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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ ΑΑΕΞΙΚΕΡΑΠΟΓ·

Γέρων χαββαλιστής δ Όρφέργης άναθεωρών τάς 
διαφόρους συνταγάο, οσαι χατά τήν έποχήν του ήσαν 
γνωσταί πρδς παραγωγήν χρυσού, περιγράφει ευα- 
ρέστως τδ μέσον, οδτινος έχρατο ’Αβραάμ 4 Γόθος, 
μαθητής τού Έρμου, οστις θά ήτον έφάμιλλος τού 
Νικολάου Φλαμέλου, άν δεν άπηγχονίζετο χαΐ δεν 
έχαιετο χατά τδ τριαχοστδν εχτον αυτού έτος, ώς 
ένοχος μαγείας χαϊ χαχοπραγιών, Τδ δέ μέσον τού
το συνιστα-το χαθαρώς χαι απλώς είς τδ νά συλλέγη 
χεραυνδν έντδς φιάλης πλήρους υδατος. ’Αφού ένήρ- 
γει τήν βραδεΐαν έξάτμησιν τού υγρού, άπαγγέλων 
μυστηριώδεις λέξεις, ό ευτυχής ούτος σοφδς ευρισχε 
πάντοτε εις τδ βάθος τής χάλπης τδν δγχον χρυσού 
ισοβαρούς πρδς τδν τής αστραπής, ήν ήδυνήθη προη 
γουμένως νά έμβάλη είς τήν φιάλην του.

Ό χαββαλιστής ουτος δεν φαίνεται ούδαμώς έν αμ
φιβολία περί τής άνωτέρω χατασχευής τού χρυσού· 
τουναντίον άξιοι δττ ή συνταγή αυτή έξετελειτο πολύ 
πρδ τού ’Αβραάμ Γόθα ύπδ τών Γαλατών τών συγ
χρόνων *οΰ Κσίσαρος. « Τά έχ χρυσού ταύτα τμήμα-

» τα άναχαλυφθέντα είς τάς λίμνας τής Γαλατίας, λε
ν γει αϋτδς, ήσαν χεραυνδς πάγιος.» Έν χαίρω χα- 
ταιγίδος ci ‘Εδύένοι χαΐ οί Τολοσινοί χατεχλίνον-ο 
παρά τάς χρήνας αφού ήναπτον δάδα χ’ ένέπηγον 
πλησίον τδ ξϊφός των στρέφοντες τήν αίχμήν πρδς τδ 
Ζενίθ. Συνέβαινε, προσθέτει, νά ένσχήπτη πολλάχις 
δ χεραυνδς επί τής αιχμής τού ξίφους, άνευ ζημίας τού 
πολεμιστού, χαΐ χατέρρεεν άβλαβώς είς τδ ύδωρ όπου 
διιλυζόμενος συνεπαγιούτο χατά τούς χαιρους τού με
γάλου χαυσωνος.

Έάν οθεν τδ γεγονός τούτο, οπερ δ χαββαλιστής 
αναφέρει, έχεται χατά τι βάσεως, έπειδή τδ ξίφος τού 
Κέλτου ήτο χατά τήν περίστασιν ταότην αληθές άλε- 
ξιχέραυνον, ’πρέπει νά δμολογήσωμεν ότι ή δόναμις 
τών μεταλλικών αιχμών πρδς αγωγήν τού κεραυνού, 
ή ούδετέρωσις, ήτο γνωστή χαι είς αυτήν τήν γηραιάν 
άρχαιδτητα.

Και δ ‘Ηρόδοτος τωόντι μας λέγει οτι οί Θράκες 
καί οί ‘ϊπερίόρειοι έξώρχιζον τδν χεραυνδν έχτοξεύον- 
τες βέλη χατά τών νεφών. ‘Ο Λουκιανός ΙΙίσων βέ
βαιοί οτι 4 Νουμάς είχε γνώσιν τού χεραυναγωγού, 
χαι ότι παραβάτης τών διαγεγραμμέ'ων ύπδ τών μάν
τεων τής Έτρουρίας ό Τύλλος ‘Οστίλιος χάτεφλέ- 
γη άπδ τδ ουράνιον πύρ θέλων νά μιμηθή τδν Νομάν.

Τέλος, Πορσήνας ο βασιλεύς τών Τονσχύωγ έπέ-
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*τυχε νά έλευθερώση τήν χώραν αύτοϋ ίτ.Ι τοΰ θηρίου
Βόλτα, διευθύνων τόν κεραυνόν πρός αυτό.

Κ-ςζ! χωρίς δέ νά έκτιμήσωμεν πολύ τάς φυσικά;
γνώσεις τών Θρακών, τών ‘Υπερβορείων καί τών Τυρ 
ρηνών δέν δυνάμεθα, ν’άρνηθώμεν δτι τό ήλε- 
κτρικόν φαινόμενον, οπερ παρατάττουσιν έν χαιρώ κα- 
ταιγίδος αί μεταλλιχαί αίχμαί πρός τό Ζενίθ έστραμ- 
μέναι, δέν έμεινεν άπαρατήρητον ύπό τών αρχαίων. Ό 
Καΐσαρ, Τίτος Λύβιος, Σενέχας, Πλούταρχος χαί Προ
κόπιος βρίθουοιν οιωνών, εξαγομένων άπό τάς σπίνθο- 
βόλους αίχαάς τών δοράτων, χαί αποδιδόμενων είς Δια 
τόν ‘Ελιχιανόν- χαί ίσως μάλιστα είς τούς μυστηριώδεις 
αύτούς σπινθήρας ώφειλεν ή προσδιενίθεσις τήν ά- 
χραν τιμήν τοΰ νά Οεωρήται χατά τούς αρχικούς αιώνας 
ώς έμβλημα τής θεότητος, ώς βέβαιοί ό έπιτομιστής 
τοϋ Τρύγου Ιίομπηίου.

"Οταν αί βάρβαροι φυλαί χατεχάλυψαν τήν δύσιν, 
αί έπιστήμαι χ αί τεχναι προσέφυγον είς τούς ’Αραβας, 
καί β/.έπομεν οτι ό ΙΙάπας Σίλβεστρος ό Β', οστις έ- 
μαθήτευσεν είς Κορδούην, ύψωσε κατά τήν αρχήν τοϋ 
ένδεχάτου αίώνος, κεραυναγωγούς είς τήν αίωνίαν πό
λιν, ύπεταξε τόν κεραυνόν, κατεφρόνησε τήν καταιγί 
οα, καί έχυβέρνηοε τήν τρικυμίαν» (ορα Βάρσιον με
ταφραστήν τών έπιστολών χαί τών λόγων τοϋ Γερ- 
βέρτου. )

Καί άπό χρόνων άμνημονεύτων (ί) ράβδος έμπεπηγ- 
μένη έπ! έπαλξεως τοϋ μεγάρου τοΰ Δουίνου είς τό 
Φρίουλον κατά τήν όχθην τής Αδριατικής, έχρησιμευε, 
κατά τό θέρος κυρίως, είς τό νά προμηνύη τήν τρικυ
μίαν. Ό δέ στρατιώτης, ό σκοπών έπί τής έπάλξεως 
όταν ό καιρός έφαίνετο αμφιρρεπής, παρετήρει τόν σί
δηρον τής λόγχης αυτής παραβάλλων αύτώ τό σιδή- 
ραιχμον δόρυ του (brandiscoto) εύρισκόμενον πάν- 
τοτ’.έκεΐ διά τήν δοκιμήν ταύτην καί όταν διεκρίνεν 
οτι ό σίίηοος τής ράβδου έσπινθοβόλει, εί κ’ έλάχι- 
στον, έκρουε τότε τόν κώδωνα, άγγέλων ούτως είς τούς 
έν θαλάσση άλιείς τήν προσέγγισιν τοΰ χακοϋ καιρού.
Τής αγγελίας ταύτης γενομένης, πάντες έσπευδον οι- 
καδε.

Οι φυσικοί οίτινες ένησχολοϋντο ήδη δραστικώτατον 
περί τών φαινομένων τοϋ ήλεκτρισμοϋ, παρεδέχοντο 
είσέτι οτι ό κεραυνός παραγεται διά τής μίξεως τών 
gaz ή τών ατμών τών συσωρευμένων κα! σηνηνωμέ- 
νων διά τής συγκρούσεως τών άνεμων, δταν ό Άβδάς 
Κολλέτος έξεθετε τό 1718 είς τάς παραδόσεις τής 
πειραματικής αύτοϋ φυσικής, τούς πιθανούς λόγους 
ςίτινες ένεδείκνυον άμυδρώς τήν μεταξύ τοϋ ηλεκτρι
σμού καί κεραυνού αναλογίαν ό δέ έκ Γενεύης Ζαλ- 
7 αβέρτος είχεν ήδη αναγνωρίσει τήν έπί τών ήλε 
κτρισμένων σωμάτων δύναμιν τών αιχμών καί είτα 
ό Φραγκλΐνος, μελετών τήν ιδέαν τοΰ Νολλέτου καί 
έρμώμενος άπό τών πειραμάτων τοϋ Ζαλλαβερτσυ δια- 
κοινωθέντων αύτώ ύπό τοϋ φίλου του Θωμά Όπκιν- 
σώνος, άφοΰ άνεθεώρησε τάς κοινάς ιδιότητας τού ή 
λεκτρισμοϋ και τοϋ κεραυνού έ'θετο τό εξής ζήτημα.
: ‘Αφού τό ηλεκτρικόν βευστόν έλκεται ύπό τής αιχμής,

(1) Καί έν τη ‘Ρώμη αύτή κατά τίν αυτοκρατορίαν, οί ναοί 
της είόωλολατρείας πιθανόν νά η σαν πεφρουρημένοι κουτά τοϋ 
κεραυνόν, ώς. δύναται του το νά έξαχθή άπο νομισματοσημον περι- 
γραφομενον ύπδ τοϋ Δυχούλου, ώς ψεροντος τον ναόν τίς ώρας οϋ- 
τινος το στέγασμα έχει σιδηράς ράβδους οξείας.

ό κεραυνός δύναται νά πάθη ώσαυτως τήν έλξιν αύτήν ;
'Επομένως ό Βύοφων έπειράθη νά λύση τό ζήτη

μα τοΰ Φραγκλίνου ή μάλλον ν’ απόδειξη άληθή
τά συμπεράσματα έκείνου-παρήγγειλε, νά στήσωσιν 
έπί τού πύργου Πομβαίου μεμονομενην σιδηράν ράβ
δον είς όξύ άπολήγουσαν μεθ’ ής ήνωσεν αγωγόν ό
πως έλκη εύχερέστρεον σπινθήρας καί κωδωνίσκους 
άρμοδιως τεθειμένους, ΐνα προαγγείλωσι τήν προσέγ
γιση» τοΰ ρευστού- κατά προτροπήν του δέ ό Δαλιβάρ 
προπαρεσκεύασε τό άνω πείραμα είς Μαρλυλαβίς.

Καί τά μέν πειράματα τοΰ Βΰφφωνος ούδέν άπέδει- 
ξαν, άλλά τό τοϋ Δαλιβάρ έγένετο έπιτυχέστερον. Διό
τι τήν 4 0 λίάίου 1752 είς έλαφράν τινα καταιγίδα 
διά τής έπιφανείας ήλεκτρικών σπινθήρων, άπεδειχ- 
Οη έναργώς οτι τό ήλεκτριχόν βευστόν χαί ό κεραυ
νός συνταυτίζονται κατά τήν ουσίαν ή δέ έκθεσις τού 
Δαλιβάρ άναγνωσθεΐσα τήν 13 είς τήν ακαδημίαν, 
σενεχίνησεν αυτήν ζωηρότατα. Καί τότε πας σοφός 
ήθέλησε νά έπαναλάβη τό πείραμα τοΰ Μαρλυλαβίς, 
καί πας σοφός ύψωσε τήν σηδηράν αύτοϋ αιχμήν- 
τά δέ υπομνήματα, τά βροχηδόν συ^έοντα εις τήν 
'Ακαδημίαν, έπεβεβαίουν τό τού Δαλλιβάρ, οτε ό ‘Ρίχ- 
μαν πειρώμενος τών αύτών έν Πετρουπόλει, προσήλ- 

θεν είς τό πείραμα του μετ’ ολίγης προφυλάξεως 
καί πληχθείς ύπό σφαίρας πυρός υποκυάνου έπεσε 
νεκρός κεραυνόπληκτος. Η δ’ αυτοψία τοϋ 
μάρτυρος τούτου τής έπιστήμης, έκύρωσεν οτι έάν τό 
ύγρόν τών σκοτεινών συνέφων, ύφελκόμενον, ώς 
έλεγετο τότε άπό τήν κεχωρισμένην ράβδον, έπεδείκνυεν, 
άποφέρον σπινθήρας αβλαβείς, τά αύτά αποτελέσματα 
τοϋ ηλεκτρισμού τών μηχανών, τό ρευστόν τοϋτο πυγ
μής έχον έκτασιν ήδΰνανο νά φέρη τόν θάνατον μετά 
τών αύτών συμπτώσεων ώς ό κεραυνός.

Ούτως ή καταστροφή τού 'Ρίχμαν άντι ν’ άπο- 
θαρρύνη τούς φυσικούς έξώτρυνεν τούναντίον τήν τοΛ- 
μην αυτών έπί τό νεανικώτερον.

Ό 'Ρώμας πάρεδρος τοϋ Πρωτοδικείου τής Νεράκ 
καί μέλος άντεπιστέλλον τής ’Ακαδημίας τών έ- 
πιστημών, τής φιλολογίας καί τών τεχνών του Βορ- 
δώ έγραψε τήν 12 Ιουλίου 4 732 οτι προύτίθετο ν’

| άπαθανατισθή, ζητών τόν κεραυνόν είς τά σύννεφα διά 
τοϋ σταυραετοϋ (cerf volant) φέροντας αιχμήν σι
δηράν. ’Αλλά διατί δέν έπραξε, τοϋτο άντι νά γρά- 
ψη είς τήν ακαδημίαν τοϋ Βσρδώ, ήτις είθισμένη νά 
θεωρή τούς άνταποκριτάς αύτής ώς μέλη εκκεντρι
κά, έμυκτήρησε τήν ιδέαν τοϋ 'Ρώμα καί ούτε κάν νά 
τω άπαντήση ήξίωσε;

Ό Φραγκλΐνος όμως, τό αγνόν αύτό κλέος τοϋ νέ
ου Κόσμου, συλλαβών τήν αυτήν τοϋ Ρώμα ιδέαν, 
προέβη είς τήν εφαρμογήν τη:, καί κατά τήν 4 5 
’Ιανουάριου 1753 άνεπέτασε τόν σταυραετόν αύτοϋ έν 
Φιλαδελφίφι- άλλά τό έπιτύχημα τοϋ Φραγκλίνου ήτο 
σπινθήρες τινές έξαχθέντες άπό τοδ έκ καννάβεως 
σχοινιού μετάξινου χορδής ό ’Ρώμας άφήκε τόν ά- 
ετόν τήν 4 ί Μαιου τοϋ αύτοϋ έτους καί ωσαύτως- σπιν
θήρες τινές έξήχθησαν άπό τοϋ σχοινιού ώστε οί ς-αυ- 
ραετοί τοϋ Φραγκλίνου καί τοϋ Ρώμα δέν απέδειξαν 
ούδέν όριστικώτερον ή οτι τά πειράματα τοϋ Μαρ- 
λυλαβίλ· άλλά τήν 7 Ιουνίου, προθέμενος νά κα- 
ταστήση τήν θώμιγγά του έπιτηδειότερον αγωγόν τοϋ 
ήλεκτρικοϋ £ευστοϋ, περιετύλισσεν αύτήν διά νήμα
τος όρειχαλκίνου, έκάλεσεν έπί τής μεγάλης πλα
τείας τούς περιέργους τής Νεράκ, τούτέσ^ι τούς κα-

τοίχους ολους τής πόλεως καί τών περιχώρων, ένώ 
βροντά! υπόκωφοι τοϋ όριζοντος προήγγελον τήν κα
ταιγίδα, τεθείς υπό τό πρόστεγον καταστήματος, ό
πως διαφύλαξη άπό τής βροχής μέρος τής μα- 
χρας μετάξινου χορδής, ήτις έχώριζε τόν αγωγόν 
Οώμιγγα έκ τών χειρών του έκτελοϋντος τό πείρα
μα, άνεπέτασε τόν σταυραετόν, φεροντα αιχμήν σι
δηράν συνεχομένην μετά ίμάντος όρειχαλκίνου είς 
ο» ήν προσκεκολλημένος αγωγός θώρίιξ, είς τόν αυ
τόν δέ Οώμιγγα ό φυσικός έκ πρόνοιας έξήρτησε 
διά κλωστής μεταλλικής σίφωνα έκ κασσιτέρου, ·οδ 
τίνος τά δύο ακρα ήσαν ήμισφαιρικά. ό σίφων δ’ ουτος 
ήν έλαφρότατος καί ή δύναμις τού σταυραετοϋ τον 
έκράτει ποδας τινας υπέρ τοΰ έδάφους. Οί παρε- 
στώτες προσεδόκουν λοιπόν έν αγωνία- ό δέ ’Ρώμας, 
φερων σωλήνα κροτοβόλον κλειδωτόν μέ βραχίονας 
στηριζομενους έπί κεραιών υέλου, περιέμενε πάλλων 
ύπό φοβου κ έλπιδος ΐνα τό βροντοκόμον νέφος, έγ- 
γίσαν τό Ζενίθ, τώ έπιτρέψη τέλος τήν διαχείρησιν 
τοϋ χεραυνοϋ. Ησθάνετο δε, πλησιάζων είς τόν σίφω
να τήν άφην έκείνην τοΰ υφάσματος τής αράχνης, ή; 
δοκιμάζει τις προσεγγιζων τήν χεϊρα έπί μηχανή; ή 
λϊΧτρικής έν ένεργεία, ειπς τότε νά όπισθοδρομή 
σωσιν οί περίεργοι, οίτινες παρετήρουν εύαρέστως τά | 
ύπό τόν σωλήνα άχυρα ύψούμενα ή έπαναπιπτοντα 
χατά τήν δύναμιν τοΰ άνεμου, ύψοΰντος ή καταφέ- 
ροντος πρός τό έδαφος τό έκκρεμές αύτό μέταλλον 
τέλος έν άχυρον παρεσύρθη, τό ήλεκτριχόν κρούσμα 
έπέφερε κρότον ομοιον έκπυρσοκροτοϋντος πιστολι
ού, διότι ό κεραυνός άπεδέχθη τήν πρόχλησιν ό δέ 
’Ρώμας ήν ήδη προπαρασκευασμένος εις τό άποτέ- 
λεσμα τοϋτο. Θείς παρά τόν σίφωνα παλαιόν 
άκμωνα ώστε νά δύναται ν’ άρωγή τοΰ κροτοβόλου 
σωλήνος, νά ένώνη τά’δύω ταϋτα σώματα. Οϋχί πκέον 
άπλοΰς σπινθήρας παρήγαγε τότε άπό τής έναερί- 
ου αύτοϋ μηχανής, άλλά γλώσσας πυρός πηχιαίας 
ών οί συνεχείς κρότοι ώμοίαζον πυροβολικού εκπυρ
σοκροτήσεις, καθόσον δε οί κρότοι ούτοι έπολλαπλα- 
σιάζοντο, δ κεραυνός άπέβαλλε τήν εντασιν αύτοϋ, 
καί τό νέφος τό τήν καταιγίδα έγκυμονοϋν διελυετο- 
είτα δέ ήφανίσθη άφηλεκτρισμένον υπό τοϋ Ρώμα 
καί μή διατηρούν άπό τής χαλκοστόμου αύτοϋ φω
νής, είμή κωφούς στονάχους άγγέλοντας τω ούρανώ
τήν νίκην τέκνου τινός τής γής.

Τό πείραμα τοϋτο ήν όριστικόν καί διωμολογήθη
έ’κτοτε δτε τό ήλεκτριχόν ρευστόν καί ό κεραυνός έ- 
χουσι τήν ίδιαν ούσίαν.

Καί 3μως ή πρώτη ιδέα τοΰ ήρωϊκοϋ πειράματος 
τοϋ ήλεκτρικοϋ σταυραετοϋ άπεδόθη είς τόν Φραγ- 
κλϊνον- Οί ενθουσιώδεις δέ Γάλλοι έχάραξαν υπό τήν 
προτομήν τοϋ φιλοσόφου τής Φιλαδελφίας τόν εξής | 
στίχον όν ό Λουκρητίας αναφέρει λεγόμενον ύπό του 

’Επικούρου.
Cripui coelo fulmen scepflumque tyrannis 

Κατέβαλαν τά δύο
τόν κεραυνόν τοϋ ούρανοΰ τά σκήπτρα τών τυράννων.

Καί ό τλήμων 'Ρώμας έλησμονήθη έντελώς- άλλά 
τής Νεράκ ό φυσικός, διακ.οινών τώ Φραγγλίνω τήν 
4 9 ’Οκτωβρίου 1753, τήν έπιτυχίαν αύτοϋ τής 7 Ίου 
νίου, άπέδοτο είς εαυτόν τήν πρώτην ιδέαν τοΰ πει
ράματος τούτου, οπερ ποσώς δέν διεφιλονιεικήθη ύπό 
τοΰ σοφού τής Φιλαδελφίας εν τή απαντήσει αύτοϋ

τής 29 ’Ιουλίου <754. Ή δέ τών έπιστημών ακαδη
μία, κληθεϊσα βραδύτερον είς τήν διαλυσιν τής έρι- 
δος ταύτης, άπεφήνατο τήν 1 Φευρουαρίου 4 764 οτι 
ό 'Ρώμας έσχε τήν ιδέαν τοϋ ήλεκτρικοϋ σταυραετοϋ 
πρό έτους σχεδόν πριν ή ό Φραγγλινος και αύτός τήν 
έφαρμόσωσιν. (1)

’Εάν ή πρώτη ιδέα τοϋ ήλεκτρικοϋ σταυοαετοϋ δύ- 
ναται νά διαφειλονικηθή τώ Φραγγλίνω, τό πρώ
τον όμως άλεξικέραυνον τω ανήκει όλοσχέρώς, άν 
παραδεχθώμεν οτι ό σταυραετός καί αύτό είσίν έφέυ- 
ρέσεις τών νεωτέρων χρόνων (οπερ δέν έχει ούτως.)

Διότι, ό κεραυνός έπισκήψας τό έαρ τοϋ 1750 
έπί τοϋ κωδωνοστασίου τής 'Ολλανδικής Εκκλησίας 
έν Νέα Ύόρκη, έπληξε τήν σφύραν τοϋ ώρολογιου 
κατήλθε διά μήκους έπί τής μεταλλικής στεφά
νης τής άψιδος , ήτις άνελύθη, μέχρι τοϋ ώρο- 
λογίου τεθειμένου καθ’ έπτά μέτρα υπ αύτήν κα! διο- 
δεϋσαν τό μήκος τοΰ έκκρεμοΰς χωρίς νά τό βλάψη, 
έξετοξεύθη έπί τού στροφίως τήν θύραν, ον συνέτριψε 
διαλυόμενος τέλος καί αύτός. ’Αντεκατέστησαν δέ τήν 
στεφάνην τής άψιδος διά μικράς χαλκής άλύσσου, καί 
τό θέρος τοΰ 1763 ό κεραυνός έπισκήψας καί αυθις 
έπί τοΰ αύτοϋ κωδωνοστασίου κατέβη πάλιν έπό τής 
σφύρας τού ωρολογίου μέχρι τού έκκρεμοΰς, συντριβών 
τήν μικράν χαλκήν αλυσσον, διώδευσεν άνευ ίχνους τό 
έκκρεμές καί πλήξας πάλιν τόν αύτόν στροφέα κα- 
τέθραυσε τήν αύτήν θύραν.
, Τότε δή ό Φραγκλΐνος έπενόησε νά θέση έπ! τοΰ 
κωδωνοστασίου έκείνου αγωγόν οστις διήκεν άπό τοϋ 
άνεμοδείκτου μέχρι τής γής καί οτε τώ 1765 καί 
τρίτον ήδη κατήλθεν δ σκηπτός κατενέχθη άβ- 
λαβώς διά τοΰ άγωγοΰ ώς ό ίδιος Φραγ
κλΐνος τό λέγει.

Τοιοΰτον άρα ήν τό πρώτον άλεξικέραυνον. Άμέσως 
είτα ολαι τής Φιλαδελφίας αί δημόσια! οικοδομά! ώ- 
πλίσθησαν κατά τοϋ κεραυνού, οί δέ ιίιώται έμιμήθη- 
σαν τήν Κυβέρνησιν- καί έπειδή μόνον τό κατάστημα 
τής Γαλλικής πρεσβείας έμεινεν άοπλον έκεραυνώθη 
κατά τήν καταιγίδα τής 27 Μαρτίου 1782.

Καί άρχικώς μέν τό άλεξικέραυνον καί ό αγωγός 
του έχωριζοντο διά σφαιρών υέλου άπό τής οικοδομής, 
ήν έπρόκειτο νά φρουρήσωσιν άλλά σήμερον θέτου- 
σιν άμφότετρα οσον ένεστι κοινωνά μετ’ αύτής, κυρίως 
μάλιστα οτε πολλή μεταλλική ύλη δαπανάται εις τήν 
κατασκευήν της.

’Αναγνωρίζεται δέ οτι αί αϊχμαί δέν ΰ φ ε λ κ ύ ο υ- 
σ ι τόν κεραυνόν, άλλά παράγουσι, ή εκρρυγνύουσιν ή- 
λεκτρικόν ξυστόν έναντίον, οπερ ούδετερώνει τό τών 
' νεφών, καί άν ή Εύρώπη άπασα έκαλύπτετσ ύπ’ ά- 

λεξικεραύνων, δ κεραυνός καί έπομένως ή χάλαζα 
δέν ήσαν δ:’ή|.άς πλέον- "Ο Κ. Λαποστόλλης έκ περισ
σού είχε προτείνει αλεξικέραυνα καί άλεξιχάλαζα 
έκ ξύλου καί άχύρων διατεινόμενος οτι ταϋτα εισιν 
άγαθώτεροι άγωγοί ή τά μέταλλα, ό δέ Κ. Βιότος 
προσκληθείς νά σύνταξη έκθεσιν πρός τήν άκαδη- 
μίαν τώχ έπιστημών έπί τής αναφοράς τοΰ Λαποσ- 
τόλλου δέν συνεφώνησε μετ’ αύτοϋ ώς πρός τήν έλ-

(1) Σύλλογος νομισματολογων κλκθείς είς ώίκκν ττ,ς προκει
μένη; διαφοράς, άπε'νειμε τήν τιμήν τοϋ πρώτου πειράματος τοϋ 
ήλεκτρικοϋ σταυραετοϋ εις τους παλαιούς ‘Ρωμαίους, διο'τι εΰρί- 
σκεται /.αραγμένου νομισματο'σιμον φέρον ιος έμβλημα τον Jupiter 
Elicius (Δία κατερχομενον) τουτέστι τον θεόν τούτον κεραυνοφο'ρον 
και ύπ’ αύτοϋ άνθρωπον οστις τιο διευθύνει σταυραετόν.

«
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χτίχήν δυναμιν τοϋ άχύρου· άν δέ τις έπαναλάθη τά 
πτιραματα τού Αχποστόλλου θά τόν δικαίωση ίσως 
δίοτ: ή έκτελεσις των άκοδεικνύει απολύτως οτι. 
5,τι λεγει, χαι όμως μέχρις ου ή αυριον ’Ακαδη
μία αναθεώρηση τήν χρίσιν τής χθές ’Ακαδημίας, δ- 
φειλωμεν ήμεις νά πιμτευσωμεν θρησχευτικώς οτι τά 
μέταλλα είναι εϊσέτι οί άγαθώτεροι αγωγοί τοϋ ήλεκ 
τριχοΰ ρευστοΰ. Πρός δέ τ’ άλεξιχάλαζα τού Λαποσ- 
τολλου ούδέν άλλο δυνάμεθα ή νά συμφωνήσωμεν 
μετά τοϋ Άραγώ, δοςάζοντες ότι τδ χαλήτερον άλε- 
ξιχάλαζον είβίν άκόμη αί άσφαλιστικαί έταιρεΐαι . .. 
αν αύχαι δέν κηρύσσονται χρεοκόποι.

(Μετάγρασις I. Ε. Γ. )

ΔΥΟ ΓΑΛΛΟΙ 
ΕΝ 1ΡΑΑΝΑΙΑ.

Κατά την ειρήνην τοΰ 1814, οί εν τω λιμένι 
της Κιγχστωνης, έν ’Ιρλανδία, εντός σαθρού πλοίου 
φυλαττομενοι αιχμάλωτοι Γάλλοι άπηλευθερώθησαν. 
λπαντες σχεδόν, τήν επαύριον τής απελευθερώσει  ̂

των, διεπλευσαν τόν πορθμόν τοϋ 'Αγιου Γεωργίου 
δ;ά νά έπιστρέψωσιν εις Γαλλίαν· έκ τών όλίγω» 
όμως οιτινες δέν έσπευσαν τοσοϋτον νά έπανίδουν 
τήν πατρίδα των, το Δουδλΐνον άναπολιϊ τους δοκί
μους Κελεστΐνον καί Ξαυε'ριον, δυο όρφανά τά οποία 
έκ γενετής ανήκων μάλλον είς τήν θάλασσαν ή είς 
την ξηρά»· μή έχοντες δέ νά συλλογισθώσι μήτε θω
πείας μητρικας, μήτε τό κωδωνοστάσιο* τοϋ χωρίου 
των, μήτε άρρζδώνας έμποδισθε'ντας ένεκα τής νεοσυλ- 
λιςιας, εϋρον οτι τό Δουδλΐνον ήτο κατοικήσιμον ώς 
και πασα άλλη πόλις, καί άπεφάσισα» νά διαμείνουν, 
προσκαίρως τουλάχιστον, είς τό λαμπρόν καί φιλό
ξενο» τοϋτο μέοος.

^’•ΘΡχ61' όμως και ανώτερος τις λόγος, οστις τούς 
παρεκίνει να συστήσουν έν Δουδλίνω σεμνόν τι κατά
στημα.^ Κατά τό διάστημα τής πολυχρονίου αιχ
μαλωσίας των έζησκουν σημαντικήν τινα ικανότητα 
ην ειχον είς τήν λεπτουργικήν, καί κατεσκεύασαν εις 
χωριστά κομμάτια όλόκληρον μουσεΐον απόψεων, τάς 
όποιας ηδύναντο νά δλεπωσιν άπά τοϋ κατε'ρ- 
γου των βεβαίως δέ καί ή τύχη τής τοιαυτης 
θεσεως των τούς συνέδραμε, διότι ή εργασία τών αν
θρώπων κα: τής φυσεως παοήξι λαμπράς απόψεις 
μεταξύ τής Κιγστώνης καί τοϋ Δουδλίνου, μέγρι 
τβϋ ακρωτηρίου Όουθ "Ιλλ.

Οί δύω ναΰταί μας ήλπιζον νά πμοσκτήσουν πε
ριουσίαν δεικνυοντες τό έργον τοϋτο είς τήν πρω
τεύουσαν τής Ιρλανδίας, πρό πάντων δέ προχαλοϋντες 
τήν έβνι,χην μεγαλοδωρίαν Λόρδων τινών πλουσίων, 
οιτινες ηδύναντο ν’ άγωράσωσι τό ώραΐον τούτο έργον 
είς ύπέρμετρον τιμήν. Ό Κιλεστΐνος καί Ξαυέριος 
osx εϊχον οϋδ’ εν σελλίνιον εις τό βαλάντιόν των, καί

όμως δέν θά έπωλουν τό έργον των ουδέ διά είκοσι 
χιλιάδας λίρας στερλίνας· ή φιλαυτία των ώς καλλι
τεχνών έξετίμα τό κτήμα των άξιον τοϋ τετραπλα
σίου τουλάχιστον τής ποσότητος ταύτης.

Ενοίκιασαν λοιπόν έν δωμάτιον έπί τής πλατείας 
τοϋ Ναού τοϋ Χριστού, τοιχοκολλήσαντες τό έξης 
πρόγραμμα.

AAMUPON ΘΕΑΜΑ.
ΐ-Ιθετ ε χά ϊύητε

Ο.Ια τά θαυμάσια τής παραΛίας χαΐ τής πόΛεως 
τοϋ Λουβ.Ιιχου, αύτοϋ τον άχθους τής γής^ 

αύτοϋ τον Μαργαρίτου τής θαχίάσσης!

Έν σελλίνι ή είσοδος!
Τά πλήθος έν Αγγλ·α τρέχει πάντοτε είς τοίαότας 

έκθεσεις,διότι δ τοπος γέμει ανθρώπων οίτινες προθύ- 
μως άνταλλάσουν εν σελλήνιον άντί στιγμιαίας συγκινή- 
οεως· ήείσπραξις οθεν ήτο πλουσιοπάροχος. ‘Ο Κελε- 
στινος καί ώαυεριοο ώνειροπωλουν άφθονον χρυσόν, καί 
είς διάστημα οκτώ ημερών ειχον ήδη είς τούς κόλπους 
των εκατόν λίρας στερλίνας εις τραπεζης ψ,λά χαρ
τονομίσματα _ πέντε λιρών. Έπίστευον ότι εντός ενός 
έτους θά έγίνοντο εκατομμυριούχοι, διότι έσκόπευον 
νά περιέλθουν δλας τάς μεγαλας πόλεις τής ’Αγ
γλίας, και νά επιστρέψουν είς τά Παρίσσια μέ ταχυ
δρομικήν άμαξαν καί δύω θεράποντας

Τυχαίως ή έκ φθόνου, κατεστράφησαν έν ροπή όφ- 
θαλμοϋ τά ώραΐα ταδτα σχέδια.
_ Πυρκαιά κατηναλωσε τα έργα τοϋ Κελεστΐνου καί 
χαυερίου- παρ’ όλίγον δέ καί αύτούς προσπαθοΰντας 
νά λυτρώσουν από τάς φλόγας τήν, κατά δυστυχίαν, 
πολύ εύφλεκτον περιουσίαν των ταύτην. Ή συνήθεια 
του έξασφαλίζειν κατά τής πυρκαιάς ήτο, κατά τήν 
εποχήν ταύτην, σχεδόν άγνωστος είς τό Δουδλΐνον. 
άλλως τε οί δύο ναΰταί μας ουδέ καν ηθελον σκεφ- 
θήνά λάδουν τοιαύτην προφύλαξιν.

Απώλεσαν λοιπόν τά πάντα, καί αύτάς τάς είς 
χαρτονομίσματα εκατόν λίρας, τά δέ βαλάντιά των 
μόλις περιεΐχον δύο ή τρία άργυρα νομίσματα, καί 
τινα χάλκινα δηλ: δεκαπέντε ημερών άρτον.

Ό Κίγγ καί Κάμβελ συχνά παρέστησαν είς τό 
κοινόν τής Αγγλίας τό πρόσωπον τής απελπισίας- 
άλλ ή παράστασις τοϋ άλγους υπό τών δύο τούτων 
υποκριτών έφάνη πολύ υποδεέστερα τών σπασμωδικών 
κινήσεων τών δύω μας ναυτών. ’Αμα μία λέξις 
ήδηνήθη νά έξέλθη από τά νεκρώδη χείλη τοϋ Κελε- 
στίνου, έφώναξε.

z Εχθρά τύχηλοιπόν έκ γενετής μας κατα
τρέχεις ! Έπί τής Ανατολής, (1) είς τό Άβουκιρ, 
έκπυρσοκροτούμεθα είς τόν άέρα, μας ψαρεύουν, καί 
μας στέλλουν είς τά κάτεργα τοϋ Πλυμούθου! πολύ 
καλά! έχφιύγομέν εχειθεν, άλλ' έπειτα είς τό Τρα- 
φαλγάρ έπί τοϋ "Αδου μας καταβυθίζουν, μας ξα- 
ναψαρεύουν, καί μας στελλουν είς τήν Κιγστώνην» 
ακόμη καλλίτερα ! Κωπηλατουμεν δέκα έτη έπί τών

ι——————
(l'y Αναττλϊ] χαι λίης ονοαατα ιτλσιων.

κάτεργων, μέ τά δάκτυλά μας, τ&ύς όδόντας μας και 
σεσηπότα άθλια ξύλα χατασκευάζομεν είκοσιν αριστο
τεχνήματα· αί! τήν φοράν ταύτην έφθάσαμεν τήν τύ
χην. Άλλ’ ιδού δ "Αδης μας ξερνα ενα σπινθήρα έκ 
τών λεβήτων του, καί μας καίει ζώντας ! Γί όργή 

θ»·ϋ!
‘Ομιλών ούτως δ Κελεστΐνος διάβαινε τήν γέφυραν 

τού * Αγίου Στεφάνου· ύπό τούς ποδας του έβρεμεν 
δ ποταμός Λιφφέας, τόν όποιον ή άναλυθεΐσα χιών 
ϋπερμέτρως έξώγκωσεν. Ό ναύτης ε^ριψεν κατά κάθε
τον έν βλέμμα επί τών χρυσωδών καί δρμητικών 
ύδάτων, συγχρόνως δέ τό αυτό άπαίσιον βλέμμα έ- 
στρεψεν έπί τού προσώπου του Ξαυερίου.

— Σ' εννοώ! είπεν ό Ξαυέριος· έπέπρωτο νά χα- 
θώμεν εις ποτάμιον ύδωρ ! Άς έναγκαλισθώμεν, καί 

άς γείνη ούτως.
— Ανάθεμά με άν δέν τό κάμω, είπεν δ Κι

λεστΐνος.
Καί έπήδησε έπί του περιφράγματος τής γέφυρας.

‘Ο Ξαυέριος τόν έυιμήθη· έσταύρωσαν άμφότεροι 
ίσχυρώς τούς βραχίονας έπι τοϋ στήθους δ εις τοϋ 
ετέρου, διά νά έχφράσουν τρόπον τινά είς εαυτούς 
■τήν ίσχυράν άπόφασίν τοϋ οτι δέν ηθελον μεταχειρι- 
σθή τήν αύτόγρημα λύκου τής θαλασσής επιτηδειο- 
τητά των είς τό καλυμβαν, και ιρριφθησαν κατα 
κεφαλήν είς τόν ποταμόν

‘‘Ο φρικώδης θόρυβος, τόν δποΐον ή διπλή αυτή 
κατάδυσις δύο σωμάτων επροξενησεν εξηγειρεν εκ 
τοϋ ύπνου διαφόρους χυνας τής Νέας Γής, οίτινες προ 
όλίγου καιρού ειχον αρχίσει τήν υπηρεσίαν των έπί 
της γέφυρας. Ό Λόρδ Καλλιγχάμ, περίφημος φι
λάνθρωπος ’Ιρλανδός, ύπήρξεν δ θεμελιωτής τής φρου
ράς ταύτης τών σωτήρων κυνών, καί άκριβώς τήν η
μέραν ταύτην οί κύνες ουτοι έκαμον τό πρώτος δοκί- 
μιόν των. Τά εύκίνητα ταύτα ζώα έφθασαν είς τόν 
πυθμένα τοϋ Αιφφέα συγχρόνως μέ τόν Κελεστΐνον 
και Ξαυε'ριον. Οί δυο ναΰταί ήσθάνθησαν καταλαμ
βανόμενα' τά κράσπεδά τών ενδυμάτων των άπά ισχυ
ρούς' όδόντας· άλλ’ έπειδή δ σκοπός τής αυτοχειρίας 
των;ήτον αμετάθετος, έπάλαιον κατά τών σωτήρων 
των μέ άπίστευτον ενέργειαν. Ανθρωπος καί κυνες 
άνέδυσαν αίφνης έπ! τής έπιφανειας τοϋ υδατός, καί 
δ ποταμός άφριζενάπό τά σπασμωδικά κινήματα πο-
δών καί βραχιόνων. ”Ηδη δύο κυνες μάλλον γεγυ- 
μνασμένοι τών άλλων εις τό σώζει», καί μάλλον έπι- 
μένοντις έμελλον ίσως νά πάθουν άναξίως τού ζήλου 
των, διότι, καταπιόντες βορβορώδες ύδωρ, όσον ήδύ
νατο υπέρ τούς δέκα χριστιανούς νά πνίξη, δέν έςε- 
βάλλον πλέον εκ τών λαρύγγων των ειμη εκλειπού- 
σας φωνάς όμοιας άγωνιώντων, ότε δ Κελεστΐνος  ̂καί 
δ Ξαυέριος, αΐσθανθέντες αίφνηδίως συμπάθειαν υπέρ 
τών δυστυχών τούτων άγωνιώντων κυνών, κολυμβητι 
τούς έσυρον μεθ’ εαυτών πρός τήν όχθην τοϋ Αιφφέα 
και τούς έσωσαν άπό τόν θάνατον.

’Αλλά συγχρόνωι, χωρίς νά τό σκεφθούν, καί χω
ρίς νά τό θέλουν, έσώθησαν καί αύτοί οί ίδιοι. Τό 
προσελθόν πλήθος, μάρτυς τής σκηνής ταύτης, τούς

μέν χύνας έθαύμαι·, τούς δέ δύο ναύτας ωχτειρε».
Ό σερΐφος Έδμώνδ Τάχερ, γέρων εβδομηκοντού
της, άπέτεινεν έπί του προχειμέτου μικρόν λογίδριον 
πρός τούς σωθέντας νέους, καί τούς ώδήγησί μ«« 
σπουδής είς τήν καθολικήν έκχλησίαν τοϋ Άγιο» 

Πατρικίου.
Ό Κελεστΐνος καί Ξ,αυέριος άπελάμβανον τήν χ<- 

ριν δευτέρας ζωής* άπέθανον άπαξ καί άνεστήθησαν.
Οί δύο ουτοι Λάζαροι τοϋ Γαλλικού ναυτικού, έξ αι
τίας τής άποτυχούσης αύτοχειρίας των, έμφαινουσης 
σπανίαν γενναιότητα και ενεργητικόν όργανισμόν, α
πέκτησαν εις Δουβλΐνον, προπάντων μεταξύ τού λαού, 
δικαίαν ύπόληψιν. Άλλ’ ή άποκτηθεϊσα αύτη δόξα είς 
τά υδατα τοϋ Αιφφέα ήτο μολαταύτα πολύ άγονος 
δι’ αύτούς- διότι δέν τοϊς άπέδωκεν ούτε τά κατα- 
καέντα λαμπρά των αριστοτεχνήματα, ούτε την έκ 
πολλών έκθεσιων τούτων προσδοκωμένην, μεγαλην 
κατάστασιν. Ό σχέριφφος τούς ιΐχεν είπε·. Εργασθή- 
τι, παιδιά μου, κερδίσατε τόν επιούσιόν σας άρτον, 
καί θά εδρετε πάλιν τήν ευτυχίαν. Και κατά , βάθος 
μέ» δ σχέριφος είχε δίκαιο»,^ιότι οπωσδήποτε είς τριά
κοντα έτώ» ήλικίαν δύναταί τις νά κερδίι,η τον αρνον 
του· άλλ' δ Κελεστΐνος καί Εάυέριος δι’ εσφαλμένου 
συλλογισμού ετίθεντο έκτος τοϋ κοινού τούτου καθή
κοντος. Ύπέφιρον καί είργάζοντο άπό τή» ηλικίαν τω» 
δέκα έτών, έξενευρίσθησαν είς τή» ραθυμον^εύκινησίαν 
τού κάτεργου, τά παραχθέντα διά τών άκρων τών 
δακτύλου των αριστοτεχνήματα δέν εδωκαν ούδεμίαν 
έ»έργειαν είς τούς μυώνας των, έξ έναντίας, ή λεπτή 
αύτη έργασία τούς έξεθήλυνε και τούς κατέστησεν ά- 
νικάνους είς άνδρικά έργα. ’Εκτός τούτου, προβαίνον- 
τες έξ εικασίας πρός τήν πεποίθησιν, κατήντησαν νά 
πιστεύουν ώς βέβαιον ότι ή άποτέφρωσις τών έργων 
των δέν ήτο τυχαία, άλλ’ άδίκημα, αποτέλεσμα ζη
λοτυπίας η έχδιχήσιως κατά τών δύο Γάλλων· ώσ*ιε 
πας διαβάτης έφαινετο είς αύτούς δ πυρποληστής εχ
θρός των. Οί δυο ούτοι δυστυχείς, ρίψαντες άπαξ
τήν ζωήν των είς τον πυθμένα τοϋ Αιφφέα, καί πι- 
στεύοντες οτι ούδέν χρέος τούς μένει έπί της γης νά 
έκτελέσουν καί χάμμίαν ανθρώπινον τιμωρίαν νά φο
βηθούν, συνέλαβον καταχθόνιον σκοπόν κατά τής πό- 
λεως τού Δουβλίνου, ήτις τούς έδολοφόνησε διά τοϋ 

πυράς καί διά τοϋ υδατός.
— Ακούσε, Εαυέριε, έλεγεν δ Κελεστΐνος· ηχού

σα κατά τήν παιδικήν μου ήλικίαν νά διηγώνται έπί 
τοϋ πλοίου τή» ιστορίαν τοΰ Κ. ‘Ρού, έμπορου τής 
Μασσαλίας. ‘0 Κ. ‘Ροϋ ιΐχεν, ώς ήμεις, παράπονα 
κατά τών Άγγλων, ήτο δέ πλούσιος ιδιώτης οστις 
έδάνειζε χρήματα είς Λουδοβίκον τόν ΙΣΤ'. δέν έγνώ- 

ρίζε τήν περιουσίαν του, άλλ’ ήδύνατο κατ έξακολουθη- 
σιν ενός τετάρτου τής ώρας νά θέση μηδενικά μετά την 

! μονάδα, καί μόλοντοΰτο νά μή φθάση τον αριθμόν toJj 

πραγματικού του πλούτου. Είχε ς·ολον είκοσιν εμπο
ρικών πλοίων, δέν ήξεύρω πόσων έπιδρομικών. Ο Κ. 
'Ροϋ, βλέπων τόν Λουδοβίκον άπρακτούντά, έκήρυξε τόν 
πόλεμον, αύτός δ 'Ρού, κατά το ϋβασιλέως τής Με-
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γαλής Βρετανίας. Ή άγγέλλουαα τον πόλεμον έπις-ο- 
λή του ήρχιζεν ούτως.

ΕΓΩ ΡΟΪ Ο Α'. ΓΕΩΡΓΙΩι ΓΩι Γ'.

Τά πάντα έγειναν χατά τούς τόπους. ‘Ροΰ δ Α’. 
ήρχισε νά προξενή μεγάλας ζημίας είς τούς ’Αγ
γλους, Άλλ’ ό βασιλεύς τής ’Ισπανίας καί ό Αοδο- 
βϊκος ις·’. εμεσολαβησαν μεταξύ τών διαμαχομέ/ων 
δυνάμεων, καί ύπεγράφη ειρήνη.

— Έγνώριζα αύτήν τήν Ιστορίαν, ειπεν ό £»νέ- 
ριος· ά; ίδωμεν ποΰ αυτή θά μάς φέρη.

— Δεν τό έννοεΐς φίλε μου;
— ’Εξακολουθεί τήν δμιλίανσου, συνεπαρχιώ- 

τα μου.
— Αί! τί άλλο, παρά νά μιμηθώμεν καί ήμεΐς 

τον συμπατριώτην μας ‘Ροΰ τόν λ’. Κηρύττομεν τόν 
πόλεμον κατά του Δουβλίνου.

— Κηρύττομεν.
— Εΐνε αλήθεια οτι προηγήθη άλλος ημών άλλ' 

ή θεσις μας είναι χαλλιτέρα τής τοΰ Ροΰ. Α’. Ήμεΐς 
είμεθα εις τό κε'ντρον τοΰ ϊχθρου.

— Είς τά σπλάγχνα του.
— Καί άν ό εχθρός άποποιηθή τάς πολεμικάς 

μας- αποζημιώσεις, τούς εχσφενδονίζομεν ώς μάς 
ίξεσφινδόνισαν εις Άλβουκίρ. Τοΰτο εινε δίκαιον, 
Λαυεριε’ ή όχι;

— Κελεστϊνε, χθες οτε χωρίς πολλά λόγια μοΰ 
έφανέρωσες τόν σκοπόν σου, έξ αρχής τόν παραδεχθην.

—— ’Αλλά θέλω νά σοΰ άναπτύξω τά πράγμα 
ϋαυέριε.

—Έγώ, διά νά έξάξω αποτέλεσμά τι, ιδού ανά
γω τό σχέδιον είς τήν άπλουστέραν του έκφρασιν. 
Λέγεις, έν πρώτοις, νά ένοιχιάσωμεν εν πρώτον πά
τωμα έπί τής Σακεβίλης δδοΟ.

— Ναι.
— Καλά. Έπειτα νά έπιβώμεν έπί τοΰ κτηρίου 

Σ α κ ε βί λ, καί νά πολεμήσωμεν κατά του κτηρίου 
Δουβλΐνον. Θά χάμωμεν μίαν ναυμαχίαν έπί τής 
ξηρας.

— Βέβαια.
— Πότε λοιπόν θά'γιί/ηή προκήρυξις τών έχθοπρα- 

ξιών, Καλεστΐνε;
— "Οταν έτοιμασθοϋν αί κανοστοιχίαι μας . .. 

αΰριον.
— Καλά, αυριον φλέγομαι άπό έπιθυμίαν νά 

κάμω τήν φυλακήν μου έπί τοΰ καταστρώμματος τοΰ 
Σακεβίλ, αγκυροβολημένου μεταξύ δύο οικιών. Φο
βούμαι νά μή μέ πιάση ή ξηρά, διότι ποτέ δέν έτα- 
ξείδευσα διά ξηρας. Είσαι σύ συνηθισμένος;

— £αυέριε, όταν ένας άποθάνη μίαν φοράν είς 
τήν ζωήν του καθώς ήμεΐς, συνηθίζει είς δλα. 'Ακού
σε, τό σχέδιόν μου τό ένέκρινες, άς τό άνακεφαλαιώ- 
σωμεν έν όλίγοις.

—- Κατωρθώσαμεν διά μικρών άγορών άπό διά
φορα έργαστήρια τοΰ Δουβλίνου νά έχωμεν έν βαρέ
λιον αγγλικής πυρίτιδος, πρώτης ποιότητος· ίδού ή 
βάσις τής ϋποθέσεώς μας.

Ένοικιάσαμεν εν πρώτον πάτωμα έπί τής Σακε
βίλης όδοΰ, άναμέσον τών γραφείων τοΰ ταχυδρο
μείου. καί του ώραίου εργοστασίου του 'Ριχάρδου 
Σχάβ- ή θεσις εί»« εξαίρετος, έχοιεεν τό κέντρον τών 
πλουσιωτέρων συνοικιών τοΰ Δουβλίνου, καί δυνάμε- 
θα ώς έκ τούτου νά πυρπολήσωμεν ολην τήν αλλη
λογραφίαν τής ’Ιρλανδίας, εκατομμύρια τινα υφασμά
των, καί άντανακλαστικώς όλην τήν Σακεβίλην οδόν, 
κινητά καί ακίνητα.

Τήν νύκτα τής επαύριον τοιχοκολλοΰμεν είς τάς 
τέσσαρας άκρας τοΰ Δουβλίνου προκήρυξιν διαλαμβά- 
νουσαν τά έξης.

Προς τούς κατοίκους.
« ΟΙ δύο πντγέντες καί σωθέντες ναδται κηρύτ

τουν τόν πόλεμον κατά τού Δουβλίνου.
» Κατοικούν είς τήν οδόν Σακεβίλην άριθ. 27 μι- 

αξύ τοΰ γενικού ταχυδρομείου καί τοΰ έργοστασίου 
τοΰ Ριχάρδου Σχάβ.
* · Είς τόν κοιτώνα των έχουν βαρέλιον διακοσίων
Αΐτρών πυρίτιδος, έτοιμης νά έκπυρσοχροτήση είς
τά; εσείς περιπτώσεις,

a Α-. Άν οί άνθρωποι τής αστυνομίας κάμουν 
τήν έλαχίστην απόπειραν νά έμβουν είς τόν έχοντα 
τήν πυρίτιδον κοιτώνα.

a Βί "Αν τις κράτηση τόν έτερον τών δύο ναυτών, 
έκεΐνον οστις θά περιδιαβάζη τό Δουβλΐνον, ένώ δ 
άλλος θά κρατή τόν άπτήρα άναμμένον έπί του 
βαρελιού.

» Γ'. ’Αν δέν τοις φέρουν όλα τά προς διατροφήν 
των« καί πρός διασκέδασίν των αναγκαία, δσάκις 
ήθελον τό ζητήσει.

« Δ'. ’Αν οί γείτονες άπομακρυνθοΰν άπό τάς οι
κίας των διά νά τούς απομονώσουν, καί ούτω νά τούς 
εκφοβίσουν διά τίνος αστυνομικής έπιβουλής.

» Ε’. Οί δύο ναΰται υπόσχονται έπί τής τιμής των 
νά ύπιρασπίζωνται, δι’ ημέρας καί νυκτάς, τήν πόλιν 
καί τάς ιδιοκτησίας τών κατοίκων τοΰ Δουβλίνου, άν 
οί κάτοικοι τοΰ Δουβλίνου φέρωνται καλώς πρός τούς 
δύο έγνωσμένους ήδη είς τήν πρωτεύουσαν τής Ιρλαν
δίας δυστυχείς. Καί

» ΣΤ'. Ό είς τών δύο ναυτών θά περιδιαβάζη 
καθ’ εκάστην άπό τό μεσημέριον έως είς τάς πέντε. 
Προσκαλούνται οθεν οί πολΐται ν’ αγρυπνούν έπ’ αυ
τού, διότι, άν είς τάς πέντε ώρας και ήμίσειαν δέν έ- 
πιστρε'ψη, δ σύντροφός του άφινει τόν άπτήρα έπί τοΰ 
βαρελιού, καί τό Σακεβίλ τυνάσσεται εις τόν άέρα, ώς 
ή 'AraroJ// είς Άβουκίρ.

• Υπογεγραμμένοι.
• ΚΕΑΕΣΤΙΝΟΣ και ΕΑΪΕΡΙΟΣ.®

"Αμα διέταξαν τά καθ’ έαυτούς καί άνελογίσθησαν 
τά πάντα έμφρόνως, δ £αυέριος έξήλθε περ! τό με
σονύκτιον μετά τίνος έκατοντάδας άντιγράφων τής 
προκηρύξεως ταύτης, καί τά ετοιχοκόλλησε παντα- 
χόσε. Άνατέλλοντος δέ τοΰ ήλιου, δ σχέριφος έλα- 
βεν έπιστολήν τών δύο φίλων, δΓ ής επροσκαλείτο νά 
ύπάγη τό τάχιστον πρός αυτούς, διά τό συμφέρον 
τής πόλεως τοΰ Δουβλίνου.

Οί κάτοικοι τοΰ Δουβλίνου δέν ειχον ακόμη εξυ
μνήσει, και μέχρι τής στιγμής ταύτης δέν έλαβον γνώ
σιν τής προκηρύξεως τών δύο ναυτών.

Ό σχέριφφος, είδώς ότι οί δύο ουτοι δαιμονισμένοι 
Γάλλοι ήσαν ικανοί πάσαν τρέλλαν νά πράξουν, έ- 
λησμόνησε τήν θέσιν του καί έτρεξιν είς τήν πρόσκλη· 
σιν. Οί φίλοι μας τόν εδέχθησαν μετά πολλής εύγε- 
νείας είς τόν έχοντα τήν πυρίτιδα κοιτώνα, δ δέ -Κε- 
λιστΐνος’τοΰ προσέφερε κάθισμα καί τοΰ ειπεν.

— Άξιότιμέ μου φίλε σχέριφ, λάβετε τόν κόπον 
ν’ άναγνώσητε τό αντίγραφο·/ τούτο τής προκηρύξεως, 
τήν όποιαν έτοιχοκολλήσαμεν είς τάς τέσσαρας άκρας 

τοΰ Δουβλίνου.
‘Ο σχέριφ παρετήρησε τόν Κελεστΐνον έλαβε τόν 

χάρτην, έθεσε τά δμματοόαλιά του καί άνέγνωσεν 
άναπηδών έπί του καθίσματος του εις κάθε άρθρον.

— Αξιότιμε σχέριφ, έξηκολούθησεν δ Κελεστΐνος· 
γνωρίζετε τόρα τήν μικράν μας υπόθεσιν τόσον καλά 
ώς καί ήμεΐς, δέν μένει παρά νά σάς δείξωμεν τό 
παλλάδιόν μας- ίδέτε, εμπροσθέν σας έπί τοΰ πατώ
ματος είναι μία πυριτιδαποθήκη κατ' οΐκον, έν μήκι- 
στον ήφαίστιον .... μή φοβήσθε . . . καί μή φωνά
ξετε . ,. είς τήν έλαχίστην φωνήν, σχέριφφέ μου, πε- 
τοΰμεν εις τόν άέρα ϋπεράνω τοΰ κωδωνοστασίου τού 
‘Αγίου Πατρικίου. Παρατηρήσατε τόν £αυέριον όστις 
πλησιάζει τόν άπτήρα καίοντα πάντοτε. Εινε, σχέριφ
φέ μου, τό πΰρ τής εστίας, μόνον ότι αί έστιάδες είς 
αυτήν τήν περίστασιν ήλλαξαν τό φύλλον- τί πειράζει, 
ή ιδέα πάντοτε δέν εινε ωραία, σχέριφφέ μου ; πώς 

σάς Φαίνεται ;
‘Ο γέρων άρχων, ακίνητος άπό έκπλ,ηξιν καί φό

βον, παρετήρει τό έπί τοΰ πατώματος προσκεκολ- 
λημέτον όλέθριον βαρέλιον.

Ό Κελεστΐνος έλαβε·/ έξ αυτού φύκταν κόκκων πυ“ 
ριτιδος και τήν έπαρουσίασεν εις τόν σχέριφφον.

Ίδέτε, ειπεν, είναι καλλιστης ποιότητος- κρίνατε 
άπό τό δείγμα τό οικιακόν μαο Βεσούβ·ον. Λάβετε, 
σας παρακαλώ, τήν πυρίτιδα ταυτην είς τόν οικόν σας, 
Φροντίσατε νά τήν αναλύσουν οί χυμικο; σας, καί θέ- 
Xouy σάς είπή άν ή/ε κρομμυόσίορος. Εΐσθε πλέον 

ελεύθερος, κύριε σχέριφφέ.
Ό γέρων έσηκώθη χωρίς νά τολμήση νά δείξη διά 

τής Φυσιογνωμίας του έλάχιστον αίσθημα, δυνάμενον 
ν’ άπαρέση είς δύο τρομερούς εχθρού.;, καί χωρίς νά 
είπη λέξιν' διότι άν ώμίλ-η, ώς τίμιος άρχων, ήθελε·/ 
υβρίσει τό έγκλημα τών πυρπολικών των σκοπών. ‘Ο 
Κελεστΐνος καί £αυέρζος τον ώδήγησαν μέχρι τής 
κλίμακος, δ εις «ταρακινών αυτόν νά λάβη μαζή του 
τά δείγμα τής πυρίτιδος, καί δ άλλος παρουσιαζων 
αύιω τόν άναμμένον άπτήρα, ώς δ σκοπός παρουσιά
ζει τό οπλον του είς τόν αρχηγόν του διαδαίνοντα.

’Ολίγον έπειτα ήδύνατό τις εύκόλως νά ίδη ότι ή 
προκήρυξις παρήξε τό άποτέλεσμά της. Πέριξ του 
μνημείου τοΰ Νέλσωνος καί έμπροσθεν τής οικοδο
μής τών ταχυδρομείων, τό πλήθος (καθ’ εκάστην) 
συνήρχετο πέρίεργον κατά συστάσεις, καί οί κλητή
ρες έπλημ μύρουν τήν Σακεβίλην, άλλα προσέχοντες

νά μήν έκφράζη τό πρόσωπόν των ούδεμίαν εχθρο
πραξίαν, ούδεμίαν απειλήν. ’Ολίγον μακρύτερα διέ- 
κρινέ τις τόν σχέριφφον ίστάμενον μακράν βολής τής 
έκρίξεως' έφαίνετο δέ διά τών χειρονομιών του ότι συ- 
νεέούλευε τήν φρόνησιν είς τούς μετ’ αύτοΰ συνδιαλε- 

γομένους.
ΙΙερί τήν μεσημβρίαν δ Κελεστΐνος, μ’ ενδύματα 

ναύτου τοΰ κατέργου, καί μέ τδ Γαλλικόν εθνόσημο·/ 
έπί τοΰ πισσωμένου πίλου του, έξήλθε θαρ^αλέως έ
πί τής Σακεβίλης δδοΰ* άμα δ’ έφθασεν είς τδ μέ
σον τής πλατυτάτης ταύτης δδοΰ, έστράφη διά ν’ άντι- 
χαιρετηθοΰν μετά τοΰ £αυιρίου, οστις πρός στιγμήν 
έφάνη είς τό παράθυρον κρατών είς τήν χειρα τόν ά

ναμμένον του άπτήρα.
Ό Κελεστΐνος διευθύνθη έπειτα κατ’ εύθεΐαν πρός 

τόν σχέριφ, καί τοΰ ειπεν
— Ή παοάστασις ήρχ<σε και δδιύει καλά’ θά 

ήμεθα εύγνώμονες, άρκεΐ τό Δουβλΐνον νά ήνε Φρό

νιμον.
— Κύριε, ειπεν δ σχέριφ· ή υπηρεσία τοΰ τα

χυδρομείου υποφέρει πολύ, τά έργαστήρια τής Σα
κεβίλ δέν άνοιγουν· όλοι ανησυχούν, ίδέτε.

— Αί! διατι” άνησυχοΰν, αξιότιμε σχέριφ; οί 
σκοποί μας εινε καθαροί. Έπρεπε ν' ανήσυχου/ ό
ταν ή χειρ ενός εγκληματία έκσυσε τό μουσιΐόν μα; 
καί μάς κατήντησε πένητας. Σήμερον ά; κάμη τό 
Δουβλΐνον τό χρέος του, καί όλα πηγαίνουν καλά . .
. .. Πηγαίνω νά διατάξω τό πρόγευμά μας είς τό 
πρώτον ξενοδοχιΐον τοΰ κόσμου' έννοεΐτε δέ, χωρίς 
νά τό είπω, ότι είς τόν έλάχιστον πόνον τόν σπλάγ
χνων μας θά σάς έγκαλέσωμεν ώς φαρμακευτάς, καί 
τό Σακεβάλ τινάσσεται εις εκατόν χιλιάδας κομμά
τια. Τά πάντα, καθώς παρατηρείτε κύριε σχέριφ, 
προειδομεν, τά πάντα, ώς καί τήν απόπειραν τής 

φαρμακεύσεως.
— Μήν έχετε ποσώς φόβον, κύριε...........
— Φόβον ! νά τα δά! τό Δουβλΐνον πρέπει νά 

τρέμη ! Φόβον ! μέ περιγελάτε .... ’Από τής γεν- 
νήσεώς μου είς τό πλοίο·/ δ ’Ινδός διάγω τήν ζωήν 
μου άποθνήσκων είδα, καθώς βλπω τώρα σάς, πέντε 

ή έξ φοράς τήν κόλασιν.
— ’Αλλά, κύριε, έπρόσθεσεν δ σχέριφ μετά γλυ

κείας καί προσπαθούσης νά έμπνευση πειθώ φωνής, 
παραιτηθήτε άπό τήν αθέμιτον ταύτην τρέλλαν .... 

άπό.........
— Σχέριφ, λέξιν μή προσθέσετε, ή κάμνω έν ση- 

μεΐον καί πεέ&ΰμεν υπεράνω τών νεφών.
Έπειτα αποτεινόμενος πρός τά περικυκλοΰν πλήθος 

δ ναύτης έπρόσθεσεν.
— Κύριοι σάς διατάττω ν’ άπομακρυνθήτε, έχω 

ά/άγκην άέρος άφήτέ με μόνον.
Έν ^οπή οφθαλμού τό πλήθος, καθώς καί δ Σχέ

ριφ, εγειναν άφαντοι.
Ό Κελεστΐνος ήσθάνθη δικαίαν έίαρσιν βλέπων 

μέ πόσην ευκολίαν εϊς μόνος λόγος του έφερε τήν 
κατάπληξιν είς τόν λαόν τοΰ Δουβλίνου’ μέ βήμα δέ 
μεγαλοπρεπές ίιευθύνθη πρός τό πανδοχεΐον, καί μέ
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φωνήν ναυτικήν καί επαρχιώτικων, έζήτησε νά τοΰ 
παραθέσουν πρόγευμα.

‘Γπηρεται, ύπηρέτριαι, κα! έπί κεφαλής τούδων 
ό πανδοχεύς, έτρεξαν είς τάς διαταγάς τοΰ Κελε- 
στινου, καί έκ των καλλίστων οίνων τοΰ Όπόρτου, 
ιοΰ Σερί καί τοΰ Κλαρέ. Τελειώσας τό πρόγευμα 
του δ Κελεστΐνος, έκαμεν έκ τών παρατεθειμένων 
συλλογήν είς άθικτα πινάκια, έθεσε ταυτην έντός 
κανίστρου, καί χράξας τόν πανδοχέα, τόν ειπεν.

— Κύριε ταΰτα εΐνε διά τόν αδελφόν μου 2»υ- 
έριον, εΐνε τό πρόγευμά του- τόρα, δός όλα όσα έμει
ναν εϊς αύτάς τάς προσελδουσας πτωχάς γυναίκας, 

' αίτινες άπό τά παράθυρα παρεστέκοντο είς τό πρό
γευμά μου.

‘Ο κύριος τοΰ πανδοχείου προσέκλινε ποιων έκ- 
ψραστικώτατον σημεΐον ύπακοής εις τάς προσταγάς 
τοΰ παρισταμένου διά τοΰ Γάλλου ναύτου γειτονικού 
πυριτιδοφόρου βαρελιού.

‘Ο Κελεστΐνος πριν άνοιξη τήν θΰραν του κΟίτώνος 
των έκαμε συμπεφωνημένον τι σημεΐον δι’ ού ό £αυε 
ριος έπλησίασε τόν άπτήρα του πρός τό βαρέλιον. 
Ό Κελεστΐνος ήνοιξεν, έκλεισε πάλιν περιστρέψας 
τρις τήν κλείδα, καί άπέθεσε τάς προβλέψεις τοΰ 
προγεύματος έπί τής τραπέζης.

— Δός μου τήν χειρα σου, Εαυέριε, είπε καθε- 
■ζόμενος, τά πάντα όδευουν καλώς, ή μηχανή μας 
εΐνε εντελής, καί τό Δουβλΐνον είς τάς διαταγάς 
μας.... Τί πρόγευμα κατεβ^,όχθησα! τί κρα
σιά !! τί λαμπροί δπηρέται!!! Προγευμάτισον, προ- 
γευμάτισον καί σύ, φίλε μου' διε'ταξα τό γεΰμα μας 
διά τάς έπτά...............

— Καί δ σχέριφφος ; δ σχέριφφος ; ειπεν δ 2αυέ- 
ρεος διαμελίζων τεμάχιον χοιρομηρίου.

— δ Σχέριφφος φοβείται, μας γνωρίζει, όλον τό 
λουβλΐνον μας γνωρίζει 2αυέριε. ήξεύρουν ότι είμεθα 
ικανοί νά πραγματοποιήσωμεν τήν απειλήν μας. ‘Η 
άστυνομέα εύρίσκεται εις άμηχανίαν* ζητεί νά εύρη 
κανένα τρόπον σωρηρίας, καί δέν εύρίσκεΐ κανένα. Έ- 
πιστρέφων, άπήντησα κοριόν τινα όστις εύγενώς μ’ 
έπλησίασε καί μοΰ είπε- Δι’ όνομα Θεοΰ, γενναιό
τατε, μή λησμονήσατε νά έμβήτε είς τόν οΐκον σας 
είς τάς πέντε — Καί τί σέ μέλλει; τόν ήρώτησα. 
— Είμαι ό ‘Ριχάρδος Σχάβ, δ γείτων σας, μοΰ ά- 
πεκρίδη. —”Α ! καταλαμβάνω1 πολύ καλά, κύριε, ές-έ 
ήσυχος, δά ήμαι φρόνιμος, άλλ’ εΐνε άνάγκη καί τό 
Δουβλΐνον νά ήναι επίσης φρόνιμον.

‘Ο Κύριος ‘Ριχάρδος μ’ έγγυήθη διά τήν φρό- 
νησιν τοΰ Δουβλίνου.

— Διάβολε! έφώναζεν δ 2αυέριος, άν τό Δου- 
βλινον εις τό παραμικρόν μας ένοχλήση, τό στέλλο- 

μεν νά περιδιάβαση τήν Σελήνην.
— Ώ ! τό ήξεύρουν πολύ καλά ! Μά τήν αλήθειαν 

θέλγομαι διά τήν ζωήν ήτις μας ανοίγεται" χίλια 
σχέδια έχω κκτά νοΰν.... καί πρώτον, δά ζητήσω 
εις γάμον τήν θυγατέρα τοΰ ‘Ριχάρδου Σχάβ, τοΰ 
γείτονός μας.

— Ά ! Κύριε ίλέησον! Κελεστϊνε!. . .

— Συγχρόνως δέ νυμφεύω καί σέ' σοΰ δίδω τή 
θυγατέρα τίΰ κυρίου Γράμες, θελκτικήν πυρρότριχα μέ 
προΐχα δώδεκα χιλιάδας λίρας, ό έστι, εκατόν χιλιά
δάς δίστηλα !.. . -

— Αλλά τί μας χρησιμεύει ή προίξ, Κελεστϊνε’! 
ήμεΐς είμεθα φαλακισμε'νοι εδώ εφ’ όρου ζωής, πώς 
θά κάμωμεν χρήσιν τής προικός;

— Αί! καί ποιος ήξεύρει τό μέλλον ! Πέρνομεν 
πάντοτε τήν προΐχα, άν μας παρουσιασθή. Αυριον ζη
τώ τήν νέαν Σχάβ δί εμέ, καί τήν νέαν Γράμες διά 
σέ ....

— Καί άν μας άποποιηθοΰν;.. .
— Πΰρ .... αυτή εΐνε ή άπόχρισίς μας είς ό

λα ... μίαν μόνην φοράν θά άναποδογυρίσθώμεν . .
. . Αυριον θά διατάξω νά έτοιμασθοϋν άπό τόν πρώ
τον θαλαμηστόλον τοΰ Δουβλίνου, δύυ νυμφικοί θάλα
μοι. θά έχωμεν δύο μεγαλοπρεπείς γάμους . . .

— Καί ποΰ;
— Ποΰ ; εϊς τοΰ Γράμες, είς λαμποάς αίθούσας.
— Σύ θά πέρασης πρώτος, έγώ δεύτερος’ διότι 

έννοεΐς ότι πρέπει πάντοτε εις έξ ήμών νά φυλάττη 
τοΰτο τό βεζουβιον. Προσχαλοΰμεν είς τούς γαμοες 
όλην τήν υψηλήν τάξιν τοΰ Δουβλίνου, χορεύομεν εως 
τό πρωί, χαταβροχθίζιμεν δί εν συμπόσιον καί ένα 
χορόν, εκατόν χιλιάδας φράγκα.

— Καί ποιος θά τά πλήρωσή;
—— Κουτέ ! οί πενθεροί μας.
— ’Πάγει καλα, Κελεστϊνε* άλλ’ έπειτα, πώς ό

λη αυτή ή ιστορία θά λαβή τέλος ;
— Ά ! τις οΐδεν, ίσως θά έξακολουθή πάντοτε καί 

τίς άνάγκη νά τελείωση; θά άρχίζη έκ νέου καθ’ 
ημέραν. . . σκοπεύω μάλιστα νά γείνω δήμαρχος τοΰ 
Δουβλίνου, καί σύ έπαρχος τοΰ νομοΰ τής ’Ιρλανδίας.

’Αλλ’ έν τούτοις, πριν προβώμεν εϊς τά σχέδια τής 
φιλοδοξίας μας, άς άρχίσωμεν άπό τά εύκολώτερα* 
τώρα, νυμφευόμεθα, καί όταν άποκτήσωμεν τέκνα, 
τοΐς δίδομεν μίαν έπωφελή άποκατάστασιν είς τά τρία 
βασίλεια.

— Ή συνομιλία αύτη διεκόπη άπό ταραχώδη κί- 
νησιν τής αγγλικής μουσικής ήτις έπλήρει τήν Σα- 
χεβιλην. Ό Κελεστΐνος ήνοιξε καί έκλεισε μέ τάς 
συνήθεις προφυλάξεις τήν θύραν, καί κατέβη είς τήν 
όδό<, όπου άπήντησε τόν γείτονά του ‘Ριχάρδον, όςτς 
έφαίνετο ακολουθών όλα του τά κινήματα.

— Τί τρέχει; ήρώτησε ζωηρώς ό Κελεστΐνος 
τόν Κ. Σχάβ.

— ‘Η μουσική διαβαίνει, άπεκρίθη μέ ευγένειαν ό 
‘Ριχάρδος.

— Καί ποΰ πηγαίνει αυτή ή τρισκατάρατος μου
σική ;

— Είς Τόβν-Άλλ.
— Καί τί πηγαίνει νά κάμη είς Τόβ»-”Αλλ αυτή 

ή διαβολομουσιχή ;
— Μέλλει νά συνοδεύση χορόν έκ τρισχβσίων 

φωνών, ψαλλόντων τό Σύσοχ Ose καί τήν Kzijair 
τον κόσμον τοΰ Άνδελ.

— Κύριε ‘Ριχάρδε Σχάβ, είπατε είς αυτούς τούς

άνθρώπους όχι μοί άρέσκει πολύ ή μουσική, καί ότι 
επιθυμώ ν’ ακούσω τό Σώσον θ(έ καί τήν Κτήσικ 
τοΰ κόσμου ύπό τό παράθυρον μου, έδώ, άπόψε, πριν 

τής δύσεως τοΰ ήλιου.
— Γενναιότατε,ειπεν ό ‘Ριχάρδος, θά πασχίσωμεν 

νά σας εύχαριστήτωμεν....
— Πώς, αμφιβάλλετε άν θά τό κατορθώσητε ;
- 'θχ<» όχι, είναι ευκολώτατον, Νά τώρα πηγαί- I 

νω νά ’ευρώ τόν σχέριφφον, μείνατε ήσυχος, σας τήν 
φε'ρομεν χωρίς άλλο.

‘Ο Κελεστΐνος έπέστρεψεν οίκαδε κα! άνήγγειλεν 
είς τόν Ξκυέριον τήν εσπερινήν συμφωνίαν τήν όποι
αν διε'ταξεν είς τόν ‘Ριχάρδον.

— ‘Ωραίος θρίαμβος, τόν ειπεν έκεΐνος, άν θά 
έχωμεν αυτό τό μουσικόν στράτευμα.

Καί έτρεξεν είς τό παράθυρο» νά τό περιμείνη.
Μίαν ώραν πρό τής δύσεως τοΰ ήλιου, είς τό άκρον 

τής Σακεβίλλης διεκρίνετο έν εΐδος εμπροσθοφυλα
κής, δ Κ. Σχάβ θριαμβεύων. ‘Ο στρατός τών μου
σικών ώδευεν έπί τής πλατυτάτης ταύτης όδοΰ τής 
οικουμένης, και εστρατοπέδευσε κατέναντι τοΰ Γενικού 
Ταχυδρομείου, όπου χαθείς τών μουσικών, κατά τήν 
συνήθειαν, ήχησε τό^άγαπητόν του μέλος, μέ τήν εύ 
γενή εκείνην άνεξαρτησίαν ήτις χαρακτηρίζει τόν ’’Αγ
γλον καλλιτέχνην,μετά ταΰτα τριακόσιοι λάριγκες ήρ- 
χισαν νά καταξεσχίζωσιν τά λαμπρά άριστουργήμα- 
τα τοΰ ’Ανδελ.

Ό Κελεστΐνος άπό τό παράθυρον εύχαριστησε 
τόν χορόν καί τούς μουσικούς, κα! εϊς τήν βασιλικήν 
του μεγαλοδωρίαν διέταξε τον Γράμες νά δροσίση τό 
στράτευμα μέ Αουξτώνιον ζύθον.

‘Ο Γράμες προσέκλινιν" έν τούτοις ευκόλως ήδύ- 
τατό τις νά διακρίνη ότι μόλις έκράτησεν εαυτόν 
ϊνα μή δείξη τήν δεινήν του άπελπισίαν.

Τήν όγδόην τής εσπέρας, ουσης τής νυκτός σκο
τεινότατης έ»εχα τών συνήθων όμβρων τής αρχής τής 
άνοίξεως, ό Κελεστΐνος δέν ήδυνήθη νά κράτηση ε
αυτόν άπό τήν έπιθυμίαν τοΰ νά έξε'λθη άλλ’ εντε
λώς μεταμορφωμένος, διά ν’ άκούση εϊς τούς δημο- 
σίομς περιπάτους τάς έπ’ αύτών συνομιλίας. Πολύ 
πλήθος έπεριδιαβαζεν εις τό δάσος τοΰ Φοίνικος, 
μεταξύ λοιπόν τούτων εΐσεχώρησεν ό ναύτης μας α
παρατήρητος, καί ή περιέργεια του ίκανοποιήθη, έπειοή 
δέν ώμίλουν εϊμή περί τής είς κατάστασιν πολιορκίας 
θέσεως τοΰ Δουβλίνου ύπό τών δύο Γάλλων ναυτών.

Οίέργάται τοΰ καταστήματος τοΰ ‘Ριχάρδου Σχαβ, 
οί υπάλληλοι τοΰ Γεν Ταχυδρομείου, οί συνή
θεις συνδαιτυμόνες τοΰ Γράμες, έν γένει οί μάλλον 
τών άλλων ενδιαφερόμενοι είς αύτήν τήν παράδοξον 
υπόθεσιν διεκρίνοντο έκ τής ορμής τών λόγων των.

— Δέν είναι δίκαιον, έλεγέ τις μεταξύ τοΰ πλή
θους, δυο ή τρία πλούσια πρόσωπα νά πληρώνουν 
δι’ όλη» τήν πόλιν. ’Ιδού αυτή ή φαντασιοκοπία τής 
μουσικής άφήρεσε διακοσίας λίρας άπό τό βαλάντιον 

τοΰ Κ. Γράμες.
Άλλαι φωναί έλεγον:
— ’Αν αύτά τά φαντασιοκοπήματα τών ναυτών 

(ΊΌΜ. Δ.' Φυλλάί. 79).

παραταθοΰν, ό Γράμμε; καί ό ‘Ριχάρδος είς όκτώ 
ήμέρας χαταστρέφσνται.

— Προφανές.
— Καί τί νά κάμη κα>εις!
— Έγραψαν χθές είς τήν χυβέρνησιν.
— ‘Ωραΐον καταφυγών ! ή χυβέρνησις δέν θά κάμη 

τίποτε.
— θά στ»ίλη στρατεύματα.
— Αί! δέν τούς μέλλει τέσσαρα!
— Τό πλέον δυσάρεστο·» είναι ότι είς τό Δουβλΐνον 

σχηματίζεται καί κόμμα υπέρ αύτών τών δύω ναυτών. 
— Κόμμα ;
— Ναι, οί πτωχοί είναι μέ τό μέρος των. Τήν 

νύκτα ταύτην οί μουσικοί, μεθυσμένοι άπό τό πόρχερ 
και τό» ζύθον, έφώναζον" Ζήτω ό Κε.Ιεστΐνυς! καί έ-
πλήρωνεν ό Γράμες!.......... ώ ! αύτά δέν ήμπορεΐ νά
διαρκέση.

— Ηχούσατε καί τ’ άλλο ; οί χορευταί συνέθεσαν 
καί έ» τραγούδιον

Ποιος πλτ.ρώχει; {Αη σέ |χέλλΐι. Σέ προσφέρουν ; εσύ πίνε.
Σ’ τήν υγείαν σου Ξαυέριε! νχ {χάς ζήστ,ς ΚελεοτΓνε.

Τό ^λήθος διεσκορπίσθη καί ό Κελεστΐνος στραφείς 
εύρέθη κατά πρόσωπόν τοΰ Κ. ‘Ριχάρδου.

— Ά ! σας ακολουθώ αιωνίως, τοΰ ειπεν ούτος, 
μέ φωνήν χαμηλήν.

— Προσέξατε, κύριε 'Ριχάρδε, μή παίζετε τό 
πρόσωπόν τοΰ φύλακός μου αγγέλου, προσέξατε !

— Γενναιότατε, έπιστρέψατε, έπιστρέψατε· είναι 
αργά! δ φίλος σας δύναται νά κάμη χάνέν κακόν,

— Έστέ ήσυχος, ό φίλος μου έχει τάς οδηγίας 
μου.... Καλά ποΰ σας ηύρα, κύριε ’Ριχάρδε· έχω 
ανάγκην νά μοί δώσητε μίαν συμβουλήν. Λάβετε τόν 
βραχίονά μου, καί άς όμιλήσωμεν ώς καλοί γείτονες.

— Γενναιότατε, θά ή και ευτυχής άν δυνηθώ νά 
σάς δώσω συμβουλήν.

— Ναι, όδεύοντες συμβολευσατέ με ... . Έπεθύ- 
μησα νά νυμφιυθώ, τί στοχάζεσθι;

— ’Αλλά, γενναιότατε, στοχάζομαι...........
— Καταλαμβάνετε, κύριε Ριχάρδε, ότι έγώ καί 

ό 2αυεριος δέν δυνάμεθα νά ζήσωμεν ούτως άπομε- 
μονομένοι- έχομε» χρέη νά έκπληρώσωμιν...............

— Αί, καλά ! νομίζω ότι άν έχετε εϊς τήν καο- 
δίαν σας κανένα νεανικόν έρωτα..........

— Όχι, κύριε Ριχάρδε, όχι- έκτος τούτου όλοι 
οί νεανικοί μας that μικρού λόγου* σήμερον έχομιν 
απαιτήσεις άποβλεπομεν εις κληρονόμους. Τά ώραΐ- 
ον φύλον είς Αουβλΐνον ehat πλήρες θέλγητρων, καί 
έκάμαμεν ήδη τήν εκλογήν μας.

— ’Α ! ειπεν ό Κ. 'Ριχάρδος· έκάμετε εκλογήν;
— Δύο έκλογάς.......... πιστεύετε ότι at οικογέ

νεια! θά ένδόσουν;
— Καί διατί όχι εΐπεν, ό γείτων μέ τρε'μουσαν 

φωνήν. Δέν ε’-σθε χρήσιμοι νέοι ; ....
— Αυτό δά καί ήμεΐς έλεγαμεν ....
Ό Κ. 'Ριχάρδος έπεσεν είς βαθεϊαν συλλογήν σιω- 

πήσας δ’ έπί τινας στιγμάς, εΐπεν είς τόν Κελεστΐνον. 
—'Ακούσατε γενναιότατε" μοΰ έζητήσατε τήν συμβου- 
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λήν μ.9ΐ), καί ιδού ώς φίλος σας την δίδω. Μοΰ τό
συγχαρείτε ;

— Λέγετε, γείτων μου.
— Προετοιμάζετε εις έαυτούς ζωήν κολάσεως, 

πιστεύσατέ το" τό Δουβλΐνον σας χρεώστε: ίκανοποί- 
ησιν; σας τήν δίδε!, καί τά εγγυώμαι έγώ. Ή εξα
σφαλιστική επιτροπή, δ Κ. Γράμες, ό διευθηντής τών 
ταχυδρομείων καί έγώ κάμνωμεν μίαν Θυσίαν· σάς 
πλουτίζομεν εις τήν στιγμήν, καί σας στελλομεν εις 
Γαλλίαν μέ διακοσίας χιλιάδας φράγκα εις τόνομισμα- 
τοφυλάκιόν σας, καί μέ τήν ελευθερίαν σας.

Ό Κελεστΐνος έσταταμάτησε, καί προσήλωσε τά 
ομματά του εις τά του Κ. ‘Ριχάρδου.

— Γείτων μου, είπε μετά μακράν σιωπήν, άμα 
βάλωμεν εις τά βαλάντιόν μας αύτήν τήν περιουσίαν 
καί σβυσωμεν ωσάν ζώα τόν άπτήρα μας, θά μάς 
κρεμάσουν.

— Ώ! έφώναξεν ό 'Ριχάρδος, μή φοβήσθαι ποσώς 
εκατόν πρόκριτοιτοϋ Δουβλίνου/ σχέριφος έπί κεφαλής, 
κ’ έγώ, θά δμώσωμεν επί τής Ίεράς Γραφής οτι κανείς 
δέν θέλει σάς έκβιάσει, καί οτι σας συγχωρεΐται νά 
έπανίδετε τόν τόπον σας πλούσιοι καί έλεύθεροι.

— Τοϋτο απαιτεί σκέψιν γείτων μου.......... ακού
σατε, ιδού ένας άλλος τρόπος ... .δίδεται τάς διακο- 
σι'ας χιλιάδας εις τόν φίλον μου Ξσυέριον, αναχωρεί 
αύτός, κ’ έγώ περιμένω ιΐς Δουβλΐνον έως δτου φθαση 
είς Γαλλίαν, έννοεΐται δ’ οτι εως τότε έγώ δέν Θέλω 
αφήσει τό πυριτιδοφόρον βαρέλιον. Τοιουτοτρόπως Θά 
καταστήσετε τούλάχιστον ενα εύτυχή, καί δέν Θά κρε
μασΘή παρά ό άλλος.

— Δέν θά κρεμασΘή κανείς.
— Δέχεσθαι τήν πρότασίν μου γείτων;
— Ναι.
— Καί έγώ τήν έδικήν σας. Ένασχοληθήτε, σάς 

παρακαλώ, έπί τής ύποθέσεως τό τάχιστον
— Είς τήν στιγμήν γενναιότατε’ δέν πειράζει οτι 

είναι νύκτα’ τήν αύγήν σάς περιμένω είς τοΰ Κ. 
Γράμες.

— Υγιαίνετε γείτων μου.
— Καλήν νύκτα γενναιότατε· Θά μ’ έπανίδετε πριν 

τής ανατολής τοΰ Ήλιου.
‘Ο Κελεστΐνος έτρεξε πάραυτα είς τάς άγγάλας 

τοΰ φίλου του, τοΰ έδιηγήθη τήν συναΛησιν τοΰ γεί- 
τονος, καί πλήρεις χαράς άμφότεροι έπηδοΰσαν περί 
τό ήφαίστιόν των

Τήν αύγήν οί εκατόν πρόκριτοι, αί διακόσιαι χιλιά
δες φράγκων, δ σχέριφφος καί ή ‘Αγία Γραφή έφθα
σαν είς τήν οικίαν τοΰ Κελεστΐνου. Ο Ξαυέριος κα- 
τέβη- ήκουσε τόν δρκον, έλαβε τάς διακοσίας χιλιά
δας είς χαρτονομίσματα, καί άνεχώρησε διά Κιγστών- 
νης έπί τής ταχυδρομικής άμάξης τοΰ Κ. ‘Ριχάρδου.

Ό Κελεστΐνος έφύλαττε τόήοαίστίον.
‘Ο Ξαυέριος φθάσας είς Καλαί έγραψε πρός τόν 

φίλον του, λέγων αύτώ οτι τόν έπερίμενε, μέ τόν 
οφθαλμόν προσηλωμένον έπί τής Μάγχης. Ό Κε
λεστΐνος τότε μέ τήν έπιστολήν τοΰ Ξαυέριου είς τήν 
μίαν χεΐρα καί τόν άπτήρα έσβεσμένον είς τήν άλλην

έξήλθε θαραλαίως. Ό λαός τόν συνώδευσεν έπί τής 
πρός τήν Κιγκστώνη» όδοΰ μετά μυριάκις έπαναλαμ- 
βανουενων φωνών, « Ζήτω ό ΚεΛεστϊκος !

Τήν στιγμήν ταύτην ό Κελεστΐνος καί ό Ξαυέριος 
ζώσιν είς τά εύφορώτιρον μέρος τής επαρχίας ‘Ρόνου- 
Στόμια’ είναι με'λη τής γεωπονικής εταιρίας καί οί 
πρώτοι αγρονόμοι τής μεσημβρίας. Ό Κελεστΐνος ε
φεύρε μηχανικόν τι σπερμοφορονκαί είς τήν τελευταία* 
έκθεσιν ήξιώθη χρυσοΰ νομισματοσήμου.

Ύπά MERY. Μετάφρ. Γ. I.

Ο ΓΙΓΑΣ ΕΛΕΣΓΓΓΙ,
Ο ΠΡΙΓΓΙΨ, ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΠΠΕΣΣΑ 

Κ Ο A I Β Ρ I.

‘Η φήμη τοΰ Έλεσγγυί γίγαντος έκ Τολόσης (τής 
‘Ισπανικής Ναβάρρας) μεγεθύνεται όσημέραι άφ’ ης 
έπεφάνη πρώτον έν τω καφφενείω Μυλούση τών Πα- 
ρισίων, καί καθίσταται περιεργότερος έκ τής προ- 
σεγγίσεως αύτοϋ πρός τόν Πρίγγιπα κα! τήν πριγ- 
γιπέσσαν Κολίβρι, τούς δύο νάνους, τούς οίκοΰντας 
παρά τή όδώ ‘Ρισχελιέως έγγυτάτω τοΰ φοβεροΰ 
αύτών αντίπαλου.

‘Ο Έλεσγγυί είν’ αληθώς γίγας έκ τών όσοι έφά- 
νησαν άπό τοΰ κατακλυσμού, καί τών πρό τής έπο- 
χής έκείνης, έάν ύπήρχον έπίσης γίγαντες καί προ
γενέστερον, διότι ό Κ.’Ισίδωρος Γοδόφφρυς Σαιντιλαίρ, 
άπέδειξεν οτι έγένοντο τοιοΰτοι, αλλά κατ’ εξαίρεσιν, 
ούχί δέ καί κατά κανόνα’ καί γινώσκομεν οί πολλοί 
οτι τέ περίπυστον όστβΰν τοΰ γίγαντος περί ού τοσοΰ- 
τος έγένετο λόγος πρότινων έτών, καί έφ’ού ώκοδόμη- 
σαν τήν σειράν τών γιγαντιαίων φύλλων, εύρέθη μετά 
ώριμον έρευναν, οτι ήν άπλοΰν όστοΰν καμηλοπαρ- 
δάλεως. Πώς δε κατά τον 18” αιώνα ό βασιλεύς 
τών Κίμβρων Τετοόβοχος, έχων ύψος 30 ποδών, με- 
τεβλήθη εις ελέφαντα έξορυχθέντα τοΰ Δελφινιού ! 
πώς άλλοτε τό στήθος κοΛοσσοΰ φοβερωτέρου ή ό 
Κίμβρος μετιμορφώθη έπιστημονικώς είς βστρακον 
χελώνη;! Έκ τούτων λοιπόν έσυμπέρανεν ό Κ. Γο
δόφφρυς οτι έξέλαβον ως φυλάς γιγάντων, φυλάς με
γάλων ζώων μάλλον ή ήττον παραπλήσιων πρός τον 
φυσικόν άνθρωπον, ώς ζώα τινα τής εποχής ημών.

Τούτων τεθεντων, ίδωμεν τάς πρό τοΰ Έλεσγγυί 
έξαιρεσεις. Καί πρώτον μέν ό Πλίνιος αναφέρει περί 
τριών γιγάντων άχθεντων είς ‘Ρώμην υψηλών ο
κτώ μέχρις έννέα καί ήμίσιως ποδών ό δέ Γολιάθ 
κατά τήν ‘I. Γραφήν είχεν έξ πήχεις (χετράς) και 
μίαν σπιθαμήν, τουτέστε σχεδόν έννέα πόδας. Καί 
περί τόν 16” αιώνα γίγας τοιοΰτος έπεφάνη είς 
‘Ρουένην. Είς δέ σωματοφύλαξ Βιλχέλμου τοΰ Α'. 
βασιλέως τής Πρωσσίας ήν υψηλός όκτώ καί ήμισυ 
πόδας, καί δ Ύφφε*βάχ παρετήρησε σκελετόν νεάνι-

δο τών αύτών διαστάσεων. Τέλος ή επιστήμη άνε· 
γνώρισε γίγαντας ατομικούς καθ’ όλα τής γής τά μέ
ρη χωρίς όμως ποτέ ν’ άνακαλύψη ούδαμοΰ γής μιαν 
μόνην οικογένειαν ανθρώπων είδους τοιούτου, καθότι 
ή μοναδικότης τοΰ αναστήματος δέν εκτείνεται πβτέ 
είς δεύτερον πρόσωπον, καί οί άνδρες οί υψηλοί ό- 
μβιεεζουσι κατά τούτο τούς μεγάλους άνδρας, δέν κα- 
ταλίπουσι τούτέσπν υιούς άξιους αύτών, συχνότερον, 
τούναντίον δέν διαδέχονται παρ’ ούδενός.

Άλλά πρός τούτοις όσω σπανιώτερον φαίνονται οί 
γίγαντες, τόσω μάλλον έκπλήττουσι, διά τοϋτο εύ- 
δοκήμησεν ό Έλεσγγυί εις τήν πόλιν τών κέπφων 
(χάχας) φέρ’ είπεΐν, διότι έχει αύτάς ύψος περί τούς 
7 1)2 πόδ. ή δέ τών μ’ελών του αναλογία εί'α: έν- 
τιλής καί ίσως θά γενή υψηλότερος, καθόσον μόλις 
είναι εικοσαετής· όλοι δέ οί άνθρωποι τοΰ κοινοΰ α
ναστήματος φαίνονται τωόντι νάνοι ιστάμενοι παρ αύ- 
τώ’ καί διά νά μετρήση τήν έκτασίν του κατά τών 
χειρών τήν όριζό/τειον τάσιν, ό συνήθης άνήρ πρέπει 
νά ποοσθέση τήν ράβδον του εις τό άκρον τών τεταμ- 
μένων αύτοϋ βραχιόνων. Τρώγει δέ όσον τρεις καί 
πίνει όσον τέσσαρες· φέρει τόν ιματισμόν τοΰ τόπου 
του, κατά τι όμως έπί τά μυθιστορικώτερον’ καπνί
ζει άδιαλήπτως άπό μικρού σιγάρου, καί φαίνεται 
πολύ άποφασιστικοΰ χαρακτήρος, μάλιστα δέ καί 
θρασέως- ή δέ κατάπληξις ήν έπιφέρει όπου άν έπι- 
φανή είναι αληθώς τρομερά.

Άλλά πρός βεβαίωσιν τοΰ ό,τι ανωτέρω είπομεν, 
έγεννήθη αύτός άπό μητρός λίαν μικρας κα! πα- 
τρός μετριωτάτου Αναστήματος· ό δέ αδελφός αύ- 
τοΰ έχει απλώς έξ πόδας· καί άν ποτέ γέννηση τέ
κνα θά ήναι αύτά ώς οί δρομείς (gamins) τών Πα
ρισίων.

Έπί μάλλον όμως καθίσταται περίεργος όταν συ- 
ναντάται είς τόν Χεψιρινον Κήπον μετά τοΰ πρίγ- 
χιπος καί τής πριγχιπέςσης KoJ/Spi, διότι κρατεί 
αύτούς εις εκατέραν τών παλαμών του, ώς ό Γύλ- 
λιβερ θά έκράτει δύο τέκνα τής Λιλλιπούτης.

Ό Πρίγκιψ καί ή πριγκίπισσα Κολίβρι είναι, ώς 
λφγεται, αδελφοί, καί βεβαιοΰσιν οί πολλοί ότι υ- 
περέβησαν τά είκοσιν έτη’ άναμφισβητήτως δέ εϊσί 
σμικρότιροι έιι τοΰ Τόμ-Πούς, σχεδόν.... ήμί- 
σεως μέτρου ! δ· πριγγιψ οίκειοποιιΐται τήν μεγά
λην ταινίαν τοΰ Λεγεώνος τής τιμής καί φέρει δια- 
δοχικώς τόν Ιματισμόν διαφόρων μεγάλων άνδοών, 
μάλιστα δέ τόν τοΰ Ναπολέοντος’ άλλ άγνοεΐ βε
βαίως ότι ό Ναπολέων ήσθάνετο φρίκην πρός τούς 
νάνους, καί όταν ή βασίλισσα ‘Οοτενσία τώ παρέ- 
στησεν τοιοΰτον, διέταξε νά τόν άποπέμψωσιν α
μέσως.

Πρός δέ, ό Τόμ Πούς έψαλλε μόνον έν άσμα καί 
ήγκαλίζετο τάς κυρίας, άλλ’ δ πριγγιψ καί ή πριγ- 
κίπισσα Κολίβρι έχουσι’ποικιλώτερα πλεονεκτήματα, 
διότι ίππεύουσι, χορεύουν μενουέτον, γαβοτατ καί 
πό.Ιχαν, πυροβολούν, διαξιφίζονται κ. τ. λ.

Όταν δέ ταλαντεύωνται έντος τών παλαμών τοΰ 
γίγαντος τής Τολόσης έχει τι φοβερόν η τύχη των

πρός τούς βλέποντας, άλλ’ ούδέν κινδυνεύουσι, διότο 
οί γίγαντες ούτε κακοί είναι, ούτε μάλιστα ίίχυροι 
τόσον όσον έπιδείκνυσιν αύτούς τό σώμα, καί καθί
στανται άπλοΰν μορμολύκειο* διά τούς φοβουμένους 
τό υψηλόν ανάστημα, επειδή ή φύσις εκνευροΰται 
διανέμουσα τήν ίσχήν αύτής είς μέλη ϋπερμέτρως 
ανεπτυγμένα- ή δέ αληθής ένεργητικότης πη
γάζει άπό τής συγκεντρώσεως καί ούχί άπό τοΰ 
εύρους, καί δ νόμος ούτος εκτείνεται μέχρι τοΰ νο- 
εροΰ και ήθικοϋ κόσμου’ διότι παρετηρήθη πρό αιώνων 
ότι οί μεγάλοι άνδρες είναι συνήθως σμικροί ή μέ-- 
τριοί.

Οΰδείς δ’ αμφιβάλλει οτι θριαμβεύων κατά το*5 
Γολιάθ, ό Δαβίδ έπεδείξατο ηθικόν μάλλον θράσος 
ή φυσικήν ίσχύν, διότι κατέβαλε τόν γίγαντα δι ε
νός μόνον χάλυκος, καί ή δόξα τοϋ προφητάνακτος 
συνίσταται είς τό ότι κατεφρόνησε τόν τρόμον, ον ο 
Γολιάθ ένέσπειρεν εις τούς Εβραίους.

Άλλ’ ιδού παράδειγμα άρεστώς άρμόζον έπί τοΰ 
προκειυένου, άναφερόμενον δέ ύπό μάρτυρος αύτοπτου 
τοΰ Γύη Πατίνου. Κατά τόν 17” αιώνα εν Βιέννη 
ειχον συναγελάσει γίγανταο καί νάνους πρός τερπω- 
λήν τής αυλής κα! τών πριγγίπων, ώς περισπώσι 
σήμερον τούς έξάρχους κέπφους τών Παρισίων. Εδι- 
στασαν δέ πρώτον νά τούς άφήσωσιν έν κοινωνία φο
βούμενοι μή ο: Γύλλιβερ, καταθραύσωσιν τούς Λιλλι- 
πουτίους’ άλλ’ άμέσως παρετηρήθη ή άνανδρια τών 
μέν καί ή άπτοησία τών δέ... ώστε τούς ένέκλεισαν 
είς τό αυτό κατάστημα. Τί δέ μαντεύετε ότι έπήλθε; 
οί νάνοι θρασυνθέντες κατέβαλον τούς γίγαντας, έκά- 
κωσαν αύτούς, τούς έθυσίασαν, καί έδέησε να τους 
χωρήσωσι πρός σωτηρίαν τών γιγάντων αυτών ! 
άρα .... αληθής ή ιστορία τοΰ λέοντος καί τοΰ κω- 
νωπος.

Τά δέ τύχημα τοΰ Στρατάρχου τής Σαξωνιας 
κα! τοΰ σιδηρουργού άποδεικνύει καλήτερον ότι ή α
ληθής ισχύς δέν είναι προνόμιον τών κολοσσών· ό εν
δοξότερος λοιπόν πολεμιστής τοΰ 18 αίώνος είχεν 
ώοαΐον άνάστημα, ούδέν δέ γιγαντώδες’ έπιστευετο 
δέ ώς δ ισχυρότερος άνθρωπος τοΰ κόσμου, καί τώ 
βντι δέν είχεν εύρη εϊσέτι τόν αύθίντην του, ότε ή' 
μέραν τινα έσταθη πρό τοΰ καταστήματος χαλκεως 
όπως πεταλώση τόν ίππον του. ‘Ο χαλκεύς δ ου- 
τος άν καί πολύ σμικρότετος του Στρατάρχου εΐ- 
γεν Ηράκλειον φήμην. ‘Ο Στρατάρχης αγαπών νά 
δίδη μαθήματα, λαμβάνει τόν άξιόλογον σίδηρον ό» 
επρόκειτο νά* προσηλώσωσιν εις τήν δπλήν τοΰ ίππου 
του, άποοαίνεται ότι είναι κακός καί τόν θλά δια 
τών δακτύλων· ό χαλκεύς τόν θεωρεί όργίλως , μέν 
άλλά καί μετά θαυμασμοΰ, είτα ύπομενων τήν απώ
λειαν τού σιδήρου του έφαρμόζει άλλον εις το ζώον, 

άφοϋ δέ ή έργασία έπεραιώθη δ μέν κόμης έπέβη του 

ίππου δούς τώ χαλκεϊ τάλληρον καθόλου κεκοσμη- 

μένον, ό δέ χαλκεύς έπιλέγων,
— Τό τάλληρόν σας είναι καθώς τό σίδηρόν μου, 

τίποτε δέν άξίζίΐ.
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Καί συσφίγγων αύτό μεταξύ τεσσάρων δακτύλων 
τό έθραυσεν εις δύο.

‘Ο Στρατάρχης τότε ώφειλε νά θαυμάση διότι ήτ
τήθη παρά χαλκέως' και φιλοφρονησάμενος αύτόν 
τώ έδώρησε νόμισμα χρυσοϋν (οπερ βεβα ίως ό χαλ
κεύς δέν εδοκίμασι νά θραύση.) Δότε τώρα εις τους 
γίγαντας πέταλα ίππων νά θραύσωσιν ή τάλληρα- 
θά τά παραπε'μψουν εις τούς αγοραίους Ήρακλεΐς, οί
τινες ούδέν ηττον εισιν οί γίγαντες.

Και ό Έλεσγγυί δέν φαίνεται καθόλου ΐσχυρώ- 
τερος τών προ αύτοϋ' καί άνήρ βραχύ; άλλα πλα
τών (εύρύωμος), οστις θεωρεί" αύτόν μετά τρόμου, 
θά τον άνατρέπη διά πυγμής, έάν συνεπλέκοντο. 
Τω ποολέγομεν δέ τήν τύχην ενός τών τελευταίων 
κολοσσών τών διαπρεψάντων έν Παρισίοις, ουτινος ή 
ε’κών άνευρέθη μεταξύ αρχαίων εικονογραφιών συ
νεταίρον είχεν αυτός παίκτην άρπας λειπόσαρκον, 
φε'ροντα τό οργανόν του έπ’ ώμων· βλέπων δ’ αύτούς 
τόν ένα αετά τόν άλλον ένόμιζέ τις δτι τό τέρας θά 
κατεβρόχθιζε διά μιας τόν μουσουργόν άλλ’ οποία 
ή έκπληξις τοΰ κοινού οτε ipiepav τινα έφάνησαν έ- 
ρ·ζοντες, συμπλεκόμενο), καί ό ισχνός αρπιστής κα
ταπατώ? τόν κύριόν του, τω έπέφερε, άγοραίως πως, 
γρονθοκοπήματα τόσω βίαια, ώστε ό γίγας έζήτησε 
συγγνώμην καί έλεος! ό γίγας αυτός, ον ένθυμοΰν- 
ται είσέτι οί πατέρες ήμών, άπέθανεν έξ άδυναμίας 
καί πάχους άναλυθέντος . . .

Διά δέ τόν Έλεσγγυί σωματωθέντα μηχανικώς ώς 
τά φυτά είς τάς ψυχράς χώρας, έν μόνον μέσον υ
πάρχει αποφυγής τοΰ λυπηροΰ αύτοϋ τέλους, τό νά 
γένη δηλαδή άρχιτυμπανιστης' καί τοϋτο είναι συμ
βουλή ειλικρινής.

(Μετάγρ. I. Ε. Γ. J

ΣΠΥΡΙΔΙΩΝ.

Εκτός τοΰ Μάρκου Βότζαρη, τοΰ Τσαμαδοΰ, τοΰ 
Κανάρη, του Μιαούλη, τοΰ Πετρό-βεη, τοΰ Καραί- 
σκου, τοΰ Κολοκοτρώνη, τοΰ Μαυροκορδάτου καί τοΰ 
Κωλέττου, ή νεωτέρα ‘Ελλάς παρήξεν ε<α γελοΐον 
ήρωα, ένα παράφρονα έπαίτην, οστις συνηγωνίσθη 
μετ αύτών, ώς έλεγεν, ύπέρ τής επιτυχίας τής έπα- 
ναστάσεως κατά τών Τούρκων. Ή έρ’ρακωμένη αΰ
τη ένδοξότης, είναι ό Σπυριδιών, έντελώς άγνιος-ος, 
άλλά κοινότατος έν τή ‘Ελλάδι, ώς άπαντες οί ένδο
ξοι άνδρες, περί οδ μέλω νά είπω ολίγα τινα.

‘Ο Σπυριδιών είναι παράδοξον μίγμα φρονήσεως 
καί αφροσύνης, καί εις έκεϊνον δστις εΐδε τούς άνησύ- 
χους, βλοσυρούς, ειρωνικούς καί άκτινοβολοΰντας μι
κρούς του όφθαλμούς κα! ήκουε τούς σχολαστικούς 
καί πικρούς άλληγορικούς καί σαρκαστικούς λόγους 
του, είναι δύσκολον αληθώς ειπεΐν τά κρίνη άν είχε 
περισσοτέραν φρόνησίν ή άφροσύνην,

Κατά πρώτον ήθελε τόν έκλάβει ώς ενα *ών αγυρ
τών τής κατωτέρας ταξεως, προσπαθοΰντα νά κιρδο- 
σκοπή διά τής άγυρτείας άπό τούς λαούς τής ’Ανα
τολής· άλλ άμα παρετήρει αυτόν άγαπώντα τήν 
πενίαν, ώς ζωγράφος ή μουσικός δστις άγαπα τό ε
πάγγελμά του χαί παραχωροΰντα είς τούς άλλους 
τά δι αύτό διδόμενον άργύοιον καί ενίοτε ύπερόπτως 
άπαιτοΰντα, ήθελε καταπλαγή καί ήθελε τόν κατατά
ξει άχουσίως μεταξύ τών άκατανοήτων εκείνων οντων 
άτινα έν τώ κόσμω τούτω, φέρονται ουτω ώς οί κομή- 
ται έν τώ στερεώματι.

Διαρκοΰντος τοΰ πολέμου, ό Σπυριδιών ήκολούθει 
τούς στρατούς καί ένεψύχωνε τά παληκάρια, ότέ μέν 
διά τής άσυναρτήτου άλλά πλ.ήρους ευγλωττίας τών 
μαρτυριών τοΰ Ευαγγελίου, ότέ δέ διά τής όμοιοκα- 
ταλήκτου ποιήσεώς του. Πολλοί χωρικοί έλαβον τά 
δπλα είς τήν φωνήν του” καί δτε, ήσσον τοΰ Τυρταί
ου εύτυχής, ό Σπυριδιών έπετύγχανε χωρικούς τινάς 
αναίσθητους είς τούς διθυράμβους του, επικαλούμενος 
αντί τής λύρας τήν ^αβδον, έτελείωνεν έπί τής ρά- 
χιως τό άκαταμάχητον αύτοσχεδίασμα, τά όποιον 
τούς παρώτρυνεν είς τήν μάχην.

Άλλ’ άν έν τω μέσω τών μικρών έφαίνετο τραχύί, 
δ Σπυριδιών δέν έχανε τήν γενναιότητά του ενώπιον 
τών μεγάλων καί οί μανιώδεις λόγοι του υπενθύμι
σαν περισσότερον τόν νικητήν αρχηγόν κρατούντα ά
κόμη είς τήν χεϊρα τήν καθημαγμένην μάχατραν, δ’ 
ής ό θεός έκαμε νά Θριαμβιύση όχι προσωπικόν συμ
φέρον, άλλά τά τοΰ έθνους, τό τοΰ χριστιανισμού αύ- 
τοΰ. Όταν τό έργον τής άπελευθερώσεως έξετιλέ- 
σθη, και τοι θιασώτης τών ‘Ρώσσων διά τής θρη- 
σκευτκής σχέσεως, καί, ώσπερ δίίσχυρίζετο, συγγε
νής πλησιέστατος τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου, δστις 
τόν μετεχειρίζετο μέ τήν αυτήν υπόληψιν ώς βασι
λέα, ώς έβεβαίου, έκαμε πρός τόν Καποδίστρία, όν 
ύπερηγάπα, τοσαύτας νουθεσίας, ώστε δ τελευταίος 
ούτως τόν ή>άγκασε νά έπιβιβασθή είς τούς Κόρ
φους, τήν πατρίδα του.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Καποδιστρίου, δ Σπυρίδων 
επανήλθεν εις τήν ‘Ελλάδα, πάντοτε πατριώτης, πάν
τοτε έπιπληκτιχάς, πάντοτε παράφρων. Άπό τοΰδε 
είς τάς Αθήνας, ώς καί πρώτερον έν τή Αίγίνη 
καί τή Ναυπλία, διήγε βίον άλήμονα, μεμφόμενος 
τήν κακίαν, άναχηρύττων τούς φιλοσόφους τής άρ- 
χαιότητος καί τούς πατέρας τής έκκλησίαί, μισών 
τούς ξένους δέσποτας, οίτινες ήσαν τότε Γερμανοί 
ή Τούρκοι, ου; έκατηγόρει ώς πλουτοΰντας άπό τών 
χρημάτων τής άτυχους ‘Ελλάδος, περιπλανόμενος 
άπό καφφενειου είς καφφενεΐον μέ τόν μαΰρον πίλον 
του, περιέχοντα δέσμην έρυθρών πτερών, μέ τό πλα
τύ έπανωφόριόν του έκ διαφόρων χρωμάτων συγκεί
μενον, μέ ύπιρμέγεθες ξύλινον ξίφος είς τήν ζώνην του 
καπνίζων σιγάρρα μέγιστα τά δποϊα έπλήρει καθ’ ο
δόν μέ καπνόν νεωστί άλλαχόθεν φιρθεντα, άθροί- 
ζων τούς διαβάτας πέριξ αύτοϋ καί έρεθίζων τόν φα
νατισμόν των καί κάμων αυτού; νά γελώσι διά τής 
άλλοκότου ενδυμασίας του, τής γλώσσης του, τών

τρόπων του- καί κατά πρώτον μέν ήρχιζε νά τοϊς 
διηγηθή διαφέρουσάν τινά ιστορίαν άλλ’ άφοΰ ουτοι 
συνειχοντο, παύων αίφνης τήν ιστορίαν, τούς ήρώτα 
διά τί μένουσιν εύήθεις καί κιχηνότες, ένώ οί κλέ- 
πται έγύμνωναν τάς οικίας των. Τότε, ώς εί τά αί
νιγμα δέν έγένετο καταληπτόν είς τό πλήθος, ο κάλ- 
λιστα έγνώριζε τβύς άρπαγας, ους υπαινίττετο δ 
Σπυριδιών, κατά μεγάλην δυστυχίαν εκείνων οίιινες 
ήθελον χάσει τόσον χρόνον περιμένοντες τήν έπάνο- 
δον τής θελγούσης φαντασίας του καί τό τέλος τής 
διακοπείσης διηγήσεως, έσιώπα ή έκοιματο. — Δέν 
ύπήρξεν αισχρός αστεϊσμός, τόν δπβϊον δ Σπυριδιών 
δέν άφησε διά νά έμπαίξη τούς Βαυαρούς. Ήμε'ραν 
τινα ύπήγεν είς όψοπωλεΐον, ένθα έσύχναζον στρα- 
τιώται πάμπολλοι, καί διέταξε νά έτοιμασθή γιΰμα 
διά δύω ανθρώπους. Τά γεΰμα ήτοιμάσθη' δ Σπυρι-
διών λαμβάνει τόν ώα του πανδοχείου, τόν θέττει ;λευθέρους; Είς έκαστην άπόκρισιν άνταπεχρίνετο διά 

" |}ζωηράς άποκρούσεως μέχρι; ου ή έξαψις κατελάμ- 
βανε τό ασθενές μνημονιχόν του, καθ’ ήν στιγμήν έ-

σοβαρώς έπί τίνος έδρας δεξιά του, δένει έν στερίζω 
μα πέριξ τοΰ λαιμού του, καί τόν διατάττη νά φά- 
γη ώς παΐς μετ’αύτοϋ. Όταν δ κύων έκένωσε τό 
τρυβλίον του, ή απληστία τόν έκαμε νά ύπάγη καί 
εις τά τοΰ Σπυριδιώνος, οστις στοέψας τήν κεφαλήν 
διά νά δώση καιρόν είς τόν κύνα νά καταβροχθίση, 
δλόκληρον τό φαγητόν, ουτος δέ νά προσποιηθή σφο- 
δροτέραν οργήν. « Πώς! εΐπε κτυπών αύτόν βν ά· 
χάριστον και άρπακτικό*! έγώ σέ προσκάλεσα νά
συμφάγωμεν καί σύ δέν μοί άφησες μήτε εν ψυχίον 
άρτου!» Οί εύρισκόμενοι έκεΐ Βαυαροί άξιωματι 
κοί έφαγον ύπέρ τό σύνηθες ταχύτερον καί δ Σπυρί· 
διών, αείποτε μανιώδης, έτριξε νά άναγγείλλη τήν 
λαιμαργίαν τοΰ συνδαιτυμώνος του είς όσους τών δια- 
βαινόντων ήθελον νά τόν άκούσωσιν,

Άλλ’ δ τρόπος τής ζωής τοΰ Σπυριδιώνος εΐνε 
αύτός καθ’ εαυτόν κυνικός. Μή έχων μήτε τόπον 
μήτε έστίαν, περιφρονών παν άλλο κάλυμμα πλήν 
τοϋ ούρανοΰ καί πασαν άλλην κλίνην πλήν τής γής 
κατεκλίνετο καί έκοιματο ένθα δ ύπνος τόν κατελάμ- 
βανεν. Όταν έπείνα, διευθύνετο πρός τό μαγειρεΐον 
οικίας τίνος, ένθα διέταττεν τούς ύπηρέτας νά πα- 
ρασκευάσωσι δειπνον ή μάλλον εΐσήρχετο είς τι ξε
νοδοχείο* καί καθήμενος απέναντι έκείνου δστις τω 
έφαίνετο πλουσιότερος, έλεγεν εις τόν υπηρέτην ■ φέ
ρε μου τό φαγητόν εκείνο είς λογαριασμόν τοΰ γεί- 
τονος μου.» Σπανίως τις ούτως εκτάκτως φορολο
γούμενος άπεποιεΐτο τήν δαπάνην ταύτην, αλλ α 
κατά δυστυχίαν τήν άπεποιεΐτο, δ Σπυριδιών όργιζε- 
το τοσοϋτον, ώστε άπό τήν δργήν έπί πολλάς ήμε
ρα; έθεράπευε τήν πείναν του’ διότι δέν εννοεί ότι 
ϋπήρχεν άνθρωπος, δστις άπεποιεΐτο τροφήν είς τόν 
Σπυριδιώνα, τόν συγγενή καί φίλον τοΰ αύτοκράτορος 

τΑμ S/APnruT» «τ-λ τ5·γ ‘Ελλάδος τουςΝικολάου, τόν δ ώξαντα άπό τής 
Τούρκους, τον διδάσκοντα τούς λαούς καί τούς βασι
λείς, καί συνδιαλεγόμενον μέ αύτόν τόν θεόν Μά- 
την δ ξενοδόχος τω προσέφερεν έπ’ δνόματι του παν 
δ,τι έπεθύμιι' διότι δ Σπυριδιών δέν ήθελεν άπδ 
άλλου χεϊρα, είμή άπό έκείνου άφ’ ού είχε τό πρώ

τον ζητήσει.

Ή άναγόρευσις Αέοντος τοϋ δεχάτου έμφαίνει ε
ποχήν έργων αγόνων, πικρών δυσαρεσκειών, κατα- 
διωγμών επιβούλων κατά τής ζωής τοϋ Μιχαήλ Αγ
γέλου. Ειμαρτο τοϋ άνδρός τούτου τδ πεπρωμένον 
νά θραυσθή άπό μιας έπ’ άλλην έποχήν, ώς χείμαρ- 

α< ρος έπί βράχου, ίνα κατόπιν άναβλύση έρμητικώτερον 
καί μεγαλοπρεπ^στερον. ’Επί έννέα ολα έτη ούδέν 
περί Μιχαήλ Αγγέλου ήκούσαμεν λεγάμενα, είμή 
είς περίπτωσιν, ήτις τήν μεγαλητέραν είς τήν ψυ
χήν αύτοϋ παρέχει τιμήν, ώς άριστοτέχνου, καί είς 
τά αισθήματα του ώς πολίτου.

Ή ακαδημία τής Φλωρεντίας πέμψασα πληρεξου
σίους είς Αεοντα’τον δεκατον ικέτευε τοϋτον δπως 
άποδώση είς τήν πατρίδα αυτοΰ τά λείψανα τοϋ Δάν- 
του Άλίγιέρη, ταϋ σεβασμίου καί δυστυχοΰς έξορίστου, 
τοϋ πρό δύο εκατονταετηρίδων έν ‘Ραδένη τελευτή- 
σαντος.

Έν ταϊς ήμέραις τής βεβιασμένης άργίας του, τής 
κατηφοϋς θλίψεως του, ό Μιχαήλ Άγγελος άναγινώσκων

Όταν τά πάντα άπέβαινον κατά τάς εύχάς του, 
ύπήγαινε διά νά χώνευση υπό τόν ήλιον, καθήμενος 
έπί έριιπίων οικίας έρημωθείσης άπό τάς σφαίρας 
τών Τούρκων ή στηριζομένης έπί τεμαχίων στήλης 
άρχαίας. Έκεϊθεν έδημηγόρει πρός τόν λαόν ή ήρώτα 
τούς διαβάτας, ους προσεκάλει όνομαστί. Τόν μέν 
ήρώτα, διά τι χοιμώνται οί δικασταί τοΰ Όθωνος; 
τον δέ, διά τί δέν άναβαίνει πλέον δ Δημοσθένης 
έπί τής Πνυκός; άλλον, άν ποτέ εΐδε Τούρκον σώ- 
φρωνα, Γερμανόν αφιλοκερδή, Φαναριώτην τίμιον; 
άλλον, διά ποιον λόγον νομίζει ότι δέν ύπάρχουσι 
πλέον ‘Έλληνες σκλάβοι, πλήν οί τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ένθα φέρουσι τό αγενές Καλπάκιον (πί
λος μέλας χαί υπερμεγέθης έν είδει κώρυκος) καί 
άν τό έρυθροΰν φέσιον χαί ή λευκή φουστανέλλα άρ- 
κοΰσι μόνον διά νά καταστήσωσι τούς άνθρώπους έ

μελλε νά τήν διαφιλονεικήση τελείως.
Τοιοϋτος ύπήρξεν έν δλίγοις δ Σπυριδιών δ μα

νιακός έκεΐνος, έφ’ ού άπαντώμεν τούς χαρακτήρας 
τοΰ Διογένους καί τοΰ Θερσίτου, άλλά τον δποΐον 
κατεϊχον τά πολιτικά καί θρησκετικά πάθη, δ παρά- 
δοξος έκεΐνος έπαίτης, δστις διά τής παραφροσύνης 
του ωφέλησε τήν πατρίδα του, ένώ πλήθος ανθρώπων 
μόνον καί μόνον μεταχειρίζονται τάς καλάς φρένας 
των, είς τό νά έκτελώσι τάς ιδιοτροπίας των καί νά 
βλάπτωσιν αύτήν.

(Έκ τοΰ Γαλλικού.)

Ε. I. Σ.

»ο»ο<-

ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΑ ΑΓΓΕΑΟΥ.



159 —
— 158 —

Ία άσματικ τοΰ Φλωρεντινοί» ποιητοϋ, ΐχνογράφει έπί 
ίο5 περΛ 'ωρών διά τον καλάμου, πάντα τά προσβάλ- 
λοντ* τή ν φαντασίαν αυτοί» άντικείμενα. Θαυμάσιον 
βριστούργ ημα, οπερ σήμερον ήΟελεν είσθαι άτίμητον, 
εϊμή χατχεποντίζετο είς τήν θάλασσαν.

Τίς άλ.λος ή & Μιχαήλ Άγγελος άξιώτερος ήν νά 
μεταφράσν) καί παραστήση γραφικώς τδν Δάντην.

Άμα άκούσας τδν τρόπον, ον μετεχειρισθησαν πα
ρά τώ ιεράρχη, ό αριστοτέχνης, συγκινηθείς μεθ’ δρμής 
γενναιόφρονος, διάπυρου συμπάθειας συμμετέσχε τής 
Επανορθωτικής κα! δικαίας ταύτης πράξέως.

Άναγινώσκομεν κάτωθι τής πρωτοτύπου ίκετερίου, 
είσετι έν τοΐς άρχείοις τής Φλωρεντίας σωζομένης, 
τούς εξής εδγενεϊς λόγους.

« Κάγώ Μιχαήλ Άγγελος, έρμογλύφος περ; τών 
αύτών τήν ύμετέραν Παναγιότητα ικετεύω, ύποσχόμε 
νος ν’ άναγείρω τω θειω ποιητή μνημεΐον άξιον αύτοΰ.»

Φεΰ! πρέπει λοιπόν νά καταρασθώμεν Δέοντα τδν 
δεκατον, τδν τοσοϋτον δοξασθεντα Μαικήναν, τδν δόν- 
τα εις τδν αιώνα τδ έαυτοΰ δ'νομα, διότι δέν έδέχθη 
τοΰ έρμογλύφου τήν προσφοράν, στερήσας οδτω τδν 
κόσμον μνημείου τοιούτου;

Κατά τήν αύτήν 2’ έποχήν, έχίμεν τούλάχιστον 
πολλούς λόγους νά τδ πιστεύσωμεν, άνεφύη ή δυστυ
χές περίφημος εκείνη έρις μεταξύ ‘Ραφαήλου και Μ. 
Αγγέλου, δύο μεγαλοφυεστάτων τής εποχής των άν ■ 

δρΰν, έρις Επαχθής κα! λυπηρά κατά πάντα, δι’ ήν 
πρέπει νά συγχωρήσωμεν τήν μνήμην τών δυο ενδό
ξων άντιζήλων, ής δέ ή εύθύνη άπασα πίπτει έπι τών 
μικρών Εκείνων κα! φθονερών ανθρώπων, παρεισδυ 
σάντων, άγνωειται πώς εϊς τήν οικειότητα τών μεγά
λων τούτων καλλιτεχνών, ίνα κολακεύσωσι τά πάθη 
των καί διερεθίσωσι τάς μεταξύ των έριδας. (1)

Τούτων ού'τως Εχόντων, Δέων δ δέκατος δηλητη- 
ριασθε'ις Ετελεύτησε. Τά γράμματα κα'ι αί τέχναι ά- 
πώλεσαν έν αύτω προστάτην, αν ό Μιχαήλ Άγγελος 
δέν Ελυπήθη τί καθ’ Εαυτόν. Καθ’ όλον τδν καιρόν τής 
ισχύος του ό Φλωρετινδς πάπας Εδείχθη άδιαλείπτως 
Εχθρός τοΰ συμπατριώτου του. Άδριανδς δέ δ έκτος 
Φλαμανϊδς τδ γένος, διεδέχθη τδν Δέοντα· άλλ’ 
ούτος ύπήρξεν έτι χείρων διά τδν άριστοτέχνην μας. 
Ο νέος πάπας συνέλαβε τήν παράδοξον ιδέαν νά κρη
μνίση τήν δροφήν τοΰ Σεξτίνου Επί τή προφάσει ότι 
ώμοίαζε μάλλον δημόσιον λουτρδν ή Εκκλησίας θόλον, 
καί Εγένετο αίτιος νά εναχθή δ Μιχαήλ Άγγελος 
είς δίκην διά τδν τάφον ’Ιουλίου τού Β' ον, λαβών 
προκαταβολήν, δέν Επέσπευδε ν’ άποτελειώση. Ό έρ- 
•μΟγλύφος, μενεα πνέων, ήθίλησε νά δράμη είς 'Ρώ
μην άλλ’ δ καρδινάλιος τών Μεδίκων, δς μετ’ ού 
πολύ έγένετο Κλήμης Ζ, προέτρεψεν αύτδν είς ύπο-

(1) Τδ λαμπρότερον έπεισόδιον τής μεταξύ 'Ραφαή
λου καί Μ. Αγγέλου έριδος εινε τδ παρά τοΰ Κ. 
Καιρεμερ δέ Κευσύ άναφερόμενον, χ?ί τδ όποιον δ Κ. 
Οράτιος Βερνετος έθετο ύποκείμενον τοΰ περιφήμου 
αύτοΰ πίνακος του Δουξμδούργου, « Ό 'Ραφαήλος είς 
Βατικανδν». Ο Μ. Αγγελος άπαντήσας τδν τελευ
ταίου τοΰτον μεταξύ πληθύος μαθητών, τώ ειπεν εί 
ρωνικώς·— Σύ βαδίζεις περιστοιχισμένος Εκ πολυα
ρίθμου συνοδίας ώς στρατηγός. — Καί σύ άπήντησεν 
«γερόχως δ 'Ραφαήλος, πορεύεσαι μόνος, ώς δ δήμιος.

μονήν, καί κατώρθωσεν Εν τούτοις νά πείση αύτδν εις 
τήν θεμελιώσου τής βιβλιοθήκης καί τοΰ σκευοφυλα- 
κείου τοΰ αγίου Δαυρεντίου, τών δύο πρώτων αρχι
τεκτονικών έργων τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, δντος τότε 
τεσσαρακονταετοΰς.

Εν τούτοις ό δούς Ούρδΐύος, ανεψιός τοΰ ’Ιουλίου, 
Β. βλεπων τήν διαδικασίαν παρά τήν έπιθυμίαν αύτοΰ 
βραδύνουσαν, κατέφυγεν είς μέσον έπιτηδειότερον S- 
πως άναγκάση τδν Μιχαήλ Άγγελον, ν’ άναλάβη τδ 
μνημεΐον τοΰ θείου του· ήπείλησεν, ώς συνειθίζετο 
κατά τήν έποχήν Εκείνην, οτι θά καταστήση αύτδν 
Εκποδών, εϊμή έγίνετο ευπειθέστερος καί εύκολώτερος· 
Βλέπει τις οτι έ καλός δούξ Οΰρδΐνος Ενδει Θαυμα- 
σίως τά πράγματα

Κλήμης δ Γ'. άναβάς τδν θρόνον, πρδς άπελπισίαν 
τοΰ Βενβενουτου Κελλινου, καλέσας τδν Μιχαήλ Άγ
γελον, έδοκεν αύτω συμβουλήν, ήτις τήν μεγίστην 
παρέχει τιμήν είς νομοδιδάσκαλον.

— Αγαπητέ μοι Βουαναρρότη, τω ειπεν δ πάπας 
είς τδ οδς, άντΐ νά σάς βοηθήσω, προσβάλλετε τούς 
κληρονόμους τοΰ Ιουλίου Β'. Ελάβετε μέν προκατα
βολήν, άλλ’ ή παρούσα άξια τών άνδριάντων σας υπερ
βαίνει τδ άργύριον Εκείνο, και δέν αντιστοιχεί πρδς 
τούς κόποδς σας. Ένίξετε λοιπόν αύτούς είς δίκην, 
καί άπδ χρεωφειλέτου θά γείνετε δανειστής.

— Προτιμώ νά τελειώσω τδ μνημεΐον, άπεκρίθη 
ξηοώς δ τεχνίτης, καί Επανήλθεν άμέσως είς Φλω
ρεντίαν.

’Ήδη δέ οί πάντες ήσαν Εν οπλοις, ώς ειπεν δ 
Βενβενοΰτος- σπείρα άλιτήριος Εκ πάντων τών φύλων 
τής Εύρώ-.ης συναχθεΐσα, ώρμησεν Επί τήν αίωνίαν 
πόλιν, καί παρέδωκεν αύτήν είς πΰρ καί είς θάνα
τον. Ό Κελλίνης καυχαται οτι αύτδς Εφόνευσε τδν 
πρωτοστράτορα Βουρβώνα, τδν ήγεμδνα τοΰ βανδαλι
κού Εκείνου στρατού, κτυπήσας αύτδν διά πυροβόλου 
είς τήν κεφαλήν.

’Εντούτοις ή Φλωρεντία δι’ άγω »ος απελπισμένου 
καί έσχάτου, άποσείσασα τελευταιον τδν ζυγόν τών 
Μεδίκων, συνήλθεν όπως βουλευθή περί τοΰ είδους τής 
νέας κυβερνήσεως, ότε Εν τώ μέσω τής συνελευσεως 
ταύτης αίφνης άνεφάνη ή εξής μοναδική έν τή ιστορία 
πρότασις.

Έπροτάθη ν’ άναγορευθή δ ’Ιησούς Χριστός βασι
λεύς τής Φλωρεντίας.

Ό νέος Βασιλεύς, ώς έκαστος Εννοεί Εθεωρήθη ώς 
ύψίστη μεγαλειότης· καί όμως, διά τίνος συστηματι
κής άντιπολιτεύσεως, ήτις τά μέγιστα τιμά τδ καθ’ 
υπερβολήν άδεξιον τής εποχής Εκείνης, ευρον Εν τή 
κάλπη τής ψηφοφορίας είκοσι μέλανας ψήφους.

Ό ’Ιησούς Χριστός λοιπόν Επεψηφίσθη βασιλεύς τής 
Φλωρεντίας καί παραυτίκα Επεγράφη είς τάς σημαίας 
τής δημοκρατίας.

Jesus Christus, rex Florenlini populi, S. P. 
decreto electus.

Η Ιερόσυλος αϋτη Εκλογή, όσον κανονική καί άν 
Εφάνη κατ’ είδος, μετρίως έκολάκευσε τδν Κλήμεντα 
Ζ. οστις, νέος Κοριολάνος, έσπευσε νά Εκσφενδονίση 
κατά τής πατρίδος αύτοΰ νιφάδα βαρβάρων, ήτις δ- 
περθεν τών γελοέντων Εκείνων λόφων, οθεν φαίνεται ή 
πόλις τών άνθέων, Εκραύγαζεν.

« Ετοίμαζε τά μεταξωτά σου, Φλωρεντία, Ερχόμε- 
θα ν’ άγοράσωμεν αύτά διά ιοΰ δόρατος.» Τότε δ’

ήρξατο ή περίφημος εκείνη πολιορκία δεκατριών χιλιά
δων άνδρών, ύπδ στρατού πλέον τών τριάκοντα τεσ
σάρων χιλιάδων. Ό λαός ύπερασπίσθη ήρωίκώς έν 
•τώ διαστήματι ένδεκα μηνών. ’Οκτώ χιλιάδες τών 
πολτορκουμένων έπεσον είς τδ ρήγμα, άλλ’ έφονεύθη- 
σαν τοΰ πάπα δεκατέσσαρες χιλιάδες.

Ό Μιχαήλ Άγγελος δέν έδίστασε νά προτίμηση 
μεταξύ τοΰ λαοΰ καί τής οικογένειας τών εύεργετώντου. 
Γενόμενος μέλος τής Έ τα ι.ρ ε ίας τών Νέων καί 
άρχηγδς* χών όχυρωμάτων τής πόλεως, περιήλθε τά 
τείχη καί διεκήρυξεν οτι άν μή λάβωσι τά Ενεργετικώ- 
τερα μέτρα οί Μέδικοι θά εϊσέλθουν, αμα θελήσωσιν. 
Άλλ’ ή μερίς τών εύγενών, ήτις έμελέτα ίσως ήδη 
τήν παράδοσιν τής Φλωρεντίας, έπροσποιήθη ότι ευρε 
τάς προφυλάξεις αύτοΰ ΰπερβολικάς, καί κατηγόρησε 
αύτδν ώς άνανδρον καί δειλόν.

Ό Μιχαήλ Άγγελος μή ύποφέρων τήν ΰβριν ταύ
την, άνοίξας αύτδς πύλην τινά, άπεχώρησεν είς 
Βενετίαν, ώς πάλαι δ ήρως τοΰ 'Ομήρου ύπδ τήν σκη
νήν του. Άλλ’ άμέσως άπεσταλμένα τής Φλωρεντίας 
σπεύσαντες, καί εύρόντες αύτδν, ώς πάντοτε κατηφή, 
αύστηρδν, σκεπτικόν εν τινι τών μάλλον μεμονωμένων 
οδών τής Γιουδένης, τδν περιεκύκλωσαν τδν καθικε
τέυσαν έν όνόματι τής πατρίδος καί τής Ελευθερίας 
νά λησμονήση πάντα τά παρά τής προσωρινής κυβερ
νήσεως γενόμενα είς αύτδν άδικήματα. Ό Μιχαήλ 
Άγγελος, μάτην πειραθείς ν’ άντισταθή, ενέδωκε, καί, 
Επανελθών εί; Φλωρεντίαν, άνέλαβε τά χρέη τοΰ 
στρατηγού καί τοΰ ήγήτορος τών προμάχων τής πόλεως.

Αλλά τούτο πολύ άργά έγένετο· ή δ’ έσχάτη τής 
’Ιταλικής ανεξαρτησίας ώρα έσήμανεν ήδη' Κάρολος δ 
πέμπτος έθεσε τδ ξίφος αύτοΰ είς τήν τρυτάνην τδ 
πυροβολικόν έβόμβει νύκτα καί ημέραν οί γενναιότε
ροι έπεσον ύπδ τδ Εχθρικόν πΰρ. Οί δε γέροντες 
καί αί γυναίκες, κατατηκόμενοι ύπδ τών άλγηδόνων, 
άποδεκατούμενοι ύπδ τής πείνης, καλυπτόμενοι ύπο 
τέφρας καί πένθους συνεσωοεύοντο έπί τών πλατειών, 
ή προσέπιπτον έν τοΐς ναοΐς δεόμενοι τοΰ θεοΰ ν άπο- 
θάνωσι πριν ή παραδοθώσιν.

Ό Μιχαήλ Άγγελος · ώχυσώθη επί τοΰ κωδωνοστα
σίου τοΰ Σάν—Μινιάτου. Δύο τηλεβόλα διευθυνόμενα 
κατά τών πολιορκητών καί άδιαλείπτως βομβοΰντα, 
κατήγγελλον τόν εχθρόν. Ό Μιχαήλ ’.Αγγελος έμει- 
δίασεν ύπεροπτικδν πρδς τήν παράλογον ταύτην άν- 
τίστάσιν, καί άπδ τής άκρας τοΰ πύργου, έκρεμασε 
στρώματα, άποσβενύοντα τάς βολάς, καί διαφυλάτον- 
τα τδ μνημεΐον άπδ τή; λύσσης τών Βανδάλων. Βε
βαίως, άν ή Φλωρεντία Εσώζετο, ή δόξα 0 άπεδιδετο 
είς τδν Μιχαήλ Άγγελον. Ήδη ή ευστάθεια, ή γεν- 
ναιότης, αί έπίνοιαι τοΰ εύρέος αύτοΰ πνεύματος Ενε- 
ψύχουν τήν ελπίδα τών πολισρκουμενων και ερριπτον 
τδν φόβον καί τήν άμφιβολκν είς τδ στράτευμα τών 
πολεμίων, οτε αίφνης ήχησαν είς τάς οδούς κραυγαι 
θορυβώδεις, κλαυθμοί γυναικών καί άραί στρατιωτών. 
Ή Μαλατέστα έπωλήθη είς τούς Μεδίκους και δ ά
τιμος Βαλορδ επρόδωκε τήν πατρίδα αύτοΰ.

Ή συνθήκη ή άναπετάσασα τάς πύλας είς τούς νέους 
κυρίους τής Φλωρεντίας ύπέσχετο άμνηστείαν γενικήν 
άλλ’ ιδού πώς οί Μέδικοι έτιμησαν τδν λόγον αύτών. 
"Εξ τών σημαντικωτέρων πολιτών άπεκεφαλίσθησαν, 
οί δέ λοιποί κατεδικάσθησαν είς άειφυγίαν ή Εξορίαν, 
εις τδν οίκον τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου μεγίστη Εγένετο 
έρευνα, άλλ’ δ τεχνίτης άφαντος κατέστη, Καταφυγών,

κατά τούς μέν, παρά τινι τών φίλων αύ τοΦ,κλεισθεις, 
κατά τούς δέ, έν τω κωδωνοστάσιο» τοϋ άγιου Νικο
λάου τοΰ Άρυου διέφευγε τούς ιχνευτή ιρας τών Με
δίκων.

Τέλος Κλήμης ό Ζ, άποκαμών έκ τοΰ παιγνίου τού
του, εννόησε μόλις ότι άν Επέβαλλε χειρα κατά τοΰ 
τεχνίτου, οπερ καί δέν ήν εΰκολον, ή θελε κατορθώ
σει μόνον νά έχη ένα αιχμάλωτον περισσότερον, 
ένω, άφίνων αύτδν Ελεύθερον καί ζών·τα, ήθελε προ- 
σκτήσει είς τήν αύτοΰ οικογένειαν έν μνημεΐον περισ
σότερον καί ένα εχθρόν όλιγώτερον.

Ήδη λοιπόν ό δικαστής ένέδωκεν είς τδν ένοχον, ά- 
πονειμας αύτω πολλά δώρα καί υποσχέσεις έπί τω 
ορω ν’ άναλάβη τάς Εργασίας αύτοΰ, καί νά ένασχο- 
ληθή είς τά μνημεία τοΰ Ιουλίου Β'. καί τοΰ Λαυρέν
τιου τών Μεδίκων.

Επανελθόντα είς ‘Ρώμην νέα δίκη άνέμεινε τόν 
Μιχαήλ Άγγελον οί επίτροποι τοΰ δουκδς Ούρβίνου 
μετά τής επιμονής Εκείνης τής χαρακτηρίζούσης τούς 
νομομαθείς παντός τόπου καί χρόνου, Εκίνησαν τήν 
υπόθεσιν τοΰ τάφου. Τδ κατ’ αύτδν, Κλήμης δ Ζ'., έ- 
χων τδ δικαίωμα ν’ άσκή Επί τοΰ Μιχαήλ θέλησιν, 
καί άποφασίσας νά παρατείνη τήν ύπίθεσιν ταύτην, 
δέν ελειψε νά προτρεπη τδν τεχνίτην είς άντίστασιν, 
άλλ ουτος, έγκαρδίως προτιμών νά τελείωση τδ μνη
μεΐον, ή νά έμπέση είς τάς χεΐρας τοΰ δουκδς Α
λεξάνδρου, συνεβιβάσθη μετά τών έπιτρόπων νά ύπά
γη, οπού ήθέλησαν, καί ν’ άναλάβη σπουδαίως τδν 
τάφον τοΰ ’Ιουλίου Β'.

Τδ μ.αυσωλεΐον τοΰτο, οπερ έμελλε νά ήνε τδ με
γαλοπρεπέστερου όσων ποτέ οί άνθρωποι είϊον, Εγέ
νετο μέ απλήν πρόσοψιν μαρμάρινον, έρειδομένηυ είς 
τούς τοίχους τοΰ ‘Αγίου Πέτρου τών Δεσμών. Ό ’Ιού
λιος Β'. αύτδς είχεν Εκλέξει τδ μέρος τούτο τής Εκ
κλησίας ταύτης πρδ; άυεγερσιν τοΰ τάφου του, άγα· 
πών τδν καρδιναλικδν τίτλον τοΰ Άγιου Πέτρου τών 
Δεσμών, οδ πρώτος ήξιώθη δ θείος αύτοΰ Σέξτος Δ', 
δ αρχηγέτης τσΰ μεγαλείου τής οικογένειας αύτοΰ, ο- 
στις διατελέσας Επί τριάκοντα καί δύο έτη καρδινά
λιος τοΰ San Pietro in Vincoli, καί γενόμενος 
πάπας, μετεβιβασε τδ άξίωμα τοΰτο είς τδν προσφιλέ
στερο·» του ανεψιόν.

Κατά τινα ειμαρμένην, ήτις προσβάλλει τόσον πολύ 
τά έργα τής τέχνης, καί τδν βίου τών τεχνιτών, 
πασαι αί Επιβροαί, θεία; καί άνθρώπιναι, άντέστησαν είς 
τήν άποπεράτωσιν τοϋ τάφου τούτου, οσον καί άν υ
πήρξαν μ.ικρά καί εσπευσμένα τά κατ’ αυτόν.

Μετά τδ άποτυχδν τοΰτο σχέδιον, δ μόνος τω όντι 
άξιος τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου άνδριάς, σωζόμενος έτι 
εινε δ Μ ω ϋ σή ς., ‘Ο άνδριάς, ούτος καί νΰν 8σον θαυ
μαστός καί Εκπληκτικός εινε, άποσπασθείς όμως, 
οθεν πρώτον προώρισται, μετατοπισθείς τοΰ ολου, ου, 
έπρεπε ν’άποτελή μέρος, δέν παρέχει σήμερον εϊμή 
τδ ήμισυ τοΰ άποτελέσματος, οπερ έμελλε νά παρά- 
γη Εγερθείς είς ύψος είκοσι ποδών, ίδρυμέ»ος αιω
νίως Επί τδ άκρον τοΰ μεγίστου τάφου, άναμέσον ου
ρανού καί γης, άναμέσον συνοδίας προφητών και σι
βυλλών, εις τήν θέσιν, ένθα προώρισεν αύτδν δ γλυ
πτής. »

Είσελθε. Εν τούτοις είς τήν Εκκλησίαν τοϋ Άγιου 
Πέτρου τών Δεσμών, μόνος, τής νυκτός έπερχομέ- 
νης, παρατήρησον είς τδ άμφίβολον τής άμφιλύκης. 
φως τήν άνθρώπινον ταύτην μεγαλοπρέπειαν, καί θέ-
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“λεις καταληφθή ύπά ύπερδσλικής έκστάσεως τοιβύτης, 
οιαν παράγει εις έξημμένην φαντασίαν ή άνάγνωσις 
τής άποκαλύψεως.

‘Ο ήμιθεος καθηται έν ολυμπιακή μεγαλειοτητι, 
στηριζων τάν μέν ενα βραχίονα έπ! τής πλακος τού 
νόμου, τόνδ'ετερον έπανάγων έμπράς μετά υπερή
φανου νωχελειας Ανδράς, ούδεμίαν άλλην έχοντος 
χρείαν, είμή μιας συνοφρυώσεως, ινα κινή εις υποτα
γήν τά πλήθη. Πώγων δασύς χαΐ πολιάς δ α- 
χέεται χυματιδόν έπ: τοϋ εύρέος αυτού στήθους, ώ» 
χείμαρρος εχχειλίζων δ άγροτιχές καί Αρχαϊκός Ζ“- 
ρακτήρ τού μεγάλου τούτου ποιμένος των λαών, εινε 
γεγραμμένος είς έχαστον μϋν τοϋ σώματος αυτού, εις 
έχάστην πτυχήν τού ίματιου αύτοϋ. ‘Η διπλή άχτις, 
ήν ή δπτασία τοϋ Ίεχωδά άφησεν ώς σημεϊον Ανε
ξίτηλου έπΐ τό μέτωπον τοϋ προφήτου, όμοιάζει τά 
μέγιστα πρδς διπλοΰν χέρας οξύ, δ διαπερ^ τήν κεφα
λήν τράγου. Τά άγριας ένεργείας καί ζωικής δυνά- 
μεως έμβλημα τούτο προστιθησι, δεν ήξεύρω τί πα
ράδοξον χαΐ φοδεράν είς τήν φυσιογνωμίαν τού κο
λοσσού.

Ενώ ά Μιχαήλ Άγγελος είργάζετο τδν Μωϋσήν 
του, Κλήμης ό Ζ'. κατά τά παράδειγμα τοϋ Ιουλίου 
Β., δέν άφήχεν αύτάν ήσυχον ούδέ πράς στιγμήν.

Μίαν ήμέραν Ανήγγειλαν είς τον Μιχαήλ Άγ
γελον οτι δεν ήθελε δεχθή πλέον τήν συνήθη έπίσκε- 
ψιν, 8τι δ Κλήμης Ζ*. άπέθανεν.

*0 νέος πάπας, Παύλος Γ'. , έσπευσε νά παρου- 
σιασθή είς τά έργοστάσιον τοϋ Βουαναρρότη, συνο- 
δευέμενος πομπωδώς ύπά δέκα καρδιναλίων.

— λ. I έδώ I εϊπεν δ άγιος πατήρ θα^βαλέως, έλ- 
πιζω ότι τοϋ λοιπού ολος ό καιρός σου θ’ ανήκει είς 
έμέ, κύριε Βουαναρρότη.

— Είθε νά εύδοχήση ή ‘Υμετέρα Άγιότης νά μέ 
συγχωρήση· αλλά συνεφώνησα μετά τοϋ δουχος Ούρ
δίνου καί μέ βιάζει νά τελειώσω τάν τάφον τού πά
πα ’Ιουλίου Β'.

— Πώς! άνέκραξεν ό Παύλος, τριάκοντα έτη έ
χω μίαν έπιθυμιαν, καί ήδη, οτε έγεινα πάπας, δέν 
θά δυνηθώ νά τήν έχπληρώσω ;

— Αλλά τά συμβολαίου, Άγιε πάτερ, τά συμδδ- 
λαιον I

— "Εστω, έστω 1 Αναλαμβάνω έγώ τήν ύπόθεσιν, 
ειπεν ό πάπας. Σύ θά κατασχευάσης τρεις άνδριάν 
τας διά της χειρός σου, άλλοι γλύπται θά έπιφορ- 
τισθώσι διά τά λοιπά, καί έγώ αποκρίνομαι περί τής 
συγχαταθέσεως τού Ούρδίνου. Ήδη δε, κύριε, είς τά 
Σεξτΐνον· έχει ύπάρχει έν μέγα χενάν, τά όποιον μάς 
περιμένει.

Τι έδύνατο ν’ άποκριθή δ Μιχαήλ Άγγελος είς 
θέλησιν τόσον θετικήν, τόσον καθαρώς έχφρασθεισαν: 
Κατειργάσθη, όπως έδυνήθη, τούς δύο Ανδριάντας τού 
πρακτικού βίου καί τοϋ θεωρητικού, 
τήν ‘Ραχήλ καί τήν Λ ι ά, σύμβολα τού Δάντου, 
καί μή θέλων νά ώφεληθή ύπά νέας ύποχρεώσεως, 
ήν παρακινούν αύτάν νά δεχθή, κατέθεσε χίλια πεν
τακόσια είκοσι δουκάτα έκ των τεσσάρων χιλιάδων, 
ά είχε λάβει, ΐνα πλήρωσή έκ τού ίδιου αυτού κέρδους 
τήν αξίαν τών είς άλλους τεχνίτας άνατεθέντων έρ
γων.

Τελειώσας οΰτω τήν δυσάρεστον ταύτην ύπόθεσιν, 
ήτις παρέσχεν αύτω τοσαύτας στρεψοδικίας καί τοσαύ- 
τας λύπας, ό Μιχαήλ Άγγελος έδυνήθη τέλος νά έ-

νασχοληθή άποχλειστικώς είς τήν επεξεργασίαν τής 
Δευτέρας παρουσίας, εις ήν έδαπανησε 
περί τά δκχώ ή εννέα έτη.

Ή ύπερμεγέθης χαΐ μοναδική αυτή είχών, έν η ή 
ανθρώπινος μορφή παρίσταται κατά πάσας τάς δυ
νατά; θέσεις, έν ή πάν αίσθημα, πάν πάθος, πάσα 
σχέψις τής διάνοιας, πάσα τής ψυχής όρμή διαγρά
φονται μετά δαψιλείας αμίμητου, δέν έτυχε μέχρι 
τοΰδε, ουδέ τύχη όμοιας έν τή τέχνη.

’Εκεί ή μεγαλοφυια τού Μιχαήλ ’Αγγέλου άπέ- 
βλεπεν απλώς καί μόνον είς τά άπειρον. Τά υπο
κείμενον τής εύρείας ταύτης συνθέσεως, ό τρόπος, 
καθ’ δν δ τεχνίτης συνέλαδε καί έξετέλεσε τούτο, ή 
θαυμαστή ποικιλία καί ή σοφή διάταξις τών συστά
σεων, ή φαντασιώδης τόλμη, καί ή στερ^ότης τών 
περιδεδλημάτων, ή άντίθεσις τού φωτός καί τών 
σκιών, αί δυσκολίαι, ή μάλλον τά αδύνατα, χαταδλη- 
θέντα ώς έν παιδιφί, καί μετ’ έπιτυχίας θαυμασίας, ή 
ένότης, τά σύνολον, ή έντέλεία τών λεπτοτήτων, ά- 
νάγουσι τήν Δ ε υ τ έ ρ α ν παρουσίαν είς έρ- 
γον έντελέστατον, είς εικόνα μεγίστην τών ύπαρχου- 
σών. Αυτή παρέχει μέγα καί μεγαλοπρεπές αποτέ
λεσμα, καί έν τούτοις έχαστον μέρος τής’ υπερφυούς 
ταύτης είχόνος οσ,ν λεπτομερώς παρατηρεΐται και 
σπουδάζεται έκ τοϋ πλησίον, τόσον άπειρα προτερή - 
ματα δεικνύει, καί ήμεΐς δέν γνωρίζομεν εικόνα πε- 
ριειργασμένην μετά τοσαύτης υπομονής καί τελειω- 
θεΐσαν μετά τοσαύτης προθυμίας.

Τά τεράστιον τούτο έργου έγεινε γνωστόν είς τά 
δημόσιον τήν ήμέραν τών Χριστουγεννών τοϋ 1541. 
‘Ο Μιχαήλ Άγγελος, οστις είχε δαπανήσει οκτώ 
έτη είς τήν έργασίαν ταύτην, ήν τότε έξήκοντα καί 
επτά ετών.

Πλεϊστα ανέκδοτα, άναφερόμενα είς τήν εικόνα 
ταύτην εφθασαν μέχρις ήμών.

Διηγούνται οτι δ πάπας σκανδαλισθείς έκ τής γυ- 
μνότητος μορφών τινών διέταξε νά είπωσιν είς τάν 
Μιχαήλ Άγγελον νά καλύψη αύτάς· άλλ’ ούτος μέ 
το σύνηθες αύτοΰ απότομον άπεκρίθη.

— Είπατε είς τάν πάπαν νά ένασχολήται όλιγώ- 
τερον είς τήν διόρθωσιν τών εικόνων μου, οπερ εύ- 
κολώτατον, καί νά καταγίνεται μάλλον περί τήν μόρ- 
φωσιν ανθρώπων, οπερ δυσχολώτατον.

Αέγουσι προσέτι οτι Βιάγιος, δ τελετάρχης τού 
Παύλου Γ'., συνοδεύων τον πάπαν εις τινα έπισκε- 
ψιν, ήν ή Αύτοϋ ‘Αγιότης ήθέλησε νά κάμη είς τήν 
ζωγραφιάν τού Μιχαήλ Αγγέλου ημιτελή έτι, πα
ρακινούμενος νά είπη τήν περί τής είχόνος τής Π α- 
ν α γ ί α ς γνώμην του,

— "Αγιε πάτερ, ειπεν δ κύριος Βιάγιος, άν δφεί- 
λω νά είπω τήν γνώμην μου, ή είχών αυτή μο! φαί
νεται άρμοδιωτέρα είς καπηλεΐον ή είς έκκλησίαν 
πάπα.

Δυστυχώς διά τάν τελετάρχην δ Μιχαήλ Άγ
γελος εύρέθη δπισθεν αύτοϋ καί δεν έχασεν ούδέ λέ- 
ξιν άπά τάν έπαινον τού Βιαγίου.

Μόλις δ πάπας έξήλθε καί δ τεχνίτης παρωργισμέ- 
νος, θελων ν άφήση παράδειγμα, οπερ άπήρησε πάν
τοτε είς τούς κριτικούς, έθεσε τον Βιάγιον είς τον 
φδην του, ύπά μεταμφιεσμάν άλίγον εύάρεστον τού 
Μίδα. Τοιοΰτος ήν πάντοτε δ τρόπος τού Δάντου, 
οστις θέλων νά έκδικηθή τινα τών εχθρών του, κα- 
τεδίκαζεν αύτάν αύθαιρέτως.

Φαντασθήτε τούς θρήνους καί τούς κλαυθμούς τού

δυστυχούς τελετάρχου ίδόντος έαυτάν καταδεδικασμέ ■ 
νον ούτως. Έ^ριφθη είς τούς πόδας τού πάπα λέγων, 
οτι δέν ήθελεν έγερθή, έάν ή Αύτοΰ Άγιότης δέν έχέ- 
λευε νά έκδάλωσιν αύτάν τού φίδου, οπερ ήν τά άνα- 
γκαιότερον· τήν δε τιμωρίαν, ής ήν άξιος δ ζωγρά
φος διά τήν φριχώδη ταύτην ίερουσυλίαν, ό Βιάγιος
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Τά αρχαίου αμφιθέατρου τών Συρακουσών, ήτον. 
ώς‘είπεν έ άβδας Σαιντ Νάν, ώχοδομημένον έπ! άνί- 
σου έδάφους, κειμένου έξ ήμισειας έπΐ κεκομμένου βρά
χου και έπΐ μεγάλων λίθων μέ θολωτούς διαδρόμους· 
είχε δέ σχήμα έπίμηκες εις τήν μεγαλητέραν διάμε
τρον καί συνεσταλμένου είς τήν μικροτέραν· θεωρών 
τις τά οικοδόμημα τούτο, ήθελε τά έκλάδει ώς έγερθεν 
ύπά τών 'Ρωμαίων, ώςτά τού Τάραντος, πράς μόνην τών 
άποίκων τήν χρήσιν.— Ούχί μακράν τών ερειπίων τοϋ 
αμφιθεάτρου τούτου, προσθέτει δ αύτάς, άπαντώνται τά 
ερείπια άλλου τινός, τού θεάτρου τών Συρακουσών, τά 
δποϊον καί τοι ήφανισμένον έντελώς, παρίστησι θέαν 
θελκτικωτέραν.

Άπά τά άλίγα σωζόμενα λείψανα δυνάμεθα νά έν- 
νοήσωμεν οτι ώκοδομήθη διά τών μεγαλειτέρων φρον
τίδων έπίσης παρατηρεΐται οτι έκάστη βαθμίς ήτο λε- 
λαξευμένη είς τά βάθος του, ώστε είς τήν άκραν έκά- 
στου λίθου έσχημάτιζετο τρόπον τινά κράσπεδου έφ’ 
οϋ έστήριζον τούς ποδας των καί δέν ήνόχλουν τάν 
κατωτέρω καθήμενον. Πέριξ τού θεάτρου περιέκειντο 
θεωρεία κυκλοτερώς έκτισμένα, ών φαίνονται είσέτι τά 

(ΊΟΜ. Δ.' Φυλλάδ. 79).

ανέθετε καθ’ δλοκληρίαν εις τήν υψηλήν άμερολη- 
ψίαν τού ‘Αγίου Πατρός.

— Κύριε Βιάγιε, άπεκρίθη δ Παύλος Γ'., όσον ή- 
δύνατο σοδαρώτερον, ήξεύρετε οτι έλαδον παρά θεού 
απόλυτον εξουσίαν έν τώ ούρανω καί έν τή γή, άλλ’ 
ούδεμίαν έν τώ φδη· μείνατε λοιπόν έχει.

( γ. /ι. ;

άνώγαια καί τινα μέρη- τά ολον δέ θέατρον ήτο πιθα
νώς ρυθμός αρχιτεκτονικής μέ διάδρομον καί σειράν 
θεωρητηρίων κεκαλυμμένων. — Διόδωρος δ Σικελιώ- 
της άναφέρων περί τών καλών οικοδομών, αιτινες, 
καθ’ ήν έποχήν έζη, έκόσμουν πολλάς τής Σικελίας 
πόλεις έν οις καί τά τοϋ ’Αργυρίου, ώς έν τών άξιο- 
λογωτέρων, λέγει 8τι τά τών Συρακουσών θέατρον ήτο 
καλλίτερου άπασών τών τοιούτων οικοδομών τής Σι

κελίας.
Κατά τήν συνήθειαν τών Αρχαίων, τά θέατρον τούτο 

έχρησίμευεν ώς τόπος καθ’ ον, συναθροιζόμενοι απαν- 
τες οί πολιται, άπεφάσιζον περί τών δημοσίων υποθέ
σεων, διά βλέπομεν εις τάν Πλούταρχον, έν τώ τέλει 
τής βασιλείας τοϋ Τιμολέοντος, οτι όπόταν παρουοιά- 
ζετο ύπόθεσίς τις σπουδαία καί σκέψεως χρήζουσα, έ- 
έγίνετο, τή παρακλήσει τής συνελεύσεως εις τά θέα
τρον, ένθα επευφημείτο ένίοτε διά γενικών χειροκρο
τήσεων ύπά τού λαού. Ό Τιμολέων τότε άκούων 
προσεκτικώς τί τάν ήρώτουν καί εύχαριστών τήν συνέ- 
λευσιν, εξέφραζε τήν γνώμην του.

Τελευταίου, ή θέσις τής οικοδομής ταύτης ήτο 
καλλίστη, ίιδτι,έκειτο έν τώ μέσω σχεδόν τών πρωτί
στων συνοικιών τών Συρακουσών, έπ! μέρους άλίγον 
ύψηλοϋ- ώστε οί θεαταί έδλεπον τήν θάλασσαν, τήν 
νήσον Όρτυγίαν, τάν μεγάλου λιμένα/τάς ύπά τοϋ 
Άνάπου δρεχομένας ωραίας πεδιάδας, τά μέρος ένθα 
ήτον ά ναός τοϋ ’Ολυμπίου Διάς, τά προάστειον τών 
Άκραγαντίνων καί τέλος τήν Νεάπολιν. Ε. I. Σ.
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Ο ΪΣΤΡΙΓΞ.

*
'Ο δστριγξ (porc-epic) άναγομβνος «ίς τήν τά 

ξιν ιών τρωγών (rongeurs), έχει, ώς καί ό Κάστωρ, 
μεγίστους καί ισχυρότατους τομείς, δ:’ ών δύναται νά 
κόψη καί αυτά τά σκληρότερα δε·.δρα· το σώμά του 
εινε κεκαλυμμένον με άκάνθας έχούσας ενίοτε πλέον 
ενός ποδός μήκος- εις δέ τον αυχένα, τους ώμους, τό 
στήθος καί τήν κοιλίαν, αί άκανθαι αύται εινε πολύ 
μικραί, λεπτά: κα! φα'ώς μόνον κεχρωματίσμέναί, ενώ 
εις τά ύψηλότερα μέρη εινε λευζο μελαιναι. Είς τόν 
ο,ύχένα εύρίσκοντα: τρίχες κα: άκανθαι μαζρόταται 
καί αποτελούσα: είδος λόφου, έχοντος ενίοτε πλέον τοϋ 
ένός ποδός μήκος. Διά δέ των μακρών καί ισχυρών 
όνύχων του, δόνατα: καί αύτήν τήν σκληροτέραν γην νά 
κοιλανη μετ’ ευκολίας· ή δέ ουρά του καθίσταται άό
ρα·»ς, ώς έκ των πολλών λευκών κα! κοίλων καλάμων, 
οιτινες τήν περικυκλοϋσ:.

Ό δατριγξς εύρισκεται συνήθως εί; τήν μεσηνβρι 
νήν Ιταλίαν· έπίσης είς τήν Ισπανίαν καί τήν 'Ελ
λάδα, άλλ’όχι τόσον κοινώς. Η συνήθης τροφή του 
συνίσταται εις ρίζας, βλαστούς καί αγρίους καρπούς. 
ΕΰκοΛον ήθελε τω εισθαι νά καταστρέφη άπειρα δέν 
δρα διά νά εδρη κατοικίαν άλλά δέν πράττει οδτω- διό
τι διά των μακρών όνύχων του, κατασκευάζει υπόγειον 
φωλεάν, μακράν των κατοικουμενων τόπων, εις ήν δίδε: 
πολλάς διεξόδους καί μένει ο/ην τήν ημέραν κεκρυμ- 
μενος, μόνον δέ τό εσπέρας έξερχόμενσς, 'Όταν ήνε 
ώργισμένος ή πεφοβιαμένος, ανορθώνει ολας τάς ά
κάνθας του, τάς όποιας, ένόαιζον πρώτερον, ότι έρ-ρ: 
πτε κατά τών εχθρών του. "Οταν απειλείται έγγύθεν, 
όρμά κατά τών αντιπάλων του έπί πόδας προσπαθών 
νά διαφυλάξη τήν γυμνήν ΰπερασπίσεως κεφαλήν του 
καί έπιοέρων ενίοτε διά τών άκρων τών άκανθων του 
πληγάς καιριωτάτας.

Φύλοξ τις τοϋ θηριοτροφείου τοϋ Μουσείου τής φυσι- 
κής ιστορίας τών Παρισίων ήθέλησεν, ώστε δ δστριγξ

νά διέλθη εις κλωβών τι πλησίον τοϋ Γν’κοϋ του- διά νά 
προφυλαχθή δέ από τάς άκάνθας του ώπλίσθη μέ σα
νίδα' άλλά τό ζώον δέν ήθέλησε νά διαβή· ταραχθέν 
δέ καί κτυπήσαν, ώς οί λαγιδείς, τον πόδα έπί τής γής, 
ώρμησε κατά τοϋ φΰλακος, οστις ευτυχώς προεφυλά- 
χθη διά τοϋ μέσου, τό όποιον είχε προνοήσε:, α'ί άκαν-
θα: δέ τοϋ ζώου ίιεπέρασαν πλέον τοϋ δακτύλου τήν 
σανίδα

Έν ώρα χειμώνες, τά ζώα ταϋτα άποκοιμώνται ώς 
οι όρειοι μϋς (marmoltes) άλλ’ έγειροντα: εύκολώ- 
τερον αυτών καί κατά τάς πρώτας ήμέρας τοϋ έαρος 
έξερχονται τής υπογείου φωλεας των. — Πολΰν χρό
νον ύπήρχον εις τόν βοτανικόν κήπον τών Παρισίων ΰ- 
στρίγγες ζώντες, οιτινες τήν μέν ήμέραν άπεσύροντο 
είς τό σκοτεινότερο·/ μέρος τοϋ κλωόίου τω ν περί τό 
εσπέρας όμως έςήρχοντοκαί καθ’ όλην τήν νύκτα έπε- 
ριπάτουν. Τόν δέ χειμώνα δέν εκοιμώντο, άλλ’ έτρω
γαν πολύ ίλιγώτερον. Ε. I. Σ.

asxiA·
Ή νήσος Ισχία εί-αι έν τών θαυμάτων τοϋ κόλπο» 

εκείνου τής Νεαπόλεως, τοϋ τοσοΰτον γνωστού, πε
ριωνύμου, τοϋ πάντοτε τόν ενθουσιασμόν τών ποιητών 
διεγείροντος, καί πάντοτε ύπό συρροής ξένων πληρου- 
μένου.

Ο κόλπος ουτος, ό τοσούτων αναμνήσεων γόνιμος 
καί τοσούτων φυσικών καλλονών καί καλλιτεχνικών 
μνημείων μεστός, διατρέχεται συνήθως εις δύο ήμέ
ρας ύπό τών περιηγητών, έπιζητούντων έντυπώσεις 
μάλλον ή έμπνεύσεις καί αντικείμενα σπουδής.

‘II πρώτη ημέρα άφιεροϋται είς τήν έπίσκεψιν όλου 
τοϋ ανατολικού μέρους, τοϋ εκ Νεαπόλεως μέχρι τοϋ 
άκρωτηρίου τής Σορρέντης έκτεινομένου, καί άνα- 
πτύσσοντος, είς διάστημα λευγών τινων, πλειότερα

θαύματα, παρ’ όσα περιέχει όλη ή’ ’Ιταλία, καί, ίσως, 
ή Ευρώπη αυτή όλόκληρος· τό ‘Ηράκλειον δηλαδή, 
τήν Πομπηίαν, τό Βεσούβιον, τήν πεδιάδα τής Σορ · 
ρέντης, τήν, Σο^ρέντην, τήν πατρίδα τοϋ Τάσσου, τούς 
σκοπέλους τών Σηρεινων, τήν Κάπρην καί τό σπή- 
λαιόν της, τό έκ λαζουρείου λίθου· τήν Κάπρην, τήν 
άρχαίαν Καπρέαν, πλήρη έτι τοϋ όνόματσς τοϋ Τι- 
βέρεως,

‘Η δεύτερα ήμερα διαδέχεται τήν προτεραίαν. Κατά 
ταύτην παραδι'δεταί τις είς αναμνήσεις ήττον σπου
δαίας. ’Επειδή δέν ύπάρχουσι πλέον πόλεις όλόκλη 
ραι έκχωσθεϊσαι άπό τήν κόνιν τοϋ ήφαιστείου, όπως 
άποκαλύψωσι τά άπόκροφα τής άρχαιότητος· τήν οι
κίαν τοϋ τραγικού ποιητοϋ, τούς χαραχθέντας δρό
μους έκ τών αρμάτων, τήν όδόν τών τάφων, τά κα
θέκαστα ταϋτα τής ιδιωτικής ζωής τών άρχαίων, δια- 
δέχονται θέσεις πλήρεις μνημείων τής λατρείας των, 
καί ήδη άγιασθέντων έκ τής εποχής των διά τών *πα 
ραδόσεων τοϋ παρελθόντος καί διά τών αποκαλύψεων 
τοϋ μέλλοντος.

’Αφού παρατηρήση έκ τής άκρας τοϋ Παυσιλύπου 
τόν ναόν τής ’Αφροδίτης Εύπλοίας, προστατριας τών 
ναοτικών, ό περιηγητής επιβιβάζεται έπί τής παρακτίου 
χώρας (plage), ε-θα κατέβη ό Αινείας. Διατρέχει 
τάς Φλεγρειους. πεδιάδας, κα: αποβιβάζεται προς τό 
Άδερνον, έπισκεπτόμενος τόν ναόν τοϋ ’Απόλλωνος 
καί τό σπήλαιον τής Σιβύλλης. Ευθύς τό γυμνόν έδα
φος, τό βρυχώμενον καί καπνίζον άλλοτε ύποκάτωθεν 
τών ποδών του, αναπτύσσει ήδη τήν ζωηροτέραν χλοε- 
ρότητα. Τά Ήλύσια Πεδία έκτείνονται πρό τών & 
φθαλμών του- έδώ περιορίζεται ή παραθαλάσσιος καλ
λιέργεια τοϋ κόλπου· άλλ’ είσετι ή δεύτερα ήμέρα δέν 
έτελείωσε· τω μένει άκόμη νά έπισκεφθή τάς νήσους 
τής Ίσχίας, τής Νησίδας, καί τής Προκίοας. Περί 
τής πρώτης τών ύποίων πρόκειται ήδη.

‘Η νήσος αυτή, ήν οί άρχαΐοι άπεκάλουν Ατναρίαν, 
δέν ήτο περίφημος παρ’ αύτοϊς δε’ άλλο, παρά διά τά 
θερμά της υδατα, ών ή έστιάς Άττιλία Μεττέλα, υ- 
πέστη τήν σωτήριον έπαρσήν.

Τά δδατα ταϋτα, έν μέρει άπορροφηθέντα μετά τόν 
σεισμόν τής γής τού 1 828, δέν άποτελοϋν μόνα τήν 
λαμπρότητα τής Ίσχίας.

Χωριζομενη έκ τής παραλίας δι’ αύλακος. δύο λευ
γών τό πλάτος, ή μικρά αυτή νήσος παρουσιάζει εν
τός μικρού διαστήματος τήν συγκέντρωσιν τών καλ
λονών απάντων τών αντικειμένων, όσα στολίζουσ: τόν 
κόλπον τής Νεαπόλεως.

Οι κάτοικοι, οιτινες συμποσοϋνται είς 24,000 ψσ- 
χάς, διαμένουσιν είς πολλά χωρία, ών τά κυοιώτερα 
είναι τό Καζαμισσίολόν, ήΦορια, ή Πάνζα, τό Βαρά/ον, 
ή Φοντάνα, καί τέλος ή Ισχία, πρωτεύουσα τής νήσου, 
ήν υπερασπίζει φρούριον μεγαλοπρεπές.

Τής Ίσχίας θεμιλιωταί ύπήρξχν, κατά τόν Στρά
βωνα «αί τόν Πλίνιον, Καληδόνιοι τής Εύβοιας· ύπε- 
τάγη δέ άλληλοδιαδόχως ύπό τών Ελλήνων, τών ‘Ρω
μαίων, τών Γότθων, τών Λομβαρδών καί τών.Νορ- 
μάνδων.

’Εκτός τής συχνής κατακτήσεώς της καί άνακτή- 
σεως έν καιρώ τών πολυχρονίων πολέμων τοϋ Βασι
λείου τής Νεαπόλεως, ή Ισχία υπήρξε τό καταφύγιου 
τών άφρικανών πειρατών.

"Οτε δ μαρκέσιος δ’ ’Ελβάσνος έδιοικει τήν Ίσχι'αν, 
ό πειρατής Άριδάν-Βαρδαρούσης, μένεα πνέων κατά

τοϋ άγρύπνου αυτού άρχηγοϋ, όστις έπροξε'νησε τόσους 
δλέθρους είς τούς Τούρκους, έπεδραμεν έκ τοϋ μέρους 
τής Φοριας, καί έλεηλάτησε τό πολιχνιον τούτο, καθώς 
καί τήν Πάνζαν, τό Βαράνον καί άπαντα τά χωρία, 
τά μέχρι τών θυρών τοϋ φρουρίου ευρισκόμενα, αίχ- 
μαλωτεύσας τέσσαρας χιλιάδας νησιώτας, οιτινες έπω- 
λήθησαν ώς ανδράποδα.

Άλλά τά δείνα τοϋ πολέμου, ένούμενα μέ τάς φυ - 
σικάς τοϋ τόπου συμοοράς, τάς κατερημωσάσας συ
χνότατα τήν Ίσχίαν, δέν έχουν ποσώς ολιγοστεύσει 
τόν πληθυσμόν τής νήσου ΐαύτης, τής όποιας οί κά
τοικοι φαίνονται ότι συμμετέχουν τής γονιμότητος τής 
ϊή? ”ων·

Αποβιβαζόμενος είς τό παράλιον τής Ίσχίας, ό π-ε 
ριηγητής βλέπει εαυτόν περικυκλούμένον, στενοχω- 
ρούμενον άπό πλήθος πολυάριθμον όνων, όχι όλιγώτε- 
ρον οχληρών τών ονηλατών, τούς όποιους, διά ν’ ά- 
ποφύγη τις έκλέγει ίππον, όντό πλήθος άποσυρόμε- 
νον άφίνει ελεύθερον.

Δύνα-αι τότε, είς μικράν τινα διάστασιν άπό τής πό- 
λεως ν’ άποπεμψη τόν άνωφελήκαίενοχλητικόν ξεναγόν 
καί νά προχωρήση άνευ όδηγοΰ είς τά ένδον τής νήσου.

Ώοαϊα τέκνα ήμίγυμνα, γυναίκες πολλής καλλονής, 
πα ραδόςως άλλ’ εύγενώς ένδεδυμέναι, φέρουσαι ύ- 
δρίας, ών τό σχήμα διετήρησε τήν άρχαίαν των χάριν, 
θά διευθύνωσι τόν δρόμον του είς λαβύρινθον ατραπών 
έσκίασμένων μέ δένδρα σπάνια καί παραφυτευμέ ,ων 
μέ μύρτα καί. αλόην.

’Εάν ό καύσων τόν άναγκάση νά σταματήση παρά τι 
πτωχικόν οίκημα, μεγάλως θά έκπλαγή, εύρίσκων σερ- 
βέτια καί κρυσταλλωμένα ποτά είς τά ένδιαιτήματα 
ταϋτα, τά στερούμενα καί αυτών τών άπλουστέρων 
προϊόντων τής βιομηχανίας.

Τά πλούσια ταύια τραγήματα κατασκευάζονται, χά
ρις είς τάς χιόνας, αιτινες διατηρούνται καθ’ ο\θ'> τό 
θέρος είς τάς βαθείας φαράγκας τής Έπομής, ύφαι- 
στίου ήρεμοΰντος, οπερ κεϊται εν τώ κέντρω τής νή
σου, κα! τό όποιον οί ξένοι δέν λείπουσι νά έπισκε- 
φθώσιν.

‘Η τελευταία έκρηξις τής Έπομής συνέβη τώ 1302· 
αί κατωφέρεια: καί οί πρόποδες τοϋ όρους είναι έκτο- 
τε έπικεκαλυμμένοί μέ έδαφος γονιμώτατον. τό όποιον 
καθεκάστην άναπτύσσεται έπί τής πεπηγμενης λάβας.

'Η διά μέσου τοϋ Β εράνου κα! τής Φοντάνας οδός, 
ή φερουσα εις τήν μονήν τοϋ‘Αγίου Νικολάου, κει- 
μένην είς τήν κορυφήν τοϋ ήφαιστείου, παρουσιάζει εν
τός αρκετά συντόμου πορθμού, θέας, τών όποιων ό 
χαρακτήρ μεγαλύνεται είς έκαστον βήμα.

Καί κατ’ άρχάς μία μόνη ατραπός έρπει έπί τών 
πλευρών τοϋ δενϊροσκεποϋς όρους, δικαιολογούσα 
παν ο,τι εύγινές κα! άφελές διά τοϋ βουκολικού ποιή
ματος εξύμνησαν οί αρχαίοι, καί παν ό,τ! χαριεν, διά 
τοϋ ειδυλλίου ώνειροπώλησα / οί νεώτεροι, ό Βιργι- 
λιος, λέγω, κα! δ Γέσσνερ, δ Πουσσΐνος καί ό Βατ- 
τώ. Όπώοαι, ώραιάι ώς τά άνθη, κρέμανται έπί τών 
πηγών τφν θερμών ύδάτων, ατινα εξατμίζονται ύπό τήν 
δροσεράν και σκιόεσσαν αύτήν ατμόσφαιραν.

Ακολούθως τό βωμαϊκόν ύδραγωγείον, τό είς 
τήν πόλιν τής Ίσχίας φέρον τά υδατ» τής Άδουκέτης, 
ρίπτει άπό τοϋ ενός βράχ ου έπί τοϋ άλλου τά υψηλά 
του τόξα, έρυθρώδη καί λαμβάνοντα ολας τάς ποικι
λίας τής μεγάλης οικογένειας τών κάκτων.

Τελοσπάντων, μετά τήν Φοντάναν, ή χλοηρότης
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γίνεται σπανιωτέρα, ή λάβα διαπερα τούς λειμώνας, 
μετ’ ολίγον έξαλειφομενους άπό τήν ορασιν. Μεγά
λοι βράχοι έμποδιζουσι τήν θέαν τών δρόμων, ή τήν 
διευθύνουσι πλαγίως· θερμοί δε ατμοί ΰιοεκφεύγωσιν έκ 
τών ρηγμάτων τοΰ έδάφους.

Είς τδ όρος τοΰ Βίκον ή λάβα είναι δλως άνωρογ- 
μένη, δ ποΰς καυστικόν μόνον γεάνθρακα πατεΐ, ού- 
2έν δένδρον σκιάζει τδ μεταλλικόν αύτδ έδαφος, τδ 
στίλβον είς τάς ακτίνας τού ήλιου.

’’Ερχεται τις τελευταιον είς τδν πρδ πεντακοσίων 
καί έτι πλέον άποσβεσθεντα κρατήρα, οστις ήμιπλη- 
ρωθείς ώς έκ τών τελευταίων σπαραγμών τής τελευ
ταίας έκρήξεως, σχηματίζει, μετά καί άλλων δώδε 
κα ηφαιστείων περικυκλούντων, δροπέδιον, οδτινος ή 
μονοειδής Θέα δεν έπισύρει τήν προσοχήν, εϊμή διά τδ 
παράξενον αυτής.

Έκ τής υψωμένης αύτής υπεράνω τής θαλάσσης 
τριακοσίους πόδας θέσεως, ή τοϋ κόλπου τής Νεα- 
πόλεως άποψις περιλαμβάνεται άπασα διά τοΰ ό- 
φθαλμοΰ άπδ τοΰ άκροτηρίου τής Χορρέντης μέχρι 
τοϋ δ-ρους τοϋ Σιρκείου- τοιαύτη δέ είναι ή διαφάνεια 
καί ή έλαστικότης τής ατμόσφαιρας είς τά ευτυχή 
ταΰτα κλίματα, ώστε ούδέ τδ έλάχιστον άντικείμενον 
μένει άθεάίρητον έντδς τοΰ εύρέος αύτοΰ πανοράμα
τος, καί ό έλάχιστος θόρυβος αύτδς τής κοιλάδος άνα- 
,βαίνει μέχρι τής κορυφής τοΰ ήφαιστείου.

Π. Η.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΘΩΟΤΗΣ.

‘Η καλούμενη Εΐ<τνχης -νήσος σπανιως ύπό τινων 
μόνον ασήμαντων ανθρώπων έπεσκέπτετο, άν καί πολ
λά ήσαν τά έξ αύτής προερχόμενα δφε'λη. ‘Ο άήρ αυτής 1 
είναι καθαρός και γαλήνιος, αίοέ ώραι τοΰ έτους δέν 
ύπό»εινται είς τάς μεταβολάς έκείνας, τάς όποιας δοκι- 
μάζομεν είς τδ ήμέτερον ήμισφαίριον. Ποτέ ή επι
φάνεια τών διαυγών αυτής υδατων ύπ άλλου τίνος 
άνε'μου δέν ταράσσεται, είμί ύπδ τής γλυκείας τοϋ 
ζέφυρου πνοής. Ποτέ αί καρδίαι τών ευτυχών κα
τοίκων τοΰ τερπνού τούτου τόπου δέν πάσχουσιν ύπό 
τών ταραχών, αίτινες εγείρονται έκτης ορμής τών α
χ αλινώτων παθών,

‘Η ’Αθωότης, τό εξοχον τοΰτο χαρακτηριστικόν 
τής τερπνής ταύτης νήσου, δέν έχει έδραν άλλ,ην, εί- 
μή τάς ψυχάς τών υπηκόων αυτής, οιτινες άγαπώσι 
τήν εξουσίαν της, καί γνωρίζουσιν, ότι δέν μένει πο
σώς ευχαριστημένη πρός έκείνους, οιτινες δέν φαίνον
ται πιστοί εις αύτήν, Έκεϊ ή χαρίισσα ’Αραβέλλα 
διήγε τά νεανικά αυτής έτη έν άκρα άθωότητι καί α
νεξαρτησία, όταν ή ειμαρμένη άποφασίσασα νά σε- 
βασθή τήν τύχην τής νέας παρθένου, έδηλοποίησε 
πρός μεγίστην θλίψιν τής Άθωότητος, οτι ή νέα Ά- 
ραβέλλα πρέπει νά όδηγηθή είς τήν Κυθηρίαν, καί 
ν’ άφεθή καθ’ ολοκληρίαν ανεξάρτητος.

— Άπό τήν πρός οέ άφωσιωσίν της, έξηκολού- 
θησε λέγουσα πρός τήν βασίλισσαν ή Ειμαρμένη, θέ
λει προκόψει ή ευτυχία ή δυστυχία της.

‘Η Άθωότης ήσθάνθη μεγάλην θλίψιν, άλλ,’ αί α
ποφάσεις τών μοιρών εΐσιν άμετάτριπτοι Μόλον τοΰ
το επειδή τά αποτελέσματα τής άποφάσεως ταύτης 
δέν προσδιωριζοντο όποια ήσαν, ή Άθωότης έστερ- 

I ξε να συνοδεύση τήν μαθήτριαν της εις χώραν ά- 
I γνωστόν αϋτή,καίνά τήν ποοστατευη, έάν ήτο δυνατόν,
| κατά πα»τός κινδύνου, είς ον αυτή ήδύνατό νά έκτεθή.
' ‘Η Αραβέλλα θαρρούσα εις τήν Αθωότητα, εϊς τής 
οποίας τάς εμπνεύσεις εντελώς έως τότε επείθετο, 
παρήτησε τήν Ευτυχή νήσον άνευ ούδεμιάς αντιλογίας. 
Μόλις δ’ εΤχον πλησιάσει τας άκτάς τής θαλάσσης, 
τής όποιας ή επιφάνεια έφαίνετο μέν γαλήνιος, άλλ’ ό
μως ήτο περιώνυμος διά τά έπ’ αυτήν ναυάγια,καί ευ
θύς ^ωμαλαιοί τινες ναΰται ταΐς έποότεινον νά 
τάς μεταφέρωσιν. ’Επιθυμίαν, περιέργειαν καί υπερ
βολικήν εΰχάρίστησιν έδείκνυεν ό άρχηγόςτών υπερή
φανων τούτων ναυτών νά μαθη, διατί τοσοΰτοι έπιβά- 

ται προσεκάλουν τήν’Αραβέλλαν νά συμπλεύση μετ’αύ- 
τών. Σεβάσμιός τις γέρων, όνόματι Δύτης, τοΰ όποιου 
ή λέμβος ήτο μικρά καί άκαλλώπιστοσ, προσέφερεν ε
πίσης τάς εκδουλεύσεις του- ή δ Αθωότης μή φρον- 
τι'ζουσα περί τής μικρότητας, τοΰ μεγέθους, ή τοϋ α
καλλώπιστου τοϋ πλοιαρίου αύτοΰ, δέν έδίστασε νά 
έπιβή έπ’ αύτοΰ μεθ’ όλης τής συνοδίας της.

— Δέν θά μετανοήσητ, ότι μοί έπροτίμησας, άπε- 
κρίθη ό γηραιός. Γνωρίζω ολας τάς ύφαλους, τάς 
περικυκλούσας τήν Κυθηρίαν, καί ούδείς, έμέ έκλέ- 
ξας νά τδν οδηγήσω, έπαθέ ποτέ κάμμίαν δυστυχίαν.

— Διατί λοιπόν τό πλοΐόν σου είναι τοσοΰνον μι
κρόν; τω παρετήρησεν ή Αραβέλλα" μέ δυσκολίαν, ώς 

! βλέπεις, μάς χωρει.

— Καί όμως είναι κατά πολύ μέγβ, άπεκρίθη ό 
γέρων. Βλέπων τούς όλίγους έπιβάτας, οιτινες 
με έκλέγουσιν ώ; οδηγόν τω<, ουδέποτε είδα τήν λ,έμ-

I βον μου τόσον πλήρη, όσον παρατηρώ αύτήν σήμερον.
Ένώ ό γέρων ώμίλει τοιουτοτρόπως, τά πλοιάριον 

ήσύχως πρός τήν νήσον προσέπλεεν , ακολουθούμενων 
ύπό τών υπερήφανων καί ωραίων εκείνων πλοίων, τά 
όποια ή ’Αραβέλλα ήθελε προτιμήσει, έάν ή Άθωότης 
δέν έπειθεν αύτήν νά χαρισθή πρός τόν Δύτην. ’Ήρ- 
χισεν όμως μετ όλίγον νά συναισθάνηται ποια βάσα
να έδωκεν αφορμήν ή εύπείθειά της νά ύποφέοη· διότι 
τά πάθη τής ζηλοτυπίας, τής υποψίας καί τής δυσα
ρέσκειας ήρχισαν νά γίνωνται λυσσώδη, καί ένω ή 
μικρά λέμβος έπλησίαζε πρός τά παράλιον, τά έτερα 
πλοιάρια μετά μάταιον άγώνα εναντίον τών ισχυρών 
κυμάτων κατεσυντρίβησαν. Τινές τών επιβατών έπνί- 
γησαν, όσοι δέ διέσωσαν τήν ζωήν των, άπώλεσαν 
πάντα τά έπί τών πλοίων πράγματά των. ‘Η ακτή 
αντηχεί εκ τής οίμωγής τών ναυαγησάντων, θοηνούν- 
των, τών μέν τήν άπώλειαν τών επίπλων των, τών 
δέ τήν δυσφημίαν τοΰ χαρακτήρό; των, καί άλλων πα
ραπονεμένων, ότι έβλάφθη ή υγεία των, καί έχειρο- 
τερευσεν ή κατάστασίς των.

‘Η Άθωότης συμπάθειαν αισθανόμενη πρός τούς 
δυστυχείς πάσχοντας, τούς όποιους άπό καρδίας 
ωκτειρεν, έλησμόνησε τήν προσφιλεστάτην αυτής μα-

θήτριαν πρός στιγμήν, διαρκούσης τής όποίάς ή Ά- 
ραβέλλα έγένετο άφαντος.

Είς τήν είσοδον μικρού τίνος δάσους, ού μακράν ά- 
πέχοντος τής ακτής, είδε παιδίοντι κλαυθμυρίζον, τό 
όποιον έκτεΐνον τάς μικρός αύτοΰ χεΐρας, έφαίνετο 
έπικαλούμενον τήν βοήθειαν της. Ή Αραβέλλα είς 
εΰσπλαγχνίαν κινηθεϊσα, έσπευσε νά τό πλησιαση, αυ
τό δέ έδειξε πρός αύτήν νέον τινα άγωνιζόμενον νά ελ- 
χύση βέλος , τά όποιον έφαίνετο έμπηγμένον είς τήν 
καρδίαν του. Ή Αραβέλλα έδοκίμασε νά τόν βοηθή- 
ση, άλλα μόλις ήγγιξε τά πεπρωμένον βέλος, καί πα
ρευθύς ήσθάνθη έαυτήν τετραυμα ιισμένην, αί προσπά- 
θειαι άμφοτέρων νά ελκύσωσιν αύτά συνέτεινον μάλλον 
είς τό νά τό βυθίσωσι ταχύτερα.

‘Η Αραβέλλα υπό χαυνώσεως ξένης μέχρι τοΰδε 
είς αύτήν αίφνηδίως κυριευθεΐσα, έχαμήλωσε πρός τήν 
γην τούς οφθαλμούς της, καί άναστέναξεν, ‘Ο άγνω
στος έκεΐνος νέος, άπειρος ών επίσης τών διαθέσεων, 
τάς όποιας υπέμενεν, ήιένισεν αύτήν περιπαθέστατα, 
χωρίς νά τή άποτείνη ούδένα λόγον. Ή ’Αραβέλλα, 
ήτις, διαρκοΰντος τοΰ βραχέος τούτου χρονικού διαβή
ματος, ήσθάνετο έαυτήν τεταραγμένην, ώς έκ τών 
προλαβόντων, ένθυμηθεΐσα αίφνης τήν βασίλισσαν της,

—Αγαπητή μου Άθωότης, έκραύγασεν, ποΰ είσαι; 
Μέ έγκατέλειψας, η μάλλον διά τίνος θαυμαστού συν
δυασμού συμβεβηκότων άπεμακρύνθην άπό σοΰ.

’Ενώ έξεφώνει τούτους τούς λόγους, χείμαρρους 
έχυνε δακρύων. Ό Φούλβιος (ούτως ώνομάζετο ό νέος) 
γονυπετήσας ένώπιόν της έσπόγγιζε τά δάκρυα της, 
καί έδέετο νά τω είπη τί ήδύνατό νά πράξη, όπως 
έπαναφέρη τήν γαλήνην της.

— Δέν άναμένω ησυχίαν, άπεκρίθη, ή ’Αραβέλλα, 
έχασα τήν συνοδίαν μου, τήν αγαπητήν μου Άθωότη- 
τητα, άνευ τής όποιας δέν δύναμαι νά ήμαι ευτυχής, 
καί πρέπει νά υπάγω πρός άναζήτησιν αύτής.

— ’Ά ί ώραία ’Αραβέλλα, άπεκρίθη δ Φούλβιος, 
δεν δύνασαι λοιπόν νά μεθέζης τής ηδονής, τήν όποιαν 
έγώ απολαύω θεωρών σέ! Επίσης, ως σύ,έχασα πάντα 
άφοΰ άπέβην επί ταύτης τής νήσου, άλλ’ έν βλέμμα 
τών Οφθαλμών σου, έν μειδίαμα τών χειλέων σου ά- 
ναπληροΐ τήν ζημίαν μου. Είς τό έξης τό μόνον κα
λόν, τό όποιον έπιθυμώ, ιώαι νά λατρεύω σέ, νά δμι- 
λώ μετά σοΰ, καί νά βλέπω άνταμειβομένην τήν α
γάπην μου. Λητμόσησον τήν συνοδίαν εκείνην, ή άνά- 
μνησις τής όποιας ταράττει τήν ευτυχίαν μας. Ανα- 
γινώσκω εις τήν οψιν σου τήν τάσιν τών αισθημάτων, 
τά όποια αισθάνεσαι πρός έμέ, ύποχώρησον είς ταΰ
τα έντελώς, καί μόνοι εντός τών δασών τούτων, άς 
λησμονήσωμεν τό υπόλοιπον γε'νος τών ανθρώπων.

— ‘Οποία πρότασις είναι αυτή; Δεν ήξεύρω κα
τά πόσον νά ύπ-οκριθώ, αισθάνομαι, ότι σέ αγαπώ 
περισσότερον, ή παρ’οσον αγαπώ έμαυτήν, και οτι θέ
λω σέ άγαπα έν όσω ζώ- άλλ’ αυτή ή αγάπη δέν 
θέλει μέ καταστήσει προδότριαν τής τίστεως, ήν 
πρός τήν Βασίλισσαν μου οφείλω. Ή ευδαιμονία 
ήμών 3έν δύναται νά πληρωθή, έάν έγκαταλείψω 
θύτην. ’Επίτρεψόν μοι λςιπόν νά υπάγω πρός άνα-

ζήτησιν αύτής, και είς τήν πρόνοιαν τοΰ θεοΰ ά- 
φίνω τήν ε/ωσιν έμοΰ καί σοΰ είς τό μετά ταΰτα.

— 'Επιθυμείς νά μέ παραίτησης, Αραβέλλα, 
λοιπόν θέλεις ν άποθανω. Διατί νά μήν ύπάγωμεν 
όμοΰ πρός άναζήτησιν τής συνοδίας εκείνης τής 
τοσοϋτον επιθυμητής σοι;

— Ά! Φοόλβιε, ό λογισμός μοί λέγει, οτι δέν 
θέλομεν τήν άπαντήσει, έάν ύπάγωμεν όμοΰ.

Άφοΰ έτελείωσε τούς λόγους, τούτους παρήτησε 
τον εραστήν της, καί μετά σφοδρας ανησυχίας έζήτει 
τήν Αθωότητα, ή όποια, άφ’ής στιγμής έπαυσε νά 
τήν βλέπη, ματαίας έκαμεν περ! αύτής έρευνας.

‘Ο ’’Ερως χαιρεκάκως ήγάλλετο διά τήν ανησυχίαν 
τής Άθωότητος, μετά τής όποιας μακράν ύστερον 
έφιλονείκησεν, άλλ’δ ίδιος πάλιν έπεθύμησε συνδιαλ
λαγήν. Έπλησίασε λοιπόν τήν έχθράν του, καί διϊ- 
σχυριζόμενος, ότι ήγνόει τήν αιτίαν τοΰ ταξειδίου της,

— Διατί ήλθετε έδώ; εΐπεν ό θεός τής Κυθη- 
ριας, παρήλθεν ήδη τοσοϋτος χρόνος, άφ’ ότου σάς 
είδον, ώστε μόλις σάς γνωρίζω καί αύθις.

— Παραπονεΐσαι περί τούτου, άστατε ’Ερως; 
άπεκρίθη ή Άθωότης. Διατί νά έπισκεφθώ τό κρά
τος σου, άφοΰ διώρισας τήνΉδυπάθειαν, τήν Απάτην, 
καί τήν ερωτικήν ‘Υποκρισίαν ώς. αντιζήλους μου; 
Ένθυμήθητι καν τάς εύτυχεΐς έκείνας ήμέρας, όταν 
συνεβασιλεύομεν έπ! τών άνθρωπίνων καρδιών, καί 
όμολόγησον, ότι κατά πολύ ήλαττώθη ή αξία σου, 
άφοΰ μ’ έγκατέλειψας.
—Δέν θά τολμήσω νά δικαιολογήσω τόν τρόπονμου, 

άλλα δέν υπάρχει θεραπεία; καί ήμεΐς δι’ ειλικρινούς 
διαλλαγής δέν δυνάμεθα νά έπανορθώσωμεν όλα τά 
κακά,όσα ή διχόνοια ήμών παρήγαγεν είς τόν κόσμον; 
Έάν συγκατατίθεσαι να μέ συγχωρήσης, ό ειλικρινέ
στατος όρκος μ ου θέλει ασφαλίσει τήν εύστάθειάν μου.

— Είναι πις^υτοί οί όρκοι τοΰ ’Έρωτος’; Δυνα- 
ται απλή μόνον απολογία νά έπανορθώση τήν 
αδικίαν, τήν όποιαν μοί έπροξένησας; Πόσας καρδίας 
έχασα έξ αίτιας σοΰ; ‘Η αρπαγή προσέτι τής μα
θήτριας μου είς τήν πονηριάν σου χρεωστεΐται.

— Εύγενής κυρία, άπεκρίθη δ Έρως, λησμό- 
νησον τάς προτέρας ζημίας σου, σέ ικετεύω. Συχνό
τατα ή Ματαιότης, ή Πλεονεξία, καί ή Ζηλοτυπία 
δέν μετεχείρισθασαν τό όνομά μου, διά νά σοί ά- 
ποστερήσωσι τών μαθητών σου; Δυνασθε ποταπώς νά 
πις-ευσητε ότι δ Έρωςείναι,όςπς συνδυάζει τάς ενώσεις 
ταύτας,τάς όποί|ΐς μέμφισθε; Έπεθύμουννά μήνάπο- 
φύγω μίαν έξήγησιν,καί νά δικαιολογήσω ένα πταις·ην, 
ώστε ήδυνάμη* πάραυτα νά συγχωρηθώ, άλλ’ έννοώ 
ότι άπαιτεΐς νομικήν τινα δικαιολόγησιν" θά τήν λάβης.

Έπιστευσμς τήν Χλόην, καί δυσηρεστήθης εναντίον 
μου. ότι έξελεξατο εραστήν. Ήδύνασο νά έλέγξης τήν 
Πολυξένην, διότι έγώ δέν συνεμέθεξα είς τάς συμφω
νίας τάς όποιας μέ πλούσιόν τινα έμπορον έκλ,εισεν· δ 
χρυσός ήτο τά μέσον, δί ου ήνοίχθη ή πληγή, τήν ό
ποιαν αποδίδετε είς τά βέλη μου. Έπειτα ή νέα Έ- 
λιζα σέ πσρήτησε, αυτή έχει τέσσαρας διαφόρους έρα- 
στάς άνευ τής έμής συνέργειας. Ό πόθος μόνον τοΰ νά
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υπερδή την Φοι'βην, τή» ώδήγησε νά έγκαταλείψη σέ, 
χαί νά συνάψη διαφόρους σχέσεις. Είμαι ικανός νά 
σοί αναφέρω πλεϊστα όσα άλλα παραδείγματα τών 
προς έμέ άδικων αιτιάσεων σου, άλλ’, ώς προεϊπον, 
επιθυμώ συνδιαλλαγήν πρότεινον λοιπόν τούςορουςσου.

— Ίσως θέλεις καταχρασθή τής εμπιστοσύνης μου, 
όμως μιαν φοράν είσέτι θέλω διακινδυνεύσει. Προς 
στερεωσιν τής δόξης μου, άς έπιτραπή, ώστε ε«εϊ»αι, 
αιτινες παράτησαν τήν έμήν βασιλείαν, νά έγκαταλει- 
φθώσι παρά τών εραστών, τούς οποίους προέκρίΌ» 
έμοΰ. ‘Γπό τούτους τσϋς όρους συγχατατέθεμαι νά 
λησμονήσω τά παοελθόντα.

— Καί έγώ εγγυώμαι διά τό μέλλον, ότι πάσα ε- 
νωσις μή στηριζομένη εις τήν ’Αθωότητα, δέν θέλει 
εΐσθαι διαρκής. Ούτως ή εδστάθεια τών έρας·ών θέλει 
αποοιικνύει άναμφισβήτητον μαρτυρίαν, καί αλήθειαν 
έμφαίνουσαν τήν αρετήν τών κυριών των. “Ας γένη ή 

αρχή από τής ’Αραβέλλα;" δέν θέλω κρύψει τοϋτο άπό 
σ0ί>·—Αύτή ευρίσκεται μόνη μετά έραστοΰ, θέλω θέ
σει αυτήν είς «ύστηράν έξετασιν, καί θέλεις έννοήσει 
παρευθύς, εάν ή Άραβέλλα είναι πλέον άξια τής εύ
νοιας σου.

Ό "Ερως παρευθύς συνήθροισε πάντας τάς άνα-’ 
ριθμήτους νέας, τάς όποιας ή νήσος του έμπεριεϊ- 
χεν, καλλωπίσας αύτάς μεΟ’ άπασών τών χαρίτων, 
αιτινες πρός στολισμόν χρησιμεύουσιν, καί ομοιάζουν 
μέ ελκυστικόν τι μάλλον παρ ώροϊον καθ’ εαυτό, διέ
ταξε δέ πάραυτα τόν Ζέφυρον ν’άνευρη τήν Άραβέλ- 
λαν και τόν Φούλβιον, καί νά τούς όδηγήση ενώπιον 
του. ‘Η ’Αραβέλλα συνήντησε τέλος πάντων τόν ερα
στήν της, άφ ου μετά μεγίστης λύπης εϊχενάποχω- 
ρίσθεϊ, άλλ’ ίδοΰσα τήν Βασίλισσαν της, επέταξε πρός 
αυτήν νά τήν έναγκαλισθή.

— Στήθι, άνέκραξεν ή Άθωότης, ή ευστάθεια του 
Φοϋλβίου θέλει μέ δείξει, εάν είσαι είσέτι αξία τής 
προστασίας μου.

‘Η Άραβέλλα τρέμουσα καί τεταραγμένη άνέμενε 
τήν άπόφασιν, καί μολονότι δέν συνησθάνετο έαυτήν 
ένοχςν, μετά βίας μόλον τοϋτο καθησύχασεν. ‘Ο 
Φούλβιος, έφάνη έν πρώτοις τεθαμβωμένος, έδών τάς 
πρά τών οφθαλμών του έκτεθειμένας ωραίας μορφάς, 
αλλά μετά στιγμιαίαν παρατήρησιν αυτών, γονυπε- 
τήσας ένώπιον τής ΆραβέΛλας, αιώνιον πρός αυτήν 
ώρκίσθη πίστιν. Άπό τής ημέρας ταύτης ό’Έρως έμει
νε πιστός εις τήν πρός τήν ’Αθωότητα ύπόσχεσίν τοιι, 
καί διά τοϋτο καί ό θεάς δέν έξαποστέλλει τάς ευερ
γεσίας αύτοΰ πράς τούς εραστάς εκείνους, οιτινες εύ- 
χαριστηθέντες, φαίνονται άστατοι, άλλ’ επιδαψιλεύει 
αύτάς πρός έκείνους, οί όποιοι ουδέποτε τήν ’Αθωότη
τα άπά τοΰ Ερωτος διαχωρίζουσι.

{ex τον ’ ΑγγΛιχοϋ) Μ. Κ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.

Αίχέμβριος.
'kviyiko^ καί διαυγής είναι δ ουρανός, ανατέλλει 

δ ήλιος ένδεδυμένος τάς ακτίνας του πάσας, πάχνη έ-

λαφρά ανέρχεται έκ τής γης, ήν χλόη άρτυφυής κα
λύπτει, καί είς τούς αιθέρας διαλύεται, καί πτηνών 
ακούονται κελαδήματα.

Αύτη, λέγεις, είναι πρωία τις τοΰ ’Απριλίου· όχι, 
είναι μία άπά τάς πρωίας τιΰ Νοεμβρίου μηνάς.

Τοιοΰτος όλας σχεδόν παρήλθεν ό Νοέμβριος· 
ήδύς, ευφρόσυνος, καί μόνον ένίοτε, ένώ τό έαρ 
τούτο έπέλαμπεν έπΐ τής ελληνίδος γής, αίφνης ό 
καιρός μετεβάλλετο, άνεμοι έπέπνεον άγριοι, νεφε- 
λαι έκάλυπτον τόν ουρανόν καί δετός παγερός καί 
χιονώδης διεδέχετο τήν αιθρίαν άλλ’ άνέτειλλεν ή ε
πιούσα αυγή, — καί τό έαρ έπανήρχετο.

Τοιαύτη είναι ή ώραιότης, άλλά καί ή άστασία τοΰ 
ελληνικού κλίματος· όμοιάζει τήν γυναίκα, ήτις όσον 
ωραιότερα,τόσον είναι καί πλέον εύμετάβλητος. Καί τή 
άληθεία, περί τοϋ κλίματος τούτου αρμόζει μάλλον νά 
ειπη τις τό δίστιχου τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φραγ
κίσκου Α’. , οπερ ούτος αύθαδώς έλεγε περί τής 
γυναικός,

Sou vent femme vane,
Bien fol est qui s’ y fie.

δηλαδή
«Συχνά ή Δέσπω φρόνημα άλάσσει καί νοθεύει
«Καί λίαν άφρων ό άνήρ, οστις αύτήν πιστεύει.
Οίμοι, λοιπόν ! έάν καί σείς έμπιστευθήτε τόν ή- 

δύμορφον τούτον καί γαληνιαξον ουρανόν, καί τό θερ
μόν μειδίαμα τοϋ ήλιου.

Εκεί, πέραν τοϋ Ίλισσοΰ, επί λόφου τίνος, πρός ον 
φέρει όδός άναντης καί όμαλή, όθεν άποπτον είναι 
τοΰ Αιγαίου τό κΰμα, καί δ έλαιών, καί οί λόφοι, 
καί αί άκταί τής’Αττικής, ύπάρχει περίβολός τις πέν
θιμος. ’Εκεϊ φέρεται, καί τή μητρί γή παραδίδετα: 
τό τελευταϊον καί νεκρόν λείψανον τοΰ άνθρώπου. 
Πολλών τοιούτων νεκρικών εκφορών μάρτυς έγένε- 
το κατ’αύτάς δ ευχαρις καί μειδιών ουτος θύσανός? 
Γέροντες καί παιδια όχι μόνον, άλλά καί νέοι, ούαί? 
καί νέαι διέβησαν τήν οδόν ταύτην.

Συνώδευσα κ ε’γώ τήν κηδείαν τρυφερας τίνος νέας 
μαρανθείσης εις τούς κόλπους τής μητρός καί τών 
άδελφών της προώρως ! ‘Η καρδιά μου έσπαράχθη 
μέν άπό τούς γοερούς, κλαυθμούς άπό τούς όλοφυρ- 
μούς τών συγγενών καί οικείων, άλλά τήν νεαν δεν 
έθρήνησσ, τήν εμακάρισα.

Άπήλθεν, άγνή καί μακαρία, έκ τοΰ κόσμου τούτου, 
τών θλ'ύιων αύτοΰ καί τών βασάνων καί τών πα
θών άγευστος.

Πολλοί έξ ήμών εύιυχοΰσι τήν ευτυχίαν ταύτην, 
ήν δ θεός έπιφυλάττει μόνον τοϊς έκλεζτοϊς του;

Ήμεΐς, οί έμμένοντες έν τω πλάνω τούτω καί μα- 
ταίω κόσμω, άπολάμβίνομεν μιαν καν ήμέραν ευδαι
μονίας άμιγοΰς, μίαν ήμέραν γαλήνης ; 
jΆλλεκεΐνος, ον ό ’Γψιστος νέον έτι ηύδοκησε νά χα- 

λέση είς τούς κόλπους του, έζησεν “Αγγελος, καί 
"Αγγελος άπέθανεν έπΐ τής γης, ώς ή δεχαεξαε
τής Καλλιόπη καί δ εικοσαετής Νικόλαος, οί άπο- 
θανόντες καί ένταφιασθέντες τήν αύτήν ήμέραν, τήν 
αύτήν σχεδόν ώραν, ώς δύο νεόνυμφοι, οί μετα- 
βαίνοντες είς τόν νυμφικόν των παστόν.

Ουδέποτε τδών νεκρόν εις τήν ψυχράν γήν πα- 
ραδιδόαενον διά παντός, ήθέλησα τοΰ φριχώδους τού
του, κατά τούς ανθρώπους, θεάματος, νά γενώ αΰτο- 
πης, παρθένου ένταφιαζομένης. Καί τωόντι, τοϋ θα
νάτου ή μόνη τρομερά στιγμή είναι αυτή, είναι ώς 
<ώ) εαχός τις χωρισμός, ον ή δημώδης ποίησις καί 
βύτοΰ τοΰ θανάτου τρομερώτερον θεωρεί.

« Παρηγοριά έχει ο θάνατος, 
παρηγοριά έχει δ χάρος.

‘Ο ζωντανός ό χωρισμός 
παρηγοριά δεν έχει.»

Ή ιδέα τοΰ θανάτου, ιδέα φιλόσοφος καί υψηλή 
γέννα πολλάς καί σοβαρός σκέψεις. ‘Ο άναλογιζό- 
υενος παρά τήν κλίνην τοΰ νεκρού τάς ανθρωπίνους 
-χαράς, τάς θλίψεις, τάς προσπάθειας, έρωτα, πρός 
τί όλαταΰια; Πρό πάντων δέ πρός τί τά άσπονδα 
μεταξύ των ανθρώπων μίση, πρός τί τέλος αυτοί οί 
έρωτες, ή τήν γυναικείαν καταναλίσχοντες ύπαρξιν, 
καθότι οί άνδρες είνσι άνεπίδικτοι τρυφερών αισθη
μάτων.

’Εν μόνον πράγμα εξαιρώ έγώ άφ όλων τών αν
θρωπίνων τούτων πραγμάτων καί συμβάντων,— τόν 
χορόν, καί χαίρω καί άγαλλιώμαι, ότι εις τήν ατ
τικήν ήμών κοινωνίαν όρχεΐται καί χορεύει δ κόσμος 
άπας, καί βεβαίως, δέν χορεύει επί ήφαιστείου, διότι 
συνέστησαν οι Βουλαί, οί βουλευται έβίασαν αθροοι 
τήν βασιλείαν τών ούρανών, Γ»α έξαποστέλλωσιν έκεΐ- 
θεν πάσας τοΰ ουρανού τάς εύλογ/ας έπΐ τής προσφι
λούς των ‘Ελλάδος, ύπέρ ής καί μόνης διαλογίζονται 
καί μογθοΰσιν ή δέ Γερουσία, ώς ή καλή έκείνη άρ- 
γαία Σπαρτιατις, ήτις ώπλιζεν τόν υίόν της είς πό
λεμον, επιλέγουσα τό τάν ή επί τάν, ωπλισε και 
ούτή τά τέκνα της, τούς Γερουσιαστάς, μέ πατριω
τικόν τωόντι όπλον, τό θάρρος καί τήν φανεράν ψη- 
βηφοοίαν. Διό, χάρις είς τοιοϋτα αλεξικέραυνα, δέν 
είναι πλέον φόβος μή ένσκήψη ό κεραυνός κατά τών 
κεφαλών μας, καί αί περικαλλείς κυρία: μας μετά 
τών κομΦών νεανιών, δυνανται, ουχι τετράκις ως 
μέχρι τοΰδε, άλλά επτάκις τής εβδομάδας νά χορεύω- 
σι ζαίνάπηδώσ’,ν άφόβως.

Γ}όσα δέ θιλγητρα, πόσας ώφελείας συνεπάγουσιν 
αί συναναστροφαί αυται, χρεωστούμεναι εις δύο 
ή τρεις φιλόκαλους οικογένειας καί είς δύο πρεσβείας, 
ών ή μία κυρίως έκαμε τήν αρχήν, ινα μας παρηγό
ρηση διά τόν περυσινόνειργμέν, δι’ οΰ μάς επέδησεχεϊ- 
ράς τε καί πόδας, έκαστος εννοεί.

Έκτος τής σωματικής άσκήσεως, αί συναναστροφαί 
ουταί συντελοϋσιν εις τήν άνάπτυξιν τής φιλοκαλίας, 
τής έρασμιότητος, τοΰ πνεύματος, συνεργοΰσιν είς 
τήν προσέγγισιν τών ανθρώπων τών διαφόρων κομμά
των, είς τή» πρόοδον τοϋ πολιτισμού, καί τήν έξημέ- 
ρωσίν τών ηθών διότι αύτοϋ καί Μοσχομαγγΰαι καί 
Νάπαι και Άγγλισταί σομπλησιάζουσιν, δρέγουσι 
τάς χιΐρας καί φιλιούνται άλλήλοις, ώς αετός καί 
άλώπηξ" δ υπουργός καί ό διπλωμάτης συνωθοΰν- 
ται μετ’ κατωτέρου υπαλλήλου των, ό στρατηγός 
μετά τοΰ άνθυπολοχαγοΰ του, ό καθηγητής μετά τοΰ 
φοιτητοϋ, ό έφηυεριδογράφος τής άντιπολιτεύσιως ποΰ

καί ποΰ μετά τοΰ υπουργικού· άλλά πρό πάντων δύ- 
νασαι νά θαυμάσής τήν άφέΰ,ειαν, τήν χάριν καί τήν 
καλλονήν πολλών έλληνίδων καί ξένων κυριών καί νά 
παραβάλης ταΰτα πρός τό έπιτετηδευμένον καί τήν 
δυσμορφίαν άλλων,(άν καί δέν ύπάρχωσιν τοιαΰται,)νά 
έκπλαγής δέ διά τήν εύκαμψίαν καί τό πνεύμα τό χο
ρευτικόν τών πάσης ήλικίαςκαί τάξεως νεανιών μας.

Είπόντες άνωτέρω, ότι όλος ό κόσμος χορεύει παρ 
ήμΐν, βεβαίως κατά τό μάλλον καί ήττον φιλοκάλως, 
είπομεν σχεδόν αλήθειαν, διότι χορεύει ή πολιτική καί 
ή αύλή, στροβιλίζει τό στρατιωτικόν, πηδά η υπαλ
ληλία, πολκίζει τό Πανεπιστήμιον... δέν χορεύει 
μόνον τό ΰπουργεΐον, ώς πανταχοΰ γής, διότι θέλει 
καί πρέπει νά πατη στείρα xed νά ήναιάκίνητον. ’Αν δέ, 
λεχθήτω έν παράδω,ή Βουλή καί ή Γερουσία διαπρέ- 
πωσιν είς τάς συναναστροφάς ταύτας διά τής άπουσιάς 
των, άλλ’ αυται λάμπουσιν έν τοϊς τών υπουργείων 
άμφιθαλάμοις διά τής παρουσίας των.

Προσεχώς θέλομεν διαλάβει περί τής φυσιογνωμίας 
τών δύο τούτων νομοθετικών μας σωμάτων, άλλ’άπο 
τοΰδε εύαγγέλια χαράς μηνύομεν. Εισεπήδησεν είς 
τόν βουλευτικόν περίβολον ή νέα γενεά, ή μέλλουσα 
την κοινωνίαν ήμών ν’ άναπλάσση καί νά διαπλάσση 
έπΐ τό τιΛειότεγον, άν καί αύτήν προώρως το μόλυ
σμα τοΰ γήρατος δέν μιάνη. Δέν μιμούμεθα τούς δυ- 
στρόπους έκείνους άνδρας, οότινες προβλέπουσιν άδο- 
ξΐαν, διότι τάς εκλογάς ολας έπεκύρωσαν άπό ρυτή- 
ρος έλαύνοντες καί άπνευστί- πονηραί είσίν αί ήμέραι 
καί πολλοί οί βιασταί, οί δέ προτρέχοντες στεφα- 

νοΰνται.

’Επειδή δέν έχομεν έπΐ τοΰ παρόντος νά ειπωμεν τι 
περί τών τεχνών τής Έρατοΰς, τής Πολύμνιας, τής 
Κλειοϋς, έπανερχόμεθα εις τήν άβλαβή τέχνην τής 
Τερψιχόρης, δι’ ή; ή νέα εποχή τής ‘Ελλάδος ένεκαι- 
νίσθη. Έγένετο μέν αύτη ανεκδότων τινων αφορμή,πλην 
ούιε σκανδαλώδη είναι, ούτε αρκούντως άστεΐα καί α
πόκρυφα, ώστε νά τά έπαναλαβωμεν ενταύθα. Άλλ ή 
έλαφρόπους καί έλαφρόνους Τερψιχόρη, ώς ή δυσειδής 
Έρις έν τώ μέσω τής δμηγύρεως τών θεών, όλίγου δεΐν 
τήνέμούλιον ρήξιν ένεφύσησεν έν μέσω τού στρατοπέδου 
τών χορευτών. Δύο τήν αύτήν έσπέραν έδιδοντο συνανα- 
στροφαί, λίαν άριστοκρατικαί άμφότεραι. ’Εντεύθεν 
μεγίστη δή έγένετο κίνησις καί φιλοτιμία έκατε'ρωθεν, 
τις νά έλκύση πλείονας προσκεκλημένους, τις νά χατα- 
στήση πολυπληθεστέραν τήν ομήγυριν.

Τοιαύτη ip^ffn πρόκλησις έν μέσω τής αττικής κοι
νωνίας, καί ιδίως κατά μιας μερίδος αυτής, ότε ή συμ- 
πάρεδρος τώ Διΐ ‘Ομόνοια, προσελθοϋσα είς τόν Κρο- 

νίονα,
— Ζεΰ π^τερ! τώ λέγει, νεφελεγερέτα, άστερεπη- 

τά, ίδε τήν δυσειδή θυγατέρα τής Στυγός, τήν λα- 
βοΰσαν ήδη τήν μορφήν καί τό εϊάος τής φιλομειδοΰς 
Τερψιχόρης, τήν δύσμορφσν Έριν, ήΐις, ώς άπό 
τρισχιδών ετών, νείκας ζητεί αύθις νά διεγείρη με
ταξύ τών ΐϋκνημίδων Αχαιών, τών φίλων έμοί και 
τήν Διχόνοιαν άποστρεφομένων. Ειποτε άρεστόν

*
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τι κατέπραξά σοι συμφιλιοΰσά σε 
μετά της ποτνίας Ήρας, τής πρέ- 
σβας θεάων, όιε ζηλοτυποΰσά σε 
αυτή, δολιχόφρων, δεινήν έχδίχησιν 
έμερμήριζε χατά σοϋ, πε'μψον με 
πάτερ, ΐνα φέρω τήν ειρήνην έν μέ
σω τοΰάγαπητου σου τούτου λαοΰ.

‘Ως φάτο- χυανέεσι δ έπ ό- 
φρύσι νεϋσε Κρονιων, μειδιάσας ί- 
λαρώς, χαί ή δία ‘Ομόνοια χατήλ- 
δεν έπί τής γής τοΰ Κέχοοπος 

είδει χαταιγίδος χαί 
εστρεψεν δπίσω πάσας 
τάς έλαυνούσας, χατά προτίμησιν, 

εις βατέραν τών συναναστροφών, 
χαί ουτω ή δεινή αυτή πάλη έμα- 
ταιώθη.

Πριν τελειώσω τήν 
μηνός τούτου, άναγγέλω είς 
βιλομούσους άναγνωστριας μου, ότι 
αί του παοελδόντος μηνός εΰχαί 
μου,ώς αμαρτωλού, είσηχούσδησςιν.
Εχομεν εντός ολίγου δεατρον Ι

ταλικόν, χαί πρώτη τραγωδίστρια, 
μέλλουσα νά έλδη χαί όνομαζομένη 
Βιργικία, Μαρχεζίνη, είναι, ώς 
άνέγνων αύτοϊς όμμασιν είς τινα 
’Ιταλικήν έφπμερίδα, είς άχρον καλ 
λίφωνος, τεχνική, χαί πρό πάντων 
νεωτάτη καί εξαίσιου ώραιότητος.

Τί άλλο λοιπόν βέλει ή ευτυχής 
‘Ελλάς ; χαί άν ήναι αληθές οτι 
έρχεται χαί Βωύεβί.ΙΛίον γαλ

λικόν, τί έχει νά ζηλεύση άπό τάς 
πλέον προωδευμένας κοινωνίας, έχ- 
τός ένός εβδόμου υπουργού, μόνου 
πράγματος, ουτινος σήμερον στερείται;

’Αλλ’ ά; έλπιζωμεν, ότι χαί ή επιθυμία της αυτή 
ταχέως βέλει έχπληοωδή, καί τότε τά “Εργα ήιιώχ 
χαί αίι/7μ/ραι, μή έχοντα άλλα έργα νά τή εΰχη- 
θώσι, δέλουσι μόνον ευχεσδαι αυτή πολλάς χαί α
τελεύτητους ήμέρας. Πλήν, πρός έπος, παρ’ όλίγο» νά 
λησμονήσωμεν τήν σπουδαιοτέραν τών ειδήσεων, είδησιν 
μοναδικήν, εΰάοεστον, λαμπράν, άνήχουστον, «πιστευ
τόν, χαί όμως αληθή. Τό ώραΐον φύλον δέν χορεύει 
μόνον, δέν άναγινώσχει μόνον, δέν μουσουργέ? μόνον.

‘Η έλληνιχή φιλολογία, ή τοσοΰτον ήδη χρόνον, ώς 
άνθος άνευ ίχμάδος χαί ήλιου,στένουσα κα! μαραινομέ- 
νη υπό τάς άμούσους χαί άχατεργάς-ους χειρας τών 
άνδρών, άρχίζιι ήδη νά χαλλιεργήται μετά ζέσεως 
ύπό τών λευχών χαί τρυφερών χειρών τοΰ γυναικείου 
φύλου. Αί μοΰσαι λοιπόν αυτοπροσώπως επανέρχονται 
είς τήν πατρώαν έστίαν των;

Μανθάνομεν ότι άμιλλα εϋγενής Θέλει διεγερθή με
ταξύ τών λογίων γυναικών μας, τίνες αυτών νά^παρα- 
γάγωσι τέκνα τινά άγλαάτοΰ νοός καί τής φαντασίας 
των, συμβιβάζουσαι οδτω τήν πρός τήν κυρίαν Στάελ

άπάντησιν τοΰ Ναπολέοντο'ς, ειπόντος, ότι -,υναικός 
έκδιδούσης συγγράμματα προτιμά γυναίκα τίκτουσαν 
ςγατιώτας τή πατρίδι, καί τοΰ ήμετέρου Συνεσίου τό 
^ητάν,

«λόγους παιϊας έγεννησάμην. «
‘Η τοϋ άρθρου μας τούτου εικονογραφία παριστα 

τήν αλληγορίαν τοΰ μηνός Δεκεμβρίου, εις ον αισίως 
έμβαίνομεν σήμερον.

‘Η εΐχών με» παρίστησιν αύτάν γέροντα γυμνόν καί 
τετραγηλισμένον χαί μέθυσον, άλλά χαθ’ήμας ή άλ- 
ληγορίααυτη δέν είχονείζει τό» Δεχέμβρ. τήςΈλλάδοο, 
όστις συνήθως εύδιος χαί γλυκύς παρέρχεται, όπως ό 
’Απρίλιος ή ό Μάιος τών ‘Τπερβορείω». ‘Ο Δεκέμ
βριος ουτος είναι ό τής Γερμανίας, τής 'Αγγλίας, 

τής Σιβηρίας .... ‘Η ‘Ελλάς διαμαρτύρητε χατά 
τοιούτου Δεκεμβρίου, ώς διεμ»ριηρήθη πέρυσι κατά 
τοη αγγλικού άποκλεισμοΰ.

ΓΟΡΓΙΑΣ.


