν σχε
ήθελεν, έπώλουν τό έκ καστανών άλευρον είς βιδλιοδόν
τά^2,000
φλωρινια. »
δέτας, ναστόχαρτου ,γούς καί άλλους έχοντας χρείαν
Όταν είδον τά χρήματα, οί χωρικοί ήνοιξαν τά όμγλοιοΰ (κόλλας). ’Αλλ’ όταν ή τοιαύτη εργασία έξέλιπεν, εΰρισκον αμέσως, μετά σφοδράν βροχήν, άμανίτας I ματά των άπλήστως καί συνέδεσαν πάλιν φιλίαν μέ τόν
Ίωάννην Σμίδ λέγοντες: ο Μάγος πρέπει νά ήναι. »
διά τούς γαστρίμαργους τήςπόλεως.—Τόν χειμώνα καΆλλ’ ό ’Ιωάννης Σμίδ, μέ ολα του τά χρήματα οέν
τεσκεύαζον σάρωθρα, έπλεκον καθέδρας, κάνιστρα κα!
ήτον εύχαριστημένος· έπεθύμει νά άποθάνη διά ν’ αν
ποδόφηκτρα· ό δέ γέρων Σμίδ ήτο διδάσκαλός των είς
τάμωση τούς υιού; του, ούς ύπελάμβανεν άποθανόντας.
τό είδος τούτο τής έργασίας.
— Αποθνήσκω μόνος, έλεγε, καί ή αγαπητή χειρ
Έντός μηνός, ή οικία είς ήν διέμενεν £ Ιωάννης ενός υίοϋ μου δέν θά μοΰ κλείση τά ίμματα· ώ I είθε νά
Σμίδ μετά τών υιών του κατέστη έργαστήριον τό ό
μή άφινα νά φύγη άπό έμέ ό μικρός Γεώργιος.
ποιον μόλις ήτον ικανόν, νά χωρήση ολα δσα καθημε
Ό δυστυχής Σμίδ οΰτω εγκαταλελειμμένος δέν άπέ
ρινώς έφερον, ώς τά μικρά πτηνά όταν θέλουν νά κα θανεν. Ώραίαν τινα εσπέραν τής Κυριακής καθήμενος
τασκευάσω}: τήν φωλεάν των. ’Ολίγον κατ’ δλίγον μετ’ άλλων χωρικών ύπό φιλύραν, αίφνης είδε ερχόμε
έγειναν γνωστοί είς τούς αγοραστά;· έμαθον νά διακρι- νον έφιππον τινα, οστις σταθείς έμπροσθεν αύτών ήνωσι τήν ποιότητα τών πραγματειών των καί απέκτη
σαν μεγαλητέραν βαθμηδόν έπιτηδειέτητα νά τάς εύρι- ρώτησεν
— Είς τό χωρίον τούτο κατοικεί γέρων τις καλού
σκωσι. Είς τό τέλος τοϋ έτους ό ’Ιωάννης Σμίδ έλογαρίασεν ολα τά κέρδη καί εύρεν οτι τά τρία τέκνα εϊχον μενος Ιωάννης Σμίδ;
Οί χωρικοί ταραχθέντες : —μάλιστα, είπον καί ιδού
κερδήοει ύπέρ τό έν βράτσιον τήν ημέραν1 διότι εϊχον
αύτός. Καί ένω ούτοι έπαρετήρουν άλλήλους ίνα μαν
104 φλωρινια καί 23 κρεουτσέρια.
Ταύτα παρακατέθεσεν ό ’Ιωάννης Σμίδ είς τινα έμ τεύσω:: τί τούτο εσήμαινεν αίφνης δύο αμαξαι έστάθη-
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σαν έμπροσθεν τής οικίας· τοΰ Ίωάννου Σμ·’ό. Τρεις κύ
1 Άς άφήσω τά τοΰ κόσμου άς εισέλθω είς τήν φύσιν,
ριοι και δύο ώραΐαι κυρίαι κατέβησαν άπδ αύτας, μεγα
λοπρεπούς ενδεδυμένοι καί βιφθέντες εις τάς άγκάλας Ώ έκε Ι άς περιμείνω τήν τοΰ δράματός μου λύσιν,
’Εκεί ίσως απολαύσω τής ψυχής μου τήν γαλήνην.
τοΰ γεροντος, όστις ένόμιζεν οτι δνειρεύετβ.
— Πάτερ μου, είπεν ύ προοβΰτερος δέν μας γνωρί
Κα! είς άχανεΐς έκτάσεις,
ζεις ; είμαι δ υιός σου Πέτρος έμπορος αρωματικών είς Χρυσήν κόνιν έσ παρμένη·/ ώς ή άμμος τής θαλάσσης.
Βαρσοβίαν καί Πολωνίαν· ή Κυρία αυτή είναι ή σύ
ζυγός μου.
Είς κοιλάδας δενδροφύτους καί είς χλοερούς λειμώνας,
Καί έ δεύτερος άνέκραξεν. — Είμαι δ υιός σου Γα
’Εντός ρόϊων μυροφόρων νά πλανώμαι κατά μόνας·
βριήλ καί ιδού ή γυνή μου· καί έγώ επίσης εγεινα έμ
Τών πτηνών ν’ ακούω μόνον τήν γλυκεία·/ μελωδίαν
πορος σίτων είς Βαρσοβίαν.
Αντηχούσαν εις τά πέριξ καθ’ έσπέραν καί πρωίαν.
Τότε δ τρίτος άνέκραξεν έπίσης. — Είμαι δ Γεώρ
γιός σου· έρχομαι· άπδ τάς Ινδίας, ένθα έκαμα μεγά
Καθαρόν άέρα πνέων,
λας προόδους· έμαθον διά τών εφημερίδων τήν είς Νά κοιμώμαι υπό στέγην αρωμάτων καί άνθέων.
Βαρσοβίαν διαμονήν τών αδελφών μου καί υπήγα νά
τούς ευρώ. ’Ηδη ήλθομεν πρδς παρηγοριάν τών γη Έκεϊ Ζεφυρΐτις αύρα είς τούς κλάδους πτερυγίζει,
ρατειών σου.
Καί τδ καταπίπτον ύδωρ έκ τής κρήνης κελαρύζει·
Ό δυστυχής Ίώννης Σμίδ έκλαιε άπδ χαράν περί Μέ μαρμαρυγάς άκτίνων καί μ.έ χρώματα ποικίλα
τδν τράχηλον τών υιών του, οΰς ηύλόγησεν ώς καί τάς , Τής αυγής τά σαπφειρώδη δάκρυα κοσμούν τά φύλλα,
γυναϊκάς των.
"Οπου μάνα γλυκύ τρέχει,
— Εις σέ, ώ πάτερ χρεωστοϋμεν ολην μας τήν ευ Καί είς μελισσών τά πλήθη άφθονον τροφήν παρέχει.
δαιμονίαν, ανέκραξαν έν ταύτω καί οί τρεις υίοί. ’Αν δέν
μάς έμάνθανες νά συλλέγωμεν σπόρους, χόρτα, πτερά
Πλήν κα! είς αυτό τοΰ βίου άσυλον τδ τελευταίου
καί βάκη, σήμερον θά είμεθα έπαϊται.
Ούτως είπόντες, έπλήρωσαν χαράς τάς τελευταίας Σκιάς μαΰρας άπαντώμεν σκελετών γιγαντιαιων,
ήμέρας τοΰ γηραιοΰ πατρός των. Μετεχειρίσθησαν δέ Καί τά άνθη μαραμένα έπί φαλακρού πεδίου,
τέ παρακαταθημένον άργύριον ώς καί τδν έκ τών τό Ποτέ οπού δέν έχώρουν αί ακτίνες τοΰ ήλιου.
κων τούτου προελθόντα εις καθίδρυσιν ένδς σχολείου
είς τδ χωρίου.
Ε. I. Σ.

Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ.
Είμεθ’ άνευ πηδαλίου πλοία παραδεδομένα
Είς τδ άστατον τής τύχης χωρίς όρμον καί λιμένα
Πανταχόθεν έπιπίπτουν, ώς οί λαίλαπες τά πάθη
’Απειλοΰντα καθ’ έκάστην νά μάς βίψουν είς τά βάθη
Κάθε έγκλημά μας βράχος,
Πρδς δν μάχεται δ λόγος, ώς ανδρείος μονομάχος.

Εις τήν θάλασσαν τοΰ β ου, έν τω μέσω τών κυμάτων
’Αγρυπνος αύτός διέπει τά λοξά κίνήμάτά των·
Πλήν καί τούτον παρασύρει φεΰ είς ρεύματα όποια 1
Γαυριώσα, μαινομένη ή οι’κτρά αλαζονεία!

Τά αιθέρια πεδία,
Διατρέχουν πυκνά νέφη μελανόπτερα καί κρύα.

Τήν γην απασαν καλύπτει πένθιμος λευκή σινδόνη,
Καί μυκάται είς τά όρη τού βορρά ή λύσσα μόνη·
Τά γυμνά των δάση φεύγουν τά πτηνά πεφοβισμένα
Κ’ είς τών βράχων τάς χαράδρας άσφαλή ζητούν λιμένα,

Φεΰ! άνέκραξα δακρύων,
Παντού βλέπω χαραγμένου τοΰ θανάτου τδ σημείο·/.
Ναι τά πάντα ματαιότης, μόνιμον ούδέν υπάρχει,
Ή φοικώδης δυναστεία τού θανάτου παντού άρχειΉ νεότης μου, ώς χόρτον νά έκλειψη, άφοΰ είδον,
Καταβαινω είς τδν τάφον άνευ πόθων καί έλπίδων,
Καί μακράν άπδ τδν σάλον,
Τής ζωής τδ τελευταιον, ώς ό κύκνος άσμα ψάλλων,

Γ. Π.

Τδν κρημνίζει είς τδ χάος,
"Οπου ό Σατάν βρυχάται είς τά σκότη άεννάως.
Μέ τδν ρύακα τοΰ δάσους ή ζωή μας όμοιάζει,
Άλλ’ ένώ ’ςτά κρυσταλώδη ΰδατά του άπαυγάζει
Τ’ άπεικόνισμα τών δένδρων ολον οκιερδν καί Οάλλον,
Καί τδ σέλας τών αστέρων, ώς είς κάτοπτρονμεγαλον,
’Αφανής έκείνη τρέχει,
Και καλής τίνος ήμέρας άντανάκλασιν δέν έχει,

Φεΰ 1 παρέρχονται τά έτη μέ ταχύ καί σπεΰδον βήμα,
Καθώς σύρονται τά φύλλα είς χειμάρρου σφοδρόν κϋμα·
Τών όνείρων τής ζωής μας ή πληθύς νά σβύση μέλλει,
Ώς ύγρά καί ομιχλώδης φθινοπωρινή νεφέλη,

"Ην σκορπίζει ’ςτούς αιθέρας,
Ό λαμπρός κα! φωτοδόλος οφθαλμός ό τής ήμέρας.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
’.4.τρί.ώο<·.
Χρονιά 'ήδη έσίγησεν ή Μοΰσα τών 'Έργωκ καί

καί είς μάτην άπδ τοΰκρυεροΰ καί παγετώ
δους Ιανουάριου έπεκαλέσθησαν αυτήν αί καλαι τής
Ευτέρπης άναγνώστριαι.
Ή ευτράπελος αΰτη καί σοβαρά, αιθέρια και ιδιό

τροπος Θεά φεύγει τούς παγετούς, φεύγει τούς απο
κλεισμούς καί τάς συμφοράς, ών ή/ έμπλεως ή ‘Ελ
λάς εφέτος- άγαπα δέ τό εαρ καί τά άνθη, τήν έλευ
θερίαν κα! τήν σύννοιαν, καί ιδού διατί επανήλθεν
ήδη, ώς επανέρχεται τδν άποίλιον, ή άηδών, καί έν

μέσω τών ευθαλών δενδρώ-ων, παρά τάς όχθας τών
ρυακίων, και εις τών εαρινών ζέφυρων τάς πνοάς υ
μνεί καλλικέλαδος τούς έρωτας της ... .
Άλλά, μή πτοηθή ή άγνή κα! άθώα άναγνώστριά
μου- ούτε αηδών είναι ή μούσα μου, ούτε ερωτάς τινας έχει νά ψάλη .... Ό κακούργος υιός τής Α
φροδίτης προ πολλοΰ έπαυσεν έχων βωμούς έν Έλλάδι, καί ούτε μία παρθένος Ήρώ, ούτε είς νεανίας
Λέανδρος ά/άπτουσι τών ερώτων τδν λύχνον . .. Άφοΰ
έκ τής γής ταύτης τοΰ έοωτος καί τών καλλονών έφυγαδεύθη τοΰ κάλλους ή Θεά, ήκολούθησαν αύτήν ταχυπτέρι/γα τά τέκνα της Έρως καί Άντέρως.
ΙΙλήν ήάνοιξις επανέρχεται, ή κτίσις λαμβάνει
νέαν έγερσιν καί ζωήν. Αί! ίσως μέ αύτά, μεταβληθώσι παρήμίν καί τά πάντα, καί σύν τούτοις ή πολύδακρυς τύχη τής ‘Ελλάδοο. Ή δύστηνος ! όπόσα έ
λαβε τραύματα, όπόσα έχυσε δάκρυα οδύνης τέσσαρας
ήδη μήνας, καί ώς τις εύμορφος νέα, ήτις μόλις άναπτυσσομένη ύπδ βαρείας τήκεται νόσου, ειδεν αίφνης
μαοαινόμενα τά κάλλη αύτής καί τήν νεότητα.
Και τωόντι’ όδυνηρά καί πολλών άξια δακρύων πα
ρέρχεται ή τής ‘Ελλάδος νεότης* ή περίβλεπτος αύ
τής άλουργΐς, ή< πεοιεβλήθη κατά τάς ήμέρας τοΰ
ένδοξου άγώνός της, έγένετο άχρους καί κατεβρακωμένη.

Τίς έπλασε τήν τοιαύτην μοίραν τή ‘Ελλάδι;
Πρδς τάς τοσαύτας αυτής δοκιμασίας έχουσι κα! άλλαι νά ποοστεθώσιν; Ή ή‘Γψ στη Πρόνοια, ώς άλ
λοτε τδν εκλεκτόν αύτής λαόν, καί τόν νεώτερον αύ
τόν λαόν τής έκλογής της έβουλήθη νά όίηγήση διά
τής ερήμου καί τών κινδύνων εις τδν προορισμόν του ;
Αγνοώ. Τοΰτο δέ μόνον άνθρωπίνως δύναμαι νά εικά
σω, ότι σκοτεινόν τδ μέλλον τής ‘Ελλάδος. Καί δμω;
έν ήμΐν κείται νά καταστήσωμεν αύτό φωτεινότατο·/·
—καί δέν θελομεν! δέν θέλομε·/, διότι δέν έχομεν
βύταπάρνησιν, δέν κατασιγάζσμεν τά πάθη μας, διότι
δέν άτενίζομεν τδ βλέμμα πρδς τδν όδηγόν τής πατρι
κός αστέρα . . Ιδού, έντός ολίγου μάς δίδεται αφορμή
νά προ/οήσωμεν εύθύς περί τής βελτιώσεως τής κα
ταστάσεως μας, ή τών εκλογών.
Ή Ελλάς δεν στερείται άνδρών φιλοτιμώ·/, φιλοπατοίδω·/ έναρέτων, πεπαιδευμένων πρδς τούτου; ά:
στραοώσι τά βλέμματα όλων, έκ τούτων άς άποστειλη
ό λαός αντιπροσώπους του καί νομοθετας, μήτε εις
τήν νέαν ηλικίαν των, μήτε εις τά κατ ονομασίαν μό
νον πολιτικά κόμματα αποβλέπω/, μήτε τής ολέθριας
τοΰ αυτόχθονος καί έτερόχθονος προσηγορίας διάκρισιν ποιούμενος. Άς καταπράξη ή ‘Ελλάς και τήν α
πόπειρα·/ ταύτη·', και όταν δέν επιτυχή και αύτή. τότε
ά; άπελπισθή καί άς είπη ότι σωτηρία αύί/j όϊι· ύ ■

πάργιι . . . ,
Πλήν βλέπω, ότι θρήνους τινα;, άντ’ι τών ευάρε
στων, άτινα προσδοκά βεβαίως ό ά/αγνώστης μου,
λέγω ενταύθα Έλθετε λοιπό/ μετ έμοΰ κόραι πτερόεσσαι καί γυναίκες καλλιπάρειοι, καί παΐδες,καίγέροντες,
καί νεανίσκοι, έλθετε και ά; τοεξωμεν πρδς τού; βουνού;,
τάς κοιλάδας, τούς λειμώνα:, ού; ευρύς καί πυκνός
τάπης χλόης καλύπτει,

«Καίγελόωσιν άνοιγομένοιο ρόδοιο,» καί σεις οί
ποιηταιήμών τονίσετε τήν λύραν σας, καί έκεϊ, μια
φωνή καί μελωδία άσωμεν τδν ύμνον τής άνοίξεως.
Διά νά μα; αποζημίωση φαίνεται έ/εκα τής αύστηρότητος τοΰ χειμώνος, όουρανός μας έστειλεν όλας
τοΰ εαρος τάς δρόσους καί τάς πνοάς. ‘Ο μαγευτικός
άπρίλιος, άπας σχεδόν παρήλθε·/ έπινέφελος και δροσώδης, αί δέ τοΰ θέρους δαβρωτικαί καύσεις δέν έμάρανοι·/ εΐσέτι τήν χλοερά·/ όψιντου. Τό έαρ είναι ή ποιητι
κή ώρα τοΰ έτους όπω;, ή νεότης, τής χαράς ή έπο-.
χή εις τδν ανθρώπινον β ον. Ανάγκη νά ώφελώμεθα
έξαΰιών,διότι φεύγουσι καί ή μία καί ή άλλη ταχέως.

’Επειτα, τί καλήτερον έχομεν έν ‘Ελλάδι άπδ τόν
ουρανόν αύτής, καί τήν τερπνήν φύσιν της ; Ένώ πέν
θιμα καί αμαυρά κύκλω ήμών τά πάντα, διαγελα
πάντοτε ό γλαυκός ούρανος τής ‘Ελλάδος, μινυρίζει
τδ κΰμα εις τάς ευρυχώρους άκτάς τη;, και θάλλουσιν
εις τάς πεδιάδάς της ό θυμοο, ό ασφόδελος καί τό
χαμαίμηλο ν ή δέ λάλος χελιδών καί έ ήδύοωνος κορυδαλδς περιιπτανται τδ έαρ υμνοΰντες.
Η φυσις γελά μέ τάς δϊχονοίας ήμών, μέ τά πάθη
μας, και αυτά τά δυστυχήματα μας, φιλομέιίής δέ
καί φιλοπαίγμων, προσκαλεί ήιίας νά έντρυφήσωμεν
εις τάς καλλονάς αύτής,τά πάθη μας, καί τάς δϊχονοίας
λησμονοΰντες.

"Ηθελα όμως καί τι περί τής πολιτικής καί κοινω
νικής ήμών καταστάσεως νά σοί είπώ, φίλε άναγνώστα, σοί μάλιστα, όστις μακράν τής ‘Ελλάδος ών, α
γνοείς τί περί αύτής νά στοχασθή:, πά-τστε αντιφα
τικά; η θλιβερά; άκούων γνώμας. Άλλ ή πολιτική
ήμών κατάστασις είναι ή αύτή πάντοτε, όποιαν τήν έγνώρισας καί πρότερον, διότι μόλις παρήλθεν, ή και
πριν έτι παρέλθη δ κίνδυνος, ήρχισεν ή σπουδαρχία νά
έ|·είοη τήν αποτρόπαιο/ κεφαλήν της, καί πανταχόθεν
νά γίνωνται επιβουλαί κατά τής βελτιώσεως τής κα
ταστάσεως τών πραγμάτων μας. Ιδού άπας πάντοτε
ό πολ τικός ήμών βίος, έν δέ τώ κοινωνικό» ή αύτή μο
νοτονία, καί ακινησία. Ούδέ έκτακτα, ούδέ σκανδαλώ
δη συμβάντα διαποικίλλουσιν αύτόν, καί ό θελων νά κινήση τήν περιέργειαν τών αναγνωστών του ηθογράφος
σπανίως δύ/αται νά εύρη ύλην πρός τόν σκοπον του.
Δυστυχές μέ·/ τοΰτο διά τδν συγγραφέα τών κοινωνι
κών πραγμάτων, άλλ’ ευτυχές διά τήν κοινωνίαν, διό
τι, κατ’ αυτόν τόν τρόπον, αύτή είναι άπηλλαγμένη
πολλών ελαττωμάτων καί κακιών Εύρωπαϊκών, ούτε
άπαγωγάς τινας, ούτε διαφθορά;, ούτε μονομαχίας
καί άλλας σκανδαλώδεις παοιστώσα σκηνάς...........

Ή σύζυγος διατελεί πιστή πρδς τδν

έαυτής συμ-

β ον . . . , η κόρη σεμνή καί αγνότατη .... υφαίνει
ύπδ τδ πατρικόν δώμα, τδν ιστόν τη; . · · , ή

*νθ*

λαία, ή μέν πανήμερος είς τά διδασκαλεία φοιτά, ή Οε
διημερεύει έπί τή; γραφικής κεκυουΐα τραπεζης ή εις τά

καφενεία, ούο’ εκτείνεται ή διάνοια αύτής καί τά έργα
πέρα/ τή; Έηχ/σίζζ/ς όδοΰ, και τοΰ ΠαυσΙΛύχοι·.
Ανάγκη λοιπόν νά ζητήσωμεν κοινωνικά άντικεί-
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μένα μακράν ημών πλήν καί ενταύθα νέκρωσις διε- τών Παθών και τήν Άνάστασιν περίεργα συμβά/τα.
Συνήθεια κακίστη επικρατεί ενταύθα, κατά τόν Έδέχθη τήν μεγίστην τών δυο παρελθόντων έτών ζωήν
καί χίνησιν, καί είς μάτην ήδη θέλετε ζητήσει αύτού πιτάριον καί τήν Άνάστασιν, νά ρίπτωσι πυροτεχνή
γυναίκας δημοκρατίσσας χαί άμαζόνας, συμπόσια ματα χαί νά πυοοβοΛώσι. Τό κακόν γίνεται μέγα, χαί
κοινωνιστικά ή S/λου σάλον καί θορύβους. Ήσαν αί άρχαί πρέπει εξάπαντος νά περιστείλωσιν αύτό·
οαίνεται τά τελευταία συμβάντα ανεμοστρόβιλός τις ‘Οπωσδήποτε χρεωστούμεν νά παρατηρήσωμεν εν

αίφνήδιος χαί βίαιος, οστις κατέπεσε ταχέως καί έ ταύθα πρός μέγιστον έπαινον τής γενναιότητας τοΰ
μεινε·/ ήδη μόνος ό έξ αύτοΰ έγερθείς ίιονιορτός . .. , παρ ήμΐν ώοαίου ρόλου, ότι άνδρείως καί κύριοι καί
χαί ή Γαλλική δημοκρατία· διότι, ποΰ είναι αι ίίαγ- κυρίαι, καθ’ ών μάλιστα έτοξευοντο τά πυοά άντιπαγερμανικαι συνελεύσεις τής Φραγχοφούρτηε, ποΰ οί ρέταττον κατ αύτών τά ωραία και τρυρερά στήθη των,
μαχηταί τών Καρπαθίων χαί τής Νοβάρας ; ώς καί καί ατρόμητοι ώς Σπαρτιάτισσαι τωόντι, καί μετ’
αύτάς ό Πάπας ‘Ρώμης πρό τινων ημερών έπανήλ εύχαριστήσεω; απερίγραπτου έξετίθεντο άπό τούς έθεν εν πομπή χαί παρατάξει χαί άπό λόγχας προ- ξώστας των εις τάς προσβολάς τοΰ έχθροΰ. Κατ’ εύπομπευόμενος είς τήν αίωνίαν πόλιν, έξ ής είχε δρα τυχίαν των καλών κυριών μας, δέν έπαθον είμή αί έσθήτες, οί πέτασσοι καί οί έπενδύται, άλλά πολλών
πετεύσει νυκτός, προ ένός περίπου έτους.

Χό καθ' ήμας προτιμώμεν τήν επάνοδον ταύτην τών
πραγμάτων είς τήν προτε'οαν των τάξιν, άφοΰ αί οοκιμασθεισαι μεταβολαί ούδέν γενναιον έφερον άποτέλεσμα, καί εύτυχής ή άνθρωπότης, άν ή τελευταία αύ
τής δοχιμασία.χαί ό τελευταίος σπαραγμός, δέν έπαναοε'ρη αύτήν είς τήνΙπρό τριαχοσι'ων έτών χατάστασίν της!
Καί κατ’ άλλην εποχήν τής άνθρωπότητος ήχμαζεν ό πολιτισμός, αί τε'χναι, αί έπιστήμαι. Αί Άθή•·αι αύται, αίτινες σήμερον μόλις άναγεννώνται, χα!
άμορβόν τινα οικοδομών, πραγμάτων χαί ηθών παριστώσι σωρόν, ήσαν ποτέ λαμποότερον τών λαμπροτέρων τοΰ παρόντος κόσμου στολισμάτων. Ούδ’ εφθασαν
άκόμη αί νεώτεραι χοινωνίαι τόν πολιτικόν καί ιδιωτι
κόν έξευγενισμόν αύτών, διαρκε'σαντα έπί πολύ χαί
μετά τήν πτώσίν των. Ή ‘Ρώμη έγένετο χοσμοκράτωρ χαί ακμαία κατά πάντα . . . άλλ’ αίφνης χαί
‘Ρώμην χαΐ ‘Ελλάδα καλύπτουσι βαρβάρων στίρη χαί
πάσα βαρβαροΰται ή Εύρώπη, ό δέ πολιτισμός, αί μα
θήσεις, τά πάντα έξαρανίζονται.
Τοιαΰτα πρό πάντων ποοοίμια είδομεν όχι μόνον
τά δυω παρελθόντα έτη, άλλά χαί κατ’αύτό τό ένεστώς, τό όποιον όμως ύπέσχετο φαεινότερα τινα έρ
γα. ’Αλλ’ άν είναι πεπρωμένον νά έκβαρβαρισθώσιν
έχ νέου τά έσπέρια έθνη, ή νεογνός ‘Ελλάς διαμαρ
τύρεται, χαί έλπίζει οτι αύτή, τήν όποιαν εσχάτως ήδη
παρεγνώρισεν δ κόσμος, προώρισται νά διασώση τά
ζώπυρα τοΰ πολιτισμού χαί νά έξευγενίση έχ Τρίτου
τήν οικουμένην.
Δύο άξια λόγου πολιτιχώς καί ριλολογιχώς γεγο
νότα άναρέρουσιν έν Γαλλία αί τελευταιαι ειδήσεις,
τόν κατά τοΰ νόμου τής ΰπερορίου έκτοπίσεως, (trans
portation) λόγον τοΰ ποιητοΰ Βίκτωρος Hugo, καί
τήν τραγωδίαν τοΰ Λαμαρτίνου έπεγραρομένην Tous
saint Louverture, (ό μαύρο; έλευθερωτής τών μαύ

Σπαρτιατών, άλλων μέν έξωρύχθησαν οί οφθαλμοί, άλ
λων δε άπεκόπησαν αί χεΐρες, καί τινων ή ζωή ! .. .
Έλπίζομεν, οτι τό προσεχές έτος αί κυρίαι, ρειδόμεναι τών όσοι γίνονται θύματα εκούσια τής γεν
ναιότητάς των καί τής χαλλονής των, δέν θέλουν πλέον
έχτίθεσθαι τοσοϋτον άτρομήτως εις τούς περί τό πε
δίον τής μάχης έξώστας, ώστε και οί ήρωες τών πυροβοληματων μή ευρίσκοντες έχθρόν νά παύσωσι με-

ταποιοΰντες τάς σοβαρές καί ίεράς τής θρησκείας τε
λετές είς θέατρον άσχημοσύνης . . .

Δέν θέλομεν τελειώσει έν τούτοιςτό σχεδίασμά μας

τοΰτο, χωρίς νά ειπωμεν καί εύάρεστόν τι πρός τάς
καλάς μας ’Αθηναίας. 'Γήν τρίτην τοΰ Πάσχα έθος υ
πάρχει νά τελήται κατ’ έτος περί τό θησείον πανήγυρίς τις δημώδης, λείψανό·/ τ: βεβαίως τών άρ·χαίων
τής Ελλάδος εθίμων. ‘Η στενή τοΰ τρισχιλιετούς τού
του ναοΰ κοιλάς, ολοι οί πέριξ λόφοι, ό τών Νυμβών,
τής Πνυκός, τοΰ Άρείου Πάγου παριστώσι κατ’ έκείνην
τήν ήμέραν τό θελκτικώτερον θέαμα, δ.ότι όμιλος γυ
ναικών πάσης τάξεως χαί πάσης ήλιχίας εύπαρύφων
καί έαρινών καλύπτει αύτάς. ‘Ο θέλων νά περιεργασθή ώς έκ περιωπής άπαντα τωόντι τόν μεγάλον κό
σμον τών ’Αθηνών, ά; μεταφερθή εις τό μέρος τοΰτο,
χα> θέλει ίδεΐ άν αί νεώτεραι Άττιχαί γυναίκες ή/«
καθοτιδήποτε όλιγώτερον χομψαί καί ώραϊαι των αρ

χαίων εκείνων Ατθίδων. ‘Η δέ νεολαία είναι αύτή
ή έπί Άλκιβιάδου, Περικλέους καί Κίμωνος άλλοτε
ύπάρξασα.
’Εγώ έντρυφήσας ικανόν χρόνον είς τό θέαμα τοΰτο,
άνέβην τόν λόφον τοΰ ’Αστεροσκοπείου κα: εύούς, τεοπνός, μεγαλοπρεπής έκείθεν ήνεώχθη εις τά όμματα
μοι) ορίζω/. Απέναντι μου έκτείνετο κυανή καίάκύματος ή θάλασσα τοΰ Αιγαίου, απεριόριστος πρός τό εν
μέρος , δριζομένη δέ πρός τό άλλο υπό τής νή
σου Σαλαμίνος καί Αίγίνης καί τών μαχρυνών χαί ο
μιχλωδών παραλίων της Πελοπόννησου. Είς τούς πό

ρων χατοιχων τής νήσου ’^ϊτιοι·.) ‘Η τραγωδία αυτή,
κατά τούς χριτιχούς, άν χαί έχη πολλάς τάς ελλείψεις,
ούδέν ήττον έθεωρήθη ώς αριστούργημα, καί ώς συμ δας μου δέ έξαπλοΰτο ή εκτεταμένη τών ’Αθηνών πεβάν τι. ‘Η δέ ποίησις αύτής έχει τήν αύτήν λαμπρό διάς, χατασχέπαστος μέν υπό χλόης, άλλά φέρουσαώς
τητα χαί τό δψος, τήν αύτήν σχεδόν νεαρό-ητα και λείψανα μεγάλης τίνος συμφοράς, κατάξηρον τόν άειπεριπάθειαν τών [Ιοιηιιχωΐ Me.lsz&r και 'sJpiton- θαλλή άλλοτε ελαιώνα της. ‘Η Σαλαμίς καί ό έλαιών
τών Αθηνών είναι δύο όδυνηρχι σελίδες τής ‘Ελληνι
χώ>·, τοΰ Ιοαη.Ιύί'ου καί τοΰ ΆρύΛδον.
ΓΟΡΓΙΑΣ.
Ιίεραιοΰντες τάς ολίγας ταύτας λέξεις δέν πρέπει κής ιστορίας.
νά λησμονήσομε·/ τά παρ’ ήμτν κατά τήν εβδομάδα

