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Ό άνθρωπος δφείλει νά έκπληρώση δύω μεγάλα 
καί δυσχερή καθήκοντα δυνάμενα νά τδν δοξάσωσιν. 
Είναι δέ ταϋτα ά°ν νά ύποοέρη τήν δυστυχίαν, καί νά 
ΰποταχθή είς αύτήν μετά στεθερότητος· 6'°·' νά πι- 
στεύη είς τδ καλόν, και ν’ άφοσιωθή εις αύτδ μετά 

I καρτερίας.
'Ωραιον καί σωτήριον είναι τδ παράδειγμα άνδρδς έ*·' 

ναρέτου, παλαίοντος κατά τής κακοδαιμονίας, ήτοι, τδ 
παράδειγμα άνδρδς έναρέτου διευθύνοντος άγώνα τινά 
δίκαιον, κα! έξασφαλίζοντος τδν Θρίαμβόν του..

’Αγών άλλος δέν ΰπ'ήρξε τοσοϋτο δίκαιος καί τοσοϋ
το επιτυχής, δσον δ άγών τών άγγλικών αποικιών, αι- 
τινες έλαδον τά δπλα κατά τής κυβερνήσιώς των, καί 
άπετέλεσαν τάς 'Ομοσπόνδους Πολιτείας τής ’Αμε
ρικής.

Αί πολιτεΐαι αδται προέταξαν τήν άντίστασιν, και έ 
πειτα άπεστάτησαν.

Ή άντίστασις αύτών έστηρίζετο εϊς δικαιώματα ιστο
ρικά καί είς πράγματα, είς δικαιώματα λογικά καί 
είς ιδέας.

’Οφείλεται τιμή είς τήν ’Αγγλίαν, διότι αυτή πρώτη 
έ^ριψεν είς τάς αποικίας ταύτας, κατά τδν σχηματι
σμόν αύτών, τον σπόρον τής ελευθερίας. "Ολαι σχεδόν, 
κατά τήν θεμελίωσίν των, ή δλίγον έπειτα, έ>αόον 
συντάγματα χορηγοϋντα είς τους άποίκους τάς ίδιας 
έλευθερίας τής αγγλικής χώρας.

Καί τά συντάγματα ταϋτα δέν ήσαν μάταια αποτε
λέσματα, ή νεκρά γράμματα, διότι καθιέρουν ή παρε- 
δέχοντο θεσμούς, οϊτινες ένεθά^υναν τους άποίκους 
εϊς τήν ύπεράσπισιν τών έλευθεριών των, καί είς τήν 
έξέλεγξιν τ$ς εξουσίας, λαμδάνοντας μετοχήν είς αύ
τήν. Τοιοϋτοι δέ θεσμοί ήταν, ή ψήρισις τών βοηθημά
των, ή έκλογή τών μεγάλων συμβουλίων τής κυόερ- 
νήσεως, ή σύστασις τών ένορκων δικαστηρίων, και τδ 
δικαίωμα τοϋ συναθροίζεσθαι και έξετάζειν τά κοινά 
πράγματα." ν

σΟθεν ή ιστορία τών αποικιών τούτων είναι κυρίως ή 
πρακτική και έργώδης άνάπτυξις τοϋ πνεύματος τής 
έλευθερίας, τδ οποίον ηυξανεν ύπδ τήν αιγίδα τών νό 
μων καί τών παραδόσεων τοϋ τόπου' ή μάλλον, είναι 
ή ιστορία αύτής τής ιδίας ’Αγγλίας.

'Η όμοιό’.ης αΰτη είναι τοσοϋτο μάλλον πρόδηλος,
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δσον αί άποικίαι τής 'Αμερικής, αί πλειότεραι τούλά- 
χιστον, ή αί άξιολογώτεροι, έθεμελιώθησαν, ή ήρχι- 
σαν νά αυξάνωσι, κατά τήν ιδίαν έκείνην έποχήν, κατά 
τήν όποιαν ή 'Αγγλία, παλαίουσα κατά τών αξιώσεων 
τής απολύτου έξουσίας, προητοιμάζετο ή έμβαινεν εις 
τους τολμηρούς έκείνους αγώνας, ένεκα τών όποιων 
τιμάται ώς δοΰσα είς τόν κόσμ.ον τό πρώτον παράδειγμα 
μεγάλου έθνους ελευθέρου καί καλώς κυβερνωμένου.

’Από τοϋ έτους 1578, μέχρι τοΰ 1704, έπί τής ‘Ε
λισάβετ, ’Ιακώβου τοϋ Α', Καρόλου τοΰ Α', τοϋ Μα- 
κροΰ Κοινοβουλίου, τοϋ Κρόμβελ, Καρόλου τοϋ ΒΖ, ’Ια
κώβου τοϋ Β', Γουλιέλμου τοϋ Γ', κα! τής βασιλίσσης 
"Αννης, τά συντάγματα τής Βιργινίας, τής Μασασσουσέ- 
της, τής Μαριλάνδης, τής Καρολίνης, καί τοϋ Νεοβορά- 
κου, τό έν κατόπι τοϋ άλλου, άνεγνωρίσθησαν, έφιλονει- 
ζήθησαν, περιωρίσθησαν, έπεκτάθησαν, έξηφανισθησαν, 
άνεκτάθησαν, διατελοϋντα άδιακόπω; ύπό τήν έπιβ^οήν 
τών περιπετειών έκείνων, τών μεταβολών έκείνων, αΐ 
τινες αποτελούν τήν κατάστασιν, ή μάλλον τήν ούσίαν 
τής έλευθερίας, διότι οί έλεύθεροι λαοί δέν δύνανται νά 
έλπίζωσιν εις τήν ειρήνην, άλλ’ είς τήν νίκην.

Όμοϋ μέ τά νόμιμα δικαιώματά των, είχαν προσέ
τι οί άποικοι καί πεποιθήσεις. Όχι μόνον διότι ήσαν 
"Αγγλοι, άλλά καϊ διότι ήσαν χριστιανοί, ήθελαν νά 
ήναι έλεύθεροι, καί μάλλον έπαθαίνοντο διά τήν εαυ
τών πίστιν, παρά διά τά συντάγματά των. Ταϋτα έ- 
θεωροϋντο παρ αύτών ώς άπόβ^οια μόνον και άτελής 
τις είκών τοϋ θείου νόμου, τοϋ ευαγγελίου. Τά δι- 
καιώματά των ήθελαν μένει σώα, καί δταν άκόμη τά 
συντάγματά των ήθελαν έξαφανισθή. Διά μόνης τής έρ
μης τής ψυχής των, ένισχυομένης ύπό τής θείας χάρι- 
τος, ήθελαν αντλήσει αύτά είς πηγήν άλλην άνωτέραν, 
καί απρόσιτον εις πάσαν άνθρωπίνην έξουσίαν, διότι έ
τρεφαν αισθήματα ΰψηλότερα καί άπό αύτάς άκόμη τάς 
ιδίας των θεσμοθεσίας, πρός τάς όποιας έφαίνοντο το- 
σοϋτο ζηλότυποι.

Γνωστόν είναι πώς, κατά τδν 1Η' αιώνα, ή άνθρω- 
πίνη διάνοια, ώθουμένη άπδ τήν αΰξησιν τοϋ πλούτου, 
τού πληθυσμού καί δλων τών κοινωνικών δυνάμ.εων, κα
θώς έπίσης καί άπδ τήν μεγάλην ταχύτητα τής ιδίας 
αύτής ένεργείας, έπροσπάθησε τήν κατάκτησαν τοϋ 
Παντός. Αί πολιτικοί έπιστήμαι έζωογονήθησον, και, 
ύπεράνω τών έπιστημών τούτων, τό φιλοσοφικόν πνεύ
μα άνεπτερώθη ύπ-.ρήφανον, άκόρεστον, πρόθυμον νά 
έμβατεύση τά πάντα, καί τήν πορείαν αύτών νά κανο
νίση. Όχι διά παραφορών, ή διά κλονισμών, άλλ’ ά- 
κολουθοϋσα μάλλον τήν φοράν τής ιδίας της τύχης, καί 
άποφεύγουσα νέας οδούς, ή ύπδ τήν άγγλικήν κυβέρνη- 
σιν διατελοϋσα ’Αμερική έπεχείρησε τδ μέγα έκεϊνο 
έργον. Αί φιλοσοφικά! ίδέαι συνεδέθησαν άμέσως είς 
τδν τόπον έκεϊνον μέ τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις, αί 
κατακτήσεις τοϋ λόγου μέ τά κατορθώματα τής πί
στεως, τά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου μέ τά δικαιώμα
τα τοϋ χριστιανού.

Ώραία είναι ή συμμαχία τοϋ ιστορικού δικαιώματος 
κα! τοϋ λογικού δικαιώματος, τών παραδόσεων καί τών 
ιδεών. Οί λαοί τοιουτοτρόπως γίνονται ένεργητικώτεροι 
καϊ φρονιμώτεροι συνάμα. Όταν γεγονότα άρχαϊα 
καί σεβαστά διευθύνωσι τδν άνθρωπον, άλλά δέν τδν ύ- 
ποδουλώσιν, ύποστηριζωσιν αύτδν, άλλά δέν τδν άφίνω- 
σι νά έξοκέλλη είς ατοπήματα, τότε δύναται ουτος νά 
προοδεόση καί νά ύψωθή, άποφεύγων τδν κίνδυνον τοϋ 

νά παρασυρθή άπδ τήν αύθάδη τοϋ νοός του δρμήυ, δυ · 
ναμένην νά τδν κατααυντρίψη ταχέως είς άγνώστου; 
σκοπέλους, ή νά τδν ρίψη είς χαύνωσιν.

Όταν δέ σχηματισθή άλλη τις ώραιοτέρα καί σωτη- 
ριωδεστέρα συμμαχία, ήτοι, δταν ένωθώσιν, έν τφ νώ 
έπίσης τοΰ άνθρώπου, αί θρησκευτικά! πεποιθήσεις μέ 
τήν γενικήν πρόοδον τών ιδεών, καί ή έλευθερία τοΰ 
λόγου μέ τήν εύστάθειαν τής πίστεως, τότε ci λαοί δύ
νανται νά έλπίζωσι και είς αύτούς άκόμη τούς τόλμη- 
ροτέρους θεσμούς. Διότι αί θρησκευτικά! πεποιθήσεις 
παρέχουν άνεκτίμητον βοήθειαν είς πάσαν καλήν κυ 
βέρνησιν. Ό θέλων νά έκπληρώση τδ καθήκόν του, είς 
τδν κόσμον τούτον, πρέπει νά ύψοΰται άνω τών άνθρω- 
πίνων πραγμάτων, έπειδή, άν ή ψυχή του ήναι ισοϋψής 
μέ τδ έργον τδ όποιον έπεχείρησε, πίπτει ταχέως, καί 
καθίσταται άνίκανος νά έκπληρώση αύτδ έπαξίως.

Τοιαύτη ήτον, είς τάς Άγγλικάς άποικίας, ή εύτυ- 
χής κατάστασις τοΰ άνθρώπου καί τής κοινωνίας, δτε 
ή ’Αγγλία, έπιτεθεΐσα άλαζονικώς κατ’ αύτών, άπεφάσι- 
σε νά διαθέτη αύθαιρέτως καί τήν περιουσίαν καϊ τή» 
τύχην των.

Ή έπίθεσις αυτή δέν ήτον νέα, ούτε ολωσδιόλου αυ
θαίρετος, διότι είχε καί αύτή τήν Ιστορικήν της αρχήν, 
και έστηριζετο εϊς τινα δικαιώματα.

Μεγάλη είναι ή κοινωνική τέχνη ήτις συμβιβάζει τάς 
διαφόρους έξουσίας, προσδιοριζουσα τήν έκτασιν καί τδ 
μέτρον έκάστης. Τδν συμβιβασμόν τούτον, άν καί υπο
κείμενον πάντοτε όντα είς άμφιδολίας και άμφισβητή- 
σεις, δυνάμεθα δμως, άγωνιζόμενοι, νά έπιτύχωμεν καί 
μέχρι τοϋ βαθμού έκείνου, τδν όποϊον τδ κοινόν συμ
φέρον άπαιτεϊ άναποφεύκτως.

Τών νεαρών κοινωνιών ίδιον δέν είναι νά έλπίζω- 
σιν είς τδ δυσχερές τούτο άποτέλεσμα. Τοΰτο δέ προ
έρχεται όχι ώς έκ τής τελείας παραγνωρίσεως ή κα- 
ταργήσεως έξουσίας τινδς ούσιώδους, διότι καί είς τάς 
νέας κοινωνίας υπάρχουν καί ένεργοϋν δλαι αί έξου- 
σίαι, άλλά διότι, ύπάρχουσαι, ένεργοϋν συγκεχυμένως, 
καί έκάστη αύτών πρδς ιδίαν της ώφέλειαν, χωρίς νά 
έχωσι μεταξύ των μήτε τδν άναγκαϊον σύνδεσμον, μή
τε τήν ΰπαιτοσμένην αναλογίαν, καί, οΰτω πως ύπάρ
χουσαι καί ένεργοϋσαι, άντί νά διεγείρωσι τδν άγώνα 
έκεϊνον δστις φερετ εις τδν συμβιβασμόν, προκαλούν τήν 
άταξίαν, ήτις καθιστεί άναπόφευκτον τδν πόλεμον.

’Εκτός τών έλευθεριών των, είχαν άπαρχής αί άγ- 
γλικαι άποικίαι τρεϊς έξουσίας, καθιερωμένας ύπδ τών 
ίδιων των συνταγμάτων. Αί έξουσίαι αυται ήσαν τδ 
στέμμα, οί μεγάλοι ίδιοκτήται καί θεμελιωταί τών α
ποικιών, είτε ήσαν ουτοι άτομα, εϊτ’ άπετέλουν έται- 
ρίας, καί ή μητρόπολις. Τδ στέμμα υπήρχε δυνάμει 
τής μοναρχικής άρχής, έχον ύπέρ αυτού καϊ τάς έκ 
τής έκκλησίας καί τής έπικρατείας πηγαζούσας παρα
δόσεις του· οί ίδιοκτήται θεμελιωταί, είς τούς όποιους 
παρεχωρήθη ή χώρα, δυνάμει τοϋ τιμαριωτικού δι
καιώματος, παρέχοντος είς τήν ιδιοκτησίαν άξιόλογόν 
τι μέρος τής κυριαρχίας· ή μητρόπολις, δυνάμει τής 
άπ«κιακής άρχής, ήτις πάντοτε και είς δλα τά έθνη, 
διά φυσικού τίνος συνδέσμου, ύπάρχοντος μεταξύ τών 
γεγονότων καί τών ιδεών, δίδει είς τήν μητρόπολιν 
μεγάλην ύπεροχήν έπί τών έξελθόντων άπδ τούς κόλ
πους αυτής λαών.

’Εξαρχής λοιπόν, τόσον είς τά διάφορα γεγονότα, ώς 
καί είς τά συντάγματα, ή μεταξύ τών έξουσιών τού-

Άλλ’ αί άποικίαι έπαυσαν πλέον νά παραπονώνται 
κατά μόνη; τής βασιλείας· τά παράπονά των άπευθύ- 
νοντο τοϋ λοιποϋ καί κατά τοϋ στέμματος και κατά 
τής μητροπόλεως συνάμα. Ό άληθής αύτών κυρίαρχος 
δέν ήτον πλέον δ βασιλεύς, άλλ’ δ βασιλεύς καί δ 
λαός δμοΰ τής Μεγάλης Βρεταννίας, άντιπροσωπευό- 
μενοι καί συγχεόμενοι άμφότεροι έν τώ Κοινοδουλίω. 
Καί τδ Κοινοβούλιον τούτο έπίσης έθεώρει, μέ τδ αύτδ 
σχεδόν δμμα, τάς άποικίας, καί έξηγεϊτο πρδς αύτάς 
άπαραλλάκτως ώς, ύποκρινόμενοι πρδ δλίγου, Εξη
γούντο πρδς αύτδ τδ ίδιον οί βασιλείς έκεϊνοι, τούς ό
ποιους αύτδ ένίκησε καί κατέβαλε.

Συνεδρίαν, συγκείμενον άπδ άριβτοκράτας, είναι δ 
μάλλον δυσμεταχείριστος δεσπότης. Όλοι ci συγκρο- 
τοΰντες αύτδ είναι άνώτατοι άρχοντες, κάνεις δμως δέν 
δίδει εύθύνας τών πράξεών του.

Άλλ’ αί άποικίαι ηυξαναν, μετά πολλής τής ταχύ- 
τητος, κα! κατά τδν πληθυσμόν καϊ κατά τδν πλούτον, 
καί κατά τήν έσωτερικήν ίσχύν, καί κατά τήν έξωτε- 
ρικήν σημασίαν. Άντί άφανών τινων συνοικισμών, κυ
ρίως καταγινομένων είς τήν συντήρησίν των, καί μόλις 
δυναμένων νά συντηρώνται. έμορφοϋτο λαός, τού όποιου 
ή γεωργία, αϊ έπιχειρήσεις, αί σχέσεις, έγίνοντο ήδη 
γνωστά! είς τδν κόσμον. Ή μητρόπολις, ουσα άνεπιτή- 
δειος νά κυβερνήση αύτδν καταλλήλως, οΰτε τήν εύ- 
καιρίαν, οΰτε τήν κακουβολίαν είχε νά μεταχειρισθή ά- 
πολύτως κατ’ αύτοΰ τήν κατάθλιψιν. Τδν έστενοχώρει 
λοιπόν κα! τδν έβλαπτε, χωρίς δμως καί νά τδν άνα- 
χαιτίση.

Καί έντοσούτω ή άνάπτυξις τοϋ νοδς έπροχώρει, κα: 
αί ψυχαί έμεγαλύνοντο όμοϋ μέ τήν κατάστασιν τοϋ τό
που. Κατά τινα θαυμαστήν τής θείας προνοίας οικονο
μίαν, μεταξύ τής γενικής καταστάσεως τόπου τινδς καί 
τής έσωτερικής διαθέσεως τών πολιτών, υπάρχει μυ
στικός τις δεσμός, άφανής τις, άλλά βεβαία συνενόησις, 
συνενοΰσα τήν πρόοδον καί τήν τύχην αύτών, καί καθι- 
στώσα τδν γεωργόν είς τούς άγρούς του, τδν έμπορον 
έντδς τοϋ καταστήματος του, τδν τεχνίτην τελοσπάντων 
έντδς τοΰ έργοστασίου του, μάλλον άξιους πίστεως με
ταξύ των, καί μάλλον θαρραλέους, κατά λόγον τής αύ· 
ξήσεως καί τής ένισχύσεως τής κοινωνίας, έντδς τής 
όποιας ζώσιν. Άπδ τοϋ 1692, τδ γενικόν συνέδριο» τής 
Μασασσουσέτης έψήφιζεν « δτι ούδεις φόρος δύναται να 
έπιβληθή είς τούς έν ταϊς άποικίαι; υπηκόους τής Α. Μ. 
άνευ τής συγκαταθεσεως τής κυβερνήσεως, τοϋ συμβου
λίου και τοϋ άντιποοσωπικοΰ συνεδρίου.» Τδ 1704, ή 
νομοθετική συνέλευσις τοϋ Νεοβοράκου έκήρυξε τά αυ
τά κατ’ έπανάληψιν. Ή βρεταννική κυβέρνησις άπέ- 
κρουσε τάς διακηρύξεις ταύτας, ποτέ μέν διά τής σιω
πής, ποτέβέ διά τής ένεργείας, άλλά πάντοτε διά 
πλαγίων μέσων καί έπιφυλάξεων. Καί ci άποικοι πολ
λάκις μετεχειρίζοντο τήν σιωπήν, μήν έπιζητοϋντες δ
λας έν γένει τάς συνέπειας τών παρ’ αύτών πρεσβευο- 
μένων άρχών. Άλλ’ έντοσούτω αί άρχαί αύται μετεδί- 
δοντο καθ’ δλην τήν κοινωνίαν, ένώ συγχρόνως ηΰξα- 
ναν αί δυνάμεις, αι'τινες μίαν ήμέραν έμελλαν ν άφιε- 
ρωθώσιν είς τήν υπηρεσίαν καί τδν θρίαμβον αύτών.

Καί τωόντι, δτε ήλθε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου, δτε 
Γεώργιος Γ’, καί τδ κοινοβούλιον αύτοΰ, μάλλον άπδ 
άγερωχίαν, και διά νά διακόψωσι τήν παραγραφήν τής 
άπολύτου έξουσίας, παρά διά ν’ άπολαύσωσι τάς έκ 
ταύτης ώφελείας, ήξίωσαν νά έπιβάλωσι φόρους είς τάς

των σύγχισις ήτον κορυφωμένη, καί ποτέ μέν αδται 
■ήσαν παντοδύναμοι, ποτέ δέ έταπεινοΰντο, ποτέ μέν 
ένοΰντο, ποτέ δέ διηροϋντο, άλλοτε μέν έπροστάτευαν 
τδν ένα τών κατοίκων κατά τοΰ άλλου, τήν μίαν κατά 
τής άλλης τών έλευθεριών, καί άλλοτε πάλιν προσέ
βαλαν έκ συμφώνου καί τούς μέν καί τάς δέ. ’Εν τώ 
μέσω της συγχύσεως ταύτης καί τών μεταβολών τού 
των, βλοι άνεύρισκαν δικαιώματα νά έπικαλεσθώσιν ύ
πέρ· αύτών, προηγούμενα νά ύποστηρίξωσι τάς πρά
ξεις καί τάς άξιώσεις των.

Περί τά μέσα τοϋ 1Ζ' αίώνος, δτε. όμοϋ μέ Κάρο
λον τδν Α'. ή μοναρχική αρχή κατεβλήθη εις τήν ’Αγ
γλίαν, έγεννήθη στιγμιαίως ή έλπίς, δτι αί άποικίαι ή
θελαν ώφεληθή έκ τοϋ συμβάντος τούτου ν’ άποτινάξω- 
σι τήν άγγλικήν κυριαρχίαν.

Καί τωόντι, τινές έξ αυτών, καί μάλιστα ή Μασασ 
σουέτη, κατοικουμένη άπδ καθαριστάς εύτολμους, έ- 
φάνησαν διατεθειμένοι, άν βχι νά δια^ρήξουν πάντα 
δεσμόν, υπάρχοντα μεταξύ αύτών καί τής μητροπό- 
λεως, τούλάχιστον ν’ αύτοκυβερνηθώσι καί αύτονομη- 
θώσι. Τδ Μακράν δμως Κοινοβούλιον, έν δνόματι τής 
άποικιαζής άρχής, καί δυνάμει τών παβ αύτοΰ κλήρο 
νομηθέντων δικαιωμάτων τού στέμματος, διετήρησε 
τήν βρεταννικήν κυριαρχίαν, μετριοπαθώς προσφερόμε- 
νον πρδς τούς κατοίκους τών άποικιών. Ό Κρόμβελ, 
κληρονόμος καί ουτος τοϋ Μακροϋ Κοινοβουλίου, άνέ 
δείξε τήν έξουσίαν λαμπροτέραν, καί, δί έπιδεξίου καί 
σταθερας προστασίας, έπρόλαβεν ή κατέστειλεν, είς 
τάς άποικίας, είτε αυται έκατοικοϋντο άπδ φιλοβασιλεϊς, 
είτε άπδ καθαριστάς, πάσαν ύποθαλπομένην έλπίδα ά 
νεξαρτησίας.

Τδ έργον τοΰτο ήτον εύκολον είς τδν Κρόμβελ. Κα
τά τήν έποχήν έκείνην, αί άποικίαι ήσαν άδύνατοι καί 
διηρημέναι. Περί τδ 1640, ή Βιργινία είχε τρεις ή 
τέσσαρας χιλιάδας κατοίκους, καί, κατά τδ 1660, μό
λις τριάκοντα. *Η Μαριλάνδη δέν είχε πλειοτέρους τών 
δώδεκα χιλιάδων. Είς τάς δύω ταύτας έπαρχίας τδ 
βασιλικόν κόμμα ήτον έπικρατέστερον, καί άπεδέχθη 
χαρμοσύνως τήν άποκατάστασιν τής άγγλικής κυριαρ
χίας. Είς τήν Μασασσουσέτην άπεναντίας, έπεκράτει 
γενικώς τδ δημοκρατικόν πνεύμα· οΐ φυγάδες βασιλο 
κτόνοι, δ Γδφ καί δ Βάλλεϋ, έτυχαν έκεΐ κα! ύποδε- 
ξιώσεως καί προστασίας, καί, δτε ή τοπική διοίκησις 
ήναγκάσθη ν’ άνακηρύξη Κάρολον τδν Β', άπηγόρευσε 
συγχρόνως πάσαν ταραχώδη συνάθροισιν, πάσαν έορτήν, 
καί αύτάς άκόμη τάς ύπέρ τοΰ βασιλέως προπόσεις. 
Καί μολαταύτα δέν υπήρχαν είσέτι ούτε ήθική ένότης, 
ούτε ύλική δύναμις, στοιχεϊα άναγκαιότατα είς τήν θε 
μελίωσιν τών έπικρατειών.

Μετά τδ 1 688, δτε ή ’Αγγλία άπέκτησεν Εριστι
κώς κυβέρνησιν έλευθέραν, αί άποικίαι έκεϊναι δλιγον 
ώφελήθησαν έκ τούτου. Τά συντάγματα τά όποϊι Κά 
ρολος δ Β', καί Ιάκωβος δ Β', είχαν καταργήσει κα- 
θολοκληρίαν ή έν μέρει, άπεδόθησαν είς αύτάς άτελή. 
‘Η αύτή σύγχυσις έβασίλευεν, αί αύταί συγκρούσεις με
ταξύ τών έξουσιών άνεφάνησαν. Οί πλειότεροι τών διοι
κητών, μεταβαίνοντες έκιί έκ τής Εύρώπης, καί πρόσ 
καιροί θεματοφύλακες δντες τών προνομίων καί τών 
άξιώσεων τής βασιλείας, έκαμναν χρήσιν αύτών, μάλ
λον άλαζόνα παρά ίσχυράν, διότι ήσπάζοντο σύστημα 
διοικήσεως άσυνεπές, ριρδιούργον, άνίσχυρον, πολλάκις 
άπληστο», μάλλον ένδιαφερόμενον είς τάς ίδιας αύτών 
έριδας, παρά είς τά συμφέροντα τοϋ τόπου.
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αποικίας, χωρίς νά ζητηθή ή συγκατάθεσίς ίων, κόμ
μα πολυάριθμον, ισχυρόν, θερμόν, τό έθνικόν κόμμα, 
ήγέρθη αμέσως, έτοιμον οι ν’ άποκρούση τήν τοιαύτην 
άξιωσιν, έν δνόματι τοΰ δίκαιου καί τής τιμής τοΰ 
τόπου.

Καί αληθώς τό ζήτημα τούτο ήιον ζήιημα δικαίου 
καί τιμής, καί όχι ευημερίας κα! ύλικοΰ συμφέροντος. 
Οί φόροι, μικροί οντες, δέν έπροξένουν βάρος εις τους 
άποίκους. Άλλ’cuios ήσαν έκ τών άνθρώπων εκείνων, 
οϊτινες αισθάνονται περισσότερόν τήν πικρίαν τών ψυ 
χιζ.ών παθημάτων, παρά τήν στενοχώριαν τών υλικών 
στερήσεων, καί οί’όποιοι τότε μόνον ευχαριστούνται είς 
τήν άναπαυσιν, όταν εύρίσκωσιν αυτήν εντός τής τι
μής — « Περί τίνος πρόκειται, καί περί τίνος φιλονει- 
κοϋμεν ; πρόκειται άρα γε περί τής πληρωμής έξ σολ 
δίων έπί έκάστης λιτρας τέ, ώς φόρου βαρέως ; όχι’ 
πρόκειται μόνον περί τού δικαιώματος τής έπιβουλής 
τού τοιούτου φόρου, τό όποιον ήμεΐς άμφισόητοΰμεν καί 
άρνούμεθα. » Ταϋτα έλεγεν αύτός ό ίδιος Βασιγκτών, 
άμα ή'ρχισεν ή έριο, καί τοιοϋτο ήτον τό κοινόν αίσθη
μα, αίσθημα άληθώς πολιτικόν κα! ήθικόν συγχρόνως, 
δέικνύον συνάμα και φρόνησιν καί αρετήν.

Σωτήριον είναι τό θέαμα τό όποιον αί άποικίαι παρί- 
σταναν κατά τήν έποχήν έκείνην. Πανταχοΰ συνεκρο- 
τούντο συναθροίσεις πολυάριθμοι, τοπικά! ή γενικά!, 
πρόσκαιροι ή διαρκείς, βουλεντήρια συγκείμενα άπό 
πολίτας, ή άντιπροσώπους, συνελεύσεις, έπιτροπαΐ, 
σύνοδος. 'Ανθρωποι διαφόρων διαθέσεων συνεννοούντο 
μεταξύ των οί μέν, σεδόμετοι τήν μητρόπολιν, και 
άφώσιωμένοι ό'ντες είς αύτήν, οί δέ, περιπαθώς κηδόμε- 
νοι ύπέρ τής ίδιας των πατρίδος, τήν όποιαν έβλεπαν 
αύξάνουσαν ύπό τά δμματά των καί διά τής έργασίας 
των εκείνοι μέν, λυπούμενοι καί ανήσυχοι όντεο, ου- 
τοι δέ, θερμοί και έχοντες άμοιόαίαν μεταξύ των πί
στιν, όλοι δμως ηνωμένοι, έκυριεύοντο άπό τό αύτό 
αίσθημα τής αξιοπρέπειας, άπό τήν αύτήν άκλόνητον 
θέλησιν τής άντιστάσεως, και άφιναν έλευθέραν νά φαί
νεται τήν διαφοράν τών ιδεών καί τών εντυπώσεων, 
χωρίς έκ ταύτης νά πρόκυψη ποτέ διαίρεσίς τις ζωηρά 
ή διαρκής. Σεβόμενοι μάλιστα άπαντες τάς αμοιβαίας 
έλευθερίας, καί προσεχοντες μή προσβάλωσιν ούδενός 
τήν συνειδησιν, καί πρός πάντας προσφερόμενοι μετριο- 
παθώς καϊ δικαίως, έσιζήτουν δλοι όμοϋ καϊ κοινώς, 
τήν μεγάλην τής πατρίδος των ύπόθεσιν, καί ούτως ή- 
δυνήθησαν νά φθάσωσιν είς τον σκοπόν των, διά θυσιών, 
οσον ήτον δυνατόν, μικρότερων.

Κατά τόν Ιούνιον τού 4 775, ή πρώτη συνέλευσις, 
συνελθούσα είς Φιλαδελφιαν, έσκέπτετο νά δημοσιεύση 
διακήρυξιν έπίσημον διά τής οποίας νά διχαιολογήση 
τήν έπανάστασιν. Δύω αντιπρόσωποι, ό μέν τής Βιρ- 
γινίας, καί ό έτερος τής ΓΙενσιλβανίας, ό Ίεφερσών καί 
ό Δικινσών, ήσαν μέλη τής έπί τής συντάξεως τής δια- 
.-.ηρύςεως έπιτροπής. « Ετοίμασα, λέγει ό ίδιος Ίεφερ- 
σώί, το σχέδιον τής διακηρύξεως·» ό Δικινσών έθεώρη- 
σεν αύτό λίαν έντονον, διότι έτρεφεν έλπιδας συμβιβα
σμού μετά τής μητροπόλεως, κα! δέν ήθελε νά τεθώ- 
σιν έν τω μέσω προσκόμματα, διά λόγων προσβλητι
κών. Ο άνήρ ούτος ήτον τοσοϋτο τίμιος καί τοσοϋτο 
ικανός, ώστε, καί εκείνοι οϊτινες δέν συνεμεριζοντο τους 
φόβους του, έθεώρησαν χρέος των νά περιποιηθώσι τά 
οοονήματά του. Τόν παρεκαλέσαμεν λοιπόν νά λάβη τό 
σχέδιον καί τό μεταποιήση καθ' δν ένέκρινε τρόπον. 
Συ-,έταξε νέον σχέδιον, διατήρησα; μόνον άπό τό πρώ

τον τους τελευταίους παραγράφους, και μέρος τοΰ προη
γουμένου αύτών. Ημείς ένεκρίναμεν αύτό, καί ύπεέα. 
λαμεν τήν περί τούτου έκθεσιν εις τήν συνέλευσιν, ήτις 
τό παρεδεχθη............... διδουσα ουτω δείγμα τρανώτα-
-.ο'ΐ τής πρός τόν Δικινσών τιμής της, καϊ τής θερμής 
έπιθυμίας της τοϋ να βαδισωμεν φρονιμως καί βραδέως, 
όποιονοήποτε καί άν ήτον τό άξιοσέβαστον έκεινο μέ
ρος αύτής, τό όποιον έπροτιμα τήν έναντίαν όδόν. Τό 
ταπεινόν ύφος τού σχεδίου δυσαρέστησεν έν γένει, καί, 
χάριν μόνον τού συν.τάξαντος αύτό, έγείνε παραδεκτόν 
σχεδόν παμψηφεί. Μετά τήν έπιψήιισιν αύτοΰ, άν καί 
πασα παρατήρησις ήτον έναντία είς τήν τάξιν, ό Δι- 
κινσών δέν ήδυνήθη νάκρατηθή, καί, έγερθεϊς νά έκ
φραση τήν εύχαριστησιν του, είπε, τελειόνων τόν λόγον. 
« Μια μόνη λέξις, Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει είς τό έγ
γραφον τοϋτο, τήν όποιαν άποδοκιμάζω, καϊ αυιη εί
ναι η λεςις Συνέλευσις. Κατόπιν αύτοΰ, έγερ- 
θεΐς ό Βενιαμίν Χάρισων,ειπε:—Καί έγώ, Κύριε Πρόε
δρε, μιαν μόνην λεξιν παραδέχομαι έκ τών διαλαμ- 
βανομένων είς τό ίδιον έγγραφον, καί αυτή είναι ή λέ
ξις Συνέλευσις. Τοσαύτη σύμπνοια, τοσαύτης ε
λευθερίας ύπαρχούσης, δέν έπήγαζεν άπό έφήμερον 
φρόνησιν, δέν ήτον ή εύτυχής κατάστασις τής πρώτης 
έρμης τοΰ ένθουσιασμοΰ. Έπί δέκα σχεδόν έτη, κατά 
τά όποια δ/ήρκησεν ό μέγας έκεΐνος άγων, οί άνδρες 
τοΰ έθνικοϋ κόμματος, οί έχοντες τά μάλλον αντίθετα 
φρονήματα, νέοι κα: γέροντες, θερμοί ή μετριόφρονες, 
δέν έπαυσαν ποτέ έργαζόμενοι έκ συμφώνου, καί προ
λαμβάνοντας πάσαν διαίρεσιν, οί μέν διά τής φρονή- 
σεώς των, οί δέ διά τής σταθερότητος αύτών. Καί οτε, 
μετά παρέλευσιν τεσσαράκοντα καί έξ έτών, ό Ίεφερ
σών, αφού συνήργησεν είς τήν βήξιν και τήν βιαίαν ε
κείνην πάλην τών κομμάτων, έκ τής όποιας παρήχθη 
ή άμερικανή έλευθερία, έγραφε τά απομνημονεύματα 
τής νεότητάς-του μετά συγκινήσεως βεβαίως, προερχό
μενη άπό εύχαρίσ ησιν συνάμα καί λύπην, άνεμιμνή- 
σκοντο τών ωραίων εκείνων παραδειγμάτων τής με
τριοπάθειας καί τής δικαιοσύνης.

Άνδρες τοιοϋτοι, όποιοι ήσαν οί είρημένοι, καί ολοι 
έν γένει οί φρόνιμοι καϊ ένάρετοι, θεωρούν τήν έπανά- 
στασιν, ήτοι τήν καταστροφήν τής ύπαρχούσης τάξεως 
και τήν αποκαταστασιν νέας, εργον σοοαοώτατον. Καί 
αυτοί οί προνοητικωτεροι τών άνθρώπων δέν δύνανται 
ποτέ να σταθμισωσιν ολον τό βάρος τοΰ έργου τού
του. Καί αύτοί οί μάλλον ριψοκίνδυνοι ήθελαν φρι- 
ξει, άν έγνώριζαν όλους τούς συνοδεύοντας αύτό κιν
δύνους. . Ή ανεξαρτησία δέν ήτον διόλου ό κύριος σκο
πός, ούτε ή ευχή τών άποικιών. Πνεύματά τινα, ό- 

κ*αι ζωηρά, προέδλεπαν αμυδρώς πως αύτήν, ή 
τήν έπεθύμουν, ύπό τόν όρον τής νομίμου άντισιά- 
σεως. Αλλ ο λαός τής Αμερικής ούτε έδίωκεν αύ
τήν, ούτε τήν άπήτει άπό τούς αρχηγούς του. — « Μ’ 
ολα οσα κοινολογείτε περί τής ειλικρίνειας σας σεις 
οί ’Αμερικανοί, έλεγε πρός τόν Φραγκλΐνον, άπό τοΰ 
1754, ο ενδοςος Κάμδεν, μ ολην τήν τοσοϋτο φη
μιζόμενη-? αγάπην σας προς τήν Αγγλίαν, ήξεύρω 
καλώς ότι μίαν ήμέραν θέλετε διαρρήξει τούς δεσ
μούς οϊτινες σάς ένόνουν μέ αύτήν, και θέλετε υ
ψώσει τήν σημαίαν τής άνεξαρτησιας.— «Ιδέα τοι- 
αυτη δέν υπάρχει, είπεν ό Φραγκλΐνος, καί ούτε θέ
λει γεννηθή ποτέ είς τήν κεφαλήν τών Αμερικανών, 
έκτός άν σεις τούς βιάσετε, προσδάλλοντες αύτούς 
ύβριστικώς. — « Λέγεις αληθινά, καί ίσα ίσα αύτή 

είναι μία άπό τάς αίτιας, διά τάς όποια; προβλέπω 
δτι τό πράγμα θέλει λάβει τοιαύτην έκβασιν. »

'Ο Λόρδος Κάμδεν προέβλεπεν δρθώς. ΑΙ άποικίαι 
προσεβλήθησαν άποτόμως. Καί μολοντούτο, κατά τό 
4 774, καί κατά τό 4 775 επίσης, ενετός μετά τήν 
διαχήρυξιν τής ανεξαρτησίας, καί δτε πλέον αυτή ά- 
πέβαινεν αναπόφευκτος, ό Βασιγκτών καί δ Ίεφερσών 
έγραφον, άκόμη καί τότε, τά εξής.

Ο Βασιγχτων ποος tbr .Ίαχαγιτ ΜεχέΐζηΓ. 
«Προσπαθούν νά σάς πείσωσιν δτι ό λαός τής Μα- 
σασσουσέτης είναι λαός άποσταχών, λαβών τά όπλα 
είς άπόκτησιν τής άνεξαρτησιας του, καί δέν ήξεύρω 
πόσα άλλα άχόμη σάς λέγουν. Έπιτρέψατέ μοι νά 
σάς ειπω, άγαθέ μου φίλε, ότι σάς άπατούν, καί 
σάς άπατούν μεγάλως. .... Δύναμαι νά σάς δώσω 
τήν τρανωτέραν βεβαίωσιν, δτι ή άνεξαρτησία δέν εί
ναι ή εύχή, ούτε τό συμφέρον τής άποικίας ταύτης, 
ούτε τό συμφέρον κάμμιάς άλλης τών έπί τής στε
ρεά;, όλων όμοϋ, ή καί μιάς έκάστης αύτών ίδιε 
ταίρως. Άλλά συγχρόνως πρέπει νά πιστεύσετε ότι 
κάμμία τών άποικιών τούτων δέν θέλει υποφέρει ποτέ 
τήν στέρησιν τών ποονομίων της καί τών πολυτίμων 
δικαιωμάτων της, άνευ τών όποιων εύημερία δέν δύ
ναται νά ύπάρξη είς κάνέν έλεύθερον Κράτος, καί 
ή ελευθερία, ή περιουσία καί ή ζωή στερούνται πάσης 
άσφαλειας. »

Ο ‘Itrpepcur .π,οόσ tor Κ. 'Parbb.lyor. « III— 
στεύσατέ μου, άγαπητέ Κύριε ! Κάνεις άλλος έκ τών 
διατελούντων ύπό τήν βρεταννικήν κυριαρχίαν δέν ά- 
γαπήί, είλικρινέστερον εμού, τήν ένωσιν τών αποι
κιών μετά τής Μεγάλης Βρεταννίας. Άλλά σάς όρ- 
κιζομαι είς τόν ύψιστον θεόν ότι προτιμώ νά μήν 
ύπάρξω παρά νά παραδεχθώ τήν ένωσιν ταύτην ύπό 
τούς προτε.ινομένους παρά τοϋ κοινοβουλίου όρους. Καί 
ούτως έκφραζόμενος, πιστεύω ότι έκφράζω τά αισθή
ματα ολοκλήρου τής Αμερικής. Ούτε άφορμαί ούιε 
δυνάμεις μάς λείπουσιν, άν θελήσωμεν νά διακηρό- 
ξωμεν καί ύποστηριξωμεν τόν χωρισμόν ήμών. Μό
νη ή θέλησις λείπει, άλλά καί αύτή μεγαλύνεται δ 
λίγου κατ’ δλιγον, ύπό τό σκήπτρον τοΰ ύμετέρου 
βασιλέως. »

Καί τωόντι, Γεώργιος ό Γ’. κηρυχθείς άπαξ κατά 
τών άποικιών, καί παρωργισμένος ών κατά τής δια
γωγή; των, ύπεστήριζεν, ή μάλλον παρώτρυνε τούς υ
πουργούς του είς τήν έξακολούθησιν τής κατ’ αύτών 
πάλης. Ματαίως διευθύνοντο πρός αύτόν έπανειλημ- 
μένως άναφοραΐ, ειλικρινείς, άνυπόκριτοι καϊ πλήρεις 
σεβασμού’ ματαίως οί άποικοι έδεοντο υπέρ αύτοΰ πρός 
τόν θεόν, έν καιρώ τών εκκλησιαστικών τελετών, κα
τά τήν έπικρατούσαν τάξιν. Κάμμίαν έντόπωσιν δεν 
τοΰ έπροξένουν ούτε αί πρός αύτόν απευθυνόμενοι δεή 
σεις, ούτε αί πρός τόν θεόν άναπεμπόμεναι ύπέρ αύ
τοΰ ίκεσιαι. Τήν έξακολούθησιν τού, άνεπιτηδείως, 
άσθενώς, καί άκαταλλήλως, διευθυνομενου πολέμου 
διέτασσε πάντοτε, ύπακούων είς τήν τραχεϊαν καί 
άλαζόνα έκείνην έπιμονήν, ήτις εξαλείφει άπό τάς 
καρδίας καί τήν άγάπην και τήν έλπίδα. Καί προ 
φανώ; είχε φθάσει ή ήμερα έκείνη, κατά τήν όποιαν 
αί κυβερνήσεις δέν έχουν πλέον τό δικαίωμα νά έ- 
πικαλεσθώσι τήν έμπιστοσύνην τών πολιτών, γεννά- 
ται δέ ύπέρ τούτων τό εναντίον δικαίωμα τής βιαίας 
άνθυπερασπίσεως, διότι δέν εύρίσκουν πλέον ούτοι 

εις τήν καθεστώσαν τάξιν ούτε άσφάλειαν ούτε κα- 
ταφύγιον.

'Ημέρα φοβερά καϊ άγνωστος, τήν όποιαν ούδεμία 
μέν άνθρωπίνη έπιστήμη δύναται νά προΐδη, ούδεμία δέ 
άνθρωπίνη θεσμοθεσία δύναται νά κανονίση, καί ή όποια 
μολαταύτα άνατέλλει ένίοτε, δακτυλοδεικτουμένη άπό 
τήν θειαν Πρόνοιαν. Έάν ή άρχίζουσα τότε δοκιμασία 
ήθελεν είσθαι απολύτως άπηγορευμένη είς τούς ανθρώ
πους, έάν έκ τής μυστηριώδους αύτοΰ πηγής τό μέγα 
τούτο κοινωνικόν δικαίωμα, δέν έπηρέαζε τήν τύχην 
τών κυβερνήσεων έκείνων, αί όποΐαι δέν άναγνωρίζουν 
αύτό, τό άνθρώπινον γένος, δν πρό πολλοϋ ύποδουλω- 
μένον, ή'θελεν άπολέσει πάσαν αξιοπρέπειαν καί πά
σαν εύημερίαν.

Υπήρχε δέ καί άλλος τις λόγος, επίσης ούσιώδηο, 
συντρέχων είς τήν νομιμοποίησιν τής έπαναστάσεως τών 
άγγλικών αποικιών, ύπήρχε, λέγομεν, πάσα έλλογος 
πιθανότης ότι ήθελαν έπιτύχει είς τό έργον των.

Ή πολιτική τής Αγγλίας διευθόνετο τότε άπό χεΓ- 
ρας ασθενείς. Τό ύπουργεΐον τοΰ λόρδου Νορθ ήτον 
μέτριον καί κατά τόν νοΰν κα! κατά τήν καρδίαν. Ό 
λόρδος Σιάταμ, ό μόνος κατά τήν έποχήν έκείνην έξο
χος τής ’Αγγλίας άνήρ, άπετέλει μέρος τής άντίπο- 
λιτεύσεως.

Ό καιρός τής φρικώδους τυραννίας είχε παρέλθει- αί 
προγραφαί, αί στρατιωτικά! καί δικαστικά! ωμότητες, 
τά σκληρά έκεΐνα παθήματα, τά όποια, πρό μικρού ά
κόμη, είς αύτό τό κέντρον τής Εύρώπης, προκειμένςυ 
άλλου άγώνος, έπίσης δικαίου, οί 'Ολλανδοί είχαν λά
βει τήν δυστυχίαν νά ύποφέρωσιν, ήτον άδύνατον νά γί- 
νωσιν ανεκτά, κατά τόν ΠΓ. αιώνα, είς τούς θεατάς 
τοΰ άγώνος τών Αμερικανών, άλλ’ούτε ήδύναντο πλέον 
νά τά έπινοήσωσι καί αύτοί άκόμη οί μανιώδεις τών 
λαών άντίπαλοι. Έξεναντίας, άνδρες τινές ισχυροί, 
καί φωναί τινες εύγλωττοι, έγείροντο άδιακόπως, κα! 
έν τώ μέσω αύτοΰ τοΰ ίδιου κοινοβουλίου τής Αγγλίας, 
ύπέρ τών άποικιών καί τών δικαίων αύτών. Δόξα, ά
ξια θαυμασμού, είς τό άντιπροσωπικόν σύστημα, τό ό
ποιον χορηγεί υπερασπιστές είς πάσαν ύπόθεσιν, καί 
μεταφέρει εϊς τό στάδιον τής πολιτικής τάς διά τούς 
βωμούς τών νόμων καθ.ερωμένας έγγυήσεις.

Ή Εύρώπη άφ’ έτέρου δέν ήδύνατο νά μένη άπαθής 
θεατής είς τοιαύτην πάλην. Δύω μεγάλαι κυβερνήσεις, 
ή Γαλλική καί ή Ισπανική είχαν άφορμήν νά έκδικηθώ- 
σΐ τήν Άγγύ-ίαν διά προσφάτους ύβρεις καί έπαισθητάς 
ζημίας, γενομένας κατ’ αύτών, έντός αύτής τής ’Αμε
ρικής. Δύω άλλαι δυνάμεις, νεωστΐ άναδειχθεΐσαι μεγά
λαι, ή 'Ρωσσία καί ή Προυσσία, μετ’ έπιδειξεως, άλλά 
συνάμα καί^μετ’ έπιτηδειότητος, έξήγουν συμπάθειας 
ύπέρ τών φιλελευθέρων άρχών, καί έφαίνοντο πρόθυμοι, 
δοθείσης περιστάσεως, νά δυσφημήσωσι τήν ’Αγγλίαν, ή 
νά τήν βλάψωσιν, έν δνόματι αύτής τής ιδίας έλευθε
ρίας. Δημοκρατία πρό όλίγου ένδοξος καί φοβερά, εί- 
σέτι δε f'/.oooia. οΰσα, καί παρά πάντων σιμωμένη, ή 
'Ολλανδική δημοκρατία, δέν ήδύνατο ν’ άδιαφορή, κα) 
διά τούτο και τά χρηματικά της κεφάλαια και τήν πί_ 
στιν της έχορήγησεν είς τήν Αμερικήν, άγωνιζομένη^ 
κατ’ άντιζήλου αύτής παλαιάς. Τελοσπάντων, έκ τών 
δευτερευουσών δυνάμεων, δλαι έκεΐναι εϊς τάς οποία 
ή θέσις των καθίστανε τον κατά θάλασσαν δεσποτισμό? 
τής Αγγλίας έπιζήμιον καί έπαχθή, ώς ή Νεάπολις7 
ή Τυρρηνία καί ή Γενούη, ήτον έπόμενον νά αίσθανθώσιν,
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υπέρ της νέας έκεινης επικράτειας συμπάθειας, ήνω- 
μένας βεβαίως μέ τινα δειλίαν, συμπάθειας δμως αί δ- 
ποΐαΐ, άν καί δέν ήδύναντο νά φέρωσι κάνέν άμεσον ά- 
ποτέλεσμα, ήσαν μολοντούτο ωφέλιμοι, καϊ έδιδαν ικα
νόν θάρρος.

('Κχο.Ιουΰεϊ)

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΕΜΙΟΎ
Ύπό Πΐτρ Σεβαλιέ.

Έχ τοΰ Γα.ΙΛιχοΰ.

"Εκαστος γνωρίζει, δτι δ περίφημος ζωγράφος μας, 
Όράτιος Βερνέτ, ήν πρό τίνος καιρού παρά τω πασά 
τής Αίγυπτου, Ή έπίσκεψις αυτή έχαρακτηρίσθη διά 
τίνος συμβάντος, δλως ανατολικού, τού όποιου τήν διή- 
γησιν δφείλομεν εις τήν αδολεσχίαν φίλου τινός.

Παρήλθεν ήδη έβδομάς, διαμένοντος τοΰ 'Ορατίου 
Βερνέτ εις ’Αλεξάνδρειαν. Κατώκει έντδς τών άνα- 
κτόρων τοΰ άντιβασιλέως, καί καθεκάστην διέτρεχε 
τήν πόλιν τετυλιγμένος μέ τόν μακρύν αιγυπτιακόν 
μανδύαν του. Αί έκδρομαΐ αύται τδν έβίαζον νά διέρ- 
χηται έκάστην πρωίαν τήν αύτήν δδδν, έφ’ ής εύ 
•ρίσκοντο τά άπέραντα δώματα, είς & έπεριδιάδαζον αί 
γυναίκες τού πασά.

'Ημέραν τινά, καθ’ ήν έξήλθε λίαν πρωί, εύρε- 
θεΐς σχεδόν μόνος έπΐ τής δδού, άντικείμενόν τι, ώς 
πρδς αύτδν διευθυνόμενον, έπεσε πρδ τών ποδών του 
έπΐ τής κόνεως. ... Τδ έσήκωσε καί εΐδεν, δτι ήν 
λευκόν ρόδον, έφ’ ένδς έρυθρού ρουβινίου προσηρμο- 
σμένον έπΐ τοΰ άνδηρου δέ τού δώματος είδε τεμά- 
χιον έπωμιδίου τοΰ αύτοΰ χρώματος έπαιωρούμενον.

— Τΐ έννοεϊ τούτο; ήρώτησεν έαυτδν δ ζωγράφος 
μετά θαυμασμού. Καί έναπολών τούς μύθους τής 
Χαλιμάς, έπρόσδισεν: « Είναι έξήγησις έρωτος I . . »

"Εκαστος ήδύνατο νά έξηγήση έκ πρώτης όψεως 
τήν έννοιαν τοΰ συμβολικού τούτου δώρου 1 Τδ λευκόν 
ρόδον σημαίνει: « Είμαι παρθένος τοΰ χαρεμιού' » καί 
τό έρυθροΰν ρουβίνιον, προσηρμοσμένον είς τδ στέ
λεχος τοΰ ρόδου: « Φλέγομαι δι’ έσέ, άλλ είμαι 
αιχμάλωτος. »

Δυστυχώς, δ ένδοξος καλλιτέχνης μας ήν άνθρω
πος σεβάσμιος καί αί δάφναι τής δόξης του έμιγνύ- 
οντο ήδη μέ λεύκάς τρίχας.

— Μέ έξέλαβον άναμφιβόλως δι’ άλλον, είπε καθ’ 
έαυτδν μετά φιλοσοφικού γέλωτος.

Κα! παρατηρών πέριξ αύτοΰ έπΐ τής δδοΰ, έμεινεν 
έκθαμβος εύρίσκων αύτήν κενήν.

— Άν καί δέν ήναι δι' έμέ προσδιωρισμένον τδ 
ρόδον τοΰτο, έσυλλογίσθη, εχω τουλάχιστον δικαίωμα 
νά τδ διατηρήσω.

Κ’ έξηκολούθησ» τήν ίδόν του, άναπνέων τήν ευω
δίαν τοΰ ρόδου, καί συλλογιζόμενος τδ σκανδαλώδες 
τοΰ συμβάντος τούτου.

Ώνείρωττεν είσέτι τήν πρωίαν τής έπιούσης, διερ- 

χόμενος τήν αύτήν όδόν, δτε δεύτερον ρόδον κατέ
πεσε πρδ τών ποδών του, καί τδ έπωμιδιον έπαιω- 
ρεΐτο έκ νέου έπΐ τής κεφαλής του. Τρίτον βόδον και 
τρίτον σημεϊον τήν ακόλουθον τής έπιούσης, καί ουτω 
καθ’ δλην τήν έβδομάδα.

—Προσδιωρισμένα δι’έμέ είναι! είπεν δ καλλιτέχνης, 
άνασηκόνων τδ έκτον ρόδον· έφείλκυσα άκουσίως δ- 
δαλίκισάν τινα τού φιλοξενοΰντός με, καί ιδού έγώ ώς 
άλλος ’Ιωσήφ έμπροσθεν τοΰ νέου Φαραώ I

’Αστειευόμενος ούτως, έθεώρει μόλον τοΰτο τδν 
έαυτόν του έμπεπλεγμένον σοβαρώς, καί δέν είσήρ- 
χετο πλέον παρά τω Μεχμέτ-Άλή, είμή με τεθο- 
ρυβημένην συνείδησιν. Ούδεμία άνακάλυψις άκολού- 
θως ήδηνήθη να τδν φέρη είς τά ίχνη τής άγνωστου 
του' δέν έβλεπε πλέον μήτε σκιάν γυναικδς είς τ’ 
ανάκτορα τοΰ πασά, καί τά ρόδα έπαυσαν νά κατα- 
πίπτωσιν έκ τών δωμάτων τοΰ γυναικονήτου.

’Εν τοσοότω ό καλλιτέχνης καί ό άντιβασιλεύς κα
θεκάστην είχον διαρκή συνομιλίαν. Μίαν τών ήμερών 
δ Όράτιος Βερνέτ έξήγει τφ Μεχμέτ - ’Αλή τήν φω · 
τογραφίαν. Ό άντιβασιλεύς τόσον ένθουσιάσθη έκ τών 
θαυμάτων τής άνακαλύψεως ταύτης, ώςτε ήθέλησεν 
ίδίαις χερσΐ νά κάμη τήν δοκιμήν καί ιδού δ πα
πάς σπουδάζων νυχθημερόν τούς νόμους καί τήν μέ
θοδον τής φωτογραφίας. Έντδς ολίγων ήμερών δ δό
κιμος έθεώρει έαυτδν ώς έντελή φωτογράφον, κα: 
ήθέλησε νά δώση έπισήμως δείγματα τής μαθήσε- 
ώς του.

— Έάν αύριον έχωμεν ώραίαν ήμέραν, είπε τω 
ζωγράφω, άγωμεν πρδς έπίσκεψιν τών μεγάλων έρ
γων τοΰ λιμένος· θέλω διατάξει νά φέρωσι μεθ’ ή
μών τήν θαυματουργόν μηχανήν σας, καί θέλω έπι- 
φορτισθεΐ δ ίδιος τήν έκτέλεσιν τών θαυμάτων.

Τήν έπιοΰσαν δ ήλιος τής Αίγυπτου ήν λαμπρότατος· 
δ καλλιτέχνης καί δ άντιβασιλεύς έξήλθον μετά με
γάλης συνοδείας. Καθ’ ήν στιγμήν διήρχοντο λουτρώ- 
νά τινα διά τάς γυναίκας, δ Όράτιος Βερνέτ έκράτησε 
τδν ίππον του μέ δυσαρέσκειαν.

Ώραιοτάτη άνθοδέσμη έπεσεν έμπροσθεν του έπΐ τοΰ 
έφιππείου, και δλοι οί αύλικοΐ τδν συνέχαιρον διά τήν 
τύχην του.

•—Δεύτερον κεφάλαιον τοΰ μυθιστορήματός μου, έσυλ
λογίσθη δ καλλιτέχνης· ή έρωμένη μου λούεται έντδς 
τοΰ λουτρώνος τούτου !

Παρατηρών άκολούθως, δτι έξετάζουν τήν ανθοδέ
σμην μέ τήν πλέον ζωηράν περιέργειαν, ήρχισε νά τήν 
έξετάζη καί δ ίδιος μέ μεγίστην προσοχήν. Τά 
άνθη ήσαν τόσον άπλά, όσον καί σπάνια, καϊ ή σύνθεσίς 
των έτι άπλουστέρα. Ότι ή άνθοδέσμη έμπεριειχ εν ά- 
ξιέραστόν τινα ιερογλυφίαν, ήν δφθαλμοφανέστατον, 
άλλ’ δ καλλιτέχνης μας έπρεπε νά φανέρωση δημοσίως 
τήν έπΐ τούτω άμάθειάν του.

—· Ζητείτε, κύριε, τήν έννοιαν τής μυστηριώδους ταύ
της έπιστολής; τω άπεκρίθη είς νέος άξιωματικός 
τών Μαμελούκων τοΰ πασά, δστις ώμίλει τήν γαλλικήν 
γλώσσαν άριστα· έάν μέ συγχωρήτε νά τήν σπουδάσω 
μίαν στιγμήν, σάς υπόσχομαι τήν έξήγησιν αύτής.

— Μετά χαράς, άπεκρίθη δ ζωγράφος, παραδίδων 
αύτώ τήν ανθοδέσμην.

Ό άξιωματικός τήν παρετήρησεν έξ όλων των με
ρών, έξέτασεν έκαστον άνθος ιδιαιτέρως, άνέπνευσεν 

έκαστου τήν ευωδίαν, καί τέλος τήν έξήγησεν ώς ά
κολούθως:

« Οί παλμοί τής καρδίας μοο μοί λέγουν δτι σάς ά- 
» γαπώ· τής καρδίας σας οί παλμοί σάς λέγουν δτι 
» μέ αγαπάτε; Τδ σώμά μου είναι έπίσης άνεπίλη- 
» πτον πάσης κηλίδος, δσον ή ψυχή μου καθαρά πα
ν σης προσποιήσεως· ή ψυχή σας είναι έπίσης έπιδεκτι- 
» κή σταθερότητος; Δέν έπιθυμώ δί άλλο τι τήν έλευ- 
» θερίαν μου, ή διά νά γίνω αιχμάλωτός σας· θέλετε 
» νά κληθήτε κύριός μου καί νά μέ βοηθήσητε νά έ- 
» λευθερωθώ ; Μή διέλθητε πλέον ύπδ τά σκιώδη δώ- 
» ματα τήν πρωίαν, άλλά τδ εσπέρας. Τά λευκά ρό- 
» δα θέλουν πίπτει είσέτι έφ’ ύμών, ώ άγαπητέ μου, 
» καί ή ευωδία τών^όδων δέν είναι δλιγωτέρα τήν εσπέραν 
» άπδ τήν πρωίαν. — Έάν ποτέ μ’ ένταμώσετε θέλετε 
» μέ άναγνωρίσει άπδ τδ έρυθροΰν έπωμίδόν μου.»

'Αποπερατώσας τήν καθ’ δλον νέον σύστημα άνάγνω- 
σιν ταύτην δ άξιωματικός, έπέστρεψε τήν άνθοδέσμην 
τω καλλιτέχνη· καί τήν φοράν ταύτην τδν έσυγχά- 
ρη κα! αύτδς δ πασάς, δ δέ Όράτιος Βερνέτ έμεινε 
σκεπτόμενος καί ύπομειδιών............

— Σάς εύχαριστώ, Κύριε, είπεν άκολούθως είς τδν 
εύγενή διερμηνέα- άλλά σάς παρακαλώ, κάμετέ μοι 
τήν χάριν ν’ άποπερατώοητε τδ έργον σας δι’ άπαν- 
τήσεως άκριβοΰς τής έπιστολής ταύτης.

— Τδ έργον δέν είναι δύσκολον ούδέ βραδύ, είπεν 
δ αξιωματικός, διαλύων τήν άνθοδέσμην.

Και μεταλάττων έπιδεξίως τήν θέσιν τών άνθέων, 
τήν έπέστρεψε τω ίδίω μετά τής άκολούθου μεθερ- 
μηνεύσεως.

« Μάλιστα, οι παλμοί τής καρδίας μου μοί λέγουν 
» ότι σάς αγαπώ- μάλιστα, ή ψυχή μου είναι έπί· 
» σης ώς καί ή ύμετέρα έπιδεκτική αιώνιας σταθε- 
» ρότητος I θέλω νά σάς έλευθερώσω, άλλ’ έπί συμ- 
» φωνια, τοΰ νά είμαι αιχμάλωτός σας και όχι κύ- 
» ριός σας. Περιμένω τήν εσπέραν ταύτην ύπδ τά 
» δώματα ένθύμησίν σας τινά, ώ έρασμία μου I Όλαι 
e αί ένθυμήσεις μου τδ κατ’ έμέ είναι, ώς κα! ύμεΐς/ 
» λέγετε, άρεσται έπίσης τήν εσπέραν ώς καί τήν 
» πρωίαν. Παντού όπου μ’ ένταμώσετε, θέλετε μέ 
» άναγνωρίσει άπδ τδν κυανοΰν μανδύαν μου. »

— Θαυμάσια! Κύριε, θαυμάσια ] άνέκραξεν δ ζω
γράφος, λαμβάνων τήν άνθοδέσμην.

— Θαυμάσια! έπανέλαβεν 8λ’ή συνοδία, φθάσασα 
κατά τήν στιγμήν ταύτην έμπροσθεν τού λιμένος.

‘Ικανόν έτι καιρόν ώμίλουν περί τού συμβάντος 
τοΰ καλλιτέχνου, άλλ’ ουτος έφαίνετο ώς νά τδ έλη- 
σμόνησε, διά νά έπιστατήση τήν έργασίαν τής φωτο
γραφίας.

Χάρις είς μερικάς νουθεσίας καί είς δλίγην βοή
θειαν, δ άντιβασιλεύς έξήλθε τών δοκιμασιών του έν- 
τίμως, και τοΰ μετάλλου τεθέντος ύπ’ αύτοΰ είς τδν 
σκοτεινόν θάλαμον, δ λάμπων ήλιος, δστις έφεγγε 
τδν λιμένα καί τήν πόλιν. έσχεδίασεν έπ αύτοΰ κα
θαρότατα τήν ποθουμένην σκηνογραφίαν' ήτοι λιμένα 
μετά τών ήγκυροβολημένων πλοίων, καί έκτεταμένην 
θάλασσαν άντινοβολοΰσαν μακράν σκοπέλους μελα
νούς έξέχοντας τοΰ φάρου καί προκυμαίαν έξ έρυθροΰ 
γρανίτου έξέχουσαν έντδς τών κυμάτων· λεύκάς οι
κίας τής νέας πόλεως, κειμένας ύπδ τά ζοφερά έ- 
ρείπια τής Νεκροπόλεως· Άραβας κειμένους έν τώ 

μέσω τών μνημείων ή ύψούντας τάς χεϊράς των πρδς 
τήν κορυφήν τών Τζαμιών. Ιδού τδ σκηνογραφηθέν 
έπί τοΰ φωτογραφηθέντος μετάλλου. Τρις δ πασάς 
έπανέλαβε τήν δοκιμήν κατά διαφόρους θέσεις σκη
νογραφίας, καί πάντοτε τδ άποτέλεσμα έστέφετο μέ 
τήν έπιτυχίαν τόσον καλώς, ώστε, συγχαιρόμενος ύ
πδ τού καθηγητού του αύτοπροσώπως, έκαυχήθη, ότι 
έντδς δλίγου θέλει άποκατασταθή καθηγητής τής φω
τογραφίας. Ταΰτα δλα έπραξεν έν μέσφ τών νεω- 
τέρων άξιωματικών τής συνοδείας του· καί διευθύνων 
τετάρτην δοκιμήν, ένεργουμένην έπ’ αύτών τών ιδίων, 
έπέτυχε καί αυτή ώς αί πρώται τρεις, δ δέ πασάς 
έκηρύχθη έντελής τής φωτογραφίας καθηγητής I Τό
σον δέ εύχαριστήθη έσωτερικώς κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, ώστε έπεθύμει νά έργασθή ένώπιον όλης τής 
Αίγύπτου ήνωμένης- καί ώς έκ τούτου τώ έπήλθεν 
ιδέα τις, ήτις ήδύνατο νά έπιφέρη δί αύτδν τά πλέον 
δυσάρεστα άποτελέσματα.

— Έπιστρέφομεν είς τ’ άνάκτορα, είπε ζωηρώς τώ 
καλλιτέχνη. Παραχωρήσατέ μοι διά μίαν ώραν τήν 
φωτογραφικήν ταύτην μηχανήν, καί τινας πλάκας με
τάλλου, δλως ετοίμους πρδς παραδοχήν τοΰ φωτός.

— Αί διαταγαί τής Ύμετέρας Ύψηλότητος θέλουν 
έκτελεσθή, άπεκρίθη δ Όράτιος Βερνέτ αύλικώ τω 
τρόπω.

Κα! δέν ήδυνήθη νά κρατήση τήν χαράν του, ά 
κούσας τδν Μεχμέτ-Άλή έκφωνοϋντα τά δνόματα τών 
γυναικών του.

— Είς τάς γυναΐκάς σας, Υψηλότατε ; άνέκραξε 
σφιγγών τήν άνθοδέσμην, ήν είχεν είσέτι είς τάς χεΐ- 
ράς του· είς τάς γυναίκας σας θέλετε νά δόσετε έν 
δείγμα φωτογραφίας;

— Μάλιστα, άπεκρίθη δ πασάς ύπομειδιών. καί 
ιδού διά τί μοί άναγκαιοΐ τήν φοράν ταύτην ή μηχανή 
σας άνευ τών συμβουλών σας!

Μ’ δλον τδν πολιτισμόν, δν έλαβεν δ γέρων Μου
σουλμάνος, δ καλλιτέχνης είδεν ότι ή ανατολική ζη
λοτυπία κατεΐχεν είσέτι τδ χαρέμιόν του, κα! ένθυ- 
μούμενος τά λευκά ρόδα, μέ φρικώδη έπιθυμίαν εί 
πεν έν ίαυτίρ:

— Όποια εύκαιρία νά ίϊω τήν νέαν μέ τδ έρυ
θροΰν έπωμίδιον, έάν έδυνάμην νά είσέλθω είς τδ χα- 
ρέμιον μετά τής φωτογράφου μηχανής 1

Άλλά μαιαίως παρετήρει τω πασά πόσην δλίγην 
βεβαιότητα είχεν είς τήν έργασίαν του, πόσην, και 
κατά τήν στιγμήν άκόμη ταύτην, είχεν είσέτι ανάγ
κην διευθύνσεως· ότι άπέναντι τής ταπεινώσεως ταύτης 
έκτίθεται ή φιλαυτία του, έάν άπετύγχανεν ένώπιον δ - 
λων τών γυναικών του, κα! ότι τέλος δ τίτλος, ον τω 
δίδει ή ήλικία καί ή πείρα τού διδασκάλου του, δύνα
ται νά τδν τιμήση μέ τήν έξαίρεσιν ταύτην. . . . Είς 
όλας ταύτας, τάς βεβαίως αξιόλογους παρατηρήσεις 
τού καλλιτέχνου, δ πασας άπήντησε δι’ ύπούλου τί
νος κινήσεως τής κεφαλής του, καί Οωπεύων διά τής 
μιας χείρδς τδν λευκόν πώγωνά του, έπανέλαβεν έ
πΐ τών ‘άναβάθρων τών άνακτόοων του τάς λέξεις;

— Τήν φωτογράφον μηχανήν σας διά μιαν μόνον 
ώραν, άκοιβέ μου ξένε, καί πέντε /πλάκας μετάλλου 
έτοιμους πρδς έργασίαν !

Ό Όράτιος Βερνέτ παρητήθη λοιπόν άναστενάζων, 
και δ νέος φωτογράφος είσήλθεν άνευ αύτοΰ είς τά κα
ταλύματα τών γυναικών του.
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’Ας φαντασθή δ άναγνώσιης διά μίαν στιγμήν έν 
άκριδες φωτογραφικόν άπομίμημα τοΰ έαυτοΰ του, καί 
θέλει σχηματίσει άκριβή ιδέαν τής λύπης τοΰ καλλι
τέχνου μας.

Έπ! κορυφής τοΰ Απροσίτου χαρεμιού, είς τδ σκι ■ 
ερδν δώμα, οθεν έπιπτον τά λευκά ρόδα, δ γέρων 
πασάς ήν μόνος μετά τών νέων του γυναικών. Εν 
μέσω τών τρυφερών έκείνων προσώπων, και τών ώ- 
ραίων ένδυμάτων, μόνος ό ήλιος έβλεπε διερχόμενον 
τδν λευκδν πώγωνά του, καί τδ έκ χρυσοΰ κατάστι
κτων φεσιον και καφτάνιόν του λαβών μετά προσο
χή; τήν φωτογράφον μηχανήν, τήν κατέθεσεν έπί τοΰ 
άνδηρου τοΰ δώματος, δλαι δέ αί γυναίκες έγκατέ 
λιπον τά ανάκλιντρά των και τάς ψιάθους των, ί'- 
να θαυμάσωσι τά τής τέχνης. Ό Μεχμέτ-Άλής 
λαμβάνει μίαν έκ τών ,προπαρασκευασμένων ύπδ τοΰ 
ζωγράφου πλακών, τήν καταθέτει έν τή έστίφ τοΰ 
Απτικού φακοΰ τής μηχανής, καί περ μένει στιγμάς 
τινας. . . Μετ’ δλίγον κρίνων ώς άπηρτισμένην ύπδ 
τοΰ φωτδς τήν εργασίαν, ανασύρει τήν πλάκα έκ τοΰ 
σκοτεινού θαλάμου τοΰ φακοΰ, τήν υποβάλλει εις τήν 
βάσανον, ήτις τήν μεταβάλλει εις εικόνα, και ιδού Ο
λοι αί γυναίκες κύπτουσαι περιέργως, ΐνα ί'δωσι τδ 
θαύμα.

Άλλ’ ώ τής άπογοητεύσεως 1 τδ θαύμα δέν έξετε ■ 
λέσθηί .... Τδ επαργυρωμένων μέταλλον δέν άπώ 
λεσεν δλοτελώς τήν πρώην λευκότητά του, μόνον τδ 
πρόσωπον τοΰ Πασά, έλαβε τδ ζωηρότερον έρυθροϋν 
Χρώμα.

— Έβιάσθην πολύ! εΐπεν ό Μεχμέτ-’Αλής μετ’ ά 
γανακτήσεως.

Κ’ έπανέλαβε τδ έργον πλέον βραδέως, χωρίς ν’ 
άπολαύση εύτυχέστερον αποτέλεσμα.

— Τί θά είπει τοΰτο; Ανέκραξε τότε δλως κα 
τησχυμένος· φαίνεται 8τι είσετι κακώς έμαθον, ή ο
τι έλησμόνησα μικράν τινα λεπτομέρειαν.

Συνήθροισεν έπί πολύ τάς ιδέας του σιωπών, και 
έπανέλαβε τδ έργον μέ τήν μεγίστην προσοχήν παρά 
ποτέ. ’Ανωφελής προσοχή 1 τδ θαύμα δέν έκτελεΐται 
είσετι 1 Τετάρτην καί πέμπτην φοράν δοκιμάζων . . 
.....! Καί δ ισχυρός Μεχμέτ-’Αλής καταπίπτει 
«ταπεινωμένος έφ’ ένδς ανακλίντρου, έμπαιζόμενος 
πλέον τοΰ δυστυχούς έκεινου τερατουργοΰ, τοΰ σφάλ- 
λοντος κατά τήν περιστροφήν τών θαυματοποιών φια 
λών του.

Οί πονηροί ψιθυρισμοί τών γυναικών του μετέβαλον 
άμέσως τήν καταισχύνην του εις θυμόν. Όρμα έπί τής 
έπαράτου μηχανής, καί παρ’ ολίγον νά τήν κατα 
συντρ^ψη. Τήν άναστρέφει καθ’ δλα τά μέρη, τήν έ 
ξετάζει καθ’ δ'λας τάς πλευράς, καί παύει χωρίς νά 
έννοήση μηδέν τι πλέον.

Πώς νά έξέλθη λοιπόν τοΰ λαβυρίνθου τούτου; 
Καί διά τίνος μέσου νά λάβη τδ άντίποινόν του; Διά 
τίνος μέσου;

"Εν μόνον μέσον ύπάρχει, νά διατάξη τήν έλευ 
σιν τού Όρατίου Βερνέτ εις τδ χαρέμιον I

’Απέναντι τοΰ έσχάτου τούτου δρου, δ πασάς έ 
δίσταζεν έπί πολύ· τέλος ή φιλαυτία ύπερτέρησε τής 
ζυλοτυπίας, κ’ αιχμάλωτός τις άπήλθεν άναζητών τδν 
καλλιτέχνην.

Ό καλλιτέχνης φθάνει μετά προθυμίας τινδς, ευ

κόλως κατανοουμένης, κα! ή πρώτη γυνή, ήν είδε 
μεταξύ όλων, ήν ή δδαλίκισα μέ τδ έρυθροϋν έπωμί- 
διον, αληθώς δ μαργαρίτης τοΰ χαρεμιού, ολως πε- 
ριχΜώ Kat κατά τδ δέκατον έβδομον έτος τής η
λικίας της !

Άλλά πόθεν προέρχεται δτι είναι τόσον γα- 
ληνιαία, έν ώ ουτος τόσον έταράχθη ; Είναι Αδιαφο
ρία ή άπογοήτευσις ; σύγχυσις ή προσποίησις ; Αλλό
κοτου μυστήριον, τδ όποιον δ ζωγράφος ένόμιζεν δτι 
θέλει έξηγήσει, και τδ όποιον δσονοΰπω άφεύκτως 
θέλει έξηγηθή.

’Επίσης έκπεπληγμένος δσον καί προσεκτικός, μό
λις ήκουεν δ Όράτιος Βερνέτ τδν πασά, καί άφοϋ 
πρώτον έ'ρριψε βλέμμα έρευνετικδν έπ! τοΰ χαρεμιού, 
ηύδόκησε νά έξετάση τήν άνίσχυρον φωτογράφον μη
χανήν.

— Μά τδν προφήτην ! άνέκραξεν έπομένως μετά 
προσπεποιημένης Άπλήξεως· παρακαλώ τήν ύμετέραν 
ύψηλότητα νά μοι συγχώρηση τοιαύτην μεγάλην Απρο
σεξίαν, έλησμόνησα νά θέσω ιώδες έτι τών πλακών 
σας.

Είναι γνωστόν, δτι διά νέας τελειοποιήσεως τής φω
τογραφίας, τδ μέρος τοΰτο τής έργασιας πρέπει νά έκ- 
τελεσθή έξ ύπαρχής. Ύπολογιζων δτι δ Όράτιος Βερ- 
νέτ έλαβε περί τούτου φροντίδα, δ άντιβασιλεύς ήπατή- 
θη άπδ τδν καλλιτέχνην .... Ώς έκ τούτου αί τόσον 
ταπεινώσασαι αύτδν διαδοχικά! άμηχανίαι, κα! δτι, τδ 
ύποτιθέμενον, λησμονηθέν ύπδ τοΰ καλλιτέχνου, ύπήρ- 
ξε τδ εκούσιον λάθος . . . ,

Ό Μεχμέτ Άλής έμάντευσε ταχέως τδ στρατήγημα 
και τδν έσυγχώρει έτι πλέον έκουσίως, καθόσον διά τής 
έξηγήσεώς του ταύτης Ικανοποιείτο.

—Ή ζηλοτυπία μου σάς συγχωρεϊ χάριν τής κενοδο
ξίας μου, είπε μειδιών είς τδ ού; τώ Όρατίω Βερνετ . . 
. . . ’Επειδή δέ έκυριεύθητε έπίσης άπδ τδ χαρέμιόν 
μου, ώς έγώ άπδ τήν φωτογράφον μηχανήν σας, άς 
συμβιβασθώμεν ώς φίλοι! 'Υπάγετε νά φέρετε διά τδν 
Μεχμέτ-Άλή πλάκας τινας μέ τδ ιώδες, καί σεις 
θέλετε θεωρήσει μέ ολην σας τήν άνεσιν τδ χαρέμιον 
τοΰ πασά τής Αίγύπτου.

Ό Όράτιος Βερνετ δεν περιέμενε νά τοΰ τδ είπή 
έκ δευτέρου, καί μετά παρέλευσιν στιγμών τινων ε
πανήλθε. Τήν φοράν ταύτην, τόσον δ καλλιτέχνη; δ
σον καί δ άντιβασιλεύς, ύπελόγισαν τήν ώφέλειάν των 
έκαστος' διότι έν ω δ δεύτερος έπροξένει θαυμασμόν 
είς τάς γυναϊκάς του διά τής έπιτυχίας τής έργασιας 
του, δ πρώτος μετεβιβασε τήν έπιστολιμαΐαν Ανθο
δέσμην του είς τάς χεΐρας τής όδαλίκισας μέ τδ έρυ- 
θροΰν έπωμίδιον. . ..

Άλλά καθ’ ήν στιγμήν δ πασάς μετεστράφη πρδς 
τάς φωνάς τών φιλοφρονήσεων τών γυναικών του, πό
θεν προήλθεν δτι δ δφθαλμός του έσπινθηροβόλε: άπδ 
έκπληξιν καί δργήν; . , . Πόθεν προήλθεν δτι δ Ό
ράτιος Βερνετ ώχρίασεν ή έτρεμεν ίδών τδν πασάν φε- 
ροντα τήν χεϊρά του έπί τοΰ έγχειριδίου του ; ....

’Επειδή δ Μεχμέτ-Άλής συνέλαβεν έπ’ αύτοφόρω 
τήν κίνησιν τοΰ ζωγράφου κα! τής όδαλίκισας καί 
άνεγνώρισε τδ έπωμίδιον αύτής καί τήν Ανθοδέσμην, 
συνταχθεϊσαν πρδ τών οφθαλμών του I . . ' .

— Άπωλέσθην! έψιθύρισεν δ Όράτιος Βερνετ, 
μάλλον νεκρός ή ζών, καί τδ μυθιστόρημά μου θέλει 

τελειώσει ώς αί άνατολικα! ίστορίαι διά τοΰ ξίφους 
ή τής Αγχόνης !. , .

Άλλά φαντασθήτε τδν θαυμασμόν και τήν χαράν 
τοΰ καλλιτέχνου μας, αμα είδε τδν δφθαλμδν τοΰ Μεχ
μέτ - Άλή γαληνιώντα μέχρις εύμενείας, και τήν έ- 
παπειλητικήν συστολήν τών χειλέων του ύποχωροΰσαν 
είς τδ πλέον έράσμιον μειδ.αμα.

— Πριν έκατδν ετών, ή κεφαλή σας ήθελε πεσειΐ 
είπεν ό άντιβασιλεύς, άλλ’ έγώ δστις δέν δμοιάζω 
τούς άλλους πασάδας, καί δέν έχω τί νά πράξω μέ τήν 
νέαν ταύτην κόρην, συγχωρώ αύτήν ώς κα! ύμάς, και, 
έπειδή σάς αρέσει, σάς τήν χαρίζω.

— Τδ Αποδέχομαι! άπεκριθη δ ζωγράφος καταθελ- 
χθείς, έπί συμφωνία νά τεθή ύπδ τάς θελήσεις μου !

— Είς τήν Αίγυπτον έννοεΐται τοΰτο άνευ άντιρ- 
ρήσεως, έπανέλαβεν δ Μεχμέτ-Άλής. Είναι κτήμά 
σας έπίσης ώ; καί ή φωτογράφος μηχανή σας ί

— Είσθε άναντιρρήτως δ μέγιστος τών πασάδων ί 
άνέκραξεν δ καλλιτέχνης· καί διά τοΰ συμβάντος τού
του θέλω κάμει ευτυχείς δύο έντδς τών Ανακτό
ρων σας I . .. .

Καί έλκων προς εαυτόν πραγματικώς τήν ώραίαν 
δδαλήκισαν έκπληττομένην έκ τών διατρεξάντων, άπερ 
δέν ήδύνατο νά έννοήση, ώδήγησεν αύτήν δ Οράτιος 
Βερνέτ κατ’ εύθεΐαν είς τδν Αξιωματικόν τών Μα 
μελούκων, τδν έξηγήσαντα τόσον κ,λώς τήν έρωτι- 
κήν Ανθοδέσμην καί ριπτων αύτήν είς τάς άγκάλας 
του, πριν ή ουτος έπανέλθη έκ τής έκπλήξεώς του:

— Ανήκει είς ύμάς! είπεν, άφινων αύτούς μόνους.
Καί δ ένδοξος καλλιτέχνης έπέστρεψεν είς τάς έρ 

γασίας του.
’Εννοεί έκαστος δτι τήν λύσιν τής άπλής ταύτης 

ανταλλαγής, άνεκάλυψεν δ Όράτιος Βερνέτ κατά τήν 
είς τδν λιμένα περιδιάβασίν του. Ή ταραχή τοΰ Αξιω
ματικού έμπροσθεν τοΰ λουτρώνος, τώ άνεκάλυψε τον 
προορισμόν τών έμβληματικών άνθέων. Η συνενόησις 
■ΰτη μεταξύ των, καί τδ χρώμα τών έπενϊυτών των, 
τώ έξήγησαν δλα τά έπίλοιπα· καί βεβαιωθείς περί 
τοΰ εΰγενοΰς χαρακτήρος τών Αιγυπτίων, συνετελεσεν 
ό Γάλλος, ώς ίδομεν, είς τήν άμοιβαίαν κλισιν των.

,ϊ. Γ.

ΙΙΕΡΙΗΓΗΣίΣ ΒΙΣ
(Συγγραφή Φραγγίσκου Βέν, ρετάφρααις 

ΆΛ. Ίωαντίδου).

(Συνέχεια, ϊδε φυλλάδ, 87.)

σον τά πάντα άλλοιοΰνται κα! πόσον διάφορα εύρίσκει 
τις τά πάντα, αμα διαβάς τδν πορθμόν τοΰ Καλαί. Ή 
έκ τής τοιαύτης μεταβολής προξενουμένη έντύπωσις 
προέρχεται γενικώς έκ τής διαφοράς δλων τών πραγ
μάτων, ώστε, καί τοι εν Λονδίνω εύρισκόμενος, νομίζει 
τις δτι Απέχει ήμέρας δλας δδοϋ από τών Παρισίων.

Μολονότι δέ δέν ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν έτι τδ τάγ
μα τής ύπηρεσίας, ύπδ δασυφύλλων δένδρων άποκρυ- 
πτόμενον, ούχ’ήττον δμως έξϊπληττόμεθα άζ.ούοντες τδν 
τήν άφιξιν αύτοΰ προαγγελλοντα άλλόκοτον ήχον. Φαν · 
τασθήτε χορόν τινα άρκτων μονότονον καί αλμάτων 
πλήρη, ού δ ήχος αποτελεί·αι άπδ δεκαπεντάδας οξύ
φωνων συριγγών, ένώ έπί τοΰ μεγάλου τυμπάνου δ πο- 
δηγέτης μετρά τδν χρόνον καί τδ βήμα διά τής ύπδ ρζ- 
πάλου ώπλισμένης χειρδς αύτοΰ Ό δξύς καί μονότονος 
ουτος ήχος βυθμιζει τα βήματα Αποσπάσματος τοΰ πε
ζικού στρατοϋ, οδτινος τά πορφυρά ενδύματα έχουσι τήν 
διατομήν ύπέρ τδ δέον ύψηλήν, και κοσμούνται άπει- 
ροκάλω; ύπδ λευκών καί τδ μέγεθος καταπληκτικών έ- 
πωμίδων. Περί το τάγμα τοΰτο βαινουσιν ύπερηφανω; 
οί αξιωματικοί, οί ύπαξιωματικοί, απαντες κεκοσμημέ- 
νοι δί έπωμιδων, καί φέροντες είς τήν χειρα βάβδον, μή- 
λον έξ έλέφαντος φερουσαν είς τήν κορυοήν. Τδ οπλον 
φέρεται έπιτηδείως στηριζομενον έπί δεξ ών τοΰ στή
θους καί δλίγον πρδς τά δ.τισθεν άποκλινον. Οί στρα- 
τιώται δέν παύουσι ταλαντεύοντες τά σώματα αύτών, 
αί σύριγγες συριζουσι, τδ τύμπανον ήχεΐ τδ άηδές αύ
τοΰ π ά ν π ά ν . . .

Μετά τινας στιγμάς έκπλήξεώς καί θαυμασμού ή εύ- 
θυμία κατέλαβεν αύθις τάς ψυχάς τών συμπατριω
τών μου.

— Ό στρατός ήμών είναι πιστός, καλώς γεγυμνα- 
σμένος, καί πληρώ <εται καλώς, μοι λέγει εύγενής τις 
τών τοΰ Άστεω, (Cite), τόν όποιον οί γέλωτες ήμών 
δέν δυσηρέστησαν ποσώς. Έν τούτοις πιστεύω δτι τδ 
πεζικδν τδ ύμέτερον είναι καλήτερον διότι οί μικρό
σωμοι υμών στρατιώται είναι έπιτηδειότεροι.είς έκστρα- 
τείας, έχουσι μεγάλην ηθικήν, δραστηριότητα καί ένέρ- 
γειαν, καί ζώσιν άδιαφόρως. Άλλά πορ ήμΐν έάν ό 
στρατιώτης δέν λάβη καθεκάστην κρέας καί πνευματώ- 
δές τι ποτδν χαυνοΰται καί άχρηστος καθίσταται μετ 
δλίγον.

Τότε ό παρατηρητής μο! είπε μυστηριωδώς πως και 
μετά πονηρού τίνος τρόπου.

— Καλόν ότι έμάθομεν κα! τοΰτο .. .
— ΆλλΆ θά εύχαριστηθήτε περισσότερον έκ τοΰ ίπ- 

πικοΰ ήμών, έπανέλαβε μετά σκαιότητός τίνος ό Αγα
θός ήμών ξεναγός.

Και ό κρύφιος τοΰ Άλβίου εχθρός πρώτον μ.έν συνέ· 
σπάσε τάς |φρεΐς, έπειτα δέ βλέπων με θαυμάζοντα 
τδ ιππικόν, έστρεψε τά νώτα.

Αξιοθέατος είναι τώ όντι ίλη ιππέων θωρακοφόρων, 
πλουσίως ένδεδυμένων, καί καθημένων έφ’ ίππων εύ> 
γενεστάτων, δυσκόλως διακρινομένων διά τδν ομοιον 
αύτών χρωματισμόν. Κα! ουτοι μέν ήσαν μελάνες ώς 
ό ’Έρεβος, κάί τοσοΰτον ωραίοι καί μεγαλοπρεπείς, ώ
στε καί αύτών τών ίππων τών Αξιωματικών έφαι- 
νοντο Ανώτεροι τδ κάλλος καϊ τήν ευπρέπειαν. Πρέπει 
δέ νά προσθέσωριεν οτι οί ζωηρότατοι ουτοι iztjgi, οι 
αείποτε φρυάσσοντες καί χρεμετίζοντες είσίν δλιγώτε- 
ρον εύκαμπτο: καί τακτικοί τών τοΰ ήμετέρου Ιππικού.

190,

Πλεϊστοι έξ ήμών έπεθόμουν πολύ νά ίδωσιν Άγ 
νλους στρατιώτας. Πρωίαν λοιπόν τινα, πριν ή μετα- 
ίώμεν πρδς έπίσκεψιν τοΰ Westminster, έπορεύθημεν 
πρδς τδ άλσος Saint-James, καθ’ ην ώραν άνανεού- 
ται ή φρουρά τών τε Ανακτόρων καί τών Horseguards, 
οικοδομής, έν ή εύρίσκονται άπαντα τά γραφεία τής 
πολεμικής οικονομίας. Αδύνατον νά φαντασθή τις πό- 

ΊΌΜ. Δ'. (Φυλλάδ. 88).
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Τό νέον Κοιτοβού.Ιιον er Λονύίτω,

‘Η οικοδομή τοΰ Horse-gards, ένθα ιϊσήλθομεν 
μετά τών στρατευμάτων έχει έξοδόν τινα πρδς τήν ό- 
δδν τοΰ βουλευτηρίου, δδηγούσαν είς westminster
abbey, έκκλησίας, ής δ χρόνος τής ίδρύσεως αφανί
ζεται έν τω σκότει τών αιώνων. Έν έτει 61 6 δ Σεβέρ- 
τος, βασιλεύς τών Σαξόνων, παρευρέθη είς τά έγκαί- 
νια τής πρώτης έκκλησίας τής είς τδν ύπατον τών 
’Αποστόλων άφιερωθείσης. 'Ο Μέλιτος, επίσκοπος τοΰ 
Λονδίνου, έμελλε νά ιερουργήση κατά τήν τών έγ- 
καινίων ήμέραν. Άλλά άγιογραφική τις βίβλος Ανα
φέρει δτι τήν προτεραίαν νύκτα είδόν τινες αγγέλους 
κατερχομένους έξ ούρανοϋ και καθημένους έπΐ τοΰ 
χαταφωτίστου ναοΰ, ένθα αύτδς δ αγ. Παύλος έξε- 
τέλεσε τήν λειτουργείαν. Άποθανόντος δέ τοΰ Σεβέρ- 
του, οί υιοί αύτοΰ έξώμωσαν τδν χριστιανισμόν χαΐ ή 
έκκλησία έγκαταλειφθεΐσα, κατεστράφη ύπδ τών Δα
νών; Τδ νΰν σωζόμενον μνημειον ίδρύθη χαΐ ηϋξήνθη 
ύπδ Ερρίκου του Γ'. έκαλλωπίσθη δέ έπΐ Ερρίκου τοΰ 
Ζ'. διά τίνος έκκλησιδίου γοτθικού. Έπειδή δέ ό έγ- 
χώριος λίθος είναι πορώδης, εύθριπτος, τδ μνημειον 
τοΰτο περιήλθεν είς άθλίαν κατάστασιν περί τά τέλη τοΰ 
δεκάτου έβδομου αίώνος. Τότε δ άρχιτέκτων τοΰ άγιου 
Παύλου, Χριστόφορος Βρέν, έπεφορτίσθη τήν άνακαίνισιν 
αύτοΰ, τοσοΰτον εύσυνειδότως έκτελεσθεΐσαν, ώστε ή οι
κοδομή αΰτη, κατά μίμησιν νεωτέρων άλλων διορθω- 
θεϊσα, παριστα τδ σχήμα μεγάλου τινδς ωρολογίου έκ- 
κρεμοΰς. Τά πάντα άνεκαινίσθησαν διά νεωτερισμών, 
κατέστησαν άπλούστερα, ή δέ έξωτερική πόλη έκοσμή- 
θη ύπδ δύω πύργων άθλιεστάτων, οίτινες άσχημίζουσι 
τήν μακρόθεν θεωρίαν αύτής.

Εισέρχεται δέ τις έν αύτή διά τής μεσημβρινής θυ- 

ρας ήμικεκαλυμμένης ύπδ άρχαίων οικοδομικών λει
ψάνων, καί είς τδ πρώτον βήμα εύρίσκεται είς τήν εύ- 
γενεστέραν τής ένδοξου ταύτης νεκροπόλεως συνοικίαν, 
παρά τό Poets corner, παρά τήν γωνίαν τών ποιη
τών, δηλαδή· είς Παρισίους, τάς ’Αθήνας τοΰ βοβρά, είς 
τήν Γαλλίαν άπασαν, τήν κλασικήν τών τεχνών κα! 
τής ίσότητος γήν, ήθελέ ποτέ τις φαντασθή νά συνθάψη 
ζωγράφους, ποιητάς, σοφούς, μουσικούς καί κωμικούς 
έτι, έν τω ένδόξω κοιμητηρίω τών βασιλέων; άλλ’ έν- 
ταύθα τά μεγαλοφυή πνεύματα δλίγον ένθαβρόνονται, 
cl μεγάλοι άνδρες είσι σπάνιοι, ή άτομική αξία έκμη- 
δενίζετα: παντάπασιν, αί τέχναι δέν έννοοΰνται, cl δέ 
καλλιεργοΰντες αύτάς λαμβάνουσιν άποθνήσκοντες τι
μάς, άς ήμεΐς δέν περιεποιήσαμεν είμή μόνον είς δύω 
ήρωας,τδν Gueslin καί τον Τουρε'ννην. Έν τω West
minster βλέπει τις τάς εικόνας μεγάλων άνδρών, οί- 
τινες άπήλαυσαν μνημεία θαυμαστά, έζησαν όμως έν 
πενία καί κακουχία. Άνθρωποι ταπεινοί καί άγνωστοι 
κεΐνται πλησίον άνδρών ένδοξοτάτων, οίτινες δμοίως 
κεΐνται παρά τούς πόδας ήγεμόνων, οΰς έξύμνησαν ή 
καί έστιγμάτισαν ένίοτε.

Ό Μδνκ καί Κάβρολος δ Β”. αναπαύονται έν ειρήνη 
μετά τοΰ Μίλτωνος- δ δέ Σακεσπήρος κοιμάται τδν 
αιώνιον ύπνον βήματά τινα άπδ τσΰ 'Ριχάρδου τοΰ Β'. 
Δυνατόν δέ εϊπεΐν οτι τδ κοιμηιήριον τοΰτο είναι άλη- 
θής τής Ίωσαφάτ κοιλάς, κοιλάς δμως τοΰ πνεύματος 
καί τοΰ μεγαλείου. Ό κωμφδοποιδς Γάβρικ, ό αρχαίο - 
λόγος Βάμδεν, δ ίνδολόγος Γράβης (Grabe), Κασωβών 
δ βιβλιοθηκάριος τών Παρισίων, Τάϋλορ ό άρχιτέκτων, 
Πρίγγλος δ φυσικός, δ ποιητίσκος Τριπλέτος, δ μουσι
κός Άνδελ, Σεριδάν, ή κωμωδοποιός Β, Πρίτχάρδου, 

περν/.υκλοϋσι διά τών μνημείων αύτών τήν αίθουσαν 
ταύτην τοΰ θανάτου, έν ή πρυτανεύει δ Σακεσπήρος κα- 
ταπατών τάς εικόνας Έβρίκου τοΰ Ε', 'Ριχάρδου του 
Γ'. και τής ύπερηφάνου Ελισάβετ, τάς άποθανατισθεί- 
σας ύπδ τής μεγαλοφυίας αύτοΰ κα! γεγλυμμένας κα- 
τέμπροσθεν τοΰ στηλοβάτου τοΰ μνημείου του.

Τά πλεϊστα τών μνημείων τούτων ήγέρθησαν ύπδ ι
διωτών πρδς τιμήν και δόξαν τών άνδρών οΰς ήγάπη 
σαν καί έθαύμασαν· διότι είς τδ Westminster εισέρχε
σαι διά θύρας άνοιγομένης μόνον διά τίνος χρυσής κλει· 
δός. Δεσπότης, καί πλήρης ένθουσιασμοΰ ύπέρ τών προ
νομίων αύτοΰ, δ άγγλικδς κλήρος, φυλάττει μετ’ επι
στασίας τούς νεκρούς καί δέν ανοίγει τοϊς πάσιν άδια- 
οόρως τδ ένδοξον κα! θαυμάσιον ήλύσιον τοΰτο. Ούτε 
δ θάνατος, ούτε ή δόξα δύνανται νά κάμψωσιν τήν δρ- 
γήν και τάς άντιπαθείας τών αύστηρών τούτων προτε- 
σταντών. Πρδς άπόδειξιν δέ τοΰ λόγου μας άναφέρομεν 
άλλόκοτον άξιομνημόνευτον καϊ άγνωστον τοϊς πλεί- 
στοις παράδειγμα. Εΐ'πομεν δτι άπαντες οί κατά τδν 
βίον αύτών δοξασθέντες δπως δήποτε κεΐνται κατά σει
ράν ύπδ τούς θόλους τούτους. Έν τούτοις δ διαβόητος 
πατριωτισμός τών ισχυρότερων τής χώρας ταύτης άν- 
δ:ών δέν ήδυνήθη νά κατορθώση ώστε ν' άνεγερθή λί
θος τις ύπέρ τοΰ λόρδου Βύρωνος . .. Ίσως διότι δ 
μέγας ούτος άνήρ ήθελε προσβάλλει τήν κόνιν τοΰ ποίη- 
τοΰ Τριπλέττου παρ’ ω έμελλε νά τεθή!

Άλλά δέν άρκεΐ τοΰτο μόνον, θ’, λάτραι τοΰ σπανίου 
τούτου πνεύματος έλπιζοντες τήν τών ιερέων έπ! τέλους 
συγκατάθεσιν, έζήτησαν παρά τοΰ θορουάλσεν μνημειον 
τι, δστις παρασκεύασεν αύτδ θαυμάσιον τδ κάλλος. Άλ
λά τδ μΐσος τοΰτο ήν τοσοΰτον, ώστε ή μέν άποστολή 
τοΰ μνημείου παρεσιωπήθη, τδ δέ έργον τοΰ τεχνίτου 
καί αί έπ' αύτοΰ εικόνες κα! οί άποθανατισθέντες χαρα
κτήρες κατεχώσθησαν καί ήφανίσθησαν έν τώ σκότει. Ά 
πδ είκοσιτεσσάρων ήδη έτών ή άκαμπτος κα! έκδικητι- 
κή αυτή τοΰ κλήρου βούλησις κατακρατεί τδ μνημειον 
τοΰ λόρδου Βύρωνος βεβυθισμένον κα! φθειρόμενου έν 
τοϊς ύπογείοις τοΰ τελωνείου τοΰ Λονδίνου.

Ακούσατε τούς Άγγλους έγκαυχωμένους δτι ούδέ- 
ποτε ύπέκυψαν, διά τοΰ σχίσματος αύτών, είς τδν ά 
νυπόφορον τής ρωμαϊκής έκκλησίας ζυγόν. Ό 'Ρουσσώ, 
δ Βολταϊρος, ci έν τώ Πανθέφ έν ειρήνη κείμενοι έ- 
ξωρίσθησάν ποτέ έκ τής άρχαίας ένορίας τής Αγίας 
Γε,νεβιέβης;

Όχι- άλλ’ οί τάφοι τοΰ Westminster φέρουσι ση
μεία πρεσβυτεριανών κολοβώσεων, άλλ’ δ καλβινισμός 
διέσπειρε τά δοτά τών άρχαίων τής Γενέβης επι
σκόπων.

Αί ίδέαι αυται δηλητηριάζουσι βεβαίως τάς περ! θα
νάτου γαληνιαίας καί καθαράς σκέψεις, αιτινες γεν- 
νώνται άειποτε είς τοιαΰτα μέρη. Διδ, άντ! νά άνα- 
πωλώ τήν δόξαν τών άθανάτων τοΰ Westminster 
κατοίκων, έφανταζόμην δτι ήκουον τήν πένθιμον τοΰ 
Βύρωνος σκιάν, στενάζουσαν παρά τήν θύραν, και κα- 
τέφυγον πρδς τδν νάρθηκα ί'να άναπνεύσω έλευθερό- 
τερον. Είναι δέ ουτος τδ ωραιότερου τής δλης οικο
δομής μέρος, ύπδ λίθων φαιών και γυμνών ωκωδο- 
μημένος, κα! ύπδ κιόνων κα! θόλου μεγαλοπρεπούς 
κοσμούμενος. Ή αφελής καί μεγαλοπρεπής αύτοΰ άρ- 
χιτεκτονική άναγεννφ έν τή διανοία ήμών αναμνήσεις 
τινάς τών θρησκευτικών έντυπώσεων ύφ’ ών κατέχεται 
ό νοΰς ύπό τάς μεγαλοπρεπείς τοΰ Saint - Ouen 

αψίδας. Ό νάρθηξ ουτος ήθελεν εισθαι θαυμάσιος, έάν 
δ χορός δέν άπεκρύπτετο ύπ’ έκκλησιδίου καί τινων 
άλλων παρασίτων οικοδομών, συσσωρευθεισών περ! τδ 
κέντρον τής διασταυρώσεως κα! διαφθειρουσών τάς εύ- 
θείας τοΰ ναοΰ αναλογίας.

Άπδ τοΰ σημείου τούτου άπας ό ναός διαιρείται σχε
δόν είς έκκλησίδια, βρύθοντα μνημείων κατά διαφόρους 
ώκοδομηθέντων αιώνας, μάλιστα δέ ή άψΐς, δ χορός και 
ci άντινάρθηκες. Άλλά μέχρι τινδς ή περιγραφή πλέον 
τών οικοδομών τούτων καθίσταται άδύνατος, έκτδς άν 
τις θέληση νά συγγράψη ειδικήν περ! αύτών πραγμα
τείαν· και μολονότι ή νεκρόπολις είναι τοσοΰτον αξιο
περίεργος είς τδν παρατηρητήν, ούχ’ ήττον δμως ή λε - 
πτομερής αύτής περιγραφή στερούμενη χάριτος καθί
σταται ψυχρά είς τδν άναγινώσκοντα. Εύκολώτερον 
δύναται τις νά περιγράψη τά μνημεία τών υπογείων 
τοΰ έν Παρισίοις ναοΰ τοΰ Άγιου Διονυσίου εύτακτότε- 
ρον καί ώραιότερον διατιθέμενα.

Ένταΰθα δμως τά πάντα έν αταξία κα! φύρδην μίγ- 
δην περικείμενα· ή χρονολογία δέν διετηρήθη, καί ά- 
κατανόητον άπαντα τις σύγχυσιν καί αταξίαν ιδεών καί 
δφους.

Ένταΰθα περιήλθον έπ! τέλους κατασιγάσασαι αί πε
ρί τών ρόδων τής Ύόρκ κα! τής Λαγκάστρης έ
ριδες, κα! ο! πρίγγιπες οί δί αύτά άλλήλους διαφθεί- 
ραντες παράκεινται νΰν ώσε! αιώνιοι κα! αδιάσειστοι 
φίλοι· ή Μαρία Στουάρτη μετέχει τοΰ τελευταίου τής 
Ελισάβετ άσύλου, κα! αί δύω άντίζηλοι βασιλεύουσιν έν 
ειρήνη έπ! τής τών σκιών κα! τοΰ θανάτου αύτοκρα- 
τορίας. Ή Ελισάβετ καί ή Μαρία έγιναν άδελφαΐ είς 
Westminster. Τά τέκνα Έδουάρδου τοΰ Δ'. έπανέ- 
κτησαν τήν θέσιν αύτών έν τώ άσύλω τούτω, ένθα μα- 
ταίως αναζητεί τις τδν έστεμμένον αυτών δήμιον, τδν 
τρομερόν δηλονότι 'Ριχάρδον τδν Γ'.

Έκ τών εκκλησιών τούτων ή μάλλον περιεργοτέρα 
και μάλλον άρχαία είναι ή τά λείψανα τοΰ άγ. Έδου- 
άρδου περιλαμβάνςυσα, καί έν τώ μέσω τοΰ χοροΰ εύ· 
ρισκομενη. Τδ μαυσωλείου τοΰτο, άνεγερθέν έν έτει 
1 263 ύπδ Ερρίκου τοΰ Γ'. κα! έπαναπαυόμενον έπ! 
μικρών ώοειδών αψίδων, άπέκτησε διά τοΰ χρόνου ό'ψιν 
τινά σεβαστήν. Παρ’ αύτω δέ κεϊται ό τάφος Έβρίκου 
τοΰ Γ'. κοσμούμενος ύπδ μωσαϊκού χρυσοΰ έπ! βάσεως 
έφηρμοσμένου πορφύρας κα! ύπδ άνδριάντος μολυβδί- 
νου μέν άλλ’ έπικεχρυσωμένου έξωθεν. Τδ μνημειον 
Έδουάρδου τοΰ Γ'. περίεβλήθ.ι ύπδ ούρανοϋ ούτινος 
κατέπεσεν είς κόνιν τδ κυανοΰν, κα! βλέπει δ παρατη
ρητής πρδς τά βάθη πένθιμου σκοτεινού τίνος άρχιτε- 
κτονικοΰ διαγράμματος, όπισθεν φραγμού έ* σιδηρών 
κιγκλιδων, επικειμένους τούς άνδριάντας τοΰ τε πρίγ- 
γιπος τούτου κα! τής γυναικδς αύτοΰ. Οί δνσδιάγνω- 
στοι χαρακτήρες, και ύπδ τού σκότους έτι μάλλον συγ- 
χεόμενοι, παριστώσιν αύτούς ώς δύω νεκρά σώματα. 
Ένταΰθα άναπαύεται κα! 'Ριχάρδος ό Β'. παραιτήσας 
τάς φυλακάς τοΰ Πύργου διά τφύς θόλους τοΰ wes- 
miaster.

Ένταΰθα λοιπόν εύρίσκονται τά λείψανα τών έπι- 
φανεστέρων τής χώρας ταύτης άνδρών, λείψανα ύπδ 
τών κυρίων αύτών φυλασσόμενα, ύπδ τήν προστασίαν 
θρησκείας άλλοτρι'ας. Τδ θυμίαμα έπαυσε πλέον νά ά- 
ναδιδη, ή έκκλησιαστική μουσική έσίγησε, τά γρηγορια- 
νά φσματα δέν έξυπνρΰσι πλέον τήν ήχώ τής άρχαίας 
κα! γηραιάς μητροπόλεως. Άλλ’ ούδεμία θρησκεία ή-
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δυνήθή νά έγχαράξη τδν χαρακτήρα αύτής έπ! τοϋ ναού 
τούτου, ένθα δ καθολικισμός ένετύπωσε δί ανεξίτηλου 
τινές τρόπου τήν σφραγίδα του.

Κατά τδν άγώνα τούτον τής έξοχου λογικής, δ τά- 
φος Έδουάρδου τ:ΰ Όμολογητοΰ περιποιείται καϊ επιτη
ρείται άκαταπαύττως μετά πολλής προσοχής, ώς καϊ 
ή, ώς λέγουσιν, έκ κέδρου καθέδρα· τδν πάλαι βασι
λέων τής Σκωτίας, έφ’ήςάπδ τής βασιλείας Έδουάρ- 
3ου τοΰ Β'., καθηνται οι βασιλείς τής ’Αγγλίας τήν ή- 
μέραν τής στέψεως αυτών. ’Έχει δέ ή έδρα αυτή γοτ
θικόν τό σχήμα, τό όπισθεν αύτής έπιστήριγμα εγείρε
ται κωνοειδώς καί έπί τοΰ ανακλίντρου τής όποιας εύ- 
ρίσκεται ί διαβόητος λίθος έφ’ ου έστέφοντο οί τής Σκω
τίας ηγεμόνες.

Έδουάρδος ό Α'. νικήσας τον Βαρίολον μετέφερεν εϊς 
Westminster τά βασιλικά τής Σκωτίας κοσμήματα, 
μή λησμονήσας ποσώς τόν θρόνον τούτον κα! τόν άγιον 
αύτοΰ λίθον. Τό γοτθικόν τοϋτο έπιπλον, κετασκευα- 
οθέν, ώς φαίνεται, περί τόν δωδέκατον αιώνα, καίτοι ά
κομψου και μή καθαρώς διατηρηθέν συνέτεινεν εϊς τήν 
καθυπόταξιν τής Σκωτίας είς τούς τής ’Αγγλίας βασι ■ 
λεϊς. Ό βασιλεύς Bennet λέγουσιν οτι ένεχάραξεν 
επί τοϋ ξύλου προφητείαν, λέγουσαν οτι,

« "Οπου δ λίθος οϋτος έμελλε ν« εύρεθή, ή Σκωτία 
ήθελε βασιλευτεί. »

"Οταν δέ ’Ιάκωβος δ ΣΤ’ μετέφερε τόν θρόνον τού
τον μετά τού λίθου είς Λονδΐνον, οΐ δρεινοΐ έπεισθησαν 
ότι συνήνουν ουτω τήν’Αγγλίαν μετά τής Σκωτίας.

Ό θρόνος οϋτος έγένετο μάλιστα ήμΐν παραίτιος δυ
σάρεστου τινδς συμβάντος. Μεταξύ ημών εύρισκετο καί 
νέα τις κυρία γλυκυτάτη τήν δψιν, κόσμιον δέ καϊ δλί 
γον άγέρωχον έχουσα ύφος, ήτις, ένώ ήμεΐς παρατη
ρούμε·? μετά περιέργειας τά περί ήμάς, έσυρεν έκ τοϋ 
κόλπου αύτής χυοαϊόν τι μαχαιρίδιον κα: μετά πλεί 
στης όσης άφελείας κα! άθωότητος έπεχείρει ν’άπο 
κόψη τεμάχιόν τι έκ τών στηριγμάτων τοΰ θρόνου. ’Αλλ’ 
εις τών φυλάκων τοΰ Westminster εμπόδισε τήν 
χεΐρα αύτής κίΐ κζτέσχε τδ μαχαιριδίου. Δυστυχώς δέ 
πολύς τότε συνέβη έκ τούτου θόρυβος, καϊ έπρόκειτο 
μάλιστα νά μάς άποδάλλωσιν ώς δημοκράτας, πρδς ά- 
νάμνησιν βεβαίως τών εικονοκλαστών τής σχολής τοϋ 
Κρόμβελλ.

— Ώ τι σκανδάλου ! έλεγον οί μέν.
— Άλλά μοί φαίνεται οτι ή κυρία αΰτη δικαίως έ- 

πραξε τοϋτο, δτότε κτϊοι ’Άγγλοι τά αύτά και χείρονα 
έτι τούτων πράττουσιν είς τήν ήπειρον, έλ.εγον οί 3έ.

—· ’Ιδού- έψιθυριζεν δ παρατηρητής, τόσος θόρυβος 
δί άθλίαν ττνά σύμπτωσ'.ν. Η φαντασιώδης αυτή καί α
θώα πράξις είναι τή αλήθεια αλλόκοτος· άλλά πιθα
νόν δτι ή κυρία αΰτη εΰρισκεται εϊς θέσιν έ ν δ ι α φ έ- 
ρ ο υ σ α ν.

Ή δυστυχής κυρία, ής τδ πρόσωπο κατέστη έρυ- 
δρουν, δέν έτόλμα νά ύψωση τους οφθαλμούς πρδς 
τούς συνοδοιπόρους αύτής, οϊτινες ήδη έλαβον ύφος έ’μ- 
βριθείας και σοβαρότήτος. Τδ δέ άβτείότερον είναι δτι, 
έξερχομένη τής έκκλησίας, έζήτη'σέ τδ μαχαιριδίου άύτ 
τής· άλλά τδ δργανον τού σκανδάλου τούτου έδημευθη. 
Τότε ή καλή μας κυρία λησμονούσα, φαίνεται, δτι έ· 
τόλμησε ν’ αφαίρεση έν τών κοσμημάτων τοϋ στέμ
ματος, άπήρχετο έπαναλαμβανουσα,

— Νά μοί κρατήσωσι τδ μαχαίριόν μου! Δέν ήμ-

πορώ νά τδ πιστεύσω- ώ πόσον εϊναι κλ ε
πτά ι οΐ άνθρωποι τής χώρας ταύτης ! . . .

Δέν δύνατάί τις νά περαιώση τήν τοΰ Westminster 
περιγραφήν χωρίς ν’ άναφέρη τι περί τής μονής, τής ά · 
προσιτού μέν εις τδ δημόσιον, άλλά προσιτής εις τινας 
ευκόλως τήν κυριαζήν κατά τήν λείτουργείαν. Ή μονή 
αΰτη στηρίζεται έπι τού νάρθηκος τής μητροπόλεως καϊ 
περικοσμεΐτάι υπδ αψίδων ωοειδών καί αναπεπταμένων, 
δπερ καταδεικνύει τήν μεγίστην αύτής άρχαιότητα At 

I τέσσαρες τής μονής γωνίαι δέν είναι συμμετρικά!, διότι 
ί έκάστη πλευρά είναι κατασκευασμένη ΰπδ διαφόρων α

ψίδων καϊ στηλών. Έν τω κέντρω τής αυλής θάλλε: 
τετράγωνός τις χλόη οί δέ πέδες τοΰ διαβάτου άνα· 

• καλύπτουσιν ένθεν κάκεϊθεν άπδ τής γής άνακύπτοντας 
επιτύμβιους τινάς λίθους, ένθα φαίνονται έτι καϊ νΰν fi- 
βΐοι ποιμαντικοί (crosses) κα! μι'τραι γεγλυμμέναι. 
Αί περί την μονήν οικοδομά! μοϊ έφάνησαν κατασκευής 
ρωμαϊκής· άλλ’ έν Αγγλία, τή χώρα τών απομιμήσεων 
(pastiches), ό λίθος βοηθιΐ φαίνεται τά μέγιστα τόν 
αρχιτέκτονα πρδς τδ ν’ άπατήση τούς μεταγενεστέ ■ 
ρους περ! τής τών μνημείων ήλικίας.

Αλλά τό θαυμασ ώτερον τών εις Westminster 
οικοδομημάτων είναι ό νάρθηξ τής έκκλησίας Έρβίκου 
τοϋ Ζ , ού’τινος ή έπικόσμησις ώς ιδανικόν τι φαίνεται 
κέντημα παντοιως πεποικιλμένον. Ό δόλος αύτοΰ ποι
κίλλεται ύπδ τών έν είδη ρόδων κρεμαμ.ένων καλ
λωπισμάτων (rosaces) φαινομένων διά τής έλαφρό- 
τητος καί τής τετολμημένης αύτών θέσεως ώσει κοσ
μημάτων διά ψαλίδος έπί χάρτου άποκοπέντων.

Ο θεμελιωτής τής εκκλησίας ταύτης σκοπόν εί
χε νά καταστήση τήν έκκλησιαν ταύτην βασιλικόν 
κοιμητήριον. Βλέπει τις έν αύτή τδ μνημείου Έρρί - 
κου τού Ζ' προϊόν τής γλυφίδες τοΰ Τορικιάνου, ’όνο’. 
Άγγλοι όνομάζουσιν αντίζηλον τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, 
βεβαίως διότι έθραυσε δι’ ένδς γρονθοχοπήματος τήν 
ρίνα τοΰ μεγάλου Βουοναρβότη I Τοιαύτη δέ άντιζηλία 
εχε: τήν αξίαν αύτής έν τή τών πυγμάχων πα
τριό:.

’Ολίγον τ: μακράν τής μονής ταύτης εύρίσκετα: τό 
δικαστηρίου, μία τών άρχαιστέρων καί περιεργοτέρων 
τής Εύρώπης αιθουσών διότι μόνη τοσαύτης έκτά- 
σεώς αίθουσα εύρίσκεται έν Εύρώπη μή στηρίζομε·;» 
έπί στηλών. Τό Westminster - Hall έχει μήκος 
μέν 270 πόδών έπί 74 πλάτους κα! 90 ύψους. Ή 
διαβόητος αύτοΰ αίθουσα έγένετο θέατρου μεγάλων 
συμβάντων. ’Ενταύθα άνεπαύθη 'Ριχάρδος ό Β'., δσ- 
τις δέκα πρό τοΰ θανάτου του έτη έστίασεν έν τή 
αύτή αιθούση δέκα χιλιάδας συμποτών. Τά βουλευ
τικά σώματα ήσαν συναθροισμένα κα! ό Βολιγγβρό- 
κισς έκάθησε πλησιέστατα τοΰ κενού Θρόνου. ΈλΘού- 
σης δέ τής στιγμής τής ψηφοφορίας, ό αρχιεπίσκοπος 
τής Καλίσγης έτόλμησε νά ύπερασπισθή τά συμφέροντα 
τοΰ νέδυ κόμητος Marell, άπογό/ου τοΰ πρεσβυτέ 
ρου άδελφοΰ τοΰ Ίωάννου Guan, δουκος τής Λαν- 
κάστρης. Ό βασιλεύς έξελέγετο ήδη, ή δέ συνέλευ» 
«ς ήν σιωπηλή καϊ' ώς έντρομος διά τήν υψηλήν αύ
τής άποστολήν, δταν ό παράτολμος Βολιγγβρόκίος έ 
γείρεται έξαπιναίώς, θέτει πόδα έδραΐον έπί τής πρώ
της τοΰ θρόνου βαθμίδας, καϊ τδ σημεΐον ποιων τοΰ 
σταυρού ανακράζει.

— Έγώ Ερρίκος τής Λανκάστρης κηρύττω τήν 

βασιλείαν τής ’Αγγλίας μεθ’ όλων τών ύπ’ αύτήν 
χωρών καταγομένην κατ’ εύθείαν γραμμήν έκ τοΰ α
γαθού ήγεμόνος Ερρίκου τού Γ'. καί έπιμενω εϊς τήν 
έλέιρ θεού και βοηθειι? τών συγγενών καί φίλων μου 
άνάκτησιν αύτής.

Καϊ ταϋτα λέγων δεικνύει τδν δακτύλιον καί τήν 
βασιλικήν σφραγίδα ήν απέκτησε διά τοΰ 'Ριχάρδου. 
Τότε οί αρχιεπίσκοποι τοϋ Ύόρκ κα! τού Καντορβερύ 
τδν λαμβανΐυσιν έκ τής χειρδς καί βοηθοϋσιν αύτόν 
είς τήν δυσχερή άνάβασιν τών βαθμιδών τοΰ θρόνου 
έφ’ού έπεκάθησεν,άναγορε-υθεϊς ώ; βασιλεύς Έρβικος Δ'.

Άλλά τδ πολυποθητον τοϋτο σκήπτρον έγένετο αύ- 
τώ παραίτιον δυστυχιών καϊ θλίψεων ανεκδιηγητών. 
Ή βασίλεια έταράσσετο ύπδ επαναστάσεων· ό υιός αύ 
τοΰ κατέθλιψε τάς ήμέρας. τής ζωής του, και δ Ερ
ρίκος Δ', μόλις τεσσαράκοντα και έξ ετών, έξέπνεεν 
ύπδ γήρατος παράκαιρου, βαρυνθεϊςτήν ίσχον κα! ά 
ηδιάσας έκ τής ΰπφτάτης έκείνης άρχής, ήν τοσοϋτο: 
άνδρες έπεπόθησαν κα: έπέτυχαν μέχρι τέλους, άλ
λά τήν όποιαν έγκατέλιπον πολλάκις μετανοοΰντες 
κα! καταρώμενοι τήν στιγμήν, καθ’ ήν έφαντάσθησαν 
τήν κτήσιν αύτής. ’Έτι έν άγωνίαις θανάτου εύρίσκό- 
μενον ένόμισαν αύτδν άποθανόντα, καί ό πρίγγιψ 
τών Galles έφερε τήν χεΐρα πρός τό στέμμα το πα
ρά τήν βασιλικήν τεθειμενον κλίνην.

— ΆI άνεψιέ, λέγει τότε δ ψυχοββαγών βασιλεύς, 
άναλαβών τάς αισθήσεις αύτοΰ, τϊ δικαίωμα έχεις σύ 
έπί τοϋ στέμματος τούτου, άφοϋ ό πατήρ σου ©ύδεμίαν 
είχε τήν έπ’ αύτοΰ άξιωσιν.

— Κύριε, ύμεΐς άπεκτήσατ» τούτο διά τοϋ ξίφους· 
διά τοΰ ξίφους θέλω κα: έγώ τδ διατηρήσει.

— Ποίησαν λοιπόν ώς βουλει, καϊ ό Θεός άς κρίνη 
ήμάς· είθε νά μέ συγχωρήση.

Άλλ’ ό νέος οδτος πριγγιψ διετήρησε τδ στέμμα 
και ιν» στερεώση αύτδ έπί πλέον προσέθηκε κα! τδ 
τής Γα/.λίας.

^Εχεται avri^iiaj.

Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΚΑΛ1ΦΗΣ.
ΑΝιΤΟΑΙ&ΟΧ Μϊβοε.

Ό Χασίδ, χαλίφης τοϋ Βαγδατίου, έσπέραν τ:υά ήτο 
μαλθακώς έξηπλωμένος έφ’ ένδς άνακλίντρου. Μόλις 
5έ είχε έξεγερθή άπδ σύντομον uftvov καί έφαίνετο "πο
λύ εύθυμος. Άπδ καιρόν είς καιρόν έφερεν έπί τών χε:- 
λέων του μακράν τινα καπνοσύριγγα έκ ρόδοξυλου, εν
τός τής όποιας έκαιεν ολως ευωδιά νικοτιανή· καϊ έρ- 
ρόφα ολίγο/ καφέ, 'δν τώ έχεεν είς μαύρος δούλος. '0- 
τάκις δέ ίβ,δόφα, έφερε τήν χεΐρά του έπ! τής μακράς 
γενειάδος του είς σημεΐον εύχαριστήσεως. ΤΙτοδέ ή κα
ταλληλότερα στιγμή καθ’ ήν ήδύνατο τις νά τδν πλη- 
σιάση, διότι ήτον γλυκύς τδ ήθος καί προσηνής. Ουτω 
και ό Μανσδρ, ό Μέγας βεζύρης του, κατά προτίμησιν 
έξέλεγε τάς στιψμάς ταύτας, διά νά παρουσιάζεται έμ

προσθεν αύτοΰ. Κατ’ αύτήν λοιπόν τήν έσπέραν, περ: 
ής λέγομεν, ό Μανσδρ ήλθε κατά τδ σύνηθες· άλλ’ ό
χι ώς πάντοτε, πλήν περίλυπος και σκεπτικός.

— Διατί λοιπόν, Βεζύ.η μου, είπεν πρδς αύτδν ό 
Καλίφης, μας είσαι κατηφής σήμερον;

— Δέν ήξεύρω, άπήντησεν ό Βεξυρης ύποκλίνων έμ
προσθεν τοΰ κυρίου του,έάν φαίνωμα: όδτω,τούτο δέ μό
νον γνωρίζω τδ ότι ήλθεν είς τά ανάκτορά έμπορός τις, 
έχων ώραΐα πράγματα πρδς πώλησιν, κα! κατά δυστυ
χίαν τά χρήματά μου είναι όλίγά.

Ο Καλιφης, οστις άπδ πολλοΰ έζήτει εύκαιρίαν νά 
εύχαριστήσ’η τδν Βεζυρήν του, έξαπεστειλε πάραυτα 
τδν μαϋρον δοϋλόν του διά νά εύρη τδν έμπορον. ’Ητο 
δέ οδτος μικρός τις άνήρ εύσαρκος μελάγχρους καί ρα
κένδυτης, φέρων μεθ’ έαυτοΰ κιβώτιον πλήρες διαφόρων 
πραγματειών, οίον μαργαρίτας, δακτύλια, ποτήρια, κτέ
νια, πιστόλια κτλ.

Άφοϋ μετά προσοχής έξέτασε πάντα ςαύτα τά άντι- 
κείμενα, τέλοο άπεφάσισε καί ήγόρασε διά μέν τόν 
Μανσδρ έν ζεύγος πολυτίμων πιστολίων, διά δέ τήν 
σύζυγον αδτόΰ έν λαμπρόν κτένιον. Καθ’ ήν στιγμήν 
όμως ό έμπορος ήτοιμάζετο νά κλείση τδ κιβώτιον 
του, ό Χασίδ παρετήρησεν είς τινα γωνίαν αύτοΰ, μιαν 
ταβακοθήκην καί έζήτησε νά τήν ίδη. Περιείχε δ αυ
τή μαύρην τινα κόνιν, καί έν τεμάχιόν χάρτου, έπϊ τοϋ 
όποιου ήταν γεγραμμέναι λεξεις τινές", τάς οποίας ό 
Καλιφης καί ό Βεζύρης δέν ήθυνήθησαν ν’ άναγνώσωσι.

— Τήν θήκην ταΰιην, είπεν ό έμπορος, τήν έχω ά
πό τινα Άραβα τδν όποιον συνήντησα είς τήν Μέκαν, 
3έν ήξεύρω δμως τι περιέχει κα! πωλώ αύτήν, άν τύχη, 
διά μι’κράν ποσότητα.

Ό Χασίδ, δστις ήγάπα συναθροίζω/ έντδς τής βι
βλιοθήκης του παλαιά χειρόγραφα, άν κα! δέν ήξευρε 
νά τά άναγινώσκη, ήγόρασε τήν ταβακοθήκην ταύτην. 
’Επειδή δμως κα: μεγαν είχέ πόθον νά μάθη τί ή γρα
φή αυτή έλεγεν, ήρωτήσε τδν Βεζύρην του, μήπως ·η· 
ξευρέ τινα ικανόν νά έρμηνεύση ταύτην.

—Χαριέστα.τε αύθέντα, άπεκριθη δ Μανσδρ, παρά τδ 
μεγά τέμενος κατοικεί άνθρωπός τις, Σελίμης ό σοφός 
επονομαζόμενος, επειδή κατέχει ολίς τάς γλώσσας. 
Στείλε φέρε τον έδω, θέλει ένντήσέι άναμφιβόλως τά 
μυστηριώδη ταϋτα σημεία, κα! μάς εξηγήσει αύτά.

'Οπόταν δέ δ Σελίμης ήλθεν, ό Καλίφης τώ είπεν 
ώς έξης-

— Σελίμη, σέ καλού σι σοφώτατον, Οεώρησον έπ’ ο
λίγον τήν γραφήν ταύτην .... Έάν δυνηθής νά τήν 
άναγνώοης, θέλεις έχει εις ανταμοιβήν, έν ώραΐον τε
λετής ένδυμα, άν δέ τδ έναντιον, θέλω προστάξερ νά 
σοί δόσωσι βαπίσματα δώδεκα καί εικοαιπέντε έπ: τών 
ταρσών σου^ διότι δέν αξίζεις τδν όποιον φέρεις τίτλον.

—— Γεννηθήτω τδ θέλημά σου αύθέντα, άπεκρίθη ο 
Σελίμης.

Έθεώρησεν έπ: πολύ τήν γραφήν, μετέφερεν αύτήν 
καθ’ δλα; τάς σημασίας, καϊ έφάνη βαθέως σκεπτόμε- 
νος· τέλοή ανέκραξε.

— Νά μέ κρεμάσουν, έθν δέν ήναι λατινικά.
— Έ, καλά, σύ ανάγκη νά γνωρίίης λατινικά, με- 

τάφρασόν μας τδ περιεχόμενον τού χαρτιού τούτου.
Ιδού δέ τί άνέγνωσεν ό Σελίμης.
« Ό εύρών τήν κόνιν ταύτην, πρέπει νά ευχάριστή - 

ση τδν άλάχ (θεόν) άερϊ τής τοιαύτης εύνοιάς του, διό-
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τί λαμβάνων αύτήν, χαί προφέρων μόνον ταύτην τήν 
λέξιν, Μουτάβορ, θέλει έχει τήν δύναμιν νά με
ταβάλλεται εις ζώον χαί νά έννοή τήν γλώσσαν του. 
Διά νά έπαναλαμβάνη δέ τήν προτέραν του μορφήν, 
δέν έχει νά πράττη άλλο, είμή στρεφόμενος πρδς άνα
τολάς νά προσκλίνη τρις χαί νά προφέρη τό Μου- 
τ ά β ο ρ. Πρδ πάντων δμως πρέπει νά προσεχή μήπως 
χαί γελάσει καθ’ δλον τδ διάστημα τής μεταμορφώ- 
σεως· διότι πάραυτα ή λαμπρά αότη λέξις θέλει έξα- 
λειφθή τής μνήμης του, χαί θέλει διαμένει καθ’ δλον 
τδν βίον του μεταμορφωμένος ώς ζώον.»

Ό Καλίφης γοητευθείς έχ τής άνακαλύψεως ταύτης, 
ώρκισε τδν Σελίμην νά μή φανέρωση είς ούδένα τί έμα- 
θεν· έπρόσταξε νά τώ δοθή μεγαλοπρεπής στολή καί 
τδν άπέπεμψεν.

— ’Ιδού, τί θέλει νά είπη νά έπιτύχη τις εις αγοράν, 
είπεν εις τδν Μανσδρ δπόταν έμειναν μόνοι· ώ πόσον 
λοιπόν χαίρω δτι δύναμαι νά γίνω ζώον ! Μή λείψης 
αύριον, πολλ'ά πρωί νά ήσαι εδώ ινα ύπάγωμεν όμοϋ 
καί άζούσωμεν τί τά ζώα λέγουσιν, είτε είς τδν άέρα, 
είτε έντδς τών ύδάτων, είτε έντδς τών δασών.

Β'.

Τή έπαύριον πολλά πρωί, ό Βεζύρης έπαρουσιάσθη 
έμπροσθεν τοΰ δεσπότου του, ώς έπροστάχθη. Ό Κα
λίφης έθεσεν έντδς τής ζώνης του τήν πολύτιμον ταμ- 
βακοθήκην, κα! παρήτησε τδ παλάτιον ύπδ μόνου τοϋ 
Μανσδρ συνοδευόμενος. Διήλθον τούς άπεράντους κή
πους τών ανακτόρων καί έφθασαν παρά τινα λίμνην έν - 
θα παρετήρησαν ένα πελαργόν σοβαρώς περιδιαβάζοντα 
έπί τοϋ υδατος και άνιχνεύοντα βατράχους, οί'τινες έ 
δώ καί έκεΐ χαρμοσύνως έκόαζον, άλλον δέ ιπτάμενον 
εις τόν άέρα.

— Τρις χαριτωμένε μου χύριε, είπεν δ Μανσδρ, 
τήν γενειάδα μου στοιχιματίζω, ότι τά δύω ταϋτα τά 
μακρύταρσα πτηνά θά λέγουσι πολλά νόστιμα πράγμα
τα· ώ, και νά έγινώμεθα πελαργοί!

— Ή ιδέα σου είναι άξιόλογος, άπήντησεν ό Καλί
φης, άλλά μή λησμονήσωμεν τδ τί πρέπει νά ποάξω 
μεν διά νά έπαναλάβωμεν τήν προτέραν μας μορφήν. 
Άς ίδωμεν. « Νά προσκλίνωμεν τρις πρδς άνατολάς 
χαί νά προφέρωμεν Μ ο υ τ ά 6 ο ρ. Προπάντων μή 
πειραθείς νά γελάσης, διότι έχάθημεν.

Ένώ οΰτω συνωμίλουν, δ ιπτάμενος πελαργός κα- 
τήλθεν έπί τής όχθης τής λίμνης. Ό Καλίφης έσπευ- 
σεν έξάγων τήν τάμβακοθήκην του έκ τής ζώνης του 
καί λαβών μίαν δραγμίδα έκ τής περιεχομένης μαύρης 
κόνεως,έδοσε τήν ήμίσειαν πρδς τδν Βεζύρην, καί συνά
μα έπρόφερον «Μο u τάβορ.»

Πάραυτα αί κνήμαι αύτών συνεστάλησαν καί κατέ
στησαν έρυθραί καί ισχνά!, τά δέ κιτρινωπά τοϋ Καλί- 
φου σανδάλια μετά τής περισκελίδος του μετεβλήθη- 
σαν είς κνήμας πελαργού, οι βραχίονές του έγιναν 
πτέρυγες, δ αύχήν του έπεκτάνθη έπί ήμισυ πήχυν, ή 
γενειάςτου έχάθη, τδ δέ σώμά του κατεκαλόφθη ύπδ 
πτερών.

— Ώραΐον ράμφος έχεις Βεζύρη· και μά τδ γένειον 
τοΰ προφήτου δέν μ’ έτυχε νά ίδω παρόμοιον.

— Ταπεινότατα σάς εύχαριστώ, άπεχρίθη δ Μαν
σδρ, χύπτων μέχρις έδάφους τδν αυχένα του, Κ’ έγώ 

έπίσης, έάν έτόλμων, ήθελα βεβαιώσει ότι ή Ύμετέρα 
Μεγαλειότης, έτι ώραιοτέρα είναι ύπδ τήν μορφήν πε
λαργού παρά τήν φυσιχήν.

Ενώ λοιπόν δ Καλίφης και δ Βεζύρης αύτοΰ σιωπή- 
λώς άντεπέδιδον φιλοφρονήσεις, οί δύο πελαργοί έπλη- 
σίασαν, έσπευσαν δέ και αύτοί νά πλησιάσωσιν αύτούς, 
κα! πρδς μέγαν θαυμασμόν των ήκουσαν τήν άκόλουθον 
συνδιάλεξιν.

— Καλημέρα σας κυρία μακροσκελοϋ, πολλά πρωί 
έξυπνήσατε σήμερον.

— Ά! σεΐς είσθε γειτόνισσά μου, ώ, πολύ τδ χαίρο
μαι ότι σάς βλέπω. Έάν έπιθυμήτε νά προγευματίσετε 
μαζύ μου, δύναμαι νά σάς προσφέρω τδν ήμισυν τούτον 
βάτραχον.

— Εύχαριστώ, άκριβή μου, δέν πεινώ, δί άλκο τι 
και όχι νά προγευματίσω ήλθα έδώ. Οί γονείς μου δί
δουν μέγαν χορόν τδ εσπέρας, καί επειδή άνάγκη πάσα 
νά χορεύσω ήλθα νά γυμνασθώ όλίγον τήν πόλκαν.

Ή νέα λοιπόν πελαργός ήρχισε τότε νά πηδά μέ 
τόσον κωμικόν τρόπον, νά λαμβάνη τοσοΰτον σκιαγρα- 
φικάς θέσεις, ίσταμένη έπ! τοϋ ένδς ποδδς έπτερυγίζετο 
μέ τοσαύτην κωμικήν χάριν, ώστε δ Χασιδ καϊ δ Βε
ζύρης αύτοΰ έθεώρησαν άλλήλους έκστατικώς, κα! α
κούσιός τις γέλως έξέφυγε τού ράμφους των.

— ΆΙ τί άστεΐον,'έκραύγασεν δ Καλίφης, κρίμα! τά 
ανόητα ταϋτα ζώα έξηγριώθησαν άπδ τούς γέλωτας ή
μών, δ .ότι άφοϋ έχόρευσαν ίσως ήθελον κα! ψάλλει. . .

Έν τφ άμα ένθυμήθη, ότι τοΐς ήτο άπηγορευμένον 
νά γελάσωσιν.

— Ώ δυστυχία I τδ άστεΐον ήθελε μοι καταστή λυ- 
πηρώτατον, έάν έπέπρωτο νά μένω διά βίου ύπδ τοιαύ- 
την μορφήν.

Εστράφη πρδς άνατολάς, έπροσπάθησε νά προφέρη 
Μου... μου.... Άλλ’ ώ θλίψις! μήτ’ αύτδς, 
μήτ’ δ Μανσδρ ήδυνήθησαν ν’ άνακαλέσωσι τήν μαγι
κήν λέξιν.

Γ'.

Οί ταλαίπωροι πελαργοί περιεπλανώντο μελαγχο- 
λικώς τάς πεδιάδας. Έν τή θλίψει των ήγνόουν τι έ
μελλαν νά γίνωσι κα! τ! νά πράξωσιν. Αδύνατον ήτο 
νά έλπίσουν, ότι ήθελον τούς άναγνωρίσει είς Βαγ- 
δάτιον, άλλά κα! άν άνεγνωρίζοντο, έστεργον ποτέ 
ένα πελαργόν διά Καλίφην.

Πολλάς κατά συνέχειαν ήμέρας διέμενον είς τά 
περίχωρα τής πόλεως, έκ καρπών τινων διατρεφόμενοι, 
τούς όποιους ένεκα τοϋ μακρού ράμφους των έδυσκο- 
λεύοντο νά τρώγωσιν, έπροτίμουν δμως τεύτους τών 
βατράχων. Καθ’ έκάστην, έτοποθετοΰντο έπ! τής δ- 
ροφής τού παλατιού, θεωροΰντες έκεΐθεν τά διατρέ- 
χοντα. Τήν πρώτην ήμέραν παρετήρησαν μεγάλην 
κατήφειαν, καί τινα άνησυχίαν, έπ! τής φυσιογνωμίας 
τών άρχόντων τε κα! τοΰ λαοΰ· τήν δευτέραν, τά πρό
σωπα έφαιδρύνθησαν, κα! τήν τρίτην, είδον μετά πομ
πής πορευομένην λαμπράν τινα συνοδίαν. Έφ* ένδς 
πλουσίως έπεστρωμένου ίππου έφέρετο άνήρ τις κε- 
καλυμμένος δια μακροΰ έπανωφορίου, έρυθροΰ καί^χρυ- 
σοπαρυφασμένου· λαμπρά συνοδία περιεστοίχιζεν αύ
τδν, πάσα δέ ή πόλις τοΰ Βαγδατίου, τδν ήκολούθει 
διά κραυγών, ζήτω δ ΜίρζαςI ζήτω δ Καλίφης υμών! 
ΟΙ δύο δέ ταλαίπωροι πελαργοί έθεώρησαν άλλήλους 
ώς έξουθενημένοι.

— Καταλαμβάνεις τώρα Μανσδρ, διατ! είμαι ύ
πδ ταύτην τήν μορφήν ; Ό Μίρζας ουτος είναι υίδς 
τοΰ πλέον θανάσιμου έχθρού μου. τοΰ διαβοήτου έ- 
κείνου μάγου! Κασχνούρ, δστις ώμοσεν αιώνιον κατ’ 
έμοϋ μίσος, δέν άπώλεσα όμως είσέτι πάσαν έλπίδα. 
Έλθέ μετ’ έμοΰ, πιστέ τής δυστυχίας μου σύντροφε, άς 
πετάξωμεν έπί τοΰ τάφου τοΰ προφήτου, ίσως δ άγιος 
ουτος τόπος διαβρήξει τήν κατέχουσαν ήμάς μαγείαν.

Και cl δύο πελαργό! έπέταξαν πρδς τήν Μεδίναν.
— Ώ αύθέντα, έκραξεν δ Βεζύρης, ύστερον άπδ 

πολλών ώρών κοπώδες πέταμα, πολύ βιάζεσθε, έγώ 
δέν δύναμαι πλέον, μοΰ είναι άδύνατον νά σάς άκολου- 
θήσω. Πρδς τούτοις αρχίζει νά νυκτώνη, κα! νομίζω 
οτι ήθελεν είσθαι φρονιμώτερον νά εΰρωμεν κατάλυμά 
τι διά τήν νύκτα ταύτην.

Ό πελαργός Χασιδ, ένοστιμεύθη τήν πρότασιν τοϋ 
υπηρέτου του, κα! κατά συνέπειαν έτράπησαν κα! οί 
δύο είς άνεύρεσιν καταλύματος. Πάραυτα παρετήρησαν 
άπειρα ερείπια, κα! κατευθύνθησαν μέ σκοπόν νά δια- 
νυκτερεύσωσιν έκεΐ, Τά έρείπια ταϋτα έφαίνοντο ώς 
λείψανα παλαιοΰ τίνος πύργου, ώς έκ τών έδώ κ' έκεΐ 
διακρινομένων ύποστυλιων και ώραίων τινών θαλάμων 
καί διαδρόμων, άτινα δ χρόνος δέν ειχεν έξ δλοκλήρου 
καταστρέψει. Οί δύο μας λοιπόν πελαργό! διέτρεχον 
τά έρείπια διά νά τύχωσι τέλος μέρος τι ινα τοποθε- 
τηθώσι. Πάραυτα δ Μανσδρ έστη, διότι παράδοξός τις 
θόρυβος προσέβαλε τήν άκοήν του.

__  Χαριέστατε δέσποτα, είπε μέ σιγαλέαν φωνήν 
πρδς τόν Καλίφην σείρων αύτδν ήσύχως διά τοϋ ράμ
φους του, έάν δέν ήτον ανοησία είς ένα μέγαν Βεζύρην 
καί πρδ πάντων είς ένα πελαργόν νά φοβήται πνεύματα, 
ήθελα είπή ότι πρδ όλίγου ήκουσα γογγισμούς συνάμα 
κα! στεναγμούς.

Ό Χασιδ έστη κα! ήκροάσθη, κα! αύτδς έπίσης ήκου- 
σε γογγισμούς κα! ήθέλησε νά δράμη πρδς ό έξήρχον 
το μέρος, δ Μανσδρ όμως έκράτει αύτδν κα! τδν παρε- 
κάλεσε νά μή διακινδυνεύση έκ νέου. Πάσα παράκλησίς 
του ύπήρξεν άνωφελής. Ό Καλίφης δστις υπό τδ πτέ
ρωμα ένδς πελαργού ήσθάνετο πάλλουσαν άνθρωπίνην 
καρδιαν, έξέφυγεν έκ τοΰ ράμφους τοϋ Βεζύρη, άφείς 
τινα πτερά, κα! άφοΰ διέτρεξε μακριύς διαδρόμους, 
έφθασεν έμπροσθεν μιας ήμικλείστου θύρας, δί ής διέ- 
φευγον λυγμό! κα! θρήνοι. Ό Χασιδ ώθησε τήν θύραν 
διά τοΰ ράμφους του κα! έστη έπί τοΰ κατωφλιού, κατα- 
πλαγεις είς τήν θέαν σωματώδους τινδς γλαυκός πρός 
τινα γωνίαν ίσταμένης. Άφθονα δάκρυα έββίον έκ τοΰ 
κυρτοΰ ράμφους της. "Οταν λοιπόν παρετήρησε τδν 
Καλίφην έκραξε κραυγήν χαράς, άντηχήσασαν καθ’ δ
λον τδν πύργον, έσπόγγισε χαριέντως διά τών πτερύ
γων τούς όφθαλμούς της, κα! πρδς μέγαν τών πελαρ
γών θαυμασμόν, διότι και δ Μανσδρ ήλθε πρδς έντά- 
μωσιν τοΰ αϋθέντου του, είπε πρδς αύτούς είς καθαράν 
άραβικήν.

— Καλώς ήλθατε, δί έμέ είσθε καλός οιωνός, ή δέ 
άπελευθέρωσίς μου πλησιάζει· διότι μο! έπροφήτευσαν 
ότι ή εύτυχία μου θέλει μο! άνηγγελθή άπδ πελαργούς.

Ό Καλίφης μόλις συνελθών τής έκπλήξεώς του, έ- 
κυφε μέχρις έδάφους τδ μακρύ βάμφος του, διέθεσε 
κομψώς πως τούς λεπτούς πόδας του κα! έλάλησεν 
οΰτω,

— Φίλη μου γλαϋξ, έάν πρέπη νά πιστεύσω τούς 
λόγους σου, βλέπω ότι κα! σύ μετέσχες τοΰ είδους τής 

δυστυχίας μου. Άλλοίμονον δμως I ή έλπίς σου θέλει 
ψευσθή, διότι ήμεΐς δεν ήλθομεν ένταϋθα "να σέ σώσω- 
μεν, καθώς και σύ αύτή θέλεις έννοήσει τήν άδυναμίαν 
μας, δταν μάθης τήν ιστορίαν μας.

Τότε δ Καλίφης διηγήθη δ,τι γνωρίζομεν.

Δ’.

Άφοΰ έτελείωσε τδν λόγον του, ή γλαυξ τδν εύχαρί- 
στησε καί διηγήθη έπίσης πρδς αύτδν τήν ιστορίαν της.

— Είμαι μονογενής θυγάτηρ τοϋ βασιλέως τών ’Ιν
διών. 'Ημέραν τινά δ κακότροπος μάγος Κασνούρ ήλ
θε καϊ μ' έζήτησεν είς γάμον διά τδν υίόν του Μίρζα. 
'Ο πατήρ μου όμως δστις ήτον άνήρ βίαιος έδίωξεν αύ
τδν έκεισε βαρβάρως, άλλά τδ παρωργισμένον τέρας 
ώμωσεν έκδίκησιν. Εσπέραν δέ τινα άπελάμβανον δρό
σον είς τούς κήπους τοΰ πατρός μου, ή ήμέρα μο! υ
πήρξε ένοχλητική, κα! ώς έκ τούτου είχα άνάγκην νά 
πιω τι, δούλος δέ τις μο! παρουσίασεν άναψυκτικόν τι 
ποτόν. Μόλις τδ έθεσα εί; τά χείλη μου καί πάραυτα 
μετεμορφώθην είς τήν ειδεχθή ταύτην μορφήν’ ώς έκ 
τοΰ τρόμου μου δέ έλειποθύμησα, κα! δπόταν συνήλθον 
είς έμαυτήν εύρέθην έντδς τοΰ θαλάμου τούτου.

’Ιδού ή κατοικία σου, μο! είπεν δ Κασνούρ μέ φρι- 
κώδη φωνήν, καθ’ δλον τδν βίον σου, θέλεις είσαι 
άντικείμενον φρίκης, προσέτι κα! μεταξύ τών ζώων, 
ένόσω άνήρ τις δέν συγκατατεθή νά σέ νυμφευθή ύπδ 
τήν ειδεχθή ταύτην μορφήν.

Πολλο! παρήλθον μήνες, έκ τής άποτροπαίου έκεί- 
νης ήμέρας, και διάγω ένταΰθα τδν θλιβερόν καί μο
νήρη βίον μου, Η δέ ώραία φύσις δι’ έμέ είναι μη
δέν, είμαι τυφλή τήν ήμέραν, τότε δέ μόνον πίπτει 
τό πρδ τών όφθαλμών μου κάλυμμα, δπόταν ή σελήνη 
διά τών ώχρών αύτής ακτινών, φωτίσει τά έρείπια 
ταϋτα.

Η γλαϋξ έσιώπησεν, άποσπογγίσασα έκ νέου τούς 
βφθαλμούς διά τών πτερύγων της- ή διήγησις ειχεν 
άνανεώσει τάς θλίψεις της, κα! τής άπέσπα νέα δά
κρυα.

Ό Καλίφης έστη έπί τινας στιγμ-ας, βυθισμένος είς 
βαθείας σκέψεις.

— Μεταξύ ήμών, είπε τέλος, υπάρχει μυστηριώ· 
δης τις σχέσις, άλλά τίνι τρόπω νά διαλύσωμεν τδ 
αίνιγμα τούτο;

— Γνωρίζω ίσως, έν μέσον, νά μάς έξάξη τής κα
κής ταύτης συμφοράς, έκραξε πάραυτα ή γλαϋξ, ό κα
κότροπος μάγος, δστις τοσαΰτα έπραξεν εις ήμάς 
κακά, έρχεται ένταϋθα άπαξ τού μηνδς συνωδευμέ- 
νος ύπδ τών φίλων του. Συνέρχονται δέ είς ένα 
πλησίον τοΰ θαλάμου τούτου διάδρομον. Πολλάκις ή
κουσα αύτούς διηγουμένους τάς κακάς πράξεις, άς 
πράττουν είς τδ διάστημα τοΰ μηνός. Ίσως λοιπόν, 
άκούοντες κα! πάλιν, θέλομεν έλευθερωθή, μανθά- 
νοντες ήν (λησμονήσατε μαγικήν λέξιν.

—"Ω, τήν φϊλτάτην πριγκιπέσαν, έκραύγασεν δ Κα
λίφης γενόμενος παράφορος έκ τής χαράς, είπέ με 
τάχιον έάν θά έλθωσιν.

Ή γλαϋξ έσιώπησε πρδς στιγμήν.
— Πριν σο! άποκριθώ, είπεν τέλος, μήν εδρης κα

κόν, νά θέσωμεν μίαν συμφωνίαν.
— Πρόσταξε κα! θέλω ύπακούσει.
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— 'H .συμφωνία αΰτη είναι, δτι είς έξ ύμών, πρέ
πει νά.μοί προ.σφέρη τήν χεϊρα του, καθ’-οςι κα: έγω 
έπίσης είμαι ανυπόμονος, νά ελευθερωθώ τοΰ τρόμε 
ροϋ τούτου περικαλύμματος, καί ένόσω άνήρ τίς δεν 
μέ νυμφευθή ύπό τοιαύτην μορφήν, είμαι καταδεδι 
κασμένη νά τήν διατηρώ.

Οί δύο πελαργοί έξεπλάγ.ησαν είς τήν πρότασιν.
— Μανσδρ, είπε χαμιλή τή φωνή, ό Καλίφης πρδς 

τόν Βεζύρην τον, έμποδιζων αύτόν διά τής πτερυγός 
του, καθ’ ήν στιγμήν έκεϊνος ήτοιμάζβτο νά φύγη, 
βεβαίως, έκ πρώτης δψεω; είναι θλιβερά πρότασις, τό 
νά είναι τις σύζυγος τοΰ δυσειδούς τούτου ζώου, άλ
λά πρδς χάριν τής φιλίας μας καί ινα σωθώμεν άμ 
φότεροι πρέπει νά τήν νυμφευθής,.

— Πώς ; έγώ ! άπεκρίθη έντρομος όΈεζόρης, θέ 
'/•εις νά μοί απόσπαση τούς δφθαλμούς ή γυνή μου δ* 
ταν επιστρέφω οΐκαδε ; :Βροστ;ύτοις είμαι γέρων και 
παρηκμακώς, ένώ άπεναντίας ύμεΐς, αύθέντα, είσθε νέος 
καί άγαμος, καί κατά συνέπειαν, δυνασθε κάλλιο* 
έμοΰ, νά νυμφευθήτε μίαν νέαν καί εύμορφον πριγ 
κιπέσαν.

— Τίς μέ βεβαιώνει δτι είναι νέα καί εύμορφος ; εί
πε, καί Ζατεββιψε θλιβερώς ό Καλιιης τάς π έρυγας 
του. Είναι άπαράλλακτον ώς νά θέσης αίλουρον έντδς 
■τοΰ θυλακίου σου.

Μολοντούτο βλέπων οτι ό Μανσδρ έπροτίμα νά μόνη 
διά βίου πελαργός ή νά συ.ζευχθή τήν γλαύκα, κατεπει 
σθη νά τή προσφέρη τήν χείρά του;

Η γλαυξ ώδήγησε τούς δύο πελαργού; είς τι μέρος 
όπου 'διά μέσου μια; χαράδρας τά πάντα ήδύναντο και 
ν’ άκούωσι καί νά βλέπωσι χωρίς νά έχωσι τόν φόβον 
μή τούς παρατηρήσωσι.

Τώ όντι, εις τινα μεγαλοπρεπώς ώραΐσμένην αίθου
σαν, μέγας άριθμδς λυχνιών διαφόρων χρωμάτων άντι- 
καθίστον τό φως τής ήμέρας· είς δέ τό μέσον υπήρ
χε τράπεζα γέμουοα παντοειδών καί έπιζητήτων φα
γητών, περί δέ τήν τράπεζαν ταύτην υπήρχε μαλθακόν 
τι άνάκλιντρον, έπί τοΰ όποιου ήλθον καθίσαντες πολ
λοί άνθρωποι. Οϊ πελαργοί άνεγνώρισαν μεταξύ αύτών 
καί τδν έμπορον, δστις τοϊς είχε πωλήσε: τήν κόνιν. Ό 
Κασνούρ ήρχισε νά διηγήται πρός αύτούς, τδ όποιον έ
παιξε τέχνασμα είς τδν Καλίφην τοΰ Βαγδατίου χωρίς 
νά παράλειψη καί τήν μαγικήν λέξιν.

Οί πελαργοί τοσοΰτον έχάρησαν άκούσαντες τό περί- 
φημον Μουτάβορ, ώστε έσπευ.σαν παντί σθένει 
τρέχοντες νά έξέλθωσι τών ερειπίων καί ή ταλαίπωρος 
γλαυξ μετά κόπου πολλοΰ ήδυνήθη νά προφθά.ση αύ
τούς. Όταν δ’ έξήλθεν, δ Καλίφης τήν εύχαρίστησεν, 
ώς διασώσασα τήν ζωήν του, καθώς και τήν τοΰ Μαν- 
σόρ καί τήν παρεκάλεσε νά δεχθή ευχαρίστως τήν χεΐ · 
ρα του εις άνταμοιδήν.

’Επομένως-στραφείς προς άνατολάς καί π^οσκλίνας 
τρις, έπρόφερε καθαρώς. Μουτάβορ. ’Εν τώ α 
μα άνέλαβον τήν πρώτην μορφήν των, έπί δέ τής έκ- 
χύσεως τής χαράς των, δτε δεσπότης.και δ υπηρέτης, 
πότε γελώντες, πότε κλαίοντες, ένηγκαλίσθησαν και 
συνέθλιψαν άλλήλους.

Τίς δύναται όμως νά περιγράψη τήν έκστασιν καί τήν 
χαράν αύτών, όταν ίδον έμπροσθεν των μίαν νέαν καί 
ώραίαν πριγζιπέσαν, μεγαλοπρεπώς-ένδεδυμένην, ήτις 
παρουσιάσασα χαριίντως πρδς τδν Καλίφην τήν χεΐρά 
της, τώ είπεν μειδιώσα.

—- Δέν άναγνωρίζετε πλέον τήν γλαύκα σας;
Ο Χασιδ, ύπερχαιρων, διά τήν χάριν καί ωραιότητα 

αύτής, άπήντησε φιλαρέσκως, ότι ή μεγαλητέρα ευ
τυχία του ήπήρξεν οτι έχ.ημάτισε πελαργός.

Ατευθύνθησαν λοιπόν καί οί τρεις πρδς τδ Βαγδά- 
τίρν. Έ έπιστροφή τοΰ Καλιφου έπροξενησε μέγιστον 
θόρυβον, διότι πάντες ένόμιζον αύτδν τεθνεώτα, άλλ’ 
δ λαός έπανευρών τον .ύπεραγαπητόν του αύθέντην, 
έώρτασε τήν επάνοδόν του,

(Έχ τον Γα.Ι.Ιιχ<Λ'.] d. Β.

....... ... .

η iirsis ο
Ό ραγη/της είναι ουσία σιδηρούχος, έχουσα τήν 

ιδιότητα τοΰ 'έλκύτιν τόν σίδηρον, ci δέ Σίναι άπο- 
ζαλοΰσιν αύιον Τσου-χύ, τουτέστιν ό άγαπών τον 
σίδηρον, οι Έζ.λη-ες δέ καί λαΰνοι δνομάζουσιν αύ
τόν τό συνηθεστερον μαγνήτην έκ τοΰ ονόματος 
Μαγνησίας, πόλεως λυδικής, οπού εύρίσκοντο τά δια- 
σηματερα παρά τοϊς άρχαιοις αύτοΰ μεταλλεία. ’Εκ 
τοΰ ονόματος δέ αύτοΰ παρήχθη ή λέξις μαγνητισμός, 
πρός ένδειξιν τών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τοΰ μα
γνήτου,

Κα! ό μαγνήτης ούχι μόνην έχει τήν ιδιότητα τοΰ 
ελκύειν τόν σίδηρον, άλλά μεταδιδωσι καί τώ σιδή- 
ρω τήν αύτήν ταύτην δ&ναμρν, διότι άν έξαρτηθή βε
λόνη άπό μαγνήτου, ή βελόνη αύτή λέγεται τότε μ α- 
γ .ν η τ ι σ μ έ ν η, καί δύναται ωσαύτως νά έλζύση 
καί νά κράτηση άλλην βελόνην είς ήν μεταβιβάζει τόν 
μαγνητισμόν αύτής.

Έάν δέ τις θέση μετά δεξιότητος μαγνητισμένην 
βελόνην έπ! τού δδατος, αύτή έπιπλέει, καί ή έτέρα 
τών άκρων αύτής στρέφεται σταθερώς πρός βοββαν, 
κατά τρόπον ώστε ή διεύθυνσις τής βελόνης αύτής 
δείκνυα·, τόν καλούμενου μ α γ ν η τ ι κ ό ν μεσημ
βρινόν, αί δυο δέ άκρα: καλούνται πόλο: τής βε
λόνης.

Έάν προσέτι, είς τήν άζραν τήν πρός βοβράν έ- 
στραμμένην προσαχθή τό άκρου άλλης βελόνης μα
γνητισμένης, στρεφόμεν.ον ώσαύτως πρός βοβ^ΰν, αί 
δύο άζραι συναποθοΰνται, ένώ συνέλκονται, έάν πρδς 
τόν βόρειον πόλον τής μιας προσαχθή ό νότειος τής 
έτέρας.

Μεταξύ δέ τών ιδιοτήτων τοΰ μαγνήτου, λέγουσίν 
ήμϊν οί πλεΐστοι τών νεωτέρων συγγραφέων, ή έλ· 
ξις, γνωστή κατά τήν άπωτάτην αρχαιότητα, μό
νη θά παρετηρεΐτο ύπό τών αρχαίων άλλά διά 
τών συνωδών μαρτυριών τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Λουζρη- 
τίου καί τοΰ Πλινίου, βλέπομεν οτι ή ζοινωνιστιζή 
δύναμις τού μαγνήτου πζρετηρήθη ωσαύτως ύπδ τών

(*) Όρα καϊ περί άλλων τοιούτων έφευρέσεων, ώς 
τοΰ τη-Ιεσκοπίον,.τον άεροστάτον, τον ά-ίεζικεραύ- 
νον, τά προηγηΟέντα φυλλάδια τής Ευτέρπης.

Άλλά πρός τό ομοίωμα ιών σινικών μαγνητικών 
αρμάτων, προσθώμεν τήν τοΰ μαγνητικοΰ άρματος τών 
Ίαπδνων, τήν περιγραφομένην είς τδν 33’ν τόμον τής 
μεγάλης αύτών έγκυκλοπαιδείας.

Τό δέ τών Σινών άρμα, ούτινος καί άλλαι πρός 
τούτοις εύρίσκονται περιγραφα!, ήν διά τούς πρέσβεις 
καί τούς μεγιστάνας τοΰ Ούρανίου Κράτους, ή έπιση- 
μοτάτη ένδειςις τιμής, ήν ήδύναντο ν’ άπολαΰσωσι πα
ρά τοΰ Κυριάρχου αύτών.

Οί Σΐναι δέ έγκυκλοπαιδισταί δέν άναφέρουστ διατί 
ή χειρ τοΰ μορφώματος τεθειμένου είς τά έμπροσθεν 
τοΰ άρματος έδείκνυε πάντοτε τδν Νότον, άλλ’ είναι 
πρόδηλον οτι ή μόνιμος αύτοΰ στάσις σχετικώς πρδς 
τά τέσσαρα σημεία τού Όρίζοντος, οίανδήποτε στρο
φήν άν έστρέφετο τδ άρμα, πρέπει ν’ άποδοθή είς 
μοχλόν σιδηροΰν, ίσχυρώς μαγνητισμένον καί τεθει- 
μένον έντδς τοΰ βραχίονος τοΰ άνδρεικέλου, εις τρόπον 
ώστε ή πρδς Νότον στρεφομένη άκρα ν’άνταποκρίνε · 
ται πρδς τήν δεικνύουσαν χεϊρα.

Οί δέ Σίναι, οί χρώμενοι 4 4 00 έτη Π. X. τής η
πειρωτικής αύτής πυξίδος, έπως όδηγώνται είς τάς 
μεγάλος έκτάσεις τοϋ Κράτους αύτών, κα! στρίφωσι 
πρδς άνατολάς τά μνημεία αύτών, τής θαλασσίου 
δμως πυξίδος πολύ βραδύτερου έκαμον χρήσιν, διότι 
περί τής πυξίδος αύτής μόνον έν τώ ’Ιστορίζω 
Π ί ν α κ ι τής δυναστείας τών Τζίν γίνεται κατά 
πρώτην φοράν λόγος καί αυτή άρχεται μόλις άπδ 
τού 265 έτους Ά. X. Μέχρι τοΰ δεκάτου έκτου αίώ- 
νος ή ναυτική τών Σινών πυξίς συνίστατο είς απλήν 
βελόνην μαγνητισμένην, τεθειμένην έπί τοΰ υδατος 
κα! ύπερειδομένην ύπό δύο μικρών καλαμ'ων, ή δ" έ- 
νεστώσα πυξίς αύτών έχουσα τό τής ήμετέρας σχήμα, 
βελόνη δηλαδή ταλαντευόμενη έπ! στρόφιγγες, είναι 
πρδς αύτούς όργανο» δλως νέον, δπερ Ιεραπόστολός 
τις συνήθης τοϊς χορηγεί. Άλλ’ δμως έώμεν τούς 
Σίνας, ών ή υπαρξις ήτον είσέτι πρόβλημα κατά τούς 
πρώτους Ά. X. αιώνας, καί ίδωμεν τδν άρχαΐον έ
κεΐνον κόσμον, ουτινος ημείς εΐμεθα οι έπιστημονικο! 
κληρονόμοι.

Βλέπομεν δ’ έμπρώτοις δτι κατ’ Αντώνιον τόν έκ 
Βόλωνίας, οί ’Ιταλοί άσυστόλως, οδτως εϊπεΐν, ίδιοπο·.- 
ήθησαν τήν τιμήν τής πολυ-ίμου ταύτης άνακαλύ- 
ψεως, διότι κατ’ αύτούς δ Φλάβιος Γιόας, ναύκλη
ρος Νεαπολίτης έκ Πισιτανοΰ, παρά τή Άμάλφιδι, έ- 
χορήγησεν είς τήν ναυτιλίαν τό I 303 τό μικρόν αύ 
τό δργανον, τδ άντικαθιστοϋν τόν Ουρανόν, κα! ή 
πόλις Άμαλφις εύγνωμονοΰσα κα! θέλουσα νά διαι
ώνιση τήν δόξαν τοΰ Φλαβ ου Γι όα (Gioia) έταξε 
πυξίδα χρυσήλατον έπί σαπφειρίου πέδου, κατά γω
νίαν τινά τού έμβλήματος τών παρασήμων αύτής.

Άλλ’ ίίς τά καλώς έγνωσμένα άρχαΐα παράση
μα τής Άμάλφιδος δέν εύρίσκεται. πυξίς ούδεμία.

, Άλλως άναφέρεται περί τίς πυξίδος έν σατύρα τιν! 
τής περιφήμου Βίβλου Γυότ (Guyot) έποχής τοϋ 11 90 · 

ι κα! ούχί μόνον ή πυξίς ήν έν χρήσει τότε παρά τοϊς 
• ναυτιλλομέ^ςις, άλλά προσέτι ή Βίβλος Γυότ δέν ό- 

μιλεΐ περί αύτής ώς περί έφευρέσεως νέας, κα! τοΰ- 
- το μας κάμνει νά πιστεύσωμεν δτι τής πυξίδος ή 
ι καταγωγή δύναται νά είναι άνατολίκή κα! ότι εΐσήχθη 

είς Εύρώπην κατά τήν έπιστροφήν τής δευτέρας σταυ
ροφορίας, τούτέστι περ: τδ 44 50.

Ιδού δέ είς τ! στηρίζω τήν υπόθεσιν ταύτην.
491.

’Ελλήνων κα! τών Λατίνων, καί άνεγνώρισαν αυτοί πρός 
τούτοις δτι ή έλαστιζή αϋτη ένέργεια ήσζεϊτο καί διά ό 
τών σκληροτέρων έως σωμάτων. Δυνατόν άρα νά 
παραδεχθώμεν οτι δέν διέκριναν τήν διεύθυνσιν τοΰ j. 
μαγνήτου, ένώ ινα φθάσωσιν είς τήν γνώσιν αύτήν, 
ήρκει απλώς ν’ άφήσωσιν έλεΰθερον τδν έπίπλουν μιας τ 
άκρας σιδηράς κλωστής μαγνητισμένης, έπερειδομέ- > 
νης είς άχύρου καλάμια καί νά ίδωσιν δτι θά ϊστα- t 
το μονίμως δεικνύουσα τόν Βαββάν καί τήν Νότον, ρ 
Τοΰτο δέ φαίνεται μοι έπίσης δύσκολου ν’ άρυηθή τις 
ώς κα! νά παραδεχθή, αποδεχόμενοι δμως δτι ή μα 
γνητική διεύθυνσις έλαθε τούς Έλληνας κα! τούς 'Ρω , 
μαίους, έπεται άρα δτι έλαθεν ωσαύτως καί τούς , 
Αιγυπτίους, φερ’ εϊπεΐν, τόν γηραιόν έκεΐνον λαόν; , 
τούτο δέ έρχομαι ήδη νά φιλονειζήσω, διότι άνερευ- ( 
νώντες τήν έποχήν τής γνώσεως τής μαγνητικής διευ- ( 
θύνσεως, ζητοΰμεν συγχρόνως κα! τήν αρχήν τής πυ- ( 
ξίδος, ήτις είναι ή άμεσος κα! πρώτη τοΰ άρχικοΰ τού- ( 
του φαινομένου παρατήρησις.

Άν κα! τό Ούράνιον Κράτος ήναι κόσμος τις ίδιος, 
ή δέ πυξίς δέν ήλθεν είς ήμάς άπό τών Σινών, ώς . 
διατείνονται πάντες οί άξιοϋντες δτι διεζοινώθη αύτή ( 
είς Εύρώπην ύπό τοΰ Μάρκου Πώλου τό 4 295. κη 
ρύσσω έμπρώτοις ύπέρ τού αξιώματος μου, «ούδέν ; 
κ α ι ν ό ν ύ φ’ ήλιον»· δτι οί Σΐναι διέκρινον τήν 
μόνιμον διεύθυνσιν τοΰ μαγνήτου 4 4 00 έτη πρό τής 
χριστιανικής χρονολογίας.

Διότι ή Σινική Εγκυκλοπαίδεια, ή έπιγραφομένη. 
‘Ο κήπος τοϋ Έρνθροϋ ’Ιάσπεως, » άποδιδωσιν είς 
τόν Τσεού-Κούγγ σύγχρονον, κατά τούς σινολόγους ή
μών, τοΰ Άχιλλέως καί τοΰ Έκτορος, τήν έφεύρεσιν 
τών μαγνητικών αρμάτων, δεικνυόντων τόν Νότον κα! 
συνεπώς τά τρία λοιπά τοΰ δρίζοντος σημεία· τά δέ 
άρματα ταΰτα ήσαν, άπλώς εϊπεΐν, πυξίδες τής ξη· 
ράς, κα! ή διαγραφή αύτών εύρίσκεται είς τόν ιστο
ρικόν πίνακα τής δυναστείας τών Τζίν· (άπό τοΰ 
265 44 9 Ά. X.) Ιδού δέ τ! άναγινώσκομεν είς τόν 
ιστορικόν τοΰτον πίνακα έπΐ τοΰ κεφαλαίου τών μα
γνητικών αρμάτων,

« Τό ξΰλινον όμοίωμα, τό τεθειμένου έπΐ τοΰ μα- 
γνητικοΰ άρματος, παρίστη πνεύμα φέρον ένδυμα έκ 
πτερών δπως δήποτε δέ έστρέφετο ή περιεστρέφετο τό 
άρμα, ή χειρ τού πνεύματος έδείκνυεν ατενώς τόν 
Νότον. Ότε δέ δ Αύτοκράτωρ έξήρχετο έν δχήματι 
πρός τελετήν, τό άρμα τοΰτο προηγείτο πάντοτε καί 
έχοησίμευε πρός δεΐξιν τών τεσσάρων σημείων τοΰ 
δρίζοντος. »

Καί είς άλλην έγκυκλοπαιδείαν Σινικήν, έπιγρα- 
φομένην Σαντζαΐ-τζού-χοέ, εύρίσκεται ώσαύ- 
τως ή έπομένη περιγραφή τοΰ μαγνητικοΰ άρματος, 
συνωδευμένη μέ τήν περί ής είρηιαι ξύλινον μορφήν έν 
ιχνογραφίφ.

« Τοΰτο δέ είναι τό κόσμημα τοΰ άρματος, έχον 
τάς εξής διαστάσεις. Είναι ύψηλόν ένα πόδα. τέσσα- 
ρας δακτύλους καί δύο γραμμάς. Κατά δέ τό άκρον 
τοΰ ξύλου τοΰ άξονος τοΰ άρματος είναι όπή περι
φερής τριών δακτύλων καί έπτά γραμμών τήν διά
μετρον’ έντδς δέ τής όπής ταύτης κινείται πασσα- 
λίσκος τοΰ αύτοΰ πάχους, έφ’ ου έπιτέθει-ται όμοίωμα 
ανθρώπινον έκ νεφρίτου (λίθου πρασινοχρόου) καί ου- 
τίνος ή χειρ δείκνυσι» άείποτε τόν Νότον ή μορφή δ’ 
αύτη κινείται έντδς τής όπής. »

ΊΌΜ. Δ'. (Φυλλάδ. 88).



— 378 —
— 379 —

Κα! ήμεΐς ωσαύτως (οί Γάλλο:) άξιοΰμεν ότι έφεύ· 
ρομεν τήν πυξίδα, διότι πανταχοΰ έν Ευρώπη ό δεί
κτης τοΰ Βορβά τής πυξιδος έχει τδ σχήμα τοΰ κρί
νου, Αλλ’ ό κρίνος ό φανείς έπΐ των παρασήμων των 
φράγκων βασιλέων κατά τήν νόστον τής δευτέρσς σταυ
ροφορίας έχει τήν καταγωγήν ανατολικήν, διότι είναι 
δ κάλυξ τοΰ λωτοϋ, έξ ου άποσπώνται δύο πέταλα, 
σύμβολον τής άγνότητος, άνθους καθιερωμένου είς τήν 
Ισιδα και δπερ εύρίσκεται Ανάγλυφον, ακριβώς δμοιον 

μέ τον κρίνον τής έμβληματολογιας, έπΐ τοϋ με
τώπου τών έκ βασάλτου μεγάλων Σφιγγών τοϋ Λουβρου.

Οί πρώτοι έξ ανατολής έπανελθόντες ιππόται συνε 
φερον τό Αιγύπτιον άνθος εις άνάμνησιν τής υπέρ 
πιστεως αυτών έκστρατείας. Άλλ’ δτε Δουΐ ό Νέος 
και οί διάδοχοι αύτοϋ Βασιλείς άπεδέχθησαν τδν κρί
νον, οί ίππόται, οί βραδύτερον έξ Αίγύπτου νοστήσαν 
τες έκ Παλαιστίνης καί Συρίας, ύπεχρεώθησαν ν' αρ- 
κεσθώσιν εις απλήν χελιδόνα προς έμβλημα τής είς 
τδν Άγιον Τάφον αποδημίας των.

Ευθύς δ’ άμα έρευνήσωμεν τήν ά-ατολήν, βλέπω- 
μεν οτι ή πυξΐς ήν έν χρήσει κατά τήν θαλασσαν τής 
Ινδίας· τδ 1242 ό συγγραφεύς τοϋ Θησαυρού 
τών Εμπόρων, ό άραψ Βαίλάκ, δστις έγραφε 
τδ 640 έτος τής ’Εγίρας, παρισιησιν ήμϊν τήν πυξίδα 
τής Ινδικής θαλάσσης, ώς ακριβώς έμφερή προς τα 
μαγνητισμένα σιδηρά έκεΐνα ΐχθύδια τά κοΰφα, ατι- 
να πωλοϋνται ώς παιδικά αθύρματα. « Οί πλοίαρχοι, 
λεγει αύτδς, οί πλέοντες έπΐ τής ινδικής θαλάσσης 
έχουσιν εΐδός τι ιχθύος σιδηρού ΐσχνοτάτου, κούφου 
και ουιω διατεθειμένου, ώστε ριπτόμενος είς τό ύδωρ 
επιπλέει και δεικνυσι διά τής ουράς καί τής κεφαλής 
τά δύο σημεία τοΰ Νότου καί τοϋ Βορρά· ή αιτία δέ 
δΓ ήν δ ίχθύς έπιπλ έει τοΰ υδατος είναι οτι όλα τά 
μεταλλικά σώματα καί αυτά τά σκληρότατα καί τά 
βαρύτατα, όταν -/.ατασκευάση τις έξ αυτών άγγεΐα κοί
λα, περιέχοντα ποσότητα υδατος άνωτέραν τοΰ βά
ρους των δύνανται νά μείνωσιν έπΐ τής άπιφανείας τοΰ 
υδατος καί νά ύποβαστάσωσ: τδ εμβαλλόμενου ώς 
άν ή τούτο τδ άντίσταθμον πλάστιγγας.

Αλλ’ έάν ή ίχθυοπυξίς ήν έν χρήσει τδ 4 242 κατά 
τήν Ινδικήν θάλασσαν, οι άραβες μετεχειρίζονιο αΰτήν 
κατά τήν .Μεσόγειον τδ 1804 ώς Αναφέρει τούτο ό Ιά
κωβος Βτρυς· « ό μαγνήτης, λέγει αύτδς, εύρίσκεται 
εν Ινδιιφ καί δ: Αποκρύφου δυνάμεως έλκει τδν σιδη 
ρον· όταν δέ προσαγάγη τις βελόνην πρδς έπαφήν τοϋ 
μαγνήτου τήν βλέπε: ατρεφομένην κατά τδ άστρον τοϋ 
Βσβρά δπερ τέθειται είς τδν άξονα τοΰ στερεώματος, 
περί δν άξονα στρέφονται δλα τ’ άλλα. ’Εντεύθεν δέ 
η βελόνη αυτή εί·.’ Αναπόφευκτος είς τούς πλωτήρας τής 
θαλάσσης, c

Αρά δέ οί άραβες εί-ΐν οί έφευρεται τής πυξιδος" 
ακκ οι άραβες ουδέν έφεδρον' διότι ήντλήσαν τός γνώ 
σεις αυΐών άπδ τών βιβλίων τών αρχαίων, άτινα δέν έ_ 
φθασαν μέχρις ημών. Οίίτω λοιπόν ή διεύθυνσις του 
μαγνήτου άνεγνωρισθη ύπδ τοϋ Άριστοτέλους, δστις ώ 
μίλησε περί αυτού έν τή περιφήμω κατ'έξαίρεσιν πραγ
ματεία του περί "τής λίθου, ήςδ τίτλος μόνον 
δ’.ετηρήθη δηδ Διογένους τοΰ Λαερτίου· οί δέ άραβες 
μετέφρασαν τήν πραγματείαν ταύτην παρεμ.5άλλοντες 
έν αύτή μύθους παραλογισμ.ών- τούτο όμως δέν είναι 
λόγος τοΰ ν’, άρνηθώμεν είς τδν Άρίστοτέλην τήν άνα- 
γνωρισιν τής μαγνητική; διευθύνσεως,

Άν δ' εΐχωμεν έτι τήν διάσημον τής ’Αλεξάνδρειάς 
βιβλιοθήκην, ή αν ήδυνάμεθα νά μεταφράσωμε» Αλη
θώς τά ιερογλυφικά, είμί βέβαιος δτι θ’ άπεδεικνόετο 
ή Ανακάλυψις τοΰ μαγνήτου άπδ χρόνων άμνημονεύτων 
έν Αίγύπτω καί Φοινίκη.

'Ο μαγνήτης δέ. δστις έλκει καϊ απωθεί τδν σίδη
ρον εκαλείτο παρ’ Αιγύπτιοι;, τδ δστοΰν τοΰ "Ωρου ή 
τής καλής αρχής, ένώ δ σίδηρος έθεωρείτο παρ αύτούς 
ως τδ δστοΰν τοΰ Τυφώνος, τοΰτέστι τής κακής αρχής* 
αλλά χωρίς νά εισέλθω είς τόσω Αρχαϊκά; συζητήσεις, 
λέγω μετά τοΰ Μοντεσκίου, ότι δ περίπλοος τής ’Αφρι
κής ύπδ τών Φοινίκων είναι μύθος, άν οί Φοίνικες ή- 
γνόουν τήν πυξίδα· καί τωόντι πώς αποδέχεται τις δτι 
οί πλωτήρες οί σταλέντες ύπδ τοΰ Φαραώ, Νεχώ ή 
Νεχάω ήδυνήθησαν άναχωροΰντες άπδ λιμένος τής Έ- 
ρυθράς θαλασσής ν’ άποβιβααθώσιν είς τάς έκβολάς τοΰ 
Νείλου άνευ γνώμονος, άλλως τε πώς cl Τυριοι, οί Α
τρόμητοι έκεΐνοι νάΰται θά ήδύναντο νά πορευθώσι πρδς 
άνεύρεσιν τοΰ χουσοΰ τοΰ Οφείρ καί τοΰ κασσιτέρου τοϋ 
Τυλέ, νά έπισκεφθώσι τά λογιστήρια, άπερ ίδρυσαν κατά 
τας στήλας τοΰ Ηρακλέους, νά έξελθωσιν είς τδν α
τλαντικόν καί ν’ άνακαλύψωσι τδν νέον κόσμ-ον; καί 
αύτδς δ Ήσαίας δέν μαρτυρεί οτι ή άλαζών ευδόκιμη- 
σις τής.Τύρου ώφείλεται άποκλειστικώς είς τήν μεγα- 
λοφυίαν τών σοφών αύτής ναυάρχων ;

Άλλα καί ό Κάμιλλος Δυτείλιος ευρεν εσχάτως με
ταξύ τών περιάπτων τοΰ έν Αούβρω αιγυπτιακού Μου
σείου μαγνήτας Αρχαίους, διατηρήσαντας τήν ειδικήν αυ
τών φύσιν καί ών ή σταθερά θέσις τών αυτών μερών, 
πρδς τους αυτούς πόλους ένδείκνυσι τά μάλιστα προφα · 
νώς δτι οί Αιγύπτιοι έγίνωσκον τήν μαγνητικήν διεύθυν· 
σ:ν.. Λυπούμαι δέ δτι ό έφορος αύτδς τοΰ Μουσείου δέν 
έθεώρησε τά μαγνητικά ταΰτα περιαπτα, είμ.ή ώς όρ
γανα έξαπατήσεως προς χρήσιν τών Αιγυπτίων ιερέων. 
’Εκτός δλων τούτων καί δ Άλκίνιος έν τή Όδυσσεία λέ
γει πρδς τδν Όδυσσέα περί τοΰ πνεύματος τοΰ διευθύ ■ 
νοντος τάς ναΰς έν νυκτΐ καί χειμώνι, καί τδ πνεύμα 
τούτο ήν βεβαίως ή πυξίς.

ά) Αλλά τίς άκαδημιακδς δσον εύήθης δύναται νά 
βεδαιώση δτι τδ βέλος τοΰ Αβάρεως δέν ήτο βελόνη 
μαγνητική, ήν ό Πυθαγόρας τω έκλεψεν ; « Ό Πυθαγό
ρας, λέγε: δ Ιάμβλιχος, έκλεψε τδ χρυσουν βέλος, ού 
άν=υ δέν ήδύνατο νά διακρίνη τήν όδδν ήν ιοφειλε νά 
λάβη καί τοιουτοτρόπως δ Πυθαγόρας τδν ήνάγκασε νά 
τώ άνακαλύψη τήν φύσιν » τδ βέλος δέ τούτο οδτινος 
δυνάμει ή δημιουργός τών 'Ελλήνων φαντασία ύπέθετο 
τδν άίαριν διεοχόμενον τδ κενόν, ήν απλώς βελόνη μα
γνητισμένη, χρησιμεύουσα είς τον ίνδόν φιλόσοφον Αντί 
πυξιδος καί ήν είχεν επιχρυσώσει δ πρδ αύτοΰ ‘Ρουολζ 
γέρων κ’ έκεώος ώς ό κόσμος.

Παραλίπων δέ τ’ άλλα περί τοΰ μαγνήτου προστίθη- 
μι μόνον δτι ή μαγνητική ίδιότης περί ής έφρόνουν δτι 
μόνον άπδ τοϋ μαγνήτου μεταδίδεται είς τδν σίδηρον, 
δύναται νά τω μεταδώση καί διά τοΰ ήλεκτρισμοϋ, τής 
συγκρούσεως, καϊ τής προστριβής. Καί τωόντι μαγνη
τίζει τις τήν βελόνην πυξιδος ύποβάλλων σύτήν είς 
τήν προσαφήν ήλεκτρικοΰ ρευστού, και διά τδν λόγον ή 
αιχμή τών άλεξικεραύνων, διαμένει μάλλον ή ήττσν μα
γνητική μετά καταιγίδα μεγάλην δβελδς σίδηρους 
μαγνητίζεται ωσαύτως διά συγκρούσεως σφοδρά; κοί 
βιαίας, ήτις σαλεύουσα τά μόρια αύτοΰ τίθησιν είς κί- 
νησιν τδ μαγνητικδν ρευστόν· τέλος ή. προστριβή τοϋ 

χάλυβος τοΰ διαπερώντος τδν σίδηρον χορηγεί αύτώ 
τήν δύναμιν νά προσέλκη τά ψήγματά του.

Ή καταιγΐς ή μαγνητίζουσα τάς αίχμάς τών άλε- 
ξικεραύνων, έπενεργεΐ ώσαΰτως έπΐ τής πυξιδος, και 
συχνάκις συμβαίνει ώστε μετά κραταιάν έκρηξιν βρον
τής, πυξΐς ναυτική καθίσταται ουτω καλουμένη ύ π ό
σα λ ο ς (affolee) τοΰτέστι τδ πρδς βοβράν άκρον 
αύτής στρέφεται πρδς νότον άλλως τε έπειδή αί βε- 
λόναι τών ναυτικών πυξίδων έφίσταντα: είς έλαφρδν 
χάρτωνα στρεφόμενου μετ’ αύτών κ’ έφ’ ου σημείοΰνται 
τά κλασματικά έμβαδά τών ανέμων, συμβαίνει, ώστε 
άν ή πυξΐς ύποσαλευθή χωρίς ό ναύτης νά τδ παρατη- 
ρήση, πορεύεται τότε έπΐ γραμμής έκ διαμέτρου έναν- 
τίας πρδς τήν πιστευομένην τούτο δέ συνέβη είς άξιω 
ματικδν τοΰ γαλλικού ναυτικού, οστις άπδ άπλοϋ πρω- 
ράτου, κατέστη πλοίαρχος φρεγάτας, όταν τδ 1792 οί 
εύπατριδαι άποχωροΰντες άφήκαν τδ ναυτικόν είς τήν 
δίάκρισιν τών Αξιωματικών, ών ή έμπειρία ήν άνισος 
πρδς τδν πατριωτισμόν· ό περί ου λοιπόν δ λόγος 
πλοίαρχος διαταχθείς υπδ τής κυβερνήσει»; νά φέρη κα- 
τεπειγοντα εις Αντίλλας, άπεπλευσεν έκ 'Ροχεφόο- 
της, και τδ πορθμεΐον αύτοΰ ίστιοιόρον ταχυδρόμον, 
ύπερβαλδν τήν γραμμήν τών Άγγλων καταδρομέων έ
πλεε πρδς Αμερικήν, δτε καταληφθέν αίφνης ύπδ κα
ταιγίδας έκεραυνοβολήθη κατά τδν μέσον ιστόν κ’ έ
πλεε δύο ημέρας κυμαινόμενον έπΐ τοΰ μεγάλου ωκεα
νού. Μετά δέ τρεις μόλις μήνας δ σκοπιωρός Ανέκρα
ξε λ Γή. » Και μολονότι δ πηδαλιούχος Ατενείς είχε 
τους οφθαλμούς πρδς τήν πυξίδα καί δ πλοίαρχος βέ 
βαιος ήν είς τάς δδηγίας τών Αξιωματικών του, Αντί, 
ώς έπιστευον νά βιψωσίν άγκυραν είς άγιον Πέτρον τής 
Μαρτινίκας, ή ναΰς είσέπλεεν είς Μαρένην, τούτέστιν 
έπέστρεφεν έκεΐ δθεν είχεν Αναχωρήσει.

('Musee des families.^ ‘Τπό I. Ε. Γ. 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Η ΚΑΡΔΙΑ. ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ.

’Εάν έχετε, άναγνώσταί μου, πν ε ϋ μ α πίθηκος, 
θά γελάσητε προς τήν περίεργον ταύτην εικόνα τού Κ. 
Βερνέρου, δστις είναι δ Βάν-Δΰκ τοΰ Βοτανικού Κή
που τών Παρισίων. Άλλ’ έάν έχετε τήν καρδιαν) 
ώς τήν τοΰ πίθηκος ίσως συγκινήσωσιν ύμάς τά εξής.

— Καρδια είς τούς πίθηκας I χάχ I αχ ι α I τί 
παραδοξολογίας θά μάς ειπης.

— Σά; βεβαιώ, ούδέν άληθέστερον, θέλω σάς ομιλή
σει περί τής κ α ρ δ ί α ς τοΰ άγριωτέρου μάλιστα 
πίθηκος τοϋ ΰλοβιου, τού έπωνομασθέντος Σ ί μ ι α 
Σφΐγξ (Simla Sphinx), δστις έζησεν έν τω Βο- 
τανικώ τών Παρισίων κήπω, καί τδν όποιον περιηργά- 
σθη και είκονογράφησεν, ώς σά; ειπον. ό Κ. Βέρνερος 
άπδ τήν φύσιν.

Έκτδς τοΰ Αγρίου ήθους του καί τής δυσειδούς μορ

φής του, δ πίθηξ ούτος έχε: ανάστημα μέγα, δέρμα έ- 
ρυθρόλευκον, ώτα καί δάκτυλα σαρκόχροα, γλουτούς 
κόκκινους ώς τδ αίμα, ουράν τοξοειδή, δδόντας τρύ
ζοντας συνεχώς καί τόσον ισχυρούς, ώστε δύνανται νά 
δαμάσωσι πλείστους άνδρας, κα'ι είναι τόσον έπιτήδειος 
είς τάς κλοπάς του, ώστε δεικνύει στρατηγικήν έπιτη- 
δειότητα. Αλλά μή φαντασθήτε ζώόν τι δλέθριον 
πρδς τήν Ανθρωπότητα, διότι καί αυτό σχηματίζει κοι
νωνίαν . . . δημοκρατικήν άν θέλετε, καί μάλιστα ώ- 
ραίαν δημοκρατίαν, δμοίαν τής τών χρόνων τοΰ Περι
κλεούς . . . έκτδς έάν ό έρως δέν έπιφέρη τά κακά 
του Αποτελέσματα . . .

— Ακόμη καί έρωτα μάς λέγεις φιλτιτε . . - 
σέ παρακαλοΰμεν λοιπόν, είπε τάχιον περί τής καρ
διάς αύτοΰ τοΰ ζώου, έχομεν ορεξιν ν’ άκούσωμεν τά 
ψεύδη σου . . .

— Βεβαιωθήτε, κύριοι, οτι ούδέν ψευδές θά εϊπω. 
Καί άν θελήσετε νά ένθυμηθήτε τούς Αρχαίους ημών 
προγόνους, καί τούς τρωικούς αιώνας, καθ’ ούς αύτδ τδ 
αίσθημα τοϋ ’Ερωτος έκίνησε ολόκληρον τήν Ελλάδα 
κατά τής Τροίας . . . καθ’ οΰς έν φίλτατον Αντικείμε
νου . . - μία ώραια Ελένη έκαμε τδν δυστυχή Μενέ
λαον δέκα έτη νά σπαράσσεται, τότε θά δμολογησετε 
δτι έχει καί αϋτδ τά εύγενή του αισθήματα, τδ φ ί λ- 
τ ρ ο ν τ ο υ, τό Αντικείμενου τοϋ έρωτός του. . . Καρ
διάν, τέλος πάντων, ήτις έχει παλμούς ίσους τής άν- 
θρωπίνης.

Παρατηρήσατε έν τούτοι; τήν εικονογραφίαν τοΰ 
πίθηκος τούτου Σ φ ι γ κ ό ς, βλέπετε δτι μια πίθηξ 
μήτηρ άγάλλεται, θυλάζουσα τδ τέκνον της, καί ώς 
περικλείουσα θησαυρόν τινα εντός τών κνημών της καί 
τών βραχιόνων, προσμειδιά πρδς αυτό διά τήν αδυνα
μίαν του . . , καί θρόπτουσα τδ κρανίον του, μετ’ ά 
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δρότητος παρέχει πάσαν ένδειξιν άγάπης · · · Βέβαια 
ώς ζώον ύπομειδια, ώς ζώον στοργήν δεικνύει . . . Καί 
τί μέ τοϋτο, δέν έχει καρδιάν άραγε ;

Όταν ή θηλυκή S ι μ ί α Σ φ ύ γ ξ άποκτήση μι
κρόν, γίνεται άλλη έξ άλλης έχ τής άλαζονίας της. 
θεωρεί τούς όμοιους της ώς Αναξίους τής συντροφιάς 
της. Τότε βλέπετε εις τε τό ήθος καί τους τρόπους 
της τήν ύπερηφάνειαν καί τήν φιλοστοργίαν έν μόνον 
βλέμμα της έξαρκεί νά σταματήση είς άπόστασίν τινα 
μακράν της καί τούς πλέον θρασυτέρους, συγχωρεΐ δέ 
είς μόνον τδν σύζυγον τήν πλησίασιν, ύπδ τδν όρον τοΰ 
νά φέρεται πατήρ φιλόστοργος. Άμφότεροι κάθηνται 
άπέναντι άλλήλων, συσταυρόνοντες τάς κνήμας και σχη- 
ματίζοντες ουτω είδος τι φωλεάς ένθα εμφωλεύει τδ 
τέκνον ύπδ τήν προστασίαν των.

Μεταξύ τών συ/διασωμένων τούτοις ύπήρχεν είς τδν 
Βοτανικόν κήπον καί νέα θήλειά τις πίθηξ, ήτις δέν ή 
δυνατό νά ζήση μακράν τής εύτυχοΰς ταύτης μητρδς 
καί τοϋ υιού. 'Η μεγίστη αύτής επιθυμία ήτο τδ νά γί
νεται δεκτή εις τήν οικογένειαν καί νά άξιοΰται νά

TO θΗΤΡΟϋ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
ΕΝ ΝΕΑΠΟΑΕΙ.

Τδ θέατρον, "Αγιος Κάρολος έν Νεαπόλει, έκτίσθη έ
π! Καρόλου τοΰ Γ'. τδ 1737, κατά τδ σχέδιον τοϋ ιπ
πότου Μεδράνου, ύπδ ’Αγγέλου Καραζάλου, είς 270 
ήμέρας. Καταστραφέν δ’ ύπό τίνος πυρκαϊάς τδ 1815, 
άνωκοδομήθη μετ’ ολίγον ύπδ τοΰ περιφήμου θεατρώ
νου Βαρ 6 άγια κατά τδ σχέδιον τοϋ άρχιτέκτονος Νι- 
κολίνου.

θωπεύη τδν μικρόν πίθηκον, δστις τή έφαίνετο αρι
στούργημα τής φύσεως· έπεδαψίλευε πάσαν ύπδ αν
θρώπου φανταζομένην θώπευσιν. Πλήν πάσα φροντίς 
ήτον ανωφελής. Ή μήτηρ εμεινεν άκαμπτος, έγρυζεν 
άπειληπκώς καί έκτυπα τδ έδαφος μέχρις ου ήναγκά- 
ζετο νά τής στρέψη τά νώτα. Αΰτη τότε άπεμα- 
κρύνετο πλήρης λύπης αλγεινής· έκάθετο μακρύτε- 
ρον, καί ώρύετο δδυνηρώς· άλλ' ύπείκουσα εϊς ενδόμυ
χόν τι αίσθημα έπανήρχετο είς τδ μικρόν καί άνεκραύ- 
γαζε μετ’ άφατου άγαλλιάσεως, έάν ή μήτηρ έσυγ- 
χώρει είς αύτήν τήν ψαΰσιν τής άκρας μόνον τής ου
ράς τοΰ υΐοϋ της.

Ότε δέ τδ μικρόν τοϋτο έδυνήθη ν’ άναβ^ιχάται 
τάς κιγκλιδας, τότε έπρεπε νά ίδήτε τήν μητέρα πώς 
τδ έσυμ6:ύλευε, τδ παρηκολοΰθει και τδ παρεφύλαττε 
διά τών δφθαλμών, τρέμουσα και είς τήν έλαχίστην α
νοησίαν του, άπλώνουσα τούς βραχίονας της ί'να τδ δε- 
χθή πίπτον, καί τότε νά τδ έπιπλήξη, έπιδαψιλεύουσα 
άπειρους θωπείας , . .

C Κατά το Γα.Ι.Ιικόν.) Π. Η.

Ή πρόσοψις, δλίγον τι σκυθρωπή, σύγκειται ύπό τί
νος στοάς, ’Γονικής τάξεως, ύπδ τήν όποιαν κυκλοφοροΰ- 
σι τά οχήματα. Ό πυλών είναι μεγαλοπρεπής καί οί 
διάδρομοι εύρυχωροι· άλλ’ ή κλίμαξ βεβαίως δέν ήρμο- 
ζεν είς τοιοΰτον λαμπρόν οικοδόμημα. Ή δ’ αίθουσα 
τοΰ θεάτρου ολίγον τι μεγαλειτέρα τοϋ τών Παρισίωντοϋ 
Μελοδράματος, περιέχει έξ σειράς θεωρείων, έκάστης 
τών σειρών περιεχοΰσης τριάκοντα δυο· έκαστον δέ 
θεωρεΐον δύναται νά περιλάβη δώδεκα περίπου θεατάς, 
Όλαι αί θέσεις τής πλατείας είναι ήριθμημέναι κα: κε- 
χωρισμέναι, οπερ συνειθίζεται ιδίως είς τήν Ιταλίαν.

Ή αίθουσα, Ά γιος Κάρολος είναι κατά- 
χρωος άνωθεν εως κάτω, έκτός τινων άετωμάτων έ- 
παργύρων, ώς έκ τών οποίων, ποικιλομένης τής χρυ- 

σοϋς ταύτης θέας έμποδίζιι τήν άηδίαν τής μονοτονίας.
Κατά τδν ιταλικόν συρμόν, τά θεωρεία είναι έστρωμ- 

μένα διά κυανής έρέας. Τδ δέ τοΰ βασιλέως, κατέναν
τι τών σκηνών εύρισκόμενον, καί ύπεράνω τής εισόδου 
τής πλατείας, ύποστηριζεται ύπδ δυο φοινίκων κεχρυ- 
σωμένων, καί διακοσμείται ύπδ δύο παραπετασμάτων 
χρυσοϋφάντων καί ίανθίνων, άνεγειρομένων μηχανικώς. 
Τά ζωγραφήμετα τής δροφής τής αιθούσης παρίστάνου- 
σι τδν Παρνασσόν ύπεράνω δέ τής σκηνής ύπάρχει ώ- 
ρολόγιον είς τοΰ όποιου τδ σκιόθηρον έρωτες δεικνύουσι 
τάς ώρας. Έν τώ μεταξύ έκάστου θεωρείου ύπάρχει 
λυχνία έκ χρυσού καί έξ άργύρου πέντε έχουσα βρα
χίονας. Πρδς φωτισμόν δέ μεταχειρίζονται κηρία, τών 
όποιων είς τάς μεγάλας μάλιστα έορτάς ή αίθουσα φεγ- 
γοδολεΐ ήμερησίαν όντως λάμψιν. Τότε, ή αίθουσα έ- 
στολισμένη οΰσα μέ 774 κηροπήγια, πληροΰται, τή ά- 
ληθεία, καταπληκτικού φωτός, άλλά, τέλος πάντων, δ 
λιγωτέρου τής Π ε ρ γ ό λ α ς τής Φλωρεντίας, οΰ 
τδ λαμπρόν στιλβωμα τετραπλασιάζει τήν λάμψιν τών 
φώτων. Η σκηνή, είς άκρον εύρύχωρος, έχει 97 πο- 
δών βάθους, άλλ* είναι καθ’ολοκληρίαν κακώς διατε
θειμένη, μολονότι, ώς είπον περιηγηταί τινες, όταν ά- 
νεωχθή τδ βάθος αύτής δύναται νά γενή άποπτος ή θά
λασσα καί δ Βεσούβιος· πλήν μεταξύ τοΰ 'Αγίου Καρό
λου και τής θέας ταύτης έγείρεται τδ μέγιστον παλά- 
τιον τοϋ βασιλέως.

Π. Η.

ΜΑΓΕΙΑ
(Συνέχεια, ίδε φυλλάδ, 87.)

Άπειρότομον Ιστορίαν θά εϊχομεν άν ύπήρχεν έκθε- 
σις τών μυριοποικίλων μαγειών καί τών ύπερφυσικών 
συμβάντων ΰσα διομολογοΰνται ύπδ συγγραφέων άλλ’ 
δπως άν ή άναμφιβολον είναι ΰτι οί άνθρωποι διεφθαρ
μένης άγωγής ή τεχνηέντως προθέμενοι τήν ιδίαν ώ 
φέλειαν ή τήν εύαρέσκειαν διεχειρίζοντο κατά τδ δοκοϋν 
τήν εύπιστίαν τών δυστυχών πλασμάτων, καί πρδ δλί- 
γου έτι έν Γαλλίοι άνήρ παρεισδύς εις τδν κοιτώνα νεά- 
νιδος άνήγγειλεν έαυτόν ώς δ άγγελος Γαβριήλ.

Κακώς δέ πολλοί ώμίλησαν περί τοΰ ομοιομόρφου 
τών καταθέσεων τών βασανισθέντων μάγων θέλοντες 
έκ τούτου νά συμπεράνωσι πραγματικ ό τ η τ α, 
διότι, λέγουσι, τά αύτά κατέθησαν ύδια καί κατά τό
πους διαφόρους έξετασθέντας· άλλ’ ή Σφυρά τών 
κακούργων είχε βεβαίως πανταχοΰ τούς αύτούς 
τύπους, αί καταθέσεις ήσαν ήχώ τών έρωτήσεων, χαί 
τά περί τών δαιμόνων έν γένει ήσαν γνωστά· είς δέ 
τήν περίφημον ύπόθεσιν τοΰ Μουουρά (βιβλίον άποτρό- 
παιον τοΰ Γλομβίλ) ή άσθένεια έξετάθη κατ’ άρχάς 
είς τά παιδία, ατινα έφρόνουν δτι προσεβάλλοντο άπό 
τι δαιμόνιον κατά πάσαν αύτών νόσον, ή δέ ύπόθεσις 
αύτή ίστορουμένη δύναται νά δνομασθή ή επίτομη τών 
Παρα.Ιογισιιών τοϋ άνθρωπίνου γεν^νζ. Αί κηρυτ- 
τόμεναι δέ μ.άγισσαι, όμολόγουν δτι τήν νύκια έπί τής 
Βλοκόλας, αιθούσης τοΰ χοροϋ τοΰ Σατανά έν Σουηδία 
ώς έπί τής Βρόκεν ώσ ύτως, τοιαύτης έν Γερμανία, ώ- 

χοϋντο έπί χειριδών σαρώθρου έπί δβελών, έπί αιγών 
κτλ. δτι έβαπτίζοντο ύπδ ίερέως διωρισμένου πρδς τοϋ
το παρά τοΰ Σατανά, δτι έδεικνυον έπειτα δειπνον πο
λύ λιτόν άνευ οίνου, ώς έφαίνετο έκ τοϋ ίδιου αύτών 
δείπνου, δτι έπειτα έχόρευον κα! δτι ό διάβολος έν τή 
εύθυμίφ αύτοΰ έξέσυρε τούς ίππους άπδ τών 
σκελών αύτών καί τάς έτυπτεν είς τήν £άχιν, δτι ένίο
τε έμουσούργει καθδ πολύ άρεσκόμενος εϊς τήν μουσι
κήν· άλλά δέν είναι τρομερόν ν’ άκούη τις δτι έπί κα
ταθέσεων τοιαύτης φύσεως δικαστήριον τών λογάδων 
τής έπαρχίας Δελεκαρλίας παρόντων άντιπροσώπων 
τής πρωτευούσης κατεδίκασαν είς θάνατον 62 γυναίκας 
χαί δέκα πέντε παιδία; δλαι δέ αί μάγισσαι ώμολό- 
γουν έπίσης όμοιοτυπως φιλότητος μίξιν μετά τοϋ δια
βόλου, καί τούτο ήδύνατο νά προκαλέση περιέργους ία- 
τρικάς αύτοψίας.

Έξάπτεται δέ μάλλον ή δαιμονομανία φυσικών ένε- 
κεν συμπτώσεων κα! κυρίως διά νευρικών τινων παθή
σεων, καί έπειδή κατά τήν τουφεράν ήλικίαν τά περί 
δαιμόνων διηγήματα έντυποΰνται ϊσχυρώς είς τήν φαν
τασίαν, πάς έλαφρδς πυρετός τοΰ έγκεφάλου έπροξένε: 
οπτασίας διαβολικός είς τά κοράσια μάλιστα καί τάς 
γυναίκας· διά τοϋτο έχομεν φοβερόν ιστορίαν φιλαν
θρωπικών καταστημάτων ών τά ύπότροφα κοράσια έ - 
κηρύχθησαν μαγευμένα έπί τή απλή περί διαβόλου κα
ταθέσει ένδς αύτών, και, πρδ πάντων οίδαμεν οί πολλοί 
τδν έν Νέα Αγγλία (1699) άποτρόπαιον φόνον τών 
δυστυχών νεανίδων τής πόλεως (Λονδίνου.

Άλλά τέλος, ένώ χατά σύστημα χατεδίχαζον έπί τή 
βάσει τής έξομολογήσεως άθλιου προϊόντος τής δεισι
δαιμονίας, συνειδότες οί δικασταί πόσον δλίγον βαρύνω 
αύτή είς τής δικαιοσύνης τήν τρυτάνην, έκήρυξαν = 
θώους κατηγορουμένους, οίτινες δι’ έξομολογήσεως 
λίαν έπισήμου προύτιθεντο έκ πεποιθήσεως νά ένοχο- 
ποιήσωσιν αύτοί εαυτούς, καθόσον ώς άσθενεις κεφαλαί 
κατελαμβάνοντο ύπδ τοΰ τρόμου τής δεισιδαιμονίας 
κ’ έπίστευον είλικρινώς ότι δαίμονες καί φαντάσματα 
κατεδίωκον αύτούς.

Και όμως πόσον αίμα έπότιαε τήν Εύρώπην πριν ή 
παραδεχθή άρχή τοιαύτη, καί πριν έννοηθή ή τής μα
γείας δυστυχής άποπλάνησις, διότι εύθύς άμα έπρόκει- 
το περί καταστροφής πολιτικού τίνος έχθροΰ μιχροΰ ή 
μεγάλου, άσθενοΰς ή ισχυρού, σύντομος μόνον ήρκβι 
καταγγελία περί πράξεως μαγικής· κα! ιδού κατόπιν 
ίερεξετασταί, δικασταί καί δήμιος τοϋ θανάτου ή πλή
ρης πομπή· άξιοσημείωτον δέ οτι δ δήμιος τών μά
γων έπεδείκνυτο δχούμενος έφ’ ίππου λαμπρόΰ καί 
γενναίου, περιβεβλημένος χρυσόν καί άργυρον, ένώ ή 
σύζυγος αύτοΰ διά τής πολυτελείας τοΰ ίματισμοΰ καί 
τών κοσμημάτων έφαίνετο βασίλισσα τών λογάδω? τής 
εύγενείας.

Και πολλών δέ άτόμων έπισήμων ή δίκη έν Ιταλία 
καί Γαλλία καί Γερμανία άπέδειξαν δτι cl κατήγοροι 
αύτοί ήπίστουν καθόλου εϊς τήν ΰπαρξιν τοΰ έγκλήμα- 
τος τοΰ παρ αύτών προσαπτομένου είς τούς έχθρούς 
των άλλ- οΰτως διαδοθείσης τής προσβολής άπδ τών 
χαμηλών είς τάς ύψηλάς τάξεις, οτε λαμπροί εύπατρί- 
δαι ύπέκυπτον είς τδ δρέπανον τοΰ φανατισμού, καί τδ 
μαρτυριον άπέσπα έκ τών σπλάγχνων αύτών τά μυστή
ρια τής οικογένειας, πρδς πολιτικόν σκοπόν βαρβάρων 
ήγεμόνων, αί τάξεις αί ύψηλα! δέν ήδύναντο πλέον νά 
μένωσιν άπλοι θεαταί τών βασάνων, ΰσαι ψυχρω τω αι-
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Ό δέ Βάρριγτων άναβιβάζει τδν Αριθμόν τών θυ
μάτων, τοιούτων μυ σαρών καταγοριών, είς 30 χι
λιάδας.

Άλλ’ ή δεισιδαιμονία είς ούδεμίαν άλλην χώραν 
κατέστη μάλλον εύήθης καί μάλλον αιματηρά ή τήν 
Σκωτίαν, διότι τδ άγριον τοΰ τόπου αύτοΰ, τά γρα
φικά αύτοΰ όρη, τά ποικίλα φυσικά φαινόμενα, τρο
μερά συχνάκις, καί ών ή θέα καταπλήττει τούς οφθαλ
μούς καί τήν φαντασίαν τών κατοίκων ύπδ ούρανδν 
άλληλοδιαδόχως γελώντα, συννεφώδη, καί καταιγιζό- 
μενον, ή άπομόνωσις τής ποιμενικής αύτών ζωής, αί 
μυστηριώδης αύτών νύκται είς τών βράχων τά ύπο- 
χθόνια σπήλαια, τά ήθη, αί έξεις, ή ψυχή των ρεμβή 
κα! ενθουσιώδης μεταβαίνουσ’ άποτδμως άπδ τής πο- 
λυκρότου μάχης είς τήν βαθείαν τής έρημίας σιγήν, 
τδ παν έν γένει συντελεί έκ τήν δλέθριον πρδς τήν 
δεισιδαιμονίαν ροπήν καί παν τής φύσεως κίνημα εί
ναι διά τούς άνθρώπους έκείνους προμήνυμα θειον καί 
οιωνός μελλούσης κοινωνικής συμφοράς. Εντεύθεν οί 
Βάρδοι, δ Όσσιάν, δ Μακβέθ μέ τά φαντάσματα τών 
γραιών, αί νεκρικά! λαμπάδες, αί φαινόμεναι τά με- 
σάνυκτα έπί τής κορυφής τών δρέων, αί σκιαί τής 
μάχης τοϋ Φλόδεν έπιφαινόμεναι τήν νύκτα είς τά 
παλάτια τών βασιλέων μέ σταυρόν αίματώδη, διά ν’ 
άναγγείλωσι τοΰ άνθρωπίνου γένους τάς άθλιότητας. 
Τά δέ χρονικά τοΰ 13 αίώνος διαφημιζουσι τά άθλα 
τριών γοήτων, τοΰ Θωμά Έλροιλδού, τοΰ Αόρδ Σούλι 
καί τοΰ Μιχέλ Σκώτ. δν ό Δάντης έταξεν έν τώ αδη 
αύτοΰ μεταξύ άλλων.

Διά τοΰτο τά περί μαγείας ΣκωτΙκά χρονικά είσ’ιν 
έκτενέστερα καί άποτροπαιότερα ή τά τών άλλων έ
θνών, καθόσον μάλιστα ή πρόσαψις τοΰ έγκλήματος 
τούτου έβοήθει τούς άναμορφωτάς τοΰ πολιτεύματος καί 
κυρίως τούς καθαριστάς βασιλείς· 110 άνθρωποι έ-

μάτι, έβλεπον τελούμενα; είς άνθρώπους όμοιους των, 
οίτινες δμως δυστυχώς δέν ·η σ αν εύπατρίδαι.

Πρώτον δέ κατά τδ 1671, δτε τδ σύστημα τών 
ίερεξεταστών ήρχιζε νά κατατρέφεται, καταπληχθέντος 
τοΰ κύσμου έκ τών φόνων τής Βυρσβούργης, μετεβα- 
λεν ή έκλεκτική σύνοδος τήν ποινήν τοΰ θανάτου, ά- 
παγγελθεϊσαν ύπδ δικαστών επαρχιακών κατά τής Αι
κατερίνης Σέμπελ έν Νευενδόρφτ είς ειρκτήν ισό

βιον.
Κατά δέ τδ 1701 δ Θωμάσιος απήγγειλε δημοσίως 

είς τδ Πανεπιστήμιον τής Άλλης τήν περίφημο» αυ· 
τοΰ πραγματείαν έπΐ τής μαγείας, κ’ ένώ πρό τινων 
ετών τδ στέμμα τοΰ μάρτυρος θά έπετύγχανεν δ σο ■ 
φδς ουτος, ή άγόρευσίς του έχειροκροτήθη πανταχόθεν, 
ώς άν άπεκρίνετο ήχώ τοΰ λογικού καί τής δημοσίου 
συνειδήσεως· καί δμως τδ 1739, είς Ουγγαρίαν έν 
Σεγεδίνω δεκατρία πρόσωπα έκάησαν ώς μάγοι* τδ 
1749 καί τδ 1786 γόησσαι πάλιν καί μάγισσαι υ
πέστησαν τδν θάνατον.

Άλλά τδ διάταγμα Λουι τοΰ ΙΑ', τδ 1682. άπο- 
δείκνυσιν δτι ό νομοθέτης δέν έπίστευε πλέον είς τήν 
μαγείαν· άλλ’ έτιμώρει απλώς τήν άξίωσιν τής έ- 
ξασκήσεως δυνάμεων ύπερφυσικών.

Έξ δλων δέ τών έθνών, λέγει ό δόκτωρ Φρανσή 
Ούσκισσον, ή Αγγλία μόνη βραδύτερον ήναψεν έν έ- 
αυτή τής μαγείας τήν δάδα, καί ταχύτερον αύτή τήν 
εσβυσεν, άλλ’ άποδεικνύει τδ έναντίον ή διάσημος δίκη 
τοΰ Βοΰιμβρδκ καί τής Μαργαρίτας Ίορδάνου, ών 
τάς γοητείας περιέγραψεν δ Σακησπήρ είς τήν τρι
λογίαν Ερρίκου τοΰ ΣΤ'. Οί θεσμοί “Ερρίκου τοΰ Η'., 
τής ’Ελισάβετ καί Ιακώβου τοΰ Α'. (έπεκυρώθησαν 
δε οι τοΰ τελευταίου τούτου δ τε είσαγελεύς τών Έ- 
φετών ήν δ περίφημος Κώκ, καί συνεδρίαζεν έν τή 
Βουλή τών Λόρδων ό Βάκεν) καί μόλις μετά τδν 
φόνον τριών και έπέκεινα χιλιάδων θυμάτων κατά τδ 
1701, τδ λογικόν τών δικαστών ήρχισε ν ά γ ί ν ε- 
τ at άνθρώπιν ον. Κατά δέ τήν δίκην τοΰ Βέ- 
ναμ (1711*) δ πρόεδρος τών Συνέδρων Πόουελ, έμ- 
παικτικώς μειδιών πρδς τούς μάρτυρας ατόμων τι- 
νών τοΰ κλήρου, άφοΰ ή ετυμηγορία τών ένόρκων ά- 
νέδειξε τδν κατηγορούμενον ένοχον, ήρώτησε τδν προϊ
στάμενον « άν έκήρυττον αύτδν ένοχον έπί τοΰ κε
φαλαίου τής κατηγορίας, τοΰ φέροντος δτι έκοινώ- 
νησε μετά τοΰ διαβόλου ύπδ τήν μορφήν ενός γά
του. » . « Ναι, άπεκρίνατο δ προϊστάμενος, είν’ ένο
χος έπΐ τοΰ κεφαλαίου τούτου. » Άλλ’ δ Πόουελ τοΰ
το προσεδόκα, διότι έπί τής ετυμηγορίας αύτής είς 
τδν ένοχον άπενεμήθη ή χάρις· καί δμως τδ 1716. 
ή Κ. "Ιης μέ τής θυγατρός αύτής έκρεμάσθησαν είς 
τδ "ΐντιγγτον ώς ένοχοι τοΰ οτι έπώλησαν τήν ψυ
χήν αύτών είς τδν δαίμονα, καί προύκάλεσαν τήν κα
ταιγίδα έχβά-Ι.Ιουσαι χαί σαπωτίζονσαι τα περι
πόδια αΰτώρ· και τέλος τδ 1799. ή νόμιμος αυτή 
δολοφονία κατελύθη διά ποινικής διατάξεως· καί φυ- 
λάκισις άπλή τιμωρεί ήδη τούς άξιοΰντας δτι καλοΰσι 
τούς δαίμονας. Έν δέ τούτοις τδ 1 827. τά Αγγλικά 
δικαστήρια έπελάβοντο δίκης άποδεικνυούσης δτι δ 
όχλος τής εξοχής πιστεύει άκόμη είς τήν μαγείαν. (1)

άλλά καί ό τών πόλεων καί ό τοΰ Λονδίνου όχλος· καί 
παρ’ ήμίν δέ πρόσωπα καί τών δύο φύλω» έπαγγέλον- 
τατ τήν έπίκλησιν τών καταχθονίων, (έκτδς τών λεγο
μένων γυφτισσών ή Αθιγγάνων) καί ά- 
ριθμοΰσι πλείστας ύπερφυσικάς ένεργείας είς τήν μα-, 
γικήν αύτών έπιστήμην, ώς φ. ε. τήν άνεύρεσιν απο
λωλότος πράγματος, ή κεκρυμμένου θυσαυροΰ διά τή; 
συνδρομής τών δαιμόνων, οΰς, δυνάμει τής Σολο- 
μ ο ν ι κ ή ς, καλοϋσιν ένώπιον παιδιού παρθένου καί 
έξετάζουσι δί αύτοΰ, δπερ τούς βλέπει έντδς λεκάνης 
πλήρους ΰδατος καί φέρουσίν έντδς άργυροΰν νόμισμα· 
πρδς δέ, τδ λεγόμενον μ π ό δ ε μ α, τά στο ι- 
χιά, τά έρωτικά φίλτρα, τήν δύναμιν τοΰ κακοποιεί·;, 
καί πολλάς άλλας τοιαύτας δύσε [δαιμόνιας. Έν γένει 
δέ ήδύνατο τις νά συντάξη πολύφυλλον βιβλίον περί 
τών θαυματουργών, όσαι καί οί παρ ήμΐν γόητες καί 

ί μάγοι έπαγγέλονται- άλλ’ ιδίαν πραγματείαν δφείλει 
ί νά έπιφυλάξη είς τήν όνειρομαντείαν καί 'υδρομαντείαν, 

πρδ πάντων δμως είς τάς εξηγήσεις παντός φυσικού 
φαινομένου, και τάς θρησκευτικά; προλήψεις, διότι τοΰ 
λαοΰ αί γυναίκες, θέλουσαι νά γινώσκωσι τδ πάν έπι- 
στημονικώς, περί τοΰ παντδς πραγματεύονται, καί άν 
έξ άλλων δέν ήκουσαν, αύταί μόναι άναπληροϋσι τάς 
έλλείψεις. Τιμωρεί δέ καί ό παρ’ ήμΐν ποινικός νόμος 
τδ έπάγγελμα τών θαυματουργών μάγων διά κρατή- 
σεως τδ πολύ έξ εβδομάδων. Σ. Μ.

(’) Άλλ’ είναι βέβαιον δτι καί τδ 1831, πιστεύει ού- 
χί μόνον δ τής έξοχης τής Αγγλίας είς τήν μαγείαν, 

κάησαν καταδικασθέντες είς μιαν μόνην επαρχιακήν 
σύνοδον ένόρκων. Τά δέ δικαστικά τοϋ Εδιμβούργου 
άρχεϊα γέμουσι ποινικών δικογραφικών, οπού βλέπει 
τις τήν έπισημείωσιν, κατεδικάσθη καί ε
κ ά η.

Έν γένει δέ κατά τάς Βρεττανικάς νήσους ή πρό- 
ληψις καί ή δεισιδαιμονία έπι^ρέουσι μάλλον ή παρ 
άλλοις έθνεσι και παραδείγματα τούτου έχομεν όση- 
μέραι. Άλλ’ έλπίζωμεν δτε ταχύ τών άνθρώπων τδ 
γένος θ’ άπαλλαχθή ή έκ τής μάστιγος ταύτης τής ά- 
μαθείας.

( Bevue Britannique)

( Μ ετάγρασις I. Ε. Γ.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

ΕΠΙ ΑΕΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ.

................Ό άεροναύτης Γρήν άνεχώρησεν έκ Λον
δίνου τήν 7 Νοεμβρίου 1 836. μετά τών Κυρίων Χολ- 
λού-Δίς καί Μούκ-Μασώνος. Άγνοών δέ τό πρδς δ ήθε
λε διευθυνθή μέρος, καθότι μόνος δ διατάττων τού; ά 
νέμους γνωρίζει τοΰτο, έπρομηθεύθη μέ διαβατήρια δί’ 
ολα τής Εύρώπης τά βασίλεια, καί μέ ζωοτροφίας άρ - 
κετάς, έάν τυχόν έρρίπτετο έπί τής θαλάσσης.

Περί τήν μίαν καί ήμίσειαν Μ. Μ. ώραν, ύψώθη ή 
άεροβατική σφαίρα μεγαλοπρεπώς, και διευθύνθη προς 
τδν νοταπηλιώτην, ώθουμένη άπδ μέτριον άνεμον, έπί 
τών εύκάρπων πεδιάδων τοΰ κομητάτου τοΰ Κέντ.

Περί τάς τέσσσρας ώρας ή'ρχησαν οι άεροναΰται νά 
διακρίνωσι τήν θάλασσαν, έκλάμπουσαν καθ’ δλην τήν 
εκτασίν της ύπδ τοΰ δόοντος ήλιου, τοΰ περιορίζοντας 
τον'ορίζοντα πρδς ον ή σφαίρα, ώθουμένη άπδ δυνατόν 
άνεμον, έτρεχε δρομαίως. Οί άεροναΰται μας ήρχισαν 
νά φοβώνται, άναγχωρίσαντες διά τοϋ πολυδείκτου, δτι 
δ άνεμος μετεβάλλετο έπαιοθητώς εί; βορράν, άντί νά 
μένη άρκτοζέφυρος, δστις βεβαίως ήθελε ρίψει τήν 

.σφαίραν, περ! λύχνων άφάς, ύπεράνω τής Γερμανικής 
θαλάσσης.

Άποφασισας άμέσως περί τοΰ πρακτέου ό κύριος 
Γρήν ύψωσε τήν σφαίραν έλαφρωθεΐσαν. είς τάς άνω- 
τέρας ζώνας τής άτμοσφαίρας, δπου ό άνεμος είχεν έ- 
ναντίαν διεύθυνσιν, κα! διεύθυνεν έντδς ολίγου αύτήν ά
νωθεν τοΰ Δούβρου, δθεν άπεφάσισε νά διέλθη διά τοΰ 
άέρος τδν Καλαίσιον πορθμόν.

Ήν ήδη ή τέταρτη ώρα κα! τεσσαράκοντα λεπτά, 
μά; έλεγεν είς τών άεροναυτών, δτε ειδομεν τά κύμα
τα ύπδ τήν σφαιράν μας. ’Αδύνατον ήν νά μή συγκινη. 
θή τις θεωρών τδ μεγαλοπρεπές τούτο τής φύσεως 
θέαμα· δπισθέν μας μόλις, διεκρίνοντο τά παράλια τής 

Αγγλίας, λάμπονοα άπδ τά βαθμηδόν άναπτόμενα 
φώτα, κα! κατ’ έξοχήν τά τοΰ Δούβρου, χρησιμεύον- 
τα έπί πολύ πρδς όδηγίαν τής Αεροπορίας μας. Παντα- 
χοθεν έφαίνετο ό ώκεανδς, άπέναντι δέ ήμών ύπήρχε 
ποικίλον περίφραγμα νεφών, είς δ είσήλθομεν μετ’ δλί- 
γον καί κατελήφθημεν άπδ ζοφερώτατον σκότος. Τδ 
πάν ήσύχαζεν· ό κρότος τών προσβαλόντων τά ’Αγγλι
κά παράλια κυμάτων έπαυσε, καϊ ήδη εύρισκόμεθα μα
κράν τών θορύβων τοΰ κόσμου.

Ή διάβασις τοΰ πορθμοΰ διήρκησε μίαν ώραν, τδ δέ 
περίφραγμα τών νεφών διελύθη καί τά φώτα τοΰ Καλαί- 
του έλαμπον ύπδ τους οδοιπόρους μας, καί ό μακρόθεν 

τών τυμπάνων τής πόλεως άνέβαινεν έως είς 
αύτούς.

«Τό σκότος, έξακολουθεΐό άεροναύτης μας, ήν μέγα, 
κ έζητοϋμεν νά γνωρίσωμεν, διά των διεσπαρμένων ύφ’ 
ήμάς φώτων, τδν τόπον, δν διερχόμεθα,

»'Η συμβάσα τότε σκηνή είναι απερίγραπτος. 'Ολό
κληρος ή έπιφάνεια τής γής, όσην ό δφθαλμδς ήδύνατο 
νά διορα, ήν κατάστικτο; άπδ φώτα, σχηματίζοασα πε
διάδα τινά φωτεινήν, άμιλλωμένην μετά τών άστέρων 
τοΰ ούρανοϋ. Πάσαν στιγμήν, περί λύχνων άφάς κ.αί 
πρδ τής άναπάύσεως τών άνθρώπων, υπερμεγέθης σω
ρός φωτών μάς έδείκνυε τήν υπαρςιν πολυάριθμου λαοΰ, 
κ’ έφαίνετο είς ήμάς ώς πυρκαιά άλλ’ ένώ έπλησιάζο- 
μεν, βαθμηδόν διασκορπιζόμενα! αί δπτασίαι αυται, έ- 
σχημάτιζαν μικροτέρας. καί τέλος διεκρίνοντο αί οδοί, 
τετράγωνα, κτλ. πόλεώς τίνος, ατινα ή άπόστασις πα- 
ρεμόρφωσεν. ’Αδύνατον νά περιγράψω τήν εί; τοιαύτην 
περίστασιν σκηνήν. 'Ίνα λάβη τις ιδέαν τινά ταύτης, άς 
υποθέσει δτι μεταφέρεται άγνωστος καί αφανή; έν τώ 
μέσω εκτεταμένων καί σκοτεινών έρημιών τοΰ άέροο, 
διατρέχων μυστικώς καί σιωπηλώς τά βασίλεια, κατο- 
πτεύων τάς έπικρατείας κα! θεωρών τάς πόλεις, δια- 
δεχομένας μέ ταχύτητα άλλήλας, μή έπιτρέπουσαν αύ- 
τώ νά τάς έξετάζη λεπτομερώς.

»Διά νά κατανόηση τις καλώς τήν παράδοξον θέσιν 
μας, άς πρόσθεση έτι καί τδ άβέβαιον τής όδοιπορίας 
μας, δπερ ηύξανε πρσχωρούσης τής νυκτός, κα! μάς 
ένέβαλλεν είς αμφιβολίαν, χείρονα τής ιδίας άμαθείας, 
μή γνωρίζοντας ποΰ εύ^σκόμεθα καί ποΰ διευόυνό- 
μεθα. »

Ώθουμένη ή σφαίρα άπδ άρκετά δυνατόν άνεμον, 
καί διατρέχουσα ύπέρ τά δέκα μιλιά τήν ώραν, διήλθεν 
ουτω; έν μέρος τής Εύρώπης. ΙΙερι τδ μεσονύκτιον ευ- 
ρέθη άνω τής Λιέγης, κείμενης έν τώ μέσω έκτεταμέ - 
νης έπαρχίας, καί πληθουσης φωτών, παντοειδών βα 
ναυσουργείων, καί ιδίως σιδηρουργείων καί καμίνων. 
Διά τών έξ άτμίδος φώτων (gaz) διεκρίνοντο αί όδοί, 
οί πλατειαι κα| αί μεγάλοι τής πόλεως ταύτης οίκοδο- 
μαί· ήκούετο προσέτι δ μουρμουρισμός τών κατοίκων, 
ένασχολουμένων καί εύθυμούντων. Άλλά τδ μεσονύ
κτιον, ή γενική ώρα τής άναπαύσεως, παρήλθεν ήδη, 
δλα σχεδόν τά έπί τής γής φώτα έσδέσθησαν, καί ώ; 
έκ τούτου οί άεροναΰται έβυθισθησαν καί ουθις εις τό 
σκότος καί τήν ήσυχίαν. Νέα καί σοβαρά άντικείμενα 
έπερίμενον τούς τολμηρούς άεροναύτας μέχρι τής ημέ
ρας. Ή φυσις έκρύβη δλοτελώς άπδ τά* όμματά μας, 
μάς έλεγεν ό κύριος Μασσών σελήνη δέν ύπήρχεν ο 
ούρανός έφαίνετο έτι σκοτεινότερος έκ τοΰ ύψους· οί ά- 
στέρες έλαμπον περισσότερον ένεκα τοΰ ύπερβολικοΰ 
σκότους, Πανταχόθεν μάς περιεζώνυε βαθεΐα και μέ.-
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τες έκρύβησαν έντδς δάσους τίνος κ’ έξήλθον τότε μό
νον, ότε είδον καί έγνώρισαν τούς άνθρώπους, περι- 
κυκλοΰντας αυτούς περιέργως. 01 άεροναύται άποτα- 
θέντες πρδς αύτούς Γερμανιστί, τούς ένεθά^υνον καί 
έλαβον πα^ αυτών βοήθειαν- έμαθον *έ ότι εύρίσκοντο 
είς τδ Δουκάτον τοΰ Νασσάου. Ή πόλις Βαίλβέργη, 
όπου δ Αεροναύτης Βλαγχάρδος χατέβη, ήν δύο λεύ
γας μακράν.

Λαμπρά ύποδοχή έγεινεν είς τούς τρεις Αεροναύτας, 
οϊτινες, ευγνωμοσύνης χάριν, έναπέθεσαν τήν σημαίαν 
τής λέμβου των είς τά Αρχεία τοϋ δουκικοΰ παλατιού, 
πλησίον τής τοΰ Βλαγχάρδου.

Οΰτως έτελείωσεν ή περίεργος αυτή δδοιπορία των.

(Έχ τοϋ ΓαΛ.Ιιχοΰ.)

Α. Γ.

Υαινα άβυσσος, ήτις άπδ μακράν έφαίνετο ώς μέλαν 
μάρμαρον, τδ όποιον ένέδιδε τρόπον τινά, οτε έπλησιά- 
ζσμεν, ινα μάς άφίνη νά προχωρώμεν περισσότερον είς 
τάς ψυχροί **' ζοφεράς πλευράς του- τά δέ Βεγγαλικά 
πυρά, τά κατά καιρούς βιπτόμενα έκ τής μικρός λέμ
βου μας, άντί νά μάς φωτίζωσι, καθιστανον τδ παν έτι 
σχοτεινότερον.

Γνωστόν είναι ότι οί άεροναύται μένουσιν είς τήν 
λέμβον των Ακίνητοι, όσον σφοδρός χαί άν είναι δ ά
νεμος, χαϊ μάλιστα όταν ήχε νύξ ή εύρίσκονται έντδς 
νεφών, Δύναται τις λοιπόν νά συμπεράνη τά τοϋ τα- 
ξειδίου τούτου, προσθέτων είς τά £ηθέντα τδ ύπερ- 
β ολικόν σκότος, τήν άκραν ήσυχίαν, τήν άγνοιαν τού 
μέρους είς δ εύρίσχονται, τδ ψύχους δέχα βαθμών, χα! 
τήν αμφιβολίαν μή έχ του ψύχος πλησιάσωσι πολύ 
τήν γήν χαΐ συντριφθώσιν έπί των υψηλών σειρών τών 
δ ρεών.

Παρήλθον πλέον τών τριών ωρών χαθ’ ήν εύρισκό- 
μεθα είς τοιαύτας Αμφιβολίας ή άεροβατιχή σφαίρα ύ- 
ψώθη πλέον τών 12,000 ποδών χατά τδ βαρόμετρον, 
οί δέ άεροναύται ένώ ήμερίμνουν διά τδν τών δρέων 
φόβον, αίφνης ήχούσθη έκρηξις, έξ ής ή μετάξη τής 
σφαίρας χαί ή λέμβος ταράττεται. Δευτέρα χαί τρίτη 
έχρηξις κλονίζει είσέτι τήν λέμβον- άς συμπεράνη έ
καστος τήν δεινήν θέσιν τών άεροναυτών, μή δυναμέ- 
νων ν’ άναχαλύψωσι τδ αίτιον τής τοιαύτης ταραχής, 
χαί πώς νά προφυλαχθώσι, καταβαίνοντες ήδη πρδς 
τήν γήν. ’Επειτα τδ παν παύει, καί μένει είς τήν 
προτέραν ήσυχίαν, έως ού τδ λυκαυγές ήρχισε ν’ ά- 
ναφαίνηται καί νά διαλύη τούς φόβους των. Άπδ και
ρόν είς καιρόν, έξακολουθεϊ δ Κύριος Μασσών, έβλέ- 
πομεν λευκότατα νέφη, καλύπτοντα τήν γήν, καί τά 
όποια μάς έφαίνοντο ώς χιονοσχέπαστοι τόποι- έκ τών 
σωρών τούτων τών ατμών φαίνεται ότι έξήρχετο πολ
λάκις έν'καιρώ νυκτδς κρότος τις καταράκτου, ή κυμά
των είς τά παράλια συντριβόμενων, ώστε άπητείτο με
γίστη σχέψις, ήνωμένη μέ βεβαίαν γνώσιν τοϋ διά
πλου μας, ϊνα μάς άπαλλάξη τής ιδέας ότι έκινδυνεύο. 
μεν ν’ άφανισθώμεν.

Προχωρούσης τής ήμέρας τά συμπτώματα ταϋτα 
ήφανίσθησαν- αντί τής θαλάσσης άνεκαλύψαμεν Ανώ
μαλον καί καλλιεργημένην γήν, διαρρεομένην άπδ μέ- 
γαν τινά ποταμόν, τοϋ όποιου τάς οχθας, ένεκα 
δμίχλης, δέν ήδυνάμεθα νά διαχρίνωμεν,

'Ο ποταμός ουτος ήν δ 'Ρήνος, άλλ’ οί άεροναύται 
μή γνωρίζοντες τήν διεύθυνσίν των, δέν ήξενρον πού 
εύρίσχονται, ώς μή δυνηθέντες νά χαταμετρήσωσι τήν 
δύναμιν τοΰ άνεμου- τά δέ χιονοσκέπασμα μέρη, ατινα 
διέβησαν, έξέλαβον ώς μέρη τής Πολωνίας. Διά ταϋτα 
άπεφάσισαν νά καταβώσι.

Πλησιάσαντες λοιπόν Αρκούντως τήν γήν, έβριψαν 
τήν άγκυραν περί τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ωρμν τής 
πρωίας. Οί δέ κάτοικοι τοϋ μέρους έκείνου, φοβηθέν-

ΔΥΟ ΠΙΘΟΙ.

Αυγήν τινα, ότε δ σοφός Διογένης άπδ τοΰ πίθου του 
άναστάς, έξήλθεν όπως θεώρηση τδν ήλιον άνερχόμενον 
έκ τών κόλπων τής Άμφιτρύτης, παρετήρησε μετ’ Απο
ρίας ότι τδ λυκαυγές έφώτιζεν Ανθ’ ένδς δύο πίθους, 
καί τοϋτο, διότι νεανίας βέλτιστος ειχεν Αποφασίσει νά 
κατασταθη σοφός, οίος δ διάσημος σαρκαστικός Διογέ
νης, καί διά νυκτδς μετέφερεν είς Κεγχρεάς τδν πίθον 
αυτού,

— Εύγε! τέκνον μου, είπεν δ πρεσβύτης, βλέπω ότι 
ή σοφία κατέστη νεανική είς τδ άτομόν σου.

'Ο νεανίας έγέλασεν άκούων τδν έπαινον τού Αξιό
τιμου γέροντος.

Άλλ’ ό Διογένης έπιλαβόμενος τοΰ πίθου αύτοΰ, τδν 
έκύλισε μέχρι τοϋ αίγιαλοΰ, κ’ έκεΐ τδν ώθησεν είς τήν 
θάλασσαν, όπου έβυθίσθη.

Ό δέ νεανίας έξεπλάγη- καί ό Διογένης είπε.
— Τέλος πάντων ευρον είς σέ μαθητήν άξιον- τε

λείωσε λοιπόν τήν νίκην, τήν όποιαν κατά τοΰ έγωι. 
σμοϋ σου ήρχισες- γ ράψε είς τήν κυριότητά μου τά 
κτήματά σου, κ’ έγώ θέλω φροντίσει νά τά μοιράσω είς 
τούς πτωχούς.

Ό μαθητής δμως άπήντησεν,
— ’Εχω άκόμη τι νά διαθέσω είς τδν οίκόν μου' 

καί Αφείς τόν πίθον αύτοΰ, ώχετο άπιών.
Τότε δέ έπιγελών ό Διογένης-—01 Αστείοι άνθρω

ποι I άνέκραξε, στοχάζονται ότι μόνον ό πίθος Αρκεί· 
άλλ’ άπατώσιν αύτοί έαυτούς, πώς λοιπόν νά ήναι Α- 
ληθείς πρδς τούς άλλους ;

Καί ταϋτα είπών είσήλθεν είς τδν πίθον τοΰ μα
θητου.

I. Ε. Γ.


