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IV

Ή ψυχή ΰψοΰται, άναπτυσσομένης τής 
καρδίας καί τή; διανοίας αύτής. Διά μέν 
τής διανοίας διδάσκεται τις νά κατανοή 
τόν Θεόν- διά δέ τής καρδίας νά τόν α
γαπά.

V
"II καρδία διά τής αγάπης αναπτύσσε

ται. Τούτό έστι τοσοΰτΟν αληθές όσον καί 
τό ότι αγαπών τις τόν πλησίον αύτοΰ κα
θίσταται ευσεβής και εις τόν Θεόν προσεύ
χεται. Άγαπώντες τούς πάσχόντας και 
τούς δυστυχείς, έπισκεπτόμενοι, βοηθοϋντες 
αύτούς, διαπλάττομεν τήν ψυχήν ήμών πρός 
τήν αγάπην καί έρχεται στιγμή καθ' ήν 
αισθάνεται τις τήν ανάγκην ΰπερτάτου τι- 
νός έρωτος. ΙΙρός τί| ένδομύχω τέρψει ήν 
έν τή έξασκήσει τοΰ καλού αισθάνεται τις, 
κατανοεί συγχρόνως ότι δέον καί τέρψεις 
ύψηλοτέρας καί ήδονά; μάλλον ευφρόσυνοι 
νά ΰπάρχωσιν. Όποταν ή ψυχή εις μυστη
ριώδη τινά ώθησιν, ήν θείκν τις ν’ άποκα- 
λέσν) δύναται, ΰπείκουσχ, μόλις τό πρώτον 
πρός τήν όδόν τοΰ μεγαλείου καί τής ύψώ- 
σεω; βαδίση βήμα, ακολουθεί τον ηθικόν 
νόμον, απάντων τών δντων τών οποίων χα- 
ρακτήρ έστι τό νά παροτρύνωσιν άλληλα 
καί τάς ύπερτάτας νά έπιθυμώσι προόδους, 
ΰψοΰται πλέον άεννάως, συμπληροϋσα δέ 

τέλος τήν φάσιν τής άναγεννήσεως αύτής, 
άπογεύεται τών ύψηλών εκείνων τέρψεων 
άς ό άψιερών πάσας αύτοΰ τάς σκέψεις καί 
τό έζασκούμενον ύπ’ αύτοΰ άγαθον πρός 
τον Κύριον τοΰ σύμπαντος, αισθάνεται εν 
έαυτφ γεννωμένας.

Τής καρδίας οί ασπονδότεροι εχθροί, οϋς 
καί θανάσιμους ήδυνάμεθα ν’ άποκαλέσω- 
μεν, είσίν ό έρως τής εύζωίας καί ή ψΛαρ- 
γυρία. Έάσωμεν εκείνους οσοι ούδέ εις τόν 
Θεόν ούδ’ εις τήν εαυτών ψυχήν πιστεύου- 
σιν, όπως ίδρύσωσιν ίν ταΐς άρχαΐς αύτών 
ταύταις τήν εύδαιμονίαν καί άπολαύσωσιν 
αύτήν. Άλλ’ οί Πνευμ-ατισταΐ ήμεϊς, καί 
τόν χρυσόν καί τήν ευζωίαν περιφρονοΰμεν 
ΰψηλότεραί είσίν αί ήμέτεραι εφέσεις· ούχί 
διά τό σώμα- διά τήν ψυχήν έργαζόμεθα- 
ή επιτυχία τής εις ύψηλοτέρας σφαίρας έ- 
πκζίως μεταβάσεώς έστιν ό διακαής ήμών 
πόθος καί δ σκοπός. Τούτό έστι δι’ ήμάς 
μαθηματική τις βεβαιότης· φρονοΰμεν δέ 
ότι έ'ασκών τις τό καλόν καί καθιστάμε 
νο; ενάρετος δύναται μόνον νά άςιωθή τού
των. “Οταν πλείονα τοΰ δέοντος πρός δια
τροφήν καί άνάπτυζιν τή; οικογένειας ή
μών χρήματα έ'χωμεν, δίδομεν καί τοΐς 
άλλοις έκ τοΰ περισσού όπερ εχομεν, πι- 
στευοντες ότι πάντα τά έν τώ κόσμω πλά
σματα αλληλέγγυα ΰπάρχουσι καί άμοιβαί- 
ως όφείλουσιν εύμένειαν, σέβας καί ύποστή 
ριξιν.

Ψυχαι καταταραττόμεναιύπό τής αμφι
βολίας, μή άπαυδήσαιε' είναι ή αρχή τής 
σοφίας· είναι ή ιδέα τής τοΰ θ.οΰ ύπάρ- 
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ξεω; άρχίζουσα νά ύποφώσκη εντός της ψυ
χής. Θέλετε δέ νά σάς ιΐπω πβς δύναβθε 
ν' άπαλλαχΟήτε τοΰ κατιχτρύχοντο; ήμάς 
σκληρού τούτου άγώνος. ’Αγαπάτε. "Ανευ 
τή; φιλανθρωπίας ούκ έστι σωτηρία.

VI

Ή διάνοια ανήκει τή ψυχή. Ό έγκε'φχ- 
λός εστι ταμεϊον έμπερικλεΐον εντός τών 
λοβών του, τών αισθήσεων, τά; εντυπώσεις 
απαράλλακτα όπως έν τώ λε'βητι ό ατμός 
εμπερικλείει την θερμότητα καί όπως έν 
τοΐς μυχοί; αύτή; ή γή έναποταμιεύει τάς 
ήλιακάς ακτίνας, αϊτινες πληροΰσι τήν ί
λην έκ τής γονιμοποιού αυτών ήλεκτρικό- 
τητος. Συμπυκνούμενος ό ατμός, αποδίδει 
τήν άποοροφηθεΐσαν θερμότητα όπως παρα- 
γάγη τήν δύναμιν.

Ή γή αποδίδει τήν συλλεγεϊσαν ήλε- 
κτρικότητα, παράγουσα τήν ζωήν·

Ό δ’ εγκέφαλος παραχωρεί τάς έντυ- 
πώσεις άς έδεχθη όπως παραγάγη τάς ι
δέας άς συλλαμβάνει καί κρίνει ή ψυχή.

ΊΊ κρίσις έστιν ϊδιότης τής ψυχής. Τού
του ζωτροτε'ρχν τινά εικόνα δυνάμεθα νά 
χαράξωμεν

Όπόταν οί οφθαλμοί ήμών διανοίγων- 
ται προ μιάς τών μαγευτικών εκείνων τής 
φύσεώς εικόνων, αϊτινες μεθύουσι τοΰ ποιη 
τοΰ καί τοΰ φιλοσόφου τήν ψυχήν, ή είκών 
εκείνη άπορροφαται ύπό ".οΰ χιτώνος τοΰ 
οφθαλμού ήμών καί φωτογραφεϊται έντός 
αύτοΰ. Κατόπιν άφοΰ κλείσωμεν τούς ο
φθαλμούς καί καταβαλωμεν προσπάθειάν 
τινα όπως ή ψυχή ήμών άνακαλε'ση έν τή 
μνήμη τό είδος τής εΐκόνος επανέρχεται αυ
τή κατά τήν ήμετε'ραν θέλησιν. ‘Ο αμφι
βληστροειδής χιτών έναπεταμείευσε τήν εί 
κόνα,

Ή μνήμη έστιν ϊδιότης τής ψυχής.
Ό εγκέφαλός έστιν επίσης όργανον αυ

τής λεπτοφυέστερον τοΰ οργάνου τής δρά- 
σεως, τό τελειότατου τών οργάνων έν τή 
ποιότητι τής ψυχής, όπερ έμπεριέχει τάς 
ιδέας. Ένταΰθα άναγκαζόμεθα νά διακρί

νωμεν δύο είδη ιδεών, εκείνα; οσοι προσγί- 
νονται ήμΐν διά τών αισθήσεων μέσον τοΰ 
εγκεφάλου πρώτον, καί δεύτερον έκείνας 
τάς οποίας εμφύτους ή νοούμενα τοΰ 
Καντίου(Ι) καλοΰσιν· αΐ τελευταΐαι 
αυται είδικώς τγ, ψυχ-75 άνήκουσιν καί ούδέν 
άλλο ή αναμνήσεις προηγονμένης τινός ύ- 
πάρζεώς είσιν. Ή ψυχή συλλαμβάνει τάς ι
δέας ταύτας, στρέφει καί περιστρέφει αύ- 
τάς, διαιρεί καί ανακαλεί, τάς αναλύει καί 
τέλος άφομοιοϊ αύτάς πρός έαυτήν.

Ή ψυχή λοιπόν νοεί, μέμνηται καί κρί
νει. Ιίάντα δέ ταΰτα έκτελεΐ διά τίνος 
προσπάθειας τής θελήσεως αύτής. Παραθέ
τομε ν τά δύο ταΰτα θεωρήματα

Ιον. Ή ψυχή έστι Οέλησί; τις. Έφ’ όσον 
ή θέλησίς έστιν ισχυρότερα τόσω περισσο- 
τέραν έ'χει τις ίσχύν1 έφ’ όσον δέ πλειοτέ- 
ραν ποιείται τήν χρήσιν τή; θελήσεως διά 
τήν έξάσκησιν τοΰ αγαθού δύναται' τις νά 
εΓπη οτι τοσούτω καί ή ψυχή έστι μάλλον 
ανεπτυγμένη.

(1) Σ. Μ.’Εμμανουήλ Κάντιος, Γερμανός 
φιλόσοφος γεννηθείς τώ 1724 έν Κενιαβέργη 
άπέθανε τώ 1 804 έν τή γενέθλια χωρά. Έ" 
πρέσόευεν είδος εννοιών έμφυτων καί έκ τής 
συνειδήσεω; αμέσως ήυΐν προσγινομένων. Έκ 
τούτων δέ τή» ιδέαν τοΰ καθήκοντος έκύρητ- 
τεν ώ; βάσιν τής ηθικής. Ή ιστορία τή; φι
λοσοφίας άποκαλεΐ τήν τάξιν ταύτην τών 
ίδιών Νοούμενα τοΰ Κάντιου.

2ον. ‘Ο εγκέφαλός έστιν δργανόν τι. Έφ’ 
όσον ή κατασκευή αύτοΰ έστιν ΰγειής καί 
έντελής, τόσον αΐ έντυπώσεις είσί ζωηρότε- 
ραι, καί περισσοτε'ρας παρέχει ιδέας1 ανα
πτύσσει τήν εύκαμψίαν τών δακτύλων, δ 
ζωγράφος τήν οξυδέρκειαν τοΰ όμματος, δ 
γυμναστής τήν μυωνι^ήν αύτοΰ ίσχύν.

Τό αξίωμα α πνεύμα υγείες έν σώμ«τι 
ύγειεϊ» ούδόλω; έστιν ορθόν1 διότι υπάρχου- 
σι ψυχαί ισχύος καί θελήσεως ήρωϊκής αϊ
τινες ύφίστανται φυσικά; συμφοράς καί 
σκληρά; άσθενείας. Άλλά μ,όνον όταν δ εγ
κέφαλος, τό ειδικόν τοΰτο όργανον, άποκα- 
ταστρ αδρανής, ή ψυχή αδυνατεί πλέον νά

παριστά ήμΐν τό ώραΐον τοΰ Βακωνος άπόφ- 
θεγυ,α" Βούλεσθαι ίσον τό δύνασθαι.

‘H άνάπτυξις τών δύο αύτής ιδιοτήτων 
έστιν ή αποστολή αυτής. Καί αναπτύσσει μέν 
τήν κιρδίαν διά τής αγάπης, διά τής έργα
σίας δε τήν διάνοιαν.

Ό εγκέφαλός έστι δούλος αύτής. Είναι ι
διαίτερον καί μοναδικόν όργανον όπερ τή με
σολαβήσει τών αΐιθήσεων παρέχει τή ψυχή τάς 
ιδέας ίνα υποβληθώσιν εί; τήν κρίσιν αύτής.

‘Η ψυχή ένσαρκουμένη διά νέαν τινά υ- 
παοζιν επανέρχεται μεθ' όλων τών παθών 
καί τών ελαττωμάτων όσα δ'εν κατόρθωσε 
ν' άποβάλη1 έάν υπήρξεν ασθενής,επανέρχεται 
τοιαύτη μετά μείζονος όμως ισχύος έάν έξέ- 
μαθε νά κατανίκηση τήν ασθένειαν έκείνην1 
καί μετά πλειοτέρας πρός τά; έπιστήμας 
ευφυΐας έάν αυται ύπήρξαν άλλοτε τό αν
τικείμενου τώ» σπουδών αυτής.

‘Ενί λόγιρ ή ψυχή διαμορφοΰται άφ’ έαυ- 
τής. ‘Ο δέ θιός τήν βοηθεϊ μόνον.

6 Σύ δέ όταν προοβύχη, είσελθε είς 
τό ταμεΐόν σου, καί χλείσας τήν θΰραν 
σου, πρόοευξαι τώ ΙΙατρί σου τώ έν τώ 
κρύπτω1 καί δ 11αιήρ σου ό βλέπων έν 
τώ χρυπτώ, αποδώσει σοι έν τώ φανερώ.

7. ΙΙροσευχόμενοι δέ μή βαττολο- 
γήσητε, ώσπερ οί έθ-ικοί1 δοκοΰσι γάρ, 
όιι έν τή πολυλογία αυτών είσακουσθή- 

σονται.
19. Μή Οησαυρ'ζετε ύμΐν θησαυρούς 

έπί τής γής, οπού σής καί βρώσις αφα
νίζει, καί όπου χλέπται διορύσσουοι και 

κλέπτουσι·
20. θησουρίζετε, δέ ύμΐν θησαυρούς 

έν ούρανώ, όπου ούτε σής ούτε βρώσις 
αφανίζει, χαί όπου χλτπται ού διορύσ- 

σουσιν, ούδέ χλέπτουσιν.
22. *<·  λύχνο; τοΰ σώματός έστιν ό 

οφθαλμός1 έάν ούν ό οφθαλμός σου ά· 
πλ·ΰ; ή, ολον το σώμα σου φωτεινόν 
έοτοι. β (Ματθαίος, χεφαλ. 6 )

(Revue Spirite) 17 ΙΟβρίου 1877.
_ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ2.

χρησιμοποιήστ) τήν χρήσιν τών αισθήσεων1 
δέν ίχει πλέον έντυπώσεις καί ιδέας καί έ- 
πομένω; ούδέ ΰλην όπως ύποβάλη αυτήν ε’ς 
τήν κρίσιν έφ' όσον μετά τοΰ σώματός έστιν 
ηνωμένη. Μένει τότε αύτή μόνον ή θέλησις 
ητις δέν δύναται νά ίχν> σχίσιν εΐ μή μετά 
τής υλικής ζωής, τή; ζωικής δυνάμεως.

Όπόταν έν τώ παραλυτικφ καταστή ά 
χρηστόν τό νευρικόν σύστημα τής κίνήσεως, 
δεν δύναται πλέον ουτος νά βαδίση.

Ό κωφός άπολέσας τήν χρήσιν τοΰ «καυ
στικού τυμπάνου δ'εν δύναται ν' άκούση.

‘Η δε ψυχή αδυνατεί νά κρίνη καί να σκέ- 
πτηται όταν ή χρήσι; τοΰ εγκεφάλου αύτή; 
κεταστή αδύνατος.

VII
Βλέπομεν δέ ότι ή διάνοια διά τή; έργα- 

σίας αναπτύσσεται. ‘Γπάρχουσιν — Είμιθα 
περί τούτου βέβαιοι Λί δηλώσεις τών Πνευ
μάτων ένια τών όποιων επιπόλαια καί έλα- 
φρά άρνοΰνται τήν ύπαρζιν καί τήν πραγμα
τικότητα, δίδουσιν ήμΐν τάς πειστικωτέρα; 
τούτων αποδείξεις1—ΰπάρχουσι,λέγω,έπί τή; 
ήμετέρας σφαίρα; ψυχαί υποδεέστερα: καί 
ψυχαί ύπέρτεραι,τοΰτέστιν ή πλανητική ζωή 
έστιν άπειρό; τις κλίμαξ ούτε τέλος οΰτ’ 
αρχήν διημάς έχουσα καί τής οποίας αΐ βαθ
μίδες είσί πυκνότερα: καί πολυπληθέστεραι 
ή αί απειράριθμοι γραμμαΐ ά; βλέπομεν όπό
ταν άναλύωμεν ηλιακήν τινα ακτίνα Είναι 
η κλίμαξ τοΰ Ιακώβ. Είς τάς υψηλά; ψυ- 
χάς, εννοώ έκείνας όσαι διά τή; έργασίας 
πολλά; άπέκτησαν γνώσεις, ανήκει ή εύδαι- 
μονια άν ούχί νά κατανοώσι άλλά νά φαν- 
τάζωνται ούχ ήττον αύτόν. ‘Ο θεός έκδη- 
λοΰταΐ είς έκεΐνον όστι; Ικετεύει καί αναζη
τεί αύτόν. Έστι δέ τοΰτο αμοιβή τις έπιδα- 
ψιλευομένη εις τήν άκούραστον θέλησιν καί 
τήν σύντονον εργασίαν.

VIII
Συγκεφαλαιοΰμεν τά ανωτέρω ρηθέντα.
Ούσιωδώς ή ψυχή σχηματίζεται έκ δύο 

ιδιοτήτων τής καρδίας καί τή; διάνοιας*  άμ- 
φότερα δέ ταΰτα τά συστατικά τής ψυχής 
πρός τόν θ:όν όδηγοΰσιν.

Ούδέν άλλο έστιν ή θέλησις τοΰθ’ δπερ
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ΦΥΣΙΚΑ! ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ! ΓΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟΝ.

Περί έ'ώσεως τών σωμάτων, περί κρυ
στάλλων, περί ειδικού βάρους, 

περί αμέταλλων ή μεταλλοεί" 
δών σωμάτων χαί ίδ'ως περί 

όξυγόνου.

Ε’δομεν εΐ; άλλο φυλλάδιον, καλέ άνα- 
γνώστα, τ( είναι ή χημεία χαί ποια τά μέχρι 
τοΰδε γνωστά απλά σώματα r, σ τ ο ι- 
χεΐα" είπομεν έχει 5η ταΰτχ ένοΰνται μετα
ξύ των κατά διαφόρους τρόπους καί ώρισμέ- 
νας ποσότητα; και περιστάσεις, καί σχζμα- 
τίζουσιν άλλα σώματα, λεγάμενα σύνθετα 
καί εχοντα ιδιότητας, τάς όποιας δέν είχον 
τά ένωθέντα μεταξύ των σώματα, καί οτι 
ά) ενωτικά) τάσις τών σωμάτων αύτών ώνομά- 
σθη χ D μ ι κ π συγγένεια, ήτις, άν καί 
παράγει διά τή; ένώσεως δύω απλών σωμά
των ϊν σύνθετον, διαλύει τδ σύνθετον τούτο 
σώμα, όταν τά στοιχεία, έξ ών παρήχθη. τε- 
θώσιν ε{ς συνάφειαν μετ άλλων απλών σω
μάτων έχόντων περισσοτέοαν σχεσιν πρός 
αύτά.

'Γά σώματα έν γένει ένοΰνται κατά τρεις 
τρόπου;"

Α'.) ‘Απλοΰνπρός άπλοΰν" ως λόγου χά- 
ριν έν τή ένώσει τοΰ οξυγόνου μετά τοΰ 
θείου πρός παραγωγήν θειϊκοΰ οξέος 
(κοινώς σπίρτου τοϋ βιτρ<ολίου), καί έν τή 
ενώσει τοΰ σίδηρου μετά τοΰ οξυγόνου εις 
παρανωγήν ό ζ ε ι δ ίου τοϋ σιδήρου 
(δηλαδή σκωρίας τοΰ σιδήρου).

Β'.) Διπλοΰν πρό; διπλοϋν" ώ; έν τή ενώ
σει τών δύω ανωτέρω προ; παραγωγήν 0 ε ιϊ 
κοΰ σιδήρου, (κοινώς χαλκάνθη, άλας βιτρι
ολιού).

Γ'.) Τριπλοΰν πρό; τριπλοΰν" ώ; έν τή πα
ραγωγή τών λεγομένων διπλών αλά
των.

Τί δέ ονομάζεται όξύ καί τί β ά ι ι , 
καί τί προσέτι άλας, θέλεις, καλέ μου ά- 
ναγνώστα, τό μάθει μετ, ολίγον.

Διά νά γείνη δέ ή ενωσις τών διαφόρων 
σωμάτων, απλών ή συ.θετων, πρέπει ταΰτα 
νά έχωσι τάσιν πρός τδ ένοΰσθαι μεγάλην. 
Συνενεργοΰσι δέ εις τήν ενωσιν τών σωμά
των ποικιλοτρόπως καί κατά διαφόρους βκ 
θμοΰς, α' ) ή Οερμότης, β'.) το φώς καί γ'.) ό 
ηλεκτρισμός.

Σώματά τινα απλά, ή σύνθετα, ό^άκις 
μεταδαίνουσιν άπό ρευστήν ή αερώδη κατά- 
στασιν εις στερεάν, λαμβάνουσι κανονικόν 
καί συμμετρικόν σχήμα συγκείμενον έξ έπι- 

I πεδών επιφανειών καί (ορισμένων γωνιών’ τά 
τοιουτοτρόπως μεταμορφωθέντα σώματα Ονο
μάζονται κρύσταλλα" διά νά μεταβλη- 
θώσι δέ εις κατάστασιν κρυστάλλων τά κρυ- 
σταλλώσιμα σώματα πρέπει ή »ά διαλυθώ 
σιν έν τώ υδατι, ή νά τακώσι διά τοΰ πυρός 
καί νά άφεθώσιν έν ηρεμία.

Πάντα τά σώματα έγουσι βάρος καί δύ’ 
να'ται νά ζυγισθώσιν" όνομάζομεν δέ ειδικό 
βάρο; τό άνισον βάρος δύω όγκων όμοιου με" 
γέθους' οΰτω λ. χ. έάν ζυγίσωμεν μίαν σφαΐ' 
ραν μολΰδδου καί άλλην σφαίραν θείου ίσο" 
μεγέθη μέ αύτήν, θέλομεν εΰρεΐ μεγάλην με
ταξύ των διαφοράν ώ; πρός το βάρος" λεγο- 
μεν λοιπόν ότι τό ειδικόν βάρος τοΰ μόλυ
βδου είναι κατά τοσοϋτον μεγαλήτερον τοΰ 
ειδικού βάρους τού θείου. ’Επειδή δετά σώ
ματα έν γένει δέν είναι μόνον στερεά, άλλά 
τινά τούτων είναι εις ΰγράν καταστασιν, τινά 
δέ εϊς άερώδη, έκ συνθήκη; οι χημικοί πα- 
ρεδέχθησαν ώ; μονάδα συγκρίσεως διά μεν 
τά εΐ; ΰγράν καταστασιν τδ άπεσταγμίνον 
ύδωρ εΐ; θερμοκρασίαν τεσσάρων βαθμών ά'<ω 
τοΰ μηδενδς, διά δέ τά εί; αερώδη κατάστα 
σιν τό βάρο; τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος. Ου-.ω; 
έάν πληρώσωμ εν άγγεϊ-ν περιέχον 100 δρά
μια ΰδατος, καί άγγείον ίσης χωρητικότητος 
μέ ύδράργρον, καί θέσωμεν έπί τής ζυγού, θέ- 

, λομεν ίδει ότι ό υδράργυρος ζυγίζει 1350

δράμια, τουτέστι τό ειδικόν βάρος τοΰ υδραρ
γύρου είναι δεκατρείς καί ήμίσιιαν φορά; βα- 
ρΰτεεον τού ειδικού βάρο >ς τοΰ ΰδατος.

Τά 65 μέχρι τοΰδε στοιχεία, ή απλά σώ
ματα, τά όποια, άναγνώ ιτα μου, γνωρίζεις, 
διότι σοί τά άπορίθμησα, διιρρέθησσν υπό τών 
χημικών εί; μ έ τ » λ λ α, κ»’. εί; α μ έ τ α λ 
λα ή μ ε τ α λ λ ο ε ι δ ή καί άμεταλλχ μέν 
ή μεταλλοειδή θεωρούνται παρ’ αύτών τά 
ακόλουθα 1 5 στοιχεία, ήτοι

9 Χλώριον
10 Βρώμιον 

Ίώδιον 
Φθόριον 
Άνθραξ 
Βόριο' καί 
Πυριτών 

1 Όξυγόνον
2 "Γδρογόνον
2 Άζωτον
4 θειον
5 Σελήνιον
6 Τελλΰριον
7 Φώσφορον
8 Αρσενικόν 
’Εκ τούτων τών

ύδρογόνον, άζωτον, χλώριοt καί φθόριον είναι 
εις αερώδη κατάστασιν, τό βρώμιον εΐ; ρευ
στήν τό δέ θειον, σελήνιον, τελλΰριον, φωσ 
φόρον, αρσενικόν, ίώδιον, άνθραξ βόριο·' καί 
πυρίτιον εΐ; στερεάν. Έκ τών σωμάτων του 
των, καθώς και έκ τών λο.πών μετάλλων 
πρέπει δ γεωπόνο; 'ά γινώσκη τινά όσα δ',λ. 
εΐτε είς απλήν καταστασιν, είτε εΐ; διαφόρους 
ένώσει; τώ είναι χρήσιμα διά τήν διόρθω’ΐν 
τών γαιών του, διά λίπανσιν τών αγρών του, 
τήν περίποίησιν τών κτηνών του καί την 
εύόδωσιν πάσης άλλης του εργασίας.

Σήμερον δέ έπιχειροΰμίν νά σοί δώσωμεν, 
άναγνώστα, ιδέαν τινά,

ΙΙερΐ τού όξυγόνου
Τό όξυγόνον είναι αέριον διαφανές, ά'ΐυ 

χρώματος, γεύσεως, ή ίσμη; τίνος, τό όπ ΐ- 
ον μέχρι τοΰδε δι" όλων τών γνωστών ι*έ-  
σων δέν κατώρθω'αν οί χημικοί νά μετοδά- 
λωσιν οΰτε είς ρευστήν ούτε εΐ; στερεάν κα 
ταστασιν.

11
12
13
14
15

σωμάτων τό δξυγόνΟν,
·\ Λ . ' _ 6/____ ______

Είναι, ώ; αλλαχού είπουε , έν τών σπου
δαιότερων συστατικών τοΰ ατμοσφαιρικού 
άέρος καί διακρίαται τών λοιπών άερίων 
εκ τοΰ ότι πάνια τά σώματα, τά δυνάμενα 
νά καώσι, καί καίονται έντο; αύτοΰ ταχύ
τατα καί αναφλέγονται μετά λάμύεω; καί

θερμότητος μεγάλη;. Ένεκα λοιπό' τη; ΐδι- 
ΐ ότητος τοΰ ΰπάρχονος έν τώ άτμοσφαιρι- 
' κώ ά:'ρι όξυγόνου καίοντΊ έν υπέθρω όλα 
τά καύσιμα σώματα.

Τό όξυγόνον ένοΰται κατά διαφόρου; βα
θμούς μέθ" όλων τών άλλων στοιχείων έκτος 

1 τοϋ φθορίου, α' δέ έ ώσεις του καλούνται 
ο ξ ε' α αί β ά σ ε ι ς" καί οξέα μέν ιδίως κα
λούνται αί ενώσεις αύτοΰ μετά τών μεταλ
λοειδών ή άμετάλλων στοιχείων, τά όποια 
ανωτέρω ών.μάσαμεν" βάσιι; δέ ναλοΰνται 
αί κατά διαφόρους βαθμού; ενώσεις αύτοΰ 
μετά τών λοιπών 50 άτλών σωμάτων, τά 
όποια ώνομάσαμενμέταλλα. Έκ δετής ένώ- 
σεω; τών οξέων μετά τών βάσεων άποτελούν
ται άλλα σύνθετα σώματα,καλούμενα άλατα.

Αί ένώσει; τού οξυγόνου γίνονται είτε ύπό 
τήν συνήθη άτμοσφαιρικήν θερμοκρασίαν, εί
τε ύπό άνωοέραν’ όταν ή έ ωσι; αύτοΰ μετ’ 
άλλων σωμάτων γίνηται βαθμηδόν καί βρα
δέως, τότε καλείται ό ζ ε ί δ ω σ ι ς, όταν δέ 
γίνηται τάχιστα καί μετά θερμότητος καί 
λάμψεω;, τότε καλεΐτηι κ α ΰ σ ι ς καί ά ν ά- 
φ λ ε ξι ς Έπιστευετο πρότερον οτι τό και- 
άμενον σώμα καταστρέφεται εντελώς, άλλά 
σήμερον ή επιστήμη άπ'-δεικνΰει ότι πάσα 

, καΰσι; είναι χημική έν ωσι; τοΰ έν τώ άτμο- 
σφαιρ·χώ αέρι οξυγόνου μετά τού καιομενου 

I σώματο-, πρό; παραγωγήν τρίτου, έχοντος το 
βάρος καί τοϋ οξυγόνου καί τοΰ καέντος σω- 

[ ματος. "Εκεϊ λοιπόν όπου άλλοτε ό άνθρωπος 
I έβλεπε τήν καταστροφήν, έκεΐ τώρα βλέπει 

δημιουργίαν.
Τδ όξυγόνον είναι τό ευεργετικότερον 

στοιχεϊονδιά τά ζώα' έάν αύτό πρό; στιγμήν 
λείφη, πάσα ζωή παύει. Όσον ομω; είναι 
ωφέλιμον διά τήν ζωήν συγκερασμένον μετ’ 
άλλων στοιχείων, τοσούτον είναι όλεθριον με- 

ι μονωμένο·' καί ένκαθαρά καταστα_ει· Διά τοΰ 
το καί ό πάνσοφος δημιουργό; συνεκέρασεν 
αυ:ό μετά τού άζώτςυ και τοΰ άνθρακικοΰ ο
ξέος έν τώ άτμοσφχιρι.χώ άέρι, 0πω;, εισερχό
μενο·' εϊς τ ύ; πνεύμονα; νώνζώων, όξειδονσι 
τδ μελαν φλεβικόν αίμα μεταβάλλον αύτό 
εΐ; αρτηριακόν, χρήσιμον πρός θρέψ-.ν τον 
σώματος.
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Ή καϋσι; τών σωμάτων διά τοΰ όξυγό- 
νου γίνεται συχνάκις λίαν βραδέως καί άνευ 
ολογός, καί τότε καλείται σή ψις Διάφοροι 
ρυτικαϊ οΰσίαι, οι,ν, φλοιοί, φύλλα, καρποί 
κτλ. ενεργεία τοΰ οξυγόνου σηπονται βραδύ
τερου ή ταχύτερου, διότι ό έν αύτοΐς ευρι
σκόμενός ά'θραξ καίεται βαθμηδόν διά τοΰ 
το και είς ο)ας τάς στ,πομϊνας όργο-νικά; 
οϋσιας, ώ; λ.χ. τήν κόπρον, τά ξηρά φύλλα, 
κτλ. αναπτύσσεται πολλάκις μεγάλη θερμό- 
τη; καί ανθρακικόν οξύ, δυ-άμινα νά βλοί 
ψωσι πολύ τά ρυτά, έάν ό άπειρος γεωργός, 
ή όενδροκόμος θέληση προώοως νά κάμη χρή 
σιν αύτών.

Οί χημικοί έξάγουσι το όξυγόνον αποχώ
ριζα ντες αύτό εκ διαφόρων σωμάτων, μεθ’ 
ων σχηματίζει όξε-'δια καί άλλα σύνθετα 
οωματα προτιμώσι δέ ιδίως πρός τούτον τόν 
σκοπόν το όζείδιον τ ο ΰ ύδραργύ- 
ρ ο υι το ·/ λ ω ρ ι κ ό ν κ ά λ υ καί τό υπέ
ρ ο ξ ε ί δ ι ο ν τοΰ Μ α γ γ α ν η σ ί ο υ,

1 ό οζυγονον άνεκαλύοθη ύπό τ·.ΰ άγγλου 
Πριστλευου κατά τό 1774. Αί δε μετά τήν 
άνακαλυψίν του σπουδαί κ>ί παρατηρήσεις επ’ 
αύτοΰ, ιδίως δέ αί περί του Γάλλου χηικικοΰ 
Λαδοαζιερου καί τ;νων άλλων, προήγαγον 
μεγάλως τήν χημικήν επιστήμην.

EPI ΑΣΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 

της ΦίΛοηιηχοϊ αλελφοτιγγος.

Δημοσιεύομεν ώς επεται τον άξιανάγνω- 
στον και συγκινητικωτατον λόγον δν ή Α. Σ 
ό μητροπολίτης Νικομήδειας κ. Φιλόθεος Βρυ 
έννιος έξεφωνησε τήν 1 1 Δεκ'μβρίου έπί τή 
εορτή τών έγκαι-ίων τού Εργαστηρίου τής 
έν Περαία Φιλόπτωχου τών Κυριών ’Αδελ
φότητος.

Ευσεβέστατη όμήγυρις, 
φιλάνθρωπων ψυχών φιλάνθρωπον έργον 

συνεκάλεσεν ήμας σήμ.ερρν ένταΰθα' ΰπόθεσις 
τής ήμετέρας όμηγύρεως τοΰτο τής φιλάν 
θρωπίας τό Έργαττήριον υπάρχει ού τήν 
θεοφιλή τών έγκαινίων τελετήν δημοτελώς 
μεθ' ήμών έπιτελεΐ σήμερον ή εΰγενής ’Αδελ
φότης τών φιλόπτωχων Έλληνίδω-- Κυριών 
τής ήμετέρας πολεως. Τό έργον αΰτων, καρ
πός αγλαός τοΰ ίερωτάτου τής εύπονας κα
θήκοντος, έστι μνημείον φιλαδελφίας πάγκα
λου καί σείαστόν. Καί δέυ είναι μέν τό κα- 
θίδρυμα τούτο, ήθελεν είπει τις, είμή λιθα
ριού έν μέσω τής ύπερηφάνου ταύτης μεγχ- 
λοπόλεως, άλλ’ ούδέν ήττον είναι λιθάριον 
εύγενές συμβάλλον είς τήν συναρμολόγησιν 
τοΰ άληθοΰς αύτής μεγαλείου καί ούδέν ήτ
ταν τεχμηριοΰν ότι καί έν αύτ$ δέν ελλεί 
πούσι καρδίαι εύγενεΐς, άναπνέο >σαι έν αί- 
θ:ιωτέρα ατμόσφαιρα ΰψηλοτέρων καί ίερω- 
τέρων αισθοματων. Καί αληθώς τις ό προο
ρισμός τοΰ 'Εργαστηρίου τούτου ; Ί ό *Ερ-  
γαστηριον τοΰτο ώ-.οδομήθη όπως αί έν αύ
τώ συ'τρέχουσαι ένδεεΐς οικογένεια; ποριζων- 
ται διά τή; έργασίας τόν έπιούοιον άρτον. 
Έπιτραπήτω μοι λοιπόν όπως χαιρετήσω κά- 
γώ διά βραχέων τήν φαιδράν ταύτην πανή- 
γυριν, ήν εύλόγως, νομίζω, δυνάμεθα ν' άπο- 
καλέσωμεν πανήγυριν τή; φιλανθρωπίας.

Κυρία καί Κυρίαι. "Ο,τι πρό πάντων 
συγκινεϊ τήν άνθοωπίνην καρδίαν καί τήν 
συμπάθειαν αύτής κατά πό μάλλον ή ηττον 
έπισπάται, είναι άνα'-τιρρήτως ή δυστυχία. 
‘II δυστυχία εί α·., ώ; γνωστόν, λέξις -^ενι 
κή καί αόριστος' έάν ορίζοντες εΐδικεύσωμεν 
αύτήν, παρίστανιαι ύπό τά δμματα ήμών 
πάσαι αί τάξεις τής πασχοόσης άνθρωπϋτη- 
τος, πρός άς ή καρδία ήμών αισθάνεται έαυ
τήν ούτως ή άλλω; παθαινομένην καί πρό; 
άντίληψιν καί άνακοΰφισιν αύτών οίανδήπο 
τε ώθουμένην. Καί τωόντι, τίς άλλος παρά 
μόνον τόν άπάνθρωπον και σκληρόκαρδων δύ
ναται νά μεινη απαθή; άλως καί ανάλγητος 
κατενώπιον τών πολλών καί παντο ων θλι
βερών σκηνών, αίτινε; άλληλοδιαδόχως πα
ρέρχονται πρό ήμών Οπως έπιδειξωσιν ήμΐν 
τού ήμετέρου πλανήτου τή» δυστυχίαν;

'Αναντίρρητου ωσαύτως υπάρχει οτι καί- 

τοι τά πολλά καί ποικίλα και τόν βαθμόν 
διαφέροντα δυστυχήματα τή; ανθρωπότητας 
εΐ; δύο ανάγονται αρχικά; αιτίας, καίτοι τά 
μεν είσ^, ώς ελεγον ήδη καί οί αρχαίοι, έκ 
τών έφ' ήμΐν, τά δέ έκ τών ούκ έφ’ ήαΐ»' 
τουτέστι τά μέν άπορρέουσιν έκ τής θελη- 
σ<ως ήμών καί είσιν αποτελέσματα τής τοι 
άιδε ή τοιάςδε χρήσεως τή; ήμετέρας ελευ
θερίας, τά δέ είσιν δλως ανεξάρτητα τής ή 
μετέρας βουλήσεως—άλλ’ ούδέν ήττον ή εύ- 
συμπάθητος καρδία σννωδά πρός τόν ίμφυ 
τον καί θειον νόμον τού έλέους οΰδεμίαν ποι
είται διάκρισιν τών ουτω; ή άλλως δυστυ- 
χούντων και έπιθυμιΐ, εί δυνατόν, επίσης 
πρός πάντα; νά όρέζη χεΐρα βοτθεία;. Έ<- 
θυμεΐσθε βεβαίως πώ; άπεκριθη ήδη δ έτε
ρος τών δύο μεγάλων τής αρχαίας ‘Ελλάδος 
φιλοσόφων πρός τόν ύποδειξαντα αύτώ οτι δ 
ύπ’ αύτοΰ έλεούμενος ά·άξιος υπήρχε τής 
συμπάθεια; αύτοΰ «ού τόν τρόπον, ει-εν, άλ
λά τόν άνθρωπον ήλέησα » (Διογ. Λαεο. έν 
βίω Ά ιστοτ. σελ. 203 έ/δ. Σ πυρίδ. Βλαν- 
τή). ‘Οριστικώς δέ τά περί τούτων έντελ- 
λεται ήμΐν τό φιλάνθρωπον καί θειον πνεύμα 
τοΰ Ευαγγελίου, ύπομιμνήτκον ήμΐν έπί τών 
δυστυχούντων καί τής παρ’ ήμών βοήθειας 
χρηζόντων τό παράδειγμα τοΰ ουρανίου Ηα 
τρος, οστις χρηστός εστι καί οίκτίρμων προς 
πάντα; (Αουκ. ς', 27—3β, Ματθ. Ε', 44 
— 48 καί άλλαχοΰ).

Είς τήν τάξιν τών δυστυχούντων καί ά
ξιων ελέους δέν υπάγονται δμολογουμένως 
οί κατ' έπίφασιν το οΰτοι, οι δυστυχίαν ύ- 
ποκρινομενοι, καί τήν εύποιίαν τής κοινω
νίας παντοιοτρόπως εκμεταλλευόμενοι" ουτοι 
είσιν ού μόνον ανάξιοι έλέους, άλλά καί α
ξιόποινοι. Τοιοΰτοι δέ είσι καί οί δυνάμενοι 
έργάζεσθαι, άλλά μή εργαζόμενοι, περί ων 
ηόη δ μακάριος απόστολος Παΰλος ειπεν 
αεί τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδε έσθιέτω» 
(β', Θεσσ. γ', 10)

Καί ταΰτα μέν ούτως εχουσι καί γνωστά 
καί όμολογούμενα τυγχάνουσι παρά πασιν, 
άλλ έάν ήδη λάβωμεν πρό οφθαλμών όση 
μέν ή πενομένη όρφανία καί ή χηρεία καί αί 
απρόοπτοι καταστροφαί, όσον δέ τό γήρας

καί αί παντοΐαι νόσοι, αί κατατρύγουσαι 
τάς τάξεις τής ανθρώπινης κοινωνίας, καί ύ- 
πολογήσωμ- ν τήν άμετρον δαπάνην όση α
παιτείται εί; περιποίησιν αυτών εαν άπο- 
ίλέψωμεν πρό; τό γιγάντων αληθώς έργου 
τής περιθάλψεω; τή; πασχούσης άνθρωπότη- 
τος, καί έκ τής θεωρίας θελησωμεν νά κα- 
τελθωμεν είς τήν πράξιν, έκ τοΰ αισθήμα
τος εί; τό έργον, εύθύς αίσθανόμεθα τήν α
νάγκην τής ρυθμίσεως καί συστηματοποιή- 
σεω; τοΰ τρόπου, καθ’ δν δέον ν άνακουφί- 
ζηται δπωςδή τοτε ή πάσχφυσα άνθρωπότης. 
Καί τή αλήθεια μόνον διά τή; ακριβού; διορ 
γανώοεως καί συστηματοποιήσει»; τοΰ έργου 
τοότου δύναται πω; ή κοινωνία νά ερχηται 
είς βεβαίαυ τινά καί σταθεράν και άποτε- 
λεσματικήν επικουρίαν τών δεομένων, καί τάς 
έπιδρομάς τής κατ' επιφάνειαν πενίας ν’άπο- 
κρ'-ύη, έμβάλλουσα τόν έβολόν αύτής είς τήν 
χεΐρα τών αληθώς άπορων καί ενδεών δντων, 
’Εντεύθεν λοιπόν έπε»οήθησαν κατ’ ολίγον 
καί συνέστησαν έςαιρέτως έπί τών νεωτέρων
χρόνων τά νοσοκομεία, τά τυφλοκομεΐα, τά 
γνροκομεΐα. τά φρενοκομεία, τά ό.φανοτρο- 
φεΐα, τά λωβυκομεία καί τά πνλλά άλλα 
τών φιλανθρωπικών καταντημάτων τα είδη. 
Ε-< τούτοις δέ καί τοΐς όμοίοις συγκαταλέ
γονται καί τά φιλανθρωπικά εργαστήρια, ό
ποιον καί τδ ήμέτερν'.

Τά έργαστήρια ταΰτα γνωστά ήδη ποό 
πολλοΰ έν τώ καθ ήμάς πεπολιτισμένοι κο
σμώ ήσαν άγνωστα άλω; εί; τόν ήμετερον 
άλλ’ όμως καί ή κοινωνία ήμών δέν ήδύνατο 
είμή νά έπιστήση έπί τέλους τήν προσοχήν 
αύτής καί εί; το ε'δος τοΰτο τής φιλανθρω
πίας και συστήσν, επομένως καί έταιριας φί
λεργου; καί έργαστήρια πρός χορηγίαν εργα
σίας έντιμου ε'-ς τάς δι'έλλειψ,ν έργασιας 
πενομε'νας τάξεις τής ήμετέρας κοινωνίας.

ΙΙόση δε ή αξία καί ή σπουδαιότη; τών 
τοιούτων έταιριώ. καί εργαστηρίων ίσως δεν 
κατανοεί είτέτι αρκούντως τό πολύ μέρος 
τή; μεγαλοπόλεω; ταύτης, ήτις έσυνείθισεν 
νά φορολογήιαι ώ; έπί τό πλεΐστον ύπό τών 
σωματικήν ασθένειαν ή οργανικήν τινα βλά
βην έπιδεικνυμένων και τών αναρίθμητων
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άλλων επαιτών, 'όσοι περιφερόμενοι ε·ς τάς 
πλατ=ί»ς καί άγυιάς αύτή:, καθ’ έκάστζ,ν 
σχεδόν στιγμήν ένοχλοΰσι- ήμάς· Άλλ’ α» 
καί τδ εργον δέν είναι εΐσέτι τόσον πρ-σιτόν, 
ώς ε’πον, είς τούς πολλούς, ούχ ήττον όμως 
είναι άξιολονωτατον και τή; ήμετέρας σπου
δής καί συμπάθειας άξιον, αξία δέ μορίων ε
παίνων ή τών ήμετέρων Κυριών Φιλόπτω
χο; ’Αδελφότης ή διά πολλών μόχθων καί 
ζήλου όντως εύαγγελικοΰ κατορθώσασα νά 
συναρίθμηση καί τούτο μετά τών πολλών 
άλλων φιλανθρωπικών αύτή; έργων.

Τις άγνοεΐ, καί μαλιστα μετά τάς κοισι- 
μωτάτας ταύτας ήμερα:, σ.ς διερχόμεθα, ό
τι μεταξύ δ ων εκείνων όσα κατζ.φή καί 
τεθλιμμένων παριστάσι τήν δψιν τζς ήμετέ
ρας κοινωνία; είναι καί ή ελλειψις τή; έργα 
οίαςί Έάν άληθώ; κατέλθωμεν είς τά διά
φορα στρώματα τή; κοινωνίας ήμώ- καί έξ- 
ίρευνή’ωμεν έπισταμένω; τά αίτια τοϋ λιμού 
καί τής γυμνοτζ,το; αύτών, θέλομεν, πεστεύω, 
ανακαλύψει ότι παμπολλαι οικογένεια’., ίνα 
μή είπω αί πλεΐσται, πένονται καί λιμώτ- 
τουσι διά τήν έλλειψιν εργασίας. Εύρωστοι 
άνδρες καί γυνοίκες καί νέοι καί νεάνιδες καί 
πάσης άλλος ηλικία; άνθρωποι κάθονται μέ 
•χεϊρας έοταυρωμενας περίλυποι καί πείνα 
λέοι όχι βεβαίως διότι είσίν οκνηροί, όχι 
διότι άποφεύγουσι τήν εργασίαν, έστω καί 
τήν μάλλον βάναυσον καί κοπιωδέστατη ', όχι 
διότι προφασίζονται σωματικήν ή οργανικήν 
τινα βλάβην, άλλά δι’ έλλειψιν εργασίας. 
Τρέχουσιν άνω καί κάτω ζη-.οϋντε; εργασίαν 
όπως πορεοθώσι τόν επιούσιο- άρτον καί κα 
λύψωσι τήν γυμνότητα τοΰ σώματος αυτών, 
καί ίμγασ.αν δέν εύρίσκουσιν. Τι τούτου σκυ 
Ορωπότερον καί θλίβε:ώτερον καί τώ- φιλάν
θρωπων σκέψεων άντάξ’Ον , I ίς φιλάνθρωπος 
άμα καί νοημων δέν βλέπει όποιον και ήλί- 
κον στάδιον εξαίρετου φιλανθρωπία; ανοίγε
ται καί κατά τοΰτο τό μέρος ενώπιον τής 
ήμετέρα; κοινωνία; ;

Ναι, κύριοι καί κυ.ίαΐ, ουδέποτε πρέπει 
νά λησμονήσωμεν ότι μεταξύ τή; δεινοπα- 
θούση; άνθρωπότήτος, υπάρχει καί ή τάξις 
ή στερούμενη εργασίας, καί οτι καί εί; τήν 

τάξιν ταύτην όφείλομεν να παρέχωμεν τήν 
ήμετέραν ΰποστήριξιν καί βοήθειαν ούχ ητ
τον ή εί; τάς λοιπάς. Τδ έπ έμοί δέν πτο- 
οΰμαι μηπω; ύποληφθώ ώς εκκεντρικό; τις 
καί εί; παραδοξολογίας άποκλίνων έάν είπω 
ότι π;ό πάσης άλλης τάξεω; περί αύτή; μά
λιστα πρέπει νά προνοώμεν καί ταύτη; νά 
επιμελωμεθα- διά τούτου δεν θέλω βεβαίως 
νά είπω ότι πάσας μέν τά; άλλα; τάξεις, 
δσαι χρήζουσι τή; ταρ’ήμών βοήθειας, πρέ
πει νά έγκαταλείψωμεν είς τήν τύχην αύ
τών, νά συγκεντρώσωμ-.ν δέ όλον ήμών τήν 
προσοχήν εί; τήν τάξιν τών έξ αεργία; πε- 
νομέ-ων- άπαγε- άλλά τούτο λέγω όπως πα- 
ραστησω ύμϊν εμφαντικώτερον άμα καί συν- 
τομωτερον όποια; καί όπόσζ,ς μερίμνη; είναι 
εύλογον καί δίκαιον καί άναγκαϊον νά άπο- 
λαύη παρ’ ήμϊν καί ή τάξις αΰτη- διότι τό 
πράγμα είναι άλζ,θώ; σπουδαιότατο- καί ού- 
δενός ηττον κατεπεΐγον- ώς δέ εννοώ αύτό 
εγώ, διά τή; δεούση; έτιμιλεια; τή; τά- 
ςεω; ταύτη; ού μόνον δέν ζημιοΰνται αί λοι
ποί, άλλά τουναντίον καί κέρδος έξουσι καί 
όφελος ού σμικρδν καί δή καί μείζο-ο; άξιω- 
θήσονται περιποιήσεω;, ό δέ πάντων μεγί
στου, καί τό σώμα τή; ήμετέρας κοινω-ίας 
ϋγιέστερον καί εύρωστότερον έσται ηθικώς.

Τού; λόγου; δι’ου; κρίνω αξίαν ιδιαιτέ
ρα; προσοχή; τήν τάξιχ ταύτην θέλω π.οσ- 
παθήσει ν’ αναπτύξω συντόμως, όπως μή πα· 
ρενοχλησω έπί μακράν τήν ήμετέραν επιεί
κειαν. Είσί δέ τούτων οί κυριώτεροι, ού; έ
γώ ευρίσκω τρεις.

Καί πρώτο; μέν λόγο; ύπέρ τή; άν,ξιο- 
παθουση; ταύτης τάςεω; τή; κοινωνίας είναι 
ό τή; προσγινομένης εις αύτήν αδικία;- οϊ 
δι έλλειψιν εργασία; δυστυχοΰντε; δέν φέ- 
ρουσι συνήθως έφ-εαυτών οργανικήν τινα βλά
βην. Ούτε τυφλοί, ούτε -χωλοί, ούτε κυλλοί, 
ούτε άναπυροι τυγγανουσιν" είναι ά.-τιοι σω- 
ματικώς, οί πλεϊστοι δέ τούτων πριν ή κα. 
ταβληθώσιν ύπό τής πολυχρονίου στεοήσεως 

' · ' * μ “ ι « V ικαι ζακουγια; εισι και ευ^ωοτοι και την οψιν 
θαλεροί καί ακμαίοι. Επειδή δέ οί άνθρω
ποι τό εξωτερικό- συνήθως βλέπουσι καί έκ 

I τή; δψεω; κρίνουσιν, οί δυστυχεί; ουτοι εί;

οϊονδήποτε φΰλον καί άν άνήκωσιν οϋδεμιάς 
άξιοΰνται βοήθειας, άλλ’ άποπέμπονται με
τά τής συνήθους καί τυπική; έκείνης φρασεως 
ΰπαγε, Χριστιανέ μου, νά δουλεύσης, σΰ είσαι 
υγιής, ούδέν σοί λείπει, σύ καί τήν πέτραν 
έάν θλίψής θά έκβάλη ζωμόν, ύπαγε, ύπαγε. 
Άλλά, ποϋ άποστέλλομεν τά πειναλέα ταΰ
τα όντα ; Ιΐοΰ ή πώς άρά γε δύνανται νά 
χορτά«ωσι τήν πείναν αύτών τε καί τών α 
ναμενόντων αύτά νεοσσών-, Τις θελεε παρα- 
μυθήσειτάς δυστυχείς ταύτας υπάρξεις-, *ϊ  
πάγε νά έργασθή; νά δουλεΰσης διά νά ρί
γη;- άλλ’ ίσα ίσα ή ελλειψις τή; εργασίας 
ήγαγεν αύτά; ενώπιον ημών. Φλογερόν τότε 
δάκρυ καταπίπτει άπό τών όφθαλμ-ών- είναι 
αληθή; μάρτυς τής έσωτερικής θλίψεω; καί 
απελπισίας, ίσως κάμψη εϊς έλεος τήν άλ
λως έλεήμονα εκείνην ψυχήν- άλλ.’ άντί τού
του κλείεται ή θύρα εί; τό πρόσωπον τή; δυ
στυχούς- αΰτη δέ άπέρχεται μεμφομέ'-η ίσως 
τήν έαυτή; δυϊμοιρίαν ότι δεν έγεννήθη φέ- 
ρουσα καί τάς αναντίρρητου; ένδείξει; τή; 
επαιτείας. 'Γούτο όλον δέν είναι μεγάλη ά 
δίκια προσγινομένη εΐ; τήν τάξιν ταύτην 
τών δυστυχών ·, Καί δέν είναι άραγε διά 
τούτο άξια ιδιαιτέρας παρ ήμών προνοια; ·,

Δεύτερον διά τή; ιδιαιτέρας προστασία; 
τή; περί ής ά λόγος τάξεω; άνευ πολλών καί 
μεγάλων άπό μέρους ήμών άναλωματων θά 
έχωμεν όλιγώτερον αριθμόν άξιων έλέου; 
καί βοήθειας- Οικοθεν δε τοΰτο δήλον καί 
οϋδεμιάς έπεξηγήσεω; δείται- διότι άφοΰ 
μέγα μέρος τής ήμετέρας κοινωνίας πενιται 
καί δεινοπαθεΐ δι’έλλειψιν εργασίας, εννοεί 
ται ότι διδόμενης αύτώ ταύτης, άπαλείφε- 
ται τοΰ καταλόγου τών δυστυχούντων. Οΰ
τω δέ καί δ άριθμός τούτων έλαττοΰται 
καί ημείς δέ παρέχοντες αύτοΐ; εργασίαν.εις 
ούδεμίαν σχεδόν ύποβαλλόμεθα θυσίαν, αλ- 
λ’ οΐκονομιϋντες τήν ελεημοσύνην ήμών, πα 
ρεχομεν αύτήν είς έκείνους, άφ’ ών ή δυσμέ
νεια τής τύχης καί αύτήν τήν δύναμιν τοΰ 
έργάζεσθαι άφήρπασεν, επομένως τοιουτο
τρόπως καί οί παντάπασι δυστυχεί; μείζο- 
νος έπιμελείας καί περιθάλψεως άξιωθήσον- 
ται. Τουναντίον δέ μή ύπαρχούση; ή μή χο

ρηγούμενης έργασίας, ού μόνον ούδαμώ; μει- 
οϋται, άλλά καί περισσεύει δ άριθμός τών 
ήμετέρων δυστυχών. Καί τί είναι παρακα
λώ, έκεΐνο δι’ ου συνήθως καί ώς έπί τό 
πλεΐστον αύξάνει δ άριθμός τών δυστυχών 
έπί τή; γής ; ποιον άλλο είμή ή ελλειψις 
τής έργασίας, έπομένως ή στέρησες τοΰ έ- 
πιουσίου άρτου ; Άνθρωποι δέ παντάπασιν 
άποροι καί έργασίας Υστερημένοι πού άλλα- 
χοΰ θέλουσι καταφύγει είμή εις τήν έπαι- 
τείαν; Πόθεν άλλοθεν θά ποοισθώσι τά πρός 
τό ζήν, είμή έκ τής αδελφική; άντιλήψεως 
καί βοήθειας τών έργαζομένων καί δπωσοΰν 
εΰποοούντων ; ’ Αλλ’έάν καί οΰτοι άρνηθώσι 
νά χορηγήσωσιν εϊς αύτού; τόν οβολόν αύτών, 
δπερ καί συνηθω; γίνεται, ώ; πρό ολίγου εί- 
π-μεν, τότε πόθεν ουτοι θά τροφαδοτηθώσι, 
Καί ύπομονή, έάν ώσι μόνοι- άλλ. έάν τύχη 
νά έχωσι καί τέκνα άνήλικα, τί γίνονται ταΰ
τα ς Πώ; διατρέφονται, πώς ένδύονται, πώς 
θερμαίνονται έν τή παγετώδη καί αιχμηρά 
καλύβη ; (άν ύπάρχνι καί τοιαύτη καί δεν 
παρίσταται άπό καιρού είς καιρόν ό οικοδε
σπότη; τό ένοίκιον άπαιτών άμειλίκτω; και 
άπειλών καί έξωθών αύτοΰ; μεθ’ ύβρεων) Ή 
ταλαιπωρία καί ή κακουχία, λέγουσιν οϊ 
παΐδε; τών ιατρών, όταν έχγι σύντροφον καί 
τήν στέοησιν τή; άναγκαία; τροφής φοβερόν 
υπόνομον ΰπανοίγει είς τήν υγιεινήν κατά- 
στασιν τοΰ άνθοώπου. Καί τωόντι τοιαύτη 

. » Γ , Λ» - Vμετά τοσαυτης στερησεως όιαιτα πως είναι 
δυνατόν νά μή έ,τηρ'άση καί τήν υγείαν τοϋ 
σώματο; έπιφέρουσα μύρια; άσθενείας καί 
καχεξίας χρονίου; ; Τούτων δέ οΰτω γινο
μένων, εύδηλον ότι ούτε ό αριθμός τών θυ
μάτων τή; δυστυχία;, άλλ’ ούδέ ό έπί τής 
δαπάνης αύτών προϋπολογισμό; τή; κοινω
νίας έλαττοΰται.

Έρχομαι ήδη είς τόν τρίτον καί τελευ
ταίου λόγον. «Έργον δ’ ούδέν όνειδος, άερ- 
γίη δέ τ' όνειδος», ειπεν ήδη ό ποιητής, καί 
όρθώ; είπε- τοΰτο έπαναλαμβάνει μετά τοΰ 
ποιητοΰ καί ή τάξις τών δι’ έλλειψιν έργα
σίας καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου στερού
μενων. Ή τάξις αΰτη είναι έτοιμη καί πρό
θυμος, άλλά τί όμιλώ περί ετοιμασίας καί
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προθυμίας ; Λύτη δέεται, καθικετεύει, προσ- 
λιπαρεΐ μετά δακρύων όπως έχη εργασίαν 
έντιμον, καί έντιμος είναι πάσα εργασία, ώς 
ε'πεν ηδη ό ποιητής’ άλλ’ όταν δέν ϋπάρχη 
τοιαύτη, όταν δέν χορηγήται είς αύτήν ερ
γασία, όταν ουδέ καν σκέψ'-ς γίνεται περί έξ- 
ευρεσεως καί χορηγίας εργασίας εις τήν τά- 
ζΐν ταύτην, καί τά δυστυχή ταΰτα πλάσ
ματα τοΰ ®εοϋ στερούμενα έργασίας, στε
ρούνται διά τήν παντελή αυτών απορίαν καί 
αυτού τοΰ επιούσιου άρτου, τότε τί πράτ- 
τουσι, τί δέ κατά φρένα καί κατά 
θυμόν μερμηρίζουσιν; ‘Η πρώτη 
όδος είς ήν κατέρχονται δρομαίοι προς έπί- 
τευξιν τού έπιουσίου άρτου είναι προδήλως 
ή οδός τής έπαιτείας, είς ήν ώ; εύχερεστε’- 
ραν και άπραγμονεστέραν έθίζονται πολλά- 
κις πολλοί και δέν θέλουσι νά έγκαταλείψω 
σιν αυτήν ύστερον καί τή; ανάγκης παρελ- 
θουσης. ’Γην οδόν ταύτην καί μεθ’ όλην τήν 
ταπείνωσιν καί τόν εκφαυλισμόν, όν περιά- 
πτ’ι εί; τήν ανθρωπίνων αξίαν, έσμεν Αναγ
κασμένοι νά θεωρήσωμεν ώς τήν όμαλωτέραν 
καί έντιμοτέραν. Καί θά ήτον, έπιτραπήτω 
μοι ή λέζις, εύτύχημα διά τήν κοινωνίαν άν 
πάντα τά δυστυχή πλάσματα τής τάξεως 
ταύτης ταύτην τήν όδόν έτρέποντο καί έν 
αύτή μέχρι τέλους γενναίως ένεκαρτέρουν’ 
άλλ’ ή άνθρωπίνη φύσις έχει καί τήν ασθέ
νειαν αύτής' είναι εύθραυστος καί ευμετά
βλητος’ καί άν, εύπραγοόση; καί εύημερού 
ση; ή διάνοια αύτής ήδη έκ νεότητος κλίνη 
έπί τά πονηρά κατά τόν θεσπέσιον εκείνον 
προφήτην καί βασιλέα τού Ισραήλ, τί ά;α 
πρέπει νά ύπολαβωμεν περί αύτής, όταν πρός 
τή πονηρά κλίσει έπιπροστεθώσ; καί ή παν
τελής ενδεια καί τής άπηνεστάτης γασ-ρός 
αί Απαιτήσεις καί τό όνειδος τής έπαιτείας 
και ή φιλοτιμία καί ή κουφότης τής νεότη
τος μετά τών πλεονεκτικών καί ακατάσχε
των αύτής όρμων; Τό ψεύδος, ή κλοπή καί 
η αναισχυντία είναι αί πρώτα; ρυπαραί κα- 
τωφερειαι, εν αίς διημερεύει’ κατόπιν είσπη 
δα... αλλά, δέν είναι νομίζω, ανάγκη ν' α
παριθμήσω τοΰ; μυρϊους πνευματικούς καί ή 
θικοΰς κινδύνους είς οΰς υπάρχει εκτεθειμέ

νη ή δυστυχής αΰτη τάξις, ήτις. ώ; γνωστόν, 
δεν σύγκειται έξ ανθρώπων καθεστηκυίας 
μόνον ηλικίας καί όπωσούν μεμεστωμένης 
διανοίας, αλλά καί έ». προσώπων νεαρών πά
σης άποχοώσεως. Πόσαι οΐκοδέσποιναι, μετά 
τών μικρών αύτών τέκνων νήστεις πολλάκις 
κατακλίνονται καί νήστεις διημερεύουσι μή 
άνεχόμεναι ύπό φιλοτιμίας νά κρούσωσι τήν 
θόραν τοΰ γείτονος έπ’άρτω; 'Εκείνη είναι 
παντάπασιν άπορος καί πτωχότατη, αλλά 
σεμνή καί αώφρων κόρη’ ίδετε αύτή» πόσον 
περίλυπος καί τεθλιμμένη κάθηται υπό τά 
λείψανα τών έιειπίων τή; πατρικής οικίας, 
έσταυρωμένας έ/ουσα τά; χεΐρας’ είναι ορφα
νή’ ή στέρησις, ή κακουχία, ή γυμνότη; καί 
τό ψύχος μαραίνουσιν αύτήν ώς τό φΰλλον 
τοΰ φθιοπώρου. ’Ακούσατε ηδη καί τήν δι- 
ακοπτομένην αύτής φωνήν, IJo’-αν αΐτησιν, 
ποιαν θερμήν παράκλησιν υποβάλλει ; Ούδέν 
άλλο έςαιτεΐται εΐμή τον έπςούσιον άρτον’ 
δέν είναι ράθυμος καί οκνηρά, ζητεί τήν έρ- 
γασίαν ώ; ή διψώσα ελαφος τβ ύδωρ, αλλά 
ποϋ έργασία; Εγείρεται καί κατακλίνεται 
έπί τή ελπίδι ότι ταχ αΰριον άμεινον έσταΓ 
θαλερόν τό δάκρυ συνεχώς κυλιέται έπί 
τών παρθενικών αύτής παρειών, ή στέρησις 
έπιτείνεται’ δέν φθονεί τήν ευτυχίαν τής ο
μήλικο;· τήκεται δ·>ως καί φθίνει ώ; η λευ
κή χιών ύπό τάς ακτίνας τοΰ καυστικού ή
λιου. ΙΙοΰ θά άπολήςη έπί τέλους τό σπαρα
ξικάρδιου τούτο δράμα; Τί; θέλει σώσει αυ
τήν έκ τοΰ επικειμένου κινδύνου; ΓΙοία θεό- 
πευπο; καί φιλόχριστο; χειρ θά άπομάξη τά 
δάκρυα αύτή; ; Ί’ίς Οά προστατεύσω 'ό α
σθενές και κλονοόμενον τοΰτο πλάσμα έν τώ 
άνοικτώ πεδία» τής φοβερά; πνευματικής καί 
ήθικής πάλης;

Θυγατέρες τή; Εκκλησίας, δέσποιναι καί 
κόραι σεμναί τής πατρίδος, δσαι τήν Φι
λόπτωχου τής ήμετέρας πόλεως ’Αδελφό
τητα συγκροτείτε, καί ή ’Εκκλησία καί ή 
πατρίς έγκαρδίω; ευλογεί υμάς τε καί τά 
πολλά τής φιλανθρωπίας υμών έργα, έν οί; 
σήμερον προστίθεται καί τό Εργαστηρίου 
τούτο μή αμφιβάλλετε ότι καί τοΰτο το 
εργον υμών είναι άξιολογώτατον καί σπου-

ΛΟΓΟΣ

δαιότατον, Τό έργαστήριον υμών, απαύγα
σμα τοΰ φιλάνθρωπου πνεύματος τοΰ χρι 
στιανισμοΰ, είναι ή σωστική κιβωτός πολ
λών απόρων καί ένδεών, άλλά τιμίων και 
ενάρετων οικογενειών. Χωρεΐτε, χωρεΐτε, 
μεγαλόφρονες κυρίαι, πρός το ύψος τής ά 
ληθοΰ; εϋγενείας, εις 8 άναβιβάζουσι τήν 
άνθρωπίνην καρδίαν τά ωραία τής εΰποιίας 
αισθήματα καί ή αγαθοεργία. Ό ένθεος ύ- 
μών ζήλος, ή υψηλή περί τήν πάσχουσαν 
ανθρωπότητα μέριμνα καί σπουδή, ήν οΰτω 
φιλοτίμως έπιδείκνυσθε Αντί πάσης άλλη; 
ματαίας έπιδειξεως, οί κόποι οΰς κιταβάλ 
λετε πρός συλλογήν βοηθημάτων δι" αύτήν, 
πλέκουσι τό ώραιότερον ύμών στέφανον. Ή 
ευγένεια καί δ πλούτος, άπερ εί; τάς αγε
νείς και ταπεινάς ψυχάς δέν έμπνέουσιν άλ
λο εΐμή τύφον ελεεινόν, μωρά; καί άκαρπους 
επιδείξεις και απολαύσεις κτηνώδεις, εί; ύ- 
μά; έμπνέουσιν αληθή μεγαλοφροσύνην διά 
τήν οποίαν φχίνεσθε μεγάλαι καί είς τά μι
κρότερα υμών κινήματα. Αληθείς ραθήτριαι 
τής υψηλής καί ά’,’ιωτάτης καί οιλανθρώπου 
θρησκείας τού Ιησού, συναισθάνεσθε όλον τόν 
μεγαν υμών προορισμόν 
ύμών ευρίσκετε εί; τό 
ημέραν καί νύκτα ύπό 
πλασμάτων πολυειδώς 
ναξιοπαθούντων, άτινα 
μ-ενα, μετά πεποιθήσεως 
χουσιν. Υμείς δέν λησμονείτε τήν ώραίαν 
ευαγγελικήν παραβολήν τών δέκα παρθέ
νων, έξ ών αί πέντε μωραί ουσκι, καί μή 
λαβούσαι μεθ’ εαυτών έλαιον, είδον έπί τέ
λους τάς λαμπάδα; αύτών σβεννυμένας καί 
τήν θύραν τού νυμ®ώ-ος κεκλεισμένην δι’ 
αυτά; είς τόν αιώνα (Ματ. κε'. 1-13). 
Ώ; ιερόν σύμβολου έχετε τό θειον λογιον’ 
«τής εύποιίας καί κοινωνία; μή έπιλανθά- 
νεσθε’ τοίιύταις γάρ θυσίαις ευαρεστείται ό 
Θεός» (Εβρ. ιγ.' 16) Τήν υψηλήν ταύτην 
παραίνεσιν, ήν άλλοτε άπέτεινε πρός τού; 
μαθητάς καί τάς μαθήτριας αύτοΰ ό μέγα; 
τών έθνών Απόστολος, ΰπενθυμίζων τό ιε
ρόν αύτοϊς καθήκον, όπερ έχει π<; άνθρωπος 
τοΰ αντιλαμβάνεσθαι καί βοηθεΐν τοΐ; δεό

και το μεγαλεΐον 
να περιστοιχίζεσθι 
χηρών πενήτων, ύπό

καί πολυτρόπους ά- 
πάντοτε παραμυθοό- 

ποό; υμάς προστρε-
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μενοι;, απευθύνετε άναμφιβόλω; πρός πάν 
τας καί υμείς σήμερον κατά τήν πανηγυριν 
ταύτην. Το.αύτην δε έγώ φαντάζομαι ήδη 
καί τήν έπιγραφήν, ήν θέλει φέρει έξωθεν έπί 
τοΰ ανωφλιού αύτοΰ τό φιλανθρωπικόν τού
το ’Εργαστηρίου. Κ.αί τίί Αλήθεια τί άλλο 
εΐμή τό άποστολικόν τοΰτο λόγιου θέλει ύπο- 
μιμνίσκει είς πάντας τό κοινοφελές τοΰτό της 
κυθίδρυμα, έάν τε πόρρωθεν πρόςαύτό ένατε- 
νίζωμεν έάν τε έκ τοΰ σύνεγγυς έπισκεπτώμε- 
θα; Τις δ' έσται ή τόσον ψυχρό;, ή τόσον α
πάνθρωπος καί σκληροκάρδιο;, ώστε νά μή 
συντελέση τό έπ’ αύτώ εί; τήν ύπ>στήριξιν 
καί προαγωγήν τού φιλανθρωπικού τούτου 
καταστήματος; ’Αλλά μή αμφιβάλλετε, τέ
κνα έν Κυριω αγαπητά,ή κοινωνία εκτιμώσα 
καί τούτο τή; φιλανθρωπίας ύμών τό έργον, 
προθΰμως θέλει σπεΰσει όπως συνεργήση είς 
τήν άνάπτυξιν καί τόν καταρτισμόν αύτοΰ, 
ευλογούσα τά ονόματα υμών μετά πάντων 
τών άπολαμδανόντων τής φίλελεήμονοςζύμών 
σπουδή; καί μερίμνης τους καρπούς.

Φιλόπτωχοι Δορκάδες τής ήμετέρας πό
λεως, ή μνήμη τών αγαθών ύμών έργων καί 
ελεημοσυνών θέλει μείνει ανεξάλειπτος άπό 
ττ.ς καρδία; τών δυστυχών υπάρξεων, όσα; 
ή ευαίσθητος καί εύσυμπάθητος ύμών καρ 
δία ού παύιται ποικιλοτρόπω; ευεργετούσα. 
Τά δάκρυα τή; ευγνωμοσύνης αύτών θέλουσι 
συνοδεύσει ύμάς καί μέχρι τής τελευταίας 
ύμών κατοικία;’μέ αύτά ώ; μέ εύοσμα μΰ· 
ρα θέλουσι ράνει αύτήν’ άντί δέ άνθέων καί 
στεφάνων χιτώνας και (μάτια καί οσα άλλα 
ποιήσουσιν έν τώ Έργαστκρίω τούτω κρα- 
τούσαι έν χερσΐν θά έπιδεικνύωσιν είς τοΰ; 
εύλογοΰντας τό όνομ ύμών ! Ναι, είναι ά- 
λήθεια αναντίρρητο; οτι όσον έπισπάται τό 
έλεος καί τήν συμπάθειαν ήμών ή εΐκών τής 
δυστυχούσης άνθρωπότητο;, τοσούτον έφελ- 
κεταΐ τό σέβας ήμών ή είκών τή; φιλανθρω
πίας' δσον ένώπιον εκείνη; συντρίβεται καί 
καταπίπτει ή καρδία ήμών, τοσούτον ζωο
γονείται καί άναπτεροΰται ένώπιον ταύτης· 
όσην περιφρόνησιν καί αποστροφήν αΐσθανομε- 
θα πρός τήν άσπλαγχνον καρδίαν, ήτις ώ; 
ψυχρά καί ακίνητος μαρμάρου πλάζ ισταται
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πρό τών έλεεινών κραυγών τής δυστυχίας, 
μετά τοσαύτης εύγνωμοσύνης καί εύλαβείας 
άσπαζόμεθα την χεΐρα τή^ φιλανθρωπίας 
τήν πρός περίθαλψιν καί άνακούφισιν καί 
παραμυθίαν τών θλιβομε'νων έκτεινομέντ,ν !

Σπμ. β Φιλεργοΰ ». Έπιστέλλουσιν ήμΐν 
ώς πρός τό Εργαστήριον τής Φιλόπτωχου 
Αδελφότητος τά έπόμενα άπερ πληρέστατα 
συμμεριζόμεθα.

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά τοΰ περιοδι
κού Συγγράμματος «Φίλεργος».

’Αντί διά τών έφημερίδων, καταλληλό- 
τατον κρίνω νά δημοσιεύσω διά τοΰ Συγγράμ 
ματος υμών, ίνα ανεξίτηλα διαμέ'ωσι, την 
συγκίνησιν καί τον θαυμασμόν δστις ένεποιή- 
6η μοι έκ τε τής οικοδομής τοΰ κτιρίου καί 
τοΰ ύπέρ πάντα έπαινον σκοπού τής Φιλό
πτωχου τών Κυριών 'Αδελφότητος τής ΙΙε- 
ραίας.

Αί εύγίνεΐς καί φιλάνθρωποι Κυρίαι, πλήν 
τοΰ διοργανισμού τοΰ έν λόγω καταστήμα
τος, έφρόντισαν όπως καί ή οικοδομή αρμό
δια καί εΰπαγής τυγχάνη. Πρός τοΰτο έξε- 
λέξαντο, κατόπιν δεινού συναγωνισμού τούς 
ΚΚ- Έρ. Βλαστόν καί Φρ. Ε. Μαυρογορ- 
δάτον, ών τό σχέδιον έπεδοκιμάσθη πληρέ
στατα, ούσαι είς θέσιν νά έκτιμήσωσι καί 
τούτο καί νά άπορρίψωσι τά σχέδια και τάς 
εσφαλμένος τών ίλλων παρατηρήσεις τε καί 
προτάσεις -

Τό κτίριον έγένετο έπί τό οικονομικότε
ρου έκ μέρους πρό πάντων τοΰ κ. Φ. Μαυρο- 
γορδάτου, δστις, άπόντος τοΰ κ- Έρ- Βλα
στού, διηύθυνε τά τής εργασίας μέχρι καί 
τής διευθετήσεως τών έν τώ έργαστηρίω έκ- 
τεθέντων πραγμάτων, δι' ής έπέσυρε καί 
τούς έπαίνους τού Μεγάλου Βεζόρου ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ όποιου έγέ-ετο ή ευεργετική 
έν αύτώ 'Αγορά-

Συγχαίρομεν τί) Φιλανθρώπω Άδελφότη- 
τι τών εύγενών Κυριών, χαί έκ μέσης ψυχής, 
ώς μέλη τής Κοινωνίας, έκφράζομεν τάς ευ
χαριστίας ήμών τοΐς άρχιτέκτοσι ΚΚ. Έρ. 

Βλαστώ καί Φ. Ε. Μαυρογορδάτψ, έπί τοΐς 
άτρύτοις πόνοις ους κατέβαλόν πάνυ εύδο 
κίμ.ως ύπέρ τής άνεγέρσεως τού κτιρίου, εύ- 
χόμενοι αύτοΐς πρόοδον καί ευημερίαν είς τό 
μέλλον.

Δέξασθε κτλ.

ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ.

Τ$ 21 Δεκεμβρίου 1877.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΑΣ ΚαΜΕΛΙΑΣ.

Μετάφρασες Ν. Κ. ΜΑΚΡΙΔΟΥ.

(Συνέχεια, ϊδε τεύχος ΙΑ', σελ. 516).

Καί τφόντι έσπούδασεν, καί ϋπό τήν 
διεύθυνσιν ένος τοιούτου διδισκάλου, ό Γασ- 
πάρδος τον όποιον ή {δία του ευτυχία έξέ- 
πληττε καί έπλήρου εύγνωμοσΰνης πρός τόν 
όψιστον δστις διοικεί τά πάντα έν τώ κόσμω. 
έχων προσέτι και μίαν μυστικήν ιδέαν, μίαν 
ένθύμησιν κεκρυμμένην εις τό βάθος τής καρ
διάς του, ό Γασπάρδος δστις δέν έγνώριζε 
ν' άναγινώσκη δτε ώδηγήθη, εις τήν οικίαν 
τού ιατρού, έπρόδευσεν εις δλα γίγαντιαίοις 
βήμασι. Ό δόκτωρ έθαύμαζε τήν έπιμέλειάν 
του καί δσον ή επιθυμία τού μαθητού ηύξανε, 
τόσον περισσότερον ό διδάσκαλος έθετε ζή
λον καί ένεργητικότητα είς τήν έξακολούθη- 
σιν τού έργου του.

Δύο έτη παρήλθον ταχέως διά τούς δύο 
τούτους ανθρώπους τούς ότοίους συνέδεσε 
πρός άλλήλους μία Απεριόριστος καί βαθεϊα 
αγάπη- Ό δόκτωρ ήτο εις τούς οφθαλμούς 
τού Γασπάρδου ή προσωποποίησή τής θείας 
προνοίας’ είχε λάβει -·ήν γλυκεΐαν συνήθειαν 
νά τόν όνομάζη πατέρα του ένώ πολλάκις, 
δταν ό Γασπάρδος έκοιματο καί δ Λουδοβί
κος ήτο απών, ό απότομος δόκτωρ έπλη· 
σίαζεν ήσΰχως καί έναπέθετεν εν φίλημα 
εις τό μέτωπον τού νέου.

Έν τοσούτω ό Γασπάρδος, δλως παραδε- 

δομένος εις τήν καλλιέργειαν τού πνεύμα
τός του ειχεν αποκτήσει άνεπαισθήτως έξεις 
καθσριότητο; καί εύσχημοσύνης αϊτινες τώ 
ησαν άγνωστοι μέχρι τοΰδε. Δέν ήδύνατό 
τις ν’ άναγνωρίση είς τον καλώς ένδεδυμέ- 
νον, κτενισμένου καί ξυρισμέ-ον ίκεΐνον νεα
νίαν τόν άλλοτε τυχοδιώκτην δστις είσήρ- 
χετο είς τόν κήπον τοΰ Κυρ-Βάσσου διά μέ
σου τού έξ άκανθων καί βάτων φραγμού, 
αδιαφορών αν άφινεν έπ’ αύτοΰ κανέν τεμά- 
χιον τοΰ ρακώδους ένδύματός του.

Ό δόκτωρ μαλιστα εδρισκεν οτι ό Γασ
πάρδος ήγάπα ύπέρ τό δέον τήν κομψότητα 
καί τούτο τόν έξέπληττε τόσον μάλλον 
καθ' ίσον ό πύργος τού Κροά έξηκολούθει 
νά ήναι έρημο; και έάν ό Γασπάρδος απού
σιαζε κάποτε, δέν έπραττε τούτο είμή ότε 
έπήρχετο ή νύξ.

’Αναμφ.βόλως ό δόκτωρ, δστις ένόμιζε ότι 
άναγινώσκει είς τά ενδόμυχα τής καρδίας 
τ'·ΰ Γασπάρδου ώ; είς βιβλίου ανοικτόν, δέν 
είχε μαντεύσει τό κρύφιον εκείνο αίσθη
μα, περί τού όποιου πρό ολίγου άνεφέραμεν 
καί τό όποιον υπήρξε τό πρώτιστον αίτιον 
τής ηθικής μεταβολής τοΰ νεανίου. Ότε ό 
Γασπάρδος τώ έξέθηκε τήν ζωήν του, καί 
τάς έντυπώσεις αϊτινες έπεφερον τήν λειπο- 
θυμίαν καί τον πυρετόν του, είχε διακρίνει 
έν τώ μεταξύ κάτι τι ανησυχαστικόν, άλλ’ 
έπειδή έκτοτε ό Γασπάρδος δέν έπρόφερε 
πλέον τό όνομα τής Λευκής Βάσσου; τούτο 
ήρκεσε νά καθησυχάση τόν δόκτορα οστις 
δέν έσκέφθη πλέον περί αύτοΰ τού πράγ
ματος.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε/

Ή πρώτη κανελία.

Μεταξύ τών διαφόρων έπιστημονικών γνώ 
σεων τάς όποιας κατείχαν ό δόκτωρ εΰρί
σκετο καί ή κηπουρική. Δέν άφωσιοϋτο όμως 
είς αύτήν ώς ό Κυρ-Βάσσου διά νά παράγφ 
ποικιλίας χρωμάτων έπί τών αθώων εκεί
νων ένθεων' αλλά ύπό μιάς άκορέστου ία- 

τρικής περιεργείας κινούμε .ος, έζήτει συμι- 
γνύων τά φυτά έκεϊ.α νά κατασκευάστ) διά
φορα δηλητήρια καί φάρμακα, άτινα ύπό τό 
χρώμα καθαρού γαλακτος περιέχουσι τόν 
θάνατον ή τήν ζωήν ! ‘Ο Κήπος τών ’Αν- 
θέων δε*  περιείχε καλλίτερα φυτά άπό τά 
τοΰ δόκτορος, δστις εί; ούδένα έπέτρεπε νά 
είσδύση είς τό θερμοφυτεΐόν του έκτος τοΰ 
Γασπάρδου.

Διατηρών διηνεκή αλληλογραφίαν μετά 
πολλών άλλων σοφών φυτοκόμων, ό δόκτωρ 
έλαβε μίαν ήμέραν ύφ’ένος έξ αύτών τήν 
πρώτην λευκήν καμέλ'.αν κομισθείσαν έξ ’Ιν
διών εί; Γαλλίαν.

Πας τις γι ώσκει τό έξαίσιον τοΰτο άνθος 
θάλλον έν μέσω φυλλώματος τού όποιου ο^- 
δείς δύναται νά διαμφισβητήση τήν ώραιό - 
τητα, καί έάν δέν τώ έλειπε ή εύωδία ήθε- 
λεν έξασθίνίσει τά μέγιστα τό βασιλείου τού 
ρο ϊου.

Τό άνθος όμως τούτο, μή δυνάμενον νά 
χρησιμεύσω) είς τάς μελετάς τού δόκτορος 
δέν τόν ηύχαοίστησε μεγάλως. θά έπροτί- 
μα μίαν ποικιλίαν κώνειου διά τό όποιον 
πολύς έγένετο λόγος, καί τό όποιον έζήτει 
νά κατασκευάση Άλλ’ ό Γασπάρδος είς τοΰ 
οποίου τήν κεφαλήν έγεννηθη αίφνίδιόν τι 
σχέδιον, έξιφρασε ζωηράν επιθυμίαν πρός ά 
πόκτησιν τής καμελίας.

— Λ>6ε, λάβε, είπεν ό δόκτωρ όλίγον 
έκπλαγείς, δέν έγνώριζα ότι είχες κλίσιν 

' » ....'

πόκτησιν τής καμελίας.

πρός τήν κηπουρικήν.
Τό άνεκτίμητον έκεΐνο άνθος έχων ύπό 

τήν κατοχήν του ό Γασπάρδος έπε.ίμενε 
τό έσπέρας μετά μεγίστης ανυπομονησίας' 
καί ότε ή νύξ ήρχισε νά έξαπλοϊ τόν μελα
νά αύτή; πέπλον, έξήλθε έκ τού πύργου τοΰ 
Κροά μέ τήν καμελίαν είς τάς χείρας, καί 
έλαβε μίαν οδόν τήν όποιαν είχε πολλάκις 
ακολουθήσει είς τάς νυκτερινός έκδρομάς του 
περί τών οποίων ό δόκτωρ δ'εν τώ έζήτησε 
ποτέ ό’ΰδένα λόγον. Διευθύνθη λοιπόν πρός 
τήν οικίαν τοΰ Κυρ-Βάσσου.

I ωοντι, συχνάκις ο νεανίας ουτος πε- 
ριήρχετο πλησίον τής οικίας εκείνης όπου 
είχε δοκιμάσει τήν μόνην έπι ζωής του βα-
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θϊΓαν λύπην. Ό σκοπό; τών κατοπτιύσεών 
του ητο νά βεβαιωθή άν ή νεάνις δέν ηλλαξε 
κατοικίαν- Μόνος ό φόβο; μήπως δέν τήν 
ευ;η υπό τήν πατρικήν στέγηντόν έπροξένει 
ρίγος άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

Φθασας πλησίον τοΰ φραγμού, διά μέσου 
τοΰ όποιου δύο έτη πρότερον είχε διίλθει 
υ Γασπάρδο; προσήλωσε τί ου; και εί; τοΰ; 
παραμιχροτέρονς θορύβου; και ήκο-.άσθη έπ1 
τινα λεπτά' ειτα βεβαιωθεί; ότι ούδείς εΰ- 
ρίσκετο έντδ; τοΰ κήπον, έτοποθέτησε τήν 
καμελίαν εΐ; εν μέρος όπου εϋρίσχετο άρ- 
άρκετά προφυλαγμένη έκ τοΰ ψόγον; τή; 
νυκτός, καί απεμακρυνθη μέ τήν ποόθεσιν 
νά έπανέλθη τήν έπαόριο/ διά νά ίδη τήν 
εκπληξιν καί τήν ευτυχίαν τοΰ Κυρ-Βχσσου 
εΐ; την θεάν τοΰ άγνωστου έκεάου φυτού.

Ο ήλιος δεν ε’.χεν εΐσέτι άνατείλει και 
δ Γβσπαρδος εΰρίσκετο είς τήν θέ’ΐν του, 
κρυπτόμενος όπως μ,ή φανή, καί δυνάμενος, 
διά μέσου τών κλάδων του; όποιους ειχεν 
ολίγον άπομακρύνει, νά ίίη τί θά συνέβη 
νεν εις τδν κήπον τοΰ αρχαίου ίχθρού του.

11. τ ολίγον ό Κυρ-Βάσσου έφάνη, μέ τδ 
κλαδευτήρων είς τήν μίαν χείρα καί μέ σχοι
νίον είς τήν άλλην καί ηρχισε νά έξαπλώνη 
έπι τινο; τοίχου τοΰ; κλάδου; μιά; άμπέ 
λου, άναμιγνύων αύτού; μέ λεπτήν καί εϋώ 
δη κληματίτιδα.

Ή εργασία αΰτη ήδΰνατο νά διαρκέση, 
δυο ολοκλήρου; ώρας. Ό Γασπάρδο; όστις 
έφοβεϊτο νά άνησυχήση τόν δόκτορα, άλλ' 
όστις δεν ήθελε ν άπομακρυνθή, πριν ή δ 
Κυρ-Βάσσου παρχτηρήση τό ά<θος, έκαμε 
έν τω μεταξύ εν κίνημα ανυπομονησίας 
τδ όποιον ό φυτοκόμο; διέκοινεν si; τήν θο
ρυβώδη κίνησιν τοΰ φυλλώματος.

— Εϊ. κόνικλο; ’ άνέκραξεν. Α ! έάν ει· 
χον τδ ,τουφέκίον μου 1 Καίτής προσοχή; του 
έλκυομίνης πρό; τό μέρος τής κα ν ελιάς, of 
οφθαλμοί του τήν διέκρινον αστραπηδόν καί 
έν τώ άμα εΰρέθη πλησίον τοΰ δενδρυϊίου

Να έκπληγή, να το θαυμάση, νά ®ωνάξη 
την Λευκή- νά τήν έρωτήσφ περί τής αΐ- 
φνηδίου παρουσία; τοΰ ώραί'-u εκείνου άν
θους, νά ψηλαφήσφ ελαφρώς τδ φύλλωμα του

νά έζετάση τήν κατασκευήν του, νά θεωοήση 
τού; κάλυκας του, τό τοιοΰτ°ν υπήρξε μιας 
στιγμής δπόθεσις διά τόν Κ-ρ Βάσσου τοΰ 
οποίου ή χαρά, όλω; παιδική, ηυξήθη ίσως 
έκ τοΰ μυστηρίου καί τή; απροσδόκητου 
έμφανίσεως του φυτού εκείνου

— Τι όνομα φέρει άραγε τό θαυμάσιου 
τοΰτο άνθος; ειπεν δ Κυρ Βάσσου πρός τήν 
θυγατε'ρα του.

— Καμελία, άπεκρίθη ό Γασπάρδο; ά- 
νορθοΰμενο; αίφνης έκ τού αντιθέτου μέρους 
τοϋ φραγμού.

Ή Λευκή καί ο πατήρ τη; έσκίρτησαν’ 
ό τελευταίο; ουτος άπό εκπληξιν. Δέν ά- 
νεγνώριζε παντελώς τόν Γασπάρδον ύπδ τήν 
νέ*ν  του ένδυρασίαν. Ή Λευκή τουναντίον 
έθαύμαζε βλέπόυσα αύτόν μέ τά ενδύματα 
καί τους τρόπους πεπολιτισμένου ανθρώπου.

— Κύριε Βάσσου, ε'πεν ό Γασπάρδο;, τό 
άνθος τοΰτο έ'-ομίσθη έξ Ινδιών καί είναι 
εΐσέτι άγνωστον εί; τήν Γαλλίαν. ’Εκείνος 
όστις τό διαδώση θά ώφεληθή τά μέγιστα 
καθώς μοί φαίνεται. Θέλετε νά τό δεχθήτε 
ώ; μιαν ίκανοποίησιν ήτις σάς χρεωστεΐταΐ;

— Μιαν ίκανοπο ησιν, Κύρε; άπήντησεν 
ό Κυρ-Βάσσου είς τόν όποιον δέν έχ:ειά· 
ζοντο μακραί σκέψεις διά νά έννοήσρ πόσην 
ώφελειαν καί τιμήν θά παρείχε τό άνθος εί; 
τδν ιδιοκτήτην του. Δεν σάς εννοώ !

— Κύριε Βάσσου, είμαι Γασπάρδο; ό 
Αυτοφυής.

— “Ε! εισθες... είσαι;.. Είσαι σΰ ός- 
τι; ;... Τωόντι αναγνωρίζω τού; χαρακτήρας 
σου- άλλ’ ΰπ’ αύτό τδ ένδυμα! . . . Α
δύνατον ! . . .

— Είμαι έγώ έν τούτοι;, κύριε Βάσσου, 
και έάν τύχω τή; συγγνώμης σας διά τήν λύ
πην τήν δποίαν σάς επροξένησα πρό δύο έτών, 
θά έλθω μίαν άλλην ήμέραν νά σά; διηγηθώ 
πώς δεν είμαι πλέον ό άλλοτε τυχοδιώ
κτης, άλλ’ εί; άνθρωπο; όστις εργάζεται καί 
μελετά διά νά μορφωθή καί απόκτηση παι
δείαν, εις άνθρωπος όστις προσπαθεί νά κερ
δίση τόν άρτον του Οπως διατηρήσγι τήν γυ 
ναΐκα η τις ήθελε τω έμπιστευΟή τήν χείρα 
καί τήν τύχην τη; |

Είς τοΰ; τελευταίους τούτους λογους προ- 
φερθέντα; έντόνως ύπό τοΰ Γασπάρδου, ή 
Λευκή έταπείνωσε τους όφθαλμους.

"Οσον διά τον κυρ Βάσσου ουτος εθεώρει 
καίήκουε κιγηνώς τόν νεανίαν. Ή ένθυμί- 
σις τοΰ ποικΓ'όχρου ρόδου του διήλθεν ά- 
ναμφιβόλως πρό τών οφθαλμών του και με
ρικά ίχνη τής αρχαίας οργή; του ήθελησαν 
νά άνέλθωσιν είς τδν έγκέφαλόν του. Αλλά 
τέλος πάντων ή θέα τής καμελίας τόν κα 
τεπράϋνεν καί έσκέφθΛ ότι δ Γασπάρδο; έ- 
πραξε κάλλιστα νά έλθη ό ίδιο; όπω; επα
νόρθωση τό σφάλμα του καί ζητήση συγ
γνώμην.

— Λοιπόν ησο συ όοτι; μοί το άφηρε- 
σεν ; ήρώτησεν δ κυρ Βάσσο > άναπολών το 
ρόδον του. Άλλα μέ τινα σκοπον ; Είναι δυ
νατόν νά ήτο άπλή κακία ;

— Όχι κυρ-Βάσσον, αύτό δέν είναι δυ 
νατον.

μοί
σας

— Τάν αιτίαν τότε ;
— Θά σάς τήν είπω αργότερα έάν 

έπιτρέψητε νά είσέλθω είς τήν οικίαν 
διά τής θ·ό ας·

Ή Λευκή έμειδίασεν είς τον υπαινιγμόν 
τούτον τή; αρχαίας συνήθειας τού Γασπαρ 
δου εϊσδόοντος άπροσκλήτω; εί; τά; οικίας, 
καί τδ μειδίαμα τή; νεάνιδο; έφχίδρυνε τό 
πρόσωπον τού Γαοπάρδου.

— Έλ^'ε δπόταν θέλης καί όπόθεν θέλεις 
καί όσον τό δυνατόν ταχυτερον, άπεκρίθη c 
κυρ Βάσσου όστι; όσον έθεώρει τήν καμελίαν 
τόσον άνεκάλυπτεν είς αύτήν νέα θέλγητρα 
Θά μοί διηγηθής τήν ιστορίαν σου καί τήν 
ΐδικην του, έπρόσθεσε δεικνύων τό άνθος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ό δόκτωρ Γασπάρδο;.

Ό Γασπάρδο; έπωφελάθη τή; άδείας καί 
ήρχετο συχνάκις είς τήν οικίαν τοΰ φυτοκό- 
μου. Οϊ κάλυκες τής καμελία; είχον ανθήσει’ 
πολλοί κλάδοι τού δενδρυλίου, πρός φυτευσιν 
αρμόδιοι ήγοράσθησαν ύπο πολλών εί; ύπε 
ρόγκου; τιμάς.

Ή ειρήνη άποκατέστη καί τό ρ’.δον έλη- 
σμονήθη.

’Εν τοσούτω αί επανειλημμίναι άπουσίαΐ 
τοΰ Γασπάρδου, χωρίς νά βλάπτωσι τά; 
σπουδάς του (τουναντίον εί; αύτάς θαυμα- 
σίως έπροώδευε, καί δ καιρό; τή; καταγρα
φής τού επιμελούς νεανίου εί; τήν ιατρικήν 
σχολήν τών Παρισίων έπλησίαζεν), αΐ άπου- 
σίαι λέγομεν τού Γασπάρδου καθίσταντο έ- 
παισθηταί εί; τόν πύργον τοΰ Κροά.

Ό δόκτωρ δέν έπαραπονεΐτο- άλλ’ εί; το 
βάθος τής καρδίας του κατηγορεί τόν Γασ
πάρδον ώς ά/άριστον.

Έξ άλλου μέρους, δ Γασπάρδος ήθελε καί 
δέν έτόλμα νά άνοιξη τήν καρδιαν του εΐ; 
τόν θίτόντου πατέρα' ήσθάνετο διανεμομέ- 
νην τήν ψυχήν του μεταξύ τή; Αεικής και 
εκείνου χωρίς νά δΰναται νά άποχωρισθή έξ 
ούδε·ό; τών δύο.

Καί έν τούτΟις ό κυρ-Βάσσου, γνωρίζων 
τοΰ; κόπου; καί τάς ελπίδα; τοΰ Γασπάρδου, 
διατεθεί; εύνοϊκώ; ύπέρ αύτού ένεκα τή; 
προσφερθείση; καμελία;, λησμονών τόν Αύ- 
τοφυή καί μή βλέπων είμή τόν μέλλοντα 
δόκτορα, έμειδία εί; τοΰ; πόθους τοΰ Γασ
πάρδου όστις τούς έξέφρασεν έπ'- τέλους καί 
εί; τούς δποίους τήν φοράν ταύτην ή Λευκή 
δέν άπεκρίθη διά γέλωτος άλλά δι' αφελούς 
συγκινησεως.

— Πάτερ μου, είπε μίαν πρωίαν είς τόν 
δόκτορα ό Γασπάρδο; άποφασίσας νά έξ/.γη- 
Οή, πάτερ μου, μία απροσδόκητο; ευτυχία 
μοί έτέρχεται, εύτυ/ία τήν όποιαν χρεωστώ 
;ίς ΰμά; πάντοτε. Ή Λευκή βάσσου συγκα
τανεύει νά γϊνγ, σύζυγός μου. Μοί δίδετε τήν 
άδειαν νά τήν νυμφευθώ;

— Ήμην βέβαιος, άπεκρίθη δ δόκτωρ, 
μία άγάπη όταν ήδυνάμεθα νά ζησωμεν τό
σον εύτυχ,ϊςΙ . . . Στηρίξου λοιπόν άν δύ- 
νασαι είς τίποτε! Πιστευτόν εί; ωραίας υπο
σχέσεις αγάπης! Παράφρων γέρων ! πότε θά 
παύσης να άπατάσαι υπό τοΰ ίδιου έαυτοΰ 
σου ; . . . Άν νυμφευθ^ς ή όχι, έξηκολούθη- 
σεν άποτόμως, μ .1 είναι άδιάφορον J

— Πάτερ μου, θά είμεθα δύο νά σέ άγα- 
πώμεν καί νά σέ σεβώμιθα.
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— Δέν θέλω πλέον νά μέ άγαπώσι.
— ’Εάν συγκατανεύετε νά τήν ίδήτε (/.ό

νον.
— Άς μή λάβφ τήν αυθάδειαν νά εΐσδΰ 

ση μέχρι; έμοΰ τούλάχιστον.
— Έινκι τόσον αγαθή καί φρόνιμος, πα- 

τερ μου, όσον χαι ωραία. Θά ηναι δι’υμάς 
μία αηδών ήτις θά φαιδρόν»! τάς ημέρας τοΰ 
γήρατος σας.

— Ά ! μά τόν ουρανόν, εύγε ! Μία γυνή 
ιίς τήν οικίαν μου ; Μία γυνή ήτις θά θέττρ 
εις τάξιν τά βιβλία μου δέν είναι αληθές ·,... 
Ήτις Οά μέ κάμη νά τρώγω όπόταν θίλγ,; 
νά περιπατώ όπόταν θέλη; χαι νά μέ τυραν- 
νή τέλος πάντων;.... Παοζφρονεΐς βεβαίως. .. 
'Τπαγε, ύπαγε πλησίον της άφησόν με . .
Ειχον συλλάβει έν τούτοις τήν ανοησίαν ότι 
Οά μέ κλιίσφ μετά θάνατον τούς οφθαλμούς! 
‘Η καρδία είναι αδιόρθωτος! . .. Λοιπόν Οά 
χάμω ώς ό Βρουσσαι, θά τούς κλιισω μο 
νος μου

Μεθ' όλον όμως τό σφοδρόν χαι έπιπλη- 
κτιχόν ύφος τοΰ δόκτορος, ό Γασπάρδος δς- 
τις έγνώριζε τόν χαρακτήρα του, δέ' άπε- 
θαρρύίθη. Ή λύπη του, τό σέβας, ή υίιχή 
στοργή του, παρήγαγον τό πιριμινόμενον α
ποτέλεσμα έπί ανθρώπου τόσον μεγαλόψυχο/ 
οϊος ό δόχτωρ. Κατ' άρχάς έσυγ/ώροσε νά 
τώ δμιλώσΐ περί τή; Λευκής' ε’ιτα, συγχα- 
τένευσε νά τήν βλέπη έκ τοΰ πύργου του ότε 
διέβαινε τήν οδόν. Τέλος ήθέλησε νά τώ 
παρουσιασθη χαι έκτοτε ή νίκη τοΰ Γασπάρ
δου ήτο βέβαια.

Τωόντι, μετά παοελευσ ν μερικών μηνών, 
ό δόκτωρ Ε.. κατήλθε τοΰ πύργου του καί 
ήκολούθησε τούς συζύγου; είς τήν έκκλησίαν 
συνοδευόμενος ΰφ' όλων τών κατοίκων Φον- 
τεναυ καί τοΰ Σατιλλόν μέ τόν Μακλοΰν 
έπί κεφακής, τόσων περιέργων νά ςδωσιν ε
κείνον τόν όποιον ώνόμαζρν Πρόνοιαν των, 
παρά ν’ άναγνωρίσωσι τόν τυχοδιώκτην Αυ
τοφυή εΐ; τόν δόκτορα Γασπάρδου, είς τόν 
εύτυγή σύζυγον τής Λευκή; Βάσσου.

— Πρωτοφανή; γάμο; ! έλεγε μετά ®ε 
βαιότητος ή κυρία Άλεν, ένθυμουμένη τόν 
δεύτερον γάμο/ τή; βασιλίσσης τή; Ισπα

νίας, όπόταν έγαλούχει εΐσέτι τό δέκατον τρί 
τον τέκνον τής μαρκησίας Δαλμέϊδα !

ΤΕΛΟΣ

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Άν τοΰ όλου σώματος μου 
χωρισθ^ ή κεφαλή του 
καί αυτήν άν λαβής μόνον, 

έν έκ τών γραμμάτων τότε 
γίνομαι τοΰ αλφαβήτου 

καί μ' ευρίσκεις είς τόν φόνον 

Άν τό τρίτον μου ψηφίον 
καί τό έκτον άφαιρίση;
καί μέ άναγραμματίστις, 

ζώο» τι κερζσοφόρον 
εις βραχώδεις ολως θέσεις 

νά πηδώ θά μ’ άπαντήσης. 

Τήν άρχήν μου και τό τέλος 
έκ τοΰ όλου άν έκφέρης 
τί θά γίνω ; ... Μ α λέξ<ς.

Ί-ρά τό πάλαι ημην. 
πλήν άν τώρα μέ προφέρης 

έννοιαν δέ» ,θά παρέξης
Άν ολόκληρον μέ λάβης 

ε» ίπίθετον θά ήμαι 
καί εν σύγγραμμα έπίσης.

Έννοιαν διττήν μέν εχω, 
άλλ ένώπιόν σου κείμαι 
καί προσπάθει νά μέ λύση,;.

ΝΙΚΟΚΛΙ1Σ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ.

Λύσις τού έν τώ προηγουμένω φυλλά
διο» Αινίγματος

ΚΥΘΗΡΑ, ΘΗΡΑ, ΗΡΑ.

ΦΡΑΓΚΟ! ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΑΙ

(Συνέχεια, ίδε τεύχος ΙΑ', σελ. 508).

α-Χ AM. Τί σκοπεύω νά πράξω; Αυριον 
μα τη ανατολή τοΰ ήλιου γενική μάχη συν· 
αφθήσεται είς ήν ή όλοι οί Φράγκοι πρέπει 
νά έκλείψωσιν ή ημείς άπαντε; πρέπει νά 
πεσωμεν.

ΡΑΙΜ. Άφρων! Τί μέλλεις νά πράξης! 
ή μάχη αυτή τήν όποιαν αυριον μέλλεις νά 
συνάψτ.ς είναι ή καταστροφή τών ‘Ελλήνων-

ΧΑΜ. Είναι ή σωτηρία των !
ΡΑΙΜ. Τήν ώραν ταύτην ό υίό; τοΰ Βιλ- 

λαρδουίνου μετά πολυαρίθμου στρατού βαδί
ζει καθ υμών ένω αύτός ό Βιλλαρδουίνος 
σταθμεύει μετά τίνος άποσπάσματος εί; ά- 
πόοτασιν δύο ωρών εντεύθεν περιμένων τήν 
ύποχώρησίν σας ίνα σάς έξολοθρεύση όλο- 
σΧ'Ρώ«·

ΧΑΜ. At, καλά! Αυτήν τήν νύκτα λοι
πόν θά βαδίσωμεν κατά τού Βιλλαρδουίνου 
ίνα τόν προλάβωμεν. Σαλπιγκταί .. ·

ΡΑΙΜ. Ώ, πρός Θεού, Χαμάρετε, μή δια- 
τάξης τήν κίνησιν ταύτην.

ΧΑΜ. Διατί;
ΡΑΙΜ. ‘Υπάρχει άλλο μέσον άσο/λέστε- 

ρον ίνα ν.κήσης.
ΧΑΜ. Άλλο μέσον ί
Ι’ΛΙΜ. Άοφαλέστατον!
ΧΑΜ. Είπε το.
ΡλΙΜ- Μοί υπόσχεσαι ότι θά παραιτηθής 

τού πρώτου σχεδίου σου;
ΧΑΜ Ποιου σχεδίου;
ΡΑΙΜ. Τού σχεδίου τής κινήσεω; κατά 

ταύτην τήν νύκτα;
ΧΑΜ Έάν τό μέσον ηναι καλόν, ναί.
ΡΑΙΜ. Τότε άκουτον. Είς μέρος άπέχον 

εντεύθεν δύο ώρας, καί ού τήν Οέσιν θέλω σοί 
δρίσ·ι κατόπιν, σταθμεύει ό Βιλλαρδουίνος 
μετά δισχιλίων Φράγκων. Σοί δίδω τό σύν
θημα τής έν τώ μέρει εκείνω εισόδου, δια
λύεις τν ένταΰθα στρατόπεδον, οί αρχηγοί 
μεταμφιέζισθε, εΐσέρχεσθε είς ώραν τινά τής 

νυκτός ταύτης καί δεδομένου τινδς συνθή
ματος ό έξω σταθμεύων στρατός σου έπιχει- 
ρεΐ τήν έφοδον ένώ οί έντος μετημφιεσμίνοι 
δραστηοίαν άντίδρασιν έπιφέρετε είς τούς 
Φράγκου;· Συλλαμβάνεις τότε τόν Βιλλαρ- 
δουΐνον, καί τοΰ αρχηγού τώ' Φράγκων έκ- 
λείύαντος, τό έργον τής άπολυτρώσεως τοΰ 
Μωοέως όπερ έπεχείρητας είναι ημιτετελε- 
σμένον. ΙΙώς σοί φαίνεται '

ΧΑΜ- Ώραΐον καί άσφαλές. "Ωρισον τό 
μέρος καί ανάγγειλόν μοι τδ σύνθημα.

ΡΑΙΜ. Υπάρχουν πρώτον συμφωνίας καί 
έξηγήσεις.

ΧΑΜ. Συμφω-ίαι καί εξηγήσεις! Όποϊαι; 
ΡΑΙΜ. Ναί. συμφωνίαι είς ας πρέπει 

νά ύποβληθής καί εξηγήσεις τάς όποιας πρέπει 
νά αχούσες. Ώ; συχφω/ίαν σοί προτείνω τόν 
όρο» τής παραδόηως εί; ίμέ τής μνηστής 
σου 'Ελένη; καί έξήγησιν τούτου σοί δ:ΐ- 
κνύω τόν πρός αύτήν έρωτα μου.

ΧΑΜ. Τί! . .. άλλ’ ή Ελένη δέν εΰρί- 
σχεται πλέον ένταΰθα, τήν προπαρελθοΰσαν 
νύκτα έγένετο άφαντος άπο τής σκηνής της.

ΡΑΙΜ. Τό είξεύρω !
ΧΑΜ. Τό «ίξευριι;! "Ε, μά τόν θεόν 

πρέπει νά γνωρίζης τότε καί τόν άρπζγά της.
ΡΑΙΜ. Ό άρπαξ αύτή; είμαι έγώ !
ΧΑ.\Ι. Σύ ! ώ θεέ μου, σέ ευχαριστώ ! 

(δράττων τό ξίφος του).
ΡΑ1Μ. (ξιφουλχβν) Α”! μήπως νομίζης 

ότι έχεις παιδάριον ένώπιόν σου ! Θά πζ- 
λαίσωμεν, πλήν έκατέρων ήμών ό θανατος 
δέ» Οά ώφελήσ-ρ οΰδένα! Έάν συ μέν μέ φο- 
νεύσφς, κατεστράοης, έάν έγώ δέ σέ φονεΰσω 
δέν επιτυγχάνω τού ποθουμίνου- Είναι λοι
πόν καλλίτερου νά θέσωμεν τά παιγνίδια 
ταΰτα εις τάς θέσει; των καί νά συνομιλή- 
νωμεν έπ' ολίγον.

ΧΑμ. Ώ λύσσα μου, κατευνάσθητι!
ΡΑ1Μ. "Ακουσον λοιπόν ! Ίΐγάπων τήν 

μνηστήν σου καί διά νά τήν απολαύσω, σέ 
ήκολούθησα έχων τόν σκοπόν νά τήν συζευ- 
χθώ έγίο καί όχι σΰ. Τούς σκοπού; μου τού
του; έφανέρωσα τήν έΐπέραν τή; έν τώ Σπή
λαιο» τοΰ Λύκου συνόδου μας καί είς τόν πα
τέρα τη; Σωτήριον, άλλ' αύτός μωρός καί 
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ανόητος ένόμισεν ότι δύναται να μέ κατα- 
στρέψη άναγγέλλων τά σχέδιά μου είς σέ- 
κεΐται ήδη όμως πτώμα άνευ ψυχής είς τάς 
σχισμάδας τοΰ σπηλαίου έκείνου, άποτίσας 
την ποινήν τής θρασύτητό; του. Ναί- έγώ 
σοι εκλεψα τήν Ελένην νομίζων ότι ήδυνά- 
μην νά πειθαναγκάσω αυτήν νά με υπακού
σω. άλλα μέ τδ εγχειρίδιο*  εί; τήν χείροε ή- 
πείλει νά ψονευθή οπότε έπλησίαζον αύτήν.

ΧΑΜ. Τής εύγενοΰς νεάνιδος !
ΡΑΙΜ. Εν τή παιαφορά τή; λΰσσης μου 

συνέλαβον σχέδιον, άφεύκτως παραχωρούν 
μοι τήν επιτυχίαν. Σοι δίδω τόν Βιλλαεδουι 
νον πρέπει νά μοι δώσης τήν 'Ελένην. Άν
θρωπον αντί ανθρώπου.

ΧΑΜ. Πώς;
ΡαΙ.Μ. θά μοί δώσης έγγραφον διαταγήν 

σου προ; αύτήν νά μοί υπακούση είς ό,τι τήν 
διατάζω. Έν τώ εγγράφω έκείνιρ θά άρνήσαι 
συνάμα τον πρός αύτήν έρωτα σου.

ΧΑΜ. Ά! κακούργε . . .
ΡΑΙΜ Περιττοί οί λόγοι. Ό καιρός έπεί- 1 

γει, ή άπαντησί; σου.
ΧΑΜ. "Ο,τι δήποτε καί άν συμβίϊ σοι άρ- 

νούμαι. Καί έτόλμησε; νά μέ τδ προτείνης 
τούτο είς έμέ. Μοχθηρέ, κακότροπε, νομίζεις 
ότι Οά συγκατανεύσω είς τοΰτο. Ή * Ελένη 
θά γίνη καί πάλιν ίδική μου, ναί, δρκϊζομαι 
εις τήν ψυχήν μου ότι δέν Οά έζέλθη; εντεύ
θεν ζών καί ά; γίνη ό,τι γίνη.

ΡΑΙΜ. Άλλ' ή πατρίς ;
ΧΑΜ.’Ω! η πατρίς, ναί, ή πατρίς! ή 

λύτρωσι; τής πατρίδας μου ζρεμαται άπό 
τής άτιμώσεως τής 'Ελένης. Ώ! όχι, είς μό
νην τήν ιδέαν ταύτην δ νοΰ; μου έπανίστα- 
ται. Όχι, όχι*  . · . · Ώ 'Ελένη, ον τδ ό
ποιον ήγάπησα, νά σέ παραδώσω έγώ είς τά; 
χεΐρας τοΰ άτιμου τούταυ.

ΡΑΙΜ Προτιμάς λοιπόν νά ίδη; αύτήν εις 
χεΐρας τοΰ θανάτου.

ΧΑΜ. Τί νά πράζω ·, (ώσεί καθ’ εαυτόν) 
Παραληρεί; άθλιε! Άλλ' Λ πατρίς, Τί ση
μαίνει μία γυνή ένώπιον τής πατρίδος. Λύ- 
τός δ άνθρωπος οοί προσφέρει τήν ελευθερίαν 
τής πατρίδος σου καί σύ άρνιίσαι I Έλλ’ ή 
'Ελένη! ώ, όχι! ά; ίδω αύτήν νεκρά*  πλήν

άτιμασμένην ποτέ! (πίπτει κεκοπιακώ; έπί 
τοϋέδράνου).

ΡΑΙΜ. Οΰ λέλυθέσοι ότιμητρός 
τεκαίπατρός καί τώνάλλωνά- 
πάκτων τιμιώτερόν έστιν ή πα
τρίς καίάγιώτερονκαί ένμείζο· 
νι μοίρα.

ΧΑΜ- (άνεγειρόμενος) ά!
ΡΑΙΜ. Είναι ή φωνή τοΰ καθήκοντος σου 

ομιλούσα! Καί τιμιώτερόν και έν 
μ ε ι ζ ο ν ι μοίρα! άκουεις J

ΧΑΜ. Ναί’ πρέπει να κάμω καί αύτήν 
τήν θυσίαν' ώ πατρίς μου . .. Ά ! . . . είπέ 
μοι τδ μέρος'

ΡΑΙΜ. θά μοί γράψης εκείνο :
ΧΑΜ Ναί. Λέγε'
ΡΑΙΜ- Τό μέρος περί ου σέ ώμίύουν είναι 

ή μονή τοΰ προφήτου Ηλιου κατεχομένη τάνΰν 
ΰπο τών Φράγκων. Τώρα . . .

ΧΑΜ. Μή βιάζεσαι' άφέΟης λοιπόν σϋ ό 
Ρα’ίμοΰνδο; νά άπατηθής άπαξ μόνον. Αί ! 
ΡαϊμοΟνδε, έγώ αύτό; τώρα Οά άντιπροσω- 
πεΰσω τήν θείαν έκδίκησιν. Έπρεπε νά σκε- 
φθής ότι άπό τδ ποτήριον εί; τά χείλη είναι 
πολύ. Σοι ειπον ότι δέν θά έξέλθης εντεύθεν 
ζών καί δέν θά έξέλθης!

ΡΑΙΜ.(ώσεί δεσμευθείς όλος υπό τοΰ βλέμ
ματα; τού Χαμαρέτου) Πώ; ;

ΧΑΜ. Τέρας, έχίδνης γέννημ-α, λάβε τήν 
αμοιβήν τών κόπων σου ! (δι αστραπιαίου 
κινήματος σπάται εγχειρίδιο*  και βυθίζει αυ
τό ε'ς τό σ-ήθος τοΰ Ι’αϊμοόνδου).

ΡΑΙΜ. (πίπτων καί έκπνέων) Ά !
ΧΑΜ. (πρός τινα φρουρόν) Σάλπισον σύ 

τδ άνακλητήριον καί συγκάλεσον ένταΰθα 
τοΰ; αρχηγού; (ακούεται σάλπισμά; ένω ταυ- 
τοχρόνω; ακούονται φω»αί α εί; τά όπλα » 
εισέρχονται μετά τινα λεπτά ό Δοξαπατρής, 
ό Σγουρός, ό Συμεών καί πολλοί οπλαρχη
γοί)

ΣΚΗΝΗ Γ·.
ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ, ΣΥΜΕΩΝ, ΣΓΟΥΡΟΣ, 

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ καί δπλαρχηγοί.
ΧΑΜ Συναθροίσατε άπαντα τόν στρατόν 

καί έτοιμάσατε αυτόν δι' άναχώρησιν, έγκα 
ταλείψατε τάς σκηνάς καί ανάψατε πυράς 
έπί τών λόφων όπως οί Φράγκοι έξαπατη- 
θώσιν- "Ας διαλυθή ό στρατό; καί έκαστο; 
ιδίως άς πορευθή πρό; τήν μονήν τοΰ προφή 
του Ή*ιού  κατεχομένην υπό τών Φράγκων. 
‘Ο Δοξαπατρής επιφορτίζεται τήν έκτέλεσιν 
τής άναχωρήσεω; καί καθ' οδόν αναγγέλλω 
αύτώ τάς περαιτέρω οδηγίας μου. Εμπρός, 
άγωμεν' διότι ό καιρός είναι πολύτιμος, 
(απέρχονται- μετά μικρόν ή σκηνή φωτίζεται 
διά πυρών" εισέρχονται άιιστερόθεν ό Σωτή
ριος, ήλλοιωμένο; και ό Αιμίλιος).

ΣΚΗΝΗ Δ’.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ καί ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΣΩΓ. Ιδού τδ μέρος. Αί προαισθήσεις μου 
δέν μέ ήπάτησαν.

AIM. Ναί, έχεις δίκαιο*.  Ιδού αί σκηναί 
καί πόρρωθεν αί πυοΊ φαίνονται.

ΣΩΤ. Καλέ μου νέε, παριτήρησον μήπως 
εΰρισκεται κατάλληλόν τι μέρος ίνα καθίσω 
διότι ίιμαι λίαν κεκοπιακώς.

AIM. Ιδού, πλησίον τή; σκηνή; έκείνη; 
υπάρχει άγροτικόν τι έδώλιον έκ , άρτου έ- 
πίτηδ·:; κατεσκευασμένον δι’ άνθρωπο*  κε- 
*μηκότα.'(ί Σωτήριο; πορεύεται οδηγούμενος 
ύπό τοΰ Αιμίλιου εις τι έδώλιον κείμενον πλη
σίον τής σκηνής καί κάθηται- πλησίον αύτοΰ 
ΐσταται δ Αιμίλιος) Πώς είσΟε σήμερον, Σω· 
·™ρ·»;

ΣΩΤ. Καλά, καλά, χάρις εις σε, Λέαν
δρέ μου. . .

AIM. Ώ ! μή μέ άποκαλήτε δι’αύτοΰ τοΰ 
ονόματος- τό όνομα τοΰτο όδυνηρώ; μοί ά 
νακαλεΐ είς τήν μνήμη*  μου τδ*  γέροντα πα
τέρα μου. Επί στιγμή*  ένόμισα ότι διεΐδο*  
έν τή πατρική αγκάλη τή» ελπίδα τής εύ- 
τνχίας καί τής γαλήνης, άλλ’ άνεπιστρ πτεί 
άπώλετο αΰτη. Ποΰ νά ήναι ά.ά γε τώρα δ 
πατήρ μου;

ΣΩΤ. Είναι μετά τών Μωραϊτώ»- καί άν 

δέν άπατώμαι νομίζω ότι εΰρισκόμεθα πλη
σίον αύτών.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ναί, άλλα πόσον ή καρδία μου 
πάλλει.

ΣΩΤ. Καί νομίζεις ότι ή ίδική μου κτυπά 
όλιγώτερο*  ; σύ φοβείσαι μή τυχόν δέ*  εΰρης 
τόν πατέρα σου έν τοίς ζώσιν, έγώ όμως φο
βούμαι διά τή*  θυγατέρα μου- ασθενές καί 
αδύνατον πλάσμα, τί νά έγινε*  αοά γε έν 
μέσω τοΰ κοπετυΰ τών μαχών ; Πίστευσόν
μ?, υιέ μου, οτι όσον ό υίδ; καί άν αγαπά τόν 
πατέρα του ουδέποτε ή αγάπη αύτοΰ δύνα
ται νά αντιστάθμιση τήν άνεζάντλητον τών 
γεννητόρων στοργή'·. Έπ·ιτα πώ; θά δυ*η-  
θώ νά ίδω τόν Χαμάρετον καί τούς περί αύ
τόν ; μέ ποιον βλέμμα θά δυνηθώ νά άντίδω 
τδ άγνδν καί έκ τού πυρδς τή; έλευθερίας 
διορατικόν αύτών βλέμμα, έγώ έπί τού με
τώπου τοΰ όποιου έχαράχθη άνεζιτήλοις ί- 
χνεσι τό στίγμα τής προδοσίας, ιδιοτέλειας 
καί δοξο νανίας. Ώ! διατί, Λέανδρέ μου, διατί 
δέν μέ άφησε; νά «ποθάνω ότε έπεσον υπό 
την χεϊρα τοΰ Ραϊμούνδου- Οά άπέθνησκον 
τότε ευτυχής διότι θά έζήγνιζον διά τοΰ θα
νάτου μου τά πρώτα ά/αρτήμάτά μου. Ώ I 
τις μοί διαβεβαιοϊ άρά γε, ότι δέν Οά μέ 
άποστραφο.σι πάντες, τίς μοί έγγυάται ότι 
καί αύτή ή Ουγάτηρ μου, τό τέκνον μου, ή 
ελπίς τού γήρατό; μου, δέν θά μέ περιφρο- 
νήιη > τίς οίδεν ίσως τώρα καθ’ ήν στιγμή*  
όμιλοΰμεν, άν δ Χαμάρετο» καί ή 'Ελένη 
κοιμώνταε τόν νήδυμον ΰπνον τής αΐωνιότη- 
τος ! καί ή αιτία ειμ’ έγώ, ω θεέ μου, Θεέ 
μου I

AIM. Ή μετάνοια έξιλεοΐ τόν αμαρτωλόν.
ΣΩΤ. Καί δνομάζεις μετάνοιαν τήν έζέ" 

γερσιν τής φωνής τής τυπτόμενης συνειδή- 
σεως ; όχι, δέν είναι μετάνοια αυτή είναι τύ- 
ψι; συνειδότος κοινή είς κάθε κακούργου. ΙΙλήν 
όχι, ό κακούργος υποκύπτει τήν πρώτην φο
ρά» ΰ.πδ τά; φωνάς τή; συνειδήοεώς του, ένώ 
έγώ έπί δέκα καί πέντε Ολοκλήρους ημέρας 
έζησα κλαίων καί όδυρόμενος. Ναί, Θεέ, με- 
τενόησα, μετανοώ ειλικρινώς δι’όσα έπραξα 
καί ελπίζω *ά  μέ συγχώρησης. Άλλ άρά γε 
ό Χαμάρετος Οά πιστευση τήν μετάνοιαν μου
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ταύτην. Ώ! κάλλιον νά μάθω ή νά διατε- 
λώ ύπό την θανάσιμου ταύτην αβεβαιότητα- 
Χαμάρετε ’ (πορευόμενος πρό; τό βάθος) Ε
λένη ! Χαμάρετε, Χαμάρετε ! . ... Ελένη, 
κόρη μου προσφιλή;, ό πατήρ σου έφθασεν.... 
Ελένη . . . Χαμάρετε . . . Οϋδεί;. ... Σέ 
παρακαλώ. Αιμίλιε, ύπαγε, έρεύνησον παν- 
ταγοΰ. . . το στρατόπεδον είναι έδώ . . . · 
αί πληροφορίαι ά; έλάβομεν είναι άσφαλεϊ;... 
άλλως τε δέ' άπατώμεθα. Ίδοΰ αί σκηναί, 
ιδού αί πυραί. Τπαγε, έγώ δεν δύναμαι, 
οί πόδε; μου δέν ύπακούουσιν εί; τήν φωνήν 
τή; θελήσεώς μου! (απέρχεται έχ τοΰ βάθους 
ό Αιμίλιο?· ό Σωτήριο; έπανακάθηται εί; το 
έδώλιον βαρ «στενάζω V ακούεται κώδων εκ
κλησία;· μετά τινα λεπτά εισέρχεται ό Αι
μίλιος).

AIM. Είμεθα άτυχεΧς, Σωτήριε- ούδεμία 
ψυχή ζώσα εΰρίσκεται εΐ; τόν τόπον των. 
Αί πυραί καίουσιν, αί σκηναί εΰρίσκονται εΐ; 
τά; θέσει; των πλήν ούδεί; ούτε Φράγκο;, 
ούτε Μωραίτης εΰρίσκεται ενταύθα,

ΣΩΓ. Ό Θεό; είναι δίκαιο;!
AIM. Ά! ιδού εί; χωρικό; όστις έρχεται 

πρό; τά έδώ. "Λ; τόν έρωτήσαιμεν ισω; μά- 
Οωμέν τι. (εισέρχεται δίξιόθ-ν χωρικό; τι; 
κρατών λαμπάδα άνά χείρα;- έχει τό ηΟο; 
βλακώδες).

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΣΩ ΓΙΙΡΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ καί ΧΩΡΙΚΟΣ.

AIM. Καλέ μου άνθρωπε . . .
ΧΩΡ. Ώ, ώ ! οί Φράγκοι! Χριστέ καί 

Παναγία !
AIM. Δέν είμεθα Φράγιοι, άλλ’ ήθέλομεν 

νά σέ έρωτήσωμεν πού πηγαίνει; ;
ΧΩΡ. Δέν είσθε Φράγκο; μά... ούτε Χρι

στιανοί δέν είσθε τότε.
AIM. Τί λέγει;;
ΧΩΡ. ’Αμε βέβαια! Γ’ά νά μ’ έρω-·άς 

πού πηγαίνω. Δέν ξεύρει; πώ; αυριον οί Ρω- j 
μ’οί γιορτάζουνε τήν Εύαγγελίστρα τήν ΙΙα- ; 
ναγίαν καί ότι κάθε Ρωμ’ός πάγε'· στην έκ. ι 

κλκσίά για νά προσευχηθή. Νά κ’ έγώ τώρα 
πάγω στόν ίσπερινον οπού θά κολλήσω κι’ 
αύτό το κερί ποΰ τώταξα όταν ήταν® άρ
ρωστη πέρυσιν ή καλή μου ή γυ αικοΰλα. 
Βρε άνθρωπε τοϋ θεού, λέ; πώ; δέν είσαι 
Φράγκο; μά τότε τί είσαι ;

AIM. Τί σέ μέλλει. Στάσου κα; άποχοίσου 
μα; εΐ; ό,τι θά σέ έρωτήσωμεν.

ΧΩΡ, Έλεος, αφέντη ! δέν έκαμα τίποτε- 
είναι κρίμα τά παιδιά μσυ, πούνε τόν αρι
θμόν οκτώ καί ή γυναϊκά μου πούνε ώμορφη 
σάν τό κρύο νερό.

AIM. *Αφε;  τά; φλυαρία; καί άποκρίσου 
μα;. Εισα; άπό τά μέρη ταΰτα ;

Χωρ. (τρόμων) Ναι, αφέντη.
Αΐμ. Είπέμοι, έδώ έστρχτοπέδευεν ό Χα- 

μάρετος ;
Χωρ. (Ά! είναι κατάσκοπο;). Όχι... ναι,.’ 

όχι . .. ναί . . .
Αίμ Και πότε άνεχώρησαν ;
Χωρ. Καί μήγαρι; είξεύρω κ’ έγώ.
ΑΪμ. Σ’ουτ... τό είςεύρει; ! πρέπει νά μ. 

άποκριθής. (δράττει αύτόν έκ τής χειρός).
Χωρ. Βρέ αδελφοί δέν ξ-ιΰρω τίποτε ! δέν 

έκαμα τίποτε. Κριτάδε; είσθε σεΧ; καί μέ 
σταματάτε μέσα στή μέση τοΰ δρόμου μου 
καί μ’ «ρωτάτε τί καί πώ; και ξέρω κ’ έγώ. 
Άφησε με, βρέ αδελφέ, καί δέν θά προφθά- 
σω τή' έκκλησ’ά

Αΐμ. Πρέπει νά μά; άποκριθή; ή μά τόν 
θεόν . ..

Χωρ. Όχι, βρέ αδελφέ, σέ τό λέγω- μή 
δι’ όνομα τού Θεού μή τό κάμφς. Εί αι μία 
ώρα ποΰ οί Μωραίται τά πρύμνησαν άξαφνα.

Αίμ. Καί πού πήγαν;
Χωρ. ’Εγώ δέν ξέρω. Μά τώρα έρχόντα; 

κατ’ έδώ είδα δύο τρεις ποΰ πηγαίνανε, καί 
τούςήρώτηια, μέ είπανε πώ; θά πάνε λέει 
είς τού προφήτου Ίίλιοΰ τό μοναστήρι. ΠοΓ·; 
ξέρει πάλιν αύτό; ό θείο; Χαμάρετο; τί 
σκαρφίζεται γΐά τήν ελευθερίά μα;- καί σάς 
τό λέγω έμπιστευτικά ότι θά γίνωμεν κ' έ- 
μεΧ; έλεύθεροι μ’άν ήμέραν καί τότε έχομεν 
νά δώσωμεν τοΰ; σκυλόφραγκου; .. . όχι · . . 
δέν τό λέγω '.

ΑΪμ. Ευχαριστώ, καλέ μου άνθρωπε. II ή- 

γαινε τώρα εί; τήν δουλείά σου, καί λάβε 
τούτο διά τήν ώραν πώχασε;. (τω εγχειρίζει 
νόμισμά τι).

Χωρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αφέντη μου. 
(Ώ, αυτός δέν θά ήναι κατάσκαπο; γ’ατί 
οί κατάσκοπο’· μέ τό τουφέκι τά κυνηγούνε 
αύτά).

Σωτ. Μή αργοπορία;, Αιμίλιε. ‘Τπάγω- 
μεν, ύπάγωμεν καί εί; τήν μονήν τοΰ προ
φήτου Ήλιου. Είξεόρει; ποΰ κεΐται;

Αίμ. Ναί. Απέχει δύο ώρα; εντεύθεν. “Λ- 
γωμεν. (απέρχονται δεξιόθεν).

Χωρ. Ό θεός νά σάς πολυετίζη, άφεντά- 
δες. Τί καλοί άνθρωποι!

(απέρχεται αριστερόθεν).

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ 7'.

Διάδρομο; έν τή μονή τοΰ προφήτου Ή
λιου- πρό; τό βάθος αριστερόθεν θύραι πολλαί 
μέ σταυρού; έπ'αύτών" δεξιόθεν είσοδος' πρός 
τά ήμισκήνια τοΰ βάθους δεξιόθεν φαίν-.ται 
στοά τις έκτεινομένη έπ’ άπειρον καί εϊ; τό 
πέρα; αύτή; παρά.Ουρόν τι. Ό διάδρομο; αΰ 
το; είναι ισόγειος καί έκ τοϋ παράθυρου φαί
νεται ό κήπο; τής μονή;. ’Αριστερόθεν μεγά
λη θόρα σιδηρά. ΙΙσρουσιαζομένη; τής σκη
νογραφίας ταύτη; πολλοί μοναχοί συνδιαλέ
γονται χαμηλοφώνως.

ΣΚΗΝΗ Α'.

ΜΟΝΑΧΟΙ.

Α. Ουτω λοιπόν, πάτερ Φραγγίσκε, ό Ραϊ- 
μούνδος άνεχώρησεν;

Β. Ναί- ά.τό τής πρωία; καθ'ήν τά φραγ
κικά στρατεύματα κατέλαβον τάς πέριξ πε
διάδας.

A. Κ ί δέν επανήλθαν εκτότε ; (ό 6. κα
τανεύει). Παράδοξον' άλλ’ ή νέα έκ ίνη τήν 
όποιαν έφερον ενταύθα π.ΰ είναι;

Β. Διαμένει κεκλεισμέ'η έ' τώ δωματίω 
της;

Γ. ‘Η άφιξις όμω; αύτή; τή; νέας, ήτι; 
έν παρόδω είρήσθω είναι ωραιότατη, μέ κά- 
μνει νά συμπεραίνω οτι τεκταίνεταί τι.

Β. Τί; μήπως ή ώραώτή; τή; νέα; ταυ- 
τη; έδελέασε καί αύτόν ;

Α Πολύ τό φοβούμαι.
Γ. ΙΙ'ρετηρήσατε χθέ; τό έσπέρα; έν τώ 

δάσει τή' ασυνήθη έκείνην κίνησιν ί
Α. Ναί. Πλήν τί ήτο ;
Γ. Μαντεύσατε.
Α- Πώ; νά μαντεύσω ;
Γ Ή'Ο ό Μωρα’ίτικός στρατό; όστι; πε- 

ριεκύκλωσε τοΰ; Φράγκου;.
(εισέρχεται ό Βιλλαρδουίνος διά τή; αρι

στερόθεν θύρα;).

ΣΚΗΝΗ Β.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ καί ΜΟΝΑΧΟΙ

Β-.λλαρ. Άπατάσθε, καλοί μου γέροντες. 
Οί στρατιώται ή'αν ίδικοί μου μεταμφιε- 
σθέντε; εΐ; "Ελληνας. Τούτο είναι μυστήριον 
τό όποιον άργότερον θά γνωρίσητε. Οί πεμ· 
φθέντες ύπ'έμ.οΰ στρατιώται εξενίσθησαν όλοι;

Μοναχ. Α. Μάλιστα.
Βιλλαρ. ‘Ο Ρυϊ'Ούνδο; είναι ένταΰθα ;
Μοναχ. Λ. Όχι. έξήλθεν άμα τή στρατό- 

πεδεΰσει τοΰ στρατού καί δέν έπανήλθεν έκ
τοτε.

Βιλλαρ. Δέν έπανήλθεν I ‘Η δέ νέα τήν 
οποίαν άπέστειλεν ένταύθα;

Μοναχ. Α. Είναι έκεϊ.
Βιλλ>ρ Έχει καλώς- Άποσορθήτε, καί 

ό,τι ίδητε, ό,τι ακούσατε μή έγ ρθήτε. (α
πέρχονται οί μονάχοι διξιόθιν- ό Βιλλαρ- 
δουΐνος ανοίγει Ούραν τινά δι’ η; εξέρχεται 
ή Ελένη).

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΒίΛ \ΑΡΛΟ11ΝΟΣ καί ΕΛΕΝΙΙ.

Βιλλαρ. Ιίληοίασον ωραία μου ’Βλληνίς- 
μή φοβ-ύ!
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Βλ. Άφε; με, δέν σέ ε'πα πλέον ott δέν 
θέλω νά σέ βλέπω;

Βιλλαρ. Διατί, Μή βοβοΰ’ δ σμιλών σε 
δέν είναι πλέον ό τρομερέ; δεσπότης και αρ
χών' άλλ' δ ευπειθέστερο; υπήκοο; τών νευ
μάτων σου !

Ελ. Κύριε . . .
Βιλλαρ. Κύριός σου όχι, άλλά δοΰλός σου, 

υποταγής σου. Ά ! άφε; τήν κατήφειαν αυ
τήν καί σχέοθητι ό*ι  ό αυθέντη; τής χώρα; 
σου είναι έτοιμος νά ικανοποίηση όλα; σου 
τά; θελήσει;.

το-

Ελ. Θελτισίς μου, κύριε, είναι νά μέ άφή- 
σητε ήσυχον.

Βιλλαρ. Σάς δυσαρεστούσι τά θυμιάματα 
ένό; λάτρου τή; καλλο·ής ;

Ελ. Λησμονείτε, κύριε, ότι όμιλεϊτε προς 
τήν μνηστήν τοΰ αρχηγού τών ‘Ελλήνων;'

Βιλλαρ. Και τίς ούτος ό αρχηγός ;
Ελ. ‘Ο Χαμάρετος !
Βιλλαρ. Χαμάρετος ! χά ! χά J χά !
Ελ. Γόν ανϋρωπον αύτόν τον όποιον

σοΰτον ά-αιδώς έξ.βρίζεις διά τοΰ περιφρονη
τικού γέλωτος σου τόν άγ>πώ ! τον άγαπώ 
οσον μισώ σέ, τύραν ε τή; πατρίδο; μου <

Βιλλαρ. Μέ μισεί; ·, το άξίζω α,.ά γε. Ι1ί· 
στευσόν με, ‘Ελένη, ουδέποτε γυνή έν τφ κο
σμώ τουτω ενεπνευσεν αιφνίδιας τόσον σφο
δρόν έρωτα ώς σύ, καί σύ ανταμείβει; τοιοΰ- 
τον έρωτα διά μίσους. Έάν ήξευρες, ‘Ελένη, 
πόσον σέ άγαπώ ... έάν ήθελε; νά γίνης ΐ- 
δική μου τά πάντα ήθελαν ε’σθαι ίδκά σου’ 
■ή οικουμένη αύτή, έάν ήθελες, θά έκυπτεν 
ένώπιόν σου’ τιμάς, δόξαν, πλουτη, έοωτα 
διακαή, τά πάντα σέ προσφέρω καί σύ άρ- 
νεΐσαΓ έν vat είπε μου καί ό τολμηρός κύ
ριό; σ.υ θά μεταβληθη, αμέσως είς δ'.ΰλόν σου 
πρόθυμον, δν έν φίλημά σου θά καταστήσ^ 
αύτόν ίσόθεον. Είς τάς τιμά; α; σοί προσφέ
ρω, εις τά πλουτη ζ σοί δωρώ απαντάς διά 
περιφρονήοεως, εϊ; τά; προτάσεις αντιτάσσεις 
άπειλήν καί είς τόν έρωτα μίσος. Πλήν δια- 
τί;

Ελ. Διότι όλαι οι Έλληνίδες μ·σοΰν τοΰ; 
τυράννους. Διότι ή ελευθερία είναι δι’ αΰτάς 
ό μεγαλείτερος τών έρωτων.

Βιλλαρ. Μή έξάπτεσαι δά τόσον ! Είσαι 
ωραία, τώρα, ώραιοτάτη ! ή άγανάκττ.σις δι
πλασιάζει τήν καλλονήν σου καί τό έκτεϋγον 
πΰρ άπό του; ωραίους οφθαλμού; σου εισέρ
χεται είς τά; φλέβας μου καί μέ άνάπτει τήν 
φλόγα πλειότερον . . . ’Αγαπά; τόν Χαμά- 
ρετον ; μάθε λοιπόν ότι αυτός είναι κατε
στραμμένος ! Μυρία ξίφη περιμένΟυσίν αύτόν 
έξωθεν ίνα, όταν έλθη νά μά; προσβάλη, εύρη 
τόν έκ τής ήττης θάνατον άντί τή; δόξης. 
Τωρ», κυρία, άφοΰ εγινε; χήρα πρί< νά γί- 
ντι; νύμφη είναι δίκαιον νά σκεφθής και διά 
τό μέλλον σου. Είσαι νέα καί τό διπλού·' 
στέμμα τών χάρίτων καί τή; ώραιότητος 
κοσμεί τδ ανθηρόν μέτωπό-? σου- Έγεννήθης 
διά νά βασιλεόγς ! έπιποθεΐς τήν ευτυχίαν 
σου ; συναίνετον νά γίνγι; ίδική μου, καί θέ
λει; άναβή τόσον υψηλά όσον ούδέ κάν έφαν- 
τάσθης’ είπε έν ναι καί θέλεις ίδή τόν άρχον- 
τά σου άνακηρυσσοντά σε βασίλισσαν I (γόνυ· 
πετεϊ) Έλθέ 1

Ελ. "Ατιμε, ποταπέ καί μοχθηρέ Φραγ- 
κε, ιδού ή άπάντησίς μου ! (τόν ράπιζε1).

βιλλαρ. *Ω  ! Τό ράπισμα αύτό είνοι ή 
καταδίκη σου ! Τώρα θά γίν?ί ίδική μου, 
ίδική μου διά πάντοτε! Είσαι δσύλη μου, 
καί δέν δύ'ασαι, δέν οφείλει; νά άντισταθής 
είς τά; πράξει; τοΰ κυρίου σου. Σέ διατάτ· 
τω νά μέ ύπακούσης.

Ελ. Ποτέ !
Βιλλαρ. Ποτέ ! θά σέ πιιθαναγκάσω εις 

τοΰτο διά τή; βίας. (λαμβάνει αύτήν εΐ; 
τοΰ; βραχίονά; τΟυ καί τήν σύρει" (γονυπε
τής ή )

Ελ. ‘Ω 1 άφες με, σέ έζορκίζω ! πλήν όχι, 
ά ! (δράττει τό εγχειρίδιου άπό τή; ζώνη; 
του καί άνίσταται) οπισθοχωρείς, τρέμεις ;

Βιλλαρ. Όχι, πλήξόν με ! Τι γλυκύτερων 
νά άποθάνω διά τής χειρό; σου.

Ελ. Τότε λάβε I
Βιλλαρ. Έν φίλημα ποίν.
Ελ- Ιδού τό φίλημά μου ! (ένω άνυψοΐ 

τήν χείρα διά νά τόν κτυπήση. δ Βιλλαρδουΐ- 
νος δι’ έπιτηδείου κινήματος αρπάζει τό έγ- 
•χειρίδι'-ν καί το ρίπτει)

Βιλλαρ. 'λ, τώρα σέ κρατώ ! (δρ/ττόμε· 

νος αυτήν τών χειρών) Είσαι πλέον ίδική 
μου, διά παντός ίδική μου !

Ελ. Άφ:ς με, άφε-. με !
Βιλλαρ. Ρογήρε · (εισέρχεται ιππότη; τις) 

λαβε τήν γυναίκα ταύτην καί κλείσε την ά 
σφαλώ;, είναι αιχμάλωτος!

Βλ. (συρόμενη βα) Άθλιοι ! έπέστη ή τε 
λευταια σας ώρα (απέρχονται αριστερόθεν 
εισέρχονται δ^ξιόθεν δ Σωτήριο; καί δ Αι
μίλιος).

ΣΚΗΝΙ1 Δ'.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ καί ΑΙΜΙ ΙΟΣ.

Αιμ. Ώ; νά ήκουσα φωνάς.
Σωτ. Έφθάσαμεν τέλος ! Μετά μακρά; 

περιπλανήσεις έφθασαμεν, άλλ αρά γε Θά 
τούς έπανεύρωμεν ζώντας; δ θεός Οά ηναι 
ϊλεως πρός ήμάς;

Αιμ. θάρρει, Σωτήριε. Ό θεό; έχει ά- 
νεξάντλητον τδ έλεό; του.

Σωτ. "Ω, ποσά ύπέστην κ»τ αΰτάς ! αί 
κακουχίαι μου ίσως έξιλεώσωσι τά έγκλήμα- 
τά μου.

Αιμ Μή ανωφελή λύπην. "Ας δράμωμεν 
μόνον ίνα εύρωμεν τόν Χαμάρετον καί είδο- 
ποιησωμεν αύτόν περί τού κίνδυνου οστις τον 
έπαπειλεΐ.

Σωτ. Ναι, δράμωμεν ! διότι ή τύχη ήτις 
μα; έθεσε μάρτυρας αοράτους τή; έν τώ δά- 
σει συνδιαλέξεω; τοΰ ΒιλλαρδουίνΟυ μετά 
τοΰ ιππότου έπείνου μάς έπρομήθευσε ταύ- 
τοχρόνω; καί τά μέσα τοΰ νά ειδοποιήσω 
μεν τόν Χααάρετον. Είναι επιδέξιος ό Βιλ- 
λαρδουΐνος εις τήν στρατηγικήν πλήν ούχ 
ηττον είναι και δ Χαμάρετος- άντί νά περι- 
κυκλωθή θά περικυκλώση αύτός τοΰ; Φράγ
κου; έάν ειδοποιηθώ

Αιμ Ναι, Σωτήριε" Οά είμεθα ήμεΐς οί 
λυτρωταί τοΰ Χαμαρέ-ου καί έργάται τή; 
ελευθερία; μας καλοί.

(ενώ απέρχονται δεξιόθεν συναντώνται 
μετά τοΰ Χαμαρε'του εισερχομένου μετά 
τών εξής)

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΧΑΜΑΡ. ΪΓΟΤΓΡ. ΣΪΜ. ΣΩΤΗΡ. ΑΙ
ΜΙΛΙΟΣ, Συνωμόται.

Σωτ. "Ύψιστε Θεέ, δ Χαμάρετος !
Χαμ. Ό Σωτήριος, έδώ !
Αιμ. Ό πατήρ υου !
Συμ. Υιέ μου ! (έναγκαλίζονται)
Χαμ.Άλλά ποΰ είσθε τόσον καιρόν; πώς...
Σωτ. Καιρός δι' εξηγήσεις δέν είναι. Έ- 

χάσαμεν τά ίχνη σας. ‘ίδου τό πάν. Ό και
ρός κατεπειγει" άποκριθήτί μοι καθαρώς. Ό 
στρατός σου άγνωστος στρατοπεδεύει ένταΰθα;

Χαμ Ναι.
Σωτ, Τότε έχάθητε! διότι δ Βιλλαρδουΐ- 

νο; δστις άνεκάλυψε τήν έλευσίν σας περιε- 
κί·κλώσε' όπισθεν.

Χαμ. Τό είξεϋρω διότι τό έμάντευσα. Ώ! 
η το άριττον τό σχέδιον τού ΒιλλαρδουίνΟυ· 
Ιίροσβαλλόμενοι οί Μωραϊται κατα προσώ
που, περικυκλωθέντες ύπό τών εν τω δάσει 
καί τή Μ'-νή ταΰτη κεκλε σμένων Φράγκων, 
έχοντε; όπισθεν αύτών τό δάσος πυρπολου- 
μενον, θά έχάνοντο βεβαίως έάν δέ' έλάμβα- 
νον τά ιχέτρα μου. Δέν θέλω εί; 
τοΰ παρόντος νά εξηγηθώ. 'Γούτο 
λέγω ότι άπαντε; οί έν τή μονή 
κλεισμένοι μοναχοί καί ίππόται 
ύπ*  εμού κιί τών συνοδών μου εισελθόντων 
διά τίνος κούφιας θόρας. Καί τώρα περί τό 
μεσονύκτιον σφαγή γενική Οά άρχίσή καί ό 
ήλιο; τή; αυριον θά φωτίση τήν ελευθερίαν 
μας. Ό κόσμος όλος Οά έκπλαγ^, άλλά αί 
σκιαί τών προγόνων μας, εις τά βάθη τών 
τάφων κείμεναι, θά σκιρτήσωσιν έκ χαράς- 
Ώ! ή ευτυχία μας, Σωτήριε, εί/αι πραγμα
τική- άλλ" έχει καί τήν μεγίστην δόσιν τής 
λύπης ! Ή κόρη σου, ή μνηστή μου δέν είναι 
πλέον μ·.θ' ήμών.

Σωτ. Άπέθανεν!
Χαμ. Είθε νά άπέθνησκεν ! Άνηρπάγη νύ

κτα τινά έκ τής σκηνή; της ύπό τοΰ Ραϊ- 
μούνδου. .Εξεδ.ζήθην φονεύσι; τόν μυσαρόν" 
άλλά τήν 'Ελένην δέν ήδυνήθην νά εΰρω.
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Ένόμιζον ότι εύρίσκεται ένταΰθα άλλ’ ή- 
πατώμην.

Σωτ. Ί,-ϊ Θεέ μου, αρκετά μέ {τιμώρησες!
(εισέρχεται ή 'Ελένη αριστερόθεν, ένδε 

δυμένη ίπποτικήν στολήν, κατηφής. Ηορεύε- 
ται μέχρι τινός και ε'τα αναγνωρίζεται ύπό 
τοΰ Χαμαρέτου.)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΕΛΕΝΗ καί οί άνω.

Χαμ. 'Ελένη, κόρη ουρανία! .. .
Ελ. (ώσεί έξεγειρομένη έκ λήθαργου) °Γ- 

ψιστε θεέ! δ πατήρ μου, δ Αέων! (ίνάγ- 
καλίζονται).

Σωτ. Κόρη μου !
Χαμ. Ελένη . . . πλήν διατί αΰτη ή 

στολή.
Ελ. Έκλείσθην ύπό τοΰ Βιλλαρδουίνου εί; 

δωμάτιον διότι δέν ένέδωκα εις τάς αίσχράς 
προτάοεις του καί ένεδΰθην αύτήν τήν οτο- 
λήν ίνα διέλθω ώ; ιππότης καί έκδικηθώ 
διά τοΰ θανάτου του διά τά; ΰβρε·ς άς μοί 
προστ,ψεν. Ά>λ’ ή έκδίκησι; θά τιλεοθ^ 'δν 
ΰφ’ ύμών.

Χαμ. Ώ άγγελε τοΰ ουρανού! έσο ήσυ
χος καί εντός ώρα; θά λάβγ.ς αυτήν. Φίλοι 
μου, έστέ βέβαιοι νΰν περί τής ελευθερίας 
τής πατρίδος" δ άγγελο; τής νίκης επανήλθε 
καί πάλιν μεθ’ ήμών ΐά σχέδιά μας εΰο- 
δοΰνται και οί Φράγκοι θά άπέλθωσιν ανε
πιστρεπτί! τοΰ Μωρέως.

(εισέρχεται αριστερόθεν δ.ά τής μεγάλη; 
Οόρα; ό Βιλλαρδουΐ-ος).

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ, ΐππόται και οί άνω.

Βιλλαρ. (εΐρωνικώς) ’Αληθώς ;
Χαμ. ‘Ο Βιλλαρδουίνος ! . . . καλά .... 

ε’σ αιχμάλωτό; μου !
Β-.λλαρ. Άπατάσθε, κύριοι! Ε’σθε σείς 

αιχμάλωτοί μου. Νομίζετε ότι μέ κρατείτε; 
ποσον πλανατθε! τήν ώραν ταύτην άπας ό 

στρατό; μου εύρίσκεται έτοιμος νά έπιτε'σρ 
είς τό πρώτον σύνθημα μου καί σάς έξολο- 
θρεύση. Ήπατήθητε, φίλοι μου, καί ήτατή- 
θητε οΐκτρώς νομίσαντες οτι θά εΰρητε τόν 
Βιλλαρδουϊνον άνε'τοιμον. Ά! τό παιγνίδιον 
δέν ήτο παιδικόν.

Χαμ. Μή παραφέρεσα·, Βιλλαρδουίνε Τό 
σκήπτρον τή; αυθεντίας σου άπό μιας τ?ι- 
χος κρέμαται τήν ώραν ταύτην. Σέ διαβε- 
βαιώ καί πάλιν δτι ό άπα'ηθεΐ; όεν είμαι 
ένω.

Βιλλαρ. 'Αφρων! Οά ίδϊί; έκ τών κελλίων 
τής μονής ταύτης, εις ή' άπερισκέπτως κα
τέφυγες, έξερχομένους άνδρας έτοιμους εις έν 
νεύμα μου νά σέ έξολοθρεύσωσιν.

Χαμ. (υπομειδιώ·') ‘Ο χρόνος θά απόδειξη 
τήν άλήθϊΐαν τών λόγων σου.

Βιλλαρ. Ρογήρε ! Ρολάνδε.’ έγερθήτε !
Χαμ. Ματον φωνάζεις τοΰ; κατοίκους αυ

τής τή; μονή;! μετέστησαν είς τάς αιωνίους 
μονά;, ποοηγηθέντε;· Σύ δέ είσαι ύπό τήν ε
ξουσία' μα;' άλλα δέν είμεθα άνανδροι, Βιλ- 
λαρδουΐνε ! θά περιμείνωμεν τό αποτέλεσμα 
τή; μάχη; καί ειτα θ'άποφασίσωμεν περί σοΰ.

Βιλλαρ. Ώ λύσσα ! (συρίζων) Καιρός, αν
δρείοι μου Φράγκοι !

Χαμ Δίδεις τό σύνθημά σου πλήν καί έ
γώ θά δώσω τό ίδικόν μου. (στεντορείω; έκ 
τοΰ παραθύρου) «Μωρέας καί Ελευθερία!

(σιγή' δλοι μένουσιν ώγωνιώντίς" τό σϋν 
θύμα τοΰ Χαμαρέτου επαναλαμβάνεται ύπό 
πολλών έξωθεν" ακούεται ηχο; σάλπιγγο;" 
θόρυβο; μάχης μετά φωνών" εισέρχεται δρό- 
μω εις Μωραϊτης).

ΣΚΗΝΗ II'.

Φρουρός καί οί άνω

Φρουρός.’Αρχηγέ, δράμε'.Ό Δοξαπατρής 
σέ περιμένει περιεκυκλώθηυεν πανταχόθεν 
καί ούδεμία ελπίς νίκης μάς υπολείπεται 
πλέον! Ενώ άφ’ενός οί Φραγκοι έτράπησαν 
είς φυγήν έξ απροόπτου καταληφθέντε; άφ ε
τέρου ήττήθημεν! Δράμε ! διότι πάντες α
νυπομονώ; σέ άναμένουσιν.

φραγκοι καΓμωραιτλι

Βιλλαρ· ’ Ακολουθήσατε με, ινα προλάδω- 
μεν τάς ένεργείας του! (άπέρχεται μετά τών 
ιπποτών χωρίς νά παρατηρηθώ ύπό τών Μω
ραϊτώ ν).

Χαμ. Φίλοι μου, μή δε'.λιάσωμεν ! Ή έ- 
πιτυχία θά στέψη τάοπλα μας! ‘Ελένη, μεΐ- 
νον μετά τοΰ πατρό; σου καί τού Συμεών.

Ελ. ’Οχι ! Θέλω νά ήυαι πλησίον σου, 
Οταν νϊκήσης ή άπτθάνης!

Χαμ. Τότε, εμπρός, φίλοι μου" είναι και
ρός πλέον νά άναμνησθώμεν τών ένδοξων 
προγόνων μα; ! (απέρχονται δλοι έκτδς τοΰ 
Σωτηρίου καί Συμεών δ θόρυβος αυξάνει" τό 
δάσος πυρπολοΰμενον φωτίζει τήν σκηνήν).

ΣΚΗΝΗ Θ'.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ καί Σ1ΜΕΩΝ.

Σωτ. Θεέ μου, μή έφαρμόσης τό λόγιάν 
σου έπ’ έμοΰ. « Άμαρτίαι γονέων έπί τά 
τέκνα.»

Συμ. ’ϊψιστε Δημιουργέ ! έπίβλεψον εο' 
ήμών. (γονυπετοΰσιν άμφοτεροι καί προσεύ
χονται ένω δ θόρυβος επιτείνεται εζωθεν" δ 
Σωτήριο; άνίσταται καί πορεύεται είς τό πα 
ράθυρον).

Σωτ. Ύψιστε Θεέ !
Συμ. 'Γί είναι j
Σωτ. Έλθέ... βλέπεις έκεΐ... οί Μωραϊται 

φεύγουν... δ Χαμάρετος έρχεται πρός τά έ- 
δώ·.. μετά τή; ‘Ελένης...

Συμ. Ώ τύχη, τύχη !
Σωτ. Ναί" καταράσθητι τήν ειμαρμένην 

διότι άπηλαύσαμεν τά τέκνα μας έν τή δου- 
λιΐα τή; πατρίδος μας. (εισέρχεται ό Χαμά- 
ρετο; μετά τής "Ελένης).

ΣΚΗΝΗ I'.

ΧΑΜΑΡ. ΕΛΕΝΗ, Σ1Μ. καί ΣΩΤΗΡΙΟΣ.

Χσμ. Φίλοι μου, έπί μικρόν ή έλπίε είσέ- 
δυσεν είς τήν καρδίαν μας καί ειτα άπωλέ- 
σαμεν αυτήν.

Ελ. Λέων μου !
Χαμ. Πάσα έλπί; άπωλέσθη" κατεστρά-
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φημεν ! οί άνθρωποι δέν ήδυνήθησαν νά ΰπο- 
μείνωσι πλειότερον! περιζωσθέ'τες έτράπη
σαν εΐς φυγήν, (ό θόρυβος επιτείνεται έξω
θεν) ’Ιδού αρχίζει ή γενική σφαγή, (ακούον
ται φωναί έξωθεν;’ Κλείσατε τήν όπισθοχώ- 
ρησιν ! μή άφήσετε οΰδένα νά φυγή !) Πλήν 
όχ^ δεν είναι δυνατόν" ίσως είναι καιρό; α
κόμη. ΙΙάτερ μου, τήν εύλογίαν σου! υπάγω 
νά άποθάνω είς τό πεδίον τής μάχης ή νά 
νκήσω! Ελλάς, ιερά γή τής ελευθερίας, έπί 
πολΰν καιρόν μένουσαν ύπό τόν ζυγ'όν σέ εί- 
δον καί δέν δύναμαι να έπιζήσω J εις τόν 
δοΰλον η ζωή δέν παρέχει ρόδα καί άνθη— 
χαίρετε !

Ελ. Αέων, ώ Λέων!
Χαμ "Ελένη, επιθυμείς νά ίδης τόν μνη

στήρα σου δοΰλον καί πάλιν; Πατερ μου, ευ
λόγησαν με.

Συμ. Έσο ευλογημένος, τέκνον μου.
Χαμ. Τώρα υπέρ τών όλων άγών ! (εξέρ

χεται ξιφήρης).
Συμ. Θεέ Παντεπόπτα! έπίβλεψον έφ’ή

μών (επιτείνεται ό θόρυβο;" ή σκηνή φωτί - 
ζεται άπό τίνος έκ τοΰ δάσους καιομένου).

Ελ. (μετά τού Συμεών λέγοντας τά άνω) 
’Αειπάρθενε, θέσον ήμάς υπό τήν σκεπήν σου. 
Φυλαττε τόν Χαμάρετον καί δός αύτώ τήν 
νίκην.—Άλλ’ ώ Θεέ μου,... έρχεται τις δρο- 
μαίως ! (εισέρχεται ό Αιμίλιος αριστερόθεν).

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ καί οΐ άνω.

Αΐμ. Νίκη, νίκη!
Σωτ. Συμ. Ελέν. — Πώς ",
Αΐμ. Ότε ό στρατός ήμών έτρέπετο είς 

φυγήν καί έκαστος περί τής έαυτοΰ σωτη
ρίας έφρόντιζεν, δτε άπελπισία γενική κα
τείχε τάς καρδία; μας, φθάνει ό Χαμάρετος 
καί διά βροντώδους φωνής, φωνή; θείας, λέ
γει : "Ελληνες, ποΰ Φεύγετε ! δέν έβαρύνθητε 
νά. φέρητε τάς άλΰσσεις τής δουλείας; Στρέ
ψατε διά. νά πέσητε μέ τό ξίφος είς τάς 
χεΐρας όπως δείξητε εΐς τβν κόσμον τήν 
καταγωγήν σας ! Καί τότε μετά τοΰ Σγου- 
εοϋ μανιώδης συναθροίζει τούς στρατιώτας 

70 
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καί έπιτίθεται λυσσωδώς κατά τών έχθρών, 
ένώ άφ έτερον ο Δοξαπατρής συναθροίσας 
τους άλλους καί ένθνρρύνας αύτούς έπετέθο 
ίκ τών νώτων. Μεταξύ δύο όρμών εΰρεθέν- 
τες οι Φράγκοι έτράπησανείς αίσχράν φυγήν 
αφέντες τούς νεκρούς και τραυματίας αύτών 
έπί τοΰ πεοίου τής μάχης. ‘Ο Βιλλαρδουίνος 
όστις άπό ύψηλοϋ περιεσκόπει τήν τροπήν 
τής μάχης διέταξε γενικήν ύποχώρησιν καί 
ώδευσεν εύθύ πρός τοΰ Μιστρά τήν ίδόν. ’Αλ- 
λ· έκεϊ νέα προσβολή τόν έπερίμενεν' όπισθεν 
λόφου τινός έκρύπτετο τάγμα τι Άρκαδίων 
όπερ έπιπεσόν κατ’ αυτών τούς έξωλόθρευ-
σεν όλοσχερώς.

Σωτ., Συμ.—Είναι δυνατόν ;
Αΐμ. Παρατηρήσατε τά στρατεύματα μας 

έπιστρέφοντα τροπαιοΰχα. (ακούεται μουσι
κή^ Ιδού καί ή μουσική ήτις χαρμοσύνως 
αναγγέλλει τήν νίκην ήμών. (εισέρχεται ό 
Χαμάρετος, Σγουρός, Δοξαπατρής κα'ι λοι
ποί συνωμόται).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.

ΧΑΜΑΡ. ΕΛΕΝΗ, ΣΩΤ. ΣΤΜ. ΑΙΜ1Λ. 
ΣΓΟΓΡ. ΔΟΞΑΠ. και Συνωμόται.

Χαμ. Ευχαριστώ, Θεέ μου ! ’Ιδού καί πά
λιν ό παιάν τής ελευθερίας άντηχών είς τά 
ορη σου, Ελλάς μου φιλτατη! Ελένη, είς σέ 
ανήκω τώρα !

Ελ. Αέων μου ! (έναγκαλίζονται) 
Σωτ. ό θεός είναι επιεικής!
Συμ. Λέανδρέ μου !
Αΐμ. Πάτερ μου! (έναγκαλίζονται) ΓΙόσον 

ευτυχής θά ήμην έάν έζη ή Ευτυχία !
Λοζαπ. ‘Ο Μωρέας εγινεν ελεύθερος ! δό

ξα πατρί!
Σγουρ. (λαμβάνων τήν χείρα τοΰ Χααα- 

ρέτο-,) Φίλε μου !
(ή μουσική εξακολουθεί νά παιανίζη' ό 

Σγουρός μετά τοϋ Σωτηρίου ίστανται όπι 
σθεν τοΰ Χαμαρέτου και τής ‘Ελένης ένηγ- 
καλισμένων καί σχηματίζουσι μετ' αύτών 
σύμπλεγμα, ενώ ό Συμεών θεωρεί τόν Αιμί
λιον περιπαθώς’ — ό Δοξαπατρής έκ τοΰ άν- 

τιθέτου μέρους τής σκηνής περιεργάζεται τούς 
παντας ρέ συμπαθές όρος — εικών — ή αυ
λαία καταπετάννυται βραδέως, τής μουσικής 
παιανιζούσης).

ΤΕΛΟΣ.

ΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙΣ 

ΤΟΤ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΓ ΒΚΡΝΑΝΔΟΤ 

Μετάφρασις έκ τοΰ ΓαλλικοΟ

ΣΩΚ.ΡΑΤΟΤΣ ΚΟΜΝΗΝΟΤ 

(Συνέχεια, ίδε Τεύχος 1Γ. Σελ. 352) 

ΒΑΝΒΕΝΟΓΓΟΣ ΚΑΙΛΛΐΝΟΣ-

1538.

Ό Βανβενοΰτος Καιλλΐνος έζη έν Ρώμη 
πρό είκοσι περίπου έτών παράγων τά χρυ
σοχοϊκής τέχνης έκεϊνα αριστουργήματα, 
τών όποιων τά πλείστα δυστυχώς έςηφανί- 
σθησαν, καί άτινα παρήγγελον αύτώ οί πάπ- 
παι, οί πρίγκηπες τής Εκκλησίας καί οί 
μεγάλ,ι μεγιστάνες,-οίτινες έπεσκέπτοντο 
την αίωνίαν πόλιν. Πιστός θεράπων Κλήμεν- 
τος τοΰ Ζ'· έλάμβαν» μέρος είς τήν ύπερά- 
σπισιν τοΰ φρουρίου τοΰ Αγίου 'Αγγέλου, 
πολιορκουμένου ύπό τοΰ στρατού τοΰ άρχη- 
στρατήγου Βουρβώνος. Πρός τούτον δέ ό 
Πάππας αρκετήν έμπιστοσύνην είχε, διότι 
έπεφόρτισε- αύτόν νά διαλύσγ τά λιθοκόλ
λητα κοσμήματα τοΰ θησαυρού καί νά κρύ- 
ψν> αύτά έντός τών πτυχών τών ενδυμάτων 
του. Αργότερον έχάραττε δι' αύτόν τόν 
Πάππαν καί τόν διάδοχόν του νομίσμ,ατ», 
άτιν« άνθαμιλλώνται πρός πάν Ο,τι ώραιό- 
τερον τοΰ είδους τούτου άφήκεν εις ήμάς ή 
άρχαιότης-έν τούτοις δ ύποπτος καί βίαιος 
χαρακτήρ τοΰ Καιλλίνου έπέσυραν εναντίον 
του καί έπιτόβους εχθρούς- τά ήθη του έπρο- 
ξέννυν σκάνδαλον είς εποχήν καί έν χώρα, 

όπου έν τεύτοις πλεϊστον ταΰτα ήνείχοντ» 
καί τά άπυμνημονεΰτατα, άτινα άφήκε, διό
λου δεν δικαιολογοΰσιν αύτόν διά τάς κα
κίας, δι' άς κατηγοροΰσιν αύτόν οί σύγχρο
νοί του. Χρυσοχόος τις όνομαζόμενος Πομ 
πέος έζήτησε νά διαβάλη αύτόν παρά Κλή- 
μεντι τώ Ζ ' άλλ’ ό Καιλλΐνος δέν ητο άνθρω 
πος νά συγχωρήσφ, ώστε κατά τήν μεσο- 
βασιλείαν, ήτις ήκολούθησε τόν θάνατον τοΰ 
Πάππα τούτου επληξε δι’ έγχειριδίου τόν 
Πομπέον έν πλήρει ήμέρα έν μέσω τής Ρώ
μης. Έν τούτοις Παύλος δ β'. άπηλευθερω- 
σεν αύτόν καί έπεφόρτισεν αύτον μέ σπου
δαίας έργασίας· δ δέ παράφορος καλλιτέχνης 
δραστηρίως εΐργάζετο, ότε τών εργατών τις 
κατηγόρησεν αύτόν ότι ϋπεξήρεσε κατα τήν 
πολιορκίαν τής Ρώμης μέρος τών λιθοκόλλη
των κοσμημάτων του Παππικοΰ. ΠαΟλος δ 
Γ'. συνεχώρει ευκόλως τόν ©όνον' άλλά δέν 
έδέχ ετο αστειότητας ότε έπρόκειτο περί 
τού θησαυρού του. Επιπλέον Πέτρος Λου
δοβίκος Φαρνέζ δ υιός τοΰ Πάππα ήτο θα
νάσιμος έχθρός τοΰ Καιλλίνου- Τοΰτο ητο 
λόγος ισχυρότατος, ίνα άπολεσθή ό καλλι
τέχνης.

«Πρωίαν τινά, λέγει έν τοΐς άπομνημο- 
νεύμασί του, έξήλθον διά νά περιπατήσω 
ολίγον, καί διευθυνόμενος διά τής οδού 
'Ιουλίας έξήλθον εις τήν γωνίαν τής Χια· 
6ίκα ότε δ αστυνόμος Κρεσπίνος μετά τών 
χωροφυλάκων του έπροχώρησε πρός εμέ καί 
μοί είπεν, α Είσαι δεσμώτης τοΰ Πάππα.— 
Κρεσπίνε, τω λέγω, μέ εκλαμβάνεις δι'άλ
λον.— Όχι, μ.οί αποκρίνεται, είσαι δ Βαν
βενοΰτος ό δεινός καλλιτέχνης, σέ γνωρίζω 
πολύ καλά, καί εχω διαταγήν νά σέ οδηγή
σω είς τό φρούριον τοΰ 'Αγίου 'Αγγέλου, ό
που ΰπάγουσιν μεγιστάνες καί άνθροιποι ε" 
χοντες πλεονεκτήματα οια τά ίδικά σου.

«"Οτε τέσσαρες τών πρακτόρων του έ- 
πέπεσον εναντίον μου κα’. ήθελον διά τής 
βίας νά άφαιρέσωσι τό έγχειρίδιον, όπερ είς 
τό πλευράν ειχον καί δακτύλιο, άτινα εφε- 
ρον είς τόν δάκτυλον- «ούδείς άς μήν έγγί- 
ση αύτον, τοΐς ειπεν ό Κοεσπϊνε, αρκεί νά έκ- 
τελέσητε τό καθήκον σας έμποδίζοντες αύ

τόν νά δραπετεύση» ακολούθως πλησιάσας 
πρός με έζήτησε μετ’ εύπροσηγορίας τά ό 
πλα μου. Ότε τώ παρέδωκα ταΰτα παρετη- 
ρηβα ότι εύρισκόμεθα έπί τοΰ αύτοΰ τόπου 
όπου ειχον φονεΰσει τόν Πομπέον. Μέ ώδή- 
ίησαν είς τό φρούριον καί μέ έκλεισαν εις 
ωμάτιον έκτισμένον άνωθεν τοΰ πύργου' 

ΓΙρώτην ταύτην φοράν κατά τόν βίον μου 
έφυλακιζόμην, ήμην δέ τότε τριακονταεπταε- 
τής.»

“Αν καί ευκόλως ό Βανβενοΰτος έδικαιο- 
λογήθη διά τό έγκλημα δι' όπερ κατηγορεϊ- 
το έκρατεϊτο όμως φυλακισμένος παρά τάς 
ενστάσεις τοϋ Πρέσβεως τής Γαλλίας Μον" 
τλούη, όστις άπήτει αύτόν έπ' όνόματι 
Φραγκίσκου τού Α.' ό ιδιοκτήτης ή διοι 
κητής τού φρουρίου 'Αγίου 'Αγγέλου Φλορεν- 
ταίν πλήρης περιποιήσεων διά τόν δυστυχή 
συμπατριώτην του έχορήγησεν είς αύτόν ε
λευθερίαν τινά έν τώ περιβόλφ τοΰ φρουρίου, 
άφ, ού τώ έζήτησε τόν λόγον του νά μή δρα
πέτευση- Μικρόν μετέπειτα ένεκα υπο
νοιών τινών έφυλάκισεν αύτόν είς στενήν 
φυλακήν, ακολούθως αμέσως τω άπέδωκεν 
τήν ελευθερίαν, περί ής άνεφέρομ'ν.

«Ότε ε’δον, λέγει ό Βανβενοΰτος, ότι 
μέ μετεχειριζοντο μετά τόσης αύστηροτη- 
τος, ήρχισα νά σκέπτωμαι διά τάς δυστυ
χίας μου καί εϊπον κατ' έμαυτόν, Έάν άλλη 
τις ορμή οργής έπήρχετο εις τόν άνθρωπον 
τοΰτον καί δέν μοί έπίβτευε θά άπηλαττο- 
μην άπό τόν λόγον μου καί μικρόν εις το 
έργον θά έθετον τά μέσα μου. Ήρχισα λοι
πόν νά φέρω σινδόνας έκ χονδρού ΰφάσμα- 
τος νέας κλίνης καί ότε υυται ησαν ρυπαραί 
δέν τάς άπέστελλον' ότε οί ύπηρέται μοί 
τάς άνεζήτουν, τοΐς ελεγον νά μή όμιλώσι 
περί αυτών διότι ειχον δώσει αύτάς είς τι- 
νας τών πτωχών τούτων έν φρουρά στρατιω
τών, οίτινες, έ«ν τό πράγμα έγινωσκετο, ε- 
τρεχον κίνδυνον καθείρξεως. Έκένωσα ολί
γον κατ’ ολίγον άχυοόστρωμά τι, όπερ ω- 
φειλε νά μοί χρησιμεύση ώς κρυπτή καί 
τού όποιου τό άχυρον ίκαιον εις τήν εστίαν 
τής φυλακής μου, ακολούθως έχώρησα τάς 
τάς σινδόνας είς πλατείας ταινίας ένός τρί-



556 ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΔΡΛΠΕΤΕΓΣΕ1Σ 557

του όργυιάς, (Ο μ, 20) σχεδόν. Άφ’ού ίκαμα 
ποσόν τι, δπερ μοί έφάνη αρκετόν διά νά κα
ταβώ άφ' όλου τοΰ ΰψόυς τού πύργου. είπον 
είς τού; ύπηρετα; μου, ότι έδωκα τά; σινδό- 
νας ταύτας διά νά μοι φέρωσι καθαράς καί οτι 
είς τό έξης θά τάς αποδίδω είς αύτοΰς.

α'Ο ιδιοκτήτης τού πύργου κατείχβτο 
κατ' έτος υπό άσθενείας τινό;, ήτις ήνάγ'-α 
ζεν αυτόν νά χάνη έξ ολοκλήρου τό λογικόν 
καί ότε αΰτη ηρχιζεν ώμίλει καί έφλυάρει 
άκαταπαύστως.'Η μανία του ήτο διαφορετική 
καθ’ έκαστον έτος- ούτως ένόμισε ποτέ ότι η co 
υδρία ελαίου, άλλοτε βάτραχος, καί έπήδχ ώς 
το.οΰτος,άλλοτεότιάπέθανε,καί έδέ'.σενά τόν 
θάψωσιν. "Εκαστον έτοςέπιπτεν εΐ; διαφορετι
κήν παραφροσύνην, κατά τούτο δέ εφαντά’Οη 
ότι ήτο νυκτερίς, καί πάντοτε περίπατων 
εκαμνε πότε καί πότε ήμιφώνω; μικρός 
κραυγής όμοιας πρός τάς τής νυχτερίδας, έ 
κείνει τάς χεΐρας καί τό σώμα του ώς έάν ή
θελε να πετάξη. Οί ιατροί του, οίτινες κα- 
τενόησαν ταΰτα, καί οί γέροντες ύπηρέται 
του, εδιδον εις αυτόν πάσαν διασκέδασιν 
τήν όποιαν ήδύναντο νά φαντασθώσι, καί 
επειδή έπίστευον ότι ή συναναστροφή μου 
θά τώ ήτο ευάρεστος, καθ' έκάστην στιγμήν 
ήρχοντο νά με ζητήσωσι καί μέ ώδήγουν 
πλησίον του. Ήμέραν τινά μέ έρώτησεν, έάν 
ποτέ έσχον τήν ιδέαν νά πετάξω, καί ένε
κα τής καταφατική; άποκρίσεως μου ήθέλησε 
νά μάθη πώς θά επιτύχω τοΰτο- Τώ άπε 
κρίθην ότι μεταξύ τών πτηνών δέν ήδύνατό 
τις να μιμιθή ή ίν μόνον, τήν νυχτερίδα. 
"Οταν ό δυστυχής ήκουσε τήν λέξ'-ν ταύτην 
τής νυκτερίδος περί τήν οποίαν περιεστρέ 
φοντο δλαι αί ανόητοι ϊδέαι του «κραύγασε 
μεγάλως « Ε.ναι αληθές, είναι άληθε;, είπεν, 
τούτο είναι» ’Ακολούθως απευθυνόμενος πρό; 
με «Βκνβενοΰτε, έάν σοί δώσωσι πάν ό,τι 
χρειάζεται, δΰνασαι νά πετάξτ,ς;— Μάλιστα, 
έάν μέ άφίνητε έλεόθερον, αισθάνομαι έμαυ- 
τόν ικανόν νά πετάξω έως είς τό ΓΙράτι με 
ζεύγος πτερύγων έξ ΰφασματο; λεπτού καί 
κεκηρωμίνου, τό όποιον έγώ δ ίδιος θά κά
μω.— Καί έγώ ωσαύτως, είπε, θά δυνηθώ 
νά τό κάμω, άλλ' ό Πάππας μέ διέταξε νά

νά έξέλθω έξ’ αύτής έζή- 
νά καταβώ έκ τοϋ υ- 

τούτου πύργου ή 
"Ελαβον 

; καί στερεώς 
; όποια; είχαν κάμει 
ύπελόγισα τό μήκος,

σέφυλλάττω ώ; κόρην οφθαλμού, καί βλέπω 
καλώ; ότι είσαι πανούργο; διάβολος, οστις 
θά δραπέτευσης' όθεν θά σέ κλείσω μέ έκα

να τόν ικετεύω ύπενθυμίζων αύτώ ότι ήδυ- 

δεν ήθελησα νά παραβώ τόν λόγον μου, 
ρεκάλουν αύτόν δι’ άγάπην τοΰ θεού 
δι'όλα; τάς πρός έμέ αγαθά; διαθέσει; του 
νά μή πρόσθεση μεγαλείτεοον δυστύχημα, 
εΐ; έκιΤνα τά δποία ΰπέφερον. Ενόσω ουτω 
τώ ώμίλουν διέταττ» νά δεθώ νά οδηγηθώ 
εις τήν φυλακήν καί καλώς νά κλεισθώ. 
Βλέπων ότι δέν ΰπήρχεν απαλλαγή άπό 
τό κακόν, τφ ειπον έπί παρουσία τών άνθρώ 
πων του «Κλείσατε με καλά, φυλάττετέ με 
καλά, διότι Οά δραπετεύσω χωρίς νά θέλητε» 
Μέ ώύήγησαν εΐ; τήν φυλακήν καί μέ έ
κλεισαν μετά τής μεγαλειτέρας προσοχής.

«Τό^ε ήρχισα νά σκέπτωμαι διά τό μέσον 
τής δραπετεύσεως. Εύθύς άφοΰ είδον έμαυ 
τόν κεκλεισμένον έξήτασα λεπτομερώς τήν 
φυλακήν μου καί πιστεόων ότι θά εΰρω α
σφαλές τι μέσον 
τησα πώς θά δυνηθώ 
ψους τού ΰπερμεγέθους 
δώματος Ονομαζόμενου Μάστιο. 
τά; έκ καινουργούς υφάσματος 
έρραμένα; ταινία; τά; ' 
μέ τάς σινδόνα; μου, ί...λΰ|..-. Γ»·νυ»,
δπερ έπρεπε νά καταβώ, ακολούθως άφ’ ου τά 
πάντα ήτοιμάσθησαν, ώπλίσθην μέ ζεύγος 
σμυλών, τά; οποία; είχον λάβει άπό τινα 
Σαβα’ίάρδον κατατεταγμένον μεταξύ τών 
φυλάκων τού φρουρίου. Ό άνθρωπος ούτος 
ήτο έπιφορτισμένος νά έπιμελήται τά βα
ρέλια καί τάς δεξαμενές, ευχαριστείτο δέ 
έκτος τούτων καί νά ξυλουργή. Μεταξύ τών 
σμυλών, τάς όποια; μετεχειρίζετο, υπήρχε 
ζεύγος πολύ μεγάλων, τας οποίας, έπειδή 
μοί έφάνησαν οτι ήσαν τή; δουλ’άςμου, έ- 
λαβ>ν καί έκρυψα έντό; τοϋ άχυρο ιτρώμα- 
τός μου. "Οτε ήλθεν ό καιρό; νά κάμω χρή
σιν αύτών, ήρχισα μετά τών εργαλείων τού * 
των νά δοκιμάζω τά καρφία τών στροφίγγων 
τή; θόρας, άλλ’έπειδή αύτη ήτο διπλασίαί 

τόν κλειδιά διά νά μή δοαπιτεύσης. Ήο-ζισα
Γ-----· -*  « -*  · - - * ·»Β=

νάμην εως τώρα να δραπετεύσω, άλλ’ ότι 
> πα- 

καί

παχύτητος, τάς κεφαλάς τών καρφίων τού
των δέν ήδυνάμην νά ιδω, εΐ; τρόπον ώστε 
μεγαλως έκοπίασα νά άποσπασω τον πρώτον 
έπί τοΰ όποιου άπεπειρώμην’ κατόρθωσα; έν 
τούτοι; έπί τέλους τόν σκοπόν. Άφ’ ού τό 
πρώτον τούτο καρφίον άφηρέθη, έσκέφθην τί 
νά κάμω διά νά μή τό παρατηρήσωσιν. Μασ- 
σήσας αμέσως σκωρίαν μετά κηρού κατωρ- 
θωσα ζύμην χρώματος ακριβώς όμοιου μέ τοΰ 
τής κεφαλής τών καρφίων, καί μετεχειοίσθην 
αύτήνδιά νά μιμηθώ έπί τώνότώ' τών 
στροφίγγων τάς κεφαλάς τών ατοσπασθίν- 
των καρφίων, οΰτως ώστε έάν άπέσπων έ' 
ά»επληρουν αύτό διά κηροΰ.

«Άφήκα τούς σ-ρόφιγγας έπικινδύνωςπρο
σηλωμένου; διά τινων καρφίων, τά όποια 
προηγουμένως εί/ον άποσπάσει, άφ’ού άπέ 
κοψα καί έπα-έθηκα μέ πάν ό,τι έχρειάζε- 
το διά νά ύποστηρίζωσι στερεώς τού; στρό
φιγγα;. Πάντα ταΰτα πολύ δυσκόλω; κα- 
τω.Οώθησαν, διότι ό ιδιοκτήτη; τοΰ φρου
ρίου ώνειροπόλει κατά πάσαν νύκτα ότι ει- 
χον δραπετεύσει καί εστελλεν άπό ώραν εϊ; 
εί; ώραννά έπισκεφθώσι τήν φυλακήν. Ό έ- 
πιφορτισθεί; τήν έπίσκ-ιψιν ταύτην έπιτυχώ; 
είχε τό όνομα και τού; τρόπου; χωρυφύλα 
κος- ώνομάζετο Βοζζά, όνομα, δπερ συγχρό
νως σημαίνει κύρτωμά καί ψεύδος) καί ώδή- 
γει πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ έτερον, δστι; ώνο
μάζετο Ιωάννης επονομαζόμενος Pedignone 
(ή χιονίστρα). Ούτο; ήτο στρατιώτη; ό δε 
Βοζζά υπηρέτης. Ό Ιωάννη; δέν ήρχετυ 
ποτέ εί; τήν φυλακήν μου χωρίς νά μέ υ- 
βρίση· Ίίτο άπό τό Πράτι καί έ/ρημάτη- 
σε δούλο; φαρμακοποιού έν τή πατριδι 
του- δ~·ε παρετήρίΐ έπιμελώ; καθ εκαστην 
έσπέραν τούς στρόφιγγα; καί δλην τήν φυλα
κήν τώ ελεγον «φυλάττετέ με καλά διότι 
έπιθυμώ νά δραπετεύσω μέ παν μέσον» Οί 
λόγοι ουτοι «γέννησαν μεγάλκν έ-χθρα.ν με
ταξύ μας, διά τοΰτο έκρυπτον μετά τής με- 
γαλειτέρας προσοχής έν τώ άχυροστρώμα- 
τι όλα τά σιδερικά μου, ώ; τά; σμύλας, 
έγχειρίδιον καλής διαστάσιω; καί άλλα ά- 
ναλογα αντικείμενα ώ; τάς έξ υφάσματος 
ταινίας, καί ότε έξτ,μέρονεν έσάρωνον το δω

μάτων μου πάντοτε ήγάπων πολύ τήν κα
θαριότητα, άλλά τότε έπιτετηδευμένως. Άφ’ 
ού πλέον είχον σαρώσει έδιόρθωνον τήν κλί
νη' μου μετά μεγάλης φροντίδος, καί έσιο 
λ ζον αύτήν μέ ά·θη, τά όποια διέταττον 
νά φέρη ό Σαβ-.ϊ/ρδος, άπό τόν όποιον εσχον 
υπεξαιρέσει τά; σμύλας. "Οτε ήρχοντο ό 
Βοζζ-> καί ό PedigQOnc τοΐς έλεγον πάν
τοτε νά μή έγγίζωσι τήν κλίνη» μου νά μή 
τή' μολύνωσι καί ταράξωσιν. ’Ενίοτε ήγ- 
γιζον αύτή ώ; διά να μέ σκώψωσΓ τότε 
τοϊ; έλεγον. «Ά ! ρυπαροί οκνηροί, έάν 
λάβω άπό ένα έξ υμών τό ξίφό; του θά 
σάς τιμωρήσω ύπεοβολικά. Νομίζετε οτι 
πρέπει ‘ά έγγζετε τήν κλίνην ανθρώπου 
οίο; έγώ; Όλίγ<ν ανησυχώ νά διακινδυνεύ 
σω τήν ζωήν μου, διότι είμαι βέβαιος ότι θά 
άφαιρέσω τήν ίδικήν σας, άφήσατέ με λοι
πόν μέ τά; λύπα; καί τού; πειρασμού; μθυ, 
μή πλεονάζετε -ά; θλίψει; μθυ ή θά σάς 
κάμω νά ίδητε τί δύναται νά πράξρ άνθρω 
πο; απελπισμένος » Άνέφ-ραν τού; λόγου; 
μου είς τον ιδιοκτήτην τοΰ φρουρίου, δστις 
ρητώ; άπηγόρευσεν εϊ; αύτοΰς νά πλησιά 
ζωίι τήν κλίνην μου καί νά έρχωνται εΐ; τό 
δωμάτιόν μου με τά ξίφη των, συνιστών 
πρό; τούτοι; εί; αύτοΰς μεγάλην προσοχήν 
εϊ; τήν υπηρεσίαν των. Άφ ου μίαν φοράν 
ή κλίνη μου έξησφαλίσθη εναντίον πάσης 
ερΐύνη;, πάντα τά λοιπά μοί έφάνησαν ώ; 
γενόμενα, διότι όλη ή έπιχείρησίς μου έξηρ- 
πάτο έκ τή; κλίνη; ταύτης.

«Εσπέραν τινά (ήτο ήμέρα εορτή;) δ ι
διοκτήτης τοΰ φρουρίου ΰπήρξεν ασθενέστε
ρο; παρά ποτέ. Είς παροξυσμόν τινα 

μανίας έπανελαμδχνεν άκαταπαύστως εΐ; 
τούς άνθρωπους του, ότι ή:ο νυκτερίς, καί 
οτι, εάν έ πληροφορούν το ότι ύ Βκνβενοΰτος 
εφυγε πετών, νά τον άφήσωσι νά πεταξει 
όκοιως, καί ότι θχ μέ καταλάβφ βιβαίως, 
διότι θά πετάξη τή» νύκτα καλλίτερου ή 
έγώ. «Ό Βανβενοΰτος, έλεγεν, είναι άπο- 
μίμημα νυ·.τερίδος, άλλ’ έγώ είμαι αληθή; 
νυχτέρι;, καί έπειδή μοι έδόθη πρός φύλα- 
ςιν, άφήσατέ με νά ένεργώ, θά τόν συλλάβω 
καλώς εγώ.» Ή κατάστασις αΰτη διήρκει
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άττδ πολλών νυκτών, οί ΰπηρέται του έξην- 
τληθησαν ενεχα τών μόχθων. ’Εμαθον ταΰ- 
τα^άπό διάφορους, κυρίως όμως άπό τόν 
Σαβοί'άρδο*,  όστι; ενδιεφέρετο δι’ έμέ. Άπο 
φασίσα, νά δραπετεύσω κατά τήν νύκτα ταυ- 
την διά παντός μέσου, ήρχισα νά παρακαλώ 
τόν Θϊο. ευλαβέστατα ίκετεύων την θιίαν 
Μεγαλειότητα νά μέ υπεράσπιση και βοη- 
θόση κατά τήν επικίνδυνον ταύτην έπιχιί 
ρησίν μου, άκολουθω; ένησχολήθην διά πάν 
δ,τι μοι έμενε νά πράξω και εΐργάσθην καθ’ 
όλην την νύκτα. Δύο περίπου ώρας πριν ή 
έξημερωση άφήρισα τούς στρόφιγγας μετά 
μεγάλου κόπου, τό ς· λον έπί τού όποιου έκ
τυπα η Ούρα και δ σύρτης μέ έμπόδιζον νά 
ανοίξω, καί ήναγκάσθην νά κατακερματίσω 
τό ξΰλον, ήνέωξα εν τουτοις έπί τέλους καί 
άναλαβών τάς έξ υφάσματος ταινίας μου, 
τά; όποιας ειχον περιτυλίξει είς δυο τεμά
χια ξύλων ώ; δυο καλαμίσκους νήματος 
εξήλθον και διηυθυνθην πρό; τό δεξιόν μέ
ρος τοΰ δώματος. Άφ’ ου έσήκωσα δύο κε
ραμίδας, άνίβην εύκόλως έπί τής στέγης 
Ήμην ένδεδυμένος μέ λευκόν χολόβιον μέ 
ζεύγος λευκών περισκελίδων καί υποδημά
των, έντος ενός έκ τών όποιων είχον θέσει 
τό έγχειρίδιόν μου Λ>ζω/ μ-αν άπό το; ά- 
κρας τής ταινίας μου άνηρτησα αυτήν εΐς 
τεμάχιον παλαιάς κεραμίδος στιρεώς προσ 
κεκολλημίνη; έπί τ' ΰ τείχους τοΰ δώματο; 
Ή κεραμις αΰτη εξείχε μόλις τέσσαρας δα
κτύλου., έπί τής οποία; άνη;τέ.το ή ταινία 
ώς αναβολεύς. Αφού ούτως αυτήν άνηρτησα 
άπευθυνθην πρός τόν Θεόν καί είπον « Κύριε 
θεέ μου, έλθέ πρϋ; βοήθε-ά*  μου, διότι 
γνωρίζεις ότι η αίτησίς μου «’ναι δίκαια, 
και οτι βοηθώ αύτός έμαυτόν » Άφεθείς 
ακολούθως νά κατο βαίνω βραδέως καί ύπο 
στηριζομενο; διά τή; δυνάμεω; τών βραχιό
νων, έϊθασα έπί τή; γής. Δέν υπήρχε Σε
λήνη, άλλ’ ήνύξήτο αιθρία. Ότε εύρέθην 
επί τή- γής παρετήρησο. τό μέγα υψο; άπό 
τοΰ όποιου τοσοΰεο' Ααρραλέως κατέοην καί 
άνεχώρητα όλος φαιδρός νομίζω*,  ότι ήμην 
ελεύθερος. Αλλά δέν ήμην ακόμη,

«Ό ιδιοκτήτη; τοΰ φρουρίου είχε διατά

ξει νά κτίσωσι προς τό μέρος τοΰτο δύο 
τείχη άρκούντω; υψηλά, άτινα περιέκλειον 
το ιπ,τοστάσιον καί τόν ορνιθώνα του. Πάν
τα δε ταΰτα έκλείοντο έξωθεν ύπό μεγάλων 
φρακτών. ΆπελπισθεΙς, διότι δέν ήδυνάαην 
νά έξέλθω έκεϊθεν περιεπάτουν κατά τύχην 
σκεπτόμενος διά τήν λυπκράν θέσιν μου, 
ότε πρυσέκρουσα τόν πόδα εΐς πάσσαλον κε- 
κολυμμένον άπο άχυρα. Έστησα αύτόν όχι 
ανευ μεγάλου κόπου παρά τό τοίχος' ακο
λούθως άνέβην διά τών βραχιόνων μέχρι τή; 
κορυφής τοΰ τείχους τούτου. Άπέληγεν είς 
τοιχόκρανον όξεία; γωνίας, όπερ δέν μοί 
έπέτρεψεν νά σύρω πρό; έμαυτόν τόν πάσ
σαλον, αλλά προσέδεσα εί; τήν άκραν αΰ- 
τυΰ μέρος τής δεύτερα; ταινίας μου, τή; πρώ
της έπί τοΰ δώματο; άνηρτημένης μεινάσης. 
’Επιτέλους κατέβην έξωθεν τοΰ τείχους, 
τοΰ οποίου ή έπίβασις μεγάλω; μέ έκοπίασεν, 
ειχον τά; χεΐρας έγδαρμένα; καί πλήρη; 
αίματος. Αφ’ ου μικρόν άνεπαυθην, αισ
θανθεί; τά; δυνάμει; μου έπανελθοόσας, ά- 
νέβτν έπί τοΰ τελευταίου περιβόλου τών 
τεί/ώ , άτινα βλέπουσι πρός τό Πράτι καί 
θέσα; κατά γή; τό έκ ταινιών δέμα μου έ- 
μελλον νά προσαρμόσω αύτό είς ίπαλξίν 
τινα διά νά υπερπηδήσω τήν τελευταίαν 
ταύτην κατωφέρειαν, καθώς είχον πράξιι 
είς τό 3ψο; τοΰ δώματος, ότε παρετήρησα 
πλησ'ον μου σκοπόν τινα. ’Λναχάιτισθεΐ; 
εί; τήν έπιχείρησίν μου καί κινδυνεύων τήν 
ζωήν μου ήτοιμαζόμην νά προσβάλω τόν 
στρατιώτην τούτον, άλλ’ άπεμακρύνθην τα 
χεω; βλεπων με νά ποριύωμαι εναντίον μέ 
ΰφο; αποφασιστικόν καί μέ τό έγχειρίδινο 
εί; τήν χεΐρκ. Επανήλθον τάχιστα εί; τάς 
ταινία; μου' έτερός τις φύλαξ ήτο έκεΐ πλη
σίον, άλλ’ ιοως δέν ήθέλησε νά μέ ϊδγι Προ
σαρμόζω τήν ταινίαν μου είς έπαλξίν τινα 
καί άφήνω έμαυτόν νά ολίσθηση' άλλα ή έ
νεκα τοΰ κόπου ή διότι ένόμισα ότι εΰρι- 
σκόμην πλησίον τής γή; ήνοιξα τά; /εΐρα; 
καί έπεσα. Ή κεφαλή μου έστηρίχθη έπί 
το, εδάφους καί έμεινα αναίσθητο; έπί μίαν 
και ήμισειαν ώραν, οσον ήδυ άμην νά κρίνω.

«Κατά τό λυκόφως ή δρόσος, ήτις προη-

’ Αφεθείς 
καί ύπο

γεϊται τή; ανατολή; τοΰ ήλιου, έπενήργησεν 
ίνα επανέλθω εΐς έμαυτόν, αλλά δέν έπα- 
νεΰρον αμέσως τήν μνήμην, μοί έ.αίνετο οτι 
μέ άπεκεφάλισαν καί ότι ευρισκομην έν τώ 
καθαρτηρίω. 'Ολίγον κατ’ ολίγον έπανέλαβον 
τάς αισθήσεις μου, ειδον ότι ήμην εκτός τοΰ 
φρουρίου, καί άνεμνήτθην παντός ό,τι πρό ο
λίγου έπρηξα’ φόρων τάς χεΐρας εΐς τήν κε
φαλήν κατεβίβασα αύτάς πλήρ.-ι; αίματος' 
ακολούθως έξετάζων έμαυτόν καλώς, ειδον, 
ότι δέν είχον σοβαρόν πληγήν, άλλά θέλων 
νά έγερθώ ένόη"α ότι ειχον τήν δεξ άν 
κνήμην τεθλασμένη*  τρεις δακτύλους άνω
θεν τής πτέρνης. Χωρίς νά άποδειλιάσω διά 
τοΰτο άπέσυρα έκ τοΰ υποδήματά, μου τό 
έγχειρίδιόν μου καί τήν θήκην του, ήτις ά
πέληγεν είς παχεΐάν τινα σφαίραν. Ή πίεσις 
τή; σφαίρσς ταύτη; έπί τοΰ οστοΰ έπεφερε 
τό κάταγμα. Έρριψα τήν θήκην καί κόψας 
διά τοΰ εγχειριδίου μέρος τι τή; ταινίας, 
ήτις μοι έμενεν, έπέδεσα τήν κνήμην μου 
όσον ήδυ*άμην  καλλίτερου, ακολούθως μέ τό 
έγχειρίδιόν εΐς τήν χειρ*  έσύρθην έπί τών 
γονάτων πρός τήν πύλην τής πόλεως Ήτο 
κεκλεισμένη, άλλ’ ίδών ότι είς έκ τών λί
θων τής φλιάς δέν ήτο μέγα; άπεπ-ιράθην 
νά τόν άποσπάσω' Εκλονίσθη, ύπεχώρησεν 
εΐ; τάς προσπάθειας μου καί άποσπαοθείς 
άφήκεν άνοιγμα διά τοΰ οποίου εΐσήλθον. 
Υπήρχε πλέον τών πεντακοσίων βημάτων 
άπόστασι; άπό τοΰ μέρους, όπου ειχον πέσει 
μέχρι τή; πύλη; ταύτης.

«Μόλις ειχον είσέλβει έντός τής πόλεως, 
καί παρευθΰς χύνες ώρμησαν εναντίον μου 
καί μέ έ’ άγκασαν σκληοώς, καί έπειδή έπα- 
νήρχοντο διά νά έφορμώσιν, έκτυπησα αυτού; 
μέ τό έγχειρίδιόν μου' ένα μάλιστα τόσον 
ΐσχυρώ; ε*ληξα,  ώστε έφυγεν ωρυόμενο;. 
Οι άλλοι πσραφερόμενοι υπό τοΰ ένστικτου 
ήκολούθησαν αύτόν, καί έγώ έσυρόμη*  οσον 
τό δυνατόν τάχιστα έρπων πάντοτε επι τών 
γονά'ων μου πρό; τήν διεύθυνσιν τή; Εκ
κλησίας τής Transpontina.

« Άφιχθΐί; εις τήν είσοδον τή; όδοΰ, ήτις 
φέρει πρός τόν Σαίντ-Άντζιόλο, έστραφη*  
πρός τόν Άγιον Πέτρον, άλλά ητο πλτρης 

ήμερα καί ετρεχον κίνδυνον νά ανακαλυφθώ. 
Όθ=ν ίδών ΰδροεόρον τινά οστι; ώδήγει τόν 
όνον του ©ορτωμένον μέ υδρίας πλήρεις ΰδα- 
τος, τόν προσεκαλεσα καί τόν παρεκαλεσα 
νά μέ λάβη έπί τών ώμων του καί νά μέ φέ- 
φέρη έπί τών βαθμιδών τοΰ Άγιου Πέτρου. 
« Είμαι, τώ ειπον, πτωχό; τι; υπηρέτης όσ- 
τις, διά νά σώσω τήν τιμήν γυν«ικό; τίνος, 
ήθέλησα νά καταβώ διά τοΰ παραθύρου καί 
έθραυσα τήν κνήμην μου πεσών, καί επειδή 
ή οικία έκ τή; όποια; έξήλθον, είναι μεγά
λης οικογένεια;, τρέχω κίνουνον νά κατακεο- 
ματισθώ Φέρε με λοιπόν, σέ καθικετεύω, θά 
λάβν,; χρυσού*  σκούδο*  διά τό» κόπον σου» 
καί έφερα τήν /εϊρα εί; τό βαλάντιόν μου, 
όπου ε’χο*  αρκετόν αριθμόν. Πσρευθΰ; μέ έ
λαβεν έντό; τών βραχιόνων του, μέ έφεραν 
έπί τών βαθμιδών τοΰ Άγί.υ Πέτρου, καί 
άφησα; με έκεΐ έτρεξε τάχιστα νά έπανεύρρ 
τόν όνον του· Όσον δί έμέ, έζακολουθών 
νά σύρωμαι έπί τών γονάτων δ'-ηυθύνθην πρό; 
τήν κατοικίαν τοΰ δονκός ’Οτταβίου. Ή δού- 
κισσα, ή σύζυγό; του, ήτο κόρη τοΰ Λυτο- 
κράτορο; καί είχε ουζευχθή τόν δοΰκα Α
λέξανδρον τή; Φλωρεντίας. Έ , ίνωσκΟν, οτι 
πλεΐστοι άπό σοΰ; ©ίλου; μου ειχον έλθει άπό 
τή. Φλωρεντίαν ιίς τήν Ρωυην μετά τή; 
μεγάλης ταύτη; πριγκηπέσσης καί ότι αΰτη 
ήθελε πολύ τό καλό*  μου.

« Έπορευόμην λοιπόν πρός τήν κατοικίαν 
τή; Αύτοΰ Εξοχότητας, όπου Οά ήμην έν α
σφαλεία. Άλλ’ έπειδή έκεϊνο, όπερ έμελλον 
νά πράξω, ήτο πολύ έξαίσιον δι*  άνθρωπον, 
ό Θεό; δέν έπέτρεψε νά έγκαταλειφθώ εί; τό
σην κενοδοξίαν κ»ί ήθέλησε διά τό καλόν 
μου νά έπιβάλω εί; τόν εαυτόν μου τιμωρίαν 
αΰστηροτέραν ακόμη εκείνης, τήν όποια*  πρό 
ολίγου ύπέμεινα.

« Ένώ έπορευόμην έρπων έπί τών βαθμι
δών τοΰ 'Αγίου Πέτρου, άνεγνωρίσθην άπό 
τινχ υπηρέτην τοΰ καρδιναλίου Κοοναρο, ός 
τι; κατωκει έν τώ Βατικανφ. ‘Ο άνθρωπο; 
ουτος έτρεξεν είς τό δωμάτιον τοΰ καρδινα
λίου, τόν αφύπνισε καί τώ είπ-: «Σεβασμιώ- 
τατε Κύριε, ό Βανβενούτος δ προστατευομε- 
νός σας είναι κάτω, έδραπέτευοεν άπό τό
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φρούριον καί σύρεται όλος αίματωμένος. Φαί
νεται ότι έχει την κνημην τεθλασμένη?, καί 
δέν γνωρίζομεν ποΰ υπάγει-—"Υπαγε έγρή- 
γορα, ειπεν αμέσως ό καρδινάλιος, τρέξε καί 
φέρε μέ τον εδώ εις τδν θάλαμόν μου.» "Οτε 
εΰρέθην πλησίον αύτοΰ, μοί ειπεν, ότι δέν ει- 
χον τίποτε νά φοβώμαι καί άπέστειλε νά ζη- 
τήσωσι παρευθυς τούς πρώτους ιατρούς τή; 
Ρώμης, ακολούθως διέταξε νά μέ Οέσωσιν 
έντδς μυστ.κοΟ τίνος δωματίου καί άνεχώρη- 
σεν αμέσως νά ζητήση, τήν χάριν μου άπό τόν 
Πάππαν.

« Έν τούτοι- μέγας θόρυβος εϊχεν έγερθή 
έν Ρώμη, διότι ειχον ήδη παρατηρήσει τάς 
ταινίας προσκεκολλημένας έπί τού δώματος 
τοϋ φρουρίου καί όλη ή Ρώμη έτρεχε διά νά 
ίδτι τό άνεπινοητον τοΰτο πράγμα. *0  καρ
δινάλιος Κορνάρο άπαντήσας έν τω Βατικα
νό» τδν άρχοντα Ροβέρτον ΙΙούσην έδιηγήθη 
είς αύτόν τας λεπτομέρειας τής δραπετεύσεως 
μου καί πώς ήμην κεκρυμμένος έν τινι τών 
δωματίων του, ακολούθως άμφότεροι έπορεύ- 
θησαν νά ριφθώσιν εις τού; πόδας τοϋ Πάπ
πα, όστις αμέσως τοΐς είπε ε Γνωρίζω, τί θέ
λετε.» — «‘Αγιώτατε Πάτ’ρ, είπε τότε δ 
άρχων Πουσης, σάς ζητοΰμεν χάριν νά μά; 
άποδώσητε τδν δυστη-χή τούτον. Τά προτε
ρήματα του είναι άξια, ώστε νά τδν ϋπολή- 
πτηταί τις, πρό ολίγου άπεδειζε τόλμην και 
έπιτηδειύτητα, άτινα έφαί-οντο υπεράνθρω
πα. Δέν γνωρίζομεν διά ποια σφάλματα ή 
‘Υμετέρα Άγιότης διέταξε νάφυλακισθή, άλ
λ' έάν ήναι συγχωρητέα, ίκέτεύομεν υμάς ό
πως χορηγήσητε τήν χάριν του.» Ό II άπ- 
πας ολίγον δειλό; άπεκρίθη εις αύτούς ότι 
διέταξε νά φυλακισθώ, διότι ήμην πολύ οΐη- 
ματιας’ «άλλά, προσέθηκεν, ή ίκανοτης του 
είναι γνωστό είς ήμάς, θέλομεν νά τον κρα- 
τήσωμεν πλησίον μας καί άπ-ςφασίσαμεν νά 
τδν εύεργετήσωμεν αρκούντως, διά νά μή έ-χη, 
ανάγκην νά έπιστρέψη είς Γαλλίαν. Λυπούαε 
θα ύ'ιότι πάσχει τόσον, είπατε αύτώ, όπως 
σπεύση νά ίατρευθή καί ότι ακολούθως θά 
τδν κάμωμεν νά λησμονή.,η τά δυστυχήμα
τα, ατίνα ύπέφερεν »

» Τά δύο ταΰτα μεγάλα πρόσωπα μοί

1 εφερον τήν καλήν ταύτην έκ μέρους τοΰ Πάπ
πα είδησιν »(1)

Ό διοικητής ωσαύτως ήλθε νά τον έρω- 
τήσ-ρ έάν τις δέν τον έβοήθησε κατά τήν 
δραπέτευσίν του.

κ Έπιστρέψαν πλησίον τοΰ Πάππα ίπαν 
τδ πλήθος άνεκραύγαζεν άπό εκπληξιν έπα- 
ναλαμβάνον πάν ό,τι δι’ έμέ έσκέπτετο έπί 
παρουσία τοΰ άογοντο; Πέτρου-Λουόουβικου 
Φαρνέζ, καί δ Πάππας είπε « Πράγματι 
τοΰτο είναι τεράστιόν τι. — Παναγιώτατε 
Πάτερ, υπέλαβεν ό άρχων Πέτρος Αο δοβί- 
κος, θά σάς κατορθωση καί άλλα πολλά, έάν 
τδν άφήσητε ελεύθερον, διότι δ άνθρωπος ου
τος είναι τωόντι τολμηρότατος.... Θέλω νά 
σάς αφηγηθώ μίαν ιστορίαν τήν οποίαν δέν 
γνωρίζετε. Πριν ή διατάξητε νά φυλακισθή 
ό ίδιος ουτος Βανβενοΰτος είς τδ φρούριον τοΰ 
’Αγίου ’Αγγέλου ένεκα λόγων τινών ακολού
θου τινός τοΰ καρδιναλίου Άγιου Φιόρε πχ- 
ρεφέρθη έως νά άπειλήση ότι θά τδν δείρει, 
καί ό καρδινάλιος πληροιορηθεΐς περί τής ΰ- 
ποθέσεως ειπεν, ότι, έάν άπεπειράτο τοΰτο, 
θά έτιμωρεΐτο καλώς δ παράφρων ουτος κύ
ριος. ‘Ο Βανβενοΰτος τό έμαθε, και, έπειδή 
τό ανακτόρων τοΰ καρδιναλίου είναι άντικρύ 

I τοϋ εργοστασίου του, ήμέραν τινά, καθ’ ήν ό 
• καρδ.νάλιος ήτο εις τό παράθυρου, ό ύμέτε- 
’ ρος Βανβενοΰτος έλαβε τό μολυβδοβόλον του, 
' μετά τοΰ όποιου ρίπτει κάθε στιγμήν εις μι-

(1) Εξακολουθώ? τήν διήγησίν του ό Βαν- 
βενοϋτος, λέγεται, ότι ειπεν είς Παύλον τόν 

j Γ’., ότι καί αυτό; ουτος κατά τήν νεότητά 
του έδραπέτευσεν έκ τοϋ φρουρίου τοΰ 'Α
γίου 'Αγγέλου καί έοωκεν ώ; λίαν γνωστάς 
τήν αιτίαν τής καθείρεώ; του καί τά; λεπτο
μέρεια; τή; δραπετεύσεώ; του. Άλλά, εκτός 
τοΰ ότι αί χρονολογίας δυοκόλω; συμφωνοϋ- 
σι μετ’ εκείνων,άτινα κοινολογεί ό Καιλλΐνος 
δέν ήδυνήθηυεν νά εΰρωμεν ούδαμοΰ έν τού 
τοις τό έλάχιστον ίχνος τών συμβεβηκότων 
τούτων πολύ αναγκαίων εί; τήν βιογραφίαν 
ενός Πάππα, καί Πάππα, αιος δ Παύλο; Γ'. 

I διά νά μή άφήσωμεν, έάν ύπλρχον αληθή, 
I ί 'λειύίν τινα έν τ$ ίστορ·’α. 

κρόν τι νόμισμα, καί έμελλε νά πυροβόληση 
κατά τοΰ καρδιναλίου, ότε ουτος ειδοποιη
θείς εγκαίρως άπεσύρθη. Ό Βανβενοΰτος, διά 
να απατηση, «πυροβόλησε κατά περιστεράς, 
ήτις έφώλευεν είς τήν στέγην τοϋ άνακ τόρου, 
και, πράγμα άπίστευτον, τής άπέσπασε τήν 
κεφαλήν. Ήδη ή Ύμετέρα Άγιότης άς πρά
ξη, ό,τι δι αύτόν επιθυμεί, ήθέλησα νά σάς 
ειδοποιηθώ. Ή ιδέα δύναται νά έπανέλθνι 
εις τον άνθρωπον τούτον, όστις λέγεται, ότι 
'αδίκως έτίμωρήθη, νά πυροβολήσ, κατά τής 
Υμετέρα; Άγιότητος. Έχει χαρακτήρα θη

ριώδη, όστις δέν αναχαιτίζεται. Έπληξε 
δίς διά τοΰ έγχι ιριδίου είς τόν λαιμόν τδν 
Πομπεο έπί παρουσία δέκκ ανθρώπων, οίτι
νες τον εφύλαττον». 'Ο ακόλουθος τοΰ Ά
γιου Φιόρε ήτο παρών καί έβεβαίωσε, πάν ό, 
τι προ ολίγου ό υιός τοϋ Πάππα άφηγήθη.

« Ό Πάππας εύρίσκετο ακόμη ύπό τήν 
δυσάρεστον έντύπωσιν, τήν όποιαν τω έπρο- 
ξένησεν ή άφήγησι; τοΰ υιού του, ότε μετά 
δύο ήμέρας ό καρδινάλιος Κορνάρο ήλθε νά 
τώ ζητήση επαρχίαν τινά δι’ ενα έκ τών α
κολούθων του, τόν κ. ’Ανδρέαν Σεντάνο. ‘Ο 
ΙΙάππας τώ ύπεσχέθη πράγματι μίαν τοιαύ- 
την. Υπήρχε χηρεύουσα, καί ό καρδινάλιος 
άνεμίμνησκεν αύτώ πάντοτε τήν ύπόσχεσίν 
του. «Είναι αληθές, ε'πεν δ Πάππας, θέλω 
νά σάς δώσω ό,τι ΰπεσχέθην, μόνον έχω νά 
σάς κάμω αίτησίν τινα, ήτις είναι νά μοί ά
ποδώσητε τον ΒανβενοΟτον.— Παναγιώτατε 
Πάτεο, μοί έχορηγήσατε τήν χάριν του καί 
τήν ελευθερίαν του’ τί θά εϊπη δ κόσμος δι’ 
υμάς καί δι' έμέ · — Θέλετε τήν επαρχίαν, 
έπανέλαβεν ό Πάππας, καί έγώ θέλω τόν 
Βανβενοϋτον, τί θά εΐπη τις δι’ ό,τι θέλει.— 
Είθε ή ‘Υμετέρα Άγιότης νά μοί δώση τήν 
έπαρχίαν, ειπεν ό άγαθός καρδινάλιος διά 
τά επίλοιπα ή Ύμετέρα ‘Αγιότης θά άπο- 
φασίσρ ό,τι θέλει καί δύναται νά κάμιρ. — 
θά άποστείλω νά ζητήσωσι τόν Βανβενοϋτον, 
ειπεν δ Πάππας, φοβούμενος νά μή παραβή 
τδν λόγον του, καί θά τόν θέσω είς τά κά
τω δωμάτια τοΰ ιδιαιτέρου κήπου μου, ό
που σύδενός θά στερείται διά τήν θεραπείαν 
του. Οί φίλοι του θά δΰνανται νά έργωνται 

νά τδν βλέπωσι καί θά έζοδεύω δι’ όλα.» — 
Ό καρδινάλιος επανήλθε; εις τό οίκημά του 
καί μοί άπέστειλε τόν κύριον 'Ανδρέαν διά 
νά μοί είπη ότι δ Πάππας ήθελε νά μέ πα- 
ραδώση είς χεΐρά; του, άλλ' οτι θά κατώ· 
κουν είς τόν ιδιαίτερον κήπόν τον καί θά 
ήμην έλεύθερος νά δέχωμαι τούς φίλους μου. 
Τότε ίκέτευσα τδν ’Ανδρέαν νά είπη είς 
τδν καρδινάλιον νά μή μέ παραδώση είς τδν 
Πάππαν, καί νά με άφήσγι νά ενεργήσω, ό
πως θά σκεφθώ, νά περιτυλιχθώ είς στρώμα 
τι καί νά φερθώ είς ασφαλή τόπον έκτος τής 
Ρώμης, διότι έάν μέ περέδιδον είς τόν Πάπ- 
παν θά μέ παρέδιδον είς τόν θάνατον.

Ό καρδινάλιος συγκατένευσε, νομίζω, εις 
τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου μου, άλλ’ δ κύ
ριος Άνδρέας, όστις έσκέπτετο τήν επαρχίαν 
του κατώρθωσε νά γνωσθή τδ πράγμα υπό 
τού Πάππα, οστις άπέστειλε νά με συλλά- 
βουν αμέσως.»

Καλώς έπί τινα χρόνον μεταχειρισθεί; έν 
τή ν£α του φυλακή ό Καιλλΐνος μετιφέρθη 
μετά μικρόν είς 'Γορράδι Νόβα, ακολούθως εις 
τό φρούριον τοϋ 'Αγίου Αγγέλου. Ό διοικη
τής πάντοτε παράφρων καί ώργισμένο; διότι 
περιεφρονήθη ύπό τοϋ δεσμώτου του, διέταζε 
νά ρίψωσιν αυτόν είς υπόγειόν ειρκτήν, οπού 
τδ φώς έπί μίαν καί ήμίσειαν μόνον ώραν 
τής ημέρας είσεδυεν. Έμεινεν έκεϊ έπί τέσ- 
σαρας μήνας δι’ ούδενδς άλλου ένασχολών 
τό πνεΰμα του ή διά τής άναγνώσεως τής 
Βίβλου καί τών χρονικών του Βιλλάνου, τά 
δποΐα τω εϊχεν άποστείλει δ διοικητής. ‘Ο 
δυστυχή; αύτό; μανιακός ήσθάνετο έαυτόν, 
ότι άπέθνησκε, καί άποδίδων τόν θάνατόν 
του εί; τόν Βανβενοϋτον ότέ μέν έδιπλασία- 
ζε τήν πρό; αύτόν σκληρότητα ότε δέ έ- 
πραυνετβ ολίγον. Άπό τήν πρώτην φυλακήν 
του διέταξε νά μεταφερθφ είς άλλην [βαθυ- 
τέραν, αληθές βάραθρον διαφερόντως έπίφο- 
βον, άπδ τήςέποχής καθ'ήν έκ πείνης άπέ- 
θανεν ιεροκήρυξ τις Διάνο ονομαζόμενος. Έν 
τούτοις ό πρεσβευτής τής Γαλλίας Μοντ- 
λοϋκ έζήτει μετ’ έπιμονής άπό τόν Πάππαν 
έκ μέρους Φραγκίσκου τοΰ Α'. όπως άπο- 
δώσΐ) τήν ελευθερίαν είς τδν Καιλλϊνον. ‘Ο
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διοικητή; τοϋ φρουρίου άναλαβών τό λογικόν 
δλίγας ττριν ή άποθάνη ημέρας τόν έσύστη- 
σεν ομοίως είς τόν Παύλον Γ'. Έπί τέλους 
ό καρδινάλιο; δε-Τερράρε έλθών έκ Γαλλίας 
έπορευθη νά προσφέρη τά σεβάσματά του είς 
τον ΙΙαππαν, οστις τον προσεκάλεσεν εί; τό 
γεύμα, σΛεπτόμενο;, λέγει ό Καιλλΐνος, ότι 
καλόν δεΐπνον έλυε τήν γλώσσαν, καί ότι 
ούτως Οά τόν ήνάγκαζε νά όμιλήση εύκο- 
λωτερον περί τινων κατεπειγουσών υποθέ
σεων. Ο καρδινάλιος δεινός διπλωμάτης πα- 
ρεδέχθη την πρόσκλήσιν καί άφηγήθη είς τόν 
Πάππαν τά; ήδονάς τή; αυλής τής Γαλ
λίας, ακολούθως, ότε τόν είδε λίαν φαιδρόν, 
είς καλήν διάθεσιν καί μή δυνάμενον ούδέν 
νά άρνηθή είς τόν φιλοξενοΰμενον, ίκέτευσεν 
αϋτον έπ ονοματι τοΰ βασιλεως νά τω χορή
γηση την χάριν τοϋ Καιλλίνου. Ό Πάππας 
συγκατεν=υοε καί τώ είπε μετά δυνατού καγ
χασμού «θέλω, όπως τόν λάβητε αμέσως 
μεθ υμών.» Αί άναγκαΐαι διαταγαί έδόθη- 
σαν, και χωρίς νά περιμείνη τήν αυριον ό καρ
δινάλιος άπέστειλε νά ζητήσωσιν άμέσως 
τον Καιλλΐνον, όοτις έξήλθε τήν φοράν ταύ 
την αποτο φρουριον τοΰ Άγιου ’Αγγέλου διά 
νά μή έπιστρέψη πλέον εί; αύτό.

no:mi£
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τό δρφανόν χαί ή αρετή.

Σέ βράχο κρύο καί ξηρό 
τό ορφανό γυρμένο 
ώχρό καί πικραμένο 

έφαίνετο πολύ.

’Σάν μαύρο κ’ έρημο πουλί 
πού χάνει τήν φωλϊά του 
καί μέ τό λκλημά του 

τήν πίκρα του θρηνεί

Περίλυπο ’στον Ουρανόν
τό πρόσωπο γυρίζει 
τό δάκρυ του σπογγίζει 

καί λέγει θλιβερά—

» Θεέ μου ! πάσχω τρομερά
» μού ’πίίρες τόν πατε'ρα
» κατόπιν τήν μητέρα

» ’σαν νάσουνα σκληρός....

» Καί τώρα ολ’ οί άνθρωποι 
» δέν θε'λουν νά μέ ξεύοουν, 
» όπου καί άν μέ εόρουν

» τήν πίκρα μέ κερνούν.

Άχ! αί ψυχαί των δέν πονούν ’
» καλό δεν έπεθύμουν
» νά ίδω ’σάν δέν ήμουν

» εν πλάσμα σου κ’ έγώ....

» Ώ, άν μ’ έζοΰσαν οί γονείς,
«δέν ήθελον ’στά ξένα
» μέ στήθ’ άπηλπισμένα,

» γυμνό νά περπατώ,

» Ούτε αγκάθια νά πατώ,
9 ό άρτος νά μού λείπη, 
» νά μοΰ θερίζ’ ή λύπη

» τά φύλλα τής καρδιάς....

» Έπείνασα,... κ’ είπα—Ψωμί!.... 
» κ’ έπήγα νά χτυπήσω, 
» ταϊς θύραες νά ζητήσω,

» δέν μ' έδωκε κάνεις...

—Νά φύγης και νά μή φανής.— 
» Μέ είπαν «—Κλέψε, ζήσε— 
μέ είπαν άλλοι <ι Είσαι

—παιδί τοΰ δρόμου σύ.—

» Δέν κλεφτώ, γιατ’ ή μάνα μου 
» μ’ έλεγεν, οποίος κλεφτεί 
» σέ μέγα κρίμα πέφτει’ 

» Τούς είπα, μέ τιμή

» Κάλλιο νά ζήσω μιά στιγμή, 
» παρά κλεψιά νά κάνω,

ΠΟ1ΗΣΙΣ

9 ναι, κάλλιο άς πεθάνω
9 μέ πείνα στήν καρδιά,

» Παρά μέ μαύρο μέτωπο’ 
» κλεψιά ; Θεός φυλάξοι !
» Αύτήν τήν κακή πράξι

» μ’ έλέγαν οί γονείς,

« Παιδί μας, όσο κι’ άν πονής, 
» μή κάμης, κι' άν στερήσαε, 
» ενάρετο νά ησαι,

» σέ βλέπει δ Θεός.

» Αυτά τούς έλεγα κι' αυτοί,
» μου έλεγαν νά κλέψω,—
9 δόστε νά σάζ δουλέψω, 

—ακόμα καρτερείς; ■—

» Μέ είπαν «—Φύγε, δέν ’μπορείς
— σύ τίποτε δέν ξεύρεις,
— φύγε, νά πάς νά εύρης

— ψωμί άλλου—» Σκληρά

» μέ έδιωξαν καί στά βουνά 
» ζώ τώρα μέ χορτάρια, 
» καί μέ τά μανιτάρια

» καί γιά ψυχρό ποτό

» Έχω τό δάκρυο τό καυτό 
» τήν πείνα, άχ! σιμά μου 
» καί μόνη συντροφιά μου

» τήν κρύα μοναξιά....

» Μήν κλαϊςί » ή μάνα μ’ έλεγε
» θεέ μου, τήν ήμέρα,
9 πού ’πήρες τόν πατέρα,

» παιδί μ.’ ελεεινόν,

9 Είν' ό Θεός τών ορφανών
9 πατήρ, καί θά φροντίση 
» νά μάς παρηγόρηση ! «

» χ’ έκλαίαμεν πικρά!...

η Πλήν κι’ απ' αύτήν μ’ όρφάνεψες...
» άχ! παυσε τήν οργή σου, 
» άφού είμαι παιδί σου,

9 γιατί δέν μέ πονεϊς;
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» Τάχα γιατί μέ τυραννεϊς;
» μήπως, Θεέ, σέ πταίω
» άν ’μέρα νύκτα κλαίω,

9 τήν μαύρη μ’ όρφανίά;....

9 Άλλ’ είναι, μαύρη καί πικρή,
9 μικρό καί μέ τρομάζει, 
» γι’ αύτό καί μέ βιάζει 

» νά κλαίω μέ δομή,

» "Ισως τό μαύρο της κορμί,
9 ν’ ασπρίσω ήμπορέσω,
ι ίσως καί τήν φορέσω

» στολή λευκή χαράς...

» Πλήν, μάταια .... Ή όρφανίά 
» τά δείχνει όλα μαύρα, 
s κανείς σ' αύτής τήν λαύρα 

» δέν εύρε γιατρειά!...

9 Κι’ άν ήν’ ή πίκρα της βαρειά 
» τήν τύχη μου δέν 'βρίζω 
» γιατ’ άπό σέ ελπίζω,

9 Θεέ μου, σωτήρια,.,

» Γίατΐ κ’ έγώ λουλουδικό 
» στιγμή νά μήν ανθίσω 
9 καί μυρωδιαϊς νά χύσω

9 τήν φύσιν ν’ άσπασθώ,
9 Άλλά στήν γήν νά κρημνισθώ, 

» σάν τό λεφτό καλάμε, 
9 ποΰ τό θολό ποτάμι

» τό σέρνει στά βουνά ;...

» Γιατί, πουλί, τήν δόξαν σου
» μέ έρωτα μεγάλο,
» νά μήν 'μ.πορώ νά ψάλλω

9 στών δένδρων τά κλωνιά;....
— Είναι πικρή ή όρφανίά ! —

9 μέ λέγει ό αέρας
9 τό άστρο τής ήμέρας 

» τό άστρο τής νυκτός...

9 Είναι πικρή...»—Τήν πίκρα της 
εν μόνον τήν γλυκαίνει 
όπόταν τήν θερμαίνη 

τό φώς τοΰ Ούρανοΰ.
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Καθώς τά πάγη τοΰ βουνού 
ό ήλιος τά σκορπίζει, 
καί μέ αύτά δροσίζει 

τά σπλάγχνα του βαθειά...

Ένφ θρηνούσε τ’ ορφανό 
σηκώθηκε μεγάλη 
αίφνης ανεμοζάλη 

στά νε'φη τοΰ βουνού,
Καί ή φωνή τοΰ κεραυνού 

ήκούσθη νά μουγκρίζη, 
και μέ βρονταΐς νά τρίζη 

τοΰ κόσμου τά κλεινά.

Τρέμει τής Μοίρας τό παιδί, 
με βήματα μεγάλα 
σε πλάτανου κουφάλα 

ύπήγε, καί έκεΐ 
έκρύφθηκε, κ' ύπνον γλυκύ 

’κοιμήθη,. . . στόνειρό του 
είδε πώς στό πλευρό του 

ηγρύπνει νέα τις.

Ήτο ώραία πλήν χλωμή, 
τό βλέμμα είχε κρΰον 
πλην τ’ δλον της τί θειον 

είχε καί μαγικόν.
Άλλ’ ητο θλίψιως ε’ικών. 

ήτις εναπομένει, 
οσάκις πονεμένη 

ψυχή βαρυΟυμεϊ.

α Τόν κόσμον όλον έχασα
» και μ’ εχασεν επίσης! . . . η 
είπε, κ’ είς αναμνήσεις 

έδάκρυσ’ άλγεινάς...
α Καί σύ πού βήματα πλανάς, 

d τέκνον όρφανευμένο, 
s έλθέ έκεΐ που με'νω 

a νά ζήσωμεν μαζή...

a Μέ βλέπεις; ειμ’ ή ’Αρετή 
a ό κόσμος μέ ηρνήθη, 
ο κ’ εΐς αίσχος μετεβλήθη

> πάν αίσθημα άγνόν,

a ό πλούτος είναι ό κινών 
» τάς πράξεις καί τά ήθη, 
a κ’ έμέ άφίν’ ή λήθη 

ο έξόριστον έδώ!,..

ο Δόλος ήφάνισε τό πάν! 
a κ’ ένώ λυγρώς έθρήνει 
η φεΰ ! ή Δικαιοσύνη, 

ο αύτός κλοιόν οίκτρόν

» στον τράχηλόν της τόν άβρόν 
a έθηκε... μάτην κλαίει... 
ο σφαδάζει... δέν έκπνε'ει...

» θνήσκει, καί άναζ·7ί!...

a Μήτηρ καλή, τά τέκνα μου 
a τά ήρπασ’ ή Κακία 
a καί ή Ακολασία,...

a έθρήνησ’ άλγεινά,

a πλήν, μ’ έξορίζουν στά βουνά, 
» καί ήδ’ όρφανευμε'νη 
a θρηνώ δυστυχισμένη,

» τά τέκνα μου θρηνώ...

a Έπόθουν εν τών τε'κνων μου 
» ώς μήτηρ άγαπώσα, 
a νά ί'δω, είχον τόσα !

a σ’ ήκουσα νά θρήνος,

a καί μέλος ψυχικής φωνής 
β ήσθάνθην νά μέ λέγη, 
a ή όρφανία φλέγει 

a έν τέκνον σου μικρόν.

3 Μή κλαίης τούς γονείς σου, μή,
3 έκεΐνοι ήσυχάζουν, 
a έκεΐ πού έορτάζουν

3 ’Αγγέλων στρατιαί,

ι καί τών δικαίων αϊ σκιαί 
a τό όνομα τοΰ Πλάστου 
υ θεώμεναι άφράστου 

ο δόξης καί καλλονής ’

» Τόν κόσμον κλαΰσε κάλλιον, 
a δν τών παθών άγρια

» έδέσμευσε μανία
3 καί οστις ναυαγεί,

a είς τόν φρικτόν καί εναγή 
a πόντον τής ανομίας, 
β καί όστις τής κακίας

3 έγένετο βορά...

» *Ας  τόν συγκλαύσωμεν!... Έάν
3 πατέρα καί μητέρα
ο εχασας, γλυκυτέρα

a εΐν’ δμως ή ζωή,

» δσάκις συμφοράς πνοή
3 δύο ψυχάς μαστίζει,
> μικρόν ανακουφίζει

ο τό άλγος τό κοινόν

> Δύ’ ορφανοί άς ζήσωμεν 
a όμοΰ εΐς ίνα τόπον, 
d μακράν κακών ανθρώπων

3 καί μ’ άκακον ψυχήν

β άς άπευθύνωμεν ευχήν 
ο τώ Πλάστη νά λύτρωση
3 τόν κόσμον, νά τφ δώση 

a τό έλεος αύτοΰ.

a Έκεΐ είς δάσος σκιερόν
β βλέπεις εν κυπαρίσσι
Β πού κάτω τρέχει βρύση

3 μέ μόρμυρο γλυκό ;

3 έκ’ εΐς καλύβην κατοικώ, 
β ή μήτηρ σου Οά γείνω, 
a έκεΐ Οά σέ προσμείνω 

a πτωχό μου ορφανό...a

Έξύπνησε τό όριρανόν 
καί κάμει τόν σταυρόν του 
τό θειον ονειρόν του 

άκόμ*  αναπολεί.

Ή θεία έπαυσ*  απειλή
άπό τό δένδρο βγαίνει, 
καί γιά νά βρή πηγαίνει 

τήν θείαν ’Αρετήν!

ΙΩΑΝΝΙ1Σ ΣΤΑΤΡΙΛΙΙΣ-

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ.

Είς τό μέλλον συχνά άτενίζων, 
με έν βλέμμα γαλήνης μεστόν, 

πλήρης δόξης κ’ ελπίδων χρηστών, 
μοί παρίοτατ’ εμπρός μου δρίζων.

Ώ! νεότης, ονείρων σειρά 
ώς μαγεία τις σέ περιίάλλεε.

Δέν παιδεύουν τό στήθος σου σάλοι. 
Βασιλεύει παντού ή χαρά.

‘Ηλικία πασών καλλιτέρα 
πρός τί τόσον ευκόλως πέρας!

Μή τοΰ χρόνου μέ πάθος εράς : 
καί μ1 εκείνον πετάς στον αιθέρα ;

— Ώ, τό βλέπω ή μοίρα ποθεί 
νά προβαίνης εμπρός άενναως, 

καί είς τοΰ παρελθόντος τό χάος, 
νά κρυδής μετ’ ολίγον σ’ ώθεϊ!

Πώ: παρέρχοντ οί χρόνοι δρομαίοι;
Ό πριν νέος γηοάσζ.ει εύθΰς, 

καί ώς φΰλλον έκπίπτων ταχύς!
πρός τό μνίμα βαδίζων έκπνε'ει.

Τί μάς μένει ώ; μόνη έλπίς ·,
ΙΙρίν στού βίου έλθώμεν τό τέλος, 

Πριν ό χάρος μάς ρίψη έν βέλος, 
Ή Θ ρ η σ κ ε ί α μάς είναι άσπίς.

ΝΙΚ.ΟΚΛΙ1Σ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ.

Μή μου σπαράσσης τήν καρδία 
πλειότερον, ώ φίλη-

Άν σ' αγαπώ, μή πταίω γώ ·, 
ώ, μή φανής όργίλη !...

Ριπάς αγγέλου φαεινού, 
ώ κόρη, σελαγίζης, 

"Οταν σέ βλέπω. Άχ ! γΙατί 
σκλν,ρώς μέ βασανίζεις· 

‘Υπάρχεις φλόγ’ άνάπτουσα 
τά έντοσθέν μου πάντα,
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- άγαπησα θερμότατα, 
θά σ’ άγαπώ γΐά πάντα. 

Άχ I πλήν αγάπα με καί σύ, 
λυπήσου μ' άγγελέ μου ! 

Μή θέλης νά θανατωθώ, 
νανίσχατ αί στιγμαί μου! 

Όλο; άνάπτω, χωρίς σοΰ 
£έν ήμπορώ νά ζήσω.

1 παρχεις ού ό έρως μου 
έως νά ξεψυχήσω, 

Δ. Α.

Έκλινε ό ήλιος,
, ώχρι?, 

μόνη φωτισμένη 
λάμπ’ ή Εκκλησία.

2
Στο χωρ'ο άπ" τ’ όρος 

επεσ η σχια 
χαί βαρειά βοίζει 

καμπανοκρουσιά.
3

Σάδδατον εσπέρας 
στον εσπερινόν 

προσκαλεΐ ό κώδων 
χάθε χριστιανόν.

4
Νά τον καί γυρίζει 

μέ τά πόδ’α του 
στο χωριό χφριάτης 

μέ τά βόδια του.
5

Πόσο, πόσο πλήθος 
μέο’ τήν εκκλησία 

ποσο, ποσυ λάμπει 
ή κηροδοσ'ά!

6
Τό κερί μέ κόπον 

’πουν άγοραστδ 
πλειότερ άπό τ’άστρα 

λάμπει στο Χριστό- 
7

Πέρα στήν καλύβα 
μανα τραγουδεΐ 

νάνι ! καί θά πάμε 
αύριο ταχύ.

8
Στοΰ Θεού το σπήτι 

και στήν προσευχή, 
κι ό θεός θ’ άκοΰση 

χαί θά λυπηθώ
9

Καί βροχή θά στείλη 
στήν πτωχολογίά.

Πουν’ όλοι χαυένοι 
άπ’ τήν άναδοοχίά

10 '
Θά φυτρώση τότε 

τό σιτάρι μου 
καί ψωμί θά έχγ,ς, 

παληχάρι μου.
11

Είς τόν κήπον άλλη
μάνα γνωστική 

λέγει στά παιδιά της 
πού γυρνούν έκεΐ, 

12
Βλέπετε, παιδιά μου 

πώς καί τά φυτά 
προσευχή διαβάζουν 

στον θεό σκυφτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ-ΟΓΡΤΕΛΙΙΧ

ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΗΣ
Έχεις, κόρη, μαργαρίτας 

καί άδάμαντας προσέτι, 
έχεις ό,τι τών ανθρώπων 
ή ψυχή επιζητεί.

Έχεις... έχεις δύ’ ωραίους όφθαλμοΰς’ 
τί άλλο έτι ή ψυχή σου απαιτεί»

Δι αυτούς τούς οφθαλμούς σου 
έγραψα, ν-ιάνις φίλη, 

στρατιάν ασμάτων δλήν > 
κ’ έκλαυσα ώς ποιητής- 

μ’ έτυράννησας μ’ εκείνους! μέ κατέστρεψα;! 
δμίλει... έτι πλέον τί ζητείς ;

ΕΛΕΓΕΙΟΝ

είς τόν άποθανόντα άδελφόν μου ’Αλέξανδρον Κ . Μακρίδην. 
Α

Τής εκκλησίας τό σήμαντρο κτυπάει λυπημένα, 
καί ιερέων όμιλος στον οίκόν μου έμδαίνει.

Πολλαϊς ακούω ψαλμωδίαΐ; νά ψάλλουν πικραμένα, 
ή λυππ είναι γενική.... αύτό τί νά σημαίντ) ;

Μέ βήματα κλονούμενα έμδαίνω στήν οικίαν, 
κι’ οσφραίνομαι δ δύστηνο; λιοάνου ευωδίαν, 

τρέχω, πετώ ώσάν πτηνόν, οτόν θάλαμον εμδζίνω, 
κραυγήν έξάγω γοεράν ’... κι’ ώς λίθος άπομένω.

’Αναίσθητος, ώ/ροτατο; μέ θολωμέ·ον όμμα, 
δ αδελφός μου εκειτο εντός νεκροκραδάτΟυ,

είχε τά χείλ*  ημίκλειστα ακίνητο? τό σώαα. 
Πλήν μειδιών έφαίνετο μεθ’ηδονής άφατου.

Στό μέτωπό? του έκυψα γλυκά νά τόν φιλήσω, 
κ’ ήτο τό μέτωπο σκληρό καί κρύο σάν τόν πάγο' 

τό χέρι του έτόλμησά ώς άλλοτε νάλάβω, 
άλ.λ’ έπεσεν ώ; αδρανές καί παγωμένο 'πίσω.

Β
Ώ! είναι ήδη ευτυχής διότι έλυτρώθη! 

Μυρίας είχε τρομερός βασάνου; δοκιμάσει.
‘Ωςό,Σωτήρ μας καί αύτός πολλάκις έσταυρώθη, 

τήν νόσον πλήν δέν ίσχυσεν ουδόλως νάδαμάσρ.
Είς τήν παλαίστραν τής ζωής άπίκαμε παλαιών 

και ώ; γενναίος αθλητή; άπήλθε τελευταίου.
Εί; τοΰ θανάτου έπεσε τάς νεκρικός άγκάλας, 

καί δέν ακούει άν θρηνώ κι' οδύρομαι δ τάλας.

Τό φέρετρόν του έρρανον μέ μυροδόλα άνθη, 
νεά-ιδε; ξανθίκομοι, παρθένοι τοϋ Μζΐου.

Πριν έμβη στήν νεότητα ό νέος έμαράνθη, 
Τ^- καίέδυσεν ώ; αί χρυσαί άκτΐνες τοϋ ήλίου.

Γ
—’Αλέξανδρε, ήγάπησες, δοκίμασ.ς, ήσθάνθης, 

ώ; άνθος μόλις αύξοθέν προώρως έμαράνθη;.
Το τοΰ θανάτου δρεπανον σε έδρεψεν άκαίρως, 

δέκα οκτώ μόλις ετών σ' άπώλεσεν δ έρως.

Όπόταν στής νεότητος είσήρχ-σο τά; πυλας, 
είχες τήν όψιν χαρωπήν καί ηρεμον τό όμμα.

Τό άστατον δέν γνώριζες τής κακοτρόπου Μοίρας 
δεν πίστευε; τόσον μικρός νά έμδρ; εί; τό -χώμα.
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Τοΰ ίδου μία έρρινύς, μία τής Ευας κόρη, 
έπέπρωτο τό μέλλον σου σκλτρώς νά άποχόψη ;

Τό πλοΐον σου ένώ σιγά στο πέλαγος έχώρει, 
έπρόκειτο είς σκόπελον τοιοΰτον νά προσκόψη;

Τήν είδες ! σ’ έθελξεν αύτή ζι' αύτήν ώνειροπόλεις, 
τόν κόσμον αήδιασες, αύτήν γνωρίσας μόλις.

Μητέρα έλε.σμόνησες, φίλους, γονείς, οϊχείους,
και πίστευσες τους όρκους της τούς πλάνους και δολίους.

Πλήν ν’ άπατοΰν άρέσκονται καί αί σεμναί παρθένοι, 
καί δυστυχής στους όρκους των όστις πιστώς έμμένει.

Κρύπτει ή ώραιότης των τήν άστατον καρδίαν, 
καί ή γλυχιΐά των φωνή θανάσιμου πικρίαν.

Ποτέ καρδία γυναιχό; πιστώς δέν θ’ άγαπήση 
ποτέ αύτήν τοδ έρωτος δέν πλήσσουσι τά f έλη.

Είναι τής Ευας γενεά, έπλάσθη νά μισήση ' 
παντοΰ τά θύματα ζητεί, παντού τούς φίνους θέλει.

Συ, αδελφέ μου, μαρτυρείς ότι τό θύμα είσαι 
έ-ός τοιούτου δαίμονος με σιδηράν καρδίαν.

Σύ όστις τόσον νεαρός ύπό τήν πλάκα κείσαι 
λαβών ώ; μόνην μητρυιάν τήν γήν αύτήν τήν χρύαν.

Άνθη ήγάπας, αδελφέ, άνθη πολλά θά δρέψω
και μέ αύτά πολυτελώς τό μνήμά σου θά στέψω 

καί θάρχωμαι κάθε πρωί στδν τάφο σου έπάνω,
έάν τά άνθη μαρανθοΰνΐ μέ δάκρυα νά ράνω.

Δ
Κυπάρισσον φυτεύσατε έν μέσω τών μνημείων 

καί γράψατε στο μάρμαρον τοϋ τάφου του τό χρύον.
« — Τοϋ άδελφοϋ μου ε’ν’ αύτό τοδ ταλαίπωρου μνήμα, 

έδώ χεΐται του έρωτος τό πλανημένο θϋμα».

Τό γόνυ κλίνων έμπροσθεν τής πλάκας του τό χώμα, 
θερμήν εκπέμπω προσευχήν εις τοΰ θεού τό δώμα. 

Καί μέ τήν χείρα τρέμουσαν έμπρός σ' αύτον τόν τάφο 
ώ; δώρον μου πανύστατον αύτούς τούς στίχους γράφω.

Ν1Κ.ΟΚ.Λ112 Κ. ΜΑΚΡΙΛΙΙΣ.

ΤΕΑ.ΟΣ ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΤ ΕΤΟΥΣ.


