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ΣΚΕΨΕΙΣ

I

Ό Θεός έστι τό κέντρον τής έφέλξεως 
κρόί τό όποιον ύψοΰνται και φέρονται αί 
ψυχαΐ. Είναι τό ώραϊον ύπό πάσας αύτοΰ 
τά; μορφάς. Ύπεράνω παντός υπάρχει τό 
διανοητικόν καί ηθικόν Ώραϊον.

Ή ψυχή ύψοΰται πρός τόν Θεόν, ύπεί- 
κουσα εΐς την ιδίαν αύτής θέλησιν.

Βοήθει σαυτόν καί ύ Θεό; βοηθήσει σε.
«Οί άνθρωποι ειπεν ό Πλάτων, συνί- 

στανται έκ μιάς ψυχής καθοδηγούσης εν 
σώμα».

Ή σχέσις τής ψυχής πρός τόν ίξωτερι- 
κόν επιτυγχάνεται δία τών αισθητηρίων 
διά μέσου δέ τών αισθήσεων, ή ψυχή νοεί, 
κρίνει καί εκλέγει τέλος μεταξύ τοΰ κα
λού και τοΰ κακού.

Ή ψυχή διά τής προσευχής ύψοΰται 
πρός τόν Θεόν καί ό Θεός βοηθεί αύτήν ίν 
ταΐς συμφοραϊς, έν τή θείων μελέτη, παρέ- 
χων αύτή ΐσχύν, θάρρος, καρτερίαν· άλλ’ 
ουδέποτε ό Θεός άλλοιοϊ τούς αιωνίου; αύ
τοΰ νόμους, προς τάς ικεσίας ενός ασθε
νούς θνητού.

Τό σόμπαν καί οΐ νόμο·, αύτοΰ εΐσίν αί 
διαρκείς εκδηλώσεις τής ύπάρξεως τού 
Θεοΰ.

II

"Οπως τό τής όλης Σόμπαν, διέπαυσιν

αναλλοίωτοι νόμοι έπικυροϋντες τήν εν τί) 
κτίσει εντελή άρμ.όνιαν καί κανονίζοντ ες 
τήν τακτικήν καί μεγαλοπρεπή πορεία ν 
τών ’Αστέρων έν τω άπείρω διαστήματα 
ούτως ό ηθικός Κόσμος καθοδηγείται ύπό 
νόμων εΐς τούς όποιους έπίσης άναλλοιώ- 
τως εΐσίν ύποβεβλημέναι αί ψυχαί.

’Ιδού οί τρεις μεγάλοι ηθικοί νόμοι'· 
εναργείς βέβαιοι αμετάβλητοι όπως έν τή 
υλη ο’, νόμοι τή; παγκοσμίου έλξεως, οί 
νόμος τού Νεύτωνος.

Ή ϋλη προδηλως έστίν ύποδεεστέρα τή; 
ψυχής έπειδή δούλη αύτής έστι καί τ$ 
χρησιμεύσει ώς υποκείμενον. Ώς ούδέν λο
γίζεται τοσούτον αφειδής αύτής ή φύσις 
υπάρχει. Πανταχοϋ βλέμομεν αύτήν· ίν 
τή αδρανεί ούσία τ‘7, σχηματιζοόση τά 
στοιχεία τή; σφαίρας, καί ίν τή πεπροε- 
κισμέν/) ύπό κινήσεως καί ζωής ύλη ητι; 
συνιστά τά φυτά καί τά ζώα.

’Αλλ’ έν τή τελευταίγ ταύτη κλάσει 
ή οργακική ύλη παρουσιάζει δλως ΐδιάζον 
φαινόμενου- ύπάρχει εν αύτή κίνησι; καί 
ζωή· καί δέν έπιστεύετο ήδη οτι «τελείτο 
άγων τις μεταξύ τή; ύλης καί δυνάμεως 
τινός νοητικής, ΰπερόχου άγνωστου, άν 
θέλετε, ήτις κατέχει τό άτομο» διαλύει 
καί μαλάσσει αύτό. ΙΙαν ο,τι χαρακτη
ρίζει τήν οργανικήν ύλην έστι τούτο" ενό
σω ένυπάρχει έν αύτή ή ζωή εύρίσκεται 
έν καταστάσει διηνεκούς ήλελκτρική; συμ- 
φορήσεωθ. Πράγματι ό σπούδασα; τήν χη
μεία— Τήν ώραϊαν ταύτην επιστήμην ήτις 
Τοσαύτην παοέσχε πρόοδον τή Φιλυσοαία’ 
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πνευμα έστιν 4 τύπος τού σώματος ότι υ
λοποιείται έλκων πρός εαυτό τή; ύλης τά 
άτομα καί τέλος ζτι ή ήλεκρικότη; άπαλ- 
λαττομινη διά τοΰ χημικού συνδυασμού 
τών άτόμ.ων τούτων είναι ό δεσμός δι' οΰ 
ή ψυχή ένοΰται μετά τής ύλης.

Άλλ’ ή Ψυχή μετά τής θελήσει»; διευ- 
θύνουσι τύ ατομον. Διά τής θελήσεω; αυ
τής ή ψυχή διευθύνει πάντα τού σώματος 
αύτή; τά όργανα, μεθ’ ων ώς βλέπομεν 
είναι στενώ; συνδεδεμένη. Άμα ώ; ό δεσ
μός ουτος (ή ήλεκτρικότης ύπ' αύτοΰ τού
του τού οργάνου παραγομένη) έκλε(ψγ) με- 
ταζύ τή; ψυχής καί ενός τών οργάνων τοΰ 
σώματός της, αδυνατεί αΰτη νά χρησι
μοποίηση τό όργανον τοΰτ*·  όπάταν δέ ή 
ζωική δύναμις έγκαταλείψν) άπαν τό σώμα 
ή ψυχή καί τό περίπ νεύμα αύτή; άμέσω; 
αύτοΰ άπαλλάττονται. Το σώμα θνήσκει 
άποδιδον τή ©ύσει τά συνιστώντα αύτό 
στοιχεία καί ή ψυχή αθάνατος άποκαθί- 
σταται αύθις έλευθέρα έν τώ διαστήματι.

Ill

Εύκολου τή; ψυχής τήν ύπαρζιν ν' άπο- 
δείξωμεν ταύτη; προφανή τεκμήρια ιϊσί 
τά ανθρώπινα πκθχ,’ δύναται δέ τις καί 
άνευ τών ύπό τών πνευμάτων διδόμενων 
διακοινώσεων, ν’ απόδειξη τήν ύπαρζιν καί 
μετενσάρκωσε? τών ψυχών άρκεί νά μελε- 
λήσγ, τις τούς έν τοΐς γυμνάσίοις τής αύ
τή; κλάσεως νέου; ων οϊ μέν είσίν υπέρτε
ροι, τήν πνευματικήν άνάπτυζιν, οί δέ πολ- 
λώ όλιγώτερον, πρό; έκμάθησιν εύφυείς καί 
ήττον ανεπτυγμένοι άρκεί νά σπουδάση τι; 
τούς μικρά; ήλικίας ταΐς αύταίς γονεύσιν 
ανήκοντας παίδας καί νά παρακολούθηση 
έφ’ οσον αΰζάνουσι τάς ορίζεις καί τά πά
θη αύτών άρκεί νά συγκρίνη τις τήν ψυ
χήν τών μεγάλων νοών οίτινες παδηγετοΰ- 
σι τήν ανθρωπότητα έν τή πορεία αύτής, 
πρός τήν ψυχήν των άνευ νόμου άνευ πί
στεως άνευ άρχων ανθρώπων, τού; όποιους 
ώ; κόνιν έλκει κοπιώδεις έν ταϊ; πτυχαϊ;

τή; φύσεως — γνωρίζει δτι δυο άτομα έ- 
νοΰνται και διαλύονται ύπείκοντα εϊς τι- 
νας σταθερό»; αμεταβλήτους νόμους. Όθεν 
όπω; ένωθώσι δδο άτομα απαιτείται δύ- 
ναμί; τι;· ή δύναμις αύτη είναι ή θερμό- 
ττ,ς άλλως ή λ ε κ τ ρ ι κ ό τη ς, καλούμενη 
ήτις έρχεται πρό; ή··ά; άπό τοΰ Ήλιου τοΰ 
βασιλέως τούτου τών άστέρων τοΰ μικρού 
ήμ.ών κόσμου, τοΰ συγκροτούντο; περί αυ
τόν τήν έκ πλανητών καί πληθύο; μικρών 
άστέρων, οικογένειαν αύτοΰ έφ ής ά δ ι α- 
λ ε ί π τ ω ς διαχέει μόρια θερμότητος καί 
ζωής.

Όμοίω; όταν δύο άτομα άποχωρίζων- 
ται, άποδίδουσι τήν παρ' αύτών άπορρο 
οηθεϊσαν θερμότητα, συμβαίνει τότε έζά- 
τμισις ήλεκτρικότητος

Άλλά τό ήμέτεοον σώμα διαρκούση; τή; 
γήινου ήμών ΰπάρξεως εύρίσκεται έν συνέ
χει τινι καταστάσει διαπλάσεως τοΰτίστιν 
έν διηνεκεΐ καταστάσει διαλύσεως καί με- 
τασυνθέσεω;- αί φυσιολογικά! έπιστήμαι 
λέγουσι καί έπικυροΰσι τοΰτο. Άπούει- 
κνύεται έκ ταύτης έναργώς καί βεβαίως 
ότι έκαστον ελάχιστου μόριον τοΰ υλικού 
ήμών όντος πλε'ει έντός ήλεκρική; τίνος 
φυσαλίδος ακριβώς όπως τά μικροσκοπικά 
ζωάρια έν τι ύδατος σταγώνι.

Οΰτω κατά συνέπειαν τή; διαλύσεως 
τών συνιστώντων αύτό κυψελών, υπάρχει 
διηνεκής παραγωγή ήλεκτρικότητος· τό δ' 
ήμέτερον σώμα εμφορείται μέχρι καί αύ
τών απειροστημορίων μερών του ύπό ήλε 
κτρικοΰ ρευστού.

Τό ρευστόν τοΰτο δέν ε’ναι ή Ψυχή. 
Είναι απλή τις Δύναμις τής όποιας ό Ή
λιος. μέγα όργανον έν ταϊ; χερσί τού Θεού 
κοινόν έστι δοχεΐον. Τήν δύναμιν ταύτην 
θέλομεν άποκαλεϊ Δ ύ ν α μ ι ν ζ ω ϊ κ ό ν.

Κατέχομεν πεποίθησιν άκράδαντον κα
τόπιν πολυχρονίου καί ώριμου μελέτης 
προσκτηθεϊσαι οτι ή ΨυΖή καί τό περί- 
■πνευμα αυτής ένοϋνται μετά τού σώματος 
διά τή; μεσολαβήσει·»; τοΰ ηλεκτρικού τού
του ρευστού- Βλέπομεν ούτως ότι τό ΙΙερί-

ΦΙ Α Κ Ρ Γ Ο Σ
ΣΚΕΨΕΙΣ

τή; τηβέννγ,ς ό μεγαλοφυή; έθνους τίνος. 
Ή ψυχή έστιν άϋλος, Έστιν αθάνατος. 
Εκδηλοΰται διά τή; μεσολαβήσεως τή; 

ίλης.
Έν τή έποχγ καθ’ ήν εΰρισκόμεθα καί 

.ει; τό σημεΐον έν ω έφθκσαν αί άνθρώπι- 
ναι γνώσεις, ή ιδέα ψυχής άύλου έχούσης 
πραγματικήν ΰπαρξιν, ανεξαρτήτως τής ύ
λης, ευκόλως άφ’ έαυτής αναπτύσσεται. Ή 
επιστήμη χορηγεί τοσαΰτα παραδείγματα 
ενεργειών, ας αί αίσθήσε.ς ήμών δέν δύ
νανται νά άντιληφθώσι καί περί τή; ύ- 
πάρξεω; τών όποιων είμεθα έν τοσούτω βέ
βαιοι χωρίς νά καταφύγωμεν είς τήν νέαν 
εκείνην αϊσθησιν τήν ύπεργή'ίνον, άν ίπιτρέ- 
πητε, τήν όποιαν καλοΰσιν Φαντασίαν ή 
Έμπνευσιν, άλλά θεωρούντε; απλώς ώς 
ιδιοκτήτους τά; βεβαιότητα; όσα; ή ΙΙει- 
ραματικη Έπιστήμη μά; παρέχει.

Δέν είναι άύλον τό φώς; Άπορρέον άφ’ 
έκαστου ήλιου αβαρές άνευ εξωτερικού 
σχηματισμού, όστις καθιστά αύτό ήμΐν 
αισθητόν, διαπερα τήν άπειρίαν τού δια
στήματος, καί ήταχύτηςτου, εννοώ τήν 
εύθείαν γραμμήν ήν διατρέχει έν διαστή- 
ματι ενός δευτερολέπτου, φθάνει τόν τε
ράστιον αριθμόν δν αδυνατεί νά κατανόηση 
τό πνεύμα, καί δι’ αύτή; τής παρατηρή
σει.»; άκόμη, τών 80,000 λευγών.

ΤΙ ήλεκτρικότης δπω; καί τό φώς <εϊ- 
•μή έν καί τό αύτό άποτελοΰσιν», έστιν α

βαρής· διαφεύγει τάς ήμετέρας αισθήσεις. 
Ταχεία ώ; ή Ιδέα εκδηλοΰται άπό τοΰ έ 
νο; ά'κρου τοΰ κόσμου μέχρι τού ετέρου ο
σάκις παρέχεται αύτώ σώμα τι διά μέσου 
τού όποίσυ είναι δυνατόν νά φανεοωθή.

Τέλος ό Μαγνητισμός έστιν υύσία τι; 
μυστηριωδεστέρα, διαπεραστιζωτέρα τών 
δύο τούτων ενεργειών άς ώνομάσαμεν.

Δολικώ; σκεφθέντες είπατε δεν ήθελε 
τις πειραθή 4ά ϊδη τήν ύλην ένδυομένην 
μορφάς ή τουλάχιστον καταστάσεις έπί 

. μάλλον καί μάλλον λεπτοφυείς, επί μάλ- 
• λον καί μάλλον άγνάς !

"Οπω; δήποτε ' Είτε ή όλη έστιν, ήτις 
μεταμορφουμε’νη, ψυχή άποκαθίστζται, είτε
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ή ψυχή έστιν ή έμψυχοΰσα καί μεταμορ- 
φοΰσα τήν ύλην, γεγονός τί υπάρχει πρό· 
δηλον διά πάντα σκεπτόμενον νουν.

Υπάρχει ή ψυχή. Είναι αθάνατος.
Νομίζομεν οτι τά ρηθέντα άσκοΰσιν, 

δπω; έπιτρέψωσιν εί; τήν ψυχήν ήμών νά 
κατανοήστρ τήν ιδίαν αύτή; φύσιν. Άνα- 
κεφαλαιούμεν.

ΊΙ ψυχή ήμών έστιν άύλος. Έστιν αθά
νατο;.

Συγκρατείται μ.ετά τοΰ σώματος διά μ.έ- 
σου δυνάμεως τινο; ήν ήδυνάμεθα σχεδόν ν’ 
άποκαλέσωμεν Συνάφειαν. 'Λπαλλατ- 
τομένη τών συνδεόντων αύτήν μετά τοΰ σώ. 
ματος δεσμών, δύναται νά διατρέξη τά; ά- 
ποστάσει; τοϋ άπειρου πολλώ μάλλον τάχι. 
ον του φωτός όπερ άφικνείται πρός ήμά; 
άπό τού ήλιου μεθ' όση; ήδυνάμεθα νά ύ- 
ποθέσωμεν ταχύτητας.

Μετάφρασες έκ τοΰ (lleviie Spirits).

Φ. ΔΙΙΜΗΤΡΙΑΔΙΙΣ.

Τί| 23 Νοεμβρίου 4877.

ΤΑ ΣΠΒΑΑΙΑ’ΤΟΥ ΒΟΝΙΦΆΓΙΟΥ.

•Ακταί απότομοι, ύψους διακοσίων πεν- 
τήκοντα ποδών, σγηματίζουσι τήν παρα
λία ν τοΰ μεσημβρινού ακρωτηρίου τή; νήσου 
Κορσικής.

Αί άκταΐ αύται έκ τιτανώδου; βράχου 
ολίγον σκλσροΰ, καταβαλλόμενα; άενναω; 
ύπό τών κυμάτων τής θαλάσσης, είσίν ΰλαι 
ύπονενομευμέ-αι ή ύπεσκαμμέναι είς την 
ρασιν, καί αϊ ένεκα τή; επιρροής τίΰν κυ
μάτων άδιάλειπ τοι καταρρευτεις, άφίνουσι 
τό υψηλότερο' μέρος τοϋ βράχου κρεμάμε- 
νον, ούτως είπεϊν, έν τώ μέσω τοΰ άέρος, ώς 
καταπεσοέν θολος, σχημάτιζαν τέταρτον κύ
κλου, τού όποιου τό έξεχον ή ή καμπή εί
ναι εΐ; τινα μέρη πλε-.οτέρα τών έςατόν 
ποδών.



484 ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΑΙ Ε> ΟΓΡΑΝΩ ΓΑΪΑΙ 485

Άλλ' εκείνο όπερ Θεωρείται ώς θαΰμα, 
δεν είναι μόνον τό νά βλέπρ τις τάς απο
τόμους ταυτας έξοχα; κρατούμενα; ύπεοανω 
τών αβύσσων τής θαλάσση; ύπό μόνης τής 
δυνάμεως τής πλαγίας συγ κρατήσει»;, άλ
λά πρό πάντων, τό νά βλέπη αύτάς κατα- 
πεφορτωμέ να; ΰπο ολοκλήρου πόλεως καί ά- 
κροπόλεω;, νά άνΘίστανται εΐς τό ΰπερμέ· 
'γεθε; τοΰτο βάρος, όπερ μ’ όλον τοΰτο, τά- 
χιον ή βράδιον, Θέλει καταρρεύσει άπο- 
σπωμένου τοϋ ώς ερείσματος χρησιμεΰοντος 
μέρους. Ή πόλις αΰτη είναι τό Βονιφάτιο». 
Έν τούτο·.; είναι άλ-ηθέ; οτι αί πλέον έκτε- 
Οίΐμέναι οικίαι έγκατελείφΟήσαν ύπο τών 
ιδιοκτητών των, καί είναι βέβαιον ότι πρό 
αΐώνος ί-ασκ, ή, πόλις θέλει έγκαταλειφθή, 
έάν πρό της εποχής εκείνης δέν καταποντι- 
σθή ύπό τής πτώσεως τοΰ εδάφους όπερ τήν 
φέρει.

Είς τά πέριξ τοΰ Βο-'ίφατίου ή Θάλασσα 
βχει πολλά κοϊλα σπήλαια, εί; τινα τών 
οποίων παρατηρούνται άξιωσημείωτοι λε
πτομέρεια!.

Έν τούτων μεγάλης εύρυχωρίας εΰρίσκε- 
ται ακριβώς ΰπο τήν άκρόπολιν’ ή είσοδός 
του είναι λίαν στενή, έπειδή ή θάλασσα είς 
τό μέρος τοΰτο συνεσωρίυσε ποσότητα μεγα- 
λτ,ν γαλύκων, δέν δύναται μάλιστα νάδιέλ- 
δτι τις, καί συρόμενος έπι τής κοιλίας. Τό 
έσωτερικόν περιέχει πολλά; αίθουσα; τών ο
ποίων οι τοίχοι καί οί θόλοι εΐσίν δλοι κε- 
καλνμμένοι ύπό άπολιθώσεων, καί τών ο
ποίων τό βάθος είναι κεκαλυμμένον όδατος. 
Άλλ*  όπερ κατ άρχάς εκπλήττει, είναι ότι 
τούτο τό ύδωρ καθαρόν καί διαφανές ε’ναι 
ολίγον αλμυρόν, ένώ ή επιφάνεια του ε’ναι 
χαμηλότερα τής τή; θαλάσση,;· ά·εγνωρί-

»»
«ν βροχής εΐς 

καί τοΰτο είναι ώ; 

σΘη πάραυτα ότι τό γλυκύ τούτο ΰ^ωο εΐνα· 
προϊόν άποσταλάζεων όδατιον β"'»·/*--  εΐι 
τά πέριξ τής ακτής, 
νέα άπόδειξις ότι τά νδατα της θαλάσσης 
δέν είσχωροΰσιν εντός τής γης, ώ; διϊσχυρί- 
ζοντό τινες φυσικοί, πριν αί γεωλογικοί γνώ
σεις οθασωσιν είς το κατακόρυφον. Οί πε
ρίεργοι διατρέχουμε τούτο τό σπήλαιον εν
τός λέμβου, διότι τό βάθος τού ΰδατος είναι

σχεδόν πανταχοϋ οκτώ με’χρι δέκα ποδώνΐ 
'Εν έτερον σπήλαιον όχι όλιγώτερον πε

ρίεργον, είναι τό φέρον τσ όνομα Περτουϊρά- 
το' ε’ναι αξιόλογος στοά, ήτις λέγεται ότι 
έσκάτθη υπό ανθρωπίνου χειρος, τοσούτον 
κανονική είναι. ’Επειδή είναι άνοικτόν έκ 
τών δύο μερών, τό φώς εισέρχεται έλευθέ- 
ρως, καί ό,τι αυξάνει την έκπλη,ξιν περί 
τούτου τοϋ σπηλαίου είναι ότι τό όρος προ
χωρεί έντός τής θαλάσσης ώς άκρωτήριον 
όΰτινος ή βάσις εύρίσκεται πάντοτε είς τά 
βάθη τών ϋόάτων.

Τό σπήλαιον είς τήν είσοδον τοΰ πορθμού 
(τού χωρίζοντο; την Κορσικήν τής Σαρδη
νίας) είναι έτι παράδοξον. Αυτή είναι με
γάλη όπη ημικνκλοτερής έπί τής καθέτου 
πλευράς ένό; βράχου, περί τοΰ όποιου λέγε
ται ότι ό έν εΐδει ψαλλίδος ισθμός η,νωβε 
τήν επιφάνειαν. ’Επειδή ή οπή αύτη είναι 
πλήρη; φυκών, ή θάλασσα εισέρχεται και ε
ξέρχεται έλευθέρως· δέν δύναται τις νά 
προχωρήσει έντός ή δ ά λέμβου, καί πρός 
τούτο πρέπει νά έκλέςη στιγμήν καθ’ ήν 
ή θάλασσα δέν ε’ναι πολύ ταραχώδης’ εΐ δέ 
καθίσταται δύσκολου νά ίδ^ρ άλλο τι παρά 
τήν πρώτη*  υπόγειόν στοάν, 
ούδέν αξιοσημείωτο? εύρίσ; 
φθάση, είς τό βάθο:

', καί είς ταύτην 
Λΐ~α·, άλλ άροΰ 

ι; ταύτη; τή; στοάς, η τις 
φαίνεται ότι προχμιρεΐ αρκετά άποτόμως εν
τός τοΰ 3-ους, παρατηρεί έπί τής αριστερές 
πλευράς τήν είσοδον δεύτερου σπηλαίου, ού·' 
τίνος ό Οόλος δέν είναι πολύ υψηλός καί φέ
ρει είς αίθουσαν άπέραντον φωτιζόμενη*  άνω
θεν’η αίθουσα αΰτη περιέχει βαθείαν δεξα
μενήν πλήρη καθαρωτάτου ΰδατος, έν τώ 
μέσω τής οποίας φαίνεται μέγα; άριθμός φω- 
κών, αϊτινες παίζονσιν. Οί άλιεΐ; τοϋ Βονι- 
φατίου, ρίπτουσιν ενίοτε τά δίκτυά. των εΐς 
τά μονήρη ταΰτα μέρη, άλλά ποτέ δέν ά*η'  
συ/οΰσι ταΰτα τά ζώα, άτινα ουδόλως 
οαίνονιαι φοβόμενα.

(Μετάφρασι; έκ τοΰ ΓαλλικοΟ.)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΙΛΚΑΣ.

ΑΙ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΑΙΑΙ

(Συνέχεια, ϊδε τεύχος I'. σελ. 447).

ΚΚΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Ί’πό τής νομίμου φιλοδοξίας ώθούμενον 
ίνα τάχιον καί βαθύτερο» διείσδυση ίν ταΐς 
άβύσβοις τού απείρου, το μεγαλοφυές ανθρώ
πινον πνεύμα έτερον μέσον έζτ,τη,τεν όπως ύ- 
περβή τάς ύπό τής κατασκευής τών διόπτρων 
έπιτευχβείσας προόδους, καί, έκ παραλλήλου 
πρός ταΰτα ίφεϋρε τά τηλεσκόπια.

Εί καί, ώς έκ τής ετυμολογία; αύτοΰ, τό 
όνομα τ η λε σ κ ό π ιο ν, οπερ σν,μαινειεβλέ- 
πειν μακρόθεν» έδόθη κατ’ αρχάς πάσι τοίς 
ώρισμένοι; εΐ; τήν θεωρία, τών μεμακρυσμέ- 
νων αντικειμένων, πρό πολλ-,ΰ καθιερώθη τό 
όνομα τηλεσκοπίαν είς τά εργαλεία 
περί ων έν τω παροντι ομιλτ,σομεν. Εν τού
τοι;, καί σήμερον είσέτι έν ’Αγγλία καί τά 
μέν καί τά δέ άδιαφόρως τηλεσκόπια άπο- 
καλοΰσιν*  όταν δέ θελήσωσι διακρίναι αύτά 
όνομάζουσι τά μέν πρώτα αντανακλαστικά 
τά δέ δεύτερα διαθλαστικά, δνόμστα σχε
τικά προς τήν πορείαν τών φωτιστικών άκτί 
νων έπ’ άμφότερον. Τών λέξεων άλλως τε τη 
λεσκόπια, τηλεσκοπικά, ποιούνται 
έν γένει χρήσιν έν ταΐς περιγραφαϊί οσάκις 
πρόκειται περί παρατηρήσεων αστέρων αο
ράτων τώ γυμνω όφθαλμώ.

Τό κυρίως τηλεσκόπιο ν λεγόμενον 
έχει ώ; ουσιώδες μέρος ούχί φακόν ΰέλινον, 
άλλά κάτοπτρο ν. Δέον δέ ίνα τάχιστα 
γνωρίσωμεν τοΰτο και μηδόλως αυτού έπι- 
λαθώμεθα. Τό κάτοπτρου τούτο κεϊται έν τώ 
έσωτερικώ τοΰ σωλήνος τού τηλεσκοπίου, ό 
που δηλαδή τίθεται ό οπτικός έν τοϊς διό 
πτροις. Το άνώτατον μέρος τού σωλήνός έ
στιν ελεύθερον. Υπάρχει δ’ ενταύθα, ώ; πά; 
τις βλέπει, διαφορά ουσιώδης κατασκευήςτε 
καί σχήματος μεταξύ τοΰ διόπτρου καί τοΰ 
τηλεσκοπίου.

Ή πρώτη ιδέα τού τηλεσκοπίου εΰρηται 
ίν τινι συγγράμ.ματι δημοσιευθίντι εν Λυόν, 

έν έτΕι 1652, υπό τοϋ πατρό; Ζουκχίου, άγ- 
γελλοντο; οτι άπό τού έτους 1616 συλλα
βών είχε τό σχέδιον τοΰ εργαλείου τούτου’ 
καί όμως μόλις έν έτει 1 663 ,ήδυνήθη τις 
άναγνώναι τήν πλήρη περιγραφήν τηλεσκο
πίου όφειλομέ.ου ’Αγγλω τινί έπιστήμονι, 
τώ Σίρ James Gregory. Δέκα δέ έτη με
τά ταΰτα, δ Νεύτων κατεσκεύασε το έαυτοΰ, 
έν συστήματι διαφόρω τοΰ προηγουμένου.’Ενα 
δ αιώνα καί έτι πρός μετά ταΰτα, i Wil
liam Herschel έπέτυχε τού άνςγείιαι αλη
θινόν μνημεΐοντή Αστρονομία, κατασκεύασα; 
ίδίαις γερσί τό ισχυρότατο*  έργαλεΐον τής 
οπτικής τή: εποχής εκείνης.

Οί ’Αρχαίοι έγινω-κον τά τε κοίλα καί τά 
λεία κάτοπτρα καί τάς κυριωτςρα; αυτών ο
πτικά; ιδιότητας. Άλλ’ ουδόλως έχρησιμο- 
ποίήσαν αύτά κάλλιον τής ύέλου διά τήν 
σπουδήν τών επιστημών. Ό Πλάτων έν τώ 
Γιμαίω, ό Ευκλείδης έν τή Κατοπτρική αυ
τού, ό Πτολεμαίο; έν τή ’Οπτική αύτοΰ, Ίέ- 
ρων ό Άλεξανδρεό;, δ Σενέκας, ό ΙΙλούταρ- 
χος, δ Άπουλαίος, καί πολλοί έτεροι συγ
γράφει; τής έρχαιότητος ώμίλησαν περί κοί
λων κατόπτρων καί περί της ύπ' αυτών πα- 
ραγομένης αύξησεως τών άντικειμενων. Υ
πάρχει μάλιστα καί επιγραφή μνημονεύουσα 
κατόπτρου τεθειμένου έπί τοΰ φάρου τή; ’Α
λεξάνδρειά;, δι’ ου ήδύνατο τι; βλέπειν τά 
πλοία εΐ; άπόστασιν εκατόν περίπου λευγών, 
έάν πιστευσωμεν εί; τόν Ameilhon(l), καί 
μάλιστα αεί; άπόστασιν πενταζοσίων περί
που λευγών» κατά τόν Benjamin de Til- 
dela (·2).

Ό άραψ συγγραφεύς ΆμπΟυλφίδα; διη
γείται μάλιστα οτι τό κάτοπτρο*  τούτο κα- 
τεστράφη ολίγα ετι μετά τόν Μωάμεθ ύπό 
τών χριστιανών (3) Ό Βυφοών συμπεραίνει 
έκ τή; παραδόσεω; ταύτη; οτι τό άντανα-

(1) Academie des Inscriptions, τόμ. 42 
σελ. 503.

(2) Voyage, μεταφρ. γαλλ. σελ. 104 έν 
Παρισίοις, 1830.

(3) Descriptio Aegypti, σελ. 7 τοΰ ά- 
ραβικοΰ κειμένου Goltinque, 1776, 
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πλαστικόν τηλεσκόπιον ήν γνοιβτόν τοΐς ’Α
λεξανδρινοί; έπιστήμοσιν. ’Αλλως τε ί υπερ
βολή τών περιγραφών έστι πρόδηλος διά μό
νου τοΰ πράγματος τούτου ό"ΐ ή κυρτότη; 
της θαλάσσης ^κωλύει ήμάς βλέπ·ιν πλοία 
είς άποστασ.ν πεντακοσιων λευγών καί μά
λιστα εκατόν. Πιστεύομεν μετά τοϋ κ. Τ/1. 
ΗβΒΓΪ Martin, δτι τό συναξάριον τοΰτο ά- 
ναφέρεται είς μαγικόν τι ανατολικόν κάτο
πτρου δι’ ου βλεπει τι; πάν ό,τι θέλει. Δυ- 
ναμεθα επίσης οημειώσαι ότι υπήρχε κατά 
τόν 1 6ον αιώνα, έν Ραγούση, κάτοπτρου τε- 
θειμε'νον έν τώ βάθςι κυλίνδρου, δι1 ου έβλε
πε τις εικόνας αρκούντως μεμακρυσμένας, καί 
μεταξύ άλλων πλοία έν τώ λιμενί. Τό έρ- 
γαλεϊον τούτο ήν ίσως προϊόν αξιοσημείωτου 
τής τέχνης τοΰ κοιλαίνειν καί στίλβουν τά 
μέταλλα κατά τινα δεδομένην κυρτότητα.

(1) Ό Βίλλιαμ Έρσχελος, απόγονος ‘Α- 
νοδριανής οίκογενείας εντίμου κα) ολίγον πλου 
σίας, αύτός ιαόνο; είργάσατο πάσαν την α
ξίαν καί πάσαν αυτού τήν δόξαν- Κατασκεύα
σα; τά τηλεσκόπια αύτοΰ δ>.ά-ών ίδιων αύ
τοΰ γειρών, άπηθανάτισε τό όνομα αύτοΰ 
διά τής άνακαλύψεως τοΰ Ουρανού καί διά 
τών απέραντων αύτοΰ έργων επι των δ ,αδι- 
κ.ών αστέρων, τών νεφελοτητων καί τών με
γίστων προβλημάτων τής άστρώας αστρονο
μίας. ‘Η άύελφή αύτοΰ Καρολίνα είχε με
γάλα; τής αστρονομίας γνώσεις καί πολλά
κις ταΐ; παρατηρήσεσιν αύτοΰ έοοηθησεν. Ό 
δέ υιός αύτοΰ σίρ I. Έρτχελος υπήρξε τών 
τά μάλιστα άζ'-οσημειώτων αστρονόμων τοΰ 
αίώνο; ήμών. Ό δε έγγονος αύτοΰ Αλέξαν
δρο; Έσχελος, ακολουθεί πόρρωθίν ολίγον 
τοΐς τών πατέρων αύτοΰ ιχνεσιν.

Ην ό πρόδρομος τοΰ τηλεσκοπίου, άλλ’ ού
χ) αύτά το τηλεσκόπιον, έπειδή ούδείς οπτι
κός φακός ύπήρχεν.

Ώ; δ έφθημεν ε’πόντες, έν τών μεγί 
οτων καί διασημοτάτων τηλεσκοπίων ύπήο· 
ξε τό τοΰ Βίλλιαμ Έρσχέλου, κατασκεύα
σαν περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνο;, 
είς Slough έν Άγγλίφ. Ό κολοσσός ούτος 
κατίπληξε τάς φαντασίας, ούχί διά τά; διά 
τούτου γενομένα; ανακαλύψεις (πράγμα περί 
ούτινο; ούδόλως ό κόσμος έφρόντιζε»), αλλά 
μάλλον δια τάς ύπερμεγέθει; αύτοΰ διαστά
σεις, αϊτινες ήσαν 4 μέτρου καί 47 εκατο
στημορίων διά τό κάτοπτρου καί \ 'Ί μέτρων 
διά τό μήκος τοΰ οωλή.Ος (1).

(1) Καίτοι γιγαντιαΐαι, αί άναλογίαι αυ
ται καθ’ υπερβολήν έμιγαλοποιήθησαν ύπό 
τής φήμης. Μεταξύ δέ πολλών ετέρων, πρω
ίαν τινά διεδόθη έν Λονδίνω ότι ό διάσημο; 
αστρονόμος έδωκε χορόν έντός τοΰ κυλινδρι 
κοΰ σωλήνος τοΰ έαυτοΰ τηλεσκοπίου. Ή 
φαντασία αύτη έφάνη πρωτότυπο; καί συνε- 
τέλεσεν ινα έκληφθή ώς πραγματικόν φαινό
μενου τό έργαλεΐον όπερ έθεωρεΐτο ήδη ώ; 
κολοσσός. Ή είδησι; δέ τοΰ δήθεν γοροϋ τοΰ 
Έρσχέλου διεψεΰσθη. ’Απεδείχθη ότι συνέ- 
•χεον τόν διάσημου αστρονόμον μετά τίνος

Τό κάτοπτρου τοΰ τηλεσκοπίου τούτου 
μόνου είγε βάρος 1000 χιλιόγραμμων, "[να 
δέ κινήται έργαλεΐον τοιούτου βάρους ό ’Κρ- 
σχελος ήναγκάσθο έπινοήσαι μηχανισμόν πο- 
λυπλοκώτατον, συνισταμενον εξ ολοκλήρου 
συνδυασμού ιστίων, άναβαθρών, τροχιλεών 
καί σχΟινίων, ώ; ή έξαρτησις μεγάλου 
πολεμικού πλοίου. Ή γιγαντιαία αΰτη μη
χανή ούκ ολίγον συνετέλεσεν εί; τό δούναι 
τω τηλεσκο“ίω τοΰ Έρσχέλου τήν φαντα
σιώδη αύτοΰ διασημότητα.

Σήμερον δέ ούκέτι υπάρχει το έργαλεΐον 
τούτο είμή ώ; λείψινον οικογενειακόν, εύλα- 
6ώς διατηρούμενου έν τώ παραδείσφ τής 
SlOUgh. Τήν 1 Ίανο;αρίου 1840, ό σίρ 
Ζέν Έρσγελος, υίό; τοΰ Βίλλιαμ, ή σύζυ
γο; άλτου, τά τέκνα αύτών, ίπτά τον αρι
θμόν, καί τινες αρχαίοι θεράποντες τής οικο
γένειας, συνήλθαν είς άνάμνησιν τοΰ τηλε
σκοπίου καί τών ύπό τοΰ αθανάτου αστρο
νόμου γενομένων απέραντων ανακαλύψεων. 
Τήν μεσημβρίαν, ή συνέλιυσις περιεστράφη 
πολλάκις περί τό μνημείου λιτανεύουσα, έ
πειτα δέ έκαθίσατο έν τω σωλήνι τού τη
λεσκοπίου έπί θρανίων προπαρασκευασθέντων 
διά τήν περίσταίιν καί έψαλε μνημόσυνου διά 
στίχων αγγλικών συντεθέντων ύπ’ αύτοΰ τοϋ 
σίρ I. Έρσχέλου. ΊΙ ένδοξος οικογένεια πκ- 
ρετάχθη μετά ταΰτα έν κύκλω πέριξ τοΰ 
σωλήνος, καΐ ή οπή ερμητικώς έπεσρραγ ίσθη· 

ζυθοποιοΰ, καί τό μέγα τηλεσκόπιον μετά 
τίνος βαρέλλας ζύθου, εν τώ έσωτερικώ η;τι- 
νος πράγματι έ/ορευσαν τινες τετρά/ορού. 
Αργός τις άναμφιβολω; επαγωγόν ένόμισεν 

'-α μεταγαγ·/) τό μέρος τή; πανηγυρεω; εϊ; 
Slough, και πλάση ότι ολόκληρο; συνανα
στροφή έχόρευσε δήθεν έντος σωλήνος σιδηρού, 
έν ωπερ άνθοωπος τοΰ ελάχιστου αναστήμα
τος δυσκόλω; ήδύνατο ίστασθαι όρθιος. Τό
σον προκατειλημμένο; διετέλει ό κόσμος ύπέρ 
τοΰ περίφημου εργαλείου τοΰΈρσχέλου, ώστε 
τήν διάύευσιν ούχί πάντες παρεδέχθησαν, 
καί ώστε μετά πολύν χρόνον έγίνετο είσετι 
λόγος περί τοϋ παραδόξου χοροί) τοΰ δοθέν- 
το; ύπό τοΰ μεγάλου αστρονόμου.

Έδωκε δε πέρας τή ημέρα εκείνη οικεία τι; 
πανηγύρι; (1)

Το μέγιστΰν τών μέχρι τής σήμερον κα- 
τασκευασθέντων τηλεσκοπίων εστι το ύπο 
τοΰ λόρδου Rossc Ιδρνθέν έντό; τοΰ παρα- 
δ ίσου τού πύργου αύτοΰ PlirsonstO Β έν 
’Ιρλανδία, δι’ ου άνεκαλυψε τά; θαυμασίας 
νεφελότητας καί τάς σπειροειδεΐς, τούί σω
ρού; έκείνου; τών ήλιων τών τοσον άπομεμα- 
κρυσμένων, ώστε τό φώ; αύτών μετά εκα
τομμύρια έτών μέχρις άμών φθάνει, Ό σωλήν 
τοΰ αληθώς κολοσσιαίου τηλεσκοπίου τούτου 
έχει μήκος 55 ποδών άγγλικών (1 6 μ, 76), 
καί βάρος 6604 χιλιόγραμμων. Ώ; πρός το 
σχήμα αύτοΰ, δύναιτο συγκριθήναι πρός κα-
πνοδό'/W ατμόπλοιο» μεγίστων διαστάσεων’ 
λήγε; δέ πρός τά κάτω δι' έξογκώσεως τε
τράγωνου, δίκην σκηνής περικλειουσης το 
κάτοπτρου, Οπερ έχει διάμετρον 6 ποδών, 
(I μ, 83), καί βάρος 3809 χιλιόγραμμων, 
δηλαδή τετραπλάσιον σχεδόν τοΰ τοΰ Έρ
σχέλου. Τό όλον βάρος τής μηχανής έστι 
10413 χιλιόγραμμων. Τό ύπέρλαμπρον τοΰ
το έργαλεΐον ιδρυμένου έπί είδους οχυρώμα
τος έπιμήκους 75 περίπου ποδών άπό βορ
ρά πρός νότον, τέθειτσι μεταζύ Ουο εκ πλα
γίου κειμένων τοίχων, επάλξεις έχόντων, ύ- 

ψηλών, ίσον πιντηκοντα ποδών, κεκτισμίνων 
έξ έ*«τ*ρθυ  μεροο; ϊνα χρησιμεύωσιν ώ; κρη
πίδες τώ εις το κινεΐν αύτό όρισμίνφ μηχα
νισμό». Ό γίγα; ουτος οφθαλμός δύναται έξ- 
ερευνήται τά βάθη τοΰ ουρανού πέραν πάσης 
άποστάσεω; ξνθα ήδυνήθη ποτέ ϊνα διτισδΰ- 
σρ ο ανθρώπινος όφθαλμ’,ς. Ή πρώτη αύτοΰ 
επιτυχία υπήρξε τό ανακαλύψει τό ακριβέ; 
τών νεφελοειδών σχήμα.

‘Ο διδάσκαλο; καί φίλος ήμών Βαβινέτος 
εγραψεν ότι διά τοΰ τηλεσκοπίου τούτου 
δύναιτο τις ίδεΐν έπί τή; Σελήνης άγέλας 
ζώων «ναλόγων πρός τάς τών δαμάίεων τής 
Αμερικής, καί διακρΐναι στρατεύματα τεταγ- 

μενα ώς εί; μάχην πορευόμενα, καί μνημεία 
ίσα πρός τά ήμέτερα, ο’ια τό ’Αστεροσκο- 
πεΐον τών Παρισιων, τό Λοΰβρον, ό ναό; τής 
Παναγίας, εύκολο»; καί κάλλιον ετι τά κα
τά μήκος έκτεταμένα αντικείμενα, οία αί 
ροαί τών ποταμών ήμών,οί πορθμοί ήμών, τά 
περιτειχίσματα, αί όδοϊ, οί σιδηρόδρομοι καί 
αΐ κανονικαΐ φυτείας. Εϊησαν δέ ταΰτα ακρι
βή, είπερ τό κάτοπτρου τοΰ τηλεσκοπίου τού
του ην εντελές’ άλλ' ή δύναμις αύτοΰ ού
δόλω; άνταποκρίνεται πρό; τό μέγεθος καί 
τήν χρηματικήν αύτοΰ αξίαν (1), καίτοι δή 
θαυμασια ανακάλυψαν, ούδόλω; εσ-.iv άρκοόν. 
τω; καθαρόν ίνα διίξη έπί τή; Σελήνης, μηό · 
έπί τών πλανητών λεπτομέρεια; άκριβεστά- 
τας.

Τηλεσκόπια εντελέστερα τών τού 
Έρσχέλου καί τοϋ λόρδου Bosse κατεσκευά- 
σθησαν εκτοτε. Έν έτει 1862, δ κ. W ίΐ- 
liam Lassell, μεγ·αλέμπορος έν Λιβερπούλη, 
αποχώρησα; έκ τών εμπορικών έργων ίδρύ- 
σατο έν τοϊ; κόλποι; τοΰ ωραίου κλίματος 
τής νήσου Μιλήτη; θαυμαστόν τηλεσκόπιον 
δπεσ ϊδίαις χερσί κατεσκεύασεν. Το έκ με
τάλλου κάτοπτρον έχει διάμετρον τεσσάρων 
αγγλικών ποδών, ή I μ, 22. Τό έργαλεΐον 
ϊδουται έν συστήματι νευτωνείω, καί έχει μή
κος 37 ποδών (1 1 μ, 40). 'Ο δπτικός φα-

(1)Πρό; κατασκευήν τοΰ τηλεσκοπίου τού
του ό ιδιοκτήτης αΰτοϋ έδαπάνησε 300000 
φράγκων,
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κός τέθειται ει; τό ανώτατου άκρον τοΰ σω- 
λήνος, ΐ)ι διατρέχει παραλλήλως, ϊνα βκο- 
πευιι τύ μικρόν κάτοπτρο», Επίπεδον κεκλι
μένο» κατα 45 βαθμού;, πρός ό τείνουσι» αί 
φωτιστικά! ακτίνες αί άντανακλώμεναι ύπό 
τοΰ μεγάλου κατόπτρου τοΰ τεθειμένου πρός 
τά κάτω τοΰ σωλή.ος. Ό αστρονόμο; ύπο- 
χρεοΰται άρα άναβήναι μέχρι τοΰ ύψους τοΰ 
τοΰ οπτικού,, καί προ; τοΰτο ώκοδόμηται 
αληθής πύργο; καθέτως, όστις ολισθαίνει έπί 
σιδηροδρόμου περί τό τηλεσκόπιου’ έχει δέ 
πολλά; όροφάς, καί ό αστρονόμο; κάθηται 
ίπί Εξώστου κινητού δυναμένου άναβαίνειν 
καί καταβαίνειν κατά τά αναγκαία τή πα 
ρ*τηρήσει  ύψχ, και πλησ·.άσαι πρό; τό κέν- 
τρον κατά τήν κλίσιν τοΰ τηλεσκοπίου, ίνα 
δΰνηται πάντοτε ο αστρονόμο; τιθέναι τόν 
οφθαλμόν αύτοΰ πλησίον του οπτικού. Ε
πειδή δέ τά κύματα τοΰ άέ-ο; τά δεερχό- 
μενα σταθερώ; δια τή; άτμοσφαίρας καθ’ 
όλα; τά; διευθύνσεις πρό πάντων δέ καθέτως, 
μετά τά; θερμά; ήμέρα;, προσεπιθρΰβοντα τά 
τείχη τών ,κτιρίων, είσί λίαν Επιβλαβή εΐ; 
τήν καθαρότητα τών εικόνων, όταν ή έν χρή- 
σει αυςησις ισχυρότατη τυγχάνή, προσπάθοΰ- 
σιν άποφυγ=ΐν αύτά, δσον οι ον τε, ίδρύοντες 
τά μεγάλα εργαλεία έν όπαίθρω. Τοϋθ’δπερ 
καί τούτφ συμβαίνει. Ίνα δέ έλαττωθή το 
βάρος καί εΰκολυνθή ό χειρισμός, ό σωλήν έν 
τώ φανερώ ιδρύεται (ί).

(1) Τό-έργαλεΐον πλήρες κατεσκε-υάσθη 
αντί 72,080 φράγκων.

Αί τώ τηλεσκόπιό» τούτω Εφαρμόσιμοι αυ
ξήσεις ποικίλλονται άπό 500 μέχρι 1500. 
Διά τούτου δέ τοΰ εργαλείου ό κ. Λασσέλ ά- 
νεκαλυψε τήν δ-ρυφόρον τοϋ ΙΙοσειδώνο;, ώ; 
καί τούς δύο πλησιεστέρου; τοΰ Ούρανοδ, τή 
βοήθεια οπτικού αύξάνοντο; 1060 φορά;. 
Έτεραι άνακαλϋψει; ούχ ηττον λαμπραί υ
πήρξαν ή ανταμοιβή τοΰ υπέρλαμπρου τού
του έργου. ’Ενώ δέ αίθαυμασταί αύται πρόο
δοι τή; οπτική; έπραγματοΰντο έν Ευρώπη,, 
αποικία τι; αγγλική, νεωτάτη έν τούτοι;, 
παί μόλις γεννηθεΐσα έπί τή; σκηνή; τοΰ 
κόσμου, έξεγείρετο οΰτω; εΐ; τήν λατρείαν

τή; Ουρανίας, καί άμα τώ πρώτοι αΰτη; βή- 
ματι πρό; τόν Ουρανόν Εφιλοδόξει ύπερβή- 
ναι δι έ*ό;  άλματος πάσαν τήν βραδέως δια- 
νυθεΐσαν όδον ύπό τδϋ παλαιού ημισφαιρίου, 
‘ίΐ πόλις τής Μελβούρνη; πρωτευούσης τής 
κυβερνησεως τής Βικτωρίας έν Αυστραλία, 
ήτις ούπω ύπήρχεν έν έτει 1850, καί ήτις 
αίφνης εξήλθεν έκ τών δασών ώ; ύπό τήν 
ααγικήν επήρειαν ράβδου νηρηίδος, καί αρι
θμεί σήμερον 1 30000 πολι "ών, ή πόλις τής 
Μελβούρνης, ήτις παρέχει ήδη είς τά έκ
θαμβα βλέμματα τοΰ οδοιπόρου μουσείο» φυ
σικής ιστορία; πεπληρωμένον περιέργων πραγ 
μάτων τών τριών βασιλείων, αστεροσκοπείων 
γέμον Εργαλείων πολυτίμων, πανεπιστημειον 
άπηλλαγμένον τής στασιμότητο;, π^ώτυπο» 
σχολείων, μέγαρα καί περιπάτους, θέατρα 
καί μελωδίας, ή πόλις αύτη έστι καί κάτο
χος ένός τών ισχυρότατων τηλεσκοπίων.

Ίνα κατασκευασθή, έγένετο εκλογή συ
στήματος σχεδόν άλω; έπιλελησμίνου ύπό 
τών Εν οπτική Επιστημόνων,τοΰ συστήματος 
τοΰ Γρέγορυ, καθ’ όπερ αντί τοΰ δέχεσθαι 
τόν αστρονόμον καθήμενον πρό; τό πλάγιον 
καί πρός τό ΰψ >ς τού Εργαλείου τάς ύπό τοΰ 
μικρού κάτοπτρου αντανακλώμενα; άκτΐναι, 
φέρει αύτάς προ; τά κάτω εν τώ μέσω τοΰ 
μεγάλου κοίλου κατόπτρου, Εν τώ κέντρω 
ούτινος κυκλοτερής δπή ύπάρχει, Έκεΐ τί
θεται ό οπτικός φακός, οΰτω; ώστε έν τή πα
ρατηρήσει δ αστρονόμος εύρίσκεται είς τήν 
αύτήν θέσιν έν ή καί όταν διά διόπτρου σπου
δάζει.

Τό κάτοπτρου, ώς τό τοΰ τηλεσκοπίου τοΰ 
ΑασΈλ, έχει διάμετρον 4 ποδών αγγλικών 
(1 μ, 22) καί βάρος Ι590 χιλιόγραμμων. 
Τό κυρτότατου πάντων ήν φυσικώς τό Επι
τύχει» τοΰ ύπ-'ρμεγένου; τούτου μεταλλικού 
κατόπτρου. Έλήφθη δέ ώς πρώτυπον κρά
ματος τό μίταλλον τοΰ τηλεσκοπίου τοΰ 
λόρδου Ρό;, συντιθέμενον έκ 4 ισοδυνάμων 
χαλκού, πρό; 1 κασσιτέρου, δύναμιν παρέχον 
αντανακλαστικήν εξαίσιο» καί άνευ χρωμα
τισμού. Ή οπτική αύτοΰ δύναμις ισοφαρίζει 
πρό; τήν αντικειμενικού τίνος φακού 34 αγ
γλικών δακτύλων (86 εκατοστημορίων) όπερ

ήμά; πρό; τά; λαμπρότητας τής αιώνια; δη

μιουργίας.
Τό μεγαλοπρεπές τούτο εργαλείου ίδρΰ- 

θη έν Μαλβούρνη τώ 1870. Είρηται δέ ή
μΐν δτι τό κάτοπτρου έχει βάρος 1590 
χιλιόγραμμων. Ό σωλήν έχει μήκο; 27 πο
δών καί βάρος 1210. 'Ολόκληρον δέ τό έρ
γαλεΐον έχει βάρος ούχί μεΐον τών 8240 
χιλιογράμμων. Εύρίσκειαι έν τοσαύτη έντε- 
λεΐ ισορροπία ώστε δύναται τις, διά μόνης 
τής χειρός, άπό τής όριζοντίας δούναι αύτώ 
κάθετον διεύθυ·σιν Εντός είκοσι δευτερο

αδύνατον εΐη σχεδόν διαλύσαι έν τή έ»ε- I 
στώση τής οπτικής καταστάσει Μηχανή ατ
μοκίνητο; και τά μηχανήματα τή; κατα
σκευής ίδρύθη σαν έν τώ έργοστασίω τοΰ 
Γκροϋβ έκ Δουβλίνου διά τό μέγα τούτο έρ- 
γον, εια τά τή; κυρτώσεως, άναλόσεως, προ
σχεδιάσματος, στιλβώσεως, προσέτι δέ καί 
μικρό» κάτοπτρου, επίσης έκ μετάλλου, κε 
κυρτωμένο», ίνα δέχηται οΰτω πάσας τάς 
έκ τού μεγάλου έρχομένας ακτίνα; καί με- 
ταπέμπφ τό εΐκονιον πρός τό κέντρου αύτοΰ, 
σώμα τοΰ τηλεσκοπίου, καθ’ ύπερβολήν ά· 
σφάλε;, σκευή του μεγάλου κατόπτρου έπί 
Ερείσματος άξιου Εμπιστοσύνη;, κτλ. κτλ. Τό 
Εργαλείου έστήθη ούτως "να δύνηται διευ- 
θύνεσθαι άκόπω: καί ταχέως προς πάντα 
τοΰ Ουρανού τά σημεία, καί, έτι πλέον, μέ
νει» κινητόν Εν τελεία ισορροπία, καί κινεί- 
σθαι αΰτομάτην τή άκριβεΐ ενεργεία κινη- 
σεω; ωρολογίου, ούτως ώστε άκολουθεΐν τοΐ; 
άστράσιν έν τή φαινομενική αύτών κινήσει 
ύπεράνω τών κεφαλών ήμών- ’Αφίεμεν ήδη 
τά; έκτενεστέρας τοΰ εργαλείου τουτου λε
πτομέρειας. Έπί έν έτος αί μζχαναί είργά- 
ζοντο’ έπί έν έτος τά τεμάχια κατεσκευά- 
ζοντο συγχρόνως διά χειρών ειδικών τεχνι
τών. Ό οφθαλμό; ξένου τίνος έπισκεπτο- 
μένου νομίζοι ά» βλέπειν διά μέσου τώ» φλο
γών τοΰ βαναυσουογείου καί τών θορυβωδών 
στροβίλων τώ» τοονών καί τών τροχιλεών 
παραδόξου; προπαρασκευά; διά τηλεβόλου 
κολοσσιαίας δίαστάσεως, καί ύποθιΐ-αι ώ; 
έτοιμάζοιντο τά τεμάχια γιγαντιαίου κατα
στροφή; Εργαλείου*  διότι τά τηλεβόλα τά 
έξεοευγόμενα τον θάνατόν είσι τά νύντά προσ
φιλή τέκνα τών έν τέλει, καί ταύτά εΐσίν αί 
πρόοδοι(!) ά;τινας προστατεύουσι καί έπιθυ- 
μοΰσιν αί κυβερνήσεις. ’Αλλ' ούδόλως πρου- 
κειτο ένταΰθα περί τών τελειοτήτων τοΰ 
πυροβολικού, αϊτινες είσι τό αίσχος καί τό 
όνειδος τώ» πεπολιτισμένω» εθνών. Προυκει 
το περί κατασκευής αληθώς άξια; τοΰ άνθρω 
πίνου π-εύματος, προωρισμένη; εί; τό κα- 
τοβιβάσαι τό ύψος τώ» ουρανών ή μάλλον 
εΐ; τό άνυψώσαι ήμά; ύπεράνω του κόσμου 
τούτου τής βαρβαρότητ'.ς καί προσεγγίσαι

λέπτων.
'(» σωλήν, κατεσκευασμένος εκ δικτυω- 

τοΰ ίνα ανακουφίζει τό βάρος προώριστα; 
φε'ρειν έπί τοΰ άνωτάτου αύτοΰ άκρου τό 
μικρόν κάτοπτρου τό άποστέλλον τό είκο- 
υιον έν τφ όπτικώ τω τεθειμένο) είς τό κέν
τρο» τοΰ μεγάλο», ώ; Εξηγήσαμε» τοΰτο.

Έ» συντόμω δέ, τό μέγα τοΰτο τηλεσκο
πίου παρουσιάζει τάς έπομένας αναλογίας 
κατά :ά γαλλικά μέτρα, τό κάτοπτρον έ
χει διάμετρον 1 μ. 22. ή δέ μεθέστιος (1) 
αύτοΰ άπόστασί; έστι 9 μ. 60. Φαί.εται 
ότι το τηλεσκόπιου ώφειλεν έχειν τουλάχι
στον τόσο» μήκο; όσον καί ή μεθέστιος αύ- 
του βζοττασις· αλλ εγςν<το τοοποποιησις 
τις τού συστήματος Γρέγορυ, ή τού συστή- 
μαθος Κασσαγηρέν τό μικρόν κάτοπτρου 
έστιν άνάκοιλον αντί κοίλου, καί διατέ- 
μνει τήν δέσμην τών φωτιστικών άκτίνων 
πριν ή σχηματισθή ή εστία- ευρηται άρα πέ
ραν τής εστίας. Οΰτω δε τό όλον μήκο; τοϋ 
τηλεσκοπίου ούδολως ύπερβαίν=ι τά 9 μέτρα. 
Έχει δέ πλάτος 1 μ, 35. Είοί δέ αϋτω 
Εννέα οπτικοί φακοί Εφαρμοσμένοι. Άλλά 
φαίνεται ότι ή ισχυρότατη αύξησις αύτοΰ 
έστι 1500.

Άλλά καί ή Γαλλία πρό τίνος Επροοικί- 
σθη ήδη διά μεγάγου τηλεσκοπίου, εχοντο; 
τά; αύτά; διαστάσεις οΐας τά τοΰ Λασσελ 
καί τή; Μελβούρνη; (1 μ, 2θ), καί άποπε-

(1) Μεθέστιον άπόστασιν λεγομεν 
τΰ μεταξύ τοΰ οπτικού φακού καί τή; Εστίας 
τοΰ τηλεσκοπίου διάστημα X. Μ.

02
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ρατωθέντος τοΰ 1876. Κατεσκευάσθη δέ υ- 
πο τοΰ Κ. Μαρτίν, γάλλου έν οπτική έπι- 
στήμονος, κατά τδ σύστημα τοΰ Νεΰτωνος, 
καί ίδρύθη έν τω κηπω του Αστεροσκοπείου 
τών Παρισίων. Τδ κάτοπτρου αύτοΰ έστιν 
ΰελος άργυροειδής, κατά τήν μέθοδον Φου- 
κόλτ. Τδ τηλεσκόπιου τοΰτο έχει μεθέστιον 
άπόστασιν 7 μ, 19’ τδ μήκο; τοΰ σωλήνος 
7 μ, 30. ισταται δέ κατα τδν ισημερινόν 
δηλονότι μηχανισμό, τις ωρολογίου κινεί 
αυτό κατά την διεύθυνσιν τη; κινήσει*;  τών 
αστέρων, ώςείδομεν έ' τώ προηγουμένω κε- 
?αλαίω. 'Ολόκληρος ή μηχανή έχει βάρο; 
9000 χιλιόγραμμων, οΰτως ώστε δΰναται 
τις συγκρίναι τό τηλεσκόπιου τοΰτο πρός 
υπερμεγέθη βελόνην τοΰ αύτοΰ βάρους κινου- 
μένην ύπδ τοΰ εσωτερικού ώσολογίου. Προσ
τιθέμενα δέ τά ακίνητα τεμάχια πρό; τα κι
νητά διδοΰσι βάρος όλον 19000 χιλιογράμ.

ταβήσονται.» Τό σχέδιον τοΰτο είη τό κα
τασκευάσαι κάτοπτρου εχον διάμετρον 4 μέ
τρων, ουτινος ή μεθέστιος άπόστασις έχοι άν 
μήκος 40 μέτρων. Δύναιτο τις έφαρμόσαι Ο
πτικόν φακόν μεγεθύνοντα 8000 κατά τήν 
διάμετρον, δηλαδή 64,000,000 κατά τήν 
επιφάνειαν ! Τοιαύτη δύναμις ποιήσοι άνα- 
καλύψαι σωρούς άστέρων οίτινες μένουσιν 
αόρατοι μέχρι τή; σήμερον, καί δώσοι τή δ
ράσει τού ανθρώπου τήν ευχέρειαν τού διεισ- 
δύσαι δισεκατομμύρια λευγών πέραν παντό; 
ό,τι έθεάθη μέχρι τή; έποχής ήμών. Ό 'Α
ρης προσενέγκοιτο άν οΰτω; είπεϊν είς άπό- 
στασιν 1700 λευγών καί φαίνοιτο έκατοντά- 
κι; μείζων τής Σελήνης. Οιον μέγεθος τών 
ανακαλύψεων αίτινες δύναιντο γενεσθαι ότε 
ικανοί έσοίμεθα έξεριυνήσαι τήν επιφάνειαν 
τού έν λόγω πλανήτου! Τά προβλήματα τής 
συστάσεω; τών δακτυλίων τοΰ Κρόνου, τού 
Διό; καί τών δορυφόρων αύτοΰ κτλ·, είησαν 
λελυμένα. Ώς πρό; τήν Σελήνήν δέ, βλέποι- 
μεν άν αύτήν είς άπόστασιν δώδεκα λευγών 
άφ’ ήμών ! α Αδύνατόν έστι προμαντεϋσαι, 
προσετίθη η άυερικανκή έφημερί; (scienti
fic American), πάν ό,τι τοιαύτη μηχανή 
είη άν ικανή άνακαλύψαι επί τής φΰσεως 
τών άλλων πλανητών καί τών άχανών χω
ρών τοϋ στερεώματος. Ουδόλως άμφ βάλλο- 
μεν ότι τό είς τήν έπιχείρησιν ταύτην αναγ
καίου κεφάλαιον γενναίως σχηματισθησεται 
υπέρ τή; προόδου τής ΰψίστής πασών τών 

I ίπιστημών.»

Ό αστρονόμο; άναβαίνει πρ'.ς τόν οπτι
κόν διά κλίμακα; σιδηράς, κατεσκευασμένης 
ώς διά μαγικής δυνάμεως καί ληγούση; 
κατά την κορυφήν τής τελευταίας αύτή; 
ελικο; εί; δώμα, κείμενον εϊ; ΰψο; Ί μέτρων 
ότε τό τηλεσκόπιου εόρητσι κάθετον καί πα 
ρατηρεϊ τις το Ζενίθ. Ή κλίμαξ διολισθαίνει 
έπι σιδηροδρόμου, καί ό άστρονόμο; δΰναται 
τίθεαθαι καθ’ όλα; τάς διευθύνσεις και καθ 
όλα τά όψη (1).

(1) Αί αυξήσεις τών οπτικών φακώ·. ποι
κίλλονται άπο 200 μέχρι ~000· Ή μεν πρω 
τη περιλαμβάνει στενόν 12' τόξου, δηλαδή 
ηττον τοΰ ήμίαεως τή; διαμέτρου τή; σελή
νης, ή δέ τελευταία ούκέτι έχει είμή στενόν 
Γ, καί οΰκ έστιν είμή θεωρητική, τοΰ άμφι 
βληστροειδοΰ;, ουτινος ή έπιφάνειά έστιν άπό 
2 μέχρι 3 χιλιοστομέτρων τετραγωνικών, 
ό'τος μείζονος τής έν αύτώ έντυπου μένης εί- 
κόνος, μηδέ χρησιμοποιούμενου, κ>ι τώ. άτ 
μοσραιρικών όρων μηδέποτε εντελών τυγχα- 
νοντων. Ή τά μάλιστα συχνακι; χρησιμο
ποιούμενη αυξησι; έσεται ή 500.— Γά δύο 
μέγιστα τηλεσκόπια τή; Γαλλία; η'αν πρίν 
τή; κατασκευής τοΰ έν λόγω τά τής Μασσα
λίας καί τής Τουλούσης, άτινα εχουσι διά-

, Ή αΰξησ ς ή εφαρμοζόμενη εΐ; τά μεταλ
λικά τηλεσκόπια ούδόλως έστι τόσον μεγάλη 
άναλόγως τής τών διόπτρων, διότι ΰπάρ/ει 
πλείων έλάττωσις φωτός. Ύποδεεστέρα έστι 
δύο φοράς κατά χιλιοστόμετρο? τής διαμέτρου 
τοΰ κατόπτρου, κα'ι ή διαφορά άναβαίνει τό
σω μάλλον όσω καί μεΐζον το τηλεσκόπιου 
τυγχάνει. Οΰτω δέ καλόν τηλεσκόπιου 1 μ, 
20 ούδόλως έχει συξησιν2400, άλλά 1500, 
καί έν σπανιωτάται; περιστζσεσι δΰναται 
άναβήναι μέχρι 2000, μηδέποτε δυνάμενον 
ύπερβήναι 'ό όριον τούτο. Αλλά τά έχοντα 
ΰελον άργυροει'ή τηλεσκόπια φθάνουσι σχε
δόν εις τήν αξίαν τών διόπτρων.

Συνήθως όριζουσι τά τηλεσκόπια καί τά 
δίοπτρα διά τή, διαμέτρου τοΰ κατόπτρου 
καί τοΰ αντικειμενικού φακού μάλλον ή διά 
τοϋ μήκους τοΰ εργαλείου.

Τό γενικόν έξαγόμενον τήςέκθέσεω; ταύ
της τών ισχυρότατων εργαλείων τών κατα- 
σκευασθέντων μέχρι τής σήμερον δείκνυσιν 
ήμϊν ότι ή φυσική τοϋ ανθρώπου ορασι; έφθ*-  
σεν οϋ μόνον ίνα δεκαπλασιασ θή καί έκατον- 
ταπλασιασθή, άλλά καί ίνα αύξηση πράγ
ματι 2000 φορά; πλέον τή; έαυτής αξίας. 
Έν τή ένεστώσει καταστάσει τής οπτικής, 
δυνάμεθα προσεγ/ίσαι τοϋ; άστέρας κατά 
2000 φοράς τής άποστάσεως αύτών. Ή πεί
ρα δείκνυσιν ήμϊν οτι μέχρι τοΰ δρίου τού
του ίστανται αί δυνάάεις αίτινες Οεωρητικώ; 
ύπετίθεντο ίσ.υς ισχυρότερα·.. Ούδέν εΐσέτι 
ύπ:ρέβσ τό τηλεσκοπιον τοϋ λόρδου 1’ϋς κα
τά τάς διαστάσεις, άλλά κατά τήν πραγμα
τικήν αξίαν, κατά τήν πραγματωθεΐσαν δύ- 
ναμιν, κατά τήν εντέλειαν, τήν άκρίβΐιεν καί 

μέτρον 80 εκατοστημορίων καί μήκο; 5 μέ
τρων Είσίν εξαίρετα καί σχετικώς ΰπ-'ρτερα 
τοϋ τηλεσκοπίου τού I μ, 20, όπ ρ ούχί εν
τελώς έπέτυχεν.

Ό οπτικό; τεθειμένος επί τή; κορυφή; τοϋ 
σωλήνος έχει παρ' έαυτώ τόν εξερευνητήν, 
και δΰναται στρέφεσθαι περί τό στόμιον τού 
τηλεσκοπίου προς μεγίστη? εύζ.ολίαν τών πα
ρατηρήσεων. ‘Η ολική αύτοΰ άξια άνέβη εί; 
1 90,000 φράγκων.

τήν καθαρότητα τών εικόνων. Τό πάν μέχρι 
τού σημείου τούτου εφθασεν*  έπειδή εί; τί 
χρησιμεύει τό αύξάνε’.ν ύπερμέτρως εικόνα 
τινά ήτις παύει ούσα καθαρά καί δυναμένη 
επωφελώς παρατηοηθήναι; Αυσιτελεϊ δέ μά
λιστα ΐνα μηδόλως υπερβαίνει τό προηγούμε
νου όριον ή αυξησι; τών καλλϊστων τηλεσκο 
πίων, όσα ΰπάρχουσιν, άλλ’ ίνα φθάνρ μέχρι 
1500 καί μάλιστα -1000. Τοιαύτη δέ τι; 
αΰξησις ούχ ήττον αξιοσημείωτο; τυγχάνει’ 
δείκνυσιν ήμϊν διά τοΰ τηλεσκοπίου τήν Σε
λήνήν, τόν Άρην, τόν Δία, τήν Άφροδίτην, 
τόν Κρόνον γιλιακι; πλατύτερους κατά τήν 
διάμετρον ή όσον βλέπομεν αύτοΰ; γυμνώ 
τώ όφθαλμώ,δηλαδή έκατομμυριάκις εΰρυτέ- 
ρον; κατά τήν επ-.φά-ειαν.

Ήμέραν τινά άναμφιβόλως (βεβαίως μά
λιστα), προβησονται περαιτέρω, καί τούτο 
λίαν προσεχώς, έάν τι; κρίντ) έκ τών έν τή 
οπτική γινομένων προόδων άπό ήμίσεος ήδη 
αιώνος. Φαίνεται ότι η ’Αμερική έστιν ισχυ
ρά; διατεθειμένη ΐνα προσωθήσσι όσον οιόν 
τε τά; τοιούτου είδους απόπειρας. Λόγο; μά
λιστα σπουδαίο; γίνεται ΐνα άφ-ερώσωσιν εί; 
τήν κατασκευήν τερατώδους τινός τηλεσκο
πίου τήν μυθώδη ποσότητα ένό; εκατομμυ
ρίου δολλαρίων!(1 )
• · -·· ·—·

(1) Έν τή ’Ακαδημία τών επιστημών τής 
Καλιφορνίας (χώρα; καλώς κατηρτισμένης 
άλλως τι ίνα πραγματωσνι τοιοϋτόν τι σχέ
διο»), ό καθηγητή- Γεώργιος Δαβισσόν ώμί- 
λησεν έσχάτως ώς επεται’ αΔιά τηλεσκοπίου 
διαστάσεω; καί έντελείας άςπερ ή αμερικα
νική έπιδεξιοτης δυνηθήσεται έπενεγκεϊν τή, 
κατασκευή ταύτη, τηλεσκοπίου, όπερ ϊδρυ- 
Οησεται 10,000 πόδας ύπεράνω τή; επιφά
νειας τή; θαλάσσης, ύπό τόν ούρανόν τή; Σιέρ- 
ρας Νεβάδας, διά τών διαφόρων μηχανών 
κατεσκευασμένων ΐνα φθάνωσι μέχρι τού ύ
ψους αύτοΰ, διά παρατηρητών έπιστημόνων 
και έπιδεξίων, διά τών τελειοποιηθεισών με
θόδων αίτινες έφαραοσθήσονται αύτώ, έλπί- 
ζομεν ότι τάχιστα, όψόμεθα ύποφώσκουσαν 
τήν ήμέραν έν ή τά μυστηριώδη προβλήμα
τα τής δημιουργία; έν ταΐς χερσίν ήμών κα-

Ή ιδέα αΰτη άξια έστιν έμπνεΰσαν τήν 
φιλοδοξίαν μεγάλου λαού’ τό κατασκευάσαι 
τό ίσχυροτατον τών τηλεσκοπίων τοϋ κόσμου 
είη άν τό ένδοξότατον έργον τυΰ παρόντος 
αιώνος. "Οταν σκέπτηταί τις ότι τόσα κε
φαλαία ριπτο»ται καθ έκαστον έτος είς κα
θαρά? απώλειαν έν τώ βαράθρω τών διαρκών 
στρατών αίσθανεται πόσον εΰγενέστερόν έστι, 
οιραιότερον καί λυσιτελέστερον, τό άφιερώσαι 
μέρος τών μυθικών τούτων ποσών εΐ; τήν 
τών επιστημών πρόοδον. ΙΙροσεγγισάτω έπί 
τέλους η οπτική τοϋ ΙΘ'. αιώνος τούς πλα- 
νήτα; μέχρις ου έπιτρέψοι άν ήμΐν διακρίνας
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τήν ζωήν ητις τήν επιφάνειαν αύτών -καλλω
πίζει ’ Coelum certe patet, ibimus iliac, 
ώς έλεγον ό Οβίδιος προ δύο χιλιάδων ετών, 
‘Ο οΰρανος ή ν έ ω κ τ α ι κατοχήν 
αύτοΰ π ο ι ή σ ωμ ε ν!

(επεται).

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
ΦΓΣΙΚΑΙ KAI XUMIKAI ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟΝ.

Hept τής χημικής συγγένειας καί 
περί τών απλών σωμάτων, ή 

στοιχείων, τοΰ πλανήιου μας.

’Αφοΰ έν τοϊ; προηγουμένοις (1) έδω- 
κα γενικήν τινα ιδέαν περί τοΰ κλίματος, 
περί τής ατμόσφαιρας, περί τής υγρασίας καΐ 
ξηρασίας, οφείλω πρό τοΰ να πραγματευτώ 
περί ποιότητος γαιών, περί λιπασμάτων, καΐ 
άλλων σπουδαιότερων κεφαλαίων τής γεωρ
γίας, νά σχετίσω τόν γεωπόνον είδικώτερον 
καί συστηματικώτερον μέ τήν φυσικήν και 
τήν χημείαν.

Και ή μέν φυσική είναι ή έπιστήμη ή 
έζεταζουσα τάς ιδιότητας τάς οποίας ολα τά 
σώματα τοϋ παντός έχουσι, τάς διαφόρου; 
φυσικά; δυνάμει; καΐ ένεργείας αύτών, και 
τινι τροπώ έκαστον τούτων, οιον ή θερμότη; 
τό φώς, ό ήλεκτρισμός ένεργεΐ έπί τών λοι
πών σωμάτων, καΐ ιδίως έπ’ εκείνων διά 
τά οποία ημείς ώς γεωπόνοι ένδιαφερόμεθα 
περισσότερον.

Ή δέ χημεία εξετάζει χωριστά έκα
στον σώιαα, καί έάν είς έκαστον εΰρίσκωνται 
ένό; είδους μόρια, τό σώμα λέγεται άπλοΰν 
έάν δέ περισσότερα τοΰ ενός, τό σώμα λέ- 

συνθετον, πρός δέ εξετάζει τίνι τρόπω 
αφόρα ταΰτα μόρια συσσωρεύονται καί 

ενοϋνται διά τής ένεργείας διαφόρων φυσικών 
δυνάμεων, καΐ είς ποιον βαθμόν θερμότητος 

γεται 
τά δι

τό σώμα άπό στερεού γίνεται ΰγρόν, καί 
τίνι τρόπω, καΐ διατί άλλοιοϋται καΐ μετα
βάλλεται ύπό τοΰ φωτός ή τοΰ ηλεκτρισμού. 
‘Η χημεία μά; απαριθμεί τάς αλλοιώσει; τάς 
όποιας φέρει είς τήν σύνθεσιν σώματός τίνος 
διδάσκει τάς περιστάσεις καΐ τόν τρόπον, 
καθ ον αί αλλοιώσεις αύται γίνονται’ κατα- 
τάττ:ι δέ πάν σώμα μεθ’ όσων άλλων σωμά
των έχει τοΰτο άναλογίαντινά καΐ συγγένειαν 
κα'ι δίδει ίδιον όνομα εις έκαστον έξ αυτών.

Είπομεν δτι ή χημεία ονομάζει σ ώ μα
τ α ά π λ ά, ήσ τοιχεΐα, έκεϊνα τάόποΐα, 
μ’ολους του; τρόπου; τής άποσυνθέσεω; τού; 
οποίους σήμεοον γνωρίζομεν, μενουσι τά αυ
τά, και εξακολουθοΰσι νά φαίνωνται δτι σύγ- 
κεινται έκ μιας καΐ μόνη; ουσίας, δέν περιέ- 
χουσι, δηλαδή, είμή ένό; καΐ μόνου είδους 
μόρια. Τουναντίον δέ ονομάζει σώματα 
σύνθετα έκεΐνα τά όποια δύναται ή χη
μεία νάδιαχωρίσρ είς διαφόρους διακεκριμέ
να; ουσίας, είς διάφορα δηλαδή σώματα 
απλά, καΐ νά σχηματίσωσιν έν σώμα σ ύν 
θετόν, λαμβάνον άλλο όνομα, καΐ εχον 
άλλα; ιδιότητας, άναγκαίως πρέπει τά διά
φορα ειύη τών μορίων των νά εχωσι προδιά- 
θίσινένώσεως, καΐ νάηναι είς κατάστασίν ένώ- 
σ=ω; καί συνδυασμού, τούτέστίν,ώρισμένη τις 
ποσότης τής μιας ουσίας νά είσέλθη, ούτως 
είπεΐν, καί νά άναμιχθη μετά τής άλλης, 
διά νά άποτελέση έ'ν σώμα’ παραδείγματος 
χάριν, δύω απλά σώματα, τά όποια ποτέ δέν 
κατώρθωσεν ή έπιστήμη νά ίδη είς ύγράν κα- 
τάστασιν,άλλά μόνον εί; κατάστνσιν αερίων, 
καί τών οποίων τό έν καλείται ό ξ υ γ ό ν ο ν 
τό δέ έτερον ύ δ ρ ο γ ό ν ο ν, όταν ένωθώσιν 
ύπό περιστάσεις ώρισμένας, παράγουσι τό ύ
δωρ Ε’-πομεν δέέν τοΐς προηγουμενοιςδτι Οταν 
ελθωσιν εί; συνάφειαν 89 μέρη οξυγόνου μέ 11 
μέρηύδρογόνο-ι παράγουσιν ή γεννώσιν 100 
μέρη τρίτου τινός καΐ πασιγνώστου σώματος, 
τό οποίον όνομάζομεν ύδωρ, καΐ τό όποιον 
μεγάλω; διαφέρει, καί κατά τάς ιδιότητας 
και κατά τήν ενέργειαν, τών δύω αερίων έκ 
τών όποιων έγεννήθη.

Ήχημική ίνωσι; διαφέρει πάση; άλλης 
τέχνη τ ήςένώσεως,. Έάν, παραδείγ

‘Η χημική αΰτη συγγέν ια είναι μετά τόν 
Θεόν ό δημιουργός τοΰ παντός’ δι’ αύτής 
τελούνται τά πάντα, και άνευ αύτή; ούδέν’ 
δΓ αύτής άναπνέομεν καΐ ζώμεν, δι’ αυτής 
αί πεοιφρονούμεναι παρα τινων κοπροι μετα
βάλλονται είς τροφάς, δι’ αύτής αί τροφαί 
γίνονται αίμα και σάρκες, δι’ αύτής καΐ μετά 
θάνατον διαλυόμεθα είς τά έξ ώ'συνετέθημεν 
πρός σύνθεσιν άλλων σωμάτων.

‘Ισω:, μεθ' όσα ε'πον, τιιές τών αναγνω
στών μου θέλουσι κράζ’Γ —« καΐ τι μάς 
μέλει ημάς δΓ αύτά; χημ.κό; καΐ φυσικός 
καί φιλόσοφο; πρέπει νά ημαι έγώ ό γεωργός’,» 
— Μάλιστα, και τρις φοράς μάλιστα, φίλε 
μου! τώαπαντώ’ χημικός όμως ούχί τοΰ 
χαρτιού, άλλά τής πείρα;’ φιλόσοφο; ούχί 
τοΰ σ χ ο λ ε ί ου, άλλά τού όρθοΰ λόγου, 
δστις σοί λέγει νά ζητγ,ς πάν καλόν καί νά 
άποφεύγγ,ς πάν κακόν. "Οταν λοιπόν ήξεύρν,ς 
(καΐ σέ βεβα-ώ ότι. έάν άναγινώσκη; τό φυλ- 
λάδιόν μου τακτικώς, θέλεις τό μάθει) ότι τό 
δείνα λίπασμα αποσυντίθεται διά τού ΰδατος 
ή δια τού άέρο; εΰκολωτερον. και άπορροφά- 
ται πρός τροφήν τών φυτών σου περισσότερον 
παντός άλλου, θέλεις τό προτιμήσει καί θέ
λεις λάβει δΓ αύτοΰ καρπόν σΰ, έν ω ό γεί 
των σου οστις ίσως έγέλα όταν το μετεχειρι- 
ζεσο, θά λυπήται διά τήν ανοησίαν του.

Ί1 δύναμις ή κρατούσα πλησίον άλλήλων 
τά όμοειδή μόρια ενός σώματος, άπλοΰ ή 
συνθέτου, καλείται συνοχή ή έ λ ξ ι ς. 
Καί άλλοτε μέν ή συνοχή αΰτη είναι μεγάλη, 
ώ; εί; τά ρευστά, οίον τό ύδωρ, τοΰ όποιου 
αποχωρίζει τι; τά μόρια εύκολωτατα· Δεν 
πρέπει όμως μέ τήν σ υ ν ο / ή ν νά συγχίσω- 
μεν τ ή ν συγγένεια ν, ούτε μέ τήν λέξιν 
αποχωρισμόν νά συγχίσωμεν τήν χη
μικήν άνάλυσιν, δηλαδή τον χωρισμόν των 
απλών σωμάτων, τά όποια ήνώθησαν δια 
νά σχηματίσωσιν έν σύνθετον σώμα

Τώρα άς έλθωμεν εις τήν έξέτασιν τών 
διαδόσω» ά π λ ώ ν σωμάτων τά δπ οΐκ 
άπαντώνται έπι τοΰ πλα ητου μας, και εί
ναι μέχρι ταύτης τής στιγμής γνωστά,καΐ τά 
όποια όνομάζουσι στοιχεία.

Οί παλαιοί έφρόνουν ότι τά στοιχεία ησαν

ματος χάριν, θελήσωμε-' νά σχηματίσωμεν 
έκ διαφόρων απλών μορίων αορίστου βάρους 
εν τρίτον σώμα,αύτο δέν δύναται νά όνομα- 
σθϊ. σώμα σύνθετον, άλλά μ ί γ μ α σω 
μ ά τ ων απλών ή συνθέτων τό όποιον θελει 
πάντοτε διατηρεί τάς ιδιότητας τών σωμά
των έκ τών οποίων σύγκειται. Διά τούτο, ό
σον καΐ άν ένώσωμεν καλώ; καΐ εΐ; κατάστα- 
σιν λεπτοτάτκς τεχνητή; κόνεως τό» ά ν- 
θρακα καΐ τήν κρητίδα ( τό τουρ- 
κοβαρβαριστί τεμπεσίρι ), πάντοτε θέλομεν 
έχει κρητίδα καί άνθρακα χωριστά, τά όποια 
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν. Έν ω, ώς πρότε- 
ρον είπομεν, έκ τή; ένώσ-ως τοϋ οξυγόνου με
τά του υδρογόνου, δέν έ/ομεν πλέ’·ν κανέν έκ 
τούτων τών σωμάτων, άλλ’ εχομεν τρίτον τι 
σώμα, τό ύδωρ.

‘Η δύναμις ήένόνουσα τά μόρια τών ετερο
ειδών σωμάτων, απλών ή συνθέτων, καλεί
ται χ η μ ι κ ή συγγένεια’ δι’αύτής, τά 
δύω άπλά σώματα τά όποια ώνομάσαμεν ϋ- 
δρογόνον καί όξυγόνον ήδυνήθησαν νά ένωθώ- 
σι μεταξύ των καί νά παραγάγωσι τό ύδωρ 
καί δι’αύτής τά ένωθέντα εξακολουθοΰσι νά 
μένωσιν ηνωμένα, καί δέν αποχωρίζονται, εκ
τός έάν ένεργήση έπ’ αύτών ή αΰτή πάλιν 
ένωτική δύναμις διά σωμάτων άλλων έχόν- 
των περισσοτέραν τάσιν ενώσεως πρός τό 
έν ή πρό; τό άλλο τών στοιχείων τοΰ ύδα 
το;’ έάν, λόγο; χάριν, είς τό ύδωρ αύτόρί- 
ψωμεν έν έκ τών λεγομένων ελαφρών μετάλ
λων, τό π ο τ ά σ ιο ν,τούτο άλλοτε θέλομεν 
γνωρίσει καλώς, τό ποτάσίον τοΰτο θέλ-.ι εκ
διώξει το ύδρογόνον τοΰ ΰδατος, καί λαμβά 
νον τήν Οέσιν του, θέλει σχηματίσει τήν καυ
στικήν λεγομένην πότασιν, ήτις είναι το κυ- 
ριώτερον συστατικόν τής τέφρα; παντός και 
ομένου φυτού.

’Εκ πάντων τούτων έξάνεται ώ; συνέπεια 
ότι ή τών έτερ-ειδών σωμάτων ένωτική 
δύναμις, τήν όποιαν οί μέν παλαιοί ών όμα 
ζον φ ι λ ία ν, οί δέ σήμερον χημικοί καλοΰσι 
συγγένειαν, ή ένόνουσα δύω σώματα 
πρός σχηματισμόν τρίτου σώματος, εχοντο; 
περισσοτέραν σχέσιν μεθ ενός έκ τών στοι 
χείων τού παραχθέντο; τρι-ου.(1) Ίδε τεύχος Θ', σελ. 408.
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μόνον τέσσαρα,(1 )καί ένόμιζου ώ; τοιαΰτα την 
γίίν, τό ύδωρ, τόν άέρα, και τό πΰρ. Μόλις 
όμως ηρξατο η πρόοδος τών φυσικών Επιστη
μών. και μετ' αύτή; ή ροπή τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος εΐ; ανακαλύψεις, ζαΐ αμέσως άπε- 
δείχθη ότι τό πΰρ δέν ιίναι στοιχεΐον, 
οτι ό αήρ είναι σώμα σύνθετο ν έκτο ι
ών στοιχείων, τό ύδωρ έκ δύω καί ή 
γή εκ περισσοτέρων τών πεντήκοντά. 
Τά παρά τών αρχαίων λοιπόν νομιζόμενα 
στοιχεία δέν είναι, ούδέ πιστεύονται πρό 
πολλών χρόνων ώς στοιχεία’ άντ αυτών δέ 
τών τεσσάρων ή έπιστήμη τής χημείας σή
μερον άνεκάλυψε γνωρίζει και εξήκοντα και 
κ έ ντε! Ιδού ό κατάλογο; αύτών, άναγνώ 
στά μου, πρός φωτισμόν σου, κατ’ άλοαβτ.τι 
κήν τάξιν και ούχί κατ’ ιδιότητας, διότι η
μείς χημείαν γενικήν δέν διδάσκομεν.

(1 )Σ.Φ.'Ο Αριστοτέλης έφθόνει ότι ησαν ΰ.

1 Άζωτου ή 34 Μηνσκάνιον

35 Μόλυβδο;
Νιτρογόνον

2 Άνθραξ
3 ’Αντιμονίου ή 36 Μολυβδαίνιου

Στίμμιον
4 ’Αργιλλιον 37 Νάτριον
5 "Αργυρο; 38 Ν.όβων
6 Άρσενιτό/ 39 Νίκελλον
7 Βανάδισν 40 Νόριον

41 ’Οξυγόνου8 Βάριον
9 Βηρόλων 42 Όσμιον

1 0 Βίσμουθον 43 Ουράνιον
11 Βολφρυμων 44 Παλλάδιου
12 Βόριου
1 3 Βρώμιου

45 ΙΙυρίτων
46 Ρόδων

1 4 Δημητρών 47 Ρουβιδίου
1 5 Διδύμων 48 Ρουθήνων
16 Έρβ.ον 49 Σεληνίου
17 Ζιρκόνιο/ 50 Σίδηρος
18 Θάλιον 51 Στρόυτων
1 9 Θειον 52 Ία/τάλιον
20 Θόριον 53 Τελλύριου
21 Ίυδιον 54 Γέρβωυ
22 Ιρίδων 55 Τιτάνιον ή

23 Ίώδιον
Ασβεστίου

56 ‘Υδράργυρο;

24 Κάδμ.ιον
25 Κάλιον ή 

Ποτάσιον
26 Κασσίτερος
27 Καίσιον
28 Κοβάλτιου
29 Δανθάνιον
30 Λευκόχρυσο; ή

Πλατίνη
31 Λίθιον
32 Μαγγανήσιον
33 Μαγνήσιον

57 ‘Υδρογόνου
58 Ύτριον

59 Φθορών
60 Φωσφόρου
6 I Χαλκός
62 Χλωρίου
63 Χρυσός

64 Χρωμίου
65 Ί1 ευδράργυρος

Εξήκοντα καί πέντε, λοιπού, τά ά π λ ά 
σ ώ μ α τ α ή σ τ ο ι χ εΐ α, τα όποια μέχρι 
τής σήμερον γνωρίζομεν, και Κύριος οΐδε, 
πόσα βραδύτερου θέλουσιν ά-ακαλυφθή. Άλ
λα μή νομίση,;, άναγνώστά μου, ότι θέλομεν 
πραγματεοθή περί πάντων τούτων’ ό Θεός 
φυλαξοι και σέ, καί έμέ τόν δυστυχή πε
ρισσότερον, άπό τοιοΰτου μεγάλου κακού !'Η- 
μεΐ; θέλομεν σ/ετισθή μόνον μεθ' όσων πρέ
πει, καί έχομεν ανάγκην, καί έκ τούτων πά
λιν θέλουεν προτιμήσει τάάναγκαιότε- 
ρ α καί ουσιωδέστερα διά τήν γεωπα- 
νίαν μας’ ή δέ περί αύτών μελέτη καί έξέ- 
τασίς μας, χωρίς ν’ απομακρύνεται τής επι
στημονικής άληθείας, θέλει σοι έκτεθή δσον 
οΐΰν τε απλώς, συντόμως καί πρακτικώς.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝ- 
ΘΡΩΠΩΝ ΤΙΝΩΝ.

Είς τριακοντούτης περίπου “Αγγλος, έ- 
Οεάθη πρό τινων έτών εΐς Λονδίνου έκτε- 
λών έργα ρώμ.ης διά τά όποια απαιτείται 
μεγάλη δόναμ.ι; τών μυώνων. Έλάμβανε 
διά τής δεξιά; χειρός σιδηράν ράβδον μή
κους τριών ποδώνκαί τριών δακτύλων πε
ριφέρειας. επομένως εκτύπα δι’ αυτής τον 
αριστερόν του βραχίονα γυμνόν έξακολ.ου- 
Οών τό τοιοΰτον μέχρι; οτου ή ράβδο; έ- 
καμπυλοΰτο, ή έλάμ.βανε ταύτην έκ τών 
δύο άκρων, έστήριζεν επομένως τό μέσον 
αύτής έπ'ι τοΰ αύχένος του, καί τήν Ιχάμ- 

πύλου πλησιάζων τάς χεϊράς του τήν μίαν 
μετά τής έτέρας, άλλ’ ό,τι άπήτει μεγαλει- 
τέραν ίσχΰν, ήτο άφ' ού μετεχειρίζετο ου- 
τω τήν ράβδον νά ευθύνη αύτήν δι' αντι
στρόφου ένεργείας, και τοΰτο έκαμνεν ό 
ρηθείς Άγγλος.

Ό Στρατάρχης τής Σαξωνίας δέν είχε 
μόνον μεγάλα στρατιωτικά πλεονεκτήματα 
άλλ' είχε προσέτι και έκτακτον σημαντι
κήν ρώμ.ην. Γνωστόν είναι, ότι, εύρισκόμε- 
νος ούτος εί; Λονδίνου, είς πυγμάχος έτέθη 
πρό αύτοΰ κατά τήν διάβασίν του, καί 
άρνούμενο; νά μετακινηθή, άφ' ού ό Στρα
τάρχη; τόν παρεκάλεσεν έπί πολύ, τώ 
προέτεινε πυγμαχίαν, αγγλικόν έθος τοΰ 
νά διαλύγ τάς διαφοράς του ό όχλος- ό 
Στρατάρχης έδέχθη, καί δραξάμενος τόν 
πυγμάχον έκ τοΰ αύχένος, ήνάγκασεν αύ
τόν νά κάμ,ή δύο ή τρεις εναερίους στρομ- 
φάλου;, καί έρριψεν αύτόν εντός τής άμάξης 
του, πρός μεγάλα; επευφημίας τών Λον- 
δινείων, οϊτινες ήθελον νά φέρωσι τον νι 
κητήν έν θριάμβω εΐ; τήν οικίαν του. Τά 
«ούρα» έδιπλασιάσθησαν, ώ; είναι πιθανόν 
ότι είς τών έκεΐ παρευρισκομένων, αναγνώ
ρισα; τόν στρατάρχην, ώνόμασεν αύτόν πρό 
τών συμπατριωτών του Τοΰτο συνε'βη μετά 
τήν μάχην τοΰ Φοντεναΰ, ή μάλλον μετά 
τήν έπακολουθήσασαν ταύτην ειρήνην.

Άναγινώσκεται εΐ; πολλά συγγράμμα
τα τό ακόλουθον άνέκδοτον, εί; τό όποιον 
εύδοκιμεΐ ό ίδιο; δούξ τή; Σαξωνίας Είς 
μίαν τών εκδρομών του, ό 'ίππο; του έπειδή 
άπετελώθη, έστη εί; τό πρώτον χωρίου 
ένθα παρετήρησε πεταλωτήν. Καθ’ ήν στιγ
μήν ούτο; κατεγίνετο νά πεταλώσγ, τον 
ίππον. —Τά πέταλά σου, είναι καλά του
λάχιστον, ήρώτησεν αύτόν ό δούξ. —Στρα 
τηγέ μου, δεν δόνασθε νά. ευρητε καλλί
τερα εί; είκοσι λευγών διάστημα εί; τά 
πέριξ. —“ίδωμεν, ίδωμεν, νά τά. δοκιμά
σω, έπανίλαβεν ό δούξ καί λαβών εν πέ
ταλου δπεο ό πεταλωτή; τώ παρουσίασε, 
το έξήτασεν, ειτα Οραύων αύτό εί; δύο διά 
τών χειρών του. — Τοΰτο δέν άξίζει, τώ 
είπε μειδιών, έχεις άλλο, καί πρό πάντων 

εκλεξον τό καλλίτερου Ό πεταλωτής έ
κλινε τήν κεφαλήν καί ηρξατο τής έργα
σίας του χωρίς νά άποκριθή. Όπόταν έπε- 
ταλώθη ό ίππος, ό δούξ ένεχείρισε τώ πε
ταλωτή νόμισμα έξ λιβρών. Ό πεταλωτής 
λαμβάνει τό νόμισμα, τό έξετάζει εί; τήν 
παλάμην του, καί θρκύων αύτό διά τών 
δακτύλων του, ώ; νά ήτο έκ μολύβδου, έ- 
φώνησε — Στρατηγέ μου τοΰτο είναι κί
βδηλου, ίδήτέ το λοιπόν. Ό δούξ έλαβε 
τότε διπλουν λουδοβίκειου καί δίδων αύτό 
τώ έργάτγ, καταστάνιι διδασκάλω του εΐ; 
τά έργα τής ρώμης. — Δοκίμασαν, τώ εί
πε, τούτο είναι καλλιτερον. Ό δούξ τής 
Σαξωνίας ηύχαριστεϊτο, λέγουσι, νώ διη- 
γήται ό ίδιος τοΰτο τό ανέκδοτον.

Ό συγγραφεύ; τούτου τοΰ έργου, έγνώ- 
ρισεν εΐς Μαδρίτην, πρό τεσσαράκοντα καί 
επέκεινα έτών, σωματοφύλακα τοΰ βασι- 
λέω; τής ’Ισπανίας, όστις ώς ό δούξ τής 
Σαξωνίας, ειχεν ήράκλε.ον ρώμην, ό βασι
λεύς Κάρολος, φύσει ρωμαλέος, ένόμιζενδτι 
ισχυρότερος του δέν εΰρίσκετο, έπειδή ό
σους έπροσκάλεσε νά πζλαίσωσι μετ’ αύτοΰ 
ησαν πολλοί κόλακες, ώστε άφινον πάντο
τε αύτόν νικητήν. Ό πρίγκηψ ήγάπα νά 
παίζη μέ τήν ράβδον. Τό παίγνιον τοΰτο 
συνίστατο είς τό νά ρίψ·ρ τις μακράν σιδη
ράν ράβδον, δύο σχεδόν δακτύλων διαμέ
τρου, καί τριών ή τεσσάρων ποδών μήκους. 
Ούδείς ποτέ ήδυνήθη νά ρίψη, μακρύτερον 
αύτοΰ τήν ράβδον, ητο πάντοτε ό θριαμ- 
βεύων είς τοΰτο τό είδος τή; άσκήσεως. 
Άκούσας νά όμιλώσι περί τής ρώμης τοΰ 
σωματοφύλακος, εκάλεσεν αύτόν ημέραν 
τινά διά. νά ουναγωνισθώσιν είς τήν ρά
βδον, καί ό σωματοφύλαξ όλιγώτερον τών 
άλλων κολακευτικός, έρριψε τήν ράβδον 
πιντήκοντα βήματα μακρύτερον τής δέ
σεως ένθα έπεσεν ή τοΰ βασιλέως. Κάρο, 
λος ό τέταρτος, μακράν τοΰ να δυσαρεστη- 
θή. έπευφήμησε πολύ διά τήν έλευθερίαν, 
ήν ό υπηρέτης του είχε λάβει τοΰ νά δε- 
χθή ισχυρότερος αύτοΰ, καί ώς ανταμοιβήν 
τοΰ άθλου τούτου, τώ έπεμψε τήν έπαύ
ριον δίπλωμα άρχηγοΰ τοΰ ιππικού.
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Ό σωματοφύλαξ ουτος ήτο ήδη ποο- 
βεβηκώς, οπότε ό συγγραφεύς τόν έγνώ 
p'-σεν. Νέος ών, όπόταν ήτο ενδιάθετος, 
διήνοιγε διά τών χεφών του δύο κιγκλί- 
δας τοΰ παραθύρου, διήρχετο διά τοϋ δια
στήματος των, καί διά μεταξωτής κλίμα- 
κος, ήν έπρομηθεύετο κατε'βαινεν είς την 
οδόν, ακολούθως έπανανέβαινε διά τής αυ
τή: όδοΰ, καί ηύθυνε τάς κιγκλίδας, είς 
τρόπον ώστε νά μή γίνωνται φανεραί αί 
νυκτερινά·, του έκδροααί. Μία τών συνήθων 
ασκήσεων του ήτο νά ϊσταται είς τήν οδόν 
τής Λαγαζέτης, ήτις καταβαίνει είς τήν 
καλουμένην Λαερτα δελ δόλ, καί όπόταν 
διήρχετο άμαξα τις, νά. δράττηται δι' άμ- 
φοτε'ρων τών χεφών του τό όπισθεν πιε- 
στήριον αύτής, καί στηριζόμενες έπί τών 
ποδών του, νά σταματά αύτήν έν τώ μέσω 
τή; όδοΰ της ρ.’ δλας τάς μαστιγώσεις τού 
αμαξηλάτου έπί τών ίππων του.

Πάντες παρετήρησαν έν ΙΙαρισίοις έπί 
τών βουλεβάρτων, είς τά ‘Ηλύσια Πεδία, 
γυναίκα κεκλιμένη·; έπί δύο καθεκλών, δηλ. 
τούς πόδας έπί τής μιάς καί τούς ώμου; έπί 
τής έτε'ρας, νά φέρη έπί τής κοιλίας της 
μέγαν λίθον, καί έπί τουτου έτερον δν έ- 
θραυον διά σφύρα;. Έν τούτω τώ έογφ, όκη 
ή δυσκολία είναι τό νά σηκών·/) τις τό βά
ρος τοΰ λίθου, διότι τό αποτέλεσμα τών 
κτυπημάτων τής σούρας είναι σχεδόν μηδέν, 
τοΰτο δέ είναι έξηκοντάκις ή όνδοηκο.τά· 
κι; μεγαλείτερον τής σούρας και μόνης. Ού- 
δείς άλλο; ήδύνατο νά σηκώση, μεγαλείτερον 
βχρος ταύτης τή; γυναικός, βεβαίως άπη- 
τεΐτο έκτακτος δύναμις. Τό βάρος τοΰτο, 
όπιο εξ μόλις ήδύναντο νά σηκώσωσιν, ετί
θετο έπ’ αύτής, ώ; ό όγκος τοΰ λίθου, καί 
τήν εβλεπον καθαρώς νά κιννί αύτό άνω καί 
κάτω, διά. μ.όνης τής ένεργείας τών μυώνων 
της. 'Γούτο δέν διήρκει είναι αληθές, πλειό- 
τερον τοΰ ήμίσεως λεπτού, ή καί όλίγον πε
ρισσότερον, άλλά καί δεν είναι όλιγώτερυν 
αληθές ότι ή γυνή αΰτη, κεκλιμένη έπί τών 
δύο καθεκλών, φε'ρει βάρος επτακοσίων έως 
Οκτακόσιων λιβρών.

(έκτοΰ γαλλ.) ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΤΑΚΑΪ.

11ΕΡΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ.

Πολλά πταίσματα θεωροϋσιν οί άνθρωποι 
ως έλαχιστα, καί ώ; μόλις άξια τοιούτου 
απαίσιου Ονόματος. Άλλ έσφαλμενως’ διότι 
καί τό μικρότερου πταίσμα είναι παράβασι; 
τοΰ Θείου νόμου, καί αί συνεπειαι τοιαύτη; 
παραβάσίως είναι πάντοτε δεινότατοι

Ό σπίνθήρ τοΰ πυράς είναι μικρόν πράγ
μα' άλλ’ «ιδού, όλίγον πυρ ήλίκην ύλην ά- 
ναπτει». Ό μικρός σπινθήρ περιλαμβάνει έν 
εαυτώ τά στοιχεία τής καταστροφής καί τοΰ 
όλεθ ρου εϊ; απεριόριστον έκτασιν.

Ή γλώσσα είναι μικρότατον μέλος τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος' άλλά τίς δΰναται νά 
μέτρηση τήν προκύπτουσαν έξ αυτής βλάβην, 
« II γλώσσα,» λέγει ό 'Απόστολο; Ιάκωβος, 
«πΰρ, ό κόσμος τής αδικίας' οΰτω; ή γλώσσα 
καθίσταται έν τοΐς μέλισιν ήμών ή σπιλοΰσα 
ολον το σώμα, καί φλογίζουσα τόν τροχόν 
τη; γενεσεως, καί φλογιζομένη ύπό τής γεέν 
νης » Προσθέτει επομένως, «‘Η γλώσσα άκα 
τασχετον κακόν, μεστή ΐοϋ θανατηφόρου.»

'ίσως ηθελεν είπεΐ τις ότι ή γλώσσα είναι 
μικρόν μέλος, καί δύναται μόνον νά προφέρω 
λεζεις, αϊτινε , καθό άψυχοι, χάνονται μετ’ 
οϋ πολύ καί λησμονοΰνται. ’Αλλά τό πράγ 
μα δεν έχειοΰτω' διότι, ώς ό μικρός σπινθήρ 
δύναται %ά πυρπόληση έκτεταμένην πόλιν 
ή άπεριοριστον δάσος, παρομοίως ή γλώσσα, 
φλ.ογιζουένη ύπό τής γεέννης,δύναται νά προ- 
φέρη λέξεις, αίτινες σλογίζουσι τά δεινά πά
θη -.οΰ ανθρώπου, έως ού ολόκληρον έθνος κυ 
ριευόμενον ϋπό τοΰ δκιμονο; τής οργής έξο 
πλίζεται, καί φθείρει καί κατερημόνει παμ 
μεγέθεις χώρας. Οικογένεια;, πόλεις, καί έθ
νη πάσχουσιν έκ τής γλώσσης. Δικαιότατα ό 
νομάζει αύτήνδ Απόστολο; Ιάκωβο;. Κόσμον 
τής αδικίας. Άλλ' ό κόσμος αύτός είναι έμ 
περιτετυλιγμέν·; εί; μικρότατου διάστημα.

Διά τή; πείρας καί τή; επιμονή; του δύ
ναται ό άνθρωπος νά δαμάση πάν είδος πετει. 
νών τε καί θζρίων καί έρπετών" άλλ, ή γλώ
σσα είναι ακαταδάμαστος.

Ο ΑΙΜΟΣ ΕΝ ΙΝΔίΚΗι

’Εκ τής ίστορ’ας -μανθάνομεν ότι άπό τών 
πρώτων χρόνων τού χριστιανισμού μέχρι 
τέλους τοϋ παρελθόντος αιώνος, 239 λιμοί 
έμάστισαν τήν άνθρωπότητα. ’ Εν τή Ινδική 
παρετηρήθη ότι κατα πάσαν δεκαπενταετίαν 
τρομερά έπεκράτει σιτοδεία, εί μή λιμός, έν 
τισιν έπαρχίαις τής εύρεία; έκείνη; αύτοκρα- 
τορίας. Αίαν δέ ενδιαφέρουσα είναι συνοπτική 
έκθεσις τών καταστροφών, ών αίτιοι υπήρ 
ξαν οί λιμοί ουτοι.

Ό μεγαλείτερο; έν 'Ινδική λιμός έγένετο 
τώ 1769—70, όστις έπεκταθείς καί είς 
τήν Βεγγάλην, τήν Βεχάρην καί τήν Όρισ- 
σαν, έξωλόθρευσεν έντός 12 μηνών ύπέρ τά 
τρία εκατομμύρια κατοίκων. Τά παθήματα 
υπήρξαν τοσοΰτον τρομερά, ώστε καθ’ ά 
αναφέρει ή παράδοσις, τά τέκνα έρρίπτοντο 
έπί τών πτωμάτων τών γονέων αύτών, αί 
δέ μητέρες έπ’ αυτών όπως καταπαύσωσι τήν 
πείναν αυτών.

Τώ 1784—85 φοβερός λιμός ένέσκηψεν 
είς Αίγυπτον ένεκα τής ανεπαρκούς έξογκώ · 
σεως τοϋ Νείλου, Ό γάλλος περιηγητής 
Βόλνεϋ περιέγραψε διά ζωηρών χρωμάτων 
τούτον χαί υπολογίζει ότι έντός διετίας ό 
πληθυσμός έμειώθη κατά τό έκτον. Ή Σι
νική φαίνεται ιδιαιτέρως υποκείμενη εις τάς 
καταστροφάς ταύτας, καί άναφέρεται ό λι
μός τοΰ 1787, καθ'όν οί γονείς έφόνευον 
τά ίδια αυτών τέκνα, ταΰτα δέ πάλιν έθα- 
νάτουν τούς ίδιους γονείς, μή άντίχΟντα είς 
τήν έκ τής πείνης μακράν αγωνίαν. Είς τήν 
’Ιρλανδίαν συχνάκις ένέσκηψε*  ό λιμός, <ί>ς 
κατά τό 1822 καί 1831, μετά φρίκης δέ 
αναπολεί τις τόν τρομερώτερον πάντων, ήτοι 
τόν τοΰ 1846—47. Μεθ’ όλα τά τελεσφό
ρα μέτρα έν ταΐς Ήνωμέναΐς ΙΙολιτείαις 
πρός αγοράν μεγάλης ποσότητος σίτου, τήν 
τοποθέτησιν 750,000 ανθρώπων έν τοΐς δη- 
μοσίοις έργοις, ή Ονησιμότης υπήρξε τρομερά, 
καί άναφέρ57«ι ότι ή βαρωνεία τοΰ Σκιβε-

ριν, αριθμούσα υπέρ τάς 11,000 κατοίκων 
καθ' ολοκληρίαν ήρημώθη. Ό λιμός 
ούτος έστοίχισεν είς τήν ’Αγγλίαν 200 έκα- · 
τομμυρια φράγκων καί ύπέρ τάς 500,006 
ΨυΖών·

’Επανερχόμενοι είς ’Ινδικήν εΰρίσκομεν 
οτι ή προεδρεία τής Μαδράς υπήρξεν έπίση; 
δυστυχής όσον καί αί ρηθεϊσαι χώραι. Ό 
πρώτος σπουδαιότερος λιμός ένέσκηψε τώ 
1 781 καί 1782. 'Η Κ,αρνατίκ ήρημώθη ύπό 
τών επιδρομών τοΰ Χυδέρ Άλ.ή τώ 1780, 
άπασα δέ ή χώρα εΰρέθη έν μεγάλ.η κατα
στροφή. Ή κυβέρνησε; Μαδράς ήναγκάσθη 
νά άγοράση μεγάλην ποσότητα όρΰζης, ήτις 
έπωλεΐτο λίαν ε’ύθυνά, μή υπολογιζόμενων 
τών διανομών άς ήναγκάσθη νά ποίηση εί; 
τούς άναριθμ.ήτου; λιμώττοντας. Μετά έ- 
πταετίαν δέ έπαθο' τό αύτό καί αί έπαρ- 
χί-κι Βιζαγα.πάταμ καί Γκώζαμ. Τω 1799 
ή μ-άστιξ ένέσχηψεν είς τήν επαρχίαν Λίν- 
διγκοΰλ’ τώ δέ 1 8θ4 τάς έ-
παρχίας Ταγγιόρας καί Σούθ- Αρκότ, άλλά 
χάρις εις τά ληφθέντα δραστήρια μέτρα 
άπωλέσθησαν μονον 25,000 κατοίκων. Ευ
τυχή τινα έτη έπήλθον έν τώ μεταξύ] ότε 
τώ 1824 ένέσκηψε νέος καί φοβερός λιμός- 
Τά άρ/εΐα τοΰ κράτους καταδεικυύουσιν ότι 
μόνυν θ’ λίτραι όρύζης ήγοράζοντο άντί μιας 
ρουπίας καί οτι ή συμφορά υπήρχε σχεδόν 
γενική. Ό λιμός τοΰ 1833 μεθ’ υπερβολικής 
ένέσκηψεν δρμής εις τήν έπαρχίαν Γουντούρ, 
ένθα έπί 500,000 κατοίκων 150,000 έ
γένοντο θύματα τή; σιτοδείας- Εί καί άπό 
τοΰ 1834 άχρι τοΰ 1854 μερικώτεροι λι
μοί ένέσκηψαν είς διάφορα μέρη, άλλά τήν 
φοβέραν μάστιγα εΰρίσκομεν έν τή δλγ αυ
τής ορμή κατά το τελευταίου έτος, καθ’ 
ό ή άτυχή; έπαρχία Βιλλαρύ, ήτις τοσοΰτον 
δοκιμάζεται, υπήρξε τό θέατρον τής συμ
φοράς τοϋ 185ί. Ή όρυζκ έπωλεΐτο 2, λί
τραι άντί μιάς ρουπίας. 80,000 άτομα εϊρ- 
γάζοντο έπί οκτάμηνον είς τά έργα, άπερ 
επίτηδες έξεΰρον όπυ? χορηγώσιν ίρ τον εϊς 
τούς ρωμαλεωτέρους. Αί ύπό τής συμφοράς 
προξενηθε'.σαι δαπάναι άνήλθον είς έπεκεενα 
τών 12 εκατομμυρίων φράγκων, μή ύπολο-, 
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γιζομίνων των ευεργετικών χορηγιών καΐ 
τών ζημιών αϊτινες προέκυψαν έκ τών προ 
σόδων. Κατά τού; ήμετέρου; χρόνου; ό λι
μός τοΰ 1866 κατ’ούδέν ύπήρςε κατώτε
ρο; τών προγενεστέρων, ακριβή δε ιδέαν τή; 
έντάσεω; αύτοΰ δυνάμεθα να λάβωμεν έκ 
τών επομε-ων αριθμών' άπό τή; 1 σεπτεμ· 
βρίου 1866 μέχρι 1 μαρτίου 1867 κατά 
μέσον όρον οΐ καθ' ήαέρχν λιμώττοντε; 75, 
000 έσρέφοντο δι' εξόδων τοϋ κράτους, καΐ 
ύπέρ του; 20.000 έργάται εΐργάζοντο καθ 
έκάστην έν τοϊ; δημοσίοι; έργο'·;' εί; μόνα; 
τάς δύο επαρχία; Μαδρά; καί Βΐλλαρΰ ά 
πέθανον ύπέρ τά; 200,000 κάτοικοι. Τό 
ετο; τούτο ΰπήρξε τό δεινότερου τών δσα 
ποτέ διήλθ-ν ή επαρχία Μαδρά;. Το κύριον 
αίτιο*  τών λιμών τούτων είναι τό ανεπαρκές 
τών αρδευτικών μέσων καΐ ή αμέλεια μεθ’ 
η; οί πράκτορες τοϋ μεγάλου αΰτοκράτορ'.ς 
διετήρουν μεγάλα διοχετευτικά έργα, άπερ 
άφήκαν νά καταστραρώσιν.

Έν τή καταλήψει τής 'Ινδική; ύπό τών 
Άγγλων, ό χρόνος τών καταχτήσεων ολίγον 
έπέτρεψεν αύτοΐ; νά φροντίζωσι περί τών 
εργασιών τούτων έν ταΐ; έκτεταμέναι; έκεί- 
ναις χώραις. Τά τελευταία 25 έτη καθιερώ- 
θησαν είς μεγάλα; βελτιώσεις, άς δυστυχώς 
διέκοψαν οΐ σιδηρόδρομοι, καθόσον τών δια
θεσίμων κεραλαίων έγένετο χρήσι; κατά 
προτίμησιν είς έργα δυνάμωνα νά θεραπεόσω- 
σιν ανάγκην μάλλον κατεπείγουσαν, ή.-οι 
πρός άποκατάστασιν ταχείας συγκοινωνίας 
μεταξύ όλων τών επαρχιών τής Ινδικής.

Ή προεδρεία Μαδρά; είναι λίαν αγροτι
κή χώρα, ή δέ γεωργία γίνεται κατά δύο 
συστήματα, άπερ οί Άγγλοι καλοϋσι τό 
μέν υγρόν, τό δέ ξηρόν σύστημα. Τό ΰγρόν 
περιλαμβάνει πάσας τάς γαίας, αίτινε; ΰπό- 
χεινται είς τεχνητήν άρδευσιν, τό δέ ξηρόν 
έκείνας, όσαι αρδεύονται καθ’ ολοκληρίαν έκ 
των ύετών. Τό προϊόν τών αρδευομένων χω
ρών είναι πάντοτε όρυζα, ένώ τούναντίον 
αΐ μή άρδευόμεναι χώραι παράγουσι βάμβα- 
κα ινδικόν, έλαιώδεις καρπούς κτλ.

Εν τούτοι; έν ταΐ; έπαρχίαι; Μολαβάρη; 
καί Καναρχ κατά τά; βροχάς τώ / νοτιοανα
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τολικών άνέμων οί ύετοί είναι τοσοϋτον Α' 
ρθονοι, ώστε έπαρκοΰσιν είς τήν καλλιέργειαν 
τή; όρύζης. Έν ταϊ; λοιπαΐς έπαρχίαι; τής 
προεδρεία; τά αρδευτικά μέσα άποτελοΰσιν 
εύρείας δεξαμενάς έν α[; διοχετεύονται τό 
βρόχινου ΰδωρ, οί πλημμυροϋντες ποταμοί 
καί χείμαρροι, αί διόρυγες, ά; άποτελοΰσιν 
όχθαι εύρέων ποταμώ/ ή ρεύματα ΰδατος, 
καΐ ένίοτε φρέατα όρυσσόμενα πα;ά τά; πρός 
καλλιέργειαν τή; δρΰζης προωρισμένα; γαίας. 
Ή έπιφάνεια τή; προεδρεία; Μαδρά; είναι 
138,000 τετραγωνικών μιλιών, ήτοι μεγ«- 
λειτέρα τή; επιφάνειας τής Μεγάλης Βρε
τανία; καί ‘Ιρλανδίας καί [ση πρό; τήν τοϋ 
βχσιλείου τής Πρωσσία;. Ό λαό; δύναται 
νά διαιρεθή εί; τέσσαρα; κατηγορία;' 1 τοΰ; 
γεωργού;, 2 τοΰ; Coolies, ήτοι τούς στε
ρούμενου; γαιών καΐ ίργαζομένου; εί; τά; α
γροτικά; έογασίας, 3 τοΰ; έπαίτα; καί ά- 
λήτας, καΐ 4 τοΰ; μικρού; έμπορου; και έρ- 
τάχ*«·

Ot γεωργό' είναι οί αάλλον τών άλλων 
ΰποφίροντε; οσάκις ενσκήπτει λιμός, διότι 
ή πρό; τά; γαίας αύτών άφορίωσις κατα
κρατεί αύτοΰ; έχει, άρ' ετέρου δέ συντείνει 
εί; τό νά αίσχύνωνται όπω; δεχθώσιν δημο
σίαν χάριν, καΐ αναγκάζει αύτοΰ; νά προ- 
τιμώσι μάλλον τόν θάνατον ή νά τρέρωνται 
έκ βοών ή προβάτων, ,άπερ ήδύναντο νά τούς 
σώτωσιν άπό τή; μαστιζούσης αύτοΰ; πείνης. 
Ή ΰπαρξις άρα τών άτυχων τούτων έξαρ- 
τάται έκ τών βροχών. 'Οσάκις έπικοατεϊ α
νομβρία, αί γαιαι δέν δύνανται να καλλιερ- 
γηθώσιν, αί τεχνηταϊ δεξαμεναΐ ξηραίνονται, 
καί δταν ή ξηρασία άποβαίνρ μεγίστη, τό 
ΰδωρ εκλείπει καί έξ αύτών τών φρεάτων, 
οί δέ κάτοικοι ουτοι βλέποντες τήν τρομε
ρόν δίψαν έπαυξά'ουσαν τάς δυσχερείας τή; 
πείνης, έρημοϋσι τά χωρία αύτών καί πε
ριέρχονται τάς πόλεις αίτοϋντες βοήθειαν. 
Άμα τοϋ κακοϋ ένσκήψαντος, ή κυβέρνησες 
Μαδρά; ήγόρασε 30,000 τόνους όρύζης ό
πως προλάβη τον έπικείμενον όλεθρον' άλλ’ 
ή κυβέρνησες τή;’Ινδικής έπικοίνασα τό μέ- 
τρον άπεφάσισεν ότι μόνον τό έμπόριον δέον 
νά έπαρκίΐ εις τάς άνάγκας τοΰ λαού, ότι 

Ουνετη Πολιτική οικονομία άμέσω; διέγραφε 
πάσαν άποχήν τοϋ κράτους καί δτι ή αϊτη- 
σις ήδύνατο κάλλιστα νά ίπενέγκη τήν ά- 
ναγχαίαν προμήθειαν.

Μεγάλα έργα πανταχοϋ ήρξαντο όργα- 
νούμενα οίόν έξομάλυνσις τοΰ εδάφους πρός 
κατασκευήν σιδηροδρόμου άπό Βελλαρΰ είς 
Χόρβλυ, έπέκτασις τής διόρυγος πρός άνατο- 
λάς, μεγέθυνσις τών λιμνών καΐ τών δεξα
μενών. Πάντες οΐ ρωμαλέοι κάτοικοι είργά- 
σθναν εις τάς εργασίας ταύτα;' καθ' οσον 
δ’ άφορφ τοΰ; άνικάνου;, έσχηματίσθησαν 
μεγάλοι όμιλοι έκ 10—12000 ατόμων ό
πως διατρέφωντάι καί περιθάλπωνται. Ό 
λιμός άπδ τοΰ μηνάς τούτον έλαβε γιγαν- 
τιαίας διαστάσεις. Έάν ό Θεός άρνηθή ήμΐν 
τάς συνήθεις τοΰ Οκτωβρίου βροχάς, θέλο
μεν παραστή τεθλιμμένοι μάρτυρες μεγάλων 
συμφορών, μέχρι δέ τοΰ μαρτίου τοϋ 1878 
ούδεμίαν θέλομεν έχει έλπίδα απαλλαγής. 
Ή όρυζα πωλείται 4 λίτραι αντί μιάς ρου- 
πίας. Κατά τά ευτυχή έ*η  πωλείται 4 ή 5 
ρο'.'πίας τόν σάκκον ζυγίζοντα 75 χιλιό
γραμμα. Έπί τοϋ παρόντος πωλείται άντι 11 
ή 12 ρουπίων τόν σάκκον.

Αί μεγάλαι τιμαΐ, αίτινες έπληρώθησαν 
εν Καλκούττη, δια τά; έκ λιμού πασχού- 
σα; έπαρ/ία; έπεσώοευσαν ένταΰθα τήν ό 
ρυζαν τή; Λάχορας, Μουβάλλα; και άλλων 
άπ οθηκών τή; άνω Ίνδ κής- άλλά μετά έ- | 
ξαγωγήν πλέον τώ» 800,000 τόνων όρύ- 
ζης, ή Βεγγάλη απειλείται επίσης, καίαί τι- 
μαΐ αϋξάνουσι φοβερώς. Ή άγορά Ραγγοΰν 
ίπρομήθευσεν έκτακτον έξαγωγήν είς Κο- 
λόμβσν καί τήν νοτίαν Ινδικήν, καΐ φαίνε
ται παρασχοΰσα ό,τι ήδύνατο. Σκέψις έγένε
το περί τή; ήμετέρας άποικίας Σαϊγούν, άλλ1 
αί περί τούτου ληφθεΐσαι ειδήσεις είσιν ήκι
στα παραμυθητικαί. Ό λιμός τής Σινικής 
άπεορόφησε πάσαν τήν παραγωγήν τής χώ
ρας' μεθ’ όλην δέ τήν άνέλπιστον επικουρίαν 
τών 350,000 τόνων όρύζης, ήν έχορήγησεν 
ήμΐν τό Σαϊγοϋν, ούδεμίαν ίχομεν νά άνα- 
μείνωμεν βοήθειαν έκ τοϋ μέρους τούτου. 
Δέον άρα νά στρέψωμεν τά βλέμματα πρός 
τή»’Αμερική» καί τήν’Ιάβαν. Καί έν τού-

τοις εχομιν ανάγκην τούλάχιστον 500,000 
τόνων ορύζη; μέχρι τοϋ πιθανού τέλους τοΰ 
λιμού.

Όπως σχηματίση τις ιδέαν τινά περί τή; 
έντάσεω; τοϋ δεινού, κρίνομε» καλόν νά δώ- 
σωμεν κατάλογον τών κατοίκων τή; ’Ινδική; 
καί ίδια έκείνων όσοι πάσχουσιν. 
Επαρχία Ινδικής ’Επιφάνεια Πληθυσμός

60,467,724 
4,132.019

30,781,204 
316,032

11,220,254 
17,611,438 
8.201,519 
2.231,065 
5,055,412 

168.312 
2,747,147 

16,349,206 
31,281,177

190,568,048

καΐ ιδία έκείνων όσοι πάσχουσιν.

είς τιτραγ. μιλιά.
157,598
53,856
81,403

2,661
23,992

101,8'8
84,963
17,334
27 077

2,000
88,556

124,462
138,317

904,049
Α'ΰτόνθσνοι έπορ-

, ■ r > ____

Βεγγάλη
Άσσάμ
Έπαρχίαι Β.
Άζεμίρ
Οΰδτι
1 Ιουνζώβ 
Κεντρικαί ίπαρχ.
Βεναρές
Μυσόρη
Κορΰ
Άγγλ. Βιρμανία
Βομβάη
Μαδράς

χίαι ανεξάρτητοι 
ή

Α.

146,695

1,450,744

48,268,910

238,830,958

τόν ένεστώτα λιμόν, δ-

ΰπο τελείς

Τό όλον
Έκ τών 31,281,177 κατοίκων τής πε

ριφέρειας Μαδρά; δέον νά έξα ρέσωμεν τοΰς 
άποθανόντα; κατά τ;·.' *··- λτ.Τ,τ·χ λιαόν. δ- 
στις προσεβαλεν ιδία τά; έπομένας έπαοχία;.

Νελλόρη 
Κουδαπάτ 
Βελλαρΰ 
Κυμοΰλ 
Κιγκλεπουτ 
Νορθ·Άρκοτ 
Σαλέμ 
Πόλις Μαδρά;

κάτοικοι
1,376 811
1,351,194
1,668.060

959,640
988,184 

2,015,278 
1,966,995

490,000

10,766,162
Ό ένεστως λιμό; μαστίζει έπίσης τήν 

Βομβάη» καί τά; Βερράρας, κχΐ έάν δέν έ-
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ίϊεξετάθημεν πολύ ύμιλοϋντες περί τής 
Βομβάης, αίτιον τούτου ε’ναι ότι τό κα
κόν συγκοινόμενον πρός τό τής ήμετέρας 
προεδρεία; είναι λίαν ασθενές. Τήν ώραν 
ταύτην ιδού τό βύνολον τών κατοίκων, 
εϊςοΰς έτεινεν αρωγόν χεϊρα τό κράτος.

Εργαζόμενοι. Έν τοϊς άγροις 
τρεφόμενοι.

Μχδράς 913,000 ‘ 731,000
Βελλαού-Μ,σόρη 48.000 138,000
Βομβάη 236,000 149.000

1,197,000 1,018,000
ήτοι 2,213.000 δυστυχών.

Πιστεύεται ότι ούκ εΐς μακράν θά δι- 
πλαειασθή ό καταπληκτικός ούτος αριθμός. 
*0 προϋπολογισμός τή; Ινδικής προεϊδε 
ζημίαν 500 000 000 φράγκων άλλά θ< 
ήτο ευτύχημα, έάν ήρκουν μόνον 300,000 
000 φρ.) μή συμπεριλαμβανομένων τών α
πωλειών τών προσόδων, τών κατοίκων, τών 
κτηνών, καί τών προκαταβολών, αϊτινες 
δέον να άπαιτηθώσι διά τήν καταστραφεϊ- 
σαν γεωργίαν. Έπίκλησις έγένετο εί; τήν 
’Αγγλίαν, ήτις φιλανθρώάως άπήντησεν. 
Η βασίλισσα προσήνεγκε 500 λίρας στερ
λίνας, ό πρίγκηψ τή; ϋύαλ.λίας άλλα; τό- 
σας, οί δέ μεγάλοι τραπεζϊται Ρότσιλδ καί 
Βάριγγ άνά 1000 λίρας έκαστο;, ώστε 
τά βοηθητικά κεφάλαια ανέρχονται ε’ι; 
80*000  λίρα; στερλίνας. Ή φιλανθρωπία 
τοϋ δημοσίου θά συμπλήρωσή τήν ύπό τοΰ 
κράτους παρέχομε'νην αρωγήν, καί θά ζη- 
τήση τό κακόν εκεί όπου ό δημόσιος ύπάλ- 
ληλος δεν θά ήδύνατο νά είσδυση. Σπα- 
ραξικάρδιον δέ είναι τό θέαμα, όπερ πα- 
ρεχουσιν αϊ ύπο τοϋ λιμοΰ μαστιζόμεναι 
έπαρχίαι.

Έν άρχή τοΰ λιμοΰ, οί γεωργοί οΐτινες 
εστερόϋντο τροφή; και νομή; διά τά κτήνη 
αύτών, έπώλουν ταΰτα εϊ; εύτελεϊς τι
μά; καί ύφίσταντο τά δεινοπαθήματα αύ
τών μετά μεγάλης υπομονής άλλ’ ότε τό 
ύδωρ έστείρευσε καίέν αύτοΐς τοϊς ορέασιν, 
ό τρόμος κατέλαβεν αύτούς, τών δ’ εγκα- 
ταλειφθέντων χωρίων αί λιμώττουσαι φά

λαγγες έξεχύθησαν εί; τάς πόλεις. Τά ε- 
ρημωθέντα χωρία εύρεία; μόνον κοιλάδα^ 
αιωνίου άναπαύσεως τοΰ λοιποΰ έπαρου- 
σίαζον, οί δέ διερχόμενοι διά τών μεγάλων 
οδών δύνανται νά ϊδωσι πανταχόθεν δεξιά 
τε καί αριστερά πλεΐστα πτώματα ανθρώ
πων και κτηνών, άπερ δέν έγγίζουσι πλέον 
οί οιωνοί καί οί θώες.

Πόσα παιδία έν τή ήμετέρα πόλει εύρί
σκονται ίγκαταλελειμμένα έν ταΐς γωνίαιί 
τών οδών· Μήτηρ έσχάτως ερρεψε τό τέ
κνον αύτή; εί; φρέαρ, δηλώσασα ότι έπρα- 
ξε τοΰτο άπελπισθεϊσα περί τοΰ αδυνάτου 
τής διατροφής αύτοΰ· καί αύτή δέ ή ιδία 
ήτοιμάζετο νά αύτοκτονήσν) έάν μή έκρα- 
τεϊτο. Έν μόνον βλε'μμα ρίπτοντες έπί τής 
επομένης στατιστικής τής θνησιμότητος, δυ· 
νάμεθα νά έκτιμήσωμεν κάλλιον τήν έππ 
τασιν τοΰ κακού. Κατά τούς τε'σσαρας 
πρώτους μήνας τοΰ ένεστώτος έτους τό έρ- 
γον τή; καταστροφής ύπήρξε φοβερόν, πό
σοι δ’ άλλοι άπέθανον, ών τό θλιβερόν τέ- 
λος έσταε έσαεί άγνωστον! Τρομερά δρά
ματα, ών μόνος μάρτυς είναι ή νύξ! Ό λι
μός είναι άνισος πρός τήν φύσ,ν πάλη, καθ’ 
ήν άείποτε ήττάται ό άνθρωπος-γιγαντιαϊος 
αγών, ού αί έκατόμβαι έπισκιάζουσι πάν
τα; τού; ανθρωπίνους πολε'μους.

Έπαρχίαι > Θάνατοι 
Νελλόρη 24901 κάτοικον.
Μαδρά; 17246
Σίγκλεπουτ 17490
Μαδούδα 12374
Κυμούλ 21891
Κούδαπατ 39078
Βελλαρύ 
Νορθ Άρκοτ 
Σ αλέμ 
Κοϊμβατόρη

46372
41954
55584
2Ι993

Τό δλον 298883
Παρασιωπώμεν τόν λιμόν τοΰ 1873—74 

όστις κατά τό λε'γειν τοΰ αγγλικού τύπου 
ύπήρξε «λιμός παραγγελίας». Αί δαπά- 
ναι υπήρξαν πολλώ μεγαλείτεραι τών όσας 
συνεπήγετο τό κακόν.

ί
°Εν τίνΐ ίπιστολή έκ Μαδόρας υπό ή- 
μερομηνίαν 1 Οκτωβρίου πρός τό Σ ύ μ- 
π α ν τών Παρισίων άπαντώμεν τάς έπο- 
I μίνας λεπτομέρειας περί τής έκ τοΰ λιμοΰ 

θλιβερά; στάσεως τών κατοίκων τής επαρ
χίας ταύτης. Ό γράφων είναι ίεραπόστο- 
λος έν Μαδόρα.

Γράφω ύμϊν καί πάλιν περί τοΰ λιμοΰ, 
διότι ούτος πρό παντός άλλου έπασχολεϊ 
καί καταθλίβει πάντα;. Συλλέξας 80 παι
δία έν τω άγροτικω όρφανοτροφείω μου έν 
Δινδικούλ, μετά πολλ.ής δυσκολίας διατρε’- 
φω αύτά· ούχ ηττον πεποιθώ; έπί τήν θείαν 
πρόνοιαν προτίθεμαι νά αυξήσω τόν άριθ- 
μόν αύτών, διότι αισθάνομαι τήν ανάγκην 
νά επέλθω τό κατά δύναμιν άρωγός εί; 
τοσαΰτα δυστυχή παιδία. Αί είσοδεϊαι ή
μών έξέλιπον παντελώς, ή δέ όρυζα ύπε- 
ρετιμήθη, όπερ σημαίνει ότι ύποφέρομεν 
πάντοτε δι’ ελλειψιν. Πανταχοϋ βλέπομεν 
άφόρητον δυστυχίαν όσημέραι διινουμένην.

Μεταβαίνων έκ Δινδικούλ εΐ; Βαλλ.α- 
κουδού άπήντησα είς διάστημα 21 μιλίων 
περί τού: 10,000 λιμώττοντας, εΐς οΰς ή 
κυβε'ρνησις παρέχει έργασίαν άντί ευτελούς 
ήμερομισθίου όπως σώσγι αυτού; άπό τοΰ 
εκ λιμοΰ θανάτου. Διηροΰντο καθ’ ομίλους 
άνά 200, 300, 500, ένασχολούμενοι είς 
τό νά συντρίβωσι λίθους και μεταφέρωσι 
χώματα·πάντες δέ ησαν λ.ειποσαρκοι, αλη
θείς σκελετοί.

Άπήντησα καθ’ οδόν τόν νεκρόν γυναικός 
έκ λιμοΰ άποθανούσης, καί άλλους δυστυ
χείς κειμένους κατά γής καί μή δυναμένΟυ; 
νά προχωρήσωσιν· ειδον έπίσης όμιλον ά- 
τυχών, έν οίς εύρίσκοντο καί χριστιανοί, 
πίπτοντες πρό τών ποδών μου καί εξορκί- 
ζοντε; με νά ιύσπλαγχνισθώ αύτούς, διότι 
άπό τριών ήμερων ούδέν έλαβον έκ του μι- 
σθοΰ αύτών καί ούδέν είχον φάγει. Πόσον 
ή καρδία σπαράσσεται πρό τοιούτων θεα
μάτων είναε αδύνατον νά είπω ύμϊν. Πρός 
έπίμετρον τής δυστυχίας ή χόλερα, ή δυ 
σεντερία, οί τυφοειδείς πυρετοί καί λοιπά, 
Ουνέπειαι τοΰ λιμευ, έπιφέρουσι τρομεράν 
θραΰσιν} ούτως δέ οί θάνατοι είσί πολυά

ριθμοι. Έν μόνν) τή έπαρχία Κορνούτ έπί 
1,500 000 κατοίκων άπέθανον ήδη τό τρί
τον αύτών.

Είς τών ήμετε'ρων πατέρων μοί γράφει 
ότι έν χριστιανικώ τινι χωρίω όγδοήκοντα 
μόνον μένουσιν έπί τοΰ παρόντος. Έτερος 
πατήρ πιστεύει οτι έν τοϊς μακράν τών 
συγκοινωνιών χωρίοις τό τρίτον ίσως δέ καί 
τό ήμισυ τών κατοίκων θέλουσιν έξαφανι- 
σθή. Ό Θεός ϊλεος γενεσθω.

Λί βροχαί ήρξαντο, άλλά μ-όλις τόν φε- 
βοουάριον ή συγκομιδή θέλει είσθαι έτοιμος 
μέχρι δέ τότε πόσων συμφορών καί πόσων 
θανάτων θά γίνωμεν μάρτυρες !

Είθε ή άφήγησις τών δεινών τούτων νά 
κινήση τήν συμπάθειαν πανταχοϋ καί συγ
κίνηση τάς γενναίας καρδίας.

Οί λαοί δέον νά τείνωσι χεϊρα αρωγό» 
είς τά φοβερά ταΰτα δεινοπαθήματα τής 
πασχούσης άνθρωπότητος!

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΑΙ

(Συνέχεια ϊδε Τεύχος Γ. Σελ- 467).

ΔΗΜΟΙ

Ναί! εΐς ασφαλές μέρος ώσεί ώραν 
άπέχον εντεύθεν.

XAMAFETOT

Δοξαπατρή, Σγουρέ, ’Αριστόδημε καε 
Χαρίλαε, τό αποτέλεσμα τής εντολής 
σας έπέτυχεν;

ΔΟΞΑΠ. 2ΓΟΤΡ. ΑΡΙΪΤΟΔ· ΧΑΡΙΛ.

Ναί! είοίν έτοιμοι όλοι.

ΧΑΜΑΡΪΤΟΣ

Έχει καλώς. Φίλοι, ό καιρός έπεί- 
γει καί ό χρόνος πολύτιμος. Πρέπει vi
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σπεύσωμεν. Ραΐαοΰνδε, πρέπει νά ύπά- 
γης πλησίον τοΰ Βιλλαρδουίνος ίνα 
μας είδοποιής περί ιών χινήσεών του. 
Σύ, Δοξαπατρή. άμα έξέλθη; έντεΰθεν 
θά ύπάγής είς ’Αρκαδίαν καί άφοΰ ά 
λώσης έξ εφόδου χα> όσον ένεστι τά- 
χιον τό παλαιόν σου καύχημα τόΆρά- 
χλοβον χαίκαταλίπης έκεί ικανήν φρου
ράν έλθέ νά συνενωθής μετ’ έμοΰ είς 
τήν επαρχίαν ταύτην. Είς τόν Λέοντα 
Σγουρόν άφίνω άήν άρχηγίαν έν τή 
Ναυπλία μετά τής εντολής ίνα πραγ
ματοποίηση τάς ύποσχίσεις του. ‘Ο 
Χαρίλαος θά μύηση τού; άστούς τών 
ΙΙατρών είς τά σχέδιά μας καί δ Άρι 
στόδημος μετά τών Μεσσηνίων του θά 
βαδίοη ευθύ πρδς άρωγήν μου μέλ
λοντος ινα πολιορκήσω τόν Μιστρδν 
χαί έχοντος παρ’ έμο: τόν σοφόν Δή
μον. Πρέπει δλαι οϋταί αί διάφοροι κι
νήσεις νά έκτελεσθώσιν όμοϋ θύστε νά 
χαταλάβωμεν τούς Φράγκου; έκ δια 
φόρων σημείων.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ
Άγωμεν»

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Στήτε ' Τό έργον υμών ένταΰθα δέν 
έτελείωσεν. ’Οφείλετε νά παραστήτε 
μάρτυρες τών γόμων μου μετά τής κό
ρης ταύτ-ς, τελεσθησομένους μετ’ ο
λίγον.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
(Ουδέποτε ΐ)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(Τι λέγει I.)

ΒΑΙΗΗ

(Ώ θεέ μου | σέ ευχαριστώ 1)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ
Συνάμα δέ νά παρευρεθήτε είς τό 

μνημόσυνον δυο αθώων ψυχών, ών τά 
σώματα σφάγιον ίτέθήσαν είς τόν βω
μόν τής τώ- τυράννων απληστίας — 
τής κόρης τοΰ Δήμου Άγλαίβ; καί 
τής άδελφής του Ραΐμούνδου Ευτυχίας.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Τι ΐ ... πώς j . .. ή Εύτυ^ία .. .

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Έπεσεν άπό τό ξίφος τοΰ Βιλλαρ- 
δουινου άμα τή άναχωρήσει σου, ένω 
έγώ έπορευόμην είς τόν κοιτώνα μου 
ϊνα όπλιοθώ.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ώ ! ώ ! (κρυφθήτε, δάκρυά μου !) 

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Φίλοι, άγωνίσθώμεν καρ’εροψΰχως 
μέχρι θανάτου ύπέρ τής δούλης ήδη 
ποτρίδος μας καί θραύσωμεν τά δεσμά 
ΐης γενναίως. Τδ μυστήριον τοΰ θεοΰ 
τελείται ένταΰθα χαί ίσως μετά 8εκα 
πεντε ημέράς μετά τής άναστάσεως 
του Σωτήρος ήμών ίδωμεν καί τήν ά· 
νάστασιν τής δούλης πατρίδος μας. Μό
νη σχέψις μας, μόνος έρως μας, μόνη 
εύχή μας έστω αύτή·
"Οτι μητρός καί πατρός χαι 
τών άλλων απάντων τ ι μ ι ώ- 
τερόνέστιν ή πατρίς καίά- 
γιώτερονζαί έ ν μ ε ι ζ ό ν ι μοί
ρα. Ουτω λοιπόν, φίλοι, ύπέρ αύτής τά 
πάντα διαθέσωμεν, πατέρα έάν έχωμεν, 
μητέρα, εάν ζή, ερωμένην, έάν άπεκτή- 
σαμεν.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

(Άγιώτερον·.. χαί ίν μείζονι μξ)ίρΛ..ί 

βύτους τούς λόγους πρέπει νά τούς έν- 
θυμηθώ έν χαιρώ δέοντι.)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ουτω αύταπάρνησις δι’ δλα χαί με
γίστη φιλοπατρία άς χαθοδηγή τάς 
πράξεις ήμών καί άς μά; ένισχύη, (είσ-

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Φρουρές καί οί άνω.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ
Τί θίλεες ;

ΦΡΟΥΡΟΣ

’Αρχηγέ, έχάθημεν ! Έξωθεν φραγ
κικός στρατός περιέκλεισε τό σπήλαιον 
χαί ή έξοδος αποβαίνει αδύνατος*  οί 
πλεΐστοι τών φρουρών ήμών ύπό αορά
των χε·ρών έβλήθησαν καί έγώ εδραμον 
ένταΰθα ίνα αναγγείλω τοΰτο. Μεταξύ 
τών αρχηγών τών Φράγκων ένόμισα 
ότι διέκρτνον τόν Βίλλαρδουΐνον δίδον- 
τα διαταγάς ?

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ό Βιλλαρδουίνος! . . .

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

Έχάθημεν ! . ..

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πώς άπεθαρρύνθητε ήδη ; ! . .

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

Άλλά τί δυνάμεθα νά πράξωμεν!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

(Ά I αύτήν τήν καταστροφήν πρέπει 
νά τήν προλάβω διότι έπέρχεται λίαν 
ταχέως· πρέπει νά ευρώ μέσον ι)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τί δυνάμεθα 1 νά άποθάνωμεν ! . ;. 
νά άποθάνωμεν ώς Έλληνες μέ τά ό
πλα είς τάς χεΐρας. Ιΐας Μωραίτης 
σταθμεύων είς φρουράν έξωθεν άς δρά- 
μη ένταΰθα I (είς τήν φωνήν αύτοΰ συν
αθροίζονται στρατιώϊαι).

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

(’X! ένθυμουμαι. .. υπάρχει μυστι
κή έξοδος τήν όποιαν γνωρίζω).

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Κρυφθώμεν άπαντες μέ ξίφη γυμνά 
είς τάς σχισμάδας έκείνας καί περιμεί- 
νωμεν τούς Φράγκους . . .

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Είναι περιττόν, φίλοι.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πώς; μας έμποδίζεις ; 

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Σας έμποδ’ζω διότι ύπάρχει μέσον 
τι άσφαλέστερον σωτηρίας δι’ου σωζό- 
μενοι δυνάμεθα κατόπιν νά έπιφέρωμεν 
άντεκδίκησιν, (γενική έκπληξις) Όπι” 
σθένσου, Χομάρετε, ευρίσχεται σχισμές 
τις, είς τό βάθος τής οχισμα'οος είναι 
έσκαμμένη κλίμαξ οδηγούσα είς εύρύ 

ι καί μυστικόν ύπόγειον έκτεινόμενον in
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άπειρον *αΐ  ού μία μόνον έξοδος υπάρ
χει πρός άνατολάς· ή έξοδος αΰτη α
νοίγει εϊς άπόστασιν δύο ώρών ένταΰ 
θα. Ένώ σεις είς τά έγκατα τής γής 
θα πλανάσθβ έγώ Θά οδηγώ τόν Βιλ- 
λαρδουίνον είς μέρος αντίθετον όλως 
έκείνου.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Έ πατρ'ις, Ραίμοΰνδε, οέ εύγνωμο- 
νεΐ δι’ έμοΰ. Άπό τά έγκατα τής γής 
ώς νέοι Άνταΐοΐ άναλαβόντες δυνάμεις 
έξέλθωμεν άπαντες ΐνα έλευθερώοωμεν 
τήν πατρίδα μας. ’Εμπρός λοιπόν I Δο 
ξαπατρή, σύ ό άφόβως είοδύσας είς το 
ύπόγειον τών φασμάτων δείξον καί είς 
τούτους τήν <5πήν έγώ θά έξέλθω τε
λευταίος φρουρών ένταΰθα.

ΔΗΜΟΣ

'<)χΐ ού, άρχηγέ, ή ζωή σου είναι 
πολύτιμος.

ΣΓΟΥΡΟΣ

θά οέ συνοδεύσω έγώ.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ή ζωή καί τών δύο σας άνήκει είς 
τήν πατρίδα ! αφανής πολεμιστής πρέ
πει νά κινδυνεύση ύπέρ τών άλλων,

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

"Ολοι σας έχετε τήν θέσιν ήν ώρισα 
έν τώ σταδίω τοϋ ύπέρ τών όλων άγώ- 
νος. Έγώ έδέχθην τήν άρχηγίαν ζγΐ 
Ινα προστάττω άλλ’ ΐνα συμμερίζομα· 
τούς κινδύνους· είς τούς αρχηγούς δέ αί 
πρώται τιμαί άποδίδονται πάντοτε. Τ<“ 
μήν δέ ένταΰθα Θεωρώ τόν κίνδυνον καί 
τόν αναλαμβάνω. Ραίμοΰνδε, ού Οά 

μείνης μετά τών Φράγκων καϊ σείς ο[ 
άλλοι εμπρός ’

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

(Πλήν έγώ Θά μείνω πλησίον αύτοΰ 
τοϋ ανθρώπου !)

(κρύπτεται όπισθεν σχίσμάδος πλη
σίον τοΰ Ρ'Ίμούνδου· ό Χαμάρετος καί 
ή ‘Ελένη ιστανται είς τά αριστερόθεν 
παρασκήνια συνομιλοΰντες,παρατηροΰν- 
τες έστω χαί μή προοέχοντες είς τά έν 
τή σκηνή συμβαίνοντα, ένώ οί άλλοι 
συνωμόται αφανίζονται όπισθεν σχισμά- 
δος τοΰ βάθους· ό Ραϊμοΰνδος συνομι
λεί μυστηριωδώς μετά τοΰ Σωτηρίου).

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Είς τόν Θεόν όρκίζομαι έάν δύναμαι 
νά έννοήσω τι.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Τοΰ υπογείου έκείνου τήν έξοδον δέν 
θά τήν εΰρωσι καί ή πείνα θά δεκατίση 
αυτούς. Ή θυγάτηρ σου θά γίνη μετ’ 
όλίγον νύμφη του Β λλαρδουίνου πλήν 
δι’ έμοΰ καί έπί μια συμφωνία.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
‘Οποία;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ένταΰθα ή καρδία μου θά οοΐ έξο- 
μολογηθή· ή θυγάτηρ σου δέν γίνεται 
σύνευνος τοΰ Γοδεφρίδου Βιλλαρδουίνου 
έάν δέν παραδοθή πρώτον είς έμε'.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πώς ; .;, τί;. < . ή Ουγάΐήρ μου,,, 
είς ’σέ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Τήν άγαπώ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σύ! . . . αδύνατον . . . άλλ’ είναι ά- 
τιμία ■ . .

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

"Οπως Θέλή; είπε το.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ά’ σέ αναγνωρίζω, όφι κεκρυμμένε, 
καί πώς παρεγνώρισα τόν Χαμάρετον. 
Ά! όχι ! ή θυγάτηρ μου νά άτιμασθή! 
Καί έτόλμησες νά τό προτείνης είς έμέ! 
Θά ήμην ό χαμερπέστερος τών άνθρώ 
πων . ..

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Μάτην αί άδολβσχίαι! αύτό όπερ ει» 
πον θά γίνη!

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Θά γίνη ; όχι ποτέ ’ Σώζων τήν κό
ρην μου, σώζω τόν Μωρέαν.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Σέ εννοώ· αποκαλύψεις είς τόν Χα 
μάρετον ! βήμα δέν κάμνβις . . .

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τί μέ άπειλεϊς .... (κινείται νά ά- 
πέλθη).

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

(γέλα σαρδονιχώς, σπάται έγχειρί- 
δίον καί τόν πλήττει ένώ όρμα νά φύ- 
γη· ό Σωτήριος πίπτει (UoO νά κρύψω 
τό πτώμα τιυ ·,

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

(προβαίνων)Ίδού’έγώ, αύθέντα !

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ
Κρϋψέ τον.

(Ό Αιμίλιος κρύπτεται φέρων τόν 
Σωτήριον έπ' ώμων· όΡοίμοΰνδος κρύ
πτει τό έγχειρίδιον ό Χαμάρετος και ή 
‘Ελένη μεταστρέφονται.)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

"Ολοι άπήλθον. Σύμφωνοι, Ραϊμοΰν- 
δε! (λαμβάνει τήν Ελένην έκτης χει- 
ρός καί φεύγει.)

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

(ιστάμενος "πρό αύτοΰ καί δραττομε- 
νος τής έτέρας τών χειρών τής ‘Ελέ
νης) ·Η κόρη αύτη θά μείνη έδώ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ραίμοΰνδε! . . . Άψες αυτήν, άθλιε!

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

(σύρων αύτήν) Ώ ! όχι, ποτέ !

ΕΛΕΝΗ

(πίπτουσα είς τούς πόδας του) Ώ ? 
πρός Θεού ! άψες με, Ραίμοΰνδε !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ό πατήρ σου διέταξεν, ‘Ελένη, νά 
μείνης παρ’ έμοί.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

•Εγώ δυως είμαι σύζυγός της καί έ
μέ Θά άκολουθήση!

G4
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(άποσπά αύτήν βιαίως χαΐ απέρχε
ται διά τής σχισμάδας τοΰ βάθους).

ΡΑΙΜΟΓΝΛΟΧ

(άπόπληκτος) Κατάρα !

(χαταπετάννυται ή αυλαία.)

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Πατρ’ις καί 'Ερως.

Γ
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤ-.

Το στρατόπεδον τών συνωμοτών ‘Ελλή
νων’ είναι λυκαυγές" σκηναϊ έν τω βάΟει’φρου
ροί ίκατέρωθεν. Πρδ; τό βάθος φαίνεται <ϊα 
«ος. Dpi τίνος σκηνής καίει λαμπας.

ΣΚΗΝΙΙ Α'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ καΐ ΣΤΜΕΩΝ 

ΧΑΜΑΡΗΤΟΧ

(’Λνΐγtipομίννις τής αυλαίας ό Χαμάρετος 
περιπατεΐ βεβυθισμένος »’-ς συνεχείς διαλο
γισμούς’ έρχεται αριστερόθεν ό Συμεών).

ΣΥΜΕΩΝ

(τύπτων τόν ωμόν του) Και πάλιν 
σκυθρωπός καί κατηφής, Χαμάρετε !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ούδεμία ελπίς !. . . Τά όνειρά μου 
οιελύθησαν ώς ή πρωινή άχλύς δια
λύεται ύπο μιας άχτϊνος τοΰ ήλίου.

ΣΥΜΕΩΝ

θάρρος, τέκνον μου !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ά.Ι ού είσαι, Συμεών! . . . θάρρος..· 
χαί διατί ό υπομένω*  ελπίζει, ένω έγώ 
άπώλεσα ήδη πάσαν έλπίδα;

ΣΥΜΕΩΝ

‘Η βλπΐς είναι τό ουράνιον πΰρ, ο 
πιρ ό Π ρομηθεύς έκλεψεν άπό τοϋ ου
ρανού. Καταπίπτει άλλά ποτέ δέν χά- 
νεταΐ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Και ποιας ελπίδας πρέπει νά έχω ;

ΣΥΜΕΩΝ

Σύ όμιλεϊς, Χαμάρετε, ούτως ι άλ
λά πώς θά δώοης το παράδειγμα εις 
τούς ουμπολβμιοτάς σου ! Ίδε τουλάχι
στον αυτούς έπί μίαν στιγμήν άπαντες 
θαρροΰντες αναπαύονται πεποίθησιν έ- 
χοντες έπί τόν θεόν καί έπί τό μέλλον. 
•Άδοντες πολβμοδοι καί μέχρι τής ώρας 
ή νίκη έστεψε τά όπλα μας. "Οταν ό
μως σύ άπωλέσης τήν έλπίδα χαί τό 
Θάρρος τούς δύο τούτους συνοδούς τής 
ανδρείας καί γενναιότηιος, τ1, θά πρά- 
ξωσι τότε αυτοί άμα σέ ίόωσι χατηφή 
χαί σκυθρωπόν-,

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Αύτοΐ είναι ευτυχείς, ένω έγώ . . ;

ΣΥΜΕΩΝ
Σέ έννοώ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Άκουσεν, πάτερ μου. Ιόν θεόν σεις

οί ιερείς τόν λέγετε εύσπλαγχνον. ’Αλ
λά ποϋ λοιπόν ή εύσπλαγχνία του, ποΰ 
τό έλεό; του ; Όχι, ό Θεός δέν έχει εύ- 
σπλαγχνίαν.

ΣΤΜΕΩΝ

Μή βλάσφημης !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Βλασφημώ ! . . . . Άλλ’ αν ό Θεός 
ηναι εύσπλαγχνος, διατί δέν επιδαψι
λεύει τό έλεος του εις ένα λαόν αδίκως 
κατατυραννούμενον, διατί υ.έ άφίνει νά 
διορώ μετ' έλπίδος τό μέλλον χαί είτα 
νά μέ χαταβυθιζη είς τήν απελπισίαν 
οιά τρομεράς καταστροφής;

ΣΥΜΕΩΝ

Τολμάς νά έξερευνήσης τάς άνεξι- 
χνιάστους βουλάς τοΰ ‘Τψίστου, πλήν 
ούδενί θνητώ δέδοται τό δικαίωμα τού
το. Μήπως καί έγώ δέν έχω αιτίας νά 
μεμψιμοιρώ κατα τής εύσπλαγχνίας 
του. δέν τό πράττω όμως δ'ότι πιστεύω 
έπί τό εύθύδιχον αύτοΰ. ’Εγκαρτερώ, 
τέχνον μου, καί ό Θεός ήμέραν τινά θά 
ελθη είς βοήθειάν σου.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Νά ίγχσρτερησω ! ω ! άπό τής έπα 
ράτου έκείνης εσπέρας καθ’ ήν ό Βιλ- 
λαρόουϊνος πρό ένδεκα ημερών διέφυγε 
τών χειρών μου, ή έγκαρτέρησις μέ έ- 
/■ειψεν. ’Ανέλαβον όμως τόν άγώνα χαί 
ότε μετά τήν άπό τοϋ ζοφερού έκείνου 
ύπογειου έξοδόν μας, ένθα διεμείναμεν 
έπί τρεις ολοκλήρους ημέρας — τρεις 
αιώνας, ή νίκη δαφνηφόρος έπήλθε νά 
στέψη τά όπλα μας είς τάς δύο μετά 
τών Φράγκων συναντήσεις μας, ή έλ- 

ι π!ς ί?/'06 πάλιν νά εΐσδύη ε>ς τήν 
καρδίαν μου, ύποθαλπομένη χαί ύπό τής 
παρουσίας τής ’Ελένης. Πρό τριών ό
μως ημερών τά πράγματα ήλλαξανφά- 
σΐν πρωίαν τινά ήμέρας αποφράδος ή 
σκηνή τής 'Ελένης εύρέθη χενή καί ό 
έξωθεν σχοπεύων φρουρος εύρέθη πε- 
πνιγμένος διά βρόχου σχοινιού’ ώσεΐ 
δέ ό άγγελος τής νίκης χαί τής έλπί- 
οος έφαίνετο αντιπροσωπευόμενος ύπό 
τής'Ελένης τήν αύτήν ημέραν ήττα 
εντελής έπηχολούθησε την έξαφάνισίν 
της. Έχτοτε καταστροφή γενική παρε- 
κωλυσε τά διαβήματα μας, το έν τρίτον 
τοΰ στρατού μας έξωλοθρεύθη έν τρί" 
σι · ήμέραις χαί τρεις τών άνδρειοτέρων 
οπλαρχηγών μας, ό Δήμος, ό Χαρίλαος 
χαί ό Αριστόδημος έπίοον έν ταΐς μά- 
χαις. Έπεσαν τούλάχιστον έκείνοι άφοΰ 
πρώτον έστρωσαν πρό αύτών ικανόν 
σωρόν έχθρικών πτωμάτων, έκδιχούμε- 
νοι ουτω τά έχ τής οίχογενείαςί’αύτών 
θύματα. Σήμερον δέ τήν πρ«·αν έλαβον 
ειδησεν ότι ή επαρχία τοΰ Μιστρα ύπε- 
τάγη χαί πάλιν είς τά Φραγκικά όπλα. 
Καί λέγεις νά έγκαρτερώ ! . .

ΣΤΜΕΩΝ

Σύ άπώλεσες νέαν μελλόνυμφόν σου 
έγώ Ομως έχασα υιόν δν έπανεΰρον ά
φοΰ τόν έζήτουν έπί δέχα πέντε έτη 
’Εγκαρτερώ όμως, ύπομένω καΐ ελπίζω 
έπί τόν θεάν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ώ ! ναι, ό Λέανδρός σου άπό τής ή
μέρας τής έν τω σπηλαίω τοΰ Λύκου 
συναθροίσεώς μας δέν άνεφάνη λοιπό- 
πλησίον ήμών. Ίσως χαί αύτός συνεν 
λήφθη αιχμάλωτος.. . Συγγνώμην έάν
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άνέξεσα τής χαρδίας σου πληγήν βα’ 
Οεϊαν. ‘Υπάρχουσι λοιπόν λύπαι μεγο- 
λείτεραι τής ίδιχής μου. Ώ ! ή λύπη 
έβάρυνεν έ©' ήμών τήν καρδίαν.

ΣΥΜΕΩΝ

Έγκαρδίοδ, τέκνον μου ! Τό μέλλον 
είναι άοηλον καί ή τύχη εύστροφος 
(γονυκλινεϊ χαί αναγκάζει τόν Χαμά- 
ρετον νά γονυπετήση). Θεέ Παντεπόπτα, 
Θεέ τών μαχών, είοάχουσον τής ευχής 
τών δούλων σου ! (μικρά σιγή).

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ
(άνεγειρόμενος) Σέ ευχαριστώ ? οί 

λόγοι σου, πάτερ μου, έπέφερον αίσιον 
άποτελ=σμα, ή ελπίς ήρξατο καί πά
λιν εισχωρούσα έν έμοί. Ώ ! ναι, Οά 
άγωνισθώ, διαιωνίζων είς τούς μετα
γενεστέρους τό όνομα τής φίλης πα 
τρίδος χαί έάν άποθάνω τό όνομά μου 
Οά αύξηση τόν μαχρόν κατάλογον τού 
μαρτυρολογίου τών ύπέρ ελευθερίας πε- 
σόντων . . . ' ‘Π έξαφάνισις όμως τού 
υίοΰ σου συνδέεται χαί μετά τής έξα- 
φανίσεως τοΰ Σωτηρίου, του πατρός 
τής 'Ελένης, τί νά έγείναν;

ΣΥΜΕΩΝ

Ό χρόνος θά τό δείςη ! (πλησιάζει 
πρός τό βάθος) Ίδέ τούς πολεμιστές 
σου οειπνοΰντας μέ τά όπλα είς τό 
πλευράν ’

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

(πλησιάζων πρός τό βάθος) Ώ! ναί! 
δειπνήσατε άνέτως, καλοί τών όπλων έ- 
ρασταί καί τής έλευθερίας πρόμαχοι, 
ίσως αύριον δειπνήσητε ελεύθεροι. Πά
τερ μου, απόψε Οά δοθή τό τελευταΐον 
χτύπημα. "Υπαγε καί δεήθητι υπέρ ή-

μών ! (ό Συμεών άπέρχεται- μικρά σι
γή.) ‘Ελλάς . . . 'Ελένη . , . οί μόνο: 
έρωτές μου. . (κινείται ΐνα άπέλθη δε" 
ξιόθεν άλλά συνανταται είς τά προσκή
νια μετά τοΰ Ρο'ΐμούνδου).

ΣΚΙΙΝΗ Β'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ καί ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

11 ώς ! ό Ραϊμοΰνδος! . . .

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

’Εγώ αύτός.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τί έγινες ; άπό τεσσάρων ήμερων έ
χω νά λάβω ειδήσεις σου. Είξεύρεις τί 
ουνέβη ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
Τί συνέβη ;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

'ΒττήΟημεν δίς. Πλήν θά πολεμήσω- 
μεν χαί θά νικήσωμεν. Διατί δέν μας 
έδωκες ειδήσεις σου ·,

ΡΑΙΜΟΓΝΔΟΣ

Έάν δέν έλάβατε ειδήσεις μου, τοΰ
το προέρχεται έξ αιτίων όλως ανεξαρ
τήτων τής θελήσεώς μου. Ό Βιλλαρ- 
δουΐνος ύποπτευθείς με, μέ κατεσκόπευ- 
ευ έκ τοΰ πλησίον χαί μόλις σήμερον 
ήουνήΟην νά διαφύγω τήν προσοχήν 
του ίνα έλθω χαί σέ εύρω. Τί σκοπεύ
εις νά πράξης;

(’έπεται).

ΑΣΙΑΤΙΚΑ

ήτοι

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚ.ΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Πρό έτών διάσελών πρόεδρος τού έν Τοι- 
πόλει τής Βαρβαρίας έμποροδικείου έσχον 
τήν ευκαιρίαν νά μελετήσω τά; έκεΐσε αρα
βικά; βιβλιοθήκα;, έν αι; μεταξύ άλλων εΰ- 
ρον και τό κλασικόν σύγγραμμα ταΰ περιω
νύμου “Αλ-Μακριζί, τό επιγραφόμενονιιΦύλ
λα χρυσού, εγκικολααμένα είς περιδέραια, 
άφορώντα τήν περιγραφήν τών νομισμάτων». 
Έπωφεληθείς ούτως έκ 'ής όναγνώσεω; καί 
μελέτη; τοΰ κλασικού τούτου συγγράμματος, 
ώς καί έκ τής άνακαλύψεως νομισματικής τί
νος συλλογής παρά τώ σέχη ΛΙεχμέτ έφε'ντη, 
έκρινα άναγκαΐον νά πραγματευθώ περί τών 
πρώτων 'σλαμικών νομισμάτων.

ΟΙ 'Αραβες πρό τής διαόόσεως τού ισλα
μισμού ειχον έν χρήσει έν ταΐς έμπορικαϊς 
αύτών συναλλαγαϊς περσικά καί βυζαντινά 
νομίσματα. Ή συναλλαγή έγίνετο διά σταθ
μών (κατά τό βάρος). Ό Άλ-Μακριζί λέγει 
δτι οί Άραβες ειχον είς κυκλοφορίαν δύο ει
δών νομίσματα, ήτοι τά § η ν ά ρ ι α καί τα 
δ ιρχέμια (δραχμαί). Τά μεν πρώτα ή- 
σαν χρυσά καί είσήγοντο έκ τής βυζαντινή; 
αυτοκρατορίας εί; τήν ’Αραβίαν, τά δέ δεύτε
ρα αργυρά είσαγόμενα έκ τή; Περσίας. Αί δέ 
άνταλλαγαί έγίνοντο κβτά τό βάρος. Τά αρ
γυρά ησαν πάλιν δυο ειδών άλλ’ ώς έκ τού 
βάρους έκαλοϋντο προσέτι ή δηνάρια ή διρ- 
7Λ“1»·

Τά πρό τού ισλαμισμού έν χρήσει παρά 
τοΐς Άραψί δηνάρια έζυγιζον διπλάσιου τών 
ίσλαμικών δηναρίων. Γο αύτό δέ συνέβαινε 
και έπι τών διρχεμίων.

Μωάμεθ Μουσταφάς, ό τοΰ θεού απόστο
λος (λεγει ό Άλ-Μακριζί) έγκατέλειψε τά 
νομίσματα είς ο'ζν κατάστασιν ύπήρχον πρό 
τοϋ ισλαμισμού καί ήρκέσθη νά έπιοάλκ τοΐς 
Μουσουλμάνοι; φόρον έν τοΐς 40, ώς ελεη
μοσύνην εύάρεστον τώ Θεώ,

Καί ό ’Αββουβέκερ (λέγει δ αύτός συγ- 
γραφευς) ούδεμίαν έπήνεγκε μεταβολήν πΐ 
τού νομίσματος, άλλά τά πάντα έγκατέλι
πεν είς ήν ευρε κατάστασιν.

Πρώτος ό Όαάρ κατά τό 18 έτος τής 
εγείρας καί τό 8 τής χαλιφείας αύτοΰ έχά- 
ραςε νόμισμα κατά τόν τόπον Νουχιρεββανή 
(χοσρο ϊκόν), έχον βάρος άνάλογον ταΐς ύπό 
τοϋ Μωάμεθ καθιερωθείσαις διατάξεσιν ώ; 
προς τήν ελεημοσύνην, έπιγράψας διά κουφι- 
κών χαρακτήρων έν τώ κύκλω αύτοΰ τά fo
ra «Αίνος τώ Θεώ» ή «Μωάμεθ έστιν από
στολο; τοΰ Θεού», ή «Οΰκ έστιν άλλος Θεός 
πλήν τοΰ μόνου Θεοΰ», ή και τό έαυτοΰ ό
νομα « Ομάο», ώς πρός τά λοιπά δέ διετή- 
ρήθη αμετάβλητος ό χοσρ-ϊκός τύπος.

Ια έπί τής χαλιφείας Όμάρ χαρα/θέντα 
νομίσματα έφ--ρον τόρητόνα Μέγιστος ό θεός».

Ότε ό ΑΙωαβίας άνέβη τόν θρόνον τών 
χαλιφών, ήλάττωτε τό βάρος τών νομισμά
των κατά ένα ή δύο κόκκους καί έξεικόνισεν 
έαυτόν έπ’ αύτών περιεζωσμένον ξίφος. Τό 
πράγμα τοΰτο ώς άσύνηθες έκακίσθη ύπό τών 
’Αράβων.

Μετά ταύτα ό Άβδ-ουλ-λάχ, υιός τού Ζο- 
βείρ, ήγεμών τών Μουσουλμάνων, έπί τής έν 
Μέκκα διατριβή; αύτοΰ μετεποίησε τόν τύ
πον τού νομίσματος, δοΰ; αύτώ κομψότερου, 

«γγράψας έπί τοΰ ένό; μέν μέρου; «Μωά
μεθ έστιν ό απόστολο; τού θεοΰ», έπί δέ 
τοΰ ετέρου «Ό Θεός επιτάσσει τήν εΰθυφρο- 
συνην καί τήν δικαιοσύνην» Ό δέ άδελφός 
αύτοΰ Μουσάβ, υιός τοΰ Ζοβείρ, έχάρκξεν έ- 
πίσής νόμισμα, φέρον βάρος κατά τάς έκπα
λαι παραδόσεις. Ότε δέ ό Χεδζατζή;, υιός 
τού ’ίουσοϋφ, τή διαταγή τοΰ Άβδ-ουλ-μα- 
λήκ βέν Μερίάν διωρίσθη αρχηγός στρατού 
είς Χεδζάζ Οπως καταπολέμηση τόν Ίβν Ζο
βείρ, μϊτεβαλε καί αυτός τόν τύπον τοϋ νο
μίσματος, διότι ούδέν ίχνος τοΰ άνοσίου έ
κείνου ήθελε νά διατηρηθή.

Μετά τόν θάνατον τού’Αβδ-ουλ-λάχ, τοΰ 
υιοϋ τοϋ Ζεβεΐρ, ό Άβδ-ουλ-Μαλήκ Βέν Μερ
ιάν, θριαμβεύσας κατά πάντων τών αντιζή
λων αύτοΰ καί ίκανώς ένισχυθίίς έπί τοΰ 
θρόνου τών χαλιφών, κατέβαλε μεγάλην προσ-
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πάθειαν όπω; κανονίση τδ βάρο;, την αξίαν, 
τδ μίγμα καί τήν χάραζιν τού νομίσματος. 
Οΰτω τό 7 6 τή; έγειρα;, αφού έχάραξεν αύ
τό; κατ’ ίδιάζοντα τφπον δηνάρια χαί διρ- 
χέμια, ένετείλατο και τω έν Ιράκ τότε δια- 
τριβοντι Χεδζατζή ίνα πράξη τδ ίδιον διά 
τά λοιπά μέρη τής αυτοκρατορίας. Οΰ μό
νον δέ α Χεδζατζής ήκολούθησε τή παραγ
γελία ταύτη, άλλά και οί οπαδοί τοΰ Προ
φήτου, οϊτινες εζων είσέτι, ότε τό νε'ον νό
μισμα Εφθασεν εΐ; Μεδίνην, έστερξαν νά ποιή- 
σωσι χρήσιν τών νομισμάτων τούτων, καί 
περ σκανδαλιζόμενοι έκ τοΰ δτι εφερον επ' 
αύτών τήν εικόνα τού γαράξαντος αύτά. Ό 
δέ Χαλίδ Βεν-’Γιζίδ Βέν Μωαβία; κατέπει- 
σε τόν Άβδ-ουλ Μαλίκ Βέν Μερβάν όπως 
διατάξη νά χαραχθώσι νομίσματα καθαρώς 
μουσουλμανικά, φέροντα ρητά αραβικά άνευ 
εικόνάς.

Συνέπεια δέ τής προκλήσεω; τοΰ μέτρου 
τούτο», ώς διϊσχυριζονταί τινες, δ μνηοθείς 
χαλίφης ειχεν απευθύνει επιστολήν προ; τόν 
αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου, έμπεριεχουσαν 
τό έκ τών ρητών τοΰ Κορανίου «Όμολόγη- 
σον ότι ούκ Εστιν εί μή εί; μόνο; θεός» καί 
τό όνομα τού Μωάμεθ,οπερ τοσούτον παρόρ
γισε τόν αύτοκράτορα, ώστε άπήντησε πρό; 
τόν .Αβδούλ Μαλήκ ότι, έάν «ί προκλήσεις 
αύται έζακολουθώσι, θέλει άποκαλέσει έπί 
τών βυζαντινών νομισμάτων τόν Μωάμεθ 
δι’επωνυμιών, αίτινε; ούδόλως αύτώ φανή- 
σονται άρεσταί. Τότε ό Αβδούλ Μαλίχ συγ- 
καλέσας τούς τά πρώτα φέροντας Μουσουλ
μάνου; άνέγνω είς έπήκοον πάντων τήν επι
στολήν τού αϋτοκράτορος, μεθ' 8 ό Χαλίδ 
Βέν 'Γεζΐδ έχάραςεν αραβικόν νόμισμα ά- 
παγορεύσας τήν κυκλοφορίαν τών βυζαντινών 
νομισμάτων.

Καίτοι ό προφήτης Μωάμεθ άπηγόρευσε 
τήν χάραξιν νομισμάτων, ούχ ηττον όμως 
απαντώμεν έκτύπωσιν νομισμάτων παρά τάς 
διατάξεις του ιερού νόμου, έκτυπωθέντων ύπό 
τώ» χαλιφών, διάσημων διοικητών καί ακο
λούθων τού Προφήτου. Έν τή νομισματική 
συλλογή, ώ; είρηται, τού ίν Τριπόλει σέγη 
Μεχμέτ έφέντη άνεγνωμεν νομίσματα φέρον

τα επιγραφές χουφιστί γεγρομμένσς, ε'κτν- 
πωθέντα δε έπι τών γαλιφών Όμάρ,Όσμάν 
καί Άλή καί έπί τών ’Ομμαϊχδών καί Άβ- 
δασιδών. Έκ τούτων δέ ποριζόμεΟα ό'τι κα
τά τά πρώτα τοΰ ισλαμισμού Ετη συ.εχωρεΐ- 
το ή έκτΰπωσι; τοιούτων νοιιισμάτων.

Πρό πάντων όφείλομεν νά παραδεχθώμεν 
ότι τά πρώτα ιδίως μουσουλμανικά νομίσμα
τα τά έκτυπωθέντα μετ’ επιγραφών καθαρώς 
αραβικών άνευ ονόματος ήγεμόνο; ανέρχον
ται είς τήν εποχήν τοϋ χαλίφου Άλή, υιού 
Άβοΰ Ταλέπ. Τοιοΰτον δέ σπανιώτατον νό
μισμα εΰρομεν έν τή μνησθείση συλλογή έκ- 
τοπωθέν ε< Βασσόρα περί τό τέλος τή; χα- 
λιφεία; τοΰ Άλή κατά τδ 40 έτος τή; έγει
ρα;. Χάριν τών περί τήν ασιατικήν παλαιο
γραφίαν ασχολούμενων έπισυνάπτομεν τάς ε
πιγραφής τοΰ μνησθέντος νομίσματος, αίτι- 
νε; έν μεταφράσει έχουσιν ούτως’

Έπί τοΰ ένόςμετώπου έντέσ· 
σαρσι ν ιύθυγράμμοις στίχοι;. —«Μόνος 
είναι δ θεό;' αιώνιος είναι δ Θεό;, δέν έγεν- 
νήθη, ούτε γέννα, καί ούδείς ίσο; αύτώ».

U ν τώ περιθωρίω μεταξύ δύο 
κύκλων.—«‘Ο Μωάμεθ aivat απόστολος 
τοΰ θεοΰ τού έξαποστείλαντο; αύτόν έπ' Εν
τολή καί μετά τή; αληθινής πίστεως, όπως 
θριαμδεόση αΰτη άπδ πάσης έτέρας θρησκείας 
είς τό'πει’μα τών πολυθεϊστών».

Έπίτοΰέτέρου μετώπου έν τρι- 
σ I ν εύθυγράμμοιςστίχο ίς.— «Ού
δείς έτερο; Θεό; υπάρχει πλήν τού 'Γψίστου, 
τοΰ μόνου, τοΰ μή Εχοντος συγκοινωνό*».

•Εν τώ περιθωρίω έκτόςτριών 
κύκλω ν.—«Έν όνόματι τοΰ θεοΰ τδ διρ- 
χέμ τοΰτο έξετυπώθη έν Βασσόρα τώ 40 έτει».

Έκ τοΰ νομίσματος λοιπόν τούτου κατα
φαίνεται άναμφισδητήτως ότι τά πρώτα τοϋ 
ισλαμισμού νομίσματα δέν έξ=τυπωθησαν τώ 
75 έτει, καθά τινές διατεινόμενοι αύθεντι- 
κώ; ύπεβτηριζον, άλλά κατά τήν τεταρτην 
δεκάδα τή; έγειρα; έπί τής χαλιβείας τοϋ 
Άλή υιού Άβοΰ Ταλέπ. Ή βραδύτη; δμω; 
καί ή διακοπή τής έκτυπώσεω; νομισμάτων 
κατά τό έτος 75 προήλθεν έξ ένό; μέν ένε
κα τή; πάλη; τών δύο φατριών, συνέπεια

τή; οποίας η χαλιφεία έδόθη τή οικογένεια 
τών Όμμαϊαδών, καί έξ άλλου Ενεκα τής υ
φιστάμενης ταραχής, ήτις διετάραξε τόν ι
σλαμισμόν μέχρι τής Εποχής τοϋ Άβδ-ουλ- 
Μαλήκ Βέν Δερβάν' έν τώ διαστήματι τού- 
τω ό μνησθείς χαλίφης φυσικώς δέν ήδύνα- 
νατο νά έπιστήση τήν προσοχήν αύτοΰ εί; 
τόν εσωτερικόν διοργανισμδν τή; αότοκρατο 
ρίας. Τδ έκτυπωθεν τότε νέον νόμισμα ούδα- 
μώς παρηλλασσε τού παρά τοΰ χαλίφου υιού 
Άβοΰ Ταλέπ εΐσαχθέντος τύπου, Τό μνη- 
σθέν νόμισμα έκλήθη Σ ο μ α ϊ ρ ι έ έξ αύτοΰ 
τοΰ ονόματος τού Ιουδαίου Ταϊμα, όστι; 
έξεπλήρου χρέη άρχινομισματοποιοϋ.

Καθ'όσον δ’αφορά τά έπ’όνόματι τών η
γεμόνων έκτυπωθέντα νομίσματα κατά τά 
πρώτα έτη του ισλαμισμού, λέγει δ Άλ-Μα- 
κριζί ότι, έπειδή έπί τής χαλιοείας τοΰ Ό- 
μάρ ό ισλαμισμός μεγάλως έπ-.ξετάθη, επε
τράπη έν πάσαις ταΐς ένόπλως κατακτηθεί- 
σαις έπαρχίαις ή έκκοπή καί διατήρησις τοΰ 
αρχαίου νομίσματος. Έν δέ ταΐς περσικαΐς έ
παρχίαις τά νομισματοκοπεία έξετύπουν ώς 
και πριν νόμισμα κατά τον χοσροϊκόν τύπον 
καί προσέθετον άραβιστί ή πεχλιδιστι τδ ό
νομα τοΰ ύπάρχοντο; διοικητού τής επαρχίας, 
ή έν τώ περιθωρίω είδικάς φράσεις τοΰ ισλα
μισμού, ώς π. χ. τό περί τής ένότητος τού 
θεοΰ (τω χλίδ), τό δοςάζειν τόν θεόν (τα- 
ΖΑώ), ή τάν επίκλησιν τού Θεοΰ (βισμίλ- 
λαχ) καί άλλα παρόμοια.

Οΰτω λοιπόν καί έν τοΐ; άρχαίοις νομι- 
σματοκοπείοις τή; Συρία; έξηκολούθουν νά 
έκτυπώσι κατά τον βυζαντινόν τύπον νο
μίσματα, έφ ών έσημείουν άραβιστί τόν τε 
τύπον τού νομισματοκοπείου καί το όνομα 
τοΰ άρχοντο; χαλίφου. Τδ 78 όμως έτο; Εν 
τε Συρία, Αραβία καί Φαρσιστάνη Επαυσαν 
τήν έκτύπωσιν τούτων όλοσγερώ; κατά τον 
ϊρχαίον τύπον τοΰ χαλίφου Άλή έπί αργυ
ρών νομισμάτων. Έν δέ τοΐ; νέοι; χρυσοί; 
νομίσμασιν, ώς μικρότερο·.; τών αργυρών, ά- 
πέκοψκν τήν έν τώ περιθωρίω επιγραφήν τοΰ 
πρώτου μετώπου τή; τελευταία; λέξεως «ει; 
το πείσμα '.ών πολυθεϊστών», έν δέ τώ δευ- 
τίρφ μετώπω τό όνομα τοϋ τόπου, ίν ω έ-

ι

χαράχθη τό νόμ.’σμα, διατηρήσαντες ακέραιον 
τδ λοιπόν τής επιγραφής. Έν Ταβερι«τάνη 
δέ, καίτοι έκυκλοφουουν ίν άπάσαι; ταΐς έ
παρχίαις τότε πλεΐστα ίσλαμικά νομίσμα
τα, ό αρχαίος όμως τύπος διετηρήθη εν χρή- 
σιι μέχρι τών πρώτων χρόνων τής ήγεμο- 
νείας τών Άβδασιδών.

Ό δέ χαλίφη; Άλή, ό είσαγαγών τό νέον 
ίσλαμικόν νόμισμα, δέν έχάραξε τό έαυτοΰ 
ονιμα έπ' αύτοΰ· Τοΰτ αυτό έμιμήθησαν και 
οί Όμμα’ίάδαι άποδεχθέντες καθ’ ολοκληρίαν 
τόν τύπον τών Επιγραφών αύτοΰ. ‘Ο πρώτος, 
όστις δέν ήκολούθησε τόν μνησθέντα τόπον 
τών Όμμαϊαδών, ητον δ Άλ·Μαχδί, τρίτος 
Άββασίδης χαλίφης, δστις κατά το 4 4-6 τής 
έγείρας Ε'ος διαμίνων έν τή έπαρχία Φάρση, 
ής ήν διοικητής έν όνόματι τού πατρος αύ
τοΰ Μανσούρ, έξέδωκε νόμισμα κατά τύπον 
περσικόν, οπερ έφερε το όνομα αύτοΰ.

Ίδοΐ» δέ έν μεταφράσει τοΰ μνησθέντος 
νομίσματος ή περιγρσφή, ήν τινα εΰρομεν έν 
τή μνησθείση συλλογή.

Επί τοΰ Ενός μετώπου δριζον- 
τ ί ω ς έν τ ρ ι σ I στίχοι ς.—«Ούδείς έ
τερος υπάρχει θεός πλήν τού ‘Γψίστου, τού 
μόνου κυίμ.ή Εχοντος συγκοινωνόν».

Έ ν π ε ρ ι 0 ω ρ ί ω.— « Κν όνόματι τ·ΰ 
Θεού, τό παρόν διρχέμ έξετυπώθη έν Ρέους 
Τω 1 4β Ετος».

Έπί τού δευτέρου μετώπου ό- 
ριζοντίως έν τρισί στίχοι;. — 
«Κατά διαταγήν τού Άλή Μαχδι Μωγα. 
μέτ, υιού τοΰ ήγεμόνος τών πιστών»,

Έ ν τ ω περιθωρίω — «Ό Μωάμεθ 
ι,ιναι ό απόστολος τοΰ θεού τοΰ έπ εντολή 
άποστείλαντος αύτόν, καί μετά τής αληθούς 
πίστεως όπως θριαμβεύση κτλ.»·

Ό αύτός Άλ-Μαχδι, οστις, ώς είρηται, 
πρώτος ένέγραψε τό όνομα αύτοΰ έπί τού 
νέο/ ίολαμικβΰ νομίσματος, καθ ήν έποχήν 
ήτο διοικητή; τής επαρχίας Φάρστ.ς, έγενί- 
κευσε τήν συνήθειαν ταύτην αμα ώ; ανήλθε 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός αύτοΰ έπί τοΰ 
θρόνου τώ' γαλιφών καί έπϊγραψεν έπί πάν
των τών αργυρών νομισμάτων τών έκδοθίν 
των έν ταΐ; διαφόροι; έπαρχίει; τδ Εαυτοΰ



♦ I ΑΕΡΓΟΙ

όνομα ίπιπροεθέσας τα; άργαίας άββασιτι- 
κάς έπιγρχφάς.

Ίδου αί έν τρισΐ στίχοι; έπιγραφαί'—«Ό 
Μωάμεθ είναι ό απόστολος τοΰ θεού. Ευλο
γητό; εϊη παρά Κυρίου. ‘Ο χαλίφη; Άλ- 
Μαχδί».

Αί λοιπαί έπιγραφαί διετηρήθησαν έμετά- 
βλητοι-

Έπΐ δηναρίων δ’ε νομισματοκοπείων τενών 
ίηραψεν' ο'Ο Άβ6ας είναι άγιος τοΰ Θεού».

Έν πολλοί; ΐσλαμικοϊς νομίσμασι τοϊ; εκ- 
τυπωθεΐσι κατά τόν χοσροϊκόν τύπον μέχρι 
τής εποχή; τοΰ Άλ-Μαχδΐ δέν διετηρήθΛ τό 
όνομα του άρχοντο;" μόνον δέ πρό; ευκολίαν 
τών συναλλαγών επίτρεψαν οί Ομμαϊαδαι 
χαλίφαι τοϊ; αρχαίοι; νομισματοκοπείο^ νά 
ένεργώσι τοΰτο. Τά μεν κατά γοσροϊκον τύ 
πον έκτυπωθεντα πρώτα μουσουλμανικά νο
μίσματα εφερον τό όνομα Χοσρόου Περβΐζ, 
τά δε κατά βυζαντικόν τό τοΰ ‘Ηρακλείου 
καΐ τών διαδόχων αΰτοϋ.

Όσον 5ε διά χάλκινα τινα μετάλλια, έ®' 
ων ένεγράφη ή εΐκών τοϋ Μωαβία περιεζω- 
σμίνου σπάθην, είναι άναμφίρηστον ότι έζε-
τυπώΟησαν ταΰτα έν Έμίση ή έν Χαμά, καί 
τινα δέ έχσράχθησα- έν τοϊ; αρχαίοι; βυζαν 
Ttvol; νομισματοκοπείοις.

Καΐ ταΰτα μέν άρκείτωσαν περί τών πρώ
των ίσλαμικών νομισμάτων κατά τόν περιώ
νυμον *Λλ  Μακριζΐ καΐ έπί τή βάσει τή; νο
μισματική; συλλογής τοϋ εν Τριπόλει σέχη 
Μεχμέτ έφέντη. |1αρ’ ήμΐν δέ υπάρχει άρ 
χαιοτάτη νομισματική συλλογή απάντων 
σχεδόν τών μαγριπινών ήγεμόνων τή; 'Α
φρική;, ήν είχομεν σχημιτίσει κατά τήν 
έν Τριπόλει τή; Βαρβαρια; διαμονήν ημών-

Τήν όησοσίευσιν τή; συλλογή; ταύτη;, ή- 
τις ήθελε» έπίχυσει μέγα φώς εΐ; πολλά 
σκοτεινά μέρη τή; ιστορία; τών άποτανων 
και περιέργων τούτων μερών, άναβχλλομεν 
έν άλλη εύκα’.ρία, τό γε νΰν Απευχόμενοι καί 
άλλοι; περί τά τοιαΰτα δεινοί; ίνα πραγμα- 
τευθώσι πλατύτερου περί αγνώστου και σκο
τεινού ζητήματος τά μέγιστα Ενδιαφέροντος 
τήν ανατολική*  ιστορίαν καΐ οιλολογίαν-
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ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΑΣ ΚαΜΕΛΙΑΣ.

Μετάφρασε; Ν. Κ. ΜΑΚΡΙάΟΓ.

(Συνεχεία ίδε τεύχος I'. σελ. 454).

— Λυτή είναι ή μόνη ιδέα σα; j ήρώτη
σεν δ Γασπάρδος ένω ή φυσιογνωμία του ε
ξέφραζε μελαγχολίαν «περίγραπτόν.

— Κύριε Γασπάρδε, έςηκολούθησεν ή Λευ
κή, άπέχουσα τοΰ νά άπαντήσγ είς τήν έρώ- 
τησίν του, πρέπει όχι μόνον ν’ άναχωρήσητ» 
έκ τοΰ κήπου αύτοΰ, άλλά, έάν θίλητ» να 
σάς δώσω μίαν συμβουλήν, ν’ άφήσετε έπί 
τινα καιρόν τήν χώραν ταύτην, διότι δέν 
θά εχητε πλέον ήσυχίαν έδώ. Ιδού άρτον 
καΐ ένδύμα τά τινα’ φύγετε !

— Άρτον, ευχαριστώ ! Δέν ςχω Ανάγ
κην αύτοΰ, άπεκρίθη ό Γασπάρδος, άλλ1 ε
πειδή αί χεΐρε; σας τον ήγγισαν, τόν φυλάτ- 
τω! Ενδύματα ; είπε λύων τό δέμα. 'Λ I 
χιτώνα;, υποδήματα, περικνημίδας. ”□! πε
ρικνημίδας ! έπανέλαβε γελών, έγί·> νά φέρω 
περικνημίδας, έγώ νά φέρω υποδήματα, θά 
ητο άστεϊον. Έάν δεν ημην Γασπάρδος, η- 
θελον νά το ίδω. Θά μοι έφερες καί χειρόκτια 
ίσως·, ΙΙώς έλησρΐονησες τά χειρόκτια; έπρό- 
σθισε γελών ετι περισσότερόν, ά ! δεσποινίς, 
μοί χρειάζονται χειρόκτια!

— Ένόμισα ότι πράττω καλώς, κ. Γα- 
σπάρδε, άπεκρίθη με σοβαρότητα ή Λευκή, 
εάν όλα αύτά δέν δύνανται νά σάς χρησι- 
μεΰσωσι, μή τά λαμβάνετε’ άλλά σάς το έ- 
παναλαμβάνω άπαξ είσετι, φύγετε! Ανά 
πάσαν στιγμήν νομίζω οτι ακούω την οω- 
νήν τών καταδιωκτών σας, φύγετε * Καΐ είθε 
ό Θεό; νά φωτίση τήν διάνοιαν σας, όπως προ
τιμήσατε έκ τοΰ πλάνητος τούτου βίου, ενα 
βίον εργατικόν καΐ τίμιον!

— Νά φύγω ,... άλλ’ άρά γε 0ά σΐ; ίδω 
πλέον, υμάς, ήτις μοί φαίνεσθε ώ; ε’ς άγγε
λο; τοΰ ουρανού; ’υμάς, ήτι; έχετε τόσην ω
ραιότητα έπι τοΰ πρτσώπου σας και τόσην 
γλυκύτητα έπί τών χειλεων σας ;
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[ Στιγμαί τινες σιωπής, πλήρεις άνησυ- 
I χίας καΐ αμηχανία; διά τήν Λευκήν, πλή- 
I ρεις σκέψεων παραδόξων διά τόν Γασπάρ- 
I δον, διεδέχθησαν τούς λόγους εκείνους. Εί- 
I τα, αίφνης ό άγριος καί ρυπαρός εκείνος 

ρακένδυτης, τιθέμενος έμπροσθεν τή; νεά- 
I νιδος.

— Λευκή Βκσσου, ήρώτησεν αποφασι
στικό»;, με θέλει; διά σύζυγον;..

Άναμφιβόλως, ή Λευκή προαπησχο- 
λημένη έκ τή; δυσαρέσκεια; τοΰ πατρός 

Γ τη; καΐ άληθώς ανήσυχος δι’ άνθρωπον, ύ- 
Γπΐρ του οποίου ένδιαφίρετο ώ; δύναται 
r τις νά ενδιεφέρηται, είς άγνωστον πρόσω- 
Ιπον, ή Λευκή λέγομεν, δέν ητο καθόλου 

διατεθειμένη είς γέλωτα, άλλ’ εί; τήν ά- 
Ιφρονα εκείνην έρώτησιν τοΰ Γασπάρδου, 
I γε'λω; άσβεστος τήν έκυρίευσεν. Είς μάτην 
I έπροσπάθησε ν’ άντισταθ?!, νά καταπραϋν- 

θή, νά σκεφθνί τήν σοβαρότητα τής θέσεώς 
[της. Άμα οί οφθαλμοί της έφέροντο έπί 
I τοΰ ταλαίπωρου Αυτοφυούς, δστις τήν έ- 
1 θεωρεί μέ λύπην καΐ ξκπληξιν συνάμα, ό 

γέλως της έδιπλαειάζετο και χωρίς νά δύ
ναται ν’ άρθρωση μίαν λεξιν, ανίκανο; 
πλέον νά προσέξη εις τήν άναχώοησιν τοΰ 
Γασπάρδου, μ.ή άκούουσα άλλο τίποτε εί 
μή τήν γελοϊαν πρότασίν ταυ, ιίσήλθεν με 
βίαν εις τήν οικίαν, έρρίφθη έπί τίνος θρα
νίου καΐ εμεινεν έκεΐ όπερ τό έν τέταρτον 
τής ώρας, πριν ή ό γέλως ουτος, νευρικός 
μάλλον ή φαιδρός κατευνασθή.

Ή σκληροτέρα καταφσόνησις, ή βφοδρο- 
τέρα οργή, δέν ήθελον πληγώσει τόσον 
βαθέως τήν καρδίαν τοΰ Γασπάρδου όσον 
ό άσβεστος, ό φαιδρός, ό άργυρόηχος εκείνος 
γέλως τής νεάνιδο;, ό εύγλωττος εκείνος 

I γέλως δστις άπεδείκνυεν έναργώς είς πόσον 
βαθμόν ήτο άλλόκοτος καΐ γελοία ή πρότα- 
σί; του, ώστε δεν τώ έκαμαν τουλάχιστον 
τήν τιμήν να όογισθώσιν.

— Είμαι άνήρ καί είναι γυνή έντοσού- 
τφ, έψυθίρισεν ό Γασπάργος προσπαθών νά 
κινηθή είς άγανάκτησιν.

Άλλά, όσον καΐ άν προσεπκθησεν δεν 

ήδυνήθη νά όργισθή ή νά αίσθζνθρ άλλο τι 
παρά μίαν μεγίστην άθυμίαν. Τπό τό 
κράτος τής άθυμίας ταύτης έξήλθεν έκ τοΰ 
κήπου τοΰ Κυρ-Βάσσου, άνήλθε τάς ερή
μους οδούς τοΰ χωρίου, χωρίς ούδόλως νά α
νησύχησα, δια τά; μανιώδεις άναζητήσει; 
τών όποιων ήτο τό άντικείμεννν καί έβάδι- 
σεν πρός την πεδιάδα, μέ τήν κεφαλήν έ- 
σκυμμένην, έχων πάντοτε έναυλον εις τά 
ώτά του, τον γέλωτα εκείνον όντινα έφχί- 
νιτο οτι έπανελάμ.βανεν ό συρίζων δια μέ
σου τών χόρτων άνεμο;.

Καταβληθείς έκ τής ύπεροχή; τών άλ
λων ήν πρότή; ήμερα; έκείνη; δέν ήθελε νά 
πιστεύση, διά πρώτην φοράν έπί ζωή; του 
έρυθρών καί αίσχυνόμενο; διά τάράκη του, 
τούς γυμνούς πόδα: του καΐ τήν άτημέλη- 
τον γενειάδα του, ταραχθεί; μέχρι τοΰ 
βάθους τή; καρδία; του, έκ τών λόγων 
οΰ; τώ ε’ιπεν ή Λευκή περί τών καθηκόν
των παντός άνθρώπου, φοβηθείς έκ τή; α
βύσσου τήν οποίαν έμάντευε μεταξύ αύτοΰ 
καΐ τών άλλων καΐ μή γνωρίζων πώς νά 
τήν ύπερπηδήση ή νά τήν πληρώσγ, ό Γα
σπάρδος κατελήφθη άκαριαίω; ύπό πυρε
τού τόσον σφοδρού όσον και νέου δι’ αύτόν, 
τής αίτια; προερχόμενης έκ τοΰ εγκεφά
λου, οργάνου σχεδόν νέου δι’ έκεϊνον τον 
άνθρωπον δστις άν καί ήσθάνθη πολύ ί- 
σκέφθη δμω; ολίγον.

Ριγών καί κατάψυχρος, κατέπισεν επί 
τίνος άγροΰ πλήρους ύψηλών σταχύων σί
του- έκεΐ ολίγον κατ’ ολίγον αί ίδέαι του 
εσυγχίσθησαν, οί όθφαλμυί του έσκοτίσθη- 
σαν, είς ύπόκωφος κρότος έγένετο έντός 
τών ώτίων του, καΐ έπί τέλους έχασε τά; 
αισθήσεις του.

Πάσας ώρα; διήρκεσεν ό ΐγκεφάλικος ου. 
το; πυρετός δέν ήδυνήθη ποτέ νά τό έν· 
νοήσγ, άλλ’ δταν οί οφθαλμοί του ήνεώ- 
γησαν εί; τό φώς καί το πνεΰμά του εΐ; 
τό λογικόν, εΰρίθη έζηπλωμ.ενο;, έπί τοΰ 
εδάφους ενός δωμα-ίου, τοΰ όποιου ή ή- 
νεωγμένη Θύρα έτέτρεπε νά διακρίζη τις =ν 
σπουδαστήριον πλήρες βιβλίων, ίστε'ων, σκε*
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λετών καί λαμβύκων, έν τώ μέσω τών όποιων 
«χάθητο είς εύρωστος γέρων, έχων πρό αύτού 
μίαν τράπεζαν κεκαλυμμένην έκ χαρτιών τά 
-όποια έξηταζε μετά προσοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

ΕΙΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Ό γέρων ουτος έξέφοαζε τά; σκέψεις τον 
υψηλή τή φωνή καί έγραφε συγχρόνως.

— Ή κυρά Όβρή, ποια ε’ναι αΰτη; ε’- 
π«ν άποτόμως Μια γχλακτοπώλις καί πά
σχει άπό ρευματισμούς. Μά τον ούρα·ον J τό 
πιστεύω, αύτοΐ οί διαβολάνθρωποι καί ιΐςτήν 
ζέστην καί εις τό ψύχος ά·τί νά προφυλάτ- 
τωνται έκτίθενιαι εϊ, τήν διάθεΐιν όλων τών 
ανέμων τοΰ κόσμου. Ά ! είναι γήρα. Θά εινε 
i»r r λ ι ** , ζ,ια σύζυγον κανένα τυχοδιώκτην α-ααφιοό- 
λως ! Καί έχει πέντε τέκνα! Τά άποστ.έ- 
φμαι εγώ τά παιδια, υά τήν άλήθ-ια-! δεν 
υπάρχει χειρότερον άπό τάς ταραχάς, τά παι- 
γνίδ α κα: τάς ρυπαρότητας των. Ή δμιλ'α 
των μ’ έίαγριόνει. Να πάρ’ ό δ’νβολος ! πρέ
πει να ένδυση τις αύτά τα πέντε παΘία. 
Θά έχουν ανάγκην πελλών πραγμάτων. Μια 
μήτηρ ασθενής, καλόν στήριγμα μά τόν πί
στιν μου! .... Πρέπει νά τά θέσω είς τό 
σχολεϊον. Καί τήν μητέρα με τού; πόνους της 
τί νά τήν χάμωμεν ; δέν δύναται νά εξακο
λούθηση τήν τέχνην της βεβαίως. Θά τήν εϋ 
ρωμίν άλλο έργον. Εν τοσουτω ά; στε λω 
είς αύτήν υ.ερ'κά ξυλά καί ολίγα χρήματα 
άλλά προ πάντων άς προσδιορίσωμεν ένα 
όρον, νά μή έλθη και μέ κωφάνρ μέ τάς ευ
λογίας της. Θέλω νά δίόω χρήματα εί; αυ
τούς τού; ανθρώπους άλλα δε- θέλω νά τούς 
βλέπω. Δέκα έτη γπαρήλθον άφ' οτου εΰρί- 
σκομαι κλεισμένος είς τόν παλαιόν αύτόν πύρ
γον τοΰ Κροά, μόνο; μέ τό ζώον αύτό τόν 
Λουδοβίκον καί δέν ειδον έ'-τοτε άλλην άν 
θρωπίνην μορφήν. 'Ηθελον νά εύρίσκωμαι εί; 
παντελή άπουόνωσιν άλλ’ όταν η-αι κάνει; 
μαλθακός, διεφθαρμένος, ώς έγώ, χρειάζεται 

βεβαίως ίνα υπηρέτην. Καί ε.τειτα ό ίδικός 
μου έχει αυστηρόν διαταγήν νά ήναι σιω
πηλός και νά μή ιερή εΐ; τήν οικίαν μου ού
δένα δ.ότ; αλλέως θέλ ι διωχθή άνιλίώς.

Άς έζακολουθησωμεν. «Δύο κοράσια δέκα 
πέντε έως δέκα ές έτών, όργανά, ώραϊ», ε
νάρετα καί πτωχά». Αύτό τό τετράποδου ό 
Δουϊυβικος! πάντοτε τοιαύτα; τ.λ ρ'φορία; 
μοί φέρει! Τί θέλουν αύ ά τά κοράσια ; Μ ή- 
π<·>; έχω και όν νά σκέπτωμαι δι’ εκείνα ; 
Μήπως μέ ενδιαφέρουν ; Έάν έπρεπε νά έν- 
ασχ λήταί τι; δι’ όλα τά πτωχά όρφ ινα τά 
όποια υπάρχουν εις -όν κόσμον! .... Ά; 
κάμωμεν μιαν προίκα εις τά ενάρετα ταΰτα 
κοράσια, είς τά πρώι’υπα ταΰτα τή; αρετής. 
Άς άνεγείρωμεν δι’ αύτά εν έργαστήριον καί 
ά; εΰρωμεν άνοητούς τι-άς οίτινες Οά τάς νυμ- 
φευθώσιν.

Τι είναι αύτό πάλιν ; s Βιομήχανος τίμιος 
καί εργατικό;.» Όλοι ε’αι τοιοΰτοι ! Κίν
δυνων νά χρεωκοπήση ΐ ε-α τών δυσχερών 
περιστάσεων καί έπειδσ δέν ήθέλησε νά διώ- 
'η κανένα εκ τών υπαλλήλων του». Εύγε! 
ωραία πρόφχσ-.ς! Μήπως άπ'τώμαι έγώ τοι
ουτοτρόπως; Θά ηθελησε- ό Κύριος νά κάμη, 
ώ; οί άλλοι. Θά έχρειάζετο εις τήν εύγε- 
νείχν του μια καλή αίθουσα, γεύματα πο
λυτελή, ίπποι και αμαξχι, πολυτελή; ακο
λουθία καί τα επόμενα I 'Ανευ αύτών τών 
έπδειξεων, λέγουσι, δένέλκύυυσι τήν έμπι- 
στοσύν'ν τών άλλων. ’Ανόητα ζώα · ίργά- 
σθητε εις τήν τέχνην σας καί έργάσθητε κα
λώ;’ ή εμπιστοσύνη δύναται ν’άποπλχνηθ Jj 
επ’όλίγον ύπό τών επιδείξεων αλλά επανέρ
χεται πάλιν εΐ; τήν προσωπικήν άςιαν! . . . 
Άς άνοίξωμεν μίαν πίστωσιν εί; τον άνθρω
πον τούτον.

Ό γέρων είχε φθχσει εως έδώ εΐ; τά; ση
μειώσει; τά; οποίας έξήταζεν, ότε εϊ; στεναγ
μό; τ<ΰ Γασπάρδου καί μερικοί λεξεις τοϋ 
Λουδοβίκου, προφερθ ΐσαι χαμηλή τή φωνή, 
ίλκυσαν τήν προσοχήν του πρό; τό μέρος 

τοΰ γείτονο; σωματίου·
— Εις ξένο; ένταΰθα ! άνέκραξεν ώθών 

τόν Λουδοβίκον εί; τό σπουδαστήριόν του μέ 
σπανίαν δύναμιν. Θέλει; λοιπόν νά σέ πνί

ξω; Εί; άνθρωπο; έδώ. ώ! ένώ γνωρίζει; ότι 
σού; μισώ, ότι τοϋ; αποφεύγω! .. . Νά σύ
ναξης έγρήγυρα τά ράκη σου καί νά φύγης 
έκ τή; οικίας μου, σύ καί ό ακόλουθός σου, 
καί νά παρατήρηση; καλώς τήν Ούραν διά νά 
μή τόλμησες νά κρούσφ; αλλστε !

Ό Λουδοβίκος ούτο; ητο ά-θρωπο; τόσον 
γαλήνιος καί απαθής όσον δ κύριός του ητο 
ορμητικός και οργίλος. ’Αλλως τε έγνώριζε 
κατά βάθος τον αγαθόν χαρακτήρα τοϋ γε 
ροντο; καί ηςευρε πώς θά ετελείωνεν ή όργή 
του, ό>στε δέν έφοβήθ.· καθόλου.

I Καί τωόντι, άφοΰ έβάδισε μέ ταραχήν έπί 
τινα λεπτά, άφο> εβλασφτ.μησε καί έκτύπησε 
διά τή; πυγμής επίτινων επίπλων κα'· έθραυ- 
σε μερικά αγγεία.

— Τί είναι αυτό; c άνθρωπο; ; ήρώτησεν.
— Χωρικός, άπεκρίθη λακωνικά; δ Λου

δοβίκο;.
— Μεθυσμένο; : ήρώτησε μ' αποστροφήν 

ό γέρων.
— ’Ασθενής.
— ΙΙοϋ τόν εύρες ;
— Εις τινα αγρόν. Ό σφυγμός του ε’ναι 

! ταχύς, ή κεφαλή του θερμή ώ; τό πΰρ καί ή 
έπιδεομί; ζτ.ρά. Ό Κύριος πρέπει νά τόν ίδη.

—"λ ! ό Κύριο; πρέπει να τό- ί<5ρ! έπα 
νελαβεν ό γέρων με νέαν ίκρηξιν τής όργή; 
του. * Λ ': οεν σοί άρκεϊ να εςιχνιαζη,;, υέ 
τήν ρίνα σου ί'.είνην της άλώπεκο;, όλα; τάς 
αθλιότητας τής χωράς, πρέπει ακόμη νά με- 
ταβαλλης καί τήν οικίαν μου είς νοσοκο
μείου !. . .

— Ί’πακούω εί; τάς διχταγάς τοΰ Κυ
ρίου.

—— Μήπως σέ διέταξα τό τοιοΰτον έγώ;
— Ή ασθένεια εί-at δυστυχία.
— "Ας ϋπάγη νά κρύψη υπό τήν στέγην

του τήν δυστυχίαν του.
— 'U άνθρωπο; ουτος είναι ά ευ ασύλου, 

καί ύ κύριο; θά τόν εύσπλαγχνιαθή ‘Ο κύ
ριο; Οά τόν κρατήσγ, θά τόν περίθαλψη, Οά 
τόν ΐατρεύση.

— Ά ! εύγε !
— Μήπως εναντίον τής δυστροπίας του ό, , , τοΰ μακρού μονόλογου Γ-ΛΓ. - -----

Κύριο; «πεδίωξ» ποτέ τού; δυστυχοΰντας; I νεικίας του μετά τοΰ Λουδοβίκου, καί «άν έ-

ην μου. Μίαν μόνην φοράν όπου λέγω έκεϊ·
_____ _____________ ' ί - - ο · <

Μήπως δ κύριο; δέν εχει πάντοτε διά τόν 
πτωχόν, τό β·λάντιο< πλήρες καί τήν καρ
διά- εύπρόσιτον ;

— ’Από μακράν.
— Μήπως ό κύριος δ’εν έσωσεν ηδη έκ τοϋ 

θανάτου καί τής απελπισία; τά τρία τέταρ
τα τών κατοίκων τή; χώρες·;

— Έ ! καλά ! . . .' '
— Μιμούμενος τήν θείαν Πρόνοιαν καί 

κούπτων τήν χείρα ήτις δ άνεμε: τά αγαθά.
— Έτελείωσες, κακούργε ! . . .
— ‘Ικανοποιούμαι δια τήν δεκαετή σιω

πή-μ-.υ. Μίαν μόνην φοράν οπού λέγω έκεϊ· 
νο τούλαχιστον τό ότοΐον βαρύνει τήν καρ
δίαν μου. Δ'εν είσθε τόσον κακός όσον φαί- 
νεσθε, κύριε δόκτορ. Είς μάτην κατηγορείτε 
τήν ανθρωπότητα ένώ πάντοτε εισθε έτοιμος 
πρός βοήθειαν της καί ζήτε ώς ερημίτης διά 
νά πράττητε τήν έλεημοσύνην ώ; πριγκηψ !

— Καταχθόνιε α-λύαρε!.. τίποτε λοιπόν 
δ'εν σ εμποδίζει άφοΰ ήνοιξε; τό στόμα σου;

— Εισθε καλός.
— Όχι»
— Εύεσνετι-.ο;·
“ ’
— Ευαίσθητος, μεγαλόψυχος, φιλάνθρω

πος .. .
— ’θ/.1·' δ/Δ !
— Καί δεν θά αποκρούσετε βεβαίως ένα 

δυστυχή διά τόν δποϊον ή βοη >ε·.α τών γνώ
σεων σας ε’ναι ίσως ζητημα ζωή; καί θα
νάτου.

—- Τί τυραννία ε’ αι αύτή ; έπανέλαβ·ν 
ϋ δόετωρ ήττηθείς σ-χ^δόν. Τίς είναι ό κύ
ριος έδώ; Τίς προστάζει; . . . Άς μέ τόν 
φέρωσιν έδώ αύτόν τόν παρεισακτον, έξηκο- 
λουθησ-ν άπαλάττων κλίνην τινά, εκ τών βι
βλίων άτι α εύρίσ-.οντο έπ αυτής καί τοπο- 
θ-.τών τά προσκέφαλα έτι τών οποίων ε’οοή- 
θν,σε τό Λουδοβίκον νά κατακλίνη τον ασθε
νή μέ έπιτηδιιοτητα καί πρ’φυλάξει; μητρός.

Καθώς είπομεν προ-γουμένως, ό I ασπαρ- 
δο; ε’χεν ακούσει καί θεωρήσει τον ιατρόν 
(διότι αληθής ιατρός ήτ·.) άπό τήν αρχήν 

ου, μέχρι τής φ λο- 
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γνώριζε πολύ ί'.· γον τούς άνθρωπο.■; διά νά 
έννοησρ εντελώς τήν φύσιν εκείνην τραχεία·/ 
κατά τό έξωτερικον, αγαθήν Ομως κατά τδ 
εσωτερικόν, τον φιλά θρωπον εκείνον μανια
κόν δστις έκήρυττβ γεγωνυία τή φωνή τήν 
μισα· Ορωπιαν του καί έβοήθει τήν ανθρωπό
τητα μέ όλα; το-j τάς δυνάμεις, απ'· ς και 
άν ίχη τδ πράγμα: δ Γασπάρδος ήοθάνθη ότι 
«ίλκιετο πρά; αύτόν; Τώέφαίνετο ότι δ δό
κτωρ ιίχε' υποφέρει ώ; καί έκεΐνος, ότι θά 
τόν ήκονεν εύχα-ίστω; διηγούμενων τάς δυ
στυχίας του, ό'ΐ θά τω έδιδε καμμίαν συμ- 
β<υ/ήν ή θά τώ παρείχε κανέν μέσον διά ν’ 
ά/λαξν! τον βίον του όπως έλεγεν ή Λευκή 
εί; εργατικόν καί τιμιον.

Έν το-αά’ω αδύνατο; καί συντετριμμένος 
ώ; ητο, άφίθη εΐ; τά; περιθάλψεις τοϋ ια
τρού καί εντός τρώ' εβδομάδων έπανέκτη- 
σβ τήν υγείαν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Μία ηθική μεταβο).ή.

— ’Ιδού «ϊς νεα'ίας ρωμαλέος εί; τόν ό
ποιον δΰναταί τις νά δώβτ) τήν κλείδα τών 
αγρών, είπε μιαν πρωίαν δ δόκτωρ. "Ας ίδω
μεν τί εκαμνες; τί τέχνην γνωρίζει; ; τί Οά 
κάμης ; ήρώττ.σε τόν ί,ρωά μα; εκπληκτον 
διότι ήκουε νά τώ δμιλώσι περί ά-αχωρή- 
οε·«ζ· Ή ΐδ?α ότι τδ τοιοΰτον ήτο φυσικόν 
καί Οτι θά έγίνετο έντδ; ολίγου δέν τφ έπήλ- 
6ε. Τί διάβολο ’ μήπως ομιλώ είς κανένα 
κωφόν; έξηκολοΰθησεν ό ιατρός Μήπως δέν... 
Άλλά διεκόπη αίφνης εί; τήν θέαν τών δα
κρύων ατινα κατεπλημμίρουν τδ πρόσωπο·' 
τοΰ Ιασπάρδου. Αί; τί είναι ; τί τόν συμ
βαίνει; έπρόιθεσεν ό αγαθός ουτος ά θρωπος, 
μέ φωνήν έξασθενούσαν βαθμ-δόν καθ’ όσον 
ή Ουγκί'ησι; τόν ζατελάμβανεν. Διατί κλαί
εις ; Μήπως ηλπιζε; ότι θά σέ έξένιζον εδώ 
μέχρι τοΰ τέλους τής ζωής σου; Καί μέ ποιον 
τίτλον ; Τουλάχιστον γνωρίζεις νά καθαρίζης 
Ία ύ'ε δρα μου; Διά τί πράγμα είσαι ικανός;

— Δ·ά τίποτε’ άπεκρίθη ά Γασπάρδος, 

τόν όποιον ή αλήθεια αυτή έπλήγονε βαθέως. 
Άλλά, έπα^έλαβε μετά τινα σιωπήν, είυα: 
είκοσι τριών έτών, μήπως είμαι πλέον ανί
κανος δια νά μάθω ί Μήπως είναι λίαν άρ- 
γά διά νά έργασθώ, διά νά αρχίσω μίαν τέ
χνην, διά νά γίνω ει; άνθρωπο; χρήσιμος, ό
πως λέγουσιν, είς άνθρωπο; καθώς όλο; ό 
κόσμος, ένώπιον τοΰ όποιου μία γυνή δέν γε 
λά όταν τή παρουσιάζεται ώ; σύζυγος.

Εί; τούς λογους τούτους, οϊτινες αφινον 
νά. μαντευτή τι; τήν μόνην διανοητικήν ένα 
σχόλησιν τοϋ Γασπάρδου, ό δόκτωρ τόν έ- 
θεώρησε μέ περισσότερόν προσοχήν ειτα αί
φνης άρχισε νά τον έρωτα περ: τών παρελ
θόντων του καί ό Αυτοφυή; έδιηγήθη όλην 
του τήν ζωήν, απλήν ιστορίαν πλήρη ονείρων 
τά όποια είχον ήδύνει τήν μόνωσίν του’ πλή
ρη επίσης φυσικών θλίψεων καί στερήσεων 
παντός είδους.

Ό δόκτωρ Ε . · . . ώιεφοπόλει πάντοτε 
ενα υίον τόν όποιον θά άνέτρεφε συμφώνως 
μέ τόν χαρακτήρα του καί εί; τόν όποιον θα 
έδίδασκε όλα; τά; γνώσεις τής έπιστήμη; 
του. Τόν υιόν αύτόν τώ έφάνη ότι ή θεία 
πρόνοια τω έστελλε άνατεθραμμένον όπως 
τόν έπεθύμεΓ δηλαδή, ύποστάντα άρκετάς 
δυστυχίας διά νά θεωρή τόν πύργον τού Κροά 
ώς μίαν ευχάριστου διαμονήν.

— Γασπάρδε, ε'πεν εί; τόν πτωχόν τυ
χοδιώκτην, είναι άληθέ; ότι έχει; τήν στα
θερά' θέλησιν νά περιστείλης τάς κακά; έ
ξεις τή; όκνηιιας σου;

— Ναί, ώ1. ναι ! άπεκρίθη ό Γασπάρδος.
— ‘Εσκέφθης πρός τί είδους έργασίαν έ

χει; κλίσιν;
— Έάν ήμην έλιόθερο; νά εκλέξω, θά ή- 

γάπων, άφιερώσα; μέχρι τοϋδε τήν ζωήν μου 
νά θαυμάζω τόν Θεόν είς τά έργα τον, θά ή- 
γάπων νά τόν έπανεόρω εί; τά έργα τών αν
θρώπων. Έάν ή σπουδή ήδύνατο νά μοί δώ- 
στι τά μέσα διά νά κερδίζω τόν άρτον μου 
θά ήγάπων τήν σπουδήν.

— Έχει καλώς, Γασπάρδε, θά σπουδά· 
σωμεν όμοϋ, ειπεν ό δόκτωρ υπερευχαριστη
μένο; διότι έβλεπε·/ έκπληροΰμενον τό ονει- 
ρόν του, (Ιπεται συνέχει·)

Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ

Μετάφρασις Φ. ΔΠΜ11ΤΡΙΑΛΟΓ

(Συνέχεια ίδε τεύχος Γ. σελ. 473.)

’Έβρεξε μέρος τοΰ τεμαχίου τοΰ άρτου δ- 
περ ή Β κτωρία είχε προσφέρει αυτή, είς τό 
ποτηριον τοΰ γάλακτος, έπιε καί έφαγε μέ 
τρότον έμφαίνοντα ότι πραγματικώς επείνα’ 
ειτα περάνασα τό γεύμα της, ήγέρθη.

— Σά; ευχαριστώ, κυρία, είπε, προσκλί- 
νασα μετά χάριτος πρό τής άγ.ο-όμου’ ειτα 
δέ προσεθηκ: πόσα σάς χρεωστώ; Καί ταϋ- 
τα λέγουσα έβυθισε τήν χεϊρα ε’-ς τά θυλά
κιά της, άλλ’ ή Βικτωρία τήν άπέτρεψε διά 
τίνος κινήματος.

— Ει»αι περιττόν, τέκνον μου, τώ είπε, 
διά τό'ω μικρόν πράγμα . ..

— Έχει καλώς άπήντησιν άφελώς, δέν 
έχω χρήματα καί δέν έσκεπτόμην ποσώς περί 
τούτου.

— Τό έγνώριζες λοιπόν πριν ή είσέλθη; 
ένταΰθα; είπε σκυθρωπώς ό ’Ιωάννης Λεδοΰ.

— Μάλιστα, άλλά τό είχον λησμονήσει’ 
σάς ορκίζομαι’ είπε ποιούσα κίνημά τι τρό
μου.

— Έλα δά ! ειπεν ό Ραφαήλ’ μήπως έ
χεις σκοπόν νά έσιπλήξ/,ς τήν πτωχήν αυ
τήν κόρην δι' έν παλαιοποτήριον γάλακτος’ 
στραφείς δέ πρό; τήν νεάνιδα’

— Μ ή φοβοΰ, τέκνον μου, έπανέλαβιν’ δ 
’Ιωάννης Λεδού δέν είναι τόσω κακός όσον 
φαίνεται.

— Καί δύναμαι λοιπόν ν’αναχωρήσω; εί
πε μέ τό έναπολειφθεν μέρος τοΰ φόβου όν 
πρό ολίγου ειχεν αίσθανθή.

— Μάλιστα, τέκνον μου’ άπηντησεν δ 
Ραφαήλ, εγειρόμενο; καί αύτός·

Ή παιδίσκη τόν ευχαρίστησε μέ ίν γλυκύ 
μεκί'αμα ΰπεκλιθη χαριέντως καί έξήλθε 
χαιρετώσα εύγενώς τοΰ; αγρονόμους-

Ό Ραφαήλ έστη ό-θιος έπί τοϋ ούδοΰ τής 
θυρα; καί έθεωρει τήν κόρην απομεμακρυ- 
•μέϊην.

Έόάδιζε βήμα βραδύ καί μεμίτρημένον, 
συστρέφουσα τ'·ΰ; πυκνούς αύτής βοστρύχους 
ου; έπανέφερεν έπί τής κορυφής, θέσασα έπ' 
αύτών τόν πίλον της. ΙΙάραυτα διέδη τήν 
μεγάλην τής έ-αύλεως πύλην. Έκεΐ έφανη 
έπί τινα; στιγμά; διστάζουσα περί τής όδοΰ 
ήν έδει ν’ άκολουθηση.

Τέλος άνευ της ελάχιστης σπουδής διά 
τοΰ αύτοΰ τακτικού βήματος έστοαφη πρός 
τά δεξιά . . . Ό εξωτερικός τοίχο; τήν έξ- 
ηφάνησεν ευθύ; άπο τά περίεργα τού Ραφαήλ 
βλέμματα.

— Παράδοξον*  έψιθόριτεν αυτή’ στοιχη
ματίζω ότι ή νεάνις αΰτη δέν γνωρίζει α
κριβώς πού διευθύνεται . . .

— Ούτε πόθεν έρχεται*  είπε κατηφώς 
ό 'Ιωάννης Λεδοΰ' μήπως άπεκρίθη είς κανεν 
τών όσων τήνήρώτησα; 'Επειτα σοΰ έχει καί 
ενα τρόπον . ..

— Τί τρόπον; ήρώτησεν ή Βικτωρία.
— Γυναίκα... ύπέλαβεν δ'Ιωάννης. Τί 

ένδυμασία είναι αΰτη τήν οποίαν φέρει ; Δέν 
ομοιάζει καθόλου μέ τήν ενδυμασίαν τήν ό
ποιαν φεοουν αί νεάνιδες τών πέριξ μερών.

— Καί τί σημαίνει, έάν δέν δμοιάζη.
— "Ας είναι, αρκεί’ άλλά ομολογώ καί 

υποστηρίξω οτι ή μικρά αΰτη έπαίτις εχει 
κάτι τρόπους, πού . . . ποΰ. . . . δέν μπορώ 
νά τοΰ; εννοήσω' άλλ’ είμαι βέβαιος οτι δέν 
δμαιάζουν μέ τούς τρόπου; όλου τοΰ κοσμου’ 
ιδού.

— Καί έγώ ειπεν ή Βικτωρία υποστηρί
ζω ότι . . .

— Λοιπόν ή κόρη αΰτη δέν είναι άπό τά 
πέριξ τοΰ Λορμώ » διέκοψεν ό Ραφαήλ.

— Ώ J όχι*  είμαι βέβαιο;, ειπεν ό ’Ιω
άννης Λεδοΰ

— Καί δέ' τήν γνωρίζει κανείς έκ τών 
δύο σας ζ

— Δηληδή δέν τήν εΐδομεν ποτέ άπε
κρίθη ή άγρονόαος-

— Περ εργνν.
— Κα- τόσω μάλλον περίεργον, ε'πεν δ 

’Ιωάννης καθ' όσον ή μέν σύζυγός μου είναι 
άπό τό Ροζόα τοϋ όποιου γνωρίζει όλους τούς 
κβτοίκου;’ έγώ δέ άπό τό Μαρμόν τοϋ 4- 
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7C',io'i έπίσης γνωρίζω δλας τάς οικίας και 
όλους τού; κατοίκους. Καί τέλος πάντων εΐ; 
περιφέρειαν πέντε ή εξ λευγών Λεν ύπάρχει 
σχεδόν έπαυλις γ) χωρίον όπσυ δέν ϋπάγομεν 
πεντάζ.ις ή έξάκις κατά μήνα, καί ποτέ δεν 
άπηντήιϊαμεν τήν μκράν αύτήν τυχοδιώ ■ 
κτριαν.

— Ή λέξις είναι πολύ αΰστ'ρά’ παρετή- 
ρη,σεν δ Ραφαήλ. Έν τού"ο·.ς πρέπει νά δμο- 
λογήση τ·ς οτι ή κόρη αΰτη φέρει τόν τόπον 
ολως ίδιαζ'.ΰστ.ς πρωτοτυπία; καί κατα τήν 
στολήν . . . ζαί κατά τό βλέμμα . . - καί τι 
άνεξήνητον. ‘Οποίον πρόσωπον ! τί οφθαλ
μός . , . όποια έντέλβια χαρακτήρω ! τί λε
πτοφυή μέλη . . . καί πότη γλυκύτη: έν τή 
φωνή της ! . . ποια κχνονικότη; έν τή, ένδυ
μα ία της ! . . . ποια χάρις καί είς αύτά τά 
ελάχιστα κινήματά της!

■— Ή αλήθεια, είναι οτι είναι κομψότατη, 
είπεν ή Βικκωρία.

— "Οσο γι' αύτό, δέν έχω τίποτε νά πώ" 
ώμολόγησεν ό Ιωάννης’ άλλ' άδιάφορον' πα
ρατηρήσατε, ή κόρη αΰτη δεν μέ είπε τίποτε 
όρθον και θά ήτο τρελλή . . .

Μειδίαμα οίκτου διέουγεν έκ τών χειλέων 
τοΰ Ραφαήλ καί τή; Βικτωρία;.

— Μάλιστα, έπανέλαβεν ό Ιωάννης, ύ- 
πάρχουσι παραφροσύναι ήσυχοι μή έκδκλού 
μεναι δι' ούδευιάς υπερβολής. Δέν είμαι -χθε
σινός, οΰτε είναι ή πρώτη φορά . . . Τό επ' 
έμοί θά ημην περισσότερον ευχαριστημένος 
άν ή μικρά αυτή δεν έθετε τον πόδα εί; τον 
οίκον μας.

— Τί κακόν σοι έκαμεν· έν πστήριον γά
λακτος . ..

— Έ ! οέν μέ μέλει δι' αύτό, άνέκρα- 
ξεν ό 'Ιωάννης, άλλά είξεύρω ό,τι είξεύρω 
καί φρονώ ότι τοιαΰτα πλάσματα δεν φέ
ρουν ποτέ καλόν.

— Έλα δά ! μοι φαίνεται ότι σΰ είσαι 
μάλλον τρελλός' είπεν ή Βικτωρία διαρρη- 
γνιίομέ-.η είς γέλωτας καί εξήλθεν.

Ό Ραφαήλ έπανέπεσεν είς τήν θλιβεράν 
μελαγχολίαν ήτις άπό τίνος κατεβίβρωσκεν 
αύτόν κα'ι τοσούτω ζωηράν ένέπ εεν άνησυ- 
χίαν εΐ; τόν Ίωάννην καί τήν σύζυγόν του.

Πολλάκις είχον έρωτήσει περί τούτου τόν 
Ιωσήφ Βριδεττον υπηρέτην τοΰ Ραφαήλ σ- 

στις έπί πολύ είχε διατελέσει έν τί, υπηρε
σία τοΰ μακαρίτου κ. Δκπάρτου' άλλ' ουτος 
ούδέ' άπολυτω; έγνωριζεν.

"Οσον άφορά τήν σύζυγόν τΟυ Μαγδαλι- 
νήν ήιι; πρό είκοσι καί πέντε έτών ήτο ή 
μάγειρος τής οικίας, αΰτη διΐσ/υρ ζ'ετο έπίσης 
οσάκις τήν ήρώτων, ότι δέν έγνώριζε τίποτε' 
άλλ' ήδύνατο τις νά στοιχηματιση έκ τοΰ 
αποτόμου Ζιι τιθορυβημί'ου ύφους με το 
όποιον άπεκρίνατο' ότι κάτι τι έγ ώριζεν. Ό 
’Ιωάννης Λ’=δοΰ ήτο πεπεισμένος ότι υπήρ
χε μυστικόν τι έν τώ βίω τοϋ ν αροΰ οικο
δεσπότου ότι τδ μυστικόν τ ΰτ > ητο θλιψ'.ς 
τις καί ότι ή θλίψι; αΰτη σνέτεινε πολύ 
εις τήν άνάπτυζιν, τής νόσου τή: ήρεμα υπο- 
σκαπτοϋσης τήν ΰπ»ρξιν τοϋ Ραφαήλ.

Άλλως, τίνος ενεκεν ούτο; πρό ένό; έτους 
είχεν έλθει εί; Λορμώ ώ; εΐ; καταφυγών, 
ένώ συνήθως ολίγα; μόνον τοΰ φθινοπώρου 
ημέρα; διέτριβεν έκεΐ καί τόν ·>ε·.μών« χά
ριν τοΰ κυνηγιού; Διότι ό Ιωάννη; Λϊδου ε- 
νό'ΐζεν οτι γνωρίζει κατά βάθος τήν ιστο
ρίαν τοΰ ορεανοϋ

'Έν έτος υετά τήν γέννησιν τοΰ Ραφαήλ 
είχεν άποβιώσει ή μήτζρ του' ώστε δέν 
ει/ ε γνωρίσει αύτήν.

Ή απώλεια αΰτη ό^υνηράν προύξενησε θλι- 
Atv είς τόν πατέρα όστι; μολονότι νέο; ετι 
δέ» έπ δόμησε πλέον νά νυμφευθή όπως ά- 
άιοσιωθή έξ δλοκλήρου εΐ; τήν ανατροφήν 
τοΰ μονογενούς υιού τον.

Ό κύριο; Δυπάρτου, δέν έγνώριζε πολλά 
πράγματι έκ τή; Λατινικής, τής'Ελληνικής, 
τή;’Ιστορία; καί Γεωγραφίας. Άλλ’ότ-, έ- 
πρ’κειτο νά σζοπευθή πέρδιξ, νά παραγεμί- 
σΟή λαγωΰς, νά σνλλ'βθή, φασιανός, ή ελά- 
φι-,ν νά περικυκλωθή,. δέν ΰπήρχ-ν εφάμιλ
λος αύτοΰ καθ ολην τήν περιφέρειαν δέκα 
λευγών.

Δυστυχώς ή κυνηγητική αΰτη ανατροφή 
δέν ήρκει νά κατα'.τήσφ τόν Ραοαήλ άνθρω
πον τοΰ κόσμου. Είχεν όμως καί την ωφέ
λειαν αύτής ή τοιαύτη άνατροφή' καθ’ όσον 
δεκαετές έτι τό παιδίον ήτο ήδη ατρόμητος 

φοιτητής τών δασών' τοσαύτην δέ r.-'p!. τήν 
θηισν είχεν έπ.δεξιότητα ώστε ήδύνατο νά »·►*·,.  , , , 
ύποοειξη τό θ/ραμα και είς τον καλλίτερον 
τών Νεμβρώδ τή; χώρα;, τών οποίων τα τε
ράστια άνδραγαθήματα τόν έκαμαν τότε συ
νεχώς νά όνειροπολή.

Έσκέφθη τότε ό κ. Δυπάρτου, .1 τ οτι ητο 
καιρός νά είσαςη τον υιόν εί; τό Γυμνάσιον.
Έξέλεζε δέ τό κατάστημα Φαδάρ.

Αύτό; ό ίδιος ώδήγει τόν Ραφαήλ καΐ 
Ζατώρθωσ.·ν ώστε νά δοθή τώ νέω μαθητή, 
αδε<α επτά ώρών άνά πάσαν Κυριακήν.

Γοιο,τοτρόπω; τό παιδίον ήρχετο ακρι
βώς τήν ώραν τοΰ προγεύματος είς Λορμώ. 
Μετά μεσημβρίαν πατήρ καί υιός έχυνήγουν 
όμοΰ' καί μετά τό τέλ'.ς τοΰ δείπνου ό Ρα 
φαήλ έπέστρεφεν είς ΓΙαρισίους.

Και όμως ό άγχίνους ούτος συνδυασμό; πα 
ρεϊχε δυσχέρειας. Τό διάστημα τής όδοΰ ην 
μαζρον καί κοπιώδες, πρό πάντων τόν χει
μώνα διότι άπο Λ’ρμώ μέ/ρι Μορμού όπου 
ήτο ό πλησιέστερος σταθμός ΰπήρχεν άπό 
στάσις δέκα χιλιομέτρων. Έζεύγνυον λοιπόν 
τον έλαφρον ίππον είς τόν δίφρον όπως πα- 
ραλαοβάνωσι ζαί φέρωσι πάλιν όπίσω τόν 
Ραφαήλ’ τούτο δέν άπήτει όλιγώτερον τών 
τριών τέταρτων τής ώρας, τοΰθ- δπερ προσ
τιθέμενον εις τάς τρεις ώρας διά τοΰ σίδηρο 
δρόμου αίτ-.νες χωρίζουσν τό Μ-.ρμόν άπο τού; 
Παρ σίους παρείχε διά τήν άφιξιν και τήν 
επιστροφήν ικανήν χρόνου απώλειαν καί ύ- 
περβ'λικόν κόπον.

Ιό πτωχόν παιδίον εγειρόμενου είς τάς 
πεντε ώρας τής πρωίας μόλις ήδύνατο νά έ 
πανελθρ. εις τό οίκοτραφείον ολίγον πρό τοΰ 
μεσονυκτίου.

Ο κ. /Δυπορτου έμηχανεύθη τότε μέσον 
τι. Ένοικίασεν έν Παρισίοις έπί τοΰ Βουλε
βάρτου Βομαρσε μικρόν τι οίκημα όπου έγ 
κατεστάθη.

Αυτός ό άποστρεφόμενος τόν θόρυβον καΐ 
την τυρδην ο μηδέν άλλο αγαπών έν τώ κο
σμώ εκτός τοϋ ελευθέρου άερος καΐ τής ε
λευθερίας, εσχε τήν ηρωικήν ; ενναιοτητα νά 
έγκαθειρχθή είς μικρόν δωμάτιον τριών ή 
τεσσα.ων τετραγωνικών μέτρων. Άλλ’ ητο 

στην καί τοΰτο παριΐχεν 
ραμυθίαν.

Άπό καιροί εΐ; καιρόν 
διακοπή τριών ή τεσσάρων 
χίς πατήρ με:έφερε το τέκνον του, είς Λ άρ
μου όπως τον θησαυρόν του μεταφέρει δ φι
λάργυρος.

Είτε βροχή είτε θύελλα είτε χιών είτε 
παγετό; έπ/ρχετο, ή θεα τή; ο'ζ.ίας και τοϋ 
κήπου του έζωυγόνει τήν καρδίαν του. Ένώ 
δε ό κύων ώρμα πρό; αύτόν έκπεμπων χαρ
μόσυνους όλακάς αύτό; έπραττε τό πυροοό- 
λον του έκρουε τόν εφέστιον χαλυβ/. καί έξή- 
τ.ζε τόν σωλήνα οπω; βεβχιωθή Οτι ή πο
λυχρόνιος αχρηστία δ», είχε βλάψει αύτόν. 
Τότε μόνον α.νέπνίεν.

οσάκις έπήοχετο 
ήμεοών, ό εύτυ-

HI

Δυστυχώς η έποχή τοϋ κυνηγιού δέν εί
ναι αϊωνία. Άπν,τεΐ-ο όθεν, όπ-ς ό Κ. Δυ
πάρτου συνδέση σχέσεις μετά τινων φίλων 
οΰ; είχεν έν Παρισίοις όπως διέρχηται τόν 
καιοον του.

— Τέλος πάντων' έλεγε καθ’ εαυτόν ό 
β’ες ούτο; δεν Οά διαρκέ-η δ α παντός. Εν
τός έπτά ή οκτώ έτών ό Ραφαήλ θα γίνη 
άνήο’ θά ηναι εύπαίδευτος" θέλει δέ τότε ά- 
ναλόγω; τών κλίσεων του ακολουθήσει τό 
στάδιον δπερ ήθελεν εκλέξει, ή θά έλθ'ρ 
μετ’ έμοΰ είς Λορμώ, καί τότε...

Δέν έπεράτωσε τήν σκέψιν του ταύτην' 
άλλά τό πρόσωπον του ήκτιν-.βόλει έκ με
γάλου μειδιάματος' τά όμματά του έλαμπαν 
ύπό παράδοξου πόθου.

Έ-πως βλέπομεν άντι νά τρέφτι διά τόν 
υιόν του τήν ελαχίστην φιλοδοξίαν, ό Κ. 
Δυπάρτου, ούδέν άλλο έζήτει κάλ/ιον π·ρά 
τό νά έπανέλθη ό Ραφαήλ εί; Αορμώ όπω; 
δ-.αγάγη τόν βιον τών αγροτών ευπατριδών 
ον ούτο; ποοΰτίαα παντός άλλου,

Π-οσδοκών δέ τήν ποθητήν ταύτην ε
ποχήν ΰπέφερεν ύπομονητικώς τήν δυστυ
χίαν του.

Είχεν έν Παρισίοις δυο ή τρεΐ; φίλου; οί-
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τινες πολλάκις ειχον έλθει όπως άπολαύσω- 
σι τ?,ς άγεοτικής φιλοξενίας του, και οίτινες 
«νταπέδιδον όσον τό δυνατό» προθόμως τήν 
εγκάρδιο» υποδοχήν ή; έτυγχανον παρ’ αύτώ. 
Έάν δέν ήρκει τοΰτο όπως παρηγορήσει τήν 
καρ-ίίαν τοΰ Δεπάρτου έβοήθει όμως αύτόν 
νά ύποφέρη τήν έκουσίαν έξορίαν είς ήν εί 
γεν ύποβληθή έλθών είς Παρισίους.

Έπειδή ή περιουσία αύτοΰ δέν ητο υπέ
ρογκο:, ήναγκασΟη νά μερίση είς δύο τό 
προσωπικόν τών υπηρετών του, δπω; μή ΰ- 
πιραυξηθώσι τά βάρη τών νέων δαπα-ών εις 
άς ε'χεν υποβληθεί.

Άφήκεν είς Λορμώ τόν υπηρέτην του 'Ιω
σήφ Βριδέττον και έφερε» είς Παρισιού; μό
νον τήν μάγειρόν του Μαγδαλινήν.

Ή Μαγδαλινή καί ό Βριδέττος είχον 
γνωρισθή καί συζευγθή παρ' αύτώ. Μέχρι 
τής εποχής ταύτης ή Μαγδαλινή ήδη ειχεν 
εϊσέλθει είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Κ. Δεπαρ- 
του εν έτος μετά τήν γέννησιν τοΰ Ρα
φαήλ, έφρόντιζε μόνη περί τής εσωτερικής 
διιυθύνσεως τής οικίας καί τής έπαγρυπνή- 
σεως τοϋ παιδιού. Μετά έν έτος άποθανόντος 
τοΰ παλαιού υπηρέτου του, δ κ. Δεπάρτου 
ήναγκάσθη νά προσλάβγ έτερον έκλέξα; τόν 
Βριδέττο», όστις ητο κάλλιστος κηπουρός 
καί έθεωρεΐτο ώς ό έπιτηδειότατο; λαθρο
θήρας τής χώρας. Άφ’ ης ήμέρας ό Ιωσήφ 
άπέκτησεν έν πυροβόλου καί υπεγρεώΟο νά 
έπιβλέπή έπί τοΰ κυνηγιού κατέστη τοσού- 
τω ζηλότυπος όσον δέν άπήτει τό επάγ
γελμα αύτοΰ. Τέλος ότι ένυμφεΰθη τήν 
Μαγδαλινήν έγένετο είς Λορμώ Άλλος Εγώ 
του κ. Δεπάρτου.

Οντος ητο λοιπον λίαν ήσυχος έλθω< ίνα 
εγκατασταθή εί; Παρισίους. ’Εγ-ώριζεν ότι 
ό κήπος του ήθελε τύχει έπιμε'οϋς περι- 
ποιήσεως ότι ή ο'.κία του ηήελε έπιβλέπεσθαι 
καλώς *αί  οτι ουδείς κυνηγός ή λαθροθήρας 
ήθελε» ατιμώρητε! διακινδυνεύσει είς τας 
γαιας του.·

Ένταΰταις όπως μή παρέχη πολλήν Ολί- 
ιριν εί; τόν πτωχόν υπηρέτην ό κ. Δεπάρτου 
όσάκις προσεκαλει τινά; τών φίλων του είς 
τήν τράπεζάν του καί δέν ήδύνατο αυτός να 

ΰπάγη είς Αορμώ εγραφεν εί; τόν Βριδέττον 
νά τω πέμψη ολίγον κυνήγια» ορίζω» συγ
χρόνως τόν άρώμόν καί το ε'δ'-ς αύτοΰ. ’Η
το βέβαιος ότι υ,ετά δό-ι ήαέρνς άοεύκτως 
έμελλε νά έχη τά πτηνά άτινα έπερίμενεν, 
όποια είχε ζητήσει αύτά.

Καθ' έ·.άστην εβδομάδα ό Βριδέττος άπέ- 
στελλε τακτικώ; είς τόν κύριόν του καλά, 
θιον πλήρες οπωρών καί οσπρίων, άτ να ή 
Μαγδαλινή έχρησιμοποώι κατά τό δοκού» 
διά τάς άνάγκας τής οικογένειας.

Χάρις είς τόν φρόνιμον τοΰτον φόρον τοΰ 
υπηρέτου του, καί τά πρ ιόντα τοΰ μικρού 
κτήματός του, ό κ. Δεπάρτου έζη λίαν άνέ- 
τω; ή δέ μεταβολή ήν ειχεν έπιεέριι είς τάς 
έξης αύτοΰ τώ έφαίνετο όλιγώτεοον έπ*ι-  
αθητή.

Εν Παρισίοι; όλίγας είχε σχέσεις*  πρό 
πάντων όμως ητο στενότατα συνδεδεμένος 
μετά δύο αρχαίων καί παιδικών συντρόφων 
του. Τούτων ό μεν εκαλείτο Λερμινι'ε δ δε 
Βοαροβέρτ. Ό πρώτος ην άρχιγραμματεΰς 
είς τό ύπουργεΐον τών εσωτερικών" ό δεύτε
ρος μέτοχο; μεγάλου τινός εμπορικού οίκου 
μεταξωτών έν τή όδώ Μάιλ Άμφότεροι ή- 
σαν έγγαμοι καί οίκογενειάρχαι.

Ό κ. Δεπάρτου συνεδεσεν έπίση; σχέσεις 
μετά τών φίλων τών δύο τούτων συντρόοων 
του Out t ειχον τέκνα τής αύτής περίπου 
μέ τόν Ραφαήλ ήλικίας, έ; τή συναναστροφή 
τών οποίων απελάμβανεν ό νέο; οίκότροφος 
κ«τά τάς ήμέρ>; τών παύσεων καί τερψιθύ- 
μου ψυχαγωγίας. ‘Ω; έλεγε λοιπόν ό κ. Δί
πορτου όπως ύποφέρη τι; τήν ήδεΐαν ταύτην 
ποινήν πρό εξαετίας ήδη διαρκοΰσαν, δλίγη 
μόνον υπομονή άπη,τεΐτο.

Κατά δυστυχίαν ό δυστυχής πατήρ, έ
μελλε νά μή άπολαύσ-ρ τής άναπαύσεω; ε
κείνης ήτις τοσούτω ©ιλαρέσκως τώ ήτοιμά- 
ζετο- Όξΰ; βρογχίτη; τόν άφήρπασε» έντός 
ολίγων ημερών καί μόλις έπρόφθασε νά κα
νονίση τάς υποθέσει-, του. Έξέπνευσεν εί; τάς 
άγκάλας τοΰ υιού του δν ό Βοαρνβέρτ έσπευ- 
σεν άμέσω; νά εΰρφ.

(επεται).

II ΘΡΙΑΜΒΕΙΌΤΣΛ ΑΡΕΤΗ

(Διήγημα πρωτότυπον)

Ύπδ

ΔΙΙΜΗ.'ΡΙΟΤ Κ. ΜΑΚΡΙΔΟΓ.

(Συνέχεια ίδε τεύχος Γ. σ;λ. 476).

Τήν άκτένιστον καί ατημέλητων κεφαλήν 
των «κάλυπτε φέσιον μέγα καί υψηλό», Ου 
τινο; ή «φούντα» έκρέματο μέχρι τή; ρά- 
-χεως Είχον τό βλέμμα βλοσυρόν καί άγριον, 
καί ή φυσιογνωμία των, έπροδιδε τήν μο- 
χθηρίαν τής ψυχής των.

Καί έν τούτοις, πράγμα παράδοξον ! Εν 
τώμέσω τών κακούργων εκείνων,(Διότι τοιοΰ 
τοι θά ήσαν βέβαια), άπετέλει έξαίρεσι ·, ά
νήρ τι; 22 περίπου έτών, άν και φορών τήν 
ιδίαν ενδυμασίαν, διεκρίνετο όμω; αύτών, 
είς δεύτερον βλέμμα, ένεκα ".ή; γλυκείας φυ 
σιογνωμίας του, καί τή; ευσχήμου στάσεως 
του, όλως αντιθέτου τή; τών συντρόφων του 
Είχε τά μαλλία κτενισμένα καί μακρά ώς 
τά τής γυναικός, άτινα ομω; έδιδαν εί; αύτον 
πεοισσοτέραν γάριν. Οί οφθαλμοί του ησζ.ν 
μελαγγολικοΐ, γλυκείς καί ζωηροί, τό μέτω 
πάν τον εύρΰ καί λεϊον, α: οφρεϊς και ή κόμη 
του μέλαιναι ώ; ή ίβενος, και τύ πρόσωπον 
του φύσει στρογγυλού, έφερε τά ίχνη προφα
νούς λύπης, ήτι; τόν ειχεν Ισχνά·, ει έπαίσθη- 
τώς· Μολοντούτο, ή μορφή του διετήρει εί- 
σέτι τήν προτέραν αύτής γλυκυτητα καί ω
ραιότητα, άν καί αί παρειαί του άπωλεσαν 
όλίγον τό ερυθρόν χρώμά των, τό όποιον αν
τικατέστησε θελκτική τις ώχρότη;. Είχε τήν 
ρίνα εΰθεΐαν, τό στόμα μέτριο», καί τά -χεί
λη ύπερμέτρω; ερυθρά, καί καλυπτόμενα ύπό 
μύστακος λεπτού, μεταξώδου; μικρού. Το 
βλέμμα του, εναλλάξ θρασύ, τολμηρόν, δια 
περαστικόν, γλυκύ, μαγικόν καί μελαγχολι
κόν, έεαί'·ετν πλασμένο» νά είσδύη καί είς 
τά; πλέον απόκρυφους ιδέα; τών άλλ<·>ν, καί 
νά κινή τήν συμπάθειαν καί τό ενδιαφέρον, 
παντός θεωμένου και δοκιμάσαντος τήν ίσχΰν 

τού βλέμματος έκείνου. Οί όδόντες του, σπά
νιοι κατά τήν λευκότητα καί τήν συμμετρίαν, 
άπέδιδον νέον θέλγητρο», εί; τήν εντελή φυ
σιογνωμίαν τοϋ νεανίου, όταν έγελα ουτος, 
ηδονήν, ή όποια πρό πολλοΰ κατέστη τόσον 
σπανία είς αύτόν, όσον εί; τούς συντρόφου; 
του ήτο συνειθεστάτη- 11 ά; τις, βλέπω» όσα 
άνεφέραμεν, καί προσέτι τά; λεπτά; ώ; τά; 
τής γυναικός χείρα; τοΰ ημετερου νεανίου, 
χεΐρα;, άποδεικνυούσα; τήν εύγενή καταγω
γήν του, ήθελε συυ-περάνη, ότι ήν αδύνατος 
πρός πάλην, καί έπομένω; πρό; βίον αλήτην 
καί πλάνησα, οιο; ήτο εικότως ό τών συν
τρόφων του. Αλλά θά ήπατάτο !.. Διότι ύπό 
τήνπεριχειρίδα τού χιτώνό; του ό Όδυσσεύς, 
('.ΰτω; όνομάζετο), έκρυπτε μυώνας καί νεύ
ρα χαλύβδινα, κ ί διά τών στιβαρώ» ώμων 
του, ήδύνατο να διάρρηξη, (ίνα μή είπω ύ- 
περβολάς), ξΔίνην θύραν πάχους ένό; καί 
ήμίσεως δακτύλου

Τήν στιγμήν ταύτην, ό Όδυσεΰς, ίστη- 
ριγμένος έπί τή; τραπέζης, καί ρεμβώδης, έ- 
χάθητο μακράν τών άλλων, καί επομένως 
τοϋ πυρός, ένώ οί σύντροφοί του, περιεκύκλουν 
τό πυρ, οπερ άνέδιδε ζωηράν φλόγα, καθι- 
e-ώσαν π ριττήν τήν ΰπαρξιν λυ/νιας. ψυ
χρός, αδιάφορος, πρός τοΰ; καγχασμού; καί 
τά; σκωπτικά; όμιλία; τών άλλων, αυτός 
ειχεν άλλα-χού προσηλωμένου τον νούν του" 
έσκέπτετο. ΙΙροφανώ; άπεστρέφετο τά πνευ
ματώδη ποτά, διότι αύτό; μόνος μεταξύ ό
λων, δέν έπινε ρακήν, ήντινα οί σύντροφοί 
του κατεβρόχθ-ζον άπλήστως, κ.οτοΰντε; έ
νίοτε τήν γλώσσαν των έ' εϊδει εύχαριστη- 
σεως.

— Γ’ακουμ.ή ! βάζω στοίχημα το κεφά
λι μου, άν δέν σέ κάμω στουπί! ανέκραξε 
νεανίας τις πρό; τόν γείτονα του, άνδρα τεσ- 
σαρακοντούτην περίπου είς ον πρυσεφερε πο- 
τήριον πλήρες ρακής-

— 11α δί μου, τοΰ κακού κσπιάζιι; νά 
φοβΐσγι; τόν γέρο λύκο, άπεκρίθη ουτος κι
νώ» τή» κεφαλήν" και λαβών τό ποτήριον έ- 
κένω’εν απνευστί τό περιεχομενον.

Είτα προσβλέψα; τοΰ; περ.εστώτας, 
— Σάς φαίνοααι καθόλου μεθυ5υ.ένος ; ή-
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ρώτησε με οφθαλμού; άπαστράπτοντας έκ 
τού οινοπνεύματος.

Οί σύντροφοι δέν άπεκρίθησαν, πλην ί 
νεανίας άπηντησεν ατάραχος, καί μέ μειδία
μα μεστόν λεπτού θριάμβου.

— ΛΓ/Όυλακι, μάστρο-Γίακουμή, λιγου
λάκι.

‘Ο Γ’ακουμής έκτύπησε την τράπεζαν διά 
τοϋ τεραστίου γρόνθου του, καί ανέκραζε μέ 
φωνήν τρομερόν ’

— Έγώ μεθυσμένος ! είναι τών αδυνάτων' 
κυρ Μικέ, μέτρα τού; λόγου; σου, αλλέως....

— Ω ! δά καί σύ Γ’ακουμή ! νά ή ώρα 
νά μαλώσωμεν.’ άπεκρίθη ό Μικές ήπίως, σύ 
πάντα είσαι ευερέθιστος, καί εΐ; τό παραμι
κρόν θυμόνεις.

— Τί νά σέ ε’πώ ; άφοΰ μέ λέγεις μεθυ
σμένου, είχα δίκαιον νά θυμώσω, ειπεν ό 
Γίακουμής φαιδρυνθεί;

— Ξεύρεις τι; ύπίλαβιν δ Μικέ; ατένι
σα; εΐς τόν Οδυσσέα όστις έφαίνετο ξένος 
πρός τήν συνδιάλεξιν, αυτός ό νέος, όπου έ
φερες μαζύ σου δέν μέ καλοφαίνεται ! πάντα 
κάθεται συλλογισμένος, καί ποτέ δέν άνα- 
κατονεται είς ταΐ; κουβένταις μας. Πέ; μου 
πού στον διάβολο τόν ψούνισες;

— Αύτός; ειπεν δ Γ’ακουμής ταπεινή τή 
φωνή, θεωρών δι' άκρου οφθαλμού τόν νέον, 
είναι, παιδί μου, μάζωμα άπό εύγενεϊς. Είχα 
δουλευτεί κοντά είς ένα τζορμπατζή πλού
σιον, εί; τήν δούλεψι τού όποιου μπήκα, διά 
νά γίνω τίμιος άνθρωπο;.

— ’Ανθρωπο; τίμιος! άνέκραξεν δ θηριώ
δη; Μικέ; μέ βλέμμα φλογερόν, δέν μέ λες 
ότι ήσουν τρελλός γΐά δέσιμο ;

— Μά σωφρονίστηκα ώς θά ίδή; είς τό 
τελο;, άπηντησεν δ Γίακουμής έτι ταπεινό- 
τεοον, και θεώρησα; διά τού κανθού τοϋ ό 
φθαλμού τόν Όδυσσέα, 3στ>; μηδόλως ύπο· 
πτευων ότι «ομιλούν περί αύτοΰ, έτήρει βα- 
θεΐαν σιωπήν.

— Καλλίο ναναι κανείς φτωχό;, παρά άν- 
θρωπος τίμιο; ! προσέθηκεν είς τών περιε- 
στώτων έντόνως, καί θησαυρού; νά μέ δώ
σουν πάλιν θά κλέψω! έ! παιδιά! σάν τρα- 
6αί ή φλέβα, τύφλα νάχουν όλα τάλλα.

— Εύγε! δίκαιο έχεις! έπεφερεν ή όμή 
γυρις.

— Παιδ’ά, σιωπή ! γ’ά ν' άκούσωμεν τόν 
Γιακουμή! άνέκραξεν δ Μικές, λέγε Γΐα- 
κουμή !

— Κατά πώ; σάς έλεγα, άπηντησεν ου
τος πάντοτε ταπεινή τή φωνή, άπεφάσισα 
νά γίνω τίμιος. Μά έλα όπου δ διάβολος δέν 
μ' άφινε νά ξεγλυττρήξω άπ’ τά νύχΙα του, 
καί μοΰ έβαλε στό νοϋ τήν κλεψίά πάλι!

— Ζητώ δ διάβολο;! εβίβα! άνέκραξεν 
ο Μικέ; μέ ή/ηράν φωνήν καί προύσα; τό 
ποτηριον του εί; τό τού γείτονος τό έκένω- 
σεν απνευστί.

Τό κίνημα τούτο έχρησίμευσεν ώ; σύνθη
μα. "Ολοι οί περιεστώτε; άνύψωσαν τά πλή
ρη ρακή; ποτήριά των, καί συγκρούσαντες αύ- 
τα μετ' αλληλων, τά «κένωσαν έπαναλαμ- 
βανοντες φρενητιωδώς.

— Ζητώ ό διάβολο; ! εβίβα ! εβίβα !
Ειτα άποκατασταθείση; τή; ήσυχίις, δ 

Γίακουμής έξηκολούθησε ταπεινή τή φωνή, 
όπως μή άκουσθή ύπό τοΰ Όδυσσέως.

— Αύτός ό τζορμπατζή; δπού ακούετε 
ητο τοσο πλούσιος ώστε μού Οάμ.βωσαν τά 
'μματ’α. Καί έπειδή δέν είχα φίλου; ώστε 
να πατήσω τό σπίτι, ό διάβολος μοϋ έσφύ- 
ριξεστ'αΰτ>ά τό εξής σχέδ.ο. ’Απεφάσισα 
καί ήρπασα τδ παιδί τοΰτζορμπατζή μίαν 
νύκτα, μ ένα εύμορφο τρόπο δπού γνωρίζω.

— Καί τί σχέδιο είχες; ήρώτησε πε
ριέργως ό Μικές, ένω όλοι ήκροάζοντο μετ' 
ένδιαφεοοντος.

— Τδ σχέδιό μου ήτανε νά ζητήσω λύ 
τρα δια τόν μικρό, τά μισά τοΰ τζορμπα. 
τζή πλούτη! άπεκρίθη σιγαλώ; ό Γίακουμής, 
ούτινος δ οφθαλμό; έξήστραψεν έξ απληστίας 
εί; εκείνην τήν ένθύμησιν, δ Όδυσσεύς όπου 
βλέπετε εκειδά, είναι το παιδί τοϋ τζορ
μπατζή, είς τόν όποιον έμύνησα τήν άλλη 
μέρα ότι, νά μέ στείλη τόσα, καί τοΰ δίνω 
τό παιδί. Μά αυτός μού έφοβέρισε νά μέ 
κρεμασή, καί μοΰ ήρνήθη και μία πεντάρα.

— Ό καταραμένος J ειπεν δ Μικές.
— Ναί, καταραμένος! άπεκρίθη ό Γ’α- 

κουμής κτυπήσας τήν τράπεζαν ίσχυρώς, καί 

έγώ έκαμα τότε ορκο φοβερό, νά μή παρα
δώσω τ· παιδί ποτέ είς τόν πατέρα του, άλ 
λά νά τόν κάμω κλέφτη, φονία ! . . .

— Εύγε ! άνέκραξε βροντωδώς ό Μικε;, 
δ θηριώδης Μικές, δέν ήξεύρεις τί νόστιμον 
ε’ναι, ναναι κανείς φον’άς! Μάνα μου !

Ό Όδυσσεύς είς τάς λέξεις ταύτας τοΰ 
Μικέ, άπαγγελθιίσας γεγονυίφ τή φωνή, ά- 
νεσκίρτησε καί άνήγειρε τήν κεφαλήν. Οί ο
φθαλμοί του έξηκόντισαν άστραπάς, αί δφ- 
ρεΐς του συνεστάλησαν, καί ή όψις του κατέ
στη ωχρά. Έρριψε βλέμμα μίσους καί απο
στροφής πρός τού; κακούργους, ή χειρ του 
συνέσφιγξε σπασρωδικώς τήν τράπεζαν μέ 
δύναμιν, καί τά χείλη του έκινήθησαν ώς διά 
νά άπαντήσωσι! Ιίλήν . . . δέν ώμίλησεν!

III

Στιγμαί τινες διέρρευσάν μεταξύ τών 
περιεστώτων. Ό Όδυσεύς έπαναλαβών τήν 
άπάθειάν του έβυθίσθη έκ νέου εΐ; τάς 
σκέψεις του- έξ ών είχον αύτόν άποσπάσει 
οί φρικώδει; εκείνοι λόγοι τών κακούργων 
Ό Μικές καί ό Γίακουμής έπιον καί άλλο 
ρακή; ποτηριον καί οί σύντροφοί των τού; 
έμιμήθησαν.

— Παιδιά, 'ξεύρετε, είπ: 
ρεεστώτων, οτι ή ώρα π 
ελθη ό λεγάμενος, καί ·. 
στοϋμε !

— ’Αληθινά, ειπεν δ Μικέ;, καλά όπου 
μέ τό 'θύμησες. ΙΙοϋ είναι 4 Δεσάμπης;

— ‘Ο ’Ανεψιός τοϋ Καλέργου; ήρώτη 
σεν ό Γίακουμής, έν ω δ Όδυσσεύς «πίστη 
προσοχήν επί τών λεγομένων.

— Ναί δά ! ό άξιος αρχηγός μας ! ά
πεκρίθη δ Μικές, μέ φαίνεται πώς άργησε 
πολύ.

:εν εις τών πε- 
πλησιάζει δπού θά 
πρέπει νά έτοιμα-

•Ο

ειπεν 
ήλθα 
έξω. 

Δεσάμπης ήτον έδώ προ ολίγου 
άναμιχθείς είς τήν συνδιάλεξιν όταν 
πρό ολίγου τόν είδα νά τριγυρνζ

Φυλάγει, ώς φαίνεται, τον εύτυχι- 
τόν θείο του, ύπέλαβεν ό Γιακου-

μής μέ άγριον μειδίαμα, γιά νά τού 'πή 
γλυκά γλυκά τήν καλημέρα μέ τό μαχαι- 
ράκι του ! Βρέ παιδιά, τί νοστιμάδα όπου 
θά έχη ' ανεψιός μέ τό θ*ϊο!

— Μήγαρ θαορής πώς θά τόν σκοτώση 
κι' δλας ! είπέ τι; τών περιεστώτων κινών 
τήν κεφαλήν.

— Άμή τί διάβολο θά τόν κάμη, άνέ
κραξεν έν άπορία ό Γίακουμής.

—Ό Δεσάμπης είναι σωστός διάβολος ! 
τί θά κερδίσν) άπό τόν θάνατον τοϋ θείου 
του; Τίποτε. Λοιπόν εχει κατά νοΰν νά 
τόν βάλη στά στενά, γιά νά τόν δώσγι τή 
θυγατέρα του γιά γυναίκα, κ’ έτσι νά πά- 
ρη τήν προϊκά της !

Ό Όδυσσεύς έγένετο ωχρός ώς νεκρός είς 
ταύτας τάς λέξεις, ένω ό Γίακουμής άνέ
κραξεν έν θαυμασμώ.

— Τοΰ διαβοντρου μου τό γυιό ! έγώ 
ποτέ μου δέν 'φαντάσθηκα τόσο κέρδος!

— Άμε τί θαρρείς ! άπεκρίθη ό Μικές, 
ό Δεσάμπης είναι άξιος νά ήναι χίλιαις 
φοραϊς αρχηγός μας είναι άνθρωπος καθώς 
πρέπει! Πώς;

— Βέβαια, βρέ παιδί! Αύτός δέν ευχα
ριστιέται μέ χρήματα μ.όνο, μά θέλει καί 
ώοαία γυναίκα- και έπειτα...

— Καί έπειτα, 
σίως. έπειτα νά ξεπαστρέψω συγγενείς, κλη 
ρονόμους, 
τός όλη τήν περιουσία τοΰ σιορ θείου 
χα! χα ! χα! δέν είναι λαμπρόν; έ;

.— Δέν μέ λές, κυρ-Ι’ιακουμή, τί έρχε
ται νά κάμη έδώ δ σιόρ-Καλέργης; ηρωτη- 
σεν εί; τών περιεστώτων δέν πιστεύω νά 
ήναι τόσον χάχας ώστε νά έρχεται μονα
χό; του νά πέση 'στοΰ λύκου τό στόμα !

— Έχεις δίκιο, μάστρο-Κυριάκο. Αυ
τός δέν 'πήρε χαμπάρι άκόμα, δέν 'ξιύρει 
τί τοϋ μαγειρεύομε ! ό σκοπός του είναι 
νά ένταμώση τόν αδελφό του όπου έχει 

' έφτά χρόνια νά τόν ίδή !
— ”Λ ! ναί, τόν Άντώνη 1 ειπεν ό Μι

κές είς ού τά χείλη άγριον έπήνθησεν μει-
■ δίαμα, έκτος έάν κ’ εκείνον τόν διορθώση.
■ I ό διάβολο-Δεσάμπης μας !

., άπεκρίθη ό Μικές άπαι- 
τα ·,ά ξεπαστρέψη συγγενείς, κλη 
ήσυχα ήσυχα, καί νά χάψη αύ- 

•υ !
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— Νά τόν διόρθωση! άνέκραξεν ό Για- 
κουμής, τί εννοείς μ’ αύτό;

— Τί εννοώ; χ ! κακόμοιρε γέρο ! καί 
δ:ν είδες οτι έδιάλεξε πέντε άπό την συν. 
τροφικ μας τό πρωί, καί τούς έστειλε 
σε μια δουλειά οπού έως τώρα δέν λέγουν 
νά έλθουν. Α ! γέρο ! γέρο ! κρίμα σ' τ’ 
άσπρα σου τά γένεια, καί νά μή κατα- 
λαμβαίνης !

— ^Ζί1 δίκαιον ό Μικες, είπεν ό Όδυσ 
σεύς με κεκρατημένην οργήν, έγώ είδα τό 
πρωί τόν αρχηγόν καί άνεχώρησε μέ τήν 
συντροφιάν διά τήν πόλιν όπου εΰρίσκεται 
ό Αντώνιος Καλέργης.

—Ά! είδες; άνέκραξεν ό Μικές στραφείς 
πρός τόν Γιακουμήν θριαμβευτικούς, ό Δε- 
σκμπης έχει σκοπό νά ΐμποδίση καί τόν 
Άντώνη ν’ άρθη- διότι τότε γίνονται πολ
λοί καί ’μπορεί νά χάσωμε τό παιγνίδι- 
Κατάλαβες;

— Όσο κατάλαβε καί ή μακαρίτισα ή 
μάννα μου ! άπεκρίθη ό γέρων. Κυρ-Μικε! 
έγώ έχω τό κεφάλι κομμάτι χονδρό καί 
δέν καταλαβαίνω, καί θά κάμγ,ς καλά νά 
μέ π£ς δλη τήν ΰπόθεσι άπ- τήν αρχή.

— "Α λοιπόν δεύτε προσκυνήσωμεν πά 
λι ! άνέκραξεν ό Μικές καγχάζων, άς είναι 
πλιιά γιά τό χατήρι σου ! Μά άνοιξε κα
λά τ’ αύτιά σου. Γνωρίζεις τόν κύρ-Κα 
λέργη;

— Έ ! μάλιστα, τόν γνωρίζω, είν’ ό 
πλούσιος αΰθέντης τού χωριού. Έπειτα;

— Γνωρίζεις τόν Γεώργιο Δεσάμπη ;
— Ώ! διάδολε ! άνέκραξεν ό Γ’χκουμής 

άφεϊς βαοεΐαν τινα άράν, νόστιμη έρώτησις ! 
τον γνωρίζω βέβαια καί τόν παραγνωρίζω I 
ειν ένας μαχαιροβγάλτης σάν κ’εμάς, πρώ
της τάξεως, άνθρωπος τετραπέρατος !

Άσβεστος γέλως διεδίχθη τοΰς λόγους 
"■ού πρεσβύτου.

— Μηγαρ λέγω ψεύμχτα ; ήρώτησεν ό 
Γΐχκουμής.

— Όχι, μπάρμπα μου, σωστά όμιλΐς 
άπηντησεν ό Μικές μειδιών άκουσίως- ό Δε- 
σαμπη; είναι κατά πώς είπε;4 μόν’ ακούσε. 
.0 κυρ Καλέργης λοιπόν καί ό Δεσάμπης εί

ναι μεταξύ των θειος καί άνειδ’ός.
— Ναι. Έπειτα ; »
— *0  Δεσάμπης κατά τόν γον’ό του τδν 

μακαρίτη, έξηκολουθησεν ό Μικές προσπα
θούν ίνα καθίσταται εύληπτος είς τόν χον- 
δροκέφαλον γείτονα του, είναι άνθρωπο; ά- 
ζιο; ! Αύτό δεν τό apvj-frai κανείς.

— Έ, καλά, έως έδώ τό κατάλαβα, 
λέγε !

— Γο λοιπόν κατά πώς σοΰ λέγω, έστο- 
χάσθηκε, οτι γ’ά νά κάμη τοΰ; σκοπού: του, 
τον χρειάζονταν άθρώποι καθώς πρέπει, τοδ 
σκοινιού καί τοϋ παλουκ’οΰ. Άκοΰς, έπέφε- 
ρεν ό Μικες με καταχθόνιον μειδίαμα, ένω 
ρίγος διεχύθη εί; τάς φλέβα; τοϋ Όδυσσέως
άκροωμενου τόν λ γ,στην.

— Πάει καλά ! άπεκρίθη ό Γΐχκουμής- 
όστερα ;

— Τό λοιπόν, ήκολούθησεν ό κακούργος, 
έδ’άλεξεν έμάς’ καί νά σοΰ είπώ, δέν έ/α 
σεν ! όχι πώς σέ τό λέγω γ’ά νά καυχηθώ, 
μά μέ φαίνεται ότι είμεθα ολοι έδώ, καθώς 
πρέπει . . . φον’άδες!

‘Ο Οδυσσεΰ; άνετριχίασεν όλος, ό δέ Μι- 
ζέ; κενώσας εν ποτήριον ρακί,ς, έξηκολού- 
θησε μέ επαρσιν έν μέσω γενική; σιγής

— Τά πλουτη τοϋ κύρ Καλέργη θάμ
βωσαν τά μάτΙα τού Δεσάμπη, καί άπεφάσι- 
οε γ’ά νά γίνη κύριος αυτών τών παντοδύ
ναμων, (ούτως ώνόμαζε' τά χρήματα ό λη
στή;) νά παίξρ τοΰ σιορ θείου του έ'α παι
γνίδι' Τό λοιπόν κατά πρώτον τοΰ ζήτησε 
τήν θνγντίρα του εΐ; γάμον, μ’ά κοπέλλα 
ώ’άν το κρύο νερό, εύμορφη! Αληθινά, τήν 
ειόε κανείς άπό σάς;

— Γήν ειδον έγώ ! άπήντ-ησεν ό Όδυσ- 
σεδς προσπαθών νά φανή απαθής, προόιδό- 
μενο; όμως ΰπδ τοΰ ζωηρού έρυθηματος· ό - 
περ έχύθη έπί τώ' οΰχρών παρειών του, έ
λαβα αύτήν τήν περιέργειαν!

ΠΟΜίΚ
ΤΗ. ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑι

^αταίως πλέον προσπαθώ νά ανακτήσω πάλιν, 
τήν πρότερον γιλήνην μου, τήν λήθην τών δεινών μου.

'Σ τοΰ έρωτός σου μέ κρατείς τόν ΐσχυράν αγκάλην, 
καί χαίρεις έπχνξάνουσχ τά άλγη τών πληγών μου.

>ν θέλω την καρδίαν μου έκ «οΰ νά άποσπάσω, 
άν τών δεσμών αύτών ποθώ νά θραύσω τά; άλυσσεις, 

μέ έν σου βλέμμα, άγγελε, μέ κάμεις νά διστάσω, 
καί μ’ ένα 'λόγον δύναται τό στόμα μου νά χλείσης.

"^όδων καί κρίνων εναλλάξ είν’ ή μορφή σο» κράμα, 
άν μειδιάς . . . οί άγγελοι στόν ουρανόν γελώσι. 

Μέ βλέπεις . . . καί βυθίζομαι εΐ; ευτυχίας νάμα, 
καί χαίρω πριν τό στήθος μου ή λύπη τό νέκρωση.

~σ*»ς  ποτέ τών πόνων μου ιό αίτιον νόησης, 
καί μαλαχθή ή άπονος τοϋ στήθους σου καρδία, 

καί τότε άν συγκινηθί,ς, έάν ποτέ δακρύσης, 
είς τόν βωυόν τού έρωτος ποοσφέρομα» θυσία 1 . · .

► ν σ'άγαπώ ! ό έρως σου άν μέ φονευη, φίλη, 
τόν θάνατον καταφρονών, τό βλέμμα σου θηρεύω.

Καί άν κλεισθοΰν τά όμματα, άν νεκρωθούν τά χείλη, 
στό μέτ-.ςπόν μου θά γραφή «Μαρία σέ λατρεύω ! . . .»

ΜΚΟΚΑΗΣ Κ. ΜΔΚΡ1ΔΗΧ

Εις τό όνομα ΜΑΡΙΑ.

Διατί. δταν δ φυϊβος άνατέλλη κοί μυρία
είς τδν κόσμον φώτα στε'λλη, νά μή λέγηται Μαρία;

Διατί, όταν ή "Ιρις έπιβαίνηται κι' αιθρία 
άντι λαίλαπος γεννάται,νά μή λέγωνται Μαρία;

Δ>ατί, όταν τά ρόδα καί τά κρίνα καί τά ία 
άνθοστέφουν τήν γήν δλην νά μή λέγωνται Μαρία;

Γ Ν. Δ.
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’Ιδού νά κλίνη ήρξατο δ ήλιος ’ς την δύσιν, 
ιδού ή νόξ' κρύπτει ιδού ό πέπλος της τήν φύσιν, 

καί τ’ άστρα τ’ απειράριθμα, ώ; φεγγοβολά'. σφαίραι, 
την γήν προσαγορεύουν μέ νέον πάλιν χαΐρε.

'Ω! πόσον «ναι καθαρόν τών ουρανών τδ δώμα 
ούδέ, κηλίς κάν φαίνεται ς τδ γαλανόν του χρώμα.

Λαμπρότης όντως θαυμαστή, λαμπρότης όντως θεία ! 
θαμβόνει τοΰ θνητού τον νουν τόν κόσμον ή σωρεία,

Ώ I πόσον, πόσον τής νυκτός ή σιωπή μ*  ήδόνει, 
άς όνειροπολώ λοιπόν ένόσω ή Σελήνη

εί; τά βαθέα ΰδατα τών θαλασσών κρυμμένη, 
μέ τάς χρυσάς ακτίνας της τήν σφαίραν μας δέν ραίνει

Χρυσόνουν τό στερέωμα άστέρων μυριάδες, 
ή Λύρα λάμπει μεν έδώ, έκεϊ δέ αί πλειάδες.

Ώ; άδελφαί αχώριστοι, κατέχουν αιωνίως 
τόν τόπον, όνπερ ώρισεν δ δάκτυλος δ θείος.

’Απείρων άστρων σύμπλεγμα, ώχρός δ Γαλαξίας, 
νομίζεις εϊν’ ανταύγεια λαμπρά; φωτοχυσίας.

Αδάμα;, ποΰ ’ς τό σκοτεινόν καί τό ζοφώδες χάος, 
άπαύστως σπινθηροβολεί καί λάμπει άεννάως.

’Εκείνοι οί διάττοντες αστέρες έκεΐ πέρα 
πώ; καταπίπτουν εί; τήν γην ! πώς σχίζουν τδν άέρα!

Πυροτεχνήματα θεοΰ καί τής νυκτός φωστήρες! 
τους διευθύνουν όπου δει, αί τοΰ πανσόφου χεΐρες.

Άνύψωσον τδ βλέμμα σου έπά'ω ’ς τσς εκτάσεις, 
ίδε πώ; ακτινοβολεί δ Σείριος μαρμαίρων,

ίδέ τάς τόσα; καλλονές τής φύσεως άπάσης, ’ 
καί δόξα'ον, ώ άνθρωπε, τόν πλάστην τών άστέρων.

ΠΟΛΥΒΙΟΣ-

Η ΝΕΑΝΙΣ.
I

Εσπέρα ην ερατεινή, ώρα'ου φθινοπώρου,
δ Φοίβος ηδν. έδυσεν,έντός τής Προποντίδας, 

Ύπό τά ρόδα τ*  χρυσά τής κυανής άψίδος,
ροδοχρυσον κυλιέται τδ κΰμα τοϋ Βοσπόρου-

II
Χαριεσσ’ έκατερωθέν εισιν αί παραλιαι, 

άπόώεις τά προάστεια παρέχουν τερψιθέας,
Τά δένδρα ετι κυμκτοΰν τάς κόμας τάς άκμαας, 

καί αύραι τάς θωπεΰουσι δραπε'τιδες γλυκεΐαι.
I I I

Έ γή ποικίλα, μαγικά επιδεικνύει κάλλη, 
ή φύσις άποφαίνεται ήδύ προσμειδιώσα, 

πλήν τό μειδίαμα αύτής, τής γής κάλλη τά τόσα 
θανατου ήδη προσεχούς ώχρότης περιβάλλει.

IV
Τών τέρψεων τής φύσεως τή; ήδη σβεννομε'νη;, 

όπω; γευθώσιν οί θνητοί στιγμήν άκόμη μίαν, 
εις περιπάτους τρέχουσι, καθείς μέ συνοδίαν, 

τέκνου, φιλτάτης γυναικός, ή φίλης ερωμένη;.
V

Νεάνις είς παραθυρον οΐιίας παραλίου, 
ωραία, ώ; περιστερά λευκή, έρειδομένη, 

έπί λευκοΰ βραχίονος, ρεμβώδης, σύννους μένει, 
ώς ύπό άχθος κάμπτουσα δυσφόρητον τοϋ βίου.

VI . ,
Επί τδ κύμα τ’δμμα τη; το μέλαν ατενίζει, 

ώς άλλη τι; Γαλάτεια, Τό Θεωρεί νά τρέχγ, 
μέ δάκρυ’ αδαμάντινα τάς παρειάς της βρέχει, 

κ’ ένίοτε ακούεται πικοώς νά όλολυζ·ρ.
VI 1

Ή νύξ ήδη τά μαΰρά της πτερά άναπετάσσει, 
οί άνθρωποι ’ς του; οίκους των κλεισθεντε; ησυχάζουν, 

ΰπδ τά φύλλα τά πτηνά άπδ πολλοΰ κοιτάζουν, 
βαθεΐα, φοβερά σιγή έπί τής γής άνάσσει.

VIII
Τδ πάν είς τάς ναρκωτικά; άγκάλας τοΰ Μορφέως, 

είς ύπνον δίδεται γλυκύν. Πάσα ζωή κοιμάται.
Μόν’ ή περίπολός, έντός των άγυιών πλανάται, 

κ’ έπί τά κύματ’ άγρυπνεϊ ή λέμβος άλιέως.
IX

Αίφνης βαρύς ακούεται έπί τό κΰμα ψόφος, 
ώς σώμά τι έντός αύτοΰ βαρύ νά έβυθίσθκ, 

τα κΰμα αίφνης νάστραψεν, άνοίχθη και έκλείσθη, 
καί έπειτα τδ πάν σιγή έκάλυψε και ζόφος.

X
Καί έκ τοϋ τής ΰπάρξεως βιβλίου διεγράφη, 

διά πε-.ντδς μία ζωή, ζωή μεστή ελπίδων, 
καί πλέον τήν νεάνιδα αί φίλαι της δέν εϊδον, 

έντός τοϋ μαύρου κύματος διά παντός έτάφη.
Έν Τζιβαλίω Σ.Γ.Μ.
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Είς τήν άναχώρησιν τής φίλης

A Ζ.

Τή 14 Μαίου 1877.

Φεύγεις, καί φεύγει μετά σοΰ η τέρψις τής ψυχής μου 
Τό Ο'εφον τοΰ βίου μου τό ίαρ τής ζωής μου. 
Φεύγεις, κι’οι χρόνοι φεύγουσιν οί άλλοτε ωραίοι 
Οί χρόνοι μας οί παιδικοί οί Οάλλοντες, οί νέοι. 
Φεύγεις κι’ ό αποχωρισμός τά σπλάγχνα δα μοΰ φδείρη 
Φεύγεις, κι’ ό πόνος τής ψυχής στον τάφον θ ά μέ σύρη 
Όταν τό συλλόγίζωμαι ότι μακράν σου είμαι. 
Εκπλήττομαι ταράττομαι και έν τώ α^η κείμαι. 
Ώ χωρισμέ σκληρότατε · ω τής καρδιάς μου λήξις, 
Ό μή «φίνων άλλο τι εΐμή βαδείας θλίψεις.
Σύ τύχη π' άπεφάσισες διά ,νά μάς χωρίσγς 
Καί στήν καρδίαν μας πικρόν φαρμάκι νά ποί'ίσης, 
Σύ πάλιν εόσπγαγχνισον μας καί κάμε νά ενωθούμε. 
’Εντός ολίγου ευτυχείς !,.. νά παρηγορηδοΰμε.

Έν Γιάλοβα τή 28 .Ιουνίου 1877.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΠΠΙΔ11Σ.

ΑΙΝΙΓΜΑ. ·

Είμαι νήσος μικρότατη και περίφημος το πάλαι, 
διά τόν ναόν δν ιιχον τής ωραίας ’Αφροδίτης, 
καί Ουσία ι πρός τιμήν της δτ’ έγίνοντο μεγάλαι, 
τότε ήρχοντο άΟρόοι, δσοι πλεϊστοι οπαδοί της.
"Αν τήν κεφαλήν μου όμως αφαίρεσης παρανομως, 
τότε φίλη σου άν ήμαι τών πτηνών Οά γ ίν’ ό τρόμος. 
"Αν θέλησης όμως πάλιν εν ψηφίον ν' άποβάλης, 
εΐς θεάν άρχαιοτάτην παρευθύς με μεταβάλλεις. 
Τωρ’ άφίν' ώ άναγνωστα ' είς τήν ΐδικήν σου κρίσιν 
νά άνευρης μετά τάχους τήν προσηκο-σαν μοι λυσιν.

Ν. Κ. ΜΑΛΡ1ΔΗ5.


