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Είδομεν οτι ή ψυχή κάτοχός έστι τής έ
ξοχης είιχρήστου δυνάμ-ως εκείνης τοΰ γι- 
νώσκειν έαυτήν, τοΰ σπουδάζειν έαυτήν έν 
ταϊς τά μάλιστα μυστικαΐς αυτής έκδηλώ- 
σεσι, τοΰ άντιλαμβάνεσθαι τών ελάχιστων 
αυτής κλίσεων και τοΰ κατανοεΐν τάς εαυ- 
τής έφέσεις' δύναμις αύτη ισχυρά, ωθούσα 
τόν άνθρωπον πρός τήν τλειότητα, ποιούσα 
αύτόν βαδίζειν πάντοτε πρός τά πρόσω, διό· 
τι έκαστον άτομον έξαβκούν τό Γ ν ώ θ ι σαυ 
τόν, αισθάνεται, άτε παροτρυνόμ·νον ΰπο 
τών ολεθοίων συνεπειών τών σφαλμάτων αυ 
τοΰ και καταβεβλημένον ύπό τό βάρος τών 
επιλήψιμων ή εγκληματικών αυτού πράξεων, 
τήν ανάγκην τοΰ μετσβαλεΐν τρόπον ύπάρ- 
ξεως.

Έάν προσπαθώμεν καταπνίςαι τήν δύνα- 
μιν ταύτην, έάν άφίωμεν αυτήν καθεύδιιν, 
έάν άρεσκιόμι θα έν ύπολελογισμένη αδιαφο
ρία ή έν εγκληματική άμεριμνία τών πραγ
μάτων τοΰ μέλλοντος, τών ζητημάτων τών 
ενδιαφερόντων τώ άθανάτω ήμών όντι, συχ- 
νακις άνακαλουμεθα είς τό αίσθημα τοΰ κα
θήκοντος διά τών υπομνήσεων ώ ·περ ούδόλως 
απαλλαγήναι δυνάμεθα. Αί υπομνήσεις αυται 
φαίνονται ήμΐν τρομεραί, έάν θεωρώμεν αΰ- 
τας ως άνθρωποι αμαθείς ή έπιπόλαιοι, ά’/λά 
γίνονται δίκαιαι, άξιαι καί ευμενείς, έάν διά 

τής μελέτης είς εαυτούς συνερχώμεθα, εάν 
άκούωμεν τοΰ θεού λαλοϋντος ήμΐν διά τής 
φωνής τής συνειδησεως.

Όποϊαί τινες είσιν αί υπομνήσεις αυται 
καί ύφ’ όποιον σ-χήμα δίδονται ήμΐν; Διανοί- 
ζωμεν τούς οφθαλμούς, ποιησώμεθα χρήσιν 
του λογικού ήμών καί μελετήσωμεν έφ’ όλων 
τών γεγονότων ατινα έπιτ»λαύνται είτε είς 
τά πέρςξ ήμών είτε εις τά πέριξ τών γνω
στών ήμΐν ανθρώπων' τότε εύρησομεν άποκρί- 
σιν, καί άπόκρισιν μηδόλως άνασκευαζομένΛν.

Μέλλομεν έκτελέσαι κακήν τινα πράξιν ; 
Τί ποιεί ή συνείδησις αύτη έπαναλαμβάνουσα- 
κακόν μέλλεις ποιήσαι, μή ούτως ενεργεί ; 
Ειδοποιεί ήμΐν. Τί έστιν ή τύψι;; εΐμή είδο- 
ποίησις του μή περιπίπτειν εις τό αύτό σφάλ
μα καί άρχή ποινής άγουσα ημάς είς τήν με
τάνοιαν,είς τήν έπανόρθωσιν, είς τήν άθώωσινί

Τί είσι τά κακά τής γής ταύτης; τί είσιν 
αί όδύναι; τί είσιν αί δοκιμασίαι ; Ειδο
ποιήσεις. Διά τόν άργόν, τόν όκνήρόν, ή άνία, 
ή άπάθεια, ή αδιαφορία πρός πάν τό περισ- 
τοιχοϋν αύτόν, ή έλλειψις πρωτοβουλίας 
καί θελήσεως, αύτή αύτη ή αργία ειδοποιεί 
αύτώ κατά τοΰ αργού στρεφόμενη! διά τόν 
άσωτον ή νοσηρά άποχαΰνωσις καί ο σωμα
τικός θάνατος, έάν κωφεόη είς τήν φωνήν 
ήτις κραυγάζει αύτώ, Στήθιί διά τόν μή 
προνοοΰντα καί τόν αφειδώς δαπανώντα, ή 
καταστροφή, ή άθλιότης έπερχομένη διδάξου- 
σι αύτόν τήν οικονομίαν καί τήν τάξιν, διά 
τόν όξύθυμον, τόν παραφερόμενον, τόν αλα
ζόνα, αί κακαί έριδες καί αί συχνάκις έπικίν- 

I δυνοι αυτών συνέπειαι, διά τόν ματαιόφρονα
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και υπερήφανου ή έπάξιος ταπείνωσες, διά 
τόν εγωιστήν ή στέρησες πάσης μ ή έκ τής 
ΰλης παραμυθίας, διά τόν πατέρα, τόν μή 
έκπληρώσαντα τά τής πατρότητο; ιερά κα
θήκοντα ή ύπερβάλλουσα θλίψις ότι βλέπει 
τά τέκνα αύτοΰ άνιυ στοργής υίίκής, έκδοτα 
είς τά κάκιστα όρμέμφυτα.

Ή θλίψις, ή κατεπείγουσα αΰτη έτέρα ςω 
νή ήτις έρχεται έπίση; προειδοποιήσουσα ή- 
μΐ επικείμενόν τινα κίνδυνον καί άνακ αλέ- 
σουσα ημάς είςτήν σκέψιν, εί; τήν μετάνοιαν, 
οί κάστης ημέρας αγώνες κατά τύχης δυσ
μενούς, αί συνθλίβεις τή; ηθική; ή φυσικής 
δυστυχίας, αί τύψεις, αί καθ’ήμών έπιπίπτου 
σαι δοκιμασία; εν όρμή συχνάκι; καταπλη
κτική έξουδένωσις, ή στιγμιαία καταστρο
φή τών προσφιλέστατων ήμών ελπίδων, τών 
σκοπών οΰς πρό πολλών ετών έθωπεόσαμεν, 
ή συντριβή τής περιουσίας ήμών καθ' οΰ; και
ρούς φαίνεται άπηλλαγμένη πάσης προσβολής 
εΐσι τόσοι τόποι περιβεβλημένοι ύπό τών ει
δοποιήσεων τούτων, ινα πρός εαυτού; οί άν
θρωποι έπι’τρέψωσιν.

Εΐσίν εκτός τουτου τόσαι φάσεις τής θείας 
δικαιοσύνης, τής ευθείας, τής αμερόληπτου, 
έπιβαλλούση; έκάστω, συνωδά πρόςπάνουτι· 
νος άξιος έγένετο καί καθ' ά δύναται υπο- 
στήναι, τούς μεγάλου; νόμους τής ευθύνης 
καί τής αλληλεγγύης.

Ή δικαιοσύνη αΰτη, ήν οί έγωϊσταί, δυ- 
σηρεστημένοι έκ τής αδυναμίας τοΰ κάμψαι 
τά πάντα ύπό τάς έπιθυμίας αυτών, εύρίσκου- 
σι μεροληπτικήν, ίδιότροπον, σκληράν ή βάρ
βαρον έν τή έφαρμογή αύτής, ή εύθόνη αΰτη, 
ήν πολλοί άνθρωποι, άπιστοι ή φανατικοί έ- 
πιθυμοϋσι καταργήσαι ή άποφυγεΐν, εΐσίν έξ 
εναντίας ή ασφάλεια τής προόδου κατά τών 
προσβολών τών ιερατικών τάξεων και ετέ
ρων. Οΰτω δέ ό βαθέω; σκεπτόμενος, ό άν
θρωπο; τοΰ μέλλοντος θαυμάζει έκζητών 
πάντοτε έμβαθύνειν εί; τού; αναλλοίωτους 
θειους νομού; ινα κάλλιον αυτούς γνωρίσγ).

ΣπΟνδαίω; άνευ τής θλίψεω; έμέλλομέν 
ποτέ έξελθεϊν έκ τοΰ βορβόρου τή; κακίας 
καί τής άμαθεία; έν η έμβυθιζόμεθα ή άφίε- 
μενϊνα εμβυθισθώσι κατ’ αρέσκειαν ; Άνευ 

τή; ιερά; ταύτης λύπη;, συνέπειας αναγκαίας 
τών άτελειών ημών καί τή; έπί τού πλανή
του τούτου καταστάσεως ήμών έμέλλομέν 
μαθεϊν γινώσκειν τμάς αύτούς, ήδυνάμεθά 
ποτέ φθάσαι εί; κόσμους βελτίους, έμέλλο- 
μεν Εχειν δύναμιν τού συντρίβειν τά; άλύ- 
σου; δι’ ων θέλουσι δεσμεΰσαι ημάς, τοΰ ά- 
νατρέπειν τάς εγκληματικά; δεσποτείας καί 
τά; αισχρά; εκμεταλλεύσεις έν τή πολιτική 
οικονομία, τή κοινωνική, τή ηθική, τή επι
στημονική; Άνευ,τή; θλίψεω;, ή πρόοδος 
είη άν χίμαιρα απραγματοποίητο; έπί τής γής 
ταυτης.

’Αντί τοΰ είναι αδίκημα,τό στοιχεΐον θλί- 
ψ ι ς εύιργέτημά έστι καί λαμπρά άπόδειξις 
τής απείρου καί δικαίας τοΰ Δημιουργού προς 
ήμά; άγαθότητος Καθ’ έτερον δε λόγον 
όποιας αιτιάσεις δυνάμεθα έχειν κατά τής 
οδύνης ταύτης; Οϋχί ημείς αύτοί έσμεν οί 
αύτουργοί τής ευτυχίας ήμών ώςπερ και τής 
δυστυχίας; Οϋχί δή οί αίτιοί έσμεν τής θλί- 
ψεως ταύτης ; Ούγι έφ’ήμά; αυτήν έπεσύ- 
ραμεν; Τί λοιπόν' ήθέλομεν είναι κάτοχοι 
τού αυτεξουσίου καί μή υπεύθυνοι εΐμή τών 
αγαθών πράξεων, καί μή συγκομίζεσθαι είμή 
τήν ανταμοιβήν !

Ήθέλομεν έξαλεϊψαιπάντα τά παραπτώ
ματα ήμών, τά έγκλήματα. καί άποφυγεΐν 
τήν κατάθλιψιν, τήν ποινήν άς συνεπάγονται. 
Ποιησώμεθα άρα καλλίο-α χοήσιν τού αυτε
ξουσίου ημών, έάν μή θέλωμεν πάσχειν έκ 
τούτου. Τί ήμέλλομεν είπεΐν περί κλέπτου 
τολμηρά; διαρπαγή; ένοχου, ερχομένου εί 
πεΐν τοίς δικασταϊς αύτοΰ, ου δύνασθε κα- 
ταδικάσαι με, πρό δύο ή τριών έτών εύρηκα 
χρηματοφυλλάκιον καί άπέδωκα αυτό τώ κυ- 
ρίω αύτοΰ. Αδύνατόν έστιν ίνα στερηθώ τής 
έλευθερίας μου καί τιμωρηθώ, διότι έποίησα 
αγαθήν πράξ-.ν, καί οφείλετε τής κακή; έπι 
λαθέσθαι.

Τί εύγενέστερον, τί μεΐζον τού αναλλοίω
του τούτου νομού τοΰ μόνου δικαίου καί α
ναμάρτητου νομοθέτου, τοΰ είναι υπεύθυνον 
τόν άνθρωπον κατά πάντα καί διά πάντα 
τή; ελάχιστης^ τών εαυτού πράξεων-, “Επειτα 
δέ, ώς ίνα μετριάσή τήν αυστηρότητα τή ς

άναποφεύκτου ταύτης δικαιοσύνης, ή προ
νοητική άγαθότκς τοΰ Δημιουργού παρεντί- 
θησι τήν θλιψιν ετοίμην πάντοτε ίνα έπιπέση 
έπί τοΰ ενόχου, τήν είδοποίησιν δηλονότι 
τοΰ μή προβ.ήναι περαιτέρω έν τή όλεθρία 
όδώ τοΰ κακού; Καί, άν ή οδύνη αΰξηται, 
τούτο έστι σφάλμα ήμέτερον' έμείναμεν κωφοί 
καί αδιάφοροι πρός τήν πρώτην είδοποίησιν. 
Ιίόσον άγνοοΰμεν έπωφελεΐσθαι πάντοτε έκ 
τών μεγάλων μαθημάτων τοΰ βίου !

Ή σπουδή τών εκδηλώσεων τούτων, τών 
γεγονότων τή; ύπάρξεως, ή έρ=υνα τής λύ 
σεω; τών μεγάλων τή; ζωή; προβλημάτων 
διανοίγουσι τούς οφθαλμού; τοΰ πνεύματος, 
καί κάλλιον άμέλει τίνος θεολογίας τών σε
βασμίων πατέρων τών μάλλον καί ηττον Ιη
σουιτών διδοΰσιν ήμΐν ιδέαν σαφή καί ακρι
βή του μεγαλείου τής Οεότητος.

Οΰτω δέ τάχιον διά τού; μέν, βράδιον διά 
τού; δέ, ή έξάσκησι; τοΰ Ι’νώθι σαυ τόν 
άναγκαίως λαμβάνει χώραν. Ή έφαρμογή 
αΰτη τού αρχαίου αξιώματος άναπτύσσει 
τήν δύναμιν ής κάτοχό; έστιν ή ψυχή τοΰ 
σπουδάζειν έαυτήν, έπειτα, ώ; αποτέλεσμα 
τής γνώσεως ςαύτης, έπάγει τήν τελειοποίη
σή τοΰ ατόμου, τή; οικογένειας, τοΰ έθνους, 
τής άνθρωπότητο;·

Έλθωμεν ήδη εί; τήν δευτέραν δύναμιν, 
τήν ούχ ηττον μεγάλην, ούχ ήττον εύγενή, 
εΐμή ύπερτέραν τή; πρώτη;, τήν δύναμιν, 
λέγω, ήν έχει ή ψυχή τοΰ μεταρρυθμίζεσθαι 
ηθικώς, έάν έπιτρέπηται ήμΐν ίνα οΰτω; έκ- 
φοασωμεθα, τοΰ μερικεύισθαι έπί μάλλον καί 
μάλλον, καί τοΰ διασκελίζειν τοΰ; άναριθμή- 
τους βαθμού; τής τελειοποιήσεως ίνα πρό; 
τόν Θεόν πλησιάση. Ή ευθύνη έν ταύτη τή 
ζωή ή έν τώ πνευματικό) κόσμω έπί ταύτης 
τής δυνάμεω; βασίζεται.

Έπιτραπείτω ήμΐν ένταΰθα μικρά τι; 
παρέκδασι; ή μάλλον ανασκευή έκ τοΰ προ- 
τερου. Τοΰτό έστιν έπάναγκες, ίνα άποφύ- 
γωμεν έν τώ μέλλοντι έριδά τινα έπί τών 
λέξεων ή σειράν ματα'.οσχόλων συζητήσεων 
Μηδείς έλθέτω ποίησών ήμΐν τήν Ενστασιν 
οτι διά τοΰ ορισμού ήμών τούδε αδύναμι; ήν 
έχει ή ψυχή τοΰ ήθικοποιεΐσθαι, τοΰ μεταρ

ρυθμίζεσθαι, τοΰ δδηγεϊσθαΐ”, άναιροΰμεν 
τήν θείαν πρόνοιαν. Ό Θ:ό; φυλάξαι ήμάς 
άπό παρομοίου σκέψεως !

Έξ έναντίας, έπικυροϋμεν τήν πρόνοιαν 
ταύτην, διότι δύναται τις φαντασθήναι οτι 
όν τι διανοητικόν, τελειοποιούμενου συγχρό
νως καί ηθικώς καί διανοητικώς οϋχί μετά 
τοΰ Θεού βαδίζει; Τις έστιν ό ποιητής τοΰ 
νόμον είς δν υποτάσσεται το όν τοΰτο;. Ό 
Θεός. ΤΙ ψυχή άρα εΰρίσκουσα τόν θειον 
νομήν μόνον ικανόν τοΰ γορηγήσα*  τήν ευτυ
χίαν τή υποταγή αύτής, μετά τοΰ Θεού 
τυγχάνει, έμπνέεται ύπό τών έργων αύτοΰ, 
συμφωνεί τήν διαγωγήν αυτής πρός τήν θέ- 
λησιν τοΰ θεού. Οΰτω δέ ένεργοΰσα, υπο
τάσσεται τώ θεω, διότι τό ποιεΐν ό,τι τρίτος 
τις άπαιτεϊ, έν ω έχει τήν ελευθερίαν τοΰ 
άποποιεισθα·., ίσον έστι τώ ΰποτάσσεσθαι τώ 
τρίτω τούτω. Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου 
ούδεμία δυνατή αμφιβολία.

Έπί τή προφάσει όμως τοΰ ποιήσαι έν- 
στασβις εί; τάς θεωρίας αΐτινες άπωθοΰσι 
τήν θείαν πρόνοιαν, μή μεταβώμεν είς έτέραν 
υπερβολήν έπίσης όλεθρίαν, τόν μυστικισμόν 
τόν καταλήγοντα σχεδόν πάντοτε είς έξου- 
δένωσιν τοΰ λογικού καί τής κρίσεως ή είς 
απορροφησιν έν τώ Θεω, αληθινόν πανθεϊ
σμόν καταστροφέα τή; άτομικότητος. Ι’ινώ- 
σκομεν τί π»ρήγκγεν έν τισιν έποχαϊς ό μυ- 
στικισμός ουτος μεταστραφείς st; τήν πλά
νην τών φρονούντων οτι τελειότη; έστιν ή 
έντελής τής ψυχής ηρεμία’ τοΰτο αρκεί ύμΐν.

Τούτων ρηθέντων, έπανίλθωμεν είς τό αυ
τεξούσιον, εί; τήν δύναμιν ταύτην τή; ψυχής, 
περί η; μένει ήμΐν έπασχολήσασθαι ίνα άπο- 
δείξωμεν ότι ή προσωπική ανατροφή έστι 
δυνατή, αναγκαία, κατεπείγουσα καί υπο
χρεωτική. Άνευ τή; δυνάμεω; ταύτης το 
Γ ν ώ θ ι σ α υ τ ο ν εϊη άν περιττολογία. Είς 
τί καταλήγοι άν ή γνώσις αΰτη,είπερ ούδό- 
λω; ήδυνάμεθά μεταρρύθμισα; τό όν έν τοίς 
άτελέσιν αύτοΰ μέρεσι, μετασχηματίσαι αυ
τό; ΙΙρόοΟετε δέ ότι έν τή εύρεία αύτής εκ
δοχή ή σπουδή αΰτη τοΰ ΕΓΉ συμπερι- 

, λαμβάνει τόσον τό υλικόν στοιχεΐον όσον καί 
ι τό πνευμ-ατικύν στοιχεΐον. Όφείλομεν σπου-
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δάσαι τόν οργανισμόν ήμών ΰπ’ έποψι*  μη
χανικήν, φυσικήν, χημικήν και φυσιολογι
κήν, ώς καί υπ’ έποψιν ψυχολογικήν. Κατά 
τόν τρόπον τούτον καταλήγομεν εις τό κτή 
σασθαι γνώσεις αληθώς ωφελίμους, οΰ μόνον 
τφ άτόμω καί τή προόδω αύτοΰ άλλα καί τή 
ευτυχία καί τή προαγωγή πάσης τής άν 
θρωπότητος.

Αί Επίσημοι έπιστήμαι πάντοτε σχεδόν, 
"να μή εϊπωμεν σταθερώς, υπήρξαν πρόσκομ
μα ε{ς τήν σπουδήν ταύτην τής αναγκαιό
τατης παντί άνθρώπω επιστήμης, τής ψυ
χολογίας, διότι έστιν ή βάσις πασών τών 
άλλων. Τοΰτο προέρχεται έκ τής μεθόδου 
εκείνη; τής εύκολου καί εναντίας πάσης προό 
δου, έχθράς λυσσαλέα; παντός νεωτερισμού, 
τή; κερδοσκοπική; μεθόδου ηπερ επονται οί 
έπίσημοι επιστήμονες, καί ην ή σχολή τοϋ 
Βάκονος, καίτοι γενναίως προσπαθήσασα ού
χί παντελώς ήδυνήθη έζαφανίσαι. Πότε αρά 
γε έπανελευσόμεθα εις τήν πειραματικήν ά 
πόδειξιν, άλλ' είλικρινώς, άνευ προλήψεων, 
άνευ θεωριών έκ τοϋ προτέρου πεπλασμένων 
καί άνευ τών άμοιρουσών αξίας εκείνων κρί
σεων, άνευ τών έκ τών προτέρων εκείνων ά- 
ποδείξεοιν τών βασιζομε'νων έπί πιθανοτή
των, έπι γεγονότων κακώς ερμηνευόμενων ή 
έπί σκοπώ μεταμοοφουμένων, ή έπί ψευδοφι- 
λοτιμίας παρεμβαλλόμενου εγωισμού. Ή 
'Αμερική δίδωσιν ήμϊν τό παράδειγμα, καί 
κατά τούτο ώ; καί κατά πολλά έτερα πράγ
ματα ήδυνάμεθα μιμηταί αύτής είναι. Έάν 
τά μυστήρια, άτινα φαίνονται περιβάλλοντα 
τήν γέννησιν τοϋ ανθρώπου, καί οί τελικοί 
σκοποί οίτινες περιμένουσιν αύτόν, ούχί τοΐς 
στάσιν άπεκαλύφθησα*,  έάν ύπάρχωσιν έπίμο- 
νοι άρνηταί τοϋ Θεού καί τής ψυχή;, έάν ύ· 
πάρχη ό καθολικός κλήρος ό έχων τήν έπι- 
φόρτισιν τού αποκτήνωσαι καί τού δεσπόσαι 
τών άνθριόπων, μόνην τήν αδιαφορίαν ήμών 
όφείλομεν αΐτιάοθαι, τήν κερδοσκοπικήν ή
μών αμέλειαν. Βεβαιωσώμεθα διά τών πει
ραμάτων, ερευνήσωμεν, σπουδάσωμεν, διδαχ- 
θώμεν, καί αί καταχρήσεις αυται άπολούνται.

Τότε δέ μυριάκις ευλογητή έσεται ή ημέ
ρα, καθ’ ήν έκαστο; δυνηθή'εται είπεΐ*  εν

πεποιθήσει καί βεβαιότητι αΕΙμί αθάνατος) d 
Τήν ήμέραν έκείνην μόνον πάντε; οί άνθρω
ποι εσονται έπί τή; γής ταύτη; έν ισχύει τή; 
δυνάμεως ταύτη; τή; ψυχής, τής δυνάμεις 
τοϋ μεταρρυθμίζεσθαι καί τοΰ βαδίζει*  στερ 
ρώ τώ ποδί πρός τήν τελειοποίησιν’ πάντε; 
άναγνωρίσουσι τά; μεγάλα; άληθήας άς κη- 
ρύττομεν καί ύπερασπίζομεν ενταύθα.

Ή δημιουργούσα αΰτη δύναμι;, έπειδή 
σχηματίζει 8ν νέον καί όλω; διάφορον τού 
προηγουμένου ώς πρό; τάς ήθικάς ιδιότητας, 
ποιεί ήμάς διευθύνει*  τά; ψυχικά; ήμών δυ
νάμεις, άκολοΰθοΰντεςαύτά; βήμα πρός βήμα 
διάμεσου τών μυρίων περιστροφών τών Εκδη
λώσεων αυτών. Βοηθοϋμεν διά τή; δυνάμεως 
ταύτη; τή άναπτύζει τών ψυχικών ήμών δυ
νάμεων, άναπτΰσσωμεν αύτά;, καίτοι βλέ- 
ποντες αύτάς μεγεθυνόμενα; καί λαμδανοΰ- 
σας ΐσχΰν, άποκτώσας ένέργειαν. Έξελέγ- 
χομεν τήν έλαχίστην τών πράξεων ήμών, υ
πολογίζομε*  τάς υποτεθειμένα; αύτών συνέ
πειας, δίδομεν τό δίκαιον μέτρον ταΐς έφέ- 
σεσιν ήμών' αί κακαί τάσει» τών παθών ή
μών μεταβάλλοντας εις αισθήματα γενναία 
καί φιλάνθρωπα-

Ύπό τήν έπήρειαν, Οπό τά; προσπά
θειας τής δυνάμεως ταύτης, της μεταρρυθμι- 
ζούσης ταύτη; ισχύος, δυνάμεως τής ψυχής 
υμών, τά στοιχεία, άτινα έκ πρώτης όψεως 
έφαίνοντο έναντία εις τήν ευδαιμονίαν ήμών, 
εις τήν πρόοδον ήμών, καί μέλλοντα είναι ή 
πηγή τών κατά τό μάλλον καί ήττον τρο
μερών δεινών ήμών, μετασχηματίζονται εις 
βοηθητικά ισχυρά καί γενναία- ή δουλεία ύφ 
ολας αυτής τάς μορφάς άποδιώκεται καί κα
ταστρέφεται ίνα χώραν τή άληθεία παράσχη, 
τή, Ελευθερία, τή ηθική, τή έπιστήμη, αίτινες 
πάσαι όφείλουσι διαφωτίσαι τοΰ; λαούς! Γην 
άγνοιαν διαδέχεται τότε ή γνώσις) "Ενεκα 
δέ τή; δυνάμεως ταύτη; τοϋ αύτεξουσίου, 
θείου δώρου, ή θρησκευτική ένότης κατεργά
ζεται τή*  έαυτής σύ-.θεσιν καί ανοικοδομεί 
κατά μικρόν τόν ναόν αύτή; έπί τών κεκο- 
νιαμένων ερειπίων πασών τών θρησκευμάτων 
τοΰ παρελθόντος' ώ; άποδειξιν δέ θαύμα- 
σ(αν καί ίσχυράν τή; δυνάμεως ταύτη;, ούχί

μεν πρός τόν δημιουργόν, διά τής βαθείας 
μελέτης, διά τή; διδακτική; οκέψεω; καί διά 
τή; ήθική; μεταρρυθμίσεω: τοΰ όντος ήαών. 
Συγκοινωνοΰμεν μετά τών αγνών καί υψηλών 
ψυχών, προσηλοϋντε; τήν προσοχήν ήμών έπί 
τών γεγονότων άτινα έπιθυμοΰμεν γινώσκειν, 
έξερευνάν, ίνα έκ τούτων συνάγωμεν πορί
σματα καί εισηγήσεις ωφελίμους εις τήν τε- 
λειοποίησιν ήαών ώ; καί εΐ; τήν τελειοποίη
σή πάντων τών ήμϊν δμοίω». Επιθυμούντο; 
τοΰ Θεεΰ πρό πάντων τήν εύδαιμονίαν τοϋ 
δημιουργήματος αυτού, εύσρεστοΰμεν αύτώ 
καί λαμπρά*  καί ειλικρινή αύτώ λατρείαν 
προσφέρομεν, διδόμενοι τή σπουδή τών νόμων 
οίτινες διέπουσι τού; κόσμου; καί πρό πάν
των έκεί/ων οίτινες έφηουόσθησα*  εις τον 
πλανήτην έφ’ ού κατοικούμε*.  Όφείλομεν τά 
πάντα σπουδάζει*,  διότι τά πάντα συνέ
χονται' ο'ι ηθικοί νόμοι πρό πάντων οφείλου- 

σιν ευρίσκει*  ημάς θερμού;
καί εφαρμογήν αύτών’ έκ τούτων έξηρτηται 
πασά η ευδαιμονία ήμ.ών καί απάντων έν γε- 
νει. Καί πώς δυνάμεθα ταΰτα πάντα συντε- 
λέσαι: πάντοτε δυνάμει του αύτεξουσίου η
μών. Οΰδϊί; δΰναται άρνηθήναι ότι τοϋτυ έ^ι 
τών εύγενεστάτων προνομίων τή; φόσεωςήμών.

ΙΙωσών τών ανακαλύψεων, αΰτη έστι, καθ' 
ήμάς, ή ώφελιμωτάτη τώ άνθρώπω, ή αναγ
καιότατη, έάν τι; θέλη τήν πρόοδον, τήν 

■ σταθερά*  τελετοποίησιν καί τό φώς τής αλή
θεια; ώ; οδηγόν. Τίνι οφείλεται έσμέν τών 
μεγάλων αφοσιώσεων, τώ» μεγάλων αποστο
λών, τών μεγάλων προσώπων τή; ιστορίας 
καί πάντων εκείνων τών αναμορφωτών τών 
άςιων τοΰ ονόματος τοϋ χο'.στιανοϋ πολύ 
πριν ή επιφανή ό Χριστό;; Τίνι έσμέν οφεί
λεται τή; υψηλή; εκείνη; μεταρρυθμίοεως τής 
Ενεργήθείση; ύπό τοϋ ’Ιησού, ουτινο; το εύ- 
γεν'ες πρόσωπον άνυψοΰται άκτινοβόλο*  ύπε- 
ράνω τοϋ τών προηγηθέντων αύτοΰ, διότι ήλ
θε*  συντάξων αύτοΰ; καί ποιήσω» ίνα μή τό 
έργο*  αϊτών ανωφελές άποβή; Τίνι όφείλομεν 
τόν Γολγοθά*,  σόμβολον άμ·μητον τή; αδελ
φική; άφοσιώσεως, τοΰ ελέους καί τή; αγά
πη;; Ερωτώμεν του; άρνουμ.ένου; τό δώρημα 
τοΰτο, πόθε*  πρ-.έρχο^ται αί γενναΐχι έκεΐναι

δή κατά θέλησιν δυνάμεθα μετατρέψαι τόν , 
ί ίοΰν τών σκέψεων ήμών, καί έπιδαλεΐν αύ- ι 

ταΐς ταύτην ή έκείνην τήν διεύθυνσι*;  Ναι 
βεβαίως’ αλλά, ποιήσει τι; ήμϊν τήν ένστα 
σιν, ούχί καί πάντε; τοΰτο ποιήσαι δύναν- 
ταί. Ούδέν θαυμαστόν ώ; πρό; τοΰτο. Έάν 
μή πάντε; εχωσι τήν δύναμιν τοΰ καταστεί- 
λα< κακήν τινα σκέψιν, τοΰ άπωθήσαι αύτήν, 
έάν μή πάντε; έξ ίσου έπιδιώκωσι τό δίκαιον 
καί τήν ηθικήν, σημεΐον οτι ούχί καί παντε; 
ποιούνται χρήσιν έξ ίσου τή; μεγάλη; τ»ύ· 

I τη; δυνάμεως. Οί μέν διευθύνουσι τήν Ισχΰν 
αύτής πρός τά; κακάς πράξεις, οί δέ παρο- 
ρώσιν αύτήν έν τή πολυτελεϊ άδρανεία έ*  ω

1 έτεροι συζητοΰσιν έζ έναντία; τήν ενέργειαν 
έ*  τώ άγαθω, έν τή ηθική, καί δ.ά τής ψυ 
χικής ταύτη; δυνάμεως έξαναγκάζουσι τόν 
εγκέφαλον αυτών ίνα μή παράγη είμή τάς 
άγαθάς σκέψεις! Έπειδή άνθρωπό; τί; έστιν I 
έμδεβυθισμένο; έν ΰπνω βαθεΐ καί βαρεΐ, δύ- 
ναταί τις έπαγαγεΐ*  ότι ό άνθρωπο; ου τος ού 
δόλως υπάρχει, ότι τό σώμα αύτοΰ στερείται 
ζωής; Τά στοιχεία τής εύγενοΰ; ταύτη; δυ
νάμεως εύρίσκονται παρά πάσι τοΐς άνθρωπί- 
νοις ούσι, παρά πάσιν αδιακρίτως· άλλ’ οί 
μέντων άνθρωπων έκαλλιέργησα» αύτά, συ
νέστησαν τό πραγματικόν αύτών ΕΓΩ διά 
τών στοιχείων τούτων, και οί δέ παρεγνώρι-

I σαν αυτά είτε έξ άμαθεία; είτε έκ καιήςθε- 
λήσεως, είτε έξ υπολογισμού! ΙΙάντες, τά- 
χιον ή βράδιον, όφείλουσι φθάσαι έκόντες άέ·

| I κοντές εις τήν πλήρη έξάσκησιν τοϋ αύτε
ξουσίου καί έκτό; τούτου, διά τό άγαθον, 
τήν πρόοδον πάντων, τήν ηθικήν προαγωγήν 
έκάστου. Αί μυρίαι όσαι ατραποί, αί; άκο· 
λουθοΰμεν έν τοϊ; διάφοροι; ήμών ένσάρκοις 
σταθμοϊς, λ.ήγουσιν όλαι εί; τήν εύρεΐαν και 
άπεραντον οδόν τής Προόδου. Εν τώ συμ- 
φεροντι ήμών όφείλομεν ποοσπαθεϊν ι»α ώς 
οιον τε έλάχιστα άπομακρυνώμεθα τοϋ σκο
πού, όπως μή έκτιθώμεθα εις τό έπανέρχε- 
σθαι έπί τών βημάτων ήμών καί ΰφ-στασθαι 
τά; συνθλίψεις έπαξίου λύπης διά τή; ύπε· 
ρηφανια; ήμών ή τής άποτυφλώσεως.

Η έλευθέρα αΰτη ενέργεια τής ψυχή; ή 
μών επιτρέπει ήμϊν έπίσηςί/α προσπελάζω·

εΐ; τήν σπουδήν
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όρμαί τών άνθρωπων τών μή θελόντων ταπει- 
νωθή^αι ηθικώς άνευ υψηλής διαμαρτνρήσεως 
καί ύπερασπιζόντων τήν αλήθειαν τώ κινδύ- 
νω τής εαυτών ζωής καί ποτιζόντων διά τοΰ 
αίματος αυτών τ'ο εύφορον αύτής δένδρον, 

(’Ακολουθεί.)

ΑΙ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΓΑΙΑΙ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟ- 

ΓΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, 

ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΤΛ.

ΓΠΟ

CWHLLE FL \3iOW

(Συνέχεια, ϊδε τεΰχο; Ζ'. σελ. 288·)

Ή«8Θ>

ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ

Τά όργανα τής νεωτερα, οπτικής 

(δίοπτρα αστρονομικά καί τηλεσκόπια)

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Ή χλίοις τών Ούρανών

Ή

ή άνΰψωσις τοΰ ανθρώπου πρός τους 

άλλους κόσμους.

Αί υπό τής φυσικής αστρονομίας πρό τίνος 
πραγματοποιείσαι θαυμάσιοι πρόοδοι έν 
μέρει μέν ταΐ; άπαυστοις τελειοποιήσεσι 
ταϊς έπενεχθείσαις είς τήν κατασκευήν τών 
οργάνων τής οπτικής οφείλονται, έν μέρει 
δέ είς τόν νέον ζήλον, ύρ' ου οί αστρονόμοι ,

έμψυχοΰνται είς τήν τών άλλων κόσμων 
σπουδήν παροτρυνόμενοι.

Ώ; ήδη άπεδείξαμεν διά τοΰ έν τή προη- 
γειθείση εισαγωγή γενικού σχεδίου, ή ιδιαι
τέρα τάσις τών παρατηρητών, αΐ νέαι τοΰ 
σπουδάζειν μέθοδοι, ή έπαύξοσις τών οπτι
κών δυνάμεων συνεφώνησαν ίνα συνδι^υθύ- 
νωσι τήν γενικήν προσοχήν πρός τήν λεπτο
μερή τών πλανητών τής οικογένεια; ήμών έ- 
ξετασιν" συγχρόνως δέ, σαφέστερα άντίλ'ηψις 
τών νομών καί τών δυνάμεων οΐτινες τό 
σόμπαν διέπουσι έπέτρεπεν ίνα συμπεριλά- 
οωμεν έν τώ αύτώ βλέμματι τό σΰνολον τοΰ 
συστήματος τού κόσμου καί τών κινήσεων 
αύτοΰ.

Ή μεταξύ τής γής καί τών αδελφών αύ
τή; έν τώ διαστήματι αναλογία, ή μεταξύ 
τοΰ ήλιου καί τών όμοιων αύτώ έν τώ άπεί- 
ρω, πληρέστατα άπεφασίσθη’ ένταύθα μέν ή 
γεωγραφία τοΰ πλανήτου Άρεως δείκνυσιν 
ήμΐν παράδοξον έκτύπωσιν τής γηίνης γεω
γραφίας’ έκεΐ δέ διακρίνομεν έν τή ατμόσ
φαιρα τής 'Αφροδίτης τά αύτά φαινόμενα οία 
περ έκτελοΰνται καί έν τώ αέρι δν άναπνέο- 
μεν, περαιτέρω δέ ή τηλεσκοπική άνάλυσις 
δηλοποιεϊ έν ταϊς άποτάτοις άστράσι κράσιν 
τής ατμόσφαιρας καί άτμούς μεταλλικούς ά" 
ναλόγους πρός τού; χαρακτηρίζοντας τόν ί · 
διον ήμών ήλιον καί ουτω τό ανθρώπινον 
πνεύμα φθάνει είς τό λαβείν άνεπαισθήτως 
κατοχήν τού ούρανοΰ, τοΰ ου πρό πολλοΰ 
μυστυριώδους είσέτι καί κεκλεισμενου.

Βλέπομεν σήμερον τό σόμπαν άλλως ή ώς 
έβλεπον αύτό οί πατέρες ήμών. Έκαστος 
άστήρ κθ>.οοσαΐός έστιν ήλιος, βαρύ;, μεμο
νωμένος έν τοΐς αιθέριοι; βαθεσι, τώ ϊδίω φω· 
τί λάμπων, καί κέντρον συστήματος άγνω
στου. "Εκαστος πλανήτης τοΰ ηλιακού ήμών 
συστήματος γή έστιν (έπαναλαμδάνομεν) ώ; 
ή έφ’ ή; κατοικοΰμεν, καί ή Γή έφ' ής έσμεν 
φαίνεται, έξ άποστάσεω; δρώμενη, σημεΐον 
φωτεινόν, ακριβώς ώς ή ’Αφροδίτη, ό Άρης 
καί ό Ζεύ; φαίνονται ήμΐν, διότι αντανακλά 
ώς οί έν τφ διαστήματι πλανήται ουτοι το 
φώς οπερ από τοΰ ήλίου δέχεται ΙΙαρου- 
σιάζει φάσεις άνιλόγου; προ; εκείνα; άςδεί-

βόλου!), καί στρεφόμενη συγχρόνως ταχέως 
περί τόν άξονα αυτής. Τό κατά τινα στιγ
μήν δι’ ήμας άνω γίνεται κάτω καί τ’άνά- 
παλιν διαδοχικώ; καί άμοιβαίως. Οόκέστιν 
ουρανός, άλλά μόνον άχανές άπειρον έν τοΐς 
κόλποις ουτινος κυκλοφορούσιν οί κόσμοι.

Ή καταμέτρησις τών αποστάσεων, τών 
μεγεθών καί τών κινήσεων έδίδαξεν ήμας τήν 
κεφαλαιώδη ταύτην αλήθειαν οτι ή γή έστιν 
άστήρ τοΰ ούρανοΰ, καί δτι πράγματι, ένίρ- 
γεία, έν τώ οΰρανώ έσμεν’ τό σηλεσκόπιον φέ- 
ρον έγγύ; ήμών τού; άλλους πλανήτας, έμε- 
γέθυνε τόν φαινομενικόν αύτών όγκον, καί 
αντί απλών φωτεινών σημείων περιπλανωμέ- 
νων ύπό τήν ουρανίαν καμάραν δείκνυσιν ήμΐν 
σήμερον κόσμους γιγαντιαίους επίσης μεγά
λους καί μείζους τοΰ έφ οό κατοικούμε».

Κατανοήσώμεν έν πρώτοι; τάς στοιχειώ
δεις άρχάς τής γεωμετρίας καί τής οπτικής, 
πριν ή φθάσωμε» είς τα ύπό τής επιστήμης 
έπιτευχθέντα άποτελέσματα, διότι άλλως, 
ένδέχετάι, ίνα μή έννοήσωμεν ακριβώς, ίνα μή 
έκτιμήσωμεν κατά τήν ακριβή αύτών αξίαν 
τά τόσον ενδιαφέροντα ταΰτα άποτελέσματα. 
Άλλως τε μηδ’ε τόση» δύσκολόν έστι, μηδέ 
τόσω κοπιώδες, μηδέ τόσω έκτεταμένον 
τό έκμαθεΐν άπαξ διά παντός τάς άρχάς 
ταΰτας’ ούχι δυσκολωτερόν έστι τό άναγνώ- 
ναι μυθιστόρημα, καί άληθεστερον, τυγχάνει 
λυσιτελέστερον, καί πολλάκι; μάλιστα τά 
μέγιστα ενδιαφέρον.

Ή τελειο-οίησ;; τών όργάνων τής όπτι- 
I κής κατά γράμμα κατεβίβασεν τό ύψος τών 

ουρανών εί; τήν όρασιν τών ανθρώπων, ή 
ίνα κάλλιον είπωμεν, έπειδή οί ουρανοί ούκ 
είσιν είμή φαινόμενόν τι, ή τελειοποίησις 
αύτη πλησιάζει τού; άλλους κόσμους είςτούς 
οφθαλμού; ήμών, τόσον ακριβώς, ώσείπερ 
πράγματι ήδυνάμεθα έγκαταλιπεΐν τήν Γήν 
καί σωματικώς μετενεχθήναι είςτού; κόσμους 
τούτους. Γυμνώ τώ όφθιλμώ βλέπομεν τούς 
πλανήτας ώ; αστέρας, ώς απλά δηλονότι 

: σημεία φωτεινά, άνευ φαινομενικού δίσκου, 
j Αυξησις δε έπαρκοϋσα μεγαθόνει το φωτει- 
I νόν τούτο σημεΐον καί ποιεΐ αυτό δίσκον. 
| Άλλά μήν αυξάνει» διά τηλεσκοπίου άντι-

κνυσιν ήμΐν ή Σελήνη γυμνώ τώ σφθαλμώ | 
καί ή ’Αφροδίτη διά τηλεσκοπίου’ έκαστος 
πλανήτης έχει φάσεις όμοιας’ τό μέγεθος καί 
ή λάμψις τής Γή; καί παντός πλανήτου έ- 
ξήρτηνται έκ τής άποστάσεω; έν ή παρα
τηρούνται.

Ή γή ήμών άον/tp έστι τοΰ ουρανού, κα- 
θάπερ ό 'Ερμής καί ό Κρόνο;. Τό κυανοϋν 
στερέωμα όπερ φαίνεται έκτεινόμενον δπεράνω 
τών κεφαλών ήμών καί σχηματίζον καμάραν 
περί τήν σφαίραν οΰδόύ ως υπάρχει’ τό χρώμα 
αύτοΰ ώς καί τό σχήμα αύτοΰ προέρχονται 
έκ τής ατμόσφαιρας ημών (I), τό κυάνεον 
προέρχεται έκ τή; άντανακλάσεως τού ηλια
κού φωτός έπί τών μορίων τού ατμού τού 
ΰδατος δι'ου σταθερώς ποτίζεται, καί τό 
σφαιρικόν σχήμα προξενείται ύπό τοΰ Οφθαλ
μού ήμών οστις σχεδιογραφεί, είς τά πέρατα 
τής διακρινομένης θέας, σφαίραν αχανή περί 
εαυτόν. ’Ανευ τής ΰπάρξεω; τοΰ άέρος καί 
άνευ τού φωτός δπερ φωτίζει αύτόν, ουδό
λως άν στερέωμα φαίνοιτο. Έκ τοΰ σελη
νιακού κόσμου, π. ’/., ουδόλως βλέπει τις τόν 
ουρανόν, άλλά διάστημά τι μέλαν άνιζίχνία 
στον έν ώ οί άστέρες λάμπουσιν νυκτός και 
ημέρας, μή έξαλειφουενα ύπό τοΰ φωτός τοΰ 
ήλίου, μηδ'ΰπό τής λάμψεως τή; Παγγείου(*).

Μηδέ άνω μηδέ κάτω υπάρχει έν τώ 
σύμπαντι, μήτε δεξιά μήτε αριστερά, μήτε 
ούδενός είδους διεΰθυνσις. Ή υδρόγειος σφαίρα 
ερριπται έν τώ κενώ καί πλανάται έπί τής 
ιδανικής αυτής τροχιά; έν ταχϋτητι δϋΟ,ΟΟΟ 
λευγών τήν ήμέραν (1100 φοράς ταχίονι 
τής πορείας αμαξοστοιχίας έξ επίτηδες, καί 
73 φοράς ανώτερα τής ορμής σφαίρας τηλε-

(I) Σημ. Συγγρ. Ίδε σύγγραμμα ημών 
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, περιγραφή τών μεγά
λων Φαινομένων τής φύσεώς, Βιβ Β'. κεφ. Α'.

(*)  Σημ. Μεταφρ. Καθώς οί έπίγειοι άν
θρωποι βλέπουσι τήν Σελήνην έν διαφόρο’ς 
φάσεσί τε καί Πανσέληνον, οΰτω καί οί Σε- 
ληνΐται βλέπσυσι τήν Γήν έν φάσεσί τε καί 
Πάγγιιον, ήτοι όλόκληρΟν τήν Γήν, ώ; καί 
ήμεϊς πλήρη τήν Σελήνην.
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κείμενόν τι ή προσεγγίζει? πρός αύτό τό 
αύτο έστι γεωμετρικός πράγμα Οΰτω δε 
άνθρωπός τις ίσταται όρθιος μακράν έν τή 
χοιλάδι*  γυμνω τώ όφθαλμώ ούδέν έτερον 
όιακρίνομεν εΐμή σημεΐόν τι, κινούμενο? όταν 
δ οδοιπόρος περιπατή' δίοπτρα δέ πρός τό 
σημείο? τοΰτο διεοθυνόμενα αΰξάνουσι? αύτό 
δεχάχις, τοΰθ’ όπερ άρχει °να διακρί?ωυ.εν 
σχήμα ανθρώπινον' τούτο δέ άκριβώ; συμ
βαίνει ώσείπερ μετεφερόμεθα πρός τόν όδοι- 
ποροΰντα κατά έννέα δέκατα τής άπο 
στάσεως ητις άπ αυϊοΰ ήμάς αποχωρίζει. 
Είπερ εΰρίσκετο εις άπόστασιν 4 χιλιομέτρων 
έστιν ήδ/, είς 400 μέτρων. Αύξησις δέ εΐκο- 
σάκις μείζων διπλασίως αυτόν προσεγγίσει, 
δηλ. είς άπόστασιν 200 μέτρων' αύξησις 
τεσσαρακοντάκις μείζων αποδείξει ήμΐν τόν 
οδοιπόρον ώσείπερ εΰρίσκετο είς άπόστασιν 
100 μέτρων άφ’ήμών. Ή όρασίς έστι μάλι
στα τότε σαφέστερα είςτούς μύωπας οφθαλ
μούς οϊτινες άορίσ-.ω; πως διακρίνουσιν άπό 
τίνος άποστάσεως.

Σχηματίσει τις ιδέαν ακριβή καί έπαρ- 
χοΰσαν τών πρώτων τούτων αρχών τής οπτι
κής, έάν σκέύηται ότι τό φαινομενικόν μέ
γεθος τών άντιχειμένων έξηρτηται έκ τής 
άποστάσεως έν ή αύτό βλέπομεν. Κανών τις 
ενός μέτρου τεθειμένος καθέτως ενώπιον ή
μών εανήσεται ήμΐν τόσον μικρός όσον και 
μακράν εΰρήσεται καί ή φαινομενική αύτοΰ 
διάστασις έλαττωθήσεται κατ' εύθΰν λόγον 
τής άπομακρύνσεως αΰτοΰ'είς άπόστασιν 100 
μέτρων έσεται δίς μικρότερος ή είς άπόςασιν 
50 μέτρων' ε'ς 200 δέ μέτρων φανήσεται 
δίς έλάσσων ή είς I 00 μέτρων, καί τετρά
κις μείων ή έν τή πρώτη πεμπτώσει. Έάν 
άρα τή βοήθεια οίουδήτινος μέσου δείξη τις 
αύτόν διπλασίως μείζονα, συμβησεται ώσεί
περ έξ ήμισείας πρός αύτόν έπλησίαζε?. 
Ή μέση άπότασις τής Σελήνη; έστι 96,000 
μέτρων (ποικίλλεται όλίγον, διότι ό δορυ
φόρος ήμών ούχί έντελή περιφέρειαν διαγρά
φει περί ήμάς, άλλ’ έλλειψιν). ’Αλλαμήν, 
άν τή βοήθεια οργάνου τινός τής οπτικής 
αΰξήσωμεν τον δίσκον τής Σελήνης είς τρό
πον ίνα φιί.ηται ήμΐν δις πλατύτερο; κατά

τήν διάμετρον ή όσον ουδόλως Φαίνεται τώ 
γυμνω όφθαλμώ, τού αύτοΰ αποτελέσματος 
επιτυγχάνομε?, διά τήν σπουδήν τής σφαίρας 
ταύτης, οίον καί είπερ ήδυνάμεθά έλαττώσαι 
τήν άπόστασιν αύτή; έξ ήμισείας δηλονότι 
βλέπομεν τότε τήν Σελήνην ώσείπερ εΰρί
σκετο είς άπόστασιν 48000 λευγών εντεύθεν.

Λύξησις εκατονταπλάσιος δείκνυσι κατά 
συνέπειαν τήν Σελήνην ώσείπερ ην έγγΰς 
κατά 96θ λεύγα;' αύξησις δέ χιλιαπλάσιος 
ώσείπερ εΰρίσκετο είς άπόστασιν 96 λευγών 
καί αύξησις δίς -χιλιαπλάσιος, ώσείπερ ούκέ- 
τι άπεΐχεν άφ’ ήμών εΐμή κατά 48 λεύγας. 
Αύξησις δέ δεκάκις χιλιαπλάσιος δεικνύοιάν 
αύτήν εις άπόστασιν 9 1)2 λευγών 38 μό
νον χιλιομέτρων.

τής ό- 
συνδε-

Δυστυχώ; ή αύξησις τών οργάνων 
πτικής έχει τά εαυτό; όρια, στενώ; ____
δεμένα πρός τήν διάστασιν καί τήν τελειο
ποίησή αυτών τούτων τών οργάνων.

Έν τή εξετάσει παντός διόπτρου δύο ση
μεία κεφαλαιώδη όφείλομεν διακρίνειν. Ό 
μέγας ΰέλινος φακός ό κείμενο; έν τή άκρα 
τοΰ διόπτρου Ονομάζεται^αντικειμενικό; «δι
ότι, έπί την παρ^τήρησιν, εΰρίσκεται ποό; τό 
μέρος τών αντικειμένων ατινα παρατηρεί τις 
Έν τώ άντιθέτω δέό μικρός φακός ό εφαρ
μοσμένο; είς τό τέλος του πρός τόν οφθαλ
μόν σωλήνας ονομάζεται «οπτικός,» άκριβώ; 
διότι έκεΐ τίθεται ό οφθαλμός πρός παρατή- 
ρησιν. Ώ; μέλλομεν ίδεΐν παρακατιόντες, αί 
εικόνες τών αντικειμένων άτινα παρατηρεί τις 
διαπερώσι τόν αντικειμενικόν καί έρχονται 
ζωγραφούμεναι έν τή εστία πλησίον τού ο
πτικού, ούτο; δέ έμπεριέχει ΰέλους αυξάνον
τας ώρισμένους εις τό μιγαλοποιεΐν τάς ει
κόνα; ταύτας.

Ή αύξησις δύναται φθάσαι τόσον άποτέ- 
ρω, όσον ό αντικειμενικό; μείζων τυγχάνει. 
Πρακτικός δέ, διπλασιάζεται κατά χιλιο
στόμετρο? τή; διαμέτρου τοΰ αντικειμένου. 
Οΰτω δέ, δίοπτραν ουτινος ό αντικειμενικό; 
φακό; έχει διάμετρον 80 χιλιοστομέτρων, 
άντεχει αΰξησιν κανονικήν εξήκοντα καί ε
κατόν φορά; μείζονα' δίοπτρον δέ, ούτινο; 
ό αντικειμενικό; έχει διάμετρον 16 έκατο-

στημορίων τού μέτρουάντέχει αΰξησιν κατά ι 
είκοσι καί τριακόσια; φοράς καί οΰτω καθ' · 
έξή;· , ■

Τοιαύτη έστίν ή κανονική αύξησις. Δύ- | 
’ ναταί τι; ΰπερβήναι αυτήν όταν ή ατμό- ; 

σφχιρα καθαρωτάτη τυγ.χάνγ, καί ό άστήρ 
καλώ; πεφωτισμένο;· άλλά αδύνατο? ϊνα ;

. αΰξήσγ τις αυτήν εΐμή μέχρι; ορίων τινών, 
ζκαί όταν έξελθη τις τών ορίων τούτων αί 
; εικόνες άποβαίνουσι συγκεχυμένα;, αόρι

στοι, καί αδύνατον πάσαν σπουδήν άκριβή
I καθιστώσιν.

Ό άντικειμενικός φακός διόπτρου τινός 
I έστι'· ώ; νέος αμφιβληστροειδής χιτών, δι' 
!·. οΰ δύναται τις τόν τού οφθαλμού ήμών 
I άντικαταστήσαι. Φακό; εχων διάμετρον 
& είκοσι? εκατοστημορίων τού μέτρου βλέπει 

ι ώ; οφθαλμός εχων χιτώνα άμφιβληστροει- 
δή τού αυτού μεγέθους. Χιτών δέ τις βλέ- 

Γ πει τόσον καλλιον όσον μείζονα ευαίσθητο? 
επιφάνειαν έχει. Δύναταί τι; ποιήσαι άφ' 
εαυτού τό πείραμα τούτου συγκρίνων τό 

I πλάτος αυτού έν τώ φωτΐ καί έν τγ σκιά. 
I Τό άστρονομικόν δίοπτρον έστιν άρα κατά 

ΐ' γράμμα ό φ θ αλ μ ό ς γ ί γ α ;.
• Έν παντί διόπτρω ό άντικειμενικο; Φα

ί κός έστι καθηλωμένος. ένω ό οπτικό; έστιν 
κινητός. Κατασκευάζουσι διά τά κατά τι 
σπουδαία όργανα σειράν πολλών οπτικών 
φακών διαφόρων αυξήσεων οΰς έφαρμ.ό- 

Ε ζουσι κατά θέλησιν κατά τήν παρατήρησιν 
Β ήν μέλλουσι ποιήσαι. Έάν τις θέλγ, π. χ.

ίδεΐν τήν Σελήνην όλόκληρον έν τώ στενώ 
τοΰ διόπτρου. ουδόλως οφείλει λαβεΐν όπτι- 

| κόν φακόν τά μέγιστα αυτήν αύξάνοντα.· 
διότι υπερβαίνει τό στενόν, καί τότε μέρος 

. μόνον αύτή; βλέπει. Έάν έξ εναντίας προ- 
. «·>ήται έξετάσαι λεπτομερώς ειδικήν τινα 

χώραν τού δίσκου τής Σελήνης, έκλέγει τό- 
■ τε τήν ίσχυροτάτην αΰξησιν ήν δύναται άν 
> τισχεϊν τό δίοπτρον. Τό στενόν τού διό

πτρου έστι τόσον έλασσον καί τό φώς τό- 
■ σον άσθενέστεοον, όσον ή αύξησις ίσχυροτέ- 

ρα τυγχάνει.
J Φυσικόν έστιν, ϊνα άρξώμεθα τής περί-
[ γραφή; τών θαυμάσιων ανακαλύψεων τής

συγχρόνου αστρονομίας άπό τής τών ορ
γάνων οί; περ οφείλονται αί άναλ.ύψεις αύ- 
ται. Οΰτω δέ, πριν ή διεισδύσωμεν έντοϊς 
βάθεσι τών ουρανών, έξετάσωμεν διά βρα
χέων τάς ισχυρότατα; μηχανάς τή; οπτι
κή; τάς κατασκευασθείσα; μέχρι τής σήμε
ρον (I).

Παράδοξόν έστιν ότι τόσον βραδέως άνε 
καλύφθη τό τηλεσκόπιον, διότι ό ΰελος ήν 
γνωστός άπό άποτάτης τίνος άρχα,ότητος. 
Αναμ.ιμ.νήσκομαι οτι παρετήρησα έν τί5 
μονή τοΰ "Αγίου Λαζάρου τών ’Αρμενίων 
έν τή, όμωνύμω νησω πλησίον τής Ένετία; 
σώμα τεταριχευμ.ένον τής Αίγυπτου (μού
μιαν) χρονολογούμενον άπό τριών χιλιάδων 
τουλάχιστον έτών, έξ ολοκλήρου περικε- 
καλυμμε'νον έκ κυανού ύέλου. Ανάλογος 
πάρατήρησις μ' έξέπληξεν έν τοΐ; λειψάνοι; 
τών ερειπίων τής Πομπηίας, ή ΰπαρξι; ΰε- 
λίνων σκευών χρονολογούμε?η άπό οκτώ- 
καίδεκα περίπου αιώνων. Εΰρέθη έν τοΐ; 
έρειπίοις τής Νινευής κρύσταλλον έκ πυρι- 
τοειδοϋς σκληρότατου λίθου έξάγωνον άνά- 
κοιλον, ούτινο; ή κυρτότη; έσχηματίσθη 
ύπό τροχού λιθογνώμ.ονο;, ή ύπό οίουδήτι
νος ετέρου μέσου άναλόγου- ήν δέ τοΰτο 
κόσμημα έν εϊδει φακού ’Ιδού δτΐ ό ΰελος 
χρονολογείται άπό τεσσάρων χιλιάδων πε
ρίπου έτών. "Ο Αριστοφάνης, ό Πλίνιος, ό 
Σενέκας. ό Πλούταρχος όμιλοΰσι περί ύέλου 
ούτινος χρήσι; έγίνετο παρά τοΐ; Έλλησι 
καί παρά τοΐ; Ρωμαίοι;. Άστειότη; μάλι
στα τι; τοΰ Άριστοφάνους προτείνει έν τή 
κωμωδία τών Νεφελών μέσον έπιστημο 
νικόν τού έξαλεϊψαι τά ίχνη τών χρεών διά 
τής συγκεντρώσεως τών ηλιακών άκτίνων 
δυνάμει σφαίρα; ύελίνης έπί τών πρό; πλη
ρωμήν γραμματίων, άτινα ήδύνατό τι; έξα 
λεϊψαι οΰτω; έξ άποστάσεως, πρός μεγά-

(I). ΙΗΜΒίίΠΠ «ΦΙΛΕΡΓΟΥ». Έλή- 
φθη φροντίς ’ίνα δώμεν διά τού άνά χεϊρας 
συγγράμματος τά είκονογραφήματα τών 
διόπτσων, τών τηλεσκοπίων, τών πλανητών 
τών δορυφόρων καί. λοιπών πάντων όσα 
καί έν τώ πρωτοτύπω άπαντωσιν.
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ΑΙ ΕΝΟΤΡΑ.ΝΩ Γ a I Α ! 347λην τών πιστωτών έκπληξιν, άναλύων τόν 
κηρόν τών πινακίδων. Τεσσαρα; αιώνας 
πριν Χριστού έπώλουν άρα οί φαρμακοπώ- 
λαι τών ’Αθηνών λίθου; διαφανείς δυναμε'- 
νους χρησιμεύειν εί; τό άνάπτειν πΰρ διά 
τών ηλιακών άκτίνων. Κατά τήν αυτήν 
έποχήν τό ιερόν πυρ δπερ αί Έστιάδε; ά- 
φήκαν ίνα σβεσθή άνήπτετο έκ νέου ου
τω; ϋπό του ήλίου, άλλά τή βοήθεια τών 
μεταλλικών κατόπτρων αναλογών πρό; τά 
τοΰ Άρχιμήδου, άνασταθέντων βραδύτερου 
ΰπό τού Βυφφώνος. ΓΙλίνιος ό 1 Ιρεσβύτερος 
όμιλών περί τών διαφόρων ειδών τού 
ύέλου καί ίδίω; περί τών τεχνιτών μελανο- 
λίθων καί τή; χρήσεώ; αύτών εί; κατα
σκευήν ποτηρίων, λέγει οτι δύναται τις άνα 
δούναι πΰρ τή βοήθεια σφαίρα; ποτηριού 
πεπληρωμένου ΰδατος. Ό Σενέκας, περί 
τών αύτών σφαιρών προκειμένου, παρατη
θεί 5τι χρησιμεύουσιν εί; τό αύξάνειν τά 
αντικείμενα καί έπιτρε'πουσιν 'ίνα άναγί- 
νώσκγτις γράμματα λεπτότατα. Ό Πλίνιος 
περιγράφει σμαράγδους χρησιμεύοντας ώ; 
μικρά εύμετακόμιστα κάτοπτρα, καί μετα
ξύ άλλων, τόν άνήκοντα τώ Νε'ρωνι, χρη- 
σιμεύοντα αύτώ ώ; μονομματοϋάλιον, άν- 
τιθέτω; τών προηγουμένων, ϊνα παρατηρή 
τούς μονομάχου; έν τή πάλη. Ό Νερών ήν 
μύωψ- ό φακό; ούτο; ήν άρά γε κοίλο; ; 
Ό συγγραφεύ; ούδόλως έξηγεϊ ήμΐν τούτο. 
Ουτω δέ ό ΰελος ήν γνωστό; τοϊ; Αιγύ
πτιοι;, τοΐς Άσσυρίοις, τοϊ; Έλλησι καί 
τοΐς Ρωμαίοι;, καί ισω; ωσαύτως πολλοί; 
λαοί; αρχαίοι;, καί τινε; ιδιότητες τής 
οπτική; καί τοΰ κατοπτρισμ.θϋ παρατετη- 
ρημέναι έτύγχανον καί όμως οί αρχαίοι 
μηδέ τό τηλεσκόπιον έφεΰρον, μηδέ τό μι
κροσκοπίαν, μ.ηδέ τό δίοπτρον, μηδέ τού; 
φακούς μηδ’ αύτά μάλιστα τά όμματοϋά
λια· πάσαι αί μαρτυρίκι έπί τή; καταστά- 
σεω; τών επιστημών, καί μάλιστα έπί τών 
εζεων τής κοινωνίας συμφωνούσιν είς- τήν 
ά π ό δ ε ι ξ ι ν τούτου. Εντούτοις οί αρ
χαίοι έποιοΰντο χρήσιν σωλήνων ϊνα παρα- 
τηρήσωσι, σωλήνων κενών, άλλ’ ουχ’ ήτ- 
τον ωφελίμων, οΰ; άπεκάλουν δίοπτρα.

Τά όμματοϋάλια (μονά η διπλά), φακοί 
ολίγον κυρτοί ώρισμε'να είςτό τελειοποιήσαι 
τήν δρασιν τών μυιόπων ή τών πρεσβυτών, 
μόνον κατά τόν 1Η'. αιώνα έφευρέθησαν. 
Τά προγενέστερα τοΰ αϊώνος τούτου ίζτρι. 
κά συγγράμματα διακηρύττουσι τήν μυωπί
αν ανίατον, ένω τά μεταγενέστερα συγ
γράμματα προτείνουσι τά όμματοϋάλια 
πρός έπανόρθωσιν αύτής. ΤΙ ωφέλιμος αυ
τή έφεύρεσις έγένετο έν έτει 1280· -h άν- 
άνθρωπότης, ήτις διαφυλάττει πολυτίμως 
τά ονόματα τών συλώντων αύτήν, έπελά- 
θετο τοΰ εύεργέτου αύτή; ίίστις έδωκε τή 
ανθρώπινη όράσει την φυσικήν αυτής συμ 
πλήρωσιν. (1).

Τό πρώτον τηλεσκόπιον φαίνεται έφευ- 
ρεθέν, έκ τύχης, ύπό παιδιά; παιδός παρα
τηρούντο; το κωδωνοστάσιον τού Middol 
boill’giv ’Ολλανδία διά μέσουδύο φακών(2).

Τούτο έγένετο έν έτει 1606, καί τό αύ
τό έτος ό πατήρ αύτοΰ Jean Lippcrsliey, 
κατασκευαστής όμ.ματοϋαλίων, άπηύθυνεν 
αναφοράν εΐ; τάς γενικά; Επικράτειας τής 
'Ολλανδία; αϊτών προνόμιον έφευρέσεως. 
Οί καλοί εκείνοι γερουσιασταί έποίτ,σαν 
βεβαίως παρατηρήσεις τινά; ασύγγνωστους 
καί μεταξύ άλλων την παρατηρησιν ότι 
ήν δυσάρεστον τό κλείειν ένα οφθαλμόν ένφ 
έβλεπε τις διά τού ετέρου’ έπί τέλους ό- 
μω; έχορήγησαν 900 φΧωρίνια τώ Lipper- 
shey έπί τώ ό?ω τού κατασκευάσαι τά δίο-

(1) . Σημ. Συγγραφ. Μέμνημαι ότι 
εϊδον έν Ρώμη, έν τώ Μουσείο» τού Βατι
κανού, εικόνα τού Nicolo Alunno παριστώ- 
σαν τού; δώδεκα αποστόλους, έν ή ό άγιος 
Φίλιππο; φέρει όμματοϋάλια. Ούτος εστιν 
αναχρονισμέ;, ο'ιος άπαντα συχνάκις, παρά 
τοϊ; ” καλλίστοις ζωγράφοι;, ιδίως έκείνης 
τής έποχής. Ό Nicolo AlunilO ύπήρξεν 
εί; τών διδασκάλων τού Perubin 1458 
__ 1492. Έπ’· Χριστού ουπω οί άνθρωποι 
έφεραν όμματοϋάλια.

(2) . Ίδε Bistoire du Ciel εσπέραν 
έννάτην σελ 273 ύπό Flammariou. 

πτρα διά τούς δύο οφθαλμού;· έ
πειτα δέ ήρνήσαντο αύτώ τό αίτηθέν προ
νόμιον, διότι ήν πασίγνωστον οτι πολλοί 
άνθρωποι είχον ήδη γνώσιν τή; έφευρέσεως. 
Έτερο; 'Ολλανδό; Jfirques metius φαίνε
ται πραγματικώ; κατασκεύασα; τό πρώτον 
τηλεσκόπιον συγχρύνωμετάτοΰ Sipperchey 
Σημειωτέον έπίση; Οτι ενα αιώνα προταί- 
τερα ό Eracastor είχε γεγραμ.μένου; τού; 
ακολούθου; λόγους έν συγγράμματι δημοσι- 
ευθέντι έν Ένετία έν έτει 1538. «‘Εάν 
παρατήρησή τις διά μέσου δύο ύέλων όπτι 
κών, τεθειμένων έπαλλήλως, βλέπει πάντα 
τά πράγματα μείζονα καί πλησιέστερα.... 
Πλησιά ζει τις τήν Σελήνην είς τήν άπόστα- 
σιν τών κωδωνοστασίων.»—Καί μόνον έν 
έτει 1606 τό πρώτον τηλεσκόπιον κατε- 
σκευάσθη.

Πόσον βραδεία έστιν ή πρόοδο; έν τή 
άνθρωπότητι !

Η έποχή τή; οπτικής αστρονομίας άρ- 
χεται μόνον άπό τού έτους 1609, ένω δ 
Γαλιλαίο; άκούσα; τινών λεγόντων περί 
τή; ολλανδική; έφευρέσεως, κατεσκεύασεν 
εν ’Ιταλία τό πρώτον τηλεσκόπιον δπερ 
πρό; τόν ούρανόν διηυθύνθη. ’Ανακαλύψει; 
ανήκουστοι ούδόλω; έβράδυναν άνταμεϊψαι 
την εΰγενή αύτοΰ φιλοδοξίαν- τά όρη τής 
Σελήνης, αί κηλίδες τοΰ I Ιλίου, οί δορυ
φόροι τοΰ Διό;, αί φάσεις τής ’Αφροδίτης 
οί αστέρες τού Γαλαξίου, άπεκαλύφθησαν 
εις τά έκθαμβα αύτοΰ βλέμματα. Τό τη 
λεσκόπιον τούτο θρησκευτικώς διετηρήθη 
καί ευρηται σήμερον έν τή ’Ακαδημίας τής 
Φλωρεντίας. Ααμβάνων αύτό πρό τινων 
ετών εί; τά; συγκεκινημένα; χεϊράς μ.ου, 
ενομιζον οτι διετήρησέ τι τή; δόξης τών 
παρελθόντων αιώνων καί άνέβλεπον νοεοώς 
τόν διάσημον καί σεβάσμιον αστρονόμον, 
ορθιον μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, έπί τινο; 
τών ωραίων εκείνων Ιταλικών δωμάτων, 

άκτινοβολούσιν οί αστέρες, 
έν πυρεσσούση ανυπομονησία 

έκείνον σωλήνα πρό; τού; 
έν τοϊ; ούρανοΐ; άνακεκαλυμμένους 

καθ’ ήν ώραν 
διευθύνοντα 
τον Οαυμάσιον 
«ου;
κόσμους καί δεχόμενον τά; ύψηλάς έξαγο-

ρεύσει; εκείνα; άςπερ ούδείς θνητός άκού- 
σας είσέτι είχεν..,. Δυστυχή Γαλιλαϊε ! 
ώφειλε Θλιβερώς έξιλεώσαι τήν δόξαν οτι 
σχίσα; είχε τόν πέπλον όστις μέχρι τότε 
εκάλυπτε τήν λαμπρότητα τής δημιουργίας 
καί τήν τιμήν ότι άνυψώσας ούτως είχε 
τήνανθρωπότητα εί; εύγενεστέρας καί α
γνότερα; έφέσεις.

Ούχί τόσον βαθεΐαν ισω; ευγνωμοσύνην 
αΐσθανόμεθα όσην όφείλομεν πρό; τού; αν
θρώπου; τή; εργασία; οΐτινες διά τών δια
δοχικών προσπαθειών αύτών ηγαγον τήν έπι 
στήμην και τήν τέχνην τή; οπτική; εί; τάς 
ένεστώσας τελειοποιήσεις παρά τά; άντενερ- 
γείας παση; φύσεώς ά; ή πρόοδος έχει πάν
τοτε ύποστήναι καί κατανικήσαι ίσως ώσαύ- 
τως ούχί έν άλω τώ άπαιτουμένω Θαυμα
σμοί θεωρούμενων μεταλλικήν εκείνην ουσίαν 
ήτις ονομάζεται ΰελος. Άλλά πολυτι
μότερο; έστι ούτο; τοΰ χρυσίου καί τοΰ ά- 
δάααντος, καί τό μέρος αύτοΰ έν τή ιστορία 
τής άνθρωπότητο; μόλις δύναται έκτιμηθή- 
ναι έντή αληθινή αύτοΰ αξία. *Ανευ  τοΰ υέλου 
δ πολιτισμό; έν πρώτοι; ούδόλω; άν δύναιτο 
προχωρήσαι μέχρι τών αρκτικών ήμών κλι
μάτων, διότι ούτο; μόνο; επιτρέπει ήμΐν ζήν 
μετά προουλάξεω; άπό τοΰ ψύχους τοΰ άνε
μου καί τών δυσκρασιών, εί καί δεχόμεθα 
τδ φώς τή; ήμερα ς, τήν θερμότητα τοΰ ήλίου 
καί βλέπομεν τήν έξωτερικήν φύσιν. Ό ΰε
λος ίδρυσε τήν πειραματικήν καί φυσικήν 
διά τοΰ βαρομέτρου καί τοΰ θερμομέτρου. 
Οϋτος έδωκε τήν αρχήν δυσί νέοις όργάνοις 
οπτικοις τής μεταγενεστέρας άνθρωπότητο-ς, 
τώ μικροσκοπίω όπερ άπεκάλυψεν ήμΐν τό 
άπείρω; μικρόν, καί τώ τηλεσκοποίω όπερ 
μεταφέρει ήμά; είς τό άπε ρως μέγα.

’Ολόκληρο; σχεδόν ή έπιστήμη οφείλεται 
ταϊς ύπηοεσίαι; ται; δοθείσαις υπό τής άνα· 
λελυμένη; ταύτης άμμου, ϋπό τής ϋελοπε- 
ποιημένης ταύτης ουσίας. .. Καθαρά και δι
αυγή; ουσία ! τό πνεΰμα τοΰ βαθέως σκε 
πτομένου θεωρεί σε μετά συμπάθειας, διότι 
ύπήρςα; εύεργετικωτερα πρό; τήν ανθρωπό
τητα καί λυσιτελεοτέρα είς τάς προόδου; 
τών ανθρωπίνων γνώσεων ή πάντε; οί κατα-
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χτηταί καί οί μονάρχαι συνηνωμένοι, άπό τοΰ 
Σεσόστριδος μέχρι Γυιλλώμου τής Πρωσ- 
σίας. ("Επεται συνέχεια).

ΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟ! ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙΣ.

Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού τοϋ 

ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 

υπό Κ. Α. Ξ.
(Συνέχεια Ίδε Τεϋχος Δ'. Σελίς 146).

V11.
Λουδοβίκος Βος. Κόμης 

Φλανδρίας (I 347).

Έκκαιδεκέτης ό Λουδοβίκος Βος, Κόμης 
τίς Φλανδρίας, διεδέχθη τώ 1346 τόν πα
τέρα του Λουδοβίκον Αον· ΦλαμανδοΙ οί υ
πήκοοί του, συμφωνήσαντες μετά τοϋ βασι- 
λεως τής Αγγλίας, ήθελησαν νά τω έπι- 
βάλωσι νά συνάψφ γάμον μετά τής ’Ισα
βέλλας, Θυγατρός τοΰ ά·ω ήγεμόνος' ένώ 
ταύτοχρόνως ’Ιωάννης ό δούξ τής Βραβάντης 
έπιθυμών τήν συγγένειαν τοΰ νέου κόμητας, 
συνενοηθη μετά τοΰ Φίλιππου Δ’, τής Βχ- 
λεσίας, βασιλέως τή; Γαλλίας, όπως νυμφεύ 
ση αύτόν μετά τής θυγατρός του. Ό Λου
δοβίκος ήρνεΐτο νά σύναψη τόν γάμον όν ε
πέβαλαν οί υπήκοοί του. μή θέλων, λέγει ό 
φροασσάρ, νά νυμφευθή τήν κόρην τοϋ εχ
θρού τοΰ πατρός του, έστω καί έάν έλάμβα- 
νεν ώ; προίκα τό ήμισυ τοΰ βασιλείου τής 
'Αγγλίας' όταν οί ΦλαμανδοΙ ήκουσαν τοΰ
το συνέλαβον αύτόν καί τόν έθεσαν έν τή 
φυλακή πύργου, άπειλήσαντες αύτόν ότι πο
τέ δέν θά έξήρχετο άν δέν ένέδιδεν εις τάς 
συμβουλής των.

a Επί πολύ ό νέος κόμης ητο έν τή φυ
λακή' έπί τέλους συνέλαβε σχέδιον όπερ 
καί έξε-έλεσεν. Ύπεκρίθη οτι ένέδιδεν εις 
τάς εΰχάςτών υπηκόων του, προσθεί; ότι θά 
ένυμφεύετο τήν κόρην τοϋ βασιλέω; ττς 'Αγ
γλίας έάν έξήρχετο τού πύργου εις δν ήτο 
κεκλεισμένος’ έπί τώ άκοΰσματι τούτω με-

γάλως χαροποιηθέντες οί ύπήκοοί του όμο- 
φώνως απελευθέρωσαν αύτόν, έπιβάλλοντες 
έν τούτοι; εις τούς απαρτίζοντας τήν συνο
δείαν του ίνα τόν έπιτηρώσι μέχρι; ότου τε 
λεσθή ό γάμος του μετά τής θυγατρός τοΰ 
βασιλέας τής 'Αγγλίας. Ευθύς δέ μετέπειτα 
οι ΦλαμανδοΙ μεταπέμψαντες πρεσβευτήν 
εϊς τόν βασιλέα τής 'Αγγλίας δι’ου άνήγ 
γειλαν αΰτω τήν συγκατάθεσιν τοΰ ηγεμό
νας των εις τόν γάμον του τόν πάρε 
καλούν νά έλθη εϊς Βέργην μετά τής θυγχ- 
τρόςτου’ίνα τελεσθώσιν οί αρραβώνες.

Άλλ’άλλο τί διενοεϊτο ό νέος Λουδοβί
κος ή νά νυμφευθφ μετά τής θυγατρός τοΰ βα- 
σιλέως τής Αγγλίας. Με-ά τήν τέλεσιν τών 
αρραβώνων επιτυχών πλειοτέρας έλευθερίας, 
έξήλθεν ήμέραν τινά έπί Θήραν μετά τοϋ σρ- 
χικυναγωγοΰ του καί άπάσης τή; συνοδεία; 
του. Έκεϊ προσποιούμενος ότι κυνηγά άπε- 
πλανήθη τών συνοδών του καί έλαβε τήν 
εϊς Πζρισίους άγουσαν, £νθα φθασας μετά 
ευτυχή τριήμερον πορείαν παρουσιασθη ενώ
πιον τοΰ βασιλέω; τών Γάλλων Φιλίππου 
καί έδιηγήθη αύτώ τά; τύχας του καί πώ; 
δ'-ά τή; πανουργία; του διεξέφυγε τάς χεϊ 
ρας τών Άγγλων. Δεχθεί; δέ τά συγχαρη
τήρια αύτοΰ τε τοΰ βασιλέως Φιλίππου 
κα'· απάντων τών Γάλλον έανηστεύ'ατο α
μέσως τήν κόρην του Δουκός Ίωάννου τής 

i Βραβάντης, τούθ' οπερ έχαρακτηρίσθη ύπό 
τών Άγγλωνώ; προδοσία». (Φροαισάρ Χρο
νικά, βιβλ- Α'. Κεφ ΛΑ’.)

νΐιι
Ό Δούξ δ’ Άλβάνυ

(11·?. Αίώ .)

'Ιάκωβο; ό Γ., βχτιλιΰς τής Σκωτίας, έ
βλεπε μετά δυσπιστίας τήν όσηαέραι αύζσνο- 
μένην δημομιλίαν τών αδελφών του, δουκό; 
δ’Άλβάνυ καί κόμητος δέ Μάρ. Τήν δυσ
πιστίαν δε ταύτην μετέτρεψαν μετ ού πολύ 
αί εισηγήσεις τών περιστοιχουντω» αύτόν 
εις μίσος θανάσιμου και αδυσώπητου' οί

παρ’ αξίαν ούτοι άπολαμβάνοντες τής βασι
λική; εύνοιας κατόρθωσαν νά έμβάλωσιν εις 
τό πνεύμα τοΰ βασιλέως τοσοϋτον τρομον 
καί φόβον έπί τών κινδύνων οίτινες ήπεί- 
λουν αύτόν δήθεν έκ μέρους τών αδελφών 
του ώστε ουδέ μιας ημέρας έγεύετο ήρεμου 
άναπαΰσεως. Πρός τοΐς άλλοις τώ έδιηγήθη- 
σαν ότι ό κόμης Μάρ συνεβουλεύθη γόησσαν 
τινα πότε καί πώς θά άποθάνη ό βασιλεύ; 
ήτις άπήντησεν αύτώ ότι τάχιστα θά θανα
τωθώ διά τή; χειρό; τών πλησιεστέρων αύ
τού συγγενών. Ίνα δέ περισσότιρ.ν έκψο- 
βίσωσι τόν βασιλέα προσέρερον ένώπιόν του 
άστρολόγον τινά όστις τώ ιιπεν ότι ύπήρχεν 
έν Σκωτία λέων τις μέλλων νά πνιγή ύπό 
τών σκύμνων του. Τό άκουσμα τοΰτο το
σοΰτον έπη.-έασεν έπί τοΰ πνεύματος τοΰ βα- 
σιλέως ώστε αμέσως διέταξε τήν σόλληψιν 
τών αδελφών του.

Ό δ’ Άλβάνυ έγκαθείρχθη εις τό φρού
ριο*  τοϋ ’Εδιμβούργου' άλλ' ή τύχη τοΰ 
Μάρ άπεφασίσθη αμέσως*  ό βασιλεύ; διέτα
ξε και τον έπνιξαν έν τινι λουτρώ, ή κατ’ 
άλλου; Ιστοριογράφους, ήνοιξαν τάς φλέβας 
του καί έρρευσεν ολον τό αίμά του μέχρι 
τής τελευταίας ρανιδος' δ δ' Άλβάνυ ολίγου 
δεΐν νά ύποίτή καί αύτός τήν ιδίαν τύχην 
έάν τιν'ες τών έν Γαλλία καί Σκωτία φίλων 
του δέν έλάμβανον τήν πρωτοβουλίαν τή; α
πελευθερώσεις του. Μικρά τι; έφολκίς. πλή 
ρη; οΐνων τή; Γασκωνίας, καί έφ’ η; έπέ- 
βαινον άπαντε; οί φίλοι του, προσωρμίσθη 
εις τόν όρμον τής Λοίθη; (Leith) λαβόντε; 
δέοϊ φίλοι του τήν άδειαν τοΰ φρουράρχου χ- 
πέστειλαν αύτώ ώ; δώρον δύο> βαγένια οί
νων. Εξετάζων αύτά ίντός τοΰ δωματίου 
του ό δουξ ευ.ε συμπαγή τινα σφαίραν κη
ρού περικλείουσαν επιστολήν ήτις τόν προέ 
τρεπε νά δραπέτευση έπί τή ύποσχέσει ότι 
ή έφολκίς ητις έσερε τον οίνον θά έδέχετο 
αυτόν έάν ήδύνατο νά φθάσγ, τήν επιφάνειαν 
τής θαλασσής. Ειδοποιεί δέ συνάμα αυτόν 
νά σπεύσφ διότι τήν έπιοΰσαν ήτο η ταχ- 
θεΐσα ημέρα τής καρατομίας του. Ογκώδες 
δέ τι δέμα σχοινιών περιεκλείετο έν τώ αΰ- 
τώ βαρελιω, όπως δυ-.ηθίι νά καταβή δι' αύ

τών άπό τοϋ υψ.υς τών τειχών τοΰ φρου
ρίου μέ/ρι τής υπώρεια; τοΰ βράχου έφ'ου 
ωκοδόμητο τό φρόύριον. Ό θαλαμηπόλος του 
υπηρέτης πιστός, όστις συνεμερίζετο τήν 
φυλακήν τοϋ κυρίου του, ΰπεσχέθη νά τόν 
β'-ηθήστ) εις τήν έπιχείρησίν του.

IΙρό πάντων ώφειλον νά έπιτύχωσι τήν 
συμποαξιν τού λοχαγού τών φυλάκων. 'Επί 
τούτω ό δ' Άλβάνυ τόν προσεκά'-εσε νά γευ
μάτισα μετ’ αύτοΰ όπως δοκιμπσωσι τόν 
δωρηθέντα αύτώ οίνον' ό λοχαγός άφοΰ έ
ταξε φύλακας εις όσα μέρη υπήρχε κίνδυνος 
έπορεύθη εις τό δωμάτιον τοΰ δουκός, συνο- 
δευόμενος ύπό τριών στρατιωτών καί συνε- 
μερίσθη τό προσφερθέν αύτώ γεύμα. Μετά 
τό γεύμα, τοΰ δουκός προτεί'αντος αύτώ ό
πως παίξω σι τοΰ; πεσσούς δ λοχαγός καθή- 
σας πλησ ον τοϋ πυρός καί επηρεαζόμενος ύ
πό τοϋ άδιακόπως προσφερουμένου αύτώ οί
νο >, ήρξατο μι τ'ολίγον άποναρκούμενος' ε
πίσης δέ καί οί στρατιώται εις ου; ό οίνος 
προσεφέρετο δαψιλώ; ύπό τοΰ θαλαμηπόλου 
τοϋ δουκός Τότε ό δοΰξ δ Άλβάνυ, άνήρ 
εύρωστο; καί ούτά; δυνάμεις έδιπλασίαζεν ή 
απελπισία, ΐσπάσατο τοΰ εγχειριδίου του, 
έπέπεσεν έπί τοΰ λοχαγού καί έοριψεν αύτόν 
άπνουν πρό τών ποδών του.

Γοιουτοτρόπο; άπηλλάγη καί δύω τών 
στρατιωτών ένώ ό θαλαμηπόλος έΟανατου 
τόν τρίτον' ή μέθη καί ή έκπληξ-.ς ήν έπρο- 
ξένησεν αύτοΐ: ή τα χύτη; τής πράξεως έβοή- 
θησαν αύτού; μεγάλως έλαβον τότε τάς 
κλείδα; έκ τών θυλ.άκων τοΰ λοχαγού, καί 
άναβάντες έπί τών τειχών, έζελέξαντο γω
νίαν τινά άπομεμακρυσμένην έκτό; τής ό- 
ψ'ω; τών φυλάκων Οπως έπιτελέσωσι τήν 
κινδυνώδη αυτών κατάβασ-.ν.

'Ο θαλαμηπόλος ήθέλησε νά δοκιμάσγ τό 
σχοινίον καταβαίνων πρώτος, αλλά το σχοι- 
νίον εΰρέθη λίαν βραχύ' έπεσεν όθεν καί έ- 
θραυσε τόν μηρόν του' έφώνησε τότε εις τόν 
κύριον του νά έκτείνγ τό σχοιν ον.Ό δ’ Αλ- 
βάνυ έπε’στρεψεν εις τό δωμάτιόν του έλα
βε τά; σινδόνας τής κλίνη; του, προσέθεσεν 
αύτάς εις τό σχοινίον, καί εΰρέθη αμέσως 
σώος καί άβλαβός εις τήν υπώρειαν τού βρά-
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χου. Τότε έλαβε τόν θαλαμηπόλον του έπ’ 
ώμων, εφβρεν αύτόν είς μέρος άσφαλέ; όπου 
ήδύνατο μ μείνη κεκρυμμένος μέχρι τή; θ=- 
θεραπεύσεως της πληγής του, καί έφθασεν είς 
τήν ακτήν τής θαλάσσης ένθεν τών συμπεφω- 
νημένω/ σημείων άνταλλαγέντων, ώδηγήθη 
υπό λέμβου καταφθασάση; είς τήν έφολκί- 
δα ήτις άπήρεν αμέσως διά Γαλλίαν.

Καθ’ όλην τήν νύκτα οί φύλακες είδότες 
δτι ό αξιωματικός των ητο μετά τριών άν 
δρών είς τό δωμάτιον τοΰ δουκός ουδόλως 
συνέλαβον ύπονοία; περί τών τελεσθέντων- 
άλλ’ ότε περί το λυκαυγές παοετηρηθή ύπό 
τών σκοπών τό σχοινίον όπερ έκρεματο 
κατά μήκος τών τειχών αμέσως έθορυβήθη 
σαν καί έτρεζαν είς τό δωμάτιον τοΰ δου- 
κός ένθα ευρον τά τέσσαρα πτώματα έκτα· 
δην κείμε'α έν τώ μέσω τής αιθούσης. Ό 
βασιλεύς έξεπλάγη λίαν έπι τή τοιαότη πα- 
ραδόξω δραπετεύσει καί τότε μόνον έπί 
στευσεν είς τάς άποτταλείσας αύτώ έκθέ 
σεις όταν ειδεν ίδιοι; δμμασι τό φοοόριον 
κενόν του αιχμαλώτου όνπερ ένέκλειε. (θΰάλ- 
τερ Σκώτ, 2 Ιστορία τής Σκωτίας» Μέρος Α'. 
Κεφ. Ιθ'.)

τή; έαυτών. Πολλαί δέ άπόπειραι άπελευ- 
θερώσεως τοΰ βασιλέω; έγένοντο ύπό τών 
οπαδών του αλλά πάσαι άνευ τινο; επιτυ
χίας- καί δύω έτι μάχαι αίματηραί έγένοντο 
μεταξύ τών δύω κομμάτων χωρίς τό δίκαιον 
νά ΰπίρισχύση. Ίνα άποδείξωμεν δέ τήν 
σπουδαιότατα ήν άπέδιδον οί Δουγλάςείςτήν 
αιχμαλωσίαν τοΰ βασιλέω; λέγιμεν ένταΰ- 
θα ότι ό Γεώργιο; Δουγλάς βλέπων έν τή 
αρχή τής δευ τέρας μάχης τήν επιθυμίαν τή; 
ελευθερία; 'άναπτυσσομένην έν τώ πνεΰματι 
τού Ιακώβου, είπεν αύτώ. «Είναι ανώφε
λες νά ζητή ή Μεγαλειότη; Σου νά μάς 
διαφυγή' έάν οί εχθροί μας Σε έκράτουν έκ 
τής μια; χειρό; καί ημείς έκ τής άλλης 
θά Σε έκαρατομουσαμεν πλειότερον ή νά 
1έ άφήσωμεν». ’Επιφόρτισαν διά φύλαξιν 
αύτοΰ εκατόν άνδρα; έκλεκτοΰς διοικουμέ- 
νους ύφ’ ένό; τών οικείων των Δουγλάς δέ 
Παρχήδ.

"Ολων τών αποπειρών διά τή; βία; άπο- 
τυχουσών ό Ιάκωβο; άπεφάσισε νά προστρέ- 
ξη εις τήν πανουργίαν. Έπετυχε παρά τής 
μητρός του, τή; βασιλίσσης Μαργαρίτας νά 
πνραχωρήση αύτώ τόν πύργον Στίρληγγ, 
όστις παρεχωρήθη αΰτήώς προίξ, καί νά έμ- 
πιστευθή τήν φύλαξιν αύτοΰ είς άρχοντα εί; 
όν ειχεν απεριόριστον εμπιστοσύνην, τούθ’ ό
περ καί έτελέσθη μετά μεγάλης μυστικότη- 
το;. ΙΙροπαρασκευάσας ούτως εκ τών προτέ- 
ρων άσυλον, ό ’Ιάκωβος ίκαιροφυλάκτει τήν 
εύκαισίαν όπω; καταφυγή έκεϊ, καί ’-να άπο 
κοιμίση έτι μάλλον τήν έπαγρΰπνησιν τών 
Δουγλάς έπεδείξατο τοσούτον σέβας πρός 
τον κομητα δ’ Άγγού; ώστε πάντες έπεί- 
σθησαν ότι άπελπισθείς περί τή; απελευθε
ρώσει»; του, έλαβε τήν άπόφασ.ν νά ϋπο- 
μείνη άγογγύστω; τήν δουλείαν του

Ό ’Ιάκωβος κατώκιι τότε τόν πύργον 
Φαλκλάνδ, κατοικίαν βασιλικήν, κειμένην 
είς μέρος πλήρες κυνηγιού, τή; προσφιλούς 
ταύτης διασκεδάσει»; απάντων τών βασι
λέων τοΰ ομιχλώδους έκείνου μέρους όπερ 
καλείται Σκωτία.

Τοΰ κόμητος δ’ Άγγού;, τοΰ Άρχιβάλδ, 
καί τοΰ Γεώργιο; Δουγλάς άπουσιασά/των

IX.

Ιάκωβος Ε'. βασιλεύς 

τής Σκωτίας.

(1ST·. Αιών)

*0 σίρ Γεώργιος Δουγλάς καί ό αδελφό; 
αύτοΰ κόμης ό’Άγγοΰς, σύζυγος τής βασι- 
λίσσης Μαργαρίτας, ήχμαλώτισαν τόν βα
σιλέα ‘Ιάκωβον Ε’., έτι παιδίον όντα" ό κό
μης 5· Άγγού; διώκει τό βασίλειον καί έ- 
ξετέλει άπαντα τά καθήκοντα τοϋάντιβα- 
σιλέως χωρίς νά λάβη τόν τίτλον τοΰτον- 
έν ένί λόγω οί δύω ούτοι άρχοντες ένήργουν 
όπως άντικαταστήσωσιν έπί τοΰ θρόνου τή; 
Σκωτίας τήν βασιλεύουσαν οίκογέ-εαν διά

ημέραν τινα όμοΰ είς διάφορα μέρη τοΰ βα
σιλείου είτε ενεκεν υποθέσεων είτε ενεκεν 
ηδονών, έμεινε πλησίον τοΰ βασιλέω; μόνον 
ό Δουγλάς δέ Παρχήδ μετά τών εκατόν 
άνδρών έφ’ ών τήν συνδρομήν ήδύ αντο νά 
βασίζωνται. Ό ’Ιάκωβος ένόμισε τότε τήν 
στιγμήν κατάλληλον. Ίνα άποτρέψη τάς υ
ποψίας άνήγγειλεν ότι θά άνηγείρετο τήν 
επαύριον λίαν πρωί ινα κυνηγήσφ. Ό Δου
γλάς δέ Παρχήδ μή υποπτευόμενο; τίποτε 
άπεσύρθη εί; τά δωμάτιά του αφού έταξε 
σκοπού; εί; όσα μέρη ΰπωπτεύετο ώ; επι
κίνδυνα- άλλ’ ό βασιλεύ; μόλι; είδεν εαυτόν 
μόνον καί έκαλεσε τόν ’Ιωάννη,ν Χάρτ, τόν 
τή; εμπιστοσύνη; του άκολουθον α'Ιωάννη 
τώ είπε, μέ άγαπδς-, — Πλειότερον τοΰ 
έαυτοΰ μου, άπεκρίθη δ νέο;. Διακινδυνεύεις 
λοιπόν όλα υπέρ έμοΰ; — Καί τήν ζωήν 
μου έάν πρέπη, άπεκρίθη ό Ιωάννης Χάρτ». 
Τότε δ βασιλεύ; τώ εξήγησε τό σχεδίάν του 
καί ύπό τήν οΐκοστολήν άπλοΰ υπηρέτου έ 
πορ-υθη εί; τόν σταΰλον μετά τοΰ ακολού
θου του ίνα προπαρασκευάσω δήθεν τά τοΰ 
κυνηγίου τή; έπαύοιον. Οί σκοποί άπατη- 
Οέντες υπό τής μετεμφιέσεώς του τόν άφησαν 
νά διέλθη άνευ τινό; εμποδίου. Εκεί τρεις 
καλοί ίπποι έτοιμοι καί σφριγώντες τοΰ; πε- 
ριέμειναν, τοΰ βχσιλέως προσλαοόντος έν 
τή εμπιστοσύνη, του και ίνα τών υπηρετών 
του δελεασθέντα ύπό τών υποσχέσεων-

Ό βασιλεύ; ΐππευσε μετά τών δύω πι
στών του υπηρετών καί έδη κάλπην καθ’ 
όλην τήν νύκτα, ελαφρός ώ; τι πτηνόν δια
φυγήν τοΰ κλωβίυυ του. Περί δέ τό λυκαυ
γές έφθασεν εί; τήν γέφυραν τοΰ Στίρλιγγ. 
‘Επειδή δέ δέν ήδόνατό τις νά διέλθη τόν 
Φόρθ ή διά τής γέφυρας ή έν πλοιαρ'ω ό 
Ιάκωβο; διέταζε νά κλείσωσι τά; θύρας αΐ- 
τινες ύπεοήσπιζον αδτήν καί νά μήν άφή- 
σωσιν ούδένα νά διέλθη. Κεκοπιακώ; εφθα- 
σε τέλος είς τόν πύργον τοΰ Στίρλιγγ 
όπου έδέξατο αυτόν μετά χαράς ό ύπ’ αύ
τοΰ διορισθείς διοικητής. Άνήγειρον τότε 
τάς κινητά; γέφυρας, κατέρριψαν τά σιδηρά 
δρύιρακτα, έθεσαν σκοπού; παντοΰ, έλαβον 
τέλος όλα τά μέτρα άτινα ύπηγόρευεν ή

φοόνησις. Άλλ’ ό βασιλεύ; τόσον έφοβεΐτο 
νά μή πέση έκ νέου είς τάς χεΐρας τών Δου
γλάς, όίστε, μεθόλον αυτού τόν κάματον δέν 
ήθέλησε νά κοιμηθή ή μόνον όταν έλαβε τά; 
κλείδας τοΰ πύργου άς καί έθεσεν ύπό τό 
προσκέφαλων του.

Τήν έπαύριον ή ταραχή καί ό θόρυβο; η- 
σαν μεγάλοι έν Φαλκλάνδ- δ Γεώργιο; 
Δουγλάς επανήλθε τήν ιδίαν νύκτα τής ά- 
ναχωρήσεως τοΰ βασιλέω; περί τό μεσονύ
κτιον- φθάσας ή ρώτησε ποΰ εΰρίσκετο ό'Ιά
κωβο; έπί τή άποκρίσει δέ ότι έκοιμάτο ώς 
προτιθέμενος νά κυνηγηση τήν έπαύριον άπε- 
σύςθη καί αυτό; ασφαλή; ών περί τού Ια
κώβου. ’Αλλά τήν πρωίαν έμαθεν ειδήσεις 
πολύ διαφόρους. Πέτρος τις Καρμικαέλ, αρ
χών τοΰ Άβερνεθύ, έλθών έν σπουδή είς τόν 
πύργον του τόν έπληροφόρησεν ότι είδε τόν 
Ιάκωβον διαβαίνοντα τήν γέφυραν τοΰ 
Στίρλιγγ κατά τήν παρελθοΰσαν νύκτα.

Ό Δουγλάς έξορμών τότε τής κλίνης του 
έτρεξεν εί; τό δωμάτιον τοΰ βασιλέω;, έκ- 
τόπησεν έπανειλημμενως καί μή λαμβάνων 
άπόκρισιν, συνέτριψε τήν θύραν. Ευρών δέ 
τό δωμάτιον κενόν άνεκραξε. «Προδοσία ! 
ό βασιλεύς άνεχώρησεν! » Άπέστειλε τότε 
ταχυδρόμους εί; τού; αδελφούς του καί είς 
όλα; τά; διευθύνσεις τοΰ βασιλείου ίνα συνα 
θροίση τούς οπαδού; του καί προσπαθήσγ να 
άναλάδη τόν βασιλέα. Άλλ’ ό βασιλεύς έδ*--  
μοσίευσε καί έκήρυζε πανδήμω; ότι % διε- 
κήρυττεν ώ; προδότην πάντα. 5στις έν όνο

ι μάτι τοΰ Δουγλάς, θά έπλη:ίαζεν αυτόν μέ
χρι; άποστάσεως 12 μιλιών ή θά ελάμβανε 
μέρο; είς τήν διοίκησιν τοΰ βασιλείου- οί 
Δουγλάς ήναγκασθηιαν νά ΰποκύψωσι καί 
εκτοτε ήρξατο η παρακμή τού οίκου των. 
Ιάκωβος ό Ε’. δέν συνεχώρησε ποτέ είς αύ- 
του; τα; έπί τοΰ προσώπου του αξιώσει; των. 
(Ούάλτερ Σκώττ «'Ιστορία τή; Σκωτίας»' 
Α’. Σειρά, Κεφ. ΚΓ'.)
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Σεχοΰνδος Κυρίων

(11Τ'. \ίών)

Ό Κοιλιάς Σΐκοΰνδος Κυρίων, λουθηοανό; 
διάπυρος, τολμήσας νά κατηγοοήση έν πλή 
ρει εκκλησία, εις Καζαλην (Casale), ώ; 
ψεύστην Ιακωβίνον τινα έκτοςεύσαν α έπ’ 
άμβωνος τάς μυσαρωτέρας συκοφαντίας κατά 
τού αρχηγού τής Μεταρρυθμίσει·»; συνελήφθη 
αμέσως διαταγή τοΰ ίερο:ξεταστοϋ τοΰ Του 
ρίνου. Μεταφερθείς άλληλοδιαδόχως εΐςπολ- 
λά; ειρκτές κατώρθωσε νά δραπετεύσφ διά 
τροπου τοσούτω παραδόξου ώστε οϊ εχθροί 
του τόν κατηγόρησαν ότι προσέδραμεν είς 
τήν μαγείαν. Ίνα δέ άποφύγη τήν κατηγο
ρίαν ταύτην, τήν λίαν επικίνδυνον διά τούς 
καιρούς εκείνους, έδεμοσίευσεν έν μικρω τινι 
τεύχει έπιγραφομένω Χρηστός (Probus) 
τήν άφήγησιν τής δραπετεύσεώς του, έξ ή; 
άποσπώμεν τήν παρά πόδας περικοπήν.

«Ήμπν, λέγει, κεκλεισμένος άπό οκτώ 
ήμερων έν τή νέα μου ειρκτή, ένθα μοί έθε
σαν είς τούς πεδας μου πόδας ογκώδεις, 
όταν αίφνης ίνεπνευσθην ύπό τοΰ ούρανοΰ· 
Όταν είσήλθεν έν τώ δωματίφ μου ό επι
στατών επί της φυλακής μου νέος ήρξάμην 
νά τόν παρακαλώ όπως άπαλλαξη τόν ένα 
τών ποδών μου, τής κατακρατούσης αύτόν 
πέδης. «Σάς αρκεί βεβαίως, τώ εϊπονμέ δά
κρυα εις τού; οφθαλμούς, νά ημαι προσδε- 
δεμένος δι’ ενός τών ποδών μου είς τόσον 
ογκώδες βάρος.» Άφέθη δέ νά πεισθή, τής 
υστεροβουλίας ουδαμώς εΐσδυούσης είς τό 
πνεύμα του καί άπηλευθέρωσε τον ενα τών 
ποδών μου. ΓΙαρήλθον ουτω δύω ίμέραΓ 
τήν τρίτην ήρξάμην τοΰ έργου.

Ήμην ένδεδυμένος έξ ένος υποκαμίσου 
λινοΰ άπέβαλον αύτό καί έκβάλλων ταύ 
τοχρύνως τήν περιβαλλουσαν τήν έλευθέραν 
κνήμην μου περ κνημίδα έποίησα έξ αύτών 
δέμα τι δπερ, ί σχηματοποίησα έν είδει κνή

μης, είς ήν προσέδεσα καί έν πέδιλου’ άλλά 
μοί έλειπε έτι τί όπερ νά δώση αύτή όγκον. 
"Ημην λίαν ανήσυχος και εζήτουν μετ’ αγω
νίας είς όλα τά μέρη ότε παρετήρησα ράβδον 
τινά έκ καλάμου κείμενη*  ύπό σειράν έδρών. 
’ Εδραςάμην αυτής μετά σπουδής, τήν έθετα 
είς τήν ψευδή κνήμην μου, καί κρυπτών τήν 
αληθή μου υπό τόν μανδύαν πεοιέμενον τήν 
επιτυχίαν τής πανουργίας μου- .. Ό καλός 
άνθρωπος επανήλθε τήν επαύριον, κατά τήν 
20ην ώραν ("2 ώρας μετά τό μεσονύκτιον πε
ρίπου) έρωτών με πώς εύρισκόμην. (ιΘά ημην 
καλλίτερου, άπεκρίθην, έάν θελήσητε νά προσ
δέστε τάς πέδας είς τήν ά·.λη- κνήμην 
μου, όπως έκαστη αύτών δυνηθή αλληλοδια
δόχους νά^έλέυθερωθή ι>. Συντρεσε καί προσέ- 
δεσε τήν ψευδή κνήμην μου.

Ό δεσμώτης τήν άλλην νύκτα περιμιί- 
νας του; φύλακας του νά άποκοιμηθώσι καί 
άκουσας αυτούς ρέγχοντας, εξ-βαλλε τήν 
ψευδή κνήμην του, επανελαβε τήν περικνη
μίδα καί τό υποκάμισου του, είτα ήνοιξεν ά- 
θορόβω; τήν θύ;αν τής ειρκτής του, ήτις έ- 
■κλείετο έσωθεν ύφ άπλοΰ τίνος σύρτου. Αλ
λά κατόπιν ήτο τό δυσκολώτεοον μέρος τής 
άποδ ράσεως διότι εΐ/ε νά ύπερβή άναρριχώ 
μένος τά υψηλά τείχη τής φυλακή; του, 
τοόθ’ όπερ κατώρθωσεν άνευ τίνος δυσκο
λίας. (’Εκ τών τοΰ Λουδοβίκου Λαλάν (ιΒιο- 
γραφικών Περιέργων»).

(επεται συνέχεια).

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
11Ε1Ί ΑΙΜ'ΙΣΦΛΙΡΑ*.

1 ΓΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

Άφ- ού σοί έδωκα ά'αγνώστά μου. συνο
πτικήν τινά ιδέαν περί τοΰ κλίματος έν γό
νες καί άφ’ ού ήρχισα άπό τών ζωνών τή; 
γή; κα! έτελείωσα εί; τάς τεσσαρας πλευράς

Γ Ε Ω IIΟ ΝI Κ Α

τού κτήματόςσου, τάςσχετικάς ποόςτήν άνατο 
λήν,τήν δόσιν, τήνάρκτον καί τήν μεσημβρίαν 
επιχειρώ σήμερον νά συμπληςωσω το μάθημά 
έκεϊνο,διότι όσα έκεΐ είπα δένάρκούσιν. (,*,)

Διά νά έννοήσ-ρ; καλώ; τί έστι κλίμα, 
πρέπει πολλά άκόαη νά προσθέσω, πρέπει ι
δίως νά σοί είπω τινά διά τήν άτμοσφα’ραν 
τού; ανέμου;, τήν υγρασίαν ή τήν ξηρασίαν, 
τάς βροχάς, τόν βαθμόν τή; θερμότητας καί 
τοΰ ψυχ ους, καί άλλα φυσικά φαινόμενα, με- 
γάλην έχοντα πρός τό κλ’μα σχεσιν, καί 
μιγαλητέραν επιρροήν εί; τήν ζωήν τών καλ
λιεργούμενων ύπό σου φυτών, έκ τών οποίων 
έξαρτάται τό κέρδος ή ή ζημία σου,όποια.δή · 
ποτέ φύσεώς καί *ν  ήναι ταΰτα.

Ιίάντις γνωρίζομεν καί λέγομεν καθ’ έκα· 
στην, ότι ή γή μας καλύπτεται ύπό τή; 
ατμόσφαιρας έντό; τή; οποία; ζώσι καί 
άνθρωποι καί ζώα καί φυτά, ώ; οί ιχθύ; εΐ; 
τήν θάλασσαν. Ή ατμόσφαιρα αύτη περι
βάλλει τήν σφαιροειδή γήν τήν οποίαν κα- 
τοικοΰμεν ώ; τό λεύκωμα (ασπράδι) τοΰ 
ώ.ΰ πέριξ τοΰ κρόκου, καί σύγκειται μέν κυ
ρ ως έκ τού αέρας, π·ριεχε< όμως και μεγάλη» 
ποσότητα ΰδατος, καί ενεργεί έπ αύτή; ή 
Οερμότης καί ό ηλεκτρισμός. Άνθρωποι σο
φοί έμέτρησαν τό πάχος τή; άτμοσφαίρας 
ταύτης, καί εΰρον ότι άπό τήν γήν έπί τής 
οποία; πατοΰμεν μέχρι τοΰ τελευταίου καί 
άποτάτου ορίου αυτής είναι έν διάστημα έξη 
κοντά χ ιλιάδων μέτρων έξω δ’αυτής είναι 
βεβαιότατου ότι ούτε φυτόν ούτε ζώον δύ
ναται νά ζήση.

Έπίστευον τόν παλαιόν καιρόν ότι ό άήρ 
τή; ατμόσφαιρας ήτον άπλοΰ ν σώμα, 
δηλαδή δέν ήτο σύνθετος άπό άλλα σώμα
τα καί τόν ώνόμαζον στοιχείο ν’ άλλά 
πρό πολλών έτών όλος ό κόσμος έπληροφο- 
ρήθη, και έμαθεν, ότι ό άήρ σύγκειται έξ άλ 
λων άεροειδώ» σωμάτων, ελαφρών, αοράτων 
άνεπαισθήτων είς τήν αφην μας. Τά σώματα 
ταΰτα οί έπιστήμονες σήμερον τά όνομάζου- 
σιν ά έρ ι α- έκ δέ διαφόρων έξ-ιτάσεω·' έπλη 
ροφορηθησαν ότι τά αέρια τά όποια μεμιγμε 
να όμοΰ σχηματίζουσι τόν άέρχ, είναι τρία 

(,*,)  ϊδε 1 &ΰχο; Β'. Σελ. 83.
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διαφόρου φύσεώς καί διαφόρων χαρακτήρων. 
’Εκ τούτων δέ τό μέν λέγεται όξυγόνον 
καί αποτελεί το έν πέμπτου περίπου μέρος 
τοΰ όγκου τοΰ άέρος, '.ό δέ δεύτερον ονο
μάζεται ά ζ ω το ν, καί τούτο είναι εί; πολύ 
μεγαλητέραν δόσιν, διότι άποτελεϊ τά τέσσα- 
ρα πέμπτα αύτοΰ καί κάτι τι περισσότερον 
μαλιστα, τό δέ τρίτον καλείται ά ν 0 ρα
κί κ ό ν ό ξύ, καί ευρίσκεται εί; έλαχίστην 
ποσότητα, όση αρκεί διά νά συμπληρώση, τά 
πέντε μερίδια. Λοιπόν έκ τριών ειδών αερίων 
συντίθεται δ άήρ τόν όποιον άναπνέομεν, 
ήτοι έξ άζωτου άπαντωμένου κατά τέσσαοα 
πέμπτα καί κάτι τι περισσότερον, έκ ποσό- 
τητο; οξυγόνου όλιγοιτέρας τού ενός πέμπτου 
καί έξ ελάχιστου τινός μέρους ανθρακικού 
οξέος.

"Αν καί τά τρία ταΰτα σώματα είναι εν
τελώς μεμιγμένα μεταξύ των, χωρίζονται 
όμως ευκόλως, διότι έχουσι σχέσιν μέ όλι 
τά έν τή ·(ή υπάρχοντα ο'τα έμψυχα τε καί. 
άψυχα, δηλαδή ζώα, φυτά καί όρυκτά καί 
ένίργοΰσιν επ’ αυτών.

Καί τό μέν όξυγόνον ίνοΰται μετά πολ
λών καί διαφόρων μετάλλων καί ορυκτών, 
και σχηματίζει διάφορα οξείδια και γαίας 
έκ τών όποιων σύγκειται μεγα μέρος τών 
καλλιεργούμενων άγρόν. Τό όξυγόνον τούτη 
όταν έν(υθί, κατά ποσότητα ώρισμένην μετ’ 
άλλου τινό; αερίου όνομα ζομένου ύ δ ρ ο γ ό
νου, παράγει τό ύδωρ' άπορροφώμενον δέ διά 
τρόπων πολλών καί διαφόρων παρά τών 
ζώων καί τών φυτών αποτελεί μέρος τοΰ όρ- 
ίανισμοΰ των- άνευ τοΰ οξυγόνου τά ζώα 

έν ήθελαν άναπνεύσε·, καί άνευ αύτοΰ τά 
σπέρματα τών φυτών ποτέ δέν ήθελον βλα- 
στήσει. Τό όξυγόνον είναι εν ένί λόγω ό 
δραστηριώτερος ενεργός πάσης ζωή; έν τώ 
κόσμω.

Τό δέ άζωτον δέν ενεργεί μετά τοσαυ- 
τη; δραστηριότητας έπί τής ζωής, καί φαί
νεται ότι υπάρχει τρόπον τ-νά διά νά με
τριάζει τήν μεγίστην του δζυγονου ένεργειΧν 
απαντάται δε τό άζωτον άφθόνω; είς ολα 
τά είδη τών ζώων, καί εί; μέγαν αριθμόν 
φυτικών ουσιών.

45



354 Φ I A Β Ρ Γθ Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ 355

Τό δέ ανθρακικόν οξύ δέν είναι στοιχείου 
τοντεατιν ά π λ ο ϋ ν σ ώ μ α, ώ; σ ό όξυγόνον 
και^το αζωτον, άλλ’είναι αέριον σύνθετον 
έξ άνθρακος καί όζυγόνου’ γεννάται δέ καθ' 
εκαστην εί; τήν ατμόσφαιραν ούχί μόνον συ
νέπεια τής σήψεως διάφορων ουσιών προερχό
μενων έκ ζώων καί φυτών, άλλά παράγεται 
καί διά τής αναπνοή; τών ζώων, κ,ί διά 
τεχνιτής ή φυσικής άποσυνθέσεως διαφόρων 
ορυκτολογικών σωμάτων. Παραδείγματος 
/αριν,τά μά:μαρα καί οί περισσότεροι λίθοι 
σΰγκε νται έξ άσβεστου καί ανθρακικού όξεος, 
όταν λοιπόν καίωυεν τού; λίθους εί; τάς κα
μίνους διά νά κατασκενάσωαεν άσβεστου, 
φεύγει J0 ανθρακικόν οξύ καί μένει ή άοβε 
οτος. Αλλο παράδειγμα col φέρω, τό ά- 
κόλουθον· λάβε δριμύ όξος καί χυσον αύτό 
έπί τίνος, λίθου, αμέσως θέλει; ΐδεΐ 
νά γινφ βρασι;· ή βρασι; αυτή προέρχεται 
έκ τή; γεννήσεω; τού ανθρακικού οξέος κατά 
τρόπον, τόνόποιον ίσως άλλοτε θέλω λάβει 
αφορμήν νά σοί έξηγήσω.

Τό ανθρακικόν όξύ είναι λίαν βλαπτικόν 
εί; τήν αναπνοήν τών ζώων, δ(ά τούτο κα'ι 
όπου υπάρχει μεγάλη ποσότης έξ αύτού, έ 
ττερ-χεπαι αμέσως ό θάνατός των. Φαίνεται 
δέ ότι τό αέριον τούτο, τό όποιον μόνον του 
εις μεγαλητέραν δόσιν είναι βλαπτικώτατον 
ώφελεΐ πολύ τήν άναπτυξιν τών φυτών διό
τι τά φυτά, ώ; θέλομεν είπεΐ άλλοτε, ά*α-  
πνεουσι διά τών φύλίων των, άναπνέον-ια 
δέκρατοΰσι τό ανθρακικόν όξύ, τό άποσυν- 
θετουσι, καί τό μέν όξυγόνον, τό τόσον χρή
σιμον εις τήν αναπνοήν τών ζώων, τό ά'πο- 
δάλλουσι πρός όφελος τών ζώων, τόν δέ άν
θρακα αύτοΰ κρατούσι διά νά τόν μετοδά- 
λωσιν <ίς ξύλον καί άλλας άνθρακοόχου; ου
σίας. Μή σε φανή λοιπόν παράδοξον άνα- 
γνώστα μου, έάν σοί είπρ τι; ότι τό ξύλον 
τό όποιον καίει; διά νά βράσγ; τό φαγητόν 
σου, ή διά νά θερμανθή;, ύπάρχει εί; κατά 
στάσιν ανθρακικού όξέο; έν τώ αέρι, τόν ό
ποιον άνέπνευσε τό δένδρον' έξ ου έκόπη, 
καί τό ρετέβαλεν εϊς ξύλον διά τή; άνα- 
πνοή; του, σύ δέ καίων τό ξύλον συντελεί; 
νά τό κάμης πάλιν ανθρακικόν όξύ διά νά

χρησιμεύση έκ νέου εί; άλλο δένδρον χάριν 
τών απογόνων σου’ διότι καμμία'όλη δέν 
χάνεται εις τον κόσμον, άλλα'τώρα λαμβά
νει μίαν μορφήν κ,ί τώρα μίαν άλλην, 6π«. 
γψενη εί; τού; νόμου; τούς όποιου; άπαξ 
ζαι διά παντό; έθεσεν ό Θεό; εί; τά σώματα 
τοϋ συμπαντο;.

_ 1 α τρία ταΰτα αέρια, τά άποτελοΰντα διά 
τής ένώσ'-ώ; των τήν κυρίως ατμόσφαι
ραν, απαντώνται εί; όλην τήν Εκτασιν αύτή; 
καίει;,όλα τά κλίματα' μόνον εί; έλώδη 
τινά μεοη, ή νοσηρά; κοιλάδας, καί εντός 
σπηλαίων όπου δέν γίνεται κίνησις καί ανα
νέωσή τού άέρος, πλεονάζει πολλάκις τό αν
θρακικόν όξύ. 'Ιστορικά δέ καί πασίγνωστα 
κατέστησαν τό λεγόμενον σ π ή λ α ι ο ν τοΰ 
* υ V ο ς παρά τήν Νεάπολιν τής Ιταλίας, 
καί ή θανατηφόρος κοιλάς τής Ί ά- 
ο α ς, δια τόν ε’ν αύτοΐς πλεονασμόν τοΰ αν
θρακικού οξέος. Εί; τοϋ πρώτου τόν πυθμένα 
μόλι; κρεμάσφ τις κυναριον ή άλλο τι ζώον 
θελει τό ίδει άμέσω; ν’ άποθάνη. Εί; δέ τήν 
δευτεραν, ούχί μόνυν καλύπτουσι τό έδαφος 
τά λευκαθέντα οστά .διαφόρων ζώων άτινα 
πλανηθεντα ευρον, μόλιςείσελθόντα εί; αυ
τήν,^τόν θάνατον, άλλά.καί τά πτηνά αύτά 
τά άνωθεν αύτή; τυχαίος διαβαίνοντα, πί- 
πτουσιν αμέσως νεκρά.

Ο αήρ όστις πανταχόθςν μάς περικυκλόνει 
εχει βάρος άλλ’ ημείς δέν αΐσθανόμεθα τήν έκ 
τού βάρους τούτου, πίεσιν, διότι αυτή γίνεται 
όχι μόνον έκ τών άνω, αλλά καθ' ολας τά; 
διευθύνσεις καί έκ τών πέοιξ υμών, τό δέ 
βάρος τούτο είναι ίσον μέ μίαν στήλην ύδα- 
τος ίχουσαν ύψος 32 ποδών. Έάν ή πίεσι; τοϋ 
“έΡ°; 5έν έγίνετο πανταχόθεν, ήθέλομεν ίδεΐ 
εις όλα τά ζώα τάς φλέβας καί τάς αρτηρία; 
:βίι>^®ΡιεΧουσ“ί τό “ίρα νά έκταθώσι μέχρι 
διαρρήςεως, καί εί; όλα τά φυτά τά αγγεία 
τά περιέχοντα τούςθρεπτικους χυμούς νάπά- 
θωσι τό αυτό··'Γούτο εκ.ινδύνευσαν νά πάθωσι 
καί όσοι δι' αεροστάτων έτόλμησαν νά ύψω- 
Οώσιν εις στρώματα τή; ατμόσφαιρας άρχώ- 
τερα.

,Ή πυχνότης τής ατμόσφαιρας δέν είναι 
πάντοτε καί παντού ή αύτή, ή δέ Οερμότης

έχ,ι μεγάλη ν έπιρόοήν επ’ αυτής' ή πυκνότης 
τή; ατμόσφαιρα; βλάπτει τά ζώα, ή δέ άραι- 
ότ-η; αύτής βλάπτει τά φυτά. Διά νά γνωρί 
ζωμεν δέ τήν πυκνότητα ή τήν αραιότητα τής 
ατμόσφαιρας καί τήν ποσότητα τής έν αυτή 
θερμότητος, μεταχειριζόμεθα δύω άπλούσ- 
ταταάλλά χρησιμώτατα καί άκριοή όργανα’ 
Καί τό μέν έν, διά τυΰ οποίου μανθάνομεν 
τά; ατμοσφαιρικά; μεταβολάς, καλείται βα
ρόμετρο ν, τό δέ άλλο τό όποιον μάς δει
κνύει τήν ποσότητα τής έν τή ατμόσφαιρα 
θερμότητος λέγεται θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο ν. ,

Τό βαρόμετρου είναι όργανον αναγκαιότα
τα εί; παντα ιδιοκτήτην καί γεωπόνον' άπΟ 
τοϋ 1643 ότε έφηυρέθη παρά τοϋ Ιταλού 
'Γορρικελλη μαθητου τού περίφημου Γαλι
λαίου, τό όργανον τούτο, ελαδε μέχρι σήμερον 
πολλάς τροποποιήσεις έπί τό τελεώτερον εν- 
ταυτώ, καί διά τούτο εις μεγαλητέραν, χρή- 
σιν παρά τοΐ; εύποροι; γεωπόνοι; είναι τό του 
Γαϋλουσσάκου είναι δέ τούτο σίφων υέλινος, 
δηλαδή σωλήν μάκρος κλεισμένος εις τήν κο
ρυφήν καί έκ τού κάτω άκρου του κυρτωμένος 
πρός τά άνω' τό βραχύτερου, τό κάτω καί 
κυοτωμένον τοΰτο άκρον, η σκέλος, εχει μιαν 
οπήν άπό τά πλάγια καί κάτωθεν τή; οπή; 
είναι πλήρες ύδραργό.ου, όστις μεταβαίνει 
πληρών έν μέρει καί τό άλλο καί μεγαλήτε- 
ρον μέρος τού σωλήνας. Τό όλον^ έφαρμο,εται 
ή έπί σανίδας ορθογωνίου, ή έπι ξύλινης θήκης 
ή έπί ράβδου, έφ' ής είναι χαραγμένοι διά
φοροι βαθμοί' ό υδράργυρος ό ευρισκόμενο; εις 
το βραχύ καί κατώτερον σκέλος τοΰ σίφωνος 
συγκοινωνεί μετά τής ατμόσφαιρα; διά τής 
οπή; ήν έχει πλαρως, ήτις, όταν είναι πυκνή 
καί βαρεία, τόν πιέζει τόν ώθιί έντά; του 
μακρού σκέλους, εϊςτήν κο λότκτα τού οποίου 
βαθμηδόν τόν βιάζει ν’άναβή, Όταν δε πά
λιν ή άτμοσφαίρα είναι έλαφρά τότε εκ του 
μακρού σκέλους καταβαίνει ό υδράργυρος πρός 
τό βραχύτερον σκέλος. Διά τής άναβάσεως λοι
πόν τής στήλη; ταύτη; τοΰ υδραργύρου εις 
τού; διαφόρους βαθμού; τού βαρομέτρου δυνα 
μέθα νά προίδωμεν τόν καλόν ή κακόν και 
ρόν, τήν βροχήν, τά; καταιγίδας, και --α με- 
τρή.ωμεν ακριβώς σχεδόν τό άπό τή; θαλασ

σή; υψο; παντός τόπου, καί αυτών τών υψη
λότερων όρέων. Εί; άλλα δέ τροποποιηθέντα 
σήμερον βαρόμετρα έφπρμώσθη καί πλάς με ■ 
ταλλίνη, καί δείκτης, όστις, περιστρεφόμε
νο; ώ; αί βελόναι τού ωρολογίου, δεϊκνυσίν 
ά'-ριβώ; πάντα ταΰτα.

Το δέ θερμόμετρον σόγκειτχι έξ ενός σω- 
λήνος στενού, ύελίνου, κλεισμένου άνωθεν, καί 
τελευτώντος κάτωθεν εις μίαν εύρυτεραν κοι
λότητα, συ -ηθω; σφαιροειδή, καί πλήρη εξ 
ένος ρευστού τό όποιον δυσκόλω; ύπό τού 
ψύχους πήγνυται' πρός τούτο δέ μεταχειρι 
ζονται ή τόν όδράγυρον ή τό χρωματισμένου 
οίνόπνευμα. ’Επειδή δέ ήθερμότη; έχει τήν I 
διότητ» νά διαστέλλη καινά πλατύ-.γι όλα 
τά σώματα, τό δέ ψύχος τουναντίον νά τά 
συστέλλ-ρ, ό ύδράργυρος, ή τό οινόπνευμα ά- 
ναβοκαταβαίνιι εντός τού στενού αυτού σω- 
λήνος άναλόγως τοΰ ψύχους ή τής θερμότητος. 
Ό σωλήν αύτόςείναι προσηρμοσμένος είςμίαν 
πλάκα εκ ξύλου η μετάλλου, έπί τής όποιας 
παρατίθεται κλίμαξ 80 η 100 βαθμών ηριθ- 
μημένων, άρχομένη άπό τοΰ μηδενός τό ό
ποιον είναι ό βαθμό; τού διαλυόμενου πάγου, 
διαιρείται δέ κάτωθεν αύτού πάλιν άλ
λους βαθμούς. Καί οϊ μέν άνωθεν τοϋ μηδενος 
βαθμοί μάς δεικνύουσι τήν θερμότητα μέχρι 
τοΰ βράζοντας υδατο;' οί δέ κάτωθεν του μη
δενός, το ψύχος άπό τής διαλύσεως του πά
γου μέχρι τού δριμυτάτου ψύχους. "Ολα τα 
θερμόμετρχ δέν εχουσι τά; αύτας διαιρέσεις 
το μέν θερμόμετρον τοΰ 'Ρεωμυρου φερει βαθ
μούς 80 άνω τού μηδεός, εις τού; όποιου; ό
ταν φθάΐήή Οερμότης βράζ-n τό_ϋδω?· το δε 
λ γόμενον τοΰ Κ. ε λ σ ί ο υ διαιρείται εις 100 
βαθμού;, διό και έκατόβαθμον ονομάζεται' το 
δέ τοΰ Φερενειτου διαιρείται εις 21 ' βα - 
μού;, έξ ών ό τοιακοστός δεύτερος δεικνύει 
το σημεϊον τής διαλύσεως τού, ^αγου, είναι 
δηλαδή ταυτόσημος τού μηδενός των δυο 
άλλων θερμομέτρων. Τό θερμόμετρον τοΰ Φε 
ο νείτου, χρήσιμον είς’Αγγλίχν ιδίως, θεωρεί
σαι διά τήν μικρότητα τών βαθμών του, ω; 
το άκριβέστ^ρον καί άσφαλέστερον τών όυω 
άλλων. *
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ΦΡΑΓΚΟΙ KAI MQPAITAI.

(Σωέχεία ίδε 'ΓιΟχος Ζ'- Σελ. 816).

ΕΛΕΝΗ (άνεγπρομέντ.)

Άλλα, πάτερ μου, τά αισθήματα 
τού Δέοντος είναι όλα εύγενή χαί άξια 
συμπάθειας...

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άρχει ! ένόηοα τά αισθήματα σου, 
είσαι,.,.

ΕΛΕΝΗ

Μή, πρός Θεοΰ ! ώ πάτερ, ούδέ λέ_ 
ξι·' έτι, ίνα μή ίδής τήν θυγατέρα σου 
έξερχομένην τών ορίων τής ύπαχοής 
και τοΰ σεβασμοί).

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πώς ; τί είπες ·, Οά μοί άντισταθής;

ΕΛΕΝΗ

Είμαι Έλληνας καί ώς τοιαύτη δέν 
δύναμαι νά ύπαχούσω εις τάς προστα· 
γάς σου. Γνωρίζω τά χρέη μου πλήν 
έτι κάλλ'.ον χαί τά καθήχοντά μου 
Καταπιεστήν τής πατριδος μ-.υ ούίέπο 
τε θά νυμφευθώ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Αί, άφρον παιδάριον I μάθε λοιπόν 
τήν αλήθειαν ήν σοι ύπέχρυψα μέχρι 
τοΰδε. Είμαι 'Αλβανός καί ό πατήρ μου 
ήτο βουχός. Ούδέν κοινόν λοιπόν έχω 
μετά τής χώρας ταύτης.

ΕΛΕΝΗ

'Αλβανός ! Άλβανή ! ... . II/ην ό

χι. ιίν’ αδύνατον ! αίσθά.ομαι έν τή 
χαρδ'α μου θερμαινομένην ουράνιον 
φλόγα, πυρ θειον I Άλβανή, όχι δέν εί
μαι ! μήτι καί έγώ Άτθίδος τό γάλα 
δέν έθήλασα I Άλβανή! έρρέτω ή κακό 
φωνος αΰτη προσωνυμία. Είμαι Έλ 
ληνίς I Τις θα άναγχάση τήν Ελληνίδα 
νά άπαρνηθή τήν πατρίδα της ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Έγώ ό ’Αλβανός, ώς πατήρ, θά 
αναγκάσω σέ την I λλήνίδα, κόρην μου 
νά μέ ύπαχούσης ! Έν όνόματι τής πα
τρικής μου ισχύος σέ διατάττω όταν άμα 
προσεχώς, αύριον, σήμερον ίσως ό Γο- 
δεφρεϊδος ζητήοη τήν χεΐρά σου, νά μή 
άρνηθής.

ΕΛΕΝΗ

Θά τήν άποποιηθώ !

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Αΰτη, φιλτάτη, είναι ΐσχυρογνωμία 
παιδαριώδης Θά δεχθής τήν χειρά του 
ακούεις, θα δεχθής. ..· Σοι δίδω μιας 
ώρας καιρόν ίνα σκεφθος !
(απέρχεται δεξιοΟεν- ή Ελένη μετά μι 
κρον άπέρχεται έχ τοΰ βάθους χινοΰσα 
τήν κεφαλήν' μικρά σιγή εισέρχονται 
ό Αιμίλιος καί ή Ευτυχία αριστερόθεν).

ΣΚΗΝΗ I’.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ καί ΕΥΤΥΧΙΑ.

ΕΤΙΪΧΙΑ

Είδες τόν αδελφόν μου, Αίμ'λ'.ε !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Όχι κυρία.

ΕΤΤΤΧΙΑ

Δέν είναι νομίζω σήμερον ή ταχθεΐ- 
σα ήμέρα τής έξεγέρσεως;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ναί ! ό Χαμάρετος περιμένεται έν- 
ταΰθα άπό ώρας είς ώραν ίνα παρα- 
λάβη τόν Σωτήριον καί τόν άδελφόν 
σας μεθ*  έαυτοΰ, συνάμα δέ άσφαλίση 
χαί ύμδς μετά τής 'Ελένης ειςτι βέ 
βαιον μέρος.

ΕΤΤΤΧΙΑ

Πώς ; ημείς θά μείνωμεν ένταΰθα 
μόναι χαί απροστάτευτοι; Δέν θά τούς 
συνοδεύσωμεν ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Είναι αδύνατον κυρία. Άλλως τι 
δέν θά είσθι μόναι.

ΕΤΤΤΧΙΑ

Τι έννοεΐς Αιμίλιε ; τό καθήκον σου 
είναι πλησίον τοΰ κυρίου σου. Σχέφθητι

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Σκέπτομαι, άλλ’ ό νοΰς άντιπαλαίει 
πρός τήν καρδίαν μου. Είναι αδύνατον 
νά σάς έγχαταλείψω μόνην.

ΕΤΤΤΧΙΑ

Τόσον λοιπόν μα; συμπαθείς Αίμί 
λιε !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Σάς συμ.παθώ ! ναί, σάς συμπαθώ — 

οάςάγαπώ. Μή έχπλήττεσθε κυρία, ά- 
χούσατέ μου*  είμεθα μόνοι ένταΰθα καί 
θά σάς εξηγήσω όλα και ίσως αύριον 
θά μέ διώξητε τής παρουσίας σας. Μοί 
έσώσατε τήν ζωήν σάς τήν προσέφερον 
μετ' αύτσπαρνήσεως- Τήν εύγνωμοσύ- 
νηνόμωςόλ'γον κατ’δλίγον διεδέχθηδ έ
ρως, έρως εύλαβή; καί σεμνός. Δένεΐναι 
έγκλημα έάν σάς τό εξομολογούμαι- 
μή είναι έγκλημα τό νά λατρεύη τις 
τόν Θεόν καί νά λατρεύη αύτόν παν- 
δήμως. 'Εγώ Θεόν μου δμάς έχω καί 
δέν τό θεωρώ έγκλημα νά διακηρύττω 
τήν λατρείαν μου. Εις τάς κρίσιμους 
ταύτας περιστάσεις δέν σάς προσφέρω 
κυρία, περγαμηνάς εύγενείας καί τί
τλων μετά μυριάδων λογχών. Όχι! 
Αλλά σάς προσφέρω καρδίαν ζωηρόν, 
ένθερμον καί άφωσιωμένην είς ύμάς, 
περιπαθή καί ποθοΰσαν νά τελειώση 
τούς παλμούς της δι'ύμάς χτί μόνην.... 
Οίμοι ! πώς παριφέρθην ! πώς παρε- 
γνώρισα τήν Οεσιν μου ! πτωχέ καί 
ταπεινέ δοΰλε, μυοτιχοσύμβονλε έξ ά- 
οοσιώσεως, φίλε έξ ευγνωμοσύνης. Τι 
παραληρεί; ; Συγγνώμην κυρία, συγ- 
χωρήσατέ με ...

ΕΤΤΤΧΙΑ

Αιμίλ'ε, είσαι εΰγενής καρδία καί δέν 
έχεις άνάγκην συγχωρήσεως. Τόν έρω*  
τά σου όμως δέν δύναμαι νά συμμερι- 
σθώ ! ή καρδία μου έδόθη είς άλλον ! 
άναπώ τον εύγενή σου έζιΈον "Ελλη
να τόν ύπερήφανον έχείνον Λέοντα τής 
Σπάρτης, τόν Χαμάρετον. Είς αύτόν ό 
έρως μου, είς σέ ή στοργή μου.... Δέ
χεσαι, Αιμίλιε, νά ησαι αδελφός μου ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

’Αδελφός σου ’ αδελφό, σου ... πλήν 
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πόσον ήδεια είναι αύτή ή λέξις · άδελ- 
φός ! θά έχω λοιπον αδελφήν | ώ χα
ρά ! θά δύναμαι νά τή διαχοινώ τά; 
θλ'.ψεις μου, τάς λυπας μου ’ Είναι α
ληθές χυρία, θά ημαι άδελφός σου ;

εγγτχια

Λ at Αιμίλιε, άδελφός άφωσιωμένο; ! 
Δέχεσαι ·

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Έάν δέχωμαι ! διά μιας μόνης λέξεως 
έπούλωσες τήν πληγήν τήςχαρδίας μου. 
£2 αδελφική στοργή ! άγιωτέρα καί 

αυτών τών αγνότερων ερώτων πόσον 
φαίνεσαι παρήγορος χαί ήδεια εις τήν 
δια'νοιαν τοΰ ορφανού, πώς παρηγορείς 
τόν πάσχοντα !

ΕϊΤΓΧΙΑ

Ναι, Αιμίλιε, είναι άγια ή αδελφική 
στοργή ! ό Θ=ός έν τή μεγίστη αύτοΰ 
προορατιχότητι έθεσε μεταξύ τής μη
τρικής στοργής χαι τής συζυγική; φι- 
λ’ας τήν διάμεσον ταύτην στοργήν επί
σης άφωσιωμένην χαίζωηράν ώ; αύτάς. 
Επιεικέστερα τής μητρικής στοργής ό- 
λιγώτερον απαιτητική τής συζυγικής 
ή αδελφοσύνη είναι εύγενεστέρα καί 
τών δύω.. Τώρα Αιμίλιε ύποσχέθητί 
μοι ότι θέλεις έπαγρυπνεί έπ’ έχείνου 
χαι τόν υπακούει; ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Έν όνόματι τής γεννηθείσης φιλίας 
μας έπί τοΰ άμοιβιίω; συνδεθέντος 
αδελφικού φίλτρου σέ ύπόσχομαι ότι 
ένόσω είμαι πλησίον τοΰ Χαμαρέτου 
ούδείς κίνδυνος θέλει απειλήσει αύτόν

ΕΪΤΓΧΙΑ
Ευχαριστώ, Αιμίλιε !

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

'Αλλά σείς, κυρία, πού θά μείνητε ;

ΕΪΤΓΧΙΑ

Καί έγώ θά έπαγρυπνώ έπ’ αύτοΰ.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πώς ;

ΕΓΤΤΧΙΑ

Γνωρίζεις τήν 'Ελένην τήν κόρην 
τοΰ ξενίζοντας μας·

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Ναί !

ΕϊΤΓΧΙΑ
Καί αύτή αγαπά τόν Χαμάρετον. 

Ο έρως όμως αντί νά μάς χωρίση μάς 
ήνωσε πλεώτερον. Ουτω διά τοΰ έρω
τος τρεις ψυχαί έπαγρυπνοϋσιν έφ ενός 
καί μόνου ανθρώπου I Καθώ; συνενοή 
θημεν μετ’αύτής θά-άχολουθήσωμεν 
καί ήμείς τού; Έλληνας κρυπτόμενα! 
είς τά βουνά μετ’ αύτών καί βιοΰσαι 
ώ; έκεινοι. Έλληνίδος τροφοΰ τό γά
λα έθηλάσαμεν καί αί δύω καί εί; τόν 
άγώνα τόν καλόν έπιθυμοΰμεν νά λά- 
βωμεν μέρος, τήνΐέλευθερίαν τής θετής 
πατρίδος μας ποθοΰσαι!

ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εύτυχία, βλέπω έντευθεν έρχόμενον 

τόν αδελφόν σου μετά του ΒιλΛαρδουί- 
νου. Άπέλθωμεν. (απέρχονται έκ τοΰ 
βάθους, εισέρχεται αριστερόθεν ώοεί 
περισκοπών ό Ραϊμοΰνδος).

ΣΚΗΝΗ Δ’.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ είτα ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

* Ελθέ, ούδείς είναι ένταΰθα.

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ (έξωθεν).

ΙΙαρατήρησον καλώς.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

ετι 
τόν

’Ελθέ, ό Χαμάρετος δέν έφθασεν 
Τόν Σωτήριον ειδομεν κάτω είς 
κήπον περιπατοΰντα, ή κόρη του ευρί- 
οχεται είςτό δωμάτιόν της καί ή αδελ
φή μου είναι βωβή είς ό,τι άκούση. 
Έλθ· λοιπόν.
(Εισέρχεται 
φιεσμένος).

ό Βιλλαρδουίνος μετημ-

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Ενθυμείσαι όταν σοί έλεγον πρό 
τριών ήμερών κατά τήν εορτήν σου ότι 
θά εξυπηρετούν κάλλ'.ον τά σχέδιά σου 
έάν έτέλουν τό πραξικόπημα εκείνο ;

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

'Εχεις δίκαιον, άναγνωρίζω τήν ικα
νότητά σου.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ 

Ουτω λοιπόν δι’ ενός καί μόνου χτύ
που θά άσφαλίοωμεν διά παντός τήν 
ένταΰθα εξουσίαν τών Φράγκων. Διά 
τή; ψευδούς μετά σοΰ δυσαρέσκειας μου 
προσηταιρίσθη χαί ό γέρων ούτος ό

μωρός όέπιθυμών νά νυμφεύση τήν θυ
γατέρα του μετά τοΰ υίοΰ σου.

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

ΙΙώς ! έπιθυμιϊ νά νυμφεύση τήν θυ
γατέρα του μετά τούΓοδεφρείδου*  χα χα 
χα ! είναι νόστιμον τοΰτο »

ραιμοτνδος

'Οφείλομε·/ εντούτοις νά κολακεύσω- 
μεν τάς ιδέας του ίνα μή άπολέσωμεν 
τοιοΰτον λαμπρόν σύμμαχον έςυπηρε 
τοΰντα θαυμασίως τά σχέδιά μας καί τό 
μισός μου.

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Μίσος έγώ ένόμιζον ότι μόνον φι
λόδοξα καί ίδιοτελή πάθη σοί ύπηγό" 
ρευον τό αίσθημα τούτο. Μισεί; λοιπόν 
τούς Γραικούς ·, άλλά διατί ;

ραιμοτνδος

Διατί ; διότι τούς μισείς σύ !

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Έγώ όφελω ώς αρχών νά μισώ 
τούς άποστάτας ύπηχόοος μου. Άλλά 
σύ ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Βιλλαρδουίνε, θά ανακαλέσω ειςτήν 
μνήμην σου λόγους σοΰ τίνας ! Όταν 
οί άνεκοίνωσα τήν κατά σοΰ τεχται- 
ομένην συνομωσίαν τοσοΰτον έθορυ- 
βήθης, ώστε όταν σοί ειπον ότι μόνος 
έγώ ήδυνάμην νά άποοβέσω τήν στά
σιν ταύτην έπί μια όμως αμοιβή, σύ μέ 
άπεκοιθης χωρίς νά θέλης να γνωρίσης 
τό είδος αύτής. Λάβε, λάβε μέχρι καί 
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αύτοΰ τοΰ ήμίσεως τής αυθεντίας μου» 
Δέν είναι αληθές ·, (ό Βιλλαρδουίνος 
κατανεύει)- έγώ ήρχίσα νά ένεργώ τότε 
ώς άρχων χωρίς νά σοι δίδω λόγον τών 
πράξεών μου. Δέν άρνείσαι νομ·ζω ότι 
έβάδισα όδον καλήν καί εύθεΐαν καί ότι 
πλησιάζω είς τό τέρμα ταύτης Ζητείς 
τώρα νά μάθης τό αίτιον τής διαγω
γής μου ;

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ
Ναί.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Έάν δικαιολογούμενος σοι έλεγον 
ότι ή πρός σέ άφοσίωσίς μου μοί ύπη- 
γόρευσε τούτο Οά έψευδόμην. Όχι! ιΐς 
έρως προδοθείς Ιιμέ ήνάγκασε νά έ»ερ- 
γήσω. Άνεμίχθην μετά τών Ελλήνων 
καί εξυπηρετώ*  σε έξετέλεσα τά σχέ 
διά μου. Τήν έξήγησιν ταύτην καί έγώ 
έπεΟύμουν διότι είναι καιρόςνά συνεννο- 
ηθώμεν κάλλιον απόψε θέλω σοι δώσει ι 
τήν κλείδα τής συνωμοσίας έπί τή ΰπο- 
σχεΟείαη αμοιβή.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ
Όμίλει.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Μοί έοωκας Βιλλαρδουίνε τό ήμιου 
τής αύθεντίας σου έγώ θέλω σέ ζητήσει 
πολύ μικρότερον τούτου, ΐπολύ ποταπώ- 
τερον. Ύποσχέθητί μοι ότι έάν Οριαμ 
βεύσης τών Ελλήνων Οά μέ άφήσης νά 
εξασκώ απόλυτον ίοχύν έπί τής Ελένης 
τής Ουγατρός τοΰ Σωτηρίου.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Αύτό δέν δύναμαι. Τόν Μωρέαν δύ
ναμαι νά διαθέσω όπως θελωοχΐ όμως 
καί τούς έν αύτώ κατοικοΰντας.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Πλήν μικρά ή αϊτησίς μου Βιλλαρ- 
δουήε.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Ζητεί άλλο τι μεγαλείτιρον !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Είναι περιττά! αί συζητήσεις καί αΐ 
αιτίολογίαι· έπί ταύτη καί μόνη τή α
μοιβή δύναμαι απόψε μάλιστα νά σέ 
Θέσω εις τά ίχνη τών Γροικών.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Δέν δύναμαι!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Τότε καί έγώ δέν σέ λέγω τό μυστι
κόν. Άατραπήτω λοιπόν ό θρόνος 
σου, αφού θέλεις χάριν μ ας γυναικός 
νά καταοτραφής. 'Ακούεις ; (ό Βιλλαρ- 
δουίνος κύπτει τήν κεφαλήν)· ή άνατρο 
πη σου έπίκειται έάν δέν μοί παραχω- 
ριοης ό,τι αιτώ.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Έστω, σοι παραχωρώ ό,τι επιθυ
μείς' λέγε τώρα.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Άχουσον απόψε έν τώ οπηλαίω τοΰ 
Λύκου δίδεται ύπό τοΰΧαμαρέτου καί 
τών περί αύτόν τό σύνθημα τής έπα 
ναστάοεως.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Θά δοθή ύπ’ εμού.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Μή σπεύδε, έσο μόνον έιβιμος είς τό 
μέγαρόν σου όπως όταν σέ ειδοποιήσω 
ίκκινήοης διά τήν σύλληψίν των Έγώ 
θα μείνω ένταΰθα ίνα συνδιαλεχθώ με" 
τά τοΰ Σωτηρίου (ακούεται έξωθεν ή 
Φωνή τοΰ Χαμαρέτου ένώ ό Βιλλαρδ. 
κινείται νά φύγη δεξιόθεν).

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (έξωθεν)

Ναί, έφθαοα πάτερ μου!

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

'Λ ή φω.ή τοΰ λαμαρέτου !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
Φύγε λοιπόν.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Έρχεται έκεϊθεν.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Τότε έλθέ εντεύθεν.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ
ΙΙόθεν- αλλά πόθεν λοιπόν; είπέ μοι. 

’Εντεύθεν νά φύγω ! (δεικνύει τήν αρι
στερόθεν έξοδον).

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

“Οχι! άπ’ έδώ ! (λαμβάνων αύτόν 
άπό τής χειρός) Ή θύρα αΰτη οδη
γεί είς τό προαύλιον, έκεϊθεν δύνασαι 
νά φύγης, χωρίς νά οέ ίοη ούδείς.
(Ό Βλλαρδουίνος άπέρχεται έκ τοΰ 
βάθους· εισέρχονται δεξιόθβν ό Χαμά
ρετος καί4ό Σωτήριος).

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Καλώς ώρισες τέκνον μου ! τί νέα 

φέρεις ·,
ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

•Ο λαός όλος εύρίσκεται έπί ποδός, 
οί ίτπόται καθ’ ομίλους συσσωρευμένοι 
φαίνονται περιχαρώς καί πολλαίζητω- 
κραυγαί ύπέρ τοΰ Βιλλαρδουίνου μετ' 
ασμάτων ενίοτε συνοδευόμεναι, διαχό- 
πιουσι τόν αέρα· είπέ μοι λοιπόν τί 

σημαίνουν ταΰτα ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πώς ! δέν έμαθες τήν βίδησιν ;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

ΙΙοίαν ειδησιν ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ότι ό Βιλλαρδουίνος μένει είς τήν 

θεσιν του.
ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πώς ;
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ναί υιέ μου, ό Καμπανίτης ύπεχώ- 
ρησε άγενώς ένώπιον χαρτιών τινών πα 
ρουσιαοθέντων υπό τοΰ Βιλλαρδουίνου.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Καί τί περιείχον τά χαρτία έκλινα ;
46
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Of· ’ 1 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ότι έάν ό Καμπανίτης ένεφανίζετο 
τήν 11 Μαρτίου έχανε τήν αυθεντίαν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ
Διατί ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διότι ό Γουλιέλμος Καμπανίτης ώ- 
ρισεν εις τόν Βιλλαρδουίνον ότι μετά 
έν έτος καί μίαν ήμέραν θά άπέστελλε 
τόν διάδοχόν του- παρε·.θούσης δέ τής 
προθεσμίας ταύτης ό Βιλλαρδουίνος δι 
καιοΰιαι νά μένη εις τήν θέσιν του. Ε
νώπιον τής μυστική; ταύτης Οελήσεως 
τοΰ θείου του ό Καμπανίτης ένρινε κα
λόν νά ένδώοη.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Καί ύπεχώρησε χωρίς καν νά μάς 
συλλογισθή ; .... Ά I είναι πολύ .... 
πολύ ! (περιπατεΐ βιαϊως.)· '

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μή θορυβείσαι υιέ μου. 
σου αλλάζουν μεν .. . Ι α σχέδιά

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πώς J Όχι δέν αλλάζουν ! μένουν 
τά αΰτά· απόψε θά ιοη ό Βιλλαρδουίνος 
τούς αληθείς εχθρούς του.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Άλλά!....

X {ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ |
Σιωπά J

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ 
Όλα κατ’εΰχήν καί ό διάβολος αύτός 

μέ βοηθή).

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ 
I t I <’ι Α

Άφήσωμεν αύτά· έχω νά σέ ομιλή
σω περί άλλων πραγμάτων. Σωτήριε, 
μέχρι τοϋδε ήμην φυγάς καί ανέστιος. 
Δέν έτόλμων νά προσβλέψω ούτε προς 
τόν ήλιον, ούτε προς ελευθέρου άνδρός 
πρόσωπον φοβούμενος μη (δω τον οί
κτον εις τούς όφθαλμού; καί τήν πιρι- 
φρονησιν εις τα χείλη. Άλ·> ήδη έλεύ- 
Οεοος μελλων νά καταστώ καί ήγεμών 
έλευθερίιιν δέν δισΤσζω νά σάς τείνω 
τήν χείρα -.αυτήν κσί νά έξαιτήσω μυ 
ριοπλτσιον τόν μισθόν τώνάγώνωνμου 
αϊτών τήν χείρα τής ’Ελένης.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Γην χείρα τής Ελένης !

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τήν χείρα τής Ελένης ;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ναι! μή σά, φανή ή αΤτησίς μου πα
ράκαιρο; ή παράλογος. "«· Ελένη εί
ναι 'Χτθίς, ένώ έγώ είμαι Ιίελοποννή 
σιος.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Άλλ’ αγαπητέ Λέων, πριν δ·»*ηθώ  
μεν νά σοί άποκριθώμεν άνάγχη ν ά" 

ικούσωμεν τήν παρούσαν χατάσταπιν 
τών πραγμάτων.

ΧΑΜΑΡΕΙΟΣ

Ή παρούσα χατάσιασις τών ποαγ 
μάτων είναι ότι κρατώ εϊς -άς γείρας 

μου πάσαν τήν 11ελοπό*νηοον,  ότι εϊς

τήν φωνήν μ-.υ συνεδέθησαν ώς εϊς ιε
ρόν σύνδεσμον πάσαι αί έπαρχίαι αύτής 
ράντες οί αισθανόμενοι εις τό στήθος 
των πάλλουσαν χαρδιαν άνδρός. Τετρα- 
χ σμύοια δέ ξίφη Σωιήριε, είσίν έτοιμα 
να ύψωθώσιν εις -ή· φωνήν μου ύπέρ 
τής ελευθερίας τής ΙΙελοποννήσου.

1ΩΤΗΡΙΟΣ

Άλλ’ υίε μου, δέν σέ φαίνεται 
μετεβ/.ήθησαν αί περιστάσεις.

ότι

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ (τώ Σωτπρϊω).

'Αντιστάτου όσον τό δυνατόν.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ (τώ Ραί'μούνό'ω.)
ΊΙσύχει.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

τών έπί γής ; Αί περιστάσεις 
ουδέ το χα 

σωσωμεν τήν πατρίδα

Μετεβλήθησαν } καί πώς ; ό τόπος 
ήμώ· 5έ· είναι έρμαιο-' πάντοτε τών ξέ 
νων άρπάγωςό λαοςήμών δέν είναι εύ 
τελής δού'-ος ά/ και και ήτο ό εύκλεε· 
στερος 
λοιπόν δέν μετεβλήθησαν, 
θήχον τιΰ νά 
μος ή ά· τοΰτο δέν δυνηθί μεν, νά σώ· 
οωμε< τουλάχιστον το μ*γ®  Ονομά της 
νά τή άφήσωμεν κληρονομιάν αίματη- 
ράν διαμαρτύρησιν ώστε καί νέκραν νά 
την σεβωνται οί δυ,νόστοι της και άνε- 
γερθεΐσαν πάλιν ποτέ τήν ίδωσι φέρου- 
οαν κεφαλήν ύψαύχενα χαί άταπείνωτον

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Γίέ μου τά αισθήματα σου είναι γεν
ναία- ή γεννσιότης όμως μή ύπαχιύου 
σα είςτήν φρόνησιν χαταστοέφεται μέν 
λαμπρώς άλλά καταστρέφεται ......
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ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Καταστρέφοοσα τούς άλλους· έξα- 
χολούθει.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μή ά πατώμεθα Λέων, ώ; πρός τάς 
δυνάμεις μας- τόν λαόν ημών χατέβαλεν 
ή δουλεία καί έξεούρησε τού ζυγού ή 
έξις. Τούς δέσποτας των θεωρούσιν όν
τα φύσεως άνωτέρας χαί ή θέα μόνη 
τών σιδτροφόρων καί άσείς*ων  εκείνων 
ιππέων θέλει τρέψει τήν άγέλην των 
εις φυγήν. Τδ πρώτον σχεδιον ήμών ή
το καλόν. ’Αλλ’ ήδη άφοΰ ό Καμπανί
της άγενώς ένέδωκεν πρέπει νά περί" 
μείνωμεν άφορμήν έάν δέν θέλωμεν νά 
θραυοθή ό λαός ημών έπί τής δυ·ά 
μεως τού Βιλλαρδουίνου ώς έπ:βράχου 
τής θαλάσσης τό χύμα.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ
Τής θαλάσσης όμως τό χύμα ύπο 

σκάπτει πολλάκις τούςέδραιοτέρους σκο 
πίλους. Οί ποιμένες τών κοιλάδων ή 
μών δύναντοι νά άνατρέψωσι τον ύπε 
ρήφανον Γολιάθ, άν τούς έμφορή τής 
πατρίδος τό πνεύμα I Όλοι έγρηγο- 
ρούντες εύρίσκονται χαί «Σταυροφορία 
χατα τών Σταυροφόρων» είναι τό σύν
θημά των· κατά τού Β'λλαρδουί-ου ώ 
πλίοθησα- νά πολεμήσωσι μετά τού 
Καμπανίτου, κατά τού Βιλλαρδουίνου 
θά.πολεμήσωσι καί άνευ τού Καμπα
νίτου.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

(Ώ διάβολε} πώς δέν το έσκέφθην! 
σύτο εξυπηρετεί θαυμάσια τά σχέδιά 
μου. (Τώ Σωτηρ'ω). Δέξου ίνα κερδί
σης καιρόν καί άφες εϊς εμέ τά κατό
πιν], (άχολουθεί).
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τά; μ-υρίας καμπάς τοΰ ζοφεροΰ λαβυρίνθου, 
κυνήγιον νέον, κυνήγιον μέ λαμπάδα;, είς δ 
δέν έλειψαν ούτε τά κέρατα, ‘ούτε αί φωνχί 
ούτε ή πρόθυμό; συνδρομή πολυαρίθμων 
Ζεντιλμάνων τών πέοιξ ιδιοκτητών ή τρο 
φε'ων τοΰ ζώντο; τούτου ποιμνίου. Ή λυσ
σώδης αΰτη καταδίωξε; διήρκεσεν ό'εόκληρον 
την ημέραν' τέλο; οί δύω φυγάδε; συνωθού- 
μενοι άπό διαδρόμου εί; διάδρομον άπό κρό 
πτ'ζ.ς εί; κρύπτην κατέφυγιν είς την στοάν 
ήτις απολήγει είς τήν άνευ πυθμένας 
άβυσσον. Τότε έχοντε; όπισθεν αυτών τά 
δεσμά καί τάς βασάνου; καί έμπροσθεν αυ
τών τόν θάνατον, δέν έδεστασαν*  εί; τάς 
ώρυγά; τών έμμανών καταστάντων κυνών είς 
τό έ λελεΰ τών προμηθευτών τής ανθρωπί
νου σαρκός άπεκρίθησαν διά κραυγή;· προκλη 
τικής. Είς τήν λάμψιν τών λαμπάδων τήν 
εκτεινόμενη/ πρό; τό μέρος των οί διώκται 
αυτών τοΰ; παρετήρησαν ίσταμένου; όρθιου; 
κρατουμένους διά τή; χειρό; είς τό χαΐνον 
άνοιγμα τής τοΰ Βοτομλές ’Αβύσσου, ειτα 
αίφνης αμέσως τοΰ; ειδον ριπτοιένους εί; 
τήν άβυσσον τόσω βαθείαν ώστε ή πτώσι; 
τών δυστυχών τούτων δέν αντήχησε καν.— 
β Κύριε, προοέθεσεν ό Μάτ τελειόνων τήν ά- 
φηγησίν του, έβύθιοα ημέραν τινα σχοινιον έκ 
300 ύιαρδών (270 μέτρων) καί δεν ευρον ή 
μόνον τό κενόν !»

Ά -αβαίνοντε; καί καταβαίνοντες άλληλο 
διχδόχως φθάιομεν ίιπό τόν γίγαντα θόλον 
τού ΜαμμούΟ έπικαλοόμενον, εχοντα ύψος 
4<?0 μέτρων καί καλυπτοντα εύρυχωρότατον 
διάστημα διά τοΰ απειρομεγέθους αύτοΰ 
θόλου. Μεθ] όλα τά πυρά τών άναπτομε- 
νων χαρτών αδύνατον ήμΐν έστιν όπωςπαρα- 
τηοήσωμεν τό ύψωμα τοΰ θόλου τούτου όπερ 
χάνεται εί; ζοφερά σκότη. Άνθρωπό; τις 
είναι λίαν μικρό; ενώπιον τών μεγαλοπρεπών 
τούτων θαυμάτων τη; φόσεως. Ή ελάχιστη 
■πέτρα άποσπωμένη τοΰ θόλου καί π'-πτουσα 
έπί περιηγήτυΰ τίνος καθ’ όν καιρόν έξεστη 
κώ; παρατηρεί τά μυστηριώδη ταΰτα καί 
συνάμα μεγαλοπρεπή απόκρυφα τής φύσεως 
δύναται νά δωστι πέρα; εί; τήν περιέργειαν 
αύτοΰ. Ή σκέψι; αΰτη μέ ά αγκάζει νά δι-
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έλθω ταχέως τήν ολισθηρήν κλιτύν, ήτις 
άγει εί; τό άνώτατον μέρος τοΰ θόλου.

Εί; ολίγον άποστάσεως διάστημα παρε- 
τήρησα θόλον τινά έκλίθου μελανό/ρου κατε- 
σπαρμένου υπό λαμποκοπουντων λίθων.

α Εύριτκόμεθα έν τή Δια στερώ αιθού
ση, παρετήρησεν ό οδηγό; μου, περιμείνατε 
μίαν στιγμήν καί θά παρατηρήσητε θέαμα 
είς δ, μεθ’ όλα τά ταξείδιά σας, ουδέποτε 
παρευρέθητε». Είπών τούτο δ όδηγό; αμέσως 
ΰπεισέδύ όπισθεν εύρέο; τίνος κίονο; έκ βρά
χου, καί τότε επ’, ζοφερού βάθους ήρξαντο 
λάμπουσαι μυριάδες άδαμάντων. Τού; ο
φθαλμού; εχων προσηλωμένους έπί τοΰ θόλου 
τούτου, ένόμισα ότι διείδαν πρός στιγμήν 
τό στερέωμα μετά τών μυριάδων τών λαμ- 
ποκοπούιτων αστέρων του. Άλλ' αίφνης τό 
φώ; έχάθη καί ήρξατο τό βάθυ σκότος. 'Ενώ 
δέ έξεφραζον τών θαυμασμόν μου ό Μάτ μοί 
έπρότεινεν ό'πως παρακαθήσω εί; τήν ίγερσιν

| τής ήοΰς καί είς τό λυκόφως. Ήδό τι φώς 
1 έπιξετάθη κατά μήκος τοΰ σπηλα’ου, ηύξόν- 
θη καί δι’ αύτοΰ άλληλοδιαδόχως είδομεν 
τους αστέρα;· ειτα άπεσΰρθη | βραδέως καί 
μυρία φώτα λάμπουσιν εί; τόν ουράνιον θο
λόν. Το φυσικόν τοΰτο διόραμα άνθαμιλ- 
λάται έπί τώ άποτελέσματι καί τή πιστό-

1 τητι μέ πάν ό,τι ή τέχνη παρήξεν αζιοθαυ 
I μαστότερον εί; το ειδο; τούτο.

Έκεϊθεν διηυθύνθημεν πρός τά; ήΐόνα; τή; 
Νέκρας λεγάμενη; θαλάσσης καί πρό 
μικρά; τίνος δεξαμενής εύρους μόλις 8 ή 10 
μέτρων ήναγχάσθην νά ομολογήσω ότι οί Α - 
μερικανοί χρώνται λίαν συνεχώς τών πομ
πωδών Ονομάτων.’Αμέσως κατόπιν εΰρίσκο- 
μεν εύρύν τινα ρύακα έμπιπροσθοϋντα πρό 
τή; διόδου ήμών. Ό υπόγειο; ουτος ποτά 
μό; εχιι τό όνομα τή; Στυγός. Έπιβιβά- 

( ζομαι έπί τή; βαρεία; λέμβου τοΰ Χάρωνος 
ό μαΰρός μου ναύτης ί*πέμπ·ι  κραυγας τινα; 
καί οί θόλοι άντηχοΰσι τήν φωνήντου μακράν' 
Οά έλεγέ τι; ότι αί απηχήσεις αυταί είσιν οί 
όδυρμοί τών κατσδεδικασμε'νων ψυχών εί; 
τά αιώνια ταΰτα σκότη. Τά φώτα ήμών 
δέαγέουσιν έρυθροειδείς λάμψεις έπί τών 
βοάχων οϊτινες διαγράφονται φανταστικώ; εν

σχήματι μεγίστων κιόνων σχηματίζουσι 
πολυπληθείς κομψά; αψίδα;, θέα; πράγματι 
μαγική;. ΙΙανταχόθεν τό νερόν υγραίνει παν- 
ταχόθεν ακούονται αί ρανίδες ών ή ηχηρά 
πτώσι; αντηχεί είς τά απόκρυφα ταΰτα έν- 
διχιτήματα. Εί; τό βάθος τής αιθούσης πα- 
ρατηρεϊται σύμπλεγμά τι μιμούμενου τήν κο 
ρυφήν υψηλού φοίνικα;' οί κλώνε; χχριέντως 
κεκλιμμένοι φαίνονται ότι είσί γεγλυμμένοι 
έκ τμήματος άνατολικοΰ αλαβάστρου' έκ τή; 
κορυφή; δέ τού κομψού τούτου συνόλου άνα- 
βρύει πηγή τι; δημιουργό; προαιώνο; τών έκ 
σταλακτιτών θαυμάτων τούτων άναλαμπόν 
των ετι μάλλον έκ τού φωτός | τών λαμπά
δων μας' τό φώ; διεσδύον άνά μέσον τών 
κενών τών σταλακτιτών αυξάνει έτι μάλλον 
τήν διαφάνειάν των. Αίλεπταί αψίδες κεκο- 
σμηχεναι ύπό κροσσών
μένων καί εκτεινόμενων υπέρ τήν κεφαλήν 
τοΰ περιηγητοΰ, δόνανται νά άναπαρασταθώ- 
σιν είς τά όμματά του ώς κομψή τι; άναδεν- 
δρά; έκ λευκού μαρμάρου' δι’ ο καί οί περιη- 
γηταί δίδουσιν εί; τό παράδοξον τοΰτο σόμ 
πλέγμα τό ίνοαα τοΰ Φοίνικος ή τό τήςι,Έ- 
ξαισίου Άνανδενδράδος κατά τήνίδ αν αυτών 
κρίσιν.

Τόν αΆντρον τών Νυμφών» κείμενον 
είς έν τών άκρων τών σπηλαίων, απέχει 1 6 
χιλιάμετρα τή; κυρία; είσοδου. Μετά τήν 
τοΰ «Άντρου τών Νυμφών» έπίσκεψίν μου έ- 
πεθύμησα μετά πυρετώδου; ανυπομονησία; 
νά φθάσω εί; τήν είσοδον. Διήλθον 10 ώρας 
έν τοΐ; υπογείοις τούτοι; καί ή άνάμνηοις 
τοΰ καταχθονίου κυνηγιού, οΰ θέατρου έγέ- 
■-οντο άλλοτε έμείου παρ’έμοί τήν ώρανέκεί- 
νην τήν αξίαν τών έξοχων τούτων καλλο
νών. Είχον ανάγκην νά έπανίδω τόν ουρα
νόν καί τό φώς, καί έχαιρέτησα τήν έκ τών 
σπηλαίων έξοδόν μου μετά -χαράς.

Όταν έπάτηεα τήν γήν τό φώ; καί τά 
πέριζ τοπεία έφάνησαν είς τού; οφθαλμούς 
μου μέ άλω; νέον θέλγητρον, οφειλόμενον ί- 
σω; εν μέρει είς τήν άντίθεσιν τοΰ σκότους 
έν μέσω τοΰ δποίου διετριψα ολόκληρον η
μέραν. Ήτο όμως jxai πράγματι ώραιο-άτη 

I εσπέρα' τό κυανοΰν τού ουρανού ήτο άνέφελον'

ώ έπί τοΰ ΰδατο; τή; Στυγός ποικιλλομέ- 
νου έκ λαμπρών άνταυγειώ' αντανακλάται 
άποτόμω; ή σκιαγραφία τοΰ μαύρου' τό πα
ράδοξον τοΰτο θέαμα μέ έρριψεν εί; σκέψεις 
άλλοκότου; ότε τρομερός τις θόρυβος άντή- 
χη.σεν αίφνης έν τώ σπηλαίο», ώσεί ολόκληρον 
τόσπήλαιονκατεκρημνίζετο.Ήτοόμω; μικρόν 
τι τέχνασμα τοΰόδηγοΰμου Μάτόστιςέδείκνυε 
τούί λευκού; αύτοΰ όδόντα; γελών άμέτρω;' 
ένώ έγώ άφιέμενο; είςΙβαθεΐ; ρεμβασμού; έλη 
σμόνουν τήν παρουσία>του ουτος άπυβά; τή; 
λέμβου καί κτυπών έπανειλκμμένω; έπίτινος 
πιτρας έπροξένησε τόν κρότον τούτον τόν 
ύπό τή; ήχοΰς δεκαπλασιαζόμενου Χαί οστι; 
μέ άπεστασεν αίφνης έκ τοΰ μέσου τών ρεμ
βασμών μου' δέν δυσηρεστήθην δέ έναντίον 

J· » r > · . 1 ,ιοτι μοι προυςεντ,τεν εντυπωσ'.ν ή· ο>- 
δέποτε Οά λησμονήσω τήν συγκίνησιν.

Μετά πλοΰν ήμισείας ώρα; άπεβιβάσθημεν 
καί έπί πολύ έβαδίζομεν έπί λεπτής άμμου 
ήτις είναι κοιτίς τοΰ ρυακίου κατά τάς παλ- 
λιρροίας. Διακρίνονται δέ εντελέστατα τά 
ίχνη τή; ύψώσεώς της. *Ετι  πορρωτέρω πα- 
ρετηρήσαμεν μικράν τινα πηγήν θειώδη, εί- 
τα τήν πάροδον τοΰ Σεβελάνδ η; οί εκατέ
ρωθεν τών πλευρών έκ γρανίτου τοίχοι φαί
νονται ώσεί κεκαλυμμένοι διά ζωηρών άνθέ- 
ων λεπτοτάτων. Ή παρατήρησες αΰτη έγέ
νετο ύφ' όλων τών τά σπήλαια ταΰτα έπι- I 
σκεψαμένων μηδ’ αύτών τών πεζοτέοω» έξαι 
ρουμίνων. Ή πάροδο; αυτή απολήγει εί; 
τήν μέ χιονώδη τείχη Αίθουσαν του χορού. 
Το τά τεί-χη τής αιθούση; ταύτη; έπικαλυ· 
πτον λάμπον έπίχρισμα είναι πράγματι κα
ταπληκτικής λευκότητος.

Δι’ οδών πλατειών καί στενών διαδεχόμε
νων άλλήλας, «κολιών ή εύθειών ώδηγήθημεν 
έκ τής άνω αιθούσης είς βραχώδη όρη ένθα 
ό περιηγητής οφείλει νά άναρριχάται άδια- 
κόπω; απειρομεγέθη τμήματα βράχων άπο- 
σπασθέντων έκ τού θόλου. Άνά μέσον δέ 
πολλών ανωμαλιών τού εδάφους ή εύρέων 
καταγμάτων τεκμηριουντων έτέρας άζιοση· 
μειώτους άνατροπά; φθάνομεν έπί τέλους είς 
το Άντρου τών Νυμφών εί;ό σταλακτϊται 
παντός μεγέθους καί όγκου ίστάμενοι έν

παραδόξω; διαιρου-
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ό ζέφυρος, πληΛς αρωμάτων, έθώπευε γαλη- 
νίως τήν επιφάνειαν τής γής. ΊΓπό τά ©υλ- 
λώματα μικρά πτηνά έμελπον τά ήδύτερα 
αυτών άσματα καί νέφη εντόμων περιεστρέ 
φοντο έν χορώ ύπό τάς ακτίνας τοΰ δύσντο; 
ήλιου' έκ τοΰ ετέρου μέρους του τοπείου τά 
μεγάλα δάση ανέπτυσσαν τά μεγαλοπρεπή 
αύτών έκ χλόης διατειχίσματα μέχρι τών 
θελκτικών οχθών τοΰΌχίου, ένώ πρός άνατο- 
λάζ και νότον, αί κορυφαί αυτών έκυμάτιζον 
ύπεράνω τών κλιτύων τής πεδιάδος. Είςτό] 
μέρος δε τών έκασταχού άδένδρων υερών 
άνυψοΰτο λευκός τι; οίκίσκο; διαγελών έπί 
τώ πλουσίω θερισμώ τοΰ έτους' περί τούς 
οίκίσκου; τούτους τά δένδρα τών άμπελόνων 
των έκλινον πρός τήν γην τούς κλώνα; αύ
τών πλήρεις καρπών. Νωχελώ; έζηπλωμενα 
έπί τής παχείας χλόης τά ποίμνια έμηρύκα- 
ζον βραδέως ήσυχα καϊ άναπεπχυμένα, ώσεί 
άπολαύοντα καί αυτά τάς καλλονάς τής 
σκηνής η; μέρος άπετέλουν καί ό ποιμήν 
προσβλέπω? τό πάν έφαίνετο μεμαγευμένος 
πρό των μεγάλων δώρων τής φύσεωί.........
ώ ! διατί ή ζοφερά κηλίς τής δουλεία; νά 
έζαπλυΰται έπί τοΰ ανθρώπου τούτου καί 
τοΰ παραδείσου εκείνου ....

(’Εκ τοΰ Γαλλικού.)

ΚΠΧΣΓ. Α. ΞΑΝΘΟΙΙΟΓΔοΣ.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΝΧΥΤΟΥ.

'Εάν τις μετά προσοχής ζητήση έπι χάρ
του τό πέλαγος τών Άντιλλών νήσων, θέ
λει ανακαλύψει, εις τό σύγπλεγμα τών 
Καράβων, νήσον τινα, μόλ'ς ώ; κεφαλήν 
καοφίδος φαινομένων είναι αυτή θλιβερό; τις 
βράχος, άκαταπαυστως κτυπουμενος και 
καταβυθισμένος ύπό τών κυμάτων, άνυδρος 
καί αυχμηρός, Ονομαζόμενος δέ Σομβρέρον.

ΓΙρός τών άχαριν ταύτην νήσον διευθύ 
νέτο τήν 13δεκεμβρίου 1807, ή ’Επικού- 
ρ ία κανονιοφόρος τοΰ αγγλικού ναυτικού. Ί1 

το περίπου ή έκτη τή; εσπέρας. Ό πλοίαρ
χος Λ’ έσηκόνετο άπό τήν τράπεζαν, οί 
χαρακτήρας του κατά τό λέγειν πολλών, 
καταθεσαντων ακολούθως περί τοΰ συμβάν
τος, έφαίνοντο έμψυχούμε'Όΐ υπό τοΰ οίνου' 
είχε δέ διατάξει αίφνης νά ρίψωσι τήν λέμ
βον εις. τήν θάλασσαν καί νά καταβιβάσωσιν 
εΐ; αύτήν τόν ναύτην Ροβέρτον Ίεφερήν 
κατηγορηθέντα OTt έπραξε κλοπήν έπί τοΰ 
πλοίου-

Ό Ροβέρτος ουτος ήτο νεανίας δεκαο- 
κταετή; όστις ήγνόει παντελώς, δτε έφάνη 
έπί τού καταστρώματος, περί τή; φρικτής 
άποφάσεως, ήν έμελλον νά τώ διακοινώ- 
σωσιν.

'Ητό ανυπόδητο; καί σχεδόν γυμνός, έ
φοροι τον χιτώνα του μόνον καί παντελόνιόν 
τι κυανοΰν. β'Ιεφερή, τώ ειπεν ό πλοίαρχος 
βλέπεις αύτήν τήν νήσον ; έκεϊ θέλουν σέ 
αφήσει, s

Ό δύστηνος έμεινε? άλαλος ύπό τοΰ τρό
μου καί δέν ήδυνήθη νά έπιφέρη καμμίαν 
άντίρρησιν, διότι μόλις ή σκληρά αΰτη δια
ταγή έπροφέρθη καί τοΰ πλοιάρχου νεύσαν- 
τος, έξετελέσθη πάραυτα.

Ό δυστυχής Ιεφερής χαρακτήρος αδυνά
του καί δειλού, κατά τι αποκτηνωθείς ύπό 
τής αιφνίδιου ταύτης τραχύτητος, δέν έπαυ
σε νά κλαίη πικρώς καθ*  όλον τόν χρόνον 
τοΰ πλοΰ τής λέμβου πρός τήν όχθην.

Έν τούτοι; έζερχόμενο; εις τήν ακτήν, 
ηλπιζε τύχην ήττον σληράν εκείνης, τήν ό 
ποίαν τώ έπέβαλλον. Οί βράχο·, έκ τοΰ πλη
σίον βλεπόμενοι έφαίνοντο όχι τόσον τραχείς 
όσον μακρόθεν' άνδρες τινέ; τοϋ πληρώμα
τος έβεβχ ουν μάλιστα ότιείςτά ενδότερα τής 
νήσου, διά τή; εσπερία; δειλή; παρετήρησαν 
καλύβας· έκαμαν βήματά τινα έπί τών βρά
χων, οι πόδε; τοΰ δυστυχούς Ιεφερή κα- 
ταιματώθησαν πάραυτα, ώστε εί; τών συ- 
νοδευόντων αύτόν συγκινηθείς, τώ έδωσε τά 
σανδάλια του, άλλος τό μαχαίοιόν του, άλ
λο; τό μανδύλιον ίνα έν άνάγκφ τω χρησι- 
μεύση ώ; σημίΐον. Έν τούτοι; δέν άνεκάλυ- 
ψαν ου>ε μιανκακυΰην το πα' ητο έρημον.

Ό [ιφερής έςώρκισε τού; συντρόφου τους

μή τόν έγκαταλείψωσιν εϊς τόν βέβαιον 
θάνατον έπί τοΰ θλιβερού έκείνου βράχου. 
Τήν στιγμήν ταύτην ή νύξ ήτο σκοτεινότα
τη αί διαταγαί ήσαν ρηταί ητον ανάγκη 
κατεπείγουσα διά τήν λέμβον νά έπιστρέψη 

!~| άμέσω; εϊς τό πλοΐον. Έγκαταλείψαντες λοι
| πόν μετά λύπης τόν Ίεφερήν εϊς τήν δυστυ

χή θέσιν του, οί ναύται έπανήλθον εί; τήν 
ναΰν ήτι; άπέπλευσε πάραυτα.

Τήν έπαΰριον, άμα τή ημέρα, η κανονιοφό- 
! . ρο; έφαίνετο άπό τής νήσου μεταξύ τή; έννά- 

της καίδεκάτη- ό πλοίαρχο; άνέβη έπί του 
καταστρώματος, δ δε αξιωματικός τών φυλά
κων, έλπιζων νά τω διεγείρει τήν ιδέαν τοΰ 
νά στείλη λέμβον πρό; τόν Ίεφερήν, τώ έδει- 
ξε τό Σομβρέρον, τό όποιον παρετήρουν πάν 
τότε' ό πλοίαρχο; έμεινε άκαμπτος, οί ναΰ- 

ί ται οίτινες μέχρι τοϋδε δέν έπαυσαν τοΰ 
νά δμιλώσι μετά τούτων διά τήν ένδεχομέ- 

I νην τύχην τοΰ συντρόφου των εϊπον μέ τρό- 
I πον ώστε νά τούς άκούση ό πλοίαρχος των 

ότι έάν ό δυστυχής δέν άπέθνησκεν ύπό τής 
πείνης ή τή; δίψης, βεβαίως ήθελο*  τόν κα 
ταβροχθίσει τά σαρκοφάγα όρνεα, άτινα ΰ- 
πάρχουσιν εις τά μέρη ταΰτα ισχυρά καί 
πάμπολλα.

Αί διαδηλώσεις αύται δέν έπέφερον κάνέν 
αποτέλεσμα ιί; τόν πλοίαρχον, όστις παρε- 
τήρησε μόνον ότι ό άνεμο; ηρχισε νά δροσί- 
ζη καί διέταζε νά άνοίξωσιν όλα τά ιστία, 
καί νά πλεύσωσι πρό; βορράν. Δύο μήνες 
παρήλθον έκτοτε- Ιίλέουσα πρός τήν Βχρ- 
βάδην, ή έπικουρία ήνώθη μετά τοΰ στόλου 
ναυάρχου τινός, διοικοΰντος τότε τήν θάλα- 
σαν τών 'Αντιλλών.

Ή σκληροκάρδιος πράζις τοΰ πλοιάρχου 
έγεινε μετ’ ολίγον τό αντικείμενο*  πάσης 
συνδιαλέξεω;. Έφθχσε τέλος εις τήν ακοήν 
τού ναυάρχου όστις έπροσκάλεσε παραυτα 
τόν πλοίαρχον Λ. καί άφοΰ τόν έπέπληξεν 

' αΰστηρώ; τόν έπρόσθεσε νά έπανορθώση τό 
λάθος του έπιστρέφων άμέσω; πρό; άναζήτη- 
σιν τοΰ ναύλου. Είτε αί άπειλαί τοϋ ναυάρχου 
είτε αί τύψει; τοΰ συνειδότο; έκαμον τόν 
πλοίαρχο*  νά δεχθή τήν αποστολήν μετά 
πολλοΰ ζήλου καί δραστηριότητος. Φθάσας 

οΰτος εις Σομβρέρον έζαπέστειλε ταχέως τήν 
λέμβον του ύπό τήν διοίκησιν τοΰ αύτοΰ εκεί 
νου αξιωματικού καί τών ναυτών, οίτινες εΐ- 
χον άποβιβάσ ι έκεϊ τό θϋμά του παραγγέ- 
λων αύτοΐ; ρητώς νά μήν έπιστρέψωαι πριν 
ή πανταχού τόν άναζητήσωσι.

Προσορμισθέντων τών ναυτών, πλήθος έκ 
τών πτηνών εκείνων τών Άντιλλών τά ό
ποια ονομάζονται κίπιροι επέταξαν εΐ; τήν 
παρουσίαν των. 'Ολίγον μακράν έκείθεν πα
ρετήρησαν πλήθος φωλεών πληρουμένων ύπδ 
ώών καί νεοσσών μόλις καλυπτόμενων ύπό 
τών νεαρών πτίλων των. Οί ναύται δέν ηυ- 
ρον ούδέ σταγόνα όδατος δροσερού, ένθεν μό
νον κακεΐθεν έλη καί τέλματα υδατος πι
κρού μή χρησιμεύσαντος ποσώς πρός πόσιν 
Ί1 νήσος πανταχόθεν ΰψοΰτο σχηματίζουσα 
άποτόμως καί σκοπελώδεις κατωφερείας μέ
χρι τής κορυφής μ.ή περιεχούσας ούδέ μίαν 
βλάστησιν, είμή ξηρού; τινα; καί χονδρώδεις 

σχοίνους.
Καί μολονότι πάσαν κατέβαλον προσπά

θειαν δέν ήδυνήθησαν ν' άνακαλύψώσι τόν 
Ίεφερήν. Ναύτη; τις ευρε τήν χειρίδα χον
δροειδούς τίνος ένδύματο; τά τεμάχια τής 
περισκελίδος. Τό πλήρωμα έπισκεφθέν 
άνευ αποτελέσματος τήν νήσον απανταχού 
άπεφάσισε νά έπιβιβασθή. Καί μήπως εύρί- 
σκετό που όστοΰν τι διά νά υποθέσουν ότι 
έγεινε βορά σαρκοφάγων πτηνών· τά εύρε- 
θέ-τα όμω; ράκη καί ή χειρίς τοΰ τ ο μ α · 
χαύκου έμαρτύρουν οτι δ 'ΐιφερή; εΐχεν 
ύποστή βίαιον θάνατον.

Πριν )ίνφ όριστική άπόφασις τής άναχω- 
ρήσίώςτου, ό διοικητής άπελπ σθεί; περί τής 
άνακαλύψεώς του ήθέλησεν ό ίδιος νά έπι- 
σκεφθή τήν νήσον, καί ούδέ τρώγλην ούδέ σχι
σμάδα άφησεν άνεξηρεύνητον' άλλά δέν επέ
τυχε περισσότερον τών λοιπών. Ή επικουρία 
άπιμακ.ρόνθη λοιπόν έκ τοΰ Σοβρέρου δευτέ- 
ραν ήδη φοράν καί έφθασεν εις Βαρδάβην.

Ό πλοίαρχος Λ. έζέθεσε τά κατά τήν 
αποστολήν εΐ; τον ναύαρχον καί κατώρθωσε 
νά τόν κάμη νά πιστεύση ότι ό Ίεφερής θά 
παρελήφθη ύπό διαβαίνοντας τίνος πλοίου.

Ή άνάκρισις μέμφεται τοΰ ναυάρχου ότι 
*•7
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πολλά έπιπολαίως διεξήγαγε τήν ΰπόθεσιν 
ταύτην, καί έδείχθη, διά τής ύπ'ροχή; και 
άςιοτιμωρήτού αναλγησία;, ευχαριστημένο; 
άπό τήν μεταμέλειαν καί τήν διαγωγήν τοΰ 
πλοιάρχου Λ· Τά πράγματα έμειναν εω; εδώ 
είς διάστημα δυο ετών τουλάχιστον μετά 
παρελευσιν τών όποιων έλαβον άλλην διεύ- 
θυνσιν.

Έκθεσις πλήρηί περί τοΰ συμβ βηκότος 
τούτου ειχεν έπιδοθή εί; τι μέλος τής Βου 
λής τών κοινοτήτων ΰπότινος ανθρώπου όστι; 
ελεγεν οτι είχε παραπονα κ>τα του ναυάρ
χου. Κατέστη δέ ή άνατ-ορά αΰτη έν τώ 
ΙΙαρλαμέντω αντικείμενου έπερωτησεων, είς 
άς τό ΰπουργεΐον δέν ήδυνήθη νά μή άπαν- 
τηοη, έπιτροπή τις εξεταστική έξηκρίβωσε 
τή*  ύπόθεσιν καί παρέπεμψε τον πλοίαρχον 
είς τό πολεμικόν συμβούλων.

Μή δυνάμενος ν' άρνηθή τήν πράζιν ήν τώ 
προσήψαν, ό πλοίαρχος Λ· ήθέλησε νά τήν 
δικαιολογήσει διά τής ανάγκης είςήν εΰ.έθη νά 
καθαρίσφτό πλοΐόν του άπό ενά κλέπτην ά 
διώρθωτον. Ή αιτιολογία αυτή διεψεύσθη ύπό 

μαοτυοων οϊτινες ε’.ζον οτι uis χαί μο- 
νη ύπήρξεν ή κλοπή παριστώσα καί έλαφρυν- 
τικάς τινας περιστάσεις. Τό αίτιον δέ ήτον 
ότι άφήρεσεν ολίγον ζύθον γλυκόν κατά 
συνέπειαν λ.οιπόν τό δικαστήμιον έκήρυξε παμ 
ώηφεί ένοχον τόν πλοίαρχον, καί τώ έστέοη 
σαν αμέσως τόν βαθμόν του.

Ό αγγλικό; τύπο; επιδοκίμασε τάς άπο 
βάσεις, τάς κατά τοΰ πλοιάρχου Λ. ’Αλλά 
τί έγεινε τό θύμά του ς Μήπως ό Ίεφερή; 
είχε δολοφοντ,θή ; Μήπως αΰτοχειριάσθη ·, 
Μήπως απίθανε τής δίψης, τής πείνης; Μή
πως έσώθη, ή έπνίγη ; Όλαι αυται αί ερω
τήσεις άπησχόλουν το δημόσιον, καί διά νά 
τάς περαιώσγ ή Βου'· ή τών κοινοτήτων, έπί 
τή προτάσει ενός τών μελών τη.-, άπήτησεν 
ώστε νά γίνωσιν αί άκρ'βέττεραι έρευνας. 
Μία αόριστο; φήμη είχε δ ασπαρή οτι ό 1ε 
φερή; έμβήκεν είς αμερικανικόν πλοϊον ή 
Βουλή τών κοινοτήτων ύπεχρέωσε τήν Κυβερ 
νησιν νά διευθυνθή είς τόν παρά τή Κυβερ-
νησει τών 'Ηνωμένων ΙΙολιτειών άπ.σιαλμέ- 
νον της' τό αποτέλεσμα τών εξετάσεων τού

πράκτορος τουτου ύπήρξεν ότι ό Ροβέρτος 
Ιεφερή; ανεγνωρίσΟη είς τήν μικράν πό-λιν 

πλησίον τής Βοστόνη; έν τή Μασασουέ'τη, δτε 
είχε παρουσιασΟή ενώπιον μεγιστάνο; εί; όν 
έ’ίήλωσεν ότι ει/ε είκοσι καί ένό; έτών ήλι. 
κίαν, γεννηθείς είς Ιίολπέοον, χωρών Κομη
τείας Κορουοιαλλείας, ότι ειχεν είσέλθει είς 
τό ναυτικόν δεκαπενταετής, οτι τό πλοϊον 
εις ό είσήλθεν εκαλείτο Επικουρία καί 
ότι σ.δηρουργός ών -.ό έπάγγελμα, έτιθη ώ; 
βοηθό; τοΰ ίπλοποιοΰ’ ότι ή κανονιοφόρος 
έπλεε πρό; τάς δυτικά; Ινδίας, καί οτι έπει 
δή τό ύδωρ των έπλησίαζε νά έκλειψη, τό 
πλήρωμα ιλάμζανεν αύτό κατά μερίδας’ ότι 
έσπέραν τινα σαββάτου αναγκαζόμενος ύπό 
τής δίψη;, ειχεν ύποκλέψει περίπου δύο λί- 
τρας ζύθου έκ τίνος βαρελιού, ότι άνακαλυ- 
οθείσης τή; πράζεώς του ύπό του πλοιάρχου 
έξώσθη ουτος είςτήν έρημον νήσον Σομπρέρον 
ότι είχε μείνει έννεα ημέρας μή εχων άλ
λην τροφήν εΐαή δωδϊκάδα τινά λεπάδων, 
είδος οστρακόδερμων τά όποια είχε συναξει 
έκ. τών βράχοιν, κ>ί οτι τόν έ'αβι τέλος ναύ - 
της τών Ιΐνωμένων Πολιτειών καί τόν άπε- 
βίβασε^εΐς λιμένα τινά τής πολιτεία; Μα- 
σασουέτης· Ή δήλωσις αΰτη ύπογραφεϊσα δι’ 
ένό; σταυρού καί διαβιβασΟεϊτα εις τήν Κυ- 
βέονησιν έδημοσιεύθη είς όλα; τάς έφημεριδας 
έφαίνετο δέ τότε ότι ή Ιστορία αΰτη έλαβε 
πέρας ότε έκ τίνος περιστατικού άπροσδο- 
κήτ'ου έπ»ν;λήφθη ίκ νέου.

Ή μήτηρ τού Ροβέρτου'Ιεφερή έζη ακόμη*  
αΰτη άπηύθυνεν εί; τάς εφημερίδας επιστο
λήν άναγεννήσατα όλα; τάς αμφιβολίας.

Δι’ αύτής τής επιστολής έδηλοποίησεν αΰ
τη πανδήμως, ότι τό είς τον υιόν αύτής ά- 
ποδιδόμενον έγγραφον ήτο ψευδές ή ότι άλ 
λο; τις είχε παρουσιασΟή αντί τού υιού της. 
Πρός ύποστήριξιν δε τής γνώμης ταύτης ί- 
λεγεν ότι έάν οί μή γνωριζοντες γράμματα 
θετουσι τήν ύπογραφήν αυτών δι'όνος σταυ 
ροΰ, & Ροβέρτος Ίεφεοής όστις έγνώριζε έντε-
λώς νά γράφη, καθώς καί αύτή καί ό διδά
σκαλος τού χωρίου έπιδεβαίου καί ήδύναντο 
πάντες οί γνωριζοντες αυτόν νά προσμαρτυ- 
ρήσωτι πρός τί νά καταφύγρ εί; τοιοΰτον μέ-

I σον. Προσέθετε δέ ώς έκ περισσού ότι ή μί
σθωσις τής έπαόλεώς τκς έδόθη τώ υίω τη; ' 

’ έφ όρου ζωής, ούτινος όμως άποθανόντος, ό 
διοικητής άνέκτα πάν έπί αύτής δικαίωμα’ 

I ότι τοΰτο ητο περιστασίς της γνωστή εις τόν 
I υιόν της, καί ότι έάν την ώραν ταύτην ητο 

. σώος καί υγιής δέν ήθελε λησμονήσει νά τή 
’ γράψφ διότ. τήν στιγμήν καθ’ ήν τόν έγκα- 

τέλιπον είς τό έρημυνήσιον κινούμενο; ύπό 
τρυφερότητος πρόςτήν έαυτοϋμητέρα, τήν εί
χε συστήσει είς τοΰ; συντρόφου; του, οϊτινες 

, ησαν έκ τοΰ αύτοΰ χωρίου, νά μή τφ εί- 
πωσί τι περί τή; δυστυχούς τύχη; του.

Ή επιστολή αΰτη, ήν τινέ; τών εφημερί
δων διεφιλονείκησαν, ακολούθως δέ τήν πα- 

I ρ ιεδέχθησαν ώς βάσιμου έπροξένει περίεργόν 
τινα έντύπωσιν. .Ό Κόββετ έκήρυξευ αότι 
έπρεπε ν' άναγκάσωσι τήν Κυβέρνησιν νά 
λάβη σαφείς περί τούτου πληροφορίας καί νά 
,δώση πέρας είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, ήτις έν 

| διαφέρει τοσούτον τόδύστηνον ναυτικόν».
Τό πράγμα τότε έγένετο τοσούτον σπου

• δαϊον ώστε ή Κυβέρνησις ήσθάνθη τήν ανάγ
κην ότι έπρεπε νά τό περαιωση· Πλοϊον

■ ' είχε σταλή είδικώς εί; Βοστόνην, καί ή είδη- 
σις τής επιστροφής του,' δι ή; έπαυσε πλέον 
πάσα άβεβαιότης περί τή; τύχης τού ναύτου 
συ'ωδιύθη διά τής επομένης -ίδήσεως κατα- 
χωρισθείσης είς τάς εφημερίδα;.

Ό ναύτης Ίεφερή; έλαβε σήμερον οριστι
κήν άδειαν άναχωρήσεως ύπό τών λόρδων 
απεσταλμένων τού ναυτικού. Άπεβιβάσθη 
δέ ήδη καί διευθύνεται είς Λονδίνον».

Γινόμενος είς διάστημα εβδομάδων τινών, 
πολυχρήματος καί εί; τών λεόντων τή; προ- 
τευούσης τής Μεγάλης Βρετανίας, ό Ιεφε— 
ρής διηγήθη τοιουτοτρόπως τά συμβάντα του.

«Τώήτο κατ’ άοχάς σ δυνατόν »ά πιστεύ- 
σηότι σπουδαίως έσκόπευσαν νά τον άφησω- 
σι νά καταστραφή τόσον έλεεινώς είς νήσον, 
ην οί σύντροφοί του-’δον οτι ήτον ακατοί
κητος καί ξηρά. Ένόυ ισεν ότι τόν είχον α
φήσει μόνον πρό; φόβον διά μίαν νύκτα' διό
τι άλλως τε ό χαρακτήρ τοΰ πλοίαρχου ό
σον τραχύς καί άκαμπτος άν ητο ήθελε φο- 
βηθή πως..,. Ή ημέρα άνέτειλε, καί ή ελπίς

του έπανήλθε παρατηροΰντο; τήν 'Επικουρίαν 
«φιγμένην είς ολίγων τινών μιλίων άπόστα- 
σιν άπό τής παραλίας. Έπρότμενε κατά πά
σαν στιγμήν νά ϊδη ρίπτομένην [είς τήν Θά
λασσαν τήν λέμβον καί έσκέπτετο ήδη τήν 
έλευθέρωοίν του’ αλλά ματαία προσδοκία ή 
κανονιοφόρο; ά’-επετασσε 'τά ιστία της καί 
μετ’ ολίγον ένεφανίζετο έν τω όρίζοντι ώ; 
κηλίς τις. Ό 'Ιεφερής παρεδόθ; τότε είςτήν 
βεβαιοτέραν απελπισίαν.

Δύο ήμέρας κατά συνεχείαν ή πείνα καί 
πρό πάντων ή δίψα τόν έτυράννουν φρικω- 
δώς' διά νά καταπαύτη τή' κατατρώγόυσαν 
αύτον φλόγα, έπιε μεγίστην ποσότητα ΰδα- 
τος άλμηροϋ και έδιπλασία σεν ούτω τού; πό 
νους του, οΐτινε; κατηντησαν μέγιστοι μέ
χρι; οΰ βροχή άφθονος άνεζωογόνησε τά; δυ 
νάμει; του καί παρέσχεν αύτώ ποσότητα ΰ- 
δατο; έπαρκοΰσαν καθ’ δλον τό δ'άστημα, 
καθ'ό εμελλεν εΐσέτι νά διαμείνφ είςτήν 
νήσον· Άλλ' α'ι όδόναι τής πείνη; έγένοντο 
έπί μάλλον ζωηρότεραι’ τώ ητο άδύνατον 
νά φονεύση ένα μόνον πτηνό», άπερ ΐπταντο 
είς τήν νήσον, ήρχισε νά ζητή ώά αυτών.

Δυστυχώ; δέ ητο ή εποχή τής ώοτο- 
I Λ / · t ,»· ” V “ ·χίας οιότι το μονον ωον οπερ ευριν ·<τον εις 

I τοιαΰτην κατάστασιν σήψεως, ώστε, μολο
νότι ή πείνα του ήτο μεγάλη καί ισχυρά δέν 
ήδυνήθη ν’ άποφασίση νά τό φέρφείς τά χεί
λη του. Μικρά τινα ζωύφια οστρακόδερμα 
καί τεμάχια χλοερούξΰλου ριφθέντα ύπό τής 
θαλάσσης ησαν ή μόνη τροφή τήν οποίαν εΰ- 
ρεν εί; τόν κατάρατου αύτον τόπον. Τέλος 
πρό; μεγίστην αύτοΰ χαράν άνεκαλυψε μα- 

I κρόθεν πλοϊον, καί έκ τοΰ ΰψου; βράχου τι 
' νος τώ έ^αμε σημεία τά όποια άναμφιβόλως 
I δέν πσρετηρήθησαν διότι μετ’ ολίγον έν τώ 
I όρίζοντι πέντε πλοία διήλθον άπαντα κατά 
ί σειράν καί άνενέωσαν πεντάκις τάς αγωνίας 
- του, οΐτινε; τώ ησαν θανάσιμα. Ειχεν άπο 
| λέσει πάσαν έλπίδα σωτηρίας, καί αδύνατη 
' σας έκ τής πεί'ης έπεσεν έπι τή; παραλίας 

ότε πλοΐόν τι αμερικανικόν διαβαΐνον πλη- 
I σιέστερον πρός τήν νήσον έλκυόμενον ύπό τής 
| πληθόοςζτών πτηνών, άτινα έκάθιζον έκεϊ 
' τήν στιγμήν, ταύτην έστειλε τήν λέμβον του
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προς την γήν. Οϊ ναύται εύρον τόν δυστυ
χή Ίεφερήν άποθνήσκοντα καί τόν μετε- 
κόμισαν πάραυτα εις τήν ναΰν, ένθα μετά τι- 
νας r,μέρας ήδυνήθη ν’ άναλάβιρ και ν’ άναρ- 
ρώση.

ΙΙεραίοΰντες τήν παρούσαν πραγματείαν 
δυνάμεθα νά προσθέσωμεν μόνον ότι δ πλοί
αρχος Λ. έσπευσε νά διόρθωση καθ'οσον ήδό- 
νατο τά δεινά άπερ είχε προξενήσει εις τδν 
δυστυχή Ίεφερήν, προσφέρων αύτώ σημαντι 
κήν ποσότητα διά τής οποίας ό Ίεφερής άπε 
σύρθ» εΐ; τδ χωρίον τοΰ Πολπέρον, ένθα και 
απίθανε.

ΖΩΗ Σ. Ζ ΑΜΠΕΛΙΟΥ.

ΒΙΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 

ΑΔΟΛΦΟΣ ΘΙΕΡΣΟΣ.
Ό θιέρσος (Λουδοβίκος Άδόλφος) ίγεννη- 

θη έν Μασσαλία τ?| 46 άπριλίου 1797, έκ 
γονέων εμπόρων καταστραφέντων ύπό τής 
έπαναστάσεως. Ή πρός μητρός αύτοΰ μάμ 
μη ην Έλλην'ις έκ Κωνστ)πόλεως, αδελφή 
τής μητρός τών δύο περίφημων γάλλων 
ποιητών Άνδρε'ου καί Μαρίου Ιωσήφ She 
nicr. Εΐσαχθεΐς τώ 4808 ύπότοοφος εις τό 
ένΜασσαλίαΛύκείον καί άριστεύσας ήρξατο- 
έν Αίς σπουδάζων τά νομικά κατά τό <8 
έτος τής ήλικίας αύτοΰ, έτυχε δέ τφ 1820 
τοΰ δικηγορικού πτυχίου, άλλά κλινών 
μάλλον πρός τά γράμματα καί τήν πολι
τικήν ένέκυψεν άποκλειστικώς εΐςτήν σπου
δήν τής ιστορίας καί τής φιλοσοφίας.

Τυχών τής προστασίας τοΰ συμπολίτου 
αύτοΰ Μανουήλ, ήρξατο έργαζόμενο; έν τί) 
έφημερίδι «Συνταγματική», βραδύτερου δέ 
έγε'νετο τακτικόν μέλος τής συντάξεως αύ
τής. Τά oipOpoc αύτοΰ έΟεωροΰντο πρότυπα 
δημοσιογραφικής γλώσσης.

Εΐσαχθεΐς βραδύτερου παρά τω Λαφίτ, 
διεκρίθη διά τήν διαλεκτικήν αύτοΰ δεινό
τητα καί τήν μεσημβρινήν φαντασίαν έγε'
νετο ομοτράπεζος τοΰ Λαφίτ, ήτο περι
ζήτητος ύφ’ απάντων τών έξοχων άνδρών 

τής άντιπολιτεύσεως και έτύγχανε τής εύ
νοιας τοΰ γέροντος Ταλεύράνδου.

"Εκτοτε ήρξατο συγγραφών τήν «Ιστο
ρίαν τής Γαλλικής έπαναστάσεως», ήτις 
άγορασθεϊσα άντί μετριωτάτης τιμή; ύπό 
δύο έκδοτών επωλήθη κατά τεύχη. Βρα- 
δύτερον όμως ό Θιέρς άνεθεώρησε καί έτρο 
ποποίησεν αύτήν, διαδοθεϊσαν εις τό δημό
σιον εϊς 4 50,000 αντίτυπα, καί αριθμούσαν 
μέχρι τής σήμερον, άνευ τών πολυαρίθμων 
•κλεψιτυπιών, ύπέρ τά; 500 εκδόσεις.

Μετά τήν «Ιστορίαν τής Γαλλική; ΐπα- 
ναστάσεως» ό Θιίρς συνέλαβε τό σχέδιον νά 
γράψη «Γενικήν ιστορίαν» εί; τήν συγγρα
φήν τή; οποίας άπεφάσισε νά παρασκευασθϊ! 
διά περιηγήσεων. Ήτοιμάζετο ήδη ν’ άνα- 
χωρήση ότε τή 5 αύγούστου τοΰ 1829 
σχηματισθέντος τού ύπουργείου Πολινιάκ, 
καί απειλούντο; τόν Χάρτην, ό Θιέρσος διά 
τής «Εθνικής» κατεπολέμησε τό ύπουργεΐον 
τοΰτο, έν δέ άρθρον τό οποίον έδημοσίευσε 
περί τής πολυθρύλητου συνταγματικής αρ
χής — ό β α σιλ ε ύ; βασιλεύει καί 
δένκυβερν z—κατέστη πολύκροτον καί 
παρεσκεύασε τά πνεύματα εΐ; άντίστασιν.

ΊΙ «Εθνική» βοαδύτερον προέτεινε κα- 
θαρώς τήν ένδεχομένην ύποψηφιότητα τοΰ 
δουκός τής Λύρηλίας ώί έκ τοϋ όποιου ό 
θιίρς έδικάσθη καί κατεδικάσθη εί; πρόστι
μου- άλλά τοσαΰται ήσαν αϊ πρό; αύτόυ 
συμπάθειαι, ώστε τό πρόστιμου έκαλύφθη 
διά συυεισφορώυ, ή δ’ «Εθνική» κατέστη 
προκλητικωτέρα. Συνεπεία τής τόλμης 
αύτού ό θιέρς κατεδικάσθη εις προσωπικήν 
κράτησιν καί άπεχώρησεν ε’ις Μομμορενσύ, 
μετέπειτα όμως ιΐργάσθη ύπέρ τοΰ πρίγ- 
κηπος, όστις άμα άναγορευθείς διώρισεν 
αύτόν σύμβουλον τού κράτους καί γενικόν 
γραμματέα τού ύπουργείου τών οικονο
μικών.

’Εκλεχθείς μέλος τής Βουλής τών αντι
προσώπων, πολλά ώμίλήσε περί διαβάσεως 
τοΰ Ρήνου καί τών Άλπεων, περί άπελευ- 
Οερώσεως τής Πολωνίας τοΰ Βελγίου καί 
τής Ιταλίας, ήτο δέ ή ψυχή τοϋ Λαφίτ ό’ν-

■ τος τότε πρωθυπουργού καί υπουργού τών 

| οικονομικών.
Μετά τήν πτώσιν τοϋ ύπουργείου Λαφίτ 

ί (1831) άπεσύρθη τών πραγμάτων, άναχω- 
| ρησας εις τά μεσημβρινά τής Γαλλίας, έπι- 
, στρέψας δέ άντί νά συγκαταταχθή. μετά 
ι τής άντιπολιτεύσεως, ής ήτο καί πάλιν
■ *ΡΧ Τ,ϊ°ί ό Λαφίτ, κατεπολέμησε τούς πρω
ί ην φίλους αύτοΰ ώς μή άσπαζόμενος τάς πο

λιτικά; .αύτών δοξασίας, άν-τέστη κατά 
τής προσαρτήσεως τοϋ Βελγίου εις τήν Γαλ

ι -λίαν ώς δυναμένης να προκάλεση γενικόν 
, πόλεμον, καί ύπεστήριξεν έν τφ έσω- 

εσωτερικφ διάφορα μ.ή φιλελεύθερα και μή 
δημοτικά μέτρα- έν δέ τί| Βουλή συνηγό- 

--------- ---------- -•/•-«vjVJ.ρησεν ύπέρ τής διαδοχική; τάζεω; τήςεύγε- 

νείας τών όμοτίμων.
Τήν 5 Ιουνίου τοϋ 4832 ό Θιέρσος συνε- 

βούλευσεν έκ τών πρώτων τήν κυβέρνησιν 
νά λάβγ αύστηρά μέτρα κατά τών δήμο

ι κρατικών καί τών. νομιμοφρόνων, ώ; έκ τοΰ 
όποιου μετά τόν θάνατον τοΰ Καζιμίρ ΙΙε- 
ριέ διωοίσθη τήν 4 4 8]βρίθυ ύπουργός τών 
έσωτερικών. Ή τών πραγμάτων θέσις τό
τε ην δεινοτάτη’ ή Βενετία έφλέγετο, τό 
Βέλγιον ήπειλεϊτο, αί φατρίαι άνεκυκώντο 
άλλ’ ό θιέρσος διά τής συλλήψεως τής δου- 
κίσσης τοϋ Βερύ (7 νοεμβριου 483‘i) έπε 

| ράτωσε τόν έμφύλιον πόλεμον, συνετελε- 
! σεν ϊνα σταλή στρατό; είς Άμβέρσην, του- 
■ του δέ ή άλωσις έσωσε τό Βέλγ,ον καί έτί 

μησε τήν τε Γαλλίαν καί τήν πολιτικήν 

τοϋ ύπουργείου.
Μετατεθείς είτα ε’ις τό ύπουργεΐον τού 

έμπορίου- καί τών δημοσίων έργων, έζή- 
; τησε πίστωσιν 100 έκατομ. φράγκων, δι’ 

ής έχάραξεν οδού; άνώρυξε διόρυγας, άνε- 
■ ψύχωσε τήν βιομηχανίαν, άνήγειρεν έπί 

τής στήλης αύτού τό άγαλμα Ναπολέοντος 

τού Α'. κτλ.
Τφ 1834 έπειδή αί πολίτικα! λέσχαι 

καί αί δημώδεις έταιρίαι ήπείλουν τήν έ- 
ξουσίαν, ό Θιέρσος άναλαμβάνει καί πάλιν 

ί .τό ύπουργεΐον τώνέσωτερικών, κατά δέ τήν 
. έκρηξιν τήςέπαναστάσεως (42 καί 4 3 άπρι 

λίου 1834) κινδυνεύει τήν ζωήν του έν τοΐς

όδοφράγμασιν. Ότε όμως συνεζητεϊτο αν 
οϊ έπαναστάται έπρεπε νά δικασθώσιν, άπο 
κρούει έν τώ συ^βουλίφ τήν έπέμβασιν τοϋ 
δικαστηρίου τών πατρικίων; μή δυνάμενο; 
δέ νά συνεννοηθίί μετά τοΰ στρατάρχου . 
Σούλτ παοαιτείται τόϋ ύπουργείου (44 νο- 
εμβρίου)- άλλά μετά ολιγοήμερον υπουργώ· 
κήν κρίσιν έπανέρχεται εις τά πράγματα 
ώς πρόεδρο; τού ύπουργείου. Τή 43 δεκεμ 
βρίου 4835 ε’ισήχΟη εΐςτήν γαλλικήν άκα- 
δημίαν, ήτις άπό τοΰ 1833 έζελέξατο αύ
τόν έταϊρον, μεγίστην δ’ έντύπωσιν ένεποί- 
ησεν ό έναρκτόριος λόγος αύτού.

Τώ 1836 έδωκε -ήν άπό τού υπουργείου 
παοαίτησιν αΰτοϋ, τώ 1837 έπεσκέψατο 
χάριν καλλιτεχνικών μελετών τήν Ιταλίαν 
τώ 4840 έγένετο καί πάλιν πρόεδρος τού 
υπουργικού συμβουλίου καί ύπουργός τών 
έξωτερικών. Μόνο; ό Θιέρσος ένΕύρώπη ήν 
θιασώτης τού Μεχμέτ Άλή, ον ύπεβοήθη- 
σεν εϊς τά εναντίον τής Πύλης σχέδια αύ
τού, εύρέθη δ’ άπαράσκευος έν τώ άναφιέν- 
τι άνατολικώ ζητήματι. ΤΙ συνθήκη τής 
15 Ιουλίου, ή έξαιροϋσχ τήν Γαλλίαν άπό 
τού συνδέσμου τών ευρωπαϊκών δυνάμεων, 
συνωμολογήθη έν άγνοια αύτού ύπό τά δμ·- 
ματα τοΰ άντιπάλου αύτοΰ Γυζώτου, πρε- 
σβευτοϋ τότε τής Γαλλία; έν Λονδίνω, ένώ 
πιόν δέ τοΰ άπειλοϋντος τήν Γαλλίαν συνα 
σπισμού ό Θιέρσος αισθανθείς έξέγειρόμενα 
τά πατριωτικά αύτού αισθήματα, προσήλ- . 
θεν εΐςτήν άντιπολίτευσιν καί παρεσκευάσθη 
σπουδαίος εις πόλεμον. Τούτου ένεκεν έξε- 
δόθησαν τά διατάγματα περί προσκλήσεω; 
τοϋ λαού περί παρασκευή; τών έθνοφυλά- 
κων, περί κατασκευή; τών οχυρωμάτων 
τών Παρισίων, έκ πάντων δέ τούτων έξή- 
γετο ότι ή Γαλλία έμελλε νά ήναι έτοιμ,ο- 
πόλεμος έντός τοϋ έπιόντος έαρος, λόγος ό’ 
έγίνετο περί εισβολής εί; Ιταλίαν πρό; έκ- 
φόβισιν τή; Αυστρίας Άλλ' ούτε ό βασι
λεύς ούτε ή πλειονοψηφία τοϋ συμβουλίου 
ήσπάζετο τούς φιλοπόλεμους αύτοΰ σκοπούς 
ώς έκ τοϋ όποιου ό θιέρσος τήν 29 8]βρίου 

; ine/iiprint τών πραγμάτων, καταλιπών τό 
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στάδιον ελεύθερον είς τόν αντίπαλον αύτοΰ 
Γυζώτον.

Αποχώρισα; της εξουσίας έπεδόθη και 
πάλιν είς τά γράμματα, περιηγήθζ, την 
Γερμανίαν, 'Ιταλίαν, Ίσπαν.ίαν καί ’Αγ
γλίαν πρός συλλογήν ιστορικής ύλης έπανα- 
κάμψας δ’ εις Γαλλίαν (δημοσίευσε τούς 
δύο πρώτους τόμους τής 'Ιστορίας τής ύπα- 
τείας καί τής αυτοκρατορίας. Τό σύγγραμ
μα τοΰτο τοσοΰτον έποίησεν κρότον ώστε 
ό αύτοκράτωρ Ναπολέων ό Γ . ώνόμασε 
τόν συγγραφέα εθνικόν ιστορικόν, τώ δέ ι 
1 85 I τό σύγγραμμα τοΰτο προτάσει τής 
Γαλλικής ’Ακαδημία;, έτυχε τοΰ έξ 20 
χιλ. φράγκων αύτοκρατοοικοΰ βραβείου- ό 
Θιέρσος όμ-ως κατέλιπε τό ποσόν τοΰτο τή 
'Ακαδημία όπως έκ τοΰ εισοδήματος αύτοΰ 
συστήσή νέον διαγώνισμα-.

Πολλάκις ό Θ·έρ; έλαβε τόν λόγον έν τή 
Βουλή, έπε'κρινε πικρώ; τό ύπουογεϊον Γυ- 
ζώτόυ, ψχξχς αύτό έπι αδυναμία ώμίλησε 
κατά τών ’Ιησουιτών (2 μαίου 1845), 
διεμαρτυρήθη έν όνόματι -τήςανΟρωπότητος 
κατά τών σφαγών τής Γαλλικίας καί τοΰ ί 
βομβαρδισμοΰ τοΰ Παλέρμου, τώ δέ 1848 I 
έδρεύων έν τή δεξιά έύήφισεν ύπέρ τής δι
κτατορίας τού Καβανιάκ, χατεπολε'μσσε 
τήν υποψηφιότητα τοΰ πρίγκηπος Λουδο
βίκου Ναπολέοντος- ότε δ’ ούτος έγένετο 
αύτοκράτωρ, ό θιέρσος συλληφθείς έντή οι
κία αύτοΰ τή 2 Δεκεμβρίου τοΰ ΐ8ϋ I άπε- 

. μακρύνθη τοΰ γαλλικού εδάφους. Κατ’αΰ- 
γουστον τοΰ 1852 έδόθη αύτώ ή άδεια 
νά έπανέλθη είς Παρισιού;, ένθα έζησεν έπί 
4 I έτη ίδιωτεύων καί ασχολούμενος είςτά 
γράμματα.

Άπό τοΰ 1870—72 μετά τήν έν Γε 
δάν καταστροφήν τήν έπινεγκοΰσαν τήν 
πτώιιν τής ναπολεόντειου δυναστείας ό 
θιέρσος διαδραματίζει εζοχον πρόσώπον έν 
Γαλλία. 'Γή 16 φεβρουαρίου 1871 εκλέγε
ται ύπό τής έθνοσυνελεύσεως πρόεδρος τής 
Γαλλικής δημοκρατίας, άμα δέ τή εκλογή 
ταύτη οί πρεσβ-υτκί τής ’Αγγλίας Αυστρίας 
καί Ιταλίας μεταβκντες έπισήμως πρός

1 έπίσκεψιν αύτοΰ άναγνωρίζουσι τήν νε'αν 
Γαλλικήν κυβέρνησιν.,

ΊΊ Οέσις τοΰ Θιέρσου ήτο δυσχερέστατη- 
τά οικονομικά τοΰ κράτους έπαθον τραύμα 
δεινότατου έκ τών έζόδων τοΰ πολέμου 
καί τής έπιβληθείσης τή Γαλλία άποζημιώ- 
σεως έκ πέντε δυσεκατομ.μυρίων- ή πίστ.ις 
αύτής -ήτο κατεστραμμένη έν τώ έξωτερικψ 
στρατός δέν ύπήρχεν, ό αναβρασμός τών ε
θνών ήτο φοβερός, έκαστη δέ μερϊςέκαραδό- 
κει εύκαιρον στιγμήν όπως καταλάβη τήν 
εξουσίαν. Ο θαλερός γέρων ήρξατο τότε 
δΓ έκτακτου δραστηριότητας έπουλών τά 
τραύματα τής πατρίδος αύτοΰ, τή δέ 28 
φεβρουαρίου μετά μεγίστης συγκινησεως 
καί πολλάκις κινδυνεύων νά λειποθυμήστ) 
άναγινώσκει είς τήν έθνοσυνέλευσιν τό νομο 
σχέδιον δι’ού ή Γαλλία ίδέχ ετο τούς τα- . 
πεινωτικούς ορούς τοΰ νικητοΰ- ή έθνοσυ- 
νέλευσις έψήφισε τούς ορούς τούτους τήν 
νύκτα τής I μαρτίου μετά τρικυμιώδη συ- 
ζήτησιν, καθ’ήν ό Θιέρς διά τής καθαοίς 
καί ψυχρά; αύτοΰ φωνής κατηύναζε τόν 
ταράσσοντα τήν έθνοσυνέλευσιν σάλον. Λα
βών τέλος τον λόγον συνηγόρησεν εύγλώτ- 
τως ύπέρ τών γεγονότων, δίς ή τρις μικρού 
δεϊν έλειποθύμει, έκτοξεύσας δέ σφοδρόν 
κατηγορητήριον κατάτοΰ Ναπολέοντος κα
τήλθε τοΰ βήματος ίνθ’ουσιωδώς χειροκρο
τούμενος.

Ότε έξερράγη έν Παρισίοις ή έπανά- 
στα-σις τήςκοινότητος, ό θιέρσος παντί σθέ- 
νει ήγωνίσθη όπως καταστείλη αύτήν δι’ 
ειρηνικών μέσων, άλλ’ είς μάτην. Οί έπα- 
νασταται κατεδίκαζον αυτόν ερήμην είςτόν 
δΓ αγχόνης θάνατον (1 μαίου 1871 ) μετ’ 
ού πολύ έπυρπόλουν τό έν Παρισίοις μέγα- 
ρον αύτοΰ, ού τήν άνοικοδόμησιν δαπάνη 
τής κυβερνησεως άπεποιήθη όπως τά ερεί
πια τής οικίας αύτοΰ μένωσιν ώς άνάμνη- 

1 σι: τής πλάνης τοΰ παρισινού λαού. Ότ« 
δ. τά κυβερνητικά στρατεύματα είσήλθον 
ε’.ς ΙΙαρισίους (2.1 μαιου) ό θιέρσος ήρξατο 
αύστηρώς ΐφ αρμόζω ν τον νόμον κατά τών 
επαναστατών καί έμ.πρηστών τής κοινότη- 
τος. Τή 3 Ιουνίου ήέξουσία τοΰ Θιέρσου πα·

ήρτάθΖ επί Χύο ή δ’ ίθνοσυνελίυσις
εψήφισε πίστωσιν ενός έκατομ. φράγκων 
διά τήν άνοικοδόμησιν τοΰ μεγάρου αύτοΰ. 
Τή 2 I ίουν. έπεισε διά τής συνήθους αύτοΰ 

. ευγλωττίας τήν έθνοσυνέλευσιν τών Βερσα- 
λιών ϊνα παραδεχθή τό σχέδιον τής έκδό- 
4*ως  δανείου ού ή έπιτυχία ύπερηκόντισε 
πίσαν προσδοκίαν, διότι έντός ολίγων ώ 
ρών αί εις αύτό έγγραφαί συμποσούμεναι 
είς 4 1)2 διλλιόνια έκλεισαν έν Παρισίοις 
τή I 6}28 Ιουνίου. Ότε έντή έθνοσυνελεύ- 
σει έγένετο δεκτόν τό νομοσχέδιον δι’ ού 
άπενε'μετο τώ θιέρς ό τίτλος τοΰ προέδρου 
τής δημοκρατίας, έν τώ πρός τόν πρόεδρον 
τής έθνοσυνελεύσεως διαγγέλματι αύτοΰ 
έλεγε μεταξύ άλλων καί τά έξης.

•Έστω βεβαία ή συνέλευσις ότι συνη 
νωμένος μετ’ αύτής θέλω προσπαθήσει νά 
επουλώσω τάς πληγάς τής χώρας ήμών καί 
καταστήσω αύτήν ίσον οίόν τε ταχέως έ- 
λευθέραν, καλώς όργανισμένην, ειρηνεύον
ταν έν τε τώ εσωτερικά καί τψ εξωτερικώ 
άπηλλαγμένην τής ξένης κατοχής, τιμωμέ- 
νην δέ καί άγαπωμένην, εί δυνατόν ύπό 
τών έθνών τών δύο κόσμων».

Πράγματι ό θιέρσος κατέστησε τοιαύτην 
τήν Γαλλίαν, ώς τρανώ; άπεδειχθη έκ τής 
ανέλπιστου επιτυχίας τοΰ δευτέρου γαλλικού 
δανείου τών 8 διλλιονίων, καθ' ό 2 δίλλιό- 
νια ένεγραφησαν έν Βερολίνω, 4 έν Φραγκο- 
ψόρτη καί Βιέννη. Τό δάνειον τοΰτο ώς γνω
στόν έκαλυφθη πολλάκις, και ό ΘΓερ έδυνη- 
θη μέχρι μαρτίου τοΰ 1873 ν’ άποτίοη ά

• πασνν σχεδόν τήν κολοσσιαία·/πολεμικήν ά- 
ποζη·*ίωσιν  καί ν’ άπαλλαξη τήν Γαλλίαν 
τή; ξενικής κατοχής.

Άλλά πρό; αμοιβήν οί άντιπρόσωποι τών 
μοναρχικών κομμάτων έν τή έθνοσυνελευσει 
συνασπισθέντε; συνώμοσαν τήν πτώσιν αύτοΰ 
καί κατά μάίον τοΰ 1 873 ό σωτήρ τή; Γαλ
λίας ήναγκάζετο νά δώση τήν παραίτησιν 

. αύτοΰ άπό τή; προεδρεία;, διαδεξαμένου αύ
τόν τοΰ στρατάρχου Μακ-Μαών. Έκτοτε 
ό μέγα; άνήρ ιδιώτευε καταγινόμενο; εΐςτάς 
φιλοσοφικά; καί ιστορικά; αύτοΰ μελετάς, 
άλλά μή παυων διά τοΰ μεγάλου αύτοΰ προ 

σωπικοΰ άξιώματος καί διά τών συμβουλών 
καί τή; πείρα; αύτοΰ νά συγκρατή τήν σύμ
πνοιαν παρά -pl; διάφοροι; δ/ιμοκρατικαΐς 
μερισι καί ποολεαίνη τήν οδόν είς τήν οριστι
κήν άνάρρησιν τής ^ημοκρατα;. ’Εσχάτως 
μετά τό πραξικόπημα τού στρατάρχου Μάκ 
Μαών ήρχισε περιοδείαν είς διαφόρ,υ; νο
μού; τή; Γαλλίας, έν οί; διά τών λόγων 
αύτοΰ άνήιει τά; σοφιστεία; τώ· μοναρχικών 
καταδείκνυε τήν ανάγκην τής δημοκρατίας 
καί ένίσχυε τόν λαόν όπως προδή είς δημο
κρατικά; έκλογά;. Κατά μίαν τών περιο
δειών τούτων τή 22)3 σεπτεμβρίου έπεσε 
Οΰμα κεραυνοβύλου αποπληξία; ό μέγα; τής 
Γαλλίας άνήρ ου το Ονομα ένεγράφη χρυ
σοί; γράμμασιν έν τή ιστορία.

Α1Ίλ«Ι»ΟΙ».ν

(έξ άναγνώσεω; )

ΛΓΣΙϊΤΟΤ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ ΜΓ0ΟΥ 

(ίδε τεύχος Γ'. Σελ 1 33 )

Τήν 3 Αύγουστου έ^ικάσθη ύπό τοΰ δι
καστηρίου Σηκουάνα ή δίκη τής διάσημου 
ηθοποιού μαρκησία; δε I ελίνας Πάτη)
ζητουσης τόν άπό του αύτής χωρι
σμόν. Αλλά καί ό μαρκήσ.ο; έποίησεν εΐ; τό 
δ'.καστήριον όμοίαν αΐτησι . Ίδ ΰ δ' έν συν- 
τόμω τά επιχειρήματα έφ’ ών βασιζόμενοι 
οί δύο σύζυγ-.ι έζήτηταν ταύτοχρόνω; παρά 
τοΰ δικαστηρίου τον χωρισμόν.

Ή μαρκησία διατείνεται ότι ό σύζυγος αυ
τή; έχει χαρακτήρα όχι μόνον ζωηρόν άλλά 
καί βίαιον- ότι παραφέρεται έξ οργής κατε- 
χόμ*νος  υπό γελοίας ζηλοτυπία;, ένώ ουδέ
ποτε έσγε πρός τοΰτο ούτε λόγον .ούτε πρό- 
φασιν. Παραπονεϊτάι διά βάναυσου; αύτοΰ 
πρό; αύτήν ύβρεις, παραφοράς αδικαιολογή
τους καί κακώσεις μαλιστα τοΰ συζύγου της 
πρός αυτήν Καταχρασθεί; τήν πραότητα και 
αδυναμίαν αυτής έγένετο δεσπότης, τύραννος,
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μηδεμίαν άφε’ς αύτ$ ελευθερίαν, θέλησιν. ή 
πρωτοβουλίαν. Προσίφΐρετο αύτή, ώ; ό ίδιο; 
έλεγε», ώ; πρός μ'εταλλεΐον χρυσού. 
Ουδόλως έλάμβανεν υπ' όψιν ούτε αύτήν,’ου 
τ» τήν oU'-γένε'άν tv,·., ούτε φίλους τη;. Τού 
πατρό; αύτή; κ. Σαλβατόμου Πάτη άποθανόν- 
τος 1869, ό μαρκήιιος άπηγόρευσι πρός 
τήν γυναίκα του νά πενθηφορήση.

Ότε ή μαρ'-ησί* έπλν,σίαζε προς τόν σύ
ζυγον αΰτής καί τώ άπηύθυνε λόγους μειλι
χίους, ουτος τήν άπώθει χτηνωδώς κηρύσσω* 
ότι τόν ίπονοχεφαλει.

• Έξύβριζεν αυτήν,ζητών νά χαταστήσρ πρός 
αυτήν έπαισθητήν διά τού σκληρότερου τρό
που τήν μεταξύ α.τών ύπάρχουσαν διαοοράν 
τής κοινωνικής θέσεως χαί καταγωγής. Ουτος 
ιιπε πολλακις. « Επιχαταριτο; ή ήμερα 
καθ'ήν ένυμφεύθην ποταπήν -ηθοποιόν ώς σέ ! 
!» Έλεγαν έπίσης «ότι τ·ν παρέλαβεν έκ 
τοϋ βορβόρου, ότι αΰτη ούδέν ήτο, καί ότι 
αυτός τήν άνέδειξεν».

Ουδέποτε έσυγχώρησε πρός τήν σύζυγόν 
του, ν,·, διηύθυνεν άπάσας τάς στιγμάς, νά εΐ- 
σέλθη εΐ; τινα εκκλησίαν, λέγων ότι τούτο 
ήτο ανωφελές. Έσκέπτετο μόνον νά συλλέ- 
γη '/.RJaTIX τά οποία αύτή έκέοδαινεν.

Μετά μεγάλης δυσκολίας άπέσπα παε’ 
αυτού τά άναγκαιούντα αύτή χρήματα διά 
τάς δαπάνα; τού καλλωπισμού αυτής ή τής 
οικίας τ.τ,ς. Όε έφρόντιζε π:ρΐ τής οικονο
μική; αύτών θέσεως καί περί τής διαγειρίσεως 
τών σημαντικών ποσοτήτων άς μόνο; πάν
τοτε συνέλεγεν, εκείνο; άπεκρίνετο πρός αυ
τήν. «Συ τραγώδει καί μή άσχολεΐσαι διά τά 
λοιπά».

Ή τοσοότω άθλια ΰπαρξίς κατέστη άτό- 
ρητο; ότε μάλιστα ό μαρκήσιος δέ Κώ έγένετο 
καί ζηλότυπος. Ή ίνευ λόγου καί προφά- 
σεως ζηλοτυπία αυτή άπέβλεπεν ιδίως τού; 
ηθοποιοί/;, οιτινες εις διάφορα θέατρα έτρα- 
γώδησαν μετ’ αυτής. Έλαβεν ώς έξ απορρή
των διάφοοα πρόσωπα πρός ά εξύβρισε /υ- 
δαίως.τήν σύζυγον αυτού είπών eoTt ήγάπα 
αυτήν μο*0' βυσι<ώς· οτι ανευ τούτου θά 
έγκατέλιπεν ήδη α .τήν. ότι αΰτη'έκρημνίσθη 
εις τόν βόρβορον οτι ειχεν εραστήν όν έδέχε- 

το κατά πάσαν νύκτα, δι' δν ϊδιίπνει εΐ; τά 
δωμάτιά της, κ»ί ότι άπέφευγε νά πο»ήσ? 
σκάνδαλο*/φοβούμενο; μή οί χωροφύλακες ά- 
ποπέμψωσιν αυτόν πέραν τώ/ μεθορίων* ότι 
άντηλλάγησαν πιστολισμοί* καί τέλος δτι εί
χε παντοειδείς αποδείξεις έναντίον τής συζύ
γου αυτού».

Έσπέαν τινά κατά τήν έκ τού θεάτρου 
έπά/οδο·/ αυτών, τήν 14 φ.βρουαρίου 1877 
ίν Ιίετρουπόλει μετά τό δείπνον ήγίρθη φι
λονικία μεταξύ αυτών. Ό μαρκήσιος δε Ι£ώ 
εξύβρισε τήν σύζυγόν του, -τέλος δέ παρασυρ
θείς έκ τού βίαιου αυτού χαρακτήρο; ύψωσε 
τήν χεϊρα κατ’ αυτή; καί ήθελε,σε νά τήν 
κτυπήση εις τό πρόσωπον. ’Εκείνη έστραφη 
καί έλαβε τό κτύπημα εί; τόν ώμον Έφυγε, 
κάΐ προσεκαλισε βοήθειαν έκτου ξενοδοχείου, 
διότι ό σύζυγο; αυτής τήν έκώλυε νά σημάνρ 
τόν κώδωνα. Έζήτησε τόν ιδιοκτήτην τού 
ξενοδοχείου. Ό μαρκήσιος δέ Κ<·> άφήκεν αύ 
τήν κλαίουσαν καΐίξήλθ: πλήττων τόν πόδα 
μετ' οργή; καί ώθών τόν υπηρέτην τού ξενο
δοχείου, όν συνήντησε καθ’ οδόν. Τά γεγονότα 
ταύτα άποδεικνύει έκθεσις τού αστυνόμου τή; 
πρώτη; συνοικίας τού διαμερίσματος Καζάν, 
έν Πετρουπόλει. Είς τήν ευμενή τή; μαρκη- 
σίανέπέμβασιν ό μαρκήσιος όφείλει τό ό·.ι δέν 
ένηχθη εί; τά ρωσσικά δικαστήρια.

Άφ’ ετέρου δ μαρκήσιος δε Κώ διατείνεται 
ότι μετά εΰδαίμονα συμβίωσιν, αποτέλεσμα 
τής πρός τή·/ μαρκήσιαν στοργής αυτού, ό χα- 
ρακτήρ τής τελευταίας έφένετο ευερέθιστος, 
καί ανεξήγητο; τώ 1877. Τήν πρός αυτόν 
εμπιστοσύνην καί στοργήν τής συζύγου του 
αντικατέστησε ψυχρότης καί οργίλος χαρα- 
κτήρ, τούτο δε επί κρυφίω σκοπώ, ώς ταχέως 
ένόησεν.

Ό μαρκήσιος έδιπλασίασε τάς πρός τήν 
σύζυγόν του περιποιήσεις αυτού, άλλ' είς μά- 
την. 'Ολίγον κατ' ολίγον α'ι μ.εττξύ αύτχν 
διε έξεις κατέστησαν τοσοΰτον σοβαραί, ώστε 
έπροκάλεσαν σκη.άς προσβλητικός δι'αϋτόν. 
Τέλοί τή 1 4 φεβροϋαρίου 1 877 ή μαρκησία 
δέ Κώ ρίψασα εντελώς τό προσωπέίον καί 
β/ρυνθεΐσα εκ τού ότι δέν ήδύνατο νά βιάση 
αυτόν όπω; μετέλθνι πρό; αυτήν κάκωσιν, δυ- 

νσμένην νά βοηθήσω τά σχέδιά της έπενόησε ' 
τήν σκηνήν τού ξενοδοχείου έν Πετρουπόλει, 
καθ' ή» προσεποιήθη ότι έξυδρίσθη καί σχε- I 
δον έκολαφίσθ/) υπό τοϋ συζύγου αυτής

’Από τής στιγμής εκείνη; ό μαρκήσιος έ- 
βεβαιώθη περί τού σκοπού όν έπεδίωκιν ή σύ
ζυγός σου, ήτοι τήν άπ’ αυτού απαλλαγήν 
όπως ζήση κατά τό δοκούν, ακολουθούσα τάς 
κακάς κλίσεις, ΰφ' ών έπ' έσχάτω» εκυριεύθη.

Πραγματιχώ; ό μαρκήσιος άνεχώρησεν έκ 
Πετρουπόλεως τήν 1 8 φεβρουαρίου, συνεχεία 
τής φαντασιώδους σκηνής περί ής έγένετο λό 
γος* άμα δέ εί; Παρισιού; άφικόμενο; τήν 22 
τοΰ αΰτοΰ μηνό; προσεκλήθη υπό τού δικασ
τηρίου διά τήν περί συνδιαλλαγής προκαταρ
κτικήν απόπειραν. Τό περί τούτου διάταγμα 
τού προέδρου τού δικαστηρ’ου φέρει ημερομη
νίαν 15 φεβρουαρίου, ένώ ή δήθεν συζυγική 
σκηνή συνέβη τήν 14 «ν Πετρουπόλει, έκ 
τούτου δέ πείθεται τις ότι τά πάντα ειχον 
παρασχευασθή έκ τών προτέρων.

Ό μαρκήσιος δέν προτίθεται ν' άναζητήση 
ουδέ ν’ άποδείξ, μέχρι τίνος ή σύζυγός του 
έλησμΰνησε τά καθήκοντα αυτής, δικαιούται 
όμως νά π’ραπονεθή διά τήν κατά τήν διάρ
κειαν τής δίκης συμπεριφοράν αυτής. Πραγ
ματικές επειδή έκατχγορεΐτο ύπό τής κοινής 
γνιίμη; ότι διετήρει ένοχους σχέσεις μετά τί
νος ήθ-.ποιού,ή ατομική αυτής αξιοπρέπεια καί 
ό πρίς τό όνομα τ'/ύ συζύγου αυτής όφειλο 
5ενος σεβασμός τή έπέβαλλον τό καθήκον νά 

ιαμαρτυρηθ^Ι διά τής αμέμπτου αυτής δια
γωγής κατά τοσούτω σοβαρών κατηγοριών 
αντί τούτου όμω; εδωκε μείζονα ΰπόσταοιν 
είς τάς κατηγορίας τής κοινής γνώμης ώ; 
παρουσιαζομένη ενώπιον τού κοινού, τάξει 
δεύουσα, συγκατοικούσα είς τά αυτά ξενοδο
χεία και τάς οικίας, συζώσα, έ»ί λόγω, έν 
στενότατη σχέσει μετ’ έκείνου, δν ό τύπος α
πάντων τών χωρών ύπεδείκνυεν ώς έραστήν 
αυτής.

Τό δικαστήριον ευρεν όλως αδικαιολόγη
τον τήν αίτησιν τής Άδελίνα; Πάτη, διότι 
οΰδ’ έφροντισε κάν νά παράσχω αποδείξει; τών 
διισχυρισμών αυτής.

Προκειμένου^δέ περί τής αγωγής τοϋ μαρ-

κησίουδέ Κώ κατάτή; συζύγου αυτού, προ
κύπτει, αναφέρει ή δικ στική άπόφασις έκ 
τή; δικογραφίας τή; ύποβληθείσης είς τήν έ- 
ξέτασιντού δικαστηρίου ιδίως δ {κ τίνος αλ
ληλογραφίας απευθυνόμενης ύπό τρίτου πρός 
τήν μαρκησία* δέ Κώ καί έκ τών δημοσιεύσεων 
τούτε γαλλικού καί τού ξένου τύπου δτι ή 
διαγωγή τής έναγούσης ητο τοιαύτη, ώστε ν' 
άποτελέσνι απέναντι τού συζύγου αύτής τή* 
σοβαρωτέραν τών ύβρεων

Διά ταύτα κηρύσσει τόν χωρισμόν τών συ
ζύγων καί τώ* περιουσιών αυτών, απορρίπτει 
τήν αίτησιν τής μαρκησία;, καί καταδικάζει 
αυτήν είς τά έξοδα τή; δίκης.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
Ός δείγμα δικαιοσύνης παρά Σίναις ίχο 

μεν τήν Ιστορίαν κλοπής διαπραχθ ίσης έν 
Φορμόζφ καί τόν τρόπον δι’ ου κατεδιώχθησα* 
οί αυτουργοί αυτής-

‘Αμερικανός μετίβαινεν έκ Τάί βα φοΰ είς 
'Γακόου, φέρων μεθ έαυτούκαι τά βιβλία τού 
έμποοικού αυτού καταστήματος ότε προσε- 
βλήθη αίφνης νύκτωρ καθ'οδόν υπό Σινών λή- 
στών, οιτινες καταλιπόντες αυτό* ήμιθανή 
έλήστευσαν τό κιβώτιον αυτού, όπερ υπέθεσαν 
ότι περιείχε χρήματα. Ό ίγγλος πρόξενο; 
έν απουσία Αμερικανού προξένου άπετάθη πρός 
τους σίνας υπαλλήλους όπω; τύχη δικαιοσύ
νης. Μετά τινας ημέρας οί μανδαρίνοι κατώρ- 
θωσαν ν’ άνεϋρωσι τά βιβλία και συλλάβωσι 
δύο κλέπτας διά τών μέσων, εις ά συνήθως 
καταφεύγουσιν αϊ έν Σινική άρχαί.

Είς δικαστή; μετέβη τότε είς τό πλησιε- 
στερο* χωρίο* τού μέρους, ί»θα διεπράχθη ή 
ληστεία, καί κατέστησε^ τόν άρχηγόν τού χο» 
ρίου έκείνου ύπεύθυ»ον επί τώ διαπραχθέντι 
κακουργήματι καί έπί τ| συλλήψει τών λη
στών.’Αλλ’ έπειδή ό αρχηγός τού χωρίου έξ- 
έφρασε τό αδύνατον τής τοιαύτης εύθύνης, δ 
δικαστής συλλαβών έφυλάκισε τόν αδελφόν 
αυτού, «ίπώ* είςτόν προύχοντα τού χωρίου, 
ότι έάν έντός τριών ήμερώ* δέν ανεύρισκε τά 
βιβ.ία,θά έροάβδιζε τόν αδελφόν αυτού.

Τά βιβλία δέν άνευρέθσαν έν τώ ώρισμένω 
χρόν», κατά συνέπειαν ό αδελφός τού άρχη- 
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παντά πολλούς αντιπάλους, έλλόγως διατει- 
νομένου; ότιτό μέτοον τούτο παρουσιάζει ά
τοπα πολλά,ένοϊς και τούτο, ότι περιέρχεται 
είςτάς δημαρχία; μέσον πτώσ.ω; έν περατώ
σει εκλογών. Πώς υπάλληλος οινοπωλείου θά 
άποκαθίστατο διά τού μέτρου τούτου έ'-λογι- 
κός παράγων ύπέρ τών δημοτικών συμβου
λίων, άτινα θά είχον ,θέσεις νά διανείμωσι;

γοδ τού χωρίου έρραβδίσθη, έγνώοθη δέ συνά
μα Ης τούτον ότι οί ραβδισμοι ουτοι θά έπα- 
ναλ.ηφθώσιν, έά*  καί πάλιν δεν άνευρεθώσι τά 
βιβλία εντός τή; προθεσμίας. Πάντε; τότε οί 
χωρικοί ήσχολήθησαν εις άναζητήσεις, καί τό 
κιβώτιον άνευρέθη μετά πάντων τών έν αΰτω 
βιβλίων, τεθαμμένον ένάγρω. Άπεφυλακίσθη ό 
αδελφός τοΰ αρχηγού τοΰ χωρίου, άλλά μέγα 
έπεβληθη πρόστιμον εί; τό χωρίον, διότι δέν 
άνεκαλύφθησαν οί κλείεται. Τό χωρίο*  δι«- 
μαρτυρήθη ότι οί κακούργοι δεν ήσαν κάτοι
κοι άύτού, άλλ’ ότι ηλθίν έκ τής πρωτευούσης 
ένθα καί υπόστρεψαν. 'Επιτέλους, επειδή τό 
πρόστιμον έμελλε νά διπλασιαοθή έάν δέν 
άνεκαλΰπτοντο οϊ κλέπται, παρεδόθησαν έξ 
αύτών δυο, οίτινες καί δικασθέντε; έτιμωρη- 
θησαν.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ.

Ό άριθμός τώ» μέθυσων αυξάνει κατά πάν 
ϊτος έν 'Αγγλία καί κατά πάν έτος ή δήμο 
σία γνώμη τή; χώρας ταύτης άσχολεΐται πλειο 
τερον π:ρΐ τής αύξούσή; όλονέν ταύτης μασ 
τιγος. Ό έν τω άγγλικω Κοινοβουλίω άντι- 
πρίσωπος τής Βιρμιγχάμης κ. Σιάπερλαιν ε- 
πεχείρησε πόλεμον κατά τής μέθης’ ήθέλησε 
νά είσαγάγη έν ’Αγγλία τήν τοσοΰτον έπιτυ- 
χούσαν έν Γοθεμβουργγ; τής Σουηδία; μεταρ
ρύθμιση», δι’ ή; ή άλλοτε έστία τή; μέθης 
σουηδική πόλις έγένετο νύν πρότυπον ολιγο- 
ποσίας. Κατά τό σχέδιον τοΰ κ. Σιάμπερλαιν 
προτιίνεται όπως τά δημοτικά σωματεία έπι- 
τΰχωσι τοϋ δικαιώματος τής άπαλλοτριω- 
σεως τβν ιδιοκτητών τοιούτων οινοπωλείων 
καί τή; φροντίδος τοΰ εκυεταλλεΰειν τά οι
νοπωλεία ταΰτα κατά τά έν Γοθεμβούγρ 
Ισχύοντ*, .νά' πωλώσι μόνον καθαρά ποτά, 
αμιγή πόσης νόθου ούσίας, δι’ Οπαλλήλων, 
οις αύστηρώ; άτϊαγορεύεται τό νά ζητώσιν 
οίανδήποτε έπί τοΰ ποτού ωφέλειαν, νά έν- 
θαρρόνωσι τήνπώλησιν μετά δικαίου κέρδους 
των μή μεθυστικών ποτών,

Τή^Γοθεμόούργη; τό σύστημα έξετέθη λε
πτομερώς χαϊέμελετήθη τό πρώτον έν τω ευ- 
ρωπαϊχώ τύπω. Άλλ*  τό σύστημα τούτο ά

ΙΙΟΙΙΣΙΣ

ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΝ.

I.
Και πάλιν δροσερά σκιά 

τήν εορτήν σου σκέπει, 
καθώς ή αναπόλησες 

τών πράξεων ήμών 
ευφραίνει τάς καρδίας μας, 

μυστηριώδη έπη 
λαλοϋσα ώ; τό φύλλωμα 

έν μέσω τών δρυμών. 
’Ελπίς καί μνήμη συμφυείς 

τήν σήμερον ημέραν, 
καθώς τό φως μέ τήν σκιάν 

συνίχετ' έκεϊ πέραν.
♦ ♦

Χαΐρε καί πάλιν ώ; προχθές 
νά ψάλλω τήν χαράν σου, 

—ευδαίμων πόσον ! εύτυχεϊς 
στιγμάς ανακαλώ !

Καί όταν ίσως αΰριον 
θά φέρωμαι μακραν σου 

πάσας ακόμη κατά νοϋν 
φαιδρώς θ’ αναπολώ 

γαΐρ', ίνα ψάλλω τό παρόν, 
τό μέλλον διαβλέπων, 

κοσμώ τό αε'λλον, τ άνθη μου 
έκ τού παρόντος δρέπων !

II
Γίς είπε πώς δέν δόνανται 

μακρόν νά άγαπώσιν 
οί άγαπώμενοι πολύ; 

Καί τί; προεΐπε, τις; 

πώς μέλλουν αί καρδίαι μας 
πικρώς νά χωρισθώσι, 

καί θέλει σβύσ' ή άμυδρά 
τής μνήμη; μας άκτίς;

Τίς δύναται τά προσφιλή 
όπίσω του ν’ άφίση

καί ν’άποσπα τό βλέμμα του 
χωρίς καν νά δακρόσγ. :

•¥ ¥
"Ισως έξόριστος καν ΐ; 

μέ συντριβήν καρδίας
«φίνων όπισθεν αυτού 

τήν πάτριόν του γην,
επί τής βαθμηδόν μακράν 

φευγοόση; παραλία;
τό βλέμμα στρέφει άδακρ.υ 

πΐ'-ρϊν τηρών σιγήν.
Άλλά τά όμματα αύτοΰ 

πρό τής στιγμή; εκείνη;
αδυνατούν νά κλαύσωσιν 

έκ τή; πολλής οδύνης.
III

Άν φρόνησις ανδροπρεπής
καί συνωφρυωμενη 

ζητήσ-ρ εις Αντάλλαγμα
ύπό ζυγόν νά ζεύξη; 

τήν ευπτερον ψυχήν ήμών 
καί πρός φιλίαν ξένη, 

ζητήση τήν κα.δίαν μα;
Ανάλγητος νά τρέψτρ. 

έρρέτωί νϋξ άνάστεοος 
ό βίο; τότε μένει, 

κΐ'ώ; ν-κτερί; ψυχρά, βωΰό;
ό χρόνος διαβαίνει.

* 
♦ ♦

"Οστις φιλίαν έχασε 
γνωρίζετε πώ; κλαίει ; 

πριν ή καρδία σκληρυνθή 
πληγονεται καιρίω;' 

τό αίμα, όπερ τής πληγής 
αύτής άφθόνως ρέει, 

ολόκληρος μετέπειτα 
δέν αποδίδει βίο;. ..

Άλλ’ ελα ! ώρα; σκοτεινά; 
πρό; τί έδώ προσβάλλω 

μέ τήν χαράν μα; σήμερον 
τά; λησμονώ και ψάλλω.

ΣΓΡΙΟΣ.

Η ΟΜΙΧΛΗ

«Ού πά» τό λάμπον έστί χα'ι χρυσίον»

β
'Γψηλά έπι τοΰ όρου; 

θερινήν τινα πρωίαν 
χρυσούν νέφος μοί έφάνσι 

χύνον λάμψιν έξαισίαν 
ίχον λαμπεράν τήν όψιν 

κάλλος γοητευτικόν.
ίΓ ένεθάρυν' ή νεότη; ! 
μ ώθησεν ή φαντασία !

τ’ ε'ναι ν άναβώ τό όρο; J 
—μισή ώρα’ ή καί μία 

ώ ! άν έφθανα τό νέφος ! ! 
πώς θά ήτο θελκτικόν !

Εί; τή; φίλη; μου’τόν οικ ον 
έδραμα μέ προθυμίαν, 

και τήν έλαβον μαζή μου 
νά τήν έχω συνοδίαν 

καί κρατούμενα·, κ' αί δύο 
φθάσαμεν εΐ; τό βουνόν.

Ή όδός ήτις τό πρώτον 
μάς έφαίνετο^εύθεΐα 

έγεμεν άπό άκάνθα;
ήν τά μαλιστα τρα-χ^χα 

κι' έγεμεν έξ αποτόμων 
λίθων βράχων και κρημνών

Αίφνης μεταξύ τών βράχων ! 
δύω κόραι άφειμένα ι 

έν τω μέσω τών τριβόλων 
έμφοβοι καί τρομασμέναι 

κεκμηκυϊαι πού νά πάγουν 
πρό; στιγμήν ν' άναπαυθοϋν ;

’Εάν στρέψουν ς’τά όπίσω 
ήτο όνειδος κι’ αΰσχύνη 

Έάν δ’ αύθι; προχωρήσου 
ήτο πόνο; καί οδύνη;
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ΕΜΠΡΟΣ έκραξαν χι’ αί δύω 
χαί πρός τί νά φοβηθούν ·,

Τό προτέρημα τοΰτ' ίχει 
πάσα έλληνίς χαρδία

Είς τοιαύτας περιστάσεις
β αϊ νε—κράζει—μήδ ειλί α ! 

μετά πόνων οΰχ ολίγων 
φθάσαμεν ς'ττ,ν κορυφήν.

Πλήν είς πόσην φαντασθήτε, 
ήλθομεν την άθυμία*  

χαι κατήφειαν χαι θλίψιν 
καί φριχτήν μελαγχολίαν, 

αντί ν ί φ ο ν ς -χρυσωμένου 
ν’ άπολαύσωμεν ά φ η ν

Πυκνότατη ν μίαν ομίχλην 
ε?ς τά πέριξ κεχυμένην

ηΰραμεν έχει έπάνω 
πχνταχού ίξαπλωμένην, 

ώς τ’ ήαπόδιζε τά κάτω 
ίνα βλέπομεν καλώς.

Δέν έφαίνοντο δέ πλέον 
οΰτ’ αί χλοεραί κοιλάδες, 

ούτε αί λαμπραΐ έχεΐναι 
χαί ευώδεις πεδιάδες· 

έχαλΰπτοντ’ ώς μέ πέπλον 
άπαντα άπατηλώς.....

Έχατέδημεν τού όρους 
έμπλεοι μελαγχολίας.....

συνετίσθημεν χαί πλέον 
εις τάς κλίσεις τή; καοδίας 

κωφαί, φράζομεν τά ώτα 
παρακούονται αυτήν.—

’Αποβλέπει δέ ό μύθος 
εις την γενεάν τήν νέαν 

τήν άφίνουσαν τήν πρώτην 
τήν Ελλάδα τήν Άρχαίαν.

Καί τού Φραγχισμοΰ διαβαίνουν 
οδόν ν ό 0 ο ν καί πλαστήν·

Έν Τζιμπαλίω Κωνς·]λέως
Ιουλίου 13 1877- 

ΣΟΦΙΑ Ζ. ΛΑΜιιιςη ΙΑΙΡΟΓ.

ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ; Μ

Σκιάν ή οιλύρ' ά πλάνε ι 
εις τήν όχθην ποταμού, 

έλθέ, φίλη, έδώ μόνη 
νά καθίσωμεν όμοϋ.

Καόσων θερινού ήλίου 
τήν γήν πέριξ πυρπολεί,

έδώ δρόσος ζεφυρίου 
πνεύματος μάς προσκαλεΐ.

Έπί τάπητας εύοσμου, 
μέσω μύρτων ανθηρών, 

μή φοβούμενοι τού κόσμου 
οφθαλμόν τόν όχληρον,

Έλθέ, φίλη νά δοθώμεν 
είς τήν τρυφηράν ορμήν 

τών ψυχών μας, νά γευθώμεν 
παραδείσιον στιγμήν.

Σ. Γ. ΜΠΙΤ1ΟΣ.

ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ.

Καί ειδον το επάρατον 
φριχτόν αστροπελέκι 

έξ ουρανών νά ερχηται 
ώς κοπτιρόν πε'έκι.

Τά αίμοδόρα έγκατα 
τού αετού νά καύση, 

πού ήρ/ετο τόν άκακον 
σπουργήτην 'ά άρπάση

Σ. ΛΑΜΠ1ΣΗ.

Ο ΕΥΘΥΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Ί1

—Τό τού Χιζήρ-Καλέ ύδωρ— 
ΚΑΙ

11 OEIK.U ΑΥΓΟΥ ΔΤΝΑΜΙΣ
Διότι ό πίνων έξ αύτοΰ Ι'αζής

Νικητής καθίσταται

Κάτω είς τήν παραλίαν 
τοΰ Χιζήρ την θεϊκήν (’) 

μέ φωνήν πολλά γλυχεΐαν 
υπέρ φύσιν μαγικήν

♦ ¥
Τής άνοίξεως τά κάλλη 

τήν ώραίαν έξοχήν, 
ένα αηδόνι ψάλλει 

καί υμνεί κατ’ εξοχήν.

• ·
Στήν σκηνήν μου αντικρίζει 

τό δενδρί τό υψηλό, 
ένθα κάθηται κι' αρχίζει 

ασμά του τό πρωινό.
♦

• ♦ Κ,
Τ σ ΐ τ σ ο υά τό αηδόνι 
—ξύπνα φίλε μου νά ζής— 

τσιτσουά, κι’ ευθύς απλώνει 
τά πτερά του κατά γής.

—Μην κοιμάται... άνοιζέ με 
είμαι, φίλε όοφα»ό,

άπλωσε καί επαρέ με, 
νά σέ ψάλλω τό πουρνό.....

*
♦ *

Μήν κοιμάσαι.·., μήν όκνήσης .... 
σήκω ... σήκω νά χαρής 

τ σ ι τ σ ο υ ά ώραία φύσις 
ποΰ θά πάγη,ς νά τήν βοής

♦ ¥
Πάρ’ έμέ φίλε κοντά σου 

καί θα διής πολύ καλό
νά δοοσίζω τά μαλλ’ά σου 

μέ Χιζήρ-Καλέ νερό.—

» ·
Τό νερό αυτό στά χείλη 

άμα τό έγγύση τις 

γίγνεται εύθύς ώ φίλοι 
εις πάν ίργον νικητής.

*
¥ ¥

Τό έπίστευσα τό ’πήρα 
μέμαθε τό μυστικό 

μέ τό ίστειλεν ή μοίρα 
νικητές παντού νικώ.

*
» ¥

Τό κανόνι κιαν σφυρίζη 
δέν μ' έκπλήτουν ή βωτίαΐς 

καί άν βρέχη ή χ’ονίζη 
ή κι' αν έρχοντ’ άστραπαΐς.

*
¥ ¥

Παντού είμαι παντού τρέχω 
έμαθα τό μυστικό 

καί παντού πρωτεία εχω 
τροπαιοΰχος δέ νικώ.

♦ ·

Κι' ίκτοτε καί τ’ αηδόνι 
έμέ πάντ’ ακολουθεί.....

γλυκά ψάλλει τό κανόνι 
καί τάς νίκα» μ’ άριθμεΐ.

ΣΟΦΙΑ ΑΑΜΠ1ΣΗ

(*)  Άδεται λόγος οτι τώ καιρώ έκείνω 
ό Χαζιρέτ Χεζήρ Ελιάς μετά τού Χιζήρ ά- 
λέη Σελάμ, συνευρεθέντες εί; τό αντίκρυ τοΰ 
Βατουαίου εΰρσκόμενον Καλέ-ΣουγΙού (ουά· 
κιον τού τείχους) ηύλόγησαν αύτό καί ίκτοτε 
ώνομάιθη «Χιζήρ Καλέ σουγίού» τούτέστι 
«εύλογημένον τού τείχους ύδωρ». Έστι δέ 
τό ΰδωρ τοΰτο γλυκύτατου εις τήν πόσιν έ- 
ξερχόμενον έξ υπώρειας όρους υγιεινότατου 
και θρεπτικότατου, ως π-'ριεχον θειϊκον κά- 
λι καί θειίκόν τοΰ Σιδήρου. Γ1»ρέχειδέτόλ 
μην τινα καί θάρρος ύπίρφυσιν τώ πίνοντς 
καί χρωμένω αύτό....



ΦΙΛΕΡΓΟΣ

ΤΩι ΦΙΛΩι 
ΧΡΗΣΤΟΙ Α. ΣΟΙ'ΛΙΩΤΙΙι.

"Αν εις τόν κόσμον ένοίζεΐ το μισό; κι’ ή κακία 
και άν τδ ψεύδος έλαβε χιτώνα αλήθειας 

"Αν άθωότνς κ·.1 αρετή δέν έμεινε καμμία 
καί άν τδ σόμπαν διοικεί πολλά; υποκρισίας 

ώ ! την φιλίαν μα: αύτήν τδ πάν νά διαλύση 
Ποτέ δέν θά τολμήση !

Άν υποκρύπτ’ ή καλλονή αισχύνης προσωπείου 
καί άν ό έρως κρύπτεται ύπό τδ θάλλον ροδου 

Ά ! μή άπελπιζώμεθα ’ ς' αύτόν τδν πλάνον βίον 
ή αρετή δέν ©αίνετ,ι έν μέσω τών τριόδων 

εΐ; τους δεσμού,- μας ένοικεΐ κι’αύτούς νά τούς άφιση 
Ποτέ δέν θά τολμήση.

Άν εις θαλάσσας πλέουσα η εύθραυστος σκαφίς μας 
εϊς σκόπελον άγέρωχον προσκρούσε) αίφνηδίως 

ώ! τότε ή φιλία μας θ’ άναφανή σωτήρ μας 
έκ τών κυμάτων φέρουσα ί.μά; εις αισίως 

κι’ άβυσσος άφρίζουσα νά μάς καταπόντιση 
Ποτέ δεν θά τολμηση.

Έάν έπέπρωτο μακράν νά ζήσωμεν άλλήλων 
έάν ό χωρισμός αύτό: διηοκει αιωνίως 

ώ αί ψυχαι αχώριστοι θά έμενον τών φίλων 
δ-.οτι άϋλαι είσίν και υλικός ό βίος 

ώ; κα'ι δ θάνατος αύτό; τό αίσθημα νά σβύση 
Ποτέ δέν θά τολμηση.

Μικράν ευχήν έκφέρουσι τά ταπεινά μου χείλη 
τδν τάφον σου έπ<θ>μώ τοΰ τάφου πλησίον 

μέ τή' απλήν επιγραφήν ααύτοί ύπίρξαν φίλοι» 
νά^κεϊνται ώ; δυο άδελφ-.’ι εις τδ νεκροταφεΐον 

Κι’ ό πλάστη; εις τδν ουρανόν νά μάς διαχωρί-ση 
Ποτέ νά μη τολμηση.

Χαϊρε. φιλία ιερά ! άγνή παραυυθια 
σύ μόνη μέ άπέσπασις τών τή: ζωής κλυδωνων 

ναι σϋ ώ; φάρος φωτεινός ώ; λάμψις ουρανία

ΠΟ1Ι1ΣΙΣ

καθοδηγείς το βήμα μου έν μέσω τών κευθμώνών 
ώ σέ έκ τής καρδία; μου κάνε1; νά άποσείϋη

Ποτέ δέν θά τολμηση.

Τή 22 Μάίου 1877. ΓίΙΚΟΚΛΗϊ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ-

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΤΙ ΣΤΟΝΑΧΗ.

Άς κρούσω πάλιν τήν κακώς ηχούσαν βάρβιτόν μου 
"Ην προεθε'μην τοϋ λοιπού εις χεΐρνς νά μή λάβω,

Κ’έπΙ τών μονοτόνωντης παλμών τών στεναγμών μου, 
εΐ; άτεχνον κελαρισμα τόν ροΰν άς άναλάβω.

Καί διατί έάν κακώς ή λύρα μου φθογγάζη
Τά; κακοφθόγγους της χορδας ουδέποτε νά κρούω

Μή το κακόφωνου πτηνού δέν πρέπει νά στενάζρ 
Μή ευχάριστης και αύτό στενάζων δέν ακούω.

Γλυκεία είναι ή φωνή καρδίας στεναζούσης
Κ’ άν τοΰ ώτδ; τδ τύμπανου άπε'ροκάλως πλήσση, 

Ώς μουσική λαλεΐ εις τό ού; ψυχής μελαγχολούσες.
Ώς συμπαθής παράμυθος φωνή τήν καταννύσει.

Ή ώρα ή χειμερινή τόν ούρανόν καλύπτει,
Με τδν ζοφώδη πέπλον της ώς ή μελαγχολία

Τό μέτωπον τού δυστυχούς χιών άφθόνως πίπτει.
Καί εις τδ πάν έπικρατεϊ θανάτου ηρεμία.

Γυμνόν τά δένδρα τείνοντα καί έξηράμμένον κλώνα 
Αφώνως πρός τδν ουρανόν παράπον’ απευθύνουν’

Και κατηφή καί πένθιμα ύπδ ψυχράν χιόνα
Τάς φαλακράς των κορυφά; άπηλπισμένα κλίνουν.

Στρουθιά καί έ’τερα πτηνά μικρά τεταραγμένα,
Επί τδν κλώνα τόν γυμνόν καταφυγήν ζητοΰϋΐ,

Και μέ πτερά σκεπόμενα ΰγοά καί παγωμένα,
Εΐ; θλιβερόν ψιθυρισμόν τήν τύχην των θρηνοϋσι.

Άλλοιμονον ! ή τών πτηνών άθλια αΰτη τύχη, 
Τής μαύρης είναι μοίρας μου άπείρως καλλίτερα,
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Αύτή ή ώρα σήμερον ή χρύα χατατρέχη, 
Ή ώρα τλήν παρέρχεται ήμέρα τή ήμερφ.

Τό εαρ «όρων γλυκό χαί εΰφρόσυνον προβαίνει, 
Καί τά πτηνά τό παρίλθόν τό μαϋρον λησμονοΰσι. 

θέρμη άχτίς ήλιαχή τά στήθη των θερμαίνει, 
Καί πάλιν χα«ρο«ν τά πτηνά χαί πάλιν μελωδοΰσι.

Ή ώρα αυτή τής ζωής χαί τάσης ευφροσύνης 
'Η δίδουσα χαί είς τά πτηνά ζωής στάδιον νε'ον,

Τό εαρ, οίμοι * δι’ έμε, -.ό τέχνον τής οδύνης, 
Ός άλλοτε άνέθαλλε δέν αναθάλλει πλέον.

Έν Τζιβαλίω 1177.

Σ Γ· ΜΠΙΤΣΟΣ
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ΑΙΝΙΓΜΑ

Τά πρώτα μου τά τρία ψηφία άν έχφέρη; 
θεόν άρχαίον όλως στην μνήμην σου θά φέρης. 
Τά τέσσαρά μου άλλα άν λάδγς τελευταίον 
εμού άνάγχην ϊχεις είς χάθε ίτος νέον.
'Εάν ίχ τών τεσσάρων τό πρώτον άφαιρέσης 
τοϋ Χρόνου είμαι μέρος χι’ εί; μέρη διαιρούμαι. 
Τό δλον μου άν τέλος εις εν τό παραθέσ^ς.

ώ! είς γυναΐχα άο/αίαν εύθυς μεταμορφοΰμαΐ.

(Ή λΰσις εις τό έπόμινον φυλλάδιον).

Μ. Κ. Μαχρίδε,ς.


