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ΦΑΙΜ'.Υ
ΗΤΟΙ Η ΕΝΕΣΤΗΣΑ ΕΛΛΑΣ.

Τ τ. δ ΕΥΔΩΡΟΥ ( * ).

'Αποσπάσματα έχ· των σημειώσεων τον.
' Επ'ι τον *Αθωκ>ζ.

θεέ ! ώ; εμεγαλύνθη τά έργα σου ! πόσου ό άν
θρωπο; πληροΰται θαυμασμού, καί προ; Σέ τήν διά—

(’) Τήν έκδοσιν τοΰ ιστορήματος τούτου πεοι- 
στάσει; ανεξάρτητοι τή; θελήσεώ; μα; παρεμπό
δισαν. Αλλ έλπίζομεν δτι περί τον προσεχή Φευ- 
ρουάριον έκδίδεται. Τήν εΐδοποίησιν ταύτην έχρεω- 
στούμεν προ; τού; καταγραφέντα; non συνδρο- 
μητά;. Οσοι δέ έκ τών συνδρομητών τή; Ευτέρ
πη; καταγραφώσιν η κατεγράφησαν και εί; 
τον Φαίδωνα, θέλουν πληρώσει αντί 3 μόνον 
2 1[2δραχμάς. 0 εκδότη; Κ. ΠΩΠ. 

νοιάν του άνατείνει, ενώπιον τοΰ μεγαλείου τή; 
πλάσεώς Σου.

Είμαι εί; τον Αθωνα' ευλογώ τον Τψιστον, δτι 
μέ ήξίωσε νά προσορμίσου τδ πολύπλαγκτον σκά- 
φο; τή; ζωή; μου εί;τδν άκύμονα τούτον καί γα- 
λήνιον λιμένα' θέλω εξακολουθήσει τδν πλοΰν μου; 
αγνοώ. Αλλά καί τότε θά είπώ, δτι έτυχον μια; 
στιγμή; άναπαύσεως καί ευφροσύνη; ψυχική;, δτι 

ί.έθεσα εί; τδν πρόναον τούτον τοΰ 
-ει δ άνερχόμενος άνοδόν τινα 

.ρτίον του, τά; πλάνα; μου καί 
εών πόθων καί ελπίδων τή; ζωή;· 

διεχύθη αίφνη; έν τή καρδία 
ι τοΰτο σκήνωμα τής

έθρή,νησα, δτι άπέ1 
ούοανοϋ, ώ;
οδοιπόρο; 
τήν ματάΐδτ

Οποία. λ
μου, Λταν’εΐ; τδ μεγαλείου 
θρησΛία; καί τή; ειρήνη

σκήνωμα „ 
εύρέθην ! ό !
πάλην τήν βιωτιλ'ή*?

υρησ«ια; και τη; ειρηνη; 
τώρα! Δέν έπλάσθην διά τήν η
Εάν νέο; έκάλυπτα ρπδ τοΰ άσκητοΰ τδ ράσον τά; 
άτάκτου; καί τή; ψυχή; μου παθήσεις,
έάν έγκαίρω; ν τή μονώσει καί τή’θρη
σκεία καταφύγιον κατά τών τρικυμιών τοΰ βίφρ
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ατάραχος, ειρηνικός ήθελε ρεύσει ό αιών μου. . . . 
Την ύψίκομον δρύν, την έγείρουσαν άτρομον 
κορυφήν έπί τοϋ λόφου, παρατέμνουσι, συντρίβου- 
σιν αί θύελλα*. καί οι κεραυνοί . . · άλλα βλαστα- 
νϊΐ άγ'νωστος, έντός βαθείας κοιλάδας, ό αειθαλής 
καί ταπεινός θάμνος. Ω ! τά πλούτη, ή ευτυχία, 
αί απολαύσεις δεν είναι των ανθρώπων όλων ό κλή
ρος. Η ευτυχία ! Τίς έγνώρισεν αυτήν άμικτον θλί
ψεων; τις έκεράσθη τό ποτήριον αυτής αόολον 
καί άφάρμακον ; Είδον, ναί! ειδον ςτιγνάς θλίψεις 
έν τω κόσμω τούτου, θλίψεις ούδαμόθεν προσόο- 
κώσας τον παρήγορον.

Οπως νόσος τις έπιδημική προσβάλλει τούς εις 
αέρα πνιγηρόν καί μεμολυσμένον βιοϋντας, τούς έ- 
ξησθενημένους τό σώμα καί κακουχοϋντας,ούτω καί 
ή τοϋ κόσμου τούτου ευπάθεια παρακολουθεί, ώς 
επί το πολύ, τούς αγενείς τήν ψυχήν καί τήν κάρ- 
δίαν, τούς ανάλγητους, όχι δέ τούς όσοι εύγενες έ- 
χουσι καί ύπερήφανον τό φρόνημα, όσοι δέν συν
τάσσονται μετά τοδ αίσχους καί τής χαμέρπειας.

Καί όμως, οί τοιοΰτοι εύτυχοϋσι, τούς τοιούτους 
θαυμάζει καί υπολήπτεται ή κοινωνία !

Η υψηλή θρησκεία τοϋ Χριστού δεν είναι ή πί- 
στις των ευτυχών τοϋ κόσμου τούτου. Οί ευτυχείς 
προσα,υνοΰσιν, ώς οί παλαιοί Αιγύπτιοι προσεκυνουν 
τά φυτά καί τά κτήνη, τάς απολαύσεις τής ζωής.

0 Χριστιανισμός είναι ή πίστις των τεθλιμμένων 
καί των δυστυχούντων. Εγκαταλελειμένους παρά 
των ανθρώπων, ήθέλησε νά περίθαλψη δ Θεάνθρω
πος διά τής παρηγορητικής αύτοϋ θρησκείας, εί- 
πών « Εέάεεε πρός με πάπες οίχοπιωπες καί οί 
τεΰΐιμμένοι.

Τά άναχωρητήρια εκείνα, τά μακράν των ανθρώ
πων καί τής τύρβης αυτών, άνηγέρθησαν ύπό τής 
θλίψεως καί τής μετάνοιας, λιμένες τοϋ πολυ- 
κύρ.ονος πελάγους τής ζωής.

Ο έλαυνόμενος υπό τρικυμίας ποντοπόρος ευρί
σκει όρμον κατά τής λύσσης των στοιχείων ‘· μό
νος δέ δ κλυδωνισθείς εις τό τρικυμιωδέστερον τοϋ 
ωκεανού πέλαγος τής ζωής, μόνος αύτος δέν θέ
λει εΰρει λιμένα κατά των βασάνων ; ϊΐσαν προσ
φιλή τά μοναστήρια άλλοτε εις τον άνθρωπον, όσ- 
τις εις τήν έρημον, ή εις τι των κοινοβίων τού
των άναχωρών, των θλίψεων του έζήτει τήν λήθην 
7] των 'ταραττοίαάτων του ttjv [χετάνοιαν. Αλλ’ άφ’ 
ής, ούαί ! έγένοντο αργών καταγώγια, διεφθάρη- 
σαν και ταϋτα, ώς ο,τι καλόν είχε»^δ νεάζουσα άν- 
θρωπότης . . .

Οτε, νέος, έβλεπαν μοναστήριΟ'^Κζ.ε'μονωμένής 
λοφιας, ή επί ερήμου καί άποκρήμνου π^ιλίας έγει- 
ρόμενον, ή κρυπτόμενου έντός πτυχής όρβυς ή κοι
λάδάς , ώ! πόσον τότε έζήλευον τον βίον *fjv α
γίων εκείνων άναχωρητών! Λησμονούσα δλοος τά 
επίγεια, έσφάδαζεν έντός ή ψυχή μου καί άνίπτα- 
το πρός κόσμους άλλους, άγνωστους, προς τούς κό
σμους τής έλπίδος καί τής θειότητος.

Εύτυχής, ότι τής έκστάσεως ταύτης ήξιώθην ν’α
πολαύσω έπί τοϋ όρους τούτου τοϋ άγιου, όπερ ύ- 
ψούμενον μέχρι νεφελών, φαίνεται πλζτιάζον τον 
άνθρωπον των βασάνων πρός τά ουράνια, καί ώς 
κλίμας τις, μεταβιβάζον προς Θεόν τάς δεήσεις του 
καί τά δάκρυα. Αγνίζει καί αγιάζει τά δάκρυα ή 
έρημία καί ή γαλήνη καί δ περιρρέων πόντο; καί τό· 
ανεκλάλητου μεγαλείου τής φύσεως . . . Ουτω δρο
σερά καί ευώδης πνέει ή αύρα, ή εις κύματα καί 
ανθώνας λούουσα τάς πτέρυγάς της. Ην θεόπνευ
στος, οστις πρώτος έστησε τό σκήνωμά του εις 
τό υψηλόν τούτο όρος. Ανήγειρεν αύτό άΐδιόν 
τινα καί αχειροποίητον βωμόν, τοϋ οποίου θόλος 
είναι ό ουρανος καί δάπεδον ή γή άπασα.

Πόσον ήδη είμ.αι ήσυχώτερος ί Ονειρόν τι φρι- 
κώδες ή σαν αί όδύναι μου, καί ώς ονειρον διε- 
σκεδάσθησαν; — δέν πάσχω πλέον; δέν έδυστύ- 
χησα ποτέ;

Τά πάντα περί έμ.έ γαλήνια, γαλήνια καί τά έν
τός μου. Ενταύθα λοιπόν συντρίβεται πάσα έγκό- 
σμιος τύρβη καί μέριμνα, ώς περί στερεόν τινα καί 
ύψηλόν βράχον τό μαινόμενον κύαα’ ενταύθα οί γόοι 
καί οί στεναγμοί τών ανθρώπων ακούονται, ώς ή 
κραυγή μακρυνομένης τρικυμίας . . Δεύτε, προσπέσω 
καί δοξολογήσω τον Πανάγαθον Θεόν, τόν παρη- 
γοροϋντα θεσπεσίως πάντα τόν εις αύτόν προσ- 
τρέχοντα ....

Ηγειρεν ό Τψιστος τωόντι ναόν αύτοϋ τό ύψίλο- 
φον τούτο όρος. Ούδαμού ή φύσις είναι πλέον μεγα
λοπρεπής, ουδαμ,οϋ πλέον επίσημος, ούδαμού ώραιο- 
τέρα καί τρομερωτέρα ένταυτώ. Διατέμνουσι τό 
όρος δάση, κοιλάδες καί φάραγκες, χείμαρροι καί 
κρημνοί. Εδώ μέν κοιλάς τις χλοερά καί άλιγεί- 
των εκτείνεται παρά τινα σύδενδρον ή απότομον 
ύπώοειαν, ώς κράσπεδον άνθοστόλιστον βασιλι
κής πορφύρας. Εξ ενός μέν φύεται άμπελος ευθαλής 
παρά τήν ελαίαν καί τήν δασύφυλλου πλάτανον, 
έξ ετέρου δέ μικρόν άλσος όπωροφόρων δένδρων 
γειτνιάζει πρός αγρόν όλόσπαρτον’ μικρόν ρυάκιον 
κατερχόμενον έκ τοϋ όρους, αρδεύει καί γονιμοποιεϊ 
τούς ιδρώτας τοϋ εύσεβοϋς άσκητού, οϋτινος ή σκήτη 
ή τό κάθισαα, μετά τούπαρεκκλησίουκαίτούκωδω- 
νοςασίουτου εις τήν ράχιν λοφίσκουτινός εγείρεται. 
Ενταύθαή άνοιξις διηνεκής, έκείδέάπορρώς είναι η 
παραλία καί πετρώδης’οίτόνχειμώνα καταρρέοντες 
χείμαρροι άποσπώσι δάση όλα καί βράχους καί 
σωρεύουσιν αυτά έπί τών κρημνών, έφ ών έπικά- 
θηται μονή τις, όμοιάζουσα φρούριον γοτθικόν, 
καί αίωροϋται ώς φάρος σωτηρίας έν μέσω αχα
νούς καί τρικυμιώδους Θαλάσσης. Αλλαχού, δάση 
καστανεών, άγριοκεράσων καί πεύκων, δρυμώνε; 
πυκνοί καί απάτητοι, φέροντες αίφνης εις λίμνην 
τινά, κρυπτομένην εις τά σπλάγχνα των, ή εις 
ρεϋμάτι σκιαζόμενον άπό ιτέας καί λεύκας, ή 

άνοίγοντες ένώπιόν σας κοιλάδα τινα τερπνήν και 
άθόρυβον. Ούτως, ή φύσις, ή θαυμασία αΰτη καλ- 
λιτέχνις, γινώσκει νά έκπλήττη, μιγνύουσα έν τω 
αύτώ ο,τι μεγαλοπρεπέστερον, καί τρομερώτερον, 
ο,τι χαριέστερον καί τερπνότερον, καί ρίπτει πάντα 
έντός τής είκόνος, διά τής μεγάλης γραφίδας τής 
δημιουργίας. Ενώπιον τών μεγάλων τούτων σκη
νών, αίτινες φαίνονται διατηοηθεϊσαι αδιάφθοροι, 
όπως έςήλθον άπό τάς χεϊρας τού Πλάστου, διότι 
ό άνθρωπος δεν ήγγισεν αύτάς, ουδέ τάς μετέβα- 
λεν, άρμόζων προς τήν σμικρότητά του, όντως ύπό 
έκστάσεως καί καταπλήξεως κυριεύεται ό θεώμε- 
νος, καί πληροϋται εύλαβείας άμα καί τρόμου, 
ο'ιονεί είσαγόμενος εις τά άδυτα μυστηριώδους τί
νος κόσμου, άναγγέλλοντος πανταχόθεν τήν αό
ρατον παρουσίαν τού Θεού 1

Ενταύθα μόνον δύναται ό άνθρωπος αληθώς 
πρός τον φοβερόν τούτον δημιουργόν τού παν
τός τήν διάνοιάν του ν άνατείνρ, διότι εις τά 
χειροποίητα τών ανθρώπων κατοικητήρια, έν
τός τών μυρμηκιών των, καί τής μικρά; μέν, 
αλλά πολυδάκρυτου τύρβης των, άπόλλυται ή ιδέα 
τού ί’ψίστου. . . .

Ημείς, οί κάτοικοι τής γηραιας ταύτης Ανατο
λής, δέν έχομεν ανάγκην, όπως θαυμάσωμεν τήν 
μεγαλειότητα τής φύσεως, νά ζητώμεν τάς ερήμους 
καί τούς άβατους δρυμώνας τού νέου κόσμου, ό 
Πλάστης άνήγειρεν έν τή καρδία αυτή τών χωρών 
μας τό άγιώνυμον τούτο όρος, όπου, ώς ή φύσις, 
ούτως ή θρησκεία ημών, ούτως ή διαδοχή τής 
γλώσσης ημών καί τοϋ έθνισμοϋ, διετηρήθη άσπι
λος καί πρωτόγονος, ώ; εις Ακρόπολίν τινα τού 
Γένους καί τής Πίστεως.

ϊυνεχώς ο οδοιπόρος βαδίζει έπι ατραπού δασώ
δους, άποκρήμνου’ ή ατραπός αυτή ϋπέρκειται τής 
θαλάσσης, ήτις βοί’ζει κάτωθεν εις βάθος χιλίων 
ποόών’ είναι απότομος δ κρημνός.... έν βήμα 
σφαλερόν^ 8ν ολίσθημα — καί ό άνθρωπος έβυθίσθη 
συντριβόμενος κατα τών ραχιών, εις τάς αβύσσους 
ταύτας... Ω! τοιούτος; φεύ ! δ βίος τών μη πορευ- 
ομένωχ εις τάς ομαλά; καί ταπεινά; τρίβους τής 
ζωής... ΐ’ψούται ή διάνοιά των καί ή καρδία, 
εΰγενής μέν ή άνοδος, άλλ άκροσφαλής καί με- 
ταζύ δύο κρημνών · ή πορεία. Αλλ ούχ ούτως 
ή άνύψωσις ή άγενής’ είναι ώ; ή τού γόητος, 
βαίνει καί αυτός μετέωρος εις ύψος, άλλά θαυμα
τοποιών, φαινακίζων καί χρηματιζόμενος.

Περί τά είκοσι μοναστήρια, τζ. μέν κοινόβια, τά 
δέ ιδιόρρυθμα ίδρυνται έπί τού Αθωνος. Πρω-εύ- 
-ουσι τούτιον τρία μάλιστα, ή Λαύρα, τών ίβή- 
ρων καί τό Βατοπέδιον. Η Λαύρα, φρονώ, είναι ή 
άρχαιοτέρα τών μονών, διότι ενταύθα έγκατεβίωσεν 
ό πρώτος έν τώ ορει άσκητεύσας άγιος Αθανάσιος. 
Είναι δε καί ή τοποθεσία τής μονής μεγαλοπρεπής 
άμα καί τερπνότατη. Προσωρμίσθην ένταύθα 
κατά πρώτον, μετά τάς έν τή μικρά Ασία πλανή- ,

σεις μου. Τού εις τήν παραλίαν μικρού ορμίσκου 
τής μονής προκάθηνται εκατέρωθεν φρούρια μικρά, 
ή δέ είσοδος κλείεται δι’ άλύσεω; άπό τοϋ ενός ά
κρου εϊς τό έτερον εκτεινόμενης. Μοναχός τις, ώσπερ 
στρατιώτης τοϋ Θεού, φρουρεί έκεϊ’ άναβαίνει δέ 
τις εϊς τήν μονήν, όσον στάδιον τήσ παραλίας 
άπεχουσαν, όι ομαλής καί θυμήρους οδού, τά πέρις 
τής οποίας είναι άπαντα καλλιεργημένα, καί κατά
φυτα. Από τού υψώματος, ένθα κείται ή μονή, καί 
τών προς τήν θάλασσαν κελίων της, άνοίγεται ά- 
σόγκριτός τις θέα. Οί άγαθοί άναχωρητκί μέ 
υπεόέχθησαν, έζελθόντες εις προϋπάντησίν μου, 
μετά λαμπάδων καί έςαπτερύγων, άγνοοϋντες, ότι 
όχι άρχοντά τινα τής γής, άλλά νεανίαν ναυα
γόν καί δύσμο'ρον έδέχοντο' μέ ώδήγησαν κατά 
πρώτον εις τόν ιερόν Ναόν, όπου προσεκύνησα τάς 
εικόνας καί πάντα τά; ιερά λείψανα καί κειμήλια, ών 
πολλά αφιερώματα Αύτοκρατόρων βυζαντινών ή 
άλλων μεγιστάνων, διεσώθησαν άπό τό διπλούν 
τού γένους ναυάγιον, τό έπί τών Λατίνων καί τό 
τής Αλώσεως... Πόσα δέν έπαθε τό δυστυχές ημών 
Γένος !. .

Πανταχού τά μοναστήρια προσφέρουσι χριστι
ανικήν φιλοξενίαν εις πάντα διαβάτην καί οδοιπό
ρον’ είναι ώς ξενώνες τού Κυρίου, όπου όχι μόνον 
ή ψυχή ευρίσκει άνάπαυσιν καί τροφήν, άλλά καί 
αυτό τό σώμα. Εφιλοξενήθην λοιπόν καί έγώ, *αί 
μετά τάς πρώτα; φιλοφρονήσεις καί διερωτήσεις, 
ώδηγήθην εις τι τού ξενώνος δωμάτιον, κειμένου 
συνήθως εί; τον ύπέρτερον όροφόν, ό ήλιο; έδυε. 
Το σήμαντρον τού ναού έσήμαινε τόν έσπερινόν. 
θί μοναχοί βάδην καί συνεσταλμένοι, καί τάς κε
φάλας κάτω νεύοντες, έξήρχοντο τών κελίων των, 
ή παρατούν τά εργατών καί τόν μονήρη περίπα
τόν των καί συνήρχοντο εις τό άγιαστήριον, συ- 
ναντώντες καί προσαγορεύοντες άλλήλους διά τού 
« Εΰλόγησον, πάτερ. »

Κεκοπιακώ; έκ τοϋ πλοΰ, δέν ήδυνήθην τήν η
μέραν ταύτην νά συμπορευθώ καί έγοι εϊς τήν ευ
σεβή δέησίν των, άλλ’ άπό τού κατά μήκος τών 
δεοματίων περικειμένου δώματος ήδυνήθην νά 
κατοπτεύσω τό σεβάσμιον καί ειρηνικόν τούτο 
θέαμα, καί έγώ, ό άνθρωπος τή; τύρβης καί τών 
παθών, τών επιθυμιών καί τών κενών ελπίδων, νά 
κόψω τό μέτωπον ενώπιον τής γαλήνης καί τής ά- 
γιότητο; τών άνθρώπων τούτων τού Θεού.

Οτε έπήλθεν ή νύξ καί πας θόρυβο; έν τή μο
νή κατέπαυσε, jiai οί έρημϊται άποσυρθέντε; ήδη, 
έν συντριβή καί κατανύξει έδέοντο τού ί’ψίστου 
εις τά μονήρη κελία των, ένώ, κατά πρώτον ή
δη σιγώσαν αισθανόμενο; τήν άσίγαστον τρικυ
μίαν τής ψυχή; μου, ένώπιον τής ηθικής εκεί
νη; ειρήνης τών μοναστών καί τή; περί έμέ γα
λήνη; τή; φύσεω;, έστηρίχθην παρά τόν ανοικτόν 
καί βυζαντινόν φεγγίτην τού υψηλού κο#τώνό; μου, 
καί έμενα αυτού έπί,πολλά; ώρας σύννου; καί α
κίνητος. Εί; τοιαύτας στίγμα; ή ψυχή καί ό νοϋ; 
τού ανθρώπου άναρπάζονται ... αόριστοι διέρχον-
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ται τήν διάνοιάν του ίδέαι, καίτοι 3έ εΐ; σκέψεις 
βεβυθΓ<ψ.ένος, άλλ ούδεμιάς αύτών αντιλαμβάνε
ται, ούδεμία έντυποΰται καί παραμένει' τοσοΰτος 
συνέρχεται και συνωθείται όμιλός ιδεών έν τώ πε- 
ριωρισμένω αύτοΰ νώ. 0 χείμαρρος τής έρημου αν
τανακλά έν τή ορμητική ροή αυτού το γλαυκόν τοΰ 
ούρανοΰ, τούς πέριξ βράχους, τοΰ δάσους τήν^λόην, 
άλλα ρέει, ρέει πάντοτε,...............καί το κΰμά
του θολόν σύρει τάς σκιάς ταύτας, αιτινες έρχονται 
και φεύγουσι και αύται, μέ το άείρροον τοΰτο κϋμα.

Τήν έπίσημον έκείνην σιγήν διετάραττον μόνον, 
ότέ μέν συνεχείς, δτέ δέ διακοπτόμενοι, οί κω
δωνισμοί τών βοσκόντων πέριξ εριφίων καί ήμιό- 
νων, δ ροΰς τής πηγής καί τοΰ καταρράκτου, καί 
οι μακρυνοί ήχοι τών σημάντρων, τών καλούντων 
τούς άσκητάς είς τάς ώρας...

Εν τούτοις, μεγαλοπρεπής καί φωτοβόλος άνήρ— 
χετο το ουράνιον δώμα ή σελήνη, ώς φάρος τις 
νύκτιος, άναρτηθείς άπδ τοΰ γλαυκού τών αιθέρων 
φατνώματος, ϊνα φωτίσή τήν κοιμωμένην γην ... 
Οπόσον, Θεέ! άφατος μέ παρουσιάσθη, άπο το ύ
ψος έκεϊνο θεώμενον, ή ανατολή αύτη τοΰ φωστή- 
ρος τής νυκτός. Ουδέποτε είδον, ουδέ θέλω ίδεί 
μαγευτικώτερον τούτου θέαμα!

Ποσάκις,εΐς τήν αυτήν ήδυτάτην έκστασιν εύρέθην 
ακολούθως, καί είς άλλας μονάς, ή δρυμώνος 
έντδς, ή έπί τίνος άγριας καί άποκρήμνου παρα
λίας! Στιγμαί άφατοι καί αί μόναι αληθώς ευφρό
συνοι τής ζωής μου!

Κατά τήν έκτασιν καί τδν πλοΰτον, 

τό τών ΐβήοων, κείαενον έπί 
λασσιας κοιλαδος. Επί τίνος 
λοφου σώζεται ή οικοδομή, 
"τήν σχολήν αύτοΰ ό αοίδιμος Εύγέ 
έκεΐθεν έκλάμψη, έφ’ όλου 
ρος τής Παιδείας 
είχεν έξορισθή

.αρχεία; καί ό μεγαλομάρτυς τής παλιγγενεσίας

'αι

Περιέρχομαι τά λοιπά μοναστήρια τοΰ Ορους. 
Είς οποίας μαγευτικά; θέσει; κεΐνται τά πλεΐστα 
αυτών! δικαίως οί μοναχοί έκάλεσαν τδ Ορος 
τοΰτο Κήπο? τής Παναγίας. ’ ΑΧώ. καί πόσον ή
δη είναι έρημα! Οποίαν φθοράν στρατεύματα 
πολέμια έπέφερον είς αυτά. Καί οί στρατιώ- 
ται ουτοι τοΰ Χριστού, οί τής θοησκείας τήν πα
ρακαταθήκην διασώσαντες, ώπλίσθησαν ύπέρ πί- 
στεως καί πατρίδας. Γνωστή ή μάχη τού Αθωνος, 
ή καταστροφή τής Κασάνδρας.

.... --------- --- ------ -- προέχουσι
πάντων τδ Βατοπέδιον, κτίσμα αύτοκρατορικδν, καί 
_λ ..... < ·. \ ^ρ^οΥάτης παραθα-

; παρ αυτω κατασκιου 
έν ή ίδρύσατο άλλοτε 

•ένιος,ινα περίοπτος 
τοΰ ελληνισμού, δ φά- 

καί τής Αναστάσεως. Ενταύθα 
πρδ τής τελευταίας του έκείνης πα- 

τ—γ/.—·> δ μεγαλομαρτνς της παλιγγενεσίας
μας Γρηγόριος.

Αλλ όπόσας δέν διεγείρει έκαστον τών μονα- 
στηριων τούτων αναμνήσεις είς τδ τέκνον τή; δρ- 
θοδοςου Εκκλησίας’ δπόσα; παραδόσεις κατανυ- 
κτικάς δεν διασώζει έκαστον αυτών ! Μόνοι οί 
αλλοεθνείς δύνανται νά έπισκεφθώσι τδν Αθωνα, 
χωρίς υψηλού θρησκευτικού αισθήματος, καί έπί 
ονω τώ σκοπώ τού νά συλεύσωσι τάς κατακλα- 

πείσα; ύπ’ αυτών βιβλιοθήκας τών μοναστηρίων.
ΙΙαρεκτδ; δε τών είκοσι μ,ονών, ύπάρχουσιν αί 

λεγόμεναι Σχήται τής 'Αγίας ''Ληης, κωμόπολις 
οιονεί τι; μοναχών, αί Καψοχα.Ινβαι, αί Καρέαι, 
πρωτεύουσα τής δημοκρατικής έκείνης πολιτείας, 
καϊτ'διάφορα χαθίογιατα καί μετόχια, άνήκοντα 
είς τάς μονάς, καί σκήται ιδιόκτητοι μετά γαιών 
εςαρτωμενων εζ αυτών

Ευτυχής δ όυνάμενος νά μονάση έν ένί τών 
σκηνωμάτων τούτων, μακράν άπδ πάσης μετ’ άν
θρωπον κοινωνίας, ζών έν μόνω έαυτώ, μετά 
τής φύσεως, μετά τοΰ Θεού' είς τούτο περιώρισα 
ηδη όλας τάς έπιθυμίας μου, καί ένταΰθα έλπίζω 
τέλος νά εύρω τήν εύτυχίαν καί τήν γαλήνην τής 
ψ’υχής. ήν ματαίως έζήτησα παρά τοΰ κόσμου. 
Ευσεβή; προνόησι; ! Δέν έπετράπη τή γυναικί νά 
εισελθη είς τά άγιαστήρια ταΰτα, ώς έξώσθη τοΰ 
θυσιαστηρίου, ό άπαρνούμενος τδν κόσμον έχει ά- 
νάγκην νά φύγη κατά πρώτον τδ πλάνον καί έπι- 
κίνδυνον τής ζωής . . .

Είς παράλιόν τινα πεδιάδα, έκτεινομένην ύπό 
τινα τών μεσημβρινών ύπορειών τοΰ Αθω, κεΐται 
μία τών σκητών τούτην. Συνιστώσιν αύτήν είς 
εύμορφος οίκίσκος μετά τοΰ παρεκκλησίου του, 
καί στρέμματά τινα γης καλλιεργησίμου, ρυάκιον 
δέ διαρρέει μέσω αύτής, είσβάλλον είς τδν αίγιαλόν. 
Η μεσημβρινή αύτήςτοποθεσία τήν προφυλάττει άπδ 
τήν δριμύτητα τών βορείων άνέμων καί τού χει- 
μώνος, καί διηνεκές σχεδόν είναι αύτοΰ τδ έαρ, 
καί εύθαλής καί άκμαία ή βλ.άστησις.

Ηθέλησα νά έπισκεφθώ τήν σκήτην ταύτην. Ην 
εσπέρα μαγευτική θέρου;' δ άσκητής ένησχολεϊτο 
είς τήν περιποίησιν τοΰ μικροΰ κήπου δστις έ- 
ςετείνετο όπισθεν τής σκήτη; του. Επλησίασα 
αύτδν, καί τδν έχαιρέτησα, είπών τδ « εύλόγησον, 
πάτερ. »

— Εχε τήν εύχήν τοΰ Θεού, είπεν άντιχαιρε- 
τών με μετ άγαθοΰ μειδιάματα;, καί μέ προσ- 
εκάλεσε νά καθίσω έπί ξύλινης τίνος έδρα; το
ποθετημένη; ύπδ δασύφυλλον φιλύραν.

— Δέν θέλω νά σέ διακόψω άπδ τδ έργον σου, 
πάτερ, τώ είπον' μέ ήρεσεν ή σκήτη σου καί ήθέ- 
λησα νά τήν ίδώ. Τήν έπιμελεΐσαι καλώς, γέρον- 
τά μου, είσαι μόνο; έδώ ;

— Οχι, τέκνον μου εύλογημένον,συνασκητεύω μ.ε- 
τά τίνος νέου μοναχοΰ, έλθόντο; πρό τινων έτών είς 
το Ορος. Εγώ ήλθον ένταΰθα νήπιον σχεδόν, καί 
ούδ έςήλθον ποτέ' βαθμηδόν ήμπόρεσα 3ιά τών 
κόπων μου ν αποκτήσω ποσότητά τινα άργυρίου, 
καί ζητών εί; τδ γήρας μου τοΰτο μικράν άνεσιν, 
άγόοασα τήν σκήτην. Οτε ό συνασκητή; μου, ό Θεό
φιλος, ήλθεν εί; τδ όρο;, μ έπρότεινε νά πωλήσω 
εις αύτδν τήν σκήτην, άλλ έγώ έπροτίμησα νά τδν 
λάβω σύντροφον τοΰ γήρατος μου, καί τδ έδέχθη, 
δούς εις τδ προσκύνημα ημών τδ ολον τού τιμή
ματος.

— Καί τίς είνε ό μοναχό; ούτος;
— Δέκα ήδη έτη συνοικώ μετ αύτοΰ, καί τίς 

είνε, πόθεν ήλθε, ποία ή πατρίς του άκριβώ; δέν 
έδυνήθην νά μάθω. Γνωρίζω, ότι έπαθε πολλά, αύτοΰ, 
είςτδν κόσμον σα; ... όπου έλέγετο Θεόφρας-ος, λα
βών δέ τδ σχήμα, μετωνομάσθη Θεόφιλος.

— Δέν λαμβάνει μέρος καί αύτδς είς τάς έρ- 
γασίας σου ; ποΰ λείπει τώρα ;

— ά ! μάλιστα, άλλ’ άγαπα νά φεύγη συνεχώς, 
καί νά περιέρχεται τους αίγιαλούς, τά δάση καί 
τά πλέον έρημα μέρη τού Αθοινος. Είνε άκοινώ- 
νητος πρδ; πάντα;, καί πολλάκις απρόσιτος καί 
πρδς έμέ αύτόν' Μυστήριον καλύπτει τδν βίον του.

Η έξεικόνισις αύτη τού μοναχοΰ περί τοΰ συ- 
νασκητοΰ του διήγειρεν είς άκρον τήν περιέργειάν 
μου. Μή είνε καί ούτος, ώς έγώ, θλιβερόν τι σύν
τριμμα αποτυχιών καί θλίψεων; είπον κατ έ- 
μαυτόν ....

Καί συν τή σκέψει ταύτη, ήτις ήνέωξε πά
σα; τή; καρδία; μου τά; άκοιμήτου; πληγάς, έπέ- 
στρεψα εΐ; τήν μονήν, τήν ξενίζουσάν με. Ο ή
λιο; έδυε τήν ώραν έκείνην.

Τήν έπιούσαν, μετά τδ σήμαντρον τού δρθρου, 
κατήλθον άπδ τή; μονή; μου είς τήν σκήτην 
έκείνην ....

Οί δύο άσκηταί είχον ήδη έγερθή πρδ ικανής 
ώρας καί άνέπνεον τήν πρωινήν δρόσον, άφοΰ άνέ- 
γνωσαν τά; εωθινά; προσευχάς των.

Ποοσερχόμενον δέν μέ άπέφυγεν ό Θεόφιλος, μ 
υπεδέχθη μάλιστα φιλοφρονώ;' ή οψις του δέν έ- 
πρόδιδεν ούδεμίαν ψυχικήν ταραχήν. Ητο γαλήνιος, 
καί ό βλέπων αύτδν ούδέποτε ήθελεν υποθέσει ότι 
έταράχθη ποτέ ή φύσι; εκείνη. Ην αρα τούτο ή γα
λήνη, ή διαδεχόμενη τήν τρικυμίαν; κατηύνασεν 
άρα τά πάθη, κατεπράϋνε τδν πόνον ή είρηναία τοϋ 
όρους διαμονή ; ή φαινομένη εκείνη άταραξία καί 
ήσυχία μή ήτο ώς ή ήσυχία τοΰ τάφου ; ...

Δυνηθεί; μετά δ.υτέραν καί τρίτην έπίσκεψίν 
μου, νά προσελκύσω τήν εμπιστοσύνην τού Θεο
φίλου, έμαθον τά τοΰ βίου του ώ; έξη;.

Τίό; έίσισήυ.ου τή; Επτανήσου οικογένειας, έ- 
πέμφθη νεώτατο; νά σπουδάση εί; Εύρώπην. Καί 
αύτδν έλύπει ή κατάστασις τής πατρίδος του' δέν 
ύπέφερε τήν είλωτείαν αύτής ύπδ ξένον έθνος. Εί; 
Ιταλίαν έτι διέτριβεν, δτε ή Ελλά; έκηρύχθη αύ- 
τόνομος, καί έπέαοθη δαόπατρίς του άνήρ, ϊνχ 
κυοερνηση αυτήν. Ο θρίαμβο; ουτο; τή; κοινή; 
πατρίδος έπλήρου μ.έν τήν καρδίαν αύτοΰ άγαλ- 
λιάσεως, άλλ ηύχετο τδν μεγάθυμον τή; ιδιαί
τερα; αύτοΰ πατρίδος λαόν ήνωμένον μετά τής 
Ελλάδος, καί Ιν κράτος άποτελοΰντα, ώς άποτελεϊ 
έν έθνος' ώραϊον, άλλά μάταιον όνειοοπόλημα ! 
Πώς ήτο κατορθωτόν τοΰτο ; άνέβραζε αέν ακμαίος 
και ορμητικός ό έθν.’σμδς είς τά στήθη τών συμ
πατριωτών τοΰ Ευγενίου καί τοΰ Θεοτόκη, άλλ ή 
Ενετοκρατεία πρώτον, είτα δέ ή προστασία τδν 
Χατέπνιξε τοσοϋτον, ώστε καί αύτή; τής πατρίου 

γλώσσης των νά τους στερήση. Ο δυστυχής Θεόοι- 
λος έζήτει πράγματα, πολύ πλέον αδύνατα νά 
πραγματοποιηθώσιν ή όσα έζήτησα έγώ αύτός .. . 
Καί άλλον μέν τοΰτο δέν ήθελε θλίψει, διότι τίς 
ποτέ παλαίει κατά τοΰ αδυνάτου; Αλλ’ εις τάς 
εύγενεϊς φύσεις, οποία ήν ή τού Θεοφίλου, είς τάς 
ψυχάς έκείνας, δι άς ή πατρίς, τδ μέλλον αύτής 
είνε μέλημα ήδιστον καί μοναδικόν, αιτινες έν 
αύτή καί δι’αύτής ζώσι, (καί δυστυχώς δι’ εαυτούς 
ύπάρχουσι τοιούτοι άνδρες) τδ άδύνατον τοΰτο έγέ- 
νετο πηγή θλίψεως άτελευτήτου.

Αν υπήρχε τουλάχιστον τρόπος τις ένεργείας ώς- 
τε τδ μένος αύτοΰ νά ευρή έξοδον ! . .. δ κρατήρ 
δέν πρέπει νά περικλείη είς τά σπλάγχνα του τάς 
φλόγας καί το πΰρ, άνάγκη νά έκραγή ... Αλλ όχι ! 
Θρηνών δέ καί τήν Ιταλίαν, ής αί κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην έπαναστατικαί κινήσεις έτελεύτησαν οί- 
κτρώς, άνέστρεψεν είς τήν Επτάνησον, έπανιστά- 
μενος κατά τής άδ ίκου ειμαρμένης, τής δουλούση; 
υπό ξένους κυρίους έθνη υπερήφανα καί ένδοξα. 
Δι αύτδ τοΰτο έθαύμ.αζεν έτι πλέον τούς άδελφούς 
ομογενείς του, τούς μόνους έκ τών λαών απάντων 
κατορθώσαντας τήν παλιγγενεσίαν των, άλλά . . . 
τήν δποίαν βάσκανος δα ίμων ήκρωτηρίασεν.

Επεθύμει λοιπόν νά τρέξη καί αύτδς, καί νά 
ζήση έν Ελλάδι' είχε μεγάλην πεποίθησιν είς 
τάς άρετάς τοΰ Κυβερνήτου. 0 άγών τής Ελλά
δος άναδείξας ήρωας, υπερβάντας καί αυτούς 
τούς είς Μαραθώνα, Πλαταιάς καί Σαλαμίνα προ- 
κινδυνεύσαντας, περιέμενε τδν μέγαν πολιτικόν άν- 
δρα, τδν Ούασιγκτώνα, δστις νά καταλάβρ διά κρα- 
ταιας χειρδς τά έσπαρμένα έκείνα στοιχεία τής 
δόξης καί τοΰ μ.εγαλείου, καί τδ μέλλον τής Ελ
λάδος νά ίδρυση έπί στερεών βάσεων. Μόνος 
τοιοΰτος άνήρ ήδύνατο νά ηναι δ Καποδίστριας, 
άλλ ή δέν ήτο μέγας, όσον ή άποστολή του, ή δ 
άδικος καί πρόωρος αύτοΰ θάνατος προέλαβε τά 
σχέδιά τ#υ ... καί τδ φρικαλέον δράμα τής 27 
Σεπτεμβρίου 1831 έξετελέσθη, έμποδίσαν τδν νεον· 
Επτανήσων νά μεταβή εις ’Ελλάδα, δπου όμως πολ
λοί όμοπάτριδές του καταχοηστικώς συνέρρευσαν. 
Ευ.εινε λοιπόν είς Επτάνησον. Πασα ελπίς, παν δια
νόημα αύτοΰ έματαιώθη. Η ψυχή του, ψυχή με- 
γαλοπράγμων, έζήτει ένέργειαν. Επάλαισεν είσετι 
καιοόν τινα κατά τοΰ άδυνάτου . . . άλλά τδ ισχυρόν 
έκεϊνο τής φιλοπατρίας πάθος, έπρεπε ή νά τελευ- 
τήση είς ψυχοφθόρον άναλγησίαν, ή νά δια- 
δεχθή αύτδ άλλο *άθο; έπίσης ισχυρόν,—καί τοι- 
ούτον έκάστοτε σχεδόν παρουσιάζεται είς τήν νεα
νικήν καρδίαν — δ έρως.

Νεανις πολυθέλγητρος έφελκύει αυτόν' άλλ εί
ναι θυγάτηρ γονέων άφωσιωμένιον εις την προστα
σίαν. Οί γονείς παν ^έμπόδιον παοεμβάλλουσιν είς 
τδ αίσθημα τοΰτο. Αλλά τά έμπόδια ταΰτα ετι 
μάλλον σφοδρύνουσι τδ πάθος, είς δ συντέίνει καί. 
ή παρουσία άντιζήλ.ων, προτιμωμένων ύπδ τών γο
νέων. Είς μάλιστα τούτων μέλλει νά λάβη τήν 
συγκατάθεσίν των. ’Απάρνησις όλων τών προτερων
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φρονημάτων του, υποταγή και παραδοχή τυφλή 
τ-η; καταδυναστείας των ξένων ήθελον στέψει 
τά; διακαείς τοϋ νέου εύχάς............ Αλλά δέν έ
κάμπτετο ό αγέρωχο; αύτοϋ χαρακτήρ. Ουδέ 
αυτοί ή φωνή τοϋ έρωτος, αί δεήσεις τής Μα
ρίας, τής φίλη; του, φθινομένης δσημέραι, ήδυνήθη- 
σαν νά μεταβάλωσι τδ άκαμπτον τοϋ Θεοφράστου. 
Οί γονείς της έν τούτοις, αμείλικτοι, ώς πάντες. 
οί στρεβλοϋ τίνος κόμματος οπαδοί, αποποιούμενοι 
τον Θεόφραστον, έπέμενον νά τήν ύπανδρεύσωσι 
μετά παρήλικός τίνος άνδρδς, βαθυπλούτου, τιτλο
φόρου (ήτο κόμη;) καί εύνοουμένου τής εξουσίας.

Δέν έδύνατο ν άποφύγη ή νέα τήν άμετάτρεπτον 
ταύτην άπόφασιν των γονέων της.... Άντέστη 
έτη όλα . . . υπέφερεν ή τλήμων. . . αλλά τέλος έ
πρεπε νά ύπακούση. Η ημέρα των γάμων προσδιω- 
ρίσθη’ τά πάντα προητοιμάσθησαν.

Ακριβώς δέ τήν ημέραν ταύτην, έφόρει, ναι, 
ή Μαρία νυμφικόν ένδυμα, έκόσμουν στέφανοι 
άνθών καί τρέμουσαι χρυσού τήν κόμην της, 
γαλήνιον ήτο τδ πρόσωπόν της, μειδίαμα αγγε
λικόν έπλανάτο επί τά χείλη της, αλλά καί ένδυμα 
νυμφικόν καί ρόδινοι στέφανοι, καί μειδίαμα 
έκόσμουν, φεΰ! νεκοάν, — καί νύμφην όχι, αλλά 
τδ λείψανον αυτής έξέφεραν τής μαύρης οικίας των 
γονέων της. Οί σκληροί! δέν προεΐδον, ότι, όχι τοϋ 
υμεναίου, αλλά τοϋ θανάτου λαμπάδας έμελλον νά 
τή άνάψωσι............

Κατά τάς τελευταίας της στιγμάς, έσυγχωρήθη 
εις τδν ©εόφρας-ον νά ϊδη τήν Μαρίαν του .. .

Τι διέτρεξε ; ποΐαι λέξεις άντηλλάγησαν κατά 
τήν υπερτάτην εκείνην ώραν μεταξύ των δύο εκεί
νων καρδιών, τής μέν ένα μόνον ήδη έχούση; παλ
μόν, — τδν τοϋ έρωτος, δτε καί αύτδς τή; ζωής ό 
παλμό; κατεσίγαζε βαθμηδόν’ τοϋ δέ πεοιλύπου, 
σπαρασσομένου, παράφρονο;;—εί; ό Θεδ; γινώσκει.

Άλλ άπδ τής στιγμής εκείνης ό βεόφραστος 
εις μόνην τήν εκφοράν τής νεάνιδος έφάνη κατηφής, 
6>χρδς, άφωνος.

Δίς έτι είδαν αύτδν περί τδ μεσονύκτιον έπί τοϋ 
τάφου τής νέας, ειτα — ουδείς πλέον εΐδεν αυτόν. 
Πεισθείς δτι εύτυχία, οποίαν αύτδς έδίωκε, δέν 
περιέμενεν αύτδν έν τώ μέσω των άνθοώπων, 
έφυγε τδν κόσμον, άπεκδυθείς μετά τοϋ ανθρώπου 
τής κοινωνία; καί τδ ένδυμα τούτου, καί τδ τοϋ 
ερημίτου περιβληθείς.

Επειδή δέν περιεϊχέ τι πλέον άξιομάχητον δι’ 
αύτδν ή πάτρίς, ή κοινωνία, αί εγκόσμιοι χαραί, 
έφυγε πάντα τα-ίτα. όχι, διότί ένίκησαν, διότι 
κατέβαλαν αύτδν τά δυστυχήματα, όχι, αλλά δέν 
έκρινει άςιον πλέον, άφού έστερήθη πατρίδο; καί 
φίλης, νά παλαίη κατ αύτών. Διά τοϋτο όχι 
θλίψεως, αλλά χλεύης μειδίαμα έμειδία, περί τοϋ 
κόσμου λαλών. Ούτως, αύτδς μέν έφευγε τδν 
κόσμον έκ περιφρονήσεως, καίτοι εις δεινότερα 
έμοϋ περιπεσών δυστυχήματα, έγώ δέ εφευγον 
αύτδν, καθδ καταβληθείς, καθδ άθυμήσας.

Διδακτικόν τδ παράδειγμα! Μέχρι τοϋδε έ- 

φρόνουν τά παθήματά μου ώ; τά δεινότερα δι’ 
άνθρωπον ιερά καί μεγάλα έπιδιώκον-α!.. . Άλλ’ 
ιδού έτερος, δεινότερα παθών, καί όμως, καί νοδν 
καί καρδίαν αρραγή διατήρησα;.

Εγώ μέν έφυγον τήν πατρίδα τών ονειροπολήσεων 
μου, πατρίδα κακοδαίμονα μέν, αλλά ζώσαν 
πάντοτε καί έλπίζουσαν, ό δέ ήρνήσατο πα
τρίδα άπάτριιϊα, νέκράν . . . καί άπατρις αυτός, κα- 
τέφυγεν εί; τούς κόλπους τής μεγάλης πατρίδος, τής 
άγαπώση; ές ίσου πάντα τά εις αύτήν προσφεύγοντα 
τέκνα της — τή; θρησκείας. Σπαρτιάτις κόρη μέ 
ήγάπησε πολύ, αλλά τήν άπέσπασαν ζώσαν άπδ 
τή; καρδία; μου... παρηγορήθη ... ένυμφεύθη ,.. 
ευτυχεί . .. Αλλ ήΖακυνθία κόρη, ήν αύτδς ήγάπη- 
σεν ... άπέσπασαν, ναι, καί αύτήν άπδ τάς άγκά- 
λα; του, άλλά τήν άπέσπασαν νεκράν. Αμφότεροι 
έφύγαμεν τδν κόσμον, άλλ αύτδς ψυχρός, αγέρωχος 
καί απτόητος, ώ; ό Μάριο; έπί τών έρειπίων τή; 
Καρχηδόνος, φεύγων τήνάγνώμονα Ρώμην . .. ούδέ 
στραφείς πλέον πρδς αύτήν, έγώ δέ καταρώμενος 
καί άπηρεικώς, ώς άνανδρος τις ρίψασπις. Ημείς 
οί δύο δέν είκονίζομεν άρά γε δύο μερίδας τής Ελ
ληνικής φυλής ; 0 μέν τδν Επτανήσων Ελληνα, τδν 
πλήρη έλπίδων μέλλοντος καί ζωής’ έγώ δέ τδν ε
λεύθερον,. . . Ω! ά; σιωπήσω τδν λόγον τούτον τδν 

άς ταφή εις τά βάθη τής άλγούση;σκληρόν . . . 
καρδίας μου !

Ο μοναχός μέ διηγήθη τήν ιστορίαν του ταύτην 
μετά μεγίστης αταραξίας, καί δτε μόνον ήκουσε 
καί τά κατ εμέ, δτε ήκουσε τάς τύχας τής Ελ
λάδος, έστήριξε τδ μέτωπον έπί τής παλάμη; του, 
καί έμεινεν ουτω σύννους καί σιωπηλός έπί πολ- 
λήν ώραν. Εΐτα ήγειρε τήν κεφαλήν του’ ήτον 
ώχρότερος τοϋ συνήθους’ οί οφθαλμοί του ήστρα- 
πτον ξηράν τινα λάμψιν, ώς όταν τά δάκρυα φεύ- 
γωσιν άπδ τών οφθαλμών καί άφίνωσι στεγνόν 
αύτδν, σταλάζουσι δέ εις τήν καρδίαν’ έπεφώνη- 
σε δέ ,

— Ελλάς! Ελλάς! πατρίς γλ.υκυτάτη! μαται- 
οϋται λοιπόν ό προορισμός σου ! . . .

Καί κρουνοί δακρύων έρρευσαν άπδ τών πεφλογι- 
γισμένων έμμάτων του.

Συνέβαινε τούτο, τής αυγής μόλις διαγελώσης. 
Εψαλλον πολυπληθή τά πτηνά τδν εωθινόν ύμνον 
των πρδς τον Τψιστον, τά άνθη, τά φυτά άνήγει- 
ρον τάς κεκλιμένα; κεφαλά; των, ώς ίνα δοξο- 
λογήσωσι καί αύτά τδν Πλάστην, καί άναπνεύσωσι 
τήν ζωογόνον δρόσον τή; πρωία;. Η πλάσις ολό
κληρο; άνεπαύετο εί; τής γαλήνης καί τή; χαράς 
τήν αγκάλην. Παράδοξος όμως, ένώπιον τής πλά
σεως έκείνης, ή στάσις ημών τών δύο νέων, συντρι- 
βέντων εις τάς έν τώ βίω προσδοκία; μας, διότι 
έζητήσαμεν τήν εύδαιμονίαν αλλαχού, ή εί; τούς 
κόλπους τή; φύσεως καί τοϋ Θεού, εύτυχίαν ταύτην 
άδάπανον καί άκοπον, τήν μόνην αληθή καί προσιτήν 
εί; τούς πάντα;. Άλλ ό είς άπήλαυσεν ήδη αυτής. 

ό άλλος δέ . .. . Ω! ούδαμοϋ τδν αναμένει, διότι 
είναι άνευ θελήσεως, διότι οΰδ αύτών τών άποφά- 
σεών του έχει τήν γενναιότητα . . . Αί ! τδ έπανα- 
λαμβάνω, πόσαι δυστυχία’, σκληρότερα-, τής έδικής 
μου έν τώ κόσμο». 0 άνθρωπος είναι περιφίλαυτος 
καί έν αυτοί; τοΐς παθημάσι του, έν αύτή τή λύ
πη του. Οταν δυστυχή, νομίζει έαυτδν τδν δυσ- 
τυχέστερον πάντων. Αληθής δ λόγος τοϋ γέροντος 
Σαχτά έν τή Άτάλα, εΐπόντος προ; τδν παράδο
ξον έκείνον νεανίαν, τδν Ρεναίον.

« Επί τοϋ τάφου τή; κόρης έσκέφθην σοβαρώς 
περί τής ματαιότητος τή; ζωή; μα; καί τή; έτι 
μείζονο; ματαιότητος τών σχεδίων μας ! Ά! τέκνον 
μου, τίς δέν έκαμε τάς σκέψεις ταύτας! Ναι, 
πολυάριθμοι ήμέραι έσωρεύθησαν έπί τής κεφαλής 
μου, έλαβα μακράν πείραν τής ζωής, άλλά δεν 
άπήντησα άνθρωπον, οστις νά μή άπατηθή είς τού; 
περί εύτυχίας ονείρου; του, δέν έτυχα καρδίαν, 
ήτι; νά μήν έχη κεκρυμμένην, αφανή τινα πλη
γήν. »

Κοιλάς λοιπόν συμφοράς ή οικουμένη, και ο άν
θρωπος τδ οΐκτρδν θύμα άοας άμειλίκτου ! Άφρων 
ό θλιβόμενος είς τάς θλίψει; τοϋ βίου, ό χαίρων εις 
τάς χαρμοσύνας αύτοϋ !

Σήμερον άπήλθον μετά τοϋ μοναχού είς τήν 
κορυφήν τού Αθω. Δέν έπρολάβαμεν τήν ανα
τολήν τού ήλιου. Τδ ψύχος είναι έπαισθητδν έπί 
τής κορυφής τού όρους, κατά πάσανώραν τού έτους’ 
έγείρεται έπ’ αυτής έκ σωρού λίθων οίκοδομημένος 
ναός τής /Ηόεαμομφώσ«ωζ·, είς δν κατ έτος οι 
εύσεβείς μοναχοί τελούσι πανήγυριν, εύπρόσδεκτον 
βεβαίως εις, τδν Τψιστον. όποιον μεγαλοπρεπές 
παρίσταται έκείθεν πανόραμα. Τδ δμμα εκτείνεται 
έξ ένδ; μέχρι Προποντίδος καί τής άσιάτιδος ακτής, 
έξ ετέρου δε μέχρι ©άσου καί Λίμ.νου, καί πρδς 
δυσμάς φαίνονται αί Βόρειοι Σποράδες καί ή άκρα 
τή; Εύβοιας! Ούτω λοιπόν τδ ιερόν τοϋτο όρος, 
ως Ολυμπός τις τού χριστιανισμού, έγείρεται έν 
τώ μέσω, τού Ελληνικού κόσμου, καί τείνει τδν ένα 
βραχίονα του πρδς τήν μίαν Ελλάδα καί τδν έτε
ρον πρδς τήν άλλην, ώς έπί τδ ενώσαι αύτάς !

ίδών τάς έλληνικάς έκείνας άκτάς, τάς προσ- 
ήγόρευσα τελευταίαν’ φοράν. Παρουσιασθείσαι 
αίφνης είς τά δμματά μου, μακρόθεν ούτως, 
άμυδράί καί καλυπτόμεναι διά τή; ομίχλης τής 
μεγάλης έκείνης άποστάσειος, μοί έφάνησαν ώς 
φεύγόν τι καί πολύδακρυ δνειρον . . . έλπίς τις 
άποιχομένη ανεπιστρεπτί.

Προσηγόρευσε καί δ συνοδοιπόρος μου τήν γήν 
αύτήν, τήν οποίαν ήγάπησε πάσα ελληνική καρ- 
δία. Άλλ ήρχετο, μέ είπε, νά βλέπη άλλοτε αύτήν 
καν έκ τής άποστάσεως ταύτης, μετ άσιγάστου εν
θουσιασμού’ πδλλάκις, πλανώμενος ύπδ τή; φαν
τασίας του, ένόαιζεν, ότι, όπισθεν τών ακτών καί 
τών όρέων έκείνων, προέκυπτεν αίφνιδίω; ή περι
καλλής χώρα τή; γεννήσεώ; του, εμφανιζόμενη, ώ; 

θρηνοΰσά τι; καί μελ.αγχολική νύμφη τών κυμά- 
των .... Τότε, έτεινε τάς χεΐράς του πρδς αύτήν, 
τήν έκάλει, καί ένώ προσήγγιζεν έπ αύτή; τά τρέ- 
μόντα χείλη του, άποτρόπαιόν τι φάσμα ήγειρε το 
έν τώ μέσω καί άπέκρυπτεν αυτήν τών ό μ- 
μάτων του.

£1! πολλάκις είς τήν οπτασίαν ταύτην άνεμι- 
γνύετο καί ή έρατεινή μορφή τής Μαρίας. Κατήρ- 
χετο άγγελος, Οωπεύων διά τής λευκής πτέρυγά; 
του τδ σκυθρωπόν μέτωπον τοϋ έρημίτου. Τότε, 
έπί τήν κορυφήν του ορούς, ή είς τήν σιγήν τοϋ δρυ- 
μώνος, ή είς τήν έρημίαν τοϋ κελίου του, έγονυ- 
πέτει 6 έξόριστος, καί ένθεο; άτενίζων εί; τήν 
φαεινήν έκείνην σκιάν, έφίλει νοερώ; τδ κράσπεδου 
τή; αγία;’ διότι αγία είναι ή κόρη, ή διασώσασα 
παρθενικδν καί ένιαϊον τδ φίλτρον τή; καρδίας 
της, αγία είναι, έάν πιστού έρωτος έπεσε θύμα 
ίσάγγελον.

Κατερχόμενοι περιεβλέψαμεν κύκλω, καί άφά- 
του μάς ένέπλησε κατανύξεως ή θέα τών πολλών 
έκείνων λευκαζόντων κάτωθεν ημών μοναστηρίων, 
καί τή; καταπληκτικής φύσεως. Τότε παρηλ- 
ληλίσαμεν τδ άρχάϊον πνεύμα, όπερ ύπηγόρευσεν 
είς τινα νά διάτμηση τήν ύπερήφανον κορυφήν τού 
Αθωνος είς ανδριάντα τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, μια 
τών χειρών κρατούντα πόλιν πολυάνθρωπον, άπδ 
δέ τής έτέρας προχέοντα βαθυκοίτην ποταμών, 
καί τδ πνεύμα τοϋ χριστιανισμού, τοϋ έκπνευμα- 
τώσαντος τδν άνθρωπον, καί άντί κοσμικών με
γαλείων, τδ θειον, τδ αιώνιον μεγαλεΐον ζητοΰντος.

Πόσω ολίγον αναγκαίοι εις τήν ευτυχίαν τοϋ αν
θρώπου! Καί όμως, ώς ψυχή κολασμένη, ό άνθρω
πος κατεδικάσθη, φαίνεται, ποόποτε νά μή εΰρίσκη 
άνάπαυσιν, πούποτε δρόσον καί χαράν ! . . Ελαβε 
σώμα ίνα ύποφέρη, έλαβεν αισθήματα ίνα πά- 
σχη, έλαβε ψυχήν ασυμβίβαστον πρδς τήν ύλην, 
ψυχήν ούρανίας μέν καταγωγής, άλλ ήττωμένην 
πάντοτε ύπδ τή; έπαναστατούση; σαρκδ;, τή; ο
ποίας, ώς είπεν ό εύαισθητότερος τών νεωτέρων 
συγγραφέων, καί αύταί αί ήδοναί δέν είναι είμή 

εΐν.ή άλγηδόνες.
Οί κοινοί τών ανθρώπων, οί λατρεύοντες τήν 

ύλην μόνον, οί έρποντες χαμαί — τήν εύτυχίαν, 
τάς απολαύσεις των εϋρίσκουσι προχείρους καί εύ
κολους, ώς ό σκώληξ, οστις ζή καί έντρυφα έντδς 
τοϋ πηλού, όπου έγεννήθη. Άλλ’ ό άετός έντρυ- 
φά άτενίζων εις τήν λάμψιν τού Ηλιου, καί ως 
έγεννήθη έπί μονήρους τίνος καί αποτόμου βρά
χου, ούτως είς τοϋ αιθέρας τά ύψη καί εί; τά χιο
νοσκεπή όρη δϊ^μεφεύει καί έντέρπεται.

Εύτυχία! Εύτυχία! άπ’αύτή; τή; στιγμ.ής τής 
πλάσεως ό άνθρωπος σε άνεζήτησεν. ΕκΓοτε μέ
χρι τής σήμερον, μιγ. φωνή, ένί στεναγμώ σ επι
καλείται ή άνθρωπότη; .. .Συ δέ, συ, ώς πλάνος 
σκιά, ώ; φροϋδον ονειρον φεύγει; . . . φεύγεις 
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πάντοτε, και μόνον εί; τά σκότη καί την αταρα
ξίαν τοΰ μνήματος έπιφαίνεσαι ....

Μεταξύ πολλών βίων άνδρών μεγαλοφυών, μέ 
κατέπληξε πάντοτε ό τοΰ Τάσσου. Ολίγα, τά πρώ
τα μόνον βήματά του είς τον βίον, ήταν ευτυχή, 
άλλά εί; τάς δάφνας τοΰ Ελικώνος έζήτησεν ή διά
πυρος αυτού καρδία ν άναμίξη καί τάς μυρσίνας 
τοΰ έρωτος. Η ποίησις τοΰ παρουσιάζει τόν στέ
φανον τής δόξης" ό έρως τώ παρίσταται ύπδ τήν 
μορφήν τής περικαλλεστάτη; Αεωνόρας, άδελφή; 
ήγεμόνος. Το βλέμμα του καί τάς εφέσεις τής καρ
δίας έπαίρει πρδς αύτήν .... Εκτοτε άρχεται 
δι αυτόν αιών βασάνων καί θλίψεων, ό Αλφόνσος 
τής Φερράρας περιορίζει αυτόν εύσχήμω; είς ειρ
κτήν, έξ ής κατορθοί νά δραπέτευση, καί άλιτεύει 
καθ δλην τήν Ιταλίαν, άσιτος, ανέστιος, άγνω
στος. Ποθεί το Σόρρεντον καί τον πατρικόν οί
κον του καί τήν αδελφήν του’ τήν έπαναβλέπει, 
τήν έναγκαλίζεται" άλλ.’ ούτ’ αύτοϋ δύναται πλέον 
νά εύρη άνάπαυσιν καί ευτυχίαν. Η καρδία του, 
ό νοΰς του όρμ$ προς τήν Φερράραν, διότι αύτοϋ 
είναι ή Λεωνόρα....................... τά χειρόγραφά
του. Μεταβαίνει, καί νέαι τον άναμένουσι πι- 
κρίαι. Το αθάνατον έπος του, το όποιον άφήρεσαν, 
δτε τον καθείρξαν τδ πρώτον, δέν τοΰ τδ άπο- 
δίδουσιν’ Οί αρχαίοι φίλοι του τδν έγκαταλίπου- 
σιν, ή μανία τών έχθοών του γίνεται σκληροτέρα" 
ή οργή, ή απελπισία φέρει αύτδν είς τολμηρών κατά 
τοΰ Αλφόνσου καταφοράν. Πληροφορείται τοϋτο δ 
Δούξ, καί διατάττει νά έγκλείσωσιν αύτδν ώς 
φρενητιώντα είς τι νοσοκομείου . . . Εύρόντε; τήν 
περίστασιν, δ φθόνος καί οί έχθροί του ήθέλησαν 
νά τοΰ άφαιρέσωσι και τήν δόξαν, ήτις ήν έτοιμη 
νά στέψη τήν κεφαλήν του. ‘// ’Ειευθεξίωθεϊσα. 
ΊερουσαΛημ έπεκρίθη σκληρώς παρά τών συλλό
γων τών σοφών καί τών άκαδημιακών συγκλή
των ! . . . Εόρέθη τέλος άνήρ φιλάνθρωπος καί φι- 
λόμουσος, ό ανεψιός τοΰ Πάπα Κλήμεντο; Η. Προσ- 
εκάλεσε τδν άλίτην εις Ρώμην, άλλά καί έκεΐ 
ή Μοϊρά του τδν καταδιώκει, αναγκάζεται νά φύγη 
κ έκείθεν" έπί τέλους ό Καρδινάλη; τοΰ Άγ. Γε
ωργίου, προέτεινενεί;τδν θείόν του, τδν Πάπαν, νά 
ςέψωσι τδν Τάσσον είς τδ Καπιτώλιον, ώς έπραξαν 
τοϋτο καί τώ Πετράρχη. Γίνονται αί προετοιμασία’., 
λέγει ό βιογράφος του, τής μεγάλης ταύτη; καί 
σπανίας τελετής- ό Τάσσος έπιςρέφει, άλλ ή νό- 

«■' Ρ> Ρ ft \ ~σος, ητις κατεοιορωσκεν υποκωφω; το νήμα της 
ζωής του, έκσπάται αίφνης, καί ό ποιητής άπο- 
θνησκει . . . τήν παραμονήν τής <“έψεώ; του....

Ιδού όποιος ό ανθρώπινο; βί*ς.

Με λύπην μου άφίνω τδ είρηναίον τοϋτο σκή
νωμα. ©ά επανέλθω άραγε ίνα φύγω καί έγώ, ιός 
δ Θεόφιλος, τούς ματαίους άγώνας, τάς άφεύκτους 
πικρίας τής ζωής ... 15! θά έπανέλθω . . .

Είμαι είς τδν ‘Ελλήσποντον. Τδ ”ΐλιον, δπερ έ- 

γένετο αίτιον νά διαλάμψη ό ύψηλότερος νοΰς τών 
αιώνων, κεϊται πλησίον. Μεταβαίνω νά έπισκεφθώ 
τδν ίεοδν τοΰτον χώρον καί νά έπικαλεσθώ παρή- 
γορον τήν σκιάν τοΰ τυφλοΰ άοιδοΰ, τοΰ οποίου 
ταλαιπωρία ήτο ό βίος, άλλ’ ον άνέμενε μετά 
θάνατον άπέραντος, άτελεύτητος δόξα. Είς τδ 
μέγα εκείνο δράμα τής Ιλιάδος ενυπάρχει ή εί- 
κών δλων τών παθημάτων, δλων τών αισθημά
των τής άνθρωπίνης καρδίας" ήδικαία μήνις ή- 
ρωος καί φιλότιμου άνδρδς, ό ηρωισμό; τής ψυχής, 
ό ερως, τδ συζυγικόν φίλτρον, ή πατρική στοργή. 
Εν μέσω τής άενάου έκείνης κλαγγής τών όπλων 
πανταχόθεν άναφαίνεται ό πόνος τής καρδίας, παν- 
ταχόθεν έκρέουσι τά δάκρυα τής θλίψεως. Ηθε
λες είπεί μία καί διηνεκώς άκουομένη οίμωγή. 'Η 
Ελένη διαβαίνει περικαλλής έν μέσω τών πολυδαι
δάλων τοΰ Πριάμου άνακτόρων. Βλέπουσιν αύτήν 
οί γέροντες- θαυμάζουσι καί αυτοί τήν καλλο
νήν της, ούδ’ έκπλήττονται ότι ή αρπαγή αύ- 
τής έγένετο αιτία πολυχρονίου καί καταστρεπτι
κού πολέμου μεταξύ τοσούτων εθνών. Αλλά κα- 
ταρώνται, καταράται καί αύτή τήν δύσποτμον ε
κείνην ώραν, αιτίαν γενομένην, τοσούτοιν καταστρο
φών καί δυστυχημάτων. Ενθυμείται, καί « ίμερος 
έμβάλλεται Ουμώ,
« Ανδρος τε προτέροιο καί άστεος »

Αλλ ό γηραιός Πρίαμος παρηγορεί αύτήν,
« Ούτι μοι αίτίη έσσί Θεοί νύ μοι αίτιοί είσιν,
« Οί μοι έφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν ’Αχαιών.»

Καί ή αίδήμων γυνή, ή « άθανάτησι θεής εις 
ώπα έοικυία, » έπαναβλέπουσα τδν Πάριν, έκφω- 
νεϊ έν τώ άλγει τής καρδίας της,
« Ηλυθες έκπολέμου; — ώ; ωφελες αύτόσ’όλέσθαι». 
Μόρσιμον δόρυ φονεύει τδν Πάτροκλον. Δεινόν τραύ
μα διά τήν καρδίαν τοΰ ’Αχιλλέως, οστις τον θά
νατον τοΰ πιστού φίλου του εκδικείται, σπαράσσων 
τήν καρδίαν πατρδς. 0 γηραιός Πρίαμος, κατά τοΰ 
οποίου ή Μοίρα άρχίζει ήδη νά τοξεύη τά πικρότερα 
βέλη της, ικέτης προσέρχεται είς τήν σκηνήν τοΰ 
υίοΰ τής Θέτιδος,ό πατήρ πεντήκοντα ηγεμόνων καί 
ήγεμονίδων, ο πολιός, μετά δακρύων, καί λαβό- 
μενος τών γονάτων καί φιλήσας χεϊρας δεινά;, άν- 
δροφόνου; τοΰ άπαρηγορήτου ήρωος, ζητεί τδ ά
μορφαν πτώμα τοΰ υίοΰτου ... ό νικητής περιήλα- 
σεν αυτό όπισθεν τοΰ άρματός του πέριξ τών τειτ 
χών τής Τροίας" άλλ έκορέσθη έκδικήσεως... καί 
τοΰ γέροντος πατρδς τά δάκρυα καί ή άνάμνησις 
τοΰ ίδιου αυτού πατρδς, τοΰ γέροντος Πηλέως, καί 
ο', γόοι αύτοϋ τε καί απάντων τών έν τή σκηνή, 
κάμπτουσι τήν καρδίαν τοΰ παθόντος φίλου. Πα- 
ρηγορείται τότε καί ή δύσποτμος Εκάβη τήν πικράν 
παρηγοριάν τής ταφής.

Ούτως, ό μεγαλήτερος τής γής ποιητής είναι ό 
άοιδδς τών πόνων τής καρδίας, ό ψάλτη; τών συμ
φορών τής άνθρωπότητος" δέν υπήρξε καί αύτδς 
ό δυστυχέστερο; τών θνητών;

Ναί! άθάνατε τής Ιωνίας άοιδέ, άθάνατε, άλλ’ 
άνέστιε, άλίτα, καί άπδ τδ έλεος τοΰ διαβάτου 

περιαένων τόν έπιούσιον άρτον σου, συ εκαλυψας 
^ιά τής δόξης τήν δυστυχίαν, διά τής μεγάλης 
σου δόξης, ώς δ Χριστιανισμός ήγίασεν αύτήν καί 
άνεβίβασεν δμοκάθεδρον τοΰ Θεού.

Η δψις τοΰ τόπου, ένθα εκειτο ή Τρώας, ως να 
άνακαλή ζώντα τά δεκαετή εκείνα συμβάντα. Ο 
Ικάμανδρος ρέει μέχρι τής σήμερον, τοΰ δε Σιμό- 
εντο; μόνη ή δινίεσσα κοίτη διαμένει" ίδου αί Σκαι- 
αί πύλαι καί ο έρινεός. Ενταύθα ήσαν τά πολυ
δαίδαλα άνάκτορα τοΰ Πριάμου καί οι πύργοι τών 
τέκνων του" κύκλω ύψοΰνται οι χυτοί τύμβοι τοΰ 
Πατρόκλου, τοΰ Αχιλλέως, τοΰ Αϊαντος, διασωθέν- 
τε; ώς φρουροί άδμήτεςτής παναρχαίας τών Ελλή
νων δόξης" μακρόθεν δέ έγείρονται, ώς άνάμνησις 
τι; ορατή τής άρχαιότητος, τό Γάργαρον καί η Ιδη.

Ελαύνω διά ξηράς είς τό Βυζάντιον, τήν γήν 
τής νηπιότητός μου" πανταχοΰ, οθεν διαβαίνω, ελ
ληνικά! αναμνήσεις! Τάς άκτάς καί τάς χώρας ταύ- 
τας τάς άσιάτιδας άπεθανάτισε τό ελληνικόν ό
νομα, ή ελληνική ποίησις. Εδώ ή Λάμψακο; και 
ή Αβυδος, μεταξύ, διάφοροι άλλαι πόλεις, δ Γρα- 
νικός ποταμός καί ό Ασωπός, καί πανταχοΰ έγεί
ρεται ένώπιόν σας ή μεγάλη σκιά τοΰ Αλεςάνδρου.

Εύλογητόν καί δεδοξασμένον τό όνομα τοΰ ϊ- 
ψίστου! Επάνεϊδον πάλιν τόν Βόσπορον" εσπευσα 
νά φύγω αύτδν πρό τινων έτών, τήν καρδίαν πε
ριχαρής .... έμελλον νά ϊδω πληρουμένας δλας 
τής νεανικής καρδίας μου τάς εύχάς ! . . Δέκα έτη 
παρήλθον, τή; ζωής μου τά ώραιότερα έτη, καί τί 
έπραξα κατά τό διάστημα τούτο ; Κατά τί εγεινα 
ωφέλιμος είς τούς άλλους καί εϊς έμαυτόν; πλάναι, 
φαντασίαι ήσαν τά σχέδιά μου, πλάναι αί έφέσεις 
τής ψυχής μου ....

15 διά τί οί άνθρωποι νά φεύγωσι τήν πάτριον 
στέγην των; ύπ’ αύτήν, καί άν δυστυχή τις, έχει 
παρηγοριάν τόν όρίζοντα, έν ώ έγεννήθη, τόν ά- 
γρόν, όπου παιδίόν έτρεχε καί έπαιζε" τήν φιλύ
ραν τήν σκιάσασαν αύτδν, τούς τάφους τών γονέων 
του, τάς γλυκείας τής νεότητος αναμνήσεις, άλλά 
μακράν αύτή; . . . είς τήν καρδίαν μας άείποτε υ
πάρχει κενόν τι, όπερ ούτ’ αύτή ή εύπραγία δύ
ναται νά πληρώση. Τά πτηνά διαμένουσι πιστά 
εϊς τόν κλώνα, έπί τοΰ οποίου έγεννήθησαν, τά θη
ρία δέν έγκαταλείπουσι τούς φωλεούς των" μόνος 
δε ό άνθρωπο; κατεδικάσθη νά φεύγη τήν στέγην 
Τή; κοιτίδος του, νά μή έχη που σταθερόν σκή
νωμα !..............
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Π ΡΟΖΑΛΒΑ
( ^ιήγηιια )

ίΐ Ροζάλβα ωρμάτο άπδ τοΰ Παλέρμου" γό
νος περιφανούς οικογένειας ούσα, έπροικίσθη πλού
σιοι; δωρήμασι παρά τή- φύσεως καί εύνοήθη με- 
γαλως υπό τής τύχης. Η έξ άπαλών όνύχων έν · 
φαινομένη ώραιότης αύτής, καί οί καθωραΐζουσαι 
αύτήν ποικίλαι χάοιτες έφείλκυσαν τήν λατρείαν τοΰ 
πατρός της, οστις αύτήν καί μόνην έσχε τέκνον. 
Η έμφρων άνατροφή, ήν έλαβε, καί οί έπιδεξιώ- 
τεροι διδάσκαλοι οϊτινες έχρησίυ,ευσαν ώς παιδα
γωγοί αύτής άνεκάλυπτον τά σπάνια προτερήματα, 
τά οποία ό ούρανό; είχε δαψιλεύσει είς αύτήν. Κα
τά τό δέκατον τέταρτον έτος τή; ηλικία; τη; ΰ- 
περείχεν ήδη καθ όλα τά; σικελιώτιδα; νεάνιδας. 
Εννόει δέ καλώς τούς δοκιμωτέρους ποιητάς καί λο
γογράφους, καί έστιχούργει θαυμασίως, άλλά τά 
δοκίμια τής ποιήσεώς τη; δέν έδείκνυεν είμή είς 
μόνον τόν πατέρα τη;" άδουσα δέ τούς ύμνους δια
φόρων έξοχων ποιητών μέ φωνήν λίαν μελωδικήν, 
καθίστανεν αύτήν έτι μελωδικωτέοαν, δτε τήν 
συνώδευεν έπί τοΰ ψαλτηρίου της, ώστε οί ίεράρ- 
χαι, οί καρδινάλιοι, καί οί περιδοξώτεροι μουσι
κοί, ώμολόγουν δτι ούτε οί άγγελοι τοΰ ούρανοΰ ή- 
δύναντο νά ύπερβώσι τήν Ροζάλβαν.

Εκτός τών τοσούτων θέλγητρων καί προτερημά
των, μέ τά όποια έκοσμεΐτο ή νέα Ροζάλβα, είχε 
καί προίκα ενός εκατομμυρίου δουκάτων" έντεΰθεν 
πας τι; έννοεί δτι ή νέα αύτη έγένετο περιζήτη
το; παρά πάντων τών εύγενών τή; Σικελία;. Ο 
πατήρ αύτή; κόμης Σκρεζάνος, άνήρ συνετό; εί; 
άκρον, σκεφθείς δτι δέν είναι πάντοτε εύτυχή; « 
γάμος μετά διασήμων προσώπων, άπέφευγε έκ τών 
ζητούντων τήν θυγατέρα του τούς τιτλοφόρους καί 
βαθυπλούτου;" δθεν ούδένα τούτων ήθέλησε νά προ
τίμηση, άλλ ευχαριστείτο πάντα; νά εισαγάγη 
εί; τήν οικίαν του κατά τά; συναναςφοφάς καί τού; 
χορούς ού; συνεχώς έδιδεν. Ούτως, ό άγαθός πατήρ 
άφησε τήν Ροζάλβαν άπόλυτον κυρίαν τή; εκλο
γή; τη;.

Η Ροζάλβα έπί πολύν χρόνον έμεινεν εί; άβε- 
βαιότητα, ήτο δέ αισθηματική καί ζωηρά ώ; πάσα 
Σικελιώτι;" εί; ηλικίαν δεκαέξ έτών ή καρδία τη; 
είσέτι δέν είχεν έκφρασθή υπέρ ούδενός, έν τούτοι; 
οί οφθαλμοί τη; διέκρινον τόν δούκα Καστελμάρον 
νέον εννέα καί δεκαετή τήν ηλικίαν, φέροντα έπί- 
σημον οικογενειακόν όνομα, άναστήματος υψηλού 
καί χαρίεντος, ευπρόσωπον καί πνευματώδη. Ταΰτα 
πάντα καθίστων αύτδν ύπέρτερον πάντων τών άν- 
τιζήλων του. Εστερημένο; δέ άπυ τής παιδικής η
λικίας τών γονέων του, άπήλαυσε προώρους την ε
λευθερίαν, ήτις ήδύνατο νά έπιτρέψφ τάς παρεκ
τροπής τής νεότητος. Εν τούτοι;, αί νεανικαί αύ- 
ται παραφοραί του ήσαν άγνωστοι, καί ο κόμης 

*
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Σκρεζάνος, οστις κατ’ άρχάς τον εΤ3ε μετ’ αποστρο
φής, σπουδάζοντα τήν χεΐρα τής θυγατρός του, πα- 
ρετήρησεν δτι προετιμήθη ύπ αυτής καί δτι ώ- 
φειλε καί αυτός νά τον προτίμηση. Πρώτος λοιπόν 
ώμίλησε τόν νέον Δοϋκα καί έκαμε αύτώ πομπώδη 
τινά έπαινον- ακολουθών δέ τήν κατ αυτήν τήν επο
χήν έθιμοταξίαν, ό Κόμης συνεβούλευσε τόν Κα- 
στελμάρον, ώς πατήρ, δςτς έμάντευσεν δτιήγαπάτο 
•υπό τής θυγατρός του. 0 Κόμης Σκρεζάνος εόρτα
σε τούς γάμους τής θυγατρός του μέ λαμπράς τε- 
λετάς. Η νέα δούκισσα έφάνη εϊς τήν αυλήν τοΰ 
άντιβασιλέως ώς τό έρασμιώτερον έγκαλλώπισμα.

Αλλος λόγος δέν έγίνετο είμή περί τών άπει
ρων χαρίτων της, καί πάντες έζήλουν τήν τύχην 
τοϋ Λευκός. Η ευτυχής Ροζάλβα παρεδίδετο εις παν
τός είδους τέρψεις, αϊτινες ένησχόλουν τάς στιγ- 
μάς τής ζωής της. Νέα, ωραία, πλούσια καί λα- 
τρευομένη παρά πάντων, ειχεν ένώπιόν της στά- 
διον εΰρύτατον ευδαιμονίας- ό σύζυγος αυτής εις ού- 
δέν άλλο ήσχολεϊτο, είμήεϊςτό πώς νά τήν άγαπα, 
καί ούδέν άλλο έσκέπτετο είμή τίνι τρόπω παν τό 
περικυκλοϋν αυτήν νά τή ήναι άρεστόν. Ο γηραιός 
πατήρ της πλήρης χαράς καί άγαλιάσεως διά τήν 
ευτυχίαν τής θυγατρός του, ευχαριστεί μεγάλη τή 
φωνή τόν θεόν, ένηγκαλίζετο τόν γαμβρόν του, καί 
ηύχετο νά άποθάνη, πριν ή άποτρόπαιόν τι συμβε- 
βηκός διαταράξή τήν ευτυχίαν του.

Αλλα μ.όλις έξ μήνες παρήλθον μετά τόν γάμον 
καί αί ευτυχείς αυτής ήμέραι έληξαν. 0 νέος Δούξ 
παρασυρόμ.ενος από τών διεφθαρμένων φίλων του, 
έπανέλαβε τάς ολέθριους ήδονάς του, άς είχε μέν 
πρός καιρόν έγκαταλείψει, δέν ειχεν δμως καί 
έντελώς άρνηθή- παράτησε λοιπόν τήν σύζυγόν του, 
καί παρεδόθη εις άναξίας αντιζήλους, έφρόντισε 
δε κατ άρχάς νά κρύψη τάς πρός αυτήν περιφρο
νήσεις του, άλλά ταχέως άπολέσας πάσαν εγ
κράτειαν, κατεδαπάνησε τούς θησαυρούς του, άσω- 
τεύων αυτούς μετά ποταπών ύποκειμένων, άντι- 
κειμενον οντων τών παροδικών κλίσεων του- αυ
τός δ ίδιος έδημοσίευε τάς αταξίας του, άντι- 
καθιστών^την τιμήν του διά τής έξουθενώσεως 
αυτού.

Η άτυχης Ροζάλβα δέν ειχεν ανάγκην τοΰ νά 
ειδοποιηθή περί τών ατοπημάτων τοΰ συζύγου 
της άπο υποκειμένων, τά όποια ευχαριστούνται νά 
πληγόνωσι τήν καρδίαν τών έγκαταλελειμένων συ
ζύγων- ήγαπα τόν Δούκα, διό ευθύς παρετηρησε 
και τήν μεταβολήν του. Δακρύουσα λάθρα καί βα- 
ρυθυμοϋσα ένδομύχως έζήτει νά κρύπτη τήν θλί- 
ψιν της άπό τών βλεμμάτων δλων, καί προ πάν
των ένησχολεΐτο νά άπατήση τά τοΰ πατρός της, 
απαλλαττουσα ουτω τόν γέροντα τούτον άπό μιάς 
λύπης, ητις άφεύκτως ήθελε τόν καταβιβάσει εις 
τον τάφον, έαν τω έγίνετο γνωστή- δθεν έπρο- 
σπαθει αυτή ενώπιον του νά δεικνύεται δτι είναι 
ευτυχής, και μειδιώσα έπνιγε τά καταρρέοντα δά- 
κρυά της. Ερωτωμένη δέ παρά τοϋ γηραιού Κό- 
μητοςπερί τών.συχνώνάπο.υσιών τοΰ Δουκός, έσυγ- 

χώρει αύτάς, δικαιολογούσα υπό διαφόρους προφά
σεις την απομακρυνσιν αυτού καί τήν φθειρομέ- 
νην ύγιείαν της.

0 αγαθός πατήρ δέν τήν έπίστευεν, άλλ’ έπροσ- 
ποιεϊτο δτι δίδει πίστιν εις τούς λόγους της, ύπο- 
χρύπτων ούτω τάς υπονοίας καί τήν ανησυχίαν του' 
άμφότεροι δέ φοβούμενοι νά είπωσιν δ,τι ήσθάνον- 
το εϊς τήν ψυχήν των ήπάτων άλλήλους έκ τής τοι- 
αύτης αδυναμίας.

Η Ροζάλβα είχε φίλην έμπεπιστευμένην όλων 
τών μυστικών της' ή φίλη αυτή έκαλεΐτο Λόρα, 
ήτο δέ ή πιστοτέρα πασών τών έν τή οικία της. 
Γινώσκουσα αύτη κάλλιον παρά τήν κυρίαν της τάς 
αταξίας τοϋ νέου Δουκός, καί βαρυθυμούσα, διότι 
δέν έβλε πεν αυτόν έπανερχόμενον εϊς τήν σύζυγόν 
του, έπεχείρησε πολλάκις νά σβύση, ή τούλάχι- 
στον νά όλιγοστεύσρ τήν πρός αύτόν αγάπην τής 
Δουκίσσης. -Τήν προέτρεπε λοιπόν νά ζή διά τόν 
έαυτόν της καί τόν πατέρα της, άμε^ιμνοϋσα τό 
παράπαν περί τοΰ συζύγου της- άλλ ή Δούκισσα 
κατ ούδένα τρόπον δέν έπείθετο νά άκολουθήση 
τήν συμβουλήν τής φίλης της- δθεν παραμυθου- 
μένη ύπό τού γλυκυθύμου αυτού αισθήματος 
τής πρός τόν σύζυγον αυτής άκραιφνούς αγάπης, 
καί λατρεύουσα, ούτως εϊπεΐν, καθό νέα αθώα, τόν 
σύμβιον αυτής ώς τό πρώτον άντικείμενον τοΰ έ
ρωτός της, κατέθελγε τήν καρδίαν της μέ τήν γλυ- 
κεΐαν αυτήν πεποίθησιν δτι, διασώζουσα άκ- 
μαίαν καί ζωηράν τήν πρός τόν σύζυγόν της α
γάπην, έκπληροί τό ίερώτερον καθήκον της. Τού
του ένεκεν άντεποιήθη τήν αιτίαν τής δυστυχίας 
της, παλαίουσα μετά τού έαυτού της, καθότι έ- 
νόμιζε δτι είναι άρκετόν τό νά άγαπά τις διά νά 
διατελή άξιαγάπητος, άμελήσασα μετά τον γάμον 
της, τά προτερήματα αυτά, τά οποία ολίγον έξε- 
τίμα πλέον, άλλά τά όποια έν τούτοις έφελκύουσι, 
κολακεύουσι καί συχνάκις διαρκούσιν έτι μάλλον 
παρά τήν ς-^θΐρότητα, ώστε κάμνουσι τόν έρα- 
στήν ύπερήφανον. Η Ροζάλβα ήρξατο νά κοσμή 
εαυτην περισσότερον, άνευρίσκουσα τά μυστήρια 
τοΰ καλλωπισμού, καί άναλαβοϋσα τό ψαλτή ριον 
καί τά άσματά της, έκαμνε τόν πατέρα της νά δα- 
κρύη, άδουσα τερψιθύμους ύμνους έκ τών περιδο- 
ξωτέρων ποιητών- άλλά πάντες οί άγώνές της άπί- 
βησαν ανωφελείς- ή ίλαρότης αυτής, ή υπομονή 
καί αί θελξικάρδιοι φιλοφρονήσεις της δέν ήγγιζαν 
ποσώς τήν εις σίδηρον μεταβληθεϊσαν καρδίαν τοΒ 
συζύγου της. Παραδεδομένος ούτος εις τάς αποτρό
παιους άποπλανήσεις του, καί διάγων νύκτωρ τε 
καί ημέρας μακράν τής οικίας του καί τής Δουκίσ
σης, μόλις τήν έβλεπεν άπό καιρόν εις καιρόν έπί 
τινας στιγμάς, καί παρ άλλων έμάνθανεν εις ποιον 
βαθμόν τελειότητος έφερε τά θελκτικά της προ
τερήματα, τά όποια δέν έκαλλιέργει είμή δι’ αύ- 
τδν καί μόνον.

Εϊς τελείαν άπόγνωσιν ή Ροζάλβα φθάσασα, ηύ- 
χετο νά άποθάνη- ή δέ Λόρα ήρξατο νά φοβήται 

■μήτοι η υπέρμετρος αύτη θλίψις τελειώση τόν βίον 
τής Δουκίσσης. « Αγαπητή κυρία, τή είπε μια 
τών ήμερών ή Λόρα, επειδή δεν είναι εις τήν 
εξουσίαν σας τό νά σωθήτε άπό ενός ολέθριου πά
θους τό όποιον σάς φέρει πρός τον τάφον, καί 
επειδή έξηντλήθητε πλέον τού νά έπαναφερετε 
εϊς τήν οδόν τοϋ καθήκοντος ενα άχάριστον άν
θρωπον μέ δ,τι ή αγάπη καί ή αρετή, δυνανται 
νά έλκύσωσιν αυτόν, πρέπει λοιπον άντι νά απο
κάνετε, νά προσδρώμετε εϊς αλλα μέσα. 1 νωρί- 
ζω, είπεν ή Λόρα, γραϊάν τινα ϊουδαιαν άποκατα- 
στημένην ενταύθα προ δύο ετών και προ πάντων 
διά τήν έπιδεξιότητα, ήν έχει νά συνΐνωνη τά διε- 
στώτα φίλτρα. Τινές διϊσχυριζομεναι ώς προς 
τούτο, χλευάζουσι τά θαυμάσια αύτα έργα τά ό
ποια έκτελεΐ, καί δέν θέλουν νά πιστεύσωσιν αυτά, 
άλλ’ έγώ, χάρις τω Θέώ, όλα τά πιστεύω καί δέν 
άμφιβάλλω περί τών δσα έγώ αίτή ειδον έν- 
θυμεϊσθε, είπεν ή Λόρα, τήν νεαν Λισβεταν, ητις 
ήρχετο κατά τόν παρελθόντα χειμώνα πωλούσα 
λεπτά υφάσματα' ή νέα αύτη ήνωνε τήν φρονησιν 
μετά τής οιραιότητος- έκατοίκει δε εϊς τήν οϊκιαν 
τής αδελφής μου, ητις πολλάκις μοι ελεγεν οτι ή 
νέα Λισβέτα ήτο τό παράδειγμα όλης αύτής τής 
συνοικίας διά τήν συνετήν διαγωγήν της. Νέος τις 
αρχών, ίδών αυτήν μιοε τών ήμερών έν τή εκκλησία, 
έτόλμησε νά τή όμιλήση έρωτικώς- ή Λισβετα δμως 
δέν έδοσε τήν έλαχίστην άκρόασιν εϊς τούς λογους 
του. Ηρξατο δέ ό άρχων νά τή πεμπή έρωιικας 
έπιστολάς, άλλ’ αύτη ού μόνον δεν έπροσεχεν εις 
αύτάς, άλλα καί άπέφευγε παντού καί αυτήν τήν 
συνάντησίν του. Αδημονών ό εραστής ουτος δια 
ταύτην τήν αποτυχίαν του προσέόραμε επικαλού
μενος τήν άντίληψιν τής γραίας ίουδαίας. Διη- 
γηθείς δέ εις αυτήν τάς θλίψεις του, τήν έφιλοδώ- 
ρησε μεγάλως. Η γόησσα ίουδαία άκροασαμένη τά 
περί αυτής έθεσεν εις τάς χεϊράς του έν μικρόν 
πράσινον κύριον, παραγγείλασα νά το άναπτη 
οσάκις ήθελεν επιθυμήσει νά ϊδή τό αντικείμε
νου τής λατρείας του. ’Αγνοώ, είπεν ή Λόρα, αν κα
τά τήνι νύκτα άναπτε τό κηρίον ούτος, άλλ ή- 
ξεύρω δτι ή Λισβέτα απ’ αύτής τής έποχής κατά 
πάσαν νύκτα έπορεύετο μόνη πρός άντάμωσιν τού 
έραστοΰ της, καί έπέστρεφε τήν πρωίαν μόνον. 
*11 αδελφή μου βεβαιωθεϊσα περί τοϋ άτοπήματος 
τούτου τήν έπέπληξε, άλλ’ ή δυστυχής Λισβέτα 
τήν καθησύχασε, διηγηθεϊσα αυτή άφελώς τά κατ 
αυτήν, δτι άμα ήθελε κατακλιθή εις τήν κλίνην, 
ευθύς έγείρετο, ώθουμένη έκ τίνος ύπερφυσικής δυ- 
νάμεως, έξήρχετο τής οικίας χωρίς νά τό θέλή, καί 
έπορεύετο άκουσίως πρός άντάμωσιν τοΰ έραστοΰ 
της, ον ποσώς δέν ήγάπα- εκεί, είπεν, ευρισκεν ά- 
ναμμένον κηρίον πρασίνου χρώματος, τό όποιον 
έκαιε χωρίς νά φθείρεται, καί δέν εσβυνεν εί
μή άμα τή ημέρα μετά ταραχής' τότε, είπεν, 
συνείρχετο έν έαυτή, νομίζουσα ότι έξηγέρθη άπό 
τρομερού όνείρου καί έπανείρ'χετο εις τήν οικίαν 
δακρυρροοΰσα.

Εκ τού ίςορικοΰ τούτου δύνασθε νά κρίνετε, ά- 
χαπητή Κυρία, περί τών τεχνασμάτων αύτής τής 
Ιουδαίας- πρός τί λοιπόν νά μή τήν συμβουλευ- 

θήτε' έάν έπιθυμήτε νά μή γνωρισθήτε μεταμφιε- 
σθήτε' λάβετε τά ένδύματά μου' έάν δέ φοβήσθε 
νά υπάγετε εϊς τήν οικίαν της, άναδέχομαι νά φέ
ρω αυτήν πρός υμάς.

Η Δούκισσα άκροασαμένη τήν Λόραν μετά λυ
πηρού μειδιάματος άπεδοκίμασε τήν υπηρεσίαν της, 
μή στέρςασα ποσώς νά άποδεχθή έν μέσον, τό ό
ποιον ή φρόνησίς της τό έθεώρει ώς άνόητον- άλλ’ 
δταν άγαπα τις, ή λογική δέν ωφελεί ποσώς εϊς 
τάς όρθάς ταύ Τας σκέψεις, διότι πάν δ,τι θεωρείται 
συντελεστικόν πρός τόν σκοπόν δπω; άρέση τις εϊς 
τό αντικείμενου τής λατρείας του, τό λογίζεται καί 
θεμητόυ.

Η Ροζάλβα λοιπόν ήρξατο νά άναπολή έν τώ 
νώ αύτής τήν ίουδαίαν- ή φαντασία της φυσικώς 
ζωηρά έξάπτεται έτι μάλλον άπό τής πρός τόν 
Δούκα άγάπης της- εύπιστος εις άκρον, καθό διατε- 
λοϋσα έν τή νεανική ήλικία της, έπλήρονε καί αύτη 
το κατά τήν πάτριον άνατροφήν της ^ςρέος τής 
δεισιδαιμονίας. Η Λόρα έξηκολούθει καθ έκάστην 
νά τή διηγήται νέα θαύματα τής γοήσσης αύτής. Η 
Ροζάλβα μή εχουσα ούδεμίαν άλλην ελπίδα, άπε- 
φασισε καί έπέτρεψεν εις τήν Αόραν τό νά υπάγή 
πρός άναζήτησιν τής ’ίουδαίας.

Η γόησσα ήλθε τήν νύκτα, δδηγηθεΐσα μυστικώς 
εις κρυφόν τι οίκημα πεφωτισμένου ύπό ολίγων 
κηρίων" ή Δούκισσα υπήγε πάραυτα πρός άντάμω- 
σίν της συνωδευμένη ύπό τής Αύρας' παρ' ολίγον 
δμως νά όπισθοδρομήσρ φρικιάσασα εις τήν θέαν 
τερατομόρφου όντος,έρειδομένου έπί τίνος βακτηρίας 
έν είδει ράμνου. Ην δέ ένδεδυμένη ή Ιουδαία αύ
τη ένδυμα ερυθρόν, τό όποιον περιεδένετο μέ 
κιτρίνην ζώνην- άπό τής φαλακράς καί τρεμού- 
σης κεφαλής της κατήρχετο πέπλος τις, δστις έκά- 
λυπτεν όλίγας λεύκάς τρίχας- όξύ κόκκαλον κεάα- 
λυμμένον μέ ξηράν έπιδερμίδα έσχημάτιζε τήν 
ρίνχ της, τό όποιον ενωμένου μετά ετέρου ά- 
ναλόγου κοκκάλου έμόρφονε τό πώγωνά της' οί 
φλογεροί οφθαλμοί της αδύνατοι πλέον, έστέφον- 
το ές ολίγων λευκών τριχωμάτων τών όφρύων αύ
τής- αί εις τό πρόσωπόν της ύπάρχουσαι δύο κοι
λότητες έδείκνυον τήν άλλοτε θέσιν τών παρειών. 
II Δούκισσα μόλις ^συνελθοϋσα έν έαυτή έκ τοϋ φό
βου της, είπε νά καθήση ή γόησσα, καί χωρίς νά 
ύποκρύψη τίποτε εις αυτήν, έπρόφερε δακρυχέουσα 
τάς έξης λέξεις. —Λατρεύω τόν σύζυγόν μου δν ήγά- 
πησα καί άγαπώ- είμαι βεβαία δτι καί αυτός μέ 
ήγάπησεν, άλλά -νϋν4μέ έγκατέλειψε, παραδοθείς εϊς 
ύποκείμενα ανάξια έαυτοϋ' έάν δύνασθε νά μέ 
τόν επαναφέρετε, έάν ήμπορήτε νά μέ ,τόν δώ
σετε ώς ήτο κατά τάς εύτυχεΐς ήμέρας μου, ό χρυ
σός μου, οϊ άδάμαντές μου, καί πάν δ,τι έχω πο
λύτιμον άνήκουσιν εις ύμάς. Η γόησσα έκυψε 
τήν κεφαλήν της, κατεβίβασε τάς λεύκάς δφρϋς 
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της, και έτριψε ij.s τήν ξηράν χείρά της τδ ρυτιδω
μένο'/ μέτωπόν της.

Μετά στιγμιαίαν δέ σιωπήν είπε μέ φωνήν 
βραχνήν — Κυρία, έχω φίλτρα, ών τδ αποτέλε
σμα είναι βέβαιον, διά νά επαναφέρω τους έραςάς, 
άλλά δέν εχω τόσα ισχυρά μέσα διά τους συζύγους' 
έν τούτοις κατά τδν παρελθόντα χειμώνα, έζηκο- 
κολούθησε, προσεκλήθην ύπδ νέας τινδς. πριγγι- 
πέσσης, ήτις εύρίσκετο είς τήν θέσιν σας’ ό σύζυ
γος ήν ερωτευμένος μετά τίνος ρωμαίας άοι- 
δούάσχήμου και παρήλικος. Μετενειρίσθην δύο 
φίλτρα , άλλ άπέβησαν μάταια. Εκπεπληγμέ- 
νη διά τήν αποτυχίαν μου ταύτην ύπώπτευσα 
οτι ή άοιδδς αύτή έκαμνε ωσαύτως μαγείας, αίτι- 
νες έματαίονον τάς εμάς' περίεργος λοιπόν διά νά 
μάθω τά μέσα δι’ ών ή άοιδδς αύτη έζωογόνει 
τον πρδς τδν εραστήν της έρωτα, εισήλθον εις τήν 
οικίαν αυτής, άνέβην μέχρι τοΰ άνωγαίου τής 
οικίας της, τδ οποίον ήτο κεκλεισμένον μέ τρεις 
θύρας’ κατανοείτε δέ, προσέθηκεν, δτι δέν είχον α
νάγκην κλειδιού διά νά ανοίξω τάς θύρας’ φθάσα- 
σα εις τδ άνώγαιον παρετήοησα έν τάχει δ,τι 
άνθίστατο είς τά φίλτρα μου’ είδον ένα άλέκτορα 
δεδεμένον έκ τοΰ λαιμού, τών πτερών καί τών πο- 
δών’ ό άλέκτωρ ούτος είχεν είς άμφοτέρους τούς 
οφθαλμούς του δίοπτρα χρυσά, τά όποια άπεστέ- 
ρουν αυτόν εντελώς τής δράσεως’ έκινήθην είς γέ
λωτα μάλλον άπδ έλεος ή άπδ ειρωνείαν καί εϋχα- 
ριστήθην, λαβοΰσα τδν άλέκτορα, νά τώ άφαιρέσω 
άπδ τών οφθαλμών τά χρυσά δίοπτρα’ έπανήλθον 
ακολούθως είς τήν οικίαν μου, βεβαία ούσα δτι ά- 
πασαι αι εύχαί μου έπληρώθησαν’ άπ αύτήν 
τήν στιγμήν, καθ ήν ό άλέκτωρ έπαυσε τοΰ νά ή- 
ναι τυφλός, έπαυσε καί ό σύζυγος τής νέας πριγγι- 
πέσσης τοΰ νά τυφλώττη περί τής άοιδοΰ αύτής’ 
ήνεώχθησαν οί οφθαλμοί του, είδεν δτι αύτη ήτο 
δυσειδής γραΐα, δύστροπος καί άπιστος, καί προσ- 
οικειώθη έκ νέου τή συζύγω του, ήτις ήτο νέα 
πλήρης χαρίτων καί ήγάπησεν αύτήν υπέρποτε 
άλλοτε.

« Νΰν έχομεν, έξηκολούθησεν ή γόησσα, νά κάμω- 
μεν δυσκολωτέραν τινά θεραπείαν έπί τοΰ συμβε- 
βηκότος σας’ δύνασθε, είπε, νά μέ φανερώσετε τδ 
όνομα γυναικός τίνος, ήτις νά άγαπάται ιδιαιτέρως 
παρά τοΰ συζύγου σας; Είναι άληθές, είπεν ή ’ίου- 
δαία, δτι είναι πολλαί αί μαγεΐαι, άς γνωρίζω, 
άλλ ούτω διηρημέναι χάνουσι τήν ίσχύν των’ άλλ’ 
έν τούτοις άς εύελπιζώμεθα. Γνωρίζω, είπεν, κυ
ρία, τρομερόν τι μαγικόν, καί άν ήδυνάμην νά έχω 
παρ υμών αυτών όλίγας τρίχας κεκομμένας άπδ 
τήν κεφαλήν άπηγχονισμένου τινδς κακούργου, πι
στεύω νά κατορθώσω, ώστε διά βίου πλέον νά ά- 
γαπάσθε τςαρ εκείνου τδν όποιον λατρεύετε.

Η Δούκισσα έφριξεν είς αύτούς τούς λόγους καί 
άπέπεμψε τήν γόησσαν’ άλλά μόλις είχεν έκβή τής 
οικίας καί ή Λόρα έύραμε καλέσασα αυτήν’ ή Ρο- 
ζάλβα άπηλπισμένη πλέον άφοΰ είχεν εξαντλήσει 
δλα τά μέσα, συγκατένευσε τέλος, ύπείκουσα είς 

τήν ϊσχυρογνωμονύνην τής ΐουδαίας, ήτις έπέμενεν 
έπαναλαμβάνουσα ότι αύτδ ήτο τδ μόνον μέσον δι 
ού ήδύνατο νά προσοικειωθή μετά τοΰ συζύγου της. 
Τέλος ή Δούκισσα ήρώτησε τήν ίουδαίαν τίνι τοό- 
πω ήδύνατο νά προμηθευθή τάς τρομεράς αύτάς 
τρίχας. Ακουσον λοιπόν, είπεν αύτή ή γόησσα.

Ημίσειαν ώραν μακράν άπδ τής χώρας τοΰ 
Παλέρμου έπί τής μεγάλης λεωφόρου κεϊται 
μικρόν έκκλησίδιον περικυκλούμενον υφ ενός βα- 
θέως χάνδακος. Ξυλίνη δέ γέφυρα κεϊται πα
ρά τώ έκκλησιδίω τούτω’ άπό τίνος δέ λίθου ήρ- 
τηται σχοινίον τι διάμετρον έχον ήμίσεως ποδός’ 
άπδ τοΰ σχοινιού τούτου κρέμανται τά σώματα 
τών διά τής άγχόνης τδν θάνατο,ν ύποστάντων κα
κούργων, μένουσι δέούτω τά πτώματα αύτών κρε- 

I μάμενα πρδς παραδειγματισμόν, μέχρις ού σηπώ- 
μενα πίπτουσιν αύτομάτως έντδς τοΰ χάνδακος 
αύτοΰ, δστις χρησιμεύει ώς κοιμητήριον τών ά
θλιων τούτων. Εάν αγαπάτε τόσον περιπαθώς τδν 
σύζυγον υμών, είπεν ή ’ίουδαία, έάν έχετε τόσον 
μέγα θάρρος νά υπάγετε υμείς μόνη είς τδ έκκλη
σίδιον αύτδ, έν τώ μέσω τής νυκτδς, καί κόψετε μέ 
τάς χειράς σας τρίχας τινάς άπδ τών κεφαλών τοΰ 
πρώτου πτώματος, τδ όποιον Θέλετε απαντήσει, έγώ 
έγγυώμαι περί τής έπιτυχέας τοΰ έργου μας, αλλά 
καθ ά σάς είπον πρέπει μόνη νά ύπάγητε αύτόσε 
καί έν μέση ώοα νυκτός.

Η Ροζάλβα έσκέφθη έπί όλίγας στιγμάς, άκολού- 
θως λαβοΰσα τήν χεΐρα τής γραίας ΐουδαίας, τή 
άπεκρίθη—θέλώ υπάγει’ ήδη ένδεκάτη ώραέσήμα- 
νε, θέλω έπιχειρήσει τδ έργον αμέσως’ δθεν ζητεί 
παρά τής Αόρας τδ σκέπασμά της, ήτις τρέμουσκ 
τδ χορηγεί αύτή’ ή Ροζάλβα λαμβάνουσα έν χερσί 
μικρόν τινα φανόν φωτιζόμενον ύπδ άμ.υδροΰ φω
τός, ψαλίδα καί μαχαίριον, διατάσσει τήν γόησσαν 
νά τήν περιμένρ, άπαγορεύσασα είς τήν Λόραν τοΰ 
νά τήν παρακολούθηση, καί λάθρα φεύγουσα άπδ τί
νος θύρας τοΰ κήπου, έξέρχεται τής πόλεως διαπο- 
ρευομένη τήν μεγάλην λεωφόρον, καί ιδού πάντη 
μόνη εύρίσκεται έν τή πεδιάδι κατά τήν ώραν τοΰ 
μεσονυκτίου. Βαίνουσα δέ αύτη βήματι ταχεϊ καί 
στερεώ ούδεμίαν άλλην ιδέαν περιέστρεφεν έν έαυ- 
τή, είμή τήν περί τοΰ συζύγου της.

Φθάσασα βλέπει τδ έκκλησίδιον, μέγας τρόμος 
τήν κατέλαβε’ χωρίς ποσώς νά σταματήση, ζητεί, 
όδηγουμένη ύπδ τοΰ φωτός, δπερ έκράτει, τήν είσο
δον τής ξύλινης γεφύρας’ τήν διέρχεται δρομαία, 
καί φθάνουσα είς τδ σχοινίον τδ άπδ τοΰ λίθου έ- 
ξηρτημ.ένον, σταματά παρατηροΰσα αύτδ μέ τδ ά- 
μυδρδν φώς τδ οποίον έκράτει έν χερσί’ τδ σχοι
νίον αύτδ τδ οποίον είχε μόλις ήμίσεως ποδδς διά
μετρον έκρέματο κατωφερώς, καί έκλινε πρδς τδν 
χάνδακα’ ή Λούκισσα προτείνει τδ φώς δπερ έκρά- 
τει καί ρίπτει τούς οφθαλμούς της πρδς τδ βάρα- 
θρον, ένώ λευκά οστά διακρίνει κείμενα ύπδ τούς 
πόδας της είς βάθος είκοσι πηχών.

Η Ροζάλβα έν καταστάσει λειποθυμίας εύρισκο- 
μένη άναζωογονεϊταΓ άγωνιώσα δέ θέτει τδν πόδα 

της έπί τοΰ στενού αύτοΰ σχοινιού, άλλά κατά τδ 
δεύτερον βήμα κλονίζεται, καί εύθύς προσπαθεί νά 
πιασθή είς τον τοίχον, άλλ’ ή χειρ της άπαντά 
πόδα τών κρεμαμένων κακούργοιν’ άπτεται τού
του, καί στηριζομένη έπ’ αύτοΰ λαμβάνει τδ φώς 
εις τήν χεϊράτης μέ τήν οποίαν έκράτει τδν πόδα. 
Κρατούσα δέ είς τήν έτέραν χεΐρα τήν ψαλίδα καί 
«νασηκωμένη είς τάς άκρας τών κακώς θεμ.ένων 
ποδών της, αγωνίζεται νά φθάση τήν κεφαλήν τοΰ 
πτώματος διά νά κόψη τάς τρίχας,ών είχεάνάγκην.

Εν τώ μέσω τής φρικαλαίας ταύτης ασχολίας, 
αμαξά τις συρομένη ύπδ έξ ίππων διέβαινε τήν εύ- 
ρεϊαν λεωφόρον’ έντδς τοΰ οχήματος αύτοΰ εΰρίσ^ε- 
το νέος τις, δστις ώδήγει δύο άοιδούς είς τήν οικίαν ι 
τής έξοχής του’ άπδ τής οδού αύτής παρατηρεί | 
λάμψιν άμυδροΰ φωτός άναπτομένην, καί διακρί
νει γυναίκά τινα προσπαθούσαν ν άποσπάση πτώ- 
μά τι τών κρεμαμένων δυστυχών. Κυριευμένος ύπδ 
τρόμου φρίκης, ό νέος έκλαμβάνει τήν γυναίκα αύ
τήν ώς γόησσαν, ήτις μελετά μαγείαν τινά. Στα- 
ματήσας δέ τούς ίππους του, έξέρχεται τοΰ οχήμα
τος προχωρών βήματα βραδέως. Δεισιδαίμων δέ 
διατελών καί έν αύτή τή άσώτω ζωή του φωνάζει 
μετά τρομεράς φωνής —Αλάστωρ μάγισσα, άφησαν 
έν ειρήνη τούς νεκρούς, ή φοβοΰ τούς ζώντας’ τρέ
με μή έλθω έν αύτή τή στιγμή' καί αρπάζω ά
πό τών μιαρών χειοών σου τδ φοβερόν λάφυρον τδ 
οποίον κρατείς, καί κατόπιν παοαδόσω καί σέ είς 
τήν δικαιοσύνην.

Απόπληκτος γενομένη ή δούκισσα είς αύτούς 
τούς λόγους, καί συσχεθείσα ύπδ φόβου, άφησε καί 
κατέπεσε άπδ τών χειρών της τδ φώς, τδ οποίον 
καταπεσδν σβύεταΓ έν τώ σκότει δέ διαμένουσα, 
κρέμαται ή άθλια άπδ τοΰ πτώματος' ύπδ τρόμου 
δέ κατεχομένη μόλις άναπνέει, αίσθανομένη τάς 
δυνάμεις της έκλιπούσας.

0 Δούξ διπλασιάζει τάς άπειλάς του, καί διέρ
χεται τήν γέφυραν. Βεβιασμένη τέλος ή Ροζάλβα νά 
όμιλήση, ήδη νεκρά σχεδόν τώ λέγει, στήθι, 
στήθι, δέν μελετώ ποσώς αμαρτίαν, ο Θεός καί ή 
καρδία .μου έστωσαν μάρτυρες. Μήν εξυβρίζετε, 
ούτω μίαν δυστυχή, ήτις είναι άξια τοΰ έλέους. 
Σέ λέγω δέ δτι ποσώς μή προχωρήσης πλέον 
πρδς έμέ, άν δέν θέλης νά ένταφιασθώ είς τδ 
βά^αθρον τοΰτο.

Εξ αύτών τών λόγων, άπδ τής φωνής αύτής, 
άνεγνώρισεν ό Δούξ τήν σύζυγόν του' έκβάλλει ού
τος φωνήν, δραμοιν πρδς αύτήν, έπικαλούμενος καί 
καθικετεύων αύτήν νά τδν άναμένη θαρρούσα. Με- 
τεχειρίσθη δέ εκφράσεις τινας θωπευτικός, άς αύ
τδς ό κίνδυνος τής Ροζάλβης άπέσπα άπ’ αύτοΰ’ 
πλησιάσας τέλος πρδς αύτήν τήν έλαβεν είς τάς 
άγκάλας του, καί λειποθυμημένην τήν έφερεν είς 
τήν άμαξάν του, άφ’ ής εξέβαλε τάς άοιδούς, καί 
φθάνει εις τήν πόλιν πριν ή Δούκισσα συνέλθη είς 
έαυτήν, κατεχόμενος ύπδ φρίκης καί έκπλήξεως.

Η Αόρα βλέπουσα τήν κυρίαν της άναίσθητον 
έν τώ μέσω τών αγκαλών τοΰ συζύγου της, πλη- I

ροΐ τδν αέρα άπδ θλιβερών φωνών, τήν βοηθεϊ καί 
τήν έπαναφέρει είς τήν ζωήν’ ό Δούξ έκτδς έαυτοΰ 
ών δέν ήμπορεί νά πιστεύση δ,τι είδε, είς μάτην 
δέ ζητεί νά τδ έννοήση, άλλά τέλος δίδεται αύτώ ή 
έξήγησις.

Τότε ή γραία Ιουδαία είπεν αύτώ μετά μεγα
λοπρεπούς σοβαρότητος τούς έξης λόγους’ άνθρωπε 
αναίσθητε καί σκληρέ, γονάτισον ένώπιον τής συ
ζύγου σου’ λάτρευσον τδ πρωτότυπον τών περιπα
θών καί σταθερών καρδιών’ ούδέποτε έραστής ή 
σύζυγος έλαβε δείγμα άγάπης περιπαθεστέοας, οίαν 
λαμβάνεις σήμερον σύ’ μ,άθε αχάριστε, γνώοισον τί 
έκαμε δι έσέ ή Ροζάλβα, έρυθρίασον, διότι τήν έγ- 
κατέλειψας, καί προσπάθησον δι δλου τοΰ βίου σου 
νά φανήςάντάξιοςκαίτήςΰποχρεώσεως αύτής, ήν σέ 
έπέβαλεν ή σύζυγός σου είς μίαν στιγμήν.

Τότε ή γραία διηγείται λεπτομερώς τά μετά 
τής Δουκίσσης διατρέξαντα, καί τήν τρομεράν δο- 
κιμασίαν, ήν άπήτησεν άπ αύτήν’ ό δούς μόλις ά- 
κούσας τήν διήγησιν τής γραίας ρίπτεται είς τούς 
πόδας τής συζύγου του, χύνων θερμά δάκρυα χαράς, 
άγάπης καί μετάνοιας’ ορκίζεται νά διορθωθή 
δι’ αιωνίου σταθερότητας άπδ τών άποπλανή- 
σεων, τάς δποίας Υποστρέφεται πλέον, ζητεί συγ- 
γνώμην δμολογών έαυτδν άνάξιον τοιαύτης συζύ
γου. Η άγαθή Ροζάλβα άνασηκόνει αύτδν ρίπτου- 
σα έπ’ αύτοΰ μειδίαμα λυπηρόν' τδν περιπτύσσει 
είς τάς άγκάλας της καταβρέχουσα τδ πρόσωπόν 
του μέ δάκρυα χαράς’ άμφότεροι δέ συνωμίλουν 
περιπαθώς περί τής εύτυχίας, ήτις τούς άνέ- 
μενε.

’Απ’ αυτής τής στιγμής ό Καστελμάρος έγκατέ- 
λειψε τούς άπατηλούς φίλους του, οίτινες δέν ήδυ- 
νήθησαν έντελώς νά τδν διαφθείρωσι. Εδτυχής δέ γε- 
νόμενος είς τήν εύδαιμονίαν αύτήν, ήν χορηγεί ή 
άρετή, ή αγνή κοί άσπιλος άγάπη, έτι δέ καί ή 
ειλικρίνεια τών καρδιών, καί άγαπώμ.ενος έτι 
μάλλον παρά τής Ροζάλβας διήνυσεν' ήμέρας 
πολλάς άλύπους μετά τής πιςής συζύγου του, μετά 
τών τέκνων του, τά οποία ό ούρανδς τώ έδωκε, καί 
μετά τοΰ καλού γέροντος Σκρεζάνου.

Η Ιουδαία πλούσια πλέον άπδ τών φιλοδωρημά
των, τα δποΐα έχάρισεν αύτή ή Δούκισσα, παρή- 
τησε διά συμβουλής της τήν επικίνδυνον αύτήν 
τέχνην τής γοητείας, ήν μετήρχετο’ τότε δέ ώμο- 
λόγησεν ή γραία, δτι προτείνουσα είς τήν Ροζάλ- 
βαν τό νά ύπάγη εί| αύτδ τδ έκκλησίδιον,ήξευρεν δτι 
καθ’ έκάοτην πρδς τδ μεσονύκτιον διήρχετο δ Δούξ 
έκεΐθεν’ άν καί όλίγον ήλπιζεν, είπεν, αύτη είς τδ 
άποτέλεσμα τής συναντήσεως αύτής, έν τούτοις δ- 
μως δέν ήλάττωσε τήν δόξαν τής έπιτυχίας της’ 
τοΰτο δέ δέν μέτα^άλλει ποσώς τάς δοξασίας, άς 
πρέπει νά έχωμεν πάντες περί τών γοησσών.

(μετάφρασις) Α. Δ.
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ΕΠΙΣ THM A I.
ΙΣΤΟΡΙΑ. ΚΜ ΧΡΗΣΕΙΣ TOT

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ.

Τδν παρελθόντα Σεπτέμβριον εϊχον εγκαταστα
θώ εις τά λουτρά τοϋ Σαίν-Ζερβαί είς Φωσινίύ 
(Σαβοΐα). Κατά πρώτον ήδη έζων έν οίκειότητι 
μετά τών όρέων και ή κυρία μου ένασχόλησις ήν 
τδ νά τά θαυμάζω. Τδ Σαΐν-Ζερβαί προσεγγίζει 
τήν κοιλάδα τοϋ Σαλενσίου, καί μόνον τρεις ή τέσ- 
σαρας λεύγας απέχει τοϋ Chamouny, δηλαδή τών 
χιονοστιβών τών Βοσγών, τής θαλάσσης τοϋ Πά
γου καί τοϋ Λευκοϋ Ορους. Πρδς τδ άπολαϋσαι 
τής όντως ποιητικής ταύτης θέας, απαιτείται νά 
ήναι 5 οΰρανδς αίθριος. Διότι έκτδς τής δυσαρέ
σκειας τοϋ νά περιορισθή τις έν τοϊς όρεσιν ύπδ τοϋ 
ύετοϋ, έν μόνον νέφος αρκεί νά συγκάλυψη ώς πέ
πλος, δ,τι θαυμάσιου, δ,τι ρωμαντικδν ήλθες μετά 
τοσούτου κόπου νά ϊδης. Φαντάσθητι δτι διέτρε- 
ξας δέκα λεύγας έπί οδών αθλίων καί απόκρη
μνων, δπως παρευρεθής εϊς μεγάλην τινά παράστα- 
σιν, καί είσελθών είς τδ θέατρον, ευρίσκεις κατα- 
βεβιβασμένον τδ παραπέτασμα. Τοιοΰτό τι δυσ
τύχημα έφοβούμην τήν στιγμήν καθ ήν ήθελον 
επιχειρήσει τδ προσκύνημα τοϋ Λευκοϋ Ορους, 
προσκύνημα τοσούτω σπουδαϊον, εϊς τούς φοιτη- 
τάς τοϋ Σαίν-Ζερβαί, δσω είναι τδ τής Μέκκας 
εις ευλαβή μουσουλμάνον. Τδ ζήτημα ήτο, τδ προϊ- 
δεϊν τάς ημέρας, καθ’ άς τδ Λευκδν Ορος ήθελεν ί 
εϊσθαι έλεύθερον παντδς περικαλύμματος, καί πρδς 
τοϋτο, τδ καλήτερον ήτο νά συμβουλευθή τις τδ 
βαρόμετρου τδ έν τή στοά άνηρτημένον διά φρον- 
τίδος καί έπιμελείας τοϋ έξοχωτάτου ίατροϋ Δεμέϋ 
διευθυντοϋ τοϋ καταστήματος. Αύτδ τοϋτο έπρατ- 
τον δι’ δλης τής ημέρας. Οί χρησμοί τοϋ βαρο
μέτρου, ώς δλοι οί χρησμοί, είσιν αρκούντως σκο
τεινοί. Αλλά καί τοι άπολέσας τήν πηζίδα μου ε- 
νεκα τών όρέων, άπήλαυα μολαταύτα ύπολήψεως 
προφητικής, ίσης τοϋ Καζαμία, είς τδ προλέγειν 
τδν καιρόν. Ούτως, ό δόκτωρ Grange αυτόθι πρδς 
έζακολούθησιν τών περιέργων καί έπωφελών αυ
τού έρευνών ευρισκόμενος, μ’ είχεν εκτοξεύσει τδ 
έξης έπίγραμμα,
« Χάρις είς τοϋ υδραργύρου τδ ύγρδν ούτε καιρέαν,

Δέν λανθάνεται προλέγων ό καλός μας ούτος
( Ο σοφδς δσον ό ψύλλος, ) φίλος,

Τήν πρωίαν ποιος ήτο ό καιρδς τήν προτεραίαν». 
Ανέγνωτέ ποτέ τδν Ρασσέλαν τοϋ Τζιόνσων. 

Διέμεινεν είς τήν μνήμην μου, ή ιστορία κυ
ρίου τινδς κιδαροφόρου, φρονοϋντος δτι είναι ό 
μέγας διανομεύς τής έπί τοϋ πλανήτου ημών θερμό- 
τητος καί υγρασίας. Οϋδεμία πλημμύρα, ούδεμία 
άνομβρία έπισυμβαίνει χωρίς νά αίτιαθή εαυτού,

ό ταλαίπωρος ! μετά συντετριμμένης καρδίας. — 
« Προφήτα θείε ! ιδού βαρύς έπιπεσών σίφων κα
τέστρεψε τήν Φεζ τήν πόλιν τήν αγίαν, τήν παρα
μονήν τοϋ ραμαζανίου . . . Φεϋ! καί τδ ένθυμοϋ- 
μαι καλώς' εϊχον ύπάγει είς τδ νεκροταφεΐον τρυ- 
φάς έπιδιώκων καί ήδονάς μετά τινων φίλων — 
Χάλαζα έξηφάνισε προχθές τής Τύνιδος τούς κή
πους . . . Δυστυχία! δυστυχία ! εϊχον άφρόνως ά- 
ποκοιμηθή εις τήν θερμότητα τής ημέρας ! » — 
Καί έκσπάται τάς τρίχας τοϋ γενείου του, ό βέλ
τιστος, κατά τδ έθος τών μωαμεθανών. Καί πλεί- 
στους άλλους έγνώρισα τοιαύτην τινά πάσχοντας 
μανίαν είς τά τής πολιτικής. Τδ κατ’ έμέ, καί 
έγώ περιέπεσα εις τήν μανίαν ταύτην, κατά λό
γον μεταιωρολογικόν. Οθεν πρδς καθησυχίαν τής 
συνειδήσεώς μου κατέβαλον δλας μου τάς δυνάμεις 
είς τδ νά σπουδάσω ακριβώς καί εκτενέστατα τδ 
κεφάλαιον τών βαρομέτρων. Συγκεφαλαίωσιν λοι
πόν τών σπουδών μου ζητώ τήν άδειαν νά 
σάς έκθέσω.

Προ ίκανοϋ ήδη χρόνου, παοετηοήθη ή πρδς τά 
άνο> τάσις τοϋ ύδατος ή άλλου οίουδήποτε ρευ
στού, τεθέντος έν άγγείω ή σωλήνι, χημικώς πρό- 
τερον κενωθέντι. Οί αρχαίοι Ελληνες φιλόσοφοι, 
οίτινες είς πάσας μέν ένεφιλοχώρουν τάς έξηγήσεις 
καί λύσεις, ούχί δμως πάντοτε ηυτύχουν είς τάς έ- 
ξηγήσεις των ταύτας, έξήγησαν τδ φαινόμενον τοϋτο 
διά τοϋ δρου δτι — ή φύσις άποστρέφεται τδ κε
νόν. Τδ άξίωμα δέ τοϋτο ώρίσθη έν Αριστοτέλει, 
καί εκτοτε, πάντες οί διά τοϋ Αριστοτέλους μα- 
θόντες νά κρίνωσιν, έν διαστήματι είκοσιν δλων αι
ώνων, εύρον δτι ή λύσις αύτη ήτον έξοχος. Εν 
τούτοις ήμέραν τινά, οί κρηνοποιοί τοϋ μεγάλου 
δουκδς τής Φλωρεντίας λαβόντες άνάγκην αντλιών 
40—30 ποδών μήκους (διότι ύπδ τδ φλογερόν ε
κείνο τής Ιταλίας κλίμα, τδ ύδωρ έλλόγως είναι 
ίντώνκυριοτέρων πρδς διακόσμησιν τών μεγάλων 
οίκων στοιχεϊον)' οί κρηνοποιοί, λέγω, ούτοι πα- 
ρετήρησαν ότι τδ ύδωρ άνήρχετο μόνον είς 32 
ποδών ύψος, έν ταΐς άντλίαις, άν καί τδ έμβολον 
ύπηγέρθη μέχρι τοϋ άνωτάτου σημείου. Εκείθεν ό 
σωλήν έμενε κενός, είς τδ πείσμα τής φύσεως καί 
τών αντιπαθειών αύτής. Εσπευσαν λοιπόν νά εύ- 
ρωσι τδν Γαλιλαίον, καί διεκοίνωσαν είς αυτόν τήν 
παρατήρησίν των. Αλλ ό μέγας ούτος άνήρ τοίς 
άπεκρίθη δτι έκ τοϋ φαινομένου τούτου εξάγεται 
δτι ή φύσις, φαίνε: α , δέν άποστρέφεται τδ κενόν ή 
μέχρι τών 32 ποδών, καί είτε, διότι ένησχολημέ- 
νος είς τάς μεγάλας άνακαλύψεις τάς οποίας έ
καμε είς τά ουράνια διαστήματα, δέν έδωκεν είς 
τήν παρατήρησίν ταύτην τήν άπαιτουμένην σπου- 
δαιότητα, είτε διότι μετεχειρίσθη τρόπον οίκείον 
ίσως είς τούς εξέχοντας άνδρας, τήν ειρωνείαν,ή πα- 
ρατήρησις αυτή έμεινεν εως έκεί, μέχρι τής έποχής 
καθ’ ήν άνέλαβεν αύτήν ό Ευάγγελος Τορρικέλλης, 
μαθητής τοϋ Γαλιλαίου, καί διάδοχος αύτοϋ είς 
τήν έν τώ πανεπιστημίω τής Φλωρεντίας έδραν τών 
μαθηματικών.

Από τοϋ 1 638, έν Γαλλία ό Καρτέσιος είχεν ύ- 
ποπτευθή δτι ή ποοσέλευσις τών μερών τών στε
ρεών σωμάτων καί ή έν ταίς άντλίαις ύψωσις τοϋ 
ύδατος ώφείλετο εϊς τδν όγκον τοϋ άέρος. Διά τοϋ 
αύτοϋ λόγου έξήγει καί τήν ακινησίαν τοϋ έν σω
λήνι άνωθεν έσφραγισμένω τεθέντος υδραργύρου. 
Φαίνεται δμως δτι τοϋτο είχε διαμείνει είς κατά- 
στασιν εικασίας, δτε ό Μερσένιος έκοινοποίησε πεί
ραμά τι άοϋ Τορρικέλλη, ού γ*ώσιν είχε' λάβει, 
κατά τδ 1644, δι’έπιστολής τίνος έξ Ιταλίας. 
Ιδού όποιον ήν τδ πείραμα έκείνο.

0 Τορρικέλλης κινηθείς τήν προσοχήν ύπδ τής 
παρατηρήσεως τών κρηνοποιών, έφαντάσθη ήμέ
ραν τινά δτι ή αύτή αιτία, ήτις ύψόνει τδ ύδωρ 
22 περίπου πόδας, έπρεπε νά ύψωση τδν τετρά
κις καί δεκάκις βαρύτερον ύδράργυρον εϊς ύψος τε
τράκις καί δεκάκις μικρότερον, δηλαδή 28 πε
ρίπου δακτύλους. Οπως λοιπόν βεβαιωθή περί τού
του, λαμβάνει σωλήνα ύάλινον, 4 ποδών τδ μήκος,1 
κεκλεισμένον κατά τήν μίαν άκραν του' πληροί αυ
τόν ύδραργύρου, έπειτα, φράξας διά τοΰ δακτύλου 
του τήν οπήν, άνέστρεψε τδν σωλήνα έντδς αγ
γείου πλήρους ύδραργύρου, άπέσυρε τδν δάκτυλον 
καί είδε τδν ύδράργυρον κατ άρχάς μέν νά κα- 
τέλθη είς τδ άγγεΐον, άκολούθως δέ νά σταθή, 
περιδινούμενος, είς ύψος 28 δακτύλων, άφείς έντώ 
ανωτέρω τοϋ σωλήνος μέρει διάστημά τι κενόν, 
κληθέν άπδ τοϋ παρατηρητοΰ: τό xeror τοΰ Τορ- 
ριχίΛ2η. Ο Φλωρεντινός σοφδς έσυμπέρανεν ότι τδ 
φαινόμενον τοϋτο έξήγετο έκ τής θλίψεως τής ατ
μόσφαιρας, καί ένησχολείτο έτι είς διάφορα έπί 
τοϋ άντικειμένου τούτου πειράματα, δτε ό θάνατος 
τδν άφήρπασεν έν έτει 16 47.

Εζη τότε'είς Ρουέν είκοσι καί τριετής τις νεανίας, 
8ν έξέπληξε τδ λαμπρόν και ή άπλότης τής ύποθέ- 
σεως τοϋ Τορρικέλλη’ ό νεανίας ούτος έκαλείτο 
Βλαίσιος Πασχάλης. Μέ τήν λογικήν εκείνην ήτις 
ην έν τών πρωτίστων αύτοϋ πλεονεκτημάτων, δ 
νέος ούτος είπε καθ έαυτόν' άφοϋ τοϋ άέρος ή 
βαρύτης είναι τδ αίτιον τοϋ έν τώ μέσω τοϋ άέρος 
αύτοϋ παρατηρουμένου φαινομένου, δέν δύναται 
άρά γε τδ αύτδ άποτέλεσμα νά έπαναλαμβάνεται, 
διατηρουμένης τής αναλογίας, καί έν τώ μέσω τοϋ 
ύδατος ; ζήτημα τδ όποιον διέλυσε διά σειράς 
πειραμάτων τοσούτω εύφυών, δσω ποικίλων. Δέν 
έμεινεν δμως έως έκεί' Περί τά τέλη τοϋ 1647, 
έγραψεν είς τδν γυναικάδελφόν του, τδν Κ. Περιέ- 
ρον, σύμβουλον παρά τώ έν ίίβερνία δικαστηρίω 
παρακαλών αύτδν νά έξετάση τά διάφορα ύψη εϊς ά 
ήθελε κρατηθή ό ύδράργυρος έν σωλήνι τορρικελ- 
λιανώ, μεταφερθέντι εϊς διάφορα τοϋ όρους Puy- 
de-Dome ύψη.

« Τδ βλέπεις άναμφιβόλως, τοϋ έλεγεν, δτι έκ 
τοϋ πειράματος τούτου έξήρτηται τοϋ προβλήμα
τος ή εντελής λύσις, καί δτι, άν συμβή ώστε τδ ύ
ψος τοϋ ύδραργύρου νά έλαττοϋται καθόσον προχω- 
ροϋμεν πρδς τοϋ όρους τήν κορυφήν (ώς έχω πολ
λούς λόγους νά τδ πιστεύσω, άν καί δλοι οϊ τδ 

αντικείμενου τοϋτο άπόυδάϊανΐές άντικρόύσωσι 
τήν γνώμην ταύτην) άναγκαίον τούτου τοΰ φαινο
μένου συμπέρασμα έσεται δτι ή βαρύτης καί η θλί- 
ψες τοϋ άέρος είναι ή μόνη αιτία τής ταπεινώσεως 
τοϋ ύδραργύρου, καί ούχί ή άποστροφή τοϋ κενοϋ, 
βεβαίου δντος δ-κ πλειότερος αήρ ύπάρχει βαρύ- 
νων τούς πρόποδας τοϋ όρους παρά τήν κορυφήν αυ
τού" άφοϋ δέν δύναται τις νά είπη ότι ή φύσις άπο
στρέφεται τδ κενόν περισσότερον είς τούς πρόποδας, 
παρά είς τήν κορυφήν τοϋ όρους. »

Μόνον δέ τήν 19 Σεπτεμβρίου 1648 ό Κ. Πε- 
ριέρος έκαμε τδ πείραμα τοϋτο. Συνοδευόμενος ύπδ 
πολλών έπισημων άτόμων, παρεγένετο είς τδν κή
πον τοϋ μοναστηριού των Φραγκισκανών, κείμε
νον πζδς τδ κατωφερές τής πόλεως τοϋ Κλερμόν- 
του. Εκεί έχυσεν ύδράργυρον είς δύω ύελίνους σω
λήνας τεσσάρων ποδών τδ μήκος καί έντελώς ό
μοιους πρδς άλλήλους' τούς σωλήνας τούτους άνέ- 
στρεψεν έντδς δοχείου πεπληρωμένου ύδραργύρου, 
καί έβεβαιώθη δτι είς άμφοτέρους ό ύδράργυ
ρος άνέβαινεν είς ύψος 26 δακτύλων καί 3 1(2 
γραμμών. Ο είς τών σωλήνων τούτων άφέθη είς 
τήν φύλαξιν μοναχού τίνος, ό δέ έτερος μετεφέρθη. 
είς τήν κορυφήν τοϋ Puy-de DOme, είς 1,000 μέ
τρα ύπεράνω τοϋ Μοναστηριού. Εκεί ό σωλήν έ- 
πληρώθη έκ νέου καί εύρέθη δτι ό ύδράργυρος δέν 
άνέβαινε πλέον παρά εις 23 δακτύλους καί 2 
γραμμής.

« Τδ πείραμα τοϋτο, λέγει ό Κ. Περιέρος, μδς 
ένέπλησε θαυμασμού καί έκπλήξεως, καί τοιαύτην 
περιέργειαν μας ένέπνευσεν ώστε, πρδς ιδίαν ήμών 
εύχαρίστησιν, ήθελήσαμεν νά τδ έπαναλάβωμεν. 
Πεντάκις τδ άνενέωσα, άκριβέστατα, εις διάφορα 
μέρη τής κορυφής τοϋ όρους, άλλοτε μέν έν τώ έ- 
κεϊσε εύρισκομένω παρεκκλησίω, άλλοτε δέ έκτδς 
αυτού, άλλοτε έν ύπαίθρω, άλλοτε ύπδ στέγην, 
άλλοτε ύπδ τδν άνεμον, άλλοτε έν εύδία, άλλοτε 
έν διαστήματι ύετοΰ καί ομίχλης, τά όποια ένίοτε 
μάς έπεσκέπτοντο, άφοϋ έκάστοτ» έκαθάρισα έπι- 
μελέστατα τδν άέρα τού σωλήνος, καί πάντοτε εύ
ρέθη καθ’ δλας αυτάς τάς δοκιμασίας τδ αύτδ τοϋ 
ύδραργύρου ύψος.

« Καταβαίνοντες άπδ τοϋ όρους, είς θέσιν τινά με
σολαβούσαν μεταξύ τής κορυφής καί τού μοναφηρίου- 
τών Φραγκισκανών, έδοκιμάσαμεν έκ νέου, καί εύ
ρέθη δτι ένταύθα τδ ύψος τοϋ ύδραργύρου ήν 23· 
δακτύλων. Τέλος, *έμαθον παρά τοϋ μοναχού είς 
δν εϊχον, ώς είρηται, άφήσει τδν πρώτον σωλήνα, 
δτι ό έναΰτώύδράργυρος δέν είχε μεταβάλει ύψος.»

Τή επαύριον τής όριστικής ταύτης δοκιμασίας, ό 
Κ. Περιέρος έκαμεν άλλην έπί τής κορυφής τού ύ- 
ψηλοτέρου τοΰ μοναστηριού πύργου, ύψουμένου 20 
πήχεις ύπέρ τήν ρηθεΐσαν θέσιν, καί είδεν δτι τδ 
ύψος τοϋ ύδραργύρου είχεν έλαττωθή αυτόθι κατά 
2 1 [2 γραμμάς.

Δύναταί τις νά φαντασθή μέ πόσην εύχαρίστη- 
σιν ό Πασχάλης έλαβε τήν έκθεσιν τών έργασιών 
τούτων. Εσπευσε νά τάς πραγματοποίηση λαμβά-
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νων ώς παρατηρητήριον τδν πύργον τοϋ Αγίου ’Ια
κώβου τής Βουσερίας, εις Παρισίους. Εϋρε δέ ότι εις 
τήν βάσιν τοϋ πύργου, 25 πήχεων ύψος έχοντος, δ 
υδράργυρος ειχεν ύψωθή κατά δύο γραμμάς πλειό- 
τερον άφ όσον ειχεν ύψωθή εις τήν κορυφήν. Ού
τω λοιπόν ειχεν άνακαλυφθή, ώς αΰτδς ό Πασχά- 
λης έλεγε « τδ μέσον δι ού δυνάμεθα νά γνωρί- 
σωμεν άν δύο μέρη κέΐνται έπί τοϋ αύτοϋ ύψους, 
άπέχουν δηλαδή ισάκις τοϋ κέντρου τής γής, ή 
ποιον τών δύο είναι ΰψηλότερον, όσον άπομεμα- 
κρυσμένα καί άν ώσι ταϋτα άλλήλων, καί εις τούς 
αντίποδας μάλιστα αύτούς άν εύρίσκωνται" πράγ
μα τδ όποιον θ άπέβαινεν αδύνατον δι’ οίου δή
ποτε άλλου μέσου.

Οπως δήποτε, άν ό τρόπος ούτος ειχεν εύρεθή 
θεωρητικώς, πολύ απείχε τοϋ νά βληθή εις πράξιν. 
Ο σίφων τοϋ Τορρικέλλη, γενομένης χρήσεως τών 
αναγκαίων πρδς έντελή καθαρισμόν τοΰ έν τώ σί- 
φωνι άέρος μέσων, δηλ. άναβραζομένου έν τοϋ αύτώ 
υδραργύρου, είναι άκόμη τδ καθ’ ημάς λεκα
νοειδές βαρόμετρον. Αλλ έπειδή είναι δργανον ή
κιστα εύμετακίνητον, τούτου ένεκα εϊς διαφόρους 
τδ ύπέβαλον τροποποιήσεις, καθιστώσας αύτδ μάλ
λον πρόχειρον" προ πάντων δέ έτελειοποίησαν τδν 
τρόπον τοϋ άναγινώσκειν ορθώς τδ ύψος τοϋ ύ- 
δραργύρου" διότι εύκολον είναι νά κατανοήση τις 
όποια απαιτείται νά ύπάρχη άκρίβεια εις τήν ά- 
νάγνωσιν ταύτην, άφοϋ συλλογισθή ότι, κατά τά 
πειράματα τοϋ Πασχάλη,. διαφορά ήμισείας μόνης 
γραμμής δίδωσι διαφοράν ύψους περισσοτέραν τών 
έξ όργυιών.

Πολλά αίτια υπαρχουσι δυνάμενα νά έπιφέρωσι 
κακήν άνάγνωσιν. Καί κατ’ άρχάς, εσφαλμένη προ
κύπτει άνάγνωσις, άν . ό παρατηρών δέν ζητήση 
νά βεβαιωθή έάν τδ βαρόμετρον του είναι ακριβώς 
κάθετον, ή άν δέν βάλη τδν οφθαλμόν εί; οριζόν
τιον πρδς τδν ύδράργυρον σημεΐον, εις τρόπον ώ
στε νά έπαναφέρη τήν κορυφήν αύτοϋ, όσον χα
μηλά ή ύψηλά θέληση έπί τής κλίμακος. Καί αυ
τή δέ ή κλίμαξ δύναται νά ήναι κακώς διηρημένη, 
νά ήναι τεθειμένη κατά τδ μάλλον ή ήττον ύψη- 
λ.ά, άναλόγως πρδς τήν επιφάνειαν τοϋ έν τή λε
κάνη ύδραργύρου, έπιφάνειαν έξ ής απαιτείται ν’ 
άρχεται ακριβώς ή βαρομετρική κλίμαξ. Ερχεται 
άκολούθως ή κατά τδ μάλλον ή ήττον διαστολή 
τοϋ ύδραργύρου συμφώνως πρδς τδ ψύχος ή τήν 
θερμότητα τήν έπικρατοϋσαν, πράγμα τδ όποιον 
απαιτεί άνάλογον τήν διόρθωσιν. Κατόπιν πρέπει 
νά έπιστήσωμεν δλην τήν προσοχήν ημών έπί 
πλάνης τινδς έξαρτωμένης έκ τής ένεργείας αύτοϋ 
τοϋ σωλήνος έπί τοϋ περιεχομένου ρευστού, ή ένέρ- 
γεια δέ αύτη, καθόσον ό σωλήν είναι πλατύτερος 
ή στενώτερος, κατά τοσοϋτον άποβαίνει αικοά ή 
μεγάλη. Τδ φαινόμενον τοϋτο πηγάζει έκ τής τρι- 
χώσεως, δι ής ό ύδράργυρος, ούδόλως βρέχων τδν 
ύελ°ν, πιέζεται καθ δλον τδ μήκος τοϋ ύψους 
αύτοϋ.

Τέλος, δύναται νά συμβή, ώστε ό ύδράργυρος νά

αραδείγματι, άναμιγή αργύριο 
υπέστη διϋλισμούς" το 

■ί; άέρος εϊ-
ω,

έχη πυκνότητα άτακτου, ανεξάρτητον της θερμο
κρασίας, άν, έπί π: 
ή μολύβδω, η άν συνεχείς 
αύτδ δύναται νά γίνη και άν φυσαλίς άέρος εί- 
σέλθη έν τω τορρικελιανώ κενώ κτλ. κτλ.

όταν τά πολυάριθμα ταΰτα αίτια τής απάτης 
έκλείψωσι, χάρις εις την σύντονον προσοχήν καί 
εϊς τάς άπειρους σοφάς καί λεπτομερείς προφυ- 
λάςεις; μένει ετι νά έξετάσωμεν δ,τι πηγάζει έκ 
τής κατά τδ μάλλον η ήττον μεγάλης άτμοσφαι- 
ρικής βαρύτητος, κατά την στιγμήν τής παρατη- 
ρήσεως, έκ τοϋ έπικρατοΰντος, έν άλλαις λέξεσι, 
καιρού.

Η ύψωσις τοϋ υδραργύρου ούδέν κοινόν, οΰδε- 
μίαν σχέσιν έχει μετά τής εύδίας ή τής βροχής" ή 
διεύθυνσις τοϋ άνέμου, ιδού τδ μόνον πράγμα 
τδ όποιον ό υδράργυρος δεικνύει. Ούτως, εις Παρι- 
σίους, ό υδράργυρος διατηρείται εις βαθμδν ύψιστον 
ένεκα τών βορειο-άνατολικών άνέμων, οίτινες δια- 
τελοϋσιν αείποτε σχεδόν ξηροί, διά τδν λόγον ότι 
διερχόμενοι δι ευρείας τής ηπείρου έκτάσεως, άπέ- 
θεσαν εϊς τάς χώρας ταύτας την υγρασίαν, τήν ό 
ποιαν περιελάμβανον.

Απ έναντίας, ό υδράργυρος ταπεινοΰται ύπδ τών 
δυτικών άνέμων, έπιφερομένων τάς όμίχλας τάς 
δποΖάς συνέλεξάν τδν άντλαντικδν ωκεανόν διερ- 
χόμεναι. Παρ ήμΐν λοιπόν το βαρόμετρον έκτελεΐ 
έργον άνεμοδείκτου" εις Πετρούπολιν δμως, ένθα 
καθ όλους τούς άνέμους βρέχει, οΰδεμίαν δύναταί 
τις νά ίξαγάγη ένδειξεν πρδς τήν εύδίαν. Τδ αύτδ 
δέ συμβαίνει καί ύπδ τδν ισημερινόν. Εκεί, δ ύ - 
δράργυρος μόνον ύφίσταται, κατά πάσαν ώραν, δο
νήσεις προερχομένας, ώς φαίνεται, έξ είδους πα- 
λιρροιών τής ατμόσφαιρας. Αί δονήσεις δέ αύται 
εισί τοσοϋτον τακτικαί, ώστε τδ βαρόμετρον δύ- 
ναται νά καθέςη τόπον ωρολογίου. Σημειωτέου 
έν τούτοις, καί τοϋτο πρδς τιμήν τοϋ υδραργύρου, 
ότι όπου δήποτε γης, όταν πολύ καί αϊφνιδίως 
ταπεινοΰτα·, προμηνύει προσεχή καταιγίδα, ΐπδ 
τδ κλίμα ημών, βέβαιον είναι ότι ή μέν ύψωσις 
τοϋ υδραργύρου συμπίπτει μέ τήν εύδίαν, ή δέ 
ταπείνωσις μέ τήν κακοκαιρίαν. Επί τοϋ αντι
κειμένου τούτου έγένοντο ακριβείς παρατηρήσεις, 
έκ τών όποιων έξάγεται ότι, παραβαλλομένης τής 
ύψώσεως τοϋ ύδραργύρου πρδς τδν έπικρατοϋντα 
καιρόν, τδ βαρόμετρον θέλει ψευσθή ώς έν πρδς 
πέντε. Κατά τήν έμήν όμως πείραν (διότι όλίγαι 
ώραι παρέρχονται χωρίς νά ύπάγω νά έπισκεφθώ 
φιλικώς τδ βαρόμετρον μου), φρονώ ότι ή έπι- 
στήμη είναι άδικος πρδς τδ φιλαλήθες τοϋτο δ'ρ- 
γανον καί ότι δέν αρμόζει εις αύτδ έλεγχος δια- 
ψεύσεως τοσοϋτον άδικος. 0 άναγγελλόμενος και
ρός έρχεται πότε μέν ταχύτερον, πότε δέ? βραδύ- 
τερον, άλλά τοϋτο δέν άποδεικνύει τήν άτέλειαν 
τής μηχανής, έξ έναντίας είναι μάλλον άπόδειξις 
τής απειρίας τοϋ παρατηρητοϋ. Βλέπετε λοιπόν τ® 
βαρόμετρον σας πρω'ί καί εσπέρας" έάν ό μηνίσκος 
ήναι λίαν καμπύλος, είναι τοϋτο σημεΐον τοϋ ότι 

i ύδράργυρος τείνει ε'.ς ΰψωσιν" άν δέ δ μηνίσκος 
ήναι κοίλος εμφαίνει τήν πρδς κατάπτωσιν τάσιν 
τοϋ υδραργύρου. Τότε χτυπήσετε διά τών τριών με
γάλων δακτύλων τής δεξιάς χίιρό; τέσσαρας ξη
ρούς κτύπους έπί τοϋ ξύλου τοϋ βαρομέτρου, πλη
σίον τοϋ Τορρ'.κελλικνοϋ κενοϋ καί ούτω ματαιόνε- 
τε τήν πρόσφισιν τοϋ σωλήνος, καί θέλετε τδν ίδεΐ 
άναβαίνοντυ» ή καταπίπτοντα άμα ύπάρχη έν αύ
τώ διάθεσις νά κινηθή’ μόνον μετά τάς εργασία; 
ταύτας δύνασθε νά προειπήτε περί τοϋ καιροϋ.

Αν δέ μετά πολλάς ήμέρας άκόμη, ό υδράργυ
ρος ύψοϋται βραδέως, άν ήναι πολύ κυρτός, άν καί 
άφοϋ χτυπήσετε το βαρόμετρον ύψοϋται άζ'ίυ.η, 
προλέγετε θαρραλέως εύδίαν" καθ όσον δέ ή ' >ία 
αυτή βραδύνει νά φθάση, κατά τοσοϋτον ξσεται 
διαρκής· Αν όμως έναντι» ΐδήτε συμπτώματα, βρο
χήν τότε πρέπει νά προλέγετε Αλλως τε, ό προαγ
γελθείς καιρός δεν έρχεται συνήθως, παρ άφοϋ 6 
ύδράργυρος ετελείωσε τήν κίνησιν του δι ένδς μό
νου κτυπήματος, καί ενίοτε μάλιστα όταν ήρχισε 
ίλπφράν υποστροφής κίνησιν.

Βλέπει λοιπόν έκαστος, ότι ένταϋθα δέν πρόκειται 
περί τοϋ απολύτου ύψους τοϋ ύδραργύρου' καί πραγ- 
μχτικώ; έάν, άφοϋ έπί πολλάς ήμέρας διετέλεσεν 
εϊς βαθμδν ύψιστον, ταπεινοΰται αίφνης, άυνατδν 
■είναι νά συμβή θετός τις παροδικός, καί τοι τοϋ 
βαρομέτρου διατηρούμενου ύπεράνω τοϋ μεταβλη
τού’ επίσης, έάν άφοϋ έπίμακρδν διέμεινεν εΐςμε- 
γάλην κατάπτωσιν, ό υδράργυρος ύψοϋται αίφνης 
μικρόν, άνιμφιβόλως επισυμβήσεται άκρα νηνεμία, 
Παρατηρητέον έν τούτοις ότι ή μετρία τοϋ υδράρ
γυρου ύψωσις μεταβάλλεται κατά το ύψος τών δια
φόρων μερών, Ούτως, έν Πκρισίοις μεν, τδ μέ- 
τριον ύψος, τδ όποιον διάδείκνυσι καιοδν μεταβλη
τόν είναι 2$ δακτύλων, Αλλ έάν μεταφέρετε τδ 
"βαρόμετρόν σας ε’.ς τδ έν όβερνίγ Κλερμόντιον, 
τδ όποιον είναι τόπος υψηλότερος, τδ μεσαΧον ύ
ψος θά ψναι μςκρότερον" ό ύδράργυροςθά φθάση τδ 
ύψος τών 28 δακύλων, εν εΰδ'.α, καί κατά συνέ
πειαν άπασαι αί έπί τοϋ πίνχκος σημειούμεναι με- 
τχβολαί τοϋ καιροϋ διά τού; Παρισίους, θά ηναι ε
σφαλμένα1. διά τδ Κλερμόντιον. Εκαστος λοιπόν 
τόπος, άναλόγως τοϋ ύψους αύτοϋ, πρέπει νά εχη 
καί τδν πίνακα τοϋτον δ’ιαφόρως τεθειμένου έπί 
τή; βαρομετρικής κλίμακος" ούτως ή φέρουσχ αύ
τδ πλάξ είναι κινητή εις τά καλώς ώργανισμένα 
βαρόμετρα.

Ηκουσα πολλάκις τινών θαυμαζόντων πώς δί
δεται πίστις si; τά προμηνύματα βαρομέτρου έν 
περιφράκτφ κατακεκλεισμένου θαλάμω. ιδού δμως 
τί αποκρίνεται εις αυτούς ό δ Αλεμβέρτιος.

« ύ ύδράργυρος τοϋ βαρομέτρου τδν αυτόν βαθ
μδν διατηρεί, είτε έν κατακεκλεισμένω θαλάμω εδ- 
φίσκεται, είτε έν ύπαίθρφ εκτίθεται, διότι δάήρ τοϋ 
θαλάμου τούτου, καί τοι μή φέρων τδ βάρος τής 
ατμόσφαιρας, οϋδεν ήττον είναι συντεθλιμμένος. »

Ο αήρ λοιπόν άλληλοδιαδόχω; συνθλίβεται κατά 
τδ μάλλον ή ήττον ένεκα λόγων αγνώστων έτι ή- 

(Εΰτέρ. φυλ. 5 τόμ. ST'.) 

μίν, καί ή διαφορά αύτη τής συνθλίψεως μάς γί
νεται καταληπτή διά τοϋ βαρομέτρου. Τπελογίσθη 
ότι, όταν τδ βαρόμετρον φθάνη τού; 28 δακτύλους, 
τδ ολικόν βάρος τοϋ άέρος τοϋ πιέζοντος τδ σώμα 
ανθρώπου συνήθους αναστήματος είναι 22,035 λι- 
τρών. Οταν δέ ό ύδράργυρος ψναι κάτω τοϋ ενός 
δακτύλου, τότε τδ βάρος τοϋ dipo; εόρίσκεται 
ήλαττωμένον εις 787 λίτρας. Λναμφιβόλως ό έν
τός υπάρχων άήρ φέρει εϊς ισορροπίαν τά; διαφό
ρους ταύτας πιέσεις’ έννοεΐ έν τούτοις έκαστος ότι, 
έν καιρφ καταιγίδες, όπόταν ό υδράργυρος ύπερ- 
μέτρως κατ Χ77* 77Τ η, ή κακοδιαθεσία τήν οποίαν 
δοκιμάζουν τινές δύναται νά εχη, έν μέρει, σχέσιν 
πρδς τήν διάφορον ταύτην τής ατμόσφαιρας συμ- 
πίεσιν,

Δεν είναι δε πρόσφορων ένταϋθα νά έκταθώμεν 
εί; τά καθέκαστα τής συνθέσεως τών βαρομέτρων. 
Γνωστόν είναι βεβαίως ότι τά βαρόμετρα εΐσΐ δύο 
είδών, διαφόρων κατ’ έπιφάνειαν" τα βαρόμετρά 
εϊς τά όποϊα βλέπει τις άπ’ ευθείας τήν ύψωσιν τοϋ 
ύδραργύρου έν σωλήνι άπαρακαλύπτιρ, καί τά 
βαρόμετρα εις τά όποια δέν βλέπει τις παρά 
σκιόθηρον, έο’ ου στρέφεται ή βελόνη. Εις τά τελευ
ταία ταϋτα τδ κυριώτερον μέρος είναι πάντοτε ό 
σωλήν, κρυπτόμενος όπισθεν τοϋ σκιοθήρου. ό 
σοιλήν ούτος κυρτοϋται εις σίφωνα, καί τδ άπαρκ- 
κάλυπτον μέρος είναι τής αύτής με τδν σωλήνα 
διαμέτρου, όθεν. όταν μέν ό ύδράργυρος καταπίπτη 
έν τφ μεγάλιρ σωλήνι, ύψοϋται έν τφ μικρφ, 
καί άντιστρόφως, ό μικρός ούτος σωλήν είναι άνεω- 
γμένος άνωθεν, έν αύτφ δέ ^ίπτεται μικρόν τι 
βάρος τδ όποιον ύψοϋται καί καταβαίνει μετά τοϋ 
υδραργύρου, καί προσδέεταιδιάμετάξης διερχομένης 
έπί τροχαλίας χαί ύποκρατεΐ έτερον έλαφρότερον 
αντικείμενου. Εις έκάστην τοϋ ύδραργύρου κίνησιν 
βλέπει τις, δτι στρεφομένη ή τροχαλία, στρέφει 
μεθ έαυτής τήν βελόνην τοϋ σκιοθήρου, Η βελόνη 
λοιπόν δεν δεικνύει παρά τήν κίνησιν τοϋ υδραρ
γύρου.

Συχνάκις ήκουσά τινων λεγόντων —— « Τδ βαρό- 
μετρόν μου είναι έξαίρετον" ουδέποτε μέ ήπάτησε" 
είναι καλήτερον άπό τδ τοϋ γείτονός μου,—» ό γεί- 
των, καί αυτός, δέν μένει δπίσω, τά ίδια καί αΰ
τδς λέγει. ’Αμφότεροι δμως εξίσου άμαρτάνουσιν. 
Αμα ό μεγάλος σωλήν καλώ; έκαθαρίσθη έκ 
τοϋ άέρος (τοϋτο δέ δύναταί τι; νά τδ βεβαιωθή 
παρατηρών άν ό ύδράργυρο; κτυπγ. πρδς τά 
άνω κτύπημα ξηρόν καί ικανόν νά θραύση σχεδόν 
τδν ύελον,) άμα ή τροχαλία στρέφεται μετ ευ
κολίας, πρέπει δλα ανεξαιρέτως τά βαρόμετρα 
νά βαδίζουν κατά τδν αυτόν τρόπον, τουλάχιστον 
διά τάς ατελείς παρατηρήσεις τής βροχή; καί τή; 
εΰδίας. Μ ή πιστεύωμεν λοιπόν δτ· έχομε* βα
ρόμετρον καλήτερον άπό τδ τοϋ γείτονα; ήμών 
καί περιοριζώμεθα εις τδ νά προσπαθώμεν όπως 
έξαγάγωμεν συμπεράσματα έλλογα άπδ τοϋ βαρο
μέτρου τοϋ κληρωθέντος παρά Θεοϋ πάσιν ήμίν.

Τενες έξ εκείνων οί όποιοι θέλουν νά κάμνωσι
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τον εύφυά, παρατηρούντες τού βαρομέτρου το 
εύμετάβολον, άπεφή/-/.ντο ότι πχρίστησι εντελώς 
τόν χαραζ.τήρα ωραίας γυναικός. Πολλάκις, ενώ 
τό πιστεύει τις μένον έφ ικανόν χρόνον εις τον 
xo./r.r χ,4ζρό·, αυτό καταπίπτει αίφνης εις καται
γίδα- άλλοτε πάλιν, αφού έπι μακρόν πεισμκτωδώς 
διέμεινεν εν γειτονία μετά τής θυ···1 <ηι, αϊφνιδίως 
έπχνυύούται και άπροσδοκήτω; τό βλέπομεν μει

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΙΈΣ ΦΥΣΙΚΗΣ’ 1Σ1ΌΡ1ΑΣ.

ο Κ Ο Κ Κ Τ Ξ.

Είναι πτη/όν παροδικόν. Κατά τήν ’Ιταλίαν 
αφικνεϊται περί τον ’Απρίλιον καί αποδημεί τον 
Σεπτέμβριον. Η φωνή του άν και μονότονος, είναι 
ηδονική και γλυκεία. Πέτα άδιακόπως και μετά, 
μεγίστης ευκινησίας, ώς πράττουσ.ν οι ίέρα/.ες, χωρίς 
νά κινώσι τάς πτέρυγας.

διώ· τό φζιδρότερον τού έαρος μειδίαμα. Συιεπε- 
ραινουσι ό έκ τούτου οι καταφαντασίαν ούτοι 
ευφυείς δτι, ούτε εις τά βαρόμετρα πρέπει νά 
όίίωμεν βάσιν, ούτε εις τάς γυναίκας πίστιν. Τό 
κατ έμε κολακεύομαι νά πιστεύσω ότι απέδειξα 
ότι τά βαρόμετρα ’έχουσι πάντοτε δίκαιον" όσον δέ 
διά τάς ωραίας γυναίκας, τούτο δά είναι αυταπόδει
κτον. (Εκ τού Γαλλικού). II. Γ.

Απαντα τά πτηνά πλείστην άναλαμβάνουσι φρον 
τίδκύπερ τών νεογνών αυτών" μόνος ό κόκκυξ μόλι 
έκλεπίση τά ώάτου, τά εγκαταλείπει.

• 11 Θήλεια, γράφει διάσημ.ός τις όρνιθολόγος, 
τίκτουσα, εναποθέτει τό ώόν επί τής χλόης καί 
υ.εταταύτα κρύπτουσα αυτό εντός του πλατέος στό
ματός της, πετά καί εναποθέτει τούτο εις τήν 
φωλεαν άλλου τίνος πτηνού, παρά τά ώά τούτου ». 
Ούτως ό φιλόσοφος Ρουσσώ, τον κόκκυγα β βαίως 
τούτον μιμούμενος, έεεθετο τά τέκνα του εις τά 
τροφεία των εκθέτων παίδων. Αλλ ό κόκκυξ εκλέ
γει συνήθως φωλιάς ύπολαίδων, κοσσύφων καί αλ

λων, πάντοτε όμως πτηνών έντομοφάγων. Τήν 
επιούσαν τίκτουσα Βν έτερον ώόν, εναποθέτει τού
το εις άλλην φωλεαν, και ούτω εξακολουθεί νά έ- 
πζναλαμβάντ) τήν αυτήν εργασίαν μεχρισού εξοι
κονόμηση όλα αύτής τά ώά, άτινα εΐσί 5 ή 6 τον 
αριθμόν. Τά πτηνά ύπό τήν έπώασιν των οποίων 
ό κόκκυξ ένεπιστεύθη τό ώόν του, ουδόλως προ- 
σέχουσι, (άλλ έπωάζουσι και τούτο, ίτε δε δ νεοσ
σός, γεννηθή, τρέφουσι καί προφυλάττουσι μέ τό 
αυτό φίλτρον καί τάς αΰτάς φροντίδας των ιδίων 
τέκνων. Αλλά τάχιστα ανταμείβει τους πόνους 
τής θετής μ.ητρός του διά τής αχαριστίας. Αυξά
νουν περισσότερον τών συγκατοί/.ων του, μετά 
τινα καιρόν δυσκόλως χωρεί εις τήν φωλεάν, τότε 
καταφεύγει εις άπάνθρωπόν τι μ τον, όπως άπο- 
λαύση εύρυχωρίας" συρόμενος προς τό βάθος τής 
φωλεας, βάλλων Βν έκ τών μικρών έκείνων πτη
νών επί τών πτερύγων του, ακολούθως σηκονό-

Η ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΤΒΕΛΑΗ.

Πρό τινων ετών, δύο νεάνιδες, δύο άδελφαί, 
βμφότεραι θελκτικά!, διήρχοντο πρωτεύουσαν τινα 
τής Γερμανίας. Είχαν δόσει μουσικήν τινα συμ

μενος ρίπτει αυτό άνωθεν, επαναλαμβάνω-/ τά αυ
τά μεχρισού έλευθερωθή τών νομίμων οΐκητών 
καί γίνη κύριος τής φωλεας. Οΰτω τά δυστυχή 
πτηνάρια, τά όποια κατεσζεύασαν φωλεάν καί 
έχρησίμευσαν ώς γονείς εις τόν νεοσσόν τού κόκκυγας, 
αποστερούνται παρ αυτού Βν μετά τό άλλο τά τέκνα 
των. Αλλά καί ενταύθα δεν τελειόνουσι τά δεινά 
των. Καθόσον δ παρείσακτος έκεϊνος νεοσσός μένη 
έπί τής φωλεας, σύδ ειρήνην άγουσι, ούδ’ ήσυχίαν, 
διότι είσίν ήναγκασμένα άδιαλείπτως νά τρέχωσι 
προς εΰρεσιν τροφής τήν οποίαν χαίνων καί κραυ- 
γάζων αρπάζει, καθό εύσωμος καί αδηφάγος.

Τά ώά τού κόκκυγος είναι διά τά μικοά ταύτα 
πτηνά αληθής μάστιξ, ώς ό φαντασιώδης Βουρκό- 
λακας παρά τοΐς λαοίς τής Ανατολής, οϊτινες 
νομίζουσιν ότι φέρει τήν λύπην καί τήν έοήμωσιν 
εις ήν εΐσέλθη οικίαν.

//. /?. Β.

φωνίαν τής οποίας έφεραν τήν εϊσπραξιν εις τα 
βαλάντιά των. Ποό τής πύλης τής πόλεως εστάμά- 
τησεν αύτάς τό άσμα γυναίκας έπαίτ'.δος, τήςδποιας
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τό μέν έπρόδιοε παρελθουσαν ευπορίαν, ή
δέ φωνή μέθοδον ού τήν τυχοΰσαν. Αφού τήν 
ήκουσαν μετ’ εύχαριστήσεως, τήν ήρώτησαν μετά 
συμπάθειας, καί έμαθαν ότι ίτο Αρχαία τις μελωδδς, 
έκπεσ.ΰσα τής φήμης εί; τήν αθλιότητα. Η 
μία τών αδελφών, ήτι; προωρίζετο διά το θέατρου 
έφρικίασεν έκ τοΰ τρόμου, καί έν τή εύγενή ίρμή 
τή; εϋσπλαγχνίας, ίδωκε τδ βαλάντιόν τη; εί; την 
πτωχήν γυναίκα. Λυτή δέ προσέπεσεν εις τού; 
πόδα; τη; δακρύουσα καί έξετάζουσα αύτήν μέ 
όμμα προφητικόν. «

— Τά πλοότη καί η δόξα θέλουν σέ ανταμείψει, 
είπε' λάβε καί φύλαξε τδ ένθύμημα τούτο' θέλει; 
εύρει έν αύτώ τήν ιστορίαν των δυστυχιών μου, 
ήτις θέλει γίνει ή τών ευτυχιών σου.

Καί ή έπαίτις ένεχείρισεν εί; την νέαν κόρην 
τδ τελευταίου στόλισμά τη;, μικρόν τι μετάλλων 
χρυσοΰν έπί τού όποιου ήσαν κεχαραγμέναι αί 
λ.έξει; -— Γι^ιακια . ., ΙταΜα .. . 'Αγγλία ... 
ΓαΛΛ'.α ... Ελβίρα ... Νόρμα ... η Κόρη τοΰ συν
τάγματος ... Αμίνα . .. Αβιγαήλ .. Λεονώρα ...

Η Σοφία Κρουβέλλη (αύτη ήτον ή νεΧνί; εκείνη, 
τότ» άγνωστο;) είδεν εί; τδ δώρον τοΰτο μαγικόν 
τι φυλακτδν, καί. εί; τά; λέξεις τη; έπαίτιδος τήν 
πρό^ηστν τή; ειμαρμένη; τη;. ΙΙκολούθησε τώ 
δντι άπδ πόλεως εί; πάλιν καί απδ προσώπου εί; 
πρόσωπον τήν διαγραφείσαν κλίμακα έπί τοΰ με
ταλλίου, τδ οποίον φυλάττει καί συμβουλεύεται 
πιστώς. ίίρχισχν άπδ τή; Γερμανία;, μετέβη εί; 
Ιταλίαν καί Αγγλίαν καί ήλθε, τέλος, εί; Παρισιού; 
νά έπιστέψή τήν φήμην τη;. Τδ παρελθόν έτος 
ένεφανίσθη εί; τδ πρόσωπον τής έλβίρας, εί; τον 
Εξ>κά>'η, καί οί Παρίσιοι έχειροκρότουν τήν έμ- 
φαντικήν ταύτην φυσιογνωμίαν, τδ μεγαλόπρεπε; 
καί άνειμένον ανάστημά τη;, τήν χειρονομίαν τη; 
τήν έλευθέραν καί εύτολμου, καί τέλο; τήυ θαυμα- 
σίαν έκείνην φωνήν, τήν διατρέχουσαν τήν διά ,τα- 
σώτ τριών σχεδόν άκεραίων έπταφωνιών. Τδν νο- 
έμβριον παρέστη, μετά τήν Γρίζην, εί; τήν Νόρμα? 
καί χείμαρροι Ανθοδεσμών έπιπτον εί; τού; πόδας 
τη;. Ίον έξη; μ.ήνα διεδέχετο άπτοήτω; τήν Κυρίαν 
Ζόνταγείς τήν Κόρη? τοΰ ου>τά)ματοτ. Επειτα τήν 
Αμίναν εί; τήν Eordoxw.lar, έπειτα τήν Αβιγαήλ 
εΐ; τδν x Va^oPxor, καί ύπδ τδ κράνος, τδν θώρακα καί 
τήν λόγχην, απέσπα αληθώς βροντάς χειροκροτήσεων’ 
καί τέλο; τήν Λεονώραν εί; τόν Φιότ.1ι<>? τοΰ Βιτόβεν.

Βλέπετε λοιπόν ότι όλα τά πρόσωπα τοΰ μεταλ
λίου έξηντλήθησαν καί δλαι αί προρρήσεις του έ- 
πηλήθευσαν άλληλοδιαδόχω;. Δέν είναι δίκαιον ά- 
ρά γε νά έπαναλάβωμεν ενταύθα, Οτι ή ελεημο
σύνη. πλουτίζει, καί ότι ή εϋεργισίκ ουδέποτε Α- 
πόλλυται;

Εί; τά; ευεργεσία; της, τά; όποια; ή θαυμαστή 
αύτη μελωδδς δέν παύει δαψιλεύουσα εί; τού; δυσ
τυχείς, συνεργάτην έχει καί τήν αδελφήν αυτή; 
Μαρίαν τήν κυιιβαλωδόν..

Ηδη θέλγει τά; άκοάς τή; έν Πετρουπόλει 
εκλεκτής άριστοκρατείας.

0 χειμών έφθασεν, άν καί δ μην Νοέμβριο; δέν 
μάς ενθυμίζει τοΰτο, άποστέλλων ήμίν τά; ωραία; 
ταύτας ημέρα; τής άνοίξεως' -η Ασπασία, ώ; φαίνε
ται, πάντοτε συμβαδίζει μέ τδ ώραίΰν’ ρίψατε ίν 
βλέμμα προ; τδ κλίμα τών Αθηνών, έτερον πρδ; 
τού; κατοίκου; καί ή όμοιότη; είναι έπαισθη- 
τή. . . . Ενώ σήμερον ό ουρανό; είναι εΰδιος, αύ- 
ριον μαύρα σύννεφα πιθανόν νά έπισκιάσωσι τδν 
ορίζοντα καί λαίλαψ τι; φοβεράνά έπιπέση καθ’' 
ημών. Εποχή τέρψεως καί σπουδαιότητο; ένταυ- 
τω’ ταχυδρόμοι έρχονται καί άναχωροΰσιν άναγ- 
γέλλοντε; ότι τδ έν Λονδίνω συνεδρίαζαν συμ- 
βούλιον τών τριών συμμάχων δυνάμεων λύει όσον 
ούπω τδ περί διαδοχής ζήτημα εί; τδν Ελληνικόν 
Θρόνον, σύμφωνα μέ τδ 40 άρθρου τοΰ συντάγ
ματος' ποία ί.λληνική καρδία δεν εύχεται τοΰτο;

Εΐσελθε εΐ; τά; λέσχας διά νά ίδν,ς τού; 
φοιτητάς αυτών νά συζητώσι τδ ζήτημα ϋ.τό>6- 
μιχηχ faoi/rtr, τούς διδασκάλου; τ-.χνολογοΰντα; 
αυτό' έπισκέψου τά ζαχαροφαγεία, τδ καταφύγιου 
τή; σπουδαζοόση; νεολαίας, διά ν’ άκούσρς τού; 
λογιωτάτους νά διδάσκωσι τήν τέχνην τοΰ κυ
βερνάν, νά ϊδγ,ς τούς υπαλλήλου; κατηφει; διότι ε- 
χουσι τδ βαλάντιόν των κενόν. Τπαγέ εις τούς ύ- 
πουργούς καί θά ϊδης σμήνος βουλευτών καθημέ- 
νων ταπεινώς, ώς ό όφειλετης απέναντι τοΰ δα- 
νειστοΰ του, διότι έντδς ολίγων μηνών άρχονται 
αί νέαι βουλευ-ικαί έκλογαί.

Εν Γαλλία ό Λουδοβίκο; Ναπολέων άγει και 
φέρει τδ έθνος κατά τδ δοκοΰν. ό; ό θείος του, 
αφού διά τοΰ στρατού καθίδρυσε κυβέρνησιν 
ίσχυράν, έστρεψε τδ βλέμμα του πρδ; τον 
λαόν, έν εψύχωσ» τήν βιομ.ηχκνίαν, ένίσχυσε τήν 

ργίαν, άποκατέστησε τήν εμπορικήν πίστιν καί 
τών σιδηροδρόμ.ων, τή; οδοποιία;, τών δημο

σίων έργων, έδοσκεν άρτον καί έπασχόλησιν εί; 
τού; πτωχούς, ύ Πρίγκιψ έπεσφράγισε τδ ταξεί- 
διόν του διά πράξεως δίκαια; καί έθνικής, άπε- 
λευθερώσας τδν Άβδέλ-Καδέρ.

Ιδού έν συνάψει δ λόγο-; τοΰ προέδρου'
« ή αίχμαλωσίασου με έπροξένει αληθή λύπην, 

Λ διότι αυτή μέ ενθυμίζει αενάως ότι ή προλα- 
” βοΰσα Κυβέρνησι; δ»ν διετήρησε τάς υποσχέσεις 
» της, απέναντι δυστυχούς έχθροΰ' καί ούδέν 
» άλλο θεωρώ πλέον ατιμωτικόν διά Κυβέρνησιν 
» μεγάλου έθνους, παρά τδ νά παραγνωρίζη τήν 
» ίσχύν της καί νά άθετή τά; υποσχέσεις της' ή 
» γενναιότης είναι δ καλήτερο; σύμβουλος. Είμαι 
» δ» πεπεισμένο; ότι ή διαμονή σου εί; Τ υρκίαν 
» δεν θέλει ποσώς διαταράξει τήν ήσυχίαν τών 
’ κατακτήσεών μας εί; τήν Αφρικήν.

’ Π θρ-ρσκεία σου, ώς καί ή έδ.κή μας, μάς δι
ό δάσκει νά ύποτασσώμεθα εί; τάς θεία; βουλάς, 
» Λν ή Γαλλία είναι κυρία τή; ’Αλγερίας, 6 Θεό;

ΧΡΟΝΙΚΑ
» ούτως τδ ήθέλησι, τδ δέ έθνος πώποτε δέν θέ- | 
* λει παραιτήσει τά; κατακτήσει; του αύτάς.

ό Αβδέλ-Καδέρ έπιστρέψας εις Παρισιού;, έπε- 
σκίφθη τον Ναπολέοντα, όστι; τδν ύπεδέχθη μετά 

στη; φιλοφροσύνης' ή περιέργεια τοΰ κοινού 
μεγίστη καί τά βλέμματα όλων τών θεατών 

ησαν έστραμμένα ποδ; τδν γενναίον τούτον άφρι- 
κανόν. Αιά νά εϋχαριστήσωμεν τούς άναγνώστά; 
μας θέτομεν τήν εικόνα του παρά πόδας. 

’ίδού έν συνάψει ή άπάντησι; αύτοΰ πρδ; τδν 

Πρίγκιπα'« Εκείνος βστις είναι σήμερον ένώπιόν σου,εί- 
» ναι ό παλαιός αιχμάλωτος, τδν οποίον ή γενναιο- 
» ψυχία σου άπηλευθέρωσ», καί όστι; έρχεται νά 
» σ’ εύχαριστήση διά τά; αγαθοεργίας σου, ό 
» Αβδελ Καδέρ, δ υίδς τοΰ Μαχί-έδ-Δέν. Ηλθον 
» πρδ; τήν υψηλότητα σου νά σ’ ευχαριστήσω διά 
» τά; πρδ; έμέ ευεργεσία; σου, καί διά νά άπο- 
» λαύσω τήν ηδονήν νά Ιέ ιδω' διότι, σοί όρκίζο- 
» μαι έν όνόματι τού Θεού καί Κυρίου τού κόσμου, 
» ότι είσαι, Κύριέ μου, τδ προσφιλέστατου άντι- 
» κείμενον τή; καρδίας μου. Εκαμε; δι’ έμέ ποαγ- 
» μα διά τδ όποίον αδυνατώ νά σ ευχαριστήσω, 
» τδ όποίον δέν ήτο ύπεράνω τή; μεγάλης κάρ
ο δία; σου καί τή; εύγενοΰς καταγωγή; σου. Δέν 
» είσαι έξ εκείνων τού; οποίου; έπαινοϋσι διά τού
* ψεύδους, καί άπατώσι διά τής δολιότητος. Ε-
* πίστευσες εί; εμέ, άπέρόιψες τού; λόγους τών ά-
* πιστούντων εΐ; έμέ' μ.οί έδωκε; τήν έλευθερίαν, 
» καί έγ<ο σοί ορκίζομαι έπισήμω; έν όνοματι τού
* Κορανίου τώχ καί τώκ ά^ουτό.ίω>·
» αότοΰ, ότι δέν θέλω πράξει τι άντιβαίνον εί;
* τήν πρδ; έμέ εμπιστοσύνην σου' ότι ουδέποτε
* θέλω λησμονήσει τά; ευεργεσίας σου, οτι ούδέ- 
» ποτέ θέλω πατήσει τδν πόδα εί; τήν Αλγερίαν. 
» ότε ό θεό; ήθελε νά πολεμώ τούς Γάλλους, έ- 
» λάλησα μέ τήν πυρίτιδα όσον έδυνήθην, καί ο

ι ταν ήθέλησε νά παύσω πολεμών, ύπέ*υψα ε'γ 
» τά; αποφάσεις αύτοΰ, καί άπεσύρθην. Η θρη- 
» σκεία μου καί ή εύγενή; καταγωγή μου μέ ά- 
» ναγκάζουσιν νά τηρώ τού; όρκου; μου καί ν ά- 
» ποποιοΰμ.αι πάντα δόλον. Είμαι Χαφίρη; (α
χ πόγονο; τοΰ Προφήτου), καί δέν θέλω ουδέποτε 
» νά κατηγορηθώ έπί δολιότητι. Πώς τοΰτο ήθε- 
» λεν είσθαι δυνατόν βτε ή άγαθότη; σου, τοσοΰ- 
« τον λαμπρώς έπ έμοΰ έξησκήθη; Αί εύεργεσίαι 
» είναι δεσμός κρατών έκ τοΰ τραχήλου τού; 
» γενναιοψύχου; άνδρας.

« Είμαι μάρτυ; τοΰ μεγαλείου τής Αϋτοκρα- 
» τορίας σου, τής όυνάμεω; τοΰ στρατού σου, τοΰ 
» απείρου πλούτου τή; Γαλλίας, τής τιμιότητο; 
» τοΰ αρχηγού αυτής καί τή; εΰθύτητος τών πρά- 
» ξεων αυτού. Δέν δύναταί τις νά πιστεύη ότι 
» είναι δυνατόν νά σά; καταπολεμήση καί ν άν- 
χ τισταθή εί; τήν θέλησίν σα; άλλο; τις, έκτδ; 
χ τού πκντοδυνάμ.ου θεού. Η πρδ; έμέ εύνοια καί 
» άγαθότη; σου, μέ κάμνει νά έλπίζω, ότι θέλει; 
» διατηρήσει έν τή καρδία σου θέσιν δι έμέ' δι- 
» ότι ήμην μακράν σου, καί ήδη είμαι μεταξύ 
χ τών οικείων σου. Εάν δέν είμαι Ισο; πρδ; τού; 
χ φίλού;, ώς πρδ; τά; υπηρεσία; τά; όποια; εί; 
χ σέ άποδίδουσιν, είμαι ίσο; μέ αυτού; ώ; πρδ; 
» τήν άφοσίωσίν μου πρδ; σέ. 0 Θεό; νά αύξή- 
» ση, τήν αγάπην έν τή καρδία τών φίλων σου, 
» καί τον τρόμον έν τή καρδία τών εχθρών σου' 
χ Δέν έχω τίποτε άλλο νά προσθέσω είμή, ότι 
» παραδίδω έμαυτδν εΐ; τήν φιλίαν σου. Σοί α
χ ποτείνω τά; εύχά; μου, καί άνανεώ τδν ορ-
» κον μου.

» Εγράφη παρά τού Αβδ-έλ-Καδέρ -Βέν-Μαχί-
χ έδ-Δέν (τή 18 (30) Οκτωβρίου 1852.)»

Η Γερουσία συνήλθε κατά τήν γενομένην πρόσ- 
κλησιν τού Ναπολέοντος τήν 4 Νοεμβρίου καί εί; 
τήν έναρξιν τών συνεδριάσεων αύτη; δ υπουργό; 
τού Κράτου; άνέγνω τό διάγγελμα τού ΓΙρίγκηπο; 
Προέδρου έν τώ όποίω παρατηρούνται ίδίω; ασ 
έξη; περικοπαί.

» Εν τή επανορθώσει τή; Αύτοκρατορία; ό 
» Ααδ; εύρίσκει ούχί μόνον έγγύησιν εί; τά συμ- 
» φέροντά του, άλλα καί ικανοποίησιν τή; δικαία; 
» φιλοδοξία; του' ασφαλίζει τδ μέλλον και κλείει 
» τήν εποχήν τών έπαναστάσεων, καθιερούσα έκ 
» νέου τά; κατακτήσει; τού 1780. ’Ανεγείρει δέ 
» μετ’ έλευθερία^ καί σκέψεω; ότι πρδ τριάκον- 
» τα έπτά ετών ή Ευρώπη ολόκληρος' είχε κα- 
» παστρέψει, διά τή; ισχύος τών όπλων, έν μέσω 
» τών συμφορών τή; πατρίδο;, καί ουτω τδ I- 
Ά Ονο; εκδικείται εύγενώ; τά άτυχήματά του, μήτε 
» θύματα πράττωΙ, μήτε τήν Ανεξαρτησίαν τινδ;
8 άπηλούν, μήτε διαταράττον τήν ειρήνην τού κό- 
® σίΛΟυ' δέν παραγνωρίζω μ’ όλα ταύτ» πόσον ει- 
® vat φοβερόν τό νά δεχθώ σήμερον καί νά θέσω

1 χ έπί τή; κεφαλή; μ.ου τό στέμμα τού Ναπολεον- 
* το;' άλλ’ ο: φόβοι μου έλαττούνται διά τή; Ιδέα; 
’ ότι άντιπροσωπεύοντα έπί τοσούτοι; τίτλοι; τά
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» συμφέροντα τοΰ λαού καί την εθνικήν θέλησιν, 
» τό έθνος άναβιβάζον με εις τον θρόνον θέλει 
» στέψει αύτό εαυτό.

Η Γερουσία έξέδωκε ακολούθως τό εξής δόγμα, 
τεϋ οποίου τό Α’. άρθρου φέρει’ « II Αυτοκρατορία 
» άποκαθίσταται. ύ Λουδοβίκο; Ναπολέων Βο-
» ναπάρτης είναι Αύτοκράτωρ τών Γάλλων υπό τό 
ανομα Ναπολέων Γ'.

Αρθρ . Β . « Τό Αύτοκρατορικδν αξίωμα είναι
» διαδοχικόν εις τούς κατιόντας γόνου; τοΰ Λου ■ 
» δοβίκου Ναπολέοντο;, άπό άρρενος εις άρρεν, 
» κατά τήν τάξιν τής πρωτοτόκιας, εξαιρέσει τών 
» γυναικών καί τών απογόνων των.

Αρθρον Γ . Αν ό Λουδοβίκο; Ναπολέων δεν έχει 
υιόν, δύναται νά υιοθέτηση τούς υιού; καί τού; 
νομίμους απογόνους εις τά άρρενα τέκνα τών α
δελφών τοΰ Αΰτοκράτορος Ναπολέοντο; τοΰ Α’. » 

Κατά την έννοιαν ταύτην θέλει παρουσιασθή 
εις έπιψήφισιν τοΰ Γαλλικού έθνους ή πρότασις 
περί τής Αυτοκρατορίας. I

Εν ’Αγγλία αϊ Βουλαι συνήλθον τήν 4 Νοεμ
βρίου ε. ν. Η Βασίλισσα έμελλε νά άναγνώση τον 
λόγον τής ένάρξεως τήν 1 I τοΰ ίδιου ε. ν.

Εϊς Πιεμόντιον ή υπουργική κρίσι; διαρκέσασα 
επί πολλά; ημέρα;, έθεωρεϊτο ώ; το δυστύχημα 
τής κατά το 4 848 ήττης τοΰ Σαρδικοΰ στρατού, 
εις τήν Νοβάραν ήπείλει πολλά κακά, ευτυχώς 
όμως νέον ύπουργεΐον έσχηματίσθη το όποιον πα
ρέχει χρηστά; έλπίδα; εί; τήν διατήρησιν τής 
αρμονίας, μεταξύ τής νομοθετικής καί εκτελεστι
κής εξουσία;’ εις τήν λοιπήν Ιταλίαν ό Αυστρια
κό; καί Γαλλικός στρατό; διαμένουσι προ; δια- 
τήρησιν τή; τάξεως. — Εν Βελγίω επίσης ή ύπουρ- 
γϊκή κρίσις έφερε κλονισμούς τινα; εΐ; τήν δη
μοσίαν πίστιν, αλλά καί εκεί οί φόβοι διεσκε- 
δάσθησαν δια τοΰ σχηματισμού νέου ύπουργείου.— 
Εν Ποοτογαλλία καί ’Ισπανία, δόξα τώ Θεω, υ
πάρχει ησυχία — Τήν αύλήν τής Πετρουπόλεω; κα
τέχει πένθος διά τόν θάνατον τοΰ Πρίγκιπο; Λέΐχ- 
τεμβέρ, γαμβρού τοΰ Αΰτοκράτορος Νικολάου. — 
’Εν’Αμερική ό θάνατοςτοΰ προέδρου τοΰόπουργικοΰ 
συμβουλίου Κ. Βέβςερ είναι ή σπουδαιοτέρα είδησις.

Εχομεν άνά χεΐρας τόν Σκάμανδρον ποίηαα τοΰ 
Κ. Μ. Γριμάνη έκδοθέν έν Σμύρνη’ ή ύπόθεσις είναι 
Λεσβιακή καί άναφέρεται εις εποχήν άρχαίαν. ό 
συγγραφεύς νομίζομεν ότι διά τοΰ πριότου πιθανόν 
τούτου ποιήματος του υπόσχεται ποιητήν δόκιαον, 
καί προτρέπομεν αυτόν νά έςακολουθήση άσπαζό- 
μενο; τά; μούσας’ τεμάχιά τινα τοΰ ποιήυ.ατος 
τούτου, τά όποια παραπόδα; καταχωρίζομεν έπι- 
βεβαιοΰσι τήν κρίσιν μας.

Επί βράχων τοΰ Ολύμπου κρημνωδών καί ήλι- 
βάτων 

Τά οικήματα ύψοΰνται τών θεών τών αθανάτων. 
Εϊς τό άκρον αύτοΰ λάμπει χαλκεότευκτον το 

δώμα, 
Τοΰ Διός., εις τών άνθρώπων αθεώρητον τό ομμα. 

Δροσερά καί μυροφόρο; εκεί αύρα σιγοπνέει, 
Εκ πηγής σαπφειροχρύσου νάμα νέκταρο; εκρέει. 
Καί βλαστάνει αυτομάτως φυτόν γεύσεω; γλυκείας, 
II ωραία αυτών βρώσις, τό φυτόν τής αμβροσίας. 
Εί; τα σκότη κλεισταί είναι τών μεγάρων των 

αί θύραι,
Τής αυγής μόνον τά ρόδα, αί τή; δύσεως πορφύραι, 
Είσχωροΰντα άεννάω; λάμψιν χέουσι γλυκεΐαν, 
Καί τήν διαρκή αύξάνουν τών θεών ευημερίαν.
Ο υιό; εκεί τοΰ Κρόνου τήν μορφήν άγριωμένο;,. 
Μέ τόν κεραυνόν είς χεΐρας καί μ όμίχλην κυ

κλωμένος.
Τήν εκπληκτικήν του δείχνει καί δεινήν κυριαρχίαν 
Χάλαζαν, χιόνα; χύνων, άστραπάς καί τρικυμίαν. 
Αλλά εί; τάς χεΐρας φέρων τών στοιχείων τά; ηνία;, 
Εμπληροΐ τήν φύσιν πάλιν τή; προτέρας ηρεμίας. 
Εκεί έρχεται ή Κύπρις, καί ευρίσκει αυτόν μόνον, 
Καθεζόμενον ήσύχω; εί; τόν λάμποντά του θρόνον. 
Προχωρούσης, ύπ άκτίνων κατελάμπετο μορίων 
Ο όρίζων, καί τά πάντα έμπροσθεν τη; έμειδίιον. 
Χάριτε; προ τών ποδώντης δέσμα; έρριπτον λει-

r , , ,
Περίίπτατο ό Ερως τά χρυσά πτερά του σείων.

Επί γηραλέου όρου; κάθηται ενθρονισμένο; 
Τψηλόκρημ.νός τις βράχο; μέ τά νέφη ενωμένο;" 
Είς τήν κορυφήν του βρέμει κεραυνό; δ τοΰ χει- 

μ.ώνος, 
Εί; τήν άβυσσόν του ρέει ποταμό; τι; άπ αίώνος’ 
όροπέδιον δε κεΐται παρά, τήν μακράν του ράχιν, 
Οπου εύζωνοι γυναΐκε; άφθονον συνάγουν στάχυν" 
Καί ρωγή εκεί υπάρχει χαίνουσα καί κοιλωμένη, 
Καί πηγή ψυχρών ύδάτων έκ τοΰ βάθου; άναβαίνιι, 
Ιΐτις λούουσα άφθόνω; τήν εύρεΐαν πεδιάδα, 
ίλαρώ; ροχθοΰσα πίπτει εί; τήν γύρου τη; κοιλάδα. 
Καί ρυάκια έντεΰθεν έξαπλοΰνται ωσάν κόμη, 
Τφ’ ή; γίγαντο; μεγάλου επισκέπτονται οί ώμοι. 
Εί; τήν εξοχήν εκείνην μεταξύ τή; έρημίας, 
’’Εφυγε ποθών νά τύχη στιγμήν μίαν ησυχίας. 
Ούτως υπό κυνηγέτου ή τρύγων δεδιωγμένη, 
Καί εί; κάθε άσυλόν τη; ύποπτος κ έκπεπληγμένη, 
Απροσβάτων εντός βράχων καταφεύγει τελευταίου, 
Ψυχής φρίκην, ψυχής πόνον όπως παύση απευκταίου. 
Καί ήσθάνθη κατά πρώτον γλυκεράν τήν έρημίαν, 
Καί ήσθάνθη τή; ψυχής του παύουσαν τήν τρι

κυμίαν. 
Κατ αλήθειαν όπόταν μακρυνθώμεν τών άνθρώπων, 
Εί; άπρόσβατον φυγόντε; καί μεμονωμένου τόπον, 
Τό ταχύ τή; λύπη; βάρος, άποσείομεν προς ώραν, 
Διατρέχοντε; ασμένως κόσμου άλλου άλλην χώραν’ 
Αλλ άν στρέψωμεν τό ομμα προς τήν πάσχουσαν 

καρδίαν, 
Αίσθανόμεθα αμέσου; διπλάσιάν αγωνίαν.

Αληθώς έκεϊ ή φύσις τέρψεις έδωκεν άφθονους, 
Εκεί τέρπεται καρδία έλευθέρα άπό πόνους’ 
Χάριτε; γλυκειαι λούουν τά κατάλευκά των μέλη, 
Καί τό ρόδον ευωδίαν είς εκείνα; αποστέλλει’ 

Εκεί πλάτανοι βλαστάνουν εί; τών ποταμών τό 
ρεύμα, 

Καί εί; δάονα; ψιθυρίζει τό ζεφύρειον τό πνεύμα’ 
Εκεί έρω; πτερυγίζει εί; ουραίου; έλιχρύσους, 
Χρυσαλί; έπαιουρεϊται εί; τού; εϋθαλλεΐ; ναρκίσσου;’ 
Καί ποιμένες αυλόν παίζουν είς δασύσκιον δενδρώνα, 
Καί τά ποίμνιά των βόσκουν είς κατάχλοον λειμώνα’ 
Καί ή μέλισσα είς κρίνα καί είς λείρια βομβίζει, 
Καί ό ρΰαξ έπ ωραίων λιθαρίων κελαρύζει.

’’Ετριξα ζητών προ χρόνων τούς αρχαίου; τούτους 
τάφους, 

Εϊς τα κράσπεδα τοΰ όρους, έπί χλοερού εδάφους, 
Μεταξύ τών μυρσινών.

Πλήν δεν ηύρα ούτε τάφους, ούτε στήλας ούτεϊππον, 
Αλλά μόνον τών ύδάτων μακράν άκουσα τόν κτύπον, 

Βρέμοντα εί; τό βουνόν.
Στραφεί; είδα τού; κατοίκου; πλήν δεν είχαν τήν 

άρχαίαν,
Σιδηράν ενδυμασίαν, ούτε περικεφαλαίαν 

Λάμπουσαν ώ; αστραπήν. 
Μακρυνθεί; δέ άνεπαύθην υποκάτω εί; τήν πεύκην, 
Καί ήσύχω; άκροάσθην ψιθυρίζουσαν εΐ; λεύκην 

Αηδόνο; τήν μολπήν. 
Ολα είναι ματαιότης, κράζω τότε μετά πόνου, 
Εί; τήν χειρ α όλα κάμπτουν τήν σιδήρεον τοΰ χρόνου 

Τί οίκτρά μεταβολή !
Αλλ ό έργα καταστρέφουν τών άνθρώπων κολοσσαΐα 
Εί; τή; φύσεως ακόμη τά μεγάλα καί αρχαία,

Τήν φθοράν έπαπειλεΐ.

Τό θέατρον ήνοιξε τήν 6 τοΰ ίσταμένου μέ τό 
μελόδραμα οί Μαζναδιέοοι, τή; μουσικής ούση; τοΰ 
διδασκάλου Βέρδη, τό πλήθος ήτο πολύ’ άλλ ούχί 
ΰπέρμετρον. Αί A. A. JL Μ. παρήσαν. Η Εταιρία τών 
μελωδών είναι άσυγκρίτως, καλητέρα τή; παρελ- 
θούσης’ ό βαρύτονο; όρλάνδος, ό ύψίφωνο; Ορ- 
τολάνης, ό κατώφωνο; Καζάλη; εύηρέστησαν τό 
κοινόν διά τοΰ μ,δλωδικοΰ άσματός των’ οι τελευ
ταίοι δέ* δύο διεκρίθησαν. II πρωταγωνίστρια Καμ- 
πανία ετραγώδησε μέ χάριν καί τέχνην, αι υψη
λά! φωναι τοΰ ασαατό; της είναι εξαίρετοι’ μ ο- 
λον ότι είσέτι είναι έναυλο; είςτάς άκοά; μας, ή δρα
ματική και μελωδική φωνή τή; Κομινότη;, ή Καμ
πανία ευχαριστεί, ή φύσι; έδωρήσατο εί; αυτήν πλεο
νεκτήματα, τά όποια έστερεΐτο ή άλλη. Λ; ένθυμη- 
θώμεν τό σύνολον τής παρελθούση; θεατρικής άη 
<’i«c, καί ά; εύχαριστήσωαεν τού; σημερινού; θεα- 
τρωνα; διά τήν εκλογήν τοΰ προσωπικού.

— ΙΙώ; σέ έφάνη ή Καμπανία; έλεγεν άμύστακό; 
τι; νεανία; εί; άλλον όμοιόν του κατά τήν εσπέ
ραν τή; πρώτη; παραστάσεως. — Δέν είναι ή Κο- 
μινότη, άπήντησεν ούτο; — διατί; — δέν ήκου- 
σα φωνά; χαμηλά;, — οι αυτό μ.όνον, φίλε, 
πηγαίνει; εί; τό θέατρον, είπε με, ή φωνή τη; 
«ίναι γλυκεία, εύστροφο;, δυνατή ; στερείται 
αύτη σκηνική; τέχνη; ; — Δεν λέγω τούτο, αλλ 
όταν αναπολώ εις τήν μνημην μου, οτι η Κο-

μινότη έτραγώδη τά χε.τάσα δέν εύχαριστοΰμαι είς 
τήν υψηλήν καί εύστροφον φωνήν τής Καμπανία;, 
αυτό τό ήκουσα καί άπό μουσικόν Ιταλόν. — Εύγε, 
εύγε σύ είσαι ή ήχω Ιτα.Ιίας εν ίΕ22άδι καί 
Θυμοθεί; άνεχώρησε.

Τά θεατρικά είσέτι κόμματα δέν έσχηματίσθη- 
σαν, διότι ή υπέροχος πρωταγωνίστρια Μαρία Αγ- 
γέλη δέν έφάνη έπί τή; σκηνής, ά; ’ίδωμεν καί ταύ
την τήν οποίαν κατά τοσοΰτον έκθειάζουσιν.

Αλλοτε τό δύσμορφον τή; σκηνή; έμετριάζετο 
άπό τήν λάμψιν τών πλησιεστέρων προ; τήν σκη
νήν θεωρείων, ευτυχώς τοιαύτη ανάγκη δέν υπάρ
χει σήμερον. Εν μόνον ώραΐον ίον μέ χάοιν έρριμέ- 
νον προ; τήν σκηνήν, έδύνατο τά πάντα νά μετα- 
βάλη, τού; πάντα; νά εύχαριστήσρ ; . . . Είς μά- 
την ό θεατή; έζήτει κατά τήν εσπέραν εκείνην τό 
Ιόνιον ρόδον, τάς δύο νύμφας τόν Αιγαίου, τόν 
ί’άκινθον τής Τδρας, τήν Αγλαήν χρυσαλίδα τοΰ 
Δουνάβεως, τήν τοσαύτην έντύπωσιν ποιήσασαν εις 
τά λουτρά τοΰ Καρλσβάδ, την τοΰ Βοσπόρου 
ήτι; τό παρελθόν έτος μέ τόσην χάριν ιπτατο έπί 
τοΰ θεατρικοΰ δρίζοντος. . . .τά πάντα νεκρά.........
περί τά βάθη τοΰ θεάτρου, πρό; τήν είσοδον άνθη 
τινά εύοσαα διεκρίνοντο, άλλά καί ταΰτα έπεσκι.- 
άζοντο έκ τών πλησιεστέρων ροδοδαφνών καί κα- 
ρυοφόλλουν.

Εν έκ τών περιεργοτέρων συμβάντων τή; εσπέ
ρα; εκείνην ήτον ή ύ^·η2ΐι Siatc βουλευτών τινών 
εϊς τό υπερώον ....

ΕΤΘΤΒΟΤΛΟΣ.

ΙΙΟ1ΗΣΙΣ.
Τω <ρί.1ω μου εκόότη τής Ευτέρπης.

ότι άν προσφέρτρ τι; άποινον υπέρ τή; σήμερον 
δικαζομένη; ποιήσεω; δέν άντλεΐ έν μειδίαμα χά
ριν τη; άπό τά άγέλαστα τών δικαστούν τη; χείλη.

Εν τέκνον τοΰ λαού, άμοιρον δλω; γραμμά
των, μακράν τοΰ τύφου τής άριστοκράτιδος γραμ
ματικής, μοί έπεμψε τό παρά πόδα; τεμάχιον.

Η Ευτέρπη, προωρισμένα; εχουσα σελίδας τη; 
πρό; τρύφησιν τής ψυχής, είτε διά σπουδαίων με- 
λετημάτων, είτε διά τοΰ αφελούς ώραίου, ά; δεχθή 
τό άσμάτιον τοϊ^ΓΟ, ως απαρχήν γλυκεία; με
λαγχολίας. Εν τούτω βεβαίως δέν θά εύρη τι; 
έκτακτόν τι’ ίσως είναι τι σύνηθε; κ έχει τό ώ- 
ραΐόν του εί; τήν περιβάλλουσαν αυτό χάριν, άλ
λά διά τούτο., δέν έμποδίζεται τού νά θέλξη’ δ 
ποιητή; δέν μειδ?α έν αύτώ ώσανεί ό χρόνος νά 
τοΰ άπεφύλλισε τόν Απρίλιον τή; χαράς του·, έ
χει δίκαιον! τό θέμα του είν έρω;γύναιά;.

Πλειότερα μήν ζητήση; ίίςτό μικρόν έργον τοΰ- 
το’ πάν τι πάσχει έν τώ κόσμω τά; στερήσει; του’ ό 
νύν καθηγητή; τής Βοτανική; μοί είπε, ότι ό Παρ
νασσό; έχει ολα τά λουλούδια, άλλά μανοΰσι δεν 

' Δ. Δ. Β.
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1.

Εενυχτώ μέ το δλόχαρο αστέρι 
όπου παίζει τριγύρω ή αχνάδα
Τδ φεγγάρι πρίν λάμψι νά φέρη
Α πδ τά νέφη, οπού τοΰ-δίνουν θαμπάδα,

2.
Τάς πληγάς μου ακούω ανοιγμένα;
Στδ δαρτό μου τδ στήθος αυτό,
Καί κρυφά σε διαβάτη είπεν ένας
Πώς τά ιχ.νη τοΰ χάρου πατώ

3.

θά πεθάνω καί εις έρημο μνήμα
Τά σκουλίκια θά εύροΰνε τροφή
Καί άς σέ δέρνη διά πάντα τδ κρίμα,
Καί άς σοΰ μείν’ εις τήν ύψι ή βαφή.

4.
Καί άν ίδής καμίας νύχτας φεγγάρι 
Νά χλωμίάσφ ποτέ σέ άστραψίά 
Ετσι είπες καί άπ αύτον πάγ ή χάρι
Καί τοΰ χάρου τοΰ μένει ή χλωμίά.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ο Αβδέλ Καδέρ ούδέν βήμα πράττει, άν»υ τής 
έγκρίσεως τοΰ Υπουργείου. Αγνοεί; πάντοτε τήν 
πρωίαν τί μέλλει πράξαι τδ εσπέρας. Καί καθ' άν 
ημέραν έμελλε νά μεταβή εις τδ θέατρον, ειδοποι- 
ήθη μόνον τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως, ό χα- 
ρακτήρ τοΰ ‘Εμίρου συμφωνεί άριστα πρδς τήν 
στέρησιν ταύτην τής θελήσεως ητις δέν «πάδϊι 
πρδς τδν γαχα.1<<γο>· τών ανατολικών,

Η συνήθης στάσις τοΰ "Αβδέλ Καδέρ είναι επί
σημος καί σοβαρά, ήν ουδέποτε εγκαταλείπει. 
Φαίνεται δέ διηνεκώς συνηθροισμένος έν έαυτφ, πε·- 
^ίφροντι; καί μελαγχολικδς, καί ήκιστα ένθουσ-ών 
όιά τά θαυμάσια, τά όποια οί Παρίσιοι τώ παρι- 
στώσι,

Εν τφ δωματίω του δέεται λίαν συνεχώς, πάν
τοτε πρηνής πίπτων καί μεγαλοφώνως. Γράφει 
πολλάκις καί έπί πολλήν ώραν, καθήμενος κατά 
τδν τρόπον τών Οθωμανών καί κεκλιμένος ποδς 
τά'δεξιά, Πρδς όλους όσοι τδν πλησιάζουσι φέ
ρεται εύγενέστατπ καί χαιρετγ, χαριέστατα διά 
κλίσεως τής κεφαλής. Κατακλίνεται έπί ευρωπαϊ
κής κλίνης, καί είς τών συντρόφων του εύνάζεται 
εις τδ αύτδ δωμάτιον έπί στρωμνής κατά γής ί· 
στρωμένης.

Προσθέτομεν, ότι όλοι Αραβες, οί τή; θεραπείας 
του, τρέφουσι πρδς τδν ’Αβδέλ - Καδέρ τδ βαθύ- 
τερον σέβας καί πλησιάζουσι «ύτδν μετά έξόχον 
σεβασμού.

ΗΘΗ ΤΟΤ ΑΒΔΕΛ ΚΑΔΕΡ,—Εις τήν Ούρα* 
τοΰ ξενοδοχείου, όπου δ Εμίρης ούτος κατέ’ 
λυσεν έν Παρισίοις, φυλάττουσι δύο πολιτοφύλακες, 
«γωνιζόμενοι άπαύστως νά μακρύνωσι τδν δχλον 
τών περιέργων, αϊτινες προσμένουσι τήν έξοδον τοΰ 
’Εμίρη.

Τήν ημέραν τής άφίξεώς του έπρόφερε γαλλιστί 
τήν λέξιν « salon » ζητών ουτω νά δδηγηθή εις 
τδ κυριώτερον δωμάτιον τής κατοικίας του. Εκεί, ί- 
σπευσε νά ερώτηση πόθεν έκειτο ή Ανατολή, καί 
πάραυτα εις Αραψ τών τής συνοδείας του έξήπλω- 
σε τάπητα ύπδ τούς πόδας του και ό Αβδέλ Κα
δέρ προσέπεσε πρηνής καί είπε τήν δέησίν του γε- 
γονυία τή φωνή, ό Σίδη-Αλλάχ, ό Καρά-Μωαμέθ 
καί οι άλλοι σύντροφοί του τδν έμιμήθησαν.

ό ’Αβδέλ Καδέρ απέχει άπδ τδ κρέας, όλη του 
ή τροφή σύγκειται κυρίως έξ όρυζίου, δπερ άλλο
τε μέν τρώγει εις ζωμδν, άλλοτε δέ κατεσκευα- 
σμένον εις γλύκισμα' Συνεχώς δέ κατά τήν ημέ
ραν τρώγει άρτους μικρούς γαλακτωμένους, έσθίει 
επίσης ευχαρίστως χόρτα καί ώπωρικά. Εις τήν 
τράπεζαν κάθηται μόνος’ ένίοτε μόνον προσκαλεϊ 
τδν ταγματάρχην Βοϊστονέ, είς τήν φύλαξιν τοΰ 
όποιου άνετέθη άπδ τοΰ 18 48.

Δέν δέχεται σχεδόν κανένα, είμή τον στρατηγόν 
Δωμά, τδν υπουργόν τοΰ .πολέμου καί άλλας τινας 
έπισήμους επισκέψεις.

Ε1Δ0Π0ΙΗΣΙΣ.

‘Ο Α καί Β τόμος τοΰ Ύποχόμητος 
τής Βραζελόννης έξεδόθησαν ήδη. 
"Οσοι τών ΚΚ. συνδρομητών έπλήρωταν τή» 
συνδρομήν των δύνανται νά λάβωσι άμφοτίρόυς 
προπληρόνοντες, εις μέν τήν ‘Ελλάδα όραχ.
2. άντί δραχ. 1.50 καί τούτο διότι ή μετατύ- 
πωσις ύπερέβη τά 23 τυπογραφικά φύ<λ« "Εν 
Τουρχίφ Γρόσια 10 συμπεριλαμβανομένων τών 
ταχυδρομικών έξέδων. Εις τάς Ιονίους νήσους 
καί τά λοιπά μέρη τής Ευρώπης Φ. 2. t ΐς 
Αυστρία Φορ 1.

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Π ΕΡΙΑ Η ΨΙΣ.
Φαίδων, ήτοι ή Ε.τστώσα έλλάς. — Ροζάλβα 

(Διήγημα). — Επιστήμαι, Ιστορία κα\ γρήοας 
τοΰ βαρομέτρου, — Περίεργα τής Φυσικής Ιστο
ρίας, ό Κύχκυ£, — ΙΪ Κρουβέλλη. -— Χρονικά τοΰ 
μηνός. — Ποίησες. — Ποικίλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ύ Υποκόμης τής Βραζελόννης.
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ. Οί Κόκκυγες — Σοφία καί. 

Μαρία Κρουβέλλη, — Αβδέλ-Καδέρ.


